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דוחות תקופתיים תקנות ניירות ערך )ג ל5ה דרת מונח זה בתקנגהחברה הינה "תאגיד קטן" כה

 "(.תקנוהת)" 1970 –ומיידיים(, התש"ל 

קטן", גיד ל"תאלות כל ההק אתלאמץ החברה  , החליט דירקטוריון2014 בפברואר 27מיום בישיבתו 

ות האמורות ולהתחיל לדווח לפיהן. ההקל, הנכללות בתקנות, ככל שהינן, או שתהיינה רלבנטיות לחברה

מית ודוח פניהבקרה הביטול החובה לפרסם דוח על   (1):הינן לאמץ וליישם כאמור,החברה שבחרה 

 -כת שווי להער ירוףעם צת בקשר המהותיולאת סך ( הע2ל הבקרה הפנימית; )ן המבקר ערואה החשבו

)תוך הותרת סף  40% -העלאת סף צירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל (3) ;20%

יה לתקנות )פרטים שניתוספת ה( פטור מיישום הוראות ה4) (;20%ם מעל דוחות כספיים שנתייירוף להצ

בפברואר  27 מיום חברהל הדי שח מייט בדיווכמפורל הכ. (לםודרכי ניהו לסיכוני השוקבר חשיפה בד

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

 ווח רבעונית.די מתכונת על פי ה מפרסמת את דוחותיהוח זה, החברד( ולמועד 01-087900

 

 .2019 ,ץמרב 31הכספיים:  יך הדוחותתאר
 .2019, במאי 21  הדוחות:אישור  תאריך
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שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו  -' אחלק 
 בעסקי התאגיד

 
 ה"(חברס בע"מ )"הביזנ םשוה ל א.נ.ש 2018תאגיד לדוח התקופתי לשנת תיאור עסקי הפרק עדכון 

, "(תקנות הדוחות)" 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"לא' לתקנות 39בהתאם לתקנה 

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

ועד  2018 קופתי של החברה לשנתדוח התלתארו בדוח התקופתי של החברה, ואשר חלו מיום פרסום ה

 זה להלן.  רבעוניח ם דופרסוליום 

 .ל רק מידע אשר הינו, לדעת החברה, מידע מהותיזה כול רבעוניכי ככלל, התיאור הנכלל בדוח  מובהר

גנ"א רכת המ)כפי שפורסם במע 2018 רה לשנתהתקופתי של החבעם הדוח לקרוא את העדכון יחד יש 

בדוח נכלל אמור בו "(, אשר היפתהדוח התקולהלן: ") (2019-01-022518תא מכאס) 2019במרץ  19ביום 

 .בדרך של הפניהזה 

תקופתי, אלא אם כן צוין ם בדוח הניתנה להת שמובאים בו המשמעולמונחים הזה תיוחס בדוח רבעוני 

ור עסקי אירק תר בפזה לבין האמוהרבעוני לק א' לדוח בכל מקרה של סתירה בין האמור בח ת.אחר

 .רני זה ייגבועהאמור בדוח רב, תיפהתאגיד בדוח התקו

 החברה ותיאור התפתחות עסקיהפעילות  – 1סעיף  .1

ומתן הלוואות,  מחאותון היניכבתחום מתן שירותים פיננסיים בתחומי  רה פועלתבהח .1.1

 בעיקר בפעילות בתחום המסחר בממסרים דחויים. תומתמקד

 עניינים"דבר בתי קופלדוח הת 3בפרק האמור  'ר החברהאודות פעילות  המלאים לפרטים .1.2

 על דרך ההפניה. נכלל בדוח זה, אשר האמור בו החברה בכללותה"קי לעסהנוגעים 

 דיםדיבידנחלוקת  – 7סעיף  .2

 ש"ח 3,000,000דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד במזומן בסך של  2019במרץ  13ביום 

וח א' בד לפרק 28.3.4ף סעיר' פים נוסלפרטים  ח למניה."ש 0.99בסכום של לבעלי מניות החברה, 

 10יום בוצע בבפועל תשלום מועד האשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. ופתי, התק

)מס'  1/4/2019ומיום  19/3/2019החברה מיום  יר' דיווחלפרטים נוספים . 2019ריל, פאב

 .(מההתא, ב2019-01-029991-ו 2019-01-022530: ותאסמכתא

 ראיואשמימון  – 20 סעיף .3

 :בדרך של אגרות חוב "חמיליון ש 100בסך של ור בימהצגיוס חוב 

על שם החברה , הנפיקה החברה פרסמה החברה דוח הצעת מדף מכוחו 2019באפריל  7 ביום .3.1

 ש"ח ע.נ. כל 1בנות  אגרות חוב )סדרה א'( ש"ח 100,000,000 מ,לרישומים של בנק הפועלים בע"

אגרות . ש"ח )ברוטו( 100,000,000-ל בתמורה"(, '(ארה )סד אגרות החובשומות על שם )"אחת ר

דוח )" וואינן צמודות למדד כלשה 4.6%בשיעור של )סדרה א'( נושאות ריבית שנתית  החוב

 ."(ףהצעת המד

וח דיו ר' 2019באפריל  7החברה ביום  דוח הצעת המדף שפרסמה אודות המלאיםלפרטים  .3.2

זה ן מובא לעניי בו וראמדע הימ, אשר ה(2019-01-032034)מס' אסמכתא  7/4/2019 מיום מיידי

' דיווח מיידי ים בדבר תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת המדף רלפרטעל דרך ההפניה. 

 ל דרך ההפניה., אשר האמור בו מובא לעניין זה ע1(032478-01-2019) 4/2019/8מיום 

                                                           
 (.032844-01-1920)מס' אסמכתא  10/4/2019( ומיום 249303-10-2019 )מס' אסמכתא 8/4/2019ת דיווחים מידיים מתקנים מיום לרבו 1
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החוב לאגרות הנאמנות  שטרר' ב )סדרה א'( ת החואגרו ם שלביהמחייולאים מהלפרטים  .3.3

 ."(שטר הנאמנות)" הצעת המדף לדוח פח א'נסכוסחו המלא כפי שצורף ה א'( בנדר)ס

ק באופ Baa2רוג ן ובו קבעה דימדרוג בע"מ פרסמה דוח דירוג מעודכ 2019באפריל,  7ביום  .3.4

ך של בסמדף כאמור, העת דוח הצ באמצעותחברה יציב לאגרות החוב )סדרה א'( שהנפיקה ה

לפרטים  כן.ש"ח שדורג קודם למיליון  70ף סכום של ת חלזאב ונקו ךער ש"חן ליומי 100 עד

( 2019-01-031689)מס' אסמכתא  7/4/2019מעודכן ר' דיווח החברה מיום אודות דוח הדירוג ה

 אשר האמור בו מובא לעניין זה על דרך ההפנייה.

( 13())ב10נה תקנדרש עפ"י '( כה אזיקי אגרות החוב )סדרחמל הייעודיהגילוי  ודותלפרטים א .3.5

לדוח זה  בפרק ד' )גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה(לתקנות הדוחות, ר' האמור 

  הלן;ל

 למאזן יחס הון ת אמת מיד לשינוי גיד הבנקאיהתאאישור 

מידת יחס הון אמת  כוןלעדבקשת החברה את אי אישר התאגיד הבנק, 2019רץ במ 19ם ביו .3.6

ה' 3ר' ביאור  נוספיםטים לפר יהווה הפרה לתנאי האשראי.שלא חד פעמי כך ן אופן בזלמא

 .לדוח זה המצ"ב 2019ץ במר 31ליום לדוחות הכספיים 

 הפעילותל תחום החלים עם חדיוצים מיוה ואילחקיקה, תקינ בלות,מג – 22סעיף  .4

 לחוק הבנקאות (8())ב21עמידה בהוראות סעיף  .4.1

לחוק  (8())ב21 הוראות סעיףב מדתעו הרבח, ההנאמנות שטרל 8.6.1ור בסעיף מאבהתאם ל

 (2)20.6 "(. לפרטים נוספים ר' האמור בסעיףחוק הבנקאות)" 1981-"אהבנקאות )רישוי(, תשמ

 ;לדוח זה להלןפרק ד' ל

 "(הוגן חוק אשראי)" 1993 -גות, התשנ"חוץ בנקאיוואות לחוק הסדרת ה .4.2

דרת חוק הס כירתז ורסםפ 2018סט אוגו שבחוד, לדוח התקופתי 22מור בסעיף לאך בהמש

 2018-( )תיקון( )דחיית מועד התחילה(, התשע"ח5)תיקון מס'  הלוואות חוץ בנקאיות

ראת ם להואישרה מליאת הכנסת את התיקון. בהתא 2018מבר בנוב 7ביום "(. התיקון)"

י בחודש רק) יםחודש 9-יידחה ב ןגאי הולה של התיקון לחוק אשריקון נקבע כי מועד התחיתה

 (. 2018מבר ף חודש נובוזאת חל 2019ט וגוסא

 בתקופת הדוחספים נומהותיים אירועים  – 28סעיף  .5

מה פרס 2019במרץ  24ביום  - עובדים ויועץ חיצוני 3, בכירה ושאי משרהנ 2-הקצאה פרטית ל .5.1

תה , לפיה החברה הקצ(ותית או חריגהה מהשאינ)ית טהצעה פר בדבר מיידי החברה דוח

בכירה נושאי משרה  2ינם ניצעים, שה 6-ל( )לא רשומים למסחרופציה אתבי כ 1,300,000

-"(. כתבי האופציה ניתנים למימוש לכתבי האופציה)" צוניעובדים ויועץ חי 3בחברה, 

ש כתבי מומיתנאי  תדו. לפרטים אוההחבר וב שלך נקרגילות ללא ערמניות  1,300,000

עה הצ מיידי בדבר וחשלה, ר' דפת ההבימוש ותקומה חירוש מפן המימה, לרבות אוהאופצי

אם לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה ך בהת)ערומהותית פרטית לא 

( 2019-01-024345תא )מס' אסמכ 24/3/2019ברה ביום ה החסמ, שפר2000-"סרשומה(, התש

(, 2019-01-032256א תמכאס )מס' 8/4/2019ום דוח משלים לו מיו( "תטיפרצעה הת תקנו)"

 6-למועד הדוח, כתבי האופציה הוקצו ל זה על דרך ההכללה.יין וכלל לענשר האמור בהם מא

 המצ"ב 2019ץ במר 31ליום ' לדוחות הכספיים ב3ר' ביאור  נוספיםטים לפרהניצעים הנ"ל. 

