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משפטיתהבהרה
כללי

31ליוםהחברהשלהכספיבדוחהכלולמידעהמחשתלשםורקאךנועדהזאתמצגת◄
והיאהחברהשלערךניירותרכישתאולהשקעההצעהלהוותכדיבמצגתאין.2020בדצמבר

.כלשהומסוג"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינה

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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ביקורכרטיס

(מזומןושווימזומןבניכוי)החברהמאזןמשמעו"מאזן"1
.החברהשלהמבוקריםהכספייםבדוחותכמוצג

המחזיקריאןמואנדמרהינובחברההשליטהבעל2
בבעלותופרטיתחברה,מ"בעהולדינגסמ.אי.מבאמצעות

והנפרעהמונפקהמניותמהון60.43%-ב,(100%)המלאה
.החברהשל

31ליוםאו2020לשנתמתייחסיםהמוצגיםהנתונים3
.אחרתצויןאםאלא,הענייןלפי,2020בדצמבר

1מהמאזן32%-הון עצמי המהווה כ

,  ל החברה"מייסד ומנכ
-בעל למעלה מ

סך העסקאות בשנת 
1.7-בכהסתכמו 2020

.ח"מיליארד ש
מחזור עסקאות מצטבר  

10-של למעלה מ
.ח"מיליארד ש

מתודולוגיית חיתום  
, וניהול סיכונים קפדנית

נהלים סדורים וחשיבות 
להתנהלות על פי  עליונה 

כללי ממשל תאגידי

פלטפורמה מקצועית 
המונהרחבה 

26

-מכשל למעלה פיזור

1,375
מושכים מענפי  

פעילות שונים

שלתיק קצרמ"מח

ימים159

הפרשה להפסדי  'הוצ
אשראי לתקופה בשיעור 

של  

ביחס לתיק אשראי  
.ברוטו ממוצע, לקוחות

ניהול סיכוני אשראי תוך  
שיעורי  שמירה על 

הפרשה נמוכים  
הנובעים מאיכות תיק  

האשראי והתאמת נהלי  
החיתום למצב המשק

54

בענף  מובילה וצומחת חברה 
המתמחה  , בנקאי-המימון החוץ

,  (B2B)במתן אשראי לעסקים 
ישראלי-במגזר הערביעם מיקוד 

:לחברה רישיונות עיסוק מאת משרד האוצר
רישיון למתן אשראי מורחב

ורישיון למתן שירות בנכס פיננסי מורחב

13
מוניטין והכרות שוק שנצברו, ניסיון

ח"שמיליון~327שניםמעל

תיק אשראי לקוחות נטו

ח"שמיליון110 ~
הכנסות

ח"שמיליון ~
רווח נקי

ח"שמיליון17 ~
57%-גידול של כ

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

~

0.8%~ מנהלים ועובדים מנוסים

.בתחום האשראי חוץ בנקאי
20

2
שנות ניסיון
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ועד למועד פרסום הדוחות2020שנת –אירועים משמעותיים וצמיחהאסטרטגיה

ניצול מלא של  
תמורת הנפקת  

'ח סדרה א"אג
אשר התקבלה  

בדצמבר  30ביום 
2019.

IPO
החברה השלימה  

גיוס בהצלחה 
הון בהיקף של  

מיליוני  59.2
מתוכם סך  ח "ש

מיליוני  37.4של 
ח כסף פנימה"ש

התקשרות בהסכם  
להעמדת מסגרת  

אשראי  
בהיקף של  

ח  "מיליוני ש20
מתאגיד בנקאי

ח  "הרחבת אג
’סדרה א

בסכום של  
מיליוני  24
נ.ח ע"ש

צמיחההמשך
בהיקף יתרת תיק 

האשראי ללקוחות נטו  
–לכהסתכם אשר 

327Mנכון ליום  ח "ש
2020בדצמבר 31

תוצאות שיא  

במונחי היקף תיק  

ללקוחות  אשראי

נטו

ח  "הנפקת אג
'סדרה ב

80בסכום של 
נ.ח ע"מיליוני ש

11/2020 12/2020 12/2020

20M
NIS

21/02/21

24M
NIS

80M
NIS

59.2M
NIS

345M

01/2020 10/2020 10/2020

120M
NISNIS
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החברהוצוותהנהלה 
עם  ניהולי בכיר צוות

