
 

 

 אס.אר. אקורד בע"מ
 

 דיווח מקדים  

 נתונים כספיים   על

   2019בדצמבר  31ליום 
 

 )בלתי מבוקר ובלתי סקור( 

 
 

 

 

באותו תאריך, אשר נכללים בדיווח  סתיימה נ שולשנה  2019בדצמבר  31הנתונים הכמותיים והכספיים החזויים ליום 

היות שימושי למשקיעים על רקע זה. למועד פרסום  ל  ניתנים באופן חד פעמי בשל ההערכה כי המידע עשוי מקדים זה

של דיווח מקדים ואין בכוונתה לפרסם באופן קבוע דיווחים מקדימים  דיווח מקדים זה, החברה לא אימצה מדיניות 

 .  דיווח עתידיות   נוספים ביחס לתקופות

 

לשנת  המבוקרים של החברה ם ייהנתונים בדיווח מקדים זה אינם מהווים תחליף לגילוי המלא, שייכלל בדוחות הכספ

ואין כל ודאות שהם יהיו זהים לנתונים הסופיים שייכללו   2020 אפריל תפרסם עד לתום חודש החברה , אשר 2019

. הליכי הבקרה של החברה טרם הסתיימו והנתונים בדיווח מקדים זה טרם בוקרו על ידי  2019בדוחות הכספיים לשנת 

בידי דירקטוריון  והם טרם אושרו ינם יכולים להיחשב בגדר נתונים מבוקרים א הם , רואה החשבון המבקר של החברה 

לאור האמור, נתונים אלו, כולם או חלקם,   ה. נכונים למועד פרסום דיווח מקדים ז  נתונים אלה . החברה כנתונים כאמור

 .  2019לשנת הכספיים  עד למועד פרסום הדוחות  ואף באופן מהותי, עשויים להשתנות 
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 אר. אקורד בע"מ .סא
 

 דיווח מקדים –דוחות על המצב הכספי 

 
 

 בדצמבר 31ליום  

 
2019 2018 

 אלפי ש"ח 

   נכסים

   

   נכסים שוטפים

 3,506 4,652 מזומנים ושווי מזומנים

 1,500 1,500 מזומנים מוגבלים בשימוש 

 2,045 2,000 פקדונות אצל נותני אשראי אחרים

 - 439 בטוחות סחירות

 470,318 649,925 נטו לקוחותאשראי 

 314 7,597 חייבים ויתרות חובה

 477,683 666,113 סה"כ נכסים שוטפים

   

   נכסים לא שוטפים

 7,962 35,731 נטו לקוחותאשראי 

 477 - דרך רווח והפסד הוגןנכסים פיננסיים בשווי 

 12,717 11,800 נדל"ן להשקעה

 184 531 רכוש קבוע, נטו

 - 928 ס בגין זכות שימושנכ

 - 3,151 נכסי מס נדחה

 21,340 52,141 סה''כ נכסים לא שוטפים 

   

 499,023 718,254 סה"כ נכסים

   

   התחייבויות והון 

   

   התחייבויות שוטפות

 314,595 474,025 ונותני אשראי אחרים אשראי מתאגידים בנקאיים

 - 464 ירההתחייבות בגין חכת שוטפת של וחל

 8,105 33,759 בות בגין מסים שוטפיםהתחיי

 55,286 71,156 הלוואת בעלים 

 3,455 10,314  זכאים ויתרות זכות

   

 381,441 589,718 סה"כ התחייבויות שוטפות

   

   ותלא שוטפ התחייבויות

 - 478 בניכוי חלות שוטפתחכירה התחייבות בגין 

 1,950 - עתודה למס נדחה

 1,950 478  וטפותהתחייבויות לא שכ ''סה

   

   

 115,632 128,058 הון 
   

 499,023 718,254 סה"כ התחייבויות והון
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 אס.אר. אקורד בע"מ 
 

 דיווח מקדים – הרווח או הפסדדוחות על 
 

 

 בדצמבר 31ביום  שנסתיימהלשנה  

 2019 2018 2017 
 אלפי ש"ח 

    

 49,524  68,993  111,945  הכנסות מימון 

    

 49,524  68,993  111,945   סה"כ הכנסות

    