 .לדוח זה
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ת וקעהש ביתמור  קבוצתע כשיר ממוסדי ומשקי משקיעהם ביניצעים, ני 3עם השקעה  הסכמי .5.2

 0192במרץ  26ם ויב - רךת ניירות עאצרה להקבתמו ש"חיליוני מ 7.5-כ שלכולל  וםסכב

ל כול טית בסכוםכמי הקצאה פרבהסהתקשרויות דירקטוריון החברה אישר כי ה ודיעה החברה

רנות ר ניהול קשקעות מובתי הה מתוכם ,ניצעים 3עם  "(השקעהסכום ה)"ש"ח  7,565,985של 

. וסףצע נן מקבוצת מור בית השקעות וכן ניהשתיר, גידון קרומור קרנות בע"מ  (2013ת )נאמנו

מניות של החברה ללא ע.נ. כ"א  2,401,900 צעיםחברה לניהקצתה ה ום ההשקעה,בתמורה לסכ

 1/4צה בגין כל מניה תוקופן בו באסדרה, ו( באמצעות הרחבת 1כתבי אופציה )סדרה  600,475-ו

 אג' 315יהיה  (1אופציה )סדרה  1/4-אחת וה מנידה שתכלול ה ליחימניחיר לאופציה כאשר המ

צאה הפרטית המהותית, הדרושים ההקאים אודות לפרטים המל .("רטית מהותיתה פקצאה)"

 (2019-01-029268)מס' אסמכתא  31/3/2019ידי מיום מי ר' דוח הצעה פרטיתפי תקנות  על

נכלל לעניין  מור בוהא(, אשר 2019-01-032262 סמכתא)מס' א 8/4/2019מיום לו דוח משלים ו

  זה על דרך ההפניה.

, וכתוצאה נ"ל הושלמה והתמורה נתקבלה בחברהמהותית הטית הההקצאה הפר, דוחהעד למו

הונה המונפק ח החזקותיה בלבעל עניין בחברה מכו "מבע עותי.ד. מור השקנעשתה  מהשלמתה

-201-01תא ס' אסמכ)מ 14/4/2019ום מיידי מי חדיוופים ר' לפרטים נוס והנפרע של החברה.

034083.)  

ר הקצאת כתבי האופציה וההקצאה חהחברה, לא לעדכנית שן הההוצבת ים אודות מלפרט

כאמור וב )סדרה א'( של החברה והקצאת אגרות הח 4.2בס"ק אמור הניצעים כ 3-הפרטית ל

טים לפר (.2019-01-032727א סמכתא)מס'  10/4/2019יידי מיום ר' דיווח מעיל, ל 3.1בס"ק 

 .לדוח זה המצ"ב 2019ץ במר 31ליום ' לדוחות הכספיים ו3ר' ביאור  נוספים

 ושאי המשרה בחברהת נמצבם בויישינ .5.3

כדירקטור חיצוני ונת מר יעקב דיין סיום כה לערה ה החבדיעהו 2019בינואר  6 ביום .5.3.1

  .2בחברה

רקטור חיצוני לדיאלי ארד  של מר יונועל מיהודיעה החברה  2019בינואר  6-ם באותו היו .5.3.2

ת קופונית לתיצח ריתקטודירלת נאור הגב' צופי ועל מינויה שלכהונה ראשונה,  תלתקופ

  .כהונה שניה

וח מיידי ר' ד עדכנית למועד הדוח, הבחבר בכירהמשרה  ישאנות ים אודות מצבלפרט .5.3.3

 (. 2019-01-001999)מס' אסמכתא  6/1/2019מיום 

 מיוחדת יתללה כיפאסהחלטות  .5.4

בה  ,מיוחדת של בעלי מניות החברהוכללית אסיפה  מההתקיי 2019בינואר  6ביום  .5.4.1

 :הבאותההחלטות  ונתקבל

 .הים בחברוניחיצרים אור מונו לדירקטוד וצופית נאלי ארה ה" (1

 עודכנה מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה. (2

ושרה על ידי כפי שא ,בתוקףאשר  של נושאי המשרה בחברהנוסח מדיניות התגמול ל

)מס'  2/12/2018ם מיואסיפה דוח מיידי על , ר' 6/1/2019באסיפה מיום  בעלי המניות

 יה.רך ההפנדעל זה  ייןלענ ללנכה אשר האמור ב(, 2018-01-110506תא מכאס

                                                           
ורית ונת דירקטלכהיה מחדש ת, ומינודירקטורית חיצוניור כית נאצופום כהונת הגב' ם על סיגהחברה הודיעה  6/1/2019היום  ובאות 2

חדש. לפרטים נוספים ר' מתה אותו למנוהמיוחדת שהתקיימה בסיפה לאור החלטת האוזאת , שניהכהונה ה לתקופת רחבת בניחיצו
 , בהתאמה(.2019-01-001933-ו 2019-01-001987 )מס' אסמכתאות 6/1/2019יום מ דיווחי החברה
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ברה ר' חדת של בעלי מניות החפה הכללית המיוילפרטים המלאים אודות תוצאות האס

, אשר (2019-01-001990)מס' אסמכתא  6/1/2019מיום  סיפהות אצאותדוח מיידי בדבר 

 ההפניה.ל דרך ן זה עהאמור בו נכלל לעניי

 אריך הדוחלאחר תם מהותייים אירוע .6

 לציבור באמצעות הנפקת אגרות חובש"ח  מיליון 010 של היקףחוב ב גיוס .6.1

ח ש" 100,000,000ה יקצעת מדף מכוחות הנפמה דוח הרסהחברה פ 2019באפריל  7ביום 

חוב בסך של  מות ע"ש בתמורה לגיוסל אחת רשו. כנע."ח ש 1אגרות חוב )סדרה א'( בנות 

אודות הגילוי  וטירפל עיל.ל זה לדוח 3.1לפרטים נוספים ר' האמור בסעיף  ש"ח. 100,000,000

ר' , ות( לתקנות הדוח13)ב()10תקנה חזיקי אגרות החוב )סדרה א'( כנדרש עפ"י הייעודי למ

 31ליום ' לדוחות הכספיים א4ר' ביאור  נוספיםטים לפר לן;הפרק ד' לדוח זה למור בהא

 .לדוח זה המצ"ב 2019ץ במר

 לי עניין בחברהצבת בעבמשינויים  .6.2

 ן:, כמפורט להלרהבחבלי העניין יים במצבת בעשינוחלו תקופת הדוח לאחר 

ברה לאור חבעניין החלה להיות בעלת  לימור הררי ב'הג בחברהפים הכס מנהלת (1)

( 04/19נפקת כתבי אופציה )אפ ולאור ה ,השתתפותה בהנפקת אגרות החוב לציבור

 וםמי םמיידי יםדיווחלפרטים נוספים ר' . האי התגמול שלתנכחלק מ שהוקצו לה

-2019-ו 2019-01-033447ות בהתאמה סמכתאא 'סמ) 14/4/2019ומיום  11/4/2019

01034077). 

ברה לאור השתתפותו חל להיות בעל עניין בחימון האיתן מ דירקטוריון מרה "ריו (2)

 2019במאי  1יום מאישור האסיפה הכללית לאור וכן , בהנפקת אגרות החוב לציבור

מר מימון כחלק מתנאי התגמול של  ירים(לא סח)ה כתבי אופציא'  350 להקצות לו

ם יוומ 11/4/2019ום מי םמיידי יםדיווחלפרטים נוספים ר'  .וריוןכיו"ר הדירקט

 .(2019-01-039456-ו 2019-01-033084 בהתאמה ותמס' אסמכתא) 7/5/2019

נפקת לאור הבחברה בעל עניין החל להיות ר ומנס יילר אים בחברה מכונהסי מנהל (3)

ים ר' לפרטים נוספ .ושלאי התגמול נתכחלק מקצו לו שהו (04/19ה )אפ אופציכתבי 

 .(2019-01-034080א מס' אסמכת) 14/4/2019ום מידיווח מיידי 

פקה חברה לאור הנב ייןענ תלהיות בעל המ החל( בע"2013מור ניהול קרנות נאמנות ) (4)

מיום  יםמיידי יםוחיו(. לפרטים נוספים ר' ד1יה )סדרה י אופצוכתבפרטית של מניות 

-2019-01-ו 2019-01-033441 מהות בהתא)מס' אסמכתא 14/4/2019ומיום  11/4/2019

034083.) 

מכוח ברה חבל מלהיות בעל עניין יניר קפיטל ב.ס.ד בע"מ חד 2019 ליבאפר 15ביום  (5)

-2019-01)מס' אסמכתא  15/4/2019מיום  וח מיידי' דם רהחזקות. לפרטים נוספי

034314.) 

חברה, רי לקוחות בהתפעול ומנהלת קשהגב' דניאל נידם מנהלת  2019מאי ב 7 ביום (6)

אופציה )לא סחירים( שהוקצו לה  יא' כתב 300ת לאור הנפקן לת ענייהיות בעלהחלה 

לפרטים  .2019במאי  1מיום  הכלליתשור האסיפה לאי תאםובהשלה,  כחלק מהתגמול

 .(2019-01-039450מכתא מס' אס) 7/5/2019נוספים ר' דיווח מיידי מיום 
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ין בעל ענימלהיות בחברה, חדל לת תלוי רטמן דירקטור במר אור פו 2019במאי  5ביום  (7)

מס' אסמכתא ) 5/5/2019י מיום ר' דיווח מיידיו. לפרטים נוספים קותכוח החזבחברה מ

2019-01-038754.) 

 )לאחר תאריך הדוח( תחדהחלטות אסיפה כללית מיו .6.3

מסגרתה ב, ת החברהמיוחדת של בעלי מניוכללית ה ה אסיפימהתקי 2019במאי  1ביום 

 לטות הבאות:נתקבלו ההח

ם למימוש תניהנייה )לא סחירים( אופצ כתבי 650,000פרטית של אה אשר הקצהוחלט ל (1

ודירקטור בה ובעל  נכ"ל החברהמל"נ של החברה, ות ללא ערגילמניות  650,000-ל

 ."ל החברהככמנ הוא זכאי להם ולגמכחלק מתנאי הת, דםלי נימר א השליטה בה

-יתנים למימוש לנהבי אופציה )לא סחירים( כת 300,00הקצאה פרטית של שר לא טהוחל (2

מנהלת התפעול ולת נידם, מנהלגב' דניאל רה, בהח של ללא ע"נמניות רגילות  300,000

גמול להם היא זכאית כחלק מתנאי הת, של בעל השליטהו בתוחות בחברה, וכן קשרי לק

 הנ"ל.שני תפקידיה  ור ביצועעב

לפיהם בעבור ון, דירקטוריון מר איתן מימר ה"יו תו והעסקתו שלכהונ ן אתדכלע חלטהו (3

 37,500של ך בסי מר מימון לתמורה חודשית אזכ יהיה ,75%-המשרה ל קףהי גדלתה

כמו . 50%של  ף משרההיקעבור  ש"ח 25,000ת בסך של ף תמורה חודשי)וזאת חל ש"ח

הניתנים ( סחירים)לא  ופציהתבי אכ 350,000פרטית של  קצאהלאשר ה , הוחלטכן

תן "ר הדירקטוריון מר איליו, רהחבות ללא ע"נ של המניות רגיל 350,000-ימוש למל

 ר פעיל בחברה.כיו" זכאיא והק מתנאי תגמול להם כחלון מימ

מוש ת המיופנאי כתבי האופציה, אופן מימושם, מחיר המימוש ותקלפרטים אודות ת (4

כינוס  ידי בדברימ' לדוח ב-ים א' ובפרק אמורהר' ית כנדרש עפ"י תקנות הצעה פרט

-2019-01תא סמכ)מס' א 27/3/2019ום יהחברה בשפרסמה  ת ומיוחדתסיפה כלליא

רטית ותקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל קנות הצעה פתי פ"ע ך(, ערו026496

