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תקופתיים ג לתקנות ניירות ערך )דוחות 5נח זה בתקנה דרת מוגהחברה הינה "תאגיד קטן" כה

 "(.התקנות") 1970 –(, התש"ל ומיידיים

יד קטן", ות ל"תאגההקלהחברה לאמץ את כל  וריון, החליט דירקט2014בפברואר  27מיום  בישיבתו

רות ולהתחיל לדווח לפיהן. ההקלות האמו, לחברה נה רלבנטיותן, או שתהייקנות, ככל שהינלות בתהנכל

ה הפנימית ודוח הבקרלפרסם דוח על ל החובה ביטו  (1):שבחרה החברה לאמץ וליישם כאמור, הינן

 -הערכת שווי לם צירוף שר עלאת סך המהותיות בק( הע2ה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; )רוא

ותרת סף )תוך ה 40% -ולות מהותיות לדוחות ביניים לות חברות כלירוף של דוחהעלאת סף צ (3) ;20%

רטים ת השנייה לתקנות )פתוספישום הוראות הפטור מי (4) (;20%הצירוף לדוחות כספיים שנתיים מעל 

רואר בפב 27 מיום ל החברהמיידי ש יווחכמפורט בדהכל . (לםניהו ודרכי בדבר חשיפה לסיכוני השוק

-2017ס' אסמכתא: )מ 2017באוגוסט  30ל פי הודעת החברה מיום ע (.2014-01-001554כתא )אסמ 2014

 .כונת דיווח רבעוניתי מתעל פ דוחותיה פרסמת את, החברה מ( ולמועד דוח זה01-087900
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 תוכן עניינים

 

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

 . 2019 בספטמבר 30הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום  דוח -  חלק ב'
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שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו  -חלק א' 
 בעסקי התאגיד

 
 רה"(חב"ה"מ )ביזנס בע םשל א.נ. שוה 2018עדכון פרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת 

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

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

ועד  2018 נתה לשלתארו בדוח התקופתי של החברה, ואשר חלו מיום פרסום הדוח התקופתי של החבר

 זה להלן.  רבעוניליום פרסום דוח 

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

)כפי שפורסם במערכת המגנ"א  2018יש לקרוא את העדכון יחד עם הדוח התקופתי של החברה לשנת 

בדוח נכלל "(, אשר האמור בו הדוח התקופתי)להלן: "( 2019-01-022518)אסמכתא  2019במרץ  19ביום 

 .זה בדרך של הפניה

בדוח רבעוני זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בדוח התקופתי, אלא אם כן צוין 

בכל מקרה של סתירה בין האמור בחלק א' לדוח הרבעוני זה לבין האמור בפרק תיאור עסקי  אחרת.

 תי, האמור בדוח רבעוני זה ייגבר.פותקח ההתאגיד בדו

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה – 1סעיף  .1

ון המחאות ומתן הלוואות, יבתחום מתן שירותים פיננסיים בתחומי ניכ רה פועלתבהח .1.1

 בעיקר בפעילות בתחום המסחר בממסרים דחויים. תומתמקד

ופתי בדבר "עניינים קתה וחדל 3בפרק האמור  'אודות פעילות החברה ר המלאים לפרטים .1.2

 על דרך ההפניה. נכלל בדוח זה, אשר האמור בו הנוגעים לעסקי החברה בכללותה"

 חלוקת דיבידנדים – 7סעיף  .2

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

באפריל,  10בוצע ביום ועל פב לוםמועד התש. ש"ח למניה 0.99בסכום של לבעלי מניות החברה, 

-2019 ות)מס' אסמכתא 1/4/2019ומיום  19/3/2019החברה מיום  יר' דיווחלפרטים נוספים . 2019

 (., בהתאמה2019-01-029991-ו 01-022530

 מימון ואשראי – 20סעיף  .3

 :ב )סדרה א'(חומיליון ש"ח בדרך של אגרות  100בסך של מהציבור גיוס חוב 

, על שם החברה ה דוח הצעת מדף מכוחו הנפיקה החברהרבהחרסמה פ 2019ל באפרי 7 ביום .3.1

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

ש"ח )ברוטו(. אגרות  100,000,000-בתמורה ל"(, )סדרה א'( אגרות החובאחת רשומות על שם )"

דוח ") ואינן צמודות למדד כלשהו 4.6%של  רעובית שנתית בשי)סדרה א'( נושאות רי החוב

 ."(('סדרה א)ל אגרות החוב ש הצעת המדף

ר' דיווח  2019באפריל  7דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום המלאים אודות לפרטים  .3.2

אמור בו מובא לעניין זה מידע ה, אשר ה(2019-01-032034)מס' אסמכתא  7/4/2019מיום מיידי 

של אגרות החוב  על פי דוח הצעת המדף רבואות הנפקה לצילפרטים בדבר תוצההפניה.  על דרך

, אשר האמור בו מובא לעניין זה 1(032478-01-2019) 8/4/2019ר' דיווח מיידי מיום  סדרה א'()

 על דרך ההפניה.

 
 (.032844-01-2019אסמכתא )מס'  10/4/2019יום ( ומ249303-10-2019)מס' אסמכתא  /4/20198ווחים מידיים מתקנים מיום ות דילרב 1
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לאגרות החוב אגרות החוב )סדרה א'( ר' שטר הנאמנות  והמחייבים שללפרטים המלאים  .3.3

אגרות ל תנושטר הנאמ)" דףלדוח הצעת המ נספח א'כפי שצורף כא'( בנוסחו המלא  )סדרה

 ."(חוב סדרה א'ה

באופק  Baa2מדרוג בע"מ פרסמה דוח דירוג מעודכן ובו קבעה דירוג  2019באפריל,  7ביום  .3.4

באמצעות דוח הצעת המדף כאמור, בסך של יציב לאגרות החוב )סדרה א'( שהנפיקה החברה 

לפרטים  דורג קודם לכן.שמיליון ש"ח  70ון ש"ח ערך נקוב וזאת חלף סכום של מילי 100עד 

( 2019-01-031689)מס' אסמכתא  7/4/2019ג המעודכן ר' דיווח החברה מיום ורדיאודות דוח ה

 מובא לעניין זה על דרך ההפנייה.ה

( 13)ב()10 תקנהמחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( כנדרש עפ"י ל הייעודילפרטים אודות הגילוי  .3.5

המצ"ב  וב של החברה(חהת רק ד' )גילוי ייעודי למחזיקי אגרופבלתקנות הדוחות, ר' האמור 

  לדוח זה להלן;

 :ב )סדרה ב'(מיליון ש"ח בדרך של אגרות חו 100בסך של מהציבור נוסף גיוס חוב 

 שם , עלמכוחו הנפיקה החברהנוסף ה דוח הצעת מדף רבהחפרסמה  2019בספטמבר  11 ביום .3.6

 1בנות  (ב'אגרות חוב )סדרה ש"ח  100,000,000 לרישומים של בנק הפועלים בע"מ,החברה 

ש"ח  100,000,000-בתמורה ל"(, '(ב)סדרה  אגרות החובש"ח ע.נ. כל אחת רשומות על שם )"

 ואינן צמודות למדד 2.95% של רעו'( נושאות ריבית שנתית בשיב)סדרה  )ברוטו(. אגרות החוב

 ."((סדרה ב')וב אגרות הח מדףצעת הדוח ה)" כלשהו

ר' דיווח  2019בספטמבר  11דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום דות המלאים אולפרטים  .3.7

אמור בו מובא לעניין מידע ה, אשר ה(2019-01-079455מס' אסמכתא ) 11.09.2019מיום מיידי 

על פי דוח  רבולצי דרה ב'(חוב )סנפקת אגרות הלפרטים בדבר תוצאות הזה על דרך ההפניה. 

אשר האמור בו מובא  (2019-01-079941סמכתא א)מס'  12.09.2019מיום הצעת המדף ר' דיווח 

 לעניין זה על דרך ההפניה.

לאגרות החוב '( ר' שטר הנאמנות באגרות החוב )סדרה  והמחייבים שללפרטים המלאים  .3.8

אגרות ל תנושטר הנאמ)" המדף עתח הצלדו נספח א'( בנוסחו המלא כפי שצורף כ'ב)סדרה 

 ."(חוב סדרה ב'ה

באופק  Baa2מדרוג בע"מ פרסמה דוח דירוג מעודכן ובו קבעה דירוג  2019ט באוגוס 29ביום  .3.9

 .מיליון ש"ח ערך נקוב 100בסך של עד , שהנפיקה החברה ב'(יציב לאגרות החוב )סדרה 

-2019)מס' אסמכתא  27.08.2019ום ג המעודכן ר' דיווח החברה מיורדילפרטים אודות דוח ה

 .יין זה על דרך ההפנייהמובא לענה( 01-074100

( 13)ב()10תקנה '( כנדרש עפ"י במחזיקי אגרות החוב )סדרה ל הייעודילפרטים אודות הגילוי  .3.10

המצ"ב  וב של החברה(חהת בפרק ד' )גילוי ייעודי למחזיקי אגרולתקנות הדוחות, ר' האמור 

  לדוח זה להלן;

 שרכון בקועד "(בנקאייד ההתאגבנק לאומי לישראל בע"מ )להלן: "מ איף האשרהיקלת הגד .3.11

 מסגרת האשראילתנאי  

הודיע לה על הגדלת היקף  הבנקאי דהתאגי, החברה הודיעה כי 2019ביוני  5 ביום .3.11.1

מיליון ש"ח. לפרטים  50של עד סכום להאשראי שמעמיד התאגיד הבנקאי לחברה 

ו (, אשר האמור ב201901-048132 )מס' אסמכתא 5/6/2019מיידי מיום נוספים ר' דיווח 

 ספטמבר ב 30לדוחות הכספיים ליום  'ט3, וכן ביאור הפניהנכלל לעניין זה על דרך ה

  .המצ"ב לדוח זה 2019
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 תת מידה פיננסיבקשר עם עמידה באמ איהבנקהתאגיד ויתור מ יקבלת כתב .3.12

ת של ייבורהצ הקפהחברה כי בהמשך לבחינת ההנהודיעה  2019מבר, בספט 5ביום  .3.12.1

 ,הד הדוח הושלמלמועאשר ) ' ש"חמ 100כולל של עד בהיקף  ב'( רהסדאגרות חוב )

רה חבק של הנבבחשבון המזומנים וכיוון שיתרת הלעיל(,  3.10 - 3.6בסעיפים כאמור 

תמורת ול מהרגיל, והואי הגבוה תהייהנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( שלמת הה לאחר

מימון מספקי הם החלפת מקורות ניבימשמשת את החברה לצרכיה השוטפים ההנפקה 

פי נתוני וקיבלה אישור כי במקרה בו על לתאגיד הבנקאי החברה  פנתה, אשראי

זומנים כל יתרות המ יכוינב ,לדוח זה המצ"ב 30.9.2019ם בדוחות הכספיים ליוהחברה 

לפיה המידה ' ש"ח(, החברה תעמוד באמת מ 3ף ניכוי של אזן )חלשל החברה מסך המ

אגיד , הת20%שיעור של פחת מסכום השווה לך המאזן לא ילסעצמי מוחשי  יחס הון

ם מיסכה הנ"ל וזאת, בהתאם להבאמור כהפרה של אמת המידהבנקאי לא יראה 

 )מס' אסמכתא 05.09.2019מיום יווח לפרטים נוספים ר' ד .הרלבין החבים בינו ימהקי

 הפניה. על דרך הלעניין זה  הנכלל(, 2019-01-078177

ק החברה ובתיפעילות גידול בה כי בעקבות החברהודיעה  2019בספטמבר  19ביום  .3.12.2

ו על פי הדוחות ו במקרה בפילתאגיד הבנקאי לקבלת הסכמתו לפנתה ראי, האש

, כפי שנקבע בקשר עם 20%-למאזן מהון יחס יפחת  30.09.2019ליום  הכספיים

את ר הבנקאי איש דהתאגי, לא יהא בכך הפרה של החברה של תנאי האשראי. האשראי

לא יפחת מסכום  30.09.2019שי ליום המוח ימבכפוך לכך שההון העצ שת החברהבק

מיידי ח וודיים ר' פספרטים נול תאריך.מסך המאזן של החברה לאותו  18%-לווה שה

 (.2019-01-081174תא )מס' אסמכ 19.09.2019מיום 

 , בהתאם לכתבי הויתור, כאמור.ד הדוח, החברה עומדת באמת המידה הנ"לעולמ .3.12.3

 

 ם הפעילותואילוצים מיוחדים החלים על תחו מגבלות, חקיקה, תקינה – 22סעיף  .4

 ( לחוק הבנקאות8)ב()21עמידה בהוראות סעיף 

לאגרות החוב הנאמנות א' ושטר סדרה לאגרות החוב הנאמנות  טרשל 8.6.1יף בסעור אמבהתאם ל

חוק )" 1981-( לחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א8)ב()21, החברה עומדת בהוראות סעיף סדרה ב'

  ;לדוח זה להלן ד'פרק ל 20.7.2בסעיף האמור לפרטים נוספים ר' "(. הבנקאות

 בתקופת הדוח שארעונוספים מהותיים אירועים  – 28 יףסע .5

לדוחות  ב'3ר' ביאור  - ניעובדים ויועץ חיצו 3נושאי משרה בכירה,  2-הקצאה פרטית ל .5.1

כתבי האופציה הוקצו  למועד הדוח. המצ"ב לדוח זה 2019ספטמבר ב 30הכספיים ליום 

ם אודות ההקצאה הנ"ל ר' לאיהמם . לפרטי[1157494מס' נייר  04/19]שוהם ביז אפ  לניצעים

 8/4/2019( ודוח משלים לו מיום 201-01-024345)מס' אסמכתא  24/3/2019דוח מיידי מיום 

 (, אשר האמור בהם נכלל לעניין זה על דרך ההפניה. 2019-01-032256מס' אסמכתא )

 .57-סכום כולל של כבמשקיע מוסדי ומשקיע כשיר ניצעים, ביניהם  3עם השקעה  הסכמי .5.2

 ספטמברב 30לדוחות הכספיים ליום  'ו3ר' ביאור  - בתמורה להקצאת ניירות ערך מיליוני ש"ח

וח, ניירות הערך הוקצו לניצעים והתמורה שולמה במלואה דהד למע המצ"ב לדוח זה. 2019

( ודוח 2019-01-029268)מס' אסמכתא  31/3/2019לפרטים נוספים ר' דוח מיידי מיום  לחברה.

