
מצגת לשוק ההון
2020אוגוסט 
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משפטיתהבהרה
כללי

ביוני30ליוםהחברהשלהכספיבדוחהכלולמידעהמחשתלשםורקאךנועדהזאתמצגת◄
אינהוהיאהחברהשלערךניירותרכישתאולהשקעההצעהלהוותכדיבמצגתאין.2020

.כלשהומסוג"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווה

אתלהקיףמתיימרתאוממצהאינההיא,בלבדותמציתיתנוחההצגהלשםנערכההמצגת◄
קבלתלצורךרלבנטילהיותהעשויהמידעכלאתאופעילותה,החברהאודותהנתוניםמלוא

שפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתמחליפהאינהוכן,בחברהלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטה
לביןזובמצגתהמוצגהמידעביןהתאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל.לציבורהחברהותפרסם

.החברהבדיווחיהאמוריגבור,כאמורהחברהבדיווחיהמופיעהמידע

או/ותחזיתאו/ונתוניםלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקהסרלמען◄
.זומצגתלעדכןמתחייבתואינהבהשנכללוהערכה

,לראשונהזובמצגתנכלליםאשרנתונים,היתרבין,כוללתשהמצגתלכךמופניתהלבתשומת◄
טופסראוזהלענין.החברהבדיווחימופיעמאשרשוניםפירוטברמתאובפילוחשהוצגואו

.המצגתמצורפתאליוהדיווח

עתידפניצופהמידע

אשר"(המידע)"עסקיתואסטרטגיהיעדים,בעתידהחברהלפעילותביחסתחזיות,היתרביןכוללתזומצגת◄
עלמבוסס,כאמורמידע.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתועתידפניצופהכמידעלהיחשבעשוי

בשליטתאינן,מטבעןודאיותבלתישהן,המצגתלמועדנכון,החברההנהלתשלעדכניותוהנחותהערכות
הערכותעלבחלקןומתבססות,החברהמתכנונישונהבאופןלהתקייםאולהתקייםשלאעשויות,החברה

.בלבדסובייקטיביות

היאבווהשוקהחברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמיתושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותו◄
בווהשוקהחברהפעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכן,פועלת

.החברהבשליטתאינםובאופייםמראשלהערכהניתניםאינםאשר,פועלתהיא

,ציפיותיהכיודאותכלאיןלחברה,סבירותהינןבמצגתכמוצגשציפיותיהמאמינהשהחברהאףעללפיכך◄
המשתמעאובמצגתמהמוערךמהותיתשונהלהיותעשויהמידעולפיכךיתממשוותכניותיההערכותיה

.זוממצגת
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נחנואמי
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ביקורכרטיס

שללתקופהאו2020ביוני30ליוםהינםהנתוניםכל
,2020ביוני30ביוםהסתיימהאשרחודשיםשישה

.אחרתצויןאםאלא
.שנתייםבמונחים1

תיק אשראימוניטין והכרות שוק שנצברו, ניסיון
ח"שמיליון285-כ שנים12מעל

בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  

109%-גידול של כ–2020ביוני 30
בהשוואה לחציון המקביל אשתקד

הון עצמי
ח"שמיליון68-כ

בבעלות מייסד 
ל החברה  "ומנכ
ריאןמואנדמר 

-כ9Bהשקעותועילדב

מחזור עסקאות 
מצטבר של למעלה  

-מ

ח"ש

מתודולוגיית חיתום  
וניהול סיכונים  

נהלים  , קפדנית
וממשל תאגידי   

סדורים

פלטפורמה מקצועית  
המונהרחבה 

מנהלים ועובדים מנוסים
20

-של למעלה כפיזור

1,400
מושכים מענפי  

פעילות שונים

תיק מ"מח
שלקצר

ימים137-כ

הפרשה להפסדי  'הוצ
אשראי לתקופה של  

-כ

0.8%
ביחס לתיק אשראי 

ללקוחות

ניהול סיכוני אשראי תוך  
שיעורי  שמירה על 

הפרשה נמוכים  
כתוצאה מאיכות תיק  

האשראי והתאמת נהלי  
החיתום למצב המשק

בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה  
2020ביוני 30ביום 

ח  הכנסות"ש30M-כ

רווח נקיח"ש11M-כ

מובילה וצומחת  חברה 
,  בנקאי-בענף המימון החוץ

המתמחה במתן אשראי  
עם מיקוד  , (B2B)לעסקים 

ישראלי-במגזר הערבי

:לחברה רישיונות עיסוק מאת משרד האוצר
רישיון למתן אשראי מורחב

ורישיון למתן שירות בנכס פיננסי מורחב

1
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בכירההנהלה 
ניהולי בכיר עם צוות 

