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 2021 באוגוסט  15
 
 

 החברהדירקטוריון על מצב ענייני הדוח 

שהסתיימו    ושלושה חודשים   שישה של    ות לתקופ דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  
 2021  ביוני   30ביום  

לתקופות מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון    "(החברה )"   ומסחר בע"מ  יקטים יפרודירקטוריון מ.ל.ר.ן  
ביום   שהסתיימו  חודשים  ושלושה  שישה  הדוח)"   2021ביוני    30של  את   ."(תקופת  סוקר  הדוח 

נערך בהנחה   השינויים העיקריים בפעילות החברה והוא  ועד למועד פרסומו,  במהלך תקופת הדוח 
בפברואר    23, אשר פורסם ביום  2020הקורא מצוי הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת    שבפני
 . "(2020לשנת    הדוח התקופתי )" (2021-01-022087אסמכתא: מספר ) 2021

תקנות  )להלן: "  1970-הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
חוק  )"  1968-עשוי לכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  וא"(, וההדוחות

ערך  ואומדנים ניירות  הערכות  מטרות,  תחזיות,  היתר,  בין  כולל,  כאמור  עתיד  פני  צופה  מידע   .)"
התוצאות בפועל שינבעו מפעילות  ו  אינו ודאיהמתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים. מידע זה  

החברה, עשויות להיות שונות מהותית מתוצאות הפעילות המוערכות בהתבסס על המידע הקיים  
"(. לפיכך, על אף שהנהלת החברה מאמינה מידע צופה פני עתידבידי החברה במועד הכנת הדוח )"

"(, האזהרה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הן סבירות, הרי שקוראי דוח זה מוזהרים בזאת )" 
וצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא בדוח  כי הת

זה. החברה כללה בחלקים שונים של הדוח אזהרה פרטנית וקצרה לגבי מידע צופה פני עתיד ואזהרה 
מידע  כזו יש לקרוא בהתייחס לפירוט המלא המופיע בפסקה זו. בנוסף, יובהר כי מידע שנחזה להיות  

 .חלה עליו אזהרה זו במלואה אף אם לא צוינה בצידו הערה מפורשת כאמור פה פני עתידצו

 

" ג  5", כהגדרת מונח זה בתקנה  תאגיד קטן מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה 
לתקנות הדוחות. דירקטוריון החברה החליט על אימוץ וולונטרי של כל ההקלות הנכללות בתקנות,  

ונטיות )או תהיינה רלוונטיות( לחברה, קרי, נכון למועד זה, הקלות לעניין ביטול החובה  ככל שהן רלו
לפרסם דוח על הבקרה הפנימית בתאגיד ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; העלאת 

והעלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות   20%-סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל
 .40%-חות הביניים למהותיות לדו

 

 

 



 

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה   - 'חלק א 

 תיאור תמציתי של החברה ותחום פעילותה  .1

 2019בדצמבר    29לאחר שהשלימה ביום    .2008  הינה חברה פרטית שהוקמה בשנתהחברה   .1.1
מדף,  אגרות חוב )סדרה א'( של החברה, על פי תשקיף להשלמה ותשקיף    120,000,000הנפקת  

-2019אסמכתא:  מספר  )  2019בנובמבר    28, אשר פורסם ביום  2019בנובמבר    29נושא תאריך  
"(, תשקיף החברה( )"2019-01-113931)  2019בדצמבר    25(, כפי שתוקן ביום  01-117064

ביום   דיווח.  לחובות  הכפוף  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  מדווח,  לתאגיד  החברה   20הפכה 
הח  2020בדצמבר   לציבור  הפכה  ראשונה  הנפקה  שהשלימה  לאחר  לציבורית  לחברה  ברה 

 2020בדצמבר    16ורישום למסחר של מניותיה בבורסה, על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום  
לפרטים נוספים אודות   ( שפורסם על פי תשקיף החברה.136158-01-2020)מספר אסמכתא:  

 . לדוח זה נספח, ראו  של החברה אגרות החוב

-(, עם התמחות במגזר הערביB2Bלת בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים )החברה פוע .1.2
שראלי. פעילותה העיקרית של החברה הינה מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים )שיקים  י

דחויים(, ברובם כאלה שנכתבו על ידי צדדים שלישיים, המוסבים לטובת החברה )ניכיון שיקים(,  
שלום בממסרים דחויים עצמיים, תוך שאשראי כאמור מובטח, לפי וכן במתן אשראי כנגד ת

 העניין, בבטוחות נדל"ן ו/או כלי רכב וציוד הנדסי.

בהתאם  .1.3 פיננסי,  בנכס  שירות  למתן  מורחב  רישיון  וכן  אשראי  למתן  מורחב  רישיון  לחברה 
-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו  16להוראות סעיף  

 מלרן פיננסים רישיון מורחב למתן אשראי כאמור.  . כמו כן, לחברת הבת"(חוק הפיקוח)"  2016
 . , ונכון למועד הדוח, החברה פועלת להארכת תוקפם31.12.2021תוקף הרישיונות הינו עד ליום  

שינויים עיקריים בפעילות החברה ובעסקיה במהלך תקופת הדוח ועד למועד  אירועים ו .2
 פרסומו 

 התפשטות נגיף הקורונה השלכות  .2.1

העולם החל מ העולמי, הפוקד את  הקורונה  אודות השפעות משבר  שנת  לפרטים  תחילת 
לדוחות הכספיים א'  3ועד למועד פרסום הדוח, על פעילותה של החברה, ראו באור    2020

 המצורפים לדוח זה. 

 חלוקת דיבידנד   .2.2

מיליון   2אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך    2021במאי    6ביום   .2.2.1
ש"ח )בהתבסס   אלפי  54,577הינם  ש"ח. יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה לאחר החלוקה  

ליום   החברה  של  המאוחדים  הכספיים  דוחותיה  תשלום (.  2021  מרץב  31על  מועד 
 2021במאי    9מיום    רטים נוספים ראו דיווח החברה. לפ2021ביוני    1הדיבידנד הינו יום  

 על דרך ההפניה.  בזאת(, הנכלל 2021-01-080244)מס' אסמכתא: 
 6אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך   2021באוגוסט  15ביום  .2.2.2

כ על  לעמוד  צפויה  לחלוקה לאחר החלוקה  הניתנים  הרווחים  יתרת   55.8-מיליון ש"ח. 
(.  2021ביוני    30מיליון ש"ח )בהתבסס על דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום  

. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה 2021בספטמבר  1יום במועד תשלום הדיבידנד הינו  
 שיפורסם בסמוך לאחר פרסום דוח זה ושנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.



 

 

ת על החברה מכוח שטרי הנאמנות של  לפרטים אודות מגבלות על חלוקת דיבידנד החלו .2.2.3
אגרות החוב )סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'(, ראו נספח גילוי ייעודי למחזיקי אגרות  

 החוב של החברה המצורף לדוח דירקטוריון זה. 
 מימון  .2.3

אישר דירקטוריון החברה את הגדלת כל אחת ממסגרות האשראי   2021במאי    12ביום   2.3.1
 30מיליון ש"ח לסכום של עד    20ג'( מסכום של  -)ב' ושל החברה מתאגידים בנקאיים  

 2021בפברואר    25החברה מיום    מיליון ש"ח, וזאת ללא שינוי בתנאיהן, כמפורט בדיווחי
אסמכתאות:   )"023440-01-2021-ו  023326-01-2021)מספרי  האשראי  (  דיווחי 

לצורך הגדלת מסגרות האשראי "(, הנכללים בזאת על דרך ההפניה.  והערבויות הקודמים
כאמור, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את הגדלת הערבות האישית שהעמיד 
בעל השליטה, מר מואנד ריאן, לצורך הבטחת התחייבויות החברה על פי הסכמי מסגרות  

ללא שינוי בתנאיהן, כמפורט   , כל אחת()מיליון ש"ח    30לסכום של עד    כאמורהאשראי  
הקודמים, וזאת כעסקאות עם בעל השליטה שאין בהן אלא   האשראי והערבויות  בדיווחי

לפרטים נוספים ראו דיווח   לתקנות ההקלות.(  2)1  כדי לזכות את החברה, בהתאם לתקנה
מיום   (, הנכלל בזאת על  2021-01-084426)מספר אסמכתא:    2021במאי    12החברה 
 דרך ההפניה.

אחת    2021ביולי    5-ו  2021ביוני    29בימים   2.3.2 כל  הגדלת  את  החברה  דירקטוריון  אישר 
 50ג', בהתאמה( לסכום של עד  -ממסגרות האשראי של החברה מתאגידים בנקאיים )ב' ו

הקודמים.  והערבויות  בדיווחי האשראי  כמפורט  בתנאיהן,  ללא שינוי  וזאת  מיליון ש"ח, 
ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את    לצורך הגדלת מסגרות האשראי כאמור, אישרו 

הבטחת   לצורך  ריאן,  מואנד  מר  השליטה,  בעל  שהעמיד  האישית  הערבות  הגדלת 
 50לסכום של עד  הסכמי מסגרת האשראי כאמור  כל אחד מ התחייבויות החברה על פי  

הקודמים והערבויות  בדיווחי האשראי  כמפורט  בתנאיהן,  ללא שינוי  וזאת  , מיליון ש"ח, 
זאת כעסקאות עם בעל השליטה שאין בהן אלא כדי לזכות את החברה, בהתאם לתקנה ו

ביולי   6-ו  2021ביוני    30( לתקנות ההקלות. לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מימים  2)1
אסמכתאות:    2021 בהתאמה(2021-01-049042-ו  2021-01-045802)מספרי   , ,

 הנכללים בזאת על דרך ההפניה.
הקיימת    2021ביולי    27ביום   2.3.3 האשראי  מסגרת  הגדלת  את  החברה  דירקטוריון  אישר 

עד   לסכום של  )א'(  בנקאי  כמפורט   80מתאגיד  בתנאיה,  ללא שינוי  וזאת  מיליון ש"ח, 
מימים  בדיווחי   )מספרי אסמכתאות:    2021בפברואר    25-ו  2020באוקטובר    8החברה 

הנכלל2021-01-023347-ו  2020-01-100912 בהתאמה(,  ההפניה.,  דרך  על  בזאת   ים 
את   ודירקטוריון החברה  הביקורת  ועדת  אישרו  כאמור,  הגדלת מסגרת האשראי  לצורך 
הבטחת   לצורך  ריאן,  מואנד  מר  השליטה,  בעל  שהעמיד  האישית  הערבות  הגדלת 

מיליון ש"ח,    80לסכום של עד    כאמור התחייבויות החברה על פי הסכם מסגרת האשראי  
כעסקה שאין בה זה לעיל,    2.3.3ורט בדיווחים הקודמים בסעיף  כמפ  ,ללא שינוי בתנאיה

( לתקנות ההקלות. לפרטים נוספים ראו 2)1אלא כדי לזכות את החברה, על פי תקנה  
מיום   החברה  של  מיידי  אסמכתא:    2021ביולי    29דיווח  (, 2021-01-059248)מספר 

ההפניה.  בזאתהנכלל   דרך  ביום    על  לעיל,  לאמור  קיבלה   2021וסט,  באוג  12בהמשך 
החברה את הודעת הבנק לפיה הבנק הסכים להגדיל את מסגרת האשראי הנ"ל לסך של 

 מיליון ש"ח, באותם התנאים המפורטים לעיל. 80עד 
אגרות חוב )סדרה ב'(    70,000,000, השלימה החברה הנפקה של  2021  אפריל  11ביום   2.3.4

)מספר   2021באפריל    7ם  דוח הצעת מדף מיו  על פי   של החברה בדרך של הרחבת סדרה



 

 

תשקיף להשלמה, המשמש גם כתשקיף   שפורסם מכוח (,  2021-01-059199אסמכתא:  
תאריך   הנושא  החברה  של  ביום  ו  2019בנובמבר    29מדף   2019בנובמבר    28פורסם 

ופורסם ביום   2019בדצמבר    25(, כפי שתוקן ביום  117064-01-2019אסמכתא:  מספר  )
נוספים  113931-01-2019אסמכתא:  מספר  )   2019בדצמבר    26 לפרטים  אודות  (. 

-2021-01)מספר אסמכתא:    2021באפריל    11ההנפקה כאמור ראו דיווח החברה מיום  
 על דרך ההפניה. בזאת(, הנכלל 060708

אגרות חוב )סדרה ב'( של    50,000,000, השלימה החברה הנפקה של  2021ביוני    29ביום   2.3.5
לחברת י.ד. מור השקעות בע"מ, שהינה משקיע מסווג   החברה בדרך של הרחבת סדרה

מיום   פרטית  הקצאה  דוח  פי  על  וזאת  בחברה,  עניין  )מספר    2021ביוני    27ובעלת 
שתוקן באותו    , כפי2021ביוני    27מיום  ( ודוח משלים לו  2021-01-042970אסמכתא:  

פרטים , בהתאמה(. ל2021-01-043792-ו  2021-01-043747  יום )מספרי אסמכתאות:
על דרך   בזאת קצאה הפרטית המפורטים בסעיף זה לעיל והנכללים  נוספים ראו דיווחי הה

 ההפניה. 
 הסכם שיתוף פעולה עם בנק הפועלים בע"מ  .2.4

פעולה   2021במרץ    24ביום   בע"מ בהסכם לשיתוף  הפועלים  בנק  עם  התקשרה החברה 
ון החברה שהתקבל להפניית לקוחות לבנק לטובת קבלת הלוואות, לאחר אישור דירקטורי

קבלת פטור מאישור  עם    2021ביולי    26ההסכם נכנס לתוקף ביום  .  2021במרץ    21ביום  
באור  לפרטים נוספים ראו . חודשים 18הסדר כובל מאת הממונה על התחרות לתקופה של 

 26-ו   2021במרץ    24  מיםהחברה מי  ידיווחלדוחות הכספיים המצורפים לדוח זה וכן  '  ד3
 בזאת   ים(, הנכלל2021-01-057622-ו  2021-01-043773:  ותאסמכתא  י)מספר  2021ביולי  

 על דרך ההפניה.

 התקשרות במזכר הבנות לא מחייב לרכישת חברה בארה"ב  .2.5

מחייב לרכישת מניות של חברת    , התקשרה החברה במזכר הבנות לא2021ביוני    14ביום  
החתימה, התקדמו הצדדים במשא ומתן לגיבוש מערכת . ממועד  בנקאי בארה"ב-אשראי חוץ

אוגוסט   חודש  לתום  עד  החברה  ולהערכת  הסכמים   2021הסכמים,  במערכת   תתקשר 
 .Drive On, Inc-"( ולוגאנו)"  .Lugano Capital, Incרכישה של מניות של החברות האחיות  ל
און )" עם  דרייב  ויחד  "לוגאנו"  הנרכשות:  המהחברות  חברות  שהינן  דיני  "(,  תחת  אוגדות 

בנקאי בארה"ב לרכישת רכבי יד -עוסקות במתן אשראי חוץ  לוגאנומדינת פלורידה בארה"ב.  
בתפעול סוכנות רכבי יד שנייה המשמשת למימוש שנייה ופעילותה של דרייב און מתמצה  

ידי   על  פי ההסכמות המתגבשות, תרכוש החברה  .  לוגאנוהרכבים שמומנו  מהון   40%על 
)לאחר הרכישה(. תמורת הנפקת המניות כאמור המניות החבר ות הנרכשות, בדילול מלא 

מיליון דולר ארה"ב ישולמו במועד   10מיליון דולר ארה"ב, כאשר    18.7הינה בסך של עד  
מיליון דולר    8-ו   לוגאנומיליון דולר ארה"ב יוזרמו להון העצמי של    2הקלוזינג באופן הבא:  

 90מיליון דולר הנותרים ישולמו עד    8.7ריבית; עד    ארה"ב ישמשו כהלוואת בעלים נושאת
, לפי שווי חברה הנגזר 2021לשנת    לוגאנוימים לאחר החתימה על הדוחות הכספיים של  

)כפי שיוגדר בהסכם( על פי הדוחות כאמור.   לוגאנוממכפיל על הרווח הנקי המתואם של  
בתמורה    2023בשנת    51%לחברה יוענקו אופציות לרכישת מניות נוספות בשיעור של עד  

למזומן, וכן אופציות לרכישה הדרגתית נוספת של מניות נוספות בחברה )עד לשיעור של  
יעמדו אופציות למכירה הדרגתית של מניותיהם לחברה,   לוגאנו(, וליתר בעלי המניות ב 100%

לכך שהחברה מימשה את האופציה המוקנית לה לעלות להחזקה בתנאים מסוימים )ובכפוף  
 (.   לוגאנוב 51%של 



 

 

ב לפחות  תחזיק  שהחברה  זמן  כל  המתגבשת,  ההסכמים  למערכת  מהונה    30%-בהתאם 
, תהיה החברה רשאית למנות שלושה דירקטורים מתוך חמישה לוגאנוהמונפק והנפרע של  

האופציה המוקנית לה לעלות להחזקה   , וככל שהחברה לא תממש אתלוגאנובדירקטוריון  
, תהיה החברה זכאית למנות שני דירקטורים מתוך חמישה. בנוסף, צפויות  51%בשיעור של 

לא תממש את האופציות שניתנו    החברהלהיקבע זכויות הגנת מיעוט שונות שיחולו ככל ש
 לה והיא מחזיקה מעל שיעור שייקבע. 