ניסיון במימון ובשוק  
האשראי
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ניהולי בכיר עם ניסיון צוות בכירההנהלה 
ובשוק האשראיבמימון 

יובל מרקו
ד"עו

יועץ משפטי ומזכיר חברה 

דוד גרנות
ר הדירקטוריון"יו

,  שנות ניסיון בפיננסים8•
ייעוץ וניהול סיכונים

ר בפירמת ראיית 'בעבר מנג•
.E&Yהחשבון 

בוגר תואר ראשון •
בחשבונאות וכלכלה  

מהאוניברסיטה העברית  
.בירושלים

שנות ניסיון בתחום  20•
המכירות במגזר הפיננסי

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

שנות ניסיון בתחום  6•
ניהול סיכונים  

בעלת תואר ראשון •
בתקשורת ומדעי החברה  

.ותואר שני במימון

שקולניקובאלכס 
ח  "רו

ל כספים ותפעול"סמנכ

שנות ניסיון בתחום  20•
האשראי חוץ בנקאי

בעבר בעלים של חברת  •
מסחר והפצה של מערכות 

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

.במתמטיקה ומדעי המחשב

שנות ניסיון  18•
בתחום ניהול  

סיכונים ורגולציה
בעבר מנהלת יחידת •

סיכוני ציות בבנק  
.מזרחי טפחות

יועצת בכירה לניהול •
סיכונים ורגולציה 

אנטרופיבחברת 
.יועצים

מי'נגמוסטפה 
מנהל קשרי לקוחות

אתי אלון
מנהלת סיכונים  

וחדר עסקאות

מיכל אדרי
ד"עו

קצינת ציות

ריאןמואנד
ל"מייסד ומנכ

שנות ניסיון בתחום  40•
האשראי

ל של בנק  "כיהן כמנכ•
.הבינלאומי

ל של בנק  "כיהן כמנכ•
.דיסקונט

ל בנק אגוד"כיהן כמנכ•
ר ועדת הלוואות של "יו•

.הראל ביטוח

שנות ניסיון בתחומי  10•
,  הייעוץ המשפטי

.מזכירות חברה וציות
מזכיר הבנק  בעבר•

והחברות הבנות ומנהל  
האחריות התאגידית בבנק  

.מ"ירושלים בע
יועץ משפטי במחלקה  •

מזכיר חברה  , המשפטית
שלמה . בשוקצין ציות 

.מ"חברה לביטוח בע
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רחב ומנוסהצוות עובדים 
מנוסהמנהלים וצוות עובדים26פלטפורמה מקצועית רחבה של 

:במבנה ארגוני סדור מאפשרת

וניהול סיכוניםחיתוםהקפדה על •
צמיחההצוות הקיים מאפשר המשך •
מדוקדק לנהלים ורגולציהציות•
הממשל התאגידיכלליהקפדה על •
:הכולל, דירקטוריון מגוון ומקצועי•

ל"מנכ
מוהנד ריאן

מחלקת  
קשרי 
לקוחות

מנהלת  
סיכונים  

וחדר 
עסקאות

מנהל  
קשרי 
לקוחות

ל  "סמנכ
כספים 
ותפעול

קצינת 
ציות

מנהל  
מערכות  

מידע

מחלקת  
כספים

צוות  
תפעול 
עסקאות

צוות ציות  
ובקרה

ר "יו
הדירקטוריון

דוד גרנות

יועץ  
משפטי 
ומזכיר  
חברה

דירקטורים בעלי כישורים מקצועיים מגוונים  •
ואוריינטציה עסקית

רוב של דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים•
רוב של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית  •

ופיננסית

מבקר פנים
(קנהפאהן)
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החוץ בנקאיהאשראישוק 
ן.ר.ל.מותוצאות 
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משבר הקורונהבעקבותהזדמנויות 
ן המשיכה בפעילות  .ר.ל.מ

