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מידע צופה פני עתיד
▪

מצגת זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד ואין לפרשה כהצעה או הזמנה לרכישת
ו/או הקצאת ניירות ערך של החברה

▪

המידע הכלול במצגת מוצג בתמצית למטרות נוחות בלבד והוא אינו מהווה בסיס לקבלת
החלטת השקעה ,המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת
או איסוף וניתוח מידע עצמאי של כל משקיע פוטנציאלי

▪

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
מידע כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות ,אומדנים ומידע אחר המתייחסים
לאירועים ו\או לעניינים עתידיים ,שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה
("מידע צופה פני עתיד")

▪

מידע צופה פני עתיד ,אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה
הסובייקטיבית של החברה התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד
עשוי להיות מושפע ,בין היתר ,מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ,וכן
מהתפתחויות בסביבה הכללית ומגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה ,אשר
אינם ניתנים לחיזוי מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה

▪

התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה
במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או
הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד
עריכת מצגת זו

אירועים משמעותיים במהלך שנת 2020
בחודש מרץ ( 2020בתקופת הקורונה)
אישר תאגיד בנקאי נוסף העמדת
מסגרת אשראי של  10מיליון ש"ח
לחברה.
בחודש אוגוסט  2020הודיעה אי בי אי
בית השקעות על מימוש חלק מהאופציה
שהועמדה לה להמרה למניות ערך
פיננסים
החברה נהנית מעודפי ביקוש לאשראי.
דבר שמוביל את החברה לגידול בשיעורי
הריבית על הלוואות וניכיונות.

בחודש אוגוסט  2020השלימה החברה הנפקה פרטית
למשקיעים מוסדיים בהובלת מור בית השקעות
החברה התקשרה בהסכם להשקעה בחברת אפ קפיטל .לאפ
קפיטל טכנולוגיה ייחודית המאפשרת ביצוע פעילות פיננסית
של מימון בצורה מהירה ויעילה .החברה רואה בהשקעה
בחדשנות טכנולוגית קטליזטור להגדלת הפעילות העתידית.
ערך פיננסים הודיעה על כוונתה להתרכז במתן אשראי חוץ
בנקאי ותצמצם את פעילותה בתחום הביו -מד .למימוש כוונה
זו התקשרה ערך פיננסים עם חברת נקסט ג'ן ופועלת
להעברת פעילות ה.Eye-pen-

תוצאות פעילות מגזר המימון החוץ בנקאי

תוצאות מגזר האשראי החוץ בנקאי (אלפי ש"ח)
חציון 2020 1

חציון 2019 2
אלפי ש"ח

חציון 2019 1

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הפרשה לחובות מסופקים
הכנסות מימון ,נטו

4,673
-1,155
-1,217
2,301

3,571
-1,090
-597
1,884

3,021
-859
2,162

הוצאות הנהלה וכלליות

-1,332
1,423
2,393
-276
2,117

-986
-1,963
-1,065
109
-956

-865
-4,744
-3,447
-284
-3,731

הוצאות (הכנסות) מימון
רווח המגזר לפני מיסים על הכנסה
מיסים על הכנסה
רווח נקי מפעילות מגזר המימון החוץ בנקאי

תוצאות פעילות מגזר המימון החוץ בנקאי

החברה הגדילה את ההכנסות בשיעור של
יותר מ 50%ביחס לתקופה המקבילה
אשתקד (באלפי ש"ח)
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צפי לגידול בהון העצמי ובאשראי
החברה צופה כי המוסדיים בהובלת מור בית השקעות וגם אי בי איי יבצעו המרה של האופציות
הקיימות והאופציות שהונפקו להם דבר שיגדיל את ההון העצמי של החברה בשנת .2021
נכון ליום  30.6.2020יחס הון עצמי למאזן של החברה עומד על  30%וצפוי להישמר בתקופה
הקרובה בשיעור של .30-35%

החברה נהנית מעודפי ביקוש לאשראי .דבר שמוביל את החברה להעלאת שיעורי הריבית על
ההלוואות והניכיונות .כך שהחברה צופה כי שיעורי הרווחיות שלה ישמרו גם בתקופות הבאות.

הנחת העבודה של החברה עתה ,היא שאין בכוונתה לחלק דיבידנד בשנה הקרובה ובכך להגדיל
את ההון העצמי ומקורות מהמימון.
•
•

לא כולל פעילות צפויה בעקבות ההסכם עם אפ-קפיטל.
מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ני"ע ,ומבוסס על הערכות החברה נכון למועד המצגת ,אשר התממשותן אינה ודאית

החברה הגדילה את ההון העצמי בכ 14-מיליון ש"ח
בגיוס הון והמרת אופציות

שכבות הון

גידול בהון העצמי ,גידול אשראי מבנקים ומוסדיים
מקורות תיק האשראי (מיליון ש"ח)
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* מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ני"ע ,ומבוסס על הערכות החברה נכון למועד המצגת ,אשר
התממשותן אינה ודאית

גיוס מקורות מימון צפוי להגדיל באופן משמעותי את
רווחיות החברה

תחזית הכנסות ורווחים*
הכנסות ורווחים צפויים (מיליוני ש"ח)
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לא כולל פעילות צפויה בעקבות ההסכם עם אפ-קפיטל.
מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ני"ע ,ומבוסס על הערכות החברה נכון למועד המצגת ,אשר
התממשותן אינה ודאית

גיול לקוחות

רוב האשראי לקוחות הינו לזמן קצר
12%

88%

אשראי לקוחות מעל שנה

אשראי לקוחות עד שנה

מנועי הצמיחה

ההסכם עם אפ-קפיטל
יגרור השבחת תיק
האשראי על ידי שימוש
בטכנולוגיות חדשות
בענף

התמקדות באוכלוסיות
מגוונות ובדגש על האוכלוסיה
החרדית

קידום דירוג החברה לצורך
גיוון אפשרויות המימון,
הפחתת עלויות והמשך גיוס
מקורות מימון זולים יותר

תודה רבה

אוגוסט 2018