. "(הפידוח זימון האס"-ו" שליטהעם בעל סקה תקנות ע)" 2001-יטה בה(, תשס"אהשל

 תאר הית בין הכוללים, יטהלשה עם בעל תקנות עסקעפ"י ם הדרושיכמו כן, לפרטים 

ל למנכ"ל החברה ובע ציהכתבי האופת רקטוריון להקצאהדיל ונימוקי וועדת התגמו

לת הות ומני לקוחקשרת לת כמנההנהגב' דניאל נידם המכהשליטה מר אלי נידם, לבתו 

 ,זימון האסיפה וחבד, ר' הפירוט איתן מימון רמהדירקטוריון "ר תפעול החברה וליוה

 ניה.ך ההפה על דרעניין זבו נכלל ל אשר האמור

ר' דוח מיידי  2019י במא 1מה ביום מיוחדת שהתקייתוצאות האסיפה ה ותודלפרטים א (5

 (.2019-01-038130אסמכתא  )מס' 1/5/2019בדבר תוצאות אסיפה שפרסמה החברה ביום 

על  ידי בדבר הארכת התקופה להצעת ניירות ערךוח מיה החברה דסמפר 2019במאי  12ביום  .6.4

, לפיו רשות ניירות ערך "(תשקיף המדף)" 20173מאי ב 17מיום  החברשל המדף פי תשקיף 

. 2020במאי  16ליום דף עד מהאריכה את התקופה להצעת ניירות הערך על פי תשקיף ה

 (.2019-01-040347תא ס' אסמכ)מ 12/5/2019מיום לפרטים נוספים ר' דיווח מיידי 

 

 

                                                           
 (.049503-10-2017)מס' אסמכתא  2017במאי  16הנ"ל פורסם על ידי החברה ביום תשקיף המדף  3
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התאגיד ני נייצב עעל מוריון הדירקט דוח -חלק ב' 
 2019במרץ  31ם יול

 
מצב  הדירקטוריון על ת, להגיש את דוחמתכבד בזא "(החברה)" מע"ס בשוהם ביזנ נ.א.דירקטוריון 

סתיימה הים שדשוח שלושה"( ולתקופה של הדוחתקופת " לן:)לה 2019 מרץב 31חברה ליום ענייני ה

 .2019 ,במאי 21ביום החברה  דירקטוריון. דוח זה אושר על ידי 2019 מרץב 31ום בי

לו במצב חשהמהותיים ומתייחסת לאירועים ולשינויים ה, צמת בהיקפלהלן הנה מצומהסקירה שתובא 

צב ענייני מכספיים ודוח הדירקטוריון על הדוחות ה בה יחד עםן ת הדוח, ויש לעייבתקופ החברהענייני 

 . התקופתיורפו לדוח אשר צחברה ה

 הצב עסקי החברמלוריון הדירקט בריהס –א'  פרק

 כללי .1

יון י ניכתן שירותים פיננסיים בתחוממהינו  החברשל הסוקה העיקרי ם עיד הדוח, תחולמוע

 דחויים.סחר בממסרים מחאות ומתן הלוואות, ומתמקד בעיקר בפעילות בתחום המה

 ים בתקופת הדוחאירועים מהותיו ר עסקי התאגידווך תיאתנתונים עיקריים מ .2

 .זה לעיל חלק א' לדוחל( ללכו) 5-ו 3, 2 ,1ם עיפיהאמור בס ר'

 המצב הכספי .3

  :י הדוח על המצב הכספיסברים בדבר ההתפתחויות שחלו בסעיפו ההיובאלהלן 

במרץ  31ליום  
2019  

במרץ  31ליום 
2018  

בדצמבר  31ליום 
2018  

לשינויים בתקופת  םירבסה
 דוחה

  באלפי ש"ח 
 באשראי מגידול רבעיק נובע 212,308 134,686 228,563 פיםשוט נכסים

 ., נטוללקוחות
  1,402 763 1,273 פיםשוט אינםנכסים ש

  213,710 135,449 229,836 סה"כ נכסים
 באשראי מגידול בעיקר נובע 172,472 104,053 187,099 התחייבויות שוטפות

 ., נטוחריםאמ
שאינן התחייבויות 

 תשוטפו
40 38 39  

 42,697  הון
 
 

מרווח בשנת  יקרבע נובע 41,199 31,358
, שהוכרזהדוח בניכוי דיבידנד 

 עם עסקה בגין הון מקרן וכן
 .שליטה בעל

 

 פעילותהתוצאות  .4

 2019 ץבמר 31 יוםב וסתיימהשחודשים שלושה ל לתקופות שלהלן תוצאותיה הכספיות של החברה 

 :2018ולשנת  2018 -ו

לתקופה  
שלושה של 

חודשים 
תיימה שהס
 31ם ביו

  2019 ץרבמ

ה של לתקופ
שלושה 
חודשים 

שהסתיימה 
במרץ  31ביום 

2018  

שנה ל
 סתיימהשה
 31יום ב

בדצמבר 
2018  

 הסברים

  באלפי ש"ח 
 .ול בפעילות החברהידנובע מג 32,632 6,313 10,848 הכנסות מימון

לצורך מימון  באשראי מאחריםול ידנובע מג (11,637) (2,301) (3,751) וןמהוצאות מי
כמו כן, הסעיף כולל  .ברהבפעילות החול הגיד

"ט בעשבגין ערבות  תזרימיתהוצאה שאיננה 
לרבעון  ש"חאלפי  267)אלפי ש"ח  433בסך 

 (.2018לשנת  אלפי ש"ח 1,343 -וכ 2018ראשון 
  20,995 4,012 7,097 הכנסות מימון, נטו
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הפרשה להפסדי 
 אשראי

 ןוכ ספציפית בהפרשה מגידול בעיקר נובע (1,823) (378) (332)
 תיקב מגידולכתוצאה  הכללית בהפרשה מגידול

 .נטו, ללקוחות האשראי
הנהלה הוצאות 

 כלליותו
כמו . בעיקר מגידול בהוצאות שכר ונלוותנובע  (4,661) (939) (1,702)

עיף כולל הוצאה שאיננה סהבתקופת הדוח כן, 
אלפי  284בסך  אופציות לעובדים בגין תזרימית

 .ש"ח
  (3,656) (735) (1,359) הוצאות מיסים

  10,855 1,960 3,704 לתקופהי קנרווח 
 

 :19.03.31ליום  וןנכ זמני פירעוןלקוחות לפי אשראי ל להלן יובא מח"מ תיק

 מיתרת התיקמצטבר  שיעור ע מיתרת התיקנפר אחוז *לפירעון ימים

 36.3% 36.3% ימים 30 עד

 64.8% 28.5% יםמי 60 עד 31

 81.9% 17.1% ימים 90 עד 61

 94.1% 12.2% ימים 120 עד 91

 98.4% 4.3% ימים 121-180

 100% 1.6% ימים 181-275
 

 .וב( ועד המועד החזוי לפירעון הח31.3.19שנותרו ממועד הדוח ) מספר הימים -ם לפרעון*ימי

 נזילות ומקורות מימון .5

 ןהמימוות מקור .5.1

, לפי ש"חא 4,264 -כ ך שלמזומנים ושווי מזומנים בסרות לחברה ית 2019במרץ  31ם ליו (1)

 . 2018בדצמבר  31ליום "ח אלפי ש 3,675 -כשל  ךסואה לבהשווזאת 

, הון עצמי כספיהבאים: קורות הממהשוטפת ת את פעילותה חברה מממנלמועד הדוח, ה (2)

החברה המאזן, לאחר תאריך  .יםחרא אשראי מנותנין מימוו יםאיבנקם ידיאגמתאשראי 

כאמור , 2019באפריל  10-יבור בציקה החברה לחוב שהנפמאגרות ה מממנת פעילותה גם

 ל.בחלק א' לדוח רבעוני זה לעי 6בסעיף 

 ,התקופתי לדוח בחלק א' 20עיף סבר מוהא' מקורות המימון ראודות ם נוספיפרטים ל (3)

  .לעיל זה רבעוניאמור בפרק א' לדוח כ הזסעיף ן לדכוהע וכן

  תנזילו .5.2

י מקורות ומנים של החברה והסבר עיקרתזרימי המזהשינויים שחלו ב ניתוח עיקרילהלן 

 :ל החברההמימון ש

לתקופה של   
שלושה 

ם חודשי
ה תיימשהס

 31ביום 
  2019במרץ 

של  לתקופה
שלושה 

 יםדשחו
שהסתיימה 

 31ביום 
  2018במרץ 

 31ליום 
  2018בדצמבר 

 הסברים

  חי ש"באלפ 
ים ומנתזרימי מז

שנבעו נטו 
מפעילות 

ששימשו )
 שוטפת (לפעילות

 נטו, ללקוחות אשראי בתיק מגידול בעיקר נובע (14,550) 696 530
 .נטו, מאחרים שהתקבל יבאשרא גידול בניכוי

 םמזומניתזרימי 
 ששימשונטו 

(18) - (33)  
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 ההשקעפעילות ל
תזרימי מזומנים 

נטו שנבעו 
 מפעילות

שו )ששימ
 מימון עילות(לפ

לזמן קצר מקבלת אשראי נובע  2018בשנת  14,870 (1,919) 77
מבנק, בניכוי פירעון ורכישה עצמית של אג"ח 

 2018ראשון ברבעון  .דיבידנד לא סחיר וחלוקת
 ג"ח לא סחיר.נובע מרכישה עצמית של א

 

 תאריך הדוחלאחר אירועים מהותיים  .6

 6האמור בסעיף וכן  להלן, לדוח זה המצורפים כחלק ג'כספיים ה תדוחול 4אור יבור בהאמ 'ר

  .א' לעילחלק ל

 

 

 וח הפיננסי של התאגידר עם הדיושי בקגילוהוראות  -ב' רק פ

 קריטייםם איאומדנים חשבונ .7

נדרשת ההנהלה לבצע הערכות ואומדנים המשפיעים על פיים בעת עריכת הדוחות הכס .7.1

ן העבר ועל גורמים ההערכות על ניסיוהלה מבססת את האומדנים והערכים המדווחים. ההנ

לרבות ציפיות ביחס לאירועים  ין,העני ב בנסיבותחשהתם בטיידעתה הינם רלבנם שלנוספי

 עתידיים.