ישה ותנאיהם עשויים להשתנות מהמתואר לעיל. נכון למועד הדוח, טרם נחתמו הסכמי הרכ
כמו כן, החברה צופה כי השלמת העסקה תהא כפופה לתנאים מתלים מקובלים, ובין היתר  

 קבלת הסכמת בנקים מממנים.

לפרטים אודות מזכר ההבנות הלא מחייב שבו התקשרה החברה, ראו דיווח מיידי של החברה 
אסמכתא:    2021ביוני    23מיום   המתווה 2021-01-042559)מספר  אודות  ולפרטים   ,)

המתגבש של מערכת ההסכמים, ראו דיווח מיידי של החברה המפורסם בסמוך לפרסום דוח  
 זה. הדיווחים המיידיים כאמור נכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

 ב'( של החברה - העלאת דירוג המנפיק ואגרות החוב )סדרות א' ו .2.6

העלתה את דירוג    "(מעלותובל רייטינגס מעלות בע"מ )", אס אנד פי גל2021ביולי    29ביום  
על רקע שיפור בפרופיל   "-ilAדירוג "ל  "ilBBB+"  דירוגמ  ב'(-)סדרות א' ו  אגרות החובהמנפיק ו

)מספר   2021ביולי    29של החברה מיום    המימון של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי
 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.2021-15-059380אסמכתא: 

 בחינת הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה  .2.7

הנפק .2.7.1 בוחנת  בבורסה  החברה  למסחר  ורישום  חוב  של  ה  אגרות  של  חדשה  סדרה 
ג'( של החברה. , לרבות טיוטות שטר הנאמנות של אגרות החוב לפרטים נוספים  )סדרה 

בהנפקה, תניות  ותמצית  ג'(  מיום    )סדרה  החברה  של  מיידי  דוח   2021באוגוסט    8ראו 
 (. 2021-01-062797)מספר אסמכתא: 

לסדרת אגרות החוב   "-ilA"מעלות הודיעה על מתן דירוג של    ,2021באוגוסט    12ביום   .2.7.2
ע.נ. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של  ש"ח מיליון  80החדשה )סדרה ג'( בהיקף של עד 

(, הנכלל בזאת על  2021-15-130989)מספר אסמכתא:    2021באוגוסט    12החברה מיום  
 דרך ההפניה.

 הסכם השקעה עם דיסקונט קפיטל בע"מ  .2.8

  "( דיסקונט קפיטל")קונט קפיטל בע"מ  , התקשרה החברה עם דיס2021באוגוסט    15ביום  
מניות    3,474,138בהסכם השקעה, שבמסגרתו תקצה החברה ניירות ערך לדיסקונט קפיטל,  

, בתמורה לתשלום בסך כולל של  1ש"ח לכל מניה אחת   13.5רגילות של החברה במחיר של  
לניצעת   1,406,534-ו  אלפי ש"ח  46,901-כ המוקצים  לא רשומים למסחר,  אופציה  כתבי 

ל למימוש  הניתנים  נוספת,  תמורה  )"  1,406,534-ללא  החברה  של  רגילות  כתבי  מניות 
אינו צמוד , וש"ח, בכפוף להתאמות  17.55מחיר המימוש של כל אופציה למניה    "(.האופציה

 למדד או למטבע כלשהו. 

 

, יופחת מהמחיר למניה סכום הדיבידנד ברוטו למניה שיחולק  2021באוגוסט    24ככל שהשלמת ההנפקה הפרטית והנפקת המניות לניצעת תבוצע לאחר יום    1
 ש"ח.  13.24-לבעלי מניות החברה, ובהתאם המחיר למניה צפוי לעמוד על כ



 

 

חודשים החל מתום   18ל יום מסחר במשך תקופה של  כתבי האופציה ניתנים למימוש בכ
 "(. תקופת המימוש חודשים ממועד הקצאתם )" 18

בד בבד עם חתימת הסכם ההקצאה, נחתם בין הניצעת לבין בעל השליטה בהסכם במסגרתו  
ודיסקונט  בחברה  השליטה  בעל  הוא  עוד  וכל  ההקצאה  לאחר  כי  השליטה  בעל  התחייב 

כ, יפעי 10%-קפיטל מחזיקה ב ח הצבעתו באסיפה הכללית של החברה כדי לגרום ול את 
 למינוי דירקטור מטעם דיסקונט קפיטל לדירקטוריון החברה. 

 השלמת ההקצאה הפרטית כפופה לתנאים מתלים.  

אודות הצעה   לפרטים נוספים אודות ההצעה הפרטית המהותית, ראו דיווח מיידי של החברה 
 . ונכלל בו על דרך ההפניהבסמוך לדוח זה  פרטית מהותית המפורסם

 התקשרות במזכר הבנות לא מחייב עם בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ  .2.9

"( עם  מזכר ההבנות התקשרה החברה במזכר הבנות לא מחייב )"  2021באוגוסט    15ביום  
"( לשיתוף פעולה עסקי, המסדיר בין היתר את הנושאים הבנק)"  בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

המרכזיים הבאים: בחינה על ידי הבנק של הגדלת מסגרת האשראי שהועמדה על ידו לחברה; 
פעולה  ובחינה של שיתוף  הבנק  ידי  על  אשראי של החברה  תיקי  רכישת  פעילות  בחינת 

לקבלנים.   מימון  שירותי  ובהעמדת  ערבויות  נוספבהנפקת  של  לפרטים  מיידי  דוח  ראו  ים 
בסמוך לפרסום דוח זה ושנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. כמו כן, יצוין כי   המפורסםהחברה  

מדובר במזכר הבנות לא מחייב וכי למועד הדוח, אין ודאות כי ייחתם הסכם מחייב ביחס  
 לאיזה מהנושאים המתוארים לעיל.

 כניסה לפעילות בתחום העמדת אשראי למגזר החרדי   .2.10

כניסה לפעילות בתחום העמדת אשראי למגזר אישר כי החברה תפעל ל דירקטוריון החברה
כחברה וזאת  החרדי,   החברה,  של  הקיימים  הייחודיים  ולמאפיינים  ליתרונות  לב  בשים 

 החברה פועלת לגיבוש מתווה פעילות בתחום.  בשליטת בעל שליטה שאינו יהודי.
 זימון אסיפה שנתית  .2.11

, שזימונה אושר  "(האסיפה )"  התכנסה אסיפה כללית שנתית של החברה  2021ביוני    24ביום  
( דיון בדוח התקופתי של  1על סדר יומה: ), ו2021במאי    6על ידי דירקטוריון החברה ביום  

( מינוי מחדש של רוה"ח המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון 2; )2020החברה לשנת  
ם )שאינם דירקטורים חיצוניים( לדירקטוריון ( מינוי מחדש של דירקטורי3לקבוע את שכרו; )

( בנקאיים. 4החברה;  לתאגידים  ערבויות  העמדת  בגין  השליטה  לבעל  עמלה  תשלום   )
)מספר   2021ביוני    3דוח זימון אסיפה מיום  ראו  פה ותוצאותיה,  י אודות האסלפרטים נוספים  

-2021)מספר אסמכתא:    2021ביוני    16(, כפי שתוקן ביום  2021-01-035041אסמכתא:  
)מספר   2021ביוני    27  מיום  דוח תוצאות האסיפהו  ,"(דוח זימון האסיפה )"  (01-102144

 הנכללים בזאת על דרך ההפניה.   "(, דוח תוצאות האסיפה )"  (2021-01-043417א:  אסמכת

 שינויים במצבת נושאי משרה בכירה .2.12

על הפסקת כהונתו כדירקטור בחברה,   , הודיע מר רונן שטרנבך2021במאי    5ביום   .2.12.1
, אשר, למיטב ידיעת החברה, אינה כרוכה בנסיבות שיש 2021במאי    6בתוקף החל מיום  

לפרטים נוספים ראו דיווח החברה   החברה.  להביאן לידיעת המחזיקים בניירות הערך של
 פניה. על דרך הה  בזאת(, הנכלל  2021-01-078708)מספר אסמכתא:    2021במאי    5מיום  



 

 

ועדת התגמול של החברה את תנאי העסקתם,  2021במאי    6ביום   .2.12.2 , לאחר אישור 
אלכס  מר  החברה,  של  הכספים  סמנכ"ל  של  מינויים  את  החברה  דירקטוריון  אישר 
שקולניקוב, כמשנה למנכ"ל החברה ושל מר אוהד סיסו כסמנכ"ל הכספים של החברה, 

, בהתאמה. לפרטים נוספים אודות  2021ביוני    14  -ו  2021ביוני    1אשר נכנסו לתוקף בימים  
-2021-01)מספרי אסמכתאות:    2021במאי    6המינויים כאמור, ראו דיווחי החברה מיום  

 , בהתאמה(, הנכללים בזאת על דרך ההפניה.080172-01-2021-ו 801690
עם אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את    ,2021ביוני    24יום  החל מ .2.12.3

תוצאות    . לפרטים נוספים ראו דוחף יריב כדירקטור בלתי תלוי בחברהמר אסמכהן    מינויו,
דוח וכן  החברה    האסיפה  של  אסמכתא:    2021ביוני    27יום  ממיידי  -2021-01)מספר 

 על דרך ההפניה. בזאת ים(, הנכלל043426

  



 

 

ותזרימי המזומנים  הונה , פעילותה, תוצאות החברההסברי הדירקטוריון לגבי מצב עסקי  .3
 שלה

   המצב הכספי .3.1

יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים  2021  ביוני   30ליום    להלן 
  וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם:

 סעיף 

  31ליום   ביוני   30ליום  
בדצמבר  

 2020 2021 הסברים לשינויים העיקריים  2020

 )באלפי ש"ח( 

ושווי מזומנים 
 33,083 18,200 12,262 מזומנים 

מיוחסת   המזומנים  יתרת 
בתאריך  מממסרים  לפירעונות 
לביצוע  נוצלו  טרם  אשר  הדוח 

חדשות הקיטון .  עסקאות 
של   פירעונם  לעיתוי  מיוחס 

 . הממסרים 

אשראי 
ללקוחות לזמן 

 קצר, נטו
446,885 257,730 280,299 

הגידול   מהמשך  נובע  השינוי 
החברה בהיקף   פעילות 

בשל  ,  בתקופת הדוח, בין היתר
המימון  במקורות  הגידול  ניצול 

 .העומדים לרשות החברה

חייבים ויתרות 
  576 611 703 חובה 

פקדון בתאגיד  
 4,000 __  __  בנקאי

שיעבוד  מהסרת  נובע  השינוי 
כספי פיקדון  לפרטים .  על 

השעבוד  הסרת  אודות  נוספים 
 ם.לדוחות הכספיי   'ג3ראו באור  

צדדים  
קשורים ובעלי 

 עניין
 __ 2,373 -  

סה"כ נכסים  
  317,958 278,914 459,850 שוטפים 

אשראי 
ללקוחות לזמן 

 ארוך, נטו
59,212 27,128 46,243 

הגידול באשראי ללקוחות לזמן 
ארוך נובע ברובו מגידול בהיקף 
לתקופות   אשראי  מתן  פעילות 

בין  ארוכות משנה היתר, בשל  , 
המימון  במקורות  הגידול  ניצול 

 .העומדים לרשות החברה



 

 

 סעיף 

  31ליום   ביוני   30ליום  
בדצמבר  

 2020 2021 הסברים לשינויים העיקריים  2020

 )באלפי ש"ח( 

חלקית  ה קוזז  כאמור  גידול 
לנכסים  יתרות  של  מסיווג 
ללוחות   בהתאם  השוטפים 

 הסילוקין. 

נכסים לא 
שוטפים 

 אחרים 
6,711 6,012 7,164 

אחרים שוטפים  לא   נכסים 
רכוש ,  כוללים נכס זכות שימוש

בלתי נכסים  , מוחשיים  קבוע, 
פיננסיים לזמן   השקעה בנגזרים

 . נדחה ארוך ונכס מס

סה"כ נכסים  
  53,407 33,140 65,923 לא שוטפים 

  371,365 312,054 525,773 סה"כ נכסים 

אשראי 
והלוואות לזמן 

קצר מנותני  
אשראי 
 ואחרים 

5,634 114,558 35,617 
מפירעון  כתוצאה  נובע  הקיטון 

 . יתרות נותני אשראי

אשראי 
מתאגידים  

 בנקאיים 
מהגדלת   20,005 - 100,567 כתוצאה  נובע  הגידול 

 ולן.מסגרות אשראי בנקאי וניצ

חלויות 
שוטפות של  

 אגרות חוב
105,796 46,782 74,383 

סדרת   להנפקת  מיוחס  הגידול 
ב ב'   2020נובמבר  חודש  אג"ח 

ב'  אג"ח  סדרת  מהרחבת  וכן 
ויוני    2021אפריל  חודשים  ב

2021 . 

התחייבויות 
שוטפות  

 אחרות
13,882 10,506 12,159 

בעיקרן  כוללות  התחייבויות 
לשלם שוטפים  , מסים 

לעובדים  התחייבויות 
 . והתחייבויות בגין חכירה

סה"כ  
התחייבויות  

 שוטפות 
225,879 171,846 142,164  



 

 

 סעיף 

  31ליום   ביוני   30ליום  
בדצמבר  

 2020 2021 הסברים לשינויים העיקריים  2020

 )באלפי ש"ח( 

אגרות חוב  
ואשראי לזמן 
ארוך מנותני  

אשראי 
 אחרים 

180,803 71,661 119,004 

סדרת   להנפקת  מיוחס  הגידול 
ב ב'   2020נובמבר  חודש  אג"ח 

ב'  אג"ח  סדרת  מהרחבת  וכן 
ויוני    2021אפריל  חודשים  ב

2021 . 

התחייבויות 
לא שוטפות  

 אחרות
183 710 433  

סה"כ  
התחייבויות  
 לא שוטפות 

180,986 72,371 119,437  

 109,764 67,837 118,908 הון עצמי 

העצמי   בהון   30ליום  הגידול 
בדצמבר    31לעומת    2021ביוני  

החברה   2020 מרווחי  נובע 
להון  שנוספו  הדוח  בתקופת 

 . בניכוי דיבידנד ששולם

  371,365 312,054 525,773 סה"כ 
 

 2021 ביוני 30ת של החברה לתקופה שהסתיימה ביום תוצאות הפעילו .3.2

לעומת רווח נקי בסך של  מיליון ש"ח    12.4-החברה רשמה בתקופת הדוח רווח נקי בסך של כ
עלייה בהכנסות אשר  מהן מיוחסת  עלייהמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה 10.9-כ

והן    נבעה בהיקף הפעילות  המימון מגידול  נטו מהכנסות  המימון,  הכנסות  מגידול בשיעור 
התפעוליות בהוצאות  גידול  ע"י  חלקית  קוזזה  זאת  עלייה  רווחיות(.  כפי והכל  ,  )שיעור 

   ורט בטבלה להלן.שמפ

וזאת בהשוואה   ,מיליון ש"ח  1,103- היקף העסקאות הכולל בתקופה הדוח הסתכם לסך של כ
 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  903-לסך של כ

לעומת שיעור ,  0.5%-עמד על כ  , ברוטושיעור ההוצאות להפסד אשראי מיתרת תיק האשראי
כ אשתקד.    0.8%-של  המקבילה  היקף בתקופה  מסך  אשראי  להפסדי  ההוצאות  שיעור 

ירידה   בתקופה המקבילה אשתקד.  0.13%לעומת  ,  0.11%-העסקאות בתקופה עמד על כ
 .טיוב תיק הלקוחות של החברההמשך בשיעורי הוצאות להפסדי אשראי מיוחסת בעיקר ל

 

 



 

 

בהתאם    של החברה,  הפסדהרווח והשחלו בסעיפי דוח    העיקריותההתפתחויות  להלן  
   :ןוההסברים לה ,2021ביוני  30הכספיים ליום   יהלדוחות

