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-"להתש(, ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות בתקנות המונח כמשמעות" קטן תאגיד" הינה החברה
 כי החברה דירקטוריון אישר ,2014 ,במרס 30"(. ביום דוחות תקופתיים ומיידיים תקנות)" 1970

במסגרת אישורו האמור החליט דירקטוריון  שרכא ,התנאים לסיווגה כ"תאגיד קטן" לגביה מתקיימים
זאת החל  דוחות תקופתיים ומיידיים, ד לתקנות5החברה לאמץ את כל ההקלות המפורטות בתקנה 

 31 ביום החברה שפרסמה מיידי וחיוד ראו ,נוספים לפרטים. 2013תקופתי של החברה לשנת המהדוח 
עמידתה בתנאים לסיווג כתאגיד קטן  את בחנה החברה .(2014-01-031257: מס' אסמכתא) 2014במרס, 

 ומצאה כי אלה מתקיימים. 2021בינואר,  1נכון ליום 

מעבר למתכונת דיווח חצי שנתית בהתאם להוראות תקנה  בדבר דיווחה החברה 2018באפריל,  9ביום 
)אסמכתא  2018 ,בינואר 1-, החל מתקופת הדיווח המתחילה בדוחות תקופתיים ומיידיים ( לתקנות5ד)5

 .(2018-01-029277 :מס'

 
 
 
 
 

 2020בדצמבר  31 :תאריך המאזן

 2021במרס  41 :תאריך הדוח

 



 

 
 

 ענייניםהתוכן 

 
  תאור עסקי החברה –פרק א' 
 

  פעילות החברה ותאור התפתחות עסקיה .1

 1–א כללי .1

 2–א הדוח בתקופת עסקיה התפתחותוהחברה  עסקי תיאור .2

 9–א תחום הפעילות של החברה  .3

 10–א במניותיה ועסקאות החברה בהון השקעות .4

 12–א דיבידנדים  חלוקת .5

  ומידע אחרמידע כספי  .2

 13–א  הפעילות של התאגיד םמידע כספי לגבי תחו .6

 13–א  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .7

  הפעילות תיאור תחום .3

 17 –א  מידע כללי על תחום הפעילות .8

 30 –א  מוצרים ושירותים .9

 31 –א  הכנסותפילוח  .10

 31 –א  לקוחות .11

 39 –א  הפרשה לחובות מסופקים .12

 40 –א  שיווק .13

 40 –א  תחרות .14

 41 –א  עונתיות .15

 41 –א  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .16

 41 –א  הון אנושי .17

 44 –א  הון חוזר .18

 44 –א  השקעות  .19

 45 –א  מימון ואשראי .20

 49 –א  מיסוי .21

 50 –א  הסכמים מהותיים .22

 50 –א  משפטייםהליכים  .23

 51 –א  יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות החברה .24

 52 –א  גורמי סיכון .25

  על מצב עסקי התאגידדוח הדירקטוריון  –פרק ב' 

  2020בדצמבר  31ליום  דוחות כספיים –פרק ג' 

  פרטים נוספים על התאגיד –פרק ד' 

 הצהרות מנהלים -פרק ה'
 

 



 

 1-א
 

 2020תקופתי לשנת  דוח "מ |בע וואליו קפיטל וואן

 
 התאגיד עסקי תיאור –' א פרק

 

 , כפי שחלו( והתפתחות עסקיה"החברה") בע"מ וואליו קפיטל וואן חברת עסקי תיאור להלן מובא זה בפרק

. למעט אם נאמר מפורשות אחרת, הנתונים של דוח זה פרסומו למועד ועד"( הדוח תקופת)" 2020במהלך שנת 

מועד "או  "התקופתי הדוחמועד ") 2020בדצמבר  31הכספיים המופיעים בדוח תקופתי זה נכונים ליום 

   (."הדוח

, וביחס לעסקי 1970-הדו"ח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 . 2016-האשראי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו

מהותיות המידע הכלול בדוח תקופתי זה, לרבות תיאור עסקאות מהותיות במהלך שנת הדוח נבחנים 

כדי ליתן תמונה מנקודת ראותה של החברה, כאשר בחלק מהמקרים הורחב התיאור מעבר לשנת הדוח ב

 מקיפה של הנושא המתואר. 

תיאור עסקי התאגיד יש לקרוא יחד עם כל החלקים האחרים של הדוח התקופתי, לרבות  –את פרק א' 

 דוח הדירקטוריון והביאורים לדוחות הכספיים. 

 מידע צופה פני עתיד

מידע זה כולל, בין היתר,  .1968-דוח זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים ובכללם התייחסות 

להתפתחויות שונות, אשר התממשותם אינה וודאית ומושפעת מגורמים שונים, בין היתר, מגורמים 

 שאינם בשליטת החברה. 

עשויות להיות שונות מהמתואר בדו"ח זה. מידע צופה מובהר בזאת כי התוצאות העיתדיות של החברה 

ככל  –פני עתיד בדוח זה מתייחס אך ורק למועד בו נכתב, והחברה אינה מתחייבת לעדכנו או לשנותו 

 שמידע נוסף בקשר למידע שניתן בדו"ח יגיע לידיעתה. 

 

  

 

 

 

 

 

 

כלכלית ושוק האשראי בו פועלת החברה, -( על הסביבה המקרוcovid-19להשלכות משבר הקורונה )
 להלן.  1.55.ראו סעיף 

 אשראי.התיאור המובא בדו"ח זה אינו מהווה ייעוץ או המלצה למתן יובהר כי 
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 ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד תיאור | ראשון חלק

 עסקיו התפתחות ותיאור התאגיד פעילות .1

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1.1

א.רוגובין קבלני בניין  –"י. גורדון  בשםכחברה פרטית,  1960 בשנתהחברה התאגדה בישראל 

 מניותיה ומאזהפכה לחברה ציבורית  והחברה לציבור לראשונה מניותיה הוצעו 1982 שנתבע"מ". ב

 את החברה שינתה 1997 בשנת"(. הבורסה"מ )"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר רשומות

 החברה של שמה שונה 2015ביולי  19 ביוםחברה לבניה השקעות ופיתוח בע"מ", רום -"דיל שמה

 של שמה שונה 2020בספטמבר  30 וביום.אל.טי שירותים פיננסים בע"מ לפי )כמו גם תחום עיסוקה(

 .הנוכחי לשמה החברה

זיקה, נכון הינה חברת רני צים אחזקות בע"מ, המח 2020בעלת השליטה בחברה, החל מחודש יולי, 

מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה. לפרטים נוספים אודות אחזקתו  53.43%-למועד הדו"ח בכ

 להלן.  1.4של מר רני צים, באמצעות חברת רני צים אחזקות בע"מ, ראה סעיף 

 השירותיםתחום פעילות אחד,  תחוםב פועלת החברה, זה דוח ולמועד 2020בדצמבר  31 ליום נכון

 בפרק כמפורט, בנוסף .(שיקיםבממסרים דחויים )ניכיון  מסחרו והלוואות מתן אשראי ,הפיננסיים

הקרובה לשני תחומי פעילות נוספים: תחום פעילות  הנהש במהלך להתפתח החברה בכוונת, זה

 . פינננסיים ופתרונות שירותיםמימון מלאי יבוא ותחום מתן 

 מבנה החברה .1.2

בחברה אחת, הפועלת בתחום הפינטק. לפירוט אודות השקעה  החברה מחזיקה"ח הדו למועד

  להלן.  17.1ראה סעיף  2021מהותית שביצעה החברה בינואר 

 נקודות ציון עיקריות בהתפתחות עסקי החברה בשנת הדו"ח .1.3

  - שינויים במבנה והון החברה

ת כירלממזכר הבנות מחייב נחתם  2020בפברואר  6ביום  -  בחברה השליטה החלפת .א

)באמצעות חברת שרון  השליטה מידי בעל השליטה הקודם בחברה, מר שרון פלאצ'י

רני צים אחזקות חברת )באמצעות  לבין מר רני צים, (בע"מ פלאצ'י יזמות עסקית

. השלמת העסקה הייתה כפופה לאישור רשות שוק ההון )שניתנה( כמפורט בע"מ(

השליטה  העברתהושלמה  2020ביולי  22ביום בהמשך ולהיתר שליטה למר רני צים. 

 . אחזקות בע"מ רני צים לחברת

חבילות של כתבי  167,129הנפיקה החברה  2020בחודש אוקטובר  - הון הנפקת .ב

סדרות שונות לכתבי אופציה  3 -כתבי אופציה מ 200-אופציה המורכבות כל אחת מ

ית כתבי אופציה בכל חבילה(. התמורה המייד 600המירים למניות החברה )סה"כ 

מיליון ש"ח )לפני הוצאות הנפקה בסך של  17-מהמנפקת האופציות עמדה על סך של כ

מיליון ש"ח(. בהנחת מימוש מלאה של כתבי האופציות )כלל ותתקיים( התמורה  0.7-כ

 .מיליון ש"ח 79-על סך של כ העמדהכוללת הצפויה לחברה למועד ההנפקה 
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אימצה החברה תוכנית  2020במאי,  21ביום  - תוכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה .ג

כתבי אופציה,  50,000,000תגמול לעובדים ונושאי משרה, לפיה ניתן להקצות עד 

מניות רגילות, ללא ערך נקוב של  50,000,000רשומים על שם, הניתנים למימוש לעד 

   -כתבי אופציה, הניתנים למימוש ל 1,500,000 הוקצו 2020החברה. בחודש יולי, 

חודש ללא ערך נקוב לנושאי משרה בחברה. כמו כן ב ,מניות רגילות 1,500,000

מניות  625,000 -כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 625,000 הוקצו 2021 ,פברואר

משרה ולעובד נוסף בחברה. לפרטים נוספים ראה  תרגילות, ללא ערך נקוב לנושא

 27(, מיום 2020-01-075438 -מס' )אסמכתא  2020, יוליב 15דיווחים מיידים מיום 

)אסמכתא  2021בפברואר,  9( ומיום 2020-01-079500 -)אסמכתא מס'  2020, ביולי

 (. 2021-01-016189 -מס' 

לאור העובדה שהחברה פעילה בתחום מתן  - החברה לפעילות רישיונות קבלת .ד

רישיונות מאת רשות בקבלת האשראי ותחום מתן שירותים פיננסיים פעילותה כפופה 

לחוק לחידוש רישיונותיה, בהתאם  בקשה החברה הגישהשוק ההון. במהלך השנה, 

 חוק)" 2016 -על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו הפיקוח

בקשה זו , "(הרישוי נוהלשירותים פיננסיים מוסדרים )" ונוהל רישוי "(הפיקוח

הודיעה רשות  2020במרץ  5 תן היתר השליטה. ביוםהוגשה בד בבד עם הבקשה למ

רישיונות החברה את ההון לחברה על כוונת המפקח )כהגדרתו בחוק( שלא לחדש  שוק

החברה עמדה בפני ו"( החברה רישיונות)"למתן אשראי ולמתן שירותים בנכס פיננסי 

הנהלתה, כמפורט מרבית שימוע ובסופו, על רקע החלפת השליטה בחברה והחלפת 

, והעניקה היתרי השליטה למר רישיונות החברהההון את בהמשך, חידשה רשות שוק 

 .2020ביוני  30ביום  רני צים,

מרבית הוחלפה בהדרגה ועד למועד הדו"ח  2020במהלך שנת  - החברה הנהלת החלפת .ה

ליף והחיהל בן סירה למנכ"ל החברה,  מונה מר 2020שדרת ההנהלה של החברה. ביולי 

את קודמו בתפקיד, מר שרון פלאצ'י. נוסף על מינויו, שונה באופן מהותי הרכב 

דירקטוריון החברה. בעל השליטה בחברה מונה ליו"ר דירקטוריון החברה והחליף את 

מר גם כדירקטור קודמו בתפקיד, מר אמתי וייס אשר יחד עימו סיים את תפקידו 

ן החברה הגב' צביה פרץ )דחצ"ית(, אשר כמו כן, הצטרפו לדירקטוריובן שי. אמנון 

 וכן הצטרפו, אשר שימשה כדירקטורית בלתי תליה שושנה איזנברגהחליפה את גב' 

להשלמת התמונה, יצוין מר אריאל אמור ומר עודד דולינסקי. לדירקטוריון החברה 

הגב' מעין ברגל לסמנכ"ל רגולציה של החברה ואלברט דבי  מונונהלה הה בשדרתכי 

 . סחר ואשראי לקוחות למנהל

התקבל אישור האסיפה הכללית לשינוי  2020בספטמבר,  22ביום  - ומיתוג שם שינוי .ו

שונה שמה של החברה )לאחר אישור  2020בספטמבר,  30שם החברה. ובהתאם ביום 

רשם החברות( מפי.אל.טי שירותים פיננסיים בע"מ לוואליו קפיטל וואן בע"מ. כמו 

 .  והוקם אתר האינטרנט של החברה החברהכן, בהתאם שונה לוגו 
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חברת עם  את התקשרותההשלימה החברה  2021ינואר חודש ב - מהותית השקעה .ז

Prepayמתמחה במערכות טכנולוגיות לניהול ותפעול ארנקים אשר פינטק  , חברת

בינואר  11יום במסגרת ההסכם, שנחתם ב .(Prepaid) ניםדיגיטליים וכרטיסי חיוב נטע

-של כסכום  2021שנת  תום, עד לPrepayהתחייבה החברה להשקיע, בחברת , 2021

להרחבה )מהונה המונפק של החברה הנרכשת  31.42%בתמורה לש"ח מיליון  9.6

, 2020בדצמבר  29לדוח זה ודיווח מיום  17.1ר' סעיף , Prepayאודות עסקת 

  (.134305-01-2020 אסמכתא:

עם  במזכר הבנות מחייבהחברה התקשרה  2021פברואר חודש ב - מהותית השקעה .ח

מתמחה  אשראשראי חוץ בנקאי , חברת "(אפליצ'ק גרופ)" גרופ בע"מ חברת אפליצ'ק

לרכישת  טכנולוגיים באמצעים הסתייעות תוך, מסורתי באופן המחאות בניכיון

 אפליקציתפלטפורמה לחיתום אשראי דיגיטלית וכן  גרופ'ק לאפליצ .פעילותה

 תשלם את החברה עבור הרכישהב כי מזכר ההבנות סוכם במסגרתתשלומים חכמה. 

( 2המניות המונפק של החברה ) מהון 15% הקצאת (1: )המפורטת להלן תמורהה

( הקצאה של כתבי 3)לבעל השליטה בחברה שקלים במזומן  ליוןמ 10של  תשלום

למניות החברה, לתקופה של שלוש שנים, עד לתקרה של  המיריםאופציה לא סחירים 

לדוח זה ודיווח  17.2ר' סעיף  'ק,אפליצאודות עסקת  להרחבה) מהון החברה. 10%

הואיל והעסקה  יובהר, כי (.2021-01-020284: אסמכתא, 2021 ,בפברואר 18מיום 

קה כפופה לתנאים מתלים לרבות ביצוע בדיקות נאותות אין כל וודאות כי העס

 .תושלם

עם חתמה החברה על מזכר הבנות מחייב  2021פברואר חודש ב – מיזם משותף הקמת .ט

 משותף )טרם נקבע אם במסגרת שותפות או חברה(, מייזםלצורך הקמת עמיל מכס, 

תתמחה  המייזםבבעלות עמיל המכס. פעילות  33%-בבעלות החברה ו 67%-שיהיה ב

במתן שירותים ליבואנים בתחום עמילות המכס, שילוח בין לאומי, אחסנה והפצה וכן 

פי המתווה הצדדים ישקיעו בפעילות -תפעול השרשרת הלוגיסטית לצורך ייבוא. על

אודות  להרחבהבהתאם לחלקו של כל צד ) ,"חש ליוןמ 1המשותפת סכום ראשוני של 

: אסמכתא, 2021 בפברואר, 23ודיווח מיום  לדוח זה 17.3ר' סעיף  ,המייזםעסקת 

הואיל והעסקה כפופה לתנאים מתלים לרבות ביצוע  יובהר, כי (.2021-01-022258

 .בדיקות נאותות אין כל וודאות כי העסקה תושלם

לצד הפעולות אותן מבצעת החברה במטרה להגדיל  - חדשות אשראי מסגרות קבלת .י

לגיוון  בשנה החולפתאת היקף פעילות מתן האשראי, תוך גיוס לקוחות, פעלה החברה 

הוזלתם )וזאת לצד הנפקת ההון שבוצעה(. בחודש ינואר למקורות האשראי שלה ו

הודיעה החברה על קבלת מסגרות אשראי חדשות משני תאגידים בנקאיים ושני  2021

מליון  40גופים פיננסיים. היקף מסגרות האשראי שהועמדו לחברה עומד על סך של 

 זה. לדוח 18להרחבה ר' סעיף . 3.3%-5%ריבית שנתית בשיעור  נושאש"ח, 
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אישרה  1202ר פברואב 11 ביום - החברה של הקודם הפעילות תיק מכירת השלמת .יא

האסיפה הכללית של בעלי המניות )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון 

לבעל השליטה הקודם מר  מכירת תיק הפעילות הישן של החברההחברה( את עסקת 

העסקה במתכונתה  2020בספטמבר קודם לאישור עסקה זו, אושרה . שרון פלאצ'י

לעסקה במתווה  ת רשות ההוןהקודמת על ידי מוסדות החברה אולם בשל התנגדו

חברת  –הגיעה הרוכשת  2021ינואר חודש נמנעה השלמתה. ב שהוצע על ידי החברה,

שרון פלאצ'י יזמות עסקית בע"מ, להסכמות עם רשות שוק ההון אשר קיבלו תוקף 

העסקה הובאה לאישור האסיפה  -, בהתאם 2021בינואר,  12של פסק דין ביום 

 שנבעו בעיקר משינויים שחלו בתיק הפעילות הנמכר הכללית בשנית עם שינויים

 ללוחות בהתאםנכון למועד פרסום הדוח, העסקה מבוצעת  הזמן שחלף. במשך

 .בהסכם שנקבעו הזמנים

 השלמת עסקת מכירת השליטה בחברה למר רני צים .1.4

)באמצעות חברת שרון פלאצ'י  היוצא מר שרון פלאצ'י בעל השליטה םחת 2020 בפברואר 6 ביום .א

צים אחזקות בע"מ, חברה פרטית  רניחברת עם  מחייב הבנות מזכר על (בע"מ יזמות עסקית

, לפי "רני צים"-ו"הרוכשת" מר רני צים ) בה הינושהתאגדה בישראל שבעל השליטה היחיד 

 של האופציה וכתבי ממניות חלקעל ידי מכירת  לרוכשתהשליטה בחברה  להעברת(, העניין

 לידי הרוכשת.  היוצא השליטה בעל שבידי החברה

"( כי המפקחהודיע המפקח על נותני שירותים פיננסיים ברשות שוק ההון )" 2020ביוני,  29ביום  .ב

מכח סמכותו לפי חוק הפיקוח, הוא מתיר למר רני צים להחזיק באמצעי שליטה ולשלוט בחברה, 

מר זו ניתנה על רקע ההסכם למכירת השליטה בין  בכפוף לתנאים המפורטים בהיתר. הודעה

עם השלמת עסקת צים וכן התוספות לו שנחתמו עובר למתן היתר השליטה. מר פלאצ'י לבין 

-( כ"(אחזקות צים)" צים אחזקות בע"מ רניחזיק מר רני צים )באמצעות ה העברת השליטה

המונפק  מהונה 9.06%-כ חזיקההנפרע של החברה ואילו מר פלאצ'י מהונה המונפק ו 59.34%

במסגרת הסכם מכירת השליטה בין הצדדים נקבעו הוראות שיבטיחו כי מר  והנפרע של החברה.

מהונה המונפק והנפרע של החברה )גם לא בדילול מלא(.  10%-פלאצ'י לא יחזיק למעלה מ

לפרטים נוספים אודות היתר השליטה, הסכם מכירת השליטה והתוספות לו ראו דיווחיה של 

)אסמכתא:  2020במאי  26(, מיום 2020-01-046047)אסמכתא:  2020במאי,  11החברה מיום 

 2020ביוני,  22(, מיום 2020-01-054702)אסמכתא:  2020במאי  31(, מיום 2020-01-052773

ביולי  1ומיום  (2020-01-059869)אסמכתא:  2020, ביוני 29(, מיום 2020-01-065046)אסמכתא: 

הודיעו הצדדים לחברה על השלמת  2020ביולי,  22. ביום (2020-01-061642 )אסמכתא: 2020

ועל ההתאמות שבוצעו במועד ההשלמה ואשר לא קיבלו ביטוי בדיווחים  עסקת מכירת השליטה

בדבר  2020במאי,  11( בהתאם לאמור בדיווח החברה מיום 1קודמים של החברה, כדלהלן: )

ורה בגין מניות מניות(, עודכנה התמ 18,938,070התאמה לתמורה בגין מניות הפעימה השנייה )

אגורות  36.94ש"ח המשקפת מחיר של  6,995,941-אלו כך שבמועד ההשלמה היא הופחתה ל

 46.5המשקף מחיר של  8,814,466למניה, זאת חלף הסכום המקורי בגין מניות אלו בסך של 



 

 6-א
 

צים אחזקות התחייבה להצביע בעד אישור עסקת הרכישה של תיק רני ( 2אגורות למניה; )

 פעילות רכישת עסקתידי מר פלאצ'י, לפי ההסכם שיחתם, בין מר פלאצ'י לחברה )"-להלקוחות ע

 "(. החברה

 2020ביולי,  22של החברה מיום  מיידילפרטים נוספים אודות השלמת העסקה ראו דיווח  .ג

  (.2020-01-077730)אסמכתא: 

מהותיים להמשך פעילות החברה )רישיון לעסוק במתן אשראי ורישיון לתת  רישיונות קבלת .1.5

 שירות בנכס פיננסי(

"( כי המפקחהודיע המפקח על נותני שירותים פיננסיים ברשות שוק ההון )" 2020ביוני,  30ביום  .א

מכח סמכותו לפי חוק הפיקוח, הוא מתיר למר רני צים להחזיק באמצעי שליטה ולשלוט בחברה, 

מר ף לתנאים המפורטים בהיתר. הודעה זו ניתנה על רקע ההסכם למכירת השליטה בין בכפו

 צים וכן התוספות לו שנחתמו עובר למתן היתר השליטה.מר פלאצ'י לבין 

מתן להמפקח,  התקבל אישור 2020ביוני,  30, דיווחה החברה כי ביום 2020ביולי,  1ביום  .ב

י ובמתן שירות בנכס פיננסי, שתוקפם עד ליום רישיונות מורחבים לחברה לעסוק במתן אשרא

, בהתאם לחוק הפיקוח. הרישיון ניתן בכפוף לכך שהחברה תעמוד בתנאים 2021בדצמבר  31

. והגבלות מכח הדין, ובין היתר, בכפוף להעמדת הון עצמי בשיעור הנדרש לפי חוק הפיקוח

ברישיונותיה הקודמים הרישיונות כוללים הרשאה לחברה לעסוק באותם עיסוקים שנכללו 

 .(2020ביוני,  30שתוקפם הוארך בעבר עד ליום )

  הון הנפקת .1.6

להנפיק ניירות ערך.  החברה פרסמה החברה תשקיף מדף מכוחו יכולה 2020באוגוסט,  6ביום  .א

 4, 3) להנפקת שלוש סדרות של אופציותפרסמה החברה תשקיף מדף  2020באוקטובר,  22ביום 

 (.2020באוקטובר  22יום מו 2020גוסט באו 6)להרחבה ר' דיווחים מיום  (5-ו

אופן הצעת )ניירות הערך נשוא דוח הצעת המדף הוצעו לכלל הציבור בהתאם לתקנות ניירות ערך  .ב

 .בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות, 2007-, התשס"ז(ניירות ערך לציבור

ניירות הערך בדרך של מכרז על מחיר היחידה,  על פי דוח הצעת המדף, הוצעו לכלל הציבור, .ג

לבין ( "הכמות המזערית") ("יחידה"כל אחת מהיחידות תכונה )יחידות  15,000בכמות שבין 

 200( 3)סדרה כתבי אופציה  200: כלל, כשהרכב כל יחידה ("הכמות המרבית")יחידות  150,000

מחירה של כל יחידה לא יפחת ממחיר ו ( 5)סדרה כתבי אופציה  200 -ו( 4)סדרה כתבי אופציה 

להרחבה אודות פרטי ניירות הערך שהוצעו ר' דוח הצעת המדף שפורסם  .ש"ח ליחידה 70של 

 .(2020-01-115041אסמכתא: ) 2020באוקטובר  22יום ב

, הוגשו מכרזמסגרת הפרסמה החברה את תוצאות ההנפקה כאשר ב 2020באוקטובר,  25ביום  .ד

החברה . אגורות 102-יחידות, ונקבע מחיר ליחידה של כ 285,220ישת הזמנות לרכ 208לחברה 

 -לסך של כ מיידית יחידות וזאת בתמורה 167,129הזמנות לרכישת  142-החליטה להיענות ל

 ש"ח.אלפי  17,047
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 . 1:להלן טבלה המסכמת את התמורה שהחברה תקבל בהנחת מימוש מלוא האופציות .ה

 

  החברה של ערך ניירותל בקשר שלישיים צדדים עם השליטה בעלשל  נוספות עסקאות .1.7

 תוספת להסכם מכירת השליטה  .1.7.1

במטרה להבטיח בחברה נחתמה תוספת להסכם מכירת השליטה  ,2020במאי  31 ביום .א

באמצעות  – )מר שרון פלאצ'י לשעבר את שמירת יחס החזקותיהם של בעל השליטה

באמצעות רני  – )מר רני צים בעל השליטה הנוכחיו (שרון פלאצ'י יזמות עסקית בע"מ

כפי שיהיה במועד השלמת העסקה גם בדילול מלא וזאת, לצורך ( צים אחזקות בע"מ

, (שירותים פיננסיים מוסדרים)עמידה בהוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 .ובדרישות רשות שוק ההון 2016-תשע"ו

קודם ניירות ערך לפי במסגרת ההסכם, סוכם שבעל השליטה ירכוש מבעל השליטה ה .ב

 הפירוט כדלקמן:

אג'  0.75במחיר של  הנוכחי מניות ירכשו על ידי בעל השליטה 3,395,092  .1

 .למניה

על ידי בעל ירכשו כתבי אופציה לא סחירים המירים למניות החברה  650,000 .2

 אג' ליחידה. 0.45במחיר של השליטה הנוכחי 

המניות העודפות והאופציות החל ממועד השלמת עסקת רכישת כמו כן, סוכם ש .ג

פלאצ'י לחייב את מר יהיה רשאי  חודשים 18ולמשך תקופה של  כאמור לעיל העודפות

את המניות והאופציות העודפות וזאת בהתקיים אחד משני למכור לו בחזרה,  מר צים

פלאצ'י לא מר פלאצ'י ולעניין זה, מר מכירה לצד שלישי אשר אינו קשור ל.  (1)תנאים: 

 מר למכור מניותיו לצד שלישי שעלול להיחשב 'מחזיק ביחד' עם מר ציםיוכל לחייב את 

פלאצ'י, מר מכירה ל. (2)פלאצ'י או מי שנחשב ל'קרובו' כהגדרת אלה בחוק הפיקוח; 

                                                      
הינה בקירוב התמורה  , התמורהנכון למועד הדו"ח , אשר מועד מימושה חלף3התמורה בגין סדרה  1

 אג'  85במחיר מימוש של )כולל(  31.12.21יכולה להיות ממומשת עד לתאריך  4סדרה פועל. שהתקבלה ב

הסכומים המוצגים הינם  ש"ח. 1.3או לחילופין לאחר מכן ועד לתאריך המימוש האחרון במחיר מימוש של 

 בהנחת מימוש מלא בתקופה הראשונה. 
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פלאצ'י יחזיק באותה עת בהיתר החזקה מאת הרשות כהגדרתו בסעיף מר בכפוף לכך ש

יהיה בהעברה אליו משום הפרה כלשהי של הוראות חוק  לחוק הפיקוח ושלא )ב(26

 .הפיקוח

כן נקבע, כי עד להתקיימות התנאים לרכישת המניות העודפות וניירות הערך הנוספים  .ד

פלאצ'י, ככל שיתקיימו, המניות העודפות וניירות הערך הנוספים יהיו בבעלות  מר על ידי

 ותיו במהלך תקופת האופציהפלאצ'י לא יממש את זכוימר . בנוסף, ככל שמר צים

העודפות ושל ניירות  והאופציות הרוכשת תהיה בעליהם הסופי והמוחלט של המניות

 .הערך הנוספים

ומיום   2020במאי  31להרחבה אודות התוספת להסכם מכירת הפעילות ר' דיווחים מיום  .ה

 בהתאמה( 2020-01-059869 -ו 2020-01-054702)מס' אסמכתאות:  2020ביוני  29

 לבעל עניין בחברה השליטה בעל בין לוואהה עסקת .1.7.2

הסכם  "(הלווהבעל עניין בחברה )"ל השליטה בעל בין, נחתם 2020בדצמבר  15ביום  .א

השליטה הלוואה  בעל"( שבמסגרתה נטל הלווה מהסכם ההלוואהלמתן הלוואה )"

הסכם ההלוואה, נקבע בין הצדדים כי ההלוואה מסגרת "(. בההלוואה הראשונה)"

מניות החברה, המוחזקות על  543,981הראשונה, תיפרע, בין היתר, באמצעות העברת 

 "(. מניות פירעון ההלוואה)" השליטה בעל, להלווהידי 

הלוואה נוספת,  השליטה בעלכמו כן נקבע בתוספת להסכם ההלוואה, כי הלווה ייטול מ .ב

מניות החברה, המוחזקות על  2,000,000את הלווה לרכישת שמש תאשר מלוא תמורתה 

 . השליטה בעלידי 

קיבל האחרון  על ידי הלווהבעל השליטה בחברה בנוסף, בגין שירותי ייעוץ שהועמדו ל .ג

[ 1]בניירות ערך החברה כדלקמן: שולמו ש"ח אשר  1,548,000בהיקף כולל של תמורה 

 1,800,000[ 2; ](ניכוי מניות פירעון ההלוואהמניות רגילות של החברה )ב 1,256,203

 .5 סדרהאופציות  1,800,000[ 3] ;4 סדרהאופציות 

)מס'  2020בדצמבר  15להרחבה אודות הסכם ההלוואה ר' דיווח החברה מיום  .ד

 .(2020-01-135765אסמכתא: 

 בעלים הלוואות .1.8

 רני העביר  ,החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישור שהתקבל לאחר, 2020 בפברואר 25 ביום .א

ובהמשך השנה העביר מר צים סכומים נוספים בסך  כהלוואה"ח ש מיליון 1.5 של סך לחברה צים

 באוגוסט  2ן ש"ח נחתם ביום ומלי 10הסכם המסגרת לקבלת הלוואות בסך ) .מליון ש"ח 7.65

 (.2020בחודש יוני  ש"חמליון  2.25וכן הסכם לקבלת הלוואות לזמן קצר בסכום של עד  2020

 ידי על הלוואה מתןהעניין,  בנסיבות כי אישרו החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת, זה לעניין

 העסקים ובמהלך שוק בתנאימע"מ כדין הינה  בתוספת 3.9% של שנתית בריבית בעל השליטה

 2020בדצמבר  31עד ליום  אינה פוגעת בטובת החברה בהתאם לתקנות ההקלות. והיא הרגיל
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נפרעה על דרך של  ש"חמליון  2.25, כאשר הלוואה בסך של הנ"לפרעה החברה את כל ההלוואות 

 .2020ביוני  30-ב קיזוז מתמורת מימוש כתבי אופציה למניות שהוחזקו על ידי מר צים

בעל המחה  2020במאי  11, ביום תיקונים לוהו במסגרת הסכם מכירת השליטה כאמור לעיל .ב

 שלעל סכום השליטה היוצא לבעל השליטה הנוכחי הלוואת בעלים אשר למועד ההסכם עמדה 

 מליון ש"ח. 3.9 -כ

ע"י בעל השליטה  לחברה שהועמדו הבעלים ותלוואהנפרעו כל , 2020בדצמבר  31 ליום נכון .ג

נוספים אודות  לפרטים .מליון 3.9 -כ הלוואת בעלים בגובה של , למעטבשנים עברו  הקודם

  .פרק ד' לדוח זה )'פרטים נוספים'(ל 22תקנה ו הכספיים לדוחות 10 ראויב ראו ת הבעליםוהלווא

  החברה של הפעילות תחום .2

 בנקאי החוץ האשראי בתחום עוסקת החברה, זה דוח פרסום ולמועד 2020בדצמבר  31נכון ליום 

בדצמבר  31. ליום מימון יבואבוכן  "("דממדחויים )" בממסרים מסחרו מתן אשראי והלוואות באמצעות

 .ש"חאלפי  23,666-סך של כ על ,נטו, ללקוחות האשראי יתרת עומדת 2020

 תיק הפעילות הקודם של החברה  מכירת .2.1

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות את עסקת מכירת תיק 2020בספטמבר  22ביום  .א

שרון פלאצ'י יזמות עסקית בע"מ, חברה בבעלותו המלאה של מר לחברת הפעילות של החברה 

וזאת לאחר קבלת אישורן של ( "הרוכשת" –)להלן פלאצ'י, בעל השליטה הקודם של החברה 

ולאור התנגדותה של רשות שוק  2020בנובמבר,  8ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. ביום 

ע על ידי החברה, הודיעה החברה על ביטול ההון, ביטוח וחיסכון לביצוע העסקה במתווה שהוצ

 (.120027-01-2020ההסכם למכירת הפעילות )מס' אסמכתא:

, הודיעה הרוכשת, כי הגיעה עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 2021 ינואר חודש במהלך .ב

, לפיהן 2021בינואר  12להסכמות, אשר קיבלו תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט העליון ביום 

פלאצ'י יזמות עסקית, בכפוף להתקיימותם של מספר תנאים, לרכוש שרון ה רשאית חברת תהי

 )הקודם(. פעילותמהחברה את תיק ה

, אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון 2021בפברואר  11 ביום .ג

אסיפה הקודם של החברה במתווה שכבר אושר ע"י ה פעילותהחברה, את הסכם מכירת תיק ה

הכללית עם שינויים והתאמות נדרשות מחלוף הזמן ומקיטון תיק הלקוחות מאז אישור השלמת 

 העסקה.

 2021בפברואר  8ר' דוח זימון אסיפה מיום  השינויים בהסכם למכירת הפעילותאודות  להרחבה .ד

 (2021-01-015955)אסמכתא: 

בגין תמורת העסקה  יותעצמ מסרה הרוכשת לחברה המחאות דחויות 2020בפברואר  11ביום  .ה

הינו בהתאם ללוח ההמחאות רעון ימועד פ .(ש"חמליון  10.497-)המסתכמות בסך כולל של כ

 .בהסכם המעודכן למכירת תיק הפעילות הקודםהצדדים התשלומים שנקבע בין 

 .זה להלן לפרק והשלישי השני החלקים אתהפעילות של החברה, ראו  תחום אודות נוספים לפרטים
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  האחרונות השנים לושבש וועסקאות במניותי התאגידהון ב השקעות .3

מהותיות של בעלי עניין בניירות הערך של החברה,  ועסקאותבהון התאגיד  השקעותפירוט  להלן .3.1

  2:האחרונות בשנתיים שבוצעו

 נייר סוג השינוי מהות  תאריך
 הערך

 ניירות כמות
במועד  הערך

 העסקה

 התמורה
 שהתקבלה

 בעסקה
 "ח(ש)באלפי 

 המחיר
 למניה המותאם

 מהעסקה הנגזר
 )בש"ח( 

על ידי בעל  מכירה 14.3.20193
 (2)הקודם   שליטהה

 מניות
 0.31 527 1,700,000 רגילות

על ידי בעל  מכירה 11.4.20194
 (3)הקודם   שליטהה

 מניות
 0.4 1,060 2,650,000 רגילות

על ידי בעל  מכירה 16.5.20195
 (2)הקודם   שליטהה

 מניות
 0.31 144 465,000 רגילות

על ידי בעל  מכירה 25.6.20196
 הקודם  שליטהה

 מניות
 0.52 520 1,000,000 רגילות

 אופציה כתבי הקצאת 3.7.20197
 (1) לניצעים' א סדרה

 כתבי
' אאופציה 

 לא)
 (רשומים

 (1)הערה  ראו - 12,500,000
 להלן

 בעל ידי על רכישה 14.11.20198
 הקודם שליטהה

 מניות
 0.36 648 1,800,000 רגילות

על ידי בעל  מכירה 5.12.20199
 הקודם  שליטהה

 מניות
 0.4 800 2,000,000 רגילות

 בעל ידי על רכישה 5.12.201910
 הקודם השליטה

 מניות
 0.4 1060 2,650,000 רגילות

על ידי בעל  רכישה 9.2.202011
 שליטה ה

 מניות
 0.568 3,065 5,395,460 רגילות

25.2.202012 

על ידי בעל  מכירה
לבעל  הקודם  שליטהה

 השליטה נוכחי

 כתבי
 א' אופציה

 לא)
 (רשומים

4,387,500 526 0.12 

על ידי בעל  מכירה 27.2.202013
 הקודם  שליטהה

 מניות
 0.566 305 539,546 רגילות

על ידי בעל  מכירה 20203.114.
 הקודם  שליטהה

 מניות
 0.59 1,241 2,104,229 רגילות

                                                      
 הכספיים. )א( לדוחות91גם ביאור  ראו 2
 .022657-01-2019; אסמכתא מס': 14.3.2019מיום  מיידי דיווח 3
 .036106-01-2019 ':מס אסמכתא; 11.4.2019 מיום מיידי דיווח 4
 .047443-01-2019': מס אסמכתא; 16.5.20191מיום  מיידי דיווח 5
 .063151-01-2019; אסמכתא מס': 25.6.2019מיום  מיידי דיווח 6
 .067891-01-2019מס':  תא; אסמכ3.7.2019מיום  מיידי דיווח 7
 .098013-01-2019מס':  אסמכתא; 14.11.2019מיום  מיידי דיווח 8
 .106617-01-2019; אסמכתא מס': 5.12.2019מיידי מיום  דיווח 9

 .106926-01-2019; אמסמכתא מס': 5.12.2019מיידי מיום  דיווח 10
 .014166-01-2020; אסמכתא מס': 9.2.2020מיום  מיידי דיווח 11
 .019359-01-2020-ו 019365-01-2020; אסמכתאות מס': 26.2.2020מיום  מיידיים דיווחים 12
 .019929-01-2020; אסמכתא מס': 27.2.2020מיום  מיידי דיווח 13
 .026523-01-2020': מס אסמכתא; 18.3.2020 מיום מיידי דיווח 14
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על ידי בעל  מכירה 8.3.202015
 הקודם  שליטהה

 כתבי
 א' אופציה

 לא)
 (רשומים

4,320,000 519 0.12 

 בעל ידי על רכישה 18.3.202016
 הקודם השליטה

 מניות
 0.4 400 1,000,000 רגילות

אופציות על ידי  מימוש 30.6.202017
 בעל השליטה 

כתבי 
 0.4 2,250 5,625,000  ה א'אופצי

 בעל ידי על רכישה 8.7.202018
 השליטה

 מניות
 0.75 1125 1,500,000 רגילות

1922.7.2020 
 בעל ידי על רכישה
 הסכם מימוש) השליטה

 (השליטה מכירת

 מניות
 0.427 9536 22,333,162 רגילות

22.7.2020 
 בעל ידי על רכישה
 הסכם)מימוש  השליטה

 (השליטה מכירת

כתבי 
 0.45 292  650,000 ה א'אופצי

 בעל ידי על רכישה 17.9.202020
 השליטה

 מניות
 0.795 1,672 2,104,230 רגילות

 בעל ידי על רכישה 25.10.202021
 השליטה

 אופציות
 18,000,000 3 סדרה

 בעל ידי על רכישה 25.10.2020 0.51 9,180
 השליטה

 אופציות
 18,000,000 4סדרה 

 בעל ידי על רכישה 25.10.2020
 השליטה

 אופציות
 18,000,000 5סדרה

 ידי על אופציות מימוש 16.11.202022
 השליטה בעל

 אופציות
 3 סדרה

 למניות
 רגילות

18,000,000 6,300 0.35 

על ידי בעל  מכירה 15.12.202023
 השליטה

 מניות
 0.73 2,377 3,256,203  רגילות

על ידי בעל  מכירה 15.12.2020
 השליטה

 אופציות
 0.12 216 1,800,000 4 סדרה

מכירה על ידי בעל  15.12.2020
 השליטה 

אופציות 
 0.05 90 1,800,000 5סדרה 

 בעל ידי עלמימוש  2431.12.2020
 השליטה

מימוש 
כתבי 

 (ה א'אופצי
650,000 260 0.4 

                                                      
 .022653-01-2020-ו 022656-01-2020; אסמכתאות מס': 9.3.2020מיידיים מיום  דיווחים 15
 .026520-01-2020; אסמכתא מס': 18.3.2020מיום  מיידי דיווח  16
 .061675-01-2020; אסמכתא מס': 30.6.2020מיידי מיום  דיווח 17
 .065965-01-2020; אסמכתא מס': 8.7.2020מיידי מיום  דיווח 18
 .077742-01-2020; אסמכתא מס': 22.7.2020דיווחים מיידים מיום  19
 .102957-01-2020; אסמכתא מס': 17.9.2020מיידים מיום  דיווחים 20
 .065965-01-2020; אסמכתא מס': 25.10.2020מיום  מיידי דיווח 21
 .123567-01-2020; אסמכתא מס': 202011.16.דיווח מיידי מיום  22
 .135765-01-2020; אסמכתא מס': 202012.15.מיום  יםמיידי יםדיווח 23
 .135835-01-2020; אסמכתא מס': 202012.31.מיום  םמיידי יםדיווח 24
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 עניין בעלמימוש על ידי  31.12.202025
מימוש 
כתבי 

 ה א'אופצי
4,320,000 1,730 0.4 

 
של  פרטית, לאחר קבלת אישור מוסדות החברה ואישור הבורסה, בוצעה הקצאה 2019ביולי  3ביום 

 האופציה כתביניצעים. בהתאם לתנאי הסכם ההקצאה מחיר המימוש של  מספרכתבי אופציה ל 12,500,000
קים החל וניתנים למימוש בכל יום עס סחירים אינם שהונפקוש"ח לכתב אופציה. כתבי אופציה  0.4 הינו

להמרה  ניתןהחברה באופן שכל כתב אופציה  שללמניות רגילות  2020ביוני  30יום  עדו 2019ביולי  3יום מ
יפקע, תמורה, ככל  2020ביוני  30כפוף להתאמות(. כתב אופציה שלא ימומש עד ליום ב) רגילה 1 מניהל

 אופציה"כתבי פי החברה )בחלק זה: ששולמה בעבורו, לא תוחזר ולמחזיק בו לא תהיה עוד כל זכות שהיא כל
החליט דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל אישור וועדת הביקורת, כי בכפוף  2020בפברואר  24(. ביום '"א

לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב מיוחד, תוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה 
ותקופת המימוש צשל  תקבל האישור האמור באסיפה הכלליתביולי ה 1ביום  .2020בדצמבר  31הנ"ל עד ליום 

  .2020בדצמבר  31האופציות הוארכה עד 

 

 חלוקת דיבידנדים

 האחרונות. לוש שניםהשבמהלך  דיבידנדים חילקה לא החברה .3.2

"ח )כמפורט בדוחות ש אלפי 86,160של  בסך הפסדיתרת  לחברה 2020בדצמבר  31ליום  נכון .3.3

 . 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח נכון ליום  77,662-ליתרת הפסד בסך של כהכספיים( וזאת ביחס 

 .דיבידנד חלוקת מדיניות אין לחברה הדוח למועד .3.4

  

                                                      
 .000235-01-2021; אסמכתא מס': 202012.31.מיום  םמיידי יםדיווח 25
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 מידע כספי ומידע אחר | שני חלק
 
  התאגיד של העיקרי הפעילות תחום לגבי כספי מידע .4

, תוך השוואה לנתונים 2020 תלשנ חברההפעילות של ה םלהלן נתונים כספיים בנוגע לתחו

 . 2018-ו 2019 לשניםהכספיים בנוגע לתחום הפעילות של החברה 

 
 2020 שנת
 "חש אלפי

 2019 שנת
 "חש אלפי

 2018 שנת
 "חש אלפי

 6,643 7,619 2,936 ניכיון מעמלות מימון הכנסות

 (2,649) (3,660) (1,547) נטו, אחרות מימוןהוצאות 

 3,994 3,959 1,389 נטו, מימון הכנסות

 לקוחות ערך מירידת הפסדים
  וחייבים

(4,139) (6,320) (4,309) 

)הוצאות( מימון נטו בניכוי  הכנסות
הפסדים מירידת ערך לקוחות 

 וחייבים

 
(2,750) 

 
(2,361) (315) 

 (133) (409) (176) ושיווק מכירה הוצאות

 (3,567) (7,732) (5,880) וכלליות הנהלה הוצאות

 (15) 16 (422) נטו, אחרות( הוצאות) הכנסות

 (4,030) (10,486) (9,228) ההכנסה על מיסים לפני הפסד

 (586) (1,225) 730 הכנסה על מסים (הוצאותהכנסות )

 של לבעלים המיוחס לשנה הפסד
 החברה

 
(8,498) 

 
(11,711) (4,616) 

נכסים המיוחסים לתחום הסך כל 
 הפעילות

 
33,034 

 
36,916 41,580 

סך כל התחייבויות המיוחסות 
 לתחום הפעילות

 
5,561 

 
34,483 30,058 

  החברה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כלכלית סביבה .5

  26האשראי ושוק כלכלית-המקרו הסביבה .5.1

 הסתכם בירידה של התוצר המקומי הגולמי  צמיחת לאור השפעות נגיף הקורונה, שיעור .5.1.1

בנק  . על פי תחזיות2019בשנת  3.2%צמיחה של  שיעורלעומת  זאת, 2020בשנת  6.5% -כ

                                                      
המרכזית ( ושל הלשכה www.boi.org.il) ישראל בנק שלהאינטרנט  באתריבסעיף זה מתוך פרסומים  הנתונים  26

 (.www.cbs.org.ilלסטטיסטיקה )

http://www.boi.org.il/
file:///C:/Users/user104/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C3L1GZQH/www.cbs.org.il
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, כתלות 6.3%-כעל  לעמודעתיד  2021שנת ישראל צפוי שיעור הצמיחה של המשק ב

 בהשפעות החיסון ובהצלחת המדינה והעולם במיגור הנגיף.

 נפגע והעולמי המקומי, המשק 0.7%-כשל  שיעורמדד המחירים לצרכן ב ירד 2020 בשנת .5.1.2

 בניסיון למגר את הנגיף. המדינות ושנקט והצעדים הקורונה נגיף מהשפעות

גם תחום השירותים הפיננסיים מושפע באופן חיובי  כמו תחומי הפעילות במשק, ככלל .5.1.3

בנסיבות אלה מכיוון שמצמיחה במשק וגידול בהיקפי המסחר, הייצור והצריכה. זאת 

ובינוניים אשר עולה הביקוש לאשראי בכלל המשק ובכלל זה בקרב עסקים קטנים 

 האטה של ותתקופעשויים לפנות לתחום האשראי החוץ בנקאי לשם מימון פעילותם. 

אלה קיים קושי לגורמים  במצביםלטמון בחובן גם הזדמנות לחברה שכן  עשויות במשק

רבים ליטול אשראי חדש בהיקפים מהותיים במערכת הבנקאית, דבר המייצר, לפחות 

גופים הפועלים בשוק האשראי החוץ בנקאי להרחיב את בטווח הזמן הקצר, הזדמנות ל

 .הבנקאית למערכת כאלטרנטיבה, פעילותם

, במשק העסקית הפעילות וצמצום כלכלית האטה(, הפוכה)ובהתאמה  זאת עם יחד .5.1.4

 בכלל לאשראי הפניות בהיקף ירידה זה ובכלל לאשראי בדרישה לירידה להוביל עלולה

הכלכלי במשק והאטה בהיקף הפעילות הכולל . ירידה במצב בפרט בנקאי חוץואשראי 

, מושכי הממסריםו הפעילות תחוםהרעה במצבם של לקוחות ל גםבמשק עלולה להביא 

 בתחום הפועלים הגופים שלבאופן שבסופו של דבר עלול להוביל לירידה בפעילות 

 הכספיות.  ם, ולפגיעה בתוצאותיההחברה לרבות, הפיננסיים השירותים

, הקורונה נגיף מגיפתהעולם  ברחבי מתחוללת ,הדוח למועדעד ו 2020 שנת במהלך .5.1.5

 מדינת ,ומצב השווקים ובכלל זה המדינותכלכלת  על ורוחביהמשפיעה באופן דרמטי 

 . )להלן: "משבר הקורונה"( ישראל

 תסתיים מתי להעריך ניתן ולאעולמי  בהיקףהמגפה עודנה מתחוללת  ,הדוח למועד

 . ישראל כלכלת ועל העולמית הכלכלה על המצטברות יההשלכות יהיו ומה

לקוחות לחברה חשיפה בגין אשראי שניתן על ידה ל ליצור עלולמשבר הקורונה  

כתוצאה מהמשבר. מדובר,  במיוחד להיפגע עשויות םויכולת ההחזר שלה םשפעילות

חברות אשר פעילותן תלויה בקבלת סחורות בכל החברות במשק, בדגש על  למעשה

ממדינות אחרות כענף הבנייה, חברות אשר עוסקות במסחר קמעונאי וחברות מתחום 

 הפיננסים. 

 9.7-בכ והתשתיות בנייהה"ן, נדל, החברה חשופה לענף ה2020בדצמבר  31 יוםנכון ל

מסך יתרות  7%-)כ מ' 1.7-בכ התעשיה(, לענף נטו, מסך יתרת האשראי 41%מיליון )

מסך יתרות האשראי(. לפיכך,  6%-מ' ש"ח )כ 1.4-פיננסים בכההאשראי( ולענף 

החברה נוקטת בפעולות שמטרתן להקטין את נזקי האשראי ככל האפשר וזאת תוך 

 התחשבות מקסימלית בלקוחותיה. 

 .לדוחות הכספיים (ג)1ראו ביאור  לכותיולפרטים נוספים אודות משבר הקורונה והש
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 הריבית בשיעורי שינויים .5.2

נותני בנקים ופעילותה ממקורות חיצוניים )חלק מהחברה מממנת למועד הדו"ח ש העובדהלאור 

רווחיות החברה . במשק הנהוגה הריבית מגובההחברה מושפעת הרי ש(, אשראי חוץ בנקאי

מתבססת בעיקרה על המרווח הקיים בין עלות האשראי בו החברה מחויבת לבין תמורת האשראי 

, מח"מ האשראי, גובה החברה גובה עמלות בהתאם לאיכות הלקוחשהיא גובה מלקוחותיה. 

 .המושך של הממ"דככל שמדובר בממ"ד אז גם ביחס לאיכות ו הריבית במשק )לרבות בנק ישראל(

העלה  2018 , בחודש נובמבר0.1%-תקופה ארוכה שבה הריבית במשק נותרה בשיעור של כ לאחר

שוב בנק ישראל את שיעור הוריד  2020ובחודש אפריל  0.15%-בבנק ישראל את שיעור הריבית 

להערכת החברה למועד הדוח,  .0.1% על עומד הריבית שיעור הדוח למועד נכון .0.15%-הריבית ב

  מגמת בנק ישראל ביחס לשיעור הריבית במשק גם בשנים הקרובות.בשינוי לא צפוי 

 27במשק התשלומים תנאי .5.3

של  2020"י סיכום שנת עפ, שק )בהתייחס למוסר תשלומי לקוחותהאשראי הממוצעים במ ימי

D&B  (2.6 סעיף) ימים 92-ל ביחס ,וזאת ימים 93 ועמדו על 2019 שנתמללא שינוי מהותי  נותרו 

  .2019בשנת 

 מועד בין, רבים עסקיםפער זמנים משמעותי בקרב  קייםכי  הינהאשראי אלה  תנאי משמעות

. הצורך של עסקים םהשירותים, לפי העניין, לבין מועד קבלת התמורה בגינ או המלאי מכירת

 בתחום הפועלים לגופים מאפשרכאמור לגשר על הפער האמור ולשפר את תזרים המזומנים שלהם, 

 .אשראי ללקוחותיהם להציע הפיננסיים השירותים

  בתחום ואסדרה חקיקה שינויי .5.4

חלים מספר  סרים דחוייםממב מסחרעל תחום ה להלן, 56.יף בסע כמפורט - ()רישויחוק הבנקאות 

בשל המשברים  , בין היתרהרגולציה על תחום זה גברה מאודחוקים והוראות, ובשנים האחרונות 

הפיננסים שפקדו את העולם והשינויים שחלים בתחום הפיננסי. שינוי ברגולציה הקיימת והקשחת 

ולפגוע ביתרונות  סרים דחוייםממב מסחרההאשראי ותחום להכביד על תחום  יםהתנאים עלול

 .עשויים להצטמצםהקיימים בו כך ששולי הרווח 

הרחבת מקורות ) 28 תיקון מס')רישוי( תזכיר חוק פרסם משרד האוצר,  2020באוקטובר  2ביום 

שתכליתו הוזלת עלויות "( החוק תזכיר)" 2020-, התשפ"א (המימון לתאגידי אשראי חוץ בנקאי

בנקאי לצד צמצום היתרון המובנה של הבנקים, והגברת התחרות -המימון של תאגיד אשראי חוץ

ב 21 וצע לתקן את סעיףהבמסגרת תזכיר החוק,  ם.בשוק האשראי למשקי בית ועסקים קטני

שסך הנכסים שלו,  -בנקאי -סך החוב שתאגיד אשראי חוץ  .1כדלקמן:  לחוק הבנקאות 8בפסקה 

 "חכפי שמופיע במאזן התאגיד המאוחד בדו"ח הכספי השנתי האחרון, עולה על חמישה מיליארד ש

                                                      
 (:B&Dשל דן אנד ברדסטריט ) 2020סיכום שנת  דוחראו  27
 -01-report/db_07-experts/db-https://www.dbisrael.co.il/db

https://www.dbisrael.co.il/pdf/dbisrael_30_12_2018.pdf/2020. 

https://www.dbisrael.co.il/db-experts/db-report/db_07-01-2020/
https://www.dbisrael.co.il/db-experts/db-report/db_07-01-2020/
https://www.dbisrael.co.il/db-experts/db-report/db_07-01-2020/
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דות התחייבות יוכל לגייס באמצעות תעו -ות נזילושחלות לגביו הוראות לעניין הלימות הון ולעניין 

. 2 ;מיליארד ש"ח, נכון למועד פרסום דוח זה 5עד חמישה עשר מיליארד ש"ח חלף סך של עד 

לגייס את החוב גם באמצעות ניירות ערך שהתחייבות התאגיד לשלם למחזיק  יהיה רשאי תאגיד

אתיים ושבעים ימים מיום ם ממסכום כסף בגינם, היא במועד מוקדם משנה אך שאינו מוקד

מגבלת גיוס חוב בוטלה  .3 ואשר אינם ניתנים למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים; ה, ההצע

עד  )ב(משנה  1 בנקאי במקביל למתן אשראי, המפורטות בפיסקאות -על ידי תאגיד אשראי חוץ 

 . לחוק הבנקאות )ב(21להגדרת 'מתן אשראי' שבסעיף  8בפיסקה )ה( 

. החוק 1993-תוקן באופן משמעותי חוק אשראי הוגן, תשנ"ג 2017בשנת  – אשראי הוגןחוק 

למעשה קבע את המסגרת הנורמטיבית למתן אשראי ליחידים, שלא לצורך עסקי ועד לסכום של 

לקוח, הגבלת ל והגילוי הנדרש. במסגרת החוק נקבעה חובה לעריכת הסכם בכתב ליון ש"חמ 1.9-כ

בנוסף נקבע בחוק  .2019החוק נכנס לתוקף באוגוסט,  בלת ריבית הפיגורים.עלות האשראי וכן הג

 2018 ביולי בהתאםשוק ההון, ביטוח וחיסכון יקבע הנחיות וטפסים לעניין הגילוי.  עלהממונה  כי

הוראות וטפסים כאמור. יצוין כי תיקון חקיקה זה הגביל את מתן האשראי ללקוחות  מופרס

  לכלית בהעמדת אשראי חוץ בנקאי ליחידים. פרטיים ופגע בכדאיות הכ

נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים  2016בשנת  – הוראות הממונה

נכנס לתוקף. במסגרת החוק הותר לממונה לקבוע  2017ובמהלך שנת  2016-מוסדרים(, תשע"ו

ם. בניהם, פורסם הוראות תקנות בנושאים שונים. בהתאם בשנה האחרונה פורסמו מספר חוזרי

. 2020בדצמבר,  21וכן חוזר שמירת מסמכים ביום  2020בנובמבר,  25לניהול אשראי צרכי, ביום 

יצוין כי הוראות הממונה מגבילות את פעילות האשראי החוץ בנקאי, יחד עם זאת החברה סבורה 

 כי מדובר באסדרה ראויה שתסייע להתפתחות התחום. 

)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת צו איסור הלבנת הון 

הצו מחייב את נותני שירותי האשראי בזיהוי ואימות מקבל  - 2017-(, התשע"חהון ומימון טרור

שירות, ביצוע הליך הכרת לקוח, דיווח על פעולות מסוימות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון 

טרור, ביצוע בקרה פעילות מקבל השירות, בדיקה האם הלקוחות מופיעים ברשימת פעילי טרור, 

 וכן תיעוד ושמירת מסמכים. 
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 הפעילות םתחו תיאור | שלישי חלק
 
  הפעילות םתחו על כללי מידע .6

בתחום פעילות אחד,  פועלת החברה, זה דוח פרסום למועדו 2020בר בדצמ 31 ליום נכוןלעיל,  כאמור

בממסרים דחויים  מסחרבאמצעות  וכן מתן אשראי והלוואות באמצעות, הפיננסיים השירותים תחום

כרת הלקוח ליך האשראי והלוואות לחברות ופרטיים מתבצע לאחר תהליך חיתום וה מתן (.שיקים)ניכיון 

האשראי מעריכה את הסיכון  הן בפן של הלבנת הון והן בפן האשראי, בהתאם החברה שהחברה מבצעת,

 או)המחאות  דחויים בממסרים המסחרוקובעת את הריבית שנכונה עבורה לטובת ביצוע הפעולה. 

 בידו המחזיק שלקוח כך, דחוי ממסר בעבור תשלום הקדמת מתבצעת בה המרה עסקת הינו( שיקים

את הממסר הדחוי שבידו, בתמורה לקבלת  החברה לטובת מסב, שלישי צד ידי על לו שנמסר דחוי ממסר

. העמלה הנגבית נקבעת בהתאם החברה ידי על הנגבית העמלה בניכויערכו הכספי של הממסר הדחוי 

 הכלכלי וחוסנו)מח"מ(  לפירעון הזמן משך, בטחונותלפרמטרים שונים, כגון גובה העסקה, דירוג הלקוח, 

 (.ההמחאה)כותב  הממסר מושך של

ת בסביבה הכלכלית ועתידי אפשריותות ויכי כל התייחסות המופיעה בסעיף זה בקשר עם התפתח ,יודגש

 תחוםשפיע על לה העשוייםגורמים החיצוניים ה עם בקשרו/או  הפיננסיים השירותים לתחום הרלוונטית

הערכה בלבד, בין היתר, על סמך נתונים ופרסומים פומביים שונים הקשורים לתחום  בגדר, הינה זה

אינו בשליטתה של  התממשותוהרלוונטי. על כן, הערכות אלה הינן בבחינת מידע הצופה פני עתיד אשר 

 אשר אינו ודאי.ו החברה

 כללי –השירותים הפיננסיים והמסחר בממסרים דחויים  תחום .6.1

תחום האשראי החוץ בנקאי הוא תחום אשר מצוי בהתפתחות. למועד זה הגופים הבנקאיים  .6.1.1

עדיין מחזיקים במרבית האשראי במשק, בשנים האחרונות תופס את מקומו עולם האשראי 

 ור ומהווה פתרון לחברות ויחידים.  החוץ בנקאי הן בחברה והן על ידי הרגולט

למועד זה טרם העמדת האשראי ללקוח, מוסר הלקוח לחברה המחאות לפירעון האשראי.  .6.1.2

 כך, שהקרן והריבית נפרעים באמצעות המחאות אותן מסר הלקוח. 

 כגוף, החברה. ככלל, בנקאי החוץ המימון מענף חלק הינו דחויים בממסרים המסחר תחום .6.1.3

מלקוחות ממסרים דחויים עצמיים )כלומר, של  רוכשת"ד, הממ בתחום השירות את הנותן

הלקוח עצמו( או ממסרים דחויים שנמסרו ללקוח על ידי צד שלישי אותם מסב הלקוח 

בתמורה לסכום המגלם את ערכו של הממסר הדחוי שהוסב בניכוי עלויות ועמלות  חברהל

 שונות )כמפורט להלן(.

 המזומנים תזרים את לשפר אפשרות ללקוח , ניתנתםדחויי בממסרים המסחר באמצעות .6.1.4

 הנובעות השוטפות בהתחייבויות לעמוד מנת על, היתר ובין, שוטפים לצרכיו בהתאם שלו

"ד מהווה מקור מימון חיצוני נוסף ללקוחות, מעבר לשירותים בממ המסחר. מפעילותו

 .גופים פיננסיםהניתנים על ידי 

 בפקודת זה למונח ביחס הקבועים לתנאים בהתאם שטר מהווים הדחויים הממסרים .6.1.5

 בהתאם"(. השיק" או" ההמחאה" או" הדחוי הממסר"להלן: [ )חדש]נוסח  השטרות
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 או הנותן הגורם הינו השטר מושך"(, הפקודה"להלן: [ )חדש]נוסח  השטרות לפקודת

 או ההמחאה מקבל הינו הנפרע או האוחז ואילו"( המושך" להלן:) ההמחאה על החתום

 "(.הלקוח" או" אוחז"להלן: ) ההמחאה הוסבה אליו גורם לרבות, ממנה הנפרע

 באמצעות –ההמחאה יש לבצע שתי פעולות נפרדות: )א( הסבת ההמחאה  סיחור לצורך .6.1.6

 .לנסב ההמחאה מסירת)ב( -ו; ההמחאה של האחורי בצידה)המסב(  האוחז חתימת

 הנסב של הקניינית לבעלותו עוברת ההמחאה, האמורות הפעולות של ביצוען ידי על .6.1.7

 במקרה, האמור פי על. ההמחאה של לפירעונה ערב להיות הופך והמסב( לחברה – נו)ובעניינ

 חזרה זכות תהיה לנסב אזי, לנסב( המחאה)חילול  ההמחאה את יפרע לא ההמחאה מושך בו

 .עצמו מהמושך להיפרע לזכות במקביל למסב

על מנת למזער את הסיכון  ,כמפורט להלן ,בדיקות שונות החברהמבצעת  שיקקבלת  טרם .6.1.8

, אין ביטחון כי החברה החברהעל אף הבדיקות המבוצעות על ידי  ,עם זאת .להחזרת השיק

. במקרים של קושי בגביה או שניתן לפקודת החברה לא תיתקל בקושי לגבות שיק שהוסב

ה במישור המשפטי ולרבות באי כוח באמצעותהחוב, לרבות  לגביית החברה תפעלכאמור, 

 באמצעות הליכי הוצאה לפועל.   

קבלת הממסר  טרםבהתאם לדין, ידי החברה,  עלהבדיקות הנערכות בדרך כלל  במסגרת .6.1.9

 בהתאם לעסקה הצדדים לרבות ,העסקה מאפייני אתבין היתר,  ,החברההדחוי, בודקת 

 אשראיצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי  להוראות

במקרים שמושך . "(הון הלבנת איסור צו)" 2018-חתשע"הלמניעת הלבנת הון ומימון טרור(, 

מושך הממסר, חוסנו הפיננסי  את גם לבחון נוהגתהחברה הממסר אינו לקוח החברה 

 ויכולתו לפרוע את הממסר.  

בדיקות רקע על כל לקוח  ,בין היתר ,עורכת החברה, הסיכונים הערכתבמסגרת ו בנוסף

יכולתו להעמיד ערבות לפירעון , ג אשראי של הלקוח, חוסנו הכלכליחדש, הכוללות דירו

. מטרתה העיקרית של הערכת סיכונים זו הינה לנסות ולמזער את חשיפת כיוצ"בוהממסר 

 .יאשראלסיכון בגין העמדת  החברה

מותנית  מסויימיםלנסיבות המקרה, התקשרות החברה עם לקוחות  בהתאם כי ,יצוין

 בקבלת בטוחות שונות. 

  28במשק האשראי שוק .6.2

-ומגזרים עיקריים: )א( הבנקים וחברות כרטיסי האשראי;  שנישוק האשראי בישראל מורכב מ

משקיעים מוסדיים )קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קופות גמל  ובכללם)ב( גופים חוץ בנקאיים, 

                                                      
על ידי תאגידים למתן אשראי חוץ בנקאי, על תיאור וניתוח הצעת חוק ההסדרים בקשר עם הנפקת אג"ח  מבוסס  28

שערך מרכז המחקר והמידע, המחלקה לפיקוח תקציבי, בכנסת ישראל, לקראת הדיון  2015באוקטובר  12מיום 
בהצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדינות הכלכלית לשנות  1558בפרק ט': בנקאות, סעיף 

)נוסח המסמך המלא פורסם בכתובת  2015-(, התשע"ה2016-ו 2015התקציב 
-_7306ed2100155d0204d4/2-80d6-e511-7f80-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/7306ed21

00155d0204d4_11_8323.pdf-80d6-e511-7f80 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/7306ed21-7f80-e511-80d6-00155d0204d4/2_7306ed21-7f80-e511-80d6-00155d0204d4_11_8323.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/7306ed21-7f80-e511-80d6-00155d0204d4/2_7306ed21-7f80-e511-80d6-00155d0204d4_11_8323.pdf
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, נותני שירותי מטבע, הפיננסייםעוסקות בתחום השירותים הוקרנות נאמנות(, חברות ציבוריות 

 מלכ"רים וארגונים למתן אשראי.

