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 2017ביוני  30ביום  ושנסתיימ חודשים שלושהשישה ושל  ותלתקופדוח דירקטוריון  -' א פרק

 

הרינו מתכבדים  "(תקנות הדוחות)להלן: " ,1970 –ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים( התש"ל  לתקנות בהתאם

 )להלן 2017 ביוני 30 יוםב ונסתיימאשר  חודשיםושלושה שישה של  ותתקופללסקור את נתוני הפעילות של החברה 

 .2017באוגוסט  28. דו"ח זה אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום "("חהדו מועד"-ו "תקופת הדוח" :בהתאמה

 בתקופה התאגיד ענייני במצב שחלו ולשינויים לאירועים ומתייחסת, בהיקפה מצומצמת הנה להלן שתובא הסקירה

הדירקטוריון מצורף לדוחות הכספיים של החברה המתייחסים לתקופת הדוח,  דוח .מהותית השפעתם אשר המדווחת

, כפי שפורסם באתר 2016 לשנתדוח הדירקטוריון , לרבות 2016הדוח התקופתי של החברה לשנת ונערך מתוך הנחה כי 

הנתונים קורא. , מצוי בפני ה"(התקופתי הדוח)להלן: "( 2017-01-029391)מס' אסמכתא:  2017 סבמר 26המגנ"א ביום 

 2017 יוניב 30הכספיים בדוח זה מתייחסים לדוחותיה הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים של החברה ליום 

 "(, אלא אם יצוין במפורש אחרת.הדוחות הכספיים ביניים)להלן: "

 

 שלו המזומנים ותזרים העצמי הונו, פעולותיו תוצאות, התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי -' א חלק

 העסקית וסביבתו התאגיד פעילות .1

 חוק פי על 2005 בספטמבר 19 ביום בישראל והתאגדה הוקמה"( החברה)להלן: " "מבע השקעות בלאנס אופל 1.1

 29 ביום"מ". בע ותקשורת סחר"מילומור  השם תחת"(, החברות חוק)להלן: " 1999-"טתשנ, החברות

)להלן:  אביב בתל ערך לניירות בבורסה ערך ניירות להנפקת תשקיף החברה פרסמה 2005 בנובמבר

 באוגוסט 19 ביום. בבורסה החברה של הערך ניירות נסחרים, ואילך 2005 בדצמבר 11 מיום והחל"(, הבורסה"

-"גלובליקום – םלש"מ בע ותקשורת סחר ממילומור החברה שם החלפת החברות רשם ידי על אושרה 2008

טרייד -אושרה על ידי רשם החברות החלפת שם החברה מגלובליקום 2013 באוגוסט 8ביום   טרייד בע"מ".

 בע"מ לאופל בלאנס השקעות בע"מ. 

 תהיהי לאלחברה  2013ביוני  19ליום  ועד 2011 יולי בחודש החברות לחוק 350 סעיף לפי הסדר השלמת ממועד 1.2

 כל פעילות, למעט ניהול אדמיניסטרטיבי. 

( 2006) בלאנס אופל חברת מניות כנגד פרטית הקצאה עסקתעל השלמת  החברההודיעה  2013ביוני  19 ביום 1.3

 ומתן הדחויים הממסרים ניכיון בתחום בעיקר פועלת החברה מועד מאותו החל ."(2006אופל )להלן: " "מבע

 .ם פיננסיםשירותי

 חברות פרטיותהושלמה עסקה במסגרתה רכשה החברה את מלוא הון המניות של שתי  2016באפריל  27ביום  1.4

", הרכישה עסקת"בע"מ )להלן בהתאמה:  ואינווסטנטבע"מ  מירסניהפועלות בתחום עיסוקה של החברה, 

, בבעלות מלאה של ה"ה דני מזרחי, שחר מזרחי, הרכישה עסקת ערבאשר היו,  "(אינווסטנט"-ו" מירסני"

 מירסנימלוא מניות  רכישת .בחברהיהושע מזרחי, מיכאל איתן ואורן בן יאיר אשר נמנים על בעלי השליטה 

הינן חברות  ומירסני אינווסטנטבתמורה להקצאת מניות של החברה. נעשתה  אינווסטנטומלוא מניות 

פרטיות, אשר עוסקות בתחום מתן השירותים הפיננסים, בעיקר באמצעות ניכיון ממסרים דחויים, ומקום 

 מושבן הינו חולון וראשון לציון, בהתאמה.

  ".הקבוצה, אינווסטנט ומירסני, להלן יחד "2006אופל החברה, 
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 הדוח בתקופת מהותיים אירועים .2

. יצוין החברה פעילות בו והחלה שבע באר בעיר הממוקם החברה של החדש סניפה נחנך, 2017 בינואר 30 ביום 2.1

של החברה מיום  מיידידיווח  הרא נוספים לפרטים. 2006 אופלשל  הכי, הסניף החדש הינו בבעלותה ובניהול

 (. 2017-01-011241)מס' אסמכתא:  2017בינואר  30

 בוחנת החברה לפיהם ,20171 באפריל 4 ומיום 2017במרס  20של החברה מיום  המיידים לדיווחים בהמשך 2.2

, ( של החברה3של אגרות חוב )סדרה ג'( של החברה וכתבי אופציה )סדרה  לציבור לביצוע הנפקה אפשרות

 בבורסה, על פיו הציעה החברהדוח הצעת מדף, להנפקה ורישום למסחר  2017באפריל  9פרסמה החברה ביום 

( הניתנים למימוש למניות 3אגרות חוב )סדרה ג'( וכן כתבי אופציה )סדרה  לציבור, בדרך של הצעה אחידה,

דוח הצעת " :בהתאמה הלן"ח )לש 3.7 של מימוש במחיר 2019 באוקטובר 15 ליום עד, רגילות של החברה

 ."((3)סדרה  אופציה כתבי"-ו" '(ג)סדרה  חוב אגרות" "(,המדף

 בסופו, 2מסווגים למשקיעים מכרז, התקיים 2017באפריל  6 ביוםטרם פרסום דוח הצעת המדף, כאמור לעיל, 

"ח ש ןמיליו 70 סך של עד יהיה הגיוס שסך כך, הגיוס היקף את להגדיל החברה החליטה ,הביקושיםלאור 

 10,000,000)חלף  (3)סדרה  אופציה כתבי 14,000,000 ועד מיליון ש"ח( 50)חלף  '(ג)סדרה  חוב אגרות.נ. ע

  .((3כתבי אופציה )סדרה 

מיליון כתבי אופציה  14-מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'( ו 70מכוח דוח הצעת המדף הנפיקה החברה 

  אלפי ש"ח. 72,450-כ סתכמה לסך שלה הנ"ל הערך ניירות הקצאת בגין ברוטוהתמורה  (.3)סדרה 

)מס' אסמכתא:  2017באפריל  9מיום ראו דיווח מיידי של החברה  המדף הצעת דוחאודות נוספים  לפרטים

 12מיום ראה דיווח מיידי של החברה  לציבור המרכז תוצאותבדבר (. לפרטים נוספים 2017-01-039180

: אסמכתא)מס'  2017באפריל  12 מיוםלו  משלים וחיווד(, 2017-01-039852)מס' אסמכתא:  2017באפריל 

לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה ג'( על . ההפניה דרך על בזאת מובא בהם האמור אשר( 2017-01-040065

 .פי התוספת השמינית לתקנות הדוחות

 2דיווחים מיידים של מדרוג מיום  הרא)סדרה ג'( של החברה  החוב אגרות דירוג בדבר נוספים לפרטים

 (.2017-15-039081)מס' אסמכתא:  2017באפריל  9( ומיום 2017-15-035187: אסמכתא)מס'  2017באפריל 

, אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך כולל של 2017 במרס 23 ביום 2.3

טים אודות החלוקה, לרבות בחינות שערך דירקטוריון החברה בקשר עם עמידת החברה "ח. לפרשמיליון  2.5

-2017)מס' אסמכתא:  2017 במרס 26 מיוםשל החברה  מיידיבמבחני החלוקה וכן מועדי החלוקה, ראה דיווח 

01-029373.) 

 היקף את להגדיל 2006אישר בעל פה, לאופל  ,', כהגדרתו בדוח התקופתיב בנקאי תאגיד, 2017 במרס 29 ביום 2.4

מיליון ש"ח. לפרטים אודות התנאים בהן מועמדות  30אשר הינו מעמיד לחברה עד לסכום של  3ההלוואות

. כמו כן, עמידת החברה באמות המידה 2016לדוח התקופתי לשנת  26.2סעיף  הההלוואות הנ"ל לחברה, רא

התאגידים הבנקאים אשר מעמידים מימון לחברה הינה כאמור בסעיף הפיננסיות כלפי תאגיד בנקאי ב' ויתר 

  להלן. 5.4

                                                           
 . 037167-01-2017-ו 036705-01-2017, 026340-01-2017: , בהתאמהאסמכתאות' מס  1
 . 2007-ערך לציבור(, תשס"זלתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות  1כהגדרתו בתקנה  –"משקיע מסווג"   2
 בין לעת מעת שנקבעים ולתנאים הבנק להסכמת בכפוף, השוטפים צרכיה פי ועל החברה לבקשת, לעת מעת הלוואות לחברה מעמיד הבנק  3

  .זה לעניין הצדדים
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כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות  אסיפה זימוןבדבר  מיידי דוח החברה פרסמה 2017 באפריל 6 ביום 2.5

( תיקון וחידוש הסכם 1הבאים: ) הנושאים יומה סדר על אשר"(, האסיפה: "בס"ק זה של החברה )להלן

( הענקת מענק חד 3; )י( הענקת תוספת גמול רטרואקטיבי למר שחר מזרח2הניהול עם מר שחר מזרחי; )

 מיכאל למרשיקול דעת, ב( הענקת מענק חד פעמי, 4; )2016שיקול דעת, למר עודד איתן בעבור שנת בפעמי, 

 לגבי דיווח וקבלת המבקר החשבון רואה מינוי( 6; )לחברה תגמול מדיניות אישור( 5; )2016 שנת בעבור איתן

 . הכספיים בדוחות דיון( 8)-ו"צים( דחדירקטורים לדירקטוריון החברה )למעט  מינוי( 7; )שכרו

הודיעה החברה על דחיית מועד כינוסה של האסיפה למועד לא ידוע וזאת לצורך בחינה  2017במאי  14 ביום

 של הוספת נושא נוסף לסדר היום של האסיפה.

 דוח פרסמהו 2017באפריל  6ביטלה החברה את האסיפה אשר זומנה ביום  2017 במאי 29בהמשך לכך, ביום 

מוצעת בהסכם העסקה בין  התקשרותאים המפורטים לעיל וכן על סדר יומה הנוש אשר חדשזימון אסיפה 

ודירקטור  2006ובין הגב' לילך מזרחי, עו"ד )אשתו של מר דני מזרחי, מנכ"ל החברה, מנכ"ל אופל  2006אופל 

ותעסוק בנושאים משפטיים  תבחברה( אשר תשמש, בכפוף לאישור האסיפה, בתפקיד מנהלת אדמיניסטרטיבי

 ומשאבי אנוש.

 ואישרה את כל הנושאים אשר עמדו לסדר היום כמפורט לעיל. 2017ביולי  6אסיפה כאמור התכנסה ביום 

 מיידי דוח(, 2017-01-031687)מס' אסמכתא:  2017באפריל  6לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה מיום 

-2017: אסמכתא)מס'  2017 במאי 29 מיום מיידי דוח(, 2017-01-048615: אסמכתא)מס'  2017 במאי 14 מיום

ודוח בדבר תוצאות  (2017-01-055284: אסמכתא)מס'  2017במאי  29 מיום חדשדוח זימון אסיפה  ,(01-055254

 .(071268-01-2017)מס' אסמכתא:  2017ביולי  8האסיפה מיום 

 1כולל של  , אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך2017במאי  29ביום  2.6

לפרטים אודות החלוקה, לרבות בחינות שערך דירקטוריון החברה בקשר עם עמידת החברה  .מיליון ש"ח

 (.2017-01-055692)מס' אסמכתא:  2017במאי  29במבחני החלוקה ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

ח התקופתי, בקשר עם לפרק א' של הדו 7.4.1הודיעה החברה, בהמשך לאמור בסעיף  2017במאי  29ביום  2.7

)להלן:  2016-דרישות רישיון מכח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו

, אינווסטנט ומירסני(, כל אחת בנפרד, אישור כי הינן 2006"(, קיבלו החברות הבנות )אופל חוק הפיקוח"

 "(.ישוריםהא"עוסק ותיק" כהגדרת המונח בחוק הפיקוח )להלן: "

לחוק הפיקוח, החברות הבנות רשאיות להמשיך  115במסגרת האישורים נכתב כי בהתאם לאמור בסעיף 

"( המפקחלעסוק במתן אשראי כל עוד לא ניתנה החלטת המפקח על נותני שירותים פיננסיים )להלן: "

הבנות הוראות חוק  ועד למועד החלטת המפקח בבקשות, חלות על החברות 2017ביוני  1בבקשות וכי מיום 

( לנוהל רישוי נותני 3בנוסף, הובהר באישורים כי בהמשך לאמור בסעיף יא) הפיקוח, כאילו הינן בעלות רישיון.

שירותי אשראי, האישורים הנ"ל מותנים בהעברת בקשת רישוי מלאה, לרבות מסמכים הנלווים לבקשה 

 .2017באוקטובר  1ת בנפרד, וזאת עד ליום )הצהרת הון עבור בעלי השליטה בחברה(, על ידי כל חברה ב

יודגש למען הסר ספק, כי האישורים אינם מהווים רישיון מאת המפקח ואינו גורע מסמכויותיו לדחות את 

 הבקשות.

, אישרו ועדת הביקורת )גמול( ודירקטוריון החברה להסמיך את הנהלת החברה לפעול 2017ביוני  19ביום  2.8

"(, הפוליסה החדשהיסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה )להלן: "לחידוש התקשרות החברה בפול

בהמשך לכך, התקשרה  .2014בינואר  12יום בהתאם לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מ
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 10מיליוני דולר למקרה ותקופה ובפרמיה שנתית בסך של  2בסך של  גבול אחריותהחברה בפוליסה חדשה ב

אלפי דולר לתביעה בארה"ב  50אלפי דולר,  10ההשתתפות העצמית של החברה הינה בסך של אלפי דולר. 