יהיו זהים לתוצאות המתייחסות דנים החשבונאיים המתקבלים בעם, נדיר שהאומם טמעצ .7.2

ם מות מהותיות בערכיכון משמעותי לביצוע התאבפועל. האומדנים וההנחות, שבגינם ישנו ס

 .להלן , מפורטיםאההבים כספות במהלך שנת היבויוהתחיבספרים של נכסים 

התזרימי של החברה במקרים הסיכון  במסגרת פעילות החברה, - להפסדי אשראיהפרשה  .7.3

רעונם הינו משמעותי ומהותי ביותר יבהם הממסרים הדחויים לא ישולמו בהגיע מועד פ

 . עילות החברהלפ

 9לפי  2018 בינואר 1החל מיום  ברההחדי ת ערך הנכסים הפיננסיים המיושם על ימודל יריד

IFRS אשראי ללקוחות הינם  ההחברמאחר ורוב הנכסים הפיננסיים של : לקמןכד ינוה

את הפסדי האשראי  החברההעריכה  ,החודשים הקרובים 12הינו במהלך  פירעונםשמועד 

ון סיני בהתבסס הן על ,החודשים הקרובים 12-ים בהסתברות שיתרחשו בהצפויים משוקלל

  .ועים עתידייםת אירהתרחשורות לההסתב לגבי והן על צפי העבר

בוחנת בשלב ראשון האם ישנם  החברהויים, אשראי חזבעת חישוב ההפרשה בגין הפסדי 

יב בחינה אשר בגינם יש לחשב הפרשה ספציפית, וזאת בשל אירוע כשל המחי לקוחות

 90 זר החוב מעלה בהחהלוו לין היתר, פיגור של הינם, באירועי הכשח. וספציפית של הלק

בסיכון האשראי  הידרדרותנכסים וכן כל אינדיקציה ל להליך של פירוק או כינוסיום, כניסה 

נעשתה הפרשה ספציפית,  בשלב השני, לגבי יתרת הלקוחות שבגינם לא .של הלווה שנתגלתה

 על בסיס קבוצתי. די אשראי,ין ההפרשה להפסשבת את שיעור ההוצאות בגמח החברה

ל בסיס ענף הלווים. אופן הקיבוץ נבחן באופן קבוע על ידי בצו עים קופיננסירים ההמכשי

ממשיכים לחלוק מאפייני סיכוני  קבוצהעל מנת לוודא שהמרכיבים של כל  ת החברההנהל

  אשראי דומים.

י פלא 2,992 -כ ל סך שלעומדת ע ,2019במרץ  31נכון ליום  ילהפסדי אשראיתרת ההפרשה 

נכסים ה במסגרתהינם אשראי ללקוחות, נטו  עים מאומדן זהעיפים המושפהסח. ש"
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שנרשמה  להפסדי אשראיההוצאה  סעיףבינה בדוח רווח והפסד שוטפים. השפעה נוספת הה

  בתקופת הדוח.

 גיןות בניזוקפת הוצאות רעיו ההחבר - השליטה עלב ערבותהפרשה לערבות רעיונית /  .7.4

לטובת נותני אשראי. עמלת הערבות הרעיונית כאמור  בחברההשליטה ת מבעל העמדת ערבו

 ריבית. %1של חושבה על בסיס שיעור שנתי 

יסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין נכסי מ - נכסי מיסים נדחים .7.5

סה חייבת עתידית הכניה שתה ם נוצלו, במידה שצפוירטיתנים לניכוי, שנ הפרשים זמניים

יה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המיסים ניתן יה שכנגדה

כנסה החייבת במס הצפויה, מקורה בהתבסס על העיתוי, סכום הההנדחים שניתן להכיר בו 

 ואסטרטגיית תכנון המס.

 השפעות עונתיות .8

 .ית כשלהיונתה עשפעאינה כפופה לה הפיננסי םבתחו ילות החברהפע

 פעמיים-או חד גיםאירועים חרי .9

 א' לדוח זה לעיל. חלקבהאמור ' ר

 אירועים העשויים להצביע על קשיים כספיים .10

 העשויים להצביע על קשיים פיננסיים. דוח, לא קיימים אירועיםלמועד ה

 חשיפה לסיכוני שוק ודרך ניהולם .11

התאגיד עסקי  בעדכון לתיאורר אמוה' החברה, רני שוק להם חשופה ת סיכומלאים אודוים לפרט

 תי. התקופ לדוח 26עיף בס

 אישור הדוחות כספיים .12

דירקטוריון בקרת העל של הדוחות הכספיים הנו  האורגן בחברה אשר מופקד על .12.1

 'קטוריון רברי הדירל חוהידע ש ר הכשרתם, השכלתם, ניסיונםחברה. לפירוט בדבה

 בדוח התקופתי. "פרטים נוספים"בפרק ד'  26האמור בתקנה 

ברת אישור הדוחות הכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון, מועך גרת הליבמס .12.2

ה יבה הקבועלפני מועד הישימים  של חברי הדירקטוריון, מספרות לעיונם טיוטת הדוח

 .ר הדוחותשולאי

נכ"ל החברה הדוחות הכספיים סוקרים מנדונים  בה רקטוריוןבמהלך ישיבת הדי .12.3

 יקרי הדוחות הכספיים, התוצאותהכספים של החברה באופן מפורט את ע ומנהלת

ה זו כוללת ניתוח אנליטי הכספיות, המצב הכספי ותזרימי המזומנים של החברה. הצג

ות קודמות. קופלתבסעיפים מהותיים והשוואה  לשינוייםוהרכבים וכן מתן פירוטים ל

יון בנושא הערכות ואומדנים ששימשו בקשר עם במהלך הישיבה מתקיים ד, כמו כן

שלמות . מתקיים דיון בפנימיות הקשורות בדיווח הכספיהבקרות ה ,חותעריכת הדו

הטיפול החשבונאי וחות הכספיים, במדיניות החשבונאית שאומצה וונאותות הגילוי בד

  .רההחבל שיושם בעניינים המהותיים ש

 ריחב כלבה נכחו  ,2019 במאי 21מיום תו דן בדוחות הכספיים בישיבקטוריון הדיר .12.4

 .של החברהים ררואי החשבון המבקכחו נ וכן ,הדירקטוריון

 

 



- 12 - 

 ממשל תאגידיהיבטי  -' ג רקפ

 חשבון מבקר"ט רואה שכ .13

ידי -, אשר מונה עלית חלפוןעממשרד רו"ח למועד הדוח, רואה חשבון מבקר של החברה הינו 

ין היתר ו ביד-, אשר נקבע עללקבוע את שכרוהחברה  מיכה את דירקטוריוןהסש ,יתהאסיפה הכלל

חשבון ובהתייחס לשכר רואה ת הצפויה בשנת הדיווח, ורקלהיקף עבודת פעילות הביחס ייבהת

 .הדומופעילות בעלות היקף בחברות  קר מקובלמב

 תרומות .14

ה על דיניות התרומות אשר אומצלא חל שינוי במ ד למועד דוח זהועהתקופתי ם הדוח רסוממועד פ

( היבטי ממשל תאגידי) 'בסעיף ' האמור בפים רלפרטים נוס .2018במרץ  13ידי הדירקטוריון מיום 

  .לא נרשמה הוצאה בגין תרומות הדוח תבתקופ התקופתי.שצורף לדוח קטוריון ירלדוח הד

 טורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיתדירק .15

רים בעלי מומחיות טוי הנדרש של דירקרחברה בנוגע למספר המזעהת חל כל שינוי בקביעלא 

 הדוח, לתאריך ; נכוןועד למועד פרסום דוח זה תקופתיממועד פרסום הדוח ה יתפיננסחשבונאית 

עלי מומחיות חשבונאית פיננסית. כב רדא ואלי מןאור פורט איתן מימון, בה"ההחברה רואה 

 בהם החברה כבעלי שבהסתמך עליהם רואה ,םניווניס השכלתם, ריהםכישו בדבר לפרטים

 .דוח התקופתיבפרק ד' שצורף ל 26ר בתקנה אמונאית ופיננסית ראו החיות חשבומומ

 טורים בלתי תלוייםדירק .16

 1999-התשנ"טלחוק החברות,  ה()219יף נונה את ההוראה הקבועה בסעלא אימצה בתקהחברה 

-ם רקטורים חיצוניידי שני, בחברה מכהנים חוהדמועד תי תלויים. לטורים הבלבדבר שיעור הדירק

  רטמן.ן ואור פוה יצחק אילה" –רקטורים בלתי תלויים ה"ה צופית נאור ואלי ארד, ושני די

 מיפניהמבקר ה .17

חל לא . 2008במאי  28ום ביתפקידו ל מונהאשר , דורון כהן החברה הינו רו"חשל  הפנימיהמבקר 

ים נוספים רטמועד דוח זה. לפד לועהתקופתי ם הדוח רסוממועד פ הפנימימבקר הבפרטי  כל שינוי

  התקופתי.שצורף לדוח לדוח הדירקטוריון ( ב' היבטי ממשל תאגידי )בחלק ה'סעיף ' האמור בר

 מית על הדיווח הכספי ועל הגילויניאפקטיביות הבקרה הפ .18

 2014בפרואר  27ביום . הדוחותתקנות ל ג'5ה בתקנהחברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה 

ד' לתקנות 5תקנה המנויות בקטן  לתאגידההקלות  כלמץ את ברה החליט לאהחדירקטוריון 

רה החברה בחות שקלאודות ההלפרטים ך. ואיל 2013לשנת  תיקופתהדוח הת החל מוזא ,הדוחות

ר הקלות לתאגיד פסקה ו' בדב, וכן האור בעמוד הראשון לדוח רבעוני זהר' האמור ב םלאמץ ולייש

 י.לדוח התקופת רףטן בדוח הדירקטוריון שצוק

 תת אכיפה פנימיתכני .19

 םוליישו ץומילאתיערך חברה ה יכהוחלט  ,2019במאי  21שהתקיימה ביום ריון בישיבת הדירקטו

אכיפה על ממונה של  מינויוכן  , בתחום דיני ניירות ערך ודיני תאגידים פנימית תוכנית אכיפה

  .מטעם החברה מיתיפנ
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 ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברהלוי גי –ד' פרק 

ריל באפ 10ביום  ,ך המאזןחר תארילא חברהיקה הבמחזור שהנפיבות התחיבדבר תעודות פרטים  .20

2019 

 :2019 ילבאפר 10 ר ליוםבמחזו)סדרה א'( שאגרות החוב  בדברפרטים יובאו ן להל .20.1

 החוב )סדרה א'(אגרות  

 כן  4תיתמהוהסדרה האם ה

 1157452 מס' נייר ערך

 2019באפריל  10 פקהמועד הנ

 .ר.ל דרהמועדי הגדלת ס

במועד ב י נקוסך שוו

 ההנפקה 

 (ש"ח לפי)בא

 

 אלפי ש"ח 100,000

 31.3.2019שווי נקוב ליום 

 (ש"ח)באלפי 

 

 ח לא צמוד("ל.ר. )אג

שנצברה ום הריבית סכ

ה צמדהפרשי ה בתוספת

ליום  כוןנלפי ש"ח( )א

31.3.2019 

 