שלא בהתאם  עשויים לפעול עוסקים במתן אשראי, חלקםהעל כך, קיימים גופים קטנים יותר  נוסף

 לווים בין המתווכיםגם גופי מימון לשוק האשראי . בשנים האחרונות הצטרפו לדרישות החוק

 ( וגופים העוסקים בהלוואות חברתיות.PEER TO PEER) פרטיים ומלווים

יתרת  כאשר ,בבנקים היתרת ההלוואות למגזר הפרטי )ללא דיור וללא אג"ח( מקורמרבית 

, נותני שירותי מטבע, חברות כרטיסי אשראי וגמ"חים ההלוואות מתחלקת בין הגופים המוסדיים

התפלגות מקור ההלוואות למגזר הפרטי, יש לציין כי ענף  לעניין)מוסדות גמילות חסדים(. 

הבנקאות בישראל הוא ענף ריכוזי בהשוואה בינלאומית, כאשר הריכוזיות במערכת הבנקאות 

 יקףלכך שה הסיבהיצוין, כי  כןי. הישראלית גבוהה במידה ניכרת מהממוצע באיחוד האירופ

הניתן על ידי המערכת הבנקאית,  לזהידי חברות חוץ בנקאיות נמוך יחסית  אשראי שניתן עלה

, בשונה מתאגידים בנקאיים אשר להם חוב או הון לגייס בנקאיים חוץ גופים שלמהקושי  תבעונ

לגייס הון או חוב  רבותת יואפשרוניק אשראי מיתרות של לקוחות אחרים, כמו גם עאפשרות לה

לשם מתן אשראי. לעניין אפשרות גיוס חוב באמצעות הנפקת אג"ח לציבור על ידי חברות הפועלות 

 .להלן 6.5.8בתחום השירותים הפיננסיים, ראו סעיף 

  בנקאי חוץ אשראי .6.3

לאור  , בין היתר,היקף פעילות המימון החוץ החוץ בנקאי תופסת תאוצה בשנים האחרונות וזאת

מגבלות שהוטלו במערכת הבקאית על הענקת אשראי ללקוחות, לאור הליכי המימון המסורבלים 

יותר במערכת הבקאית ולאור שיפור במיצובו של תחום האשראי החוץ בנקאי כחלופה למימון 

כראייה לכך, ניתן לראות בשנים האחרונות גידול במספר החברות בתחום אשר נסחרות  הבנקאי.

חברות אלו מפוקחות כיום על כמו כן, ניסת משקיעים מוסדיים להשקעות בחברות אלו. בבורסה וכ

הענקת , אשר החל גם בתהליך רשות שוק ההוןבידי הפיקוח על שירותים פננסיים מוסדרים 

 רישיונות למתן אשראי.

בהתאם לדרישות החוק ואף  ,בדיקות שונות החברהמבצעת בטרם מתן האשראי ו/או ההלוואה 

 כשל אשראי.על מנת למזער את הסיכון ל רות יותר,מחמי

, אלפי ש"ח 36,955 -עסקאות אשראי ומתן הלוואות בגובה של כ 2020החברה ביצעה במהלך שנת 

 באופן מהותי. ריווחיותהגדלת ההחברה רואה בתחום פעילות מתפתח זה פוטנציאל גדול לו

  בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה .6.4

 הפעילות היקף גם כמו, האשראי החוץ בנקאי בענף הפעילות וגדלה הולכת האחרונות בשנים .6.4.1

 מאופיין הענף, זה למועד נכון בישראל הענף מבנה פי על. דחויים בממסרים המסחר בתחום

 של הגיאוגרפי ולפיזור בשוק הגדולים השירות לנותני בהתיחס)בעיקר  גבוהה בריכוזיות

הולך וגדל  השירותים נותני מספר כאשר התפתחות בתהליך מצוי התחום אולם(, התחום

ברת גם התחרות בשוק. כתוצאה מהגידול בתחרות, השירות ללקוחות וזאת ג עםויחד 

 .   פרמתייעל ומשת
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, בענף השירות נותני של ומאפייניהם"ד בממ המסחרהאשראי החוץ בנקאי ו תחום .6.4.2

 על אשראי להענקת ביחס וזאת, ללקוחות אשראי שירותי במתן יחסית יעילות מאפשרים

 .יותר ואיטית מורכבת להיות שעשויה הבנקאית המערכת ידי

מניותיהן שציבוריות  חברותשל  בענף פעילותןמאפיין את הפעילות בענף, הינו הנוסף  שינוי .6.4.3

החברה עצמה )כאשר נכון למועד זה, למיטב ידיעת  דוגמתרשומות למסחר בבורסה, 

 (. בתחום פועלותה ציבוריות חברות מספר דעו קיימותהחברה, נוסף על החברה 

נובמבר  חודשב 292016-2015 התקציב לשנות המדינה תקציב את הכנסת אישור במסגרת .6.4.4

 חוק"להלן: ) 1981-, אושר בין היתר, תיקון לחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א2015

 לגייס, בנקאיים תאגידים ואינם אשראי במתן העוסקים לתאגידים המאפשר ,"(הבנקאות

 .מסוימותלמגבלות  בכפוף, בבורסה למסחר תרשמנהש חוב אגרות הנפקת באמצעות הון

 .להלן 6.5.8ראו סעיף נוספים  לפרטים

 חברותש ככל שכן, בענף משמעותי שינוי מהווה הבנקאות לחוק התיקון, החברה להערכת

אשר עד כה היו מנועות מלגייס חוב באמצעות הנפקת אגרות חוב בבורסה )בשל נוסחו 

"ח בהיקפים משמעותיים, אג תגייסנההקודם של חוק הבנקאות טרם תיקונו כאמור( אכן 

הרי שהדבר עשוי להוביל להגברת היקפי האשראי החוץ בנקאי הניתן על ידי גופים אלה וכן 

 .הבנקאית המערכת ביניהם לבין והן עצמו בענףם הפועלים הגופי ביןהתחרות הן  תגברלה

  הפעילות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום מגבלות .6.5

לפעילותה בתחום השירותים הפיננסיים  ותהרלוונטיידיעת החברה, החקיקה והאסדרה  למיטב

 ובעיקר המסחר בממסרים דחויים, הינן כמפורט להלן: 

 חוק)" 2016-"והתשע(, מוסדרים פיננסיים)שירותים  פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק .6.5.1

  "(הפיקוח

פורסם חוק הפיקוח, הקובע דרישות רישיון לגופים העוסקים במתן  1.8.2016 ביום

שירותים פיננסיים, הגבלות והוראות בדבר ניהול פעילות עסקית בתחום השירותים 

הנוגע לגופים העוסקים במתן  בכלחלות על העוסקים בתחום. ההפיננסיים וכן חובות דיווח 

, ומתוקפו הפיקוח חוק הוראות פי על. 1.6.2017שירותי אשראי החוק נכנס לתוקפו ביום 

 נותני על המפקחת הרגולטורית הסמכות הינו והחיסכון הביטוח, ההון שוק על הממונה

ת נרחבות בנוגע לפיקוח, , כאשר הוקנו לו סמכויו"(המפקח)" הפיננסיים השירותים

כי  ,אסדרה, אכיפה ובירור מנהלי, לרבות אפשרות להטלת עיצומים מנהליים. כמו כן נקבע

 ינהל מרשם של בעלי הרישיון למתן שירותים פיננסיים.    מפקחה

 למתן מורחב ורישיון אשראי במתן לעסוק מורחב רישיון לקבלת החברה לבקשת בהמשך

", לפי רישיון מתן שירות בנכס פיננסי"-" ורישיון מתן האשראי)" פיננסי בנכס שירות

בחברה  התקבלה 2018 באוגוסט 2 ביום, הפיקוח בחוק אלה מונחים כהגדרת, )העניין

                                                      
-"ההתשע(, 2016-ו 2015התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  חוק  29

2015 . 
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הודעה בדבר קבלת רישיון מורחב למתן אשראי ורישיון מורחב למתן שירות בנכס פיננסי 

לפרטים נוספים ראו דיווח לחוק הפיקוח.  16וזאת בהתאם לסמכות המפקח לפי סעיף 

של  לתוקפם בנוגעלפרטים  (.2018-01-072865)אסמכתא:  2018באוגוסט  5החברה מיום 

ראו  הרשיונותהחברה לחידוש  בבקשת ההון רשות עמדתלולמועד הדוח רישיונות החברה 

בדצמבר  31הוארך תוקפתם של הרשיונות עד ליום  2020ביוני  30ביום  .לעיל 1.5סעיף 

2021. 

[ 1: ]הבאים הפעילות בתחומי לעסוק רשאית החברה, האשראי מתן רישיון לתנאי בהתאם

 לאמור בהתאם, השטרות בפקודת כשמשמעותם חליפין ושטרי חוב שטרי, שיקים ניכיון

 של זכותו המחאת כנגד אשראי מתן[ 2; ]הפיקוח בחוק אשראי״ ״מתן להגדרת 1 בפסקה

להגדרת ״מתן  2האשראי לקבל נכסים פיננסיים מאחר, בהתאם לאמור בפסקה  מקבל

[ מתן אשראי אגב מימון, רכישה או השכרה של נכס או שירות, 3אשראי״ בחוק הפיקוח; ]

רישיון  לתנאי בהתאםלהגדרת ״מתן אשראי״ בחוק הפיקוח.  3בהתאם לאמור בפסקה 

 נכס של החלפה הכולל פעילות תחוםב לעסוק רשאית החברה ,פיננסי בנכס שירות מתן

 .פיננסי נכס של העברה או מכירה, המרה, פריטה, פדיון לרבות, אחר פיננסי

מצומצמת לאורו  שכן הפעילות תחום על חיובית השפעה הפיקוח לחוק כי מעריכה החברה

)בעיקר  נאותים ובקרה פיקוח מנגנוני ללא בתחום הפועלים גורמים של פעילותם כל העת

ד ועמלמעין אלה, יתקשו  שגופים לצפות סבירמעריכה כי  החברהגורמים קטנים(. 

חוק הפיקוח )בין אם מפאת משאביהם, המבנה הארגוני שלהם,  מכוחבדרישות החדשות 

 אופיים התפעולי או שילוב של הנ"ל(. 

, יותר יםומבוסס גדולים וחברות גופים של בשוק היחסי חלקן שיגדל לצפות ניתן, בהתאם

ועל כן יכולתם להתמודד עם השינויים תהיה טובה יותר.  ופיקוח בקרה מערכי המיישמים

, מנוסהבין אלה, נכללת לגישת החברה גם החברה עצמה, אשר כחברה ציבורית וכגוף עסקי 

פיקוח הנדרשים על פי דין והן כאלה שאימצה החברה הבקרה והקיימים בה הן מנגנוני 

 . וולנטריבאופן 

 הממונה והנחיות וראותה .6.5.2

', אשראי במתן או פיננסי בנכס שירות נותני רישוי נוהל' פורסם 2018 בנובמבר 5 ביום

 .פיננסיים שירותים למתן הרישיון קבלת אופן את המסדיר

', אשראי למתן רישוי חובת לעניין טריטוריאלית תחולה' נוהל פורסם 2018 בינואר 1 ביום

 .לישראל מחוץ אשראי במתן עיסוק עבור הרישוי נהלי את המסדיר

 שמטרתו', באשראי לתיווך תמערכ להפעלת רישוי נוהל' פורסם 2018 בינואר 7 ביום

 .באשראי לתיווך מערכת הפעלת עבור רישיון לקבלת בקשה הגשת הליכי את להסדיר

 שליטה אמצעי להחזקת היתר בקשת נוהל( '1: הבאים הנהלים פורסמו 2018 ביולי 9 ביום

 היתר לקבלת בקשה הגשת לעניין הוראות לקבוע שמטרתו' פיננסיים שירותים בנותן

 בעל לאישור בקשה נוהל( '2 ;פיננסיים שירותים בנותן שליטה אמצעי להחזקת או לשליטה
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 בקשה להגשת הוראות לקבוע שמטרתו', אשראי במתן או פיננסי שירותים בנותן השפעה

 שירותים בנותן משרה נושא מינוי נוהל( '3 ;יננסייםפ שירותים בנותן השפעה בעל לאישור

 . פיננסיים שירותים בנותן המשר נושא מינוי לעניין הוראות לקבוע שמטרתו', פיננסיים

 פיננסיים שירותים לעניין המאוחד חוזה'ל תיקון פורסם 2018 ביולי 9 ביום, כן כמו

 .לבחינתו המידה ואמות, המאוחד בחוזה' ויושרה יושר' המונח הוגדר במסגרתו ,'מוסדרים

 הצגת אופן את להסדיר שמטרתו', הלוואה בחוזה גילוי' חוזר פורסם 2018 ביולי 24 ביום

 בחוזה התקשרות במסגרת ללווה לגלות אשראי שירותי נותן חייב שאותם הפרטים

 .הלוואה

עודכן ביום , אשר 'נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים'פורסם  2019באוגוסט  6ביום 

הנוהל משקף את הליך הרישוי של נותן שירותים פיננסיים, לרבות  2019.30בנובמבר  28

  הדרישות המינימליות לצורך הגשת בקשה לקבלת רישיון נש"פ.

', מטרת הנוהל היא להבטיח הוראות לניהול אשראי צרכני'פורסמו , 2020בנובמבר  25ביום 

את התנהלות נותן השירותים בניהול האשראי הצרכני, וזאת באמצעות קביעת הוראות 

העמדת האשראי ותמחורו, ניהול האשראי על ידי בעל  –ביחס לשלושה שלבים מרכזיים 

 הרישיון וגביית החוב. 

ות הממונה ביחס פורסם 'חוזר שמירת מסמכים', החוזר דן בדריש 2020בדצמבר,  21ביום 

חצי שנה  –לאופן שמירת המסמכים ותיעוד שינויים. מועד כניסה לתוקף של חוזר זה הינו 

  ממועד פרסומו.   

 [חדש]נוסח  השטרות פקודת .6.5.3

 את המקיים שטר הינו דחוי ממסר שכן ,"דבממ המסחר לליבת נוגעות הפקודה הוראות

, הממסר מושךומיהו  כשורה אוחז מיהו מגדירה הפקודה. בפקודה הקבועים המאפיינים

 .    למוסב יועברו לממסר הנלוות שהזכויות כך, אחר לאדם הממסר הסבת הליך את ומסדירה

 "( והצווים לפיוחוק איסור הלבנת הון)" 2000-"סתשה ,הון הלבנת איסור חוק .6.5.4

, תכלית החוק היא הענקת כלים נוספים לרשויות 2000נחקק בשנת  איסור הלבנת הון חוק

 האכיפה כדי להיאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת. 

 ("קצין ציות"לחוק איסור הלבנת הון ) 8תאגיד לפי סעיף האחראי חובות  .6.5.5

הון מכהן בחברה קצין ציות, אשר במסגרת תפקידו  הלבנת איסורלדרישות חוק  בהתאם

ותחומי אחריותו פועל לקיום החובות המוטלות על התאגיד מכוח הצו, להדרכת עובדי 

ומנהלי החברה באשר לקיום החובות ולהטמעת הדרישות העולות מהחוקים, הצווים 

 והתקנות בנהלי העבודה בחברה.

גם כמנהל  המשמשעסיקה קצין ציות לתקופת הדוח ולמועד פרסומו, החברה מ נכון

 '(.ב לפרק 8סיכונים בחברה )ראו גם סעיף 

                                                      
30 https://tinyurl.com/u8kge33 
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פורסם צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של  2018במרץ,  15ביום 

הלבנת  צו איסור)" 2018-נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"ח

 חובות עיקריות: מספרעל החברה  חלות . בהתאם לצו זה "(הון

 וביצוע הליך הכרת לקוחזיהוי לקוח  .א

החברה נדרשת לזהות את מקבל השירות )וככל שיש איסור הלבנת הון,  צועל פי 

אזי גם אותו( ולבצע לגביו הליך של הכרת לקוח, בהתאם למידת  –מיופה כוח 

הסיכון שלו להלבנת הון ומימון טרור )בצו מפורטות מספר הקלות לעניין הוראה 

 זו(. 

 חובות בקרה  .ב

בהתאם לדירשות הצו על נותן השירות לקיים בקרה אחר פעולות מקבל השירות. 

יצוין כי על נותן השירותים לבצע את הבקרה בהתאם לרמת הסיכון של הלקוח 

 להלבנת הון. 

 חובת דיווח .ג

 :בהתאם לדרישות הצו על נותן השירות להעביר לרשות איסור הלבנת הון דיווחים

ביחס לכל  –לות השוטפת וכן דיווחים בלתי רגילים ביחס לפעי –דיווחים רגילים 

 פעולה הנחזית כבלתי רגילה.  

 בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה .ד

על נותן שירותים פיננסים לערוך בדיקה ברשימות המדיניות והטריטוריות אשר 

עשויות להוות מקור להלבנת הון ומימון טרור, בהתאם לרשימות המתפרסמות 

 הראשונה לצו(.  )וכמפורט בתוספת 

 "(חוק איסור מימון טרור)" 2005-"ההתשסאיסור מימון טרור,  חוק .6.5.6

 מניעת תוך, בטרור הכלכלית המערכת מאבק את לבסס נועד טרור מימון איסור חוק

 בשני עוסק בעיקרו החוק. טרור מעשי ביצוע ולממן לאפשר, לקדם העשויות פעולות

 מתאימים מנהליים וכלים סמכות ומתן טרור למימון בקשר עבירות הגדרת: היבטים

 מוטלת כן ועל הפיננסית מהמערכת חלק הינו"ד בממ המסחר תחום. בטרור למלחמה

 .לטרור הקשור ברכוש פעולה על ישראל למשטרת לדווח זה בתחום העוסקים על החובה

 "(לוקר ועדת)" הישראלי במשק במזומן השימוש צמצום לבחינת הוועדה .6.5.7

 ובאמצעי במזומןלוקר גיבשה המלצות למדיניות אשר תצמצם בהדרגה את השימוש  ועדת

שימוש במזומן,  :שה תחומיםותשלום מבוססי נייר אחרים. המלצות הוועדה נגעו בשל

ם. ההמלצות הנוגעות ישימוש באמצעי תשלום אלקטרוניושימוש בממסרים )שיקים( 

שרות לפרוע ממסרים אשר סוחרו יותר )א( הגבלת האפ :לממסרים דחויים כללו בין היתר

)ג( הגבלת -ו מפעם אחת; )ב( איסור הוצאת וקבלת ממסרים שלא מצוין עליהם שם המוטב;

מטבע  שירותיסכום העסקה בשיק. כמו כן הוועדה המליצה ליצור רגולציה עבור נותני 

פיננסי שיחייב את המוסד הפיננסי להשתמש במערכת  מפוקח גוף רישיון הכוללת

  ממוחשבת ולהחזיק עודף נכסים על התחייבויות בשיעור שיקבע על ידי הממונה.

 "(במזומן השימוש לצמצום החוק)" 2018-החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח .6.5.8



 

 24-א
 

לתוקף נכנס  2019בינואר  1ביום , לוקר תבהמשך לאישור ממשלת ישראל את המלצות ועד

החוק לצמצום השימוש במזומן. חוק זה מתווה מדיניות לצמצום והגבלת השימוש במזומן 

כאמצעי תשלום במשק הישראלי, באמצעות הגבלת השימוש במזומן, הגבלת השימוש 

ים של ו המרכזיי"(, כאשר יעדהמגבלותבשיקים וקידום השימוש באמצעים אלקטרוניים )"

מלחמה ב"הון השחור", מלחמה בפשיעה הכלכלית ובהלבנת ההון והרחבת  םהינ החוק

 המקורות העומדים לרשות הממשלה למימוש יעדיה. 

הוא פעילותם הנוכחית, בכך ש מתכונתלשמר את  ,דוגמת החברה ,החוק מאפשר לגופים

פורט להלן. החוק מטיל ממחריג את אותם גופים במקרים מסוימים מתחולת החוק, כ

אלפי ש"ח המבוצעות בין אדם פרטי  11על עסקאות במזומן בסכום העולה על מגבלה 

לעוסק החל ממועד התחילה, כאשר בחלוף שנה מיום התחילה, רשאי שר האוצר, בצו, 

בהסכמת שר המשפטים ונגיד בנק ישראל ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת 

 אלפי ש"ח. 6להרחיב את המגבלה לסך של 

אלפי  50הוטלה על עסקאות במזומן בין גורמים פרטיים בסכום העולה על  מגבלה נוספת

 ש"ח, כאשר גם מגבלה זו ניתנת לשינוי בעתיד בהליך המפורט לעיל. 

לעניין השימוש בשיקים והיסבם, החוק קובע מגבלות לעניין האפשרות לפרוע שיק שסוחר 

שם המוטב. בין היתר,  יותר מפעם אחת, ומטיל איסורים על הוצאת שיקים ללא רישום

( שם הנפרע 1נקבע כי לא יפרע תאגיד בנקאי או בנק הדואר שיק בשני המקרים הבאים: 

אלפי ש"ח,  10( אם השיק הוא שיק מוסב והסכום הנקוב בו עולה על 2אינו נקוב בשיק; 

ומתקיים אחד מאלה: )א( לא נקובים בשיק שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב; 

השיק הוסב יותר מפעם אחת, למעט המקרים הבאים: אם לאחר ההיסב הראשון  ו/או )ב(

השיק הועבר לתאגיד בנקאי או לבנק הדואר לשם פירעונו; אם ההיסב השני הוא גוף פיננסי 

מפוקח )כדוגמת החברה( לשם קבלת הלוואה )לרבות ניכיון שיקים(; ובנוסף, אם לאחר 

לת הלוואה, השיק הוסב מהגוף הפיננסי המפוקח ההיסב השני לגוף פיננסי מפוקח לשם קב

צוין לעיל, החוק החריג גופים פיננסים מכ 31לגוף פיננסי מפוקח אחר פעם אחת בלבד.

מפוקחים כדוגמת החברה מהמגבלות ביחס לשיקים אשר הוסבו יותר מפעם אחת, ועל כן 

 י המשנה. למגבלת ההסבה תהא השפעה על פעילותה, לרבות מול מנכשהחברה אינה צופה 

בפברואר,  10 על האמור, במסגרת פעולות החקיקה לצמצום השימוש במזומן, ביום בנוסף

הן ייעול  מטרותיו אשר, 2016-תשע"והפורסם חוק סליקה אלקטרונית של שיקים,   2016

סליקה אלקטרונית תהליך הסליקה וחיסכון בעלויותיו וזאת באמצעות מתן האפשרות ל

הנהלת החברה נכון למועד דוח זה ועל בסיס נוסחו הקיים של החוק הערכת להמחאות. של 

בדברי ההסבר של החוק יצוין, כי  .ין בחוק הנ"ל בכדי להשפיע על פעילות החברההנ"ל, א

הנ"ל צוין כי אין בהוראותיו של החוק כדי ליצור כל שינוי משפטי בזכויות של מאן דהוא 

אלקטרונית על פי החוק או משום שהשיק על פי שיק ומכוחו, רק משום שהוצג בדרך ה

 המקורי לא נשמר על ידי הבנק. 

                                                      
מיום התחילה, קרי מיום כניסתן של המגבלות וההוראות כמפורט בפסקה זו לתוקף, הינה בתום שישה חודשים   31

 .2019ביולי  1
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-"גהתשנחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות,  לשעבר) 2017-חוק אשראי הוגן התשע"ז .6.5.9

1993 )  

-, התשנ"גלחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות 5אושר תיקון מס' , 2017באוגוסט  9ביום 

באוגוסט  25הינו  לחוקתיקון של היום התחילה . "(התיקון לחוק)להלן בסעיף זה: " 1993

אשראי  "חוק )להלן:' 2017-חוק אשראי הוגן התשע"ז'וממועד זה החוק נקרא  2019

החוק למעשה קבע את המסגרת הנורמטיבית למתן אשראי ליחידים, שלא לצורך  (."הוגן

הסכם בכתב . במסגרת החוק נקבעה חובה לעריכת "חש ליוןמ 1.9-עסקי ועד לסכום של כ

 ריבית הפיגורים.  ה על גובהגילוי נדרש ללקוח, הגבלת עלות הממשית של האשראי וכן הגבל

את כל התוספות שנדרש הלווה לשלם בקשר  הכוללת ,"העלות הממשית של האשראי"

לפי החוק כך שמגבלת הריבית  ,המלווהמעבר לסכום שקיבל בפועל לחוזה ההלוואה מ

ו עמלה )למעט ריבית הפיגורים ומספר חריגים בודדים ו/אכאמור כוללת כל תוספת 

בנקאיות )החרגת -. מכח חוק אשראי הוגן הותקנו תקנות הסדרת הלוואות חוץאחרים(

 2019-סוגי עסקאות אשראי מתחולת החוק והחרגת הוצאות מגדר "תוספת"(, התשע"ט

בין היתר,  .2019באוגוסט  25הינן בתוקף החל מיום (, ש"התקנות": בסעיף זה )להלן

 תיכללנהלא אשר שנדרשות לשם העמדת הלוואה במועד העמדתה ו הוצאותבתקנות נקבעו 

 ובלבד, )לצורך קביעת העלות הממשית של האשראי( לחוק 1 שבסעיף"תוספת"  תבהגדר

אגרות ובכלל זה,  ,האמורות ההוצאות גביית לשם אחרת מהלוואה פוצלה לא שההלוואה

הערכת שמאי לצורך , וביטחונות במרשמים ציבוריים שיעבודיםלצורך רישום ובדיקת 

 ביטוח ,תצהיר ומתן שירותי נאמנות ,נוטריוני כחטרחת עורך דין בעד ייפוי  שכר, שעבוד

מיוחד הנדרש לצורך העמדת הלוואה בשל מטרתה המיוחדת  ייעוץ, נכס ביטוח או חיים

 הקצאתוכן  בור משלוח שיק, תשלום עמלווההשלא במהלך העסקים הרגיל של  הניתנת

  .בטוחה שמעמידה המדינה או מעמיד מוסד ללא כוונת רווח

רבית על האשראי ית גילוי על המלווה, ריבית מוהתיקון לחוק קובע, בין היתר, חובבנוסף, 

וסנקציות מנהליות ופליליות. תקרת "הריבית האזרחית" הינה ריבית בנק ישראל בתוספת 

שאין לצדדים אפשרות להאריכה או  חודשים( 3קצרות מועד )עד ועבור הלוואות , 15%

שיעורי עלות האשראי )להלן: " 20%ריבית בנק ישראל בתוספת  - לחדשה בתנאים דומים

"(. מתן הלוואה בשיעורים החורגים משיעורים אלה, חושפת את המלווה המרבית

שהינה בגובה ריבית בנק "ריבית פלילית"  הלעיצומים כספיים גבוהים. בנוסף לאמור, נקבע

יובהר, כי המגבלות  אשר חריגה ממנה תחשב לעבירה פלילית. 30%ישראל בתוספת 

ליון מ 1.9-ליחידים בסכום הגבוה מסכום של כ הלוואותחלות על אינן המתוארות לעיל, 

לשר  .ללא ריבית הלוואותלתאגידים, על הלוואות בין קרובי משפחה, או על  , הלוואותש"ח

, תהיינה שייקבעכפי סמכות לקבוע כי הלוואות לתאגידים מסוגים שונים  המשפטים

 .הוגןכפופות להוראות חוק אשראי 

(, "חוזר הגילוי"נכנס לתוקף 'חוזר גילוי בחוזה הלוואה' )להלן:  2019באוגוסט  25ביום 

רישיון החל על כל בעל רישיון למתן אשראי, בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי ובעל 

, ביחס להלוואות עליהן חל חוק תן בחוק הפיקוחלהפעלת מערכת לתיווך באשראי, כהגדר
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הסדיר את אופן הצגת הפרטים שאותם חייב הינה ל ו של חוזר הגילוימטרתאשראי הוגן. 

נותן שירותי אשראי לגלות ללווה במסגרת חוזה ההלוואה, בין היתר בהתאם להוראות 

על מנת להבטיח כי בפני לווה המתקשר עם נותן שירותי  ,גןלחוק אשראי הו)ב( 3סעיף 

אשראי בחוזה הלוואה, יהיו מוצגים באופן ברור הפרטים העיקריים הנדרשים לצורך הבנת 

. בהתאם, בחוזר הגילוי נקבעו פרטים שיש לכלול מלוא התחייבויותיו וזכויותיו לפי החוזה

אי באמצעות טופס גילוי, ובכלל זה, ולהציג ללקוח בעסקת הלוואה של נותן שירותי אשר

פרטי בעל הרישיון, הלווה והערב, וכן פרטי ההלוואה, עלות האשראי והריבית. כן נקבעו 

בחוזר פרטים שיש להציגם בטופס גילוי בעת התקשרות בהסכם ניכיון שטר, ובכלל זה 

, פרטי השטר, המושך, המסב והערבים לשטר, ריבית הפיגורים ושיעור עלות האשראי

קיומה של זכות לפירעון מוקדם ותנאיה והצעדים על פי דין שנותן שירותי האשראי רשאי 

 לנקוט בשל אי תשלום במועד.

מגביל את פעילותה בעבור לקוחות יחידים, יחד עם זאת,  תיקון לחוקההחברה מעריכה כי 

או להשית עליה עלויות נוספות  הכדי להגביל את פעילותאין בתיקון  ביחס לתאיגידים

רובם המכריע של לקוחות החברה הינם שהעובדה  לאורמשמעותיות. זאת, בעיקר 

 . אשראי הוגן תאגידים אשר אינם נכללים בהגדרת "לווה" בחוק

 "(חוק הריבית": להלן) 1957-חוק הריבית, התשי"ז .6.5.10

, מכח חוק הריבית 1970-(, התש"ל המקסימליבמסגרת צו הריבית )קביעת שיעור הריבית 

נקבעה ריבית מקסימלית עבור מילווה "צמוד ערך" בלבד, קרי מלווה אשר הנו צמוד מדד 

או צמוד לעליית מחירו של כל דבר אחר. למועד הדוח, החברה אינה מעניקה אשראי צמוד 

 ערך כהגדרתו בצו.

 "(הבנקאות חוק": להלן) 1981-"אהתשמ)רישוי(,  חוק הבנקאות .6.5.11

( לחוק 2)א()21( לחוק הבנקאות ועל אף הוראות סעיף 8)ב()21לסעיף בהתאם  (1)

תאגיד העוסק במתן אשראי,  ,הבנקאות )שעניינו ייחוד פעולות לתאגידים בנקאיים(

א לחוק 35שאינו תאגיד בנקאי, רשאי להנפיק תעודת התחיייבות )כהגדרתן בסעיף 

ערך ולעסוק במתן אשראי לחוק ניירות  15( החייבות בתשקיף לפי סעיף ניירות ערך

תעודות  יתרתסך הערך הנקוב של  כאחת, בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

 "ח;שמיליארד  5במחזור לא יעלה על  ונמצאות המונפקותההתחייבות 

הכנסתו השנתית בשנה  –מקבל האשראי הוא יחיד או תאגיד, ואם הוא תאגיד  (2)

שקבע שר או סכום אחר  "חשמיליון  400שקדמה למועד מתן האשראי, לא עלתה על 

 ;האוצר

או  BBBתעודות ההתחייבות מדורגות במועד ההנפקה על ידי חברת דירוג, בדירוג  (3)

Baa3 ;ומעלה 

( 1על ידי אחד מאלה: )מובטח  ושפירעונהאשראי הניתן אינו אשראי למטרות דיור  (4)

( 3( התחייבות לרישום משכנתא שבשלה נרשמה הערת אזהרה )2רישום משכנתא )

 .1967-כון זכויות לגבי מקרקעין כפי שרשום בחוק המשכון, התשכ"ז מיש
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( 1האשראי הניתן אינו אשראי שפירעונו מובטח על ידי אחד מאלה על דירת מגורים ) (5)

( 3) ( התחייבות לרישום משכנתא שבשלה נרשמת הערת אזהרה2רישום משכנתא )

 משכון זכויות לגבי מקרקעין , הרשום לפי חוק המשכון.

 "(אשראי נתוני חוק": להלן) 2016-"ותשע, האשראי נתוני חוק .6.5.12

למעט סעיפים ספציפיים שנכנסו )אשראי חוק נתוני  לתוקפו נכנס 2019בחודש אפריל 

חוק לקבוע הסדר כולל לשיתוף בנתוני המטרת . (2018באוגוסט  31לתוקף החל מיום 

הקבועים בחוק, שמירתם אשראי, ובו הוראות לעניין איסוף נתוני אשראי ממקורות המידע 

במאגר מידע מרכזי המופעל בידי בנק ישראל ומסירת נתוני אשראי ממנו ללשכות אשראי 

כמו כן מטרת החוק היא ביצוע שמירת  .לשם עיבודם והעברתם, בין השאר לנותני אשראי

נם של הלקוחות ועל פרטיות הלקוחות שהנתונים מתייחסים תוך שמירה על עניי הנתונים

במידה העולה על הנדרש, והכול למטרות הגברת התחרות בשוק  םומניעת פגיעה בהאליהם 

האשראי הקמעונאי, הרחבת הנגישות לאשראי, צמצום ההפליה במתן אשראי והפערים 

. לצד בנק ישראלו הגופים הפיננסים הכלכליים ויצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את

וף, חוק נועד לקבוע הסדר לעניין איסהעיל, ההסדר הכולל לשיתוף בנתוני אשראי האמור ל

דרך עיסוק, של נתוני אשראי על יחידים בפעילותם כעוסקים בלבד, לשם ו ניהול והחזקה

 בהתאם לקביעת ועדת הכלכלה של הכנסת, מאגר כאמור יוקם בפרק זמן שלמסירתם. 

 כשנתיים. 

 ניהול הסיכוניםך חברה לערותציין החברה כי קיים קושי אובייקטיבי ללמועד הדוח, 

שנמשכו על ידי אדם פרטי )גם כאשר לקוח המחאות נמסרות לחברה  כאשר אפקטיבי

החברה הוא חברה בע"מ, שנתנה שירותים לאדם פרטי וקיבלה בתמורתם המחאה 

שברצונה לנכות(. למועד זה החברה אינה חשופה לנתונים במאגר המידע, מה שגורם לפער 

בנוסף, גם ביחס ללקוחות החברה שהינם  בעלי גישה למאגר.בינה לבין גופים גדולים 

החוק אוסר על בדיקה במערכות ללא יידוע  –לקוחות פרטיים או בעלי שליטה בחברה 

  הלקוח, דבר אשר פוגע גם הוא בכמות המידע שמצויה בידי החברה. 

 "(הפרטיות הגנת חוק)" 1981-"אתשמ, הפרטיות הגנת חוק .6.5.13

 2017 –"ז התשענכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(,  2018מאי  בחודש

 .מכח חוק הגנת הפרטיות

ביחס למידע של לקוחות   מידע מאגר לרשום חובה חלה חברה כל על התקנות, פי על

 האבטחה רמת על להחליט , כמו כן ביחס למאגרי המידע על החברהברשותה המוחזקים

 (.גבוהה או יתבינונ)בסיסית,  הנדרשת

על בעל המאגר להכין מסמך הגדרות מאגר, לקבוע נוהל אבטחה, למפות את  חובהכמו כן, 

 תקשורת אבטחת, גישה ובהרשאות פיזית מאובטח המאגר כי ולוודאמערכות המאגר 

 השפעה מהותית על פעילותה.  אינו בעלהחוק הוראות יישום להערכת החברה,  .וכדומה

 "(פירעון חדלות חוק": להלן) 2018-ח"תשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוק .6.5.14
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ות אשר שמות נכולל הוראות שו, החוק חדלות פירעוןנכנס לתוקף  2019בחודש ספטמבר 

ושים בהצעות הסדר, נת כוחם של נדגש על שיקום תאגידים וחייבים כערך מרכזי )כגון הקט

חייבים להמשך עסקיהם ועוד(. קבלת הפטר לאלתר של חייבים במקרים מסוימים, עידוד 

ושים נעם זאת, חוק חדלות פירעון קובע הוראות שמטרתן הגדלת שיעור החוב שייפרע ל

ושים כתוצאה מחדלות הפירעון. נת הפגיעה שתיגרם לנכסי החייב תוך הקטנוהשאת ערך 

להיפרע  החברהלהערכת החברה, חקיקת חוק חדלות פירעון עלולה להגביל את יכולת 

ערבים לקיום התחייבויות ה)בין אם תאגידים, ובין אם בעלי שליטה בתאגידים  מחייבים

הליכי חדלות הפירעון וכפועל יוצא מכך להקטין את ומשך התאגיד(, ולהגדיל את היקף 

לחובות מסופקים   החברהההפרשה של  סך, בפועלהיקף שיעור ההחזר המתקבל מחייביה. 

חוק חדלות פירעון  .חובות אבודים( של)לאחר מחיקות  ח"ש מיליון 7.4-כ הנה הדוח למועד

 ככלשיעור ההחזר שיתקבל,  עלעשוי להשפיע על התנהלות החברה אל מול חייביה ו

  .פירעון חדלות להליכי כנסוי שהחייבים

החוק קובע את סדר הפירעון לפיו תחולק קופת הנשייה, וזאת בהתאם למדרג נשייתי 

)חובות מובטחים, הוצאות הליכי חדלות פירעון, חובות המורכב משבע קטגוריות נשייה 

יצוין כי ביחס לשעבוד צף, נושה מובטח יהיה  –בדין קדימה, חובות מובטחים בשעבוד צף 

מהתמורה שתתקבל ממימוש  75%רק עד לגובה של  רשאי להיפרע מנכסי השעבוד הצף

 הנכס, חובות כלליים, ריבית נוספת וחובות דחויים(. 

לאור הגברת דרישות הרגולציה החלות על  – וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים .6.6

יחד עם המצב הפיננסי במשק הישראלי לאור  ,התאגידים הבנקאיים בעיקר ביחס להלימות ההון

השפעות נגיף הקורונה ובפרט תנאי האשראי המסחריים הארוכים השוררים בו, אשר הביאו 

לירידה במצבם הכלכלי של אנשים פרטיים ועסקים רבים בשנים האחרונות, באופן המקשה עליהם 

, כדאיותו של תחום לקבל אשראי ומקים להם מצוקה תזרימית, עולה, למיטב הבנת החברה

 להערכתכמו כן,  .אלהפעילות כאלטרנטיבה למימון תאגידים ועסקים בינוניים וקטנים בישר

 בנקאי,  התחרות בתחום גדלה ץחו לאשראיו שיקים לניכיוןהחברה, במקביל לביקוש ההולך וגדל 

נם מפרסמים יצוין, כיוון שקיימים גורמים מגוונים הפועלים בתחום, אשר אי. תנשחק יותוהרווח

מידע אודות תוצאותיהם בציבור אין ביכולת החברה לבחון שינויים בהיקף הפעילות בתחום באופן 

  .כמותי, אלא היא מתבססת על הערכותיה הפנימיות בלבד

להערכת החברה,  - שלו הלקוחות במאפייני שינויים או הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות .6.7

נובע, בעיקר, ממגבלות רגולטוריות ו/או תפעוליות החלות  בנקאי החוץ האשראיהגידול בפעילות 

כן, במערכת הבנקאית קיימת -על המערכת הבנקאית בקשר עם הענקת אשראי ללקוחות. כמו

מורכבות בירוקרטית רבה, ומאידך, הפישוט הבירוקרטי הטמון בשירותים כגון אלה המועמדים 

ניכר לנותני שירותים מסוג נקאית מעניק יתרון ידי צדדים שלישיים שאינם חלק מהמערכת הב-על

 לאור משמעותית גדל הפעילותלהערכת החברה, קהל הלקוחות הפוטנציאלים לתחום  .הז

 שהעניקהלחשיפה תקשורתית משמעותית  זכההתחום  לאחרונה . כמו כן,המשק במצב השינויים

 זו. אצל הרבה לקוחות פוטנציאליים שבעבר נמנעו מאופציה  לגיטמציהלו 
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בתחום האשראי קיימים  – הפעילות תחום על מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים .6.8

ומתקדמות למתן אשראי באמצעים טכנולוגיים )בין היתר  חדשות ואפשרויות טכנולוגייםשינויים 

 משקיעה. החברה (פנים אל פנים בפגישה צורך וללאזמן קצרים  יקבועב, תוך ביצוע פעולות מרחוק

משאבים רבים כדי לקדם ולשפר טכנולוגית את שירותיה, כך למשל החברה  ובכוונתה אף להשקיע

 17.1סעיפים )להרחבה ראה  הפיננסית הטכנולוגיה בתחום בחברותהשקעות מהותיות  שתיביצעה 

  לדוח זה(.  17.2-ו

 הפעילות  בתחום קריטיים הצלחה גורמי .6.9

 :כלהלן ,הינם פעילותה בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי, החברה להערכת

הינו נזילות, שכן ככל  בתחום האשראיגורם מרכזי להצלחה  – השירות וזמינות נזילות .1

 תיק את ולהגדילשלנותן השירות ישנה נזילות גבוהה יותר הוא יכול לבצע יותר עסקאות 

, זמינות השירות כן כמו. ואיכותיים גדולים אשראי בהיקפי הפועלים בלקוחות לקוחותיו

בשל התחרות בתחום ובשל הצורך של  גורם מהותי,הינה  העברת התשלום ללקוחומהירות 

הן בתחום האשראי בכלל והן  הלקוחות בהליך יעיל ומהיר. זמינות גאוגרפית אף היא חיונית

של לקוחות לחברות מסחר בממ"ד הנמצאות  תםפניי לאור בתחום המסחר בממ"ד וזאת

 י קרוב.   במיקום גאוגרפ

 העדר הינו במתן אשראי העומד המרכזי הסיכון – אשראי בבחינת סיכונים ניהול הליך .2

 קביעת באמצעות נעשה זה סיכון מזעור. פירעונו מועד בהגיע האשראי את לפרוע יכולת

 ופיזור םהטמעת, בחברה נהלי האשראימדיניות האשראי וכחלק מ האשראי בחינת הליך

האשראי הדרוש,  סכום, היתר בין, נבחניםהאשראי  של. בהליך הבחינה הלקוחות תיק

, נבו, מאגרי מידע BDIבחינת האיתנות פיננסית של החברה, בדיקה במאגרי מידע )כדוגמת 

 מהלקוח המתקבלים הממסרים שיעור משפטיים ועוד(. בנוסף, ביחס לממ"ד נבחנים גם

 והמושך.   הלקוח של םדירוג וכן, הממסר ממושךאו /ו

, הגיאוגרפי הפעילות אזור מבחינת הן האשראי בתחום הפעילות אופי בשל – מוניטין .3

 ואיכות אמינות של מוניטין ביצירת צורך יש, לקוח – שירות נותן ויחס זה בתחום התחרות

 לקוחות גיוס. מתמשכת פעילות שיבצעו גבוהה נאמנות בדרגת לקוחות לגייס מנת על

גורמים  על ידי המלצותיהם של באמצעות אתר האינטרנט של החברה, נעשה חדשים

 הלקוחות הקיימים ללקוחות פוטנציאליים. עסקיים וכן על ידי מסירת מידע על ידי

הספקים בתחום הפעילות הינם נותני האשראי עבור החברה. להרחבה  – שינויים במערך הספקים .6.10

  לדוח זה. 18ראה הרחבה בסעיף ביחס למסגרות האשראי בבנקים ובגופים פיננסים 

 לתחום הפעילותכניסה עיקריים  חסמי .6.11

 :כלהלן ,הינם האשראי לתחוםהעיקריים  הכניסה חסמי, החברה להערכת

יש לקבל רישיון מטעם משרד  הפיקוחבהתאם לחוק  – פיננסיים םשירותי נותן רישיון קבלת .1

ולהירשם  פיננסייםשוק ההון, ביטוח וחיסכון על מנת לעסוק במתן שירותי  רשות-האוצר 

 . מאגר נותני השירותים הפיננסיםבמרשם 
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, נדרש הון עצמי רב ויכולת האשראי בתחום לפעול מנת על – חיצוני הוןגיוס  ויכולתעצמי  הון .2

מעת לעת. ללא הון עצמי, גיוסי הון ו/או אפשרויות מימון ברמת נזילות גבוהה  אשראיגיוס 

 לפעוללהתקשות  ועלולה שלה האשראי תיק את להגדיל האשראילא תוכל חברה בתחום 

 .זמן לאורך

ברמה  תלויה, הצלחה בתחום הפעילות החברה להערכת, ולהלן לעיל כמפורט – מוניטין .3

ל החברה ושל מנהליה, וזאת בשל אופי השירות אשר ניתן הטוב ש םגבוהה במוניטין ובשמ

 וגיוס איתור, לרבות לשם הלקוחותללקוחות בתחום וכן ההסתמכות על נאמנותם של 

 חדשים.   לקוחות

, אם כי ראוי לציין כי חסמים אלה משמעותיים אינםמהתחום  היציאה חסמיהחברה  להערכת

, האשראי בתחום הפעילות מתחום הנובעות השירותים נותן בהתחייבויות בעיקר מתאפיינים

שמהם ניטלו  פיננסיים גופים כלפי ההתחייבויות החזר וכן האשראי גביית סיום היתר בין הכוללים

שכן המסחר  אינם משמעותייםחסמי היציאה החברה סבורה כי . הפעילותהלוואות לצורך מימון 

עם  .נמוך יחסית העומד על מספר חודשים בלבדבמשך זמן לפירעון האשראי החוץ בנקאי מאופיין 

  החזר התחייבויות לגופים פיננסיים מלווים תלוי באופן המימון ובהיקפו.  ,זאת

 החברה פעילות תחום במסגרת הניתן לשירות תחליפים .6.12

 הלוואות נטילת בדמות בתחום הניתנים לשירותים תחליף למצוא עשויים הפעילות תחום לקוחות

, הלוואות בפלטפורמות אינטרנטיות מוסדיים גופיםחברות כרטיסי האשראי, , מבנקים ישירות

(P2P) (.אחרים בנקאיים חוץ שירותים)או  אחרים אשראי שירותי מנותני ואף 

 מוצרים ושירותים .7

 – צעהיובתמציתי של מאפייני המוצרים, השווקים העיקריים ומגמות ושינויים בביקוש  תיאור .7.1

בתחום פעילות אחד הכולל מתן הלוואות ואשראי וניכיון  מעניקה שירותים כאמור, החברה  .1

 לדוח זה. 6שיקים, להרחבה אודות השירותים אותם מעניקה החברה ר' סעיף 

  לדוח זה. 66.אודות השינויים בביקוש ובהיצע של תחום פעילות החברה ראה סעיף  להרחבה .2

  – שינויים מהותיים צפויים .7.2

)לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה( התקשרה  2021בינואר,  10ביום  – תחום הפינטק .1

"(. בהתאם לתנאי ההסכם החברה הנרכשתהחברה בהסכם עם חברה בתחום הפינטק )"

מהונה המונפק והנפרע של החברה הנרכשת בתמורה לסכום השקעה  31.42%רכשה החברה 

לחברה עומדת אופציה, לתקופה מ' שקלים. כמו כן בהתאם לתנאי ההסכם  9.6-בגובה של כ

של שלוש שנים לרכישת מניות נוספת של החברה הנרכשת באופן שלאחר מימוש האופציה 

 מהונה המופנק של החברה הנרכשת.  51%תחזיק החברה 

החברה הנרכשת פועלת בתחום הפניטק ומתמחה במערכות טכנולוגיות לניהול ותפעול 

 .Pripaid)) םארנקים דיגיטליים וכרטיסי חיוב נטעני
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נחתם מזכר הבנות  2021בפברואר,  16ביום  – תחום האשראי החוץ בנקאי ומסחר בממ"ד .2

מחייב בין החברה לבין חברת אפליצ'ק גרופ בע"מ, לפיו החברה תרכוש את פעילותה של 

 2021 בפברואר 18של החברה מיום  מיידילפרטים נוספים ראה דיווח חברת אפליצ'ק 

. ככל שמזכר ההבנות יתגבש לכדי הסכם מחייב, בכוונת החברה (2021-01-020284)אסמכתא 

להבטחת להמשיך לפתח את מערכות חברת אפליצ'ק גרופ, באופן שיביא לביצוע עסקאות 

בממ"ד בצורה מהירה ומיטבית. החברה סבורה כי ביצוע מסחר בממ"ד פירעון וכן עסקאות 

יביא לקליטת לקוחות חדשים בתחום.  באופן דיגיטלי, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים

יובהר, כי הואיל והעסקה כפופה לתנאים מתלים לרבות ביצוע בדיקות נאותות אין כל 

 וודאות כי העסקה תושלם.

אישר דירקטוריון החברה התקשרות במזכר  2021בפברואר,  22ביום  – תחום מימון הייבוא .3

"(. בכוונת הצדדים עמיל המכסהבנות מחייב עם חברה מובילה בתחום עמילות המכס )"

מהונה וחברת עמילות  67%-לפעול להקמת חברת בת או שותפות, כאשר החברה תחזיק ב

מהונה. מטרת הצדדים היא להוות פתרון מלא ומקיף ליבואנים  33%-המכס תחזיק ב

במסגרתו יקבלו היבואנים שירות בתחום עמילות המכס, שילוח בין לאומי, שחרור סחורה 

חסנה והפצה ותפעול השרשרת הלוגיסטית. כמו כן בכוונת הצדדים לפעול להקמת מהמכס, א

יובהר, כי הואיל חדר עסקאות מט"ח אשר יעניק שירותי העברת תשלום לספקים בחו"ל.  

והעסקה כפופה לתנאים מתלים לרבות ביצוע בדיקות נאותות אין כל וודאות כי העסקה 

 תושלם.

 הכנסות פילוח .8

הכנסות החברה מניכיון ממסרים דחויים עצמיים וממסרים דחויים , נכון לקוחות ו יתרותפילוח  להלן

  :2019 בדצמבר 31השוואה לנתונים ליום ב, 2020בדצמבר  31ליום 

 נכון, עצמיים דחויים ממסרים 
 בדצמבר 31 ליום

', ג צד של דחויים ממסרים
 בדצמבר 31 ליום נכון

 2020 
 2019 2020 2019 

 לקוחות מכלל יחסי חלק
 52% 44% 48% 56% )ברוטו( לגביה והמחאות

 64% 66% 36% 34% החברה הכנסות מסך יחסי חלק

 עפ"י עסקאות סולו והסדרי חוב: עצמאיים דחויים ממסרים פילוח

ממסרים דחויים עצמיים, נכון  
 בדצמבר 31ליום 

, עצמייםממסרים דחויים 
 בדצמבר 31נכון ליום 

 2020 
 ות סולואעסק

2020 
 הסדרי חוב

2019   
עסקאות 

 סולו

2019 
 הסדרי חוב

 לקוחות מכלל יחסי חלק
 35% 13% 32% 24% )ברוטו( לגביה והמחאות
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 15% 21% 23% 11% החברה הכנסות מסך יחסי חלק

 :, כדלקמןבמקרים הבאיםממסרים דחויים עצמיים מתקבלים 

עסקאות בהן כותב ההמחאה )ה"מושך"( הינו גם הלקוח שמוסר את ההמחאה  – "סולו"א. עסקאות 

  השלימה לשביעות רצונה את בדיקתהחברה ש לאחר מתבצעותלנכיון )"המסב"(. עסקאות אלה 

גבייה הנו המקור בשים לב לכך ש אשראיעל מתן הה טחלהגיעה לכדי ההלקוח ו נו הפיננסית שלאיתנות

 המושך וגם הלקוח "המסב"(.הינם ניכיון "צד ג'" בהן מקורות הגביה  )בניגוד לעסקאות הלקוח בלבד

עסקאות בהן החברה מקבלת המחאות עצמיות של המושך או של  –חוב  יהסדרעסקאות המהוות ב. 

במסגרת הסדרת החוב, לא כובדו ושל המושך שנמסרו לנכיון בעסקה המקורית הלקוח, לאחר שממסרים 

בהתאם לתנאים שהוסכמו עם את החוב במספר ממסרים אישיים דחויים  או המושך פורעיםלקוח ה

 החברה.

  לקוחות .9

הינם תושבי ישראל.  הלקוחות. כל מושכים 91-לקוחות וכ 35-כ, לחברה הדוח פרסום למועד נכון .9.1

, אשר )תאגידים או יחידים שהינם עוסקים מורשים( קטנים עסקים נמנים החברה לקוחות על

, ייבוא )במספר תחומים לרבות ייבוא שיווק הרכב, הבנייה"ן, הנדל מתחומי ,בין היתר ,הינם

כן בתחום נותני שירותי ו (, ייבוא מוצרי חשמל ומכשירים סלולרייםואלכוהול וברזל, ייבוא מזון

למועד הדוח ועד להשלמת עסקת המיזוג . ייעוץ )כגון עורכי דין, יועצי מס, סוכניות לביטוח ועוד(

 םמעניקה החברה שירותי (שתושלםככל אם "( )חברת אפליצ'ק'ק גרופ בע"מ )"עם חברת אפליצ

למועד זה חברת אפליצ'ק מוסרת  כמנכי משנה. דחוייםממסרים בבתחום המסחר לחברת אפליצ'ק 

רבים יותר, הן מבחינת כמות  למושכיםלחברה ממסרים אשר מגדילים את החשיפה של החברה 

אשר העסקאות עימם מאופיינות בדרך כלל בסכומים קטנים כוהן מבחינת פיזור גיאוגרפי וענפי, 

 יותר.

למועד הדוח מתחולל ברחבי העולם משבר הקורונה אשר מגביר את החשיפה של החברה לאירועי  .9.2

געו משמעותית מהמשבר על ענפים שנפאשראי של כלל לקוחותיה, ובפרט לקוחות הנמנים כשל 

 .לעיל 5.1.5 סעיףלפרטים נוספים ראו  .הפיננסיים ותחום הקמעונאי המסחר ענףכגון 

 הלקוחות תיק מכירתאת  המניות בעלי של יתהכלל האסיפה האישר 2021 פברוארב 11 ביום .9.3

 לדוח זה. 2.1, להרחבה ר' סעיף בו והזכויות ההתחייבויות כל לרבות החברה של הקודם

 למדיניות בהתאם נעשיתתיק הלקוחות של החברה וניהולו במסגרת הפעילות השוטפת  בניית .9.4

 ובהקפדה( החברה ודירקטוריון האשראי ועדת ידי על ומפוקחת שנקבעה)כפי  החברה של האשראי

 :להלן כמפורט, בחברהעל ניהול הסיכונים 

 לבצע בוחרת החברהקליטת הלקוח וביצוע העסקה מורכב ממספר שלבים אשר  הליך ,ככלל .1

פעולות אף נדרש מכוח הוראות הדין. הבהתאם לנהלי העבודה שלה, כאשר ביצוען של חלק מ

  :הבאות הפעולות את למנות ניתן, לבצע החברה שנוהגת הפעולות יתר בין

 הפעולה עיקרי הפעולה מהות



 

 33-א
 

 ראשונית  בחינה
 כולל, הפוטנציאלי מהלקוח מנהל סחר ואשראי לקוחות של ראשונית התרשמות

, בין נעשית הבחינה. הלקוח אודות ופרטים הממסרים של ראשונה כללית בחינה
 .וגורמים בשוק חיצונייםפנימיים,  מידע במקורות שימוש באמצעות, היתר

 מסמכים ראשוניים

מנהל סחר ואשראי לקוחות מבקש מהלקוח להעביר לידיו מסמכים המפרטים את 
מאזן פירוט אובליגו כספי )מבוקר / סקור(, מצבו הכספי של הלקוח, כדוגמת: דוח 

 . ועוד בגופים פיננסים, פירוט תנועות בחשבון, דוחות מע"מ וביטוח לאומי

הוא מעביר למנהלת הסיכונים  –לאחר שנחה דעתו של מנהל סחר ואשראי לקוחות 
 וקצינת הציות בקשת אשראי. 

  המבוקש. מהי הריבית והאובליגו בבקשת האשראי מפורט מיהו המלווה,  בקשת אשראי

 בדיקת לקוח

בחינה של איתנותו הפיננסית ומצבו המשפטי של  מתבצעת - ת פיננסיתאיתנו
הלקוח )ולעיתים גם של בעל השליטה בלקוח(. הבדיקה מתבצעת באמצעות בחינת 

, BDIהדוחות הכספיים שהועברו וכן באמצעות גורמי מידע חיצוניים, כדוגמת 
 באתרים ממשלתיים ועוד.  במאגרים משפטיים, בדיקהבדיקה 

יצוי כי ככל שמדובר בעסקת אשראי חד פעמית לעיתים נדרש הלקוח בצירוף 
 אסמכתאות נוספות. 

מתבצע שאלון הכרת לקוח, במסגרתו גם נבחן מצבו הכספי של  – הלבנת הון
  הלקוח. בנוסף, מתבצעת בדיקה ברשימות טרור. 

מושך  בדיקת
)ככל שלא  הממסר

 מדובר בלקוח(

איתנותו הכלכלית של מושך  נבחנת –ככל שהלקוח מסר המחאות של צד שלישי 
במסגרת בדיקה זו בוחנת החברה הדחוי.  הממסרהכרוך בקבלת  והסיכון הממסר

לרבות באמצעות גורמי מידע חיצוניים, כדוגמת  מושךאת איתנותו הפיננסית של ה
BDI ,במסגרת זו  בדיקה באתרים ממשלתיים ועוד., בדיקה במאגרים משפטיים

 נבדקת גם האם קיימת היסטורית פעילות עם המושך. 

  גם על ידי מידע מגורמים חיצוניים בשוק.  בדיקה זו בנוסף, לעיתים מתבצעת 

, ההמחאה את להסב המבקש הגורם אינו ההמחאה מושך בהם במקרים כי יצוין
 ההמחאה למושך גם לפנות, החברה נהלילו דעתה לשיקול בהתאם, נוהגת החברה

 . הדחוי הממסר תקינות בדבר אישורו קבלת ולשם בדיקה לשם

 הממסר בחינת
 הדחוי

 הממסר כי לוודא מנת על עצמה ההמחאה את גם, ההליך במסגרת, בוחנת החברה
 .במועד ולפירעון להפקדה ניתן

 מול אללתיק האשראי הקיים  ביחסהפירעון  ומועד הממסר סכוםכן, נבחן  כמו
 עסקאות ביצוע לשם החברה שקבעה והקריטריונים החברה של האשראי מדיניות

 .דחויים בממסרים

 בטוחות קבלת
 לעסקה

 לפירעון שטר חוב שמבצעת החברה, כפופות לקבלת באשראיככלל, עסקאות 
 ., כמפורט בהסכם בין הלקוח לחברהוכן למספר חובותחובות כלפי החברה 

ם הקטנת החשיפה הנובעת מסיכון גביית החובות מלקוחות ומושכים, לגבי לש
לקוחות שהינם תאגידים, החברה נוהגת להחתים את הגורמים הרלוונטיים )כגון 
בעלי השליטה בתאגיד( על ערבויות אישיות לפירעון חובות התאגיד לחברה. 

 נוספים. בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה, עשויה החברה לדרוש גם בטחונות

 ודיווח רישום
 לדין בהתאם

לאחר שלב הבדיקה והערכת הלקוח, החברה בחרה להתקשר עם הלקוח ש ככל
 הון הלבנת איסור צו לרבות ,בעסקה, מבוצעת פעולת רישום בהתאם לדרישת הדין

 הון הלבנת למניעת אשראי שירותי נותני של רישומים וניהול דיווח, זיהוי)חובות 
 .2017-"חהתשע(, טרור ומימון

 תנאים קביעת
 מסחריים

בין לבכל פעילות עסקית, קביעת העמלה נקבעת במשא ומתן בין החברה  כמקובל
 הלקוח איתנותהלקוח. לעניין זה, החברה לוקחת בחשבון, בין היתר, את 

 תנאי מח"מ העסקה,, מוע הפעילות היקף תחום פעילותו, שמעמיד, והבטוחות
 "ב.וכיוצ, השוק
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מדובר בלקוח קיים ו/או לקוח חוזר של החברה, לא מבוצע הליך של שכי ככל  ,יובהר .2

והחברה בוחנת אילו פעולות נדרשות, בכל מקרה על קליטת לקוח על כל שלביו כאמור, 

מנת לאשר את העסקה )או לסרב לביצועה(, וזאת בין היתר בהתאם למשך הזמן שעבר 

 כי . כמו כן מתבצעת בדיקהועוד, שינוי במצבו הפיננסי מביצוע העסקה הקודמת

 העבודה ונהלי החברה של האשראי מדיניות בתנאי עומדת עודנה הלקוח עם ההתקשרות

 .לעת מעת שלה

 הגביה הליך .3

שהחברה נוקטת את מירב הפעולות לשם צמצום הסיכונים הכרוכים בהתקשרות  הגם

, הרי שלעיתים ובשל גורמים שונים )שעשויים להיות לקוחותיה עם אשראיבעסקאות 

בשליטת החברה או שלא בשליטתה( ישנם מקרים בהם לחברה קושי בגבייתו של חוב בגין 

. במקרים כאמור, נוקטת החברה במספר פעולות לשם גביית החוב, בהם: מסויים אשראי

)ככל שיש מושך )א( פניה ראשונית אל הלקוח לשם הסדרת החוב; )ב( פניה אל המושך 

לשם בירור הנסיבות בגינן הממסר לא נפרע וטיפול בפירעון הממסר; )ג( שהינו צד שלישי( 

עירוב יועצים משפטיים אשר מלווים ומסייעים לחברה בהליך גביית החוב על פי המנגנונים 

הקבועים לכך בדין, לרבות פניה ללשכות רשות האכיפה והגביה )הוצאה לפועל( ו/או פתיחת 

החברה לבחון  עשוייה מסויימים)ד( כמו כן, במקרים -ויך בבתי המשפט המוסמכים; הל

 מתן פתרון עסקי אחר, כמו התקשרות עם הלקוח ו/או המושך לשם פריסת החוב והסדרתו

יובהר כי אין חובה שהחברה תנקוט בפעולות באופן המפורט לעיל וכל  .או מימוש בטוחות

 מקרה נבחן לגופו. 

  והמחאות לגביה של החברה לקוחות יתרת .9.5

סך של ב מההסתכ החברה שללגביה )ברוטו(  והמחאות לקוחות יתרת, 2020בדצמבר  31 ליוםנכון  .9.6

במהלך . 2019 בדצמבר 31 ליום נכון"ח ש אלפי 46,163-כשל  לסך ביחס וזאתש"ח  אלפי 35,271 -כ

אבודים בסכום חובות כ חוב החברה יתרותהכירה  2020בדצמבר  31השנה שהסתיימה ביום 

 (.2019אלפי ש"ח אשר הוכרו כאבודים בשנת  8,258-)נוסף לסך של כ אלפי ש"ח 6,530-שהסתכם בכ

 אלפי 23,666 -כלסך של  הסתכמה 2020בדצמבר  31 ליום (נטו) יתרת לקוחות והמחאות לגביה

 והמחאות הלקוחות יתרת. 2019בדצמבר  31 ליום ש"ח אלפי 30,482-כ של לסך ביחס"ח וזאת ש

 אשר ,לקוחות וההמחאות לגביה בקיזוז "מקדמות מלקוחות"הכוללת את יתרת  (נטו) לגביה

מהווים דמי ניכיון צבורים, כולל מע"מ, בגין עסקאות בממסרים דחויים אשר טרם נפרעו לתאריך 

 .הפסדי אשראילהכנסה בגינם בתקופת הדוח ובניכוי הפרשה  ההדיווח ושטרם הוכר

. יתרות לקוחות , לאחר תאריך המאזן נמכר תיק הלקוחות הישן של החברה2.1כאמור בסעיף 

של החברה, נכון  נמכרתיק הלקוחות היתרות אלה המיוחסות ל בנטרול והמחאות לגביה ברוטו

 . ש"ח אלפי 16,436 – סך של כל מההסתכ, 2020בדצמבר  31יום ל

, נמכרבנטרול תיק הלקוחות ה ,2020בדצמבר  31ליום )נטו(  יתרת לקוחות והמחאות לגביה

 ש"ח. אלפי 14,631-כלסך של  הסתכמה
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בדצמבר  31ליום  החברה של ביותר הגדולים והמושכים הלקוחות עשרתמ מניכיון ההכנסות פיזור .9.7

 ( הדוח בתקופת מניכיון החברה הכנסות)מסך  2020

 של ביותר הגדולים המושכים ועשרת הלקוחות מעשרת החברה הכנסות של טבלאי פילוח להלן

בדצמבר  31וחלקם היחסי מתוך סך הכנסות החברה בדוחות הכספיים של החברה ליום  החברה

 עשויים, לקוח לכל ביחס להלן המופיעים הנתונים. זה תקופתי לדוח' ג חלקל המצורפים, 2020

 (.אחד גורם דווקא)ולאו  מושכים מספר של ממסרים מספר לשקף

 לקוח
 הכנסות

 "ח(ש)באלפי 

 לקוחות פיזור

 מהכנסות)שיעור 
 מושך מניכיון( החברה

 הכנסות
 "ח(ש)באלפי 

 מושכים פיזור

 מהכנסות)שיעור 
 מניכיון( החברה

1 353 12.02% 1 288 9.82% 
2 184 6.25% 2 136 4.63% 
3 172 5.86% 3 132 4.51% 
4 153 5.22% 4 98 3.35% 
5 94 3.19% 5 93 3.18% 
6 93 3.16% 6 87 2.95% 
7 84 2.88% 7 86 2.93% 
8 78 2.67% 8 76 2.57% 
9 67 2.29% 9 67 2.27% 

10 67 2.29% 10 66 2.23% 
     

בדצמבר  31 ליום החברה של ביותר הגדולים והמושכים הלקוחות עשרתמ מניכיון ההכנסות פיזור .9.8

 (מניכיון החברה הכנסות)מסך  9201

 לקוח

 הכנסות

 "ח(ש)באלפי 

 לקוחות פיזור

 מהכנסות)שיעור 
 מושך מניכיון( החברה

 הכנסות

 "ח(ש)באלפי 

 מושכים פיזור

 מהכנסות)שיעור 
 מניכיון( החברה

1 698 9.2% 1 560 7.4% 
2 431 5.7% 2 214 2.8% 
3 360 4.7% 3 189 2.5% 
4 257 3.4% 4 186 2.4% 
5 214 2.8% 5 174 2.3% 
6 209 2.8% 6 159 2.1% 
7 204 2.7% 7 141 1.8% 
8 202 2.7% 8 129 1.7% 
9 188 2.5% 9 115 1.5% 

10 165 2.2% 10 114 1.5% 
   

בדצמבר  31פיזור יתרות של עשרת הלקוחות ועשרת המושכים הגדולים ביותר של החברה ליום  .9.9

 )נתוני ברוטו מתוך תיקי האשראי של החברה(  2020

 לקוח
 לקוחות פיזור

 מושך (היתרה מכלל)% 
 מושכים פיזור

 (היתרה מכלל)% 

1 10.7% 1 10.7% 
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2 10.5% 2 7.4% 

3 7.4% 3 6.9% 

4 6.9% 4 4.9% 

5 5.4% 5 4.8% 

6 4.3% 6 4.2% 

7 4.0% 7 3.7% 

8 3.5% 8 3.1% 

9 3.2% 9 3.0% 

10 3.0% 10 2.7% 

 
בדצמבר  31פיזור יתרות של עשרת הלקוחות ועשרת המושכים הגדולים ביותר של החברה ליום  .9.10

 ברוטו מתוך תיקי האשראי של החברה( )נתוני 2019

 

 לקוח
 לקוחות פיזור

 מושך (היתרה מכלל)% 
 מושכים פיזור

 (היתרה מכלל)% 

1 10.1% 1 5.7% 

2 4.1% 2 4.4% 

3 3.3% 3 3.8% 

4 3.0% 4 3.0% 

5 2.9% 5 2.6% 

6 2.5% 6 2.5% 

7 2.4% 7 2.1% 

8 2.4% 8 1.9% 

9 2.3% 9 1.9% 

10 2.2% 10 1.8% 

בדצמבר  31 ליום פעילות ענף לפי, טונ לגביה והמחאות לקוחות מסך, לקוחות יתרות התפלגות .9.11

2020 

 והמחאות לקוחות מסך שיעור הפעילות ענף
 טונ לגביה

 20.3% וסיטונאות ייבוא

 13.4% ותקשורת תחבורה

 41.2% ותשתיות בניה"ן, נדל

)רו"ח, עו"ד, יועצי  שירותים 
 מס וכו'(

12.1% 

 5.8% וגופים פיננסים"מ נש
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 7.3% ותעשיה מפעלים

 - אחר

 100% "כסה

 

בדצמבר  31 ליום פעילות ענף לפי, טונ לגביה והמחאות לקוחות מסך, לקוחות יתרות התפלגות .9.12

9201 

 והמחאות לקוחות מסך שיעור הפעילות ענף
 טונ לגביה

 38.7% , בניה ותשתיותנדל"ן

 13.6% תחבורה ותקשורת

 5.3% ופיננסיםשרותי מטבע 

)רו"ח, עו"ד, יועצי  שירותים
 מס וכו'(

14.3% 

 11.0% מפעלים ותעשיה

 17.1% אחר

 100% "כסה

 וחות מהותייםלק .9.13

מסך  10%על  העול ממנו ההכנסות שסךאחד  מהותי לקוח חברהל 2020 בדצמבר 31 ליום נכון

 9.6, ראו סעיף עיקריים ות)לפרטים נוספים אודות הכנסות החברה מלקוח. לשנההכנסות החברה 

  .(לעיל

, הן מבחינת כמות מושכים שליחסית  רב מספר של, מנכי המשנה מספקים לחברה ממסרים כאמור

אשר העסקאות עימם מאופיינות בדרך כלל בסכומים קטנים כוהן מבחינת פיזור גיאוגרפי וענפי, 

חברת אפליצ'ק גרופ כמנכה , למועד הדוח החברה עובדת רק עם יותר ובתדירות נמוכה יותר למושך

  ל.לעי 17.2כאמור בסעיף  אם ותתקיים הרכישההשלמת עסקת עד ל –משנה וזאת 

 2020בדצמבר  31לפי זמני פירעון נכון ליום  הלקוחות תיק"מ מח – פירעון זמני לפי פילוח .9.14

 ימים לפירעון
 31.12.2020 ליום נכון

אחוז מצטבר נפרע  אחוז נפרע מהתיק
 מהתיק

 9.6% 9.6% חודשעד 

 26.8%% 17.2% עד חודשיים

 44.3%% 17.5% חודשים 3עד 

 54.9%% 10.6% חודשים 4עד 

 62.5%% 7.5% חודשים 6עד 

 73.5% 11.1% עד שנה

 100.0% 26.5% מעל שנה
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  245 מח"מ התיק

, ועד המועד 2020בדצמבר  31מספר הימים שנותרו ממועד הדוח, דהיינו  –לפירעון  ימים )*( 

 החזוי לפירעון החוב.  