(, אשר האמור בהם נכלל על דרך 2019-01-032262)מס' אסמכתא  8/4/2019 וםמי משלים לו

  ההפניה.
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 החלטות אסיפות כלליות

התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, במסגרתה  2019במאי  1ביום  .5.3

 תקבלו ההחלטות הבאות:ה

וש ם למימהניתניכתבי אופציה )לא סחירים(  650,000הוחלט לאשר הקצאה פרטית של  .5.3.1

מניות רגילות, למנכ"ל החברה ודירקטור בה ובעל השליטה בה מר אלי  650,000-ל

 כחלק מתנאי התגמול להם הוא זכאי כמנכ"ל החברה. ,דםני

כתבי אופציה )לא סחירים( הניתנים למימוש  300,00הוחלט לאשר הקצאה פרטית של  .5.3.2

ומנהלת קשרי לקוחות  ילות, לגב' דניאל נידם, מנהלת התפעולגמניות ר 300,000-ל

ביצוע  רועבמתנאי התגמול להם היא זכאית של בעל השליטה, כחלק בחברה, וכן בתו 

 שני תפקידיה הנ"ל.

הוחלט לעדכן את כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון מר איתן מימון, לפיהם  .5.3.3

מר מימון לתמורה חודשית בסך של  י, יהיה זכא75%-בעבור הגדלת היקף המשרה ל

-כתבי אופציה )לא סחירים( הניתנים למימוש ל 350,000 ויוקצו לו 2ש"ח 0037,5

 ת כחלק מתנאי תגמול להם הוא זכאי כיו"ר פעיל בחברה.ולגימניות ר 350,000

אשר  (2019-01-026496)מס' אסמכתא  27/3/2019מיידי יום  דוחר' המלאים לפרטים  .5.3.4

ת האסיפה המיוחדת לפרטים אודות תוצאו ל על דרך ההפניה.להאמור בו נכ

-2019-01)מס' אסמכתא  1/5/2019יום מר' דוח מיידי  2019במאי  1התקיימה ביום ש

038130.) 

ת תקבלו ההחלטובה נחדת שנתית ומיואסיפת בעלי מניות התקיימה  2019בר וקטובא 3ביום  .5.4

 ן:לדלההבאות כ

 וןהחשב כרואהת' ושו עמית חלפוןבון חשה רואה דמשרמינויו של מחדש  הוחלט לאשר .5.4.1

 ;ושכר להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע אתו המבקר של החברה,

, לי נידם, אאיתן מימון: ה"ה שאינם דח"צים יםקטוראת הדיר ות מחדשהוחלט למנ .5.4.2

אסיפה השנתית השסיומה בתום וספת , לתקופת כהונה נויצחק אילן מןפורטאור 

 ;הבאה

 1יום מ חלהם הלפי, מימוןן אית רמרקטוריון תנאי כהונת יו"ר הדיאת  כןדעל הוחלט .5.4.3

 45הא זכאי מר מימון תעמוד ע"ס של דשית לה יתמורה החוה ואילך 2019באוגוסט 

החודשית התמורה  חלף, 75%קף משרה של עבור הי בצירוף מע"מ כדיןאלפי ש"ח 

של יו"ר  השנתי מענקהנוסחת את  לעדכן טהוחלן כ .אלפי ש"ח 37.5 בסך תהקודמ

פן ואנתי, בהמענק הש תקרבת ללוכיש חודשי השכרספר מ אתכן ולעד קטוריוןריהד

לדוח זימון  פח ב'נסב מפורטל , בהתאםחודשי שכר 6על  עומדתרת המענק קתכזה ש

)להלן:  (2019-01-073707' אסמכתא )מס 26.08.2019סמה החברה ביום האסיפה שפר

  ;הלעניין זה נכלל על דרך ההפניו אמור בהאשר  "(דוח זימון האסיפה"

 1מיום החל , רה מר אלי נידםמנכ"ל החבת קעסת והנהוכ איתנאת  לעדכןלט חוה .5.4.4

אלפי  80זכאי מר נידם תעמוד ע"ס של התמורה החודשית לה ואילך,  2019באוגוסט 

 ;אלפי ש"ח 50 בסך הקודמת ורההתמ ףחל בצרוף מע"מ כדיןש"ח 

 
 . 50%רה של ח עבור היקף משש" 25,000וזאת חלף תמורה חודשית בסך של  2
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 קמענמה לקח ווההמה, )במונחי עלות מעביד( ש"ח 28,344 בסךתשלום  הוחלט לאשר .5.4.5

ול תפעהלקוחות והרי ת קשהלמנ, ידםנ אלניד ב'גזכאית ההיתה ו ל 2018 תנלש תישנה

 1התקופה מיום  ורעבטה בה, י נידם, מנכ"ל החברה ובעל השליובתו של מר אלבחברה, 

 יפה;אסהבדוח זימון  תוארכמ, 2018בספטמבר  19ליום  ועד 2018ר בינוא

 שלוש בת  לתקופה, רהחברה בנושאי המש לשגמול מדיניות התל עדכון שרהוחלט לא .5.4.6

 "(חוק החברות)" 1999-"טנהתש ,א' לחוק החברות267סעיף הוראות  ל פישנים ע

ינם לנושאי המשרה שהלתמהיל המרכיבים בנוסחת התגמול המשתנה  געונה בסעיף

לתוספת הראשונה )א( לחלק ב' 1ת ובהתאם להוראש פן כזה שנקבעובא, כפופי מנכ"ל

ק ענהעניק מלו רשאים יהיטוריון דירקהל וומגוועדת התלגביהם  ,תהחברולחוק 

לבד שסכום בו ,כלשהם םיעדיה בדימוללא תלות בעמגבלת סכום  איקול דעת ללבש

 .התגמולהמענק עומד בתקרת המענקים הקבועים במדיניות 

דירקטורים בפוליסת ביטוח אחריות  התנאי ההתקשרות של החברהגלת  הוחלט לאשר .5.4.7

ות התאם להוראות תקנות החברסקת מסגרת" ב"עה ולאשרם כברבחה שרשאי מונו

נאי ת, על פי "(תוקלת ההתקנון: ")להל 2000-תש"סעניין(,  )הקלות בעסקאות עם בעלי

עם יטוח הב ח )בהתאם להסכםיטוהב יסתפולב תהשנתייה הפרמ: הבאים סהפוליה

)חלף  ארה"בר וללפי דא 100ל ש"ס עתעלה לא  (הברתתקשר החה מיע חחברת הביטו

 20של  "סעלו עת האחריות לא יבולו, וג(טרם אישור האסיפהי דולר ארה"ב פלא 50

טרם אישור דולר ארה"ב  מיליון 10)חלף  פהה"ב למקרה ולתקורא יליון דולרמ

 אורל. "(קופת המסגרתת"-" ותנאי עסקת המסגרתאמה: "הת)להלן ב (האסיפה

 וא בפוליסה תוההתקשר י שנה אתידדש מחלכעת רשאית חברה , ההאישור האסיפ

שבמהלך תקופת  בלבדמועד החידוש, והחברה בלצרכי  , בהתאםדומיםבתנאי ביטוח 

, והם וריםהאמהמסגרת קת סעתנאי מו גהביטוח לא יחרפוליסת י היקפהמסגרת 

 ;החידושעד ובמ החברהדירקטוריון ו לדת התגמועוו על ידי רוושיא

 3שהתכנסה ביום האסיפה ל דו על סדר יומה שעמאים שלפרטים המלאים אודות הנוש

ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל תקנות  , לרבות הפרטים הנדרשים על פי2019באוקטובר 

-2019-01)מס' אסמכתא  26.08.2019ם מיוזימון אסיפה , ר' דוח 2001-(, תשס"אשליטה בה

ם חדת שפורסם ביויוומנתית מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית שדוח  וכן(, 073707

נכלל לעניין זה על דרך (, אשר האמור בהם 2019-01-101335כתא אסמ)מס'  03.10.2019

 הפניה.ה

 בעלי עניין בחברההחזקות  .5.5

מצבת החזקות בעלי בדוח כמפורט  ן בחברהויים במצבת בעלי הענייניש בתקופת הדוח חלו

-2019-01כתא )מס' אסמ 07.10.2019ם סמה החברה ביושפרי משרה בכירה בחברה אעניין ונוש

102235.) 

 אחר תאריך הדוחאירועים מהותיים ל .6

בנובמבר  21הדירקטוריון שהתקיימה ביום  בישיבת, לכך ת התגמולעדלאחר קבלת המלצות ו .6.1

ה ינוסכפה כללית שהודעה אודות אסיהאישור  ת, הטעונות, נתקבלו ההחלטות הבאו2019

טור י פט לאשר הענקת כתבחלהו: עדים הקבועים בדיןעל ידי החברה בהתאם למותפורסם 

את  לתקןבחברה, וכן ם, שהינו בעל השליטה ר אלי נידמושיפוי למנכ"ל החברה ודירקטור בה 

באופן שיחריג את הפטור לנושאי משרה , לנושאי המשרה נוגע לפטורתקנון החברה בסעיף ה
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ה יש לטה או עסקה שלבעל השליטכי הפטור לא יחול על הח בועולקליטה, שהנמנים על בעל ה

 .בה עניין אישי

נוהל  דירקטוריון החברה קבע 2019בנובמבר  21ביום לכך,  ועדת הביקורתלאחר המלצת  .6.2

 הלוואות/ניכיון שיקיםעסקאות הן לא חריגות, לפילא זניחות ועסקאות עסקאות זניחות ו

נושא  יטה אושלה קשר לבעל להם שישחברות בשליטת צדדים שלישיים  םשהינ ללקוחות

, הנ"ל הענייןמכוח פעילויות אחרות שלהם עם חברות אחרות שבשליטת בעל בחברה  משרה

חשבנה תי, אמורה העניין לבעל קשר להם שיש שלישיים צדדים בשליטת לחברות לרבות

 כל שיתקיימו ובלבד )לפי העניין( חריגות אלולא זניחות ת או עסקאו חותעסקאות זניכ

 :הבאיםמטרים הפר

 2%עד בשיעור של לחברה על סכום חשיפה  ות במצטבר לא יעלההעסקאף כל היק .6.2.1

שיעור של ב, וחותסקאות זניעבור ע תיק האשראי הקיים בחברה בכל רגע נתון מהיקף

סקאות שאינן רגע נתון עבור עחברה בכל בקיים ההאשראי  מהיקף תיק 4%-ל 2%בין 

 ;ת ואינן חריגותחוזני

על  שיקבעמינימלי  משיעור יפחתלא הנ"ל  לקוחותהמה שתיגב הריבית/העמלה סכום .6.2.2

הממוצע  הריביות/ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתאם לשיעור העמלות

 בתנאי הנהנ"ל תיעש והעסקאותאחת,  דריתנקלי בשנהשהחברה גובה מכלל לקוחותיה 

  ;3שוק

 לתכניתתאם ייעשה בהבמסגרת העסקאות הנ"ל שיקים ה וניכיוןבהלוואות  ולהטיפ .6.2.3

 ;עה של החברהה הקבוהעבוד

כי  הסיכוניםמנהל ו החברה"ל מנכדעתו של הביקורת קבעה על סמך חוות  וועדת .6.2.4

הן במהלך העסקים הרגיל של החברה, מתבצעות הינן לטובת החברה, "ל הנ העסקאות

 רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה; להם השפעה מהותית עלואין  בתנאי שוק

 ;החברות בחוק ןכהגדרת" ותחריג תוא"עסק מהוות ןאינאות העסק .6.2.5

ות אגרשל  רכישה עצמיתירקטוריון החברה אישר תכנית ד 2019ובמבר בנ 21בישיבתו מיום  .6.3

בסכום  (ה לצורך כךמכהלת החברה שהוס, על פי החלטת הנ)מסדרה א' או ב' רוזחשבמ חובה

בבסיס  שעמדקול העיקרי השיחצי שנה ממועד ההחלטה.  לתקופה של א' ש"ח 100ל עד ש

)א( לתקנות ג'5גדרתו בתקנה כה" טןק"תאגיד  ולהיחשב ךלהמשירה לאפשר לחבההחלטה הינו 

 , 2020בינואר  1במועד הקובע הבא, קרי  1970-(, תש"לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים

 ,הנ"לעפ"י התקנות  "גיד קטןתא"לשניתנו ת ההקלו להמשיך ולאמץ אתמה שיאפשר לחברה 

ים במשאלים ושל עשרות אלפי שקיקפים הבסוך עלויות והוצאות חרה ללחב אפשרובכך ל

לאור לשכור וסף ושירותים חיצוניים נוספים שיכול והחברה תידרש ת כוח אדם ננוספים דוגמ

שאינן נחשבות "תאגיד קטן" נדרשות ליתן בדוחות הכספיים ות חברש והביאורים הגילויים

 .עפ"י התקנות

 

 

 
במהלך  ות לעמלות הנגבות מיתר הלקוח  ביחס מנהל הסיכונים ע"י הצגת החלופות ע"י  תה נעשהבחינה  -" תנאי שוקבחינת מהם "לעניין  3

   . קלינדריתאותה שנה  
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י התאגיד  יינקטוריון על מצב ענ דוח הדיר  -ק ב' לח
 2019 מברספטב 30ליום 

 
מצב ריון על הדירקטו להגיש את דוחד בזאת, כבמת "(החברה)" משוהם ביזנס בע" נ.א.דירקטוריון 

חודשים ושלושה  תשעה שלולתקופות "( הדוחתקופת )להלן: " 2019 ספטמברב 30החברה ליום  יעניינ

 .2019 ובמבר,בנ 21ביום ברה רקטוריון החזה אושר על ידי דיוח . ד2019 ספטמברב 30ביום שהסתיימו 