 (9,966)  (13,990) (23,723) הוצאות מימון ועלות ההכנסות

    

 39,558  55,003  88,222  הכנסות מימון, נטו

    

 (6,243) (3,575) (6,697)   הפסדי אשראי והפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבים 

    

 נטו בניכוי הפסדי אשראי והפסדים מירידת ערך  הכנסות מימון,

 33,315 51,428  81,525  לקוחות וחייבים 

    

 (6,590) (7,625) (8,862) הוצאות הנהלה וכלליות 

    

 26,725  43,803  72,663  רווח מפעולות רגילות

    

 (508) (322) (477) הוצאות אחרות

 -  1,650  1,177  השקעה, נטול"ן לווי הוגן של נדרווח משינוי בש

    

 26,217  45,131  73,363  רווח לפני הוצאות מסים על הכנסה

    

 (1,417)   (19,310) (17,532) הוצאות מסים על הכנסה 

    

 24,800  25,821  55,831  נקי לשנהרווח 

    

    :)בש"ח(  רהת החבמניו למניה רגילה אחת המיוחס לבעלי נקי  רווח 

 2.09  2.18  4.70  :למניה רווח בסיסי

 2.09  2.18  4.70  :מדולל למניהרווח 
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 אס.אר. אקורד בע"מ 
 

 דיווח מקדים – השינויים בהוןדוחות על 
 

 2019בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות וקרנות 
קרן מעסקאות 

 לסך הכ יתרת הפסד טה עם בעל שלי

 אלפי ש"ח 

      

 115,632  (152,294) 4,096 230,689 33,141 2019בינואר  1יתרה ליום 

 IFRIC  - - - (15,960) (15,960) 23השפעת היישום לראשונה של 

 99,672  (168,254) 4,096 230,689 33,141 לאחר היישום לראשונה 2019בינואר  1יתרה ליום 

      

 55,831  55,831  - - - שנהלנקי  וחור

      

 55,831  55,831  - - - שנהכולל לרווח סך הכל 

      

 (30,000) (30,000) - - - דיבידנד ששולם 

 2,555   - 2,555 - - קרן הון מעסקאות עם בעל שליטה

 128,058  (142,423) 6,651 230,689 33,141 2019בדצמבר  31סה"כ הון ליום 

      

 2018בדצמבר  31ביום לשנה שנסתיימה  

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות וקרנות 
קרן מעסקאות 
 סך הכל יתרת הפסד עם בעל שליטה 

 אלפי ש"ח 

      

 105,631  (160,740) 2,541 230,689 33,141 2018בינואר  1יתרה ליום 

 IFRS  - - - (375) (375) 9השפעת היישום לראשונה של 

 105,256  (161,115) 2,541 230,689 33,141 לאחר היישום לראשונה 2018בינואר  1ם ליו יתרה

      

 25,821  25,821  - - - שנהלנקי  רווח

      

 25,821  25,821  - - - שנהכולל לרווח סך הכל 

      

 (17,000) (17,000) - - - דיבידנד ששולם 

 1,555   - 1,555 - -  קרן הון מעסקאות עם בעל שליטה

 115,632  (152,294) 4,096 230,689 33,141 2018בדצמבר  31"כ הון ליום סה
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 אס.אר. אקורד בע"מ 
 

 דיווח מקדים -המשך  – השינויים בהוןדוחות על 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות וקרנות 
קרן מעסקאות 
 סך הכל רת הפסדתי עם בעל שליטה 

 לפי ש"חא 

      

 87,837  (177,540) 1,547 230,689 33,141  2017בינואר  1יתרה ליום 

      

 24,800  24,800  - - - שנהלנקי  רווח

      

 24,800  24,800  - - - שנהכולל לרווח סך הכל 

      

 (8,000) (8,000) - - - דיבידנד ששולם 

 994  - 994 - -  עם בעל שליטה קרן הון מעסקאות

 105,631  (160,740) 2,541 230,689 33,141 2017בדצמבר  31סה"כ הון ליום 
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 אס.אר. אקורד בע"מ 
 

 דיווח מקדים – על תזרימי המזומנים דוחות
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