 סעיף 

לתקופה של שישה  
חודשים  

שהסתיימה ביום  
 ביוני   30

לתקופה של  
שלושה חודשים  
שהסתיימה ביום  

 ביוני   30
לשנת  
הסברים לשינויים   2020

 העיקריים 

2021 2020 2021 2020 

 )באלפי ש"ח( 

הכנסות  
 54,050 14,075 19,011 29,759 34,340 מימון 

המימון  הכנסות 
שישה  ות  בתקופ של 

ושלושה  חודשים 
סתיימו ביום החודשים ש

- צמחו בכ  2021ביוני    30
 35%-ובכ  15%

ביחס  בהתאמה, 
 ות המקביל  ותלתקופ

ה גידול אשתקד. 
לגידול  מיוחס  בהכנסות 
האשראי  תיק  בהיקף 
בתקופה   הממוצע 

ו  441,238) ש"ח  - אלפי 
ש"ח   387,737 אלפי 

הגידול   בהתאמה(
קוזז  כאמור  בהכנסות 
באופן חלקי לאור ירידה  
על   הממוצעת  בתשואה 

התשואה   אי.האשרתיק  
תיק   על  הממוצעת 
של   בתקופה  האשראי 
חודשים  שישה 

ביום    30שהסתיימה 
עמדה   2021ביוני  

על  שנתיים  במונחים 
כ של   17.7%-שיעור 

לשיעור   בהשוואה  וזאת 
כ ופה בתק  19.7%-של 

   המקבילה אשתקד.
הוצאות  

מימון  
לתאגידים 

8,110 7,641 4,329 3,538 15,055 
 הגידול בהוצאות המימון 

שישה   של  בתקופות 
ושלושה  חודשים 



 

 

 סעיף 

לתקופה של שישה  
חודשים  

שהסתיימה ביום  
 ביוני   30

לתקופה של  
שלושה חודשים  
שהסתיימה ביום  

 ביוני   30
לשנת  
הסברים לשינויים   2020

 העיקריים 

2021 2020 2021 2020 

 )באלפי ש"ח( 
בנקאיים,  

אגרות חוב  
 ואחרים 

חודשים שהסתיימו ביום 
מיוחס   2021ביוני    30

להגדלת   פעילות  בעיקר 
 . החברה

הוצאות  
מימון  

רעיוניות בגין  
הטבה מבעל 

 שליטה

121 - 121 - - 

)איננה   רעיונית  הוצאה 
ערבות   בגין  תזרימית( 
בעל   העמיד  אשר 
בחברה   השליטה 
בגין  בנקאיים  לתאגידים 
מסגרות  העמדת 

ההוצאה נמדדת  אשראי.
על בסיס  ושווי ההוגן    לפי

מסגרות   אשראי  ניצול 
 בתקופה. בפועל

סה"כ  
הוצאות  

 מימון 
8,231 7,641 4,450 3,538 15,055  

הכנסות  
 38,995 10,537 14,561 22,118 26,109 מימון, נטו 

מימון,  הכנסות  שיעור 
להכנסות   ביחס  נטו 
שישה   של  בתקופות 
ושלושה  חודשים 
חודשים שהסתיימו ביום 

-כ  ןהינ  2021ביוני    30
, 76.6%-וכ  76.0%

זאת ובהתאמה,  
-וכ  74.3%-כבהשוואה ל

 בתקופה   74.9%
 .שתקד אהמקבילה  

הגידול בשיעור הרווחיות  
יישום  מהמשך  נבע 
והוזלת   גיוון  אסטרטגיית 

אשר    , מקורות האשראי
מירידה  חלקית  קוזז 
תיק   על  בתשואה 



 

 

 סעיף 

לתקופה של שישה  
חודשים  

שהסתיימה ביום  
 ביוני   30

לתקופה של  
שלושה חודשים  
שהסתיימה ביום  

 ביוני   30
לשנת  
הסברים לשינויים   2020

 העיקריים 

2021 2020 2021 2020 

 )באלפי ש"ח( 
במקביל   הלקוחות

תיק וטיוב    לגידול 
 ות. הלקוח

הפרשה 
להפסדי 
אשראי 
וחובות 
 אבודים 

1,253 1,190 814 546 2,407 

בהוצאות   הגידול 
מיוחס  אשראי  להפסדי 
בתיק  לגידול  בעיקר 
החברה של    האשראי 

לגידול   הוביל  אשר 
הכללית   בהפרשה 

אשראי.   עלייה להפסדי 
ידי  על  חלקית  קוזזה  זו 
ירידה בשיעור ההפרשה  
שיפור   לאור  הכללית 

 .  באיכות הנכסים
הכנסות  

מימון, נטו  
בניכוי  

הפרשה  
להפסדי  

 אשראי 

24,586 20,928 13,747 9,991 36,588  

הוצאות  
מכירה  
 ושיווק

1,678 1,064 725 487 2,793 

מכירה הגידול   בהוצאות 
בעיקר ושיווק   מיוחס 

במזומן ל שאינן  הוצאות 
תגמול הוני לעובדים  בגין  

השיווק   בפעילות  וגידול 
כחלק  החברה  של 
הצמיחה  מאסטרטגיית 

 .שלה

הוצאות  
הנהלה 

וכלליות 
והוצאות  

 אחרות

6,826 5,663 3,514 2,565 11,579 

ב מיוחס  עיקר הגידול 
במזומן  שאינן  להוצאות 
הוני   תגמול  בגין 
במצבת   עלייה  לעובדים, 

ח האדם לצורך תמיכה וכ
עלייה  וכן  בצמיחה 



 

 

 סעיף 

לתקופה של שישה  
חודשים  

שהסתיימה ביום  
 ביוני   30

לתקופה של  
שלושה חודשים  
שהסתיימה ביום  

 ביוני   30
לשנת  
הסברים לשינויים   2020

 העיקריים 

2021 2020 2021 2020 

 )באלפי ש"ח( 
משפטיות   בהוצאות 
כתוצאה מהגידול בהיקף 

 .הפעילות

)הכנסות( 
הוצאות  

 אחרות
155 - 94 - (652) 

שנת     2020במהלך 
לחברה הכנסות   התהוו 

נבעו אשר    אחרות 
נגזרים   משערוך 

הוצאות    . פיננסים
  ותהתקופ  אחרות במהלך

של לשערוך    מיוחסות 
 .נגזרים פיננסיים

רווח לפני  
מסים על  

 הכנסה 
16,197 14,201 9,414 6,939 22,868  

מסים על 
 5,572 1,594 2,204 3,278 3,798 ההכנסה 

מיוחס   בעיקר הגידול 
גידול בפעילות החברה  ל

הרווחיות   ושיפור 
לתקופה   בהשוואה 

אשתקד וכן המקבילה   ,
שמהוות   מהוצאות 
בדוחות   קבוע  הפרש 
כגון  החברה,  של  המס 
לעובדים   הוני  תגמול 

 . וריבית רעיונית
רווח נקי  

  17,296 5,345 7,210 10,923 12,408 וכולל  

 

 

 

 

 



 

 

   נזילות:  .3.3

 סעיף 

לתקופה של שישה  
חודשים שהסתיימה  

 ביוני  30ביום  

שלושה  לתקופה של  
חודשים שהסתיימה  

 ביוני  30ביום  
לשנת  
הסברים לשינויים   2020

 העיקריים 
2021 2020 2021 2020 

 )באלפי ש"ח( 

מזומנים, 
נטו  

)ששימשו( 
לפעילות  

 שוטפת

(110,945 ) (75,369 ) (118,159 ) 1,037 (168,279 ) 

מפעילות   שלילי  תזרים 
של    שוטפת בתקופות 

שישה חודשים ושלושה 
שהסתיימו   חודשים 

 2021ביוני    30ביום  
לתקופות  בהשוואה 
המקבילות אשתקד נבע  
ביתרת  מגידול  בעיקר 

 אשראי לקוחות.

מזומנים, 
נטו  

)ששימשו 
לפעילות  

 השקעה 

(806) (2,192 ) (461) (999) (2,945 ) 

לפעילות  מזומנים 
שימשו  השקעה 
להשקעות  בעיקרם 
תשתית   לשיפור 
החברה   של  המחשוב 

בגידול לצורך   תמיכה 
 . העתידי בפעילותה

מזומנים, 
נטו שנבעו  
מפעילות 

)ששימשו 
לפעילות(  

 מימון  

90,930 (4,605 ) 92,735 (4,198 ) 103,941 

בתקופות  חיובי  תזרים 
חודשים  שישה  של 
חודשים  ושלושה 

ביום    30שהסתיימו 
נובע בעיקר   2021ביוני  

הרחבות   בגין  תמורה 
בניכוי   ב',  אג"ח  סדרת 

אג של  שוטף  "ח  פירעון 
ללוחות א' בהתאם   ,

נטילת  הסילוקין, 
מתאגידים   אשראי 
ודיבידנד   בנקאיים 

 . ששולם
גידול  

)קיטון(  
במזומנים  

 לתקופה 

 (20,821 )  (82,166 )  (25,885 )  (4,160 )  (67,283 )  



 

 

 מקורות מימון  .3.4

הדוח  3.4.1 באמצעות  למועד  העצמי,  הונה  באמצעות  ממומנת  החברה  פעילות  הלוואות  , 
הנפקת   באמצעות  וכן  בחברה  תלויים  בלתי  מגורמים  בנקאיות  חוץ  והלוואות  בנקאיות 

 אגרות חוב ומניות לציבור. 
 יםמתאגידומסגרת הלוואות מתחדשות לזמן קצר    On Callככלל, לחברה מסגרות אשראי  

הריבית  מסגרות אשראי מגורמים חוץ בנקאיים, אשר מתחדשות באופן קבוע.  כן  ו  יםבנקאי
שניתן  האשראי  סך  כנגד  הדוח,  למועד  שוטף.  באופן  משולמת  האשראי  מסגרות  על 
לחברה על ידי הגורמים המממנים, עומדת כבטוחה יתרת הממסרים שנוכו על ידי החברה 

  מיתרת הקרן.  100%ומופקדים אצל אותו גורם מממן ברגע נתון, לרוב ביחס שלא עולה על  
 .2020של הדוח התקופתי לשנת  לפרק א' 17לפרטים נוספים, ראו סעיף 

 היקפים ממוצעים  3.4.2

 סעיף 

לתקופה של שישה  
חודשים שהסתיימה  

 ביוני  30ביום  

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה  

   ביוני  30ביום  
לשנת  
2020 

הסברים לשינויים  
 העיקריים 

 2021 2020 2021 2020 

 )באלפי ש"ח( 

היקף  
ממוצע  

של  
אשראי  

לזמן  
קצר  

ממקורות  
 מימון 

156,727 155,712 158,637 132,227 142,787 

הדוח   הגידול בתקופת 
לתקופה   בהשוואה

אשתקד    המקבילה 
בחלויות ל  מיוחסת גידול 

אגרות חוב  השוטפות של  
ו א'  לשלם  ב'(    - )סדרות 

אשראי   בניצול  וגידול 
בנקאיים    מתאגידים 

ע"י   קוזזה  פירעון אשר 
אשראי לזמן קצר מנותני  

 .אשראי
היקף  

ממוצע  
של  

אשראי  
לזמן  
ארוך  

ממקורות  
 מימון 

142,884 95,254 176,042 95,180 88,890 

בעיקר   נובעת  העלייה 
חוב    מהנפקת אגרות 

ב') בסדרה  חודש  ( 
וכן  2020נובמבר    ,

ב'  סדרה  מהרחבת 
 2021אפריל  חודשים  ב
 .2021יוני ו

לדוח   נספח מצורף כ  ואגרות החוב )סדרה ב'(  גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( 3.4.3
 .זה דירקטוריון



 

 

   לקוחות .3.5

הלקוחות .3.5.1 עשרת  פיזור  ליום    והמושכים  טבלת  )ברוטו(  אשראי  במונחי  ביוני    30הגדולים 
2021:  

שיעור מסך   לקוח 
 האשראי, ברוטו 

שיעור מסך   מושך 
 האשראי, ברוטו 

 1.70% 1מושך   9.02% 1לקוח  

 1.43% 2מושך   3.97% 2לקוח  

 1.37% 3מושך   3.61% 3לקוח  

 1.35% 4מושך   2.97% 4לקוח  

 1.28% 5מושך   2.28% 5לקוח  

 1.28% 6מושך   2.09% 6לקוח  

 1.16% 7מושך   1.99% 7לקוח  

 1.15% 8מושך   1.98% 8לקוח  

 1.05% 9מושך   1.81% 9לקוח  

 0.99% 10מושך   1.76% 10לקוח  

 12.76% סה"כ  31.48% סה"כ 

טבלת התפלגות יתרת הלקוחות והמושכים מסך יתרת הלקוחות, ברוטו, לפי ענפי פעילות,  .3.5.2
   :2021 ביוני 30ליום 

 מושכים  לקוחות 

 ענף הפעילות 
שיעור מסך  
 ענף הפעילות  תיק הלקוחות 

שיעור מסך  
 תיק הלקוחות 

 27.19% בנייה  28.40% פיננסים)*( 

 19.57% ייבוא ומסחר  15.30% בנייה 

 11.25% שירותים  12.26%   ייבוא ומסחר 

 10.17% תשתיות  9.64%   תשתיות 

 9.87% הובלות ולוגיסטיקה  9.33% הובלות ולוגיסטיקה 

 3.33% תעשיית המזון  5.60% מפעלים ותעשייה 

 3.10% כלי רכב וצמ"ה  4.76% תעשיית המזון 

 2.75% אנרגיה כימיקלים ודלק  4.66% שירותים 

  2.05% פיננסים  3.14% כימיקלים ודלק אנרגיה  

 1.71% אספקת כוח אדם  1.91% אספקת כוח אדם 



 

 

 מושכים  לקוחות 

 1.32% מפעלים ותעשייה  1.80% כלי רכב וצמ"ה 

 1.25% טכנולוגיה ופארמה  1.22% טכנולוגיה ופארמה 

 0.84% ריהוט  0.96% קונסטרוקציה ופלדה 

 5.60% אחר  1.02% אחר 

לקוחות שהינם מנכי משנה. יצוין, כי המחאות שנמסרו לחברה על )*( ענף הפיננסים כולל  
שונים  פעילות  בענפי  העוסקים  המשנה  מנכי  של  מלקוחותיהם  נמסרו  משנה,  מנכי  ידי 

 ומגוונים באופן המגדיל את הפיזור הכולל.

   :2021 ביוני 30מח"מ תיק הלקוחות נכון ליום  –פילוח לפי זמני פירעון  .3.5.3

שיעור נפרע מיתרת   רעון)*( י ימים לפ 
 התיק 

  ת שיעור מצטבר מיתר 
 התיק 

30-0 28% 28% 

60-31 14% 42% 

90-61 13% 55% 

120-91 9% 64% 

180-121 12% 76% 

365-181 13% 89% 

 100% 11% ומעלה  365

 ועד למועד החוזי לפירעון החוב.   2021  ביוני   30מספר הימים שנותרו מיום    – )*( ימים לפירעון  

 יום.  90מתיק האשראי נפרע בטווח של עד  55%-נכון למועד הדוח, כ



 

 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם -חלק ב' 
   האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד .3.6

בפירוט בדבר  , ראו  ריאןלפרטים אודות מר    מואנד ריאן.האחראי לסיכוני שוק בחברה הינו  
 פרק הפרטים הנוספים אשר פורסם במסגרת הדוח התקופתי.  ב 26תקנה 

 ומדיניות ניהולם תיאור סיכוני השוק אליהם חשופה החברה  .3.7

הפיקוח עליהם וניתוחי רגישות,   , מדיניות ניהולם  ,הם חשופה החברהלתיאור הסיכונים אלי
באור   ליום    14ראו  החברה  של  הכספיים  לדוח    2020  בדצמבר  31בדוחותיה  המצורפים 
 התקופתי. 

 דוח בסיסי הצמדה  .3.8

והתחייבויותיה, אינם מוצמדים לבסיסי הצמדה כלשהם, למעט סכומים לא   נכסי החברה 
 מהותיים. 

 מבחני רגישות  .3.9

 רגישות לשינויים בשערי הריבית

להערכת החברה, עלייה בשיעורי הריבית במשק עלולה לגרום לחברה חשיפה מסוימת ביחס  
לעסקאות ממסרים דחויים אשר טרם נפרעו. להערכת החברה, לאור המח"מ הקצר של תיק 

 האשראי ומבנה מימון העסקאות שלה, חשיפה זאת איננה מהותית.



 

 

 היבטי ממשל תאגידי  -ג' חלק 
 צדדים קשורים  .4

   התקשרות בהסכם שכירות עם מ.ל.ר.ן נכסים בע"מ .4.1

דירקטוריון    ה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישוראישר  2020  במאי  7ביום  
עם מ.ל.ר.ן נכסים בע"מ,   ועדת הביקורת, התקשרות של החברה בעסקת שכירותו  החברה

גב'   בבעלותה המלאה של  )אשתו שלליאל  חברה פרטית  בהתאם   ,(ריאן  מואנד  מר  ריאן 
ו 1)1לתקנה   ענין(,  5)-(  בעלי  עם  בעסקאות  )הקלות  החברות  לתקנות   2000-תש"סה( 

 23לפרטים אודות העסקה האמורה, ראו דוח מיידי של החברה מיום  "(.  תקנות ההקלות )"
 על דרך ההפניה. הנכלל בזאת (, 2020-01-024613אסמכתא: ספר מ) 2020במרץ 

לאחר אישור ההתקשרות כאמור ונכון למועד פרסום הדוח, מניותיה של גב' ליאל   ,יצוין כי
 ריאן במ.ל.ר.ן הועברו במלואן למר מואנד ריאן.