ביולי  21ועד ליום  2017ביולי  22אלפי דולר לתביעות ניירות ערך בישראל והינה החל מיום  35-ו/או קנדה ו

ללתם בפוליסה . כמו כן, במועד זה, אישרו ועדת הביקורת )ועדת תגמול( ודירקטוריון החברה, את הכ2018

( לתקנות החברות )הקלות 5ב)1בהתאם לתקנה  החדשה של הדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה

 2017ביוני  20. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 2000-בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס

 (. 2017-01-062982)מס' אסמכתא: 

-ו ב', החברה כי בעקבות דיונים שערכה הנהלת החברה עם תאגידים בנקאיים א', דיווחה 2017ביוני  29ביום  2.9

כי  ,בעל פה ב',-הודיעו תאגידים בנקאיים א' ו, אשר מעמידים אשראי לחברה, כהגדרתם בדוח התקופתי, ג'

אלו את הריבית המשולמת להם בגין האשראי המועמד  בנקאיים יפחיתו תאגידים 2017ביולי  1החל מיום 

לריבית שנתית בשיעור של  Prime +1.5%ידיהם לחברות הקבוצה, לפי העניין, מריבית שנתית בשיעור של על 

. כמו כן, דיווחה החברה כי פנתה אל מלווים פרטיים אשר מעמידים Prime+0.7%-ל Prime+0.5%בין 

ו לחברות הקבוצה לחבורת הקבוצה הלוואות והודיעה על כוונתה לבצע פירעון מוקדם של ההלוואות אשר ניתנ

בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת אשר נקבעה בהסכם מול כל מלווה. במסגרת פנייה זו, הודיעה החברה 

לאותם מלווים פרטיים, לכל מלווה בנפרד, כי תהא מוכנה לחדש את הסכם ההלוואה עמו ובלבד שהריבית 

השנתית על פי ההסכמים  קבוע חלף הריבית 3.5%השנתית בהן תועמדנה ההלוואות תהא בשיעור של 

 קבוע. 6%הקיימים למועד זה אשר הינה על פי רוב בשיעור של 

, לאחר תקופת הדוח, עדכנה החברה בהמשך לדיווח כאמור לעיל, כי במסגרת פנייתה אל 2017ביולי  11ביום 

על  המלווים הפרטיים אשר מעמידים לחברות הקבוצה הלוואה, פנתה החברה אף למלווים פרטיים הנמנים

בעלי השליטה ו/או קרוביהם. בנוסף, עדכנה החברה כי לאחר דיונים שנערכו עם המלווים הפרטיים, סה"כ 

חלף ריבית  3.5%מלווים פרטיים התקשרו עם החברה בהסכמי הלוואה חדשים )בריבית שנתית בשיעור של  31

מלווים  7פרטיים אלה, נמנים מקרב מלווים )מיליון ש"ח  31.5-( ובהיקף כולל של כ6%-שנתית בשיעור של כ

אשר הינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרובים של בעלי שליטה בחברה והיקף ההלוואות לחברה מהם הינו 

( וכי מלווה פרטי נוסף, אשר אינו נמנה על בעלי השליטה בחברה ו/או מיליון ש"ח 10.4-בהיקף כולל של כ

מיליון  5-ההלוואה אשר הינו מעמיד לה בסך של כ קרוב של מי מהם, סיכם עם החברה בעל פה כי יחדש את

. יצוין כי בהמשך לסיכום בעל נחתם עם מלווה זה הסכם הלוואה 3.5%ש"ח, בריבית שנתית בשיעור של 

)מס' אסמכתא:  2017ביוני  29. לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום כאמור בסעיף זה

 (.2017-01-072495)מס' אסמכתא:  2017ביולי  11( ומיום 2017-01-066837

 

, עדיין מתנהלים בדוח התקופתי םכהגדרת ותאגיד בנקאי ד' בנקאי ג'בין החברה לבין תאגיד למועד זה, 

 ת אשראי לחברה.ומסגר יםמעמיד םונים לצורך שיפור התנאים בהם הינדי

 
 
 
 
 
 



 בע"מ אופל בלאנס השקעות  2017 ביוני 30 ליום התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון דוח
 

7 
 

  2017 יוניב 03כספי ליום  מצב .3

ערוכים בהתאם לתקני  2016בדצמבר  31וליום  2017 יוניב 30 החברה ליוםהדוחות הכספיים המאוחדים של 

 211,279-הסתכם לכ 2017 יוניב 30"(. סך הדוח על המצב הכספי ליום IFRSדיווח כספי בינלאומיים )להלן: "

 .2016בדצמבר  31"ח ביום ש אלפי 180,504-לכ בהשוואה"ח, ש אלפי

 

 :הכספי המצב על הדוח בסעיפי שחלו העיקריות התפתחויות להלן

 הסעיף

 
חודשים  שישהלתקופה של 

לשנת  ביוני 30ביום סתיימה נש
2016 

לעיקרי השינוי  הסברי החברה
בדצמבר  31 בהשוואה ליום

2016 
2017 2016 

     :שוטפים נכסים

 7,369 2,373 7,696 ושווי מזומנים מזומנים
ובקופות  בבנקים"ש עו יתרות

 .הדוחלמועד  החברה

 156,467 146,506 183,872 לגבייה ושטרות לקוחות

הנובע,  הקבוצה בפעילות גידול
תחילת פעילות  בין היתר, בשל
 הגידול ניצולוסניף ב"ש, 

העומדים  המימון במקורות
הנפקת  בעקבות לרבות לרשותה

 .12כמתואר בסעיף לציבור אג"ח 

 404 541 980 חובה ויתרות חייבים

של  מיתרה נובע הגידול עיקר
 תשומות לקבל ומהוצאות ,מע"מ

 הרבעון במהלך ששולמומראש 
 .השנה יתר עבור הראשון

      :שוטפים בלתי נכסים

 1,450 422 2,978 לקוחות ושטרות לגבייה

גידול ביתרת לקוחות ושטרות 
אשר נבע מסיווג של לגבייה 

מספר חובות לקוחות מזמן קצר 
 לזמן ארוך.

 1,890 880 2,248 קבוע רכוש

 משיפוריםהגידול נובע בעיקר 
 והשקעה חולון סניףב במושכר

 שנפתח חדשה לסניף בציוד
  שבע.-בארב

 1,192 907 1,740 נדחים מסים נכסי
 גידולעקב בעיקר הגידול נובע 

 במסים נדחים בהפרשי עיתוי
  בגין הפרשה לחומ"ס.

     :שוטפות התחייבויות

 70,218 68,372 46,008 בנקאיים מתאגידים אשראי

בנקאי  אשראי צריכתב קיטון
 המימון מקורות הגדלתבעקבות 

"ח אג הנפקתעל ידי  של החברה 
 .12 סעיףב כאמור ,לציבור

 - - 10,014 של אגרות חובחלויות שוטפות 
חוב  אגרות בדבר לפרטים

שהונפקו לציבור במהלך הרבעון 
 .12ראה סעיף  2017השני לשנת 

 57,580 55,846 38,630 מאחרים אשראי
צריכת הלוואות  הקטנת

בעקבות  פרטייםממלווים 
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הגדלת מקורות המימון של 
החברה  על ידי הנפקת אג"ח 

 .12 לציבור, כאמור בסעיף

 1,701 1,773 2,439 זכות ויתרות זכאים

זכאים ויתרות  ביתרת גידול
ושירותים  שכר בגיןזכות 

 גידול בותקבע מקצועיים
ופתיחת הסניף  הקבוצה בפעילות

 .שבע-בבאר

     :שוטפות שאינן התחייבויות

 - - 56,746 חוב אגרות

הנפיקה  2017באפריל  12ביום 
החברה לציבור אגרות חוב וכתבי 

לפרטים נוספים אודות אופציה, 
אגרות החוב של החברה ראה 

 .12סעיף 

 48,687 33,918 55,271 עצמי הון

 רווחיםמ ובעיקרגידול הנובע 
הדוח  תקופת במהלך שנצברו

 "חש אלפי 5,693-כ של בסך
הכרה ברכיב הוני בגין  בתוספת
 (3)סדרה  אופציה כתביהנפקת 

אלפי  3,194-כ של בסך (ממס נטו)
 תקבוליםמכתוצאה כן ו ש"ח

 כתבי מימושאשר מקורם ב
-של כ בסך (2)סדרה  אופציה

 דיבידנד בניכוי , ש"חאלפי  1,228
 אלפי 3,501 -כ של בסך ששולם

 ."חש
  27%-כ 21%-כ 26% למאזן הון

 

 2017 ביוני 30הפעילות של החברה לתקופה שנסתיימה ביום  תוצאות .4

מיליון ש"ח  7.1-בסך של כ רווח לעומת מיליון ש"ח 5.7-בסך של כ ברווחסיימה את תקופת הדוח  קבוצהה

מספר לאור  בהוצאות בגין חובות מסופקיםגידול עקב נבע בעיקר  ברווח . הקיטוןבתקופה המקבילה אשתקד

ובוצעה הפרשה  ת הדוחבתקופמשפטי  לטיפולעברו הור שאמיליון ש"ח  2-בסך כולל של כ םספציפייחובות 

קודמות ונמצאים בהליך ת ובתקופ לחומ"סשבוצעה בגינם הפרשה חובות  גבייתהעדר וכן מ בגינם, לחומ"ס

 608-הסתכמו בכ 2017 יוניב 30שנסתיימה ביום  חודשים שישהעסקאות הניכיון בתקופה של  סך .משפטי

עסקאות  סך .(28%-של כ)גידול  אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מיליון 476-כסך של מיליון ש"ח לעומת 

ש"ח ברבעון הראשון  ןמיליו 296-מיליון ש"ח לעומת כ 312 -הסתכמו בכ 2017לשנת  השני ברבעוןהניכיון 

 (.5%-)גידול של כ 2017לשנת 

 הסיבה ,החברה להערכת .הלקוחות תיק יתרת על 27%-כ של שנתית תשואה משקפות הקבוצה הכנסות

  :הבאים מהגורמים כתוצאה נובעת זאת לתשואה

 ןבעצמ החיתום הליך את תומבצע הקבוצה חברות. 

 לממסרים  כיוןינלבצע  מבקשיםהינם עסקים קטנים ובינוניים אשר  חברות הקבוצה לקוחות רוב

דחויים ללא בטחונות. הליך החיתום לעסקות מסוג זה דורש משאבים רבים ומומחיות לשם קבלת 
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מגלמת את המשאבים האמורים  ןמלקוחותיה חברות הקבוצה ותשגוב כיוןיהנהחלטות ולכן עמלת 

 .זה ואת רמת הסיכון הגלומה בעסקאות מסוג

 מזומנים)משיכת  דלפק שרותי: כגון נלווים יננסיםפ רותיםיש ןללקוחותיה ותמעניק חברות הקבוצה ,

 ."ל(לחו העברות"ח, מט המרת

 ניהול הסיכונים של החברה המתבססת בין היתר על פיזור רחב של לקוחות, מושכים ועסקאות  מדיניות

אליהן  נלוויםרבות אשר  כיוןינת עסקאות ומבצע חברות הקבוצהלכך ש המביא ,בסכום ממוצע נמוך

 דמי טיפול.

 באותו עלותוהפ אחרות וחברות בנקאיים לתאגידים ביחס החברה של הרווח שולי את מגדילים יחד אלו כל

 .ענף

 

 

 להלן ההתפתחויות העיקריות שחלו בסעיפי דוח רווח והפסד:
 

 הסעיף

שישה לתקופה של 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 
לשנת 
2016 

בהשוואה לתקופה  שינויהחברה לעיקרי ה יהסבר
 המקבילה אשתקד

2017 2016 
 הכנסות

 רותיםימש
 פיננסים

 התקופה לעומת 12%-בכ גדלו בתקופה הקבוצה הכנסות 41,173 20,030 22,471
 מגידול נבע הקבוצה בהכנסות הגידול. המקבילה אשתקד

, בין היתר כתוצאה מתחילת הפעילות בסניף הלקוחות תיקב
  .שבע-באר

 הוצאות
 , נטומימון

בתקופה  16%-שיעור הוצאות המימון ביחס להכנסות היוו כ (6,122) (2,897) (3,600)
 שיעורב הגידולבתקופה המקביל אשתקד.  14.5%-לעומת כ
שנרשמו בגין הפחתת מהוצאות המימון נובע בעיקר  הוצאות

 665 -בסך של כ וכתבי אופציה ניכיון והוצאות הנפקת אג"ח
 ההוצאות המימון עלשיעור  ,בתקופת הדוח. כמו כן ש"חאלפי 

 3-שלאחר הנפקת האג"ח החברה נאלצה להמתין כ בשל כך
המלווים חלק מעם  יהתיוחודשים עד לסיום התקשרו

  עמם. הסכמי ההלוואהבהתאם לתנאי  הפרטיים

 חובות הוצאות
 מסופקים

 ואבודים

 0.38%-וכ 0.75%-כ היווואבודים  מסופקים חובותהוצאות  (4,580) (1,807) (4,569)
 ובתקופה בתקופה החברהמסך עסקאות הניכיון של 

הגידול בחובות המסופקים בהתאמה.  אשתקד המקבילה
 תקופהלעומת האבודים ביחס לסך עסקאות הניכיון הו

לקוחות מספר מחובות של נבע בעיקר  אשתקד המקבילה
אשר חלה בתקופת  מיליון ש"ח 2-בסך כולל של כספציפיים 

מאחר  .וביכולת הפירעון שלהםהדוח הרעה במצבם הכלכלי 
חייבים, אותם לא הצליחה להגיע להסדר מול והקבוצה 

 .להליך משפטי ת הטיפול בחובות אלהאהקבוצה העבירה 
בתקופה המקבילה אשתקד נרשמו הכנסות כתוצאה מעדכון 
ההפרשה לחומ"ס בעקבות גבייה של חובות מסוימים 

כנגד שהופרשו בעבר במסגרת הליכים משפטיים שננקטו 
  החייבים והסתיימו בתקופה זו.
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 הוצאות
 הנהלה

 וכלליות
 ומכירה
 ושיווק

 הראשוןש"ח מהרבעון  ליוןימשל  בסך ניהול דמי בנטרול 11,817 5,956 6,730
, עד רכישתן ומירסני אינווסטנטששילמו החברות  אשתקד

 "חש מיליון 1.7-כ, ישנו גידול של 2016ברבעון השני של שנת 
 התקופה לעומת ת הדוחפבהוצאות הנהלה וכלליות בתקו

 שכר מהוצאות בעיקר נבע הגידול. אשתקד המקבילה
 ופתיחת הקבוצה בפעילות גידול בשל מקצועיים רותיםיוש

  .2017 שנת בתחילתשבע -בבאר הסניף

 על מסים
 הכנסה

 נבע בעיקר ת הדוחבתקופבהוצאות המסים על הכנסה  הקיטון (4,838) (2,367) (1,968)
 25%-ומירידת שיעור מס החברות מ מהירידה ברווח לפני מס

 .2017ינואר חודש החל מ 24%-ל

 

 

 החברה של ושימושים מימון מקורות, נזילות .5

 תזרימי המזומנים –נזילות  5.1

 שישה לתקופה של 
חודשים 

שהסתיימה ביום 
 ביוני 30

לשנת 
2016 

 2016 ביוני 30מול  שינויעיקרי הל י החברההסבר

2017 2016 
 שנבע מזומנים תזרים

)שימש  מפעילות
 שוטפת (פעילותל

הקיטון בתזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת  737 1,517 (67,057)
האשראי מתאגידים  רעון חלק מןיפמבעיקר  מקורו

בעקבות הנפקת אגרות חוב וכתבי  ,בנקאיים ואחרים
גורם נוסף  .(12 עיףראה ס )כאמור אופציה לציבור,

גידול  של החברה לצד ברווח הנקי קיטון הינו
 במיסים ששולמו.