ובשוק ניסיון במימון 
מוהנד ריאןהאשראי

ל"מייסד ומנכ
דוד גרנות

ר הדירקטוריון"יו

מי'נגמוסטפה 
מנהל קשרי לקוחות

שנות ניסיון בתחום האשראי40•
ל של בנק הבינלאומי  "כיהן כמנכ•
ל של בנק דיסקונט"כיהן כמנכ•
ל בנק אגוד"כיהן כמנכ•
ר ועדת האשראי של הראל ביטוח"יו•
ר ועדת השקעות של הראל ביטוח"יו•

שנות ניסיון בייעוץ וניהול סיכונים6•
.E&Yר בפירמת ראיית החשבון 'לשעבר מנג•
בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה  •

.מהאוניברסיטה העברית בירושלים

שנות ניסיון בתחום 20•
המכירות במגזר הפיננסי

(  B.S.c)בוגר לימודי תואר •
במתמטיקה ומדעי המחשב

אתי אלון
מנהלת סיכונים

שנות ניסיון בתחום ניהול סיכונים  5•
בעלת תואר ראשון בתקשורת ומדעי •

החברה ותואר שני במימון

,  שקולניקובאלכס 
ח  "רו

ל כספים"סמנכ
שנות ניסיון בתחום האשראי חוץ בנקאי20•
לשעבר בעלים של חברת מסחר והפצה של  •

.מערכות מחשב במגזר הערבי
במתמטיקה ומדעי ( B.S.c)בוגר לימודי תואר •

המחשב

, מיכל אדרי
ד"עו

יועצת משפטית וקצינת ציות
שנות ניסיון בתחום ניהול  18•

סיכונים ורגולציה
לשעבר מנהלת יחידת סיכוני ציות  •

בבנק מזרחי טפחות
יועצת בכירה לניהול סיכונים  •

יועציםאנטרופיורגולציה בחברת 
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ל"מנכ
מוהנד ריאן

מחלקת מכירות

מנהל סיכונים  
וחדר עסקאות

מנהל קשרי 
לקוחות

ל כספים  "סמנכ
ותפעול

יועץ משפטי 
וקצין ציות

מנהל מערכות  
מידע

מחלקת כספים צוות תפעול 
עסקאות משפטיצוות

ר "יו
הדירקטוריון

דוד גרנות

רחב ומנוסהצוות עובדים 
מנהלים 20פלטפורמה מקצועית רחבה של 

במבנה ארגוני סדור מנוסיםועובדים
:מאפשרת

וניהול סיכוניםחיתוםהקפדה על •
צמיחההצוות הקיים מאפשר המשך •
מדוקדק לנהלים ורגולציהציות•
הממשל התאגידיכלליהקפדה על •
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משבר הקורונהבעקבותהזדמנויות 
ן המשיכה  .ר.ל.מ

שוטפת  בפעילות 
לאורך כל משבר 

הקורונה

עליה בביקוש  
לאשראי בשוק

תוצאות שיא 
-ן ב.ר.ל.למ

H1/20

החברה ברמת מוכנות גבוהה

פחות חשיפה לסקטורים פגיעים  –חשיפות מינימליות
(.מסעדנות וכדומה, תיירות)

.23%2-יחס הון למאזן של כ–איתנות פיננסית

התאמת תהליכי –תהליך חיתום ובקרות מחמירים 
. החיתום למצב במשק ומעקב צמוד ושוטף אחר מצב הלווים

החברה לא זיהתה אינדיקציה לחוב פגום בקרב לווים 
.מהותיים

פעילות החברה  והמשךתשתית מלאה לעבודה מרחוק 
.במסגרת המגבלות הקבועות בחוקכסדרה 

ההזדמנות העסקית

מאפשר בחירה סלקטיבית  –עליה בביקוש לאשראי
,  עיבוי ביטחונות, מתמיד והמשך טיוב תיק האשראי