שחלו במצב ים המהותים רועים ולשינוייומתייחסת לאיהסקירה שתובא להלן הנה מצומצמת בהיקפה, 

וריון על מצב ענייני ודוח הדירקטהדוחות הכספיים  עםיין בה יחד ויש לע ת הדוח,בתקופהחברה  ינעניי

 . התקופתיאשר צורפו לדוח  החברה

 ברהוריון למצב עסקי החירקטסברי הדה –א'  פרק

 כללי .1

ניכיון  ם בתחומיירותים פיננסיימתן שה הינו של החברלמועד הדוח, תחום עיסוקה העיקרי 

 ים.סחר בממסרים דחויהמבפעילות בתחום יקר הלוואות, ומתמקד בע ןתהמחאות ומ

 קופת הדוחהותיים בתאירועים מתאגיד ור עסקי הונתונים עיקריים מתוך תיא .2

 .לחלק א' לדוח זה לעיל )כולל( 5-ו 3, 2, 1ם יפיבסעהאמור  'ר

 המצב הכספי .3

  :הכספי ח על המצבעיפי הדושחלו בס דבר ההתפתחויותההסברים באו יובלהלן 

  30ליום  
   2019 בספטמבר

  30 ליום
   2018 ספטמברב

בדצמבר  31ליום 
2018  

 בתקופת הדוח הסברים לשינויים

  לפי ש"ח אב 
נובע בעיקר מגידול באשראי  212,308 187,917 378,709 פיםנכסים שוט

ומנים וגידול במז  ללקוחות, נטו
הנפקת אג"ח בתקופת בעקבות 

 . הדוח
 בלתינכסים 

 שוטפים 
 ראיבאשיקר מגידול בעע נוב 1,402 1,073 5,833

 . ז"א ללקוחות, נטו
  213,710 188,990 384,542 סה"כ נכסים
התחייבויות 

 פותשוט
נובע בעיקר מגידול באשראי לז"ק  172,472 151,272 181,676

מבנק וחלויות שוטפות של אג"ח 
 קיטון באשראי מאחרים, נטו. בניכוי

התחייבויות 
 שוטפות בלתי

 ת אג"ח בתקופת הדוח. ונפקהע מנוב 39 24 140,760

 ותמניות ואופצי תקנובע בעיקר מהנפ 41,199 37,694 62,106 ן וה
מרווח בשנת הדוח ו ת הדוחקופבת

 בניכוי דיבידנד שחולק.
 

 תוצאות הפעילות .4

 30חודשים שהסתיימו ביום  ושלושה תשעהשל  תקופותל החברה להכספיות שצאותיה להלן תו

 :2018 שנתול 2018-ו 2019 מברספטב

פה לתקו  
 תשעהל ש

  חודשים
  יימה שהסת
  30 ביום

 ספטמברב
2019  

של  לתקופה
ה תשע
ים  חודש

ימה  יתשהס
  30ביום 

 ספטמברב
2018 

לתקופה 
של שלושה 

חודשים  
שהסתיימה  

  30ביום 
 ספטמברב

2019 

לתקופה 
שלושה של 

ים  חודש
ה  סתיימשה

  30ביום 
 ספטמברב

2018  

לשנה 
שהסתיימה  

  31יום ב
בדצמבר 

2018  

 יםרהסב

  י ש"ח באלפ 

הכנסות 
 מימון

 החברה. בע מגידול בפעילות ונ 32,632 9,055 13,837 22,750 37,037
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הוצאות 
 מימון

נובע מגידול באשראי  ( 11,637) ( 3,184) ( 3,970) ( 8,188) ( 11,695)
ון לצורך מימואג"ח מאחרים 

כמו  בפעילות החברה. הגידול
הוצאה כן, הסעיף כולל 

ין ערבות ית בגשאיננה תזרימ
  -אלפי ש"ח ו 1,113)בעש"ט 

ח לתקופות של  " י שאלפ 338
חודשים   הש ולוש תשעה

 בספטמבר 30ביום שהסתימו 
אלפי   956, בהתאמה. 2019

אלפי ש"ח   339 -ש"ח ו 
ושלושה   תשעהלתקופות של 

 30חודשים שהסתימו ביום 
  -ו , בהתאמה2018 בספטמבר

 (. 2018לשנת אלפי ש"ח  1,343
ת הכנסו

 נטוון, מימ
25,342 14,562 9,867 5,871 20,995  

ה  רשהפ
  ידלהפס

 אשראי

מגידול בהפרשה נובע בעיקר  ( 1,823) ( 149) ( 423) ( 942) ( 867)
הכללית כתוצאה מגידול 
בתיק האשראי ללקוחות, 

 .נטו
הוצאות 
הנהלה  
 וכלליות 

ות מגידול בהוצא בעיקרנובע  ( 4,661) ( 1,375) ( 2,582) ( 3,218) ( 6,892)
כמו כן, בתקופת לוות. שכר ונ

ה  הסעיף כולל הוצא הדוח
ן איננה תזרימית בגיש

של  ךבס לעובדיםציות אופ
אלפי   952 -אלפי ש"ח ו 2,268
 תשעהלתקופות של  ש"ח

ושלושה חודשים שהסתימו 
,  2019 בספטמבר 30ביום 

 .בהתאמה
מיסים על 

 ההכנסה 
(4,860 ) (2,665 ) (1,883 ) (1,079 ) (3,656 )  

וח נקי ור
 לתקופה 

12,723 7,737 4,979 3,268 10,855  

 

 :2019 ספטמברב 30ליום נכון  פי זמני פירעוןות לוחקלאשראי למח"מ תיק יובא להלן 

 שיעור מצטבר מיתרת התיק אחוז נפרע מיתרת התיק *ימים לפירעון

 36% 36% ימים 30עד 

 61% 25% ימים 60עד  31

 82% 21% ימים 90עד  61

 92% 10% ימים 120עד  91

 96% 4% ימים 121-180

 100% 4% ימים 181-275
 

 עון החוב.החזוי לפיר ( ועד המועד30.09.19ועד הדוח )ר הימים שנותרו מממספ -*ימים לפרעון
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 נזילות ומקורות מימון .5

 מקורות המימון .5.1

 61,924 -נים בסך של כשווי מזוממזומנים ולחברה יתרות  ,2019 ספטמברב 30 ליום .5.1.1

 . 2018 דצמברב 31 םוליח ש" אלפי 3,675-כ שלסך לבהשוואה ש"ח, וזאת  פיאל

ספי הון מהמקורות הבאים: כהשוטפת , החברה מממנת את פעילותה הדוח עדלמו .5.1.2

 –הון  יגיוסשני , וכן מאשראי אחריםאי מתאגידים בנקאיים ומימון מנותני עצמי, אשר

ל באפרי 10-בור בהחברה לצייקה שהנפ ב'()סדרה  א'( ואגרות חוב)סדרה  אגרות חוב

 בעוני זה לעיל.א' לדוח רק כאמור בחל, תאמההב 2019טמבר בספ 15-וב 2019

 בחלק א' לדוח התקופתי, 20יף מון ר' האמור בסעאודות מקורות המי םיפנוסלפרטים  .5.1.3

  ל.עיל הלדוח רבעוני ז כאמור בפרק א' לסעיף זהכון העד וכן

  נזילות .5.2

ת קרי מקורול החברה והסבר עינים שימי המזומיים שחלו בתזררי השינותוח עיקלהלן ני

 :ן של החברההמימו

ל לתקופה ש  
ה תשע

חודשים  
שהסתיימה  

  30 םו בי
 ספטמברב

2019 

קופה של תל
 תשעה

חודשים  
שהסתיימה  

  30ביום 
 ספטמברב

2018 

לתקופה 
של שלושה 

חודשים  
תיימה  שהס

  30ביום 
 ברטמספב

2019  

לתקופה של 
שלושה  

ים  חודש
סתיימה  שה

  30ביום 
 ספטמברב

2018  

  31ליום 
  2018 בדצמבר

 יםברהס

  באלפי ש"ח    

תזרימי 
מזומנים 

טו שנבעו נ
מפעילות  
)ששימשו 

עילות( פל
 פתשוט

גידול בתיק עיקר מנובע ב ( 14,550) 1,453 ( 51,688) ( 8,891) ( 171,295)
אשראי ללקוחות, נטו  

לקיטון באשראי במקביל 
 מאחרים, נטו.שהתקבל 

תזרימי 
נים מזומ
נטו 
משו ששי

לפעילות 
 השקעה 

(28 ) (10 ) (4 ) (5 ) (33 )  

 תזרימי
זומנים מ
בעו טו שננ

מפעילות  
)ששימשו 

( תופעילל
 מימון

בתקופת הדוח נובע בעיקר  14,870 ( 130) 98,715 7,951 229,572
ת אג"ח, גידול  ומהנפק
אי מבנק לז"ק באשר

מניות ואופציות,   והנפקת
וי דיבידנד שחולק.  יכבנ

נובע מקבלת  2018בשנת 
אשראי לזמן קצר מבנק, 

עון ורכישה  פירבניכוי 
חיר של אג"ח לא סת עצמי

 וחלוקת דיבידנד. 
 

 חר תאריך הדוחעים מהותיים לאוראי .6

 6זה להלן, וכן האמור בסעיף  ים כחלק ג' לדוחהכספיים המצורפ לדוחות 4ר אמור בביאוה ר'

 א' לעיל. ק לחל
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 הדיווח הפיננסי של התאגיד הוראות גילוי בקשר עם  -ב' פרק 

 טייםירשבונאים קאומדנים ח .7

ם על ם המשפיעיצע הערכות ואומדניהנהלה לבות הכספיים נדרשת היכת הדוחערת עב .7.1

גורמים  ניסיון העבר ועל ים וההערכות עלדווחים. ההנהלה מבססת את האומדנרכים המהע

לרבות ציפיות ביחס לאירועים העניין,  ים בהתחשב בנסיבותלדעתה הינם רלבנטינוספים ש

 .עתידיים

ות ם המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסחשבונאייים הנשהאומדם, נדיר מעצם טבע .7.2

ת בערכם התאמות מהותיו גינם ישנו סיכון משמעותי לביצועחות, שבים וההנדנל. האומבפוע

 להלן. פים הבאה, מפורטיםיות במהלך שנת הכסל נכסים והתחייבובספרים ש

במקרים  חברההמי של ון התזריחברה, הסיכבמסגרת פעילות ה - ה להפסדי אשראירשהפ .7.3

תי ומהותי ביותר רעונם הינו משמעובהם הממסרים הדחויים לא ישולמו בהגיע מועד פי

 רה. לפעילות החב

 9לפי  2018ר בינוא 1החל מיום  ים הפיננסיים המיושם על ידי החברהערך הנכס ירידתמודל 

IFRS תקוחום אשראי ללהחברה הינ ורוב הנכסים הפיננסיים של קמן: מאחרהינו כדל 

ראי ברה את הפסדי האשהחודשים הקרובים, העריכה הח 12נם הינו במהלך עד פירעושמו

ניסיון  הקרובים, בהתבסס הן עלשים החוד 12-ב ות שיתרחשוללים בהסתברהצפויים משוק

  .עתידיים ות להתרחשות אירועיםההסתבר פי לגביר והן על צהעב

אשון האם ישנם ת בשלב רבוחנ החברחזויים, ה פסדי אשראיבעת חישוב ההפרשה בגין ה

חייב בחינה בשל אירוע כשל המה ספציפית, וזאת לקוחות אשר בגינם יש לחשב הפרש

 90על לווה בהחזר החוב מהכשל הינם, בין היתר, פיגור של ה רועיהלקוח. אי ספציפית של

אי רן האשרות בסיכוציה להידרדנכסים וכן כל אינדיק פירוק או כינוסלהליך של יום, כניסה 

ספציפית,  נעשתה הפרשה ם לאבשלב השני, לגבי יתרת הלקוחות שבגינ .שנתגלתהל הלווה ש

אשראי, על בסיס קבוצתי. להפסדי ת בגין ההפרשה מחשבת את שיעור ההוצאו החברה

 בוע על ידיאופן הקיבוץ נבחן באופן קהלווים.  קובצו על בסיס ענףכשירים הפיננסיים המ

ל כל קבוצה ממשיכים לחלוק מאפייני סיכוני רכיבים ששהמ אלוודרה על מנת הנהלת החב

  אי דומים.אשר

 3,527 -כת על סך של עומד ,2019 מברספטב 30ה להפסדי אשראי נכון ליום ההפרשיתרת 

 , נטו במסגרת הנכסיםאשראי ללקוחותומדן זה הינם ם המושפעים מאעיפי. הסאלפי ש"ח

ה להפסדי אשראי שנרשמה יף ההוצאסד בסעפח והה בדוח רוונוספת הינ השוטפים. השפעה

 בתקופת הדוח. 

ין בג החברה זוקפת הוצאות רעיוניות - השליטה ערבות בעל /ות רעיונית לערב הפרשה .7.4

עיונית כאמור לטובת נותני אשראי. עמלת הערבות הר העמדת ערבות מבעל השליטה בחברה

 ריבית. 1%ר שנתי של חושבה על בסיס שיעו

ובגין  דחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מסמיסים נ נכסי - מיסים נדחים נכסי .7.5

כנסה חייבת עתידית נוצלו, במידה שצפוי שתהיה ה, שטרם ויניים ניתנים לניכהפרשים זמ

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

חייבת במס הצפויה, מקורה ההכנסה הסכום  ,בהתבסס על העיתויהכיר בו הנדחים שניתן ל

 המס.ואסטרטגיית תכנון 

 



-13- 

 יותהשפעות עונת .8

 .ונתית כשלהיאינה כפופה להשפעה ע תחום הפיננסיב פעילות החברה

 פעמיים-אירועים חריגים או חד .9

 לא חלו אירועים חריגים בתקופת הדוח.