 מזומנים תזרימי
 לפעילות ששימש
 השקעה

השקעה  לפעילות ששימשתזרים המזומנים הגידול ב (2,661) (412) (965)
בין , בהשקעה ברכוש קבוע מגידולנבע  דוחהת בתקופ

והשקעה  היתר בשל פתיחת הסניף החדש בבאר שבע
 בשיפורים במושכר בסניף חולון.

 נבעש מזומנים תזרים
שימש ) מפעילות

  מימון (פעילותל

פעילות מימון נבע מהגידול בתזרים המזומנים ש 5,592 (2,433) 68,349
מקבלת כספי הנפקת בעיקר בתקופת הדוח נבע 

 .12סעיף ב כאמוראגרות החוב וכתבי האופציה, 

 לסוף מזומנים יתרת
 השנה

7,696 2,373 7,369  

 

 ()ד( לתקנות הדיווח1)ב()10גילוי בהתאם להוראות סעיף  5.2

( לתקנות הדיווח והגיע 14)ב()10דירקטוריון החברה בחן את שאלת קיומם של סימני האזהרה לעניין תקנה 

למסקנה כי על אף העובדה שבדוחות הכספיים הנפרדים של החברה קיים תזרים מזומנים שלילי מתמשך 

לות בתאגיד ועל כן אין בכך כדי להצביע על בעיית נזימאחר והחברה הינה חברת החזקות, מפעילות שוטפת, 

 לא מתקיימים סימני אזהרה בחברה.
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)סולו( ושל הקבוצה  בפניו תזרים מזומנים חזוי של החברה ודירקטוריון החברה הגיע למסקנה זו לאחר שהוצג

ממנו עולה כי תזרים המזומנים החזוי של החברה יאפשר לחברה לעמוד  2017-2020לשנים  )מאוחד(

 הקיימות והצפויות. בהתחייבויותיה

 
 המימון  מקורות 5.3

 להלן 12סעיף  ראה) , אג"חםבנקאי יםמתאגיד מאשראי בעיקר תוממומנ חברות הקבוצה, הדוח תאריךל נכון

ואחרים הינו לזמן  םבנקאי ים. האשראי מתאגידמאחרים ומהלוואותתקופת הדוח( בהנפקת אג"ח  לעניין

 על עולה אינה ,לרוב ,. יתרת הלקוחותשנה לתקופה של עדועומד  חברות הקבוצהקצר בהתאם לפעילות 

 של נרחב פיזור ברות הקבוצהלח. חברות הקבוצהל שיש האשראי מבנה את ותואמת חודשים 3 תקופה של

 .בודדים ומושכים ת על מספר לקוחותומסתמכ ןאינ ןוה ומושכים לקוחות

 חוזר הוןל בהשוואה"ח, ש אלפי 101,711-כ, הינו חיובי והסתכם לסך של 2017 ביוני 30החוזר ליום  ההון

 .2016בדצמבר  31ש"ח ליום  אלפי 40,010של  סךב חיובי

אלפי ש"ח והלוואות מאחרים לאותו  46,008-כ הינה 2017 ביוני 30ליום  יםנקאיב יםמתאגיד ההלוואות יתרת

 ,היתר בין, 2017ביוני  30ליום  נכון עמדו בנקאי מתאגיד אשראי כנגדאלפי ש"ח.  38,630-מועד עמדו על כ

בעלי השליטה בחברה. לפרטים ראה סעיף מ חלק אשר הועמדו על ידי ליון ש"חימ 6.1-בטחונות בסך של כ

 2.5-ל סך של כעכאמור עומדים  הביטחונות ,הדוחות אישורלתאריך  נכון לדוח התקופתי. 'חלק אבהמימון 

 .בפרק א' לדוח התקופתי 26.2.2.3.1יחידות דיור כאמור בסעיף  2לאחר שהוסרה משכנתא על  מיליון ש"ח

 106,218 -על כ 2017 ביוני 30ואחרים עמד ליום  יםבנקאי יםקצר מתאגיד לזמןשל אשראי  הממוצע היקפו

ש"ח. ראוי לציין כי  אלפי 172,384 -על כ עמדדנן  בתקופה לקוחותלהממוצע של אשראי  היקפו ."חש אלפי

 המזומנים יתרות, לשירותיה הלקוחות בביקוש כתלות בנקאי חוץ/או ו בנקאי אשראי צורכת הקבוצה

 .אלו ללקוחות שירותים למתן הזמינותו
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 מכוח הסכמים מול תאגידים בנקאיים פיננסיות מידה באמות עמידה 5.4

 2017 יוניב 30 ליום תוצאה הנדרש הרף 4פיננסית התחייבות

 לא, החברהשל  המוחשי העצמי ההון
 :מבין מהגבוה יפחת

(I )אלפי ש"ח 55,271  "ח.ש מיליון 11 של סך 

(II )המאזן מתוך 15%-ל השווה סך 
 .החברה של המאוחד המוחשי

26% 

יעלה  החברהההון העצמי המוחשי של 
 מיליון ש"ח לפחות. 2-מידי שנה ב

 בסוף השנה נבחן –.ר. ל "חש אלפי 50,687-כ

אופל סכום ההון העצמי המוחשי של 
לא יפחת בכל עת שהיא מהגבוה  2006

 מבין: 

מיליון ש"ח  17סכום השווה לסך של 
 ()צמוד

 אלפי ש"ח 30,416

מסך המאזן של  20%-השווה ל סכום
 .2006אופל 

21% 

יגדל בכל  – 2006 אופלעצמי מוחשי   הון
מיליון ש"ח  2שנה קלנדרית בסך של 

 לפחות.
 

 השנה בסוף נבחן -.ר.ל "חש אלפי 28,682-כ

  - אינווסטנטההון העצמי המוחשי של 
מיליון  0.75-ב קלנדרית שנה בכל יגדל

 ש"ח לפחות.

 נבחן בסוף השנה –.ר. ל מיליון 7.6

 יגדל  - מירסניההון העצמי המוחשי של 
מיליון ש"ח  0.75-ב קלנדרית שנה בכל

 לפחות.

 נבחן בסוף השנה –.ר. ל מיליון 4.2

 3.74 4.7לא יעלה בכל עת שהיא על  2006 אופל –יחס חוב להון עצמי מוחשי 

 

 )בהתאם לשטר הנאמנות( של החברה )סדרה ג'( מחזיקי אגרות החובפי לכ)*( לעניין עמידה באמות מידה פיננסיות 

 .2017ביוני  30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  לתמצית א6 באורראה 

 .להלן' ב פרק ראה הרגישות וטבלת הצמדה בסיס מדוח שעולה כפי חשיפות לעניין)**( 

                                                           
לחלק א' בדוח  26.2.1.2סעיף ", ראה יחס חוב להון עצמי מוחשי"-" ומאזן מוחשי", "הון עצמי מוחשילפירוט בדבר הגדרות המונחים "  4

 התקופתי.
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 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה -ב חלק .6
 על ניהול סיכוני שוק בחברה האחראים 6.1

 סיכוני ניהול כי קבעדיון בדירקטוריון החברה בדבר סיכוני השוק החלים על החברה, הדירקטוריון  לאחר

 שלהשוק  סיכוניבמהלך הניהול השוטף של החברה. האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול  ייושם השוק

ות החבר צבומ םלניסיונ בהתאם אותם יםמנהל אשר, ות הבנות בקבוצההחבר י"למנכ בידי הינה החברה

מר שחר מזרחי ומר  , מר דני מזרחי,ות הבנותהחבר ישל מנכ"ל םומומחיות ם. לפרטים אודות השכלתהבנות

 לתקנות 26 לתקנה בהתאם התקופתי לדוח 'ד בפרק מידע ראה, יםגם כדירקטור חברהב ניםהמכה עודד איתן

 .1970-"להתש(  ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות

 השוק סיכוני תיאור 6.2

 הנובע החברה לערך או המזומנים לתזרימי, העצמי להון, העסקיות לתוצאות סיכון הוא, זה לעניין, שוק סיכון

 מהותית להשפיע בכדי בו יש ואשר במוצרים או הריבית בשינויי, חוץ מטבעות של החליפין בשערי משינויים

 .התחייבויותיה על או החברה נכסי על

 חוץ מטבעות של החליפין בשערי שינויים בהם, שוק לסיכוני החברה חשופה עסקיה של הרגיל במהלך

 . ריבית בשיעוריו

 החשיפה של החברה לשינוי בשערי החליפין של מטבעות החוץ אינה מהותית. - חליפין בשערי ינוייםש

הינו אשראי בריבית משתנה, המאפשר לחברה לצמצם את  הקבוצהמאשראי  חלק -בשיעורי הריבית  שינוי

לפירעון  נותלפריים, נית ותצמוד אינןחשיפותיה כתוצאה משינויי ריבית. הלוואות מצדדים שלישיים אשר 

לפעול באופן  לקבוצהשלושה חודשים לכל היותר, מה שמאפשר מוקדם ללא קנסות בכפוף להודעה מראש בת 

יי ריבית. כמו כן, התקשרויות החברה עם לקוחותיה הינן באורך ממוצע של מיידי לצמצום חשיפות לשינו

 העובדה לאור בפרט וזאת, יחסי באופן קצר הינו במשק ריבית לשינויי שלה התגובה זמן ולכן, וחצי כחודשיים

 מנת על הפנויה המזומנים וביתרת, לשירותיה הלקוחות בביקוש כתלות בעיקר אשראי צורכת שהקבוצה

ריבית צומצמה משמעותית בעקבות הקטנת בשיעורי ההחשיפה לשינויים  ,כי יצויןללקוחותיה.  להעניקם

 (.להלן 12בריבית קבועה )ראה סעיף  ראי בריבית משתנה כנגד הנפקת אגרות חובמסגרות האש

 החברה בניהול סיכוני שוק  מדיניות 6.3

חשיפות  אוי החליפין של מטבעות החוץ אינה מבצעת הגנות לחשיפות הנובעות משינויים בשער הקבוצה

 אינה אלו של השפעתם ,הדירקטוריון ולהערכת היות, לעיל כמפורט למעטהנובעות משינויים בשערי הריבית, 

 .מהותית

 ביחס לסיכון אבוןיהת קביעתהחברה לעניין ניהול סיכוני השוק, להם היא חשופה, ובכלל זה  התנהלות

למועד  נכוןהחברה.  דירקטוריוןמובאת לדיון, להחלטה ולמעקב תקופתיים בפני  לעיל הנמנים השוק לסיכוני

 ניהול סיכוני שוק.  זה לא אומצה מדיניות

 אינה משקיעה בגופים שעיקר עיסוקם עסקאות בנגזרים ומכירות בחסר )כגון קרנות גידור(. הקבוצה

 הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה 6.4

בפני דירקטוריון  ים, מפרטהקבוצהעל ניהול סיכוני השוק של  ם, האחראיות הבנות בקבוצההחבר י"למנכ

, וסוקר בפניהם בתמצית את הפעולות שננקטו הקבוצהלעת את סיכוני השוק אליהם חשופה  מעתהחברה 

 למזעור החשיפה לסיכוני שוק, ככל שננקטו. 
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 הצמדה בסיסי דוחות 6.5

 2017ביוני  30ליום  

  

 

צמוד לשער 

 חליפין דולר

 

 

צמוד לשער 

 חליפין אירו

צמוד לשער 

חליפין 

מטבעות 

 שונים

 

 

 ללא

 הצמדה

 

 

יתרות שאינן 

 סה"כ פיננסיות 

 אלפי ש"ח 

       םנכסי

       

 7,696 - 6,963 4 393 336 ושווי מזומנים מזומנים 

 7,566 - 7,566 - - - מזומנים מוגבלים

 186,850 - 186,850 - - - )כולל ז"א( לגבייה ושטרות לקוחות

 980 303 653 - 13 11  חייבים ויתרות חובה 

 179 179 - - - - נכסי הטבות עובדים

 1,740 1,740 - - - - מסים נדחים

 4,020 4,020 - - - - נדל"ן להשקעה

 2,248 2,248 - - - - רכוש קבוע

       
 347 406 4 202,032 8,490 211,279 

       התחייבויות

       

 46,008 - 46,008 - - -  יםבנקאי יםאשראי מתאגיד

 38,630 - 38,630 - - - אשראי מאחרים

 325 - 325 - - - רעוןיספקים והמחאות לפ 

 66,760  66,760    אגרות חוב 

 987 987 - - - - מסים שוטפים  תהתחייבויו 

 2,439 621 1,727 - 1 90   זכאים ויתרות זכות

 46 46 - - - - בשל סיום יחסי עובד מעביד תהתחייבויו

 813 813 - - - - עתודה למס

       

 90 1 - 153,450 2,467 156,008 

 55,271 6,023 48,582 4 405 257 עודף )גרעון( בנכסים על התחייבויות       
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לא חלו אירועים ושינויים משמעותיים בנושא חשיפה לסיכוני שוק וניהול סיכוני שוק, אשר אירעו לאחר תאריך 

 הדוח.

 

  

 

 

  

 2016בדצמבר  31ליום 

 

       נכסים

       

 7,369 - 6,846 233 108 182 מזומנים 

 7,537 - 7,537 - - - מזומנים מוגבלים

 157,917 - 157,917 - - - והמחאות לגבייה לקוחות

 404 151 237 - 8 8  חייבים ויתרות חובה 

 175 175 - - - - נכסי הטבות עובדים

 4,020 4,020 - - - - נדל"ן להשקעה

 1,192 1,192 - - - - מסים נדחים

 1,890 1,890 - - - - קבוע רכוש

       
 190 116 233 172,537 7,428 180,504 

       התחייבויות

 - - -    

 70,218 - 70,218 - - -  יםבנקאי יםאשראי מתאגיד

 57,580 - 57,580 - - - אשראי מאחרים

 839 - 839 - - - רותיםיהתחייבויות לספקים ולנותני ש 

 1,429 1,429 - - - - מסים שוטפים  תהתחייבויו 

 1,701 581 1,080 - 1 39   זכאים ויתרות זכות

 - - - - - - התחייבות בגין כתבי אופציה

 50 50 - - - - בשל סיום יחסי עובד מעביד תהתחייבויו

 39 1 - 129,717 2,060 131,817 

 48,687 5,368 42,820 233 115 151 עודף )גרעון( בנכסים על התחייבויות       
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 תאגידי ממשל היבטי -'ג חלק

 תרומות .8

, 2017 ביוני 30חודשים שנסתיימה ביום  שישהשל  בתקופה תרומות. בענייןהחברה לא קבעה מדיניות 

  "ח.ש אלפי  52-כתרמה סך של  הקבוצה

  זניחות עסקאות נוהל .9

 לסעיף בהתאם, )לעניין סעיף ב' להלן( 2016באוגוסט  24 ביום)לעניין סעיף א' להלן( ו 2016בנובמבר  23ביום  .9.1

החברה בסוגיית סיווג עסקאות, התקשרויות ופעולות מסוימות  של הביקורת ועדת דנה, החברה לתקנון 128

ודיונים נוספים אשר מקיים  אלו נים"( כעסקאות זניחות. בעקבות דיועסקאותשל החברה )להלן יחד: "

כי יראו, לעניין  2016באוגוסט  30ביום  קבע דירקטוריון החברה דירקטוריון החברה מעת לעת בעניין זה,

תקנות דוחות " -, )להלן2010 -( לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע1()3)א 41תקנה 

( לתקנות הדוחות וכן ביחס לכל הוראת דין 6א)  37ולעניין תקנה  הדוחותלתקנות  22"(, לעניין תקנה כספיים

בחברה ו/או לנושאי משרה בחברה עניין אישי )במישרין נוספת הנוגעת לעסקאות זניחות שבהן לבעלי שליטה 

עסקאות זניחות  ,בעסקאות המפורטות להלן ו/או שעונות לקריטריונים המפורטים להלן ,או בעקיפין(

 כמשמעותן בתקנות האמורות לעיל ו/או בהוראות הדין האמורות לעיל. 