.והגדלת אשראי המגובה בבטוחה קשיחה

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים , מידע זה מבוסס על הערכות החברה. הערכות החברה בנוגע להשלכות האפשריות של משבר הקורונה על החברה מהווה מידע צופה פני עתיד–אזהרת מידע צופה פני עתיד 1
.בהתייחס לגורמים מאקרו כלכליים אשר לחברה אין כל שליטה עליהם ולפיכך אין כל ודאות ביחס להתממשות הערכות החברה, 2020ביוני 30ליום 

(.העניןלפי , המבוקרים או הסקורים)כמוצג בדוחות הכספיים של החברה ( ופקדונותבניכוי מזומן )משמעו מאזן החברה " מאזן"2
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חוץ בנקאי חזק ובעל פוטנציאל להמשך צמיחהשוק אשראי 
מגמת צמיחה 

מתמשכת  
וסביבה 

רגולטורית 
תומכת

מחסור באשראי לעסקים קטנים ובינוניים
יכולת מוגבלת של הבנקים וגופים מוסדיים למתן אשראי לעסקים  

.עקב עלויות תפעול וגבייה משמעותיות, קטנים ובינוניים

צמיחה שנתית דו ספרתית באשראי חוץ בנקאי
בשנה20%-קצב צמיחת הענף בשנים האחרונות עמד על מעל ל•
הצמיחה בשוק האשראי החוץ בנקאי צפויה , להערכת החברה•

.1עקב הגידול הצפוי בביקוש לאשראי, בין היתר, להימשך

יוני לכלכלהחהאשראי החוץ בנקאי 
פיזור בנותני האשראי והקטנת הריכוזיות שנמצאת במערכת  

.הבנקאית והגדלת התחרות בשוק האשראי

לצמיחהפוטנציאל משמעותי 
:רגולציה תומכת אשר תביא לגידול בנתח של נותני אשראי חוץ בנקאי

.חוק אשראי הוגן•
.חוק הגבלת השימוש במזומן•
.ח ציבורי"מתן אפשרות לחברות לגייס אג•
.חוק הפיקוח על שירותים פיננסים מוסדרים•

-במגזר הערבילחברה יתרונות תחרותיים ייחודיים 
ישראלי

.מהבנקיםומיעוט תחרות ( מאוכלוסיית ישראל21%)צורך גדול באשראי •
.ומאפשר גישה לביטחונות טוביםמינוף נמוך המגזר מתאפיין בשיעור •
.מרווחי מימון גבוהים•
.ישראלי-היכרות מעמיקה וניסיון רב במגזר הערבין.ר.ל.למ•

. אין באמור משום התחייבות ביחס לצמיחה כאמור. על פרסומים בדבר הגידול הצפוי בביקוש לאשראי, בין היתר, המבוסס, מידע צופה פני עתיד הנוגע לצמיחה בשוק האשראי החוץ בנקאי1
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של החברהתהליך החיתום 
מדיניות קפדנית 

להתקשרות עם  
במטרה  לקוחות 

למזער סיכונים 
עסקיים ולעמוד  

בדרישות  
הרגולטוריות

איתור לקוח
אנשי מכירות פרוסים ארצית•
שימוש במאגרי מידע פנימיים•
החברה בוחרת את  •

לקוחותיה ובונה את התיק  
בהתאם למדיניותה

סינון ראשוני
ביקור בבית העסק•
היכרות ובדיקת זהות •

הלקוח ופעילותו העסקית
קפדניKYCהליך •
היקף אשראי ביחס  •

לביטחונות

סינון מורחב
מידע ענפי פנימי והיסטורי•
, שימוש במאגרי מידע•

פנימיים וחיצוניים
, מאזני בוחן, דוחות כספיים•

תדפיסי בנקים , מ"דוחות מע
ועוד

אישור לקוח4
 KYCאישור וסיום הליך•
העמדת ערבויות אישיות  •

ובטוחות אחרות
קביעת ענף והיקף חשיפה  •

תוך ניהול סיכונים ובקרות

בדיקת עסקה ספציפית5
עמידה במדיניות חשיפה ופיזור•
על המושכים וכן על  , חיתום מלא על הלקוחות•