    שוטפתפעילות לתזרימי מזומנים 

 24,800  25,821  55,831  רווח לשנה

 

    :התאמות

  55  40  516  פחת והפחתות 

 (2,170) -  -  ריבית בגין הלוואת בעלים, נטו

  1,417  19,310  17,532  הוצאת מסים על ההכנסה

 -  (1,650) (1,177) רווח משינוי בשווי הוגן ומימוש של נדל"ן להשקעה, נטו

 -  -  1,062  עלויות מימון אחרות

 508  322  581  ירידת ערך נכסים פיננסיים

 994  1,555  2,555  רבות בעל שליטההטבת ע

  21,069  19,577  804 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

 (60,982) (195,142) (207,616) בחייבים ויתרות חובה ובלקוחות עלייה 

 (711) (79) 1,235  זכאים ויתרות זכותלספקים ולבהתחייבויות  (ירידה)עלייה 

 (206,381) (195,221) (61,693) 

 -  (10,560) (14,000) מסים על הכנסה ששולמו

 (36,089) (160,383) (143,481) שוטפתטו ששימשו לפעילות מזומנים נ

    

    השקעהפעילות לתזרימי מזומנים 

 (70) (140) (399) , נטורכישת רכוש קבוע

 (234) (5,769) (1,026) תשלומים על חשבון נדל"ן להשקעה

 -  -  1,700  רת נדל"ן להשקעהתקבולים ממכי

 (1,304) -  (543) רכישת נכסים פיננסיים

 -  (2,045)  45  ירידה )עליה( בפקדונות אצל נותני אשראי אחרים

 -  3,500  -  ירידה במזומנים מוגבלים בשימוש

 (1,608) (4,454) (223) השקעה מזומנים נטו ששימשו לפעילות

    

    ת מימוןמי מזומנים מפעילוריתז

 43,581  193,984  159,430  נטו קבלת אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים לזמן קצר,

 83,990  112,950  169,800  קבלת הלוואת בעלים 

 (86,305) (122,189) (153,930) פרעון הלוואת בעלים 

 -   -  (450) פרעון קרן התחייבות בגין חכירה

 (8,000) (17,000) (30,000) דיבידנד ששולם

 33,266  167,745  144,850  מימון מזומנים נטו שנבעו מפעילות

 (4,431) 2,908  1,146  במזומנים ושווי מזומנים  (ירידהעליה )

 5,029  598  3,506  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 598  3,506  4,652  תרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנהי

 

    :מידע נוסף על תזרימי המזומנים

    מזומנים ששולמו במשך השנה עבור:

 (7,595) (8,739) (17,350)  ריבית

     פעילות מהותית שלא במזומן:        

 (4,424) (7,595) (,7398)  נדל"ן להשקעה כנגד זכאים ויתרות זכות         
 

(6,240) (1,709)  - 

 - -  7,043  מכירת נדל"ן להשקעה שלא במזומן

 -  (3,355) -  נדל"ן להשקעה כנגד קיזוז יתרת לקוחות
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 אקורד בע"מ  אס.אר.
 

 דיווח מקדים – מידע נוסף
 
 
 ים בתקופת הדוחארועים מהותי .1
 

וצים אחזקות בע"מ, אשר למיטב ידיעת החברה הינה  ,בעל השליטה בחברה ,התקשרו מר עדי צים 2019בנובמבר  4 ביום
נשלט בעקיפין על ידי קרן תאגיד ה"(, טופקו' ריץעם ריץ' טופקו בע"מ )" בהסכם "( "עדי ציםבשליטת עדי צים )ביחד ולחוד: 

מניות רגילות  1,186,949למכירת  ,אשר לה מייעצת אייפקס ישראל בע"מ ,AMI Fund Opportunitiesהפרטית  ההשקעות
בנובמבר  6ההשלמה ) למועד נכון, "(, אשר הוחזקו על ידי תאגיד בשליטתו של עדי צים והיווהנרכשות המניותללא ע.נ. )" 

ש"ח  45וזאת במחיר של  ,ה בהמהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבע 10% -כ ,"(מועד ההשלמה( )"2019
שתי אופציות למימוש, לפי שיקול דעתה  טופקו' לריץהעניק  בנוסף, עדי צים ."(למניה המחיר)"  לכל מניה רגילה של החברה