כי אישור העסקאות  בהתאמה, ,2016 אוגוסטב 24 וביום 2016בנובמבר  23 כמו כן, קבעה ועדת הביקורת ביום  

יהיה על ידי מנכ"ל החברה בלבד, לאור אישור וועדת הביקורת הניתן מראש  ב' להלן-בסעיפים א' ו המפורטות

 לסוג עסקאות אלו: 

/או ו במישרין, קרוביו/או ו בה שליטה בעל לבין בשליטתה תאגידים לרבות, החברה בין עסקאות .א

 תאגיד/או ו בחברה מניות בעל לבין החברה בין/או ו בחברה משרה נושא לבין החברה בין/או ו, בעקיפין

, )להלן בחברה המניות בעלי/או ו בחברה המשרה נושאי, קרוביו/או ו בחברה השליטה)בעל  בשליטתו

 עניין האישי העניין לבעלי שבהן אחרים לבין החברה בין/או ו"(( האישי העניין בעלי: "ולחוד ביחד

 אחרים ידי על או, לעיל כהגדרתם, האישי העניין בעלי ידי על לחברה הלוואות למתן הנוגעות, בהן אישי

 בעלי של ובשליטתם בבעלותם חברה באמצעות לרבות, בהן אישי עניין, האישי העניין לבעלי שבהן

 :אלו כל שיתקיימו ובלבד"( ההלוואות)להלן: " האישי העניין

 שוק בתנאי, החברה של הרגיל העסקים במהלך ניתנו, החברה לטובת עסקאות הינן ההלוואות .1

 .התחייבויותיה או רכושה, החברה רווחיות על מהותי באופן להשפיע כדי בהן ואין

 שהיקפן ובלבד"ח, ש מיליון 5סך של  על עולה אינו מכל מלווה מן המצטבר של ההלוואותסכו .2

 שיהיו כפי, בחברה  ההלוואות כלל מתוך 20% של שיעור על יעלה לא, ההלוואות כל סך של הכספי

 .לעת מעת

 לצדדים החברה משלמת אותו הממוצע הריבית שיעור על עולה אינה ההלוואה בגין הריבית .3

, הרגיל העסקים במהלך החברה נוטלת אותן בהלוואות( בנקאיים תאגידים)שאינם  שלישיים

 משמעו שלישי)צד  שלישיים מצדדים הלוואות 5 לפחות קיימות ההלוואה נטילת שבמועד ובלבד

 על או( בו אישי עניין האישי העניין שלבעלי אחר צד או האישי העניין בעלי על נמנה אינו אשר צד
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 . הנמוך לפי, 7% של אפקטיבית ריבית

 .החברה שנוטלת דומות בהלוואות כמקובל הינם ההלוואות תנאי יתר .4

 לעיל' א בסעיף כהגדרתםבעלי העניין האישי,  לבין העסקאות בין החברה, לרבות תאגידים בשליטת .ב

, הנוגעות לביצוע עסקאות המרת לבעלי העניין האישי עניין אישי בהןו/או בין החברה לבין אחרים שבהן 

מט"ח, העברת כספים בארץ ובחו"ל, פדיון צ'קים עצמיים על ידי בעלי העניין האישי, כהגדרתם לעיל, 

העניין האישי, עניין אישי בהן, לרבות באמצעות חברה בבעלותם או על ידי אחרים שבהן לבעלי 

 "( ובלבד שיתקיימו כל אלו:עסקאות כספיםובשליטתם של בעלי העניין האישי )להלן יחד: "

"ח תעשה בתנאי שוק בשערים הניתנים ללקוחות החברה במועד המטלהמרת מט"ח: המרת  באשר .1

 ביצוע העסקה. 

 דנן הכספים העברת: נטענים כרטיסים באמצעות לרבות"ל, ובחו בארץ כספים להעברת באשר .2

 .העסקה ביצוע במועד החברה ללקוחות הניתנים העמלות לשיעורי בתמורה תעשה

"ח ש 5 של בסך האישי העניין לבעלעלות בקים דנן יעשה השיקים עצמיים: פדיון שילפדיון  באשר .3

עצמיים בוצע ללא עלות לבעל העניין  פדיון שיקים 2016 במרס 31כי עובר ליום . יצוין לפעולה

 האישי.

 1-3האישי בנושאים המפורטים בסעיפים  יןיהענכל העסקאות אשר יבוצעו על ידי בעלי  היקף .4

 ש"ח. מיליון 1סך שנתי של לעיל, לא יעלה על 

שונות המצטברות, הכרוכות זו בזו והתלויות זו בזו תחשבנה כעסקה אחת לצורך בחינת  עסקאות .ג

 . זניחותן

העסקה בפני חברי ועדת הביקורת   ותנאי העסקה שונים מתנאי הסף, האמורים לעיל, תובא במידה

ובהתאם יבחן אופן  1999-ואלו יבחנו האם מדובר בעסקה חריגה, כהגדרתה בחוק החברות התשנ"ט

 האישור הנדרש להתקשרות על פי דין.
 

( תקנות דוחות כספיים, 1()3)א 41לעניין תקנה קבע דירקטוריון החברה כי יראו,  2016 באוגוסט 30 ביום .9.2

( לתקנות הדוחות וכן ביחס לכל הוראת דין נוספת 6א) 37לתקנות הדוחות ולעניין תקנה  22לעניין תקנה 

הנוגעת לעסקאות זניחות שבהן לבעלי שליטה בחברה ו/או לנושאי משרה בחברה עניין אישי )במישרין או 

עסקאות זניחות  ,בעסקאות המפורטות להלן ו/או שעונות לקריטריונים המפורטים להלן ,בעקיפין(

 כמשמעותן בתקנות האמורות לעיל ו/או בהוראות הדין האמורות לעיל:

 אותם ידי על לחברה שירותים למתן הנוגעות, אחרים לבין, בשליטתה תאגידים לרבות, החברה בין עסקאות

 :אלו כל שיתקיימו ובלבד"( השירותים)להלן: " בהן אישי עניין, האישי העניין שלבעלי אחרים

 .בעניין החברה"ל מנכ של דעתו חוות הוצגה הביקורת וועדת ובפני החברה לטובת הינה העסקה .1

 החברות בחוק כהגדרתה חריגה עסקה איננה העסקה כי מצאה החברה של הביקורת ועדת .2

 ואין שוק בתנאי הינה, החברה של הרגיל העסקים במהלך מתבצעת העסקה קרי ,1999-"טהתשנ

 .התחייבויותיה או רכושה, החברה רווחיות על מהותית השפעה לה
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 500סך העסקאות השונות המצטברות אשר אושרו במסגרת נוהל זה אינו עולה על סכום של  היקף .3

 לשנה.  אלפי ש"ח

 של התאגיד הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי -'ד חלק

 הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר מהותיים אירועים .10

 לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי ,2017ביולי  17נושא תאריך  פרסמה החברה תשקיף מדף 2017ביולי  16ביום  .10.1

 .(2017-01-073746)מס' אסמכתא:  2017ביולי  16מיום  של החברה

ביוני  30כספיים ביניים מאוחדים ליום הלדוחות  6לאירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראה ביאור  .10.2

 .המצ"ב לדוח דירקטוריון זה, 2017

, אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך כולל של 2017באוגוסט  28ביום  .10.3

מיליון ש"ח. לפרטים אודות החלוקה, לרבות הבחינות שערך דירקטוריון החברה בקשר עם עמידת החברה  1.5

)מס' אסמכתא:  2017באוגוסט  28במבחני החלוקה וכן מועדי החלוקה, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

2017-01-075205.) 

הסמיך דירקטוריון החברה את הדירקטור מיכאל איתן לחתום על הדוחות הכספיים  2017 באוגוסט 28יום ב .10.4

 אשר נבצר ממנו מלהשתתף בישיבה. ורן בן יאיר,מר א , במקומו של יו"ר דירקטוריון החברה,2017 ביוני 30ליום 

 

 קריטיים חשבונאים אומדנים .11

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות,  ,אומדנים והנחות

 הכנסות והוצאות. 

 מובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת החברה 

ות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, להניח הנחות באשר לנסיב

מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם 

 לנסיבות המתאימות לכל אומדן. 

ם מוכרים בתקופה שבה האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיי

 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת. 

 בקשר ודאות לחוסר אחרים עיקריים וגורמים העתיד לגבי החברה שהניחה הנחות בדבר מידעלהלן 

 והתחייבויות נכסים של בספרים לערכים מהותי תיאום תהיה שתוצאתם משמעותי סיכון שקיים, לאומדנים

 :הבאה הכספית השנה במהלך
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 כתבי אופציה  הנפקת

 (3)סדרה  בתקופת הדוח הפעילה הנהלת החברה שיקול דעת באשר לאופן הטיפול החשבונאי בכתבי אופציות

שכללו כתבי אופציה למניות ואגרות חוב. בהתאם, החברה סיווגה את כתבי  יחידותהנפקת שהונפקו במסגרת 

)א( לדוחות 6ראה באור  -האופציה כהוניים והציגה אותם במסגרת ההון העצמי, נטו ממס. לפרטים נוספים

 .2017ביוני  30הכספיים המאוחדים ליום 

 מסופקים לחובות הפרשה

כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית  ,לקוחות והמחאות לגבייה מוכרת חובות בגיןהפרשה לחובות מסופקים 

לא תוכל לגבות את הסכומים להם היא זכאית. בכל מקרה כאמור של ראיה אובייקטיבית או  שהקבוצהלכך 

ומצבו  השיק מושךהחייב,  איכותנבחנים  בה ספציפית בחינה הקבוצה עורכתאינדיקציה לאי כיבוד הממסר, 

. בנוסף, נבחנת התפתחות במצב שקיימת ככל, הלקוח עםנות והיסטורית ההתקשרות הפיננסי, הביטחו

הדוחות הכספיים. הקבוצה מבצעת גם הפרשה כללית לחובות  אישורההפרשה לצורך עדכונה, בסמוך למועד 

מסופקים לגבי ממסרים שנמסרו לניכיון וטרם נפרעו בסמוך לאישור הדוחות הכספיים, בהתאם לאומדניה 

הסיכון הפוטנציאלי שיגרם לקבוצה הפסד אשראי עתידי בגינן. שיעור ההפרשה הכללית מבוסס, בין לגבי 

 היתר, על ניתוח נתוני הגביה והחזרות ההיסטוריים של הקבוצה בשלוש שנות הפעילות האחרונות.

 ש"ח()אלפי  2017 יוניב 03נכון ליום  הקבוצהנתונים בקשר עם הפרשות חובות מסופקים שביצעה  להלן

 לתאריך הלקוחות תיק סך

 הפרשה לפני המאזן

 לצורך שנבחן הסכום

 לחובות ספציפית הפרשה

 מסופקים

 לגביו שהייתה התיק)חלק 

 כיבוד לאי אינדיקציה

 (הממסר

 כללית הפרשה לצורך שנבחן הסכום

 מסופקים לחובות

 הופרש לא אך שנבחן התיק)חלק 

 (ספציפית

207,987 

23,301 194,560 

 :מתוכו :מתוכו

 בוצעה

 הפרשה

 לא

 בוצעה

 הפרשה

 הפרשה בוצעה
 בוצעה לא

 הפרשה

13,427  9,634 878 8,756 

  

 מסופקים לחובות הפרשה
 הפרשה יתרת

 ספציפית

 הפרשה יתרת

 כללית

 יתרת סך

 הפרשה

 14,305 878 13,427 סכום

 100% 6% 94% הפרשה יתרת מתוך שיעור
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 "ח(:ש)אלפי  2017 יוניב 03ניתוח חובות פתוחים ליום  להלן

 

 סכום 

 ברוטו

 סכום  הפרשה 

 בספרים

 -  985  985 1 לקוח

 -  582  582 2 לקוח

 446  -  446 3 לקוח

 497  -  497 4 לקוח

 -  404  404 5 לקוח

 264  -  264 6 לקוח

 -  261  261 7 לקוח

 260  -  260 8 לקוח

 -  260  260 9 לקוח

 -  231  231 10 לקוח

 8,407  10,704  19,111 (לקוחות 837-)כ אחרים

 (878)  878  - כללית הפרשה

 8,996  14,305  23,301 "כסה
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 )אלפי ש"ח(: 2016בדצמבר  31נתונים בקשר עם הפרשות חובות מסופקים שביצעה החברה נכון ליום  להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלקוחות תיק סך

 לפני המאזן לתאריך

 הפרשה

 הפרשה לצורך שנבחן הסכום

 מסופקים לחובות ספציפית

 לאי אינדיקציה לגביו שהייתה התיק)חלק 

 (הממסר כיבוד

 לצורך שנבחן הסכום

 לחובות כללית הפרשה

 מסופקים

 הופרש לא אך שנבין התיק חלק)

 (ספציפית

174,321 

20,482 164,276 

 :מתוכו :מתוכו

 בוצעה

 הפרשה

 בוצעה לא

 הפרשה

 בוצעה

 הפרשה

 בוצעה לא

 הפרשה

10,039 10,444 507 6,671 

 לחובות הפרשה

 מסופקים

 הפרשה יתרת

 ספציפית

 הפרשה יתרת

 כללית
 הפרשה יתרת סך

 10,546 507 10,039 סכום

 יתרת מתוך שיעור

 הפרשה
95% 5% 100% 
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 "ח(:ש)אלפי  2016 בדצמבר 31ניתוח חובות פתוחים ליום  להלן

 סכום 

 ברוטו

 סכום  הפרשה 

 בספרים

 292  260  552 1 לקוח

 447  -  447 2 לקוח

 44  360  404 3 לקוח

 -  386  386 4 לקוח

 294  -  294 5 לקוח

 277  -  277 6 לקוח

 -  272  272 7 לקוח

 -  260  260 8 לקוח

 -  225  225 9 לקוח

 -  219  219 10 לקוח

 9,089  8,057  17,146 אחרים

 (507)  507  - כללית הפרשה

 9,936  10,546  20,482 "כסה

 

 

 

 .שבדוח התקופתי לדוחות כספים 13באור  גםראה 
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 החברה של'( ג)סדרה  חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי -' ה פרק

  חוב אגרות .12

שטר ב, בין היתר, בהתאם לאמור במחזור אשר החברה של'( ג)סדרה  החוב אגרות תעודות לגבי פרטים להלן .12.1

"( אשר שטר נאמנות)להלן: " 2017 אפרילב 9( בע"מ מיום 1975הנאמנות של החברה עם הרמטיק נאמנות )