מנכי המשנה
להסבת  /שירותים/וידוא מתועד של קבלת סחורה•

הממסר

ועדת אשראי
צוות אשראי מנוסה•
דיון בכל לקוח•

ביצוע עסקה7
קביעת תנאים מסחריים  •

והשלמת העסקה

6

123

ח ו ק ל ר  ו ש י א

ה ק ס ע ר  ו ש י א
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פעיליםלקוחות320-מלמעלהמתוכם-לקוחות1,600מעלשללקוחותמאגר
התקופותביןזההבהכרחאינההמושכיםזהותכייודגש

התפלגות מושכים ענפית

על פני ענפים ומושכים שוניםתיק אשראי מגוון 

31/12/2018 31/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 בטוחות  
קשיחות

2.1% 1.6% 2.1% 2.3% 1מושך 

1.8% 1.5% 2.0% 2.3% 2מושך 

1.5% 1.4% 2.0% 2.2% 3מושך 

1.4% 1.3% 1.8% 1.9% 4מושך 

1.4% 1.3% 1.4% 1.9% 5מושך 

1.3% 1.2% 1.4% 1.7% 6מושך 

1.2% 1.2% 1.2% 1.4% 7מושך 

1.2% 1.2% 1.1% 1.3% 8מושך 

1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 9מושך 

1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 10מושך 

14.2% 13.12% 15.1% 17.2% TOP10כ   "סה

מתיק האשראי  17.2%-מהווים כעשרת המושכים הגדולים 
-כאשר הגדול מהווה כ, ומרביתם מגובים בבטוחות קשיחות

בלבד2.3%

מושכים העוסקים בענפי פעילות מגוונים1,400-פיזור של למעלה כ
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אחוז מצטבר מיתרת התיק ימים לפירעון

33% ימים30עד 

48% ימים31-60

61% ימים61-90

69% ימים91-120

78% ימים121-180

90% ימים181-365

100% 365<

קצרמ"במחתיק אשראי
יום137מ קצר של "מח

165

232

301
285

17-דצמ 18-דצמ 19-דצמ 20-יונ

(ח"מיליוני ש)תיק אשראי 
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שיעור הפרשה להפסדי אשראי נמוך ביחס לתיק האשראי
שיעור הפרשה להפסדי 

-נמוך מאשראי  
בשלוש השנים 1%

.האחרונות

החברה הגדילה את 
שיעורי ההפרשה  

הכללית בגין הפסדי 
נוכח  , אשראי בתקופה

הקורונה והנתונים  משבר 
המאקרו כלכליים

0.93%

0.37%
0.50%

0.82%

2017 2018 2019 H1-20

1

.שנתייםבמונחים1
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.2019ח במהלך הרבעון הרביעי של שנת "מיליון ש21כולל הלוואה שהומרה למניות החברה בסך 1

הצמיחה בהון העצמי  
נמשכת גם ברבעון 

2020השני של שנת 

.2020שחולק לבעלי המניות בחודש יוני ₪ מיליון 4כולל תשלום דיבידנד בסך 2

(ח"מיליוני ש)הון עצמי צמיחה עקבית ב

61
68

19-דצמ 20-יוני

1

19

29

17-דצמ 18-דצמ

2

2
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(ח"מיליוני ש)הכנסות ורווח נקי 

צמיחה עקבית בהכנסות  
בשלוש השנים  וברווח 

האחרונות

ח"שמיליון1.4בסךמואץפחתהוצאותכולל1
מואץופחתפעמיותחדהוצאותבגיןח"שמיליון2.9-כשלבסךהנקיהרווחעלשליליתהשפעהכולל2

35.8

44.7

54.6

29.8

4.0 1

2017 2018 2019 H1-20

הכנסות רווח נקי

11.0 11.0  2 10.9
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2018 2019 Q2-19 Q2-20 H1-19 H1-20 ח"מיליוני ש