כי נכון למועד פרסום דוח זה, המועד המאוחר ביותר לפירעון המחאה אינו עולה  יצוין )**( 

 .ימים 563על 

 2019בדצמבר  31לפי זמני פירעון נכון ליום  הלקוחות תיק"מ מח – פירעון זמני לפי פילוח .9.15

 ימים לפירעון
 31.12.2019 ליום נכון

אחוז מצטבר נפרע  נפרע מהתיקאחוז 
 מהתיק

 11.8% 11.8% עד חודש

 23.1% 11.3% עד חודשיים

 31.8% 8.7% חודשים 3עד 

 39.9% 8.1% חודשים 4עד 

 49.2% 9.3% חודשים 6עד 

 66.5% 17.3% עד שנה

 100% 33.5% מעל שנה

  231 מח"מ התיק

 31)נתונים כספיים באלפי ש"ח ליום  המקורידוח גיול יתרות לקוחות שלא נפרעו במועד החוזי  .9.16

 (2020בדצמבר 

מספר ימים בפיגור ממועד 
 פירעון השיק המקורי

1-30 31-90 91-180 <181 
 

 סכום כולל

 13,349 12,493 371 435 51 ש"ח אלפי"כ סה

 100% 93.5% 2.8% 3.3% 0.4% "כמסה אחוז

 31דוח גיול יתרות לקוחות שלא נפרעו במועד החוזי המקורי* )נתונים כספיים באלפי ש"ח ליום  .9.17

 (9201בדצמבר 

מספר ימים בפיגור ממועד 
 פירעון השיק המקורי

1-30 31-90 91-180 <181 
 

 סכום כולל

 12,104 9,995 721 542 846 ש"חסה"כ אלפי 

 100% 82.6% 6.0% 4.5% 7.0% אחוז מסה"כ

 ש"ח( אלפי)ב 2020-2018בחלוקה רבעונית לשנים  גודל תיק אשראי ממוצע ללקוח .9.18

גודל תיק אשראי  רבעון שנה
 ש"ח( אלפיממוצע )

2020 

4 481 

3 344 

2 341 

1 352 
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2019 

4 362 

3 360 

2 338 

1 323 

2018 

4 330 

3 362 

2 353 

1 382 

 

  לקוחות וחייביםמירידת ערך להפסדי אשראי הפרשה  .10

על פי מתודלוגיה שאומצה עם  להפסדי אשראי מכירה החברה בהפרשה  2018בינואר  1מיום  החל .10.1

 החברה של הכספיים לדוחות( 2)ג() 12-( ו1)ה() 3 יםאוריכמפורט בב IFRS 9כניסתו לתוקף של 

 .2020 בדצמבר 31 ליום

ספציפית לגבי כל לקוח במטרה במסגרת הכנת הדוחות הכספיים, מבצעת הנהלת החברה בחינה  .10.2

לבחון האם חלה עליה ברמת הסיכון שלו ביחס לרמת הסיכון שנקבעה לגביו בתחילת ההתקשרות 

עימו. אירועים המעידים על עליה ברמת הסיכון הינם מידע על הרעה במצבו הכלכלי של הלקוח, 

הלקוח או לפי  שתה שמסר או אי הצגת המחאה לפירעון במועדה המקורי לבקאי כיבוד של המחא

ימים ביחס למועד  30"(, ובלבד שהחוב לא הוסדר בתוך אירוע כשל" :החלטת החברה )להלן

המקורי של ההמחאה. לגבי לקוחות כאמור החברה מבצעת בחינה ספציפית של הפרשה, על פי 

שיעורי הפרשה קבועים, התלויים במשך הזמן שחלף מאירוע הכשל ועד למועד הבחינה. ככלל, 

ות שחובותיהם לא נפרעו או הוסדרו באמצעות הסדרי פריסה )לרבות באמצעות קיזוז תמורה לקוח

בגינם יום ממועד אירוע הכשל נחשבים לחובות פגומים ומוכרת  180מעסקאות חדשות(, בתוך 

הפרשה בגובה מלוא יתרת החוב. לגבי יתרות חוב שלא חלה הרעה ברמת הסיכון לגביהן, מבוצעת 

יעור המשקף את שיעור החובות שלא נגבו מסך כל העסקאות שנעשו בחברה הפרשה כללית בש

בשלוש השנים האחרונות. בחישוב גובה ההפרשה מביאה החברה בחשבון בטוחות שקיימות 

לפרטים נוספים ראה ברשותה ומעריכה את הסכום הסביר שביכולתה להשיב באמצעות מימושן. 

 .בפרק ב' 14( לדוחות הכספיים וכן סעיף 1)ה()3באור 

, אחת לתקופה להפסדי אשראיועדת האשראי של החברה מקיימת דיון פרטני לעניין ההפרשה  .10.3

ובוחנת התאמה בין ההפרשה שנערכה על ידי החברה למתודולוגיית ההפרשה האמורה לעיל. 

כחוב  מסוימת ועדת האשראי, להכיר ביתרהמים מחליטה הנהלת החברה, באישור במקרים מסוי

וזאת בשל הנסיבות הפרטיות של החוב יום ממועד אירוע הכשל  180פגום, גם אם טרם חלפו 

לרבות מצבו הפיננסי העסקי  , ובכלל זאת בחינת השינויים במצב הלקוח ו/או המושך,הנבחן

 .או הפיכתו למוגבל ובחינת היסטוריית עמידתו בחובותיו כלפי החברה
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 גרעה החברה, ו/או על אומדני ההנהלה שפטיים של החברההמ יועצייהחוות דעת סתמך על בה .10.4

)מתוכם ש"ח, אלפי  14,788  -כבסכום של  חובות שהוכרו כחובות אבודים  2020בדצמבר  31 ליום

 (.2019שנת הוכרו כאבודים ב ש"חאלפי  8,258-כ

אלפי  7,396-הינה כ 2020 דצמברב 31ליום  וחייבים לקוחות ערך מירידת להפסדיםיתרת ההפרשה  .10.5

זאת ש"ח. אלפי  2,391-לסך של כ םהסתכ זהשהוכר בתקופת הדוח בגין הפרשה  השינוי סךו "חש

-כ של בסך 2019בדצמבר  31ליום  להפסדים מירידת ערך לקוחות וחייביםליתרת ההפרשה  ביחס

בגין הפרשה לחובות מסופקים הסתכם לסך של  2019 בשנתאלפי ש"ח וסך השינוי שהוכר  9,787

 ממחיקת חובות כחובות אבודים לאחר בעיקרנובע  השנהבהפרשה  קיטוןה .ש"חאלפי  1,938-כ

ומקיטון בפעילות החברה ובתיק  והליכי גביה שננקטו כנגד לקוחות, ללא הצלחה נסיונותמיצוי 

(, ראו פסדי אשראיוהמחאות לגביה וה לקוחות חובות גיול)לרבות  נוספים לפרטים. הלקוחות

 לדוחות הכספיים. (3)ג()12-( ו2)ג()12ביאורים 

  שיווק  .11

 ,, המפרט את תחומי פעילות החברהשל החברה חדשה האינטרנט אתר לאווירעלה  2020 נובמברבחודש 

 חדשיםגיוס לקוחות יצוין כי   .פירוט אודות בעלי תפקידים בחברה וכן כולל החברהשירותים הניתנים ב

, אך גם באמצעות פניית לקוחות הפעילות", המקובלת בתחום חבר מביא"חבר  בשיטת בעיקר נעשה

  .לחברה )בין היתר, באמצעות כתובת המייל(

בעל נגישות, להפניית לקוחות  ם, שהיניםחיצוני יםמשווק שני הסכם עםעל חתמה החברה  2021בפברואר 

  לחברה. 

, עברה החברה לעיל' ו 1.3 ולאחר שינוי שם החברה כאמור בסעיף במסגרת פעולות השיווק של החברה

 הליך מיתוג ועיצוב תדמיתי, בין היתר, לשם בניית מותג מסחרי איכותי ומוכר. 

  תחרות .12

 שונים מאפיינים בעלי, השירותים הפיננסיים החוץ בנקאיים מאופיין במספר רב של שחקנים תחום

והמוצרים וכיוצ"ב( ובפריסה  השירותים סוגי, הלקוחות והיקף סוג, הפעילות להיקפי בהתייחס)בעיקר 

 כלל ארצית. להערכת החברה, הגופים העיקריים הפעילים בתחום ממוקמים באזור מרכז הארץ. 

 נאווי, בניהם ניתן למנות את קבוצת אחים בענף בולטים מתחריםמספר  יםקיימלמיטב ידיעת החברה 

בע"מ ואס.אר. אקורד בע"מ שהינן חברות ציבוריות  פנינסולהבלאנס בע"מ,  אופל קבוצתבע"מ, 

אמפא קפיטל בע"מ. כמו כן ניתן למנות מתחרים חברת שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה וכן את 

 . , חברות פינטק למיניהן וחברות בעלות פלטפורמה לתיווך באשראינוספים בהם בנקים

העובדה כי חלק גדול מהגופים הפועלים בתחום הינם גופים פרטיים אשר אינם מפרסמים נתונים  בשל

 אודות פעילותם, אין החברה יכולה להעריך במדויק את מיקומה בכלל השוק. 

 הציבוריות החברות של התקופתיים דוחותיהן במסגרת המתפרסמים הנתונים מבחינתעם זאת,  יחד

 .בענףהחברות הציבוריות  רובשל חלקה של החברה קטן משמעותית מזה  וחלמועד הד "ל, עולה כיהנ

 בהם, מרכזיים פרמטרים מספר סביב נסובה הקיימים המתחרים בין"ד בממ המסחר בתחום התחרות

 .ללקוחות הניתן השירות וטיבשל החברה  המוניטין ,הנגבית העמלה שיעור
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החברה שמה דגש מיוחד לטיב השירות אשר ניתן ללקוחותיה, תוך הקפדה על אוירה שירותית, מקצועית 

 ליצור יכולה היא שבכך הראיה מתוך זאתלצרכי הלקוח.  מירבית, והיענות נעימהואמינה, סביבת עבודה 

 .בתחום הפועלים האחרים לגופים ביחס עצמה את להבחין או יתרון

 עונתיות .13

, אין היקפי הפעילות בתחום כפופים להשפעות עונתיות מהותיות. יחד עם זאת, יצוין כי בתקופות ככלל

 בהיקפי הפעילות בתחום.  מסויימת, בדרך כלל, ניכרת עליה חודש וסופי לחגיםהסמוכות 

  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .14

 ריהוטלמעט  מהותי קףבהיולמועד דוח זה, לחברה אין רכוש קבוע  2020בדצמבר  31ליום  נכון .14.1

 . , מחשבים וציוד היקפימשרדיוציוד 

 נכסי שני בהסכמים למכירת החברההתקשרה  )בהתאמה(  2021ובפברואר  2020יצוין כי בדצמבר  .14.2

כחלק ממימוש בטוחות שניתנו לה על ידי אחד  בעבר רשמה החברה על שמה אותםנדל"ן 

 12 בתוספתמ"ר  94נכס נדל"ן בתל אביב: דירת מגורים ששטחה  .1להלן:  כמפורטמלקוחותיה, 

 ברחוב"ר מ 61 ששטחה מגורים דירת: בהרצליה"ן נדל נכס. 2 ;שמש ברחוב יאשה חפץ מרפסתמ"ר 

 .לדוחות הכספיים 8-ו 7 יםביאור הרא נוספים לפרטים. העצמאות

 החברה משרדי .14.3

"( אשר המשרדים)" ברמת גן )מגדל ספיר( 40תובל  ברחוב מסחרימגדל ב ממוקמים החברה משרדי

 הותאם על ידי החברה לשמש כמטה הניהולי שלה וכן למתן שירותים פיננסיים ללקוחותיה. 

בין החברה ובין בעל  בחודש ספטמברמושכרים בהתאם להסכם שכירות שנחתם  המשרדים

 15מיום , החל השנ "(, לתקופה שלהשכירות"הסכם ) לחברה קשור שאינו' ג צדהמשרדים שהינו 

נוספת  הזכות להארכת ההסכם לתקופה בת שנהחברה לעל פי תנאי ההסכם  .2020באוקטובר 

 )אופציה( בתנאים הקבועים בהסכם השכירות. 

מקומות חנייה, כאשר עלות דמי השכירות ודמי הניהול  5-מ"ר ו 216-המשרדים הכולל הינו כ שטח

 בתוספת מע"מ."ח ש אלפי 24-כ של בסךהחודשיים הינה 

   

 אנושי הון .15

 ארגוני מבנה .15.1

 תיאור המבנה הארגוני של החברה:  להלן
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 :להלן כמפורט, עובדים 6מעסיקה החברה למועד פרסום דוח זה,  .15.2

 מספר 
 עובדים

 3  הנהלה

 1 חשבת

 1 מנהל סחר ואשראי לקוחות

 1 עו"ד

 

לפרק  22-ו 21 תקנותהמשרה בחברה, ראו  נושאיהעסקה והכהונה של האודות תנאי  לפרטים .15.3

 .הכספיים לדוחות 19 ביאורד' וכן 

  החברה של התגמול מדיניות .15.4

את נדרש האישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב  ,2020במרץ  10ביום  .15.4.1

 חברה. במדיניות תגמול עדכון 

ברוב הנדרש אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  ,2021 פברוארב 7 ביום .15.4.2

ת המדיניו הורחבה ראשית"(. החדשה התגמולמדיניות )להלן: " מדיניות תגמול חדשה

וניתן בה פירוט רב ומקיף יותר. בנוסף, הוגדרה במדיניות אפשרות לתגמול הוני לנושאי 

משרה בחברה. תכנית התגמול ההונית מבוססת על אופציות הניתנות למימוש למניות 

חסומות ומניות חסומות וכן כל סוג של תגמול הוני אחר. תקרת החברה, יחידות מניה 

שקלים, כאשר  1,000,000-שרה ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל הינה עד לאוהתגמול ההוני ש

שקלים. שיעור הרכיבים  500,000תקרת התגמול של שאר נושאי המשרה עומדת על 

 . 70%המשתנים מתוך סך חבילת התגמול לא יעלו על 

הניכר  השינוי לאור, וזאת גם וללת מדיניות התגמול החדשה כתב שיפוי ופטורבנוסף כ

לנוכח הקשחת התנאים מצד ו ובעולם בישראלמשרה השוק ביטוח אחריות נושאי ב שחל

המבטחים ובכלל זה, העלאת סכומי הפרמיות וסכום ההשתתפות העצמית מחד, והורדת 
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צמצום הכוונה לעם )בעתיד  חברהה ותעלוי הקטנת לטובת, בהתאםסכום הכיסוי, מאידך. 

סכומי כיסויי ביטוח נושאי המשרה אשר צופה החברה כי תשלם במחצית השנייה לשנת 

 המשרה לנושאי שיפוי כתב, להעניק פטור מאחריות והוחלט כחלופה וכן, (2021

הכוללת את נוסח כתב  החברה של התגמול מדיניות' ר להרחבה. החברה ודירקטוריון

בדצמבר  30השיפוי והפטור, כפי שאושרה ע"י האסיפה הכללית, בדיווח החברה מיום 

 (.2020-01-134821: אמסכתא) 2020

  ולמועד הדוח הדוח בתקופת המשרה נושאי במצבת שינויים .15.5

, אישרו ועדת הביקורת )בשבתה גם כועדת תגמול( 2020באפריל  27בישיבותיהם מיום  .15.5.1

. ודירקטוריון החברה את מינויו של מר יהל בן סירה למנכ"ל החברה ואת תנאי כהונתו

, לאחר אישור האסיפה הכללית ורשות שוק ההון, נכנס לתפקידו 2020 ביולי 1 ביום

 2של החברה מיום  מיידילפרטים נוספים ראה דיווח כמנכ"ל החברה מר יהל בן סירה. 

 .(2020-01-062470)אסמכתא  2020 יוליב

. לפרטים נוספים ראה דיווח כמנכ"ל החברהלכהן  מר שרון פלאצ'י חדל 2020 יוליב 1 ביום .15.5.2

 .(2020-01-062467)אסמכתא  2020 יוליב 2של החברה מיום  מיידי

בחברה.  תלויה בלתי יתלכהן כדירקטור אייזנברגגב שושנה  החדל 2020 יוליב 19 ביום .15.5.3

-2020-01)אסמכתא  2020 יוליב 19של החברה מיום  מיידילפרטים נוספים ראה דיווח 

076464). 

בחברה. לפרטים חיצונית  יתלכהן כדירקטור צביה פרץגב  מונתה 2020 יוליב 19 ביום .15.5.4

 (.2020-01-076461)אסמכתא  2020 יוליב 19של החברה מיום  מיידינוספים ראה דיווח 

"ל לסמנכ ברגל מעין' גבדירקטוריון החברה את מינויה של  אישר 2020 באוגוסט 26 ביום .15.5.5

מינויה של גב' ברגל לתפקיד, לאחר  לתוקף נכנס 2020באוקטובר  30ביום  .בחברה רגולציה

 קבלת אישור רשות שוק ההון )אי התנגדותה(. 

לפרטים נוספים מונה מר אריאל אמור לכהן כדירקטור בחברה.  2020באוקטובר  26ביום   .15.5.6

 .(2020-01-116187)אסמכתא  2020 אוקטוברב 26של החברה מיום  מיידיראה דיווח 

לפרטים מונה מר עודד דולינסקי לכהן כדירקטור בחברה.  2020 באוקטובר 26 ביום .15.5.7

-2020-01)אסמכתא  2020 אוקטוברב 26של החברה מיום  מיידינוספים ראה דיווח 

116190). 

, זאת במקום מר מונה מר רני צים לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה 2021 פברוארב 8 ביום .15.5.8

 2021 בפברואר 8של החברה מיום  מיידילפרטים נוספים ראה דיווח . אמיתי וייס

 .(2021-01-015744)אסמכתא 

בלתי תלוי בחברה. לפרטים  דירקטורכ לכהןשי -אמנון בן מר חדל 2021 פברוארב 8 ביום .15.5.9

 (.2021-01-016177 :אסמכתא)  בפברואר 9נוספים ראו דיווח החברה מיום 

חדל מר אמיתי וייס לכהן כדירטור בחברה. לפרטים נוספים ראו  2021בפברואר  17ביום  .15.5.10

 (.  2021-01-020182)אסמכתא  2021בפברואר  17דיווח החברה מיום 
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נוספים אודות נושאי המשרה בחברה, לרבות בעלי עניין אשר מעניקים ו/או  לפרטים .15.5.11

 21העניקו לה שירותי ניהול, לרבות התגמול המשולם להם על ידי החברה, ראו תקנה 

 לפרק ד' לדוח תקופתי זה.  22 ותקנה

 חוזר הון .16

חוזר ה הוןגרעון ב לעומת"ח, ש אלפי  21,396-המסתכם בכ הון חוזרלחברה , 2020בדצמבר  31ליום  נכון

  .2019בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  6,123-סך של כב

כאמור ות השיפור הניכר בהונה החוזר של החברה נובע בעיקרו מהנפקת חבילת האופציות, ומימוש אופצי

, אשר אפשרו לחברה להגדיל את תיק במזומןש"ח מליון  33-של כסך אשר הזרימו לחברה  1.3בסעיף 

 אשראי.נותני הלקוח, לצד פרעון מלוא האשראי שהועמד לחברה ע"י 

 לפרק ב' להלן. 2סעיף  ורא נוספים לפרטים

 השקעות .17

 rePayPבחברת הפינטק  השקעה .17.1

 על החברה חתמהאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה,  לאחר, 2020בדצמבר  29 ביום .א

פועלת בתחום הפינטק ומתמחה חברה ה ,)"הנרכשת"( PrePayמחייב עם חברת  הבנות מזכר

 (. Prepaidם )במערכות טכנולוגיות לניהול ותפעול ארנקים דיגיטליים וכרטיסי חיוב נטעני

של  כוםלחברה הנרכשת ססוכם שהחברה תשלם  במסגרתו ההסכםנחתם  ,2021 ינוארב 11ביום  .ב

שולמו מיליון ש"ח  3כאשר , מהון המניות של הנרכשת 31.42%בתמורה ל מיליון ש"ח 9.6-כ

 ,הנרכשת מיליון ש"ח ישולמו לשיעורין, בהתאם לצרכי החברה 6.6-במזומן ויתרת הסכום בסך כ

 .סכםחודשים ממועד חתימת הה 12במהלך 

וו במועד חתימת ההסכם יהחברה הנרכשת לחברה מניות שה תקצה ,בתמורה לסכום ההשקעה .ג

מיליון ש"ח )לפני הכסף(  20-שווי של כ שיקףמהון החברה הנרכשת. סכום ההשקעה  31.42%

 .לחברה הנרכשת

נקבע כי לחברה תוענק אופציה שתקנה לחברה את הזכות לרכוש, במשך  ההסכםבמסגרת בנוסף,  .ד

מיליון ש"ח )נוסף  23-שנים ממועד חתימת ההסכם מניות נוספות, בהיקף כספי של כ 3תקופה של 

החברה האופציה )ככל שתמומש( תחזיק מלוא ם ההשקעה הראשוני(, באופן שלאחר מימוש לסכו

 .מהון החברה הנרכשת 51%-ב

 אין הכנסות מהותיות. הנרכשת לחברה זה דוח למועד כי, יובהר .ה

 אפליצ'ק בחברת  השקעה .17.2

אפליצ'ק גרופ בע"מ  עם חברת מחייב חתמה החברה על מזכר הבנות 2021בפברואר  16 ביום .א

בניכיון המחאות באופן מסורתי, תוך מתמחה  אשר"(, חברת אשראי חוץ בנקאי אפליצ'ק גרופ)"

בהתאם למזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים תרכוש החברה  הסתייעות באמצעים טכנולוגיים.

  את פעילות חברת אפליצ'ק גרופ. 
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 במסגרתן אפליקצית תשלומים חכמה. לאפליצ'ק גרופ פלטפורמה לחיתום אשראי דיגיטלית וכ .ב

 תמורהה את תשלםהחברה עבור רכישת אפליצ'ק גרופ  סוכם כי ,מזכר ההבנות שנחתם

 ליון ש"חמ 10( סך של 2מהון המניות המונפק של החברה ) 15%הקצאת  (1: )המפורטת להלן

( הקצאה של כתבי אופציה לא סחירים המירים למניות החברה, לתקופה של שלוש 3במזומן )

ר' סעיף להרחבה  ,גרופ אפליצ'קאודות עסקת  להרחבה) מהון החברה. 10%שנים, עד לתקרה של 

  (.020284-01-2021: אסמכתא, 2021 בפברואר, 18דיווח מיום 

שפיתחה חברת אפליצ'ק גרופ עד למועד המיזוג, בכוונת החברה להמשיך ולפתח את הטכנולוגיה  .ג

 ולשלבה עם צרכים נוספים שנדרשים לחברה. 

הואיל והעסקה כפופה לתנאים מתלים לרבות ביצוע בדיקות נאותות אין כל וודאות  יובהר, כי .ד

 .כי העסקה תושלם

 הקמת מיזם משותף עם חברה בתחום עמילות המכס .17.3

לצורך הקמת מיזם  עם עמיל מכס מזכר הבנות מחייבחתמה החברה על  2021פברואר חודש ב .א

 33%-בבעלות החברה ו 67%-משותף )טרם נקבע אם במסגרת שותפות או חברה(, שיהיה ב

 בבעלות עמיל המכס.

יזם תתמחה במתן שירותים ליבואנים בתחום עמילות המכס, שילוח בין לאומי, יפעילות המ .ב

פי המתווה הצדדים ישקיעו -ורך ייבוא. עלאחסנה והפצה וכן תפעול השרשרת הלוגיסטית לצ

אודות  להרחבה . בהתאם לחלקו של כל צד "חש ליוןבפעילות המשותפת סכום ראשוני של מ

 (.022258-01-2021: אסמכתא) 2021 בפברואר, 23ר' דיווח מיום  ,המייזםעסקת 

הואיל והעסקה כפופה לתנאים מתלים לרבות ביצוע בדיקות נאותות אין כל וודאות  יובהר, כי .ג

    .כי העסקה תושלם

 ואשראי מימון .18

להגדלת תיק  לה החדשה של החברההגיה העסקית של ההנטטרס, כחלק מהא2020שנת במהלך  .18.1

פעלה החברה  מסגרות האשראי הישנות של החברה, פרעון ובד בבד עם  ,האשראי של החברה

, דבר אשר יבטיח הוזלת עלויות ונותני אשראי לקבלת מסגרות אשראי מתאגידים בנקאיים

 חברהעילות הפדוח, הולמועד  2021שנת  ראשיתמסגרות אשראי אלו אושרו בהמימון לחברה. 

ושני בנקאיים  תאגידיםשניתן לה על ידי אשראי וההון העצמי שלה ה באמצעות בעיקרממומנת 

 .פיננסיםגופים 

 נוסף מימון תלקבל החברה פועלת, לעת מעת וצרכיה עסקיה התפתחות לאופן בהתאם

   .מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי נוספים

  .אר.אקורד על הפסקת מתן אשראי לחברהאסחברת  הודעת .18.2

, דיווחה 2020במרץ  3, שתוקן בדיווח מיידי מיום 2020במרץ  1בדיווח מיידי מיום  .18.2.1

התקבלה אצלה הודעה מאת אס.אר.אקורד בע"מ,  2020בפברואר  27החברה כי ביום 

לפיה אקורד ( "אקורד"חברה ציבורית המעניקה אשראי לחברה לצורך פעילותה )להלן: 

 לא תעמיד עוד אשראי לחברה. 
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ד, הסיבה להפסקת מתן האשראי על ידה הינה עמדת רשות ניירות ערך, כפי לטענת אקור .18.2.2

שנמסרה לאקורד, לפיה העמדת אשראי לחברה על ידי אקורד מהווה עסקה שלבעל 

השליטה באקורד, מר עדי צים, יש בה עניין אישי, וזאת לאור היותו אחיו של מר רני 

 בחברה.  השליטהצים, בעל 

את כל יתרת  סילקההפסיקה את ההתקשרות עם אקורד ונכון למועד הדוח, החברה  .18.2.3

 .שקיבלה מחברת אקורדהאשראי 

מיליון שקלים בריבית  10 -הודיעה החברה על קבלת הלוואה בגובה של כ 2021בינואר  6ביום  .18.3

למעט ערבותו האישית של בעל השליטה להחזר ההלוואה . 3.15%בגובה פריים + שנתית 

לחברה אינה מובטחת בבטוחה כלשהי. יחד עם זאת, החברה כאמור, מסגרת האשראי שניתנה 

 .גוף המממןה מולהתחייבה לשמור על מספר אמות מידה פיננסיות כפי שנקבע בהסכם 

 .(2021-01-002776)אסמכתא  2021בינואר  6ר' דיווח החברה מיום  להרחבה

תאגידים בנקאיים  שנימ אשראי מסגרות קבלת על החברה הודיעה 2021ר ינואב 31 ביום .18.4

 לקבלת"( 'ב פיננסי גוף)" נוסף פיננסי גוףמ"( וכן 'ב בנקאי תאגיד"ו" 'א בנקאי תאגיד)"

, שקלים' מ 10 עד וכן שקלים' מ 5 עד, שקלים מיליון 15 עד של בסכומים אשראי מסגרות

כולל של  בהיקף הינם לחברה שהועמדו האשראי מסגרות סך"(. האשראי מסגרות)" בהתאמה

מיליון שקלים נוספים(  לצורך  5-)עם אפשרות להגדלה בתאגיד בנקאי ב' ב שקליםמיליון  30עד 

 :להלן המפורטים בתנאיםמימון פעילותה השוטפת, 

 שיעורי הריבית .א

 שיעור הריבית )במונחים שנתיים( מעמיד האשראי

 1.85%פריים +  תאגיד בנקאי א'

 1.75%פריים +  תאגיד בנקאי ב'

 3.4%פריים +  גוף פיננסי

 

 והערבויות והבטוחות הפיננסיות המידה אמות לרבות, האשראי מסגרות תנאיאודות  להרחבה

לדוחות  23ובאור  (2021-01-012807)אסמכתא   2021לינואר  31ר' דיווח החברה מיום  שניתנו

 .הכספיים

 ואמות מידה פיננסיות  התחייבויות .ב

 בנקאיים תאגידים (1)

 מלוא לסילוק שעד, התקופה בכל כי, הבנקאיים התאגידים לשני ביחס, התחייבה החברה

יתרת סכומי הלוואת הבעלים, לא  בתוספת ממסגרות האשראי, ההון העצמי שיינטלו ההלוואות

  .   "חמיליון ש 20מסך המאזן של החברה וכן לא יפחת מסך של  20%יפחת משיעור של 

התחייבה החברה כי בכל עת, במהלך תקופת האשראי, יהיו מופקדים בחשבונה המחאות  ,בנוסף

מיתרת  150%-דחויות אשר הוסבו על ידי בתי עסק לחברה בסכום כולל אשר לא יפחת מ

 ההלוואות, כאשר ביחס להמחאות כאמור יחולו מספר מגבלות, כמפורט בטבלה שלהלן: 
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 מעמיד
 האשראי

 המידה אמות

 בודד למושך/  לחייב חשיפה

 
 צדדים המחאות

 "ממח מגבלת )**(קשורים

 תאגיד
 'א בנקאי

מגובה מסגרת  5% עד
 ימים 180 ללא האשראי

 תאגיד
 ימים 180 "חמש 4 עד מסך תיק האשראי )*(3% עד 'ב בנקאי

 
 קשורים צדדים כולל לא)*( 

 קשורים צדדים ידי על שנמשכו המחאות)**( 
 

 פיננסי ה גוף (2)

ההמחאות לאשראי שהחברה תהיה רשאית לקבל מגוף פיננסי ב' יעמוד  יחסהחברה התחייבה, כי 

 . 100%על 

 התחייבה כי לא תהא רשאית להפקיד המחאות שנמשכו על ידי צדדים קשורים.  החברהבנוסף, 

 (הגופיםשלושת ל) נוספות פיננסיות מידה ואמות התחייבויות (3)

התחייבה החברה ביחס לכל אחד מהגופים במספר התחייבויות המקובלות בהתקשרויות  בנוסף

 "ב. וכיוצמסוג זה, לרבות הגבלות על פירעון הלוואות בעלים, העמדת הלוואות לבעלי המניות 

שינויים עתידיים באמות המידה הפיננסיות שנקבעו, בהתאם לשינויים  ייתכנויצויין כי 

 חברה. בדוחותיה הכספיים של ה

 וערבויות  בטוחות .ג

הבטחת התחייבויותיהם של התאגידים הבנקאיים שעבדה החברה, בשעבוד קבוע את  לצורך

מיתרת ההלוואות )כל  150%חשבון הבנק בו יהיו מופקדים, בכל עת, המחאות בסכום של לפחות 

 את חשבונו(.  –תאגיד בנקאי 

 יםמעניקה  הגופים מארבעת אחד לכל ביחס, אישית ערבות, בחברה השליטה בעל העמיד, בנוסף

 8ביום  כי, יצוין. החברה אורגני ידי על אושרה כאמור הערבויות העמדת. אשראי לחברה

 יהיה זכאיכי מר רני צים, בעל השליטה,  של החברה הכללית האסיפה אישרה 2021בפברואר, 

בגין ערבויות  בפועל)בחישוב שנתי( מגובה האשראי שיועמד לחברה  1%ריבית בגובה של  לתקבול

 .(2021-01-015516)אסמכתא  אלו

ל הגופים , מסגרות האשראי שמעניקים הגופים המממנים לחברה נתונות לשיקול דעתם שככלל .18.5

מספר עילות  קיימות . בנוסף,הם רשאים להפסיק את המשך המימון באופן חד צדדיהמממנים ו

, לפירעון מיידי אשר ניתן לחברה הזכות להעמיד את האשראי ניםהמממ פיםבגינן עומדת לגו

אי תשלום במועד הפרעון הרלוונטי, מינוי מפרק או הגשת בקשת פירוק לחברה, /או  :לרבות

בקשה להקפאת הליכים כנגד החברה ו/או בקשה למינוי כונס נכסים ו/או ועד ממונה ו/או נאמן 
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 לרעה במצבה הפיננסי לחברה או לנכסיה ו/או מנהל מיוחד, שינוי בשליטה בחברה ו/או שינוי

  .תאגידים הפיננסיםהשל דעת ה ועוד והכל לפי שיקול

מתוכם החברה מנצלת  "חש ןמיליו 40 -לחברה ישנם מסגרות אשראי בגובה של כ ,הדוח למועד .18.6

 . "ח לערךש ןמיליו 17 -כ

 לחברה שהעמידו הבעלים והלוואות בחברה  השליטה בעלי השקעת .18.7

  -השקעות בעל השליטה הקודם בחברה  .18.7.1

)להב,  דאז השליטה בחברה בעליידי  של הושקעוש"ח  מיליון 15סך של  2015בשנת  .א

מיליון ש"ח הועמד במזומן  7.5של  סך מתוכםכנגד הקצאת המניות,  טיסונה ופלאצ'י(

בוצע  בהשקעה פלאצ'י)בחלקים שווים(, ואילו חלקה של  וטיסונהעל ידי להב 

 השלמת טרם פעילותה במהלך ידהנוכו על  אשר) דחויות המחאות הסבת באמצעות

 ( לחברה. העסקה

דאז )להב, טיסונה  נכנסה לתוקפה התחייבותם של בעלי השליטה 2015בשנת כמו כן,  .ב

 3ביום . מיליון ש"ח 15להעמדת הלוואות הבעלים לחברה בהיקף כולל של ופלאצ'י( 

( ש"ח מליון 7.5)הלוואות להב והלוואות טיסונה חלק רכש פלאצ'י את  2016באפריל 

 שנקבעו בהסכם שנחתם.  במסגרת רכישת השליטה והזכויות והחובות

מליון ש"ח יפרע  5 -אישרה האסיפה כללית כי סכום של כ 2017באפריל  20ביום  .ג

שנים ממועד העמדתו, וסכום  3 -קרי כ ( 2018)החל משנת בהתאם לתנאים המקוריים 

שנים  4-המקוריים, קרי יפרע כ תנאיםחודשים ביחס ל 12-ש"ח יידחה ב מליון 10של 

 ממועד העמדתו.

כחלק מעסקאות שינוי השליטה, רכש פלאצ'י את הלוואות הבעלים שהעמידו להב  .ד

מיליון ש"ח )קרן( )כאשר לגבי הלוואת בעלים  7.5וטיסונה לחברה בסכום כולל של 

הב לחברה, נקבע כי אלה מומחות מליון ש"ח שהעמידה ל 3.75בהיקף כולל של 

 בחלקים לפלאצ'י בהתאם למנגנון עליו הוסכם בין הצדדים(.

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את שינוי פריסת  2019באוגוסט  29ביום   .ה

תשלומי החזר הלוואת הבעלים, הכולל דחיית תשלום למועד מאוחר מהמועד המקורי 

צול תשלומים, וזאת לאור העובדה ששינוי פריסת ופיהמתואר לעיל בסעיף קטן )ג( 

  התשלומים כאמור הקל על תזרים המזומנים של החברה.

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי מועד הפירעון  2019בדצמבר  23ביום  .ו

מיליון ש"ח )קרן(, יידחה לשיעורין, עד  1.67בפועל של חלק הלוואת הבעלים בסך 

, וזאת ללא שינוי בתנאי ההלוואה כפי שאושרו בעבר על ידי 2020לסוף חודש ינואר 

 .מוסדות החברה

ושאר פרעון הלוואות  2020אלפי ש"ח נפרע בתחילת חודש ינואר  201-סך של כ  .ז

דחיית  נדחו.  2020במהלך שנת צפויות להפרע  היונדחו כאמור בסעיף ו וששהבעלים 
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 9-, ו2020באפריל  27, 2020אר בינו 20אושרה שוב בימים , פרעון הלוואת הבעלים

 .2020שנת  תוםעד ל לשיעורין  ונפרעוכך שהן נדחו  2020ביולי 

מליון ש"ח מהלוואת הבעלים לבעל  3.9-המחה מר פלאצ'י סך של כ  1.8 בסעיףכאמור  .ח

אישרה האסיפה הכללית כי הלוואה  2021בחודש פברואר  השליטה החדש מר רני צים.

  .2021-2023חלף פירעון לשיעורין בשנים  2021בדצמבר  31זו תפרע בסכום אחד ביום 

  -השקעות בעל השליטה הנוכחי, מר רני צים בחברה  .18.7.2

, לפירוט אודות 2020ביולי  22השליטה בחברה ביום  תשירכ השלים את רני צים מר .א

  .לעיל 1.4 ליטה ראה סעיף עסקת רכישת הש

, רכש לדוח זה 1.6כמפורט בסעיף  החברה של האופציות כתביחבילת  מהנפקת כחלק .ב

 "ח.ש 9,180,000 -יחידות בתמורה מיידית של כ 90,000-רני צים כמר 

שהחזיק ברשותו, וכן את סדרה  4/19את אופציות  2020בנוסף, מימש מר צים בשנת  .ג

 במסגרת הנפקת חבילת כתבי האופציה כאור בסעיף ב'.של אופציות אשר רכש  3

 למועד ובסמוך 2020בדצמבר  31הבעלים, נכון ליום  הלוואות בדבר פירוט להלן .18.7.3

  :הדוח פרסום

 

 

 

 

 

 

 

 . התמורה המחאות של הפירעון מועד נחשבמועד העמדת ההלוואה בפועל   (1) 
אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את שינוי מועדי פרעון  2021 בבפברואר 7ביום  (2)

 31.12.21ההלוואות, כך שיפרעו כולן כמקשה אחת ביום 
 

"ח, ש אלפי 2,926-כ יתרת המזומנים בחברה מסתכמת לסך של 2020 בדצמבר 31נכון ליום  .18.8

 . 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  360לעומת סך של 

מעת לעת אשר עומדים לרשות החברה,  ואשראי אשראי מסגרות אודות נתונים יובאו להלן .18.9

ואודות האשראי המנוצל בפועל מכח מסגרות אשראי והעמדת האשראי מעת לעת, נכון ליום 

 : , במיליוני ש"חונכון למועד פרסום הדוח 2020 בדצמבר 31

 

 הדוח פרסום מועדבסמוך  2020בדצמבר  31 יום

 העומד אשראי
 החברה לרשות

אשראי מנוצל 
 בפועל

אשראי העומד 
 לרשות החברה

אשראי מנוצל 
 בפועל

 בעל
 נוספים  תנאים השליטה

 ההלוואה יתרת
 "ח(ש)באלפי 

  שנצברה הריבית סך
 "ח(ש)באלפי 

 סמוך
 דוח לפרסום
 זה

31.12.2020 
 סמוך

 לפרסום
 זה דוח

31.12.2020 

רני צים 
אחזקות 

 בע"מ

 : פרעון מועד
שנים  4תשלום אחד בתום 

)או  ההלוואה ממועד העמדת
 (2)(1)כל חלק מהן( בפועל 

 :והצמדה ריבית
צמודות למדד  ההלוואות

ונושאות ריבית שנתית 
 לשנה; 4%בשיעור של 

 בסיס על תפרע הריבית
 .חודשי

3,908 3,915 30 - 
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 17 39 - - אשראי מסגרות

 מעת אשראי
 - 1 - - לעת

 17 40 - - הכל סך

 

 2020בדצמבר  31נכון ליום  )במיליוני ש"ח( לחברה המהותיים האשראי נותני .18.10

 לא הועמד כל אשראי לחברה. 2020בדצמבר  31כאמור לעיל, ליום   
 מיסוי .19

 דוחותל 18ביאור  ראומיסוי פעילות החברה,  לרבותאודות דיני המס החלים על פעילות החברה,  לפרטים

 .הכספיים

  מהותיים הסכמים .20

 למועד ונכון הדוח תקופתפירוט ההסכמים המהותיים שהחברה הייתה ו/או הינה צד להם במהלך  להלן

  :פרסומו

 לחברה ערבויות העמדת בגין השליטה לבעל עמלות ותשלום תנאי הלוואת הבעליםלפרטים אודות  .20.1

 תקנה וכן , בהתאמה2020בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום  לדוחות 14ובאור  10 באור הרא

  .'ד רקפב 22

 .לדוחות הכספיים של החברה 19-ו 13 יםהסכמי העסקה עיקריים ראה באור אודות לפרטים .20.2

 .לדוחות הכספיים 23ובאור  לדוח זה 18ראה סעיף המימון  הסכמי לפרטים אודות .20.3

התקשרה החברה עם צד שלישי בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ בתחום שוק  2020במרץ  26ביום  .20.4

אלפי ש"ח בתוספת  275, בעלות כוללת של 2020ביולי  31חודשים המסתיימים ביום  6ההון למשך 

תשלומים חודשיים שווים. שירותי הייעוץ כוללים מתן יעוץ שוטף לחברה בכל  6-מע"מ שתשולם ב

לות הפיננסית בשוק ההון ובכלל זה, בנוגע למודלים הרצויים לגיוס הון ו/או חוב, קביעת הנוגע לפעי

שלישיים בהיבטים תנאי הגיוס ואופן הגיוס לאור מצב השוק, סיוע במשא ומתן מול צדדים 

 הקשורים לגיוס. בהתאם להסכם לא תינתן לצד השלישי בלעדיות במתן שירותי ייעוץ לחברה. 

מתמחה , חברת פינטק אשר Prepayהשלימה החברה השקעה מהותית בחברת  2021ינואר חודש ב .20.5

 .(Prepaid) ניםבמערכות טכנולוגיות לניהול ותפעול ארנקים דיגיטליים וכרטיסי חיוב נטע

, אסמכתא: 2020בדצמבר  29לדוח זה ודיווח מיום  17.1ר' סעיף , Prepayלהרחבה אודות עסקת )

134305-01-2020.)  

"(, חברת אפליצ'ק גרופחברת אפליצ'ק גרופ בע"מ )"עם החברה  התקשרה 2021פברואר חודש ב .20.6

בניכיון המחאות באופן מסורתי, תוך הסתייעות באמצעים מתמחה  אשראשראי חוץ בנקאי 

 בפברואר, 18לדוח זה ודיווח מיום  17.2ר' סעיף  ,אפליצ'קאודות עסקת  להרחבה)טכנולוגיים. 

  (.020284-01-2021: אסמכתא, 2021

חתמה החברה על מזכר הבנות מחייב לצורך הקמת מיזם משותף )טרם נקבע  2021פברואר חודש ב .20.7

בבעלות עמיל המכס.  33%-בבעלות החברה ו 67%-אם במסגרת שותפות או חברה(, שיהיה ב
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פעילות המייזם תתמחה במתן שירותים ליבואנים בתחום עמילות המכס, שילוח בין לאומי, 

ר'  ,המייזםאודות עסקת  להרחבה)נה והפצה וכן תפעול השרשרת הלוגיסטית לצורך ייבוא. אחס

    (.022258-01-2021: אסמכתא, 2021 בפברואר, 23לדוח זה ודיווח מיום  371.סעיף 

 

 משפטיים הליכים .21

 החברה נגד משפטיים הליכים מתנהלים לא החברה של ידיעתה למיטב, 2020בדצמבר  31ליום  נכון

למעט הליכים משפטיים בהם נוקטת החברה בקשר לגביית , כלשהם משפטיים להליכים צד אינה והחברה

 חובות מלקוחות, במהלך העסקים השוטף.

הגישה חברת איי.איי איתמר השקעות בע"מ תביעה כספית כנגד החברה, ע"ס  2021במרץ,  4ביום 

לבעל השליטה לשעבר, מר שרון  עברשמסרה החברה בשקלים. התביעה הינה בגין המחאות  327,600

 1ביום  .2021ביוני  20בגין שירותי ניהול עתידיים שהיה אמור להעניק פלאצ'י לחברה עד ליום  פלאצ'י

סיים מר פלאצ'י את כהונתו כמנכ"ל החברה ובהתאם להסכם העסקתו שאושר באסיפה  2020י לביו

וזאת  2020בדצמבר  31חודשים, דהיינו תשלום עד ליום  6היה זכאי הנ"ל להודעה מוקדמת בת הכללית 

קבע דירקטוריון החברה כי בהסתיים  2020בדצמבר בכפוף להעמדת שירותי חפיפה למנכ"ל החדש. 

תקופת החפיפה למנכ"ל החדש ולאור העובדה שמר פלאצ'י אינו מספק עוד שירותי ניהול לחברה, ביטלה 

 האמורות ההמחאות את'י פלאצ מרניכה ו על ידה. על אף האמור, נברה את ההמחאות העתידיות שניתהח

לעמדת החברה השיקים בוטלו כדין וזאת לאור "כשל בתמורה" . בחברת איי. איי איתמר השקעות בע"מ

 בשים לב לעובדה שמר פלאצ'י חדל מלהעניק שירותי ניהול לחברה. 

  

 הקרובה בשנה להתפתחות וצפי עסקית ואסטרטגיה יעדים .22

באופן מבוקר ומידתי , החברה שמה לה למטרה להמשיך ולפתח את פעילותה העסקית בתחום הפעילות

 .ומגוון איכותי, יציב לקוחות אשראי תיק ויצירתתוך הקפדה על מדיניות ניהול סיכונים 

ניכיון  ילות ספציפיים:במספר תחומי פע תרחיב את פעילותיהתחום הפעילות הפיננסי, החברה כחלק מ

מימון כנגד  (,מימון שחרור סחורה מהנמל )לרבותמתן אשראי ליבואנים המחאות באמצעים דיגיטליים, 

 נכסים ועוד.

בשירותי המימון תחומים חדשים בהם יש צורך אחר החברה תמשיך לענות על צרכי לקוחותיה ותחפש 

  של החברה.

כהזדמנות לפתח את עסקיה לתחומי פעילות  PrePaidבנוסף, החברה רואה בהשקעתה בחברת הפינטק 

ה נוספות בתחום הפיננסי טכנולוגי, זאת על מנת להרחיב את הזדמנויות השקעתבחן החברה ונוספים, 

 סל שירותי החברה וליצור סינרגיה בין ההשקעות השונות בהן החברה תבחר להשקיע.

, תנאי בסיסי להרחבת פעילותה הינו גיוס אשראי והלוואות בתחום החברה של עילותהפ אופי בשל

, לרבות מגורמים חיצוניים. בהתאם, בכוונת הנהלת החברה לפעול במהלך שנת חדשיםמקורות מימון 

זה, בדגש על בחינת אפשרויות המימון המתאימות ביותר לצרכי החברה ופיתוח עסקיה  באפיק 2021

 כאמור.
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  סיכון בגורמי דיון .23

 להם: חשופהלהיות  פעילותה עשויהגורמי הסיכון העיקריים אשר להערכת החברה,  להלן

 כלכליים-מקרו סיכונים .23.1

 עלוללקוחות החברה  בקרבשיעור פשיטות הרגל  –מהותית במצב המשק  הרעה .23.1.1

החברה עלולה  יוצא פועללגדול במקרה של הרעה מהותית במצב המשק. כ

האטה ב גם להתבטא צפויה. בנוסף, האטה בצמיחה במשק הגבי בקשיי להיתקל

 פעילות החברה.ב פגיעהב בהתאםו דרישות האשראיבהיקף 

לעיל, יכולתה של החברה להרחיב את היקפי פעילותה  כאמור –מימון  מקורות .23.1.2

ה לגייס מימון, לרבות ממקורות חיצוניים. שינויים תבמידה ניכרת ביכול התלוי

ו/או ביחסו של המשק לתחום הפעילות של החברה,  בריבית, מצב המשק בכלל

בדגש על יחסם של גופים אשר עשויים להעניק אשראי לחברה, עשויים להשפיעה 

כן,  כמו. ה של החברה לגייס מימון לפעילותה ו/או על תנאי המימוןתעל יכול

מסגרות האשראי שמעניקים הגופים המממנים לחברה נתונות לשיקול דעתם של 

 .רשאים להפסיק את המשך המימון באופן חד צדדי והםממנים הגופים המ

 ואין הדוח למועד נכון ,המתחולל העולמי הקורונה משבר –הקורונה  משבר .23.1.3

אשראי ה החזר ביכולתעשוי לפגוע בסבירות גבוהה , יסתיים וכיצד מתי ודאות

או  נפגעהשל לקוחות החברה  םשפעילותוסביר  לקוחותלידי החברה  עלשניתן 

  .מהמשבר כתוצאה ,בעקיפין או במישרין, עלולה להיפגע

 ענפיים סיכונים .23.2

העיסוק הרגולטורי  ,לעיל 6 'סבפורט בהרחבה מכ –חקיקה ואסדרה  שינויי .23.2.1

בתחום פעילותה של החברה )אם בחקיקה, פיקוח מצד רשויות ו/או פסיקת בתי 

המשפט( הולך וגובר בשנים האחרונות, כאשר נכון למועד דוח זה, על הפרק מספר 

להשפיע על פעילות החברה. שינויים אלה  ותהצעות חקיקה ואסדרה אשר עשוי

 על ובהתאם החברה מבצעת אותן תהעסקאו תנאי על בעיקרעשויים להשפיע 

 .הכספיות תוצאותיה

הינו  צבירה ושמירה על מוניטין בקרב לקוחותיה של החברה – במוניטין פגיעה .23.2.2

חיוני להצלחת ופיתוח עסקי החברה. פגיעה במוניטין החברה, הן בקרב לקוחותיה 

מימון, עלולה לפגוע בעסקיה לה אשר עשויים להעמיד  םוהן בקרב גופי

 ותוצאותיה של החברה.

תחום הפעילות של החברה מאופיין בתחרות הולכת וגוברת. בשל אופי  – תחרות .23.2.3

הפעילות והשירותים הניתנים בתחום, יכולתה של החברה להבדיל את עצמה 

 ובהתאםבאופן משמעותי ביחס למתחריה ולהתמודד עם תחרות זו, הינה מוגבלת 
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של לקוחותיה למתחרים,  מעברליח למנוע תצ כילכך החברה אינה יכולה להבטיח 

 חרף כל מאמציה לשמר את לקוחותיה ולהבטיח רמת שירותים גבוהה.    

מרבית הלקוחות הפונים לחברות  – בתחום הממ"ד לקוחות של תזרימי קושי .23.2.4

העוסקות במסחר בממ"ד עושים זאת בשל מצוקה תזרימית נקודתית המקשה 

וי. מצוקה זו עלולה להוות גורם סיכון עליהם להמתין עד לפרעון הממסר הדח

מושך הממסר לא יפרע את הממסר הדחוי כלפי הלקוח, והלקוח אף הוא שבמידה 

לא יהיה מסוגל לפרוע כשהחברה תפנה אליו. קושי תזרימי של מושך הממסר ו/או 

 מסחרשל לקוחות עלולים לגרום לפגיעה ביציבות חברה העוסקת בתחום ה

נעשה על ידי מדיניות ניהול סיכונים הנקבעת מראש, וכן  ממ"ד. מזעור סיכון זהב

 . מוגבל מושךאו /ועל ידי פיזור תיקי הלקוחות כך שהסיכון מכל לקוח 

 קריטיים תהליכים, החברה פעילות מאפייני לאור – ציות וסיכוןתפעולי  סיכון .23.2.5

 מוסדרים עבודה הליכיו רגולטוריות להוראות ציות על נסמכים פעילותה של

כי החברה רואה דגש מיוחד  יצוין .(הרגולטוריות לדרישות עת בכל)ומעודכנים 

וועדותיו( את לסיכונים אלה, ובוחנת )הן ברמת ההנהלה והן ברמת הדירקטוריון 

מכהנת , בחברה זאתהתהליכים הנ"ל באופן שוטף, לרבות דרכים לחיזוקם. לאור 

     .ציות וניהול סיכונים )לרבות סיכוני אשראי( נתקצי

 לחברה יחודיים סיכונים .23.3

ליכולתה של החברה לגבות את מלוא החוב בגין עסקאות שהיא  –סיכון גביה  .23.3.1

מבצעת, השפעה משמעותית על תוצאות פעילותה. על מנת להבטיח רמה גבוהה 

חות ומושכים, על ככל הניתן של יכולת גביה כמו גם נקיטת הליכי גביה כנגד לקו

החברה להשקיע משאבים רבים בעלות ניכרת, לשם מזעור הסיכונים 

בהתקשרויותיה עם לקוחות, לרבות עריכת בדיקות רקע ויכולת פירעון, ניתוח 

קיים אצלה אודות לקוחות ומושכים, שמירה על פיזור לקוחות ומושכים ההמידע 

 ומניעת תלות או הדדיות וכיוצ"ב. 

בקבלתם  יתפעילותה של החברה מותנ – נות לפי חוק הפיקוחאי חידוש רישיו .23.3.2

ובחידושם מעת לעת של רישיונות לפי חוק הפיקוח מאת רשות שוק ההון. אי מתן 

הרישיונות הנדרשים או אי חידושם לתקופה נוספת ימנע מהחברה לעסוק 

  לפרק זה. 1.5 סעיףבעניין זה ראה  בתחומי פעילות המצריכים רישוי כאמור.
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 והשפעתם טיבם את החברה להערכת בהתאם, טבלאי באופן המוצג, הסיכון גורמי דירוג להלן .23.4

 : עסקיה על האפשרית

 ההשפעה מידת את החברה הערכת 
 החברה פעילות על הסיכון גורם של

 השפעה
 גדולה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 קטנה

 מקרו סיכוני

  v  המשק במצב מהותית הרעה

   v מימון מקורות

  v  הקורונה משבר

 ענפיים סיכונים

  v  ואסדרה חקיקה שינויי

   v במוניטין פגיעה

 v   תחרות

  v  לקוחות של תזרימי קושי

  v  ציות וסיכון תפעולי סיכון

 לחברה יחודיים סיכונים

  v  גביה סיכון

 חוק לפי נותרישיו חידוש אי
 הפיקוח

v   

 

 

 

 

 2021 במרס 10 :תאריך

 

_________________ 

 רני צים

 יו"ר הדירקטוריון

_________________ 

 יהל בן סירה

 מנכ"ל 

 



 

 
 

 
 

 

 פרק ב'

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 

 2020בדצמבר  31
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 2020דוח תקופתי לשנת  | וואליו קפיטל וואן בע"מ

 

 2020בדצמבר  31סתיימה ביום נשלשנה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  – בפרק 

"( מתכבד בזאת, להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברהבע"מ )" וואליו קפיטל וואןדירקטוריון 

   "(.תקופת הדוח)" 2020בדצמבר  31החברה לשנה שנסתיימה ביום 

קטן" כמשמעות המונח בתקנות , החברה הינה "תאגיד לדוח זה )תיאור עסקי התאגיד( כאמור בפרק א'

ג לתקנות, בחנה 5"(. בהתאם לתקנה התקנות)" 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

ביום  מתקיימים. ומצאה כי אלה 2021בינואר  1כתאגיד קטן נכון ליום  ההחברה את עמידתה בתנאים לסיווג

( לתקנות, 5ד)5הודיעה החברה על מעבר למתכונת דיווח חצי שנתית בהתאם להוראות תקנה  2018באפריל  9

)לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  2018בינואר  01החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום 

 (.2018-01-029277אסמכתא:  2018באפריל  09

 התאגיד הסברי הדירקטוריון למצב עסקי

 תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית .1

 כללי .1.1

קבלני בניין  א. רוגובין –כחברה פרטית, בשם "י. גורדון  1960החברה התאגדה בישראל בשנת 

הוצעו מניותיה לראשונה לציבור והחברה הפכה לחברה בורסאית ומאז מניות  1982בע"מ". בשנת 

 (."הבורסה"רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: 

ביולי  19ביום חברה לבניה השקעות ופיתוח בע"מ", רום -שינתה החברה את שמה ל"די 1997בשנת 

שונה  2020בספטמבר  30טי שירותים פיננסיים בע"מ וביום  אל. לפי.ה של החברה שונה שמ 2015

 שמה של החברה לשמה הנוכחי.

מתן לתקופת הדוח ולמועד פרסומו, החברה פועלת בתחום השירותים הפיננסיים באמצעות  נכון

בוא ובתחום פעילות מימון מלאי יבממסרים דחויים )ניכיון שיקים(  מסחר, אשראי והלוואות

 (. "הפיננסיים השירותים"תחום או  "הפעילות"תחום )להלן: 

 כמו כן, כמפורט בפרק א', בכוונת החברה להתפתח במהלך השנה הקרובה לתחומי פעילות נוספים

 . ועוד בין היתר באמצעים טכנולוגיים ,פיננסיים ופתרונות שירותים מתן: כגון

 וכן שינויים עיקריים בפעילות החברה ובעסקיה במהלך הפעילות מיתחולתיאור עסקי החברה, 

  ."('א פרק": להלן) תיאור עסקי התאגיד – תקופת הדו"ח, ראו פרק א' לדוח תקופתי זה

 בחברה השליטה העברת .1.2

יחד עם  הקודם בחברה, מר שרון פלאצ'י, בעל השליטה חתם 2020 בפברואר 06 ביום .1.2.1

צים אחזקות בע"מ, חברה פרטית  רני חברת עם מחייב הבנות מזכר עלחברה בבעלותו, 

שהתאגדה בישראל שבעל השליטה היחיד בה )בשרשור( הינו מר רני צים )להלן: 

על  אחזקות בע"מ צים רניחברת להשליטה בחברה  להעברת(, "רני צים" או"הרוכשת" 

 לידי הרוכשת.  ושבידי החברה של האופציה וכתבי ממניות חלקידי מכירת 
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היתר קבלת ול בפרק א'כפופה לאישור רשות שוק ההון כמפורט  היתההעסקה  השלמת .1.2.2

ת העברהושלמה  2020ביולי  22.  ביום 2020ביוני  30אשר ניתנו ביום  שליטה למר רני צים

 לפרק א' 1.4להרחבה ראה סעיף השליטה על ידי מר רני צים. 

תן האשראי ותחום לאור העובדה שהחברה פעילה בתחום מ – לפעילות החברה רישיונות קבלת .1.3

ה שימתן שירותים פיננסיים פעילותה כפופה לרישיונות מאת רשות שוק ההון. במהלך השנה הג

על שירותים פיננסיים )שירותים  לחוק הפיקוחלחידוש רישיונותיה, בהתאם  הבקש החברה

מוסדרים ונוהל רישוי שירותים פיננסיים "( הפיקוח חוק)" 2016 -פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו

ב' לפרק  1.4כאמור בסעיף  "(, אשר הוגשה בד בבד עם הבקשה למתן היתר השליטההרישוי נוהל)"

הודיעה רשות שוק ההון לחברה על כוונת המפקח )כהגדרתו בחוק( שלא  2020במרץ  5. ביום א'

 החברהו"( החברה רישיונותלחדש רישיונות החברה למתן אשראי ולמתן שירותים בנכס פיננסי )"

עמדה בפני שימוע ובסופו, על רקע החלפת השליטה בחברה והחלפת הנהלתה, כמפורט בהמשך, 

 30רישיונות החברה, והעניקה היתרי השליטה למר רני צים, ביום ההון את חידשה רשות שוק 

 לפרק א'. 1.5יף להרחבה ראה סע .2020ביוני 

שדרת  מרביתהוחלפה בהדרגה  2021ובראשית שנת  2020במהלך שנת  - החלפת הנהלת החברה .1.4

מונה מר יהל בן סירה למנכ"ל החברה, והחליף את קודמו  2020יולי ראשית ההנהלה של החברה. ב

בתפקיד, מר שרון פלאצ'י. נוסף על מינויו, שונה באופן מהותי הרכב דירקטוריון החברה. בעל 

את קודמו בתפקיד,  2021בחודש פברואר השליטה בחברה מונה ליו"ר דירקטוריון החברה והחליף 

מר אמתי וייס אשר יחד עימו סיים את תפקידו גם מר אמנון בן שי. כמו כן, הצטרפו לדירקטוריון 

ששימשה כדירקטורית  החברה הגב' צביה פרץ )דחצ"ית(, אשר החליפה את גב' שושנה איזנברג

 שדרתל, יצוין כי , וכן הצטרפו מר אריאל אמור ומר עודד דולינסקי. להשלמת התמונהבלתי תלויה

אשר החליפה את מנהל הסיכונים הגב' מעיין ברגל לסמנכ"ל הרגולציה של החברה  תהמונהנהלה 

להרחבה ראה סעיף תיקי לקוחות.  למנהלאלברט דבי כן מונה ובחברה מר עמית עציוני הקודם 

 א'. לפרק 15.5

ורכבות המשל כתבי אופציה חבילות  167,129הנפיקה החברה  2020 בחודש אוקטובר – הנפקת הון .1.5

)סה"כ  המירים למניות החברה אופציהלכתבי ונות סדרות ש 3 -כתבי אופציה מ 200-כל אחת מ

 17-האופציות עמדה על סך של כ תמהמנפק. התמורה המיידית כתבי אופציה בכל חבילה( 600

של כתבי  . בהנחת מימוש מלאה(ש"חמיליון  0.7-ש"ח )לפני הוצאות הנפקה בסך של כמיליון 

 79-על סך של כלמועד ההנפקה עמדה האופציות )כלל ותתקיים( התמורה הכוללת הצפויה לחברה 

מומשו אופציות  2020נובמבר ו ים אוקטוברבחודש א'. לפרק 1.6סעיף להרחבה ראה  מיליון ש"ח.