שוטפת לאורך כל משבר 
הקורונה

לאשראי בשוקעליה בביקוש 

תוצאות שיא
2020בשנת ן.ר.ל.למ

החברה ברמת מוכנות גבוהה
,  בידור ופנאי, תיירות)פחות חשיפה לסקטורים פגיעים –חשיפה נמוכה

(.תעופה וכדומה, מסעדנות

.32.4%2-יחס הון למאזן של כ–איתנות פיננסית 

התאמת תהליכי החיתום למצב במשק  –תהליך חיתום ובקרות מחמירים 
החברה לא זיהתה אינדיקציה לחוב . ומעקב צמוד ושוטף אחר מצב הלווים

.פגום בקרב לווים מהותיים

במסגרת  פעילות החברה כסדרה והמשךתשתית מלאה לעבודה מרחוק 
.המגבלות הקבועות בחוק

ההזדמנות העסקית
:עליה בביקוש לאשראי

.מאפשר בחירה סלקטיבית•

.עיבוי בטוחותוהמשך טיוב תיק האשראימאפשר •

.3הגדלת אשראי המגובה בבטוחה מוחשיתמאפשר •

:4היקף שיקים ללא כיסוי במשק הישראלי 

ניתן  , 2021בינואר 27בהתאם לניתוח מיוחד של בנק ישראל מיום •
לקבוע שרמת הסיכון בעסקאות שיקים במשק הישראלי ירדה 

.אפילו ביחס לשגרה, משמעותית בחודשים האחרונים

1

נכון  , 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, 2020בדצמבר 31למועד אישור הדוחות הכספיים ליום 

.כמוצג בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה( בניכוי מזומן ושווי מזומן)משמעו מאזן החברה " מאזן"2
,  והכל בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים של החברה;שעבוד כלי רכב וכלים הנדסיים ( 3);שעבוד ציוד ( 2);ן "שעבוד נכסי נדל( 1: )לרבות אך לא רק, משמען–" בטוחות מוחשיות"3

.ובכפוף לאישור ועדת האשראי בחברה
4https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/27-01-21.aspx

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/27-01-21.aspx
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חוץ בנקאי חזק ובעל פוטנציאל להמשך צמיחהשוק אשראי 
מגמת צמיחה 

מתמשכת  
וסביבה 

רגולטורית 
תומכת

מחסור באשראי לעסקים  
קטנים ובינוניים

והמוסדיתהבנקאיתהמערכתשלמוגבלתיכולת•
עקב,ובינונייםקטניםלעסקיםאשראילמתן

.משמעותיותוגבייהתפעולעלויות
שקיימתלאשראיבנגישותמשמעותייםפערים•

.ובינונייםקטניםעסקיםלביןגדוליםעסקיםבין

בנקאיחוץבאשראיספרתיתדושנתיתצמיחה
דיווחוהציבוריותבנקאיהחוץהאשראיחברות2019,8בדצמבר31ליוםנכון•

.שניםבארבעידןעלהניתנוהאשראיבהיקפי100%-מלמעלהשלגידול

ידיעלשניתןהכוללהאשראיהיקףוהמוסדיתהבנקאיתלמערכתבהשוואה•
.1%-מפחותהינוהעסקילמגזראלהגופים

האשראיביתרת24%-כשלירידהנרשמה2020שלהשלישיהרבעוןבסיכום•
.2הקורונהמשברבצלוזאת,אלהגופיםמצד

שלטווחארוכותמגמות,השוקהיכרותעלבהתבסס,החברהלהערכת•
מאיציתהליכיוכן,בישראלעסקיםשלהאשראיצרכי,הבנקאיתהמערכת

בשוקהצמיחהלהמשךיביאו(בתשתיותהשקעהלרבות)צפוייםופריוןצמיחה
.1לאשראיבביקושהצפויהגידולעקב,היתרבין,בנקאיהחוץהאשראי