44.7 54.6 13.4 14.1 25.2 29.8 הכנסות מימון

21.7 24.2 6.2 3.5 12.5 7.6 הוצאות מימון

23.1 30.4 7.2 10.6 12.7 22.1 נטו, הכנסות מימון

0.9 1.5 0.8 0.5 0.2 1.2 הפרשה להפסדי אשראי

7.9 13.2 3.4 3.2 5.7 6.8 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

- 0.8 - - - - הוצאות אחרות

14.3 14.9 3.0 6.9 6.8 14.2 רווח לפני מס

3.3 3.8 0.7 1.6 1.6 3.3 מיסים על הכנסה

11.0 11.0 2.3 5.3 5.2 10.9 רווח נקי

תוצאות הפעילות  
לחציון הרווח הנקי 

2020השני של שנת 
10.9-בכהסתכם 
ח"מיליון ש

המבטא חציון שיא 
במונחי רווחיות
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זןאמ
-הון עצמי של כ

1ח"מיליון ש67.8

-ותיק אשראי של כ
ח"שמיליון 285

.2020ח שחולק בחודש יוני "מיליון ש4ודיבידנד בסך 2019ח במהלך שנת "מיליון ש21כולל הלוואה שהומרה למניות החברה בסך 1

31/12/18 31/12/19 30/06/20 ח"מיליוני ש
3.4 100.3 18.2 מזומנים ושווי מזומנים

232.0 300.9 284.9 נטו, אשראי לקוחות
24.7 2.6 2.4 צדדים קשורים ובעלי עניין
2.0 2.7 3.2 חייבים ויתרות חובה אחרות
1.7 1.4 3.4 רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

263.8 407.9 312.1 כ נכסים"סה
223.4 221.9 115.0 אשראי מספקי מימון

- 117.7 118.0 אגרות חוב
3.8 7.4 11.2 זכאים אחרים
7.9 - - צדדים קשורים

235.2 347.0 244.2 כ התחייבויות"סה
28.7 60.9 67.9 הון עצמי  
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וצמיחהאסטרטגיה
גורמי המפתח  

צמיחת בהמשך 
הינם החברה

הרחבת מקורות  
האשראי והקטנת 

עלות ההון

מקורות מימון
הרחבה וגיוון מקורות  

והקטנת עלות  , האשראי
המקורות

פיתוח עסקי
ביסוס המעמד והמוניטין של  

,  החברה הרחבת בסיס הלקוחות
שמירה על איכות לקוחותיה  

והשקת פתרונות אשראי חדשים

מבנה ארגוני
פיתוח השדרה הניהולית וההון 

האנושי בחברה

תיק אשראי
,  המשך השבחת תיק האשראי

מ ואיכות  "מח, לרבות פיזור
הביטחונות

התייעלות
התייעלות בתהליכים פנימיים בין 

CRMי הטמעת מערכת "היתר ע
ומערכות ממוחשבות נוספות

הון עצמי
הגדלת שיעור ההון העצמי למאזן  

ושיפור יחסים פיננסים

וצמיחהאסטרטגיה
גורמי המפתח  

צמיחת בהמשך 
הינם החברה

הרחבת מקורות  
האשראי והקטנת 

עלות ההון

16
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, ארוך שניםניסיון
,  רחב ומנוסהצוות

וניהול סיכונים חיתום
מניבים גבייה שמרני

איכותית וצמיחה  
עקבית

מערכת מוסדרת ומתודולוגית וכן מנגנונים  
וניהול חיתום , בדיקה, פנימיים לזיהוי

הסיכונים

משמעותית בכל הפרמטרים  צמיחה
הכלכליים ותפעולים בשנים האחרונות

מיליון 285-תיק אשראי של כ
ח"ש

ח"מיליון ש167.9-הון עצמי של כ

שיעור נמוך של חובות אבודים 
ביחס לתיק האשראי ולמחזור העסקאות

מושכים  1,400-למעלה משל פיזור
מ תיק קצר של כשלושה חודשים"ומח

שנות פעילות12ארוך של ניסיון
מיליארד  9-ומחזור עסקאות של למעלה מ

ח"ש

של רחב ומנוסה צוות 
מנהלים ועובדים20

סיכום

.2020ח שחולק בחודש יוני "מיליון ש4ודיבידנד בסך 2019ח במהלך שנת "מיליון ש21כולל הלוואה שהומרה למניות החברה בסך 171
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