- 

כפי )אלפי ש"ח( גן שווי הו

הכספיים שנכלל בדוחותיה 

 31.3.2019ם ליו של החברה

 

- 

וי בבורסה ליום שו

 לפי ש"ח()בא 31.3.2019

 

- 

 ייבית ומועדשיעור הרסוג, 

 ם הרביתתשלו

 .4.6%ריבית שנתית בגובה 

אשר כ ,2021 – 2020ר של השנים בדצמב 31 –ביוני ו  30ם בימי

תשלום . 2019 ברבדצמ 31ולם ביום ם הריבית הראשון ישתשלו

 .2021 מברבדצ 31האחרון ישולם ביום  הריבית

 כאשר, 2021 - 2020שנים של ה בדצמבר 31-ו  ביוני 30 בימים מועדי תשלום הקרן

 הקרן ותשלום 2020 יוניב 30 ביום ישולם הראשון הקרן תשלום

 .2021 בדצמבר 31 ביום ישולם ןהאחרו

 ס הצמדהיבס

 ()קרן ורבית

צמודות לבסיס ינן וריבית( ארה א'( )קרו אגרות החוב )סד

 שהו.הצמדה כל

 לא ם ניתנות להמרה?הא

הא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון החברה ת יון מוקדם ברה לפדזכות הח

׳(, החל מחלוף א )סדרה קי, של אגרות החובמוקדם, מלא או חל

                                                           
 הל פיסך התחייבויות התאגיד ע חייבות תיחשב מהותית אםתת הדוחות, סדרת תעודות ה()א( לתקנו13)ב()10תקנה  ראותלהו התאםב 4

תאגיד, כפי יות הר מסך התחייבואו יות 5% מהוות (ת כספיים)דוחוג' 9ת הנתונים לפי תקנה במסגרת לתום שנת הדיווח, כפי שהן מוצגו
   רים;האמורת הנתונים מסגוצגות בן משה
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 ובמקרה כאמור ,סהן למסחר בבוררישומ אחר מועדימים ל 60

 לשטר הנאמנות. 9.2תחולנה הוראות סעיף 

ין אגרות ניתנה בגערבות ש

 החוב

 אין

 פן יציבבאו Baa2 ברות החוגדירוג א

עמידה בתנאי שטר 

 תאמנוהנ

 לאחר מועד הדוחותו פקונלא רלוונטי, הואיל ואגרות החוב ה

 2019אפריל ב 10יים, ביום הכספ

 אין תבטחונו

פיננסיות להם התניות חייבויות והתתנאים, לפרטים בדבר  ידעל התאג בלות החלותמג

בשטר  ות החוב )סדרה א'(חס לאגרהחברה ביה התחייב

 להלן. 20.7-ו 20.6 פים, ר' סעיהנאמנות

 

 '(ה אדר)ספרטים בדבר הנאמן לאגרות החוב  .20.2

 "מיות בענאמנו נבו זרזניק פ חובלאגרות ה שם הנאמן

 החוב על אגרותשם האחראי 

 )סדרה א'(

 ראשוני-מיכל אבטליון

 פרטי התקשרות

 ח דוארוכתובת למשלו

 l@rpn.co.ilMicha: "לת דואכתוב

 03-6389222פקס:  ,03-6389200: טלפון

 אביב.תל  14ים ר: רח' יד חרוצואכתובת ד

 

 רות החוב )סדרה א'(ג אגודיר .20.3

ה שם החבר

 רגתהמד

 
 

וג שנקבע הדיר

למועד הנפקת 

 הסדרה

מועד לנכון הדירוג 

ם ההנפקה, קרי ליו

 2019אפריל, ב 10

החברה ת חברה על כווננודע ל

נוי הדירוג שיהמדרגת לבחון 

 הקיים

 לא *פן יציבאוב aa2B *פן יציבבאו Baa2 מידרוג בע"מ

ם ר' דוח מיידי '( של החברה. לפרטים נוספיא)סדרה  רות החוברסמה דוח דירוג לאגפמדרוג  2019 באפריל 7ום בי*
ן זה על דרך ייהאמור בו נכלל לענמידע (, אשר ה2019-01-031689 תאאסמכ )מס' 7/4/2019של החברה מיום 

 יה.ההפנ

 

 רות החוב )סדרה א'(ות חוב ושינוי תנאי אגגרת מחזיקי אאסיפ .20.4

ה א'(. למועד ת חוב )סדריקי אגרופות מחזסיהחברה לא נדרשה לכנס א הדוח,פרסום למועד 

 ה א'(.רהדוח, לא שונו תנאי אגרות החוב )סדסום פר

 

 תחייבויות אחרותסיות והפיננ יבויותות, התחיבטחונ .20.5

 התחייבה שלאהחברה כלשהם. או בשעבורים  חותבבטו א'( אינן מובטחותסדרה חוב )אגרות ה

לטובת צד שלישי  תוידיתעהו תומייקה היתויוכזו כלל נכסיה יצור שעבוד שוטף )צף( עלל

׳(, אוב )סדרה אגרות החממחזיקי  מה מראשכלשהו, להבטחת חובותיה כלפיו, ללא קבלת הסכ

 ל תאגידים בשליטתלהגביאין באמור בכדי  יובהר למען הסר ספק, כי .טה מיוחדתבהחל

ק מהם ו/או שעבודים קבועים אמור על כלל נכסיהם או חלליצור שעבוד שוטף כהחברה 

mailto:Michal@rpn.co.il
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 שעבד אתבשליטתה מל כי אין באמור כדי להגביל את החברה ו/או תאגידיםהם, וכן לסוגי

טפים ו/או וגיהם לרבות יצירת שעבודים שוים לסמהם, בשעבודים קבועאו חלק /נכסיהם ו

סרים גידים בשליטתה )כדוגמת ממשל החברה ו/או התא ו יותר,כס ספציפי, אחד אעל נ כלליים

המופקדים בחשבונות המתנהלים אצל הגורם הבנקאי רות ערך ו נייאו כספים ו/אדחויים ו/

מיד למי מחברות לה מעמור, כנגד מימון שהכללי כא שוטף ו/אושעבוד  לטובתו נרשםש

החוב טר הנאמנות לאגרות לש 6יף טים נוספים ר' סעפרל. (ילותה השוטפתפע לצורך 5הקבוצה

)מס'  2019באפריל  7 ברה ביוםמה החסשפר ףשצורף לדוח הצעת המד )סדרה א'( של החברה,

 .(2019-01-032034אסמכתא 

 

 :'(וב )סדרה אחי הנאמנות לאגרות הלפי שטר יות החברההתחייבופירוט  להלן .20.6

זור )קרי, כל עוד ׳( קיימות במחאוב )סדרה חכל עוד תהיינה אגרות הכי  חברה התחייבהה (1)

דרך של רכישה עצמית או פדיון לרבות ב או סולקו במלואן, בכל דרך שהיא, א נפרעול

׳(, דהיינו מועד אב )סדרה לפירעון אגרות החונחותה  מוקדם(, כל הלוואת בעלים תהיה

נוספים ר' סעיף  לפרטים.  ׳(אוב )סדרה רעון של אגרות החא לאחר תאריך הפיפירעונה יה

 ;הישלבחברה הלוואת בעלים כ איןוח, למועד הד. הנאמנות לשטר 5.5

סעיף החברה עומדת במגבלות הקבועות בלשטר הנאמנות,  8.6.1בהתאם להוראות סעיף  (2)

 ;( לחוק הבנקאות8())ב21

ו/או  הינו באשראילות החברה , תחום פעינאמנותלשטר ה 8.6.3להוראות סעיף  בהתאם (3)

 ;פיננסיםמימון ו/או 

 

 6אגרות החובשל  נותם להוראות שטר הנאמת בהתאניות פיננסיותהט בדבר פירו .20.7

 הערות התחייבות פיננסית

לעליה  )וביחס 15%מאזן לא יפחת משיעור של ה סךמי להון עצהיחס 

    (18% עור שלייפחת משלא  -לשטר  8.5.1.1 מפורט בסעיףשיעור הריבית כב

לשטר  8.1.1יף סע

 ותהנאמנ

לשטר  8.1.2סעיף  ן ש"חיומיל 38חת מסך של לא יפהעצמי של החברה  וןהה

 אמנותהנ

עלה על שיעור ם על ידי אותה ישות משפטית לא יהמשוכי שיקיםשיעור ה

 מסך תיק האשראי ללקוחות ברוטו 5%של 

לשטר  8.1.3סעיף 

 הנאמנות

 

 

 .דום עסקי החברהבדיה על פועלם לקיועחברה ולדירקטוריון הל הלת החברה מודההנ

 

 

 .2019במאי,  21

ל ידם, מנכ"נאלי   תאריך

 ודירקטור

יו"ר  איתן מימון, 

 דירקטוריוןה

                                                           
01-2019-כתא סממס' א 7/4/2019רסם ביום צורף לוח הצעת המדף )פונוסח שלשטר האנמנות ב 1210.1.להוראות סעיף בהתאם  5

 כספיים של החברה.דוחות הת מאוחדות בחברווהחברה  –" משמעה בוצההק, "(032034
ננסיות בהתאם לדוחות החברה באמות המידה הפיעמידת  , לכן בחינת9201ל יבאפר 10 ו לציבור ביוםאגרות החוב )סדרה א'( הונפק 6

 ח.רסום הדו, אינה רלוונטית למועד פ2019במרץ  31ום הכספיים לי
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 2019 רץבמ 31 כספיים ליום דוחות – ג'חלק 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 תמצית דוחות כספיים ביניים

 (ים)בלתי מבוקר

 2019במרץ  31

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 תמצית דוחות כספיים ביניים

 (ים)בלתי מבוקר

 2019במרץ  31

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 עמוד 

 3 דוח סקירה 

 4-5 על המצב הכספי ביניים ותתמצית דוח

 6 על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ביניים ותתמצית דוח

 7 על השינויים בהון ביניים ותתמצית דוח

 8-9 על תזרימי המזומנים ביניים ותתמצית דוח

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

 
 מבוא

 
הדוח את  (, הכוללחברה"ה")להלן  א.נ. שוהם ביזנס בע"מ של המצורף הכספי המידע את סקרנו

 כולל ורווחהפסד  ואהרווח  התמציתיים על הדוחות ואת 2019במרץ  31 םולי על המצב הכספי יתמציתה
. ךתארי ובאות השהסתיימ חודשים שלושהשל  הלתקופ המזומנים ותזרימיבהון , השינויים אחר

לתקן  בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע של אחראים לעריכה ולהצגה וההנהלה הדירקטוריון
 כספי מידע לעריכת ביניים", וכן הם אחראים לתקופות כספי "דיווח IAS 34בינלאומי  חשבונאות

 .1970-ל"התש ומיידיים(, תקופתיים ערך )דוחות תקנות ניירות של פרק ד' לפי זו ביניים לתקופת
 .על סקירתנו בהתבסס בינייםה לתקופת כספי מידע על מסקנה היא להביע אחריותנו

 
 היקף הסקירה 

 
 כספי מידע של סקירה"חשבון בישראל  רואי לשכת של 1סקירה  לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 לתקופות כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון ידי רואה על הנערכת ביניים לתקופות
 ומיישום, והחשבונאייםהכספיים  האחראים לעניינים אנשים עם בעיקר, מבירורים ביניים מורכבת

 הנערכת מאשר ביקורת ניכרת בהיקפה במידה הינה מצומצמת סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי
 לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם

 דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. מזוהים בביקורת להיות יכולים שהיו העניינים המשמעותיים
 .ביקורת של

 
 מסקנה

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

 .IAS 34בינלאומי  חשבונאות לתקן המהותיות, בהתאם הבחינות מכל
 

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

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

  עמית, חלפון                                                                      
                                                              
            רואי חשבון                                                                       

                                                                                      

 ,גבעתיים

 2019במאי,  21

 

 

 ahcpa.co.ilmail: office@-e   www.ahcpa.co.il  6125030-03פקס:   6123939-03טל:   5320047, מגדל השחר, גבעתיים 4אריאל שרון 
Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions 
or inactions on the part of any other individual member firm or firms. 