 :(039180-01-2017)מס' אסמכתא  2017 אפרילב 9פורסם ע"י החברה ביום 

 
 2017 ביוני  30נכון ליום  –' ( גאגרות חוב )סדרה 

 2017 באפריל 12 מועד הנפקת הסדרה

 70,000,000 הערך הנקוב במועד ההנפקה 

 70,000,000 30/6/2017שווי נקוב ליום 

 כלשהו למדד, וריבית קרן, צמודות אינן'( ג)סדרה  החוב אגרות 30/6/2017שווי נקוב צמוד ליום 

סכום הריבית שנצברה ליום 
30/6/2017 

 אלפי ש"ח 379

ערך בדוחות הכספיים ליום 
30/6/2017 

 אלפי ש"ח. 66,760

 אלפי ש"ח. 69,825-כ 30/6/2017השווי הבורסאי ליום 

 2.5% של בשיעור קבועה שנתית ריבית סוג ושיעור הריבית

במרץ של כל אחת  31( תשלומים שנתיים, שאינם שווים, ביום 3בשלושה ) מועדי תשלום קרן
 )כולל(. 2020עד  2018מהשנים 

בספטמבר של כל אחת  30ביום   -תשלומים חצי שנתיים שווים שני  מועדי תשלום ריבית
 .2020עד  2018במרץ של כל אחת מהשנים  31וביום  2019עד  2017מהשנים 

זכות החברה לביצוע פדיון מוקדם 
 או המרה כפויה

 לתנאים מעבר לדף בשטר הנאמנות. 2.8כמפורט בסעיף 

 "מבע מידרוג החברה המדרגת 

 החוב לאגרות שנקבע הדירוג
 ההנפקה במועד

Baa1.il – יציב 

)מס'  2017באפריל  7לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
 נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.ה( 2017-01-039048אסמכתא:

 ביוני 30אגרות החוב ליום  דירוג
2017  

Baa1.il – יציב 
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 :החברה של'( ג)סדרה  חוב אגרות נאמן בדבר פרטים .12.2

 
 "מ;בע( 1975) נאמנות הרמטיק       – הנאמנות חברת שם (א)

 אבנון דן  – הנאמנות בחברת ההתחייבות תעודות סדרת על האחראי שם (ב)

 5274867-03: טלפון     – האחראי עם ההתקשרות פרטי (ג)

 03-5271736: פקס

        Avnon@hermetic.co.il 

 יפו-אביב תל, 113 הירקון רחוב      - מסמכים למשלוח כתובת (ד)

 

 :החוב אגרות עם בקשר אחרות והתחייבויות בטחונות .12.3

 .אחר אופן בכל או כלשהם בשעבודים, בבטוחות מבוטחות אינן'( ג)סדרה  החוב אגרות

 

זאת, יצוין כי במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ג'( התחייבה החברה שלא ליצור שעבוד שוטף  עם

להבטחת חובותיה כלפיו. לפרטים נוספים בדבר התחייבות החברה  שהולכ)צף( על כלל נכסיה לטובת צד שלישי 

 לשטר הנאמנות. 6.3כאמור, ראו סעיף 

  הנאמנות שטר לפי ובהתחייבויות בתנאים עמידה .12.4

ידיעת החברה, ממועד הנפקת אגרות החוב )סדרה ג'( ועד למועד הדוח, עמדה החברה בכל התנאים  למיטב

'( גלא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה  וכיוההתחייבויות לפי שטר הנאמנות 

 לפירעון מיידי.

 

 

 
 

 2017, באוגוסט 28   

 מזרחי דני  תאריך

 מנכ"ל ודירקטור

 איתן מיכאל 

 (10.4)ראה סעיף  

              

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בעבלאנס השקעות  אופל 
 

 מאוחדים ביניים וחות כספייםדתמצית 
 2017 ביוני 30ליום 

(בלתי מבוקרים)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 

 מאוחדים ביניים וחות כספייםדתמצית 

 7201 ביוני 30ליום 

 

 

 
     

 עמוד  תוכן העניינים  

 
 

 1                                   רואי החשבון המבקריםדוח סקירה של 

 

  מאוחדים )בלתי מבוקרים(תמצית דוחות כספיים ביניים  

   

 2 יםביניים מאוחד על המצב הכספי ותתמצית דוח 

   

 3 יםרווח והפסד ביניים מאוחד ותתמצית דוח 

   

 4 יםביניים מאוחדרווח כולל אחר על  ותתמצית דוח 

   

 5-7 יםביניים מאוחד על השינויים בהון ותתמצית דוח 

   

 8-9 יםביניים מאוחד על תזרימי המזומנים ותתמצית דוח 

   

 10-16 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 
 



 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 סקירה של רואי החשבון המבקרים  דוח
 בע"מ ופל בלאנס השקעותא חברתלבעלי המניות של 

 
 

 מבוא
 

ת שלה )להלן: נות הבווחבר "החברה"( -)להלן  מ"בעחברת אופל בלאנס השקעות סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
המאוחדים הדוחות תמצית , ואת 2017 ביוני 30המצב הכספי ביניים ליום  הדוח המאוחד עלתמצית את , הכולל "הקבוצה"(
 חודשים שהסתיימושישה ושלושה של  ותלתקופהשינויים בהון ותזרימי המזומנים , הכולל , הרווחהפסדורווח הביניים על 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות 
ידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים לעריכת מ"  IAS 34בינלאומי 

. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים 1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל
 אלה  בהתבסס על סקירתנו.

 
 

 היקף הסקירה
  

רה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת "סקי -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם האנשים 
האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה 

אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון ר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך במידה ניכרת מאש
דע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של שניו

 ביקורת. 
 
 

 מסקנה
 

נו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם ל
 . IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל 

פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(,  אינו ממלא, מכל  הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי
 .1970-התש"ל
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ                                                                                                                                                                    

  מאוחדים י בינייםדוחות על המצב הכספתמצית 
 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום     

  2017 2016  2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

     נכסים 
     

 7,369 2,373 7,696  ושווי מזומניםמזומנים 
 7,537 6,017 7,566  בליםמזומנים מוג

 156,467 146,506 183,872  ושטרות לגביהלקוחות 
 404 541 980  חייבים ויתרות חובה

     
  171,777 155,437 200,114  סה"כ נכסים שוטפים

     
 1,450 422 2,978  ושטרות לגביהלקוחות 

 1,890 880 2,248   רכוש קבוע
 4,020 3,970 4,020  נדל"ן להשקעה

 175 171 179  נכסי הטבות עובדים
 1,192 907 1,740  מסים נדחיםנכסי 

     
 8,727 6,350 11,165  שוטפים שאינםסה"כ נכסים 

     
 180,504 161,787 211,279  סה"כ נכסים

     
     התחייבויות  

     
 70,218 68,372 46,008  אשראי מתאגידים בנקאיים

 57,580 55,846 38,630  מאחריםאשראי 
 - - 10,014  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 839 293 325  ונותני שירותיםספקים 
 1,429 1,524 987  התחייבות מסים שוטפים

 1,701 1,773 2,439  זכאים ויתרות זכות
     

 131,767 127,808 98,403  סה"כ התחייבויות שוטפות
     

 - - 56,746  אגרות חוב
 50 61 46  התחייבויות בלתי שוטפות בגין הטבות עובדים

 - - 813  סים נדחיםמהתחייבויות 
     

 50 61 57,605  שוטפותשאינן סה"כ התחייבויות 
     

 131,817 127,869 156,008  סה"כ התחייבויות
     

     הון
     

 )*( - )*( - )*( -  הון מניות 
 24,033 13,008 25,261  פרמיה על מניות

 - - 3,194  כתבי אופציה למניות
 3,800 3,828 3,770  קרן הון מעסקאות עם בעל שליטה

 20,854 17,082 23,046  עודפיםיתרת 
     
  55,271 33,918 48,687 
     

 180,504 161,787 211,279  והוןסה"כ התחייבויות 
 

 מניות ללא ערך נקוב. (*) 
 

   

 אבי טבת דניאל מזרחי מיכאל איתן
 הוסמך לחתימה  

 יו"ר הדירקטוריוןחלף 
 (7)ראה ביאור 

 כספים מנהל מנכ"ל ודירקטור

 

 .2017 באוגוסט 28 פיים:תאריך אישור הדוחות הכס
 

.מהםמהווים חלק בלתי נפרד המאוחדים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההמצורפים לאורים יהב
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 מאוחדות שלה וחברות אופל בלאנס השקעות בע"מ

 
 ביניים מאוחדיםוהפסד תמצית דוחות על רווח 

 
    

 
חודשים  שישהלתקופה של 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

 
 

חודשים  שלושהלתקופה של 
 יוניב 30שהסתיימה ביום 

 
לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

 בדצמבר

   2017 2016  2017 2016  2016   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   

 
 41,173 10,280 11,338 20,030 22,471   משרותים פיננסייםהכנסות 

        
 (6,122) (1,579) (1,952) (2,897) (3,600)   הוצאות מימון, נטו

        
 35,051 8,701 9,386 17,133 18,871   , נטומשרותים פיננסייםהכנסות 

        
 (4,580) (749) (1,823) (1,807) (4,569)   ואבודים מסופקיםחובות  הוצאות

        
נטו בניכוי הוצאות  משרותים פיננסייםהכנסות 

 חובות מסופקים ואבודים
 

14,302 
 

15,326 
 

7,563 
 

7,952 
 

30,471 
        

 (1,343) (297) (396) (607) (773)   הוצאות מכירה ושיווק
        

 (10,474) (2,326) (3,000) (5,349) (5,957)   הוצאות הנהלה וכלליות
        

 (166) - - - (24)   הוצאות אחרות
        

  271 54 57 108 113   הכנסות אחרות
  

      

 18,759 5,383 4,224 9,478 7,661   לפני מסים על הכנסהרווח 
        

 (4,838) (1,352) (1,097) (2,367) (1,968)   הוצאות מסים על הכנסה
        

 13,921 4,031 3,127 7,111 5,693   לתקופהרווח 
        
        
        

        רווח למניה:
        

 0.192 0.057 0.04 0.101 0.074    )בש"ח( למניהרווח בסיסי 
        

 0.184 0.055 0.039 0.096 0.071   )בש"ח( למניהרווח מדולל 
        
        
 
 
 

 
מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההביאורים המצורפים ל  
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  וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ
 

 ביניים מאוחדיםרווח כולל תמצית דוחות על 
 
  

 

חודשים  שישהלתקופה של 

 יוניב 30ום שהסתיימה בי

 

 

חודשים  שלושהלתקופה של 

 יוניב 30שהסתיימה ביום 

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

 2017 2016  2017 2016  2016  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

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

 
      

 13,921 4,031 3,127 7,111 5,693 רווח לתקופה
      

כולל אחר שלא יועברו לרווח )הפסד( פריטי רווח 
 הפסד:

     

      
 (49) - - - - מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת

      
מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו 

 לרווח והפסד
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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 (38)  - - - - ממססה"כ הפסד כולל אחר לתקופה, נטו 

      
      

 13,883 4,031 3,127 7,111 5,693 סך הרווח הכולל לתקופה

        
        
        
        

 
 
  

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההביאורים המצורפים ל
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 מאוחדים בהון ביניים דוחות על השינוייםתמצית 
 

 
 

 
 מניות ללא ערך נקוב.)*(     

     
 י נפרד מהם.מהווים חלק בלתהמאוחדים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההביאורים המצורפים ל

 לבעלים של החברה מיוחסהון ה  
 

 הון מניות
 

 כתבי אופציה למניות
 

 פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות עם 

 סה"כ עודפיםיתרת  בעלי שליטה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

חודשים  שישהלתקופה של 
 שהסתיימה ביום

      

       )בלתי מבוקר( 2017ביוני  30
       

 48,687 20,854 3,800 24,033 - )*( - )מבוקר(   2017בינואר  1יתרה ליום 
       

 5,693 5,693 - - - - רווח לתקופה
 (30) - (30) - - - עסקאות עם בעלי שליטה

 1,228 - - 1,228 - - מימוש כתבי אופציה למניות
 3,194 - - - 3,194 - ואגרות חוב כתבי אופציההנפקת 

 (3,501) (3,501) - - - - דיבידנד שחולק
       

 55,271 23,046 3,770 25,261 3,194 )*(  -   2017 ביוני 30יתרה ליום 
  

 לבעלי מניות החברה מיוחסהון ה 
 

 הון מניות
 

 פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות עם 

 סה"כ עודפיםיתרת  בעלי שליטה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 חודשים שהסתיימה ביום שישהלתקופה של 
  )בלתי מבוקר( 2016 ביוני 03

     

      
 29,537 13,471 4,125 11,941 )*( - )מבוקר(  2016בינואר  1יתרה ליום 

 7,111 7,111 - - -  לתקופה רווח
 1,067 - - 1,067 )*( - מימוש כתבי אופציה למניות

 (297) - (297) - - עסקאות עם בעלי שליטה
 (3,500) (3,500) - - - דיבידנד שהוכרז

      
 33,918 17,082 3,828 13,008 )*( -   2016 ביוני 30יתרה ליום 
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ

 המשך() מאוחדים תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים
 

 

 

 מניות ללא ערך נקוב. )*(
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההביאורים המצורפים ל

   
 

 
 הון מניות

 
 כתבי אופציה למניות

 
 פרמיה על מניות

קרן הון מעסקאות 
 סה"כ עודפיםיתרת  עם בעלי שליטה

 ש"ח אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
       

חודשים  שלושהלתקופה של 
 שהסתיימה 

      

       )בלתי מבוקר( 2017 ביוני 30ביום 
       

 49,223 20,920 3,782 24,521 - )*( - 2017באפריל  1יתרה ליום 
       

 3,127 3,127 - - - - לתקופה רווח
 (12) - (12) - - - עסקאות עם בעלי שליטה

 740 - - 740 - - ציה למניותמימוש כתבי אופ
 3,194 - - - 3,194 - הנפקת כתבי אופציה ואגרות חוב

 (1,001) (1,001) - - - - שחולק דנדידיב

       
 55,271 23,046 3,770 25,261 3,194 )*( -  2017 ביוני 30יתרה ליום 

 
 

 
 

 
 הון מניות

 
 פרמיה על מניות

קרן הון מעסקאות עם בעלי 
 סה"כ עודפיםת יתר שליטה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של 

       )בלתי מבוקר( 2016יוני ב 30ביום 
      

 29,573 13,051 3,858 12,664 )*( - 2016 אפרילב 1יתרה ליום 
      

 4,031 4,031 - - - לתקופה רווח
 (30) - (30) - - י שליטהעסקאות עם בעל

 344 - - 344 - מימוש כתבי אופציה למניות
      

 33,918 17,082 3,828 13,008 )*( -   2016 יוניב 30יתרה ליום 
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 עות בע"מאופל בלאנס השק

 )המשך( מאוחדים תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים
 

 

 

 
 
 .מניות ללא ערך נקוב)*(      

 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההביאורים המצורפים ל

 לבעלי מניות החברה מיוחסהון ה 
 

 הון מניות
 

 פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות עם 

 סה"כ םעודפייתרת  בעלי שליטה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
      מבוקר()
      