 ערבויות אישיות על ידי בעל השליטה, מר מואנד ריאן  .4.2

ו  5ביוני,    29  בימים ועדת 2021ביולי    27-ביולי  אישור  לאחר  החברה,  דירקטוריון  אישר   ,
להבטחת   ערבויות אישיות של בעל השליטה, מר מואנד ריאן,  הגדלת הביקורת של החברה,  

 ג', בהתאמה(-התחייבויות החברה מכוח הסכמי מסגרת אשראי מתאגידים בנקאיים )א', ב' ו
הערבויות    גדלת. הבהתאמהמיליון ש"ח,    50-מיליון ש"ח ו  50ח,  מיליון ש"   80סכומים של עד  ל

( לתקנות  2)1כעסקה שאין בה אלא כדי לזכות את החברה, על פי תקנה    הכאמור אושר
-ביולי ו  6ביוני,    30מימים  לעיל וכן דיווחי החברה    2.3ההקלות. לפרטים נוספים ראו סעיף  

-2021-01-ו  2021-01-049042,  2021-01-045802)מספרי אסמכתאות:    2021ביולי    29
 על דרך ההפניה. ם בזאתנכלליה(, 059248

 העמדת ערבויות אישיות תשלום עמלה לבעל השליטה בגין   .4.3

ר דירקטוריון החברה  ואישו 2021במאי  3בהמשך לאישור ועדת הביקורת של החברה מיום 
האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לא   2021ביוני    24ביום  ,  2021במאי    6יום  מ

תשלום עמלה בגין העמדת ערבויות לתאגידים בנקאיים לבעל השליטה, מר מואנד אישרה  
ראו  כאמור,  אודות מנגנון אישור תשלום העמלות והחלטת האסיפה  לפרטים נוספים    .ריאן

 דוח זימון האסיפה ודוח תוצאות האסיפה, הנכללים בזאת על דרך ההפניה.

 מתן התחייבות בעל השליטה לדיסקונט קפיטל  .4.4

, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה, 2021באוגוסט    15ביום  
מען הזהירות בלבד, מתן התחייבות בעל השליטה, מר מואנד ריאן, וחברה בבעלותו המלאה ול

באמצעותה הוא מחזיק בחברה, מ.אי.מ הולדינגס בע"מ, כלפי דיסקונט קפיטל בקשר עם 
לצורך   הנדרשת  החברה,  בדירקטוריון  קפיטל  דיסקונט  מטעם  דירקטור  של  וכהונה  מינוי 

בעל השליטה שאין בה אלא כדי לזכות   כפעולה של זאת  השקעת דיסקונט קפיטל בחברה, ו
לעיל וכן   2.8( לתקנות ההקלות. לפרטים נוספים ראו סעיף  2)1את החברה, בהתאם לתקנה  

 דיווח החברה שיפורסם בסמוך לפרסום דוח זה ושנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .5

הדירקטורים2019בנובמבר    28ביום   של  המזערי  המספר  כי  החברה  דירקטוריון  קבע  בעלי    , 
יפחת   לא  בדירקטוריון החברה,  ופיננסית  וזאת בהתחשב דירקטורים  1-ממומחיות חשבונאית   ,



 

 

בהיקף החברה, מהות פעילותה, מורכבותה וגודלה. מספר הדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית  
ופיננסית בחברה נקבע גם בהתחשב במיומנות החשבונאית, העסקית והפיננסית הגבוהה הקיימת  
נעזרת   בו  השוטף  המקצועי  החיצוני  הייעוץ  מערך  ולאור  בחברה,  בכירה  משרה  נושאי  בקרב 

 החברה. 
רסום הדוח, הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הינם ה"ה דוד גרנות, יו"ר  למועד פ

הדירקטוריון; עמית ברגר, דירקטור חיצוני; עמרי זהר, דירקטור בלתי תלוי. לפרטים נוספים אודות 
 בפרק ד' של הדוח התקופתי. 29הדירקטורים האמורים, ראו תקנה 

 גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים  .6

ים, ה"ה עמרי זהר ואסף בלתי תלוי  יםדירקטור  2בדירקטוריון החברה    ניםנכון למועד הדוח מכה
ולפרטים   דוח התקופתישל הבפרק ד'    29ראו תקנה    מר עמרי זהר   . לפרטים נוספים אודותיריב

)מספר אסמכתא:    2021ביוני    27נוספים אודות מר אסף יריב, ראו דיווח מיידי של החברה מיום  
 .  על דרך ההפניה בזאת(, הנכלל 2021-01-043426

 נכון למועד הדוח תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה. 

  מבקר פנימי .7

 לתקנות הדוחות:  וספת הרביעית בהתאם לת של החברה להלן פרטים אודות המבקר הפנימי 

 יוסף גינוסר  שם 

 Joseph Ginossar בדרכון שם באנגלית כפי שכתוב  

 מבקר פנימי  תפקיד בחברה 

 055377071 זיהוי מספר  

 13.1.1958 תאריך לידה 

 2020אפריל  תאריך תחילת כהונה 

התפקיד אותו ממלא בחברה בת של  
או   שלה  קשורה  בחברה  או  החברה 

 בבעל עניין בה 

- 

 , רו"ח CIA ,CFEבוגר כלכלה וחשבונאות,  השכלה 

 מנכ"ל פהאן קנה ניהול בקרה השנים האחרונות עיסוקו בחמש  

בן   או  בחברה  עניין  בעל  האם 
בכירה   משרה  נושא  של  משפחה 

 אחר או של בעל עניין בתאגיד 

 לא

 לא האם מורשה חתימה עצמאי בחברה 

 



 

 

( לתקנות הדוחות, 11)ב()10לפרטים נוספים אודות המבקר הפנימי של החברה בהתאם לתקנה  
 הדירקטוריון בפרק ב' של הדוח התקופתי.לדוח  11ראו סעיף 

 תרומות  .8

הדוח,   למועד  איןנכון  תרומות  לחברה  בעניין  תקופת החברה  .  מדיניות  מהלך  תרומות  ביצעה  לא 
   .יות עתיד בתקופות התחייבות למתן תרומות ואין לה ,הדיווח



 

 

   הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי –חלק ג' 
 דיווח פיננסי  .9

  14לפרטים אודות מדיניות החברה בקשר עם ביצוע הפרשות לחובות מסופקים, ראו באור   .9.1
 . לדוח התקופתיהמצורפים  2020בדצמבר  31בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 

של  הכספיים    יהלדוחות  2לפרטים נוספים אודות שימוש באומדנים חשבונאיים ראו באור   .9.2
לרבות בדבר אימוץ תקן דיווח ,  לדוח התקופתיהמצורפים    2020בדצמבר    31ליום    החברה

  (.IFRS 9) מכשירים פיננסיים 9 כספי בינלאומי

 אירועים לאחר תאריך הדוח  .10

בדוחותיה הכספיים של החברה המצורפים  8לפרטים אודות אירועים לאחר תאריך הדוח, ראו באור 
 לדוח זה. 

 

 

 _________________   _________________ 

 דוד גרנות, 

   יו"ר דירקטוריון

 ,  מואנד ריאן 

 מנכ"ל 

 

 

 2021  באוגוסט   15:  תאריך חתימה

 

  



 

 

 נספח גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב 

 להלן יובא תיאור סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון למועד פרסום דוח זה: 

 ב'( אגרות חוב )סדרה   אגרות חוב )סדרה א'(  

מועד ההנפקה  
 הראשונה 

30.12.20192 30.11.20203 

סך הערך הנקוב  
במועד ההנפקה  

 )בש"ח( 
120,000,000 80,000,000 

 28.6.20216-ו 11.4.20215 22.10.20204 הרחבת הסדרה   י מועד 

סך הערך הנקוב  
במועד הרחבת  
 הסדרה )בש"ח( 

144,000,000 200,000,000 

סך הערך הנקוב  
 200,000,000 86,400,000 הדוח )בש"ח( למועד  

מועד תחילת פירעון  
 הקרן 

31.12.2020 31.12.2021 

סכום הריבית  
  שנצברה למועד הדוח 

 )בש"ח( 
- - 

השווי ההוגן כפי  
שנכלל בדוחות  

הכספיים האחרונים  
 )בש"ח( 

116,801,000 84,296,000 

השווי בבורסה ליום  
)באלפי    30.6.2021

 ש"ח( 
87,730,560 211,000,000 

 סוג הריבית 
תשלומים חצי שנתיים בגין ריבית  

של   בשיעור  קבועה   3.9%שנתית 
תשלומים חצי שנתיים בגין ריבית  

של   בשיעור  קבועה   4.9%שנתית 
 

9201-)מספרי אסמכתאות:    25.12.2019, כפי שתוקן ביום  28.11.2019לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף מיום    29.12.2019על פי הודעה משלימה מיום    2
 , בהתאמה(.2019-01-113931-ו 2019-01-117064, 01-124933

 , בהתאמה(.128421-01-2020  -ו 120277-01-2020)מספרי אסמכתאות:  29.11.2020, כפי שתוקן ביום 26.11.2020על פי דוח הצעת מדף מיום   3
 (.103201-01-2020)מספר אסמכתא:  14.10.2020על פי דוח הקצאה פרטית מיום   4
 (. 059199-01-2021)מספר אסמכתא:  7.4.2021ל פי דוח הצעת מדף מיום ע  5
, כפי שתוקן באותו יום )מספרי  2021ביוני    27( ודוח משלים לו מיום  042970-01-2021)מספר אסמכתא:    2021ביוני    27על פי דוח הקצאה פרטית מיום    6

 , בהתאמה(. 2021-01-043792-ו 2021-01-043747אסמכתאות: 



 

 

 ב'( אגרות חוב )סדרה   אגרות חוב )סדרה א'(  

כקבוע  התאמה  למנגנוני  )הכפוף 
החוב  אגרות  של  הנאמנות  בשטר 

 )סדרה א'((.

כקבוע  התאמה  למנגנוני  )הכפוף 
החוב  אגרות  של  הנאמנות  בשטר 

 )סדרה ב'((.

 מועדי תשלום הקרן 

תעמודנה  א'(  )סדרה  החוב  אגרות 
)קרן( בארבעה תשלומים  לפירעון 
לא שווים, כדלקמן: תשלום ראשון 

בשיעור    2020בדצמבר    31ביום  
מהקרן; תשלום שני ביום   20%של  
של    2021ביוני    30  20%בשיעור 

ביום   שלישי  תשלום   31מהקרן; 
של    2021בדצמבר    30%בשיעור 

מהקרן; ותשלום רביעי ואחרון ביום 
של    2022ביוני    30  30%בשיעור 

 מהקרן. 

תעמודנה  ב'(  )סדרה  החוב  אגרות 
תשלומים  בשבעה  )קרן(  לפירעון 

ן: תשלום ראשון לא שווים, כדלקמ
בשיעור    2021בדצמבר    31ביום  

ביום   5%של   מהקרן; תשלום שני 
של    2022ביוני    30   5%בשיעור 

ביום   שלישי  תשלום   31מהקרן; 
של    2022בדצמבר    5%בשיעור 

ביום   רביעי  תשלום   30מהקרן; 
של    2023ביוני    20%בשיעור 

ביום   חמישי  תשלום   31מהקרן; 
של    2023בדצמבר    20%בשיעור 

ביום  מה שישי  תשלום   30קרן; 
של    2024ביוני    20%בשיעור 

ואחרון  שביעי  ותשלום  מהקרן; 
בשיעור    2024בדצמבר    31ביום  

 . מהקרן 25%של 

 מועדי תשלום הריבית 

בימים   שנתיים  חצי   30תשלומים 
ו השנים   31-ביוני  של  בדצמבר 
כאשר    2022ועד    2020 )כולל(, 

 30התשלום הראשון ישולם ביום  
האחרון   2020ביוני   והתשלום 

 .   2022ביוני  30ישולם ביום 

בימים   שנתיים  חצי   30תשלומים 
ו השנים   31-ביוני  של  בדצמבר 
כאשר    2024ועד    2021 )כולל(, 

 30שון ישולם ביום  התשלום הרא
האחרון   2021ביוני   והתשלום 

 . 2024בדצמבר  31ישולם ביום 

 .ללא .ללא סוג הצמדה 

 .לא .לא המרה 

זכות לבצע פדיון  
 מוקדם 

להעמיד   רשאית  תהא  החברה 
לפדיון  החוב  אגרות  את  ביוזמתה 

בשטר    6.2מוקדם כמפורט בסעיף  
 הנאמנות. 

להעמיד   רשאית  תהא  החברה 
לפדיון  החוב  אגרות  את  ביוזמתה 

בשטר    6.2מוקדם כמפורט בסעיף  
 הנאמנות. 

ערבות לתשלום  
 התחייבות 

מובטחות  אינן  החוב  אגרות 
 בביטחונות ו/או שעבודים כלשהם. 

מובטחות  אינן  החוב  אגרות 
 בביטחונות ו/או שעבודים כלשהם. 



 

 

 ב'( אגרות חוב )סדרה   אגרות חוב )סדרה א'(  

 7דירוג 
" פי -ilAדירוג  אנד  אס  ידי  על   "

 . 8גלובל רייטינגס מעלות בע"מ 
" פי -ilAדירוג  אנד  אס  ידי  על   "

 . 9גלובל רייטינגס מעלות בע"מ 

  5%מהותיות )מעל  
 מההתחייבויות( 

 . כן . כן

אמות מידה פיננסיות  
ועמידת החברה בהן  

 31.12.2020ליום  

 : הון עצמי מינימאלי 

עמידה   לצורך  מידה  אמת 
  –  בהתחייבויות לפי שטר הנאמנות

ההון העצמי של החברה לא יפחת 
 מיליון ש"ח.  40מסך של 

לצורך התאמת שיעור   מידה  אמת 
החברה   –  ריבית של  העצמי  ההון 

 מיליון ש"ח. 45לא יפחת מסך של 

 : הון עצמי מינימאלי 

עמידה   לצורך  מידה  אמת 
  –  בהתחייבויות לפי שטר הנאמנות

לא יפחת ההון העצמי של החברה  
 מיליון ש"ח.  47.5מסך של 

לצורך התאמת שיעור   מידה  אמת 
החברה   –  ריבית של  העצמי  ההון 

 מיליון ש"ח. 52לא יפחת מסך של 

 . אלפי ש"ח 118,908 :30.6.2021הון עצמי של החברה ליום  

   : יחס הון עצמי למאזן 

עמידה   לצורך  מידה  אמת 
  –  בהתחייבויות לפי שטר הנאמנות

זכויות  כולל  העצמי,  ההון  יחס 
מיעוט, ככל שתהיינה, לסך המאזן  

 .  15%לא יפחת משיעור של 

לצורך התאמת שיעור   מידה  אמת 
כולל   –  ריבית העצמי,  ההון  יחס 

זכויות מיעוט, ככל שתהיינה, לסך 
 . 16%המאזן לא יפחת משיעור של  

   : יחס הון עצמי למאזן 

עמידה   לצורך  מידה  אמת 
  –  בהתחייבויות לפי שטר הנאמנות

זכויות  כולל  העצמי,  ההון  יחס 
מיעוט, ככל שתהיינה, לסך המאזן  

 . 16.5%לא יפחת משיעור של 

לצורך התאמת שיעור   מידה  אמת 
כולל   –  ריבית העצמי,  ההון  יחס 

זכויות מיעוט, ככל שתהיינה, לסך 
של   משיעור  יפחת  לא  המאזן 

17.5% . 