 

  

 עמית, חלפון

mailto:amithalf@netvision.net.il
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 על המצב הכספי ביניים ותתמצית דוח
 

 
 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום  
 2019 2018 2018 
 )מבוקר( מבוקר(בלתי ) 
 אלפי ש"ח 

    נכסים
    

    נכסים שוטפים:
 3,675 2,165 4,264 ושווי מזומניםמזומנים 

 547 289 683 חייבים ויתרות חובה
 208,086 132,232 223,616 אשראי ללקוחות, נטו

 212,308 134,686 228,563 נכסים שוטפיםסך 
    
    

    שוטפים:בלתי נכסים 
 330 18 173 אשראי ללקוחות, נטו ז"א

 12 12 12 פיקדון לזמן ארוך
 216 213 222 קבוע, נטורכוש 

 844 520 866 מיסים נדחים

 1,402 763 1,273 נכסים בלתי שוטפיםסך 
    
    

 213,710 135,449 229,836 סך הכל נכסים 

    
 
 
 
 
 

     
 לימור הררי  נידם אלי  איתן מימון

 מנהלת כספים  ל"מנכ  יוןדירקטוריו"ר ה
 

   
 

 .2019 ,במאי 21: הכספייםהדוחות תאריך אישור 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 על המצב הכספי ביניים ותתמצית דוח
 
 

 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום  
 2019 2018 2018 
 )מבוקר( מבוקר(בלתי ) 
 אלפי ש"ח 

    התחייבויות והון
    

    ות שוטפות:התחייבוי
 22,043 - 22,020 אשראי לזמן קצר מבנק

 143,389 95,533 154,998 , נטומאחריםאשראי 
 151 106 205 לפירעון ספקים והמחאות

 6,889 3,348 6,876 זכאים ויתרות זכות
 - 2,000 3,000 דיבידנד לשלם

 - 3,066 - אגרות חוב לא סחירות

 172,472 104,053 187,099 התחייבויות שוטפותסך 

    
    

    שוטפות: בלתיהתחייבויות 
 39 38 40 מעביד, נטו -התחייבות בשל סיום יחסי עובד

 40 38 39 
    

    הון:
 - - - הון מניות )*(

 2,164 1,088 2,590 קרנות הון
 262,133 262,133 262,217 פרמיה על מניות
 2,596 2,596 2,880 אופציות למניות

 (225,564) (234,459) (224,860) יתרת הפסדים
 41,329 31,358 42,827 סך הכל

 (130) - (130) בניכוי מניות באוצר

 41,199 31,358 42,697 סך הון
    
    

 213,710 135,449 229,836 והוןסך התחייבויות 
 
 

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

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

 על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ביניים ותתמצית דוח
 
 

שלושהלתקופה של   שנהל   
החודשים שהסתיימ   יימהשהסת 
במרץ 31ביום    בדצמבר 31ביום  

 2019 2018 2018 

בוקר()בלתי מ   )מבוקר( 

ש"ח   אלפי               

 
  

 

 32,632 6,313 10,848 הכנסות מימון

 (11,637) (2,301) (3,751) הוצאות מימון 

 20,995 4,012 7,097 הכנסות מימון, נטו

 (1,823) (378) (332) הפרשה להפסדי אשראי

    

 19,172 3,634 6,765 להפסדי אשראיבניכוי הפרשה הכנסות מימון נטו 

    

 (4,661) (939) (1,702) הוצאות הנהלה וכלליות
    

 14,511 2,695 5,063  מיסים על ההכנסהלפני  לתקופה רווח
    

 (3,656) (735) (1,359) מיסים על ההכנסה

    
 10,855 1,960 3,704 נקי לתקופה רווח

    
 - - - רווח כולל אחר

    

 10,855 1,960 3,704 רווח נקי וכולל לתקופה

    
    למניה )שקלים חדשים(: רווח

 0.36 0.07 0.12 בסיסי ומדולל

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 על השינויים בהון ביניים ותתמצית דוח
 

הון מניות  
 קרנות הון )*(

פרמיה על 
 מניות

אופציות 
 למניות

יתרת 
 הפסדים

מניות 
 הון סה"כ  באוצר

 אלפי ש"ח 
        

 41,199 (130) (225,564) 2,596 262,133 2,164 - )מבוקר( 2019בינואר  1יתרה ליום 
 433 - - - - 433 - עסקאות עם בעל שליטה

 284 - - 284 - - - תשלום מבוסס מניות
 77 - - - 84 (7) - מימוש אופציות למניות

 (3,000) - (3,000) - - - - דיבידנד שהוכרז )**(
 3,704 - 3,704 - - - - לתקופהרווח נקי וכולל 

 42,697 (130) (224,860) 2,880 262,217 2,590 - מבוקר(בלתי ) 2019 במרץ 31יתרה ליום 
        
        

 31,131 - (234,419) 2,596 262,133 821 - )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 
 267 - - - - 267  עסקאות עם בעל שליטה

 (2,000) - (2,000) - - - - דיבידנד שהוכרז
 1,960 - 1,960 - - - - לתקופהרווח נקי וכולל 

 31,358 - (234,459) 2,596 262,133 1,088 - מבוקר(בלתי ) 2018 במרץ 31יתרה ליום 

 -       
        

 31,131 - (234,419) 2,596 262,133 821 - )מבוקר( 2018 בינואר 1יתרה ליום 
 1,343 - - - - 1,343 - עסקאות עם בעל שליטה

 (2,000) - (2,000) - - - - חלוקת דיבידנד
 (130) (130) - - - - - רכישת מניות באוצר
 10,855 - 10,855 - - - - רווח נקי וכולל לשנה

 41,199 (130) (225,564) 2,596 262,133 2,164 - )מבוקר( 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

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

        .ד'3)**( ראה באור 
הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 על תזרימי המזומנים ביניים ותתמצית דוח
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הבאורים

 שנהל שלושהלתקופה של  

 שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31יום ב במרץ 31יום ב 

 2019 2018 2018 

 )מבוקר(      )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

     פעילות שוטפת:מתזרימי מזומנים 
 10,855 1,960 3,704 לתקופהרווח נקי 

   התאמות הדרושות על מנת להציג את
 )ראה נספח א'( שוטפתפעילות מזרימי המזומנים ת

   
(3,174) (1,264) (25,405) 

 (14,550) 696 530 שוטפת (לפעילותששימשו שנבעו מפעילות )נטו מזומנים 
    

    :השקעהפעילות לתזרימי מזומנים 
 (33) - (18) רכוש קבוערכישת 

 (33) - (18) פעילות השקעהששימשו למזומנים נטו 
    

    מימון:פעילות מתזרימי מזומנים 
 - - 77 מימוש אופציות למניות

 (130) - - רכישת מניות באוצר
 (1,919) (1,919) - עצמית של אגרות חוב לא סחירותרכישה 

 (3,081) - - פירעון אגרות חוב לא סחירות
 (2,000) - - דיבידנד שחולק

 22,000 - - קבלת אשראי לזמן קצר מבנק, נטו

 14,870 (1,919) 77 מימון)ששימשו לפעילות( נטו שנבעו מפעילות מזומנים 

    

 287 (1,223) 589 לתקופהבמזומנים ושווי מזומנים  שינוי

 3,388 3,388 3,675 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 3,675 2,165 4,264 התקופה סוףיתרת מזומנים ושווי מזומנים ל
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 על תזרימי המזומנים ביניים ותתמצית דוח
  

 
 שנהל שלושהלתקופה של  

 שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31יום ב במרץ 31יום ב 

 2019 2018 2018 

 )מבוקר(      )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

    
   התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי - נספח א'

    שוטפתפעילות מהמזומנים 
    

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות  בתזרימי מזומנים:
 40 10 12 פחת

 34 19 - הפחתת נכיון אגרות חוב לא סחירות
 (365) (41) (22) שינוי במיסים נדחים

 43 - (23) הלוואותשערוך 
 5 4 1 , נטומעביד -בהתחייבות בשל סיום יחסי עובדשינוי 

 - - 284 תשלום מבוסס מניות
 1,343 267 433 הטבת ערבות מבעל שליטה 

 685 259 1,100 
    

    והתחייבויות: רכוששינויים בסעיפי 
 1,823 378 332  להפסדי אשראיהפרשה גידול ב

 (99,792) (22,181) (15,705) גידול באשראי ללקוחות, נטו
 (206) 52 (136) בחייבים ויתרות חובה (גידולקיטון )

 93 48 54 בספקים והמחאות לפירעון גידול
 68,084 20,228 11,609 באשראי מאחרים, נטו גידול
 3,493 (48) (13) בזכאים ויתרות זכות)קיטון(  גידול

 (3,859) (1,523) (26,505) 

    

 (3,174) (1,264) (25,405) 
 

    פעילות שאינה במזומן - 'בנספח 
    

 - 2,000 3,000 לשלם דיבידנד

 
פעילות   -מידע נוסף על תזרימי המזומנים  - 'גנספח 

    שוטפת
    

    מזומנים ששולמו במשך השנה:

 600 307 1,066 מסים על ההכנסה

 11,843 2,517 4,158 ריבית ששולמה
    

    במשך השנה: שהתקבלומזומנים 
 29,783 6,100 10,399 ריבית שהתקבלה

 
 
 

 
 

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

 התמציתיים ביניים באורים לדוחות הכספיים
 

  
 כללי - 1באור 

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

החלה החברה בפעילות  2016ביוני  8ביום  .תחום פדיון שטרותב)נותן שירותי מטבע(, ובפרט  מהנש"
החברה מקבלת מלקוחותיה  .מול המגזר העסקיבעיקר בתחום מסחר בממסרים דחויים. החברה פועלת 

למושך ההמחאה. ההמחאות מוסבות על שם החברה בתמורה לסכום  המחאות בתמורה לשירות שסיפקו
של  הריבית והעמלותהכנסות מזומן, כאשר הפער בין סכום ההמחאה למזומן שניתן עבורה משקף את 