 29,537 13,471 4,125 11,941 )*( - 2016בינואר  1יתרה ליום 
 13,921 13,921 - - -  לשנה רווח

 10,933 - - 10,933 )*( - הנפקת מניות
 (38) (38) - - - מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת

 (325) - (325) - - עסקאות עם בעלי שליטה
 1,159 - - 1,159 )*( - ניותמימוש כתבי אופציה למ

 (6,500) (6,500) - - - דיבידנד שחולק
      

 48,687 20,854 3,800 24,033 )*( -   2016 בדצמבר 31יתרה ליום 
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 וחברות מאוחדות שלה לאנס השקעות בע"מאופל ב

     מאוחדים תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים
 

 שישהלתקופה של  
 חודשים שהסתיימה

 יוניב 30ביום 

 לתקופה של שלושה 
 חודשים שהסתיימה

 יוניב 30ביום  
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 2017 2016  2017 2016  2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח "חאלפי ש אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
      פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

      
 13,921 4,031 3,127 7,111 5,693 לתקופהרווח 

      
     התאמות בגין הוצאות והכנסות 

      שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
      

 258 68 114 133 212 והפחתותפחת 
 - - 286 - 286 הפחתת ניכיון והוצאות הנפקה בגין אגרות חוב

 (50) - - - - נדל"ן להשקעהשינויים בשווי הוגן של 
 (63) (8) (40) (15) (56) מימון אחרות, נטו הכנסות

 4,838 1,352 1,097 2,367 1,968 מסים על ההכנסה
 (156) - - (156) - תבי אופציהשינוי בשווי הוגן של התחייבות בגין כ

 (325) (30) (12) (297) (30) עסקאות עם בעלי שליטה שהוכרו מול קרן הון
      
 2,380 2,032 1,445 1,382 4,502 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
      

 (31,568) (9,916) (19,931) (20,579) (28,933) לגבייה ושטרותשינוי בלקוחות 
 76 175 (134) (61) (566) שינוי בחייבים ויתרות חובה

שינוי בהתחייבות בלתי שוטפות בגין הטבות 
 (53) (5) (2) 11 (8) לעובדים, נטו

 230 - (41) 70 (129) ונותני שירותים םשינוי בהתחייבויות לספקי
 יםבנקאי יםמתאגידלזמן קצר שינוי באשראי 

 18,144 6,947 (48,163) 14,564 (43,160) ואחרים, נטו
 479 (461) 457 551 738 שינוי בזכאים ויתרות זכות

      
 (72,058) (5,444) (67,814) (3,260) (12,692) 

 
 (4,994) (1,266) (1,361) (2,182) (3,072) מס הכנסה ששולם, נטו

      
)ששימשו לפעילות( פעילות שנבעו ממזומנים נטו 

 737 887 (64,603) 1,517 (67,057) שוטפת
      

      פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 
      

 (1,161) (114) (218) (412) (965) השקעה ברכוש קבוע
 (1,500) - - - - עליה במזומנים מוגבלים 

      
 (2,661) (114) (218) (412) (965) השקעה ששימשו לפעילותמזומנים נטו 

      
      מימון פעילות-תזרימי מזומנים 

      
 - - 72,450 - 72,450 התקבולים מהנפקת אגרות חוב וכתבי אופצי

 - - (1,828) - (1,828) עלויות גיוס חוב
 10,933 - - - - , נטווכתבי אופציה מהנפקת מניותתקבולים 

 (6,500) (3,500) (3,501) (3,500) (3,501) דיבידנד ששולם לבעלי המניות
 1,159 344 740 1,067 1,228 כתבי אופציה למניותמימוש מתקבולים 

      
שנבעו מפעילות)שימשו לפעילות( מזומנים נטו 

 5,592 (3,156) 67,861 (2,433) 68,349 מימון
      

 3,668 (2,383) 3,040 (1,328) 327 ושווי מזומנים גידול )קיטון( במזומנים
      

 3,701 4,756 4,656 3,701 7,369 לתחילת תקופה ושווי מזומנים מזומנים 
      

 7,369 2,373 7,696 2,373 7,696   לסוף תקופה ושווי מזומנים מזומנים
      
      
 

 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההביאורים המצורפים ל
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 וחברות מאוחדות שלה ופל בלאנס השקעות בע"מא

 )המשך( ות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדיםתמצית דוח

 
 

  שישהלתקופה של  
 חודשים שהסתיימה

 יוניב 30ביום 

  שלושהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה

 יוניב 30ביום  

 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 2017 2016 2017 2016 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( קר()בלתי מבו 

 
      מידע נוסף על תזרימי מזומנים:

      
 5,559 1,389 1,260 2,708 2,745 במזומן ששולמה ריבית
 40,907 10,199 11,023 19,413 22,023 במזומן שהתקבלה ריבית

      
 
 

 
 בלתי נפרד מהם.מהווים חלק המאוחדים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההביאורים המצורפים ל
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ                

 מאוחדים ביניים כספייםתמצית דוחות באורים ל
 
 

 כללי - 1באור 
 

 הישות המדווחת .א
 

וכתובתה  הרשמית  2005 ספטמברב 19ביום בישראל  הוקמה והתאגדה( "החברה" -)להלן  אופל בלאנס השקעות בע"מ
של החברה כוללים את אלה של החברה ושל חברות ביניים הדוחות הכספיים תמצית , אשדוד. 47ז'בוטינסקי רחוב היא 

המחאות "הקבוצה"(. הקבוצה פועלת בתחום מתן שירותים פיננסיים, בעיקר באמצעות ניכיון  -בנות שלה )להלן יחד
ם, אך גם במתן שירותי מטבע והפצה של כרטיסי אשראי נטענים, בין היתר, וכרטיסי אשראי לעסקים ושכירי דחויות

, המחאות דחויותללקוחות שאינם בעלי חשבון בנק או שמוגבלים בחשבונם. במסגרת עסקת הניכיון מנכה הקבוצה 
את וסיפק  המחאהשנרשמו לטובת מוטב, אשר מסב אותם לטובת הקבוצה, לאחר שהוציא חשבונית מס כחוק לנותן ה

, משלם לקבוצה עמלה המוסכמת מראש בין ההמחאה.  המוטב, המנכה את ניתנה ההמחאההמוצר או השרות בגינו 
 הצדדים, כנגד חשבונית מס כחוק.

 
 אביב. -ניירות הערך של החברה רשומים בבורסה לניירות ערך בתל 

 
הכירה  2017ביוני  30ו ביום , במהלך התקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימלמידע הכספי הנפרד בהתאם

 606-אלפי ש"ח, בהתאמה וכן בתזרים מזומנים שלילי בסך של כ 150-אלפי ש"ח וכ 266-החברה בהפסד תפעולי בסך כ
בכך בכדי לדעת הנהלת החברה, על בסיס תחזיות ותקציבים שערכה, אין  אלפי ש"ח, בהתאמה. 497-אלפי ש"ח וכ

ממועד  חודשים 24בתקופה של  ,רעון ההתחייבויות הנוכחיות והצפויותיבפ לעמודהחברה  ביכולתלהצביע על בעיה 
 , לפחות.הדיווח

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ב.     
 

 יננסיים.רותים פישבע והחלה בו את פעילותה בתחום מתן ש-פתחה אופל סניף חדש בעיר באר 2017בינואר  30ביום  .1
 

היקף  הגדלת בנקאי ב'אישר תאגיד  2017במרס  29ביום השנתיים,  ב' לדוחות הכספיים9בהמשך לאמור בבאור  .2
מתאגיד  האשראיהיקף הכספיים,  ותהדוחאישור למועד . מיליון ש"ח 30לסכום של  עדאופל ל שמועמד האשראי

 מיליון ש"ח. 20-בכ מסתכם אופלהמנוצל על ידי בנקאי ב' 

 

ש"ח  אלפי 72,450-אופציה בתמורה כוללת שהסתכמה בכהנפקת אגרות חוב וכתבי  השלימה החברהבאפריל  9ביום  .3
 .)א(6ראה באור -ש"ח(. לפרטים נוספים אלפי  70,622-כבהסתכמה מהוצאות הנפקה  )התמורה נטו

 
הודיעו  ,קבוצהאשר מעמידים אשראי ל ב' -ו הלת החברה עם תאגידים בנקאיים א'בעקבות דיונים שערכה הנ .4

יפחיתו את הריבית המשולמת להם בגין האשראי  2017ביולי  1כי החל מיום , לחברה ב'-תאגידים בנקאיים א' ו
 הנע ביןלריבית שנתית בשיעור  Prime+1.5%לחברות הקבוצה, לפי העניין, מריבית שנתית בשיעור של  שמעמידים

Prime+0.5% ל-Prime+0.7% כתלות בפרמטרים שנקבעו בין הצדדים. כמו כן, במהלך תקופת הדיווח הגיעו ,
פרטיים לפיהן בגין האשראי שהעמידו לחברות הקבוצה יהיו המלווים מרבית המות עם חברות הקבוצה להסכ
 1וזאת החל מיום  ,אותו מועדלעד  6%קבועה בשיעור ריבית  חלף, 3.5%בשיעור של קבועה זכאים לריבית שנתית 

בתקופת הדוח, צה. במקביל, , בכפוף לתום תקופת ההודעה המוקדמת אליה התחייבו חברות הקבו2017ביולי 
               נפרעו על ידי חברות הקבוצה. ש"חמיליוני  19 -כהלוואות ממלווים פרטיים בסך של 

                                                                   
                                   

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 

 צהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומייםה .א
 

, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה IAS 34-של החברה נערכה בהתאם ל מאוחדים תמצית הדוחות הכספיים ביניים
המאוחדים כספיים הדוחות הכוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם 

דוחות כספיים ביניים  ,ולשנה שהסתיימה באותו תאריך )להלן: "הדוחות השנתיים"(. כמו כן 2016בדצמבר  31ליום 
 .1970 -התש"ל  אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,מאוחדים 

 

 .2017 ,אוגוסט 28ה ביום דירקטוריון החברלפרסום על ידי  האושרתמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים 
 
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת ב.     
 

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר 

 תוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.שה
 

שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות 
 הכספיים השנתיים.הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות 
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 מאופל בלאנס השקעות בע"                

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 )המשך( בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 

 )המשך( שימוש באומדנים ושיקול דעת ב.     
 

בתקופת הדוח הפעילה הנהלת החברה שיקול דעת באשר לאופן הטיפול החשבונאי בכתבי אופציות שהונפקו במסגרת 
יה למניות ואגרות חוב. בהתאם, החברה סיווגה את כתבי האופציה כהוניים והציגה הנפקת חבילות שכללו כתבי אופצ

 )א(.6ראה באור  -אותם במסגרת ההון העצמי, נטו ממס. לפרטים נוספים
 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 

 
החשבונאית שיושמה  המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, הינה המדיניות

 בדוחות הכספיים השנתיים.
 

 אומצו שטרם חדשים תקנים
 

 פיננסיים מכשירים, IFRS 9 (2014) בינלאומי כספי דיווח תקן
 

 : לראשונה היישום ושיטת מועד
 העודפים יתרות התאמת תוך, השוואה מספרי של תיקון ללא 2018 בינואר 1 מיום החל התקן את לאמץ הקבוצה בכוונת

 (.התקן של לראשונה היישום)מועד  2018 בינואר 1 םליו
 

 :התקן מאימוץ כתוצאה צפויות והשפעות שינויים
 

התקן כולל מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי חזויים עבור נכסי החוב הפיננסיים שאינם נמדדים לפי שווי הוגן דרך 
ם סיכון האשראי של הנכס הפיננסי לא עלה א. חדש מציג גישת מדידה דו שלבית של ירידת ערךהרווח והפסד. המודל 

מדד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים הנובעים יבאופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה ההפרשה להפסד ת
חודשים לאחר מועד הדיווח. אם סיכון האשראי עלה באופן  12מאירוע כשל בנכס הפיננסי אשר התרחשותם חזוי בתוך 

, ההפרשה להפסד תגדל ותמדד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי משמעותי, במרבית המקרים
של ההפרשה לירידת ערך בגין נכסי החוב הפיננסיים המוחזקים אפשרי גידול הנכס הפיננסי. בהתאם, החברה צופה 

קן. גידול זה צפוי )לקוחות והמחאות לגביה( ביחס להפרשה לירידת ערך שנכללה בדוחות כספיים אלה, טרם אימוץ הת
(. החברה טרם השלימה את אמידת 2018בינואר  1להקטין את ההון של החברה למועד היישום לראשונה של התקן )

 .על דוחותיה הכספיים המאוחדיםהחדש כאמור לעיל  ההשפעה הכמותית הצפויה של יישום המודל
 
 

 הכנסה מחוזים עם לקוחות, IFRS 15תקן דיווח כספי בינלאומי 
 
המשך לאמור בגילוי בדבר תקנים חדשים שטרם אומצו בביאור עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים ב

ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על ה הקבוצה בחנה את השלכות יישום התקן ולהערכתהשנתיים, 
 הדוחות הכספיים.

 
 חכירות, IFRS 16דיווח כספי בינלאומי  תקן

 
עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים  בביאור אומצו שטרם חדשים תקנים בדבר בגילוי לאמור בהמשך

בהתאם  השנתיים, הקבוצה החלה לבחון את השלכות יישום התקן על הדוחות הכספיים, ללא כוונה ליישום מוקדם.
החברה אינה  ת הקבוצה.חברוידי -עללבחינה ראשונית, התקן יחול בעיקר על הסכמים לחכירת משרדים וכלי רכב 

 יכולה לאמוד בשלב זה את ההשפעה של התקן על דוחותיה הכספיים.
 

 
 שנמדדו בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד םימכשירים פיננסי - 4באור 

 
ומזומנים , מזומנים של הקבוצה הכולליםפיננסיים ה תנכסים וההתחייבויוההערך בספרים של להערכת הקבוצה, 

 זכאים ו ספקיםאשראי מאחרים, , יםבנקאי יםתאגיד, חייבים ויתרת חובה, אשראי מלגבייהשטרות ו , לקוחותמוגבלים
 תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם. אחרים

 
        אלפי ש"ח, נאמד 67,103 -בספרים הינו כ 2017ביוני  30השווי ההוגן של אגרות החוב של החברה אשר ערכן ביום 

השווי ההוגן נעשה בהתבסס על מחיר הסגירה המצוטט של אגרות החוב בבורסה לניירות  אלפי ש"ח. אומדן 69,825 -בכ
 בהיררכיית השווי ההוגן(. 1ערך בתל אביב ביום המסחר האחרון לתאריך הדיווח )רמה 
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 מגזרי פעילות - 5באור 
 

בדבר מגזרי פעילות בדוחות  24זהים לאלה שהוצגו בבאור  המגזרי ובסיס המדידה של הרווח והפסד המגזרי בסיס הפיצול
 הכספיים השנתיים. 