 אלפי ש"ח 118,908 : 30.6.2021הון עצמי של החברה ליום  

 אלפי ש"ח  513,511  : 30.6.2021מאזן בניכוי מזומן ליום  

 23.2%  : 30.6.2021יחס הון למאזן ליום  

 

". לפרטים נוספים ראו דיווח החברה  ilA-" לדירוג "+ilBBBהעלתה אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ את דירוג המנפיק מדירוג "  2021ביולי    29ביום    7
 על דרך ההפניה.  בזאת(, הנכלל 2021-01-059434)מספר אסמכתא:  2021ביולי   29מיום 

". לפרטים נוספים ראו  ilA-" לדירוג "+ilBBBהעלתה אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ את דירוג אגרות החוב )סדרה א'( מדירוג "  2021ביולי    29ביום    8
  י דירוגת  היסטוריילפרטים נוספים אודות  כמו כן,  (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.  2021-01-059434)מספר אסמכתא:    2021ביולי    29דיווח החברה מיום  

מימים   של החברה  מיידיים  דיווחים  ראו  החברה,  של  א'(  )סדרה  -2019-01)מספרי אסמכתאות:    19.10.2020-ו  24.5.2020,  30.12.2019אגרות החוב 
 . בזאת על דרך ההפניהנכללים ה, בהתאמה(, 2020-01-113649-ו 2020-01-045529, 125530

". לפרטים נוספים ראו  ilA-" לדירוג "+ilBBBרייטינגס מעלות בע"מ את דירוג אגרות החוב )סדרה ב'( מדירוג "  העלתה אס אנד פי גלובל  2021ביולי    29ביום    9
  י דירוגהיסטוריית  לפרטים נוספים אודות  כמו כן,  (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.  2021-01-059434)מספר אסמכתא:    2021ביולי    29דיווח החברה מיום  

  , 2020-01-119737)מספרי אסמכתאות:   27.6.2021-ו  7.4.2021  ,26.11.2020החברה, ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים    אגרות החוב )סדרה ב'( של 
 הפניה. ה  על דרך בזאתנכללים ה, בהתאמה(,  2021-01-043642-ו 2021-01-057903



 

 

 ב'( אגרות חוב )סדרה   אגרות חוב )סדרה א'(  

ידי  על  המשוכים  השיקים  שיעור 
אותה ישות משפטית לא יעלה על 

מסך תיק האשראי    5%שיעור של  
 ללקוחות ברוטו.

השיקים   ידי שיעור  על  המשוכים 
אותה ישות משפטית לא יעלה על 

מסך תיק האשראי    5%שיעור של  
 ללקוחות ברוטו.

שיעור השיקים המשוכים על ידי אותה ישות משפטית הגבוה ביותר הינו  
 מסך תיק האשראי ללקוחות ברוטו.  1.7%בשיעור של 

מגבלות על ביצוע  
 חלוקות 

אם  אלא  כי  מתחייבת  החברה 
המפורטים  התנאים  כל  התקיימו 
חלוקה  תבצע  לא  היא  להלן, 
ובכלל  בחוק החברות(,  )כהגדרתה 
זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל 
הסילוק  למועד  עד  וזאת  דיבידנד, 
החוב  של  והמדויק  הסופי  המלא, 
על פי תנאי אגרות החוב, ומילוי כל  
כלפי  החברה  התחייבויות  יתר 

 אגרות החוב:  מחזיקי

 55-ההון העצמי של החברה ירד מ
 מיליון ש"ח;

יחס ההון העצמי לסך המאזן יפחת 
 ;17.5%משיעור של 

כל  את  מקיימת  החברה 
התחייבויותיה המהותית לפי שטר  
החוב  אגרות  ותנאי  הנאמנות 
לא   החלוקה  וביצוע  א'(,  )סדרה 

 יגרום להפרה כאמור;

חוק   בהוראות  עומדת  החברה 
 החברות לעניין החלוקה; 

ביכולת  לפגוע  כדי  בחלוקה  אין 
אגרות   את  החברה  של  הפירעון 

 החוב; 

לא מתקיים סימן אזהרה )כהגדרתו  
 בתקנות ניירות ערך(; 

העולה  חלוקה בשיעור  לא תבוצע 
מן הרווח הנקי השנתי של    50%על  

לדוחותיה  בהתאם  החברה 
 הכספיים המאוחדים השנתיים; 

אם  אלא  כי  מתחייבת  החברה 
המפורטים  התנאים  כל  התקיימו 
חלוקה  תבצע  לא  היא  להלן, 
ובכלל  בחוק החברות(,  )כהגדרתה 
זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל 

ע וזאת  הסילוק דיבידנד,  למועד  ד 
החוב  של  והמדויק  הסופי  המלא, 
על פי תנאי אגרות החוב, ומילוי כל  
כלפי  החברה  התחייבויות  יתר 

 מחזיקי אגרות החוב: 

 55-ההון העצמי של החברה ירד מ
 מיליון ש"ח;

יחס ההון העצמי לסך המאזן יפחת 
 ;19.5%משיעור של 

כל  את  מקיימת  החברה 
ר  התחייבויותיה המהותית לפי שט

החוב  אגרות  ותנאי  הנאמנות 
לא   החלוקה  וביצוע  ב'(,  )סדרה 

 יגרום להפרה כאמור;

חוק   בהוראות  עומדת  החברה 
 החברות לעניין החלוקה; 

ביכולת  לפגוע  כדי  בחלוקה  אין 
אגרות   את  החברה  של  הפירעון 

 החוב; 

לא מתקיים סימן אזהרה )כהגדרתו  
 בתקנות ניירות ערך(; 

העול חלוקה בשיעור  ה לא תבוצע 
מן הרווח הנקי השנתי של    50%על  

לדוחותיה  בהתאם  החברה 
 הכספיים המאוחדים השנתיים; 



 

 

 ב'( אגרות חוב )סדרה   אגרות חוב )סדרה א'(  

רווחי שערוך לא תבוצע חלוקה של  
 שטרם מומשו.

לפירוט אודות המגבלות על ביצוע 
לנספח א'    1.4החלוקות ראו סעיף  

 לשטר הנאמנות )סדרה א'(. 

לא תבוצע חלוקה של רווחי שערוך 
 שטרם מומשו.

לפירוט אודות המגבלות על ביצוע 
 1לנספח    1.4החלוקות ראו סעיף  

 לשטר הנאמנות )סדרה ב'(. 

  Cross Defaultסעיפי  
המהווים עילה  
 לפירעון מיידי 

שלא   מיידי,  לפירעון  תועמד  אם 
אגרות   סדרת  החברה,  בהסכמת 
החברה,  שהנפיקה  אחרת  חוב 
בבורסה  למסחר  רשומה  אשר 

" האחרת )להלן:  אם הסדרה  או   )"
שלא   מיידי,  לפירעון  יועמד 
של   אחר  חוב  החברה,  בהסכמת 
שמקורו  חוב  )למעט  החברה 
או   לחברה  שהועמדו  בהלוואות 

רכישת ל מימון  לצורך  בת  חברה 
ללא   שיהנו  החברה  של  הלוואות 
זכות חזרה לחברה או לחברת הבת  

(Non-Recourse " )להלן:  החוב  (( 
על  האחר עולה  היקפו  אשר   ,)"

מסך המאזן של החברה )על    10%
האחרונים   הכספיים  דוחותיה  פי 
לפירעון  והדרישה  החברה(  של 
ו/או  הוסרה  לא  כאמור  מיידי 

ה את החוב האחר החברה לא פרע
הועמדו    45תוך   בו  מהמועד  ימים 

זה,   סעיף  לעניין  מיידי.  לפירעון 
חוב פיננסי הכולל   –" משמעו  חוב"

ו/או לזמן ארוך  אשראי לזמן קצר 
כלשהם  פיננסיים  מגופים 
בעלי  הלוואות  לרבות  והלוואות, 
לחברה  תינתן  לא  כי  יובהר  עניין. 
תועמד   בו  במצב  ריפוי  תקופת 

 י הסדרה האחרת.לפירעון מייד

שלא   מיידי,  לפירעון  תועמד  אם 
אגרות   סדרת  החברה,  בהסכמת 
החברה,  שהנפיקה  אחרת  חוב 
בבורסה  למסחר  רשומה  אשר 

" האחרת )להלן:  אם הסדרה  או   )"
שלא   מיידי,  לפירעון  יועמד 
של   אחר  חוב  החברה,  בהסכמת 
שמקורו  חוב  )למעט  החברה 
או   לחברה  שהועמדו  בהלוואות 

לצורך בת  רכישת   לחברה  מימון 
ללא   שיהנו  החברה  של  הלוואות 
זכות חזרה לחברה או לחברת הבת  

(Non-Recourse " )להלן:  החוב  (( 
על  האחר עולה  היקפו  אשר   ,)"

מסך המאזן של החברה )על    10%
האחרונים   הכספיים  דוחותיה  פי 
לפירעון  והדרישה  החברה(  של 
ו/או  הוסרה  לא  כאמור  מיידי 

ר החברה לא פרעה את החוב האח
הועמדו    45תוך   בו  מהמועד  ימים 

זה,   סעיף  לעניין  מיידי.  לפירעון 
חוב פיננסי הכולל   –" משמעו  חוב"

ו/או לזמן ארוך  אשראי לזמן קצר 
כלשהם  פיננסיים  מגופים 
בעלי  הלוואות  לרבות  והלוואות, 
לחברה  תינתן  לא  כי  יובהר  עניין. 
תועמד   בו  במצב  ריפוי  תקופת 

 .לפירעון מיידי הסדרה האחרת

 פרטי הנאמן 
,  14, מרחוב יד חרוצים 513683474רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ח.פ. 

 תל אביב. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 2021 תדוחות הרבעון השני לשנ

 תודה 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 
 מאוחדים  ביניים דוחות כספיים 

                ביוני  30ליום                 
2021 

 בלתי מבוקרים 



 תוכן עניינים
 

 עמוד 
  
  

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 
  

 3 על המצב הכספי   מאוחדים דוחות 
  

 4 על הרווח הכולל מאוחדים  דוחות 
  

 5-6 על השינויים בהון מאוחדים  דוחות 
  

 7-8 על תזרימי המזומניםמאוחדים  דוחות 
  

 9-31 מאוחדים  באורים לדוחות הכספיים ביניים 
 

 
 



-  2   - 

 
 
 

 רואה החשבון המבקר  סקירה של דוח
 לבעלי המניות של מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ

 
 מבוא  

הכולל  (  הקבוצה  -)להלן    וחברת הבת  של מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ  ורףהכספי המצ  סקרנו את המידע 
על המאוחדים התמציתיים   ותואת הדוח   2021ביוני,   30ליום על המצב הכספי המאוחד  התמציתי את הדוח

ותזרימי המזומנים   כולל אחר, השינויים בהון  ורווח  או הפסד  ושלושה חודשים רווח  לתקופות של שישה 
באות החברה.  ךתארי  ו שהסתיימו  של  וההנהלה  כספי    הדירקטוריון  מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים 

, וכן הם יניים""דיווח כספי לתקופות ב   -  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    אלה ת ביניים  ולתקופ
לתקופ כספי  מידע  לעריכת  ביניים  ואחראים  כספיים   אלה ת  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי 

מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על  על    להביע מסקנהאחריותנו היא  .  1970ומידיים(, התש"ל  
 סקירתנו. 

 
 היקף הסקירה

"סקירה של    –של לשכת רואי חשבון בישראל    2410)ישראל(  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  
רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי   ידי  על  ביניים הנערכת  מידע כספי לתקופות 
לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום 

ואחרי אנליטיים  סקירה  הנערכת  נהלי  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת  הינה  סקירה  ם. 
בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים 

 המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים דעת של ביקורת.
 

 מסקנה 
ירתנו לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל בהתבסס על סק

 . IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע  
הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל  

 .1970-)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר   אביב, -תל
 רואי חשבון    2021באוגוסט,    15
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 המצב הכספי דוחות מאוחדים על  
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 ביוני 30ליום 
  31ליום  

 בדצמבר 
  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים 
 33,083  18,200  12,262  מזומנים ושווי מזומנים 

 280,299  257,730  446,885  אשראי ללקוחות לזמן קצר, נטו 
 576  611  703  חייבים ויתרות חובה

 4,000  -  -   פקדון בתאגיד בנקאי 
 -  2,373  -   צדדים קשורים ובעלי עניין 

  459,850  278,914  317,958 
       

       נכסים לא שוטפים 
 46,243  27,128  59,212  אשראי ללקוחות לזמן ארוך, נטו 

 1,133  1,285  772  נכס זכות שימוש 
 1,643  1,680  ,8241  רכוש קבוע 

 2,337  1,743  2,765  נכסים בלתי מוחשיים
 652  -  497  נגזרים פיננסים 

 1,399  1,304  853  מסים נדחים 
  65,923  33,140  53,407 
       
  773,525  312,054  371,365 
       

       התחייבויות שוטפות 
 35,617  114,558  ,4635  אשראי והלוואות לזמן קצר מנותני אשראי ואחרים 

 20,005  -  100,567  אשראי מתאגידים בנקאיים
 732  650  620  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה  

 74,383  46,782  105,796  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 6,508  4,728  8,049  זכאים ויתרות זכות

 4,919  5,128  135,2  מסים שוטפים לשלם 
  225,879  171,846  142,164 
       

       התחייבויות לא שוטפת 
 1,069  471  -  אשראי לזמן ארוך מנותני אשראי אחרים  

 423  643  173  התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך
 117,935  71,190  180,803  אגרות חוב

 10  67  10  התחייבויות בשל סיום יחסי עובד ומעביד, נטו 
  180,986  72,371  119,437 
       

       הון המיוחס לבעלי המניות החברה 
 *( -  *( -  *( -  הון מניות 

 56,590  21,206  590,56  פרמיה על מניות
 170  -  410  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 -  -  121  מעסקאות עם בעל שליטהקרן 
 53,004  46,631  761,78  יתרת רווח 

       
  118,908  67,837  109,764 
       
  525,773  312,054  371,365 
       אלפי ש"ח  1-סכום הנמוך מ*(
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 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 רווח או הפסד ורווח כולל אחר דוחות מאוחדים על  
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חודשים שהסתיימו  לשישה 

 ביוני 30 ביום

 

 
לשלושה חודשים שהסתיימו  

  ביוני 30 ביום

 
לשנה  

שהסתיימה  
 ביום

 בדצמבר  31
  1202  2020  1202  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  
           

 54,050  14,075  19,011  29,759  34,340  הכנסות מימון 
           

           מימוןהוצאות 
הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים,  

 אגרות חוב ואחרים 
 

8,110 
 

7,641  4,329 
 

3,538  15,055 
הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל  

 שליטה
 

121 
 

-  121 
 

-  - 
 15,055  3,538  4,450  7,641  8,231  סה"כ הוצאות מימון 

           
 38,995  10,537  561,41  22,118  26,109  הכנסות מימון, נטו  

           
 2,407  546  814  1,190  1,253  חזויים הוצאות בגין הפסדי אשראי

           
בגין  הוצאות הכנסות מימון נטו בניכוי 

 חזויים הפסדי אשראי
 

24,856 
 

20,928 
 

747,13 
 

9,991  36,588 
           

 2,793  487  725  1,064  1,678  הוצאות מכירה ושיווק
 11,579  2,565  143,5  5,663  6,826  הוצאות הנהלה וכלליות

 (652)  -  94  -  155  הוצאות )הכנסות( אחרות 
           

 22,868  6,939  ,4149  14,201  16,197  רווח לפני מסים על ההכנסה 
           

 5,572  1,594  042,2  3,278  3,789  על הכנסה   מסים
           

 17,296  5,345  ,2107  10,923  12,408  רווח נקי וכולל לתקופה 
           

           
 0.86  0.28  0.31  0.55  0.53  רווח נקי בסיסי למניה )בש"ח( 

           
 0.85  0.28  0.30  0.55  0.53  רווח נקי מדולל למניה )בש"ח(

           
 20,089,041  20,000,000  23,250,000  20,000,000  23,250,000  מספר מניות ששימשו לחישוב 
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 השינויים בהון דוחות מאוחדים על  
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 אלפי ש"ח.  1-*(  סכום הנמוך מ

  
 הון

 המניות

 
קרן בגין  

עסקאות עם  
  בעל שליטה

קרן בגין  
עסקאות  
תשלום 

  מבוסס מניות 
פרמיה על  

  מניות
 יתרת
 סה"כ   רווח

 בלתי מבוקר   
   אלפי ש"ח

             
 109,764  53,004  56,590  170  -  *(     -  )מבוקר(   2021בינואר,  1יתרה ליום 

             
 ( 3,625)  ( 3,625)  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה 

 240  -  -  240  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 
הטבה הונית מעסקה עם בעל  

 -  שליטה
 

121  -  -  -  121 
 12,408  12,408  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל

             
 118,908  61,787  56,590  410  121  *(     -  2021ביוני,  30יתרה ליום 

  
 הון

  המניות
פרמיה על  

  מניות
 יתרת
 סה"כ   רווח

 בלתי מבוקר   
 ח”שאלפי   

         

 60,914  39,708  21,206  *(     -  )מבוקר(   2020בינואר,  1יתרה ליום 
         

 ( 4,000)  ( 4,000)  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה 
 10,923  10,923  -  -  סה"כ רווח כולל

 
 67,837  46,631  21,206  *(     -    2020ביוני,  30יתרה ליום 

 
  

 הון
 המניות

 
קרן בגין  

עסקאות עם  
  בעל שליטה

קרן בגין  
עסקאות  
תשלום 

  מבוסס מניות 
פרמיה על  

  מניות
 יתרת
 סה"כ   רווח

 בלתי מבוקר   
   אלפי ש"ח

             
 113,456  56,577  56,590  289  -  *(     -    2021במרס,  31יתרה ליום 

             
 ( 2,000)  ( 2,000)  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה 

 121  -  -  121  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 
הטבה הונית מעסקה עם בעל  