 פייםסאירועים העשויים להצביע על קשיים כ .10

 יים להצביע על קשיים פיננסיים.וועים העשים אירמעד הדוח, לא קיילמו

 ניהולם חשיפה לסיכוני שוק ודרך .11

ד האמור בעדכון לתיאור עסקי התאגי' רדות סיכוני שוק להם חשופה החברה, לפרטים מלאים או

 תי. התקופ לדוח 26בסעיף 

 אישור הדוחות כספיים .12

דירקטוריון יים הנו ת הכספוהדוחקרת העל של פקד על בוהאורגן בחברה אשר מ .12.1

 'יון רוהידע של חברי הדירקטור כשרתם, השכלתם, ניסיונםהחברה. לפירוט בדבר ה

 בדוח התקופתי. "ם נוספיםרטיפ"בפרק ד'  26האמור בתקנה 

עברת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון, מו במסגרת .12.2

פני מועד הישיבה הקבועה ר ימים לן, מספוחברי הדירקטורי עיונם שללטיוטת הדוחות 

 .דוחותלאישור ה

ות הכספיים סוקרים מנכ"ל החברה רקטוריון בה נדונים הדוחבמהלך ישיבת הדי .12.3

את עיקרי הדוחות הכספיים, התוצאות הכספים של החברה באופן מפורט  תנהלומ

נליטי אזו כוללת ניתוח ה. הצגה רמי המזומנים של החבהכספיות, המצב הכספי ותזרי

ופות קודמות. ים מהותיים והשוואה לתקפירוטים להרכבים ולשינויים בסעיפוכן מתן 

ואומדנים ששימשו בקשר עם  כותהלך הישיבה מתקיים דיון בנושא הערכמו כן, במ

בשלמות  הדוחות, הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי. מתקיים דיון עריכת

שאומצה והטיפול החשבונאי  חשבונאיתניות היות הכספיים, במדלוי בדוחיונאותות הג

  .חברהבעניינים המהותיים של השיושם 

 חברי , בה נכחו 2019 ברובמבנ 21מיום דוחות הכספיים בישיבתו הדירקטוריון דן ב .12.4

רקטוריון, מר אלי נידם מנכ"ל מר איתן מימון יו"ר הדיהבאים:  טוריוןהדירק

וכן  ,צ(והגב' צופית נאור )דח"ת( טמן )דב"וראלי ארד )דח"צ(, מר אור פ ודירקטור, מר

 רואי החשבון המבקרים של החברה.לת הכספים של החברה ומנהנכחו 

 

 אגידי יבטי ממשל תה -' ג פרק

 חשבון מבקר"ט רואה שכ .13

ה ידי האסיפ-מונה עלשח עמית חלפון, משרד רו"בון מבקר של החברה הינו רואה חש למועד הדוח,

בהתייחס ידו בין היתר -כרו, אשר נקבע עלריון החברה לקבוע את שטומיכה את דירקהכללית, שהס

מקובל ון מבקר רואה חשבתייחס לשכר להיקף עבודת פעילות הביקורת הצפויה בשנת הדיווח, ובה

 ילות דומה.היקף ופעבחברות בעלות 

 תרומות .14

רה, כך חבהתרומות של הדכון מדיניות ל עהחברה עהחליט דירקטוריון  2019באוגוסט  13ביום 

וענק לעמותות ה תהתרומובלבד שחברה יקול דעת הנהלת השיהיה בהתאם ל שתמהיל התרומות
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צה על אשר אומ וי במדיניות התרומותא חל שינל ,זהון ם. מלבד עדכנזקקירשומות הפועלות למען 

( ממשל תאגידי עיף ב' )היבטי' האמור בסלפרטים נוספים ר .2018 במרץ 13ידי הדירקטוריון מיום 

 . לפי ש"חא 41מה החברה סך של תר בתקופת הדוחף לדוח התקופתי. לדוח הדירקטוריון שצור

 ופיננסית חשבונאית דירקטורים בעלי מומחיות .15

 רי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיותספר המזעבקביעת החברה בנוגע למחל כל שינוי  לא

דוח, ם דוח זה; נכון לתאריך הסוהדוח התקופתי ועד למועד פרד פרסום ממוע חשבונאית פיננסית

נסית. לי ארד כבעלי מומחיות חשבונאית פינמון, אור פורטמן ואהחברה רואה בה"ה איתן מי

בהם החברה כבעלי  יהם רואהוניסיונם, שבהסתמך על וריהם, השכלתםכישטים בדבר לפר

 רק ד' שצורף לדוח התקופתי.בפ 26נה ר בתקופיננסית ראו האמומומחיות חשבונאית 

 ירקטורים בלתי תלוייםד .16

בדבר שיעור  לחוק החברות )ה(219אה הקבועה בסעיף ברה לא אימצה בתקנונה את ההורהח

ה"ה צופית : ירקטורים חיצונייםים שני דברה מכהנ. למועד הדוח, בחתי תלוייםהבלטורים הדירק

  יצחק אילן ואור פורטמן.ה"ה  –ם תלוייי דירקטורים בלתי נאור ואלי ארד, ושנ

 פנימיהקר מבה .17

. לא חל 2008במאי  28מונה לתפקידו ביום  , אשרדורון כהןשל החברה הינו רו"ח המבקר הפנימי 

למועד דוח זה. לפרטים נוספים פתי ועד דוח התקומי ממועד פרסום המבקר הפניי הי בפרטכל שינו

  קופתי.התח הדירקטוריון שצורף לדוח לדוידי( ל תאגבחלק ב' היבטי ממש) ה'סעיף ' האמור בר

 ויהגיל הפנימית על הדיווח הכספי ועל אפקטיביות הבקרה .18

 27ום תקנות הדוחות. ביג' ל5קנה ונח זה בתהחברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מלמועד הדוח, 

ד' 5תקנה גיד קטן המנויות בההקלות לתא כלן החברה החליט לאמץ את ירקטוריוד 2014רואר בבפ

אודות ההקלות שבחרה לפרטים  ואילך. 2013תקופתי לשנת ה וזאת החל מהדוח ות הדוחות,לתקנ

ה ו' בדבר הקלות ור בפסקמא, וכן הזהעמוד הראשון לדוח רבעוני ר' האמור ב םחברה לאמץ וליישה

 שצורף לדוח התקופתי.קטוריון לתאגיד קטן בדוח הדיר

 מיתתכנית אכיפה פני .19

ליישום החברה תיערך לאימוץ ו כיט הוחל ,2019במאי  21ה ביום שהתקיימ וריוןבישיבת הדירקט

פנימית  על אכיפה ממונהימונה  יערך ודיני תאגידים, וכתחום דיני ניירות תוכנית אכיפה פנימית ב

 טעם החברה. מ
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חוב )סדרה  ה אגרותמחזיקי לו( א' ה )סדרלמחזיקי אגרות החוב  י ייעודי גילו - ד'פרק 

 רה של החבב'( 

חוב אגרות ) 2019ל באפרי 10 מיםבי ות במחזור שהנפיקה החברהיבפרטים בדבר תעודות התחי .20

 (()אגרות חוב )סדרה ב' 2019בספטמבר  15וביום  (א'(סדרה )

 :2019 ספטמברב 30 וםשבמחזור ליסדרה א'( )אגרות החוב  דברבפרטים ו יובאלהלן  .20.1

 '(בות החוב )סדרה גרא אגרות החוב )סדרה א'( 

סדרה אם הה

 4מהותיתה

 כן  כן 

 1160480 1157452 מס' נייר ערך

 2019טמבר בספ 15 2019ל באפרי 10 מועד הנפקה

מועדי הגדלת 

 סדרה

 ל.ר. ל.ר.

קוב סך שווי נ

במועד 

 ההנפקה 

 באלפי ש"ח()

 

 אלפי ש"ח 100,000

 

 אלפי ש"ח 100,000

שווי נקוב ליום 

30.09.2019 

 ש"ח( פי)באל

 

 צמוד( אל.ר. )אג"ח ל

 

 ד(א צמול.ר. )אג"ח ל

כום הריבית ס

ה שנצבר

בתוספת 

הפרשי הצמדה 

י ש"ח( )אלפ

ליום  נכון

30.09.2019 

 

 אלפי ש"ח 2,180

 

 חאלפי ש" 121

בספרי  שווי

פי )אל החברה

ליום  (ש"ח

30.09.2019 

 

 אלפי ש"ח 98,517

 

 אלפי ש"ח 98,733

י בבורסה שוו

ליום 

30.09.2019 

 )באלפי ש"ח(

 

 אלפי ש"ח 104,080

 

 

 חש"אלפי  99,980

 

 .2.95%בה גוב שנתיתית ריב .4.6%בגובה  שנתיתית בריסוג, שיעור 

 
פיה  תאגיד עלייבויות ה ת תעודות התחייבות תיחשב מהותית אם סך התח ()א( לתקנות הדוחות, סדר13)ב()10אות תקנה בהתאם להור 4

כפי   ד,בויות התאגייימסך התח  יותראו  5%פיים( מהוות ג' )דוחות כס9לפי תקנה ת במסגרת הנתונים הדיווח, כפי שהן מוצגו לתום שנת
   ם האמורים; שהן מוצגות במסגרת הנתוני
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 יעדהריבית ומו

 ם הרביתתשלו

. רבעוניים לומיםתש 5-ם בתשול

של  בדצמבר 31-ביוני ו  30בימים 

תשלום  , כאשר2021- 2020 השנים

 31ולם ביום הריבית הראשון יש

תשלום הריבית . 2019מבר בדצ

צמבר דב 31אחרון ישולם ביום ה

2021. 

. רבעוניים תשלומים 6-תשולם ב

)תשלום  2019בדצמבר  15 - יםבימ

 15, 2020במרץ  15, ריבית ראשון(

 15, 2020ר בספטמב 15, 2020ביוני 

 2021בינואר  15 -ו 2020מבר בבנו

 ת אחרון(.ם רבי)תשלו

 

מועדי תשלום 

 הקרן

 

( ׳א סדרה) החוב רותאגקרן 

 שווים תשלומים 4-רע בפתי

 מקרן 25% של בשיעור יםיפורצ

 ובחה אגרות של הכולל ערכן

 , אחד כל( ׳א סדרה)

בדצמבר של  31-ביוני ו  30מים בי

 , כאשר2021 - 2020השנים 

ולם הראשון ישרן תשלום הק

לום הקרן ותש 2020ביוני  30ם ביו

בדצמבר  31 האחרון ישולם ביום

2021. 

 

 פרעתי( ׳בה רסד) החוב אגרותקרן 

 2 מתוכם"כ, סהתשלומים  3-ב

 בשיעור ורציפים שווים תשלומים

 של הכולל ערכן מקרן 33.3% של

, אחד כל( ׳בסדרה ) החוב אגרות

 2020 ברספטמב 15 בימיםשישולמו 

שלום תו ,2020 נובמברב 15 -ו

 מקרן 33.4%של  אחרון בשיעור

סדרה ) החוב אגרות של הכולל ערכן

 .2021 ארוינב 15 םובי(, ׳ב

 בסיס הצמדה

 ורבית(ן )קר

 ןדרה א'( )קראגרות החוב )ס

צמודות לבסיס  ןוריבית( אינ

 הו.הצמדה כלש

 ן'( )קרבדרה אגרות החוב )ס

סיס וריבית( אינן צמודות לב

 כלשהו. הצמדה

האם ניתנות 

 המרה?ל

 לא לא

החברה  זכות

 לפדיון מוקדם 

קול שי החברה תהא רשאית, לפי

 צע פדיוןב, לדעתה הבלעדי

י, של אגרות לקמוקדם, מלא או ח

 60לוף החוב )סדרה א׳(, החל מח

 לאחר מועד רישומן למסחר םימי

ר תחולנה בבורסה, ובמקרה כאמו

לשטר  9.2הוראות סעיף 

 אמנות.הנ

קול ברה תהא רשאית, לפי שיהח

מוקדם,  לבצע פדיון, דעתה הבלעדי

חוב מלא או חלקי, של אגרות ה

ימים  60וף ל׳(, החל מחב)סדרה 

ן למסחר ומלאחר מועד ריש

ר תחולנה בבורסה, ובמקרה כאמו

 לשטר הנאמנות. 9.2יף עהוראות ס

רבות שניתנה ע

בגין אגרות 

 החוב

 אין אין

דירוג אגרות 

 בהחו

Baa2 יציב קופבא Baa2 ציבי קבאופ 

 רשטרה עומדת בתנאי החבשטר רה עומדת בתנאי החבעמידה בתנאי 
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 הנאמנות הנאמנות הנאמנות שטר

 ןאי אין בטחונות

מגבלות החלות 

 על התאגיד

טים בדבר תנאים, לפר

תניות פיננסיות חייבויות והתה

ה החברה ביחס להם התחייב

 בשטר לאגרות החוב )סדרה א'(

 20.7-ו 20.6 ר' סעיפים ,הנאמנות

 ן.להל

טים בדבר תנאים, התחייבויות לפר

ה התחייב והתניות פיננסיות להם

גרות החוב )סדרה אהחברה ביחס ל

 20.6 סעיפיםר' , נאמנותה בשטר '(ב

 להלן. 20.7-ו

 

 אגרות החוב )סדרה ב'(מן להנאו אגרות החוב )סדרה א'(דבר הנאמן לבפרטים  .20.2

 ת החובאמן לאגרושם הנ

מן לאגרות הנאדרה א'( ו)ס

 )סדרה ב'( החוב

 ו נאמנויות בע"מרזניק פז נב

 גרות החובם האחראי על אש

 אגרות החובל עו )סדרה א'(

 )סדרה ב'(

 ראשוני-ל אבטליוןיכמ

 פרטי התקשרות

 דואר וכתובת למשלוח

 Michal@rpn.co.ilדוא"ל: ובת כת

 03-6389222, פקס: 03-6389200טלפון: 

 תל אביב. 14רוצים כתובת דואר: רח' יד ח

 

 חוב )סדרה א'(גרות הוג אדיר .20.3

 השם החבר

 המדרגת

 
 

הדירוג שנקבע 

עד הנפקת מול

 הסדרה

מועד הדירוג נכון ל

ליום  ההנפקה, קרי

 2019 רילבאפ 10

נודע לחברה על כוונת החברה 

דרגת לבחון שינוי הדירוג המ

 יםהקי

 לא יציב* קבאופ Baa2 ציב*י קבאופ Baa2 ג בע"ממידרו

וספים ר' דוח מיידי נ םסדרה א'( של החברה. לפרטיוח דירוג לאגרות החוב )רסמה דוג פמדר 2019באפריל  7*ביום 
 ן זה על דרך ההפניה.מידע האמור בו נכלל לעניי(, אשר ה2019-01-031689תא כ)מס' אסמ 07.04.2019מיום 