מעדי רשו, לרכישת מניות נוספות של החברה ' טופקו ובכפוף לקבלת אישורים והיתרים רגולטוריים ככל שיידריץהבלעדי של 
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה במועד חתימת  5% -אחת מהן בשיעור של כ, אשר כל צים

ש"ח למניה ואילו מחיר המימוש של האופציה  60"(. מחיר המימוש של האופציה הראשונה הינו אופציות הרכשההסכם )"
חודשים ממועד ההשלמה, בהתאמה.  30 -ו 18ל ש"ח למניה, והן תהיינה ניתנות למימוש במהלך תקופה ש 66השנייה הינו 

לרכישת מניות נוספות במסגרת ההסכם האמור, הוקנו לריץ טופקו אופצית מכר למכירת המניות הנרכשות לעדי צים, זכות 
 .  2019בנובמבר  6עדי צים ועוד. העסקה כאמור הושלמה ביום מאת 

 
 ארועים מהותיים לאחר תקופת הדוח .2
 

 ל החברההקצאת ניירות ערך ש .2.1
 

להקצאת ניירות  גנים בחברהר)בהם אישור האולאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים , 2020בינואר  14ביום 
אישור הבורסה לרישומן הערך המוקצים, אישור האורגנים של ריץ' טופקו להשתתפותה בהקצאה נשוא סעיף זה ו

משקיעים,  11 -ל תה החברה(, הקצ" יםהתנאים המתל)" המניות ושל מניות המימוש, כהגדרתן להלןשל למסחר 
 ,"(הניצעיםריץ' טופקו )" ,ביניהם ,הנמנים עם משקיעים מהסוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך

-ש"ח לכל מניה ו  60", לפי העניין( במחיר של המניה" ו/או "המניותמניות רגילות של החברה )"  1,120,704
 78 -מניות החברה, במחיר מימוש השווה ל 1,120,704תנות למימוש לעד אופציות )לא סחירות( הני 1,120,704 

, וזאת החל ממועד הקצאתן ועד לתום שנתיים ממועד "(מחיר המימוש)"  כפוף להתאמות ,ש"ח )לא צמוד( לכל מניה
"(, הכל ניירות הערך המוקציםניין; האופציות ביחד עם המניות: " ", לפי העמניות המימוש" -" והאופציותהקצאתן )" 

וו לאחר הקצאתם, יזהים לכלל הניצעים וה הוקצו לניצעים בתנאיםבמסגרת הצעה פרטית. ניירות הערך המוקצים, 
(. התמורה המיידית 15.88% -ובדילול מלא כ) מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה 8.63% -כ

לפי ש"ח. התמורה העתידית שתנבע לחברה, א 67,242 -רוטו( שנבעה לחברה מהמניות הסתכמה לסך של כ)ב
 אלפי ש"ח. 87,415 -ככל שתמומשנה מלוא האופציות למניות המימוש ובהתבסס על מחיר המימוש, תעמוד על כ

 
 (ovidC-19) השלכות התפשטות נגיף הקורונה .2.2

 

. בחודש ישראל ובהן בעולם, ומשם התפשט למדינות רבות הקורונה נגיף בסין התפרץ 2019 דצמבר חודששלהי ב
הקורונה המתפשט במהירות כעל מצב חירום בריאותי נגיף ארגון הבריאות העולמי הכריז על התפרצות  2020ינואר 
, יל להשפעות ההרסניות על חיי אדם. במקבמגיפה עולמיתעל הכריז עליה כ 2020מרס ב 11ביום ו עולמי

משמעותיות, גלובליות ומקומיות, עם השלכות ומאקרו כלכליות יש כבר השפעות עסקיות הקורונה  נגיף להתפרצות
תנודתיות בשערי חליפין, זרחים, הגבלות על תנועת אסגירת גבולות, ב, הבאות לידי ביטוי, בין היתר, הולכות וגדלות
 .תהאטה משמעותית בפעילות חברות וכן השפעות כלכליות נוספו, ותהבורסקריסה במדדי 

 