 ליון ש"ח.ימ 11.7-בגינם רשמה החברה גידול בהונה העצמי בסך של כ  3מסדרה 

 , חברת פינטק Prepayהשלימה החברה השקעה מהותית בחברת  2021בינואר  -מהותית השקעה .1.6

 ניםאשר מתמחה במערכות טכנולוגיות לניהול ותפעול ארנקים דיגיטליים וכרטיסי חיוב נטע

(Prepaid). 2021, במהלך שנת החברה תשקיע, 2021 לינואר 11 ביום שנחתם, ההסכם במסגרת 

 להרחבה) הנרכשת החברה של המונפק מהונה 31.42%ל בתמורה"ח ש מיליון 9.6-כ של סכום

-2020, אסמכתא: 2020בדצמבר  29זה ודיווח מיום  פרק א'ל 17.1ר' סעיף , Prepayאודות עסקת 

134305-01.)  
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חברת אפליצ'ק  עםמחייב במזכר הבנות החברה התקשרה  2021פברואר חודש ב -השקעה מהותית .1.7

"(, חברת אשראי חוץ בנקאי אשר מתמחה בניכיון המחאות באופן אפליצ'ק גרופגרופ בע"מ )"

מסורתי, תוך הסתייעות באמצעים טכנולוגיים. לאפליצ'ק גרופ פלטפורמה לחיתום אשראי 

 בפברואר 18, שנחתם ביום מזכר ההבנותתשלומים חכמה. במסגרת  תאפליקציידיגיטלית וכן 

( סך 2מהון המניות המונפק של החברה ) 15%הקצאת  (1תשלם החברה תמורה: )סוכם כי , 2021

( הקצאה של כתבי אופציה לא סחירים המירים למניות החברה, 3במזומן ) ליון ש"חמ 10של 

ר'  אפליצ'ק,להרחבה אודות עסקת מהון החברה. ) 10%לתקופה של שלוש שנים, עד לתקרה של 

יובהר כי למועד  (.2021-01-020284, אסמכתא: 2021בפברואר,  18ודיווח מיום  לפרק א' 17.2סעיף 

 זה טרם נחתם בין הצדדים הסכם מחייב ולפיכך אין וודאות כי תתממש ההשקעה כאמור. 

חתמה החברה על מזכר הבנות מחייב לצורך הקמת  2021פברואר חודש ב - הקמת מיזם משותף .1.8

 33%-ובבעלות החברה  67%-מיזם משותף )טרם נקבע אם במסגרת שותפות או חברה(, שיהיה ב

בבעלות עמיל המכס. פעילות המיזם תתמחה במתן שירותים ליבואנים בתחום עמילות המכס, 

פי המתווה -שילוח בין לאומי, אחסנה והפצה וכן תפעול השרשרת הלוגיסטית לצורך ייבוא. על

בהתאם לחלקו של כל צד  ליון ש"חהצדדים ישקיעו בפעילות המשותפת סכום ראשוני של מ

 , אסמכתא:2021בפברואר,  23ודיווח מיום  לפרק א' 17.3ר' סעיף  המיזם,עסקת להרחבה אודות )

יובהר כי למועד זה טרם נחתם בין הצדדים הסכם מחייב ולפיכך אין וודאות  (.2021-01-022258

 כי תתממש ההשקעה כאמור.

לצד הפעולות אותן מבצעת החברה במטרה להגדיל את היקף  -קבלת מסגרות אשראי חדשות .1.9

השנה לגיוון מקורות האשראי לקראת תום לקוחות, פעלה החברה גיוס לות מתן האשראי, תוך פעי

הודיעה החברה על קבלת  2021ינואר חודש שלה והוזלתם )וזאת לצד הנפקת ההון שבוצעה(. ב

. היקף מסגרות האשראי יםפיננסי פיםגושני איים וקמסגרות אשראי חדשות משני תאגידים בנ

 להרחבה .3.3%-5%שנתית בשיעור  ריביתנושא מליון ש"ח,  40שהועמדו לחברה עומד על סך של 

 '.אפרק ל 18ר' סעיף 

, דיווחה החברה כי ביום 2020במרץ  3, שתוקן בדיווח מיידי מיום 2020במרץ  1מיידי מיום  בדיווח .1.10

העניקה אשר אקורד בע"מ, חברה ציבורית התקבלה אצלה הודעה מאת אס.אר. 2020בפברואר  27

אקורד לא תעמיד עוד אשראי לחברה.  לפיה"אקורד"( אשראי לחברה לצורך פעילותה )להלן: 

 לפרק א'. 2.81להרחבה ראה סעיף 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב הנדרש מדיניות תגמול  2020במרס  10ביום  .1.11

עולם הביטוח ואחריות נושאי המשרה בישראל שהשתנה באופן חדשה שתכליתה התמודדות עם 

ניכר לנוכח הקשחת התנאים מצד המבטחים ובכלל זה, העלאת סכומי הפרמיות וסכום 

אישרו ועדת  2020במרץ  11ביום . ההשתתפות העצמית מחד, והורדת סכום הכיסוי, מאידך

נושאי משרה וזאת לאחר  התגמול ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח

. לאור האמור פוליסות ביטוח 2020במרץ  10אישור האסיפה הכללית את מדיניות התמול מיום 

מליון דולר למקרה  1.5( בגבול אחריות של 1שכבות ביטוח : ) 2 הנושאי המשרה של החברה כלל

על לשכבה הראשונה ליון דולר מימ 1.5( בגבול אחריות של 2, )30.11.20 - 1.12.19ולתקופה שבין 

במהלך תקופת הדוח אישרה החברה את הארכת  .26.8.19-25.8.20לעיל למקרה ולתקופה שבין 

, 2020בנובמבר  30מיליון דולר ארה"ב עד ליום  3-ל 1.5שכבת כיסוי שנייה בגבול אחריות שבין 
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פי השליטה עם חילו 2020ביולי  22ביום  חודשים. 3תמורת תוספת פרמיה בסכום לא מהותי עבור 

 בחברה, התקשרה החברה בפוליסת ראן אוף ובפוליסת ביטוח חדשה.

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב הנדרש מדיניות 2021בפברואר  7ביום 

תגמול חדשה )להלן: "מדיניות התגמול החדשה"(. בהתאם, לטובת הקטנת עלויות החברה בעתיד 

יי ביטוח נושאי המשרה אשר צופה החברה כי תשלם במחצית )עם הכוונה לצמצום סכומי כיסו

(, וכן כחלופה הוחלט, להעניק פטור מאחריות וכתב שיפוי לנושאי המשרה 2021השנייה לשנת 

הכוללת את נוסח כתב השיפוי  החברה של התגמול מדיניות' ר להרחבה. ודירקטוריון החברה

: אמסכתא) 2020בדצמבר  30החברה מיום והפטור, כפי שאושרה ע"י האסיפה הכללית, בדיווח 

 2020באפריל,  30לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידים של החברה מיום (.2020-01-134821

 .(023871-01-2020)אסמכתא:  2020, במרץ 12(, ומיום 042480-01-2020)אסמכתא: 

הפירעון של חלק מועד כי , אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, 2020באפריל,  27ביום  .1.12

מיליון ש"ח שפירעונו נדחה  1.5מיליון ש"ח )קרן(, מתוכו סך של  1.6מהלוואת הבעלים בסך של עד 

. לפרטים נוספים, ראו דיווחים 2020שיעורין, עד לסוף חודש יוני , יידחה ל2020בינואר  20ביום 

 2020 בינואר, 20יום (, ומ2020-01-042483)אסמכתא:  2020באפריל,  30מיידים של החברה מיום 

 .(2020-01-007965)אסמכתא: 

, דיווחה החברה כי לאחר שניתן אישורם של ועדת הביקורת ודירקטוריון 2020ביוני,  22ביום  .1.13

החברה, התקשרה החברה בהסכם מסגרת להלוואות עם מר שרון פלאצ'י, באמצעות חברה 

 שבשליטתו ייקבעו על ידי החברהבשליטתו. על פי ההסכם, מר פלאצ'י יעמיד לחברה, במועדים ש

מיליון ש"ח, ללא ריבית והצמדה. עוד  1.5בהתאם לצרכיה השוטפים, הלוואה בסך כולל של עד 

נקבע, כי החברה לא תעמיד בטוחות לפירעון ההלוואה ותעמוד לה בכל עת הזכות לבצע פירעון 

 22די של החברה מיום מוקדם מלא או חלקי של יתרת ההלוואה. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיי

  (.2020-01-065046)אסמכתא:  2020ביוני, 

רני צים אחזקות בע"מ, לחברה על חברת הודיעה בעלת השליטה בחברה,  2020ביוני,  30ביום  .1.14

( 5990049, מס' ני"ע 4/19כתבי אופציה של החברה )פיאלטי  5,625,000רצונה לממש באופן מיידי 

ש"ח )מחיר המימוש לכתב אופציה בהתאם לתנאי  2,250,000תמורת תוספת מימוש בסך כולל של 

אג'(. בהתאם להודעה, תשלום התמורה התבצע בדרך של קיזוז תוספת  40כתבי האופציה הינו 

לחברה, אשר הסתכמה  רני צים אחזקות בע"מחברת הלוואה שהעמידה המימוש הנ"ל כנגד יתרת 

ספים, ראו דיווחים מיידים של החברה מיום . לפרטים נואלפי ש"ח 2,250-תו מועד בסך של כולא

)אסמכתא  2020ביולי,  1(, ודיווחיה מיום 2020-01-019359)אסמכתא מס':  2020בפברואר,  26

 (. 2020-01-061651; 2020-01-061642מס': 

, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את הנושאים כדלקמן: מינויה של 2020ביולי,  1ביום  .1.15

לדירקטורית חיצונית בחברה, וכן אושרו תנאי כהונתה והעסקתה; מינויו של מר  הגב' צביה פרץ

יהל בן סירה כמנהל כללי של החברה וכן את תנאי הכהונה וההעסקה להם יהא זכאי; הארכת 

( בשישה חודשים כמפורט 5990049)סדרה א', מס' ני"ע  4/19תקופת המימוש של כתבי האופציה 

 2020ביולי,  19ם נוספים, ראו דיווח מיידי על מינוי דירקטור מיום בדוח זימון האסיפה. לפרטי
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)אסמכתא מס':  2020ביולי,  2(, דוח תוצאות זימון אסיפה מיום 2020-01-076461)אסמכתא מס': 

 (. 2020-01-053241)אסמכתא מס':  2020במאי,  26(, וכן דוח זימון אסיפה מיום 2020-01-062461

יווחה החברה, כי בהמשך לבקשתה לאשר את מינויו של מר יהל בן סירה , ד2020ביולי,  1ביום  .1.16

למנכ"ל החברה, ובהתאם לסמכות המפקח לפי חוק הפיקוח, המפקח הודיע כי הוא לא מתנגד 

)אסמכתא מס':  2020באפריל,  30למינוי. לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידים של החברה מיום 

(. עם אישור אסיפת בעלי 2020-01-061657)אסמכתא מס':  2020 ביולי, 1(, ומיום 2020-01-042495

, נכנס פרק א'ל 15.5.1כאמור בסעיף  2020ביולי,  1המניות את מינויו ותנאי כהונתו והעסקתו ביום 

 מינויו של מר בן סירה לתוקף. 

ל , דיווחה החברה כי מר שרון פלאצ'י, בעל השליטה הקודם של החברה, חד2020ביולי,  2ביום  .1.17

. לפרטים ובמקומו מונה לתפקיד מר בן סירה לכהן כמנהל כללי ומנהל עסקים ראשי של החברה

 (.2020-01-062467)אסמכתא מס':  2020ביולי,  2נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורן של ועדת הביקורת וועדת התגמול, 2020ביולי,  9ביום  .1.18

[ אישור להגיש בקשה לפרסומו של תשקיף מדף לרשות ניירות 1ניין, את ההחלטות הבאות: ]לפי הע

[ עדכון לתנאי הכהונה והעסקה של 3[ דחיית פירעון מועד הלוואת הבעלים; ]2ערך ולבורסה; ]

[ רכישת 4סמנכ"ל הכספים ובתוך כך, אישור הקצאת אופציות לסמנכ"ל הכספים בחברה; ]

שנים לכיסוי תביעות  7לתקופת ביטוח של  Run-Offת נושאי משרה מסוג פוליסת ביטוח אחריו

שיוגשו בעתיד בגין פעילות העבר, עד למועד השלמת עסקת העברת השליטה, וכן פוליסה חדשה 

[ שינוי זכויות החתימה 5שוטפת לשנה לכיסוי הפעילות ממועד השלמת עסקת העברת השליטה; ]

[ 11ת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה כאמור בס"ק ]בחברה. לפרטים נוספים אודות רכיש

 (. 2020-01-077748)אסמכתא:  2020ביולי,  22לעיל, ראו דיווח מיידי מיום 

, דיווחה החברה כי גב' שושנה איזנברג הרץ, חדלה לכהן כדירקטורית בלתי 2020ביולי,  19ביום  .1.19

-2020-01)אסמכתא:  2020ביולי,  19תלויה בחברה. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום 

076464.) 

, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורה של ועדת הביקורת, עדכון 2020באוגוסט,  2ביום  .1.20

למדיניות האשראי הנהוגה בחברה בין היתר, נכללה במסגרת השינויים למדיניות האשראי, 

השיקים הינן חברות בשליטה,  הסדרת ביצוע עסקאות ניכיון שיקים עם לקוחות שונים אשר מושכי

שאושרה (. על פי המדיניות "רני צים אחזקות בע"מ)"מלאה, או חלקית, של בעלת השליטה בחברה 

בסמכות החברה, על כל אורגניה, לבצע עסקאות ניכיון שיקים עם לקוחות שונים )שאינם חברות 

שיקים הינן חברות קשורות( שהינם ספקים ונותני שירותים של חברות קשורות אשר מושכי ה

מההון העצמי של החברה. תיקון מדיניות  50%קשורות כהגדרתן לעיל, וזאת עד לשיעור של 

באוגוסט,  16האשראי כאמור טעון אישור אסיפת בעלי מניות החברה שדוח על זימונה פורסם ביום 

קורת ( במסגרת ישיבה זו אושרה גם, על ידי ועדת הבי2020-01-089352)מס' אסמכתא:  2020

 10ולאחריה דירקטוריון החברה, הסכם מסגרת לקבלת הלוואה מבעל השליטה בהיקף של עד 

 . לפרק א' 1.8מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו ס' 
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, פרסמה החברה תשקיף מדף וזאת לאחר קבלת היתרה של רשות ניירות 2020באוגוסט,  6ביום  .1.21

שונים לציבור. לפרטים נוספים, ראו דיווח  ערך, שמכוחו יהיה ביכולתה להנפיק סוגי ניירות ערך

 (. 2020-01-085005)אסמכתא:  2020באוגוסט,  6מיידי מיום 

, פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה הכללית של בעלי 2020באוגוסט,  16ביום  .1.22

המניות של החברה, לאחר אישור דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, שעל סדר יומה הנושאים 

( אישור התקשרות החברה עם שרון פלאצ'י יזמות עסקית בע"מ, חברה בבעלות מר 1דלקמן: )כ

שרון פלאצ'י, בעל השליטה היוצא בחברה או מי מטעמו, בהסכם למכירת תיק לקוחות החברה, 

וכן שני נכסי נדל"ן אשר בבעלותה של החברה, לרבות כל הנכסים, ההכנסות, ההתחייבויות 

התיק, וכן הבטוחות אשר ניתנו לחברה בגין האשראי ללקוחותיה, על מכלול וההוצאות הנובעים מ

( אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מר רני צים המחזיק ברני צים 2תנאיו של ההסכם; )

אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לביצוע עסקאות ניכיון שיקים בחברה עם לקוחות שונים 

בשליטה, מלאה או חלקית, של רני צים אחזקות בע"מ, וזאת עד  אשר מושכי השיקים הינן חברות

( אישור שינוי שמה של 3)-מהונה העצמי של החברה )בתוספת הלוואת הבעלים( ו 50%לשיעור של 

"וואליו קפיטל בע"מ" )או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות(, ולהסמיך  -החברה ל

ל שהשם המוצע לא יאושר על ידי רשם החברות, וכן את הנהלת החברה לאשר כל שם דומה ככ

לעדכן את מסמכי ההתאגדות של החברה כך שיכללו את שם החברה החדש חלף שמה הנוכחי. 

 (.  2020-01-089352)מס' אסמכתא: 2020באוגוסט,  16לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום 

אישרה האסיפה הכללית של  2021ר בפברוא 11 ביום- הקודם השליטה לבעל הפעילות תיק מכירת .1.23

בעלי המניות )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה( את עסקת מכירת תיק 

העסקה במתכונתה  2020הפעילות הישן של החברה. קודם לאישור עסקה זו, אושרה בספטמבר 

מתווה שהוצע לאישור העסקה ב הקודמת על ידי מוסדות החברה אולם  בשל התנגדות רשות ההון

הוסרה התנגדותה של רשות שוק ההון  2021בינואר  12נמנעה השלמתה. ביום  על ידי החברה,

פלאצ'י יזמות עסקית הגיעה להסכמות עם רשות שוק ההון אשר קיבלו תוקף שרון )לאחר שחברת 

משינויים  שנבעו בעיקרוהעסקה הובאה לאישור האסיפה הכללית בשנית עם שינויים של פסק דין( 

הדוח, מכירת תיק הפעילות הזמן שחלף. נכון למועד פרסום שחלו בתיק הפעילות הנמכר במשך 

לפרטים  .בהסכם שנקבעו הזמנים ללוחות בהתאםהושלמה והחברה קיבלה המחאות דחויות 

 לפרק א'. 2.1נוספים ראה סעיף 

. כמנהל הסיכונים וכקצין הציות בחברה מר עמית עציוני סיים את כהונתו ,2020באוגוסט  31ביום  .1.24

 2020ר, אוקטובב 30, החל מיום כסמנכ"ל רגולציה מינויה של גב' מעין ברגלעל  כמו כן, הוחלט

 וזאת בכפיפות למנכ"ל החברה, מר יהל בן סירה. 

ביום  עוד באותו היום. להנפקת אופציותפרסמה החברה דוח הצעת מדף , 2020אוקטובר ב 22 ביום .1.25

התמורה המיידית מהנפקת פרסמה החברה את תוצאות ההנפקה, כאשר  2020לאוקטובר  25

מיליון ש"ח. בהנחת מימוש מלאה של כתבי האופציות )כלל  17-האופציות עמדה על סך של כ

מיליון ש"ח.  79-על סך של כלמועד ההנפקה עמדה ותתקיים( התמורה הכוללת הצפויה לחברה 

 25ומיום  2020באוקטובר  22ודיווחי החברה מיום לפרק א'  1.6 סעיף לפרטים נוספים ראו

 בהתאמה(. 2020-01-117203-ו 2020-01-115041) מס' אסמכתאות:  2020באוקטובר 
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 השירותים את להרחיב האפשרות שנשקלת כך על החברה דיווחה, 2020 באוקטובר 22 ביום .1.26

פעילות ותחומים חדשים  לענפי כניסה נתבוח והחברה ללקוחותיה מעניקה היא אותם הפיננסיים

)מס'  2020באוקטובר  22בתחום האשראי החוץ בנקאי. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום 

 (.2020-01-115044אסמכתא: 

לכהן  החלו, מר אריאל אמור ומר עודד דולינסקי, דיווחה החברה כי 2020 אוקטוברב 26ביום  .1.27

 2020, אוקטוברב 26מיום  םמיידי יםבחברה. לפרטים נוספים, ראו דיווח םכדירקטורי

 (.בהתאמה 2020-01-116190 -ו 2020-01-116187: ות)אסמכתא

 "חמיליון ש 3.9-, הודיעה החברה על עסקה למתן אשראי בגובה של כ2020בנובמבר  29ביום  .1.28

קטוריון החברה ככזו לחברה בבעלות בעל השליטה. העסקה אושרה ע"י ועדת הביקורת ודיר

 2000 -תקנות החברות )הקלות באישור עסקאות בעלי ענין(, תש"סשמזכה את החברה בהתאם ל

אשררו מוסדות החברה את העסקה גם , 2020בדצמבר  28ביום בנוסף,  ."(ההקלות תקנות)להלן: "

 יו דיווחלפרטים נוספים, רא. חריגה הנעשית בתנאי שוק ובמהלך עסקיה הרגיל של החברה כעסקה

 -ו 2020-01-128571: ות)מס' אסמכתא 2020בדצמבר  28ומיום  2020בנובמבר  29החברה מיום 

 (.בהתאמה 2020-01-133465

לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, התקשרות  ,אישר דירקטוריון החברה ,2020בדצמבר  6ביום  .1.29

בהתאם ההתקשרות אושרה , עם לווה אשר לבעל השליטה עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות עימו

 (.2020-01-133182) 2020בדצמבר  8לפרטים נוספים ראו דיווח מיום  הקלות.לתקנות ה

לחברה  "חמיליון ש 2.5, הודיעה החברה על הסכם למתן הלוואה בגובה 2020בדצמבר  9ביום  .1.30

)מס'  2020 בדצמבר 9בתחום הבניה והתשתיות. לפרטים נוספים, ראו דיווח החברה מיום 

 (.2020-01-133770מכתא אס

 חברת, PrePay חברתעם  חתימת מזכר הבנות מחייב, הודיעה החברה על 2020בדצמבר  29ביום  .1.31

פינטק אשר מתמחה במערכות טכנולוגיות לניהול ותפעול ארנקים דיגיטליים וכרטיסי חיוב 

ינואר )מס' ב 11ומיום  2020בדצמבר  29(. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיום Prepaid) ניםנטע

 בהתאמה(. 2021-01-004356 -ו 2020-01-134305 אסמכתאות:

, הודיעה החברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת לאישור הנושאים הבאים: 2020בדצמבר  30ביום  .1.32

מינוי  ,טוריוןדירקהאישור מענק פרישה ליו"ר  משרה,ושאי ונ טוריון מדיניות תגמול לדירק

של אופציות הקצאה פרטית  ,טורים ונושאי משרהאחריות לדירק כתבי פטור וביטוח ,טוריםדירק

 הלוואת בעלים ןפירעודחיית מועד  שליטה,על האישור התקשרות בהסכם עם ב ,טוריםלדירק

בשנים  עלהיפרהלוואות הבעלים הצפויות  ןפירעווהקדמת  2021במהלך שנת  עלהיפרהצפויה 

רו"ח  ו שלשכרמינויו ו אישור  ,2021דצמבר ב 31כך שיפרעו כולן כמקשה אחת ביום  2022-2023

)מס'  2020בדצמבר  30. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום החברה תקנוןבשינוי  וכן מבקר,

 (.2020-01-134821אסמכתא: 
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 הלן שיעור החזקות בעלי העניין בחברה בסמוך למועד פרסום הדוח:ל .1.33

 מניות )בדילול מלא( מניות 

 50.79% 53.43%  מר רני צים

 6.24% 6.86%  פלאצ'ישרון מר 

 7.02% 8.26% מר יניב בנדר

 

 בעלי שליטה  באחזקותשינויים  .1.34

רני צים אחזקות  חברת בהמשך לאמור לעיל, למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, .1.34.1

, הודיע המפקח 2020ביוני  30"(. ביום בעלת השליטהבע"מ הינה בעלת השליטה בחברה )"

"(. היתר השליטההיתר למר רני צים להחזיק באמצעי שליטה בחברה )"לחברה, על מתן 

, הושלמה העברת השליטה בחברה לבעלת השליטה )לפירוט ר' דיווחים 2020ביולי,  22ביום 

-2020-01)אסמכתאות:  2020ביולי,  22ומיום  2020ביולי,  1מיידים של החברה מיום 

 , בהתאמה(. 2020-01-077730-ו 061642

פלאצ'י, באמצעות חברה בשליטתו, היה, עד מתן היתר השליטה, בעל השליטה  מר שרון .1.34.2

 א' לפרק ד' לדוח התקופתי.21הקודם בחברה, ר' תקנה בחברה. למידע אודות בעל השליטה 

 הלוואת בעלים  .1.35

המחה מר שרון  2020במרץ,  15לפרק א' לדוח התקופתי, ביום  1.8בהמשך לאמור בסעיף  .1.35.1

"( חלק מהלוואת הבעלים שהעמיד הצדדיםלרני צים אחזקות בע"מ )בסעיף זה: " פלאצ'י

"(. מזכר ההבנות)" 2020בפברואר,  6לחברה במסגרת מזכר ההבנות שנחתם ביניהם ביום 

 .2020במאי  10סכום זה עודכן ביום 

 תההלוואוהמחאת סכום הגיעו הצדדים להסכמות חדשות בקשר עם  2020במאי,  10ביום  .1.35.2

מיליון  3.9-לפיהן הומחו לרני צים אחזקות בע"מ הלוואות בעלים בסכום של כ, יםהבעל

 31ש"ח. יתרת הלוואת הבעלים שלא הומחתה נפרעה במלואה למר פלאצ'י עד ליום 

לפרטים . בהתאם למועד הפרעון המקורי לדחיות בפרעון ההלוואות שאושרו 2020ר בדצמב

 (. 2020-1-046047)אסמכתא מס':  2020במאי,  11 נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום

התקשרה החברה בהסכם הלוואת מסגרת עם בעל השליטה בחברה,  2020באוגוסט,  2ביום  .1.35.3

מר רני צים, באמצעות חברה בשליטתו. על פי ההסכם, מר רני צים יעמיד לחברה, מעת לעת, 

לא צמוד למדד  3.9%מיליון ש"ח, בריבית שנתית בשיעור של  10הלוואה בסך כולל של עד 

ה לא תעמיד בטוחות לפירעון ההלוואה. כן, מר רני צים רשאי כלשהו. על פי ההסכם, החבר

לממש את כתבי האופציה הלא סחירים של החברה המוחזקים על ידו, וכן את כתבי 

האופציה המשועבדים לטובתו, כנגד קיזוז זכותו כלפי החברה לפירעון יתרת ההלוואה כפי 

לחברה כי הוא מתחייב להעמיד  הודיע מר רני צים 2020באוגוסט  26שתהיה מעת לעת. ביום 

הלוואות בהתאם למסגרת כאמור, וכפי שידרש מעת לעת על ידי החברה, לצורך מימון 

מיליון ש"ח. עוד יובהר,  10פעילותה השוטפת ועמידה בהתחייבויותיה וזאת עד לתקרה של 
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כי התחייבותו זו של מר צים תיכנס לתוקף לאחר שהחברה מימשה אופציות מימוניות 

 ות. אחר

בעל  התקשרה החברה בהסכם הלוואת מסגרת עם מר שרון פלאצ'י, 2020ביוני,  21ביום  .1.35.4

באמצעות חברה בשליטתו. על פי ההסכם, מר פלאצ'י יעמיד  השליטה הקודם בחברה

מיליון  1.5לחברה, מעת לעת, במועדים שייקבעו על ידי החברה, הלוואה בסך כולל של עד 

העמיד  2020בדצמבר  31, במהלך השנה שהסתיימה ביום בהתאםש"ח ללא ריבית והצמדה. 

אלפי ש"ח אשר נפרעו לשיעורין  1,650-פלאצ'י לחברה מעת לעת הלוואות בסכום כולל של כ

 22לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום . 2020בדצמבר  31במלואן עד ליום 

 (. 2020-01-065046)אסמכתא מס':  2020ביוני, 

  הכספיות התוצאות .2

הבינלאומיים ערוכים לפי תקני הדיווח הכספי  2020בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 

(International Financial Reporting Standards שהם תקנים אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי )

לפי תקנות  וכן( IFRS-ה תקני -( )להלן International Accounting Standard Boardלתקינה בחשבונאות )

 .  2010 -ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

ם והסברי 2020בדצמבר  31 ליום הכספי המצב על החברה של הכספיים מהדוחות עיקריים נתונים להלן

  :2019בדצמבר  31מיום  לשינויים מהותיים שחלו
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 המצב הכספי .2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 והסברים הערות

 בדצמבר  31 ליום

 

2019 2020 

 ₪ באלפי

 ונובעלאשתקד,  ביחס משמעותי שינוי ללא נותרהנכסים השוטפים  סך
, אשר "קלזביתרת הלקוחות  ח"ש מיליון 6.25-בסך של כ ירידהמבעיקר 

ביתרות המזומנים , שמקורו בעודפי  מליון ש"ח  2.57 בסךעל ידי גידול  קוזז
-בסך כנדל"ן להשקעה של נכס  ןיומ וכן כתבי אופציה מהנפקת מזומנים

, בעקבות התקשרות החברה בהסכם שוטפים הבלתי הנכסיםמליון מ 3.36
בעיקר "ק נובע לזהקיטון ביתרת הלקוחות  .2020למכירתו בחודש דצמבר 

השנה כתוצאה ממשבר  במהלךמקיטון בתיק הלקוחות הכולל של החברה 
 והפסקת העמדת אשראי חדש לחברה החל מהרבעון הראשון.הקורונה 

 
24,494 

 
24,756 

 נכסים
 שוטפים

 עיקר"ח ביחס לאשתקד. ש מיליון 4.34-בכ קטןשוטפים  הלא הנכסים סך
 "ן להשקעה לנכסים השוטפים כאמור לעיל. נדלנכס  ממיון נובע קיטוןה

 
12,622 

 
לא  נכסים 8,278

 שוטפים

 קיטון. הלאשתקד ביחסמיליון ש"ח  27-בכ קטןההתחייבויות השוטפות  סך
, באשראי מתאגידים פיננסיים מיליון ש"ח 23-כ של קיטוןמ בעיקרנובע 

בסך  טוןיוקבמהלך השנה, לאחר שהחברה פרעה את מלוא האשראי האמור 
כתוצאה  שליטה מבעל הלוואה של השוטפות בחלויותש"ח  מיליון 3.5-של כ

 1.4 -מיסים שוטפים בסך כ התחייבותקיטון במוכן  ,ואותולהה רעונותימפ
סים יבעקבות הסכם שומות אליו הגיעו החברה ורשות המוזאת  "חש מליון

 .)ו( בדוחות הכספיים 18במהלך השנה, כמוסבר בביאור 

 
30,417 

 
3,360 

 התחייבויות
 שוטפות

 ביתרת מירידהנובע בעיקר  לאשתקד ביחס"ח ש מיליון 2-כ של קיטון
 .א"לזהשליטה  מבעל ההלוואות

 
4,066 

 
2,021 

 התחייבויות
 שאינן

 שוטפות
 

 הנפקתתמורת מבעיקר נובע , בהון החברה ש"ח יליוןמ 25-כשל  גידול
כתבי אופציה מימוש תמורת מליון ש"ח ו 16.3 -נטו של כ בסך אופציות

ש"ח  יליוןמ 8.5-הפסד בסך של כ , לצדש"חמליון  16.7-בתמורה לסך של כ
 .2020 לשנת

 
 

 עצמי הון 27,473 2,433
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 יקרי התוצאותע .2.2

)באלפי  2019, בהשוואה לנתוני שנת 2020סברים בגין סעיפים עיקריים ברווח והפסד לשנת הלהלן 

 :ש"ח(

 הסעיף
 "כסה

שנת 
2020 

סה"כ 
שנת 
2019 

 השנים בין ושינויים הסברים

 מימוןהכנסות 
 מעסקאות

 ניכיון
2,936 7,619 

לאורך  החברה של העסקאות בהיקף טוןימקנובע הש"ח  מליון 4.7-של כ קיטון
מסגרות האשראי שהועמדו  רעון מלואיפ בשל, וזאת לאשתקד ביחסהשנה, 

צמצום של פעילות החברה בעקבות וכתוצאה מ לחברה על ידי תאגידים פיננסיים
, למן הרבעון הראשון של השנה ועד לתחילת הרבעון הרביעי של נגיף הקורונה

 בחברה. בוצע גיוס ההוןהשנה, עת 

 מימון הוצאות
רעון יצמצום פעילות ופפועל יוצא של  וש"ח שהינ מליון 2.1-של כ בסך קיטון (3,660) (1,547) נטו, אחרות

 .לחברה  על ידי תאגידים פיננסיים שהועמדוהאשראי  מסגרותמלוא 

 הכנסות
 לעיל הסברים ראו 3,959 1,389 מימון, נטו

 (6,320) (4,139) הפסדי אשראי

בתיק  קיטוןמ בחלקהנובעת  תש"ח ביחס לשנה קודמ וןימל 2.2-כ של ירידה
מעדכון הפסדי האשראי הצפויים בגין חלק מהלקוחות החברה, וכן  שלהלקוחות 

בהתאם להערכות החברה באשר לסכומים שיושבו בגינם, לרבות בדרך של 
 מכירה.

 הכנסות
 )הוצאות(

נטו,  מימון
בניכוי 

הפסדים 
מירידת ערך 

לקוחות 
 וחייבים

 .לעיל הסברים ראו (2,361) (2,750)

הוצאות 
בעקבות אי קבלת עסקאות  לקוחות גיוס עמלות תשלומיב קיטוןמ נובע קיטוןה (409) (176) שיווקומכירה 

 חדשות, כחלק מצמצום הפעילות של החברה לאורך מרבית השנה.

 הוצאות
 הנהלה

 וכלליות
(5,880) (7,732) 

נובע מירידה בהוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות  ש"חמליון  1.8-קיטון של כ
שירותים גידול ניכר בהוצאות , אשר קוזזה על ידי  מליון ש"ח 2.3-בסך של כ
)בעיקר בשל עליה בשכר טירחה ליועצים ש"ח  מליון 0.9-כבסך  מקצועיים

סים ונושאי שוק ימשפטיים, בין היתר בגין טיפול בהסכם השומה עם רשות המ
. בנוסף בשנת של החברה יםבעלויות הביטוח מליון ש"ח 0.6-דול של כההון( וגי

בגין  ש"ח מיליון0.7-הכירה החברה בהוצאות עסקה חד פעמיות בסך כ 2019
 .יצאה אל הפועל אשל ת מיזוגעסק

 הכנסות
)הוצאות( 

 נטו, אחרות
(422) 16 

השנה נובע בעיקר מרישום ה מליון ש"ח בהוצאות האחרות ,נטו 0.4של כגידול 
אש"ח ומהפסד הון  420שווי הנדל"ן להשקעה בסך של הוצאה בגין שינויים ב

 אש"ח . 110שרשמה החברה בגין מעבר משרדיה בסך 

הפסד לפני 
מסים על 

 הכנסה
 .לעיל הסברים ראו (10,486) (9,228)

הכנסות 
 (הוצאות)

 על מסים
 הכנסה

730 (1,225) 
אשר  2014-2017שומה לשנים הכנסות מיסים השנה נובעות בעיקר מהסכם 

 -לפרטים נוספים .סים בחודש דצמבר השנהינחתם בין החברה לבין רשות המ
 ו' לדוחות הכספיים. 18ראה ביאור 

נקי  הפסד
 לעיל הסברים ראו (11,711) (8,498) וכולל

 עסקאות סך
 ניכיון

 )במעוגל(
36,955 106,257  
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 מזומניםתזרים  .2.3

 הסברי החברה 31.12.2019ליום  31.12.2020ליום  סעיף

מזומנים נטו ששימשו 
 ראה מטה 3,393 1,793 לפעילות שוטפת

 ששימשו  מזומנים נטו
 ראה מטה 20 73 השקעה פעילותל

שנבעו מזומנים נטו 
 ראה מטה 3,384 4,432 מימוןפעילות מ

 -כ שלסך לשוטפת של החברה בתקופת הדוח הסתכמו ה השימשו לפעילות אשרתזרימי המזומנים 

של קיטון מ נובעעיקר השינוי  .2019 בשנת"ח ש אלפי 3,393-כסך של  לעומתזאת ו"ח ש אלפי 1,793

בתשלומי הוצאות נטו של החברה לפעילותה השוטפת ביחס לאשתקד, לצד גידול  ש"חמיליון  0.3-כ

  .רעון אשראי ביחס לאשתקדיבסך התקבולים מלקוחות בגין פש"ח מליון  2.4-של כ

 73-כבסך של  הסתכמוו הדוח בתקופתהחברה  של השקעה לפעילות שימשו אשרמזומנים התזרימי 

 השקעה מפעילות המזומנים תזרימי .2019אלפי ש"ח בשנת  20-בהשוואה לסך של כ זאתו "חשאלפי 

 .ואחר קבוע רכושב השקעהמ השנה נבעו

 ,"חש אלפי 4,432-כסך של ל הסתכמו הדוח בתקופת מימון מפעילות נבעו אשרמזומנים התזרימי 

נובע בעיקרו התזרים מפעילות מימון השנה  .2019"ח בשנת ש אלפי 3,384-כסך של ל בהשוואהזאת 

בסך של  רעוןיבפ וקוזז אשר מליון ש"ח 31.1 - מהנפקת ומימוש אופציות בסך של כמתקבולים נטו 

מליון  3.1-בהלוואות הבעלים נטו של כ  ןפירעובומתאגידים פיננסיים  אשראישל  "חשמליון  23.6 -כ

 .ש"ח

 מימון מקורות .2.4

מזומנים  אמצעותעיקר בבממומנת  חברהעילות הפ, הדוח ולמועד 2020בדצמבר  31 ליום נכון

 ומתקבולים ממימוש אופציות השנה. 2020בחודש אוקטובר  הנפקת האופציותמ ושהתקבל

 בנקאיים ולא בנקאיים גופים ממספר חדשות אשראי מסגרות על החברה דיווחה 2021 בראשית

 לפרק א'. 18 בסעיף כמפורט

לשיקול  יםהגופים המממנים לחברה נתונ ידי על לחברה וענקותמהמסגרות האשראי  כי ,יצויין

להפסקת  .על פי שיקול דעתםדעתם של הגופים המממנים והם רשאים להפסיק את המשך המימון 

מתן האשראי או צמצום מסגרות האשראי המועמדות לחברה עלולה להיות השפעה מהותית על 

 לעיל. 1.9 ףלפרטים נוספים בדבר קבלת אשראי מהגופים המממנים ראו סעי עסקי החברה.

זאת ו ש"חאלפי  2,926 -יתרת המזומנים בחברה מסתכמת לסך של כ 2020 בדצמבר 31נכון ליום 

 .2020בדצמבר  31 ליום"ח ש אלפי 360-כבהשוואה לסך של 

 אירועים לאחר תאריך המאזן .3

 לעיל, להלן פירוט אירועים לאחר תאריך המאזן: 1 סעיףב הובאוש לאירועים בנוסף

 מגורםמיליון שקלים  10 -של כ בגובההחברה על קבלת הלוואה  הודיעה 2021 בינואר 7 ביום .3.1

 בינואר 07מיידי של החברה מיום  דיווחו רא נוספים לפרטים. לצורך פעילותה השוטפת פיננסי

 (.2021-01-002776)אסמכתא:  2021
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הודיעה החברה כי בעל השליטה הקודם, מר שרון פלאצ'י, הגיע להסכמות  2021בינואר  20ביום  .3.2

, באמצעות לאצ'ילמר פתאפשר במסגרתן י )אשר קיבלו תוקף של פסק דין( עם רשות שוק ההון

אסיפה בפברואר אישרה ה 11ביום לרכוש את תיק הלקוחות הישן של החברה.  חברה שבשליטתו

ועסקת המכירה  את הסכם מכירת התיק הלקוחות החדש . להלן,3.3, כאמור בסעיף הכללית

)אסמכתא:  2021בינואר  20דיווח מיידי של החברה מיום ו לפרטים נוספים רא. הושלמה בו ביום

2021-01-009042.) 

פרסמה החברה הודעה על כינוס אסיפה מיוחדת לאישור העסקה המעודכנת  2021בינואר  25ביום  .3.3

, פנתה החברה 2021לינואר  27למכירת תיק הפעילות הישן של החברה למר פלאצ'י. ביום 

בפברואר נעתר ביהמ"ש  7לביהמ"ש בבקשה לקיצור מועדים לטובת הקדמת האסיפה, ביום 

לאור בקשת הרשות לניירות ערך . 2021 בפברואר 9יום החברה וקבע את מועד האסיפה ל לבקשת

לפרטים נוספים . 2021בפברואר  11לדחייה של יומיים במועד האסיפה היא התקיימה לבסוף ביום 

 2021בפברואר  7ומיום  2021בינואר  27, מיום 2021בינואר  25החברה מיום י דיווחו רא

 (.בהתאמה 2021-01-015357 -ו 2021-01-011077, 2021-01-010698)אסמכתא: 

מיליון  30-הודיעה החברה על קבלת מסגרות אשראי חדשות בגובה של עד כ 2021בינואר  31ביום  .3.4

)מס'  2021בינואר  31ודיווח החברה מיום לפרק א'  18.4שקלים. לפרטים נוספים ראו סעיף 

 .(2021-01-012807אסמכתא: 

 תרומותמדיניות התאגיד למתן  .4

בהתאם לתקנון החברה, החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה 

 ותרמהבמסגרת שיקולים עסקיים של החברה. עם זאת, החברה לא קבעה מדיניות בנושא מתן תרומות 

ין לחברה התחייבויות למתן כמו כן, למועד הדוח א .סכום זניח פרסומו למועד ועד הדוח תקופת במהלך

 תרומות בתקופות עתידיות.

 על הכנסה מיסים .5

שלטונות  במסגרת  הסדר שומות שנחתם עם ,2017המס עד וכולל שנת  סופיות  שומות לחברה .5.1

  כמפורט להלן. 2020בחודש דצמבר  2017-2014לגבי שנות המס המס 

הוצאו לחברה שומות לשנות המס  2019 דצמברבחודש  ,במסגרת ביקורת שומות שנערכה לחברה

אלפי ש"ח, לפני ריביות  1,220-, לפיהן נדרשת החברה לשלם סכומי מס בסך כולל של כ2014-2017

. במסגרת הביקורת הועלו על ידי פקיד השומה מספר טענות כנגד עמדות מס של הוהפרשי הצמד

, על בסיס חוות דעת החברה, אשר המשמעותית שבהן דוחה את עמדת המס בה נקטה החברה

, לפיה לחברה זכות לקיזוז הפסדים מועברים אשר נוצרו לה בתקופות בעבר משפטית שקיבלה

הועלו על ידי פקיד השומה טענות נוספות  ,עבר, כנגד הכנסתה החייבת מפעילותה הנוכחית. כמו כן

שנתהוו לגבי התאמות שערכה החברה לשם דיווח למס על בסיס מזומן ולגבי דרישת הוצאות 

בדצמבר  8לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  .לחברה טרם תחילת פעילותה העסקית הנוכחית

 (. 107019-01-2019)אסמכתא מס':  2019

על עמדת פקיד השומה בקשר עם זכותה לקיזוז הפסדים מועברים כאמור לעיל,  לקההחברה ח .5.2

וסברה, בהתבסס על חוות דעת משפטיות של יועציה המשפטיים, כי בנסיבות העניין יש להתיר לה 

את קיזוז ההפסדים העסקיים המועברים, וכי יש לה טענות טובות כנגד קביעות פקיד השומה. 
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ל הוראות פקודת מס הכנסה ופסיקות בית המשפט בסוגיות דומות. זאת, בין היתר, בהתבסס ע

הגישה החברה השגה על קביעות פקיד השומה המתייחסות  2020 פברוארבהתאם לכך, בחודש 

 . לסוגיית קיזוז ההפסדים המועברים

במסגרתו נחתם הסכם שומות , הגיעה החברה להסדר עם רשות המיסים 2020בחודש דצמבר  .5.3

ש"ח ) בתוספת ריבית לפי א 487-שתוצאתו תשלום סכומי מס בסכום כולל של כ  2014-2017לשנים 

לגבי  שלטונות המס והחברהסילוק כל טענות ש"ח( וזאת כנגד לפי א 56 -והפרשי הצמדה בסך של כ

כן נקבע בהסכם השומות האמור כי יתרת כלל ההפסדים המועברים של  .שנות המס האמורות

 תועמד על אפס. 2017צמבר בד 31החברה ליום 

אלפי  733-בשל האמור, החברה הכירה בשנת הדיווח בהכנסות מיסים ובהכנסות מימון בסך כ 

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 94-ש"ח וכ

 לדוחות הכספיים. 81, ראו ביאור מיסויבנושא  וספיםנ לפרטים .5.4

 אירועים חריגים או חד פעמיים .6

, לא אירעו אירועים חריגים או חד לפרק זה לעיל 1בסעיף ו האירועים המפורטים בפרק א' לדוח למעט

 פעמיים בתקופת הדוח. 

לדוחות הכספיים של החברה ליום  )ג( 1 ביאורלפרטים אודות התפרצות נגיף הקורונה והשפעותיה ראו 

בפרק א' לדוח התקופתי )תיאור  5.1.5 ףהמצורפים כפרק ג' לדוח התקופתי וכן סעי 2020בדצמבר  31

 תאגיד(.עסקי ה

 רכישות עצמיות .7

 בתקנה" רכישה" המונח כהגדרת, החברה של ערך ניירות של עצמית רכישה תכניות אין לחברה

 כאמור עצמית רכישה תכנית אין לחברה, הדוח ולמועד הדיווח בתקופתהדוחות.  לתקנות( ט()2()ב)10

  .כאמור עצמית לרכישה תכניות על דיווחה ולא בתוקף

  2020 דצמברב 31 ביום שהסתיימה לשנת ושימושים מקורות על דוח 7.1

 
 חודשים 12

 ביום שהסתיימו
202031.12. 

 חודשים 12
 ביום שהסתיימו

920131.12. 

 "חש אלפי :עיקריים מימון מקורות

 1.1.2020 יום) התקופה לתחילת מזומנים יתרת
 389 360 (בהתאמה 1.1.2019-ו

 (11,711) (8,498) נקיהפסד  

 4,443 6,816 נטו, לקוחות תיק הגדלת

הנפקת ומימוש אופציות בניכוי הוצאות תמורת 
 - 31,167 הנפקה נטו

 3,924 - ואחרים נטו פיננסיים מתאגידים אשראי קבלת

 (2,955) 29,845 :מימון מקורות"כ סה

   :עיקריים שימושים

ואחרים  פיננסיים מתאגידים אשראי ןפירעו
 - (23,620) נטו
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 (540) (3,067) , נטושליטה מבעל הלוואות רעוןיפ

 (20) (73) ורכוש אחר קבוע רכוש בגין תשלומים

 (560) (26,760) :עיקריים שימושים"כ סה

   :שוטפת פעילות בגיןנוספות  התאמות

 218 (445) אחרים, נטו והתחייבויות רכוש בסעיפי שינוי

 3,657 286 נטו, במזומן שאינן אחרות והוצאות הכנסות

 3,875 (159) :נטו, אחרות התאמות

 של אחרוןמזומנים מעודכנת ליום  יתרת
 360 2,926 התקופה

  גם דוחות על תזרימי המזומנים שבדוחות הכספיים. ונוספים רא יםפרטל 7.2

 ניהולם רכיוד שוק לסיכוני חשיפה .8

 סיכוני שוק בתאגידניהול האחראי על  8.1

על קיום החובות המוטלות על החברה  ת"(, האחראיהציות נתקציציות )" נתהחברה מעסיקה קצי

 תומשמש "( והצווים לפיוהון הלבנת איסור חוק)" 2000-"סתש ,הון הלבנת איסור חוקעל פי 

 נתקצי, גב מעין ברגל. למועד הדוח, לחוק איסור הלבנת הון 8חובות תאגיד לפי סעיף  תאחראיכ

יהל בן , בכפיפות למר חברהב האשראיעל ניהול סיכוני  תכאחראיגם ת שמשמהציות של החברה, 

  .תחת פיקוח דירקטוריון החברהפועל ה ,סירה, מנכ"ל החברה

קביעת מדיניות : למנות ניתן סיכונים תמנהלקצינת ציות וכמעין  'גבשל העיקריים  התפקידי בין

 בקרהו בקשות אשראי הערכתהוי והערכה נכונה של החשיפות; כתיבת נהלים, זיבנושא הלבנת הון; 

 .ועוד הדירקטוריון ידי על שאושרה האשראי במדיניות החברה עמידתעל 

  תיאור סיכוני השוק ודרכי ההתמודדות של החברה 8.2

אליהם חשופה החברה ו, פעילותה תחום את מאפיינים החברה להערכת אשרסיכוני השוק  8.2.1

 : כדלקמן , הינםהשוטפת העסקית פעילותה מסגרתב

לקוחות החברה אי עמידתם של  להסיכון שאת  מבטא – סיכון אשראי .א

ממסרים דחויים שניתנו על ידי הלקוחות שאשראי או , במידה בהתחייבויותיהם

 ( לא יפרעו במלואם או במועדם.החברה לקוחות שאינם מושכים של ממסרים)לרבות 

 ניהול לשם פנויות מזומן ביתרות החברה תלות של הסיכון את מבטא – סיכון נזילות .ב

החברה  הדוחכי נכון למועד  ,. יצויןחדשות עסקאות וביצוע שלה הלקוחות תיק

והלוואות  השליטה מבעל הלוואותמ וכן העצמיים ממקורותיה פעילותה את נתמממ

 .םימתאגידים פיננסי

לשינויים  תהפיחש בשלהחברה  של הסיכון את מבטא – המחירים לצרכן מדד סיכון .ג

 יתרתן אשר ,השליטה מבעלי שנתקבלו להלוואותבמדד המחירים לצרכן הנוגעים 

 ש"ח.  אלפי 3,915- כ הינה 2020בדצמבר  31ליום 

 שוק סיכוני בניהול החברה מדיניות 8.2.2

  כללי .א
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 ולמעקב לדיון מובאת, חשופה אליהם השוק סיכוני לניהול בקשר החברה התנהלות

של החברה מתבצעת  פעילותה על ועדותיו. החברה דירקטוריון בפני תקופתי באופן

בהתאם ובכפוף למדיניות האשראי של החברה, אשר גובשה על ידי ועדת האשראי 

, מדיניות זו 2015לראשונה בחודש ספטמבר  החברה דירקטוריון ידי על ואושרה

  "(.האשראי מדיניות)" 2021, בינואר 20 מיום החברהעודכנה בדירקטוריון 

 תהאחראיהאשראי נבחנת באופן שוטף על ידי הנהלת החברה, לרבות  מדיניות

 ועדת החלטות פי על, לעת מעת, והתאמות עדכונים בה ונערכים, הסיכונים ניהולל

 .החברה דירקטוריון ובפיקוח האשראי

 ניהול על בדגש החברה פעילות לביצוע מנחים קווים כוללת האשראי מדיניות

 ביחס ומגבלות קריטריונים, הוראות כוללת האשראי מדיניות, זו במסגרת. הסיכונים

או /ו לקוחות למאפייני בהתאם עסקאות ביצוע, לפעילות בקשר הסמכויות להפרדת

, מושכיםאו /ו לקוחות עם החברה להתקשרויות הנדרשים אישורים, מושכים

 של הלקוחות תיק ופיזור( ועמלות"מ מח)לרבות  החברה של האשראי תיק מאפייני

 וקבוצות בודדים לקוחות, פעילות ענפי בגין בחשיפה, היתר בין, בהתחשב החברה

 .לווים

 אשראי סיכון .ב

 האשראי תוך תמחור סיכוני נערכות השוטפת פעילותה במסגרת החברה התקשרויות

בחינה וסינון לקוחות באופן שוטף, וזאת במטרה לצמצם את החשיפה  באמצעות

בהם, על אף פעולות החברה כאמור, נתקלה החברה  במקריםלסיכון זה. כמו כן, 

 שימוש, על ידי החוב גביית לשם פועלתחברה ה, אשראי בבעיה הקשורה לפירעון

. הדין פי על והכלהעומדים לרשותה,  נוספיםמשפטיים ו/או אמצעי גבייה  בכלים

בקרה ובדיקה טרם התקשרות עם  הליכיבהרחבה בפרק א', החברה מבצעת  כמפורט

 צרכני האשראיבדיקות לגבי  לרבותלקוחותיה ובמסגרת הליך קליטת לקוחותיה, 

 בקשר עם מזעור סיכונים. נוספיםובחינת פרמטרים  ,ומצבם הפיננסי

התפתחות הות במשק בכלל ואחר חויההתפת אחר במעקב נמצאתהנהלת החברה 

התאם לכך מנהלת את הסיכונים וב בפרט, מושכיםהלקוחות והכלכלית של ה

 לפרק א' וכן 9לפרטים נוספים ראו סעיף ללקוחות. ומנתבת את מתן האשראי 

 .המצורפים בפרק ג' לדוח תקופתי זה לדוחות הכספיים )ג(12-ו (1()ה)3 יםביאור

 סיכון נזילות .ג

, יומיהחברה מנהלת את סיכון הנזילות על ידי בחינת תזרים המזומנים שלה על בסיס 

 ,עם לקוחות חדשים בהתאם לתזרים המזומנים שלה התקשרויותיהתכנון  תוך

 פרעונן, בגין עסקאות שבוצעו והגיע מועד אשראיפירעונות ב בעיקרובהתחשב 

 . שירותים ונותניזכאים  ,לספקיםהתחייבויותיה בו

 במדד שינויים .ד

"(. המדדהלוואות מבעלי שליטה צמודות למדד המחירים לצרכן )"ה, לעיל כאמור

ושינויי המדד  העמדתן ממועד שנים 4-ו 3של  ותהואיל והלוואות אלה הינן לתקופ

לא  במדדוסבירים  אפשריים, לשינויים בישראל בשנים האחרונות אינם משמעותיים
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 (ה)12 ביאורראו  נוספים. לפרטים החברהצפויה להיות השפעה מהותית על פעילות 

  לדוחות הכספיים.

 המדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושהפיקוח על  8.3

"ל מנכ בידיעליה מצויה  ולפקח החברהניהול הסיכונים של  דיניותאת מ קייםהמקיפה ל האחריות

, החברה של הציות נתכקצי גם תהמשמש סיכונים תמנהל התמונ תחתיו, יהל בן סירה מר, החברה

"(, האשראי ועדת)" אשראי לעניינידירקטוריון החברה מינה ועדת דירקטוריון  .מעין ברגל 'גב

 ותעדו. אמור אריאל מרו דולינסקימר עודד  ,ה"ה, הינם הדירקטורים דוחה למועד נכון, שחבריה

 של הסיכונים ניהול למדיניות ההנהלה ציות על הדירקטוריון מטעם מפקחות והביקורת האשראי

  .ונהליה החברה

דנה בשיקולי התקשרות בעסקאות שנעשו על ידי מורשי החתימה במהלך העסקים  האשראיועדת 

השוטף וזאת בהתאם למדיניות האשראי. בין השאר, בוחנת ועדת האשראי את יתרות הלקוחות 

תנאי התקשרותם עם החברה, קובעת לרבות התפתחות במצב גביית חובות בעייתיים, והמושכים, 

את מסגרות האשראי ללקוחות ולמושכים בהתאם למדרג הסמכויות  דרישות ביטחונות ומאשרת

 שנקבע במדיניות האשראי.

בין ועדת האשראי למנהלי החברה לגבי אופן ביצוע עסקאות  התייעצויות שוטפותנערכות בנוסף, 

, על פי הצורך ובהתאם למדיניות האשראי, מובאות עסקאות מסוימות )בהתאם כמו כן. מיידיות

  .מאפיינים שנקבעו מראש במדיניות( לאישור ועדת האשראיללפרמטרים ו

 2020בדצמבר  31ליום  הצמדה יבסיסדוח  8.4

 אינם ,להלן והאמור זניחים סכומים למעט, 2020בדצמבר  31ליום  החברה והתחייבויות נכסי יתרת

הלוואות מבעלי שליטה הצמודות למדד המחירים לצרכן  למעט ,כלשהו הצמדה לבסיס צמודים

  "ח.ש אלפי 3,915 הינה 2020בדצמבר  31ויתרתן )כולל ריבית( ליום 

 להלן פירוט טבלאי של השפעת עליה או ירידה בשיעור המדד על ערך ההתחייבויות:

כתוצאה מעלייה בשיעור  הפסד
 המדד

 )באלפי ש"ח(

יתרת 
 התחייבויות
 )באלפי ש"ח(

ירידה בשיעור כתוצאה מ רווח
 המדד

 )באלפי ש"ח(

 -2% -1% 31.12.2020 ליום +1% +2%

(78) (39) 3,915 39 78 

 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .9

יפחת מארבעה,  לאהחברה קבע כי מספר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  דירקטוריון

כאשר בתקופת הביניים שעד למינוי דירקטור נוסף לחברה יכהנו בחברה שלושה דירקטורים בעלי 

 החברה רואה אותםמכהנים בחברה ה הדירקטורים, דוחהלמועד  נכוןמומחיות חשבונאית ופיננסית. 

עודד דולינסקי  צביה פרץ )דח"ץ( ,)דח"צ( יגאל פטרן הינם ה"ה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיתכ

המכהנים בחברה )לרבות  דירקטוריםה אודות נוספים לפרטים .)דירקטור( ואריאל אמור )דירקטור(

 '.ד פרקב 26תקנה  ראו, מינויים והפסקות כהונה של חברי דירקטוריון החברה במהלך תקופת הדוח(
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 וייםתל בלתי דירקטורים .10

תלויים,  הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר הוראה בתקנונה אימצה לא החברהנכון למועד הדוח, 

 בחברה. בלתי תלויקטור דיר איןהדוח  למועדו )ה( לחוק החברות219 בסעיף המונח תכהגדר

 '.ד פרק ראו ,בחברה המכהניםחברי הדירקטוריון  אודותנוספים  לפרטים

  של התאגיד פנימיה מבקרה בדבר גילוי .11

  .שפירא דניאל"ח רו :בתאגיד הפנים מבקר שם 11.1

 ומינויו אושר על ידי ועדת  2007 בנובמבר 14מבקר הפנים מונה ביום  :הכהונה תחילת תאריך 11.2

  .החברה ודירקטוריון הביקורת 

  בעל הינו שפירא דניאל ח"רו :התפקיד לביצוע"ח דניאל שפירא רוהמכשירים את  הכישורים 11.3

  בביצוע שנים 30-מ למעלה של ניסיון למשרד .פנים בביקורת המתמחה חשבון לראיית משרד 

 תחומי  של רחב במגוון מתמחה והוא ל"ובחו בארץ הנסחרות ציבוריות בחברות פנים ביקורת 

 .פעילות 

 לחוק )א(3 בסעיף הקבועים התנאים בכל עומד הפנימי המבקר ,החברה ידיעת למיטב 

 הקבועים בתנאים"(, הפנימית הביקורת חוק)להלן: " 1992-ב"תשנה ,הפנימית הביקורת 

 .הפנימית הביקורת לחוק 8 סעיף ובהוראות החברות לחוק)ב( 146 בסעיף 

 .החברה של ערך בניירות מחזיק אינו הפנימי המבקר ,החברה ידיעת למיטב 

. אליה קשור גוף עם או החברה עם עסקיים קשרים אין הפנימי למבקר ,החברה ידיעת למיטב 

 .פנים ביקורת שירותי נותן אלא החברה עובד אינו הפנימי המבקר 

 דירקטוריון החברה וועדת הביקורת אישרו את מינוי המבקר בשים  :הפנים מבקר מינוי דרך 11.4

 לב להכשרתו המקצועית, לניסיונו בעריכת ביקורת פנים ולהיכרותו עם עסקי החברה. 

 על המבקר  הארגוני הממונה הינו ההחבר דירקטוריון ר"יו :הפנימי המבקר על הממונה זהות 11.5

 .של החברה ועדת הביקורת עם תיאום תוך ,הפנימי 

נגיף  ,בעלי השליטההחלפת התכופים שאירעו בחברה, ובכלל זה לאור השינויים  :העסקה היקף 11.6

לא גובשה בשנת הדיווח תכנית ביקורת  הקורנה והפסקת מתן האשראי חדש ללקוחות החברה,

. בימים אלו, מגבשת ועדת הביקורת ומבקר הפנים תכני ביקורת ולא בוצעה ביקורת פנימית

 .  2021לשנת 

 תעריף פי על נקבע, רתוהביקשל מבקר הפנים בגין עבודת  טרחתו שכר :הפניםמבקר  גמול 11.7

 לאור .העבודה לתכנית בהתאם, ורתבעבודת הביק ידו על שהושקעו לשעות ובהתאם שעתי

  .הפנימי למבקר תגמול הועבר לא ביקורת דוחות נערכו לא 2020 בשנת כי העובדה

 תקנים, עבודת הביקורת הפנימית נערכת על פי הפנימי המבקר הודעת פי על :הביקורת עריכת 11.8

לביקורת פנימית, הנחיות מקצועיות ותדריכים, כפי שאושרו ופורסמו על  מקובלים מקצועיים

 .ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל ועל פי חוק הביקורת הפנימית

 ובלתי מתמדתגישה  וכן ,החברה נתוני לכל חופשית גישה תינתן הפנים למבקר :למידע גישה 11.9

 הביקורת לחוק 9 בסעיף כאמור כספיים לנתונים לרבות ,החברה שבבעלות מידע לכל אמצעית

 .הפנימית

וזאת חלף  כמבקר הפנים של החברה גלינסקימונה עו"ד מיכאל  2021בינואר,  20מיום  החלכי  יצוין  

 . רו"ח דני שפירא
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 של התאגיד מבקרה חשבוןה רואהגילוי על  .12

החשבון  משרד רואה החשבון שטיינמץ עמינח ושות' משמש כרואה :זהות משרד רו"ח המבקר 12.1

 .2015ביוני  21המבקר של החברה החל מיום 

להלן פירוט שכר טרחת רואה החשבון המבקר של  :החברה של החשבון רואי טרחת שכר 12.2

 החברה עבור שירותי ביקורת, שירותי מס ושירותים אחרים:

של רו"ח המבקר של החברה ומסמיכה את  והאסיפה הכללית של החברה מאשרת את מינוי

הדירקטוריון לקבוע את שכרו. בעת קביעת שכרו, מתייחס הדירקטוריון בין היתר להיקף 

 בודה הצפוי לרואה החשבון.הע

כי לאור הערכת היקף עבודת הביקורת שנדרשה, ובהתאם להשוואת  סבור דירקטוריון החברה 12.3

שכר טרחת רואי חשבון חיצוניים בחברות ציבוריות הדומות לחברה בכל הקשור לסוגן, גודלן, 

 ומקובל. סבירהיקף ומורכבות פעילותן הרי שהשכר הינו 

 עדכון לשכרו של רו"ח מבקר. בדירקטוריון החברה אושר  2021בינואר,  20 ביום 

  הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות .13

  קריטיים חשבונאיים םבאומדנישימוש  13.1

המשפיעים על הערכים המדווחים של נכסים,  יםנואומדהערכות  מבצעת החברה תהנהל

גילוי בקשר ה עלהליך הכנת הדוחות הכספיים וכן  במסגרתהתחייבויות, הכנסות והוצאות 

ההנהלה  שלוהערכות ההנהלה מבוססים על ניסיון העבר  אומדנילנכסים והתחייבויות מותנים. 

 , לפי שיקול הדעת של ההנהלה, השפעה בנסיבות העניין. להםגורמים נוספים  על כןו

עה משמעותית על החברה עשויה להיות השפ לוחשבונאי ה ןמדוהאהנהלת החברה,  להערכת

 ספציפיות הפרשות מבצעת החברה כי יצוין, זה בהקשר. סדי אשראיהפההפרשה ל הינוכאמור, 

 :להלן כאמור מסופקים חובות בגין

 הפרשותהחברה בקשר עם  מדיניותהחברה,  להערכת – להפסדי אשראיהפרשה  13.1.1

 אחדרכיב משמעותי ביותר בדוחותיה הכספיים, המשקף את  הינו הפסדי אשראיל

אשראי שניתן ללקוחות , הנובע ממקרים בהם בפעילותה ביותר המהותייםהסיכונים 

 .ובמועדאו /ו ובמלוא נפרע לא, החברה

 חשבון רואי', ושותעמינח  נמץישטי

 

 2019 שנת  2020 שנת

 טרחה שכר שעות
 טרחה שכר שעות "ח(ש)באלפי 

 "ח(ש)באלפי 

שירותי ביקורת, סקירה  1.1.1
 62 409 62 394 וביקורת דוח התאמה למס

 - - 17 66 אחרים       1.1.2



 

 20-ב

בחינה של הפסדי האשראי הצפויים נערכת לגבי כל לקוח בנפרד, אולם במסגרת 

החברה מתייחסת )ככל שרלוונטי( גם ליתרתו של כל הבחינה שנערכת לגבי כל לקוח, 

 .(כאמור מושכים שקיימים ככל) אחד מהמושכים המרכיבים את יתרת הלקוח

לגבי כל חייב נערכת בחינה האם חלה עליה ברמת הסיכון שלו ביחס לרמת הסיכון 

, תוך שימוש במטריצת הפרשה המבוססת שנקבעה לגביו בתחילת ההתקשרות עימו

בעיקרה על גיול חובות הן לגבי לקוחות וחייבים שחלה עלייה ברמת הסיכון שנקבעה 

ברמת  עלייה השלא חלוחייבים לגביו בתחילת ההתקשרות עימו והן באשר ללקוחות 

. אירועים המעידים על עליה ברמת הסיכון הינם מידע על הרעה במצבו הסיכון שלהם

הכלכלי של החייב )בעיקר הפיכת חשבון כותב ההמחאה ל"מוגבל" או פתיחת הליכי 

כינוס/ חדלות פירעון כנגד החייב(, אי כיבוד של המחאה שמסר או אי הצגת המחאה 

רה, ובלבד שהחוב לא לפירעון במועדה המקורי לבקשת הלקוח או לפי החלטת החב

"אירוע כשל"(.  –ימים ביחס למועד המקורי של ההמחאה )להלן  30הוסדר בתוך 

במקרים כאמור החברה מבצעת בחינה פרטנית נפרדת לגבי הפסדי האשראי הצפויים 

מהחוב, תוך שהיא מביאה בחשבון, ככל שרלוונטי, סכומים שצפוי כי תצליח להשיב 

נדל"ן משועבדים, כלי רכב משועבדים, מיטלטלין,  באמצעות מימוש בטוחות )נכסי

ערבות של צד ג'(, בהתבסס על הערכות שווי עדכניות שהיא מחזיקה לגבי  כתביאו 

כמו כן, ככל שרלוונטי, החברה מביאה שווי הבטוחות, בניכוי עלויות מימוש צפויות.  