 

 '(בב )סדרה גרות החואדירוג  .20.4

ם החברה ש

 המדרגת

 
 

הדירוג שנקבע 

מועד הנפקת ל

 הסדרה

 מועדנכון להדירוג 

ההנפקה, קרי ליום 

 2019ספטמבר ב 15

וונת החברה כ נודע לחברה על

המדרגת לבחון שינוי הדירוג 

 יםהקי

 לא באופן יציב* Baa2 יציב* קבאופ Baa2 מידרוג בע"מ

ם נוספים ר' דוח '( של החברה. לפרטיבירוג לאגרות החוב )סדרה וח דרסמה דג פמדרו 2019וגוסט בא 27*ביום 
 ר בו נכלל לעניין זה על דרך ההפניה.מומידע הא(, אשר ה2019-01-074100תא )מס' אסמכ 27.08.2019מיום מיידי 

 

 

 

 

mailto:Michal@rpn.co.il
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ושינוי תנאי  )סדרה א'( ואסיפות מחזיקי אגרות חוב )סדרה ב'( ת מחזיקי אגרות חובואסיפ .20.5

 ואגרות החוב )סדרה ב'( '(סדרה אוב )אגרות הח 

אסיפות ו רה א'(ת מחזיקי אגרות חוב )סדלא נדרשה לכנס אסיפוהדוח, החברה פרסום ד למוע

שונו תנאי אגרות החוב )סדרה  הדוח, לאם פרסועד למוכמו כן, . )סדרה ב'( חוב ותאגרמחזיקי 

 .אגרות החוב )סדרה ב'(אי תנו א'(

 

 והתחייבויות אחרות סיותויות פיננונות, התחייבבטח .20.6

בבטוחות או בשעבורים  אינן מובטחותת החוב )סדרה ב'( ואגרוסדרה א'( ב )אגרות החו

יימות כויותיה הקל נכסיה וזשוטף )צף( על כלור שעבוד יצלרה התחייבה שלא לשהם. החבכ

ראש לשהו, להבטחת חובותיה כלפיו, ללא קבלת הסכמה מוהעתידיות לטובת צד שלישי כ

יובהר למען הסר  , בהחלטה מיוחדת.וב )סדרה ב'(ואגרות ח גרות החוב )סדרה א׳(י אקממחזי

אמור על כלל וד שוטף כליצור שעבה ידים בשליטת החברהגביל תאגק, כי אין באמור בכדי לספ

להגביל את  הם ו/או שעבודים קבועים לסוגיהם, וכן כי אין באמור כדימהם או חלק נכסי

מהם, בשעבודים קבועים ו/או חלק  ה מלשעבד את נכסיהםליטתאגידים בשהחברה ו/או ת

של  ר,ציפי, אחד או יותעל נכס ספים שוטפים ו/או כלליים לסוגיהם לרבות יצירת שעבוד

ם דחויים ו/או כספים ו/או ניירות ערך ידוגמת ממסרגידים בשליטתה )כו/או התא החברה

או כללי נרשם שעבוד שוטף ו/בתו נקאי שלטות המתנהלים אצל הגורם הבהמופקדים בחשבונו

לפרטים  (.לצורך פעילותה השוטפת 5מור, כנגד מימון שהלה מעמיד למי מחברות הקבוצהכא

ורף לדוח הצעת צל החברה, שהחוב )סדרה א'( שת לאגרות טר הנאמנולש 6וספים ר' סעיף נ

לשטר  6ף , וסעי(2019-01-032034מס' אסמכתא ) 2019באפריל  7המדף שפרסמה החברה ביום 

רה חבשצורף לדוח הצעת המדף שפרסמה הרה ב'( של החברה, ות לאגרות החוב )סדהנאמנ

  (.2019-01-079455אסמכתא )מס'  2019בספטמבר  11ביום 

 

טר הנאמנות שו הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( ה לפי שטררהלן פירוט התחייבויות החבל .20.7

 :לאגרות החוב )סדרה ב'(

סדרה ב'( ואגרות החוב ) תהיינה אגרות החוב )סדרה א׳( עוד כי כל יבההחברה התחי .20.7.1

בדרך  ותל דרך שהיא, לרבבמלואן, בכא נפרעו או סולקו עוד לקיימות במחזור )קרי, כל 

לפירעון אגרות  ותה נחותינת בעלים תהיווא(, כל הלוםוקדרכישה עצמית או פדיון משל 

יהא לאחר  ןנו מועד פירעונדהיי, בהתאמה ,ב'( האגרות החוב )סדרו א׳( החוב )סדרה

. אמה)סדרה ב'(, בהת ואגרות החוב יך הפירעון של אגרות החוב )סדרה א׳(תאר

ת שטר הנאמנו)סדרה א'( וללאגרות החוב  ר הנאמנותשטל 5.5רטים נוספים ר' סעיף לפ

  ;לשהיח, אין בחברה הלוואת בעלים כ. למועד הדו()סדרה ב'לאגרות החוב 

סעיף הוראות )סדרה א'( ו לאגרות החוב לשטר הנאמנות 8.6.1ף וראות סעיבהתאם לה .20.7.2

 עומדת במגבלות הקבועותברה הח, רות החוב )סדרה ב'(לשטר הנאמנות לאג 8.6.1

  ;( לחוק הבנקאות8())ב21סעיף ב

 
. ב'( ות החוב )סדרה שטר הנאמנות לאגרל 10.1.12סעיף לאגרות החוב )סדרה א'( ו אמנותהנ רלשט 10.1.12בהתאם להוראות סעיף  5
 .החברה  מאוחדות בדוחות הכספיים שלהחברה וחברות  –" משמעה הקבוצה"
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סעיף הוראות ו)סדרה א'(  חוברות הלאג לשטר הנאמנות 8.6.3עיף להוראות ס תאםבה .20.7.3

ה הינו באשראי , תחום פעילות החבר)סדרה ב'( חוברות הלאג לשטר הנאמנות 8.6.3

 ;ו/או מימון ו/או פיננסים

 

( ')סדרה א וברות החאגל ם להוראות שטר הנאמנות שתאדבר התניות פיננסיות בהפירוט ב .20.8

 :)סדרה ב'( אגרות החובשטר הנאמנות ו

התחייבות 

 פיננסית 

ידה ות המחישוב עמידה באמ הערות

 ספטמברב 30הפיננסיות ליום 

נאמנות לאגרות עפ"י שטר ה  2019

 (סדרה א' החוב )

ידה ות המחישוב עמידה באמ

 ספטמברב 30ליום  הפיננסיות

ת לאגרות עפ"י שטר הנאמנו  2019

 ב )סדרה ב'(חו ה

ן עצמי יחס ההו

זן לא מאלסך ה

משיעור של   יפחת

)וביחס   15%

לעליה בשיעור  

הריבית כמפורט 

  8.5.1.1בסעיף 

ת  לא יפח -לשטר 

 ( 18%של משיעור 

סעיף 

8.1.1 

לשטר 

 מנותהנא

 אלפי ש"ח 

 62,106                         הון עצמי*

 322,618                             מאזן**

 19.3%     ס                               יח

 

עומדת באמת המידה  החברה

 הפיננסית

 אלפי ש"ח 

 62,106                         הון עצמי*

 322,618                             ן**מאז

 19.3%     יחס                               

 

 מת המידההחברה עומדת בא

 הפיננסית

של מי עצההון ה

החברה לא יפחת 

מיליון  38מסך של 

 ש"ח 

ף סעי

8.1.2 

לשטר 

 הנאמנות

 . אלפי ש"ח 62,106י: הון עצמ

ומדת באמת המידה החברה ע

 סיתהפיננ

 . אלפי ש"ח 62,106י: צמהון ע

ומדת באמת המידה החברה ע

 הפיננסית

השיקים  שיעור 

י  ים על ידהמשוכ

אותה ישות 

לא יעלה משפטית 

 5%על שיעור של 

ראי האש תיקך מס

 ללקוחות ברוטו

סעיף 

8.1.3 

לשטר 

 מנותהנא

,  2019 פטמברסב 30כון ליום נ

השיעור המקסימלי של שיקים  

יישות  המשוכים על ידי אותה

מסך תיק  1.63%עמד על  פטיתשמ

 ללקוחות ברוטו. האשראי

עומדת באמת המידה החברה 

 ננסיתהפי

,  2019 ספטמברב 30נכון ליום 

  יקיםש יעור המקסימלי שלהש

המשוכים על ידי אותה יישות 

סך תיק מ 1.63% עמד על משפטית

 ללקוחות ברוטו. האשראי

עומדת באמת המידה החברה 

 הפיננסית

 

וחדים של ת שליטה כמוצג בדוחותיה הכספיים המאמשמעו: הון עצמי כולל זכויות שאינן מקנו - "הון עצמי" []*

ים, יבות נדחי התחילוואות בעלים, שטרי הון נדחים וכתבספת התוב , לפי העניין(או הסקוריםהחברה )המבוקרים 

שר פירעונם יהיה נחות לפירעון רה א׳( ואסד)ה לאחר מועד פירעון אגרות החוב פירעונם יהי אשר מועד ,ככל שיהיו

 .חס לחברה על ידי בית המשפטמידה ויינתן צו פירוק קבוע וסופי ביאגרות החוב ב

רה במאוחדים של החכספיים הוחות ה)בניכוי מזומן ופקדונות( כמוצג בד החברהן משמעו מאז -" זןמא" ]**[

 ים, לפי הענין(.)המבוקרים או הסקור

 

 ( לתקנות הדוחות41)ב()10ף עיסגילוי בהתאם ל .20.9

ת שוטפת בדוחות תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילוקיים  2019 מברספטב 30ליום 

תרת המזומנים שהיתה ברשותה לצורך רה ביחבב שימוש שעשתה ההחברה, עק הכספיים של

  עילותה.בת פהרח
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 ברבנובמ 21 וםבי 2019לשנת  לישיים לרבעון השהדוחות הכספיועד אישור מיחד עם זאת, ב

שוטפת מפעילות המתמשך מזומנים השלילי החברה קבע כי אין בתזרים הדירקטוריון  ,2019

  .ילות בחברהל בעיית נזכדי להצביע ע ,כאמור

 

 

 .על פועלם לקידום עסקי החברהברה ולעובדיה לדירקטוריון החרה מודה הלת החבהנ

 

 

 

 

 .2019, מברבנוב 21

אלי נידם, מנכ"ל   תאריך

 טורודירק

איתן מימון, יו"ר  

 הדירקטוריון
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 תמציתיים דוחות כספיים –לק ג' ח
 2019 מברספטב 30ליום 

 
 מצ"ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 תמצית דוחות כספיים ביניים

 (ים)בלתי מבוקר

 2019 בספטמבר 30

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 

 תמצית דוחות כספיים ביניים

 (ים)בלתי מבוקר

 2019 בספטמבר 30

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 עמוד 

 2 דוח סקירה 

 3-4 על המצב הכספי ביניים ותתמצית דוח

 5 על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ביניים ותתמצית דוח

 6-7 על השינויים בהון ביניים ותתמצית דוח

 8-9 על תזרימי המזומנים ביניים ותתמצית דוח

 10-18 ביניים הכספייםבאורים לדוחות 
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 מ"א.נ. שוהם ביזנס בעשל  המניות המבקר לבעלי החשבון רואה של סקירה דוח

 
 מבוא

 
 הדוחאת  (, הכוללחברהה - )להלן א.נ. שוהם ביזנס בע"מ של המצורף הכספי המידע את סקרנו

 ורווחהפסד    ואהרווח   התמציתיים על הדוחות  ואת  2019  בספטמבר  30  ליום על המצב הכספי  יתמציתה
 ובאות ושהסתיימ חודשים ושלושה תשעהשל  ותלתקופ המזומנים ותזרימיבהון , השינויים אחר כולל

 בהתאם  אלה ביניים  תולתקופ  כספי מידע של  אחראים לעריכה ולהצגה וההנהלה הדירקטוריון  ך.תארי

 מידע לעריכת ביניים", וכן הם אחראים לתקופות כספי "דיווח IAS 34בינלאומי  לתקן חשבונאות

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

 
 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, והחשבונאיםהכספיים  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 הגורםדבר  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

 2019 ,בנובמבר 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  בספטמבר 30ליום  
 2019 2018 2018 
 )מבוקר( מבוקר(בלתי ) 
 אלפי ש"ח 

    נכסים
    

    נכסים שוטפים:
 3,675 2,438 61,924 מזומנים ושווי מזומנים

 547 485 388 חייבים ויתרות חובה
 208,086 184,994 316,397 ז"ק אשראי ללקוחות, נטו

 212,308 187,917 378,709 נכסים שוטפיםסך 
    
    

    שוטפים:בלתי נכסים 
 330 225 4,531 אשראי ללקוחות, נטו ז"א

 12 12 9 פיקדון לזמן ארוך
 - - 76 י זכות שימוש נכס

 216 204 209 רכוש קבוע, נטו
 844 632 1,008 מיסים נדחים

 1,402 1,073 5,833 נכסים בלתי שוטפיםסך 
    
    

 213,710 188,990 384,542 סך נכסים 

    
 
 
 
 
 

     
 לימור הררי  אלי נידם  איתן מימון

 מנהלת כספים  ל"מנכ  יוןדירקטוריו"ר ה
 

   
 

 .2019, בנובמבר 21: הדוחות הכספייםתאריך אישור 
 
 
 
 
 
 
 

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

 על המצב הכספי ביניים ותתמצית דוח
 
 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום  
 2019 2018 2018 
 )מבוקר( מבוקר(בלתי ) 
 אלפי ש"ח 

    התחייבויות והון
    

    ות שוטפות:התחייבוי
 22,043 12,017 50,018 לזמן קצר מבנקאשראי 

 - - 56,580 חלויות שוטפות של אגרות חוב
 143,389 130,295 63,832 , נטומאחריםאשראי 

 - - 32 חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
 151 37 152 לפירעון ספקים והמחאות