. לעיתים החברה ממחה את ההמחאות לצדדים שלישיים תמורת סכום מזומן, כאשר הפער בין החברה
 .של החברה עמלותהריבית וה את הוצאותסכום ההמחאה למזומן שהתקבל עבורה משקף 

  
ג)א( 11חברה תעודת רישום לנותן שירותי מטבע, לפיה החברה מורשית להעניק שירותים עפ"י סעיף ל .ב

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

התקבלה בקשתה של החברה והוענק לה רישיון מורחב למתן אשראי על ידי הממונה  2018ביולי  4ביום  ג.
הרישיון מוענק בהתאם  ה(."הממונה", בהתאמ -הרישיון" והלן: "ל) על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

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

 1ניכיון שיקים, שטרי חוב ושטרי חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות, בהתאם לאמור בפסקה  .1
 . הפיקוח להגדרה "מתן אשראי" בחוק

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

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

ום החיוב, קי מתן אשראי שכנגדו משועבד נכס בלא זכות חזרה אל מקבל האשראי בשל אי .4
 . הפיקוח להגדרה "מתן אשראי" בחוק 5בהתאם לאמור בפסקה 

 
 . 2019בדצמבר  31תוקף הרישיון הינו עד ליום 

 
בהתאם להוראות חוק , בסיסי על ידי הממונה -הוענק לחברה רישיון למתן שירות בנכס פיננסי בנוסף, 
של נכס פיננסי אחר, לרבות פדיון, החברה מורשית לעסוק בתחום הפעילות הכולל החלפה לפיו  ,הפיקוח

בהתאם להגדרת מתן אשראי, שאינו בהיקף פעילות , פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי
  הפיקוח. לחוק (א)11נרחב, כאמור בסעיף 

או מיום פרסום צו איסור הלבנת הון לעניין מתן , 2018באוקטובר  1הינו מיום האמור תוקף הרישיון 
  . 2019בדצמבר  31פיננסי, ועד ליום  שירות בנכס

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

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

  
 חודשים שלושה של הולתקופ 2019 במרץ 31 ליום מתומצתת במתכונת נערכודוחות כספיים אלה  .ד

 לדוחות בהקשר אלה בדוחות לעיין יש"(. ביניים כספיים)להלן: "דוחות  תאריך באותו השהסתיימ
)להלן: "הדוחות  אליהם נלוו אשר ולבאורים 2018 בדצמבר 31 ליום החברה של השנתיים הכספיים
 "(.השנתיים הכספיים
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 התמציתיים ביניים באורים לדוחות הכספיים

 חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 2באור 
  

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

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

 .פרט לאמור בסעיף ג' להלן הכספיים השנתיים
  
 תקנים חדשים שיושמו לראשונה על ידי החברה ג.
  
 IFRS 16 חכירות 
 התקן החדש(. -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר  

בתמורה לתשלום את זכות בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר 
 השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.

 
 להלן עיקרי התקן החדש:

התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי )פרט  •
 IAS-הקודם למקרים מסוימים( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן 

 חכירות.   17
חוכרים שימוש. כמו כן, ה-חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות •

 יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
 בסיס על כהוצאה החכירה בתשלומיהתקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל  •

וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקרה החכירה  תקופת פני על ישר קו
 של חכירות לתקופה של עד שנה. 

הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי, קרי, סיווג כחכירה מימונית או כחכירה  •
 תפעולית.

 
 השפעה מהותית על דוחות כספיים אלה. לא היתה , בהתחשב בחריגים לעיל,ליישום התקן
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 התמציתיים ביניים באורים לדוחות הכספיים

 
 הדוח בתקופת מהותיים אירועים - 3באור 

 
כתבי אופציה  26,163מומשו , 2019במרץ  14ביום לדוחות הכספיים השנתיים, ( 5)12המשך לאמור בבאור ב א.

, אשר כתבי אופציה )שאינם רשומים למסחר( 174,420אלפי ש"ח, וזאת מתוך  77 -למניות החברה, בתמורה לכ
לענין מימוש כתבי אופציה נוספים  למארגני גיוס אגרות החוב הבלתי סחירות של החברה. 2017הוקצו במרץ 

 .להלן ב'4לאחר תאריך הדוח ראה באור 
  
 החליט דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול של החברה, לאשר 2019במרץ  18ביום  .ב

מיליון מניות  2.6 -, הניתנים להמרה למיליון כתבי אופציה )לא רשומים למסחר( של החברה 2.6הקצאה של 
  וביתו.ה בחברה לנושאי משרה בחברה, עובדי החברה ונותן שירותים, ביניהם גם בעל השליט של החברה,

  
 102לפי הוראות סעיף  יוקצוהאופציות לנושאי המשרה והעובדים, ולמעט בעל השליטה ונותן השירותים, 

לפי הוראות סעיף לפקודת מס הכנסה במסלול נאמן. )לגבי בעל השליטה ונותן השירותים מדובר על אופציות 
 (.לפקודת מס הכנסה )ט(3

  
הימים  30במהלך תקופה של בבורסה מחיר המימוש של האופציות חושב לפי המחיר הממוצע של מנית החברה 

האופציות יובשלו  .למניה ש"ח 3.3 ונקבע לסך של ,האחרונים לפני קבלת החלטת הדירקטוריון על ההקצאה
אה, גם אם ההקצאה המועד בו התקבלה החלטת הדירקטוריון על ההקצ -החל ממועד הענקה )"מועד הענקה" 

בכל רבעון בתום כל רבעון )למעט נותן השירותים  1/12בפועל תעשה במועד מאוחר יותר( במנות שוות של 
שנים,  6שנים. תקופת המימוש של האופציות תהא  3( ובסך הכל על פני שלגביו ההבשלה הינה במועד הענקה

 העסקה.ונקבעו הוראות לגבי פקיעה והבשלה במקרה של סיום כהונה / 
  

האופציות יהיו ניתנות למימוש לבחירת נושא המשרה או העובד בכפוף לתשלום תוספת המימוש או לפי מנגנון 
( לפיו, הניצע יהיה זכאי לקבל מניות Net Exerciseמימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה )

 .המשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומשות
האופציה יחולו ההתאמות, במקרים של חלוקת מניות הטבה, זכיות וחלוקת דיבידנד כמקובל על כתבי 

 בהקצאות מסוג זה.
 

האופציות לבעל השליטה, מר אלי נידם, ליו"ר הדירקטוריון, מר איתן מימון ולביתו של בעל השליטה, הקצאת 
ין אישור האסיפה לאחר תאריך הדוח, . לעניהגב' דניאל נידם, היו כפופות לאישור האסיפה הכללית של החברה

 '.ד4ראה באור 
 

, אשר הוענקו לנושאי משרה, עובדים מיליון כתבי אופציה 2.6מתוך  מיליון כתבי אופציה 1.3השווי ההוגן של 
מיליון  2.5 -לסך של כ הסתכםובאמצעות המודל הבינומי ונותן שירותים הוערך על ידי מעריך שווי חיצוני 

שנים וריבית  5.5, אורך חיים גלום של 50%סטיית תקן של , ש"ח 3.791בהתבסס על מחיר מניה של ) ש"ח
בגין תשלום מבוסס מניות הוצאות שכר בבתקופת הדוח ה החברה הכיר, בהתאם. (1.77%חסרת סיכון בשיעור 

 אלפי ש"ח.  284 -בסך של כ
  

הגדלת היקף המשרה של מר איתן מימון, יו"ר לאשר  החליט דירקטוריון החברה 2019במרץ  18ביום  ג. 
חודשית בסך של ש"ח )וזאת חלף תמורה  37,500, בתמורה חודשית בסך של 75%-דירקטוריון החברה, ל

ובכפוף  , וזאת החל מיום אישור האסיפה הכללית של החברה(50%ש"ח עבור היקף משרה של  25,000
 .להלן 'ד4לעניין אישור האסיפה לאחר תאריך הדוח, ראה באור   .לאישורה

  
ומבחן יכולת לאחר שבחן את עמידת החברה במבחן הרווח  ,החליט דירקטוריון החברה 2019במרץ  18ביום  ד.

. המועד ש"ח למניה( 0.99ש"ח )סך של מיליון  3חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של  הפירעון, לאשר
 .2019באפריל  10ומועד חלוקת הדיבידנד בפועל חל ביום  2019 באפריל 2הקובע הינו 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 התמציתיים ביניים באורים לדוחות הכספיים

 

 )המשך( הדוח בתקופת מהותיים אירועים - 3באור 
 

יפחת  2019במרץ  31ים ליום יכי במקרה בו על פי הדוחות הכספ מהבנק קבל אישורהת 2019במרץ  19ביום  ה.
מידה יחס הון למאזן, לא יהא בכך הפרה של החברה של תנאי האמת בכפי שנקבע , 20% -יחס הון למאזן מ

לא יפחת  2019במרץ  31 בקשת החברה בכפוף לכך שההון העצמי המוחשי ליוםהאשראי. הבנק אישר את 
 . מסך המאזן של החברה לאותו תאריך 18% -מסכום השווה ל

 
מסך המאזן המוחשי של  18.4%למועד הדוח, סכום ההון העצמי המוחשי של החברה עומד על שיעור של 

 ל פי אישור הבנק, כאמור.החברה, כך שהחברה עומדת באמת המידה יחס הון למאזן, ע
  
בהסכם הקצאה פרטית, עם  התקשרה החברה , לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה,2019במרץ  26ביום  .ו

( בע"מ ומור קרנות קרן גידור, שתיהן 2013ניצעים, מתוכם בתי ההשקעות מור ניהול קרנות נאמנות ) 3
 2,401,900ש"ח, כנגד הקצאה של  7,565,985ההשקעה הינה סך  מקבוצת מור בית השקעות, וכן ניצע נוסף.

( של החברה )הרחבת סדרה(, באופן שבו בגין 1כתבי אופציה )סדרה  600,475כ"א, וכן  .מניות רגילות ללא ע.נ
 למניה. ש"ח 3.15( ישלם הניצע 1כתב אופציה )סדרה  1/4 -מניה אחת ו

 
י שוק, על בסיס חוות דעת כלכלית שקיבל בסמוך הקצאה אושרה על ידי הדירקטוריון כהקצאה בתנאה

 . 2019באפריל  10צו לא יהיו זכאיות לדיבידנד שהחברה צפויה לחלק ביום קהמניות שיו .להחלטתו הנ"ל
 

המניות שינבעו מועד ההקצאה בפועל יתקיים לאחר קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום 
 .ובכפוף לקבלת התמורה מימוש כתבי האופציה למסחרמ
 

תנאי  .תחת המגבלות החלות על ניירות ערך שהוקצו במסגרת הקצאה פרטית כתבי האופציה ירשמו למסחר
 .שרשומות למסחר( 1)סדרה הינם זהים לתנאי אופציה , האופציות שיוקצו, לרבות תוספת המימוש

 
", וזאת מאחר ולאחר ההקצאה יחזיקו בלמעלה עניין בעלהוגדרו כ"שני הניצעים מקבוצת מור בית השקעות 

 .מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 5% -מ
 

 .להלן ג'4, ראה באור לאחר תאריך הדוחוהאופציות  לעניין הקצאת המניות
  
חודשי שכר למנהלת הכספים של  2אישר דירקטוריון החברה מענק מנכ"ל בסך של  2019במרץ  18ביום  ז.