לכלכלהחיוניבנקאיהחוץהאשראי
במערכתשנמצאתהריכוזיותוהקטנתהאשראיבנותניפיזור

.האשראיבשוקהתחרותוהגדלתהבנקאית

לצמיחהמשמעותיפוטנציאל
נותנישלבנתחלגידולתביאאשרתומכתרגולציה
:בנקאיחוץאשראי

.הוגןאשראיחוק•
.במזומןהשימושהגבלתחוק•
.ציבוריח"אגלגייסלחברותאפשרותמתן•
.מוסדריםפיננסיםשירותיםעלהפיקוחחוק•

ישראלי-הערביבמגזרייחודייםתחרותייםיתרונותלחברה
במגזרמסוימיםחתכיםעבור.והמוסדיתהבנקאיתמהמערכתתחרותומיעוטבאשראיגדולצורך•

שלמשמעותימקורמהווהבנקאיחוץאשראי,ובינונייםקטניםעסקיםובפרט,ישראלי-הערבי
.אשראי

.טוביםלביטחונותגישהומאפשרנמוךמינוףבשיעורמתאפייןהמגזר•

.גבוהיםמימוןמרווחי•

.ישראלי-הערביבמגזררבוניסיוןמעמיקההיכרותן.ר.ל.למ•

בתשתיות תחבורה צפויותעל תחזיות מאקרו כלכליות ועל פרסומים בדבר הגידול הצפוי בביקוש לאשראי ובדבר השקעות , בין היתר, המבוסס, מידע צופה פני עתיד הנוגע לצמיחה בשוק האשראי החוץ בנקאי1
. אין באמור משום התחייבות ביחס לצמיחה כאמור. ותקשורת

2https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-28122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-28122020.pdf

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/periodic-review-28122020/he/weekly_economic_review_periodic-review-28122020.pdf
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של החברהתהליך החיתום 
מדיניות קפדנית 

להתקשרות עם  
במטרה  לקוחות 

למזער סיכונים 
עסקיים ולעמוד  

בדרישות  
הרגולטוריות

איתור לקוח
מנהלי תיקי לקוחות 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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התפלגות מושכים ענפית

על פני ענפים ומושכים שוניםתיק אשראי מגוון 

31/12/2020

2.7% 1מושך 

1.8% 2מושך 

1.7% 3מושך 

1.6% 4מושך 

1.5% 5מושך 

1.5% 6מושך 

1.5% 7מושך 

1.5% 8מושך 

1.5% 9מושך 

1.4% 10מושך 

16.6% TOP10כ  "סה

עשרת המושכים הגדולים  
,  מתיק האשראי ומרביתם מגובים בבטוחות16.6%-מהווים כ

בלבד2.7%-כאשר הגדול מהווה כ
העוסקים בענפי פעילות מגווניםמושכים 1,375-פיזור של למעלה מ

1.8K
מאגר לקוחות

מעל 

390
לקוחות פעילים

TOP10
16.6%-מהווים כ

מתיק האשראי

19%

18%

17%

13%

9%

5%

3%
3%

3%
2%

בניה8%
ומסחריבוא

שירותים
ולוגיסטיקההובלות

תשתיות
ה"וצמתחבורהכלי

המזוןתעשיית
ודלקכימיקליםאנרגיה

אדםכחאספקת
ותעשיהמפעלים

אחר
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אחוז מצטבר מיתרת התיק ימים לפירעון

33% ימים30עד 

51% ימים31-60

61% ימים61-90

68% ימים91-120

75% ימים121-180

87% ימים181-365

100% 365<

קצרמ"במחתיק אשראי 
יום159מ קצר של "מח

165
232

301 327 345

(ח"מיליוני ש)נטו , תיק אשראי
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שיעור הוצאה להפסדי אשראי נמוך ביחס לתיק האשראי

שיעור הפרשה להפסדי אשראי  
1%-נמוך מ

.בארבע השנים האחרונות

החברה הגדילה את שיעורי ההפרשה  
, בגין הפסדי אשראי בתקופההכללית

נוכח משבר הקורונה והנתונים המאקרו  
כלכליים

0.93%

0.37% 0.50%
0.82%

2017 2018 2019 2020
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הצמיחה בהון העצמי  
2020נמשכת גם בשנת 