 6,889 5,845 11,062 זכאים ויתרות זכות

 - 3,078 - אגרות חוב לא סחירות

 172,472 151,272 181,676 סך התחייבויות שוטפות

    
    

    שוטפות: בלתיהתחייבויות 
 - - 140,671 אגרות חוב

 - - 45 התחייבות בגין חכירה
 39 24 44 מעביד, נטו -התחייבות בשל סיום יחסי עובד

 39 24 140,760 שוטפות בלתי סך התחייבויות
    

    הון: 
 - - - מניות )*(הון 

 2,164 1,777 5,522 קרנות הון
 262,133 262,133 269,428 פרמיה על מניות
 2,596 2,596 3,127 אופציות למניות

 (225,564) (228,682) (215,841) יתרת הפסדים
 41,329 37,824 62,236 סך הכל

 (130) (130) (130) בניכוי מניות באוצר

 41,199 37,694 62,106 סך הון
    
    

 213,710 188,990 384,542 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
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

תשעהלתקופה של   שלושהלתקופה של   שנהל   
החודשים שהסתיימ  החודשים שהסתיימ   יימהשהסת 
בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום    בדצמבר 31ביום  

 9201  8201  9201  8201  8201  

בוקר()בלתי מ   )מבוקר( 

ש"ח   אלפי               

 
    

 

 32,632 9,055 13,837 22,750 37,037 הכנסות מימון

 (11,637) (3,184) (3,970) (8,188) (11,695) הוצאות מימון 

 20,995 5,871 9,867 14,562 25,342 הכנסות מימון, נטו

 (1,823) (149) (423) (942) (867) הפרשה להפסדי אשראי

      

 הפרשה הכנסות מימון נטו בניכוי 
 19,172 5,722 9,444 13,620 24,475  להפסדי אשראי

      

 (4,661) (1,375) (2,582) (3,218) (6,892) הוצאות הנהלה וכלליות
      

 14,511 4,347 6,862 10,402 17,583 על ההכנסה לפני מיסים לתקופה רווח
      

 (3,656) (1,079) (1,883) (2,665) (4,860) על ההכנסה מיסים

      
 10,855 3,268 4,979 7,737 12,723 נקי לתקופה רווח

      
 - - - - - רווח כולל אחר

      

 10,855 3,268 4,979 7,737 12,723 רווח נקי וכולל לתקופה

      
      למניה )שקלים חדשים(: רווח

 0.36 0.11 0.15 0.26 0.40 בסיסי 

 0.36 0.11 0.15 0.26 0.39 מדולל
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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

 ש"חאלפי  
        

 41,199 (130) (225,564) 2,596 262,133 2,164 - )מבוקר( 2019בינואר  1יתרה ליום 
 1,113 - - - - 1,113 - עסקאות עם בעל שליטה

 2,268 - - - - 2,268 - תשלום מבוסס מניות
 7,552 - - 531 7,021 - - למניותאופציות מניות והנפקת 

 251 - - - 274 (23) - למניות לא סחירות מימוש אופציות
 (3,000) - (3,000) - - - - חלוקת דיבידנד
 12,723 - 12,723 - - - - לתקופהרווח נקי וכולל 

 62,106 (130) (215,841) 3,127 269,428 5,522 - מבוקר(בלתי ) 2019 בספטמבר 30יתרה ליום 
        
        

 31,131 - (234,419) 2,596 262,133 821 - )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 
 956 - - - - 956 - עסקאות עם בעל שליטה

 (2,000) - (2,000) - - - - חלוקת דיבידנד 
 (130) (130) - - - - - רכישת מניות באוצר

 7,737 - 7,737 - - - - לתקופהרווח נקי וכולל 

 37,694 (130) (228,682) 2,596 262,133 1,777 - מבוקר(בלתי ) 2018 בספטמבר 30יתרה ליום 
        
        

 55,837 (130) (220,820) 3,127 269,428 4,232 - מבוקר(בלתי ) 2019 ביולי 1יתרה ליום 
 338 - - - - 338 - עסקאות עם בעל שליטה

 952 - - - - 952 - תשלום מבוסס מניות
 4,979 - 4,979 - - - - לתקופהרווח נקי וכולל 

 62,106 (130) (215,841) 3,127 269,428 5,522 - מבוקר(בלתי ) 2019 בספטמבר 30יתרה ליום 

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

 
 

 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

 ש"חאלפי  
        

 34,217 - (231,950) 2,596 262,133 1,438 - מבוקר(בלתי ) 2018 ביולי 1יתרה ליום 
 339 - - - - 339 - עסקאות עם בעל שליטה

 (130) (130) - - - - - רכישת מניות באוצר
 3,268 - 3,268 - - - - לתקופהרווח נקי וכולל 

 37,694 (130) (228,682) 2,596 262,133 1,777 - מבוקר(בלתי ) 2018 בספטמבר 30יתרה 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
        
        

 
 
 
 
 
 

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

 על תזרימי המזומנים ביניים ותתמצית דוח
 

 

 

 

 

 הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
  

 שנהל שלושהלתקופה של  תשעהלתקופה של  
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

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

 2019 2018 2019 2018 2018 

 )מבוקר(      )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

       פעילות שוטפת: לתזרימי מזומנים 
 10,855 3,268 4,979 7,737 12,723 רווח נקי לתקופה

   התאמות הדרושות על מנת להציג את
)ראה  פעילות שוטפתלזרימי המזומנים ת

 נספח א'(

     

(184,018) (16,628) (56,666) (1,815) (25,405) 
ששימשו שנבעו מפעילות )נטו מזומנים 

 (14,550) 1,453 (51,687) (8,891) (171,295) שוטפת (לפעילות
      

      :השקעהפעילות לתזרימי מזומנים 
 - - - - 3 קיטון בפקדונות לזמן ארוך

 (33) (5) (4) (10) (31)  רכוש קבוערכישת 

 (33) (5) (4) (10) (28) השקעה מזומנים נטו ששימשו לפעילות
      

      פעילות מימון: מתזרימי מזומנים 
 - - - - 7,552 הנפקת מניות ואופציות

 - - 98,715 - 196,769 , נטוהנפקת אגרות חוב
 - - - - 251 מימוש אופציות למניות

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

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

 22,000 - - 12,000 28,000 קבלת אשראי לזמן קצר מבנק, נטו
)ששימשו נטו שנבעו מפעילות מזומנים 

 14,870 (130) 98,715 7,951 229,572 מימוןלפעילות( 

      

 287 1,318 ,40247 (950) 58,249 לתקופהבמזומנים ושווי מזומנים  שינוי

 3,388 1,120 14,900 3,388 3,675 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 3,675 2,438 61,924 2,438 61,924 התקופה לתוםיתרת מזומנים ושווי מזומנים 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 על תזרימי המזומנים ביניים ותתמצית דוח
  

 
 שנהל שלושהלתקופה של  תשעהלתקופה של  
 שהסתיימה שהסתיימהחודשים  חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31יום ב בספטמבר 30יום ב בספטמבר 30יום ב 

 2019 2018 2019 2018 2018 

 )מבוקר(      )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

      
התאמות הדרושות כדי להציג את  - נספח א'
 פעילות שוטפתלהמזומנים  תזרימי

  
   

      
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 

 מזומנים:
  

   
 40 10 20 29 53 פחת

 34 6 265 31 482 כיון אגרות חוב יהפחתת נ
 (365) (33) (107) (153) (164) שינוי במיסים נדחים

 43 1 (50) 17 (25) שערוך הלוואות
 5 (17) 2 (10) 5 , נטומעביד -בהתחייבות בשל סיום עובדשינוי 

 - - 952 - 2,268 תשלום מבוסס מניות
 1,343 339 338 956 1,113 הטבת ערבות מבעל שליטה

 3,732 870 1,420 306 1,100 
      

      והתחייבויות: רכוששינויים בסעיפי 
 1,823 149 423 942 867  להפסדי אשראיהפרשה גידול ב

 (99,792) (20,094) (60,632) (75,714) (113,379) גידול באשראי ללקוחות, נטו
 (206) (226) (1) (144) 159 בחייבים ויתרות חובה (גידולקיטון )

 93 (117) 43 (21) 1 בספקים והמחאות לפירעון )קיטון( גידול
 68,084 16,550 (574) 54,990 (79,557) באשראי מאחרים, נטו)קיטון( גידול 

 - - (7) - (14) חכירה, נטושינוי בהתחייבות בגין 
 3,493 1,617 2,662 2,449 4,173 בזכאים ויתרות זכות גידול

 (187,750) (17,498) (58,086) (2,121) (26,505) 
      

 (184,018) (16,628) (56,666) (1,815) (25,405) 
 

  -מידע נוסף על תזרימי המזומנים  - 'בנספח 
   פעילות שוטפת

  
 

      
      :התקופהמזומנים ששולמו במשך 

 600 90 940 527 3,605 סים על ההכנסהימ

 11,843 3,286 2,141 8,294 7,621 ריבית ששולמה
      

      :התקופהבמשך  שהתקבלומזומנים 

 29,783 8,115 12,308 20,754 33,424 ריבית שהתקבלה

 
 

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

 ביניים באורים לדוחות הכספיים
 

 כללי - 1באור 
  

בתחום , בשליטת מר אלי נידם, הפועלת א.נ. שוהם ביזנס בע"מ הינה חברה ציבורית שהתאגדה בישראל 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 
המחאות בתמורה לשירות שסיפקו למושך ההמחאה. ההמחאות מוסבות על שם החברה בתמורה לסכום 

של  הריבית והעמלותהכנסות כאשר הפער בין סכום ההמחאה למזומן שניתן עבורה משקף את מזומן, 
. 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( 11רישום לנותן שירותי מטבע, לפיה החברה מורשית להעניק שירותים עפ"י סעיף חברה תעודת ל .ב

  .2015בדצמבר  6, החל מיום 2000-לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס
  
התקבלה בקשתה של החברה והוענק לה רישיון מורחב למתן אשראי על ידי הממונה  2018ביולי  4ביום  .ג

הרישיון מוענק בהתאם  .(ה"הממונה", בהתאמ -הרישיון" והלן: "ל) וחיסכוןעל שוק ההון, ביטוח 
 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

 . יקוחהפ להגדרה "מתן אשראי" בחוק

מתן אשראי כנגד המחאת זכותו של מקבל האשראי לקבל נכסים פיננסיים מאחר, בהתאם לאמור  .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

קיום החיוב,  משועבד נכס בלא זכות חזרה אל מקבל האשראי בשל אימתן אשראי שכנגדו  .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, 
החברה מורשית לעסוק בתחום הפעילות הכולל החלפה של נכס פיננסי אחר, לרבות פדיון,  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  31ליום שירות בנכס פיננסי, ועד 

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

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

  
ושלושה  תשעה של ותולתקופ 2019 בספטמבר 30 ליום מתומצתת במתכונת נערכודוחות כספיים אלה  .ד

 לדוחות  בהקשר  אלה  בדוחות  לעיין  יש"(.  ביניים  כספיים)להלן: "דוחות    תאריך  באותו  ושהסתיימ  חודשים
)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

 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

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

בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות 
 .2019בינואר  1שר נכנס לתוקף החל מיום , אהשימוש 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 ליישום התקן
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 ביניים באורים לדוחות הכספיים

 

 הדוח בתקופת מהותיים אירועים - 3באור 
 

 87,210מומשו    בתקופת הדוח,  2018בדצמבר    31ליום    לדוחות הכספיים השנתיים(  5)12לאמור בבאור  המשך  ב א.
כתבי אופציה )שאינם רשומים   174,420אלפי ש"ח, וזאת מתוך    251  -כתבי אופציה למניות החברה, בתמורה לכ

  למארגני גיוס אגרות החוב הבלתי סחירות של החברה. 2017, אשר הוקצו במרץ למסחר(
  
החליט דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול של החברה, לאשר  2019במרץ  18ביום  .ב

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

  
לפי  וקצוהונותן השירותים,  , יו"ר הדירקטוריוןהאופציות לנושאי המשרה והעובדים, ולמעט בעל השליטה

ונותן השירותים  , יו"ר הדירקטוריון. )לגבי בעל השליטההונילפקודת מס הכנסה במסלול  102הוראות סעיף 
 (.לפקודת מס הכנסה )ט(3לפי הוראות סעיף מדובר על אופציות 

  
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 שלהאחרונים לפני קבלת החלטת הדירקטוריון על ההקצאה
על ההקצאה,   אישור האסיפה/ת הדירקטוריוןהמועד בו התקבלה החלט  -החל ממועד הענקה )"מועד הענקה"  

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

 קיעה והבשלה במקרה של סיום כהונה / העסקה.שנים, ונקבעו הוראות לגבי פ 6תהא 
  

האופציות 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 )

 .יות הממומשותהמשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופצ
יות וחלוקת דיבידנד כמקובל ועל כתבי האופציה יחולו ההתאמות, במקרים של חלוקת מניות הטבה, זכ

 בהקצאות מסוג זה.
 

הקצאת האופציות לבעל השליטה, מר אלי נידם, ליו"ר הדירקטוריון, מר איתן מימון ולביתו של בעל השליטה, 
 .2019במאי  1, אשר ניתן ביום הגב' דניאל נידם, היו כפופות לאישור האסיפה הכללית של החברה

 
ענקו לנושאי משרה, עובדים מיליון כתבי אופציה, אשר הו  2.6מיליון כתבי אופציה מתוך    1.3השווי ההוגן של 

מיליון  2.5 -ונותן שירותים הוערך על ידי מעריך שווי חיצוני באמצעות המודל הבינומי והסתכם לסך של כ
שנים וריבית  5.5, אורך חיים גלום של 50%ש"ח, סטיית תקן של  3.791ש"ח )בהתבסס על מחיר מניה של 

בתקופת הדוח בהוצאות שכר בגין תשלום מבוסס מניות (. בהתאם, הכירה החברה  1.77%חסרת סיכון בשיעור  
  ש"ח בגין הענקה זו.אלפי  1,250 -בסך של כ

 
כמפורט  עניןהמיליון כתבי אופציה, אשר הוענקו לבעלי  2.6מיליון כתבי אופציה מתוך  1.3השווי ההוגן של 

מיליון ש"ח  2.7 -של כ, הוערך על ידי מעריך שווי חיצוני באמצעות המודל הבינומי והסתכם לסך לעיל
שנים וריבית חסרת  5.5, אורך חיים גלום של 49%ש"ח, סטיית תקן של  4.087)בהתבסס על מחיר מניה של 

(. בהתאם, הכירה החברה בתקופת הדוח בהוצאות שכר בגין תשלום מבוסס מניות בסך  1.6%סיכון בשיעור
 . בגין הענקה זו אלפי ש"ח 1,018 -של כ

  
הגדלת היקף המשרה של מר איתן מימון, יו"ר לאשר  החליט דירקטוריון החברה 2019במרץ  18ביום  ג. 