 
 )בלתי מבוקר( 2017ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  
  אחרים    
  והתאמות מירסני אינווסנט  אופל בלאנס 
 מאוחד למאוחד בע"מ בע"מ בע"מ 2006 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      

      
 22,471 - 3,392 6,080 12,999 פיננסייםהכנסות משירותים 

      
 8,178 113 234 2,813 5,018 לפני מסמגזרי רווח 

      
 (517)     שלא הוקצו, נטו הוצאות

      
 (1,968) (108) 88 707 1,281 מסים על ההכנסה

      
 5,693     רווח לתקופה

 
 

 )בלתי מבוקר( 2016ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  שישהלתקופה של  
  אחרים    
  והתאמות מירסני אינווסנט  אופל בלאנס 
 מאוחד למאוחד בע"מ בע"מ בע"מ 2006 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      

      
 20,030 - 3,349 5,527 11,154 משירותים פיננסייםנסות הכ

      
 9,454 108 951 2,225 6,170 לפני מסמגזרי רווח 

      
 24     שלא הוקצו, נטו הכנסות

      
 (2,367) (17) 268 596 1,520 מסים על ההכנסה

      
 7,111     רווח לתקופה

 
 

 )בלתי מבוקר( 2017ביוני  30ביום  חודשים שהסתיימה שלושהלתקופה של  
  אחרים    
  והתאמות מירסני אינווסנט  אופל בלאנס 
 מאוחד למאוחד בע"מ בע"מ בע"מ 2006 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      

      
 11,338 - 1,619 2,982 6,737 משירותים פיננסייםהכנסות 

      
 4,667 57 222 1,536 2,852 מס לפנימגזרי רווח 

      
 (443)     שלא הוקצו, נטוהוצאות 

      
 (1,097) (102) 67 375 757 מסים על ההכנסה

      
 3,127     רווח לתקופה
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 

 
 )המשך( מגזרי פעילות  - 5באור 

 
 

 )בלתי מבוקר( 2016ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  שלושהשל לתקופה  
  אחרים    
  והתאמות מירסני אינווסנט  אופל בלאנס 
 מאוחד למאוחד בע"מ בע"מ בע"מ 2006 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      

      
 10,280 - 1,760 2,836 5,684 משירותים פיננסייםהכנסות 

      
 5,463 54 702 1,600 3,107 לפני מסמגזרי רווח 

      
 (80)     שלא הוקצו, נטו הוצאות

      
 (1,352) (6) 204 429 725 מסים על ההכנסה

      
 4,031     רווח לתקופה

 
 
 

 מבוקר() 2016 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה 
  אחרים    
  והתאמות ימירסנ אינווסנט  אופל בלאנס 
 מאוחד למאוחד בע"מ בע"מ בע"מ 2006 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      

      
 41,173 - 6,944 10,972 23,257 משירותים פיננסייםהכנסות 

      
 18,883 271 1,830 4,588 12,194 לפני מסמגזרי רווח 

      
 (124)     שלא הוקצו, נטו הוצאות

      
 (4,838) (14) 546 1,218 3,088 מסים על ההכנסה

      
 13,921     לשנהרווח 
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 

 
 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה  -  6באור 

 
 

 הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה .א

 
 200-וש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ג'(  1,000חבילות, הכוללות כל אחת,  70,000הנפיקה החברה  2017באפריל  9ם ביו

מיליון כתבי אופציה  14-מיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ג(  70(. סך הכל הנפיקה החברה 3כתבי אופציה )סדרה 
החוב נושאות ריבית קבועה לא צמודה בשיעור של אלפי ש"ח. אגרות  72,450( בתמורה לסכום ברוטו של 3)סדרה 

מקרן אגרות החוב  15%לשנה ועומדות לפירעון בשלושה תשלומי קרן שאינם שווים כדלקמן: תשלום של  2.5%
. 2020 במרס 31ביום מקרן אגרות החוב  70%ותשלום של  2019-ו 2018במרס של כל אחת מהשנים  31ביום 

 2017בספטמבר של כל אחת מהשנים  30שנתיים שווים פעמיים בשנה, ביום  הריבית תשולם בשני תשלומים חצי
 . 2020עד  2018במרס של כל אחת מהשנים  31וביום  2019עד 

מניה רגילה של החברה, בתקופה  1-כתב אופציה ל 1כל אחד מכתבי האופציה שהונפקו ניתן למימוש לפי יחס של 
ש"ח לכל כתב  3.69 -כ , בתמורה לתוספת מימוש של2019קטובר באו 15ועד ליום  2017באפריל  12שהחל מיום 

 אירועים שנקבעו כגון חלוקת דיבידנד ומניות הטבה(.גין אופציה )בכפוף להתאמות ב
, אגרות החוב 2017באפריל  6והעדכון לו מיום  2017באפריל  2על פי דוח הדירוג של חברת מידרוג בע"מ מיום 

  יב.באופק יצ BAA1.ilדורגו בדרוג 
 

 
 להלן התאמה ליתרה המוצגת בדוח על המצב הכספי:

 
 אלפי ש"ח 
  

 72,450  ב וכתבי אופציהתמורה מהנפקת אגרות חו

 (1,828) בגין ההנפקה עלויות עסקה

 70,622 מעלויות הנפקה תמורה נטו

 (4,148) )*( יוחס לכתבי האופציה והוכר כהוןשנטו סכום 

 66,474 חייבותסכום נטו שהוכר לראשונה כהת
  

 286 בניכוי הפחתת ניכיון ועלויות הנפקה

 66,760 היתרה בדוח על המצב הכספי
  

 
השווי ההוגן של כתבי האופציה, אשר סווגו כהון בשים לב לכך שיחסי המימוש ותוספת המימוש בגינם הינם )*(        

ימי המסחר הראשונים  בשלושתה קבועים מראש, נקבע בהתבסס על מחיר הסגירה הממוצע שלהם בבורס
אלפי  107 -זה נוכו עלויות הנפקה מיוחסות בסך של כ ש"ח ומסכוםאלפי  4,255 -שלאחר הנפקתם, ונאמד בכ

 אלפי ש"ח. 954 -של כ שהסתכמה בסך השפעת המסנטו מ ש"ח. כתבי האופציות הוצגו בהון
 

וב, הוסכם בין היתר, כי לנאמן תהא הזכות בהתאם להוראות שטר הנאמנות בין החברה לבין הנאמן לאגרות הח
אי פרעון  רעון מיידי בקרות אירועים שנקבעו בשטר הנאמנות הכוללים, בין היתר:ילהעמיד את אגרות החוב לפ

ומים בקשר עם אגרות החוב, הרעה משמעותית במצב החברה ועסקיה, העברת השליטה בחברה באופן תשל
התניות הגבלות ובנוסף, הוטלו על החברה  רעון כנגד החברה.ידלות פשהוגדר בשטר הנאמנות ונקיטת הליכי ח

 ן היתר את העניינים הבאים:שונות לכל אורך תקופת אגרות החוב, הכוללות בי
 
, 18%מליון ש"ח ויחס הון למאזן של לפחות  43-חלוקת דיבידנדים תהא כפופה לעמידה בהון העצמי גבוה מ -

 מהרווח הנקי לתקופה כהגדרתו בשטר הנאמנות. 50%ו עולה על לאחר ביצוע החלוקה, ובסכום שאינ
פי הדוחות הכספיים האחרונים -ההון העצמי של החברה )אשר הוגדר כהון כולל זכויות שאינן מקנות שליטה על -

בתוספת הלוואות בעלים שפירעונן ידחה לאחר תום תקופת אגרות החוב ובניכוי נכסים בלתי מוחשיים( לא יפחת 
 מיליוני ש"ח.  30-מ בכל עת

פי הדוחות הכספיים -היחס בין ההון העצמי כמוגדר לעיל לבין המאזן המאוחד של החברה )אשר הוגדר כמאזן על -
המאוחדים בתוספת הלוואות בעלים שפירעונן ידחה לאחר תום תקופת האג"ח ובניכוי נכסים בלתי מוחשיים( 

 .15% -לא יפחת מ
מסך תיק האשראי ברוטו )כלומר יתרת  5%די אותה ישות משפטית לא יעלה על י-שיעור ההמחאות המשוכות על -

 הלקוחות בדוחות הכספיים המאוחדים בנטרול יתרות זכות של לקוחות(.
 

אי עמידה של החברה באחת או יותר מבין ההתניות דלעיל למשך תקופה של שני רבעונים רצופים תהווה עילה 
 להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 

 
 )המשך(אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה  -  6באור 

 
 )המשך(  הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה     .א

 
 עומדת החברה ביחסים בהם נדרשה לעמוד כמפורט להלן: 2017 יוניב 30נכון ליום 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 דיבידנדים    .ב
 

ש"ח לבעלי מניות  ןמיליו 2.5 -של כ אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסך 2017במרס  23ום בי .1
 למחזיקים במניות החברה נכון 2017באפריל  20שולם ביום אגורות למנייה(. הדיבידנד  3.237 -החברה )כ

 . 2017באפריל  6ליום 
 

ש"ח לבעלי מניות החברה  ןמיליו 1דיבידנד בסך אישר דירקטוריון החברה חלוקה של  2017 מאיב 29ביום  .2
יוני ב 13ליום  למחזיקים במניות החברה נכון 2017 יוניב 21שולם ביום אגורות למנייה(. הדיבידנד  1.289 -)כ

2017 . 
 

ש"ח לבעלי מניות  ןמיליו 1.5אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסך  2017באוגוסט  28ביום  .3
למחזיקים במניות החברה נכון  2017בספטמבר  18ביום  שולםיאגורות למנייה(. הדיבידנד  1.927 -החברה )כ

 .2017 בספטמבר 10ליום 

 

 תגמול לצדדים קשורים .ג

 
דירקטוריון החברה, בהתאמה, בכפוףבעדת התגמול ווובשרו ו, א2017מרץ ב 23וביום  2017מרץ ב 20ביום  .1
 העניינים הבאים: ,היתרהכללית, בין  אישורה של האסיפהקבלת ל  

 
לבין חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו של  אינווסטנט תיקונו וחידושו של הסכם הניהול הקיים בין א.

במסגרת . , הנמנה על בעלי השליטה בחברהאינווסטנטדירקטור בחברה ומנכ"ל , מר שחר מזרחי
שמש גם כקצין פיקוח נהלים התיקון מוצע כי מר שחר מזרחי, בנוסף לשירותיו כמנכ"ל אינווסטנט, י

בגין כהונתו של מר שחר מזרחי . בתחום זהבקבוצה ויהווה סמכות מקצועית עליונה  של הקבוצה
, יהא זכאי מר שחר מזרחי לתוספת דמי ניהול חודשיים בסך של הקבוצהכקצין פיקוח נהלים של 

 .2017בינואר  1, רטרואקטיבית מיום אלפי ש"ח 7.5
 

, למר עודד  איתן, דירקטור  בחברה  ומנכ"ל  2016פעמי, בשיקול דעת, בעבור שנת הענקת מענק חד   .ב
מירסני, הנמנה על בעלי השליטה בחברה. גובה המענק המוצע הינו בסך עלות העסקתו החודשית של 

 .אלפי ש"ח 63מר עודד איתן כמנכ"ל מירסני, דהיינו, בסך של 
 

, למר מיכאל איתן, סמנכ"ל תפעול ודירקטור 2016שנת  הענקת מענק חד פעמי, בשיקול דעת, בעבור .ג
בחברה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה. גובה המענק המוצע הינו בסך של חצי מעלות העסקתו 

 ש"ח.אלפי  11החודשית של מר מיכאל איתן כסמנכ"ל התפעול של החברה, קרי בסך של 

 
מזרחי, מנכ"ל ובעל מניות בחברה, בהסכם התקשרות אופל עם עו"ד לילך מזרחי, אשתו של מר דני  ד.

בתפקיד מנהלת אדמיניסטרטיבית. במסגרת תפקידה תהיה אחראית לילך מזרחי על  העסקה
ועל תחום משאבי האנוש בקבוצה. בתמורה להעסקה תהיה לילך מזרחי  באופל נושאים משפטיים 

שעות  120בהיקף של עד ש"ח במונחי עלות מעביד(  95-ש"ח לשעה )כ 75זכאית לשכר שעתי בגובה 
 ש"ח במונחי עלות מעביד(. 11,400-ש"ח )כ 9,000חודשיות, קרי שכר מקסימלי של 

 

 
 .2017ביולי  6התקבל ביום  לעילאישור האסיפה הכללית לאמור 

  הערות סכום / שיעור בפועל כום / שיעור נדרשס היחס הנבחן

    
 הון עצמי מינימלי כהגדרתו בשטר

 הנאמנות
 

 אלפי ש"ח 30,000
 

 אלפי ש"ח 55,271
 

 הון על פי הדוח על המצב הכספי

יחס הון עצמי למאזן מינימלי 
 כהגדרתו בשטר הנאמנות

 
15% 

 
 26.2%-כ

הון עצמי כהגדרתו בשטר 
ש"ח;  אלפי 55,271הנאמנות: 

סך מאזן מאוחד כהגדרתו בשטר 
 אלפי ש"ח. 211,279הנאמנות:

סימלי של המחאות שיעור מק
 שות משפטיתמשוכות על ידי י

 
5% 

 
 3.4%-כ

תיק לקוחות ברוטו כהגדרתו 
אלפי  193,682בשטר הנאמנות: 

ש"ח; יתרת המושך הגבוהה 
 אלפי ש"ח 6,500ביותר בקבוצה: 
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 
 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים

 
 

 )המשך(דוח ולאחריה אירועים מהותיים בתקופת ה  -  6באור 
 

 

 התקשרויות והתחייבויות תלויות .ד
 

חודש הסכם שכירות המשרדים של  2017 מאי( לדוחות הכספיים השנתיים, בחודש 4)א()15בהמשך לביאור         .1
 .אלפי ש"ח צמודים למדד 16דמי השכירות החודשיים עודכנו לסכום של  .שנים 3מרסני, לתקופה של 

 
הסתיימו ההליכים לדוחות הכספיים השנתיים, במהלך תקופת הדוח  ( 1)ג()15ביאור בהמשך לאמור ב         .2

 .מהותיות על מרסניללא השלכות  בדרך של פשרה, ,בשתי התביעות אשר הוגשו כנגד מרסניהמשפטיים 
 

בנוסף, במהלך תקופת הדוח הוגשה כנגד מרסני תביעה על ידי קבוצת מושכי המחאות הנוגעים ללקוח מסוים 
התובעים להשיב אליהם המחאות שנמסרו למירסני לניכיון וכן בקשר עם נזקים  טועניםמרסני, במסגרתה   של

פטיים, בשלב זה, בו טרם שלטענתם נגרמו להם. לדעת הנהלת מירסני, בהתבסס על חוות דעת יועציה המש
חובות מרסני לגבי  דיון בתיק, יש קושי רב להעריך את סיכוי התביעה. יצוין כי הערכות הנהלת התקיים

 בספרי מרסני. נכללוהתובעים והלקוח 
 
נחתם הסכם שומה בין מע"מ  2017 מאי( לדוחות הכספיים השנתיים, בחודש 2)ג()15בהמשך לאמור בביאור          .3

קביעות והטענות שעלו בשומה שהתקבלה בחברה הגיעו הצדדים להסכמות בנוגע ללבין החברה, במסגרתו 
השומה על הדוחות הכספיים לתקופת הסכם השפעת  .2013-2016, המתייחסת לשנים 2016בחודש נובמבר 

 מהותית. אינההדיווח 
 

 
 הסמכת דירקטור לחתימה על הדוחות הכספיים   - 7באור 

 
הסמיך דירקטוריון החברה את הדירקטור מיכאל איתן לחתום על הדוחות  2017באוגוסט  28יבתו מיום ביש

, במקומו של יו"ר דירקטוריון החברה, אשר נבצר ממנו מלהשתתף בישיבה עקב 2017 ביוני 30הכספיים ליום 
 שהותו מחוץ לארץ.