 ה.בחשבון סכומים שצפויה לקבל בגין החוב באמצעות השבתו בדרך של מכיר

הפרמטרים העיקריים שמשפיעים על אומדן הפסדי האשראי הצפויים )ובהתאם על 

גובה ההפרשה המוכרת( הינם גיל החוב, ניסיון עבר עם החייב בהסדרת המחאות 

 (. או צד ג' )הלקוח עצמו החייבת שלא נפרעו במועדן וזהו

סדרו כלל הנהלת החברה בדעה, על בסיס ניסיונה וכמקובל בענף, כי חובות שלא הו

יום ממועד אירוע הכשל )ע"י החלפת ההמחאות שנמסרו לניכיון בהמחאות  180בתוך 

חדשות, הסדר פריסה, פירעון החוב או חלק ממנו במזומן, קיזוז מתמורה של 

כיון חדשות וכו'( נחשבים כחובות שהסיכויים לגבייתם נמוך מאד. יעסקאות נ

החברה ימים נחשבים על ידי  180 בהתאם, חובות כאמור שמצויים בפיגור של מעל

 אם אלא, החוב יתרת מלוא בגובה הפרשה בגינם ל"חובות בכשל" וככלל, מוכרת

 יסוד קיים, הליכי גביה שמנהלת או בטוחות שמחזיקה בסיס על, החברה להערכת

יושב לחברה באמצעות מימוש בטוחות או , בחלקו או במלואו, החוב כי להניח סביר

 בחוב החלק בגין הפרשה מוכרת, כאמור במקרים. )ככל שקיים(באמצעות ערב לחוב 

המוצגת  הטבלהלהשיב. להשלמת התמונה, נפנה אל  תצליח שלא החברה צופה אותו

 כי לראות ניתן בה, 2020בדצמבר  31)ג( לדוחות הכספיים השנתיים ליום 12בביאור 

החובות  מסכום 57%-כ בגובה להפסדי אשראי בהפרשה הכירה החברה בפועל

הינה בעיקר בגין  (43%-)כמופרשת יום. היתרה שלא  180הנמצאים בפיגור של מעל 

יא סכומים שלחברה צפי שתשיב מתמורת מימוש בטוחות )נטו מעלויות מימוש( שה

 .  ואשר כבר החלה במימושםכנגד חובות אלה  מחזיקה
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 וכן 2020דצמבר ב 31לדוחות הכספיים ליום  )ג(12-ו 5 יםאורילפרטים נוספים ראו ב

 .לעיל 8 ףסעי

בנכסים והמחאות לגביה לקוחות ה סעיףזה הינם  ןמאומדהסעיפים המושפעים  13.1.2

 . וחובות אבודים הפסדי אשראיו לא שוטפיםנכסים הבו שוטפים

ההנהלה  לדעתש מאחר, 2020בדצמבר  31נכון ליום  – סים שוטפיםיומ נדחים מסים 13.1.3

 החברה ,בעתיד הנראה לעיןבמס  ת לגבי גובה הכנסה חייבת מספק ודאות קיימת לא

 . על הפסדים והפרשים זמניים אחרים  נדחים סיםימהכירה ב לא

 לפרק 10נוספים אודות מדיניות החברה בקשר עם ביצוע הפרשות כאמור, ראו סעיף  לפרטים

 .הכספיים לדוחות )ו'(2 ביאור ראו חשבונאיים םבאומדניאודות שימוש  נוספים לפרטים '.א

בדצמבר  31שביצעה החברה ליום  הפסדים מירידת ערך לקוחות וחייביםלהלן נתונים בקשר עם  13.2

 )אלפי ש"ח( 2020

 31ליום  הלקוחות חובות סך
 הפרשה לפני 2020ב

הסכום שנבחן לצורך הפרשה 
 ספציפית לחובות מסופקים 

לגביו  השהיית)חלק התיק 
 אינדיקציה לאי כיבוד הממסר(

הסכום שנבחן לצורך הפרשה כללית 
 לחובות מסופקים 

 
 

35,271 

17,985 17,286 

 :מתוכו :מתוכו

 בוצעה
 הפרשה

 בוצעה לא
 הפרשה

 בוצעה
 הפרשה בוצעה לא הפרשה

7,195 10,790 
 
201 

 
17,085 

 

 הפרשה יתרת מסופקים לחובות הפרשה
 ספציפית

 הפרשה יתרת
 כללית

 הפרשה יתרת סך

 7,195 201 7,396 

 100% 3% 97% הפרשה יתרת מתוך שיעור
 

 )אלפי ש"ח( 2020בדצמבר  31להלן ניתוח חובות פתוחים ליום  13.3

 בספרים סכום הפרשה ברוטו סכום 

 1,700 1 1,701 1 לקוח

 352 951 1,303 2 לקוח

 1,000 290 1,290 3 לקוח

 565 706 1,270 4 לקוח

 260 676 936 5 לקוח

 280 563 843 6 לקוח

 123 332 455 7 לקוח

 100 264 364 8 לקוח

 116 314 430 9 לקוח
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 116 192 308 10 לקוח

 3,625 1,522 5,147 אחרים

 8,238 5,810 14,048 "כסה

בדצמבר  31שביצעה החברה ליום  לירידת ערך לקוחות וחייביםלהלן נתונים בקשר עם הפרשות  13.4

 )אלפי ש"ח( 9201

 לתאריך הלקוחות חובות סך
 הפרשה לפני המאזן

הסכום שנבחן לצורך הפרשה 
 ספציפית לחובות מסופקים 

לגביו  השהיית)חלק התיק 
 אינדיקציה לאי כיבוד הממסר(

הסכום שנבחן לצורך הפרשה 
 כללית לחובות מסופקים 

 

46,163 

28,514 17,649 

 :מתוכו :מתוכו

 בוצעה
 בוצעה הפרשה בוצעה לא הפרשה

 הפרשה בוצעהלא  הפרשה

9,587 18,927 200 17,449 

 

 הפרשה יתרת מסופקים לחובות הפרשה
 ספציפית

 הפרשה יתרת
 כללית

 הפרשה יתרת סך

 9,787 200 9,587 סכום

 100.0% 2% 98% הפרשה יתרת מתוך שיעור
 

 )אלפי ש"ח( 2019בדצמבר  31להלן ניתוח חובות פתוחים ליום  13.5

 בספרים סכום הפרשה ברוטו סכום 

 1,706 - 1,706 1 לקוח

 1,287 3 1,290 2 לקוח

 565 706 1,271 3 לקוח

 27 888 915 4 לקוח

 - 705 705 5 לקוח

 502 166 668 6 לקוח

 - 612 612 7 לקוח

 - 574 574 8 לקוח

 - 559 559 9 לקוח

 23 508 531 10 לקוח

 1,840 1,924 3,764 אחרים

 5,950 6,645 12,595 "כסה

 דיווח מגזרי 13.6

 .דיווח מגזרי אין לחברה זה דוח למועד נכון
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 תגמול נושאי משרה בכירה .14

לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה והתגמולים שניתנו לנושאי משרה בשנת הדוח ראה תקנה 

 לפרק ד' לדוח זה. 21

 

 הליך אישור הדוחות .15

ב לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות 3להוראות תקנה  בהתאם 15.1

, לאור העובדה שהחברה עונה להגדרת תאגיד קטן ולאור העובדה 2010-הכספיים(, תש"ע

 התקיים הכספיים הדוחות באישור שדיון הרישהחברה עומדת בתנאי התקנה דלעיל, 

 .בלבד החברה בדירקטוריון

ור הדוחות הכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון, מועברת טיוטת במסגרת הליך איש 15.2

פרטים הטיוטת פרק והדוחות הכספיים, טיוטת דוח דירקטוריון, טיוטת תיאור עסקי התאגיד, 

"(, לעיונם של חברי הדירקטוריון, מספר טיוטת הדוח השנתינוספים על התאגיד )להלן: "ה

חברי הדירקטוריון קיבלו את ש וידואימים לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות, תוך 

טיוטת הדוח השנתי. חברי הדירקטוריון יכולים לפנות להנהלת החברה ולרואי החשבון 

ות חברי החיצוניים של החברה ולקבל הבהרות לדוחות הכספיים. לאור הערות ושאל

. במהלך ישיבת טיוטת הדוח השנתיעורכת החברה תיקונים ב , ככל שישנן,הדירקטוריון

מצב הכספי ותזרים ה, נסקרות התוצאות הכספיות, לאישור הדוחות הכספיים הדירקטוריון

 כמולתקופות קודמות.  תםמזומנים של החברה ומוצגים נתונים על פעילות החברה והשוואה

שאלות הדירקטורים. במסגרת הדיון, להלכו משיבה הנהלת החברה כן, מתקיים דיון במ

נשאלים רואי החשבון החיצוניים של החברה לגבי סוגיות בקשר לדוחות הכספיים. לאחר הדיון 

 כאמור, מתקיימת הצבעה לאישור הדוחות הכספיים.

ם של בדוחותיה הכספיי ובה דנו חברי הישיב החברה דירקטוריון םקיי 2021במרס  10 יוםב 15.3

שנעשו בקשר עם  םוהאומדניאת ההערכות  הדירקטוריוןבחנו חברי  ההישיב החברה. במסגרת

הדוחות הכספיים, הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי אשר 

את  דירקטוריוןניתן במסגרת הדוחות הכספיים. רו"ח המבקר של החברה סקר בפני חברי ה

מהותיים של התאגיד. ההמדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים 

 הדירקטוריון בהערכת שווי עליה נסמכים נתונים בדוחות הכספיים. ןכמו כן, ד

 תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפתבמסגרת הישיבה דנו חבריה גם קיומו של  15.4

אין בכך  החברה כי , בהתבסס על תחזיות שערכהה אישרדירקטוריון החבר. הקיים בחברה

בכדי להצביע על בעיה ביכולת החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה הנוכחיות והצפויות, 

חודשים ממועד הדיווח, לפחות. זאת, בעיקר, בשל גיוס ההון שביצעה החברה,  24בתקופה של 

איים ופיננסיים ובשל המח"מ הקצר וקיומן של מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בתאגידים בנק

של תיק הלקוחות החדש אשר יחדיו מאפשרים את יכולת החברה לפרוע את חובותיה בטווח 

 המיידי.
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חברי  - אריאל אמורוצביה פרץ, עודד דולינסקי , פטרן יגאל רני צים,השתתפו ה"ה  הבישיב 15.5

, סמנכ"ל הכספים של שהבזי משהרו"ח  ;החברה"ל מנכ, יהל בן סירה מר הדירקטוריון;

מר אסף שחר , 'ושות עמינח שטיינמץ נציגעו"ד מעין ברגל, סמנכ"ל רגולציה בחברה, החברה; 

ויועציה המשפטיים מבקר הפנים של החברה  ,עו"ד מיכאל גילינסקי רו"ח המבקר של החברה,

 הדוחות הכספיים פה אחד.  אישר הדירקטוריון את במסגרת הישיבהשל החברה. 

 

 2021 במרס 10 :תאריך

 

_________________ 

 רני צים

 יו"ר הדירקטוריון

_________________ 

 יהל בן סירה

 מנכ"ל 

 



 

 
 

 

 ג'רק פ

 2021בדצמבר  31דוחות כספים ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 וואליו קפיטל וואן בע"מ 

 (מ"בע טי שירותים פיננסיים אל. פי.-)לשעבר
 
 

  וחות כספייםד
 2020בדצמבר  31ליום 
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 וואליו קפיטל וואן בע"מ 

 (בע"מטי שירותים פיננסיים  אל. פי.-)לשעבר

 

 

  וחות כספייםד

 2020בדצמבר  31ליום 

 

 מודע

 

        2                                                                                                                                                                      העניינים וכןת

 

         2020בדצמבר  31 ליום כספיים דוחות

 

 3                                                                                                                 יםהמבקר החשבון ירוא וחד

 

  4  הכספי המצב על דוחות

 

 5 ורווח כולל והפסד רווח על דוחות

 

 6-7 בהון השינויים על  דוחות

 

 8-9 המזומנים תזרימי על דוחות

 

 10-53 הכספיים לדוחות יםביאור
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  המניות לבעלי המבקרים החשבון רואי דוח

 ("מבעשירותים פיננסיים  טי. אל. פיוואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר :  של
 
 

 ("מבעשירותים פיננסיים  טיאל.  .פיוואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר:  של המצורפים הכספי המצב על הדוחות את ביקרנו
 ותזרימי בהון השינויים ,כולל רווחו הפסדו רווחה על הדוחות ואת 2019 -ו 2020 בדצמבר 31 לימים"( החברה" - להלן)

 באחריות הינם אלה כספיים דוחות. 2020 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת לכל המזומנים
 .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה לחוות היא אחריותנו. החברה של וההנהלה הדירקטוריון

 
 של פעולתו דרך) חשבון רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות, בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאתנו נדרש אלה תקנים פי לע. 1973-ג"התשל(, חשבון רואה

 ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין בטחון
 ידי על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת. הכספיים שבדוחות

 מספקת שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון
 .דעתנו לחוות נאות בסיס

 
 31 לימים החברה של הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים ל"הנ הכספיים הדוחות, לדעתנו

 השנים משלוש אחת לכל שלה המזומנים ותזרימי נהבהו השינויים, החברה של פעולותיה תוצאות ואת 2019 -ו 2020 בדצמבר

 ערך ניירות תקנות והוראות( IFRS) בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם 2020 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה

 .2010 -ע"התש(, שנתיים כספיים דוחות)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'ושות עמינח שטיינמץ                     ,                                                                                                                      תל אביב
 חשבון רואי                                         2021 מרסב 10
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 ("מבע.אל.טי שירותים פיננסיים פי -בע"מ )לשעבר  קפיטל וואןוואליו 

       דוחות על המצב הכספי
 בדצמבר 31 ליום   

   2020 2019  

 ש"ח  אלפי "חש אלפי ביאור  

      נכסים
     

 360 2,926 4  מזומנים ושווימזומנים 
 30 30 4  מוגבלים מזומנים
 23,656 17,405 5  לגביה והמחאותלקוחות 

 248 1,035 6  חייבים ויתרות חובה
 - 3,360 7  למימוש המיועד להשקעה"ן נדל

     
 24,294 24,756   שוטפים נכסים"כ סה

     
 6,826 6,261 5  לגביה והמחאות לקוחות

 5,430 1,650 7  להשקעה"ן נדל
 - 198 21  נכסי זכות שימוש

 362 135 8  קבוע  רכוש
 4 34   בלתי מוחשיים נכסים

     
 12,622 8,278   שוטפים לא נכסים"כ סה

     
 36,916 33,034   נכסים"כ סה

     
       התחייבויות

 23,039 - (4()3ג')10  יםפיננסי יםמתאגיד אשראי
 5,348 1,818 (1ג')10  שליטה מבעל הלוואות של שוטפות חלויות

 - 73 21  בגין חכירהחלויות שוטפות של התחייבויות 
 23 - 10  חלויות שוטפות של הלוואה מאחרים

 1,375 4 ו'18  התחייבות מיסים שוטפים
 632 1,465 9  זכות ויתרות זכאים

     
 30,417 3,360   שוטפות התחייבויות"כ סה

     
 16 - 11  עובדים הטבות

 - 104 21  התחייבויות בגין חכירה
 94 - 10  הלוואה מאחרים

 3,956 2,097 (1ג')10  הלוואות מבעלי שליטה
     

 4,066 2,201   שוטפות שאינן התחייבויות"כ סה
     

 34,483 5,561   התחייבויות"כ סה
     

   14  הון
     

 *- *-   מניות  הון
 72,301 96,044   על מניות פרמיה

 - 9,254   למניות כתבי אופציה
 2,629 2,963   תשלום מבוסס מניותקרן הון בגין 

 5,165 5,372   אחרות הון קרנות
 (77,662) (86,160)   הפסד יתרת

     
 2,433 27,473   סה"כ הון

     
 36,916 33,034   והון התחייבויות"כ סה

     
 נקוב ערך ללא מניות* 

   

 משה שהבזי בן סירה ליה רני צים
 כספים ל"סמנכ  ל"מנכ הדירקטוריון ר"יו
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.מהםחלק בלתי נפרד  מהוויםלדוחות הכספיים  המצורפים אוריםיהב
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 ("מבע.אל.טי שירותים פיננסיים פי -וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר 
 כולל ורווח והפסד רווח על דוחות

 
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה   

   2020 2019  2018 

 "חש אלפי "חש אלפי אלפי ש"ח ביאור  

 
 6,643 7,619 2,936   ממתן אשראי מימון הכנסות

      
 (2,649) (3,660) (1,547) 16  נטו, אחרות מימוןהוצאות 

      
 3,994 3,959 1,389    מתן אשראי נטו מהוצאות מימוןמ הכנסות

      
 (4,309) (6,320) (4,139) )ג(12,5  וחובות אבודים י אשראיהפסד

      
בניכוי הכנסות ממתן אשראי בניכוי הוצאות מימון ו

 (315) (2,361) (2,750)   וחובות אבודים אשראי הפסדי
      

 (133) (409) (176)   שיווקו מכירה הוצאות
      

 (3,567) (7,732) (5,880) 17  וכלליות הנהלה הוצאות
      

 142 109 121 (4)7  אחרות הכנסות
      

 (157) (93) (543) 20  אחרות הוצאות
      

 (4,030) (10,486) (9,228)    לפני מיסים על ההכנסה הפסד
      

 (586) (1,225) 730 18  מסים על הכנסה (הוצאותהכנסות )
      

 (4,616) (11,711) (8,498)   לשנה הפסד
      

 (4,616) (11,711) (8,498)   לשנהכולל  הפסד
      
      

    22   רגילה למניה הפסד
      

 (0.086) (0.217) (0.139)   למניהומדולל  בסיסי הפסד
      

 המניות ששימשו לחישוב  מספר
 למניה והמדולל בסיסיה הרווח

 

 

 
61,276,551 

 
53,954,612 

 
53,954,612 

 
 

 המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הבאורים
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 ("מבע.אל.טי שירותים פיננסיים פי-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 בהון השינויים על דוחות
 
 

 החברה של לבעלים מיוחס                                         
 

 מניות הון
 על פרמיה

 מניות
כתבי אופציה 

 למניות

 
 

קרן הון מעסקאות 
 ענייןעם בעלי 

 בגין הון קרן
 מול עסקאות

 שאינן זכויות
 שליטה מקנות

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 

 "כסה הפסד יתרת  מניות
 "חש אלפי "חש אלפי אלפי ש"ח ש"ח אלפי אלפי ש"ח "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

         2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה

 2,433 (77,662) 2,629 955 4,210 - 72,301 - 2020בינואר  1ליום  יתרה
         

 207 - - - 207 - - -  שליטה ימבעל הטבה
 334 - 334 - - - - -  תשלום מבוסס מניות

 16,307 - - - - 16,307 - - נטותקבולים מהנפקת כתבי אופציה, 
 16,690 - - - - (7,048) 23,738 -  מימוש כתבי אופציהמתקבולים 

 - - - - - (5) 5 - פקיעת כתבי אופציה
 (8,498) (8,498) - - - - - - לשנה כולל הפסד

         
 27,473 (86,160) 2,963 955 4,417 9,254 96,044 - 2020בדצמבר  31ליום  יתרה

 החברה של לבעלים מיוחס 
 

 מניות על פרמיה מניות הון

 הון קרן
 עם מעסקאות

 עניין בעלי

 בגין הון קרן
 מול עסקאות

 שאינן זכויות
 שליטה מקנות

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 

 "כסה הפסד יתרת  מניות
 "חש אלפי "חש אלפי אלפי ש"ח ש"ח אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה
 

       

 11,522 (65,951) - 955 4,217 72,301 -  2019בינואר  1ליום  יתרה
        

 (7) - - - (7) - - שליטה מבעל הטבה
 2,629 - 2,629 - - - - תשלום מבוסס מניות

 (11,711) (11,711) - - - - - לשנה כולל הפסד

        
 2,433 (77,662) 2,629 955 4,210 72,301 -   2019בדצמבר  31ליום  יתרה

 
 .מהם נפרד בלתי חלק מהווים הכספיים לדוחות המצורפים הביאורים
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 ("מבע.אל.טי שירותים פיננסיים פי -וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר 
 

 )המשך( בהון השינויים על דוחות
 
 
 

 
 

 .מהם נפרד בלתי חלק מהווים הכספיים לדוחות המצורפים ביאוריםה           

 
 החברה של לבעלים מיוחס 
 

 מניות הון
 

 מניות על פרמיה
 מעסקאות הון קרן

 עניין בעלי עם

 בגין הון קרן
 מול עסקאות

 שאינן זכויות
 "כסה הפסד יתרת שליטה מקנות

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה

 
      

 17,108 (60,019) 955 3,871 72,301 -  2018בינואר  1ליום  יתרה
 IFRS - - - - (1,316) (1,316) 9השפעת היישום לראשונה של 

לאחר היישום  2018בינואר  1יתרה ליום 
 15,792 (61,335) 955 3,871 72,301 - לראשונה

       
 346 - - 346 - - שליטה מבעל הטבה
 (4,616) (4,616) - - - - לשנה כולל הפסד

       
 11,522 (65,951) 955 4,217 72,301 -   2018בדצמבר  31ליום  יתרה
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 ("מבע.אל.טי שירותים פיננסיים פי -וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר 
 

  מזומניםעל תזרימי  דוחות
 

 
 

 .מהם נפרד בלתי חלק מהווים הכספיים לדוחות המצורפים הביאורים      

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה   

   2020 2019  2018  

 ש"ח אלפי "חש אלפי "חש אלפי  ביאור 

      פעילות שוטפת למזומנים  תזרימי
      

 (4,616) (11,711) (8,498)   לשנה הפסד
      

בגין הוצאות והכנסות שאינן כרוכות  התאמות
      מזומנים: בתזרימי

      
 215 184 100  21,8 והפחתות פחת

 12 21 111  8 רכוש קבוע בגיןהפסד הון 
 134 9 420  7 שינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 - 2,629 334  (1()ד)14, 15 מבוסס מניות תגמול
 147 (399) 336   נטו, אחרות מימון)הכנסות(  עלויות
 586 1,225 (730)  18 הכנסה על מסים
 346 (7) 207  (2),(1)ב14  עניין ימבעל הטבה

      
   778 3,662 1,440 

      :והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים
      

 53 4,443 6,816  5 לגביה והמחאות בלקוחות שינוי
 (551) 73 (787)  6 חובה ויתרות בחייבים שינוי
 6 1 (16)   בהטבות לעובדים  שינוי
 (892) 144 406   וזכאים אחרים שירותים נותני, בספקים שינוי

      
   7,197 4,661 (1,384) 

 
 (5) (5) (492)  ו' 18 ששולמו הכנסה על מסים

      
 (4,565) (3,393) (1,793)   שוטפת לפעילות ששימשו נטו מזומנים

      
      השקעה לפעילות מזומנים תזרימי

      
 135 - -   ירידה במזומנים מוגבלים
 (164) (9) -   השקעה בנדל"ן להשקעה

 (29) (11) (37)  8 קבוע ברכוש השקעה
 1 - -   תמורה ממכירת רכוש קבוע

 - - (36)   םמוחשי בלתי יםבנכס השקעה

      
 (57) (20) (73)   השקעה לפעילות שימשו נטו מזומנים
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 ("מבע.אל.טי שירותים פיננסיים פי -וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר 
 )המשך( מזומנים תזרימי על דוחות

 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה   

   2020 2019  2018  

 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי  ביאור 

      מימון מפעילות מזומנים תזרימי
      

 6,817 3,937 (23,597)  (3,4)'ג10 , נטויםפיננסי מתאגידים אשראי)פרעון(  קבלת
   17,047  (2')ד14 תקבולים מהנפקת כתבי אופציה
   14,440  א'14 תקבולים ממימוש כתבי אופציה

 - - (320)  (2ד')14 כתבי אופציותהוצאות הנפקת 
 - (13) (23)  10 פרעון הלוואות מאחרים

 110 290 6,900  (1,2')ג10 שליטה מבעלי הלוואות קבלת
 (2,586) (830) (12,217)  (1,2)'ג10 פרעון הלוואה מבעלי שליטה
 - - (48)  21 פרעון התחייבות בגין חכירה

 - - 2,250  (2)'ג10 , נטושליטה ימבעל קצר לזמן אשראי
      

 4,341 3,384 4,432   מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים
      

 (281) (29) 2,566   מזומנים ושווי במזומנים (קיטוןגידול )
      

 670 389 360   ושווי מזומנים לתחילת שנה  מזומנים
      

 389 360 2,926     שנה לסוף מזומנים ושווי מזומנים
 

 מידע נוסף על תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות
      :שוטפת

      
 2,513 3,574 904   ששולמה ריבית

 6,534 8,688 3,997   שהתקבלה ריבית
      
      

      :פעילות שלא במזומן
      

 727 - -   קיזוז חוב בעל שליטה מתמורת פרעון הלוואת בעלים

 4 159 7   באשראיכישת רכוש קבוע ר

 - - 420   הנפקת כתבי אופציההוצאות 

 - 24 93   תמורה ממימוש רכוש קבוע שלא במזומן

 - - 2,250  (2ג)10 ות בעל שליטההלוואיתרת מימוש כתבי אופציה כנגד 
      

 

 
 

.מהם נפרד בלתי חלק מהווים הכספיים לדוחות המצורפים הביאורים



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 
 כספיים הדוחות ביאורים ל   
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 כללי - 1 ביאור
  

 הישות המדווחת .א
 

)להלן: "החברה"( הינה חברה תושבת ישראל, אשר  (בע"מ פי. אל. טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
. ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות , רמת גן40תובל התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא רח' 

 שינתה החברה את שמה לשם הנוכחי. 2020 בספטמבר 30ביום  אביב.ערך בתל 

מורחב  רישיוןבעלת החברה  .מימון ייבואבתחום ו ניכיון ממסרים דחויים, בתחום י חוץ בנקאיאשראעוסקת במתן החברה 
 31עד ליום  , בתוקףמרשות שוק ההון, הביטוח וחסכון של משרד האוצרלמתן שירות בנכס פיננסי,  וןישיור למתן אשראי

 .2021בדצמבר 

 

 הגדרות   .ב
 

 -בדוחות כספיים אלה 
 

 .(בע"מפי.אל.טי שירותים פיננסיים -וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר - החברה (1)

 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד 1כמשמעותם בפסקה ) - בעלי עניין (2)

 בדבר צדדים קשורים. 24IAS (2009)-בכמשמעותם  - צדדים קשורים (3)

 .2010-ערך )דוחות כספיים שנתיים( התש"עכהגדרתם בתקנות ניירות  - בעלי שליטה (4)

 .המדד המחירים לצרכן, המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיק - מדד (5)

 שרון פלאצ'י יזמות עסקית בע"מ ו/או שרון פלאצ'י, לפי העניין. –בעל השליטה לשעבר  (6)

 הקורונהמשבר נגיף  .ג

למדינות רבות נוספות,  2020, והתפשטותו בתחילת 2019בסין בחודש דצמבר  (COVID-19) בעקבות התפרצות נגיף הקורונה
חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית והעסקית באזורים רבים בעולם וגם בישראל. התפשטות הנגיף גרמה, בין היתר, 

למגבלות תנועה ותעסוקה אשר הטילו ממשלת ישראל  לשיבוש בשרשרת האספקה של מוצרים המיובאים מחו"ל וכן
וממשלות נוספות בעולם. בעקבות מגבלות התנועה והצמצום בפעילות הכלכלית בכלל המשק, החלה החברה באמצע חודש 

לעבוד במתכונת מצומצמת, אשר כללה הוצאה של חלק מהעובדים לחופשה ללא תשלום או לחופשה על חשבון  2020מרס 
 .2020להם וצמצום היקף ההעסקה של יתר העובדים. מתכונת העסקה מצומצמת זו נמשכה עד לחודש מאי ימי החופשה ש

החברה צמצמה באופן משמעותי את מתן האשראי ללקוחות קיימים וללקוחות  2020בד בבד, למן הרבעון הראשון של שנת 
משמעותית בהכנסות של החברה עד  חדשים, ולמעשה חדלה ממתן אשראי נוסף ללקוחותיה, דבר אשר התבטא בירידה

 .2020של שנת  לאמצע הרבעון השלישי

להערכת החברה, הפגיעה בשרשרת האספקה של מוצרים מיובאים, צמצום הפעילות הכלכלית במשק וקשיים תזרימיים של 
ר פעילותם גורמים רבים במשק, השפיעו לרעה על סיכון האשראי ויכולות הפירעון של לקוחות מסוימים, בעיקר אלה אש

אי עמידה של עם השנה  של ברבעון הראשון והשני התמודדה. בהתאם, החברה לעיל האמורות המשבר השלכותנפגעה מ
, ובהתאם חריםלצד התארכות תקופת הגבייה ופריסת חובות של לקוחות אמצד לקוחות מסוימים בפירעון האשראי במועדו 

התקשרה  2021, יצוין כי בחודש פברואר בהקשר לאמור במהלך תקופת הדיווח. הגדילה בגינם את ההפרשה להפסדי אשראי
 (.ה) 23 אורלבעל השליטה לשעבר בחברה, כמפורט בבי, למעט שני לקוחות, לקוחות אלה החברה בהסכם למכירת

גל תחלואה ישראל, על התפרצות של מדינת החלו לדווח מספר מדינות בעולם, לרבות  2020שנת לבמהלך הרבעון השלישי 
ובהמשך על גילוי מוטציות חדשות של הנגיף, שהובילו  חריף בהיקפו ביחס לגל התחלואה הראשון בתחילת השנה, שני,

 .בעולם אחרותוהטלת סגרים בישראל ובמדינות משמעותיות  ת תנועהולהחמרה חוזרת בהגבלות על פעילות המשק, הגבל

 יהליכ הקשיחה אתה ברהרבעון השלישי להעמיד אשראי ללקוחות, החעת חזרה החברה במהלך , לעיל מהאמורכתוצאה 
. בכוונת יוזאת לשם הקטנת החשיפה לכשלי אשרא,ובקרת היקפי האשראי המועמד ללקוחות האשראי עסקאותהחיתום של 

 משק.בהפעילות הסדירה  עלכל עוד משבר הקורונה נותן אותותיו  םהנהלת החברה להמשיך ולנקוט בהליכי חיתום מחמירי

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, נוכח חדירת מוטציות חדשות של הנגיף, לצד עליה חוזרת בשיעורי התחלואה בישראל 
ובמדינות נוספות בעולם לא ניתן להעריך מתי יסתיים המשבר וכן מה יהיה היקף השפעתו על הכלכלה העולמית והכלכלה 

ם, לרבות מדינת ישראל, החלו במתן חיסונים לאזרחיהן. בנסיבות אלו, משבר בישראל בפרט, אף על פי שמדינות שונות בעול
הקורונה מהווה סיכון מאקרו כלכלי גלובאלי המייצר אי ודאות באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם לצד אי וודאויות 

 .שראל בפרטבאשר למשך ההתאוששות מהמשבר הכלכלי והשפעותיו הצפויות על כלכלות בעולם ועל הכלכלה בי

היות שמדובר באירוע שאינו בשליטת החברה, וגורמים כגון עליה בתחלואה והתבררות מידת היעילות של החיסונים  עשויים 
להשפיע על הערכות החברה האמורות לעיל, הנהלת החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר השינויים וההתפתחויות  

 בטווח הבינוני והארוך.ובוחנת את ההשלכות על פעולותיה וצעדיה 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2 ביאור
 
 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .א

  "(. IFRS"קני דיווח כספי בינלאומיים )להלן:בהתאם לת החברהעל ידי  הוכנוהדוחות הכספיים 
 .2010 -שנתיים(, התש"ע דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים 

 .2021 מרסב 10 ביום החברהדירקטוריון על ידי לפרסום אושרו  הכספייםהדוחות 
 

 בסיס המדידה .ב
 :הנכסים וההתחייבויות הבאים הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית, למעט

 עובדים הטבות בגין התחייבות; 
 הפרשות; 
 הנמדד לפי שווי הוגן להשקעה"ן נדל  ; 
 

 בדבר עקרי המדיניות החשבונאית. 3 ביאורלמידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלה, ראה 
 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה .ג
 . , אלא אם צוין אחרתהדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה ומעוגלים לאלף הקרוב

 .החברהית בה פועלת השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכל
 

 תקופת המחזור התפעולי .ד
ופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינו עד שנה. עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות של החברה תק

 פריטים המיועדים והצפויים להתממש במהלך תקופה של שנה.
 

 ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד  מתכונת .ה
הפעילות של ההוצאה.  מאפיין על המבוססת סיווג שיטת לפי הינה והפסד רווח על בדוח שהוכרו ההוצאות ניתוח מתכונת

 .של חברה , להבנת עסקיההחברה להערכתמתאים הינו הסיווג ההסיווג כאמור 
 
 דעת שיקולושימוש באומדנים  .ו
 

 באומדנים שימוש
נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות  ,IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

 אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. 
 שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. יובהר

, נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות החברהות הכספיים של בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוח
באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת החברה 

 על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. 
וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו  האומדנים

  האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 ןלגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים, שקיים סיכו חברהמידע בדבר הנחות שהניחה ה
לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית הבאה, נכלל  משמעותי שתוצאתם תהיה תיאום מהותי

 :ים הבאיםביאורב

 

 הפנייה השלכות אפשריות הנחות עיקריות אומדן
הערכת הפסדי 
 אשראי חזויים

במסגרת בחינת ירידת ערך של נכסים 
פיננסיים, החברה מעריכה האם סיכון 
האשראי המיוחס לנכס הפיננסי עלה 

משמעותי מאז ההכרה לראשונה, באופן 
וכן עושה שימוש במידע צופה פני עתיד 

 לצורך מדידת הפסדי האשראי החזויים.
 

גידול או קיטון בסכום 
 ההפרשה לירידת ערך.

בדבר  ,(2) 5 ביאורראה 
והמחאות  לקוחות
 .לגבייה

שיעור היוון 
להתחייבות בגין 

 חכירה

שיעור הריבית התוספתי של החברה אשר 
בו מהוונת החברה את תשלומי החכירה 

 שלה לשם אומדן גובה ההתחייבות. 

קיטון בהתחייבות  /גידול
בגין חכירה, בנכס זכות 
שימוש ובהוצאות הפחת 
 והוצאות המימון שיוכרו.

 

, בדבר 21 ראה ביאור
 חכירות.

 הוגן שווי מדידת
 להשקעה"ן נדל של

 שינוי בגין הפסד או רווח ."רלמ מחיר של שוק שווי
"ן נדל של ההוגן בשווי

  .להשקעה
 

"ן נדל בדבר, 7 ביאור ראה
 .להשקעה

 
 
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 )המשך( בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2ביאור 
 
 

 )המשך( דעת ושיקולשימוש באומדנים  .ו
 
 

 קביעת שווי הוגן
 לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות מסוימים.  החברהלצורך הכנת דוחות הכספיים, נדרשת 

 
מדידות שווי הוגן  בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן. החברהבקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות, משתמשת 

 מחולקות לשלוש רמות במדרג השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים ששימשו בהערכה, כדלקמן:
 
 )לא מתואמים( בשוק פעיל לנכסים או התחייבויות זהים. : מחירים מצוטטים1רמה  •
 לעיל. 1: נתונים נצפים מהשוק, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 2רמה  •
 : נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.3רמה  •

 
ידע אודות ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן וסיווג מכשירים פיננסיים בשווי הוגן לפי רמות של המדרג שלעיל, נכלל מ

 בדבר תשלום מבוסס מניות. 15 ובבאור בדבר נדל"ן להשקעה 7בביאור , פיננסיים מכשיריםבדבר  12בביאור 
 

 שימוש בשיקול דעת
בחודש אוקטובר  שהונפקו האופציה בכתבי החשבונאיהדוח הפעילה החברה שיקול דעת באשר לאופן הטיפול  תקופתב

 .ההון במסגרת הוצגו והם הוניים כמכשירים האופציה כתבי את סיווגההחברה  כתוצאה מכך,. 2020
 

 
 מטרות, נהלים ותהליכים -ניהול הון  .ז

 
 במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי שתוכל להניבמדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן 

תשואה לבעלי מניותיה, הטבות למחזיקי עניין אחרים בחברה כגון נותני אשראי ועובדי החברה, וכן על מנת לתמוך 
ם )שירותים החברה כפופה לדרישות הון עצמי מינימאלי מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסייבהתפתחות עסקית עתידית. 
חלות עליה התחייבויות לעמידה באמות מידה  למועד אישור הדוחות הכספיים,, וכן 2016-פיננסיים מוסדרים(, תשע"ו

 .)א'(,)ג'(23ראה ביאור  –לפרטים נוספים  .יווחלאחר תאריך הדהתקשרה  בהםאשראי יחס להסכמי פיננסיות שונות ב
 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3 יאורב
 

 .המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה כללי
 

 מכשירים פיננסיים .א
 

  נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (1)
 

 הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים 

מוכרים ים הפיננס החברה מכירה לראשונה בלקוחות ובמכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר הנכסים
 ה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. חברלראשונה במועד בו ה

נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס 
 . הםלראשונה לפי מחיר העסקה של יםרכיב מימון משמעותי נמדד יםכולל ות וחייבים שאינםהפיננסי. לקוח

 גריעת נכסים פיננסיים

ה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, חברנכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של ה
 ובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כלה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנחבראו כאשר ה

 .עברו באופן מהותיהוהסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי 

ה ממשיכה חברם מהבעלות על הנכס הפיננסי, הה נותרו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנובעיחבראם בידי ה
  להכיר בנכס הפיננסי. 

 בונאיסיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החש

עלות מופחתת; שווי הוגן  במועד ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות:
 השקעות במכשירי חוב; או שווי הוגן דרך רווח והפסד. -דרך רווח כולל אחר 

 
ה משנה את המודל העסקי שלה חברת עוקבות אלא אם, ורק כאשר, הנכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופו

מסווגים מחדש בתחילת תקופת לניהול נכסי חוב פיננסיים, ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים 
 הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי.



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3 ביאור
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים .א
 
 )המשך( -נכסים פיננסיים שאינם נגזרים  (1)

 
למדידה בשווי נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד 

 הוגן דרך רווח והפסד:
 מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכן -
   התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן  -
 וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. 

 
כל הנכסים הפיננסיים שאינם מסווגים למדידה בעלות מופחתת כמתואר לעיל, וכן נכסים פיננסיים שייועדו לשווי 

 הפסד.הוגן דרך רווח והפסד, נמדדים בשווי הוגן דרך רווח ו
 

מוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית  (חייבים אחריםולקוחות  מכשיריה הפיננסים של החברה )בעיקר
תזרימי המזומנים החוזיים. תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו, כוללים אך ורק תשלומי קרן 

של נכסים פיננסיים הכל וריבית אשר משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי. בהתאם לכך, 
 נמדדים בעלות מופחתת. החברה

 
 חוב נכסי עבורעסקי המודל ה הערכת

 
 ה, נלקחו בחשבון שיקולים הכוללים את:חברבקביעת המודל העסקי של ה

 
הביצועים של המודל העסקי ושל הנכסים הפיננסיים  רכים ומדווחים לאנשי מפתח בהנהלההאופן שבו מוע -

  ;המוחזקים במודל זה
מנוהלים הסיכונים המשפיעים על ביצוע המודל העסקי )והנכסים הפיננסיים המוחזקים באותו מודל עסקי( וכיצד  -

 וכן אותם סיכונים;
 .הערכה המושפעת מתזרימי המזומנים החוזיים שנגבו בגין קרן וריבית(( האופן שבו מתוגמלים המנהלים -
 
 

 בדהערכה האם תזרימי מזומנים כוללים קרן וריבית בל
 

לצורך הבחינה האם תזרימי המזומנים כוללים קרן וריבית בלבד, 'קרן' הינה השווי ההוגן של הנכס הפיננסי במועד 
ההכרה לראשונה. 'ריבית' מורכבת מתמורה עבור ערך הזמן של הכסף, עבור סיכון האשראי המיוחס לסכום הקרן 

 .ת בסיסיים אחרים של הלוואהשטרם נפרעה במהלך תקופת זמן מסוימת ועבור סיכונים ועלויו
 

ה בוחנת את התנאים החוזיים של חברזרימים של קרן וריבית בלבד, הבבחינה האם תזרימי מזומנים חוזיים הם ת
המכשיר, ובמסגרת זו מעריכה האם הנכס הפיננסי כולל תנאי חוזי שעשוי לשנות את העיתוי או הסכום של תזרימי 

ה לוקחת בחשבון את השיקולים חבראי האמור. בביצוע הערכה זו, היקיים את התנהמזומנים החוזיים כך שהוא לא 
 הבאים:

 אירועים מותנים כלשהם אשר ישנו את העיתוי או הסכום של תזרימי המזומנים; -
 וכן ;וסוג הריביתתנאים שעשויים לשנות את שיעור הריבית  -
 פייני הארכה או פירעון מוקדם;מא -

 
הינו עקבי עם קריטריון קרן וריבית בלבד אם סכום הפירעון המוקדם מייצג באופן מהותי  מאפיין פירעון מוקדם

סכומים שטרם שולמו של קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה, אשר עשוי לכלול פיצוי סביר, המתקבל או 
 משולם, בגין סיום מוקדם של החוזה.

 
 מדידה עוקבת ורווחים והפסדים

 
 הפיננסים של החברה הינם מקבוצת סיווג עלות מופחתת. כאמור לעיל, נכסיה

נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסדים 
ירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד כלשהו הנובע יבית, רווחים או הפסדים ממירידת ערך. הכנסות ר

 ד.אף הוא ברווח והפסמגריעה, מוכר 
 

 
 
 
 
 
 
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3ביאור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים .א
 

  שאינן נגזריםהתחייבויות פיננסיות  (2)

 

, ספקים וזכאים הלוואות מבעל שליטה ,מאחרים ותוהלוואאשראי  כוללות:שאינן נגזרים התחייבויות פיננסיות 
  ויתרות זכות אחרות.

 פיננסית בהתחייבות לראשונה הכרה

ה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות לראשונה חברה
 ה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.חבר( בו הtrade dateבמועד קשירת העסקה )

 מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות

לראשונה,  וכרות לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרהמהתחייבויות פיננסיות 
 התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

 פיננסית התחייבות גריעת

 .סולקה או בוטלהה פוקעת או כאשר היא חברות כאשר המחויבות החוזית של ההתחייבויות פיננסיות נגרע 
 

  חוב מכשיר שללא מהותי  תנאים שינוי

של מכשיר חוב, תזרימי המזומנים החדשים מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי  לא מהותיבמקרה של שינוי תנאים 
הפיננסית בעלת התנאים החדשים לבין הערך הנוכחי של  ההתחייבותהמקורי, כאשר ההפרש בין הערך הנוכחי של 

במצב שבו הערך הנוכחי של תזרימי  תנאים מהותי מתקיים שינוי.והפסדההתחייבות הפיננסית המקורית מוכר ברווח 
מהערך הנוכחי  10%המזומנים לפי התנאים החדשים מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורי שונה לפחות ב

 בפרמטרים  הכלכלייםהמהוון של יתרת תזרימי המזומנים של ההתחייבות המקורית וכן במצב שבו חל שינוי מהותי 
 של החוב.

 
 פיננסיים מכשירים קיזוז (3)

 
קיימת באופן  לחברהנכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר 

( זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות currentlyמיידי )
 זמנית.-בועל בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות 

 
 הון מניות (4)

 
מוצגות כהפחתה  וכתבי אופציהעלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות מניות רגילות מסווגות כהון. 

 מההון. 

 הוגן שווי לפי נמדדים שאינם מדד צמודי פיננסיים מכשירים (5)
 

 לשיעור בהתאם תקופה סוף בכל משוערך, הוגן שווי לפי נמדדים שאינם, מדד צמודי פיננסיים מכשירים של ערכם
 .בפועל במדד השינוי

 
 כתבי אופציה (6)
 

כהון, ולאחר לראשונה וידועים מראש מוכרים כתבי אופציה אשר יחס ההמרה ומחיר ההמרה שלהם למניות קבועים 
 ההכרה לראשונה אינם נמדדים מחדש.

 
 רכוש קבוע .ב

 
 הכרה ומדידה

 .מירידת ערך והפסדים שנצבר פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת
העלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס. עלות הנכס כוללת כל עלות שניתן לייחס במישרין להבאת 

 הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים נטו  רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה

 בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח והפסד.
 

 עלויות עוקבות
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם צפוי כי 

 ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל החברה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהימן. הערך בספרים של 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
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 משך()ה רכוש קבוע .ב
 

 חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף נגרע.
 עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

 
 פחת

נכס מופחת  .על פני אורך חייו השימושיים או סכום אחר המחליף את העלות עלות הנכספחת הוא הקצאה שיטתית של 
הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא 

 ההנהלה.
ולדעת  ,מאחר פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של הרכוש הקבוע

כס בצורה הטובה שיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנ ,החברה
 ביותר. 

 

 אומדן אורך החיים השימושיים של פריטי הרכוש הקבוע של החברה הינו כדלקמן:
 
 שנים. 7-17 :וציוד אלקטרוני ציוד משרדי, רהוט 
 שנים. 7 :רכב כלי 
 שנים. 3 :מחשבים וציוד תקשורת 
  הקצר מבין תקופת החכירה ואורך החיים השימושיים של הנכס :שיפורים במושכר. 

 
 בכל סוף שנת דיווח ומותאמים במידת הצורך.ימושיים נבחנים מחדש האומדנים באשר לשיעור הפחת ואורך החיים הש

 
 יםבלתי מוחשי יםנכס .ג

  
מוצגים לפי עלות בניכוי ואורך חיים מוגדר,  להם אשרשנרכשו על ידי החברה  ורישיונות תוכנות הינםנכסים בלתי מוחשיים 

  .הפחתות שנצברו
מוחשיים, שיטת הקו הישר, על פי אומדן אורך החיים השימושי של הנכסים הבלתי  לפינזקפת לדוח רווח והפסד  הפחתהה

הכלכליות  מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות
 .שנים 3 הינו ,החברה להערכת, אלה נכסים שלהעתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר. אורך החיים השימושי 

, החברה להערכתואורך החיים השימושיים נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת כספים  ההפחתה שיטת בדבר האומדנים
 בעת הצורך.

 
 להשקעה"ן נדל .ד

 
לצורך הפקת הכנסות שכירות או  החברה ידי עלחלק ממבנה או שניהם( המוחזק  ,"ן להשקעה הוא נדל"ן )קרקע, מבנהנדל

 לשם עליית ערך הונית או שניהם, ושלא לצורך:
 או; מנהלתיות למטרות או שירותים במתן שימוש .1

 .הרגיל העסקים במהלך מכירה .2

 . העלות כוללת יציאות שניתן לייחס במישרין לרכישת הנדל"ן להשקעה. עלות לפי לראשונה נמדד להשקעה"ן נדל
 , כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד. הוגן שווי לפי נמדד להשקעה"ן הנדל עוקבות בתקופות

 
רווח או הפסד מגריעת נדל"ן להשקעה נקבע לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערכו בספרים למועד הדוח הכספי האחרון 

 ומוכר בסעיף הכנסות או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח על הרווח והפסד.
 

 ירידת ערך .ה
 

 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (1)
האשראי החזויים  בסכום השווה להפסדי , בגין כל נכס באופן ספציפי,הפרשה להפסדי אשראי חזוייםה אתה מודדת חברה

 .יולאורך כל חי
 

 ערכה של הפסדיהערכה האם סיכון האשראי של נכס פיננסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה וההבעת ה
מופרזים.  וניתן לביסוס, שהינו רלוונטי וניתן להשגה ללא עלות או מאמץ סבירמידע  בחשבון מביאהה חבראשראי חזויים, ה

 והוא כולל מידע צופה פני עתיד. מידע כאמור כולל מידע כמותי ואיכותי
 

החברה מניחה בדרך כלל כי סיכון האשראי של נכס פיננסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה, כאשר תשלומים 
או כאשר מגיע לידיה מידע על קשיים פיננסיים או שינויים במצבו המשפטי של יום,  90-חוזיים נמצאים בפיגור של יותר מ

  -כ המקובלים בענף הפעילות שלה, פרק זמן של עד הפעולה לב לדפוסי החייב. להערכת החברה, על בסיס נסיון העבר ובשים



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
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 )המשך( ירידת ערך .ה
 

עם חייבים לגבי הסדרת חובות ו/או פרעון ותחילת הסדרים מקובל על מנת להגיע להבנות סביר הינו פרק זמן , ימים 90
יום אינם נחשבים בעיני החברה כחובות  90, ומשכך על פי רוב, חובות בפיגור של עד במועדןהמחאות שלא כובדו או נפרעו 

 שסיכון האשראי שלהם עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה. 
אירוע כשל הינו מצב בו החייב לא עמד בתשלום החוב בהגיע מועד הפרעון, בין אם כתוצאה מאי כיבוד ההמחאה ובין אם 

 .לפרעון בבנק, לבקשת החייב או בהחלטת החברה, מאחר וקיים צפי סביר שלא תכובדמסירת ההמחאה  כתוצאה מאי
 ה מחשיבה נכס פיננסי כנמצא בכשל, כאשר:חברה
לבצע פעולות כגון מימוש  יכולתאין  ולחברה, החברהיעמוד במלוא מחויבויותיו לתשלום כלפי  שהחייבאין זה סביר  -

 בטוחות )ככל שישנן(; או
חל להסדיר את פרעון מבלי שהחייב היום  180-התשלומים החוזיים בגין הנכס הפיננסי נמצאים בפיגור של יותר מ -

 או שאין צפי סביר לגביית החוב בהתחשב במידע על מצבו הכלכלי של החייב. עם החברה, בהתאם להסכמותהחוב 
 

יום  180, במקרים בהם חלפו מעל בענף התשלומים ומוסר ולהבהתאם לדפוסי הפעו להערכת החברה על בסיס נסיון העבר
 לגביית החוב בדרך של מימוש בטוחותהיתכנות  שהחברה הניחה דעתה שקיימתמהמועד בו היה החוב אמור להפרע מבלי 

עם  פרעון הסדריל גיעצליחה להשהחברה המבלי או  ,ים משפטייםהליכלרבות באמצעות  לחוב )ככל שקיימים( ותערב או
 .קלושיםים לגביית החוב יוהסיכאזי  ,יםהחייב

 
לא ארע אירוע המעיד על עליה בסיכון האשראי כאמור לעיל  ה מחשיבה מכשיר חוב כבעל סיכון אשראי נמוך, כאשרחברה

 עבר חיובי עם החייב. ןבהתחשב במידע זמין הקיים ברשותה או ניסיווזאת גם 
 

הפסדי אשראי חזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים לאורך הפסדי אשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר הינם 
 כל חיי המכשיר הפיננסי.

ה חברהתקופה המירבית שנלקחת בחשבון בהערכת הפסדי האשראי החזויים היא התקופה החוזית המירבית שלאורכה ה
 אשראי.החשופה לסיכון 

 
 חזויים אשראי הפסדי מדידת

רה עורכת בחינה ספציפית של יתרת החייב, בניכוי בטוחות מוחשיות שהועמדו בסמוך לעריכת הדוחות הכספיים החב
 הסתברותה אומדן מהוויםחזויים  אשראי הפסדילהבטחת האשראי ובהתאם אומדת את הפסדי האשראי החזויים בגינו. 

בגין חלק החוב שאינו מכוסה בבטוחות, כאשר בבחינה זו בעריכת אומדן זה מובאים בחשבון  אי מהחייבאשר הפסדל
הערכות היועצים המשפטיים המטפלים בגביה, מידע על מצבו הפיננסי ו/או המשפטי של החייב,גיל החוב ונסיון העבר עם 

 זכאית החברשה המזומנים תזרימי ןבי הפער של הנוכחי הערך לפי נמדדים אשראי הפסדי. הלקוח בהסדרת כשלי אשראי
 .ללקבכי תצליח  צופה החברשה המזומנים תזרימי לבין חוזית המבחינ להם

, מהם שחלה עליה משמעותית בסיכון האשראי שלהם או שנמצאים בכשל, במדידת הפסדי האשראי החזויים לגבי חובות
ערכם יושב או יושב באופן חלקי ש נאות קיים צפיהצפוי ממכירתם, כאשר  מזומנים בון תזריםשהחברה מביאה בח

   באמצעות מכירה.
 

 עקב סיכון אשראי פגומים פיננסיים נכסים
חברה מעריכה האם נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת הפכו לפגומים עקב סיכון אשראי. נכס הבכל מועד דיווח, 

ירועים שיש להם השפעה שלילית על תזרימי פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד, או יותר, מהא
 המזומנים העתידיים שנאמדו בגין נכס פיננסי זה. 

 ראיה שנכס פיננסי הינו פגום כוללת את האירועים הבאים:
 ;חובו לחברה הינם קלושיםתשלום שגורם לחברה להניח כי סיכויי החייב לעמוד ב החייבקושי פיננסי משמעותי של  •
 ;ימים 180לתקופה העולה על  או אירוע פיגור בתשלומים אי עמידה בהסדר חובהפרה של חוזה, כגון  •
 או ;אחרים במקרים שוקלת הייתה לא החברה אשר בתנאים החברל המגיע תשלום או חובה של מחדש ארגון •
 יגיע לפשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי אחר; חייבשהצפוי  •
 

 הכספי המצב על בדוח חזויים אשראי להפסדי ההפרשה הצגת
הפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת, מוצגת בניכוי מהערך בספרים ברוטו של הנכס 

 הפיננסי.
 .אשראי הפסדים מירידת ערך בגין לקוחות וחייבים מוצגים בדוח על הרווח והפסד בסעיף הפסדי

 
 מחיקה

 לרוב, מצב זה מתקייםכאשר אין ציפיות סבירות להשבה.  במלואו או בחלקוכס פיננסי נמחק הערך בספרים ברוטו של נ
ה קובעת כי לחייב אין נכסים או מקורות הכנסה שעשויים להניב תזרימי מזומנים מספיקים על מנת לשלם את חברכאשר ה

או שהחברה קובעת כי לא ניתן להיפרע באמצעות ערב לחוב או מימוש בטוחות, ככל שקיימים  הסכומים הכפופים למחיקה
לתהליכי גביה משפטיים ואחרים שהחברה מפעילה עם זאת, נכסים פיננסיים שנמחקו עשויים עדיין להיות כפופים  .בידיה

 מחיקה מהווה אירוע גריעה. .על מנת לגבות סכומים אלה
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 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3ביאור 
 

 )המשך( ירידת ערך .ה
 
 נכסים שאינם פיננסיים (1)

, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים "ן להשקעהנדלהערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של החברה, שאינם 
 ההשבה של הנכס.סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר 

 הסכום בר ההשבה של נכס הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי עלויות מימוש. בקביעת שווי השימוש,
החברה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון, המשקף את הערכות משתתפי השוק לגבי ערך  אומדת

 המתייחסים לנכס.הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים 
 

 הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של נכס עולה על הסכום בר השבה שלו ונזקפים לרווח והפסד.

נכסים לגביהם הוכרו הפסדים מירידת ערך בתקופות קודמות נבדקים בכל מועד דיווח, האם קיימים סימנים לכך שהפסדים 
מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר השבה, אלה קטנו או שאינם קיימים עוד. הפסד 

אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, לאחר ביטול ההפסד מירידת ערך, אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או 
 הפחתות, שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך.

 
  הטבות לעובדים .ו

 
 הטבות לטווח קצר (1)
 

 קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות המתייחס.  לטווחמחויבויות בגין הטבות לעובדים 
לסילוק  החברהך נקבע בהתאם לתחזית ות לזמן קצר או כהטבות לטווח ארויווג הטבות לעובדים לצרכי מדידה, כהטבס

 . מלא של ההטבות
  
 העסקה סיום לאחרהטבות  (2)
 
 או קרנות פנסיה . התכניות ממומנות על ידי הפקדות לחברות ביטוחבגין עובדיה ת הטבה לאחר סיום העסקהותכניחברה ל
 .מוגדרת הטבה כתכניות אוכתכניות הפקדה מוגדרת  מסווגותו
 

 מוגדרת להפקדה תכניות )א(
תשלומים קבועים לישות נפרדת מבלי  משלמת החברהלהפקדה מוגדרת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה  תכנית

, מוגדרת הפקדה בתכנית להפקיד החברהשתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים. מחויבויות 
 הפקדה בתכנית להפקיד התחייבויות. קשורים שירותים העובדים סיפקו שבמהלכן בתקופות והפסד לרווח כהוצאה נזקפות
 ערכן לפי מוכרות, השירות את סיפקו העובדים בה התקופה מתום חודשים 12 -מ יותר תוך לתשלום עומדות אשר מוגדרת
 .הנוכחי

 
  מוגדרת להטבה תכניות )ב(

, החברהנטו של  מחויבות. מוגדרת להפקדה תכנית שאינה העסקה סיום לאחר הטבה תכנית הינה מוגדרת להטבה תכנית 
המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום 

זו מוצגת לפי ערך  התחייבותהעתידי של ההטבה שתגיע לעובד בתמורה לשירותיו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. 
קובעת את הריבית נטו על ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת על ידי הכפלת  החברהנוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי התכנית. 

ההתחייבות בשיעור ההיוון ששימש למדידת המחויבות בגין הטבה מוגדרת, כפי ששניהם נקבעו בתחילת תקופת הדיווח 
 השנתית. 

מודות למדד, נקובות באיכות גבוהה, צ קונצרניותנקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב  ההיוון שיעור
 של החברה. המחוייבותלתנאי  דומה פרעונןחדשים ושמועד  ליםבשק

 
 באמצעות עסקאות תשלום מבוסס מניותהטבות  (2)
 

 זכאות מושגת בהעל פני התקופה  בהון לגידול במקביל הכהוצא נזקף מניות מבוסס תשלום של ההענקה במועד ההוגן השווי
הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום מבוסס מניות, המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי  .יםלמענק מותנת בלתי

 ., מותאם על מנת לשקף את מספר המענקים אשר צפויים להבשיל(שאינם תנאי שוק)שירות או תנאי ביצוע 
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 הפרשות .ז

 
יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, הניתנת  לחברהמוכרת כאשר  הפרשה

ההפרשות נקבעות על ידי היוון צפוי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות לסילוק המחויבות.  וכאשר לאמידה בצורה מהימנה,
, כאשר הכסף של הזמן לערך השוטפות השוק הערכות את המשקף, מס לפני ריבית בשיעורתזרימי המזומנים העתידיים 

  ללא שקלול סיכון האשראי של החברה. להתחייבות הספציפיים הסיכונים ואת הינו בעל משמעות,
 
 הכנסות .ח
  

. עמדת אשראיהזכאות לתמורה מהלקוח בגין לחברה ונצברה  הלקוח קיבל תמורת עסקת האשראיהכנסה מוכרת כאשר 
 הכנסה נמדדת לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה לשירות שהועמד ללקוח. ה

 
מעסקאות ניכיון מוכרות בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית ומחושבות לפי החלק היחסי מסך ריבית הכנסות  •

לקוחות אשר לאחר מועד ועד למועד הדיווח. עבור חייבים ו תקופת הדיווחההכנסה הכוללת של העסקה שנצבר בגין 
תוך יישום שיטת הריבית האפקטיבית על  חושבותם עקב סיכון אשראי, ההכנסות מההכרה לראשונה הפכו לפגומי

 העלות המופחתת )חוב בניכוי הפרשה לירידת ערך( שלהם.
 הכנסות מריבית על הלוואות מוכרות עם צבירתן, בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. •
 השכירות הסכםות מנדל"ן להשקעה מוכרות ברווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת הכנסות דמי שכיר •

 ונזקפות לסעיף הכנסות אחרות.
 

 הכנסות והוצאות מימון .ט
 

בעל מניות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית יתרת חובה של  בעיקר הכנסות ריבית שהוכרו בגין כוללות הכנסות מימון
 . הכנסות ריבית, וכן האפקטיבית

שהתקבלו. עלויות אשראי נזקפות לדוח רווח  ואשראי הוצאות מימון כוללות בעיקר עמלות בנקאיות וריביות על הלוואות
 והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.

הכנסות או הוצאות כמדווחים בנטו  םיפיננסי והתחייבויות נכסים בגיןומהפרשי שער  מדדאו הפסדים מהפרשי  רווחים
 (.בנטו הפסד או)רווח  שלהן בפוזיציה כתלות אחרותמימון 

 
 מסים על ההכנסההוצאות  .י

 
נזקפים לדוח רווח  והשוטפים נדחיםהמסים הנדחים. ומסים  שוטפיםמסים על הכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מסים 

 והפסד.
 

 שוטפים מסים
החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי  המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם )או להתקבל( על ההכנסה

 .המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח. מסים שוטפים כוללים גם מסים בגין שנים קודמות
 

 עמדות מס לא וודאיות
כי החברה הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצאות מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא 

 , בגין עמדת המס שננקטה.תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות
 

 מסים נדחים
ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפסדים לצרכי מס ולהפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות 

ת המס שינבעו מהאופן בו החברה לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מס. המדידה של מסים נדחים משקפת את השלכו
צופה, להשיב או לסלק את הערך בספרים של הנכסים או התחייבויות. המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים 

 לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח. 
והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה  מועברים, הטבות מס הפסדים נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין

במידה ולא צפוי כי  ומופחתיםהכנסה חייבת, כנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח 
 .תמומשנה אליהן המתייחסות המס הטבות

 הכנסה תהיה שבעתיד שצפוי כך הצפי והשתנה במידה ומוכרים דיווח מועד בכל מחדש מוערכים הוכרו שלא מסים נכסי
 .לנצלם ניתן יהיה שכנגדה חייבת

 
 נדחים מסים והתחייבויות נכסי קיזוז

מקזזת נכסי והתחייבויות מסים נדחים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות  החברה
  .על ידי אותה רשות מס הממוסהלאותה הכנסה חייבת במס  מסים שוטפים, והם מיוחסים
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 למניה (פסדרווח )ה .י
 

למניה מחושב על ידי חלוקת  (הפסדהרווח )ומדולל למניה לגבי הון המניות שלה.  בסיסי (הפסדרווח )מציגה נתוני  החברה
, בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך החברהמניות של ה, המיוחס לבעלי (הפסדרווח )ה

  התקופה.
, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה והתאמת (הפסדרווח )המדולל למניה נקבע על ידי התאמת ה (הפסדרווח )ה

 .מניותכתבי אופציה ל הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור, לאחר התאמה בגין
 

 שליטה יבעל עם עסקאות .יא
 

 העסקה. מועד לעסקאות שבוצעו עם בעלי שליטה נמדדות לפי שווי הוגן של הנכסים, ההתחייבויות או השירותים 
 בשל העובדה כי מדובר בעסקה במישור ההוני, זוקפת החברה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין תמורת העסקה להון.

 קרן ההון שהוכרהקפה להון, החברה מקטינה את רטרואקטיבית לבעל שליטה בגין עסקה שנזבמקרה של מתן תמורה 
 .בגובה התמורה

   
 חכירות .יב

 
 2019בינואר  1 מיום החל המיושמת חשבונאית מדיניות

 
 קביעה אם הסדר מכיל חכירה
בחינה האם ההסדר מעביר ה קובעת אם ההסדר מהווה חכירה או מכיל חכירה, תוך חברבמועד ההתקשרות בחכירה, ה

ת לשלוט זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום. בעת ההערכה האם הסדר מעביר את הזכו
 ה מעריכה האם לאורך תקופת החכירה יש לה את שתי הזכויות הבאות:חברבשימוש בנכס מזוהה, ה

 המזוהה; וכן הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס )א(
 הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה. )ב(

 
 והתחייבויות בגין חכירה חכורים נכסים

בעת ככלל, ה שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה, מטופלים כחכירות. חברחוזים המקנים ל
חכירה העתידיים )תשלומים אלו אינם בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי ה החברה מכירהההכרה לראשונה 

ובמקביל בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין תשלומי  (כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים
 .חכירה ששולמו מראש

לשם ה של התוספתי הריבית בשיעור שימוש החברה עושה, בנקל לקביעה ניתן לא בחכירה הגלום הריבית ששיעור מכיוון
 .אומדן הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתיידים

 חייו אורך או החכירה תקופת לאורך בקו ישר ומופחת, העלותבהתאם למודל  הנכס מטופל, לראשונה ההכרה לאחר
 .ניהםיבמוקדם כ ,השימושיים של הנכס

דומה לטיפול החשבונאי שננקט מטופלות ב ,פיה חכירות לטווח קצר של עד שנהה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לחברה
אופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת קודם לכניסת התקן לתוקף, כלומר ב

 החכירה, ללא הכרה בנכס והתחייבות בדוח על המצב הכספי.
 

 תקופת החכירה
תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך או תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם 

 .לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, בהתאמה
 

 משתנים חכירה תשלומי
ונכללים  החכירה תחילתחכירה משתנים שתלויים במדד נמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים במועד  תשלומי

, יתרת המדדהמזומנים של דמי חכירה עתידיים הנובע מהשינוי  בתזריםחל שינוי  כאשרבמדידה של התחייבות החכירה. 
 , בהתאם לשינוי השינוי במדד.שימושהההתחייבות מעודכנת כנגד נכס זכות 

 
 

 נכסים המוחכרים על ידי החברה
רות תפעוליות מאחר ואינן מעבירות לשוכר למעשה את כל הסיכונים חכירות של נכסי נדל"ן בבעלות החברה מסווגות כחכי

וההטבות הנלווים לבעלות על נכס הבסיס. החברה מכירה בתקבולי החכירה מחכירות תפעוליות כהכנסה על בסיס קו ישר 
 תקופה החכירה. לאורך 

 
 שימוש זכות נכס הפחתת

 
 ערך מירידות הפסדים ובניכוי שנצבר פחת בניכוי, העלות בשיטת נמדד שימוש זכות נכס, החכירה תחילת מועד לאחר

 החיים אורך פני עלישר -קו בסיס על מחושב הפחת. החכירה בגין ההתחייבות של מחדש מדידות בגין ומתואם שנצברו
מופחתים כלי רכב  ם. נכסי זכות שימוש שהוכרו בגין חוזים לחכירתמבניה כמוקדם, החוזית החכירה תקופת או השימושיים

 שנים. 3 על פני
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

 )המשך( חכירות .יג
 

 2019 בינואר 1בתקופות שקדמו ליום  שיושמה חשבונאית מדיניות
 

 חכירה מכיל הסדר אם קביעה
 

 חכירה הוא הסדר. חכירה מכיל הוא אם או חכירה הוא הסדר אם קובעת החברה, מחדש בחינתו בעת או ההסדר בתחילת
 :הבאים התנאים שני מתקיימים אם חכירה מכיל או
 ההסדר תלוי בשימוש בנכס או בנכסים ספציפיים; וכן  קיום 
 בנכס לשימוש זכות מכיל ההסדר. 