ש"ח )וזאת חלף תמורה חודשית בסך של  37,500, בתמורה חודשית בסך של 75%-דירקטוריון החברה, ל
ניתן ביום (, וזאת החל מיום אישור האסיפה הכללית של החברה, אשר  50%ש"ח עבור היקף משרה של    25,000

 ( להלן.1י')3עדכון התמורה החודשית ותחשיב הזכאות לבונוס, ראה באור  לעניין .2019במאי  1
  
לאחר שבחן את עמידת החברה במבחן הרווח ומבחן יכולת  ,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 2 חל ביוםהקובע 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 ביניים באורים לדוחות הכספיים

 

 )המשך( הדוח בתקופת מהותיים אירועים - 3באור 
 

חודשי שכר למנהלת הכספים של  2אישר דירקטוריון החברה מענק מנכ"ל בסך של  2019במרץ  18ביום  ה.
אשר הוכרו כהוצאה בתקופת  החברה ומענק מנכ"ל בסך של חודש שכר אחד למנהל הסיכונים של החברה,

 .2018וזאת בגין פעילותם ותרומתם לחברה בשנת  הדוח,
  
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  7,565,985סך ההשקעה הינה  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

 
את המניות , הקצתה החברה לאחר קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב, 2019באפריל  10ביום 

 והאופציות האמורות.
 
ושרה על ידי הדירקטוריון כהקצאה בתנאי שוק, על בסיס חוות דעת כלכלית שקיבל בסמוך הקצאה אה

 . 2019באפריל  10ביום  חילקהזכאיות לדיבידנד שהחברה היו לא צו קוהשהמניות  .להחלטתו הנ"ל
 

 מחזיקים", וזאת מאחר ולאחר ההקצאה עניין בעלהוגדרו כ"שני הניצעים מקבוצת מור בית השקעות 
 .מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 5% -בלמעלה מ

  
ש"ח ע.נ. כל אחת  1מיליון אגרות חוב )סדרה א'( בנות  100השלימה החברה הנפקת  ,2019באפריל  10ביום  ז.

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

בארבעה תשלומים שווים ורציפים   ן(קר)לפירעון    עומדותאינן צמודות למדד כלשהו ו(  סדרה א')אגרות החוב  
בדצמבר של  31-ביוני ו 30כל אחד, בימים  (סדרה א׳)מקרן ערכן הכולל של אגרות החוב  25%בשיעור של 

ותשלום הקרן האחרון ישולם  2020ביוני  30כאשר תשלום הקרן הראשון ישולם ביום , 2020-2021השנים 
 . 2021בדצמבר  31ביום 

 
 והינה  4.6%של ריבית שנתית בשיעור קבוע  נושאת (סדרה א׳)היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב 

וכן כתוצאה מאי  (,סדרה א׳)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 

 .2021-2020בדצמבר של השנים  31 -ביוני ו 30ובימים  2019בדצמבר  31בימים 
 

 .5.7% -של אגרות החוב )סדרה א'( הינה כהשנתית הריבית האפקטיבית 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 ביניים באורים לדוחות הכספיים

 

 )המשך( הדוח בתקופת מהותיים אירועים - 3באור 
 
 )המשך( ז.

 
 יפיננסיות במועדה׳(, לעמוד בכל אחת מההתניות אכלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  התחייבההחברה 

 כמפורט להלן:  הדוחות הכספיים,

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

 ;"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

 
 .לעיל התניות הפיננסיות, כאמורכל ההדוח, החברה עומדת בלמועד 

 
אגרות החוב )סדרה א'( אינן מובטחות בבטוחות או בשעבודים כלשהם. החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד 
שוטף )צף( על כלל נכסיה וזכויותיה הקיימות והעתידיות לטובת צד שלישי כלשהו, להבטחת חובותיה כלפיו, 

ראש ממחזיקי אגרות החוב )סדרה א׳(, בהחלטה מיוחדת. יובהר למען הסר ספק, כי ללא קבלת הסכמה מ
אין באמור כדי להגביל את החברה ו/או תאגידים בשליטתה מלשעבד את נכסיהם ו/או חלק מהם, בשעבודים 

או קבועים לסוגיהם לרבות יצירת שעבודים שוטפים ו/או כלליים על נכס ספציפי, אחד או יותר, של החברה ו/
התאגידים בשליטתה )כדוגמת ממסרים דחויים ו/או כספים ו/או ניירות ערך המופקדים בחשבונות 
המתנהלים אצל הגורם הבנקאי שלטובתו נרשם שעבוד שוטף ו/או כללי כאמור, כנגד מימון שהלה מעמיד 

 לחברה לצורך פעילותה השוטפת(.
 

ביניהם, בין היתר, בעקבות החלוקה לא יפחת ההון העצמי של כמו כן, נקבעו מגבלות לחלוקת דיבידנדים, 
מיליון ש״ח; בעקבות החלוקה לא ירד יחס הון עצמי למאזן מתחת לשיעור של   38החברה, כהגדרתו מסך של  

מן הרווח הנקי השנתי של החברה בהתאם לדוחותיה  50%; לא תבוצע חלוקה בשיעור העולה על 16%
 .הכספיים השנתיים

  
אלפי ש"ח למנהל  190, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מענק מנכ"ל בסך 2019במאי  21ביום  .ח

 .2017עבור פעילותו ותרומתו לחברה בשנת  , אשר הוכרו כהוצאה בתקופת הדוח,הסיכונים של החברה
  
 50, דיווחה החברה על הגדלת היקף האשראי שמעמיד תאגיד בנקאי לחברה לסכום של עד  2019ביוני    5ביום   .ט

מסגרת האשראי החדשה מחליפה את האשראי שהועמד עד כה מיליון ש"ח )"מסגרת האשראי החדשה"(. 
יחול לא יאוחר   "אשראי לזמן קצר" אשר מועד פירעונה הסופיש"ח והינה מסוג    מיליון 22לחברה בהיקף של  

 .1.5%ובשיעור ריבית שנתית של פריים + חודשים ממועד העמדתה 12-מ
 

 .לא חל שינוי ביחס לאמות המידה הפיננסיות והביטחונות שהחברה נדרשת להעמיד לטובת התאגיד הבנקאי
 

 7בבאור כמפורט התניות הפיננסיות, כל ההחברה עומדת ב יא' להלן,3בכפוף לאמור בבאור  למועד הדוח,
 .2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים ליום 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 ביניים באורים לדוחות הכספיים

 

 )המשך( הדוח בתקופת מהותיים אירועים - 3באור 
 
, ולאחר שהתקבלו אישורי וועדת התגמול לכך, אושרו 2019באוגוסט  13בישיבת דירקטוריון החברה מיום  י.

 אישור האסיפה הכללית שתכונס על פי דין:את ההחלטות הבאות, הטעונות בחלקן 
 

 עדכוני שכר לנושאי המשרה הבכירה בחברה, כמפורט להלן: .1
 

היקף משרתו של יו"ר הדירקטוריון עומד כיום  -מימון  מר איתן ,עדכון תנאי כהונת יו"ר הדירקטוריון (א
משרה. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו עדכון לתנאי כהונתו באופן שבו בכפוף לאישור  75%על 

ואילך, התמורה החודשית לה יהא זכאי מר מימון תעמוד   2019באוגוסט    1האסיפה הכללית, החל מיום  
אלפי ש"ח. כמו כן, אושר  37.5כדין, חלף התמורה הנוכחית בסך  אלפי ש"ח בצירוף מע"מ 45של  ל סךע

חודשי שכר,   6כך שיהיה זכאי למענק שנתי מקסימלי של עד  של מר מימון  השנתי  עדכון לנוסחת המענק  
. יובהר כי חודשי שכר 5הנוכחית לפיה היה זכאי לעד חלף הנוסחה מבוסס על רווחיות החברה, זאת 

 אלפי ש"ח(. 45י יילקח בחשבון השכר המעודכן )קרי, לצורך חישוב המענק השנת
 

היקף משרתו של   -מר אלי נידם )בעל השליטה בחברה(    ,עדכון תנאי כהונת מנכ"ל החברה ודירקטור בה (ב
משרה. וועדת התגמול והדירקטוריון אישרו עדכון לתנאי  100%מנכ"ל החברה מר נידם עומד כיום על 

ואילך, התמורה  2019באוגוסט  1כהונתו באופן שבו בכפוף לאישור האסיפה הכללית, החל מיום 
חלף התמורה  ,אלפי ש"ח בצרוף מע"מ כדין 80של  סךל החודשית לה יהא זכאי מר נידם תעמוד ע

אינו משתנה, ונותר בגובה  נידםאלפי ש"ח. יובהר כי היקף המענק השנתי לו זכאי מר  50הנוכחית בסך 
כאשר לצורך חישוב המענק השנתי יילקח בחשבון מבוסס על רווחיות החברה, , חודשי שכר 8של עד 

 אלפי ש"ח(. 80השכר המעודכן )קרי, 
 

 100%היקף משרתו של מר מנסור עומד כיום על  -מר אייל מנסור  ,עדכון תנאי כהונת מנהל הסיכונים (ג
 2019באוגוסט    1משרה. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו עדכון לתנאי כהונתו באופן שבו החל מיום  

אלפי ש"ח, בצרוף מע"מ כדין,  56של  ל סךאילך, התמורה החודשית לה יהא זכאי מר מנסור תעמוד עו
אלפי ש"ח. יובהר כי היקף המענק השנתי לו זכאי מר מנסור אינו משתנה,   35חלף התמורה הנוכחית בסך  

רקטוריון מנכ"ל ובכפוף לאישור די יקול דעתבש בצרוף חודש שכר חודשי שכר 6ונותר בגובה של עד 
 .אלפי ש"ח( 56, כאשר לצורך חישוב המענק השנתי יילקח בחשבון השכר המעודכן )קרי, וועדת תגמול

 
הררי עומד כיום על  רתהיקף משרתה של הגב -לימור הררי  רתהגב ,עדכון תנאי כהונת מנהלת הכספים (ד

באוגוסט   1החל מיום  משרה. ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו עדכון לתנאי כהונתה באופן שבו    60%
אלפי ש"ח בצרוף מע"מ  25של  ל סךהררי תעמוד ע רת, התמורה החודשית לה תהא זכאית הגב2019

 רתמענק השנתי לו זכאית הגבכמו כן, אושר עדכון לאלפי ש"ח.  21כדין, חלף התמורה הנוכחית בסך 
שור דירקטוריון וועדת ובכפוף לאי בשיקול דעת מנכ"ל חודשי שכר 3יהיה בגובה של עד , כך שהררי

בשיקול דעת מנכ"ל. יובהר כי לצורך חישוב  חודשי שכר 2, וזאת חלף המענק השנתי הנוכחי של תגמול
 אלפי ש"ח(. 25המענק השנתי יילקח בחשבון השכר המעודכן )קרי, 

 
דניאל נידם, מנהלת קשרי הלקוחות ומנהלת  רתלגב ש"ח )במונחי עלות מעביד( 28,344תשלום בסך  (ה

המענק השנתי לשנת   השלמתהמהווה    מר אלי נידם,  ,מנכ"ל בהההתפעול בחברה ובתו של בעל השליטה ו
וזאת  ,2018בספטמבר  20בהתאם לאישור האסיפה הכללית מיום , דניאל נידם רתלו זכאית הגב 2018

 .2018ספטמבר ב 19ועד ליום  2018בינואר  1עבור התקופה מיום 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 ביניים באורים לדוחות הכספיים

 
 )המשך( הדוח בתקופת מהותיים אירועים - 3באור 

 
 י.
 

 )המשך(
 

תנאי היקף פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי המשרה בחברה כדלהלן: הפרמיה השנתית  .2
ארה"ב, וגבולות האחריות לא יעלו על סך של דולר  100,000בפוליסת הביטוח לא תעלה על סך של 

"(. תנאי עסקת המסגרת יהיו תנאי עסקת המסגרתדולר ארה"ב למקרה ולתקופה )להלן: "  20,000,000
בתוקף החל מאישור האסיפה הכללית שתכונס לצורך כך לתקופה של שלוש שנים, והם יהוו תנאי 

 2000-עסקאות עם בעלי עניין(, תש"ס"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות תקנות החברות )הקלות ב
באופן שיאפשר לחברה לחדש את ההתקשרות עם חברת ביטוח בפוליסת דירקטורים ונושאי משרה 

 בכפוף לקבלת אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון בלבד.
 

כתב פטור ושיפוי לבעל השליטה, מנכ"ל החברה ודירקטור בה, מר אלי נידם, בנוסח הקיים כיום   הענקת .3
 .ברה לתקופה של שלוש שניםבח

 
בסעיף הנוגע לתמהיל המרכיבים בנוסחת התגמול  ,חברהשל המדיניות התגמול הנוכחית לן וקית .4

 המשתנה לנושאי משרה כפופי מנכ"ל.
 