 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ
 

 2017 יוניב 30ליום תמצית מידע כספי נפרד ביניים 
 

 ג' לתקנות ניירות ערך 9תקנה בהתאם ל 
 1970 -)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ 

 

 תמצית מידע כספי נפרד ביניים

 7201 ביוני 03ליום 

 

 עמוד  תוכן העניינים

 

 3    דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים

     

 4    המיוחסים לחברה תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים 

     

 5    המיוחסים לחברה תמצית נתוני רווח והפסד ביניים 

     

 6    המיוחסים לחברה ביניים אחר תמצית נתונים על הרווח הכולל 

     

 7    המיוחסים לחברה תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים 

     

 8    המיוחס לחברה מידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים 
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 לכבוד:
 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ בעלי המניות של
 
 
 

לתקנות ניירות ערך  ד' 38חשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה הנדון: דוח סקירה מיוחד של רואה ה
 1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

 מבוא
 

של  1970-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38המובא לפי תקנה  הנפרדביניים סקרנו את המידע הכספי 
חודשים שהסתיימו באותו ושלושה שישה של  ותולתקופ 2017 ביוני 30"החברה"( ליום  -ן )להלאופל בלאנס השקעות בע"מ חברת 

 IASהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי . מועד

פת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקו" - 34
. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה  בהתבסס על 1970-)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

 סקירתנו.
 
 

 היקף הסקירה
  

פי לתקופות ביניים הנערכת על "סקירה של מידע כס -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם האנשים האחראים 
לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר 

דע לכל העניינים וואינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך ביקורת הנער
 המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

 
 

 מסקנה
 

הבחינות המהותיות,  ידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכלבהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמ
 .1970-אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

 
 
 
 
 
 
 

 עמינח ושות' - שטיינמץ                                                  ,                                                                                                          תל אביב
 רואי חשבון                                                                                     2017 אוגוסטב 28
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
 

  תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים
 
 בדצמבר 31ליום  ביוני 30 ליום  

   2017 2016 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
 

      נכסים 
      

 299 86 129   ושווי מזומניםמזומנים 
 - - 11,853         בנותחברות חובה של יתרות הלוואות ו

 114 924 480   חייבים ויתרות חובה
      

 413 1,010 12,462   סה"כ נכסים שוטפים
      

 36,946 30,169 43,018   , נטובנותחברות נכסים בניכוי התחייבות בגין 
 2,100 2,100 2,100   חברה מוחזקתמשטר הון 

 9,544 882 66,038            בנותחברות חובה של יתרות הלוואות ו
 33 36 -   נכסי מסים נדחים

      
 48,623 33,187 111,156   שוטפים בלתיסה"כ נכסים 

      
 49,036 34,197 123,618   סה"כ נכסים

      
      התחייבויות  

      
 1 2 2   ונותני שירותיםספקים 

 348 277 772   זכאים ויתרות זכות
 - - 10,014   חלויות שוטפות אגרות חוב

      
 349 279 10,788   פותשוטסה"כ התחייבויות 

      
 - - 56,746   אגרות חוב

 - - 813   התחייבות מסים נדחים
      

 - - 57,559   שוטפותשאינן סה"כ התחייבויות 
      

 349 279 68,347   התחייבויותסה"כ 

      
      

 48,687 33,918 55,271   המיוחס לבעלי המניות של החברה הוןסה"כ 
      

    והון סה"כ התחייבויות 
123,618 

 
34,197 

 
49,036 

      
 
 
 
 

   

 אבי טבת דניאל מזרחי מיכאל איתן
הוסמך לחתום על המידע הכספי  

 (5הנפרד )ראה באור 
 

 כספים מנהל ודירקטור מנכ"ל

 
 .2017 באוגוסט 28 :תאריך אישור המידע הכספי הנפרד

 
 

הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.המידע הנוסף המצורף למידע הכספי   
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 
 תמצית נתוני רווח והפסד ביניים המיוחסים לחברה 

 
  

לתקופה  של שישה חודשים 

   יוניב  30שהסתיימה ביום 

  

לתקופה  של שלושה חודשים 

 יוניב  30שהסתיימה ביום 

לשנה  

שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 13

 2017  2016  2017  2016  2016 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 
מדמי ניהול והשתתפות הכנסות 

 בהוצאות
 

704  
 

765 
  

365 
  

465 
  

1,439 
          

 (1,631)  (548)  (515)  (900)  (946) הוצאות הנהלה וכלליות
 (166)  -  -  -  (24) הוצאות אחרות

          
 (358)  (83)  (150)  (135)  (266) תפעולי הפסד

          
 237  3  373  161  434 הכנסות מימון
  (3)  -  (666)  (2)  (685) הוצאות מימון

          
 234  3  (293)  159  (251) מימון, נטו הוצאות )הכנסות(

          
 (124)  (80)  (443)  24  (517) כנסות מימון )הפסד( לאחר הרווח 

          
 14,031   4,106  3,468  7,070  6,102  בנותחלק החברה ברווחי חברות 

          

 13,907  4,026  3,025  7,094  5,585 רווח לפני מסים על הכנסה

          

 14  5  102  17  108 מסים על ההכנסה

          

של  תקופה המיוחס לבעליםרווח ל
 החברה

 
5,693 

  
7,111 

  
3,127 

  
4,031 

  
13,921 

          
          
 

 

 
 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
 

 רה תמצית נתונים על רווח כולל ביניים המיוחסים לחב
 
 
  

חודשים שהסתיימה  שישה לתקופה של

 יוניב 30ביום 

  

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

לשנה  

שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31

 2017  2016  2017  2016  2016 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

          
רווח המיוחס לבעלים של 

 החברה
 

5,693 
  

7,111 
  

3,127 
  

4,031 
  

13,921  
          

כולל אחר )הפסד( פריטי רווח 
 שלא יועברו לרווח הפסד:

         

          
מדידה מחדש של תכנית הטבה 

 מוגדרת
 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(49) 

          
מסים בגין פריטי רווח כולל 

 אחר שלא יועברו לרווח והפסד
 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
11 

סה"כ הפסד כולל אחר שלא 
 לרווח והפסד, נטו ממסועבר י

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(38) 

          
          

רווח כולל המיוחס לבעלים של 
 החברה 

 
5,693 

  
7,111 

  
3,127 

  
4,031  

  
13,883  

          
          
          

 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
 

 המיוחסים לחברה ביניים מזומנים התזרימי תמצית נתונים על 

  
 

חודשים  שישהלתקופה של 
 יוניב 30שהסתיימה ביום 

  
 

לתקופה של שלושה חודשים 
 יוניב 30יום שהסתיימה ב

לשנה  
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

 2017  2016  2017  2016  2016 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

          עילות שוטפת לפתזרימי מזומנים 
          

  13,921   4,031  3,127  7,111  5,693 לתקופהרווח 
          

 הוצאות והכנסות שאינן  בגיןהתאמות 
 כרוכות בתזרימי מזומנים:

  
  

 
 

 שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה
 
-  

 
(156) 

  
-  - 

 
(156) 

 -  -  286  - 286 הפחתת ניכיון והוצאות הנפקה בגין אגרות חוב
 (14)  (5)  (102)  (17) (108) מסים על ההכנסה

 )*( (81)  (4)  (373)  (5) (434) מימון, נטוהכנסות 
 (14,031)  (4,106)  (3,468)  (7,070)  (6,102) בנותחלק החברה ברווחי חברות 

          
 (6,358)  (7,248)  (3,657)  (4,115)  (14,282) 

          שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
          

 (29)  32  (163)  (7)  (365) י בחייבים ויתרות חובהשינו
 (80)  (43)  196  (150)  425 וזכאים םשינוי בהתחייבויות לספקי

          
 60  (157)  33  (11)  (109) 

          
 (2)  (1)  -  (1)  (1) מס הכנסה ששולם

          
 (472)  (96)   (497)   (295)   (606)  פעילות שוטפתלשימשו שמזומנים נטו 

 
         

          פעילות השקעהלתזרימי מזומנים  
          

 3,500  3,500  -  3,500  - דיבידנדים שהתקבלו מחברות בנות
חובה של חברות הביתרות  עליההלוואות ו

 בנות
 
(67,913)  

 
(828) 

  
(67,930)  (285) 

 
(8,463) )*( 

          
שו )שימפעילות מ שנבעומזומנים נטו 

  (67,913) השקעהלפעילות( 
 

2,672 
  

(67,930)   3,215 
 

(4,963) 
          

          מימוןפעילות מתזרימי מזומנים 
          

 -  -  72,450  -  72,450 תקבולים מהנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה
 1,159  344  740  1,067  1,228 תקבולים ממימוש כתבי אופציה למניות

 10,933  -  -  -  - ולים בגין הנפקת מניותתקב
 (6,500)  (3,500)  (3,501)  (3,500)  (3,501) דיבידנדים ששולמו לבעלי המניות

 -  -  (1,828)  -  (1,828) עלויות גיוס חוב
          

שנבעו מפעילות )שימשו מזומנים נטו 
  68,349 מימון לפעילות(

 
(2,433) 

  
67,861  (3,156) 

 
5,592 

          
 157  (37)  (566)  (56)  (170) ושווי מזומנים גידול )קיטון( במזומנים

          
 142  123  695  142  299 לתחילת התקופה ושווי מזומנים מזומנים 

          
 299  86  129  86  129   לסוף התקופהושווי מזומנים מזומנים 

 )*( סווג מחדש
צורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.המידע הנוסף המ  
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
 

 ביניים המיוחס לחברה  נפרדהמידע הכספי התמצית ל מידע נוסף

 
 

 מידע נוסף
 

 כללי .1
 

 - )להלן 2017ביוני  30להלן תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה ליום 
"תמצית מידע כספי  -)להלן  חברה עצמהל"דוחות מאוחדים"(, המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים 

"התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך  -ד )להלן 38נפרד ביניים"(, אשר מוצגים בהתאם להוראות תקנה 
שירית"( בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים של "התוספת הע -)להלן  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל

 התאגיד.
 

וביחד עם  2016בדצמבר  31יש לקרוא את תמצית מידע כספי נפרד ביניים זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 
 מאוחדים.כספיים ההדוחות ה

 
  -כספי נפרד זה  במידע

 
 אופל בלאנס השקעות בע"מ. -החברה    (1)
 חברות מוחזקות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא במישרין עם דוחות החברה. - בנותחברות    (2)
 ( בע"מ2006חברת הבת, אופל בלאנס ) - אופל(   3)
 חברת הבת, מירסני בע"מ - מירסני(   4)
 חברת הבת, אינווסטנט בע"מ - אינווסטנט(   5)
 

בהפסד תפעולי ובתזרים מזומנים שלילי מפעילות  הכירה החברהעל פי המידע הכספי הנפרד, במהלך תקופות הדיווח 
בעיה ביכולת החברה בכדי להצביע על  ות ותקציבים שערכה, אין בכךתחזי בהתבסס על. לדעת הנהלת החברה, שוטפת

 .חודשים ממועד הדיווח, לפחות 24לעמוד בפירעון התחייבויותיה הנוכחיות והצפויות, בתקופה של 
 

 
 אית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד בינייםהחשבונ המדיניות עיקרי .2
 

המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה, הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו 
 .2016בדצמבר  31במידע הכספי הנפרד ליום 

 
 יםדיבידנד .3
 
מיליון ש"ח לבעלי מניות החברה  2.5 -של כ בסך אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד 2017במרס  23ביום  (1)

 באפריל  6למחזיקים במניות החברה נכון ליום  2017באפריל  20אגורות למנייה(. הדיבידנד שולם ביום  3.237 -)כ
         2017. 

 
 -)כש"ח לבעלי מניות החברה  ןאישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסך מיליו 2017 איבמ 29ביום  (2)

יוניב 13למחזיקים במניות החברה נכון ליום  2017 יוניב 21שולם ביום אגורות למנייה(. הדיבידנד  1.289 
 2017. 

 
 -ש"ח לבעלי מניות החברה )כ ןמיליו 1.5אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסך  2017 אוגוסטב 28ביום  (3)

 10ליום למחזיקים במניות החברה נכון  2017בספטמבר  18שולם ביום יאגורות למנייה(. הדיבידנד  1.927 
 .2017בספטמבר 

 
 
 רועים בתקופת הדוח ולאחריהיא .4
 
 לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים בדבר הנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה בתמורה לסכום נטו א'6ראה באור  (1)

 .2017באפריל  9מיליוני ש"ח ביום  70.6 -כ שלבסך 
 
 תגמול בעלי שליטה וצדדים קשורים אחרים.לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים בדבר  ד'6ר ראה באו (2)
 
 
 .    הסמכת דירקטור לחתימה על דוחות כספיים5

 
המידע הכספי הסמיך דירקטוריון החברה את הדירקטור מיכאל איתן לחתום על  2017באוגוסט  28יבתו מיום ביש

יו"ר דירקטוריון החברה, אשר נבצר ממנו מלהשתתף בישיבה עקב שהותו מחוץ  , במקומו של2017ביוני  30ליום  הנפרד
 לארץ.



 הצהרות מנהלים –' דפרק 



 (:1)ד()ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:דניאל מזרחיאני, 

 השנילרבעון "( התאגידבע"מ )להלן: " אופל בלאנס השקעותשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)
 "(;הדוחות)להלן: " 2017 שנתשל 

ינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדוחות א (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

כל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מ (3)
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

של דירקטוריון  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת (4)
עורב המנהל הכללי או מי שכפוף התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מ

בדיווח הכספי הגילוי לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 
 ובבקרה עליהם.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 2017, באוגוסט 28  

 , מנכ"לדניאל מזרחי  תאריך



 (:2)ד()ג38רה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת נושא המש )ב(

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אבי טבתאני, 

לתקופת אחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הוביניים בחנתי את הדוחות הכספיים  (1)
)להלן:  2017 של שנת השנירבעון "( להתאגידבע"מ )להלן: " אופל בלאנס השקעותשל הביניים 

 (;"הדוחות לתקופת הביניים"" או הדוחות"

אינם  לתקופת הביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות (2)
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי 

נסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס שהמצגים שנכללו בהם, לאור ה
 לתקופת הדוחות;

לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (3)
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

 ם ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;המזומנים של התאגיד לתאריכי

ן ודירקטורישל גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  (4)
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף 

בדיווח הכספי הגילוי  לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי
 ובבקרה עליהם.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 2017, באוגוסט 28  
 אבי טבת, מנהל כספים  תאריך
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