 למנהל הסיכונים של החברה. חודש שכר אחדבסך של  ומענק מנכ"להחברה 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 התמציתיים ביניים באורים לדוחות הכספיים
 

  הדוחאירועים מהותיים לאחר תאריך  - 4באור 
 
ש"ח ע.נ. כל אחת  1בנות )סדרה א'( מיליון אגרות חוב  100השלימה החברה הנפקת  ,2019באפריל  10ביום  .א

 .2019באפריל  7דוח הצעת מדף מיום על פי וזאת  ,מיליון ש"ח 100בתמורה לסך כולל של 
 

מקרן  25%בארבעה תשלומים שווים ורציפים בשיעור של  ן(קר)תעמודנה לפירעון ( סדרה א')אגרות החוב 
כאשר , 2020-2021בדצמבר של השנים  31-ביוני ו 30כל אחד, בימים  (סדרה א׳)ערכן הכולל של אגרות החוב 

 . 2021בדצמבר  31ותשלום הקרן האחרון ישולם ביום  2020ביוני  30תשלום הקרן הראשון ישולם ביום 
 

היה תו 4.6%של תישא ריבית שנתית בשיעור קבוע  (סדרה א׳)היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב 
וכן כתוצאה מאי  (,ה א׳סדר)למנגנון התאמת שיעור הריבית במקרה של ירידה בדירוג אגרות החוב  פהכפו

 של אגרות החוב.שטר הנאמנות בעמידה בהתניות פיננסיות מסוימות, כמפורט 
 

תשולם בחמישה תשלומים חצי שנתיים,  (סדרה א׳)הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 
הריבית הראשון תשלום  .2021-2020בדצמבר של השנים  31 -ביוני ו 30ובימים  2019בדצמבר  31בימים 

בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על אגרות  2019בדצמבר  31ישולם ביום 
 .והמסתיימת ביום שלפני מועד התשלום (סדרה א׳)החוב 

 
 .לא תהיינה צמודות לבסיס הצמדה כלשהו, קרן וריבית(, סדרה א')אגרות החוב 

׳(, לעמוד בכל אחת מההתניות פיננסיות במועד בדיקתן אכלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  התחייבההחברה 
  כמפורט להלן:

משמעו מאזן החברה בניכוי  -)"מאזן"  15% מאזן לא יפחת משיעור שלה סךון עצמי להיחס  •
  ;כפי שמוצגים בדוחות הכספיים של החברה(  מזומנים ופקדונות

 ;"חשמיליון  38ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של  •

מסך תיק  5% שיעור השיקים המשוכים על ידי אותה ישות משפטית לא יעלה על שיעור של •
  .האשראי ללקוחות ברוטו

 
ה התחייבה שלא ליצור שעבוד אגרות החוב )סדרה א'( אינן מובטחות בבטוחות או בשעבודים כלשהם. החבר

שוטף )צף( על כלל נכסיה וזכויותיה הקיימות והעתידיות לטובת צד שלישי כלשהו, להבטחת חובותיה כלפיו, 
ללא קבלת הסכמה מראש ממחזיקי אגרות החוב )סדרה א׳(, בהחלטה מיוחדת. יובהר למען הסר ספק, כי 

טתה מלשעבד את נכסיהם ו/או חלק מהם, בשעבודים אין באמור כדי להגביל את החברה ו/או תאגידים בשלי
קבועים לסוגיהם לרבות יצירת שעבודים שוטפים ו/או כלליים על נכס ספציפי, אחד או יותר, של החברה ו/או 
התאגידים בשליטתה )כדוגמת ממסרים דחויים ו/או כספים ו/או ניירות ערך המופקדים בחשבונות 

ו נרשם שעבוד שוטף ו/או כללי כאמור, כנגד מימון שהלה מעמיד המתנהלים אצל הגורם הבנקאי שלטובת
 לחברה לצורך פעילותה השוטפת(.

 
כמו כן, נקבעו מגבלות לחלוקת דיבידנדים, ביניהם, בין היתר, בעקבות החלוקה לא יפחת ההון העצמי של 

למאזן מתחת לשיעור של מיליון ש״ח; בעקבות החלוקה לא ירד יחס הון עצמי  38החברה, כהגדרתו מסך של 
מן הרווח הנקי השנתי של החברה בהתאם לדוחותיה  50%; לא תבוצע חלוקה בשיעור העולה על 16%

 .הכספיים השנתיים
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 התמציתיים ביניים באורים לדוחות הכספיים

 

 )המשך( אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח - 4באור 
 
למניות החברה, נוספים כתבי אופציה  25,047, מומשו 2019 באפריל 8ביום א' לעיל, 3בהמשך לאמור בבאור  ב.

 .אלפי ש"ח 74 -בתמורה לכ
  

מניות רגילות ללא  2,401,900הקצתה החברה סך של  2019באפריל  10, ביום לעיל 'ו3בהמשך לאמור בבאור  ג.
 .(1אופציה )סדרה כתבי  600,475כ"א, וכן  .ע.נ

  

את של החברה הכללית  האישרה האסיפ, 2019במאי  1ביום , לעיל ג'3 -ב' ו3בהמשך לאמור בבאורים  .ד
 הנושאים האמורים להלן:

אופציות לבעל השליטה, מר אלי נידם, ליו"ר הדירקטוריון, מר איתן מימון ליון ימ 1.3הקצאת  •
 .נידםולביתו של בעל השליטה, הגב' דניאל 

 

 .הגדלת היקף המשרה של יו"ר הדירקטוריון ושכרו •
  

אלפי ש"ח למנהל  190, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מענק מנכ"ל בסך 2019במאי  21ביום  ה.
 .2017בשנת ותרומתו לחברה הסיכונים של החברה עבור פעילותו 

  

 

 



 

 

 

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

 
 
 

 2017 במאי 16הנדון: הסכמה מראש להכללה של דוח סקירה בהצעת מדף על פי תשקיף מדף מיום 
 
 
 

עשויה להגיש דוחות הצעת מדף על פי תשקיף המדף  ברה״(חא.נ. שוהם ביזנס בע"מ )להלן: ״הידוע לנו, כי 
 "הצעת המדף"(. :)להלן 2017במאי  16שפורסם ביום 

 
 2019 במרץ 31של החברה ליום התמציתיים היה ותפרסם החברה הצעת מדף הכוללת את הדוחות הכספיים 

ם על ידנו בתאריך דוחות כספיים אלה שנחתדוח הסקירה על )להלן: "הדוחות הכספיים"(, אנו מסכימים כי 
 ייכלל בהצעת המדף, לרבות בדרך של הפניה.  2019 במאי 21
 
 
 
 
 
 
 

  עמית, חלפון                                                                      
                                                              
            רואי חשבון                                                                       

                                                                                      

 ,גבעתיים

 2019, במאי 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ahcpa.co.ilmail: office@-e  6125030-03פקס:   6123939-03טל:   5320047, מגדל השחר, גבעתיים 4אריאל שרון 
www.ahcpa.co.il 

Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the 
actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms. 

 

 עמית, חלפון
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 ג'38מנהלים בהתאם לתקנה הצהרות  - 'ד חלק
 ת הדוחותלתקנו
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 הצהרות מנהלים

 (1ג)ד()38לפי תקנה ללי ת מנהל כצהרה

 צהיר כי:, מכ"ל החברה, מננידםאלי אני, 

רבעון ל"( התאגיד)להלן: " בע"מ שוהם ביזנס .א.נחברת של  יהרבעוננתי את הדוח בח (1)
 "(; הדוחות)להלן: " 2019שנת של ן ראשוה

צג של מהותית ולא חסר בהם מ וללים כל מצג לא נכון של עובדהתי, הדוחות אינם כידיע לפי (2)
לו אותם ת שבהן נכל, לאור הנסיבושנכללו בהם מהותית הנחוץ כדי שהמצגיםבדה עו

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; ם, לא מצגי

ן נאות, מכל באופ פיםם ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקספייוחות הכלפי ידיעתי, הד (3)
התאגיד  ם שלהמזומני וצאות הפעולות ותזרימיות המהותיות, את המצב הכספי, תהבחינ

 ; ייחסים הדוחותת שאליהם מתלתאריכים ולתקופו

ריון של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטו המבקר לרואה החשבוןגיליתי  (4)
הכללי או מי שבה מעורב המנהל  ותית,מה , כל תרמית, בין מהותית ובין שאינהאגידהת

י פקיד משמעותי בדיווח הכספהם תים שיש לאו מעורבים עובדים אחרשכפוף לו במישרין 
 בקרה עליהם.הגילוי וב

 יותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.ע מאחרעיל כדי לגרוין באמור לא

 

 

 .2019, במאי 21  

 , מנכ"לידםנאלי   תאריך
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 (2ג)ד()38הכספים לפי תקנה  ה הבכיר ביותר בתחוםהמשר הצהרת נושא

, ום הכספיםביותר בתח ההמשרה הבכיר תונושא חברהה של ת הכספיםמנהל, לימור הרריאני, 
 כי: מצהירה

ופת פיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקות הכסחנתי את הדוחב (1)
)להלן:  2019שנת של הראשון לרבעון  "(גידהתא)להלן: " בע"מ שוהם ביזנס .א.נשל  נייםהבי

 "(; הדוחות"

ופת הביניים בדוחות לתק והמידע הכספי האחר הכלול נייםספיים בילפי ידיעתי, הדוחות הכ (2)
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  כון שלכל מצג לא נ ולליםאינם כ

ותם מצגים, לא יהיו ללו אגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכשהמצוץ כדי הנח
 ; ים בהתייחס לתקופת הדוחותמטע

לתקופת הביניים לול בדוחות יים והמידע הכספי האחר הכבינ הכספיים לפי ידיעתי, הדוחות (3)
ינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות כל הבחאופן נאות, מפים במשק
 חסים הדוחות; מתיי ם של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהםומניימי המזותזר

של דירקטוריון ורת עדת הביקגיד, לדירקטוריון ולוורואה החשבון המבקר של התאגיליתי ל (4)
ל הכללי או מי ב המנהית, שבה מעורמהות מהותית ובין שאינה תרמית, בין התאגיד, כל

הם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי יש לאחרים ששכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים 
 קרה עליהם.י ובבובגילו

 ן.ל דיעל פי כ ו מאחריות כל אדם אחר,עיל כדי לגרוע מאחריותי אאין באמור ל

 

 

 .2019, מאיב 21  
 כספים מנהלת, הררילימור   ריךתא
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