של מנהלת הכספים ומנהל הסיכונים כאמור, כל יתר הנושאים הנ"ל  םלהוציא עדכון לתנאי כהונתם והעסקת
 .של החברהטעונים אישור האסיפה הכללית 

 
, ובה אושרו כל הנושאים האמורים, למעט 2019באוקטובר  3אסיפה כללית של החברה, כאמור, כונסה ביום 

 לעיל. 3, כמפורט בסעיף כתב פטור ושיפוי לבעל השליטההענקת 
 

 (סדרה ב')לאור בחינת מהלך של הנפקה לציבור של אגרות חוב , הודיעה החברה כי 2019בספטמבר  5ביום  יא.
, והואיל ויכול שלאחר ההנפקה יתרות המזומנים בחשבון הבנק של החברה מיליון ש"ח  100בהיקף כולל של עד  

לצרכיה השוטפים, בין היתר תהיינה גבוהות מהרגיל, וכיוון שתמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה 
להחלפת מקורות מימון מספקי אשראי, פנתה החברה לתאגיד הבנקאי וקיבלה את אישורו כי במקרה בו על פי 

בניכוי כל יתרות המזומנים של החברה  ,2019בספטמבר  30נתוני החברה שיפורסמו בדוחות הכספיים ליום 
עמוד באמת המידה לפיה יחס הון עצמי מוחשי לסך המאזן , החברה ת(מיליון ש"ח  3חלף ניכוי של  )מסך המאזן  

 .התאגיד הבנקאי לא יראה באמור כהפרה של אמת המידה הנ"ל, 20%לא יפחת מסכום השווה לשיעור של 
 

 בספטמבר  30ים ליום  יכי במקרה בו על פי הדוחות הכספ  מהבנק  קבל אישורהת  2019  בספטמבר  18ביום  כמו כן,  
מידה יחס האמת בכפי שנקבע , 20% -יפחת מניכוי כל יתרות המזומנים, כאמור לעיל( )ביחס הון למאזן  2019

הון למאזן, לא יהא בכך הפרה של החברה של תנאי האשראי. הבנק אישר את בקשת החברה בכפוף לכך שההון 
ל )בניכוי כמסך המאזן של החברה  18% -לא יפחת מסכום השווה ל 2019 בספטמבר 30 העצמי המוחשי ליום

 . לאותו תאריךיתרות המזומנים( 
 

 מסך המאזן המוחשי של החברה  18.9%למועד הדוח, סכום ההון העצמי המוחשי של החברה עומד על שיעור של  
 , כך שהחברה עומדת באמת המידה יחס הון למאזן, על פי אישור הבנק, כאמור.)בניכוי כל יתרות המזומנים(
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 ביניים באורים לדוחות הכספיים

 
 )המשך( הדוח בתקופת מהותיים אירועים - 3באור  

 
ש"ח ע.נ. כל אחת  1'( בנות במיליון אגרות חוב )סדרה  100השלימה החברה הנפקת  ,2019 בספטמבר 15ביום  יב.

 .2019בספטמבר  11דוח הצעת מדף מיום , וזאת על פי מיליון ש"ח 100בתמורה לסך כולל של 
 

, כאשר שני תשלומים בשלושה ן(קר)לפירעון  עומדותאינן צמודות למדד כלשהו ו( 'בסדרה )אגרות החוב 
ותשלום נוסף  2020שנת  בנובמבר 15-ו בספטמבר 15בימים ישולמו כל אחד, אלפי ש"ח  33,330תשלומים בסך 

 . 2021בינואר  15אלפי ש"ח ישולם ביום  33,340בסך 
 

 והינה 2.95%של ריבית שנתית בשיעור קבוע  נושאת (׳בסדרה )היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב 
וכן כתוצאה מאי עמידה   (,׳בסדרה  )למנגנון התאמת שיעור הריבית במקרה של ירידה בדירוג אגרות החוב    פהכפו

 של אגרות החוב.שטר הנאמנות בבהתניות פיננסיות מסוימות, כמפורט 
 

בדצמבר   15תשלומים, בימים    בשישהתשולם    (׳בסדרה  )הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב  
 .2021בינואר  15וביום  2020שנת  בנובמבר 15 -ו בספטמבר 15, ביוני 15במרץ,  15בימים  ,2019

 
 .4.15% -( הינה כב'של אגרות החוב )סדרה השנתית הריבית האפקטיבית 

 
שאליהן התחייבה כלפי התניות פיננסיות באותן ׳(, לעמוד בכלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  התחייבההחברה 

התניות הפיננסיות, כל הלמועד הדוח, החברה עומדת בלעיל.  ז'3כאמור בבאור , ׳(אמחזיקי אגרות החוב )סדרה 
 כאמור.

 
, והחברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות בשעבודים כלשהם'( אינן מובטחות בבטוחות או באגרות החוב )סדרה 

 ז' 3כאמור בבאור  ,  ׳(אמחזיקי אגרות החוב )סדרה  החוב )סדרה ב'( לאותן התחייבויות אשר התחייבה בהן כלפי  
 לעיל.

 
 לאחר תאריך הדוח מהותיים אירועים - 4באור 

 
 .א
 

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הענקת כתבי פטור ושיפוי למנכ"ל החברה 2019בנובמבר  21ביום 
ודירקטור בה מר אלי נידם, שהינו בעל השליטה בחברה, וכן תיקון לתקנון החברה בסעיף הנוגע לפטור לנושאי 

קבוע כי הפטור לא יחול על החלטה המשרה, באופן שיחריג את הפטור לנושאי משרה הנמנים על בעל השליטה, ול
 או עסקה שלבעל השליטה יש בה עניין אישי.  

 החלטה זו טעונה אישור האסיפה הכללית של החברה, אשר תכונס בהתאם לדין.
  

ודירקטוריון החברה נוהל עסקאות זניחות ועסקאות לא זניחות  הביקורת, אישרו ועדת 2019בנובמבר  21ביום  ב.
 להם  שישחברות בשליטת צדדים שלישיים    םשהינ  ללקוחותהלוואות  /ניכיון שיקיםולא חריגות, לפיהן עסקאות  

מכוח פעילויות אחרות שלהם עם חברות אחרות שבשליטת בעל השליטה או נושא משרה בחברה  קשר לבעל
האמור, תיחשבנה כעסקאות   העניין  לבעל  קשר  להם  שיש  שלישיים  צדדים  בשליטת לחברות  לרבות,  העניין הנ"ל

 :הפרמטרים הבאים כל שיתקיימו ובלבדזניחות או עסקאות לא זניחות ולא חריגות )לפי העניין( 
 
מהיקף תיק האשראי  2%לחברה בשיעור של עד על סכום חשיפה  ף כל העסקאות במצטבר לא יעלההיק .1

מהיקף תיק האשראי הקיים  4%-ל 2%בחברה בכל רגע נתון עבור עסקאות זניחות, ובשיעור של בין הקיים 
 .בחברה בכל רגע נתון עבור עסקאות שאינן זניחות ואינן חריגות

 
על ידי ועדת הביקורת  שיקבעמינימלי  משיעור יפחתלא הנ"ל  לקוחותהמשתיגבה  הריבית/העמלה סכום .2

הממוצע שהחברה גובה מכלל לקוחותיה בשנה  הריביות/ודירקטוריון החברה בהתאם לשיעור העמלות
 .בתנאי שוק תעשנהקלינדרית אחת, והעסקאות הנ"ל 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 ביניים באורים לדוחות הכספיים

 
 )המשך( לאחר תאריך הדוח מהותיים אירועים - 4באור 

 
 )המשך( ב.

העבודה הקבועה של  כניתולתייעשה בהתאם במסגרת העסקאות הנ"ל שיקים ה וניכיוןבהלוואות  ולהטיפ .3 
 .החברה

 
"ל הינן לטובת הנ העסקאותכי  הסיכוניםמנהל ו החברה"ל מנכהביקורת קבעה על סמך חוות דעתו של  וועדת

החברה, הן בתנאי שוק ואין להם השפעה מהותית על רווחיות החברה, מתבצעות במהלך העסקים הרגיל של 
 .החברה, רכושה או התחייבויותיה

 .החברות בחוק ןכהגדרת" ותחריג אות"עסק מהוות ןאינאות העסק
  
דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של אגרות החוב שבמחזור אישר  ,2019בנובמבר  21בישיבתו מיום  ג.

ש"ח לתקופה של  לפיא 100)מסדרה א' או ב', על פי החלטת הנהלת החברה שהוסמכה לצורך כך( בסכום של עד 
חצי שנה ממועד ההחלטה. השיקול העיקרי שעמד בבסיס ההחלטה הינו לאפשר לחברה להמשיך ולהיחשב 

במועד  1970-ג')א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל5בתקנה  "תאגיד קטן" כהגדרתו
, מה שיאפשר לחברה להמשיך ולאמץ את ההקלות שניתנו ל"תאגיד קטן" 2020בינואר    1  ביום הקובע הבא, קרי

אבים עפ"י התקנות הנ"ל, ובכך לאפשר לחברה לחסוך עלויות והוצאות בהיקפים של עשרות אלפי שקלים ומש
נוספים דוגמת כוח אדם נוסף ושירותים חיצוניים נוספים שיכול והחברה תידרש לשכור לאור הגילויים 

 והבאורים שחברות שאינן נחשבות "תאגיד קטן" נדרשות ליתן בדוחות הכספיים עפ"י התקנות.
 

 מכשירים פיננסיים -5באור 
 
 שווי הוגן 
  
בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים המוצגות הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה  

 בדוחות הכספיים שלא על פי שווין ההוגן ולגביהן קיים הבדל מהותי בין הערך בספרים לשווי הוגן:
   
   
 ( 2) שווי הוגן (1) ערך בספרים 
 בדצמבר 31 בספטמבר 30 בדצמבר 31 בספטמבר 30 

 2019 2018 2018 2019 2018 2018 

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

 אלפי ש"ח 

       
       

        התחייבויות פיננסיות
 - - 104,080 - - 100,698 אגרות חוב )סדרה א'( 

 - - 99,980 - - 98,855 '(באגרות חוב )סדרה 
 199,553 - - 204,060 - - 

 
 
 לשלם.כולל ריבית ( 1)
 .הדוחהשווי ההוגן מבוסס על שווי בורסה לתאריך ( 2)

  
 



 

 

 

 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 

 
)להלן:    2019  בספטמבר  30היה ותפרסם החברה הצעת מדף הכוללת את הדוחות הכספיים של החברה ליום  

ה שנחתם על ידנו  "(, אנו מסכימים כי דוח הסקירה על דוחות כספיים אל שלישילרבעון  "הדוחות הכספיים
 ייכלל בהצעת המדף, לרבות בדרך של הפניה.  2019 בנובמבר 21בתאריך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  עמית, חלפון                                                                      
                                                              
            רואי חשבון                                                                       

                                                                                      

 , גבעתיים

 2019, מברבנוב 21
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ג' 38נה קהצהרות מנהלים בהתאם לת - ד'חלק 
 לתקנות הדוחות 
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 מנהליםהצהרות 

 ( 1ג)ד() 38רת מנהל כללי לפי תקנה הצה

 מצהיר כי: ,חברה, מנכ"ל הנידםאלי אני, 

לרבעון "( ידהתאג: "לן)לה בע"מ שוהם ביזנס .א.נ חברת של הרבעונינתי את הדוח בח (1)
 ; "(תהדוחו)להלן: " 2019שנת של  לישיהש

צג של לא חסר בהם מצג לא נכון של עובדה מהותית וכוללים כל מ לפי ידיעתי, הדוחות אינם (2)
לו אותם יבות שבהן נכלהנסעובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור 

 ם בהתייחס לתקופת הדוחות; מטעי מצגים, לא יהיו

משקפים באופן נאות, מכל ות אחר הכלול בדוחדע כספי תי, הדוחות הכספיים ומיפי ידיעל (3)
המזומנים של התאגיד  ולות ותזרימית, את המצב הכספי, תוצאות הפענות המהותיויהבח

 חות; הדולתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

דירקטוריון ורת של יקד, לדירקטוריון ולוועדת הבהתאגילרואה החשבון המבקר של גיליתי  (4)
י הכללי או מ לינה מהותית, שבה מעורב המנהשא ין מהותית וביןתרמית, בהתאגיד, כל 

ים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ם עובדים אחרשכפוף לו במישרין או מעורבי
 .יהםהגילוי ובבקרה על

 דין. כלאחריות כל אדם אחר, על פי או מ עיל כדי לגרוע מאחריותיאין באמור ל

 

 

 .2019, בנובמבר 21  

 רקטורל ודי, מנכ"דםניי אל  אריךת
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 ( 2ג)ד() 38תחום הכספים לפי תקנה כיר ביותר בבהצהרת נושא המשרה ה 

, תחום הכספיםר בביות ההמשרה הבכיר תונושא חברהה מנהלת הכספים של, ר הררילימואני, 
 מצהירה כי:

ר הכלול בדוחות לתקופת ספי האחהכהכספיים ביניים ואת המידע וחות בחנתי את הד (1)
)להלן:  2019שנת של  השלישיעון בלר"( התאגיד)להלן: " בע"מ סשוהם ביזנ ..נאשל הביניים 

 ; "(הדוחות"

 תקופת הבינייםלהדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  לפי ידיעתי, (2)
ל עובדה מהותית ם מצג שבהשל עובדה מהותית ולא חסר  נכון אינם כוללים כל מצג לא

היו צגים, לא ימהנסיבות שבהן נכללו אותם  ים שנכללו בהם, לאורגדי שהמצהנחוץ כ
 חות; מטעים בהתייחס לתקופת הדו

יים ת לתקופת הבינותי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחלפי ידיע (3)
וצאות הפעולות כספי, תה הבחינות המהותיות, את המצבמכל  משקפים באופן נאות,

 הדוחות;  ולתקופות שאליהם מתייחסים של התאגיד לתאריכים םהמזומניותזרימי 

וריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, לדירקטיליתי לרואה החשבון המבקר של ג (4)
מנהל הכללי או מי ורב הן שאינה מהותית, שבה מעין מהותית וביבהתאגיד, כל תרמית, 

ווח הכספי ם תפקיד משמעותי בדיהם שיש לאו מעורבים עובדים אחרימישרין ב שכפוף לו
 ליהם.עובגילוי ובבקרה 

 ל אדם אחר, על פי כל דין.י או מאחריות כבאמור לעיל כדי לגרוע מאחריותאין 

 

 

 .2019 בנובמבר, 21  
 כספים הלתמנ, ימור הרריל  תאריך
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