 -  שליטה
 

121  -  -  -  121 
 7,210  7,210  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל

             
 118,908  61,787  56,590  410  121  *(     -  2021ביוני,  30יתרה ליום 



 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 השינויים בהון דוחות מאוחדים על  
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אלפי ש"ח.  1-*(  סכום הנמוך מ

  
 הון

  המניות
פרמיה על  

  מניות
 יתרת
 סה"כ   רווח

 בלתי מבוקר   
 ח”שאלפי   
         

 66,492  45,286  21,206  *(     -    2020במרס,  31יתרה ליום 
         

 ( 4,000)  ( 4,000)  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה 
 5,345  5,345  -  -  סה"כ רווח כולל

         
 67,837  46,631  21,206  *(     -    2020ביוני,  30יתרה ליום 

  
 הון

  המניות

קרן בגין  
עסקאות  
תשלום 

  מבוסס מניות 
פרמיה על  

  מניות
 יתרת
 סה"כ   רווח

 מבוקר   
 אלפי ש"ח  
           

 60,914  39,708  21,206  -  *(  2020בינואר,  1יתרה ליום 
           

 ( 4,000)  ( 4,000)  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה 
 170  -  -  170  -  עלות תשלום מבוסס מניות 

הנפקת הון מניות )בניכוי הוצאות הנפקה  
 35,384  -  35,384  -  *(  אלפי ש"ח( 1,991בסך 

 17,296  17,296  -  -  -  סה"כ רווח כולל
           

 109,764  53,004  56,590  170  *(  2020בדצמבר,  31ליום יתרה 



 
 

 פרויקטים ומסחר בע"מ מ.ל.ר.ן 
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לשישה חודשים שהסתיימו  

 ביוני 30 ביום

 
לשלושה חודשים שהסתיימו  

  ביוני 30 ביום

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 
 17,296  5,345  7,210  10,923  12,408   רווח נקי

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  
 מפעילות שוטפת:

 
 

 
   

 
   

           התאמות לסעיפי רווח או הפסד: 
 1,042  249  281  490  558  פחת והפחתות 

 1,342  (882)  ( 3,178)  500  ( 636)  הפחתת ניכיון )הוספת הפרמיה( וריבית על אג"ח
 (367)  (116)  (113)  (272)  546  מסים נדחים 

 (652)  -  94  -  155  הפסד )רווח( מהשקעה לזמן ארוך
 170  -  121  -  240  עלות תשלום מבוסס מניות 

 -  -  121  -  121  הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל שליטה 
 (68)  (32)  -  (11)  -   שינוי בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

  984  707  (2,674 )  (781)  1,467 
           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

 ( 25,582)  37  (119,742)  16,102  ( 179,555)  ירידה )עלייה( באשראי לקוחות
 (6)  (159)  (28)  (41)  ( 127)  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

ירידה )עלייה( יתרות עם צדדים קשורים ובעלי  
 עניין, נטו 

 
 - 

 
235  - 

 
72  2,608 

 5,201  1,642  3,116  3,630  1,835  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
 20,005  -  14,944  -  80,562  עלייה באשראי מתאגידים בנקאיים

 ( 4,000)  -  -  -  4,000  עלייה )ירידה( בפיקדון מתאגיד בנקאי
עלייה )ירידה( באשראי והלוואות לזמן קצר מנותני  

 אשראי ואחרים
 

(31,052 ) 
 

(106,925)  (20,985 ) 
 

(5,119 )  (185,268) 
  (124,337 )  (86,999 )  (122,695)  (3,527 )  (187,042) 

           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(  
 שוטפת

 
(110,945 ) 

 
(75,369 )  (118,159)  1,037  (168,279) 

           

           תזרמי מזומנים מפעילות השקעה: 
 ( 1,303)  (143)  (276)  ( 1,144)  ( 378)  רכישת רכוש קבוע 

 ( 1,642)  (856)  (185)  ( 1,048)  ( 428)  רכישת נכס בלתי מוחשי
           

 ( 2,945)  (999)  (461)  ( 2,192)  ( 806)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
 ( 4,000)  ( 4,000)  ( 2,000)  ( 4,000)  ( 3,625)  החברה דיבידנד ששולם לבעלי מניות 
 (703)  (198)  (182)  (361)  ( 362)  פרעון התחייבות בגין חכירה  

 102,304  -  123,717  -  123,717  הנפקת אגרות חוב )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(
 ( 28,800)  -  ( 28,800)  -  ( 28,800)  פירעון אגרות חוב 

 (244)  -  -  (244)  -   רכישה עצמית אגרות חוב  
 35,384  -  -  -  -   הנפקת הון מניות )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(
 103,941  ( 4,198)  92,735  ( 4,605)  90,930  מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( לפעילות מימון 

           

 ( 67,283)  ( 4,160)  ( 25,885)  ( 82,166)  ( 20,821)  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 
           

 100,366  22,360  38,147  100,366  33,083  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה 
           

 33,083  18,200  12,262  18,200  12,262  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה 
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לשישה חודשים 
 שהסתיימו ביום

 ביוני 30

 
לשלושה חודשים 

 שהסתיימו ביום
 ביוני 30

לשנה   
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           
           

 מידע נוסף על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת
           

 54,065  13,017  16,175  28,729  27,775  ריבית שהתקבלה 
           

 15,381  2,985  7,491  6,858  8,763  ריבית ששולמה 
           

 2,980  848  583  1,844  2,538  מסים ששולמו 
           



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
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 כללי  - : 1באור 

 
והחלה את פעילותה בחודש   2008מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ התאגדה בישראל בחודש פברואר,   .א

(, עם התמחות במגזר  B2B. החברה פועלת בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים )2008יוני,  
דחויים )ברובם  ישראלי. פעילותה העיקרית של החברה הינה מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים  -הערבי

כאלה שנכתבו על ידי צדדים שלישיים( המוסבים לטובת החברה )ניכיון שיקים(, וכן במתן אשראי כנגד  
תשלום בממסרים דחויים עצמיים תוך שאשראי כאמור מובטח, לפי העניין, בבטוחות נדל"ן ו/או כלים 

 וציוד הנדסי )להלן: "תחום הפעילות"(. 
 

חברת    -קשותיהן של החברה ושל חברת מ.ל.ר.ן פיננסים בע"מ )להלן  אושרו ב  2019בדצמבר,    5ביום  
בנכס  שירות  למתן  מורחב  ורישיון  הבת  ולחברת  לחברה  אשראי  למתן  מורחב  רישיון  לקבלת  הבת(, 

לחוק.   16פיננסי עבור החברה, על ידי רשות שוק ההון וזאת בהתאם לסמכותו של יו"ר הרשות לפי סעיף  
 . 2021בדצמבר,  31ליום  תוקף הרישיונות הינו עד

 
השלימה החברה   2020בדצמבר,    20החברה הינה חברה ציבורית, כהגדרתה בחוק החברות לאחר שביום  

הנפקה ראשונה לציבור ורישום למסחר של מניותיה בבורסה, על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 
 (. 2020בדצמבר,  31יום לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ל 18)ראה באור  2020בדצמבר,  16

 
 

שלושה  שישה ושל    ותולתקופ  2021ביוני,    30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .ב
 דוחות כספיים ביניים(. -באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ

 יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים.
 

 החשבונאית עיקרי המדיניות   - : 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים
 

הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות  
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן בהתאם להוראות    -   34ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי  

 . 1970-ות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"להגילוי לפי פרק ד' של תקנ
 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים לאלה 
 אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.
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 אירועים משמעותיים בתקופת הדוח   - : 3באור 

 
 הקורונה   משברהשלכות  .א

 
פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו בהתפשטות    2020החל מתחילת שנת  

( קורונה  )SARS-CoV-2נגיף  קורונה  נגיף  למחלת  הגורם   )COVID-19  להלן( או    -(  הקורונה  מגפת 
לרבות אי הוודאות בקשר לקצב התפשטותה ועוצמתה, הפעולות  המגפה(. התפרצות מגפת הקורונה,  

שתינקטנה על ידי מדינות להתמודדות עם המגפה ומשך תקופת השפעת המגפה והצעדים שננקטו, 
הביאו למשבר כלכלי עולמי, אשר בא לידי ביטוי, בין היתר, בזעזועים בשווקים הפיננסיים הגלובליים, 

וחריגה. ממשלת ישראל, בדומה לממשלות אחרות בעולם, נקטה  אשר הגיבו בתנודתיות שערים חדה  
 2020אוקטובר  -, ספטמבר2020מאי  -בצעדים שונים למניעת התפרצות המגפה, בעיקר בחודשים מרץ

לרבות מניעת תנועה, הגבלות על פתיחת עסקים ומספרי העובדים בהם ומגבלות    2021פברואר  -וינואר
ין הסגרים, המשיכו לחול מגבלות שעיקרן צמצום התקהלויות סגר(. גם בתקופה שב  -נוספות )להלן  

החלה הפעלת ה"תו הירוק" אשר הביאה    2021ומגבלות על פתיחת עסקים שונים. בחודש פברואר  
 לפתיחת המסחר והקלה במגבלות ההתקהלות. 

 
  במהלך תקופת המגפה מספר חברות תרופות הצליחו לפתח חיסון לנגיף ברמות יעילות שונות, כאשר

, החיסונים שפותחו על ידי פייזר וביונטק ועל ידי מודרנה קיבלו את אישור מנהל  2020בחודש דצמבר  
 (. FDAהמזון והתרופות האמריקאי ) 

 
מבצע חיסונים   2021במקביל להטלת סגר נוסף )שלישי( על ידי ממשלת ישראל, החל בחודש ינואר  

פרסום דוח זה, כאשר נכון למועד פרסום    חסר תקדים לחיסון אוכלוסיית המדינה, הנמשך עד למועד 
אלף חוסנו במנה שלישית )מנה שלישית הומלצה   700-מיליון אזרחים חוסנו במנה שניה וכ  5.4-הדוח,  כ

 (. 2021ע"י משרד הבריאות בקרב אוכלוסיית המבוגרים בסוף חודש יולי 
 

 קורונה. להערכת החברה, תוצאותיה בתקופת הדוח לא הושפעו באופן מהותי ממגפת ה
 

החל מפרוץ מגפת הקורונה ועד למועד פרסום הדוח לא ניכרה הרעה בהיקף מקורות האשראי העומדים  
ובמחצית הראשונה   2020לרשות החברה או בתנאי מסגרות האשראי שלה. יתרה מזאת, במהלך שנת 

אי,  , החברה המשיכה ביישום האסטרטגיה שלה להרחבה, גיוון והוזלת מקורות האשר2021של שנת  
. כמו כן, במהלך 2021יוני    -בין היתר, באמצעות הרחבת סדרת אגרות חוב )סדרה ב'( בחודשים אפריל ו

, הרחיבה החברה את מקורות האשראי הבנקאי שלה בסכום נוסף 2021המחצית הראשונה של שנת  
באור  , כמפורט במיליון ש"ח עד למועד פרסום הדוחות   70מיליון ש"ח וכן הרחבה נוספת של    90של  

 .א.8.ג. ובבאור 3
 

בהתאם לאמור לעיל, להערכת החברה, נכון למועד החתימה על דוח זה, לא ניכרת השפעה מהותית 
 לרעה על פעילותה כתוצאה ממגפת הקורונה.  
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 אירועים משמעותיים בתקופת הדוח )המשך(  - : 3באור 

 
 )המשך( השלכות משבר הקורונה .א

  
שבוצע והמגבלות שהוסרו, למועד פרסום  על אף האמור לעיל, לרבות בדבר מבצע החיסונים הנרחב  

החברה   פעילות  על  השלכותיו  מלוא  ואת  ועוצמתו  המשבר  משך  את  להעריך  ניתן  לא  עדיין  הדוח, 
ארוך. כמו כן, לא ניתן להעריך את מועד השלמת ההתחסנות באוכלוסיית -ותוצאותיה בטווח הבינוני

על ההתאוששות מהמשבר הכלכלי,   המדינה ואת מועד הסרת ההגבלות לחלוטין ואת מידת השפעתן
בין היתר, את יעילות החיסונים נגד מוטציות לנגיף, אשר החלו להתפשט בעולם והגיעו גם לישראל. אם  
כן, קשה להעריך האם המשבר קרוב לסיומו ברבעונים הבאים או שהוא עשוי להימשך לטווח ארוך 

י וסיכונים פיננסיים תלוי בהתפתחות  יותר. במצב דברים זה, היקף ומשמעות החשיפה לסיכוני אשרא
 האירוע והשפעתו על הסביבה העסקית בארץ ובעולם.

 
תיק האשראי של החברה מתאפיין בפיזור, והחברה נקטה, וממשיכה לנקוט, בצעדים לניהול סיכונים, 
ובמקביל פועלת  הנוגעות למגיפה על מקבלי האשראי,  לרבות בחינת השפעותיהן של ההתפתחויות 

החשיפה מול מקבלי אשראי אשר להערכתה עלולים להיקלע לקשיים כתוצאה מהתפתחויות לצמצום  
 אלה ולהגדלת מקורות האשראי העומדים לרשותה.

 
, תוספת להפרשה כללית להפסדי אשראי, 2020בהתאם, החברה רושמת, החל מהרבעון הראשון לשנת  

כלכליים המאקרו  והנתונים  הקורונה  משבר  בהשלכות  התחשבות  השפעה    תוך  להיות  עשויה  להם 
כלכלי   המאקרו  למצב  בהתאם  ומתעדכנת  רבעונית  נבחנת  כאמור  תוספת  הגבייה.  על  שלילית 

 ולפרמטרים ענפיים אחרים. 
 

במרווחי  ירידה  )כגון  ההון  בשווקי  חיוביות  מגמות  על  בהתבסס  החברה,  להערכת  כי  יצוין  זה  לעניין 
רות חוב קונצרניות בדירוגים השונים והמשך גיוסי האשראי בשוק נגזרי האשראי, ירידה בתשואות אג

ההון והחוב בשוק ההון( וכן אישור החיסונים והתחלת תהליך החיסון כאמור, נכון למועד פרסום דוח זה,  
הסיכונים בשווקי ההון, לרבות תשואות הריבית חסרת הסיכון, ביטוח בגין סיכוני חדלות פירעון וכיוצ"ב,  

. כמו  2020ונים כפי שנצפו בסוף הרבעון הראשון ואף ברבעון השני לשנת פחתו בהשוואה לאותם סיכ
וגיוון של תיק האשראי, החל בשנת   ועד למועד פרסום    2020כן, בהמשך לאמור לעיל בדבר הגדלה 

הדוח, חל שינוי בתמהיל האשראי, המתאפיין במספר גדול יותר של הלוואות מגובות בבטוחה מוחשית, 
ואות אלו מאופיינות לרוב במח"מ ארוך יותר ובשיעור תשואה נמוך יותר ביחס . הלו2019ביחס לשנת  

 לפעילות ניכיון השיקים צד ג', אשר מאופיינת במח"מ קצר ובתשואה גבוהה.   
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 אירועים משמעותיים בתקופת הדוח )המשך(  - : 3באור 

 
 )המשך( השלכות משבר הקורונה .א

 
המשבר על פני תקופה ארוכה עלולה להשפיע לרעה על פעילותה להערכת החברה, בעוד שהתמשכות    

העסקית, וזאת נוכח האטה אפשרית בצמיחה הכלכלית במשק ופגיעה אפשרית ביכולת הפירעון של  
לקוחות שונים של החברה או במקורות האשראי העומדים לרשות החברה, החברה מזהה גם הזדמנויות 

שראי לאור הסביבה התחרותית בה היא מתנהלת. על אף שנכון  עסקיות מסוימות לטיוב וגידול בתיק הא
כי הן עשויות להיות   נוקטת בגישה שמרנית ביחס להזדמנויות אלו, היא מעריכה  זה, החברה  למועד 

ארוך. כמו כן, החברה צופה הזדמנויות צמיחה לאחר המשבר, כפי שניתן ללמוד -רלוונטיות בטווח הבינוני 
ו כלכליות שפורסמו. בדומה לכך, מדברים שנשא נגיד בנק ישראל, פרופ' ממשברי עבר ומתחזיות מאקר

מצד  השקעות  לרבות  ופריון,  צמיחה  מאיצי  תהליכים  צפויים  המשבר  לאחר  כי  עולה  ירון,  אמיר 
 הממשלה בתשתיות תחבורה ותשתיות תקשורת. 

 
משנחזה,   מהותית  שונה  באופן  להתממש  או  להתממש  שלא  עשויות  אלו  היתר,  הערכות  בין  וזאת, 

כתלות בתקופת והיקף התמשכות השפעות מגפת הקורונה, השלכות מאקרו כלכליות שונות על המשק 
הנהלת   לקוחותיה.  של  הפירעון  יכולת  ועל  החברה  של  מתחריה  על  אפשריות  השפעות  הישראלי, 

ת למועד  החברה סבורה כי בשל הפעולות שנקטה כאמור לעיל, החברה תעמוד בהתחייבויותיה הידועו
 הדיווח מפעילותה השוטפת. 