 
 והתחייבויות בגין חכירה חכורים נכסים

 
מאחר וחכירות כחכירות תפעוליות,  החברה סיווגה את הסכמי החכירות בהם היתה קשורה בגין חכירות משרדים וכלי רכב

 הוכרו לאהנכסים החכורים אלה לא העבירו לחברה את עיקר הסיכונים וההטבות הנילויים לבעלות על הנכסים. בהתאם, 
 ה.חברבדוח על המצב הכספי של ה

 
 חכירה תשלומי

 
 .תקופת החכירה לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורךו נזקפ במסגרת חכירה תפעולית,חכירה  תשלומי

  
 

 עסקאות במטבע חוץ .יד
 

לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות. נכסים  הברהחשל  למטבע הפעילותעסקאות במטבע חוץ מתורגמות 
לפי שער  הפעילות של החברה )השקל( והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע

הפרשי שער בגין פריטים כספיים הינם ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות  .הדיווחמועד החליפין שבתוקף ל
לתחילת השנה, כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ 

 מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה. 
י עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפ

 העסקה.
 הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים בדוח רווח והפסד.

 
 

  ם למימושנכסים לא שוטפים מוחזקי .טו
 

עסקת  נכסים לא שוטפים מסווגים כנכסים המוחזקים למימוש אם צפוי ברמה גבוהה שהשבתם תהיה בעיקר באמצעות
מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. מיד לפני סיווגם כמוחזקים למימוש נמדדים הנכסים על פי המדיניות החשבונאית 

 של החברה. לאחר מכן הנכסים נמדדים לפי הנמוך מבין הערך בספרים והשווי ההוגן, בניכוי עלויות מכירה.
 

 ופרשנויות שטרם אומצו לתקנים תקנים .טז
 

 : סיווג התחייבות שוטפת או בלתי שוטפת.,הצגת דוחות כספיים IAS 1 -ל תיקון
 

 התיקון מחליף דרישות סיווג מסוימות של התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות. כך למשל, על פי התיקון, התחייבות
 הדיווח,חודשים לאחר תקופת  12תסווג כבלתי שוטפת כאשר לישות יש זכות לדחות את התשלום לתקופה של לפחות 

 ( וקיימת לסוף תקופת הדיווח וזאת חלף הדרישה לזכות שהינה "בלתי מותנית".Substanceאשר הינה "בעלת מהות " )
 בהתאם לתיקון, זכות קיימת לתאריך הדיווח רק אם ישות עומדת בתנאים לדחיית התשלום נכון למועד זה.

וייושם למפרע, לרבות  עם אפשרות ליישום מוקדם 2023 בינואר 1 -התיקון ייכנס לתוקף בתקופות דיווח המתחילות ב
 תיקון מספרי השוואה.

 יישום התיקון עשוי להביא לכך שהחברה תשנה את סיווגם של הלוואות וקווי אשראי מסוימים מהתחייבויות שוטפות
 החברה טרם החלה בבחינת השפעות התיקון האמור על דוחותיה הכספיים. .להתחייבויות בלתי שוטפות

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
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 ומזומנים מוגבלים מזומנים - 4 ביאור
 בדצמבר 31 ליום  

  2020 2019 

 "חש אלפי  

    
 239 -  בקופה מזומנים

 121 2,926  יתרות עו"ש בחשבונות בנק
    

 360 2,926  מזומנים ושווי מזומנים"כ סה

    
 30 30  (1) מוגבלים מזומנים

  

 

 
 
 

אלפי ש"ח לשם הבטחת  30 -קדון בנקאי מוגבל בסך כיפ העמידה החברה 2019-ו 2020בדצמבר,  31 מיםלי (1)
 פריים צמודת ריבית שנתית ןהפקדו נושא 2020בדצמבר  31התחייבויותיה כלפי חברת כרטיסי אשראי. ליום 

 .P - 1.58%בשיעור 
 
 בדבר, 12בביאור מפורטת  מוגבלים ומזומנים מזומנים גביהחברה לסיכון אשראי, שיעור ריבית, וניתוח רגישות ל חשיפת

 .פיננסייםמכשירים 
 
 

 והמחאות לגביה לקוחות - 5 ביאור
 

 בדצמבר 31 ליום  

  2020 2019 

 "חש אלפי  (5) שוטפים נכסים

    
 24,492 17,944   לגביה המחאות

 6,230 3,215  (4) פתוחים חובות
 (3,385) (1,622)  (1) צבורים ניכיון דמי

 (3,681) (2,132)  (2) הפסדי אשראיל הפרשה
    

 23,656 17,405  "כסה

 
 בדצמבר 31 ליום  

  2020 2019 

 "חש אלפי  (5) שוטפים בלתי נכסים

    
 9,076 3,279   לגביה המחאות

 6,365 10,833  (4) פתוחים חובות
 (2,509) (2,587)  (1) צבורים ניכיון דמי

 (6,106) (5,264)  (2) הפסדי אשראיל הפרשה
    

 6,826 6,261  "כסה

 
 צבורים ניכיון דמי  (1)

בדוח  כהכנסה אשר טרם הוכר ,ניכיוןה אותעסקהכוללת ב ההכנסהסך מ יחסיה חלקאת הניכיון צבורים מהווים  דמי
ל פני משך יתרת עסקת הניכיון עד ע למועד הדיווח,על הרווח והפסד. סכומים אלה יוכרו כהכנסה בתקופות עוקבות 

 .בפועל פרעונהל

 (.2(, )1)ג( ) 12 באור וכן( 1()ה)3 ביאורראה  (2)
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 )המשך( והמחאות לגביה לקוחות - 5ביאור 
 

 ברוטו, לקוחותו לגביה המחאותבדבר מועדי מימוש בגין  פרטים (3)
 

  2020בדצמבר  31 ליום
  ואילך שלישית שנה שניה שנה ראשונה שנה בספרים הערך

 "חש באלפי

 
 1,408 1,871 17,944 21,223 לגביה  המחאות

 10,282 551 3,215 14,048 פתוחים חובות

 11,690 2,422 21,159 35,271 הכל סך

  
  2019 בדצמבר 31 ליום

  ואילך שלישית שנה שניה שנה ראשונה שנה בספרים הערך
 "חש באלפי

 
 4,856 4,220 24,492 33,568 לגביה  המחאות

 3,520 2,845 6,230 12,595 פתוחים חובות
 8,376 7,065 30,722 46,163 הכל סך

 
 טרם נפרעו.אך והמחאות שהגיע מועד פרעונן  במועדן המחאות שלא כובדו בפיגור, חובות פתוחים כוללים חובות (4)

בנכסים השוטפים ובנכסים הבלתי  מסך הלקוחות הכלוליםאלפי ש"ח  6,261-אלפי ש"ח וכ 2,774-בסך כ ותיתר (5)
לבעל השליטה לשעבר בחברה, כמתואר  2021לקוחות שנמכרו בחודש פברואר בגין  שוטפים, בהתאמה, הינן יתרות

 )ה(.23בביאור 

 
 בדבר 12 בביאור מפורטת לגבייה והמחאות לקוחותלסיכון אשראי, סיכון מטבע וניתוח רגישות לגבי  החברה חשיפת

 .פיננסיים מכשירים
 

 חייבים ויתרות חובה - 6 ביאור
 

 בדצמבר 31 ליום  

  2020 2019 

 "חש אלפי  

    
 42 324  הוצאות מראש

 176 136  אצל אחרים )*( פיקדונות
 3 370  יתרות בחשבון נאמנות )**(

 12 -  שליטה בעל
 - 205  מוסדות ממשלתיים

 15 -  אחרים
    

 248 1,035  חובה ויתרות חייבים"כ סה

 
פקדונות  , בהתאמה, הינם2019בדצמבר  31-ו 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  141-אלפי ש"ח וכ 67-מתוך הסכום כ )*(

 .שהעמידה החברה בידי צדדי ג', לשם הבטחת התחייבויותיה כלפיהם בקשר עם הסכמי שכירות המשרדים
 בחשבון נאמנות המנוהל על ידי צד ג', המטפל בגביה מלקוחות.עבר החברה יתרות מזומנים המוחזקות הסכום מהווה )**( 

 
מפורטת , פיננסיים נכסים המהווים ,חובה ויתרות חייביםלסיכון אשראי, סיכון מטבע וניתוח רגישות לגבי  החברה חשיפת

 .יםיפיננס מכשירים בדבר 12 ביאורב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
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 המיועד למימושונדל"ן להשקעה  להשקעה"ן נדל - 7 ביאור

 

 תנועה בערך בספרים: (1)

  דירות מגורים להשכרהשתי  

 2020 2019 

 "חש אלפי 

   
 5,430 5,430 בינואר 1יתרה ליום 

 9 - תוספות 
 (9) (420) שינויים בשווי הוגן ) שטרם מומשו(

   
 5,430 5,010 בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 קביעת שווי הוגן:  (2)

 היררכית שווי הוגן
    

תוך שימוש בטכניקות הערכה  2019בדצמבר  31-ו 2020בדצמבר  31נכסי הנדל"ן להשקעה נמדדו בשווי הוגן לימים 
  ו' בדבר בסיס עריכת הדוחות הכספיים.2להגדרת הרמות השונות בהיררכיה ראה באור  .2מרמה 

 
 נתונים לגבי מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

   
 (.2)רמה  וזמין מהימן השוואתי מידע על בהתבססההשוואה  בגישתנאמד תוך שימוש של הדירות השווי ההוגן                   

  
למטר רבוע של נכסים ברי השוואה, הנגזר  שוקההשוואה, מודל הערכת השווי מבוסס על מחיר גישת בעת השימוש ב

 מחיר שוק של הערכתהתאמות מהותיות לשווי הנגזר ממידע זה.  החברה לא ערכהמעסקאות נצפות בשוק פעיל, כאשר 
 .השווי על השפעה להם, והמיקום הגימור רמת, הבניה סטנדרט, המבנה של פיזייםנתונים  הביאה בחשבוןלמטר רבוע 

 
השווי ההוגן נקבע על פי מחיר המכירה  -בסמוך ללפני תאריך הדיווח  עבור נכס נדל"ן שהחברה התקשרה בהסכם למכירתו

 .הנכר כי מחיר העסקה משקף את השווי ההוגן בשוק של הנכס ת החברה, מתוך הנחשנקבע בהסכם המכר
 

 רבוע למטרשווי שוק  הינם תנים לצפייהינתונים המשמעותיים שאינם נה -לגבי נכס שנאמד על בהתאם לגישת ההשוואה 
 יגדל.  רבוע למטר המחיריגדל אם של הנכס אומדן השווי ההוגן  .(ש"חאלפי  27 -כ)
  

 תהליכי הערכה המיושמים בחברה (3)

בלתי תלוי, בעל כישורים  שווי חיצוני ךנקבע על ידי מעריהנאמד באמצעות הערכות שווי השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה 
פות בתקוהערכת השווי מתבצעת ככלל בתום השנה, כאשר וניסיון מתאימים לגבי סוג הנכס נשוא הערכת השווי ומיקומו. 

שחל שינוי לכך סממנים  חליםוהערכות פנימיות על ידי החברה תוך שימוש במתודולוגיה דומה, במידה  נעשות הביניים
 , טרם אישור הדוחות הכספיים.הדירקטוריון החברל מוצגותו כ"למנהלעיון  מועברותבשווי הנכסים. הערכות השווי 

 החברה לא ביצעה התאמות להערכות השווי שהתקבלו לצורך הצגת הנדל"ן להשקעה בדוחותיה הכספיים.
הנתונים העיקריים שאינם ניתנים לצפייה הם פרמיה )נכיון( בגין איכות המבנה, מיקומו ומצבו הפיזי, בהשוואה לעסקאות 

 דומות.
  

 הכרה ברווחים בגין נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן (4)

אלפי ש"ח כתוצאה משינויים בשווי ההוגן  420-בסך של כבהוצאה הכירה החברה  2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
, 2019בדצמבר  31ביום  השהסתיימ הלשנאחרות בדוח על הרווח והפסד. הוצאות של דירות המגורים אשר הוכרו בסעיף 

 ת המגורים. ום בשווי ההוגן של דירבגין שינוייאלפי ש"ח  9-בהוצאה בסך של כ הכירה החברה 
 

 יםלשנ)  אלפי ש"ח 121 –בסך של כ הכירה החברה בהכנסות משכר דירה  2020בדצמבר  31כמו כן, בשנה שהסתיימה ביום 
 .(אלפי ש"ח, בהתאמה 142-כש"ח ואלפי  109-כ – 2018-ו 2019 בדצמבר 31ביום  ושהסתיימ

  

 החברפרטים בדבר נכסי הנדל"ן של ה (5)

  
מ"ר ברחוב העצמאות, במרכז העיר הרצליה. שוויו ההוגן של הנכס ליום  61נכס נדל"ן בהרצליה: דירת מגורים ששטחה  .  1

במהלך תקופת הדיווח הנכס הושכר עד לחודש  .אלפי ש"ח( 1,830 -2019)  אלפי ש"ח 1,650-הינו כ  2020בדצמבר,  31
 ש"ח.אלפי  5בתמורה לסכום חודשי בסך  2020 אוגוסט

 מ"ר מרפסת שמש ברחוב יאשה חפץ, בשכונת נופי ים ת"א. 12מ"ר +  94נכס נדל"ן בתל אביב: דירת מגורים ששטחה         .2
במהלך תקופת הדיווח אלפי ש"ח(.  3,600 – 2019אלפי ש"ח ) 3,360-הינו כ 2020בדצמבר  31שוויו ההוגן של הנכס ליום             

הנכס מוצג  2020בדצמבר  31ליום אלפי ש"ח.  9בתמורה לסכום חודשי בסך  2020 מברספטהנכס הושכר עד לחודש 
 )א( להלן.6ראה סעיף  בדוח על המצב הכספי כנכס המיועד למימוש במסגרת הנכסים השוטפים.



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 )המשך( ונדל"ן להשקעה המיועד למימוש להשקעה"ן נדל - 7 ביאור
 

 להשקעה"ן נדל מימוש (6)

     בתמורה לסכום של  התקשרה החברה עם צד ג' בלתי תלוי בהסכם למכירת הדירה בתל אביב 2020 דצמבר בחודש .א
אלפי ש"ח. השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים מקובלים בעסקאות נדל"ן, ולהערכת  3,360

 .2021חודש מרס מהלך החברה העסקה תושלם ב
י תלוי בהסכם למכירת הדירה בהרצליה בתמורה לסכום של התקשרה החברה עם צד ג' בלת 2021בחודש פברואר  .ב

אלפי ש"ח. השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים מקובלים בעסקאות נדל"ן, ולהערכת  1,680
 .2021חודש מאי מהלך החברה העסקה תושלם ב

 
 קבוע רכוש - 8 ביאור

  
שיפורים 
 במושכר

 
מחשבים 
 ותקשורת

רהוט וציוד 
 משרדי

 
 כלי 
 סה"כ רכב

 "חש אלפי  

       עלות
       

 971 185 426 71 289  2020בינואר  1 ליום
       

 (748) (159) (300) - (289)  גריעות השנה
       

 43 - 24 19 -  השנה תוספות
       

 266 26 150 90 -  2020בדצמבר  31ליום  יתרה
       

       נצבר  פחת
       

 609 18 239 63 289  2020בינואר  1ליום  יתרה
       

 (544) (38) (217) - (289)  גריעות השנה
       

 66 28 34 4 -  לשנה פחת
       

 131 8 56 67 -  2020בדצמבר  31ליום  יתרה
       
 135 18 94 23 -  2020דצמבר ב 31מופחתת ליום  עלות 

 
 עלות    

 875 96 426 64 289  2019בינואר  1 ליום
       

 (70) (70) - - -  גריעות השנה
       

 166 159 - 7 -  השנה תוספות
       

 971 185 426 71 289  2019בדצמבר  31ליום  יתרה
       

       נצבר  פחת
       

 464 21 173 58 212  2019בינואר  1ליום  יתרה
       

 (25) (25) - - -  גריעות השנה
       

 170 22 66 5 77  לשנה פחת
       

 609 18 239 63 289  2020בדצמבר  31ליום  יתרה
       

 362 167 187 8 -  2019בדצמבר  31מופחתת ליום  עלות

 411 75 253 6 77  2019 בינואר 1 ליום מופחתת עלות
     
 במהלך השנה העתיקה החברה את משרדיה מהרצליה למיקומם הנוכחי, ברמת גן. בגין פרטי רכוש קבוע שננטשו במשרדים      
 אלפי ש"ח. 111-כ הפסד הון בסכום שלב החברה בתקופת הדיווחהכירה בהרצליה     



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 זכות ויתרות זכאים - 9 ביאור
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .שטרם שולמואלפי ש"ח  420-בסך כ)*( כולל הוצאות הנפקה                
 

 פיננסייםוניתוח רגישות בדבר זכאים ויתרות זכות המהווים מכשירים  מדדהחברה לסיכוני נזילות, סיכוני  יפתחש
 .םיפיננסי מכשיריםבדבר  ,12 ביאורמפורטת ב

 
 ואשראי הלוואות - 10 ביאור

 
 בדבר מידעעלות מופחתת. במידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות ואשראי של החברה, הנמדדים  הבאור להלן כולל

 . פיננסייםמכשירים  בדבר 12של החברה לסיכוני ריבית מדד ונזילות בקשר עם הלוואות ואשראי נכלל בבאור  החשיפה
 

 שוטפות התחייבויות במסגרת ואשראי הלוואות .א 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 שוטפותשאינן  התחייבויות במסגרת ואשראי הלוואות .ב 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
במהלך  .תשלומים 36-לפרעון ב במסגרת עסקת רכישת רכב 2019ת נבשאלפי ש"ח שנטלה החברה  130הלוואה על סך  )*(

תקופת הדיווח הוחזר נמסר הרכב לחברה המימון כנגד יתרת ההלוואה שטרם נפרעה לאותו מועד.

 בדצמבר 31 ליום  

  2020 2019 

 "חש אלפי  

    
 438 904  )*( לשלם הוצאות
 31 15  ממשלתיים מוסדות

 32 51 התחייבות בגין הטבות עובדים לזמן קצר
 92 164  ומשכורות שכר בגין התחייבויות

 39 331 אחרים
    

 632 1,465  זכות ויתרות זכאים"כ סה

 בדצמבר 31 ליום  

  2020 2019 

 "חש אלפי  

    
 23 -  )*( מאחרים הלוואה של שוטפות חלויות
 23,039 -   פיננסיים מתאגידים אשראי
 5,348 1,818   שליטה מבעל הלוואות של שוטפות חלויות

 28,410 1,818  "כ סה

 בדצמבר 31 ליום  

  2020 2019 

 "חש אלפי  

    
 3,956 2,097   הלוואות מבעל שליטה בניכוי חלויות שוטפות

 94 -  )*( תהלוואות מאחרים בניכוי חלויות שוטפו

 4,050 2,097  "כ סה



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 
 כספיים הדוחות ביאורים ל   
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 )המשך(הלוואות ואשראי  - 10 ביאור
 

 ואשראימידע על הלוואות  ג.
 2019 בדצמבר 31ליום  2020 בדצמבר 31ליום        

 ערך ערך  ערך  ערך    מנגנון    מועד (1)
 בספרים נקוב בספרים נקוב  מועד תשלום ושיעור בסיס  סכום נטילת 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אחריםפרטים  הקרן הריבית הצמדה מקורי האשראי סוג האשראי

 הלוואות
 א' בעלים

 של בסך הלוואות
"ח ש מיליון 7.5

ל עהועמדו לחברה 
שליטה י ידי בעל
החל לשעבר 
 2015 יולימחודש 

 דצמבר לחודש ועד
2015 . 

אלה  הלוואות)
 למר וסבווה הומחו

'י פלאצ שרון
עסקת  במסגרת

שינוי השליטה 
בשנת בחברה, 

2016.) 
 

 הלוואותבנוסף, 
 7.5 -כ של בסך

"ח ש מיליון
הועמדו לשיעורין 

, פלאצ'יר ע"י מ
בעל השליטה 

החל  ,לשעבר
אפריל מחודש 

ועד לחודש  2016
 .2019מרס 

 
ה הוסב 2020בשנת 

 3.9-כ יתרה בסך
מליון ש"ח 

 מהלוואות אלה
לבעלת השליטה 

הנוכחית בחברה, 
רני צים אחזקות 

 בע"מ.

15,000 
 "חש אלפי

 צמוד
 למדד

 המחירים
 לצרכן

 .לשנה 4%
 20 ביום

 באפריל
2017 

אישרה 
האסיפה 

הכללית כי 
תשלומי 
הריבית 

יבוצעו על 
בסיס 

חודשי, 
חלף 

תשלום 
אחת 

 לשנה.
 

2018-2023  . 
 20 ביום

 באפריל
 אישרה 2017

 האסיפה
 כי הכללית

 5 של סכום
ש"ח  מיליון
י לפיפרע 
תנאי 

ההלוואה 
המקוריים 

שנים  3)
ממועד 

( ההעמדה
של  וסכום

מיליון  10
ש"ח יידחה 

 12-ב
חודשים 

ביחס 
לתנאים 

המקוריים 
)קרי יפרע 

 4לאחר 
שנים ממועד 

 (.העמדתו

ה, , בהתאם להסכמות עם בעל השליט2019בחודש דצמבר 
אלפי ש"ח  1,670בסך וסדות החברה כי הלוואות אישרו מ

תפרענה  2019החוזי היה דצמבר  אשר מועד פרעונן
  . 2020לשיעורין עד לסוף חודש ינואר 

 201ולאחר פרעון הלוואת בעלים בסך  2020בחודש ינואר 
אישרו מוסדות החברה כי מתוך היתרה הנ"ל אלפי ש"ח 

ש"ח ידחה אף אלפי  1,469פרעונה של יתרת הלוואה בסך 
  .2020עד לסוף חודש אפריל ויפרע לשיעורין הוא 

החברה כי מועד , אישרו מוסדות 2020באפריל  27ביום 
מליון ש"ח, אשר  1.6-בסך כולל של כ יתרההפרעון של 

, 2020היתה אמורה להיפרע עד לסוף חודש אפריל ברובה 
 ,2020ויפרע לשיעורין עד לסוף חודש יוני פעם נוספת יידחה 

  .תנאי ההלוואהיתר ללא שינוי ב
אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון  2020ביולי  9ביום 

בעל השליטה לשעבר, דחיה של מועד  שלברה, בהסכמה הח
מיליון ש"ח  4.4 -פירעון הלוואות בעלים בסך של כולל של כ
ועד  2020ביוני  30אשר היו אמורים להיפרע לשיעורין מיום 

, כך שהן תפרענה לשיעורין עד 2020באוקטובר  30ליום 
, וזאת ללא שינוי ביתר תנאי 2020בדצמבר  31ליום 

 ההלוואות.
 -של כ פרעה החברה סך 2020דצמבר -בחודשים אוקטובר

כל  פרעה אתמהלוואות הבעלים, ובכך  ש"חמליון  5.1
 31כלפי מר פלאצ'י, באופן שליום הלוואות הבעלים יתרת 

 הלוואה שהוסבה  הינהיתרת ההלוואה  2020בדצמבר 
 א)ד(.18באור ב , כמתוארבעלת השליטה הנוכחית בחברהל

בדבר אישור  (5)ד 23ראה גם באור  -לעניין הלוואה זו 
שינוי מועדי  לגבי 2021בפברואר  7מיום  האסיפה הכללית

 מלוא יתרת ההלוואה.הפרעון של 

3,886 3,915 9,170 9,304 

 
 
 
 
 
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 )המשך(הלוואות ואשראי  - 10 ביאור
 

 )המשך( ואשראימידע על הלוואות  ג.
 
 

 2019 בדצמבר 31ליום  2020 בדצמבר 31ליום        

 ערך ערך  ערך  ערך    מנגנון    מועד (2)
 בספרים נקוב בספרים נקוב  מועד תשלום ושיעור בסיס  סכום נטילת 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח פרטים אחרים הקרן הריבית הצמדה מקורי האשראי סוג האשראי

 הלוואות
 ב' בעלים

  25-החל מ 
 2020 פברוארב

9,150 
 "חש אלפי

ללא 
 הצמדה

 למדד
 המחירים

 לצרכן

3.9% 
 .לשנה

תשלום 
 רבעוני

 

ראה 
בפרטים 
 אחרים.

בהתאם להסכם הלוואה בין החברה מצד אחד לבין 
, 2020בעלת השליטה הנוכחית מצד שני, מחודש יוני 

נקבע כי הלוואות שהעמידה בעלת השליטה לחברה עד 
אלפי ש"ח, תשאנה ריבית  2,250לסכום מצטבר של 

החל ממועד  3.9%שנתית )לא צמודה( בשיעור של 
, 2020וני בי 30העמדתן ותפרענה על ידי החברה ביום 

לממש כתבי אופציה  תהשליטה רשאיכאשר בעלת 
, כנגד קיזוז זכותה על ידהלמניות החברה המוחזקים 

 לפירעון הלוואת הבעלים. 
מימשה בעלת השליטה בחברה  2020ביוני  30ביום 

מניות של החברה,  5,625,000-כתבי אופציה ל 5,625,000
ש"ח,  2,250,000בתמורה לתוספת מימוש בסך כולל של 

אשר שולמה בדרך של קיזוז הסכום מיתרת ההלוואה 
 שהעמידה לחברה במהלך תקופת הדיווח.

נחתם הסכם הלוואה נוסף בין  2020בחודש אוגוסט 
החברה לבין בעלת השליטה לפיו בעלת השליטה תעמיד 

 10לחברה מעת לעת הלוואות בסכום מצטבר של עד 
, שנים ממועד העמדתן 3מליון ש"ח, לתקופה של 

. 3.9%שתשאנה ריבית שנתית לא צמודה בשיעור של 
ות ההלווא בגיןהחברה לא תעמיד בטוחות עוד נקבע כי 

תהיה רשאית להודיע לבעלת השליטה על פרעון מוקדם ו
. על פי שיקול דעתה ות, בכל עת,של חלק או כל ההלווא

לבעלת השליטה עומדת זכות קיזוז כנגד מימוש כתבי 
מהלך החודשים אוגוסט עד ב אופציה, כאמור לעיל

העמידה בעלת השליטה לחברה  2020אוקטובר 
אלפי ש"ח, והלוואות  6,900הלוואות בסכום מצטבר של 

  .2020אוקטובר ב 26אלה נפרעו בתשלום אחד ביום 
ראה גם  -מבעלת השליטה הנוכחיתבהקשר להלוואות 

לעניין כתב התחייבות של בעלת השליטה  (6)ד()19 ביאור
 . 2020באוגוסט  26לחברה מיום  להעמדת מימון

- - - - 

 בניכוי
 שוטפת חלות

      
(1,805) 

 
(1,818) 

 
(5,264) 

 
(5,348) 

 3,956 3,906 2,097 2,081    סה"כ הלואות מבעל שליטה בניכוי חלויות שוטפות
 
 
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 )המשך(הלוואות ואשראי  - 10 ביאור
 

 )המשך( ואשראי הלוואותמידע על  ג.
 

2020 בדצמבר 31ליום         2019 בדצמבר 31ליום    

 ערך  ערך  ערך  ערך    מנגנון    מועד (3)
 בספרים נקוב בספרים נקוב נוספים, פרטים מועד תשלום ושיעור בסיס  סכום נטילת 

 "חש אלפי "חש אלפי והתניות מידה אמות הקרן הריבית הצמדה מקורי האשראי סוג האשראי

 מסגרת
 אשראי
 לניכיון
 משנה

 מתאגיד
 'א פיננסי

)חברה 
 ציבורית
 העוסקת

 במתן
 אשראי

 חוץ
 (בנקאי

 במרס 9 מיום החל
2017. 

 
יתרת האשראי 
נפרעה במלואה 

ן ורבעמהלך הב
 הרביעי לשנת 

2020 

 בהתאם
 לצרכי

 מעת החברה
 ועד, לעת

 כולל לסכום
 25-כ של

 . "חש מיליון
 
. 

 ללא
 הצמדה

 החל
מחודש 

 ינואר
2019 

של  עמלה
0.25% 

לחודש 
מסכום 

ההמחאה 
, שתמסר
 בתוספת

 ריבית
 של שנתית
  +  פריים

4.6745%. 

פירעון  במועד
ההמחאה 
שנמסרה 

 .לניכיון
 

 הריבית
והעמלה 

 מראש שולמה
 לתאגיד
במועד  הפיננסי

ביצוע עסקת 
 .מולו הניכיון

 ,בהתאם
מסגרת 

האשראי 
שנוצלה למועד 

 הוצגההדיווח 
בספרים בניכוי 

יתרת ריבית 
ששולמה 

מראש לתאגיד 
בגין  יהפיננס

 ןעסקאות ניכיו
שיסתיימו 

לאחר מועד 
 .הדיווח

 לניכיון שנמסרה המחאה כל לפרוע התחייבה החברה
 שעות 24 בתוך במועד כובדה ולא הפיננסי לתאגיד

 .ההמחאה כיבוד אי על הודעה קבלת מרגע
 

האשראי ניתנה לתקופה בלתי מוגבלת בזמן,  מסגרת
 .הפיננסי התאגידאך כפופה לשיקול דעתו של 

 
כלל מספר עילות בגינן  הפיננסי התאגידההסכם עם 

הזכות להעמיד את האשראי  הפיננסי לתאגידעומדת 
 הפרעון:אי תשלום במועד ובכללןלפירעון מיידי 

בקשת פירוק  הגשתהרלוונטי, מינוי מפרק או 
או בקשה להקפאת הליכים כנגד החברה /ולחברה, 

ו/או בקשה למינוי כונס נכסים ו/או ועד ממונה ו/או 
, אם יחול נאמן לחברה או לנכסיה ו/או מנהל מיוחד

שינוי בשליטה בחברה ו/או שינוי לרעה במצבה 
 .הפיננסי גידאהת לדעת ,הפיננסי

 
 בעל'י, פלאצ מר נאות, הפיננסי התאגיד דרישת לפי

 מוגבלת בלתי אישית ערבות להעמיד, השליטה
 . הפיננסי התאגיד כלפי החברה וחובות להתחייבויות

 
, לאחר האסיפה הכללית האישר 2019 מאיב 31ביום 

, תשלום עמלת העמדת ערבות אישור הדירקטוריון
לשנה בגין מסגרת  1%למר פלאצ'י בשיעור של 

 ביוני 9-מת האשראי שנוצלה בפועל, רטרואקטיבי
2017. 

 

- - 7,733 7,644 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
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 )המשך(ואשראי  הלוואות - 10 ביאור

 
 )המשך( ואשראיעל הלוואות  מידע .ג
 

 2019 בדצמבר 31ליום  2020 בדצמבר 31ליום        

 ערך  ערך  ערך  ערך    מנגנון    מועד (4)
 בספרים נקוב בספרים נקוב נוספים, פרטים מועד תשלום ושיעור בסיס  סכום נטילת 

 "חש אלפי "חש אלפי והתניות מידה אמות הקרן הריבית הצמדה מקורי האשראי סוג האשראי

 מסגרת
אשראי 
לניכיון 

 משנה
מתאגיד 

 פיננסי ב' 
)חברה 

 ציבורית
 העוסקת

 במתן
 אשראי

 חוץ
 (בנקאי

 10 מיום החל
 .2019 באוקטובר

 
יתרת האשראי 
נפרעה במלואה 

רבעון מהלך הב
 הרביעי לשנת 

2020. 

בהתאם 
לצרכי 

החברה 
מעת לעת, 

ועד 
לסכום 

כולל של 
 30-כ

מיליון 
 ש"ח.

 ללא
 הצמדה

 ריבית
 שנתית
 בשיעור
8.55%  
ועמלת 
מסגרת 
בשיעור 

1.71% 
שנתי מסך 

האובליגו 
 המנוצל.

פירעון  במועד
ההמחאה 
 .לניכיוןשנמסרה 

 
 שולמה הריבית

 לתאגיד מראש
במועד  הפיננסי

ביצוע עסקת 
 מולו הניכיון

 ואילו העמלה
 כל בסוף שולמה

 .חודש
, מסגרת בהתאם

האשראי שנוצלה 
למועד הדיווח 

בספרים  הוצגה
 הריביתבניכוי 

ששולמה מראש 
במועד מסירת 

 לנכיוןההמחאה 
ובתוספת  

הריבית והעמלה 
שנצברו לזכות 

התאגיד ממועד 
מסירת 

ההמחאות 
ועד למועד  לנכיון

 .הדיווח

 שנמסרה המחאה כל לפרוע התחייבה החברה
עסקים  יום עד כובדה ולא הפיננסי לתאגיד לניכיון

 כיבוד אי על ההודעה נמסרה בומהיום  אחד
 .ההמחאה

 
הזכות להעמיד את  מדההתאגיד הפיננסי ע לרשות

במקרים של אי עמידה  מיידי לפרעוןהאשראי 
חוב לפי תנאי ההסכם, שינוי בעלי השליטה  בפרעון

בחברה, פתיחה של הליכי פירוק, כינוס, הקפאת 
הליכים, או הטלת עיקול שלא הוסר תוך שלושה 
ימים על החברה, פתיחת הליכים דומים כנגד בעל 

 בדוחות" חי"עסק  הערת מתן, בחברה השליטה
 התאגיד לדעת, שתחול ככלאו /ו הכספיים

 .החברה צבבמ הרעה, הפיננסי
 

 שרון מר נאות, הפיננסי התאגיד דרישת לפי
 אישית ערבות להעמיד, השליטה בעל'י, פלאצ
 כלפי החברה וחובות להתחייבויות מוגבלת בלתי

 .הפיננסי התאגיד
 ראה, הערבויות העמדתקבלת תמורה בגין  לעניין

 לניכיון אשראי מסגרת עם בקשר לעיל האמור
 משנה מתאגיד פיננסי א'.

 
לטובת הבטחת התחייבויות החברה כלפי תאגיד 
פיננסי ב' שיעבדה החברה לטובתו את שני נכסי 
הנדל"ן להשקעה שבבעלותה. השעבודים הוסרו 

 במהלך תקופת הדיווח. עם פרעון יתרת האשראי
 
 

- - 16,094 15,395 

           
 

 פיננסיים מתאגידים אשראי סך
      

- 
 
- 

 
23,827 

 
23,039 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
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 )המשך( ואשראי הלוואות - 10 ביאור
 

 להלן מידע בדבר שינויים באשראי והלוואות במהלך תקופת הדיווח: .ד

 
 
 

 עובדים הטבות - 11 ביאור
 

 במסגרת המוצגות, )בגין חופשה והבראה( קצר לטווח הטבות כןו העסקה סיום לאחר הטבות כוללות לעובדים הטבות
 .זכות ויתרות זכאים סעיף

  
   :עובדים הטבות בגין שוטפות בלתי התחייבויות הרכב  .א

  בדצמבר 31 ליום  
  

2020 
 

2019 
  "חש אלפי  

  
 25 3  התחייבויות שהוכרו בגין תכנית הטבה מוגדרת 
 (9) (3)  נכסי תכנית הטבה מוגדרת 

  
 נטו התחייבויות"כ סה

  
- 

 
16 

 
 מוגדרת הפקדהתכנית -העסקה סיום לאחר הטבה תכניות .ב
 
   הפקדה מוגדרת בגין התחייבות החברה לתשלום רכיב התגמולים בקופות גמל וכן בגין חלק מעובדיה  תכנית לחברה 
 .1963 -"ג התשכחוק פיצויי פיטורין,  14חל לגביהם סעיף  אשר 

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
2020 2019 2018 

 "חש אלפיב                   

 33 58 56 להפקדה מוגדרת  תכניתשהוכר כהוצאה בגין  הסכום    
 
 
 

 סה"כ אשראי הלוואות  ההלווא 
  מתאגידים  שליטה בעלמ אחריםמ "חש באלפי

 32,460 23,039 9,304 117 2020בינואר  1יתרה ליום 
     

     מימון מפעילויות מזומנים מתזרימי כתוצאה שינויים            
 (51,049) (38,809) (12,217) (23) אשראי פירעון 

 24,362 15,212 9,150 - קבלת אשראי
     

 (26,687) (23,597) (3,067) (23) סה"כ מזומנים נטו שנבעו מפעילויות מימון
     

 (72) - (72) - שינויים בגין הצמדה למדד
 (2,344) - (2,250) (94) שינויים בגין פעולות שלא במזומן

 558 558 - - שינוי ביתרת ריבית לשלם וריבית מראש
     

 3,915 - 3,915 - 2020בדצמבר  31יתרה ליום 
     

 29,494 19,677 9,817 - 2019בינואר  1יתרה ליום 
     

     מימון מפעילויות מזומנים מתזרימי כתוצאה שינויים            
 (79,419) (78,576) (830) (13) אשראיפירעון 

 82,803 82,513 290 - קבלת אשראי
     

 3,384 3,937 (540) (13) סה"כ מזומנים נטו שנבעו מפעילויות מימון
     

 27 - 27 - שינויים בגין הצמדה למדד
 130 - - 130 שינויים בגין פעולות במזומן

 (575) (575) - - שינוי ביתרת ריבית לשלם וריבית מראש
 32,460 23,039 9,304 117 2019בדצמבר  31יתרה ליום 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
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 פיננסיים מכשירים - 12 ביאור
 
 כללי .א

 חשופה לסיכונים העיקריים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים: החברה

 אשראי סיכון 

 נזילות סיכון 

 שוק סיכון 

 
, מדיניות ותהליכים לגבי החברהאור זה ניתן מידע בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות יבב

 מדידה וניהול של הסיכון.
 

 הסיכונים ניהול מסגרת .ב
 

 בידיעליה מצויה  ולפקח החברהניהול הסיכונים של  דיניותאת מ קייםלהמקיפה  האחריותלמועד הדיווח הכספי 
 .מעין ברגל 'גבה, החברה של סיכוניםמנהלת  התמונ תחתיו, יהל בן סירה מר, החברה"ל מנכבאמצעות  דירקטוריון החברה

ניהול סיכוני האשראי של החברה, שתפקידה בין היתר, ביסוס מסגרת של וועדת אשראי, האחראית על  מינה דירקטוריוןה
 לדירקטוריון שוטף באופן מדווחת הוועדה. שאושרה על ידי דירקטוריון החברה האשראיאחר מדיניות שוטף פיקוח ומעקב 

האשראי הנובעים מפעילותה העסקית של  סיכוניבכדי לזהות ולנתח את  גובשה החברהשל  האשראי מדיניות. פעילותהעל 
לרבות בקשר עם גובה  האשראי, נהלים להעמדת וכן לקבוע תנאים למתן אשראי ואסטרטגית ניהול אשראי,לקבוע החברה, 

, באמצעות החברה. החברהבאופן שוטף בכדי לשקף שינויים בתנאי השוק ובפעילות  נבחנתהמדיניות  אשראי מקסימלי.
 תפקידם את מבינים הגורמיםכל  בה)בעיקר בתחום מתן אשראי( , פועלת לפיתוח סביבת בקרה יעילה ניהולו הכשרה נהלי

 .ומחויבותם
 
 יאהכן  כמו .ונהליה החברה של האשראי למדיניות ההנהלה ציות על תמפקחם הדירקטוריון שמונתה מטע האשראי תועדו

. לסיכונים ולשירותים שמעניקה החברה ללקוחותיה ביחסוניהול הסיכונים  מדיניות האשראי של ההתאמה את בוחנת
 נתקצי. של החברה הסיכונים מנהלתגם  נהשהי הציות נתקציעדכונים שוטפים מאת ב האשראיועדת  תנעזר הפיקוח בתהליך
הרלבנטיות לתחום  ריותורגולטשוטפות של עמידת החברה בדרישות  בבדיקות בעיקר תעוסקהסיכונים  תומנהלהציות 

, וההגבלות שקבעה וועדת האשראי לגבי מתן מדיניות איסור הלבנת הוןכן ו הפעילות של החברה וביישום מדיניות האשראי
 .החברה של העסקים השוטףבמהלך  אשראי,

 
 אשראי סיכון .ג

 
 לקוחותיה עמידת שבאי מהסיכון בעיקר נובע והוא החברה של ביותר המהותי הסיכון הינו האשראי סיכון

גבו לא יישנוצרו ללקוחות , או שחובות יכובדו לא לקוחות ידי על שנמסרו המחאותו במידה ,כלפיה בהתחייבויותיהם
 .במסגרת הליכי גביה

אולם ההנהלה לוקחת בחשבון גם את  ,חייבלסיכוני אשראי מושפעת בעיקר מהאפיון האישי של כל  החברהשל  החשיפה
, היות שלגורמים חייבה ובתחום עיסוקו של בענף פירעון יכולת לאי הסיכון כולל, ף אליו משתייך החייבהענשל המאפיינים 

 אלה עשויה להיות השפעה על סיכון אשראי. 
. הבדיקה כוללת בדיקת העמדת האשראיכל לקוח חדש וכל עסקה חדשה נבדקים פרטנית טרם  םאשראי לפיה נהלי לחברה

 ו/או לגבי מטרת האשראי לגבי מצבו הכספי של הלקוח אסמכתאות שונות לדרישת החברה קבלתרוג חיצוני, אם קיים, יד
לגבי  מגבלות קובעת אשרמדיניות קיימת  ברהלח ,בנוסף. , ככל שקיימיםהלקוח נתוני הפעילות ההסטוריים עםובחינת 

 .האשראי ועדתידי -מעת לעת על ת, אשר נבחנחייב בודד עם ההתקשרות והיקפיהיקפי האשראי, גובה העסקאות 
 
ריבית , לרבות גובה פרטנייםנקבעים תנאי עסקה כל לקוח חדש לקבעה מדיניות אשראי לפיה  החברה של האשראי ועדת

 לנהלים בהתאם וזאת, נתון רגע בכל חברהלסך האשראי ב קסימליתמ מסגרתלכל לקוח נקבעת . ותקופה האשראי
, בהתאם לשיקול דעתה של מסוימיםהסמכויות לאישור. במקרים  מידרג אשראי, לרבותהולמדיניות שנקבעו על ידי ועדת 

 הינו, בפועלהמסגרת ניצול  שיעור. ההמחאות בגין ת, מעבר לערבות אישיםההנהלה, נדרש הלקוח בהעמדת בטחונות שוני
 .של החברה הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם

על  פרטני באופן נבחן עימם ההתקשרות והמשךמתמיד של לקוחות המדורגים כבעלי "סיכון גבוה" מצויים תחת פיקוח 
 .בסיס שוטף

 
ומבצעת פעולות לצורך הגבלת חשיפתה  של ענפי פעילות השונים של לקוחות החברהאחר המצב  שוטף באופןעוקבת  החברה

 .משמעותית כלכלית יציבות איל לגביהם ספק םקיי אשרללקוחות 
 

להערכת החברה, חשיפת האשראי בגין בשל כך, . +ilAAהחברה מחזיקה מזומנים בבנק בישראל שרמת דירוג שלו היא 
 מזומנים נמוכה, בהתבסס על דירוג האשראי של הצד המחזיק בהם.

 
 
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 12 ביאור
 

 )המשך( אשראי סיכון .ג
 
  אשראי לסיכון חשיפהה (1)

 בטוחות של מערכן בהתעלםשל החברה,  המירבית האשראי חשיפת את מייצג הפיננסיים הנכסים של בספרים הערך
 להלן יתרות הנכסים הפיננסים של החברה, אשר בגינם קיימים לחברה סיכוני אשראי : שנמסרו לחברה.

 
 בדצמבר 31 ליום   

   2020 2019 

 "חש אלפי "חש אלפי   

     
 360 2,926   מזומנים ושווי מזומנים
 30 30   מוגבלים מזומנים
 30,482 23,666   לגביה והמחאות לקוחות
 206 506   חובה ויתרות חייבים

     
   27,128 31,078 

 
 לסיכון אשראי בגין לקוחות והמחאות לגביה לפי תחומי פעילות של הלקוחות הינה כדלקמן: המירבית החשיפה

 בדצמבר 31 ליום   

   2020 2019 

 "חש אלפי "חש אלפי   

 1,627 1,379   מטבע ושרותי פיננסים
 11,795 9,740   ותשתיות בניה"ן, נדל

 4,143 3,162   ותקשורת תחבורה
 4,344 2,873   שירותים

 - 4,797   ייבוא
 3,362 1,687   תעשיה
 5,211 28   אחרים

     
 30,482 23,666   בדצמבר 31יתרה ליום 

 
  הפסדי אשראי חזויים הערכת    (2)

 
 

 את למדוד מנתהמתבססת על גיול חובות הלקוחות על  ה להפסדי אשראיהפרש במטריצת שימוש עושה החברה
 נעשית באופן פרטני לגבי כל לקוח. הבחינה .החזויים האשראי הפסדי

 
מבוסס על שקלול הסבירויות של חייב לאירועי כשל שונים החל מגבייה מלאה של הצפויים שיעורי הכשל  חישוב

המבוססת על מאפייני סיכון לסיכון אשראי ה עבור חשיפמחושבים הצפויים יקתו. שיעורי הכשל החוב ועד למח
לחייב הסטוריה של אי  אםמתווסף מקדם סיכון  לכך ולםא פיגור,התקופת  , כאשר הפרמטר העיקרי הינוהאשראי

אינדיקציות  ו/או עלעל הגבלה בחשבונות החייב  עמידאו במקרים בהם לחברה , עמידה בפרעון חובות קודמים
הפסד אשראי החברה מביאה  ייתכןחייב. בנוסף, באומדן גובה החוב בגינו המצבו הפיננסי של לגבי אחרות שליליות 

 בחשבון קיומן של בטוחות מוחשיות, אשר באמצעות מימושן תוכל להיפרע מהחוב. 
 

 הנובעים והמחאות לגביה לקוחות לגבי חזויים אשראי והפסדי אשראי לסיכון החשיפה אודות מידע להלן
 :2020 בדצמבר 31 יוםל לקוחות עם עסקאותמ

 

 2020 בדצמבר 31 ליום  

 עקב פגום נכס  בספרים ערך החוב   

 אשראי סיכון לירידת הפרשה נטו מהפרשה משוקלל ממוצע  

 )כן/לא( ערך לירידת ערך  אשראי כשל של "חש באלפי
 

 לא 201 16,272 1.22% בפיגור אינם
 לא 14 71 16.5% יום 1-30 של פיגור
 לא 80 355 18.39% יום 31-90 של פיגור
 לא 148 223 39.89% יום 91-180 של פיגור
 כן 6,953 6,745 49.78% )*( יום 180 -ל מעל של פיגור

     
  7,396 23,666 23.81% "כסה

 

 ת, לאחר התאמשונים בבטחונותטחים ובחובות המבעיקר )*( יתרות החוב בגינן לא הוכרה הפרשה לירידת ערך הינן                         
  .בדרך של מכירהשיושבו  פגומיםלגבי חובות  הערכות החברהבגין הפרשה לירידת ערך  
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 12 יאורב

 )המשך( אשראי סיכון .ג
 

 )המשך( הפסדי אשראי חזויים הערכת (2)
 

 הנובעים והמחאות לגביה לקוחות לגבי חזויים אשראי והפסדי אשראי לסיכון החשיפה אודות מידע להלן
 :2019 בדצמבר 31 יוםל לקוחות עם עסקאותמ

 

 2019 בדצמבר 31 ליום  

 עקב פגום נכס  ערך החוב בספרים   

 אשראי סיכון לירידת הפרשה נטו מהפרשה  משוקלל ממוצע  

 )כן/לא( ערך לירידת ערך אשראי כשל של "חש באלפי
 

 לא 2,434 25,691 8.6% בפיגור אינם
 לא 281 601 31.8% יום 1-30 של פיגור
 לא 142 429 24.9% יום 31-90 של פיגור
 לא 331 419 44.1% יום 91-180 של פיגור
 כן 6,599 3,342 66.4% יום 180 -ל מעל של פיגור

     
  9,787 30,482 %24.3 "כסה

 

 יםמבוססאשראי צפויים כשל  שיעורי - השליטה שינוילגבי לקוחות וחייבים השייכים לפעילותה של החברה ערב 
במקרים השנים האחרונות.  שלוששנצבר ב סיוןיבנאשראי בפועל ההפסדי שיעורי הפרת תנאי החוב ושיעורי על 

 סיוןיננצבר  בגינה בתקופה הכללייםשיעורים אלו מותאמים על מנת לשקף את ההבדל בין התנאים מסויימים, 
 בהתבסס על הערכותהנבחן,  הספציפיים של החובלבין התנאים ששימש בקביעת שיעורי הכשל הכלליים,  העבר

להפסדי . בשל כך, במקרים מסוימים החברה מכירה בהפרשה מחמירות יותר של החברה לגבי ההפסד הצפוי
שלפי מטריצת ההפרשה להפסדי אשראי שקבעה החברה, על בסיס נסיון העבר על אף , גובה מלוא החובב אשראי

 בשיעור נמוך יותר. הכללי, נדרשת היתה הפרשה
 נסיוןעל בסיס  נאמדוהחזויים שיעורי הכשל השליטה, שינוי חות השייכים לפעילותה של החברה לאחר לגבי לקו

, זאת מאחר 2017-2019שנים בגביית חובות מכלל העסקאות ב לחההעבר של החברה באשר לשיעור אי הצ
 ה.ללקוחות א לגבי מספקבהעדר נסיון  כאמור והחברה טרם יכולה לאמוד שיעורים

 
בנפרד, תוך שהחברה בוחנת גם את איכותו של כל אחד  ים נערכת לגבי כל חייבשל הפסדי האשראי הצפויהבחינה 

 . , ככל שלא מדובר בעסקת ניכיון "סולו"בחוה תיתרסך המרכיבים את  מכותבי ההמחאות
 יםהחייבעם הפרמטרים העיקריים המשפיעים על אומדן הפסדי האשראי החזויים הינם גיל החוב, נסיון העבר 

 .כותבי ההמחאות איכותו
 

וזאת על בסיס  5% -ל 0.25%עבור חייבים שלא חל אצלם אירוע כשל נעים בין הצפויים שיעורי כשל האשראי 
 השנים האחרונות.העסקאות שבוצעו בשלוש החברה לגבי שיעור אי הצלחה בגביית החובות מכלל  לנסיון העבר ש

, בהתחשב בעיקר בגיל 100% -ל 5%ים שחל אצלם אירוע כשל נעים בין עבור חייבהצפויים שיעורי כשל האשראי 
על הליכי חדלות פרעון או מידע מידע על הגבלות שהוטלו על חשבונו, או החוב, אך גם בנסיון קודם עם החייב ו

 כינוס נכסים המתנהלים נגדו.
 

קיזוז מתמורת עסקאות ניכיון מוסדרים בשום צורה, בדרך של פריסה, תשלום במזומן, או חובות שלא בגין 
אלא אם להערכת החברה מהחוב  100%בשיעור של  מוכר הפסד אשראיכשל הממועד אירוע יום  180בתום  חדשות

, או בטוחות שברשותה, קיים יסוד סביר להניח, כי החוב, במלואו או תנהליםשממשפטיים על בסיס הליכי גביה 
 . מקורות כספיים אחרים כגון ערב איכותי לחובאו באמצעות בחלקו יושב לחברה באמצעות מימוש הבטוחות 

 

 :כדלקמן הייתה השנה במשך והמחאות לגביה לקוחות יתרות בגין ערך לירידת בהפרשה התנועה
 

 2019 2020   "חש באלפי
 

 11,725 9,787   בינואר 1ליום  יתרה
 (8,258) (4,597)   שינויים הנובעים ממחיקה של נכסים פיננסיים )*(

 6,320 2,206   חזויים אשראי להפסדי ההפרשה של מחדש ממדידה הנובעים שינויים
 9,787 7,396   בדצמבר 31 ליום יתרה

  

 גביה שונות.עדיין מבוצעות פעולות  2020בדצמבר  31נכון ליום ש"ח אשר נמחקה מליון  3.5 -כבסך  ה)*( לגבי יתר               

                        

ממחיקת חובות לאחר מיצוי בעיקר נובעת  2020בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום  ה בהפרשה לירידת ערךהיריד 
בנוסף, החברה הכירה בשנת  .והכרה בהם כחובות אבודים ללא הצלחה קוחותהלהליכי גביה שננקטו כנגד שורת 

 אלפי ש"ח כחובות אבודים.  1,933-הדיווח בחובות אחרים בסך של כ



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     

 

 

 

 

34 

  )המשך( פיננסיים מכשירים - 12 יאורב
 ג.        סיכון אשראי )המשך(

 עיקריים לקוחות  (3)
 

                          
 :2020בדצמבר  31להלן נתונים בדבר לקוח עקרי לשנה שהסתיימה ביום 

 

 
 פעילות תחום

  הכנסות
 ביום שנסתיימה לשנה
 2020 בדצמבר 31

 בספרים יתרה
 2020 בדצמבר 31 ליום

 "חש אלפי "חש אלפי 
    

 1,452 353 שירותים עקרי לקוח
    

 
החברה ממנו עלו על  לא היה לחברה לקוח עקרי, קרי לקוח שהכנסות 2019בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום 

  ההכנסות של החברה.מסך  10%
    

 בטחונות  (4)
 

 31עת מלקוחותיה העמדת בטוחות. ליום לכחלק ממדיניות החברה להקטנת סיכוני אשראי, דורשת החברה מעת 
לקוחות  3אחרים להבטחת חובם של  ומיטלטליןדל"ן נ כסיעל נאו משכונים /ומוטלים שעבודים  2020בדצמבר 

 כללהעביר לחברה לשעבר בעל השליטה  שלחוזרת  בלתיבנוסף, קיימת התחייבות  "ח.ש מליון 2.8-לכהמסתכם 
 כספים חייבלקוח מסוים, אשר  ידי על בשליטתו פרטית לחברה שהועמדהשתתקבל בידיו ממימוש בטוחה  תמורה

 "ח.ש אלפי 1,700-בכ המסתכם, לחברה הלקוח חוב מלוא לכיסוי עד, לחברה גםו לשעבר השליטה לבעל גם

 להפסדי הפרשהמכירה ב הייתה, החברה הביטחונות וההתחייבות האמורים לעיללהערכת החברה, אילולא מתן 
 ."חש אלפי 3,388 -כ( לעיל בסך של 2בסעיף ) האמורהנוספת לזו  אשראי

בגינן צופה  נכסי נדל"ן אשר הועמדו לה כבטוחה 2 למימוש פועלת החברה, הכספיים הדוחות אישור למועד נכון
ולמיטב ידיעתה, בעל השליטה לשעבר, פועל גם הוא למימוש את הבטוחה שהועמדה לו "ח, ש אלפי 1,565-כ לקבל

 כאמור לעיל.

  נזילות סיכון .ד
 

 רגילים איםנהיא להבטיח, ככל שניתן, את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועדן, בת החברה גישת
לצורך  .ה להעמיד אשראי ללקוחותאו פגיעה ביכולת במוניטין פגיעה, רצויים בלתי הפסדים לה שיגרמו מבלי לחץ ובתנאי

בסיס יומי על מנת להבטיח שיתרותיה בחשבונות הבנק הינן ברמה נאותה לשם המשך תזרים על תחזית כך החברה מנהלת 
 שלקושי  .יםפיננסי יםתאגידו שליטה בעלבהעמדת אשראי על ידי  משמעותיתתלות  לחברה. ללקוחות אשראי מתןפעילות 
 להמשיך החברה ביכולת ניכר באופן לפגוע יםעלול, מסגרות צמצום או פיננסיים מגופיםמסגרות אשראי  בקבלת החברה

 .העסקית בפעילותה ולהתפתח
 לחברה קיימות הכספיים הדוחות אישור למועד בסמוך אולם, אשראי מסגרות לחברה היולא  2020 בדצמבר 31 ליום

 )א,ג(. 23 ביאורראה  -ש"ח. לפרטים נוספים מליון  40 -בסכום כולל של כ  אשראי מסגרות
 

 יים של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה כולל אומדן תשלומי ריבית. וזהח רעוןיפה מועדי להלן
 הערך 

 בספרים
 

 חודשים  1-6
 

 שניה שנה חודשים 7-12
 שלישית שנה

 ואילך
 תזרים"כ סה

 וזיח מזומנים

 "חש אלפי 

      
      2020בדצמבר  31 ליום

       
 1,011 199 - 153 659 1,011  זכות ויתרות זכאים

 4,094 294 1,866 943 991 3,915 (2)(1) שליטה מבעל הלוואות
       
 4,926 1,650 1,096 1,866 493 5,105 
       

      2019 בדצמבר 31 ליום
       

 23,556 - - - 23,556 23,039  פיננסיים מתאגידים אשראי
 167 87 39 20 21 117  שירותים ונותני ספקים
 536 12 - - 524 536  זכות ויתרות זכאים

 9,726 2,163 1,962 2,503 3,098 9,304 שליטה מבעל הלוואות
       
 32,996 27,199 2,523 2,001 2,262 33,985 
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 )המשך( נזילות סיכון .ד

 

 .היותם צמודים למדדלעיל, בשל  מהסכומים שוניםלהיות  יםעשוי שליטהמבעל  הלוואותהריבית והקרן של  תשלומי (1)
 

ליום  שבתוקף החוזיים הפרעוןשל ההלוואה מבעל השליטה המופיעים בטבלה לעיל הינם בהתאם למועדי  הפרעון מועדי (2)
, כאמור שינוי מועד פרעון היתרהאת , אולם לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי אישרו מוסדות החברה 2020בדצמבר  31

  (.5ד) 23 בביאור
 

 שוק סיכוני .ה
 

 מדד  ןסיכול חשיפה (1)
מכשירים , אין לחברה זו הלמעט הלווא .שליטה מבעל ההלווא בגין הינושינויים במדד  בגיןעל החברה  החלהשוק  סיכון

 בדצמבר 31) אלפי ש"ח 3,915 -כהינה  2020 בדצמבר 31ליום  הבעלים הלוואות יתרת פיננסיים אחרים הצמודים למדד.
בדצמבר היו מגדילים )מקטינים( את ההון ואת הרווח בסכומים  31להלן ליום דכ במדדשינויים . "ח(ש אלפי 9,304 -2019

מדד המחירים לצרכן שלדעת החברה אפשריים באופן סביר נכון לתום בהמוצגים להלן. הניתוח שלהלן מבוסס על שינויים 
 תקופת הדיווח. ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שערי הריבית נשארו קבועים.

 
 2020 בדצמבר 31 ליום 

 מס לפני רווח  הון 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

   
 (39) (39) 1% -ב לצרכן המחירים במדד עליה
 (78) (78) 2% -ב לצרכן המחירים במדד עליה

 
 2019 בדצמבר 31 ליום 

 מס לפני רווח  הון 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

   
 (93) (93) 1% -ב לצרכן המחירים במדד עליה
 (186) (186) 2% -ב לצרכן המחירים במדד עליה

 
, הפוך בכוון כי אם, זהה השפעה תהיה 2019 -ו 2020בדצמבר  31במדד המחירים לצרכן בשעורים דומים ליום  לירידה

 .קבועים יוותרו המשתנים שאר שכל בהנחה, סכומים ובאותם
 

 ריבית סיכוןל חשיפה (2)
 

הינה ריבית קבועה וכך גם הריבית  ן העמדת האשראיהדוחות הכספיים, הריבית שמחייבת החברה את לקוחותיה בגי למועד
לפיכך, לחברה . ללקוחותמתן האשראי  למימון פעילות בין היתר שליטה, המשמשתהמבעל  ההחברה בגין הלווא שמחויבת

 לשינויים בשיעורי הריבית.ביותר חשיפה זניחה 
 

 :החברהפירוט בדבר סוגי הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של  להלן)א( 
 

 בדצמבר 31 ליום   

   2020 2019 

 "חש אלפי "חש אלפי   

 
      קבועה בריבית מכשירים

     
 30,482 23,666   פיננסיים נכסים

 (24,816) (3,915)   פיננסיות התחייבויות
     
   19,751 5,666 

     משתנה בריבית מכשירים
     

 30 30   פיננסיים  נכסים
 (7,644) -   פיננסיות התחייבויות

     
   30 (7,614) 
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 )המשך( שוק סיכוני .ה
 

 לגבי מכשירים בריבית קבועה רגישות ניתוח)ב( 
 

 הריבית בשעורי לשינוי ולכן ,בשווי הוגן דרך רווח והפסד נמדדים אינםקבועה  בריבית החברההפיננסיים של  מכשיריםה
 .החברה של והפסד הרווח על השפעה להיות צפויה לא הדיווח לתקופת בשווקים

 
 לגבי מכשירים בריבית משתנה רגישות ניתוח)ג( 

 
 בסכומים מס לפני והפסד הרווח ואת ההון את)מקטין(  מגדיל היה, 2019שנת  תוםל הריבית בשיעורי 0.5% של שינוי

 .קבועים נשארו, המשתנים שיתר בהנחה נעשה זה ניתוח. להלן המוצגים
 
 2019 בדצמבר 31 ליום 2020 בדצמבר 31 ליום 

 מס לפני רווח  הון מס לפני רווח  הון 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ש"ח אלפי ח"ש אלפי 

     
 * - * - * - * - פיננסיים נכסים

 (38) (38) - - פיננסיות התחייבויות
 

 אלפי ש"ח 1-סכום נמוך מ -*                
 

 הוגן שווי .ו
 

 :בלבד גילוי לצרכי הוגן בשווי שנמדדים פיננסיים מכשירים
 למעטפיננסיים תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם, ההתחייבויות הנכסים והלהערכת החברה, הערך בספרים של 

שווין ההוגן "ח. שאלפי  3,915 -כהינו  2020 דצמברב 31ליום  וערכן מופחתת בעלות הנמדדות, השליט בעלמ ותהלווא
-כ הינוהוגן  ושוויאלפי ש"ח  9,304 -כהינו  ערך בספרים: 2019 דצמברב 31)ליום  אלפי ש"ח 3,837-בכ נאמדלמועד זה 

 . אלפי ש"ח( 9,043
 

 וריבית קרן בגין המזומנים תזרימי של הנוכחי הערך חישוב על מבוסס 2020 בדצמבר 31 ליום ההלוואות של ההוגן השווי
 הינו ההוגן השווי בחישוב ששימש ההיוון שיעור. דומים מאפיינים בעלות, דומות הלוואות לגבי שוק בריבית מהוונים

 האומדןלמועד הדיווח.  החברה ידי על דומה חוב גיוס לריבית בנוגע ההנהלה הערכות על בהתבסס נאמד והוא, 6%
, לה אשראי המעמיד תלוי בלתי פיננסי תאגידבהסכם בין החברה לבין  שנקבעהריבית  שיעורהתבסס, בין היתר, על 

. מדידת השווי ההוגן כאמור הינה באמצעות לחובאו בטוחות אחרות  ערבותבגין אי העמדת  1.5%-של כ פרמיה בתוספת
רה, במועד ההכרה לראשונה, השווי ההוגן של הלוואות להערכת החב בהיררכיית השווי ההוגן. 2טכניקת הערכה מרמה 

 הבעלים היה בקירוב ערכן בספרים.
 