להביא להרעה מהותית בפעילות  לולותעהקורונה החברה, השלכות התמשכות התפשטות נגיף הנהלת להערכת 
יבטים של גידול ברמות סיכון האשראי , אשר צפויה לקבל ביטוי בההחברהחשופה פעילות  ולהמשק הישראלי 

ת של עסקים, היבטים המאפיינים אירועים מתמשכים מסוג זה. מטבע הדברים, הרעה מהותית במשק ובקשיי נזילו
בטווח הקרוב, . בפעילות המשק הישראלי לזמן ממושך, צפויה להביא גם להרעה בתוצאות פעילותה של החברה

בנקאי  ע צפויה להגדיל את הדרישה של עסקים בישראל לאשראי חוץהחברה, התמשכות האירוהנהלת להערכת 
לקוחות הכתוצאה מהרעה אפשרית בפעילות סיכוני האשראי מחד ולגידול במצד לקוחות קיימים ולקוחות חדשים 

 . יגדלו המרווחים בענףמכך , אשר כפועל יוצא מאידך
 

ים ענפ - ביגוד והנעלה, תעופה, תיירות, מסעדות וקניונים למשקי בית וכן לענפי המלונאות,יודגש כי חשיפת החברה 
 .הינה זניחהאשר נפגעו עד כה קשות מהשלכות התפשטות נגיף הקורונה, 

 

מבצע ברמה יומית הערכת סיכונים מינתה צוות מקצועי אשר הנהלת החברה ערנית למצב השורר בשווקים, 
החברה  ,בהתאם. ירעון התחייבויות לקוחותיה כלפיהפועלת במתכונת שמרנית על מנת להבטיח את פוחשיפות ו

ממשיכה, כפי שנהגה עד והליכי חיתום מחמירים מהרגיל  מבצעתדואגת לעיבוי הבטחונות המתקבלים מלקוחותיה, 
 .כמו גם הגדלת המרווח הפיננסי תיק האשראי טיובהיום, ב

 
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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, במגבלות האמורות לעיל, להעניק להם ותמשיךעם זאת, הנהלת החברה ממשיכה לגלות אחריות כלפי לקוחותיה 
נמשכת כסדרה במסגרת המגבלות הנקבעות, כאמור לציין כי פעילות החברה יש  להם בימים אלו. סייעים ולשירות

 מעת לעת, על ידי הגופים הממשלתיים השונים.
 

וואת הבעלים יצוין כי מר עדי צים, בעל השליטה בחברה, ממשיך לתמוך בחברה ביתר שאת באמצעות הגדלת הל
והמשך העמדת ערבויות אישיות לטובת  מיליון ש"ח( 102 -ים זה על סך של כח מקדווי)העומדת נכון למועד ד

 .התאגידים המממנים להבטחת התחייבויות החברה
 

בשל וזאת רוכה להתמודד עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה ותוצאותיהם היא עהנהלת החברה סבורה כי 
וזאת  בגינווהבטחונות שהתקבלו  י שהיא מנהלתמצבה הפיננסי האיתן, הנתמך בין היתר באיכות תיק האשרא

 .שצברה מוניטיןוה , תמיכת בעל השליטה בחברהעם המערכת הבנקאית יחסיה העסקייםעם בשילוב 
 

, מדובר באירוע 'מתגלגל', המאופיין באי ודאות רבה, בין היתר, ח מקדים זהווידמועד פרסום מובהר כי נכון ל
, משך ההתפשטות והצעדים שיינקטו על ידי הרשויות השונות. לפיכך הקורונה בקשר עם קצב התפשטות נגיף

, עתידהערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של התפשטות נגיף הקורונה, מהוות מידע צופה פני 
על אינפורמציה הקיימת היום בחברה נכון למועד מידע זה מבוסס . 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

בהם ניסיון העבר, הערכות שונות ביחס למצב השווקים מהערכות ואומדנים של החברה  דיווח מקדים זה,
דאות כי האמור לעיל יתממש ל ופועלת החברה ובגורמים חיצוניים אשר אינם בשליטת החברה. לפיכך, אין כ

 .שונות באופן מהותי מההערכות המפורטות לעיל תוהתוצאות בפועל עשויות להיו
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