 
 חלוקת דיבידנד  .ב

 
 1,625אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך    2020בפברואר,    22ביום  

 .  2021במרס,    15אג' למניה ביום החלוקה(. הדיבידנד שולם לבעלי מניות החברה ביום    6.98אלפי ש"ח )
 

אלפי   2,000אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך    2021במאי,    6ביום    
 . 2021ביוני,  1אג' למניה ביום החלוקה(. הדיבידנד שולם לבעלי מניות החברה ביום  8.60ש"ח )

   
  6,000ך  אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בס  2021,  אוגוסטב  15ביום   

לפירוט נוסף ראה באור  .  2021בספטמבר,    1הדיבידנד ישולם לבעלי מניות החברה ביום   אלפי ש"ח.
 .ג. לדוח זה. 8

 
ב'( גם  -החברה עמדה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות של אגרות החוב )סדרות א' ו 

  .כאמור לאחר חלוקת הדיבידנד
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 משמעותיים בתקופת הדוח )המשך( אירועים  - : 3באור 

 
 אשראי מתאגידים בנקאיים  .ג

   
 אשראי מתאגיד בנקאי א' .1

 
בו התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי א' בהסכם    2020באוקטובר,    8בהמשך להתקשרות מיום  
קיבלה   2021בפברואר,    25מיליון ש"ח, ביום    20בסך של עד    On Callלהעמדת מסגרת אשראי  

מיליון   50לסך של החברה את הודעת הבנק לפיה הבנק הסכים להגדיל את מסגרת האשראי הנ"ל 
)ראו באור   ליום    13ש"ח, באותם התנאים  בדצמבר,    31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה 

 ( למעט השינויים הבאים:2020
הסכים   .א להעמדת הבנק  כתנאי  לבנק  המשועבד  כספי  פיקדון  להפקדת  דרישתו  על  לוותר 

 אשראי.
יופקדו בחשבונה שיקים  .ב לפיה במהלך תקופת האשראי  הדרישה  הבנק הסכים לשנות את 

מ   יפחת  שלא  כולל  בסכום  לחברה  עסק  בתי  ידי  על  הוסבו  אשר  מיתרת    150%  -דחויים 
 לוואות.מיתרת הה 140% -ההלוואות, לשיעור שלא יפחת מ 

 .הבנק הסכים כי חלף השעבוד השלילי, יחול שעבוד שוטף שלילי .ג
על פי דרישת הבנק, וכתנאי להגדלת מסגרת האשראי, הגדיל בעל השליטה בחברה, מר מואנד  .ד

מיליון   19.5ריאן, את הערבות האישית שהעמיד להבטחת האשראי מהבנק, מסכום של עד  
עד   ה  40ש"ח לסכום של  ידי אורגני החברה מיליון ש"ח. הגדלת  ערבות כאמור אושרה על 

כעסקה שאין בה אלא כדי לזכות את החברה, בהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות 
 .2000-עם בעלי ענין(, התש"ס

 
מיליון ש"ח, וכן להוריד    80ראי לסך של  האש  מסגרת  את  להגדיל  הבנק  הסכים,  המאזן   תאריך  לאחר

 .2.א.8באור ראה לפירוט נוסף את הריבית. 
 

 אשראי מתאגיד בנקאי ב' .2
 

התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי ב' בהסכם בו    2021בפברואר,    25יום  מ  בהמשך להתקשרות
קיבלה החברה    2021,  במאי  12מיליון ש"ח, ביום    20בסך של עד    On Callלהעמדת מסגרת אשראי  

 . מיליון ש"ח  30לפיה הבנק הסכים להגדיל את מסגרת האשראי הנ"ל לסך של  את הודעת הבנק  
 :   תנאי מסגרת האשראי להלן

 
ימים. כל הלוואה מכוח   7יבוצע מדי    On Callפירעון כל הלוואה שתועמד מכוח מסגרת האשראי  

 .1.8%  -ל    0.8%המסגרת תישא ריבית בשיעור שנתי של ריבית הפריים בתוספת מרווח בטווח שבין  
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 אירועים משמעותיים בתקופת הדוח )המשך(  - : 3באור 

 
 אשראי מתאגידים בנקאיים  .ג

   
 )המשך( 'באשראי מתאגיד בנקאי  .2

     
 פיננסיות:התחייבויות ואמות מידה  

 
כלפי  .א נחתמו  לגביהן  אשר  בעלים,  הלוואות  סכומי  יתרת  בתוספת  החברה,  של  העצמי  ההון 

 מסך המאזן  20%הבנק, על ידי החברה ובעלי מניותיה כתבי נחיתות, לא יפחת משיעור של 
של החברה, בניכוי יתרות מזומנים ושווה מזומנים. מסך המאזן של החברה ינוכו זכויות מיעוט,  

 ככל שישנן. 
 7%מקסימלית מול חייב בודד )לקוח שאינו מנכה משנה( או מול מושך בודד תהא עד  חשיפה .ב

 , בהתאמה, מתיק האשראי של החברה. 3.5%ועד 
 40%חשיפה מקסימלית לעשרת המושכים הגדולים או לעשרת הלווים הגדולים לא תעלה על   .ג

 , בהתאמה, מסך תיק האשראי של החברה.  50%ועל 
 ל החברה לא יעלה על שנה.  מח"מ תיק האשראי הכולל ש .ד
שיקים לאשראי לא יפחת בכל עת משיעור  ההבנק הסכים לשנות את הדרישה לפיה יחס כיסוי   .ה

 . 140%  - מיתרת ההלוואות, לשיעור שלא יפחת מ  150% -של מ 
 ביצוע השקעות מסוימות, יהא כפוף לקבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב. .ו

 
 בטוחות וערבויות:  

 
יותיה לבנק, שעבדה החברה בשעבוד קבוע את חשבון הבנק, בו כאמור לצורך הבטחת התחייבו .א

 מיתרת ההלוואות.  140%יהיו מופקדים, בכל עת, שיקים בסכום של לפחות 
 החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף על נכסיה, כולם או מקצתם, ללא הסכמת הבנק. .ב
על פי דרישת הבנק, וכתנאי להגדלת מסגרת האשראי, הגדיל בעל השליטה בחברה, מר מואנד  .ג

מיליון    19.5ריאן, את הערבות האישית שהעמיד להבטחת האשראי מהבנק, מסכום של עד  
וכן התחייב, שלא לבצע העברת מניות באופן שיביא לשינוי    ש"חמיליון    30ש"ח לסכום של עד  

 הגדלתלדרוש פירעון שטרי הון או הלוואות בעלים שהעמיד לחברה.  בשליטה בחברה וכן לא  
הערבות וההתחייבות מר ריאן כאמור אושרו על ידי אורגני החברה כעסקה שאין בה אלא כדי 

 . 2000-תש"סהלזכות את החברה, בהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(,  
 

פירוט למיליון ש"ח.    50ראי לסך של  להגדיל את מסגרת האשלאחר תאריך המאזן, הסכים הבנק  
 . 1.א.8נוסף ראה באור 
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 אירועים משמעותיים בתקופת הדוח )המשך(  - : 3באור 
 

 אשראי מתאגידים בנקאיים  .ג
   

 אשראי מתאגיד בנקאי ג' .3
 

' בהסכם להעמדת מסגרת אשראי  גהתקשרה החברה עם תאגיד בנקאי    2021בפברואר,    25ביום  
On Call    לפיה קיבלה החברה את הודעת הבנק    2021,  במאי  12מיליון ש"ח, ביום    20בסך של עד

של   לסך  הנ"ל  האשראי  מסגרת  את  להגדיל  הסכים  ש"ח  30הבנק  מסגרת   להלן  .מיליון  תנאי 
 :  האשראי

   

בדצמבר,   31בתוקף עד ליום  מיליון ש"ח, והיא תהיה    30מסגרת האשראי הינה בסך של עד   .א
חודשים בכל פעם, אלא אם כן ניתנה על    12. המסגרת תחודש לתקופות נוספות של  2021

ידי הבנק או על ידי החברה הודעה בכתב על אי חידושה לפני מועד סיום המסגרת או תום כל 
 תקופת חידוש נוספת.

ריבית בשיעור שנתי של  כל הלוואה שתועמד מכוח מסגרת האשראי הינה לטווח קצר ותישא   .ב
 . 1.7%  -ל 0.7%ריבית הפריים בתוספת מרווח בשיעור בטווח בין 

 

 התחייבויות ואמות מידה פיננסיות:
 

 .15%-שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי לא יפחת בכל עת מ .א
צרים, "הון עצמי מוחשי" משמעו: הון עצמי בניכוי נכסים לא מוחשיים )כגון מוניטין, זכויות יו

פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, שיפורים במושכר וכדו'(, ובניכוי הלוואות ו/או שטרי  
חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה החברה לגוף קשור, ובתוספת הלוואות בעלים 
לגביהן נחתמו כלפי הבנק, על ידי החברה ועל ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי 

(, שנוסחם מקובל על הבנק ובניכוי קרנות הון שנוצרו בעקבות שערוכי subordinationחיתות )נ
ההשקעה  מחשבון  חלק  שהינו  מוניטין  ובניכוי  מומשו  שטרם  שערוכים  רווחי  ובניכוי  נכסים 
הון   "הון עצמי", ביחס לכל מועד אליו מתייחסים בהתאמה משמעו:  כלולות, כאשר  בחברות 

החברה,  כמשמעותו   החברה,  של  הכספיים  בדוחות  כמדווח  והכל  החשבונאות  כללי  לפי 
 לתקופה המסתיימת במועד אליו מתייחסים. 

"מאזן מוחשי" משמעו: סך המאזן של החברה בניכוי נכסים לא מוחשיים )כגון מוניטין, זכויות 
הלוואות ו/או יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, שיפורים במושכר וכד'( ובניכוי  

שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה החברה לגוף קשור, ובניכוי קרנות הון  
מוניטין שהינו   ובניכוי  רווחי שערוכים שטרם מומשו  ובניכוי  נכסים  שנוצרו בעקבות שערוכי 

 חלק מחשבון ההשקעה בחברות כלולות. 
 מיליון ש"ח. 50ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל עת מסכום של  .ב
שיעור הרווח הנקי בכל רבעון יהיה גדול מאפס. אי עמידה ביחס פיננסי זה ברבעון כלשהו לא   .ג

לשנה   השנתיים  הכספיים  בדוחות  וכן  העוקב  שברבעון  לכך  בכפוף  רק  וזאת  הפרה,  תהווה 
 הרלוונטית, יישמר יחס פיננסי זה.

מסך    50%ביותר שלה לא יעלה על הלקוחות הגדולים  10-סך האשראי שהחברה העמידה ל .ד
 האשראי שהחברה העמידה לכלל לקוחותיה.



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 -  16   - 

 
 אירועים משמעותיים בתקופת הדוח )המשך(  - : 3באור 

 
 אשראי מתאגידים בנקאיים  .ג

 
 )המשך(אשראי מתאגיד בנקאי ג'  .3

 
 )המשך( התחייבויות ואמות מידה פיננסיות:

 
כלל תיק האשראי של החברה  שיעורם של השיקים המשוכים ע"ש מושך בודד מתוך  .ה

 .3.5%ללקוחותיה לא יעלה על 
 

בנוסף, התחייבה החברה כלפי הבנק בהתחייבויות מקובלות בהתקשרויות מסוג זה ובכפוף לתנאים  
שסוכמו עם הבנק, לרבות כי לא יחול שינוי מבנה של החברה, לא יחול שינוי שליטה בחברה, החברה 

וכן נקבעו מגבלות על ביצוע עסקאות בעלי שליטה מסוימות   לא תעמיד הלוואות בעלים לגוף קשור,
 בהתרחש אירוע הפרה וכל עוד הוא נמשך.

 
 בטוחות וערבויות: 

 
לצורך הבטחת התחייבויותיה לבנק, שעבדה החברה בשעבוד קבוע את חשבון הבנק, בו כאמור  .א

 מיתרת ההלוואות.  140%יהיו מופקדים, בכל עת, שיקים בסכום של לפחות 
כמו כן, החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד צף על נכס כלשהו מנכסיה, באופן חלקי או מלא  .ב

)בכפוף לחריגים שהוסכמו(, ללא הסכמת הבנק, וכן התחייבה שלא לתת ערבות לטובת צד ג' 
 כלשהו ללא הסכמת הבנק. 

 
ואנד על פי דרישת הבנק, וכתנאי להגדלת מסגרת האשראי, הגדיל בעל השליטה בחברה, מר מ .ד

מיליון ש"ח    20ריאן, את הערבות האישית שהעמיד להבטחת האשראי מהבנק, מסכום של עד  
עד   לשינוי  ש"ח  מיליון    30לסכום של  באופן שיביא  מניות  לבצע העברת  וכן התחייב, שלא 

 הגדלתבשליטה בחברה וכן לא לדרוש פירעון שטרי הון או הלוואות בעלים שהעמיד לחברה.  
מר ריאן כאמור אושרו על ידי אורגני החברה כעסקה שאין בה אלא כדי   הערבות וההתחייבות

 . 2000-לזכות את החברה, בהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס
 

פירוט נוסף ראה  למיליון ש"ח.    50ראי לסך של  לאחר תאריך המאזן, הסכים הבנק להגדיל את מסגרת האש 
 .1.א.8באור 

 
 לתאריך הדוחות על המצב הכספי, עומדת החברה במגבלות המוטלות עליה כמפורט לעיל.נכון  
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 אירועים משמעותיים בתקופת הדוח )המשך(  - : 3באור 

 
 הסכם שיתוף פעולה עם בנק  .ד

 
הבנק( בהסכם לשיתוף פעולה    -התקשרה החברה עם בנק הפועלים בע"מ )להלן    2021במרס,    24ביום  

 לטובת קבלת הלוואות. עיקרי ההסכם כאמור הינם כדלקמן:  להפניית לקוחות לבנק
 
החברה תפעל לאיתור לווים פוטנציאליים העונים על קריטריונים שנקבעו,   מהות שיתוף הפעולה: .1

ותעביר את פרטיהם לבנק לצורך המשך הטיפול לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, לרבות העמדת 
  ההלוואה ותנאיה.

זכאי   התמורה: .2 וכן מבונוס המותנה -ת לתמורה המורכבת מעמלת הפניה חדהחברה תהא  פעמית 
  בביצועי תיק ההלוואות.