 

 התקשרויות ושעבודים - 13 ביאור
 

 התקשרויות .א

 
שכרה החברה שטח משרדים וחניות בהרצליה בתמורה לשכ"ד חודשי  2020ועד לחודש אוקטובר  2018החל מחודש מאי  .1

 חודש בחודשו. הוארכה תקופת השכירות  כאשר ,אלפי ש"ח 5בסך  ש"ח בתוספת דמי ניהולאלפי  28-בסך כ 

, החל השל שנלתקופה במבנה ברמת גן שכירות שטחי משרדים וחניות להתקשרה החברה בהסכם  2020 ספטמבר חודשב
 סתכמוי, דמי השכירות החודשיים האמור נוספות. בהתאם להסכם ה, עם אופציית הארכה לשנ2020 באוקטובר 15מיום 

 שיעורש ובלבד 2020י למדד המחירים לצרכן בגין חודש יו עליית שיעוראלפי ש"ח, בתוספת מע"מ, צמודים ל 19 -כ סךב
חברה אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. ה 5-בנוסף, החברה מחויבת בתשלום דמי ניהול חודשיים בסך כ .10%-מ גבוה יהיה זה

 . 2021 הנכס במהלך שנתצופה כי תפנה את 

שה שהבזי )להלן: "משה"(, לפיו יכהן משה כסמנכ"ל ר מהתקשרה החברה בהסכם העסקה עם מ 2018במרס  20ביום  .2
זכאי משה  היה (שעות חודשיות 91) משרה 50%להעסקה בהיקף של מורה . בת2018במרס  26הכספים בחברה החל מיום 

נוסף בגין שעות נוספות, כפי  זכאי לתשלום היהאלפי ש"ח, כאשר בגין שעות עבודה מעבר לאמור  15לשכר חודשי של 
משה זכאי לתנאים סוציאליים ונלווים כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות  היההסכם. כמו כן ין הצדדים בשנקבע ב

החברה מעת לעת, וזאת  התקשרהכלל במסגרת פוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים בהן נהתגמול שלה. משה 
מהחברה כתבי שיפוי ופטור כמקובל לגבי יתר  ן קיבלשאי המשרה בחברה וכבתנאים זהים לתנאים בהם בוטחו יתר נו

 נושאי המשרה בחברה. 
, ובראשית 2019בספטמבר  1אלפי ש"ח וזאת החל מיום  17עודכן שכרו של משה לשכר חודשי של  2019בספטמבר  26ביום 
 אלפי ש"ח. 27 של שכר חודשיורה לתמב מלאה שרהממ 80%היקף של ב למשרה נו תנאי העסקתו של משהעודכ 2020שנת 
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 )המשך( התקשרויות ושעבודים - 13 ביאור
 

 )המשך( התקשרויות .א

 

 )המשך( .3

זכאי לשכר  משהמשרה, יהא  100%כך שבתמורה להיקף העסקה של  משהעודכנו תנאי העסקתו של  2020בחודש יולי 
 140אלפי ש"ח בתוספת הפרשות מלאות לפיצויים, תגמולים וקה"ל, וכן לרכב צמוד בשווי של עד  22חודשי )ברוטו( בסך 

זכאי למענק  משהאלפי ש"ח שהחברה תישא במלוא עלויות אחזקתו, לרבות גילום המס בגין השימוש ברכב. בנוסף, 
משכורות בגין רווח שנתי לפני  2מיליון ש"ח, מענק בגובה  2-4מס של שנתי בגובה משכורת אחת בגין רווח שנתי לפני 

 מיליון ש"ח.  8 -מיליון ש"ח, ולמענק בגובה שלוש משכורות בגין רווח שנתי לפני מס של מעל ל 4-8מס של 

כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות החברה, בהתאם לתנאים המפורטים  אלף 500 -ללא תמורה ל שהכמו כן, זכאי מ
 .15בביאור 

ש"ח אשר נזקפו  אלפי 498-של ככולל בסך עלות העסקתו של משה הסתכמה  2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה
גמול מבוסס מניות אלפי ש"ח והוצאות בגין ת 24בונוס בסך  הוצאות אחזקת רכב, , הכוללותלהוצאות הנהלה וכלליות

 (.אלפי ש"ח 198 - 2018, ש"חאלפי  322 - 2019) אלפי ש"ח; 38-בסך כ

עמית עציוני ) להלן : "עמית"(, לפיו יכהן עמית כמנהל מר התקשרה החברה בהסכם העסקה עם  2018ביוני  28ביום  .4
שעות חודשיות(  110משרה )  60%. בתמורה להעסקה בהיקף של 2018ביולי  31סיכונים וכקצין הציות בחברה, החל מיום 

ות זכאי לתשלום נוסף בגין שע היהאלפי ש"ח, כאשר בגין שעות עבודה מעבר לאמור  12זכאי לשכר חודשי של  היה עמית
עמית זכאי לתנאים סוציאליים ונלווים כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול  ן היהנוספות, כפי שנקבע בהסכם. כ

 אותו  בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה וזאת בהתאם לאישור חברת הביטוח של החברה לכלולנכלל שלה. עמית 
עודכן שכרו של עמית  2019בספטמבר  1פי דין. ביום פוליסה כאמור, על אף שאינו נושא משרה בחברה על הבמסגרת 

ר קבוע לשעה הועסק עמית על בסיס שעתי לפי מחי 2020ש"ח והחל מהרבעון הראשון לשנת אלפי  15לשכר חודשי של 
סיים מר עמית עציוני את תפקידו כמנהל הסיכונים וכקצין הציות בחברה.  2020באוגוסט  31ביום  .שהוסכם בין הצדדים

 הוחלף מר עציוני על ידי הגב' מעיין ברגל. 2020בספטמבר  15יום החל מ

אלפי ש"ח אשר נזקפו  230-הסתכמה בסך של כ 2020בדצמבר  31עלות העסקת עמית במהלך השנה שהסתיימה ביום 
 אלפי ש"ח(. 97 - 2018אלפי ש"ח,  252 – 2019להוצאות הנהלה וכלליות )

 6תחום שוק ההון, לתקופה של הסכם למתן שירותי ייעוץ בייעוץ ב רתהתקשרה החברה עם חב 2020בחודש פברואר  .5
שווים על פני תקופת  תשלומים 6-אלפי ש"ח בתוספת מע"מ, אשר שולמו ב 275של  חודשי חודשים בתמורה לסכום

שלוש א בלעדי לתקופה של בהסכם ל קשרה החברה עם חברה הקשורה לחברת הייעוץ הנ"לכן התכמו  ההתקשרות;
את הגורם היעיל לגיוס, תשולם עמלה  יהוו אשר החברה הקשורה או בעל מניות בהשנים לפיו בגין גיוסי חוב ו/או הון 

 מסכום הגיוס, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם. 1.5%-0.5%בשיעור של 

 .19 ביאור ראה - אחרים וצדדים קשורים בדבר התקשרויות בהסכמים עם בעל השליטה לפרטים .6

 .23ראה ביאור  -בדבר התקשרויות בהסכמי אשראי והסכמי השקעה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי לפרטים .7

  

 שעבודים  .ב

 .4 ביאור ראה - נוספים לפרטיםאלפי ש"ח.  30 -בסך כ משועבד בנקאיקדון פ חברהל 2020בדצמבר  31 ליום
 
  הון - 14 יאורב
 

 מניות הון .א
 

  
 

 רגילות מניות

 .נ.ע ללא מניות
 

2020 2019 2018 

 - - 53,954,612  בינואר 1הון מניות מונפק ונפרע ליום 
 - - 45,900,800  מימוש כתבי אופציה למניות במהלך התקופה )*(

 53,954,612 53,954,612 99,855,412  בדצמבר 31 ליום ונפרע מונפק מניות הון
    

 200,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בדצמבר 31 ליוםרשום  הון

 

( להלן 1, כאמור בסעיף ד)2019כתבי האופציה שהונפקו בחודש יולי  12,500,000ו למניות כל מומש 2020במהלך שנת  *()
( להלן. תוספת המימוש בגין 2כאור בסעיף ד) 2020שהונפקו בחודש אוקטובר  3 מכתבי אופציה 33,400,800וכן סך של 

אלפי ש"ח שולמה בדרך של קיזוז  2,250 –מתוכה כ  אלפי ש"ח 16,690-בכהנ"ל הסתכמה  האופציהמימוש כתבי 
בהתאם, יתרת כתבי האופציות  .2020פקעו בחודש נובמבר  –שלא מומשו  3כתבי אופציה  25,000 .הלוואות בעליםמ

 .66,851,600הינה  2020בדצמבר  31( ליום 5-ו 4שבמחזור )סדרה 
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 )המשך( הון - 14 יאורב
 

 שליטה בעל עם מעסקאות הון קרן .ב
  

 3-ל רטרואקטיבי בתוקף ,לשעבר בעל שליטהאישרה האסיפה הכללית התקשרות בין החברה לבין  2019במאי  31ביום  .1
לחברה מסגרת ניכיונות  שהעמידו, לפיה בתמורה להעמדת ערבות כלפי תאגידים פיננסיים 2017ביוני  9שנים החל מיום 

 לשנה על מסגרות האשראי המנוצלות בפועל ע"י החברה.  1%זכאי לעמלה בשיעור של לשעבר  בעל השליטה היהמשנה, 
ביצעה החברה התאמה לקרן ההון שהוכרה בגין העמדת הערבות ללא תמורה במהלך התקופה  2019בשנת בהתאם לכך, 

בגין  במקביל,ש"ח. אלפי  220-בקיטון מצטבר בסך של כ התבטאה, אשר 2018בדצמבר  31ועד ליום  2017ביוני  9שמיום 
 לבעל השליטה ששולמההכירה החברה בקרן הון בגין הפער בין גובה העמלה  2019בדצמבר  31השנה שנסתיימה ביום 

 לשקף מנת על וזאת אלפי ש"ח 213-שלה, אשר הסתכם בסך של כ הוגןת הערבות בפועל לבין השווי ההעמדעבור בלשעבר 
  .נמוכה משוויה ההוגןתמורה ב ערבות בהעמדת ה לשעברהשליט בעל ידי על לחברה שהוענקה ההטבה את

 ש"ח.אלפי  144-בסך של כ האמורהכירה החברה בקרן הון בגין הפער  2020בדצמבר  31השנה שנסתיימה ביום בגין 
  . מהסכום הנערב לשנה 2%-בכ נאמד הערבות עמדתעמלת ה של ההוגן השווי, חברהלעבודה כלכלית שנעשתה ל בהתאם

ח לפי ש"א 9,150 –, הלוואות בסכום כולל של כ חברהלהעמיד בעל השליטה במהלך תקופת הדוח )ג(  10כאמור בבאור  .2
אלפי  63-סך כהכירה החברה בקרן הון ב 2020בדצמבר  31בגין השנה שנסתיימה ביום . 3.9%בריבית בשיעור שנתי של 

השוק על הלוואות בתנאים דומים, ריבית  ביןבפועל להריבית אותה שילמה לבעל השליטה גין הפער בין גובה ש"ח ב
, וזאת על מנת לשקף את ההטבה תקופה במהלכה הועמדו ההלוואותל החוב של החברה שנאמדה לפי שיעור עלות

 בתמורה נמוכה משוויה ההוגן. הלוואהשהוענקה לחברה על ידי בעל השליטה בהעמדת 
  

 דיבידנדים .ג
 

  .דיבידנדים החברה חילקה לא החברה 2018-2020 בשנים
 

 ת להקצאת מכשירים הונייםיוהתקשרו .ד
 

ביולי  3הקצתה החברה ביום  ,בין החברה לחברה פרטית בתחום הקנאביסשלא יצאה אל הפועל כחלק מעסקת מיזוג  (1)
בהתאם  .לקבוצת מלווים אשר העמידה הלוואה לחברה הפרטית שאינם סחירים כתבי אופציה 12,500,000 סך של 2019

המימוש של כל כתב אופציה החלה  תקופת, וש"ח לכל כתב אופציה 0.4 עמד עלמחיר המימוש  ,לתנאי הסכם ההקצאה
נאמד ע"י מעריך שווי  ענקתםהשווי ההוגן של כתבי האופציה למועד ה. 2020ביוני,  30סתיימה ביום הו 2019ביולי,  3ביום 

 כהוצאה במועד ההענקה.בספרי החברה ואו אלפי ש"ח והסכום הוכר במל 2,629 -חיצוני בכ
החליט דירקטוריון החברה, לאחר שהתקבל אישור וועדת הביקורת, כי בכפוף לאישור האסיפה  2020בפברואר  24ביום 

. 2020בדצמבר  31הכללית של בעלי מניות החברה ברוב מיוחד, תוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה הנ"ל עד ליום 
 האופציות כאמור.אורך החיים של כתבי אישרה האסיפה הכללית את הארכת  2020ביולי  1ביום 

אלפי ש"ח על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי  205 -האופציות נאמד בכ  תנאישינוי גין ההטבה התוספתית בהשווי ההוגן של 
 .  דיווחדוח על הרווח והפסד במלואו בתקופת הכהוצאה בונזקף  תלוי, בעל כישורים ונסיון מתאימים

, 0.03%תוך שימוש בשיעור ריבית חסרת סיכון בגובה  B&Sבאמצעות מודל  נאמדשל ההטבה התוספתית השווי ההוגן 
 אג' 63.6של התנאים שנאמדה ע"פ מדגם חברות מענף הפעילות של החברה ומחיר מניה במועד שינוי  77%סטיית תקן של 

כתבי  200 -מ כל אחת ותהמורכב, כתבי אופציה רשומים על שם תחבילו 167,129הנפיקה החברה  2020 אוקטוברבחודש  (2)
  .5כתבי אופציה  200-, ו4כתבי אופציה  200, 3אופציה 

למניות רגילות  2020בנובמבר  24וכלה ביום  2020באוקטובר  26למימוש בכל יום עסקים החל ביום ות ניתנ 3אופציות 
אשר ישולם במזומן.  ש"ח 0.35מניות רגילות )כפוף להתאמות(, במחיר מימוש של  1 -באופן שכל כתב אופציה ימומש ל
יפקע, התמורה ששולמה בעבורו לא תוחזר ולמחזיק בו לא תהיה עוד  2020בנובמבר  24כתב אופציה שלא ימומש עד ליום 

 כל זכות שהיא כלפי החברה. 

למניות רגילות  2023באוקטובר  25וכלה ביום  2020טובר באוק 26למימוש בכל יום עסקים החל ביום ות ניתנ 4אופציות 
ימומשו  2021בדצמבר  31. אופציות שימומשו עד ליום מניות רגילות )כפוף להתאמות( 1 -באופן שכל כתב אופציה ימומש ל

 ש"ח 1.3של  שומחיר מימלפי  מומשוי 2021בינואר  1, ואילו אופציות שימומשו מיום שקל חדש 0.85מחיר מימוש של  לפי
יפקע, התמורה ששולמה בעבורו לא תוחזר  2023באוקטובר  25אשר ישולם במזומן. כתב אופציה שלא ימומש עד ליום 

 ולמחזיק בו לא תהיה עוד כל זכות שהיא כלפי החברה.

ילות רגלמניות  2023באוקטובר  25וכלה ביום  2020באוקטובר  26למימוש בכל יום עסקים החל ביום ות ניתנ 5אופציות 
שקל חדש אשר ישולם  1.15מניות רגילות )כפוף להתאמות(, במחיר מימוש של  1 -באופן שכל כתב אופציה ימומש ל

יפקע, התמורה ששולמה בעבורו לא תוחזר ולמחזיק בו לא  2023באוקטובר  25במזומן. כתב אופציה שלא ימומש עד ליום 
 תהיה עוד כל זכות שהיא כלפי החברה.

נרשמה בהון, בשל המאפייניים אלפי ש"ח ו 17,047-ברוטו הסתכמה בכ כתבי האופציה הנ"לת וילחבהנפקת תמורת 
כתבי האופציה  ש"ח הוצגו כהפחתה מההון.אלפי  740-כסך של בהסתכמו שהוצאות ההנפקה יה. צההוניים של כתבי האופ

 .2020באוקטובר  22החל מיום  אביב-רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

 בדבר עסקאות תשלום מבוסס מניות. 15ראה באור  -לעובדים  כתבי אופציהבאשר להקצאת  (3)



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 לעובדים עסקאות תשלום מבוסס מניות - 15 ביאור
 

 מניות מבוססי מענקים תנאי .א
 

לא לאלפי כתבי אופציה  500-וכתבי אופציה אלפי  1,000הענקת  מוסדות החברה הרלוונטייםאישרו  נת הדיווחש במהלך
כתבי האופציות ניתנים להמרה למניות החברה ביחס של  מנכ"ל החברה ולסמנכ"ל הכספים של החברה, בהתאמה.ל תמורה

לכל כתב אופציה שהוענק למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים, בהתאמה. ש"ח  0.6-ש"ח ו  0.56בתמורה לתוספת מימוש של  1:1
ים ימי המסחר שקדמו למועד ישמנית החברה בש תוספת המימוש משקפת את מחירבהתאם לתכנית האופציות של החברה, 

   .קהאישור הדירקטוריון את ההענ
, כאשר כתבי 2020 בדצמבר 31 ביום החלכל שנה  בסוףשוות  מנותמנות  5-בשילו ביבהתאם לתנאי ההענקה, כתבי האופציה 

רת כתבי האופציה שבמחזור בגין ית 2020בדצמבר  31יפקעו. נכון ליום  - בשלתןשנים ממועד ה 5אופציה שלא ימומשו בתום 
 .כתבי אופציה 1,500,000נה יהענקה זו ה

 
 מדידת השווי ההוגן של ההטבה .ב

 
 םעל פי שווינאמדה ביום ההענקה ולסמנכ"ל הכספים למנכ"ל החברה ההטבה הגלומה בהענקת כתבי האופציה שהוענקו 

מודל שימוש באומדן גובה ההטבה נעשה באמצעות  מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי. בעזרתההוגן של כתבי האופציה שהוענקו, 
 הכספים, בהתאמה. כ"לנמודל בינומי, עבור האופציות שהוענקו למנכ"ל החברה ולסמשימוש בבלאק אנד שולס ובאמצעות 

 
 :ההטבהאומדן הפרמטרים העיקריים בהם נעשה שימוש לצורך להלן פרטים לגבי שווי ההטבה הכוללת ו

 

 סמנכ"ל כספים מנכ"ל 

 

 114 273 שווי כולל של ההטבה )אלפי ש"ח( 

 32-35 32-36 מחיר המניה )ב%(של סטיית תקן 

 0.4-0.7 0.3-0.6 שיעור ריבית חסרת סיכון )ב%(

 20 - )ב%( עקב עזיבה שיעור חילוט

 2.8 - מקדם מימוש מוקדם

 5.5-9.5 5.5-9.5 משך החיים החוזי של האופציות למניות )שנים(

 0.676 0.656 מחיר המניה בש"ח
   

 0 0 שיעור דיבידנדים צפוי
   
 

 הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים .ג
 

אלפי  129 -בכ, הסתכמה בגין כתבי אופציות אלה שירותים שהתקבלו מהניצעים עבור הדיווח בתקופת שהוכרה ההוצאה
 .מניות מבוססי תשלומים בגין הון קרן כנגד במלואה ונזקפהש"ח לשנה 

 
 .2019( בקשר עם הענקת כתבי אופציות לצדדי ג' בחודש יולי 1)ד()14ראה ביאור  .ד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 נטו, אחרות מימון )הוצאות( הכנסות - 61 ביאור
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 2020 2019 2018 

 "חש אלפי 

    :בעלות מופחתתמנכסים פיננסיים הנמדדים  מימון הכנסות

 270 10 - מבעל שליטה  ריבית
    

    :מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות בגין מימון הוצאות
 (1,898) (2,624) (1,028) פיננסיים מתאגידים אשראי בגין ריבית

 (50) (43) (38) עו"ש עמלות
 (625) (422) (357) (1) שליטה מבעלי הלוואות בגין הצמדה והפרשי ריבית

 - (5) (11) והתחייבויות חכירה מאחרים הלוואות על ריבית

    

 (1,434) (3,094) (2,573) 
    :אחרותמימון  הכנסות )הוצאות(

 - (150) 94 (2ה )ריבית מס הכנס

 (346) (426) (207) ()ב( 14 ביאור)ראה  שליטה מבעל ערבויות עמלת

 (113) (576) (346) 
    

 (2,649) (3,660) (1,547) נטו, אחרות מימון הוצאות סך

    
 מוצגים שאינם פיננסיים נכסים בגין ריבית הכנסות מתוכן
 270 10 - הוגן בשווי

 שאינן פיננסיות התחייבויות בגין ריבית הוצאות מתוכן
 2,376 3,024 1,465 הוגן בשווי מוצגות

 

 .(2ב')14 -( ו1,2')ג10 ביאור ראה (1)
 )ו( 18באור  ראה (2)

 
 

 הנהלה וכלליות הוצאות - 71 ביאור
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 2020 2019 2018 

 "חש אלפי 

    
 376 1,100 720 ( 1)לשעבר  לבעל שליטהדמי ניהול 

 1,037 1,078 1,427 (1)שכר ונלוות  הוצאות
 - 727 - (3עסקת מיזוג )בגין ייעוץ ושירותים מקצועיים הוצאות 

 - 2,629 334 (2)תשלום מבוסס מניות 
 256 440 328 (1) דירקטורים גמול

 579 530 516 משרד ואחזקתשכר דירה 
 616 569 1,401 רותים מקצועיים יש

 107 105 102 משרדיות ותקשורת
 197 160 196 מסים ואגרות

 63 49 59  ונסיעות רכב אחזקת
 77 94 667 יםביטוח

 44 67 60 אחרות
 215 184 100 והפחתותפחת 

    

 5,910 7,732 3,567 

 
 בדבר עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין. 19 ביאור ראה (1)

  (1) )ד(14 -ו)ג(  15ים ראה באור (2)

 העסקה לא הבשילה. (3)
 
 
 
 
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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  מסים על ההכנסה - 81 ביאור
 
 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת החברה .א
 

 אישרה מליאת הכנסת או חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות  2016בדצמבר  22ביום    (1)

 2018 ינוארחודש מ החל 23% -ל חברות מס שיעור הורדת את, היתר בין, קבע אשר, 2016-ז"התשע( 2018 -ו 2017 התקציב
 .23%ואילך הינו  2018מס החברות שחל על החברה בשנת  בהתאם, שיעור .ואילך

 
 חברה אינה מסווגת כמוסד כספי לצרכי מע"מ ולפיכך חוק מס ערך מוסף חל על כלל עסקאותיה.ה (2)

 
)להלן: "הפקודה"(  1961 -לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א  188פורסם ברשומות תיקון  2012בינואר  12ביום  (3)

"אימוץ תקני דיווח כספי  - 29א לפקודה, כך שנקבע בהוראת שעה כי תקן חשבונאות מס' 87במסגרתו תוקן סעיף 
(" שפרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות לא יחול בקביעת ההכנסה החייבת לגבי שנות המס IFRSבינלאומיים )

לפקודה במסגרתו הוארך  202 פורסם תיקון 2014ביולי  31אף אם תקן זה הוחל בדוחות הכספיים. ביום  2011עד  2007
 .ואילך 2014רשות המיסים לגבי שנות המס  עמדתטרם פורסמה  .2013 -ו 2012תוקף הוראת השעה לגבי שנות המס 

 
   מסים על הכנסה הוצאות מרכיבי .ב

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 2018 2019 2020 באלפי ש"ח             

 
    שוטפים מסים (הוצאותהכנסות )            
 (5) (5) (3) השנה השוטפת  בגין            
 - (1,220) 733 )ראה סעיף ו' להלן( נטו, קודמות שנים בגין התאמות            

 730 (1,225) (5) 
    נדחים מסים הוצאות           

 (581) - - הפחתה של נכסי מסים נדחים
    

 - - (581)  
   

 (586) (1,225) 730 מסים על הכנסה  (הוצאותהכנסות )סה"כ              
 

 מסים הוצאות לבין מסים לפני הרווח על התאורטי המס בין התאמה  ג. 
 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 2020 2019 2018 

 "חש אלפי 

    
 (4,030) (10,486) (9,228) הכנסה על מסים לפניהפסד 

    
 23% 23% 23% החברה על החל המס שעור

    
 (927) (2,412) (2,122) החברה של יהסטטוטורמחושב לפי שיעור המס  מס

    
    :בגין המס בחבות)חסכון(  תוספת

    
 4 644 79 )כולל תשלום מבוסס מניות( מוכרות לא הוצאות

 80 1 48 ואינן מוכרות לצרכי מס IFRSהוצאות שהוכרו בספרים לפי 
 995 337 980 הפרשים זמניים משנת הדיווח בגינם לא נוצרו מיסים נדחים

 (153)  - - בעברנדחים  מסים הוכרוהפסדים משנים קודמות בגינם לא  ניצול
 - - (170) הטבות לצרכי מס מהשנה

 - - (22) הכנסות פטורות
 581 - - הפחתת מיסים נדחים

 - 1,430 1,208 מסים נדחיםהפסדים משנת הדיווח בגינם לא נוצרו 
 - 1,220 (733) ראה סעיף ו' – קודמות שנים בגין מסים

 6 5 3 אחרים הפרשים
    
 1,392 3,637 1,513 
    

 586 1,225 730 מסים על ההכנסה )הכנסות( הוצאות 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 )המשך( מסים על ההכנסה - 81 ביאור
 

 מסים נדחים (התחייבויות) נכסי ד. 
 
 . לעיל (1) אנדחים מחושבים בהתאם לשיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט בסעיף  מסים (1)

 
 :הבאים לפריטים מיוחסת נדחים מסים והתחייבות בנכסי התנועה
 

 

עיתוי  הפרשי
בגין בסיס 
 הדיווח למס

"ן נדל
 להשקעה

 קבוע ורכוש
 הפסדים
 "כסה מועברים

 

 - 272 (43) (229) 2019 בינואר 1ליום  נדחה מס)התחייבות(  נכס תיתר
     
 -  (214) (15) 229 שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 

     

 - 58 (58) - 2019בדצמבר  31ליום  נדחה מס)התחייבות(  נכס תיתר

     
 - (17) 17 - שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

     

 - 41 (41) - 2020בדצמבר  31ליום  נדחה מס)התחייבות(  נכס תיתר
 
 

 נדחים מסים נכסי הוכרו לא שבגינם פריטים (2)
 

 :הבאים הפריטים בגין הוכרו לא נדחים מסים נכסי
 

  בדצמבר  31 ליום  ש"ח אלפי
 2020 2019 

פי חוקי המס הקיימים בישראל, אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים הניתנים על 
ליום , כיוון שאחרים פריטים מסוימיםמלוא ההפסדים המועברים של החברה ולניכוי. נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין 

 , שכנגדה ניתן יהיה לנצלם.בעתיד הניראה לעין לגבי סכומי הכנסה חייבתאין וודאות מספקת  2020בדצמבר  31

 
 

 להעברה הפסדים .ה
 

אלפי  13,143-לשנים הבאות המסתכמים בסך של כ הלהעברלחברה הפסדים מעסק והפסדי הון  2020בדצמבר  31ליום 
 אלפי ש"ח, בהתאמה. 322-ש"ח וכ

 
 נדחה מס נכס הוכר לא שבגינו הפסד נדחה מס נכס הוכר שבגינו הפסד  

 בדצמבר 31 ליום בדצמבר 31 ליום  

  2020 2019 2020 2019 

 ש"חאלפי                    
      
 35,793 322 - - הון  יהפסד 
 38,000 12,963 252 180 מעסק יםהפסד 
   

180 
 

252 
 

13,285 
 

73,793 

 
 
 
 

    
 9,836 7,447  הפרשים זמניים

 35,793 322   מס לצרכי הון הפסדי
 38,000 12,963   מס לצרכי מעסק הפסדים

   
20,732 

 
83,629 

    



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 )המשך( מסים על ההכנסה - 81 ביאור
 
 

 מסשומות  ו.  
 

 ה, לפיהן נדרש2014-2017לחברה שומות לשנות המס הוצאו  2019 דצמברבחודש  ,במסגרת ביקורת שומות שנערכה לחברה
במסגרת הביקורת הועלו על ידי  .והפרשי הצמדה תאלפי ש"ח, לפני ריבי 1,220-החברה לשלם סכומי מס בסך כולל של כ

המשמעותית שבהן דוחה את עמדת המס בה נקטה החברה, פקיד השומה מספר טענות כנגד עמדות מס של החברה, אשר 
על בסיס חוות דעת משפטית שקיבלה, לפיה לחברה זכות לקיזוז הפסדים מועברים אשר נוצרו לה בתקופות עבר, כנגד 
הכנסתה החייבת מפעילותה הנוכחית. כמו כן הועלו על ידי פקיד השומה טענות נוספות לגבי התאמות שערכה החברה 

 ח למס על בסיס מזומן ולגבי דרישת הוצאות שנתהוו לחברה טרם תחילת פעילותה העסקית הנוכחית. לשם דיוו

דיונים בין באי מספר לאחריה נערכו השגה על השומות האמורות ולפקיד השומה החברה הגישה  2020בחודש פברואר 
שומה הבין החברה לבין פקיד  חתםנ 2020בחודש דצמבר הכוח החברה לפקיד השומה לגבי עמדות כל אחד מן הצדדים. 

אלפי ש"ח )בתוספת ריביות  487-תשלום סכומי מס בסכום כולל של כ  שתוצאתוהסכם שומות לשנות המס האמורות, 
כן נקבע בהסכם  .כנגד סילוק כל טענות הצדדים לגבי שנות המס האמורות אלפי ש"ח( 56-והפרשי הצמדה בסך כולל של כ 

 אפס.  תועמד על 2017בדצמבר  31ליום של החברה ההפסדים המועברים ל כליתרת  השומות האמור כי

אלפי ש"ח,  94-ש"ח וכ אלפי 733-בסך כ  ובהכנסות מימון בשנת הדיווח בהכנסות מיסים ההכיר בשל האמור, החברה
 .בהתאמה
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 צדדים קשורים ובעלי עניין - 91 ביאור
 
 ההשליטה בחברבעלי  .א

 
 2019במרס  19עד ליום  בחברה השליטה (1)

 
הושלמו במקביל שתי עסקאות שעם השלמתן החזיקה חברת שרון פלאצ'י יזמות עסקית בע"מ )חברה  2016באפריל  3ביום 

מהון  49.66%-פלאצי" או "פלאצ'י"( בכ ת"חבר –פרטית בבעלותו של מר שרון פלאצ'י, בעל השליטה בחברה לשעבר ולהלן 
מהון  14%-המניות של החברה, וכל אחת מבין החברות הפרטיות דישון השקעות בע"מ וראיתלון השקעות בע"מ בכ 

 המניות של החברה.
 מאותו המועד.החל יחד של דישון, ראיתלון ופלאצ'י כבעלות השליטה בחברה  ןיחסיה במסגרת הסכמות בין הנ"ל הוסדרו

  
 2020ביולי  21ועד ליום  2019 מרסב 20 החל מיום בחברה השליטה  (2)

 

 בקשרמכר  הסכםחתימת  עללאותו המועד )פלאצ'י, דישון וראיתלון( הודיעו בעלי השליטה בחברה  2018בנובמבר  26 ביום
את מלוא מניותיה בחברה  רותמכודישון  ראיתלוןאחת מבין  כל כי, היתר בין, נקבע בהסכם. בחברה החזקותיהם עם

 .בהסכם שנקבעו תנאים מספר'י, בכפוף להתקיימות פלאצל( 28%-כ המהוות רגילות מניות 15,107,292"כ בסה)

הושלמה העסקה  2019במרס  20ידי פלאצ'י, ביום -הודיעה החברה כי בהתאם למידע שנמסר לה על 2019 סבמר 20 ביום
כמו כן, בוטלו באופן  עניין( בחברה. ותבעלאו שליטה  בעלות)וכן  מניות תוולפיכך חדלו ראיתלון ודישון להיות בעל

 בחברה.יחד אוטומטי ההסכמות בין פלאצ'י לריאתלון ודישון בנוגע להיותם בעלי השליטה 

למיטב ידיעת החברה, על פי מידע שמסר לה פלאצ'י, לאחר השלמת רכישת המניות מדישון וראיתלון ולאחר מכירת  מניות 
לבעלת  מניותיו העברת תחילת, החזיק פלאצ'י נכון ליום 2020והרבעון הראשון לשנת  2019די פלאצ'י במהלך שנת על י

 מהון המניות של החברה. 65.43%-השליטה הנוכחית בחברה, כאמור בסעיף הבא, בכ 

כתבי האופציה אשר הוקצו  12,500,000דיווח בעל השליטה בחברה כי השלים רכישה של  2020בפברואר  9בנוסף, ביום 
 (.1) (ד)14למלווים, כאמור בבאור 

 2020 ביולי 22השליטה בחברה החל מיום  (3)
 

 חברת ובין בינומזכר הבנות מחייב  חתימת פלאצ'י הודעה בדברמר מקיבלה  כיהחברה  הודיעה 2020בפברואר  6 ביום
 "הרוכשת"(. -, חברה פרטית בשליטתו של מר רני צים )להלן "מבע אחזקות צים רני חברת לבין, פלאצ'י

מניות של  5,395,460 לרוכשתפלאצ'י חברת  מכורתהראשון  בשלבנקבע כי  שהושגו בין הצדדים מותההסכ רתגבמס
. חאלפי ש" 150 -כתמורת סך של  החזיקהשאופציה הכתבי מ 1,250,000וכן  ח"ש אלפי 3,066 -החברה תמורת סך של כ

פלאצ'י  דשהעמיהלוואות בעלים אלפי ש"ח כנגד המחאת  6,377 של נוסף סכום'י פלאצחברת ל תעביר בנוסף, הרוכשת
  .על ידי החברה סכום זהפרעון יערוב אישית ל מר פלאצ'י, כאשר בסכום זהה לחברה

 בחברה שליטה היתר לקבלת בבקשה, לרשות שוק ההון תפנה הרוכשת, הראשון השלב השלמת לאחר בסמוךעוד נקבע כי          
 .ציםרני למר 

 פלאצ'יחברת  מכורת, לקבלתו ובכפוף, כאמור שליטה היתר הרוכשתימי עסקים מהמועד בו תקבל  3השני, בתוך  בשלב 
כתבי אופציה של החברה  4,387,500אלפי ש"ח וכן  8,814-כ של סך תמורת החברה שלנוספות  מניות 18,938,070 לרוכשת

  אלפי ש"ח. 527 -תמורת סך של כ
בתמורה  האמורים לעילבמסגרתו העבירה הרוכשת לפלאצ'י את הסכומים  ןהושלם השלב הראשו 2020בחודש מרס          

על  פלאצ'י לרוכשת הוסכם בין 2020בפברואר  25. כמו כן, ביום והמחאת ההלוואות לקבלת המניות, כתבי האופציה
 הרוכשת החזקות שעורסתכם יעסקאות אלה שתי לאחר ש כךכל כתבי האופציה שהיו אמורים להמכר בשלב השני,  העברת
 ה.לבעלת עניין בחבר רוכשתהנהייתה  שלב זה,עם השלמת מלא(.  בדילול 16.7%-)כ 10% -כבבחברה 

ם קבלת היתר עתוספת למזכר ההבנות לפיה התחייב פלאצ'י כי לבין הרוכשת נחתמה בין פלאצ'י  2020במרס  19ביום  
 . 10%, שיעור החזקותיו בחברה )לא בדילול( לא ייעלה בכל רגע נתון על שליטה בידי מר רני צים

כי הרוכשת  , בין היתר,וסכםהגיעו להסכמות במסגרתן ה והרוכשתדיווחה החברה כי מר פלאצ'י  2020במאי  11ביום  
כתי אופציה ויתרת הסכום הינה על  4,387,500אלפי ש"ח בגין  527-מתוכו כ ש"ח,מליון  4תעביר לפלאצ'י סכום נוסף של 
 חשבון המניות של השלב השני. 

 ש"ח, אלפי 6,377 -כ בסךרת תשלום תמו 2020בחודש מרס  יתרת הלוואות הבעלים שהומחו לרוכשתך כי מתו הוסכםעוד  
 פלאצ'י,לרוכשת על ידי סכום זהה  תשלום, בתמורה ללמר פלאצ'יעל ידי הרוכשת אלפי ש"ח יומחה בחזרה  2,465סך של 

 אלפי ש"ח. 3,911-שיתרת הלוואת הבעלים שתומחה לרוכשת תסתכם בככך 
ביצעו התאמה למחיר מניות המנה השניה כך שתמורתן תסתכם  הצדדיםלאחר ש כי דיווחה החברה 2020ביולי  22ביום  

)ולאחר  שלמת העסקהשלמועד הכך , לרוכשת הושלמה מכירת השליטה בחברהותמורה זו שולמה, ש"ח אלפי  6,996-בכ
בדילול מלא(,  9.71%-כממניות החברה ) 9.06%-בכ  פלאצ'י קהחזי לצד ג' אחר(נוספות שהחזיקה פלאצ'י מכירת מניות 

  בדילול מלא(. 53.39% -כממניות החברה ) 59.34% -בכ החזיקהואילו הרוכשת 
 בהתאם, החל ממועד ההשלמה רואה החברה ברוכשת כבעלת השליטה בחברה.  
 50.79%-ממניות החברה )כ 53.43%-נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, מסתכמות החזקות בעלת השליטה בחברה בכ        

 בדילול מלא(.          6.24%-)כ 6.86%-בכבדילול מלא( ואילו פלאצ'י מחזיק 
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 )המשך( צדדים קשורים ובעלי עניין - 91ביאור 
 

 עניין ובעלי קשורים לצדדים הטבותו תגמול, עסקאות בדבר נתונים .ב
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 2020 2019 2018 

 ש"ח אלפי 

    
 - - 50 (3)ראה גהכנסות ממתן אשראי 

    
    אחרות, נטו מימון (הוצאות) הכנסות

 (478) (395) (429) לוואותעמדת הה בגין שליטה לבעלי ריבית
 (346) (426) (207) )ב(( 14 ביאורראה ) שליטה בעל עמלת העמדת ערבות על ידי

 270 10 -  שליטה מבעל ריביתהכנסות 
 (147) (27) 72  שליטה מבעלי הלוואות של למדד הצמדה

    
 (701) (838) (564) נטו, הכנסות )הוצאות( מימון הכל סך

    
    וכלליות הנהלה הוצאות

 376 1,100 720 ((1')ד )ראה ניהול דמי
 256 440 328  דירקטורים  שכר

 - - 23 מנכ"ל אחזקת רכב
 - - 14 ((7)ראה ד' ) משרדיות

 - - 91 (15)ראה ביאור  מניותתשלום מבוסס 
 67 69 300 ((5,)(3)ראה ד') ונלוות שכר

    
 699 1,609 1,476 הוצאות הנהלה וכלליות הכל סך

    
 7 7 11 ות לעילההטב מתייחסות אליהם הגורמים מספר

 

 יתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין  .ג
 

 בדצמבר 31 ליום 

 2020 2019 

 ש"ח אלפי 

   

 12 -  חובה ויתרות חייבים

 - 3,940  (3לקוחות והמחאות לגביה )

 6 18 (2) זכות ויתרות זכאים

 9,304 3,915 (1) שליטה מבעלי הלוואות

   

  

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, בגין פיגור בהעמדת הלוואות הבעלים ביחס למועדים שנקבעו בהסכם  (1)
 עד למועד העמדת ההלואה בפועל. לשנה  10%לחברה בשיעור  בתשלום ריביתת פלאצ'י חבר נדרשהההשקעה בחברה, 

בת זכות כלפי  יתרות - 2019בדצמבר  31יתרת זכות כלפי מנכ"ל החברה בגין שכר, ליום  - 2020בדצמבר  31ליום  (2)
 .(5,)(3)ד() 19 ראה באור .בחברה בגין שכר לשעבר זוגו של בעל השליטה

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות, לאחר אישור מוסדות החברה את התקשרות  2020בספטמבר  22ביום  (3)
החברה בהסכם מסגרת עם בעלת השליטה בחברה, לביצוע עסקאות ניכיון שיקים בחברה עם לקוחות שונים אשר 

וזאת עד  על השליטה בחברה,בחברות, בשליטה מלאה או חלקית, של  םהינשימסרו לחברה לנכיון  השיקים כותבי
מהונה העצמי של החברה )בתוספת הלוואת הבעלים(, כאשר מר רני צים יערוב אישית לפרעון  50%לשיעור של 

 שיעור הריבית לביצוע העסקאות האמורות.קביעת בין היתר, אושר מנגנון ל השיקים האמורים.
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 המשך() צדדים קשורים ובעלי עניין - 91 ביאור
 
 עניין ובעלי קשורים צדדיםעם  והתקשרויות הסכמיםנוספים בדבר  פרטים .ד

 

 פלאצ'ישרון  מרהתקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם  .1
 

מר פלאצ'י לחברה  עמידההתקשרות בין החברה לבין מר שרון פלאצ'י, לפיה  לתוקפהנכנסה  2015 ביוני 21 ביום
 3וזאת לתקופה של  עסקים ראשי, בכפיפות לדירקטוריון החברה, כמנהל 'יפלאצ חברתשירותי ניהול, באמצעות 

אחראי על פיתוח, ניהול ותפעול עסקי החברה, בהיקף של משרה מלאה היה . במסגרת שירותי הניהול פלאצ'י שנים
 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ. 800בתמורה לדמי ניהול שנתיים בסך של ו

כללו בפוליסות נכתבי התחייבות לשיפוי ו/או פטור מאחריות ו קיבלוחברת פלאצ'י ופלאצ'י בהתאם להסכם הניהול, 
החברה מעת לעת ביחס לכלל נושאי המשרה ובכפוף לקבלת  ןבה התקשרהביטוח אחריות נושאי משרה, כפי ש

 פי כל דין.  האישורים על
ההסכם ובסיומו,  עם מר פלאצ'י כלל התחייבות של פלאצ'י לאי תחרות בעסקי החברה במהלך תקופת הניהולהסכם 

 שלושבהוראות בקשר עם סיום הסכם הניהול לרבות תקופת הודעה מוקדמת והוראות בקשר עם הארכת ההסכם 
כי לחברה עומדת זכות להביא את ההסכם לידי סיום מכל סיבה שהיא  הניהולבין היתר קבע הסכם שנים נוספות. 

 חריגים כפי שנקבעו בהסכם.  חודשים או באופן מיידי, במקרים 6במתן הודעה מוקדמת בת 
"ל כמנכ'י פלאצמר  כיהן ,לעיל( 1)א בסעיף מתוארתה השליטה לשינוי העסקה השלמת עם, 2016 באפריל 4 מיום החל

 .נוספת תמורה ללא וזאת, לעיל כאמור בה הראשי העסקים מנהל היותו על בנוסף החברה
התקבל אישור האסיפה  2019במאי  31ביום ו פלאצ'יחברת פג תוקף ההתקשרות בין החברה לבין  2018ביוני  20ביום 

, למעט עדכון התמורה החודשית לסך של השפקע תקשרותהתנאי , בתנאים דומים לניהולהכללית, להארכת הסכם ה
 שנים.  3-ל ,2018ביוני  21מיום  תרטרואקטיביוהכל  ,אלפי ש"ח בתוספת מע"מ 60

 מנכ"ל מר יהל בן סירה.כלאצ'י חדל מלכהן כמנכ"ל החברה ובמקומו מונה מר פ כי הודיעה החברה 2020ביולי  2ביום 
, 2020בדצמבר  31חודשי הודעה מוקדמת, דהיינו עד ליום  6בהתאם להסכם הניהול, זכאי מר פלאצ'י לתשלום בגין 

, ר פלאצ'ילמ ולמוש אלפי ש"ח + מע"מ 60דמי ניהול חודשיים בסך וזאת בכפוף למתן שירותים בתקופה זו. לפיכך, 
בהתאם,  .2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום  , במהלך תקופת חפיפה למנכ"ל הנוכחיגם לאחר שחדל מלכהן כמנכ"ל

 אלפי ש"ח. 720-הסתכמו דמי הניהול ששולמו למר פלאצ'י בכ  2020 בדצמבר 31מהלך השנה שהסתיימה ביום ב
 

החברה את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח נושאי משרה  דירקטוריוןו התגמול וועדת ואישר 2020 במרס 11 ביום .2
למועד אישור  נכון. 2020 במרס 10 ביום כלליתה האסיפהידי -על שתנאיהן תואמים את מדיניות התגמול שאושרה

בגבול  2020 ביולי 22 שתחילתה ביוםחודשים  12ביטוח אחריות לתקופה של  פוליסת לחברההדוחות הכספיים, 
 .ביטוח פוליסותשל  שכבות 2-מחולקת ל ,יםמליון דולר 4של  מצטבראחריות 

 
עו"ד אורית פלאצ'י, רעייתו של מנכ"ל ובעל השליטה  הועסקה  2020 ספטמברועד לחודש  2017 מרסהחל מחודש  .3

חברה לטיפול בנושאים משפטיים במהלך העסקים השוטף )לרבות הליכי גביה, פנימית של ה כיועצת משפטית, לשעבר
אלפי ש"ח.  4.7-של כ )ברוטו( פועל ורישום שעבודים( וזאת בהיקף של חצי משרה ובתמורה לשכר חודשיהוצאה ל

 ח(.אלפי ש" 67 – 2018 ;אלפי ש"ח  69 -כ - 2019אלפי ש"ח ) 49 -הסתכמה בכ 2020בשנת  הגב' פלאצ'י העסקתעלות 

ברה הנדרשים, אושרה העמדת מסגרת הודיעה החברה כי לאחר שהתקבלו אישורי מוסדות הח 2020ביוני  22ביום  .4
, במסגרתה יעמיד מר פלאצ'י לחברה מעת בחברה לאותו מועדהלוואות חדשה על ידי מר שרון פלאצ'י, בעל השליטה 

מליון ש"ח, ללא ריבית או הצמדה, וכן ללא העמדת בטוחות לפירעון ההלוואה, אשר  1.5לעת הלוואות בסך של עד 
 ,העמיד מר פלאצ'י לחברה 2020. במהלך שנת , לפי שיקול דעת החברהממועד העמדתןחודשים  12תפרענה בתוך עד 

 .2020בדצמבר  31נכון ליום  ,לשיעורין, נפרעו במלואןאשר אלפי ש"ח,  1,650-הלוואות בסך כולל של כמעת לעת, 
 

ה על מינויו של מר , לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, הודיעה החבר2020ביולי  1ביום  .5
שנים, חלף מר שרון פלאצ'י, אשר סיים את תפקידו כמנכ"ל באותו  5יהל בן סירה לתפקיד מנכ"ל החברה לתקופה של 

, זכאי 90%בתמורה לכהונתו כמנכ"ל החברה בהיקף משרה של  ההסכם ההעסקתו של מר בן סירה קובע כימועד. 
"ח בתוספת הפרשות מלאות לפיצויים, תגמולים וקה"ל, וכן לרכב אלפי ש 30מר בן סירה לשכר חודשי )ברוטו( בסך 

אלפי ש"ח שהחברה תישא במלוא עלויות אחזקתו, לרבות גילום המס בגין השימוש ברכב.  140של עד  בשוויצמוד 
מהרווח לפני מס של החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים  1.5%בנוסף, מר בן סירה זכאי למענק שנתי בשיעור 

 , בהתאמה. 2024-ו 2023,  2022, 2021, 2020אלפי ש"ח לשנים  275-ו 225,  175, 125, 75עד לסכום של  השנתיים,
מיליון כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות  1 -זכאי ללא תמורה לנקבע בהסכם ההעסקה כי מר בן סירה כמו כן, 
הסתכמה עלות העסקתו  2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  .15 בביאור המפורטים לתנאים בהתאם ,החברה

 אלפי ש"ח(. 91-כ בסךאלפי ש"ח )כולל הוצאות רכב, והוצאות תגמול מבוסס מניות  365-הכוללת של בן סירה לסך כ

התקבל בידי החברה כתב התחייבות מבעלת השליטה בחברה ובעל השליטה בה, לפיו הם  2020באוגוסט  26ביום  .6
שיידרש על ידי החברה מעת לעת לצורך מימון  כלמיליון ש"ח, כ 10בסכום של עד  מימוןמתחייבים להעמיד לחברה 

קף לאחר שהחברה מימשה אופציות חודשים. התחייבות זו תיכנס לתו 12פעילותה השוטפת, וזאת לתקופה של 
אחרות להשגת מימון, ככל שיעמדו בפניה. דירקטוריון החברה ערך דיון לגבי יכולת ההסתמכות על התחייבות זו, 

  לגבי יכולת החברה להסתמך עליה.והניח דעתו 

 

 רכישת ציוד משרדי מחברה קשורה לבעל השליטה. .7
 

 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
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  הוצאות אחרות - 20 ביאור
 

  
 בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשנה  
 2020  2019  2018 
 ש"ח אלפי 

      
 134  9  420 שינויים בשווי הוגן נדל"ן להשקעה

 12  21  111 רכוש קבוע בגיןהפסד הון 
 11  63  12 אחרים

 543 
 

93 
 

157 

 
 

  חכירות - 21 ביאור

                                                                                                                                                                                                                                                              

 
שנים, ומעת לעת עשויה לשנות את כמות  3כלי רכב מחברת ליסינג לתקופה של  2החברה חוכרת  2020החל מחודש יולי 

פי צרכיה השוטפים. כלי הרכב החכורים מזוהים באמצעות מספרי רישוי ורישיונות רכב, כאשר לחברת -הרכבים על
יים. הרכבים החכורים משמשים את מנכ"ל החברה הליסינג אין יכולת החלפה של כלי הרכב, למעט במקרים של ליקו

וסמנכ"ל הכספים שהסכמי העסקה שלהם כוללים מחויבות להעמיד רכב לרשותם. החברה טיפלה בהסדר שבינה ובין 
לחברה  .IAS 19ובהסדר שבינה ובין עובדיה כהסדר שבתחולת תקן  IFRS 16חברות הליסינג כהסדר חכירה שבתחולת 

 או ביטול בהסכמים עם חברת הליסינג אשר וודאי באופן סביר שימומשו./אין אופציות הארכה ו
 

 ש"ח. אלפי 225-במועד ההכרה לראשונה, החברה הכירה בהתחייבויות חכירה בגין הרכבים האמורים בסך של כ
 
 

 כסי זכות שימוש.       נ1
 

 להלן הערך בספרים של נכסי זכות שימוש והתנועה במהלך התקופה:
 
  סה"כ      באלפי ש"ח           

  -     2020בינואר  1יתרה ליום 
 (27)     פחת בגין נכסי זכות שימוש

  225     סכום שהוכר לראשונה 
 198     2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 התחייבות בגין חכירה       .2 
   

 ניתוח מועדי פירעון של התחייבויות בגין חכירה של החברה 
  

 2020בדצמבר  31   באלפי ש"ח
 73   חלויות שוטפות –שנה ראשונה  
 69   שנה שניה 
 35   שנה שלישית 
 177   סך הכל 
     

 
 מידע נוסף בגין חכירות.       3 

 
  סכומים שהוכרו ברווח והפסד)א(  

 
  2019 2020  באלפי ש"ח 

 - 3 הוצאות ריבית בגין התחייבות חכירה
 336 309 המתייחסות לחכירות לטווח קצרהוצאות  
 - 2 הוצאות המתייחסות לחכירות של נכסים בעלי ערך כספי נמוך 
 - 27 הוצאות הפחתת נכסי זכות שימוש 
    
 336 341 סך הכל 

 
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
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 )המשך(חכירות  - 21 ביאור

 
 ת )המשך(מידע נוסף בגין חכירו       .3 

 
 וחכירות של נכסי בסיס בעלי ערך כספי נמוךחכירות לטווח זמן קצר   )ב( 

 
בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, החברה מטפלת בחכירות לטווח של עד שנה ובחכירות של נכסים  3כאמור בביאור  

בעלי ערך כספי נמוך בדרך של רישום הוצאות חכירה על בסיס קו ישר על פני תקופת החכירה, חלף הכרה בנכס זכות 
ושטחי חניות, אשר להערכת החברה  חוזה חכירת משרדים ובהתחייבות חכירה בגינן. חכירות אלו כוללותשימוש 

 .ציוד אלקטרוני וחוזה בגין במועד ההתקשרות בו לא קיים צפי סביר כי יוארך מעבר לשנה, 
 

 
 

 לפי ש"ח.א 180 -כ היא 2020בדצמבר  31סך המחויבות של החברה בגין חכירות לטווח קצר נכון ליום 

 
  

 סכומים שהוכרו בדוח על תזרימי מזומנים  )ג(
 

  
 באלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה  

 2020בדצמבר  31ביום 

לשנה שהסתיימה 

 2019בדצמבר  31ביום 

 
שטופלו תחת  סך תזרים המזומנים ששולם עבור חכירות 

IFRS 16 

 
 

52 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שלא נכללו במדידה של התחייבות חכירה תשלומי חכירה הכוללים דמי חכירה משתנים  )ד(
 

בחוזי חכירת כלי הרכב, תשלומי החכירה צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ביום ההתקשרות בהסכם החכירה. 
לא היו  2020ההוצאות הנובעות מהערכה מחדש של תשלומי החכירה אשר נזקפו במקביל לנכס ולהתחייבות בשנת 

 מהותיות.

 יהלמנ הפסד - 22באור 
 

 בסיסי למניה הפסד            
 

 לשנה, מחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור. ההפסדהבסיסי למניה התבסס על  ההפסדחישוב 
 

    2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי   

 
    

 4,616 11,711 8,498 שנהל הפסד

 
 :ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות            

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020 2019 2018 

 אלפים אלפים אלפים  

 

 53,954,612 53,954,612 53,954,612 בינואר  1יתרה ליום 
    

 - - 7,321,939  כתבי אופציה שמומשו למניותהשפעת 
    

    ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו 
 53,954,612 53,954,612 61,276,551 למניה הבסיסילצורך חישוב הרווח 

 
 
 

 
  



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
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 )המשך( למניה הפסד - 22באור 
 

 מדולל למניה הפסד
 

המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה מחולק בממוצע המשוקלל של  ההפסדהמדולל למניה התבסס על  ההפסדחישוב 
 מספר המניות הרגילות שבמחזור, לאחר התאמה בגין כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות באופן הבא:

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי   

 
    

 4,616 11,711 8,498 ששימש לצורך חישוב רווח בסיסי למניה הפסד

 
 ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות )מדולל(:           

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2020 2019 2018 

 אלפים אלפים אלפים  

 

 53,954,612 53,954,612 61,276,551 מספר המניות המשוקלל ששימש לצרכי חשוב הרווח 
    הבסיסי
 - -    -  שבמחזור יה למניותכתבי אופצהשפעת 

    
    ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו 

 53,954,612 53,954,612 61,276,551 לצורך חישוב הרווח המדולל למניה

 
אלפי כתבי אופציה לא נכללו בחישוב הממוצע המשוקלל  12,500-וכ 68,352 -של כ סך 2019בדצמבר  31-ו 2020בדצמבר  31בימים 

מדללת. שווי השוק הממוצע של מניות החברה -אנטי היתההמדולל למניה מאחר והשפעתם  ההפסדשל מספר המניות לחישוב 
לצורך חישוב ההשפעה המדללת של כתבי האופציה, התבסס על מחיר השוק המצוטט של המניה במהלך התקופה שבה היו כתבי 

 אופציה במחזור. ה
 
 

 הדיווח תום תקופתלאחר  אירועים - 23 ביאור
 

 א' פיננסי וואה מגוףהל קבלת .א
מליון ש"ח וזאת  10הלוואה בהיקף כולל של  תלקבלבהסכם א' עם גוף פיננסי התקשרה החברה  2021בינואר  6ביום 

תשלומים חודשיים  12-ב ותפרע 3.15%ר פריים + לצורך מימון פעילותה השוטפת. ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעו
אישית לפרעון ההלוואה,  בחברה העמיד ערבות . בעל השליטה2022במרס  7 ליום ועד 2021באפריל  7החל מיום  שווים,

  אחרת.בבטוחה  תמובטח האינ ההלוואהולמעט ערבות זו 
בפרעון חובות החברה כלפי ספקים/ אי עמידה או פיגור הכוללות עילות לפרעון מיידי  ונקבע ההלוואה במסגרת הסכם

כפי מידה  באמותעל ידי חברות מידע ואי עמידה  מתן צו כינוס לחברה ; הרעה בדירוג החברה בנקים / גוף פיננסי א';
 שנקבעו ו/או יקבעו לגבי מסגרות אשראי של החברה מנותני אשראי אחרים.

 

 בחברה הפועלת בתחום הפינטקעסקת השקעה  .ב
מהונה המונפק והנפרע של חברה הפועלת  31.42%התקשרה החברה במזכר הבנות מחייב לרכישת  2020בדצמבר  28ביום 

שנים,  3מיליון ש"ח. כן כלל מזכר ההבנות אופציה, אשר תוענק לחברה לתקופה של  9.6בתחום הפינטק בתמורה לסך של 
באופן שלאחר מימושה )ככל ותמומש(  פים,מליון ש"ח נוס 23-של הנרכשת בתמורה לסכום של עד כ לרכישת מניות נוספות

 .מהונה המונפק והנפרע של הנרכשת 51%תחזיק החברה בעד 
מליון  3העבירה לנרכשת סך של  2021בינואר  13יום וב הסכם ההשקעה תעל חתימ הודיעה החברה 2021בינואר  10ביום 

יתרת מהון המניות המונפק והנפרע של הנרכשת.  12.68%-כשהיוו לאחר הקצאתן כנגד הקצאה של מניות  ש"ח במזומן
, כאשר בגין 31.12.21 -ו 30.9.21, 30.6.21, 31.3.21ימים בתשלומים שווים ב 4-תפרע במליון ש"ח  6.6בסך  סכום ההשקעה

מהונה המונפק  נוספים 18.74%-שיהוו בסך הכל לאחר הקצאתן ככל תשלום יוקצו לחברה מניות נוספות של הנרכשת 
 .של הנרכשת והנפרע

החברה הנרכשת פועלת בתחום הפינטק ומתמחה במערכות טכנולוגיות לניהול ותפעול ארנקים דיגיטליים וכרטיסי חיוב 
 נטענים, ולמועד אישור הדוחות הכספיים אינה בעלת הכנסות משמעותיות.

 
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
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 )המשך(  הדיווח תום תקופתלאחר  אירועים - 23 ביאור
 

 נוספות אשראי קבלת מסגרות .ג
 

 תאגיד בנקאי א'
"ח ש מליון 15עד  של בסךאשראי  תמסגר העמדת סכםהתקשרה החברה עם תאגיד בנקאי א' בה 2021 ינואר בחודש

 . 1.8%+  פריים בשיעור שנתית ריבית ושאתנ, שנה של לתקופה
 התחייבה החברה לעמידה בהתניות ובאמות המידה הבאות:ת במסגרת ההתקשרו

 
מסך מאזן החברה )כהגדרתו בהסכם(, וכן לא יפחת  20%מוחשי )כהגדרתו בהסכם( לא יפחת משיעור של העצמי ההון ה -

 .2021הרבעון הראשון לשנת , החל מש"ח מליון 20מסך של 
 הבלתי מהיתרה 150%-מ יפחת לא אשר בסכום דחויות המחאות הבנקאי בתאגיד החברה בחשבון מופקדים יהיו עת בכל -

 :הבאים בתנאים, היתר בין עומדות אשר, האשראי של מסולקת
* סכום ההמחאות אשר יוסבו לחברה על ידי חייב או מושך בודד והופקדו לחשבון החברה בתאגיד הבנקאי לא יעלה על 

 ;בהתאמה, מושכים אועל ידי כל החייבים  לחברה הוסבו אשר ההמחאות כל מסך  5%
מסך כל סכומי ההמחאות שהופקדו בחשבון  20%חר לא יעלה על סכום ההמחאות אשר הוסבו לחברה על ידי נש"מ א  *

 החברה בתאגיד הבנקאי;
המחאות שתפקיד החברה בחשבונה בתאגיד הבנקאי לא תהיינה המחאות שנמשכו ע"י תאגידים בשליטתו במישרין או   *

 של בעל השליטה בחברה. ןבעקיפי
 יום. 180של ההמחאות המופקדות בחשבון כאמור לא יעלה על  פרעונן זמן *
 .20%היחס בין הכנסות מימון נטו בדוח על הרווח והפסד ליתרת תיק הלקוחות במאזן לא יעלה בכל עת על  -

צמצום מסגרת האשראי או ביטולה  ,מיידי לפרעוןהאשראי  להעמדתעילות שונות  מסגרת האשראי נקבעו בהסכם
 מהתחייבותיהמתן אשראי, הכללת הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים, הפרת איזה  רשיוןאובדן : היתרבין  ,הכוללות
 לפרעוןבזכות להעמדה של החברה קרות אירוע שתוצאתו עלולה לזכות מוסד פיננסי או נושה מהותי , בהסכםהחברה 

חייבויות לתאגיד הבנקאי במועדן, מסירת הת בפרעוןעמידה  אי  ,של חובות או התחייבויות שונות של החברה כלפיו מיידי
כלפי התאגיד הבנקאי, דיון או החלטה של מוסדות החברה על פתיחת  במסמכים שנחתמוהצהרה או מצג שאינם נכונים 

על ידי צד ג' , מגעים להסדר חוב מול צד ג' שלדעת  פרעוןאו פירוק רצון או בקשה לפתיחת הליך חדלות  פרעוןהליכי חדלות 
בנקאי עשויה להיגרם לו פגיעה בגינו, בקשה להטלת עיקול או הטלת עיקול על רכוש של החברה לרבות על התאגיד ה

בטוחות שהועמדו לתאגיד הבנקאי, בקשה למינוי כונס נכסים לחברה,  הרעה, לפי שיקול דעתו של התאגיד הבנקאי, בערך 
קאי, אירוע שעלול לפגוע ביכולת הכלכלית התחייבויות החברה לתאגיד הבנ פרעוןהבטוחות או הערובות להבטחת 

והפיננסית של החברה, הכרזה על החברה כחברה מפרה כמשמעותה בחוק החברות וכן הרעה במצבו של ערב לחוב או 
 מחזיק מהותי באמצעי שליטה בחברה.

ימים במקרה בו  21כן לתאגיד בנקאי א' עומדת הזכות לבטל את מסגרת האשראי תוך מתן הודעה מוקדמת בת  כמו
יתברר כי הצהרה כלשהיא של החברה אינה נכונה, במקרה בו החברה לא תעמוד בתשלום לתאגיד במועדו, תפר התחייבות 

מצב שבעטיו יהיה חשש כי הבטוחות  יווצראו  כלשהיא מהתחייבויותיה לתאגיד הבנקאי, או במקרה בו יתקיים אירוע
 להפרעשניתנו אינן מספיקות להבטחת הכספים להם זכאי התאגיד הבנקאי מהחברה ואשר יהיה בו כדי להשפיע על סיכויו 

 הבטוחות הנ"ל.
 

 תאגיד בנקאי ב'
מיליון ש"ח, בדרך  5על סך   מסגרת אשראי להעמדתהתקשרה החברה עם תאגיד בנקאי ב' בהסכם  2021 ינוארבחודש 

 .1.75%+  פרייםריבית שנתית בשיעור נושאת  ,של שנהשל הלוואות אונקול לתקופה 
 :על פי כתב התניות כדלקמן בהתניות ובאמות המידההתחייבה החברה לעמוד במסגרת ההסכם 

מסך מאזן החברה )כהגדרתו בהסכם(, וכן לא יפחת  20%מוחשי )כהגדרתו בהסכם( לא יפחת משיעור של העצמי ההון ה -
 מליון ש"ח.  20מסך של 

מסך כל ההמחאות אשר הוסבו לחברה, כאשר  3%סכום ההמחאות אשר יוסבו לחברה על ידי חייב בודד לא יעלה על  -
 החברות של בעל השליטה. התחייבות זו לא תחול ביחס להמחאות של חייב מקבוצת

מהיתרה הבלתי  150%-בכל עת יהיו מופקדים בחשבון החברה בתאגיד הבנקאי המחאות דחויות בסכום אשר לא יפחת מ -
 מסולקת של האשראי, אשר עומדות בין היתר, בתנאים הבאים:

 ליון ש"ח;מ 1המופקדות בחשבון כאמור מחייב בודד לא יעלה בכל עת על * הסכום הכולל של ההמחאות 
 ש"ח ביחס לחייב מקבוצת החברות של בעל השליטה; מליון 4* הסכום הכולל של המחאות המופקדות בחשבון לא יעלה על 

 ;בלבד' ג צד עסקאות בגין הינן כאמור בחשבון המופקדות ההמחאות* 
 יום. 180של ההמחאות המופקדות בחשבון כאמור לא יעלה על  פרעונן זמן *

על פי כתב  של החברה  התחייבותהפרת  הכוללות מיידי לפרעוןנקבעו עילות להעמדת האשראי מסגרת האשראי  בהסכם
כמו כן , החברה התחייבה להודיע  איננה נכונה. ההתניותובמקרה בו יתברר כי איזו מהצהרות החברה בכתב  ההתניות

מאלה בהם מחויבת  מחמירים או שונים פיננסייםכלפי צד ג' לעמוד ביחסים  תחייבלתאגיד בנקאי ב' על כל מקרה בו ת
כלפי תאגיד בנקאי ב' כמו גם על כל מקרה בו תתחייב להעמיד לצד שלישי בטוחה כלשהיא. במקרים כאמור שמורה 

 תיה כלפיו.לתאגיד בנקאי ב' הזכות להודיע לחברה על תיקון היחסים הפיננסיים ו/או כל קבלת בטוחה להבטחת חובו



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 (המשךנוספות ) אשראי קבלת מסגרות .ג
 

 גוף פיננסי ב'
מליון ש"ח,  10התקשרה החברה עם גוף פיננסי ב' בהסכם לקבלת מסגרת נכיונות משנה בסכום של עד  2021 ינוארבחודש 

 לחודש. 0.2%בתוספת עמלת ניכיון בשיעור של  1%בריבית שנתית בשיעור פריים+ 
המהווים  חייבים של המחאות יכללוגוף הפיננסי לא שתמסרנה לניכיון בההמחאות  החברה כיבמסגרת ההסכם התחייבה 

 עובד החברה עניין אישי בעבר או בהווה בהם.לדירקטור או ל, ובכלל זה חייבים שצד קשור לחברה כפי שהוגדר בהסכם
ביחס לגוף פיננסי ב' נקבעו גם כן עילות להעמדת האשראי לפרעון מיידי הכוללות: אי פרעון של התחייבויות החברה כלפי 
התאגיד במועד הפרעון הרלוונטי, הגשת בקשה לפירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או מינוי נאמן לחברה, קבלת החלטת פירוק 

חובות החברה למרבית נושיה, הטלת עיקול על נכסי החברה בסכום  ו/או הוצאת צו פירוק כנגד החברה, הפסקת תשלום
אלפי ש"ח, הפרת תנאי אחד או יותר מההסכם האשראי, צמצום פעילותה העסקית של החברה באופן העלול  5שעולה על 

שפטי, לפגוע ביכולתה לעמוד בהתחייבויות כלפי התאגיד, פשיטת רגל של אחד או יותר מהערבים להסכם, הרעה במצבו המ
פטירתו או מינוי מפרק או כונס נכסים לו. עוד נקבע כי שינוי שליטה בחברה ו/או שינוי במצבה הפיננסי יהוו אף הם עילות 

 לפרעון מיידי של האשראי שהועמד לחברה. 
 

נה בתאגיד לצורך הבטחת התחייבויות החברה כלפי התאגידים הבנקאיים שיעבדה החברה בשעבוד קבוע את חשבו
 .מלוויםכל אחד משלושת ה כלפיהעמיד ערבות אישית  ,  וכן בעל השליטה בחברה, מר רני צים,  הבנקאי

אשראי,  העמדתבנוסף, החברה נטלה על עצמה ביחס לכל אחד מהמלווים לעיל התחייבויות מקובלות בהתקשרויות ל
העמדת הלוואות לבעלי , י החברהעל נכס יצירת שעבודים, עניין ותשלומים לבעלי הכוללות הגבלות על פרעון הלוואות

 .וכיו"ב מניות
 
 

 החלטות אסיפה כללית: .ד

 

 את העניינים הבאים: , בין היתר,אישרה האסיפה הכללית של החברה 2021בפברואר  7ביום 

 לפי ש"ח.א 100ל בסך ש ,מר אמיתי וייס ,של החברה של החברה מענק פרישה ליו"ר הדירקטוריון תשלום (1)

 מינוי מר רני צים, בעל השליטה בחברה, לכהן כיו"ר הדירקטוריון, חלף מר וייס בסיום תקופת חפיפה בין השניים.  (2)

 5,000,000של  ללא תמורה דירקטור בחברה וכן הקצאהמועמד לכהונת אופציות ל 2,000,000של  ללא תמורה הקצאה (3)
, והכל בכפוף לקבלת אישור רשות שוק ההון הדירקטוריון יו"רבגין כהונתו כבעל השליטה בחברה מר צים, אופציות ל

 1:1למניות החברה ביחס של כתבי האופציות האמורים לא ירשמו למסחר, וניתנים למימוש  .למינויים כדירקטורים
מליון כתבי אופציה מאלו שיוענקו למר צים הינה  1אג' לכל כתב אופציה. כמות של  130בתמורה למחיר מימוש של 

שנים ממועד זה. יתרת כתבי  5ועד לתום  תםממועד ההענקהחל ופת הבשלה, כך שניתנת למימוש מיידי ללא תק
מנות  4-יבשילו ב ב דירקטורמועמד לכהונת ל שיוענקומליון(  2מליון( וכתבי האופציה ) 4מר צים )שיוענקו להאופציה 

 5יתנות למימוש החל ממועד ההבשלה ולמשך ויהיו נ 2021בדצמבר  31בדצמבר של כל שנה, החל מיום  31שוות ביום 
ומר צים, יפקעו מיידית כל כתבי  מועמדשנים ממועד זה. במקרה בו יופסק מתן השירותים בין החברה לבין מי מבין ה

 מושממועד ההודעה המוקדמת על הפסקת מתן השירותים למ יום 90האופציות שטרם הבשילו, אולם לניצע יעמדו 
 כתבי אופציה שהבשילו.