אלפי  4,000תשלום דיבידנד בסך ובניכוי( כסף פנימה)2020ח שהתקבלה במהלך דצמבר "י שאלפ37,375כולל תמורת גיוס הון בסך של 1
.2020ח שחולק לבעלי המניות בחודש יוני "ש

(ח"מיליוני ש)הון עצמי צמיחה עקבית ב

19
29

61

110

17-דצמ 18-דצמ 19-דצמ 20-דצמ

1
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(ח"מיליוני ש)הכנסות ורווח נקי 

2020רווחיות שיא בשנת 

35.8

44.7

54.6 54.1

4.0

11.0 11.0
17.3

2017 2018 2019 2020

הכנסות רווח נקי
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2018 2019 2020 ח"מיליוני ש: מטבע

44.7 54.6 54.1 הכנסות מימון

21.7 24.2 15.1 הוצאות מימון

23.1 30.4 39.0 נטו, הכנסות מימון

0.9 1.5 2.4 הפרשה להפסדי אשראי

7.9 13.2 14.4 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

- 0.8 (0.7) הוצאות אחרות( הכנסות)

14.3 14.9 22.9 רווח לפני מס

3.3 3.8 5.6 מיסים על הכנסה

11.0 11.0 17.3 רווח נקי

תוצאות הפעילות  
2020לשנת הרווח הנקי 

ח"מיליון ש17.3-בכהסתכם 
57%-המבטא גידול של כ

בהשוואה לתקופה המקבילה  
.אשתקד
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זןאמ
-הון עצמי של כ

ח"מיליון ש110
-נטו של כ, ותיק אשראי

ח"מיליון ש327

31/12/18 31/12/19 31/12/20 ח"מיליוני ש: מטבע
3.4 100.3 33.1 מזומנים ושווי מזומנים

232.0 300.9 326.5 נטו, אשראי לקוחות
24.7 2.6 - צדדים קשורים ובעלי עניין
2.0 2.7 3.8 חייבים ויתרות חובה אחרות

- - 4.0 פקדון בתאגיד בנקאי
1.7 1.4 4.0 רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

263.8 407.9 371.4 כ נכסים"סה
223.4 221.9 36.7 אשראי מספקי מימון

- - 20.0 אשראי מתאגיד בנקאי
- 117.7 192.3 אגרות חוב

3.8 7.4 12.6 זכאים אחרים
7.9 - - צדדים קשורים

235.2 347.0 261.6 כ התחייבויות"סה
28.7 60.9 109.8 הון עצמי  
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וצמיחהאסטרטגיה
גורמי המפתח  

צמיחת בהמשך 
הינם החברה

הרחבת מקורות  
האשראי והקטנת 

עלות ההון

מקורות מימון
המשך הרחבה וגיוון מקורות 

והקטנת עלות המקורות, האשראי

פיתוח עסקי
,  ביסוס המעמד והמוניטין של החברה

שמירה על איכות , הרחבת בסיס הלקוחות
לקוחותיה והשקת פתרונות אשראי חדשים

מבנה ארגוני
פיתוח השדרה הניהולית וההון  

האנושי בחברה

תיק אשראי
לרבות  , המשך השבחת תיק האשראי

מ ואיכות הבטוחות"מח, פיזור

התייעלות
י "התייעלות בתהליכים פנימיים בין היתר ע

ומערכות CRMהטמעת מערכת 
ממוחשבות נוספות

הון עצמי
שמירה על הלימות הון מתאימה ושיפור  

יחסים פיננסים

וצמיחהאסטרטגיה
גורמי המפתח  

צמיחת בהמשך 
הינם החברה
הרחבת המשך

מקורות האשראי 
והקטנת עלות ההון
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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

-יתרת תיק אשראי נטו של כ
ח"מיליון ש327

ח"מיליון ש110-הון עצמי של כ

שיעור נמוך של חובות אבודים 
ביחס לתיק האשראי ולמחזור העסקאות

מושכים  1,375-למעלה משל פיזור
מ תיק קצר של כחמישה חודשים"ומח

שנות פעילות13ארוך של ניסיון
מיליארד  10-ומחזור עסקאות של למעלה מ

ח "ש

מנהלים  26של רחב ומנוסה צוות 
ועובדים

סיכום

21
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