)או בהתאם לאמור לעיל במקרה של הפסקת מתן שנים ממועד הבשלתו  5כתב אופציה שלא ימומש בתום תקופה של 
  יחד עם כל הזכויות הנילוות לו. יפקע -שירותים( 

 כתבי האופציה האמורים.לו יוענקו בחברה. בהתאם, לא דירקטור לכי לא יתמנה המועמד הודיע  2020במרס  1ביום 
 אחרים אשראי ולנותני לבנקים יעמיד צים ערבות אישית הפישנים ל 3תקופה של ל ציםעם מר  ההתקשרות החבר (  4) 

מגובה  1%עמלה בשיעור של הגדלת מסגרות האשראי ושיפור תנאיהן. בעבור העמדת הערבות יקבל צים לשם 
 .ע"י נותני האשראי האמורים בפועללחברה שיועמד האשראי 

להיפרע  יםהצפוי מליון ש"ח( 3.9-התשלומים בגין פרעון הלוואת הבעלים של מר צים )המסתכמת בכ דחיית מועד (5)
ההלוואה , כך ש2023-2022להיפרע במהלך השנים  ייםהצפוהקדמת תשלום הפרעונות , וכן 2021מהלך שנת לשיעורין ב
ת תוספת המימוש בגין כתבי למר צים תעמוד האפשרות לקזז א .2021בדצמבר  31יום תשלום אחד בב כולה תפרע

 אופציה המוחזקים על ידו כנגד פרעון קרן ההלוואה האמורה.

מהון המניות המונפק והנפרע  10%שיעור העולה של מניות בתיקון תקנון החברה באופן בו תוגבל האפשרות להחזקת  (6)
 )למעט בעל שליטה בחברה(. של החברה או מזכויות ההצבעה בה

 
הודיעה  2021בפברואר  17מונה מר צים ליו"ר דירקטוריון החברה וביום  2021בפברואר  8ום בהתאם להחלטות הנ"ל, בי

 .הכספיים למועד אישור הדוחותלמר צים ו קצהוטרם החברה כי מר וייס חדל מלכהן כיו"ר הדירקטוריון. כתבי האופציות 
 
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 לשעברהשליטה לקוחות לבעל תיק מכירת  .ה

וכחלק מהשלמת עסקת העברת השליטה בחברה לידי בעלת השליטה הנוכחית, נחתם בין החברה  2020באוגוסט  4ביום 
לבין מר פלאצ'י הסכם לפיו בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין, תמכור החברה למר פלאצ'י את תיק הלקוחות 

ב העברת השליטה שלה לרבות שני נכסי נדל"ן אשר בבעלותה. בהתאם למתווה זה של הנובע מפעילות מתן האשראי ער
ההסכם, תמכור החברה למר פלאצ'י את שני נכסי הנדל"ן של החברה ואת תיק הלקוחות האמור, לרבות כל הנכסים, 

שר תמורת העסקה מיליון ש"ח, כא 21.7-הפיקדונות, השעבודים והביטחונות הנובעים מהתיק, בתמורה לסך כולל של כ
תשולם על ידי קיזוז חוב החברה בגין הלוואות הבעלים, נטילת התחייבויות החברה לנותני אשראי אחרים וכן נטילת 

 2020בספטמבר  22מיליון ש"ח. ביום  2.5התחייבויות החברה למספר צדדים שלישיים נוספים, ותוספת מזומן בסך של 
 2020בנובמבר  8די האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, אולם ביום הודיעה החברה כי העסקה הנ"ל אושרה על י

הודיעה  2021בינואר  20ההסכם לאור התנגדות רשות שוק ההון לביצוע העסקה. ביום  היא נאלצת לבטל אתהודיעה כי 
ומר פלאצ'י על החברה כי לאור הסכמות בין רשות שוק ההון לבין מר פלאצ'י בנוגע לרכישת תיק הלקוחות, חתמו החברה 

הסכם חדש לפיו בכפוף לקבלת האישור הנדרשים על פי דין, פלאצ'י ירכוש את תיק הלקוחות של החברה, תחת מתווה 
גבייה מאז חתימת  עקבמעודכן שהוסכם בין הצדדים, הנובע בעיקר מהתאמות בשל חלוף הזמן וקיטון בתיק הלקוחות 

 ההסכם המקורי. 

כוש את כל לקוחות החברה השייכים לפעילותה ערב החלפת השליטה בחברה, למעט בהתאם להסכם החדש, פלאצ'י יר
וכן מיליון ש"ח(, כאשר נכסי הנדל"ן של החברה לא יימכרו לפלאצ'י  2.6-שני לקוחות מרכזיים )שיתרת חובם לחברה כ

תיק הלקוחות הנמכר, באופן שלאחר מ בסכומים לא מהותיים הנובעות התחייבויותמספר  פלאצ'י יטול על עצמו פרעון
תשלומים חודשיים לא  36-אלפי ש"ח. תמורת העסקה תפרע ב 10,497-כלל השינויים הנ"ל תעמוד תמורת העסקה על כ

לשנה,  4%שנקבע בין החברה לפלאצ'י, כאשר היתרה הבלתי מסולקת תישא ריבית בשיעור תשלומים שווים, על פי לוח 
מיליון  3.6"ח אשר לא יישא ריבית. להבטחת תשלום התמורה, ישעבד פלאצ'י לטובת החברה מיליון ש 2.5למעט סכום של 

מיליון ש"ח  9-( המוחזקים על ידו וכן יעמיד כתב ערבות החתום על ידו ועל ידי רעייתו בסכום של כ4כתבי אופציה )סדרה 
 31מיליון ש"ח שמועד פרעונו ביום  1ם של כל אחד. עוד הוסכם כי מר רני צים, בעל השליטה בחברה, יערוב אישית לתשלו

, לאחר הושלמה העסקה אותו היוםפה הכללית להסכם זה וביהתקבל אישור האס 2021בפברואר  11. ביום 2021בדצמבר 
שזמן פרעונן הינו בהתאם ללוח התשלומים שנקבע  שמר פלאצ'י מסר לחברה המחאות דחויות בגין תמורת העסקה

 בהסכם.

 

 ציה לעובדיםהענקת כתבי אופ .ו
אלפי כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש  625אישר דירקטוריון החברה הענקה של  2020בדצמבר  28ביום 

מנות שוות,  5-בהתאם לתנאי ההענקה, כתבי האופציה יבשילו באלפי מניות של החברה, לשני עובדים של החברה.  625-ל
אג' החל ממועד  76-כל כתב אופציה ניתן יהיה למימוש בתמורה ל. 2021 בדצמבר 31מיום בדצמבר בכל שנה, החל  31ביום 

( מועד הפקיעה של תכניות 3( סיום העסקת העובד ; )2שנים ממועד הבשלתו ; ) 5( 1ההבשלה ועד למוקדם מבין: )
הטבה, חלוקת האופציות של החברה. עוד נקבע כי למחיר המימוש יבוצעו התאמות מקובלות במקרה של חלוקת מניות 

 יפקע.  –דיבידנדים והנפקת זכויות, כאשר כתב אופציה שלא ימומש בתוך התקופה האמורה 
 , הוקצו כתבי האופציות האמורים לשני העובדים.על פין דין , ולאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים2021 בפברואר 9ביום 

 

 נכיון ההתקשרות במזכר הבנות מחייב לרכישת חברה העוסקת בתחום  .ז
במזכר הבנות מחייב לפיו תרכוש החברה את ברה חההתקשרות את אישר דירקטוריון החברה  2021בפברואר  17ביום 

חברת אפליצ'ק  פעילות החברה.עם  זגמותפעילותה של חברת אפליצ'ק , כך שפעילותה של חברת אפליצ'ק גרופ בע"מ
 .לחיתום ותשלומים עוסקת אף היא בתחום ניכיון ההמחאות, תוך הסתייעות באמצעים טכנולוגיים

 בהסכם שיכללו ,ליםתההשלמה )בכפוף להתקיימות תנאים מ שתשולם במועד תמורת העסקה ,על פי מזכר ההבנות 
 : לקמןהינה כד( ההשקעה שצפוי להיחתם לאחר השלמת בדיקות נאותות מצד החברה

 מהון המניות המונפק של החברה. 15%-אשר תהוונה לאחר הקצאתן כהחברה הקצאת מניות  (1)
 מליון ש"ח במזומן. 10סך של  (2)
 10% -עד ל שיהוו לאחר מימושם שנים, 3הקצאת כתבי אופציה לא סחירים ההמירים למניות החברה לתקופה של  (3)

 4% ,ש"חמליון  250של  חברה שוויב - 3% כפופה לעמידה באבני דרך כדלקמן : כתבי האופציה הבשלת .מהון החברה
 .מליון ש"ח 500שווי חברה של נוספים ב 3%-וש"ח מליון  350שווי חברה של ב -נוספים 

 .קעוד נקבע במסגרת מזכר ההבנות כי החברה תקלוט את עובדי חברת אפליצ'
 
 
 
 
 
 
 
 



 (בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים-וואליו קפיטל וואן בע"מ )לשעבר
 

 כספיים הדוחות ביאורים ל     
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 )המשך(  הדיווח תום תקופתלאחר  אירועים - 23 ביאור
 

 יבוא מימוןלשיתוף פעולה בתחום  סכםה .ח
במזכר הבנות מחייב עם חברה מובילה בתחום החברה התקשרות את אישר דירקטויון החברה  2021בפברואר  22ביום 

 ינלאומי.עמילות המכס,העוסקת במתן פתרונות לוגסטיים ושירותים ליבואנים בתחום לוגיסטיקה, עמילות מכס ושילוח ב
 היישותמהונה של  67%-בכוונת החברה וחברת עמילת המכס להקים חברה בת או שותפות כאשר החברה תחזיק ב

הן בהיבט  , אשר תהווה פתרון מלא ומקיף לייבואניםמהונה 33%-ואילו חברת עמילות המכס תחזיק ב משותפתה
 הלוגיסטי והן בהיבט של העברת תשלומים לספקים.

 יישותב ו היחסי של כל צדבהתאם לחלק ועמדמליון ש"ח וי 1-צפוי להיות כ ות המשותפתביישסכום ההשקעה הראשוני 
 ,ומטרתו הקמת תשתית מחשובית ומשפטית לפעילות האמורה.משותפתה
 

 התחייבות תלויה  .ט
המחאות דחויות שהחברה ביטול אלפי ש"ח בגין  328-הגיש צד ג' תביעה כספית כנגד החברה על סך כ 2021במרס  4ביום 

ההמחאות שבוטלו הינן המחאות דחויות . התובע נוכו על ידו אצל ואשר , מר שרון פאלצ'י,מסרה לבעל השליטה לשעבר
 . 2021ביוני  20בגין שירותי ניהול עתידיים שהיה אמור להעמיד לחברה עד ליום , לבקשתו,  מראש שנמסרו לפלאצ'י

חברה ובהתאם להסכם שירותי הניהול, היה זכאי להודעה סיים מר פלאצ'י את כהונתו כמנכ"ל ה 2020ביולי  1ביום 
, וזאת בכפוף להעמדת שירותים לחברה בתקופה זו. בהתאם 2020בדצמבר  31חודשים, דהיינו עד ליום  6מוקדמת בת 

 , חדל2020בחודש דצמבר  למנכ"ל החברה הנוכחי מר פלאצ'יתקופת החפיפה בין החברה, עם סיום דירקטוריון  להחלטת
 מלספק שירותים לחברה.י פלאצ'

( 2021ביוני  20ועד ליום  2021בינואר  1לעמדת החברה, ביטול יתרת ההמחאות שטרם נפרעו )המתייחסות לתקופה שמיום 
 .2020בדצמבר  31לחברה ביום  ונעשה כדין בעילת "כשל תמורה", בשים לב לכך שמר פלאצ'י חדל מלהעניק שירותי
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 פרטים נוספים אודות התאגיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1-ד

 2020תקופתי לשנת  דוחבע"מ |  וואליו קפיטל וואן

  

 התאגיד על נוספיםפרטים  –' ד פרק

 מ"בע וואליו קפיטל וואן

 ("החברה")להלן:  

 

 :שם החברה

 :התאגיד ברשם החברותמס'   520033804

 

 , רמת גן5מגדל ספיר, קומה , 40תובל  'רח

 

 :א(25)תקנה  כתובת

 

www.valuecapital.co.il 

 

mayan@valuecapital.co.il 

 :אתר אינטרנט

 

 :כתובת דואר אלקטרוני

 

073-2717500  

 

 :טלפון

 

073-2717517  

 

 :פקסימיליה

 

 2020בדצמבר  31

 

2020 

 

 :(9המאזן )תקנה תאריך 

 

 :(7שנת הדוח )תקנה 

 :הדוחמועד  2021 במרס 10

 

 ומבוא הערות

הדוחות )" 2020בדצמבר  31סתיימה ביום נלדוח תקופתי זה מצורפים הדוחות הכספיים של החברה לשנה ש

החשבון  הידי רוא מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה; הדוחות הכספיים נחתמו ובוקרו כדין עלה"(, הכספיים

 ., רואי חשבוןשטיינמץ עמינח ושות' ,של החברה

 החברה עסקי תיאור: 8 תקנה

 א' לדוח זה.  פרקתיאור עסקי החברה מפורט ב

 דוחות כספיים :9תקנה 
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ערוכים בהתאם לכללי דיווח כספי  2020בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

, מבוקרים 2010-התש"ע(, וכן לפי הוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, IFRSבינלאומיים )

 כדין לרבות חוות דעת רואה החשבון של החברה בפרק ג' לדוח זה.

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי הב: דוח בדבר אפקטיביות הבקר9תקנה 

החברה אינה מצרפת לדוח התקופתי דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה 

 .( לתקנות ההקלות4ד)5ל"תאגיד קטן" לפי תקנה  הפנימית, בהתאם להקלה

 פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבתד: דוח 9תקנה 

בויות של החברה, כנדרש ייחד עם פרסום דו"ח זה, פרסמה החברה דו"ח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחי

 .1970 –תקופתיים ומיידים( התש"ל  ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות9בתקנה 

 ח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד: דו10תקנה 

פרק  ראו 2020בדצמבר  31דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנה שהסתיימה ביום לפרטים אודות 

 ב' לדו"ח זה. 

  חציונייםא: תמצית דוחות רווח והפסד 10תקנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020שנת  2חציון  1חציון  

 2,936 1,363 1,573 מתן אשראימ מימון הכנסות

 (1,547) (533) (1,014) נטו, אחרות מימון הוצאות

 1,389 830 559 נטו, מימון הכנסות

 (4,139) (2,462) (1,677) הפסדי אשראי

הכנסות ממתן אשראי בניכוי הוצאות 
 (2,750) (1,632) (1,118) מימון ובניכוי הפסדי אשראי

 (176) - (176) , נטושיווק מכירה הוצאות

 (5,880) (3,715) (2,165) וכלליותהוצאות הנהלה 

 121 37 84 אחרות כנסותה

 (543) (543) - אחרות הוצאות

 (9,228) (5,853) (3,375) ההכנסה על מיסים לפני הפסד

 730 155 575  הכנסה על מסים הכנסות 

 (8,498) (5,698) (2,800) לתקופה הפסד
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 ליעדי התמורה עפ"י התשקיף  תהתייחסוג: שימוש בתמורת ניירות ערך תוך 10תקנה 

 .2020לפרק א' הנפיקה החברה חבילת אופציות סחירות המירות למניות בחודש אוקטובר  1.6כאמור בסעיף 

ים, לרבות הפעילות השוטפת של פטפקה לצרכיה השוהנתמורת הבהתאם לדוח הצעת המדף יעדה החברה 

ה מעת לעת, והכל בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה נלהחלטות דירקטוריון החברה כפי שתהיי ובהתאם החברה,

עיקר תמורת ההנפקה שימש את החברה לצורך מתן אשראי ללקוחותיה החדשים, במסגרת תיק  .החברה של

  והתנהלותה השוטפת. הבעליםשה את החברה לצורך כיסוי הלוואות האשראי החדש. יתרת התמורה שימ

 הדוחלתאריך  מהותיות: רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות 11תקנה 

 לפרק א'. 17.1להרחבה ראה סעיף  .PrePayמחברת  12.68%-בכ מחזיקה החברהנכון לתאריך הדוח, 

 בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח-: שינויים בהשקעות בחברות12תקנה 

 לפרק א'. 17.1. להרחבה ראה סעיף PrePayהחברה ביצעה השקעה מהותית בחברת 

  הכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות מהן: 13תקנה 

 אין הכנסות מהותיות. ההכלול הנכון למועד הדוח, לחבר

 : רשימת הלוואות14תקנה 

 תיאור עסקי התאגיד.  –ראו חלק שלישי לפרק א'  האשראילפרטים אודות פעילות החברה בתחום 

 מועדי וסיבות הפסקת המסחר –ניירות ערך שנרשמו למסחר בשנת הדיווח  –מסחר בבורסה : 20תקנה 

 הדיווח בשנת נמחקו ממסחר/למסחר שנרשמו ערך ניירות

של החברה בבורסה  (3-5סדרות של אופציות )סדרות  3 נרשמו למסחרולמועד הדוח  הדיווחשנת  במהלך

לפרק  1.6להרחבה ראה סעיף  פקעו במהלך שנת הדיווח. 3מסדרה אופציות  .ע"מלניירות ערך בתל אביב ב

 א'.

 הפסקות מסחר

למעט  ,הערך של החברה למיטב ידיעת החברה, בתקופת הדוח ולמועד הדוח לא הופסק המסחר בניירות

 מפורט להלן:כ

חלה הפסקת מסחר בניירות הערך של חברה עקב דיווח על עסקה למכירת חלק  2020בפברואר  6ביום  .1

. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מר רני ציםבחברה ללשעבר ממניות וכתבי אופציה של בעל השליטה 

 (.2020-01-013851)אסמכתא:  2020בפברואר  6של החברה מיום 

 מסחר בניירות הערך של החברה עקב תנודה חדה במדד. חלה הפסקת 2020במרץ  16ביום  .2

 חלה הפסקת מסחר בניירות הערך של החברה עקב הודעתה על עסקה מהותית. 2020בדצמבר  29ביום  .3

 בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלי תגמולים: 21 תקנה
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הבכירה שכיהנו  המשרה נושאי חמשתל ששולמו ביותר הגבוהים התגמולים פירוט להלן (:1)א()21תקנה 

 בחברה בשנת הדוח באלפי ש"ח:

 "ח(ש)באלפי  תגמולים התגמולים מקבל פרטי

 היקף תפקיד שם
 משרה

 שיעור
 החזקה

 בהון
 התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 

 מניות

 דמי
 כ"סה אחר ניהול

 ( 1שרון פלאצ'י )
"ל מנכ

 1,000 280 720 --- --- --- 6.86% 100% לשעבר

 365 23 --- 91 --- 251 0.59% 90% מנכ"ל (2) יהל בן סירה

"ל סמנכ (3) משה שהבזי
 498 20 --- 38 24 416 0.30% 100% כספים

סמנכ"ל  ( 4) מעין ברגל
 90 --- --- --- --- 90 --- 100% רגולציה

 
 (5) עמית עציוני

מנהל 
הסיכונים 

וקצין הציות 
 (לשעבר)

60% --- 230 --- --- --- --- 230 

 :בהתייחס לתגמולים המפורטים בטבלה שלעילפירוט 

 מנכ"ל החברה לשעבר –שרון פלאצ'י  מר (1)

שרון חברת עניק שירותי ניהול לחברה באמצעות הבחברה, לשעבר מר שרון פלאצ'י, בעל השליטה 

פלאצ'י יזמות עסקית בע"מ, חברה בשליטתו, מכוח הסכם שירותי ניהול בין הנ"ל לבין החברה. מר 

החברה  התקשרהלהיכלל במסגרת פוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים בהן היה פלאצ'י זכאי 

 זכאי לקבל מהחברה כתבי שיפוי ופטור כמקובל לגבי יתר נושאי המשרה בחברה.היה מעת לעת, ו

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את הארכת ועדכון תנאי כהונתו  2019במאי  31ביום 

, כך שמר 100%י כמנכ"ל החברה ומנהל העסקים הראשי בה בהיקף משרה של של מר שרון פלאצ'

אלף ש"ח בחודש בתוספת מע"מ )אשר שולמו לו כנגד  60שרון פלאצ'י היה זכאי לתגמול בסך של 

 .2018ביוני  20הוצאת חשבונית( בתוקף רטרואקטיבי מהתקופה שתחילתה ביום 

זכאי מר שרון פלאצ'י בקשר עם כהונתו בחברה ראו נושא היה לפרטים נוספים אודות התגמול לו 

-2019-01)אסמכתא:  2019במאי  28בדוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום  2מספר 

 ( בדבר תוצאות האסיפה.2019-01-054655)אסמכתא:  2019ביוני  02( ודיווח מיידי מיום 052186

מסך  1%בשיעור  על ידי מר פלאצ'י ות לחברהלפרטים בדבר עמלות בגין העמדת ערבויות אישי

פלאצ'י שלא מר החברה ל שילמהותשלומי ריבית בגין הלוואות בעלים ש מסגרות האשראי המנוצלות

 להלן. 22, ראו תקנה צמוד 3.9%בשיעור  בקשר עם כהונתו כנושא משרה בחברה

  

 מנכ"ל החברה –יהל בן סירה מר  (2)

הן מר יהל בן סירה כמנכ"ל החברה. בהתאם לתנאי העסקתו אשר אושרו כמ 2020ביולי  1החל מיום 

זכאי מר בן סירה לשכר חודשי בהיקף  2020ביולי  1על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות ביום 

לרכב צמוד בשווי של עד  ןבתוספת הפרשות מלאות לפיצויים, תגמולים וקה"ש, וכ אלף ש"ח 30של 
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וזאת אלפי ש"ח כאשר החברה תישא במלוא עלויות אחזקתו, לרבות גילום המס בגין שווי הרכב  140

כתבי אופציה המירים  ליוןימ 1בנוסף, עם מינויו הוקצו למר בן סירה . 90%-בהיקף של כ   משרה בגין

בשילו הן יואגורות  56מניות החברה. מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע על סך של  ליוןימ 1-ל

מר בן סירה זכאי למענק שנתי בנוסף,  בתום כל שנה. 2020בדצמבר  31מנות קבועות החל מיום  5-ב

מהרווח לפני מס של החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים, עד לסכום של  1.5%בשיעור 

 ., בהתאמה2024-ו 2023,  2022, 2021, 2020אלפי ש"ח לשנים  275-ו 225,  175, 125, 75

 

 כספים "ל סמנכ - משה שהבזי מר (3)

בתמורה להיקף  .חברהשל הכספים המשה שהבזי כסמנכ"ל מר  מכהן 2018במרס  26החל מיום 

אלפי ש"ח, כאשר בגין שעות עבודה  15זכאי לשכר חודשי של היה  מר שהבזי ,משרה 50%העסקה של 

נלווים כמקובל בחברה  לתנאים סוציאלייםכן וזכאי לתשלום בגין שעות נוספות  היהמעבר לאמור 

לשכר חודשי של  מר שהבזיעודכן שכרו של  2019בספטמבר  1ביום  ובהתאם למדיניות התגמול שלה.

למשרה בהיקף העסקה של  מר שהבזיעודכנו תנאי העסקה של  2020אלפי ש"ח ובראשית שנת  17

במסגרת פוליסות כלל ילהזכאי  מר שהבזיכמו כן,  לפי ש"ח.א 27.2שכר של לוזאת בתמורה  80%

זכאי לקבל מהחברה כתבי שיפוי , וביטוח נושאי משרה ודירקטורים בהן תתקשר החברה מעת לעת

 ופטור כמקובל לגבי יתר נושאי המשרה בחברה.

משרה,  100%שבתמורה להיקף העסקה של כך  מר שהבזיעודכנו תנאי העסקתו של  2020בחודש יולי 

אלפי ש"ח בתוספת הפרשות מלאות לפיצויים, תגמולים  22זכאי לשכר חודשי בסך  מר שהבזייהא 

אלפי ש"ח שהחברה תישא במלוא עלויות אחזקתו, לרבות  140, וכן לרכב צמוד בשווי של עד שוקה"

זכאי למענק שנתי בגובה משכורת אחת בגין רווח  מר שהבזיגילום המס בגין השימוש ברכב. בנוסף, 

מיליון  4-8משכורות בגין רווח שנתי לפני מס של  2מיליון ש"ח, מענק בגובה  2-4ל  שנתי לפני מס ש

 .מיליון ש"ח 8 -ש"ח, ולמענק בגובה שלוש משכורות בגין רווח שנתי לפני מס של מעל ל

אלפי מניות החברה.  500-אלפי כתבי אופציה המירים ל 500 מר שהבזילבנוסף, עם מינויו הוקצו 

מנות קבועות החל מיום  5-אגורות והן יבשילו ב 60תבי האופציה נקבע על סך של מחיר המימוש של כ

 בתום כל שנה. 2020בדצמבר  31

 סמנכ"ל רגולציה-הגברת מעין ברגל  (4)

. בהתאם לתנאי רגולציה בחברהמנכ"ל סכ מעיין ברגל הגברת נתהכמ 2020בספטמבר  15החל מיום 

 17לשכר חודשי בהיקף של  ברגל הגברת תזכאי דירקטוריון החברהאשר אושרו על ידי  ההעסקת

 120בתוספת הפרשות מלאות לפיצויים, תגמולים וקה"ש, וכן לרכב צמוד בשווי של עד  אלף ש"ח

אלפי ש"ח כאשר החברה תישא במלוא עלויות אחזקתו, או לחילופין להחזר חודשי בגין הוצאות רכב 

 משרה. %010 בתמורה להיקף ההעסקה שלוזאת אלפי ש"ח  3בסך 

אלפי מניות  375-אלפי כתבי אופציה המירים ל 375 ברגל גברתהוקצו ל 2021בחודש ינואר בנוסף, 

מנות קבועות  5-אגורות והן יבשילו ב 76החברה. מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע על סך של 

 בתום כל שנה. 2021בדצמבר  31החל מיום 
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 )לשעבר( מנהל הסיכונים וקצין הציות- עמית עציונימר  (5)

מר עמית עציוני מונה לכהן כקצין הציות וכמנהל הסיכונים בחברה. בתמורה  2018ביולי  15ביום 

אלפי ש"ח, כאשר  12זכאי לשכר חודשי של היה שעות חודשיות מר עציוני  110להיקף העסקה של 

ת נוספות, וכן לתנאים סוציאליים נלווים זכאי לתשלום בגין שעוהיה בגין שעות עבודה מעבר לאמור 

זכאי להיכלל במסגרת היה כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול שלה. כמו כן, מר עציוני 

 2019בספטמבר  1ביום  .פוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה וזאת בהתאם לאישור חברת הביטוח

 מר עציוניהועסק  2020שנת ראשית מאלפי ש"ח והחל  15לשכר חודשי של מר עציוני עודכן שכרו של 

סיים מר  2020באוגוסט  31שעתי לפי מחיר קבוע לשעה שהוסכם בין הצדדים. ביום  תעריף על בסיס

 עציוני את תפקידו כמנהל הסיכונים וכקצין הציות בחברה.

 לנושאי משרה מדיניות תגמול

שאושרה על ידי לנושאי משרה לחברה מדיניות תגמול  ההיית 2020במרץ  10ועד ליום  2017בינואר  9מיום 

ועדת הביקורת )בשבתה כוועדת תגמול( ודירקטוריון החברה לפי תקנון החברות )הקלות לעניין החובה 

של  ראה דיווח מיידיהנ"ל . לפרטים נוספות אודות מדיניות התגמול 2013-לקבוע מדיניות תגמול(, תשע"ג

(. מדיניות "מדיניות התגמול הישנה"( )להלן: 2017-01-018046)אסמכתא:  2017במרץ  1החברה מיום 

 התגמול של החברה נקבעה בשעתו בהתאם למצבה הכספי של החברה ובהתחשב בהיקף פעילותה וצרכיה.

וזאת על ברה חהישנה של המדיניות תגמול לעדכון אישרה האסיפה הכללית של החברה  2020במרץ  10ביום 

השינויים שחלו בשוק ביטוח אחריות נושאי משרה בישראל ובכלל זה, הגדלת פרמיות הביטוח ושיעורי רקע 

דוח זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה  לפרטים נוספים ראוההשתתפות על ידי הגופים המבוטחים. 

-2020)אסמכתא:  2020במרץ  10( ודיווח מיידי מיום 2020-01-012885 )אסמכתא: 2020בפברואר  03ביום 

 ( בדבר תוצאות האסיפה הכללית. 01-023172

, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה הכללית של החברה 2021בפברואר  7ביום 

)להלן:  שנים מיום אישורה על ידי האסיפה 3את מדיניות התגמול החדשה של החברה וזאת לתקופה של 

אימוץ מדיניות תגמול חדשה כאמור נעשה על רקע השינויים בהון החברה, (. התגמול החדשה""מדיניות 

שינוי שדרת ההנהלה והצורך להתאים את מבנה התמריצים של נושאי המשרה ה, הואופייבהיקפי פעילותה 

ת לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול החדשה ראה דוח זימון האסיפה הכלליבחברה לשינויים אלה. 

 2021בפברואר  7( ודיווח מיידי מיום 2020-01-134821 )אסמכתא: 2020בדצמבר  30שפרסמה החברה ביום 

 .(015516-01-2021)אסמכתא: 

 גמול דירקטורים

 בגובה השתתפות וגמול שנתי לגמולזכאים , הדירקטורים המכהנים בחברה, לרבות הדירקטורים החיצוניים

 בדבר)כללים  החברות לתקנות, העניין לפי, השלישית והתוספת היהשני בתוספת כמפורט" הקבוע סכום"ה

 בחברה כמקובל"(, וכן לביטוח, שיפוי ופטור הגמול תקנות)" 2000-ס"תשה(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול

  .שלה התגמול למדיניות ובהתאם

אישרו הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה הסדר גמול חדש לפיו יהיו  2020באוקטובר  19ביום 

 ש"ח. 1,400לגמול השתתפות מעודכן בסך כל הדירקטורים זכאים 
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"ח ש אלפי 244 -הסתכמו התגמולים ששילמה החברה לחברי הדירקטוריון של החברה לסך של כ 2020 בשנת

  (.לעיל כאמור וןהדירקטורי"ר ליו ששולמו התגמולים כולל)לא 

  בתאגיד השליטה: א21 תקנה

)אשר מחזיק  הינו בעל השליטה היחיד בחברה רני ציםמר , ונכון למועד דוח זה, 2020 יוליב 22החל מיום 

 . יטתו המלאה(במניות החברה באמצעות חברת רני צים אחזקות בע"מ, חברה פרטית בשל

 שליטה בעל עם עסקאות: 22 תקנה

למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעלי השליטה בחברה או שלבעלי השליטה בחברה להלן פרטים, 

, שהחברה התקשרה בה בשנת הדוח או במועד ("שליטהה בעל עם עסקאות")להלן:  יש ענין אישי באישורה

 מאוחר לסוף שנת הדוח ועד למועד הגשת הדוח או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח:

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, לאחר הסכמת בעל השליטה  2020בינואר  20ביום  .1

בסוף מיליון ש"ח )קרן( שנדחה  1.5בחברה, שמועד הפירעון של חלק הלוואת הבעלים בסך של עד 

, וזאת ללא שינוי 2020, יידחה לשיעורין, עד לסוף חודש אפריל 2020לסוף חודש ינואר  2019שנת 

ההלוואה כפי שאושרו בעבר על ידי מוסדות החברה ובכלל זה, תנאי הריבית. לפרטים  בתנאי

 (.2020-01-007965)אסמכתא:  2020 בינואר 20נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, לאחר קבלת הסכמת מר שרון 2020באפריל,  27ביום   .2

 1.6הקודם בחברה, שמועד הפירעון של חלק מהלוואת הבעלים בסך של עד  פלאצ'י, בעל השליטה

, יידחה 2020בינואר  20מיליון ש"ח שפירעונו נדחה ביום  1.5מיליון ש"ח )קרן(, מתוכו סך של 

, וזאת ללא שינוי בתנאי ההלוואה כפי שאושרו בעבר על ידי 2020לשיעורין, עד לסוף חודש יוני 

לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידים של החברה מיום . זה, תנאי הריביתמוסדות החברה, ובכלל 

 .(2020-01-042483)אסמכתא:  2020באפריל,  30

, דיווחה החברה כי לאחר שניתן אישורם של ועדת הביקורת ודירקטוריון 2020ביוני,  22ביום  .3

, באמצעות חברה החברה, התקשרה החברה בהסכם מסגרת להלוואות עם מר שרון פלאצ'י

בשליטתו. על פי ההסכם, מר פלאצ'י יעמיד לחברה, במועדים שייקבעו על ידי החברה בהתאם 

מיליון ש"ח, ללא ריבית והצמדה. לפרטים נוספים,  1.5לצרכיה השוטפים, הלוואה בסך כולל של עד 

עד הדוח, כל למו (.2020-01-065046)אסמכתא:  2020ביוני,  22ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 .במלואה יתרת הלוואה נפרעה

עם בעל השליטה בחברה, מר להלוואות התקשרה החברה בהסכם מסגרת  2020באוגוסט,  2ביום  .4

רני צים, באמצעות חברה בשליטתו. על פי ההסכם, מר רני צים יעמיד לחברה, מעת לעת, הלוואה 

כל , הדוחלמועד  .לא צמוד למדד 3.9%שיעור של מיליון ש"ח, בריבית שנתית ב 10בסך כולל של עד 

 .נפרעה ה זויתרת הלווא

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות, לאחר אישור ועדת הביקורת 2020בספטמבר  22ביום  .5

התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מר רני צים המחזיק בחברת רני  ודירקטוריון החברה, את 

צים אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לביצוע עסקאות ניכיון שיקים בחברה עם לקוחות 

שונים אשר מושכי השיקים הינן חברות בשליטה, מלאה או חלקית, של רני צים אחזקות בע"מ, 

 .חברהמהונה העצמי של ה 50%עור של וזאת עד לשי
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לחברה  "חמיליון ש 3.9-, הודיעה החברה על עסקה למתן אשראי בגובה של כ2020בנובמבר  29ביום  .6

בעל השליטה. העסקה אושרה ע"י ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ככזו חלקית של בבעלות 

 2000 -תקנות החברות )הקלות באישור עסקאות בעלי ענין(, תש"סשמזכה את החברה בהתאם ל

, אשררו מוסדות החברה את העסקה גם 2020בדצמבר  28"(. בנוסף, ביום ההקלות תקנות: ")להלן

. לפרטים נוספים, ראו דיווחי חריגה הנעשית בתנאי שוק ובמהלך עסקיה הרגיל של החברה כעסקה

 -ו 2020-01-128571)מס' אסמכתאות:  2020בדצמבר  28ומיום  2020בנובמבר  29החברה מיום 

 בהתאמה(. 2020-01-133465

לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, התקשרות  ,אישר דירקטוריון החברה ,2020בדצמבר  6ביום  .7

בהתאם , ההתקשרות אושרה עם לווה אשר לבעל השליטה עשוי להיות עניין אישי בהתקשרות עימו

 (.2020-01-133182) 2020בדצמבר  6הקלות. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום לתקנות ה

אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה,  2021בפברואר  7ביום  .8

 נותני האשראי של החברהל במסגרתו יעמיד מר צים ערבות אישיתהתקשרות עם בעל השליטה 

הגדלת מסגרות האשראי ושיפור תנאיהן. בעבור העמדת הערבות יקבל לצורך ו החברה לטובתוזאת 

לדחות את מועד פירעון הלוואת . בנוסף אישרה האסיפה מגובה האשראי בפועל 1%-מר צים כ

, וכן להקדים את פירעון הלוואות הבעלים הצפויה 2021הבעלים, הצפויה להיפרע במהלך שנת 

 31ש"ח, כך שיפרעו כולן ביום  יוןמיל 3.9שווי כולל של ב, 2023-2022להיפרע במהלך השנים 

 .2021בדצמבר 

 לשעבר יהול ועמלות לבעל השליטהתשלום דמי נ

אישרה האסיפה הכללית של החברה את הארכת ועדכון תנאי כהונתו של מנכ"ל  2019במאי  31ביום  .1.1

. אלפי ש"ח בחודש 60 היה זכאי לתגמול בסךמר שרון פלאצ'י, כך שמר פלאצ'י  ,לשעברהחברה 

החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להיעתר לבקשתו של מר  2020לפברואר  17ביום 

זאת בגין שירותי הניהול שיעמיד שמועד פירעונם עתידי ולו המחאות של החברה ניק להעו ,פלאצ'י

בעתיד מר פלאצ'י עד לתום תקופת העסקתו בהתאם לתנאים שאושרו באסיפה הכללית. חרף 

נוסח ובהתאם ל, 2020ביוני  30ביום  כנושא משרה בחברהסיים את כהונתו י מר פלאצ'האמור, 

חודשי הודעה מוקדמת, דהיינו  6הוחלט על תשלום של הכללית אשר אושר באסיפה הניהול ההסכם 

עד לתום  וזאת בכפוף להעמדת שירותי חפיפה למנכ"ל החדש 2020בדצמבר  31תשלום עד ליום 

  .השנה

את התקשרות החברה עם מר שרון פלאצ'י בהסכם  ,2019במאי  31ביום כן אישרה האסיפה הכללית  .1.2

לצורך קבלת מסגרות אשראי מהגורמים  על ידו לחברהלתשלום עמלות בגין ערבויות שהועמדו 

ולתקופה של שלוש שנים, לפיו יהיה זכאי מר פלאצ'י לעמלה  2017ביוני  9מיום  ל, החהמממנים

לשנה )ואשר תשולם למר פלאצ'י אחת לרבעון( על מסגרת האשראי המנוצלת על  1% בשיעור של

 ידי החברה בפועל. 

שילמה החברה למר שרון פלאצ'י עמלות בגין ערבויות שהועמדו לחברה על ידו  2020במהלך שנת  .1.3

 .ש"חאלפי  63בסך של 

 זה.לפרק ג' לדוח  10ראו ביאור הלוואת הבעלים בדבר תנאי נוספים לפרטים 
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 ונושאי משרה בתאריך הדוח  עניין בעלי החזקות: 24 תקנה

 כתבי אופציה רגילות מניות העניין בעל שם

 הדוח פרסום נכון למועד

 החזקה שיעור

בהון ובהצבעה  בהון והצבעה
 )בדילול מלא(

 50.79% 53.43% 32,400,000 53,351,649 רני צים*

 6.24% 6.86% 3,688,502 6,850,164 *שרון פלאצ'י*

 7.02% 8.26% 3,600,000 8,246,203 ***יניב בנדר

 35.95% 31.45% 29,288,098 31,407,396 ציבור

 100% 100% 68,976,600 99,855,412 סה"כ
 * באמצעות רני צים אחזקות בע"מ, חברה בשליטתו המלאה )בשרשור( של מר רני צים.

 רון פלאצ'י יזמות עסקית בע"מ, חברה בשליטתו המלאה של מר שרון פלאצ'י.באמצעות ש **

 בנדר. יניב באמצעות יניב בנדר, ניהול ואחזקות בע"מ, חברה בשליטתו המלאה של מר ** *

 הדוח פרסום למועד המירים ערך וניירות המונפק המניות הון, הרשום המניות הון: א24 תקנה

לפרטים נוספים אודות שינוי ההון הרשום  .נקוב ערך ללא רגילות מניות)מיליארד(  1,000,000,000: רשום הון

 להלן. 28של החברה ראה תקנה 

 מניות רגילות ללא ערך נקוב. 99,855,412: מונפק הון

 מניות רגילות של החברה.  2,125,000כתבי אופציה )לא סחירים( המירים לעד  ,0001252,: ניירות ערך המירים

 .מניות רגילות של החברה 66,851,600רים לעד יכתבי אופציה )סחירים( המ 66,851,600בנוסף, 

 : נכון למועד הדוח אין בחברה מניות רדומות כלשהן.מניות רדומות

 המניות בעלי מרשםב: 24 תקנה

 נייר סוג
 ערך נייר' מס

  בבורסה
 כמות המחזיק שם

ללא  רגילות מניות

 ערך נקוב כ"א
599019 

הבורסה לניירות ערך  של לרישומים החברה

 515736817, מספר חברה: מ"בע
99,855,412 

 5990106 4סדרה אופציות 
הבורסה לניירות ערך  של לרישומים החברה

 515736817, מספר חברה: מ"בע
33,425,800 

 5990114 5אופציות סדרה 
הבורסה לניירות ערך  של לרישומים החברה

 515736817, מספר חברה: מ"בע
33,425,800 
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)אסמכתא  2021 בפברואר 9של החברה מיום  לפרטים נוספים אודות מרשם ניירות הערך של החברה ראה דיווח מיידי
2021-01-016186) 
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 התאגיד של הדירקטורים: 26 תקנה

 הדירקטור שם
 רני צים

 יו"ר דירקטוריון
 ויס תייאמ

)חדל לכהן  דירקטור
 (17.02.2021ביום 

 יגאל פטרן
 חיצוני דירקטור

 צביה פרץ
 דירקטור חיצוני

 אריאל אמור
 דירקטור

 עודד דולינסקי
 דירקטור

 031113962 025442310 057792277 050205095 057504821 027394386 זיהוי מספר

 28.3.1980 09.08.1973 07.08.1962 22.7.1950 14.3.1962 12.02.1975 לידה תאריך

 להמצאת מען
 דין-בית כתבי

, פתח 41העצמאות  , פ"ת9ברקת 
 , פתח תקווה32מסקין  , רשפון9שקד  תקווה

 8יאיר רוזנבלום 
 ,כפר סבא

 8/9חיים בר לב 
 רמת גן

 ישראלית ישראלית ישראלית  ישראלית ישראלית ישראלית נתינות
 או בוועדה חברותו

 של ועדות
 הדירקטוריון

 
חבר בוועדת הביקורת  לא לא

 והתגמול 
בוועדת הביקורת  החבר

 והתגמול

חבר בוועדת 
הביקורת והתגמול 

 ובוועדת אשראי

חבר בוועדת 
 אשראי

 בלתי דירקטור
 דירקטור או תלוי

 חיצוני

 
 חיצונידירקטור  דירקטור חיצוני לא לא

 
 לא לא

, התאגיד של עובד
 או בת חברה של

 שלו קשורה חברה
 בו עניין בעל של או

 
 
 לא לא לא לא

 
 
 כן לא

 כהונה תחילת
 

07.02.2021 12.4.2016  10.2.2019 19.7.2020 
 

26.10.20 
 

26.10.20 

-ב ועיסוק השכלה
 השנים 5

 האחרונות

יו"ר דירקטוריון 
ומנכ"ל  רני צים 

אחזקות בע"מ ורני 
צים מרכזי קניות 

 בע"מ

השכלה: בוגר 
משפטים בקריה 

 תקרייהאקדמית 
אונו, בוגר כלכלה בניו 
אינגלנד קולג', ארה"ב 

וכן מוסמך מנהל 
עסקים באוניברסיטת 

 מנצ'סטר, אנגליה.
עיסוק: לשעבר 
סמנכ"ל שיווק 

ופיתוח עסקי בבנק 
 פאג"י.

השכלה: בוגר 
בכלכלה 

-מאוניברסיטת בר
אילן, בוגר מדעי 

המחשב 
מאוניברסיטת בר 

 אילן
עיסוק: דירקטור 

באלקטרוניקס ליין 
בע"מ,  3000

 בקדימהסטם בע"מ
 ובחברות שלהלן

השכלה: בוגרת תואר 
ראשון בכלכלה ומנהל 
עסקים מאוניברסיטת 

בר אילן, בוגרת 
משפטים מאוניברסיטת 

 בר אילן
 עיסוק: עורכת דין

מנכ"ל בנדא חברה 
לייבוא שיווק 

חבר ; ITוהפצה 
כספים של  תבוועד

מ.א.י תאגיד 
מחזור אלקטרוני 

השכלה: בוגר 
נהל כלכלה ומ

עסקים המרכז 
האקדמית רופין, 

בוגר קורס 
דירקטורים 

 .בחברות ציבוריות

סמנכ"ל כספים 
ברני צים אחזקות 

בע"מ ורני צים 
מרכזי קניות 

השכלה:  .בע"מ
בוגר מנהל עסקים 

עם התמחות 
בחשבונאות, 

המכללה למנהל, 
מוסמך רואה 

 .חשבון

 כדירקטור משמש
 הבאות בחברות

 
 

רצי צים בע"מ, ווינר 
סוכנות לביטוח 

 777בע"מ, סיגמא 
בע"מ, צ.ק.ח צים 

 גלובל בע"מ.

 קופיקס גרופ בע"מ
 אלגומייזר בע"מ
בתי זיקוק צירון 

 בע"מ
  Cyntar Ventures 

Inc. חברה ציבורית(
 קנדית(

 

מדיוי תראפויטיק 
 בע"מ 

השקעות ונאמנות 
 ( בע"מ 1976רשל"צ )

עמיטל דיוור ישיר 
 בע"מ 

 ןאי

 
 
 
 
 
 אין

רקע מידאס טייבה 
חברה לניהול 

חברה  – בע"מ
רקע  . פרטית

מידאס טמרה 
חברה לניהול בע"מ 

 . חברה פרטית
רקט מידאס רהט 

חברה לניהול 
חברה  – בע"מ

 פרטית
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 משפחתית קרבה
 אחר עניין לבעל

 בחברה
 לא לא לא לא לא לא

 מומחיות בעל
 חשבונאית
 ופיננסית

 
 כן כן כן לא

 
 כן כן

 בכירה משרה נושאי: א26 תקנה

"ל סמנכ – משה שהבזי מנכ"ל -יהל בן סירה שם
 כספים

סמנכ"ל  – ברגל מעין
 רגולציה

 -עו"ד מיכאל גלינסקי
 מבקר פנים

 028795284 305643900  040319998 039818513 זיהוי מספר

 9.1.1981 20.5.1984 לידה תאריך
10.8.1990 

13.12.1971 

 20.1.2021 30.10.20 26.3.2018 1.7.2020 כהונה תחילת תאריך

 או בת חברה, בתאגיד תפקיד
 בעל של או שלו קשורה חברה

 בו עניין
 לא לא לא כן

 קרבהעניין בתאגיד, בעל  בעל
משרה אחר או  לנושא משפחתית

 בחברה אחר עניין בעלשל 
 לא לא

 לא
 לא

 השנים 5-ב ועיסוק השכלה
 האחרונות

בוגר במנהל עסקים השכלה: 
וחשבונאות, המסלול האקדמי 

 המכללה למינהל
עיסוק קודם: רואה חשבון, 

ים אופיס דיפו, פסמנכ"ל כס
 חשב בקבוצת חנן מור בע"מ

בוגר במנהל עסקים : השכלה
וחשבונאות, המסלול האקדמי 

המכללה למינהל; מוסמך במימון 
וניהול פיננסי, המסלול האקדמי 

 המכללה למינהל 
רואה חשבון; חשב במיטב : עיסוק

 בע"מ דש בית השקעות

 
משולב  תואר בוגרת: השכלה

)עם התמחות (B.A) בכלכלה 
, L.L.Bבמימון( ובמשפטים 

המסלול האקדמי המכללה 
 . למינהל

 יועצתעו"ד, קודם:  עיסוק
 נשואה אקסלנס משפטית
   ."מבע בורסה שירותי

תואר שני במנהל השכלה :
תואר  עסקים מהמכללה למנהל.

ראשון במשפטים מהמרכז 
תואר ראשון במנהל . הבינתחומי

 עסקים מהמרכז הבינתחומי.

שותף באודיט : עו"ד, עיסוק
בקרה וביקורת בע"מ החל משנת 

ומשמש מבקר פנים במספר  2012

 .חברות וארגונים
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 :הדוח למועד ועד הדוח תקופת במהלך הסתיימה שכהונתם משרה נושאי

. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה שרון פלאצ'י לכהן כמנכ"ל החברה חדל מר  2020 יוליב 2 ביום

 (.2020-01-062467)אסמכתא  2020ביולי  2מיום 

חדלה לכהן כדירקטורית  בלתי תלויה גב' שושנה אייזנברג. לפרטים נוספים ראה דיווח  2020ביולי  19 ביום

 (.2020-01-076464)אסמכתא:  2020ביולי  2של שהחברה מיום 

תלויה מר אמנון בן שי. לפרטים נוספים ראה דיווח של  בלתיחדל לכהן כדירקטור  2021בפברואר  8 ביום

 (.2021-01-016177)אסמכתא:  2021 בפברואר 9שהחברה מיום 

חדל לכהן כדירקטור מר אמיתי ויס. לפרטים נוספים ראה דיווח של שהחברה מיום  2021בפברואר  17 ביום

 (.2021-01-020182)אסמכתא:  2021בפברואר  17

 

 עצמאיים חתימה מורשי: ב26 תקנה

-ח"תשכ, ערך ניירות לחוק( ד)37 בסעיף זה מונח כהגדרת עצמאיים חתימה מורשי אין לחברה, הדוח למועד

1968. 

 התאגיד של החשבון רואה: 27 תקנה

 ., תל אביב88' יגאל אלון ברח הרשום שמענו, חשבון רואי ',ושות עמינח שטיינמץ

ו אינם בעלי עניין או בני משפחה של בעל ישותפמי מאו המבקר רואה החשבון משרד  החברה,למיטב ידיעת 

 .בחברהעניין או של נושא משרה בכירה 

 בתקנון או בתזכיר שינוי: 28 תקנה

 , למעט כמפורט להלן:שינויים בתקנון החברה נערכולא ולמועד הדוח,  2020שנת  במהלך

. שינוי שם החברה אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את 2020ספטמבר ב 22ביום   .1

)אסמכתא:  2020 אוגוסטב 16לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה הכללית של החברה מיום 

( בדבר 2020-01-103830)אסמכתא:  2020 ספטמברב 22( ודיווח מיידי מיום 2020-01-089352

 . תוצאות האסיפה

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את עדכון תקנון החברה  2021בפברואר  7ביום  .2

והנפרע של  מהון המניות המונפק 10%באופן שבו תוגבל האפשרות לאחזקת שיעור העולה על 

על שירותים פיננסיים  הפיקוח חוקהוראות וזאת בהתאם לאו מזכויות ההצבעה בה  החברה

לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה הכללית של  .2016-)שירותים פיננסיים מוסדרים(, תשע"ו

 2021 פברוארב 7( ודיווח מיידי מיום 2020-01-134821)אסמכתא:  2020בדצמבר  30החברה מיום 

 .( בדבר תוצאות האסיפה2021-01-015516)אסמכתא: 

 הדירקטורים והחלטות המלצות :29 תקנה

 האסיפה אישור טעונות שאינן הדירקטוריון והחלטות הכללית האסיפה בפני הדירקטוריון המלצות .א

 : בדבר הכללית

 .איןתשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה בדרך אחרת או חלוקת מניות הטבה:  .1

 איןשינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד:  .2
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החלטת החברה בתקנון התאגיד עקב ו שינויים בשנת הדוח בוצעשינוי תזכיר או תקנון התאגיד:  .3

 .לעיל 28. לפרטים נוספים ראה תקנה והגבלת שיעורי האחזקהלשינוי שם 

 .איןפדיון ניירות ערך בני פדיון:  .4

 .איןפדיון מוקדם של איגרות חוב:  .5

 .אין: בו עניין לבעל התאגיד בין, השוק לתנאי בהתאם שאינה עסקה .6

 המפורטים בעניינים הדירקטורים להמלצות בהתאם שלא שנתקבלו הכללית האסיפה החלטות .ב

 אין. : (א) משנה בתקנת

 :מיוחדת כללית אסיפה החלטות .ג

לאשר את הארכת כהונתו של רואה החשבון ( 1החליטה האסיפה הכללית: ) 2020בינואר  29ביום  .1

המבקר של החברה, משרד רו"ח שטיינמץ עמינח ושות', עד למועד האסיפה השנתית הבאה של 

לאשר את הארכת כהונתו ותנאי ( 2) שכרו.החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את 

כהונתו של מר אמיתי ויס כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס 

לאשר את הארכת ( 3) אסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.ה

החברה לתקופת כהונה נוספת  הרץ כדירקטורית בלתי תלויה של-כהונתה של גב' שושנה אייזנברג

( 4) אסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה.ההחל ממועד כינוס 

שי כדירקטור בלתי תלוי של החברה לתקופת כהונה -לאשר את הארכת כהונתו של מר אמנון בן

 עלי מניות החברה.ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של ב הנוספת החל ממועד כינוס אסיפ

( לא לאשר את מינוי עו"ד יפעת 6( לא לאשר את הארכת כהונת מר ציון בהלול כדירקטור בחברה. )5)

התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" לפוליסת ( לא לאשר את 7דור כדירקטורית חיצונית בחברה. )

( 8. )ור האסיפה)שלוש( שנים ממועד איש 3ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לתקופה של  

-Onהתקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג לא לאשר את 

Going 2020-01)אסמכתא:  2020בינואר  22. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום-

 פה.( בדבר תוצאות האסי2020-01-011622)אסמכתא:  2020בינואר  30( ודיווח מיידי מיום 009132

לתקופה  לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה החליטה האסיפה הכללית 2020במרץ  10ביום  .2

בפברואר  03. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום שנים ממועד אישור האסיפה 3של 

( 2020-01-023172)אסמכתא:  2020במרץ  10( ודיווח מיידי מיום 2020-01-012885)אסמכתא:  2020

 בדבר תוצאות האסיפה.

לאשר את מינויה של הגב' צביה פרץ לדירקטורית ( 1החליטה האסיפה הכללית: ) 2020 וליבי 1ביום  .3

שנים, שתחילתה במועד התקיימות כל התנאים  3חיצונית של החברה לתקופת כהונה ראשונה של 

שנים וכן את  5מינויו של מר יהל בן סירה כמנהל כללי של החברה לתקופה של  את לאשר( 2) למינוי

הארכת תקופת המימוש של את לאשר ( 3)תנאי הגמול למר בן סירה, כמפורט בדוח זימון האסיפה. 

בדצמבר  31( בשישה חודשים עד ליום 5990049כתבי האופציה הקיימים בחברה )סדרה א', מס' ני"ע 

-2020-01)אסמכתא:  2020 מאיב 26פים ראה דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוס .2020

 ( בדבר תוצאות האסיפה.2020-01-062461)אסמכתא:  2020יולי ב 2( ודיווח מיידי מיום 053241
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התקשרות החברה עם שרון פלאצ'י ( לאשר 1החליטה האסיפה הכללית: ) 2020בספטמבר  22ביום  .4

ות מר שרון פלאצ'י, בעל השליטה היוצא בחברה או מי מטעמו, יזמות עסקית בע"מ, חברה בבעל

התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם  לאשר( 2)בהסכם למכירת תיק לקוחות החברה על כל תנאיו. 

מר רני צים המחזיק בחברת רני צים אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לביצוע עסקאות ניכיון 

כי השיקים הינן חברות בשליטה, מלאה או חלקית, של עם לקוחות שונים אשר מוש שיקים בחברה

"וואליו קפיטל בע"מ" )או  -שינוי שמה של החברה ללאשר את ( 3). חברת רני צים אחזקות בע"מ

 .לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות(, וכן לעדכן את מסמכי ההתאגדות בהתאם

( 2020-01-089352)אסמכתא:  2020 אוגוסטב 16לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 ( בדבר תוצאות האסיפה.103830-01-2020)אסמכתא:  2020 ספטמברב 22ודיווח מיידי מיום 

לאשר את מדיניות התגמול לדירקטורים  (1החליטה האסיפה הכללית: ) 2021ר בפברוא 7ביום  .5

שנים, החל מיום  3לתקופה של  א' לחוק החברות267להוראות סעיף  ונושאי משרה בחברה בהתאם

לאשר מתן מענק פרישה ליו"ר הדירקטוריון היוצא, מר אמתי ויס, בהיקף כולל ( 2). 2021פברואר,  7

לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון היוצא, מר אמתי וייס, עד ( 3)ש"ח.  100,000של 

( 4) תו של מר רני צים, לצרכי חפיפה.אף לאחר תחילת כהונ למינויו של מר רני צים וכן ככל שיידרש

לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור, מר שמעון גל, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות 

לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר אריאל אמור, עד לאסיפה השנתית הבאה ( 5) של החברה.

לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר עודד דולינסקי, עד ( 6. )של בעלי המניות של החברה

לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר ( 7) החברה.פה השנתית הבאה של בעלי המניות שלאסי

למר רני צים ועודד אשר ל( 8) רני צים, עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.

לרבות מתן  אישור האסיפהמועד שנים החל מ 3ופה של את תנאי הכהונה והעסקה, לתק דולינסקי

 כתב התחייבות לשיפוי, מתן כתב פטור מאחריות, והכללתם בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה 

לעיל, לאשר עבור כלל הדירקטורים שאינם  1קטן  בכפוף לאישור מדיניות התגמול, כאמור בס'( 9)

על השליטה עניין אישי בהעסקתו, מתן כתב התחייבות השליטה, קרוביו, או אחר שלב נמנים על בעל

שמעון גל מתוקף תפקידו כדירקטור פעיל בחברה, הקצאה מר לאשר ל( 10. )לשיפוי, מתן כתב פטור

אופציות לא רשומות למסחר של החברה הניתנות למימוש כל אחת למניה רגילה אחת  2,000,000של 

לאשר לרני צים מתוקף תפקידו ( 11) מניות של החברה. 2,000,000של החברה ללא ע.נ., ובסך הכל עד 

אופציות לא רשומות למסחר של החברה  5,000,000יו"ר דירקטור פעיל בחברה, הקצאה של -כ

מניות  5,000,000הניתנות למימוש כל אחת למניה רגילה אחת של החברה ללא ע.נ., ובסך הכל עד 

מר רני צים, בעל השליטה בחברה, במסגרתו לאשר התקשרות החברה בהסכם עם ( 12) של החברה.

לבנקים לטובת קבלת והגדלת מסגרות האשראי ושיפור תנאיהן. בעבור  יעמיד מר צים ערבות אישית

לדחות את מועד פירעון הלוואת ( 13. )מגובה האשראי בפועל 1%-העמדת הערבות יקבל מר צים כ

ת פירעון הלוואות הבעלים הצפויה , וכן להקדים א2021הבעלים, הצפויה להיפרע במהלך שנת 

בדצמבר  31ש"ח, כך שיפרעו כולן ביום יון מיל 3.9שווי כולל של ב, 2023-2022להיפרע במהלך השנים 

שיעור העולה על בת ולאשר לתקן את תקנון החברה באופן שבו תוגבל האפשרות לאחזק( 14. )2021

הצבעה בה, והכל בהתאם לחוק והנפרע של החברה או מזכויות ה מהון המניות המונפק 10%

לאשר את חידוש מינויו של משרד רואי החשבון שטיינמץ עמינח ושות', כרואה החשבון ( 15) הפיקוח.

לפרטים . לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה המבקר של החברה
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( ודיווח 2020-01-134821)אסמכתא:  2020 דצמברב 30נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 ( בדבר תוצאות האסיפה.2021-01-015516)אסמכתא:  2021פברואר ב 7מיידי מיום 

 2לאשר את השינויים, שמפורטים בסעיף ( 1החליטה האסיפה הכללית: ) 2021בפברואר  11ביום  .6

לדוח זימון אסיפה, בהתקשרות החברה עם פלאצ'י יזמות עסקית בע"מ, חברה בבעלות מר שרון 

פלאצ'י, בעל השליטה הקודם של החברה, בהסכם למכירת תיק הפעילות הקודם של החברה. 

( 2021-01-010698)אסמכתא:  2021 בינואר 25לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 ( בדבר תוצאות האסיפה.017716-01-2021)אסמכתא:  1202פברואר ב 11ודיווח מיידי מיום 

 

 החלטות החברה: א29 תקנה 

 אין. :לחוק החברות 255אישור פעולות לפי סעיף  (1)

 אין. :אשר לא אושרהלחוק החברות )א( 254פעולה לפי סעיף  (2)

 ( לחוק החברות1)270עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  (3)

 לעיל. 29ראו ההחלטות המפורטות בתקנה 

 הדוח בתאריך שבתוקף משרה לנושאי ושיפוי ביטוח, פטור (4)

 כתבי פטור ושיפוי .1

זכאים הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה, כפי  להם והפטור השיפוי כתבי לנוסח

 30 מיום האסיפה זימון לדוח' ג נספח ראו 2021 פברוארב 7 יוםבשאושר על ידי האסיפה הכללית 

 החברה דיווח ראו האסיפה תוצאות אודות לפרטים(. 2020-01-134821 :אסמכתא) 2020בדצמבר 

  (.2021-01-015516 :)אסמכתא 2021 בפברואר 7 מיום

 שבתוקף בתאריך הדוח ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .2

את מדיניות התגמול לנושאי אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  2021 בפברואר 7ביום 

( )להלן: 2021-01-015516)אסמכתא מס': ממועד אישור האסיפה משרה לתקופה של שלוש שנים 

( ובכלל זה, הוראות הכלולות במדיניות התגמול בנוגע לביטוח אחריות נושאי "מדיניות התגמול"

  .משרה ודירקטורים

הינן,  שבתוקף בתאריך הדוחנושאי משרה דירקטורים ולאור האמור, פוליסות ביטוח אחריות 

 2020 יוליב 22חודשים החל מיום  12של ( פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה 1)כדלקמן: 

ראשונה, בנוסף לפוליסה  ת כיסוי)כשכבלמקרה ולתקופה מיליון דולר ארה"ב  2.5בגבול אחריות של 

 דולר ארה"באלף  78תמורת פרמיה שנתית בסך  המהווה שכבת כיסוי שניה( לעיל 2שבסעיף 

בצפון אמריקה או תביעת ניירות למעט בגין תביעה , ארה"ב דולר ףאל 100והשתתפות עצמית בסך 

עם הנפקת חבילת האופציות  .ארה"ב דולראלף  250ערך לגביהן תחול השתתפות עצמית בסך של 

, הורחבה פוליסת הביטוח כך שתכלול את ההנפקה כאמור 2020של החברה, בחודש אוקטובר 

נושאי משרה  ( פוליסת ביטוח אחריות2; וכן )דולר ארה"ב אלף 3בתמורה לתוספת פרמיה בסך 
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מיליון דולר ארה"ב למקרה  1.5בגבול אחריות בסך  2020ביולי  22חודשים החל מיום  12של לתקופה 

 המעניקה שכבת כיסוי ראשונה בגבול להלן 1שבסעיף , בנוסף לפוליסה שניה ת כיסוי)כשכבולתקופה 

דולר ארה"ב.  ףאל 75פרמיה שנתית בסך תמורת  (הראשונים ארה"בדולר מיליון  2.5אחריות בסך 

, הורחבה פוליסת הביטוח כך 2020עם הנפקת חבילת האופציות של החברה, בחודש אוקטובר 

 לעיל ותהפוליס דולר ארה"ב.אלף  2בתמורה לתוספת פרמיה בסך  שתכלול את ההנפקה כאמור

ת כיסוי לדירקטורים ונושאי המשרה שכיהנו ו/או המכהנים ו/או שיכהנו בחברה בתקופת וכולל

, לרבות דירקטורים ונושאי משרה מטעם החברה ו/או מטעם חברות (22.7.2020החל מיום ) הפוליסה

בנות בעת כהונתם כנושאי משרה בחברות קשורות ולרבות נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה 

בחברה או קרוביהם, או מי מטעמם, המכהנים ו/או שיכהנו בחברה ו/או בחברות הבנות של החברה, 

כיסוי לתביעות אזרחיות נגד החברה )להבדיל מתביעות כנגד  ותללוכ ותלעת. כמו כן, הפוליסמעת 

 Entity Coverage for)דירקטורים ו/או נושאי המשרה בה( שעניינן הפרת חוקי ניירות ערך 

(Securities Claims  בקשר עם ניירות הערך של החברה הנסחרים בבורסה בתל אביב. במקרה

דרי תשלום של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים ו/או נושאי המשרה קבעו סנכאמור, 

 לקבלת שיפוי מהמבטח על פי הפוליסה קודמת לזכות החברה.

 ועדת ידי על נעשה והדירקטורים המשרה נושאי אחריות ביטוח בפוליסות ההתקשרות אישור

 בעסקאות)הקלות  ההקלות החברות לתקנות 1ב1-ו( 5ב)1 לסעיפים בהתאם והדירקטוריון התגמול

ותואמת את  שוק בתנאי הינה"ל הנ בפוליסות ההתקשרות, זה ולעניין 2000-"סתש(, עניין בעלי עם

 מדיניות התגמול של החברה.

 2021במרס  10 :תאריך

_________________ 

 רני צים

 הדירקטוריון ר"יו

_________________ 
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 (1ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 

 הצהרת מנהלים

 מנהל כללי
 

 

 , מצהיר כי:יהל בן סירהאני, 

 2020( לשנת "חברהה" בע"מ )להלן: חברת וואליו קפיטל וואן בחנתי את הדוח התקופתי של .1

 (."הדוחות" :)להלן

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  .2

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 היו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.לא י

ים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפ .3

 חברההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.לתאריכים 

דירקטוריון עדת הביקורת של ו, לדירקטוריון ולוחברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה .4

ת, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותי חברהה

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

 .ובבקרה עליהם

 

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

 

 

 

10.3.2021   

 , מנכ"ליהל בן סירה  תאריך
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 (2ב)ד()9לפי תקנה  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

 

 מנהליםת הצהר

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
 

 , מצהיר כי:משה שהבזיאני, 

 חברת וואליו קפיטל וואןבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  .1

 (."הדוחות" :)להלן 2020( לשנת "חברהה" :)להלןבע"מ 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  .2

נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

 היו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא י

, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי .3

 חברההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.לתאריכים 

דירקטוריון , לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של חברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה .4

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף , חברהה

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

 .ובבקרה עליהם

 

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

 

 

 

 

10.3.2021   

 , סמנכ"ל כספיםמשה שהבזי  תאריך
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