חודשים או כאשר סך ההלוואות אשר    6נקבעה תקופת ניסיון שתסתיים בתום    תקופת ההתקשרות: .3
מיליון ש"ח, לפי המוקדם. תקופת הניסיון כאמור תתארך   50תועמדנה במסגרת ההסכם יעמוד על 

חודשים.   6חודשים נוספים, כאשר כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיימה בתום    12לתקופה של  
ימים במקרה של   30על אף האמור לעיל, הבנק רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של  

אי עמידה ביעדים שסוכמו, וכן כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות באופן מיידי בקרות  
  סכם.איזה מהאירועים הקבועים בה

החברה התחייבה שלא להתקשר בהסכמי שיתוף פעולה דומים עם תאגידים בנקאיים   בלעדיות: .4
 חודשים(. 18אחרים במהלך כל תקופת ההתקשרות )עד 

ההסכם ייכנס לתוקף בכפוף ולאחר קבלת פטור מאישור הסדר כובל מאת הממונה תנאי מתלה:   .5
פטור לכלל הוראות ההסכם, או לא ייתן פטור הממונה(. אם הממונה יסרב ליתן    -על התחרות )להלן  

חודשים ממועד הפנייה אל הממונה )אלא אם התקופה תוארך בהסכמת הצדדים(, תבוטל    6בתוך  
 .ההתקשרות

 
זה  לעיל.    4הודיעו הצדדים על ביטול סעיף הבלעדיות כאמור בסעיף  ,  2021ביולי,      26ביום   במועד 

חודשים, ההסכם    18קבלת פטור מאישור הסדר כובל מאת הממונה על התחרות לתקופה של  התקבל  
 האמור נכנס לתוקף.
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 אירועים משמעותיים בתקופת הדוח )המשך(  - : 3באור 

 
 הרחבת סדרה ב' -הנפקת אג"ח  .ה

 
אגרות   70,000,000הנפיקה החברה לציבור, בדרך של הרחבת סדרה קיימת,    2021באפריל,    11ביום  

, שפורסם מכוח 2021באפריל    7על פי דוח הצעת מדף מיום    ,  ש"ח ע"נ כ"א  1חוב )סדרה ב'( בנות  
, כפי שתוקן ביום 2019בנובמבר    29תשקיף להשלמה, המשמש גם כתשקיף מדף של החברה, מיום  

 . 2021באפריל,  7ביום  ilBBBמעלות בדירוג + S&P. אגרות החוב דורגו על ידי 2019בדצמבר  25
 

התמורה הכוללת )ברוטו( שהתקבלה על ידי החברה בגין אגרות החוב )סדרה ב'(, מסתכמת בסך של  
אלפי ש"ח. לאחר הרחבת הסדרה כאמור לעיל, היקפה הכולל של סדרת אגרות חוב )סדרה ב'(   73,500

 .אלפי ש"ח ערך נקוב 150,000הינו 
 

עניין    2021ביוני,    29ביום   ובעלת  מסווג  משקיע  שהינה  בע"מ,  השקעות  מור  לי.ד.  החברה  הנפיקה 
על פי    ,ש"ח ע"נ כ"א  1אגרות חוב )סדרה ב'( בנות    50,000,000בחברה, בדרך של הרחבת סדרה קיימת,  

, כפי שתוקן באותו יום.  2021וני  בי  27ודוח משלים לו מיום    2021ביוני    27דוח הקצאה פרטית מיום  
 .2021ביוני,  27ביום  ilBBBמעלות בדירוג + S&Pאגרות החוב דורגו על ידי 

 
התמורה הכוללת )ברוטו( שהתקבלה על ידי החברה בגין אגרות החוב )סדרה ב'(, מסתכמת בסך של  

אגרות חוב )סדרה ב'( אלפי ש"ח. לאחר הרחבת הסדרה כאמור לעיל, היקפה הכולל של סדרת    51,300
 .אלפי ש"ח ערך נקוב 200,000הינו 
 

 אשראי ללקוחות, נטו  - : 4באור 
 בדצמבר,    31ליום   יוניב 30 ליום  
  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  
 352,371  310,753  536,924  חובות פתוחים והמחאות לגבייה      

       - בניכוי
 ( 16,453)  ( 3017,4)  ( 23,442)  הכנסות מראש )א(

 ( 2,797)  ( 2,963)  ( 3,401)  חלק המע"מ שישולם בגין ההכנסות מראש  
 333,121  0290,36  510,081  סך הכל אשראי ללקוחות ברוטו       
 ( 6,579)  ( 5,502)  ( 3,984)  הפסדי אשראי חזויים )ב(       
 326,542  284,858  506,097  אשראי ללקוחות, נטו  סך הכל       
 46,243  27,128  59,212  בניכוי, אשראי לקוחות לזמן ארוך       
 280,299  0257,73  446,885  אשראי ללקוחות לזמן קצר, נטו         
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 אשראי ללקוחות, נטו )המשך(  - : 4באור 

 
 

ממסחר בממסרים דחויים אשר טרם ניתן להכיר בהכנסה בגינן.  הכנסות מראש בגין עסקאות   .א
החלק היחסי בהכנסה שנצבר ממועד העסקה ועד למועד הדוחות ואשר ניתן להכיר בהכנסה  

 בגינו נצבר בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית ומוכר ברווח והפסד כהכנסות מימון.
 

 הפסדי אשראי חזויים:  .ב
לדוחות הכספיים השנתיים  (  2)י'   2ההפרשה ראה באור    לגבי מדיניות  -הפסדי אשראי חזויים .1

 . 2020בדצמבר,    31של החברה ליום  
 

 

 

  2021, יוניב 30ליום 

אשראי  
לקוחות  

כנגד  
ממסרים  
דחויים  

  בערוץ ישיר 

אשראי  
לנותני  
שירותי  

מטבע כנגד  
ממסרים  

  דחויים

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
  מוחשית

הפרשה 
 ספציפית 

 

 סה"כ 
   %     
           

   -  0.59%  0.24%  0.53%  החזוישיעור ההפסד 
           
 אלפי ש"ח    
           

 3,984  1,702  515  331  1,436  י אשראי חזוייםהפסד
           

 510,081  13,073  88,041  136,846  272,121  ערך בספרים ברוטו 
           

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 -  20   - 

 
 אשראי ללקוחות, נטו )המשך(  - : 4באור 

 
 הפסדי אשראי חזויים )המשך( .1
 

  2020, יוניב 30ליום 

אשראי  
לקוחות  

כנגד  
ממסרים  
דחויים  

  בערוץ ישיר 

אשראי  
לנותני  
שירותי  

מטבע כנגד  
ממסרים  

  דחויים

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
  מוחשית

הפרשה 
 ספציפית 

 

 סה"כ 
   %     
           

   -  0.80%  0.43%  1.60%  החזוישיעור ההפסד 
           
 אלפי ש"ח    
           

 5,502  3,234  683  424  1,161  י אשראי חזוייםהפסד
           

 290,360  33,667  85,092  99,096  72,505  ערך בספרים ברוטו 
           

 

, בדצמבר  31ליום 
2020    

אשראי  
לקוחות  

כנגד  
ממסרים  
דחויים  

  בערוץ ישיר 

אשראי  
לנותני  
שירותי  

מטבע כנגד  
ממסרים  

  דחויים

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
  מוחשית

הפרשה 
 ספציפית 

 

 סה"כ 
   %     
           

   -  0.67%  0.32%  0.94%  החזוישיעור ההפסד 
           
 אלפי ש"ח    
           

 6,579  4,405  697  294  1,183  י אשראי חזוייםהפסד
           

 333,121  12,102  104,657  90,782  125,580  ערך בספרים ברוטו 
           

 
 
 

  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 -  21   - 

 
 אשראי ללקוחות, נטו )המשך(  - : 4באור 

 
 להלן התנועה בהפרשה להפסדי אשראי:  .2

 

  

אשראי  
לקוחות  

כנגד  
ממסרים  
דחויים  
בערוץ 

  ישיר 

אשראי  
לנותני  
שירותי  

מטבע כנגד  
ממסרים  

  דחויים

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
  מוחשית

הפרשה 
 ספציפית 

 

 סה"כ 
 מבוקר   
 אלפי ש"ח  
           

 6,579  4,405  697  294  1,183  2021בינואר,  1ליום 
           

הפרשה )קיטון( במשך  
חובות  התקופה בגין 

  )נסגרו( שנוצרו
 בתקופת הדיווח 

 

253  37  (182)  -  108 
הפרשה )קיטון( במשך  

התקופה בגין חובות  
מתקופות דיווח  

 קודמות 

 

-  -  -  1,144  1,144 
חובות אבודים שהוכרו  

 במהלך השנה 
 

-  -  -  (3,847 )  (3,847 ) 
           

 3,984  1,702  515  331  1,436  2021, יוניב 30ליום 
 

 
 
 

  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 -  22   - 

 
 אשראי ללקוחות, נטו )המשך(  - : 4באור 

 

 .   להלן התנועה בהפרשה להפסדי אשראי )המשך(2
 

  

אשראי  
לקוחות  

כנגד  
ממסרים  
דחויים  
בערוץ 

  ישיר 

אשראי  
לנותני  

שירותים 
מטבע כנגד  

ממסרים  
  דחויים

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
  מוחשית

הפרשה 
 ספציפית 

 

 סה"כ 
 מבוקר   
 אלפי ש"ח  
           

 4,343  2,539  394  209  1,201  2020בינואר,  1ליום 
           

הפרשה )קיטון( במשך  
התקופה בגין חובות  

)נסגרו(  שנוצרו 
 בתקופת הדיווח 

 

(40)  215  289  -  464 
הפרשה במשך  

התקופה בגין חובות  
מתקופות דיווח  

 קודמות 

 

-  -  -  695  695 
חובות אבודים שהוכרו  

 במהלך השנה 
 

-  -  -  -  - 
           

 5,502  3,234  683  424  1,161  2020, יוניב 30ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 -  23   - 

 
 אשראי ללקוחות, נטו )המשך(  - : 4באור 

 

 .   להלן התנועה בהפרשה להפסדי אשראי )המשך(2
 

 

  

אשראי  
לקוחות  

כנגד  
ממסרים  
דחויים  
בערוץ 

  ישיר 

אשראי  
לנותני  
שירותי  

מטבע כנגד  
ממסרים  

  דחויים

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
  מוחשית

הפרשה 
 ספציפית 

 

 סה"כ 
 מבוקר   
 אלפי ש"ח  
 
 

 
         

 4,343  2,539  394  209  1,201  2020בינואר,  1ליום 
           

הפרשה )קיטון( במשך  
התקופה בגין חובות  

)נסגרו(   שנוצרו
 בתקופת הדיווח 

 

(18)  85  303  2,607  2,977 
קיטון במשך התקופה  
בגין חובות מתקופות 

 דיווח קודמות 

 

-  -  -  (658)  (658) 
חובות אבודים שהוכרו  

 במהלך השנה 
 

-  -  -  (83)  (83) 
בדצמבר,    31ליום             

2020 
 

1,183  294  697  4,405  6,579 

 
 

  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 -  24   - 

 
 אשראי ללקוחות, נטו )המשך(  - : 4באור 

 

 :להלן מידע בדבר החשיפה לסיכון אשראי של החברה בגין יתרות לקוחות  .3
 

  
לקוחות  
     שטרם 

   לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו  הגיע מועד   

  
פרעונם )ללא  
  פיגור בגבייה( 

 עד 
  יום  30

31-60   
  יום

61-120   
  יום

121-180 
  יום

  181מעל 
 סה"כ   יום

 אלפי ש"ח  
 2021, יוניב 03ליום   
 בלתי  מבוקר   

               
יתרת לקוחות לפני 

הפסדי  הפרשה ל
 510,081  7,917  557  1,666  1,142  1,590  497,209  אשראי חזויים 

               
יתרת הפרשה  

הפסדי אשראי ל
 ,9843  1,574  13  120  22  2  2,253  חזויים

               

  
 

 2020, יוניב 03ליום 
 בלתי  מבוקר   
               

יתרת לקוחות לפני 
הפסדי  הפרשה ל

 0290,36  10,430  838  1,952  2,390  2,606  4272,14  אשראי חזויים 
               

יתרת הפרשה  
הפסדי אשראי ל

 5,502  3,230  4  -  -  -  2,268  חזויים
               

  
 

 2020בדצמבר,  31ליום 
 מבוקר   
               

יתרת לקוחות לפני 
הפסדי  הפרשה ל

 333,121  7,043  1,891  1,493  1,276  2,543  318,875  אשראי חזויים 
               

יתרת הפרשה  
הפסדי אשראי ל

 6,579  2,129  644  626  797  279  2,104  חזויים
 

  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 -  25   - 

 
 מכשירים פיננסיים        - : 5באור 

 

 שווי הוגן   .א
של   ההוגן  השווי  לבין  הצבורה(  הריבית  )כולל  בספרים  היתרה  בין  משווה  שלהלן  הטבלה 

)מלבד פי שווים ההוגן  -מכשיריה הפיננסיים של החברה, המוצגים בדוחות הכספיים שלא על
 אלו אשר עלותם המופחתת מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן(:

 

 התחייבויות פיננסיות:
 2021, יוניב 30 

 )בלתי מבוקר(
 2020, יוניב 30 

 )בלתי מבוקר(
 2020בדצמבר,  31 

 )מבוקר( 

ערך    
 בספרים 

 
 

ערך    שווי הוגן
 בספרים 

ערך    שווי הוגן 
 בספרים 

 שווי הוגן 

 אלפי ש"ח  

             
 196,847  192,318  105,480  117,972  298,731  286,599  אגרות חוב  

             

  286,599  298,731  117,972  105,480  192,318  196,847 

 

 
ההנהלה העריכה שיתרת המזומנים ושווי מזומנים, אשראי לקוחות, נטו, חייבים ויתרות חובה,  

התחייבות לנותני אשראי וזכאים ויתרות זכות אחרות מהוות בקירוב את  התחייבויות לספקים,  
שווים ההוגן וזאת בשל מועדי הפירעון הקצרים של מכשירים אלו. השווי ההוגן של הנכסים  
משולם   שהיה  המחיר  או  נכס  במכירת  מתקבל  שהיה  המחיר  הוא  הפיננסיים  וההתחייבויות 

 ם בשוק במועד המדידה.להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפי
 

וזאת לאור היותן    ההנהלה העריכה שהלוואות מנותני אשראי מהוות בקירוב את שוויין ההוגן 
 בריבית משתנה.  

  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 -  26   - 

 
 מכשירים פיננסיים )המשך(       - : 5באור 

 
 סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן  .ב

 
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 
 

 2021, יוניב 30  
 סה"כ   3רמה   2רמה   1רמה   
 בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  

 497  497  -  -  אופציות לא סחירות 
 

 

 2020, יוניב 30  
 סה"כ   3רמה   2רמה   1רמה   
 בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  

 -  -  -  -  אופציות לא סחירות 
 

 2020בדצמבר,  31  
 סה"כ   3רמה   2רמה   1רמה   
 מבוקר   
 אלפי ש"ח  

 652  652  -  -  אופציות לא סחירות 
 

 של מדרג השווי ההוגן:  3התאמה בגין מדידות שווי הוגן המסווגות ברמה 
 

 מכשירים פיננסיים   
 בלתי מבוקר   
  2021  2020 
 אלפי ש"ח  

 -  652  בינואר   1יתרה ליום  
     

     סך רווח )הפסד( שהוכר: 
 -  (155)  ( *הפסד ברווח או 

     
 -  497  יוני ב   30יתרה ליום  

     
     מתוכו:  *(

סך רווח )הפסד( לתקופה שלא מומש ושהוכר ברווח או הפסד   
 -  (155)  בגין נכסים המוחזקים בסוף תקופת הדיווח

     
 

מעברים בין  , לא היו  2021,  יוניב  30חודשים שהסתיימה ביום    השישהבמהלך התקופה של  
 . 3או אל רמה  3וכן לא היו מעברים מרמה   2ובין רמה  1רמה 

 

  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 -  27   - 

 

 התחייבויות תלויות  - : 6באור 
 

המגיעה    2020בפברואר    16ביום   עמלה  עם  בקשר  מניותיה,  ובעלי  החברה  נגד  תביעה  הוגשה 
מהון   מחצית  הינו  התביעה  במסגרת  המבוקש  הסעד  מימון.  בעסקת  תיווך  בגין  לתובע  לכאורה 

 מיליון ש"ח לבעל השליטה בחברה.   15המניות של החברה, כנגד תשלום של  
 

ח החברה בקשה דחופה לסילוק התביעה על הסף, בין היתר,  הגישו באי כו   2020בפברואר    27ביום  
 מן הטעם שהתביעה אינה מגלה עילה כבר על פניה.

 

בנובמבר    30, ביום  2020קודם להנפקת מניותיה של החברה לציבור אשר בוצעה בחודש דצמבר  
קת מכתב התובע( המעלה טענות כנגד ביצוע הנפ  -, קיבלה החברה מכתב מב"כ התובע )להלן  2020

מניות החברה לציבור ו/או ביצוע הצעת מכר על ידי מר מואנד ריאן ככל שביצוען יפגע או עלול  
שהועלו   כפי  הטענות  דוחה את  החברה  התובע בתביעה.  טוען  להן  בזכויות  כלשהי  בדרך  לפגוע 
במכתב התובע מכל וכל. החברה סבורה שלתובע אין כל מעמד לבוא בדרישות אותן הוא מעלה  

התו והגוף  במכתב  מחייב  הסכם  לכדי  הבשילה  לא  התביעה  נשוא  והעסקה  היות  היתר,  בין  בע, 
המממן אף הודיע לחברה על הפסקת המשא ומתן בין הצדדים. כמו כן, לעמדת החברה, אין לתובע  
ידו,   על  כנטען  בחברה,  מניות  לרכוש  זכות  כל  לו  אין  בחברה,  מניות  לו  אין  בחברה,  זכויות  כל 

כי  ולהערכתה, אין באפש  יצוין  ידו.  על  כנטען  מניות בחברה,  להיות בעל  ובפועל  דין  פי  על  רותו 
התובע הינו חייב של החברה )בסכומים שאינם מהותיים לחברה( שאינו פורע את חובו ואשר טרם  
הגשת התביעה על ידו הוצאה לו דרישה על ידי החברה לפרוע את חובו, אשר עד למועד זה לא  

 מולאה.
 

נערך דיון קדם משפט ונדונו בקשות מקדמיות שהגישו הצדדים. במהלך    2021בינואר,    28ביום  
הדיון ובהמלצת כב' השופט כבוב, החברה ומר ריאן משכו את בקשתם לסילוק על הסף אך עמדו  

 על בקשתם לקבוע ערובה להוצאות. 
 

להפקד  2021בפברואר,    7ביום   התובע  לחיוב  בבקשה  החלטתו  נתן  כבוב  ערובה  כב' השופט  ת 
  30ש"ח בערבות בנקאית, וזאת בתוך    250,000להוצאות, וקבע כי על התובע להפקיד ערובה בסך  

 התובע הפקיד את הערובה להוצאות.  אחרת תמחק תביעתו. -יום 
 

 הצדדים ערכו הליכי גילוי מסמכים והנתבעים ענו על שאלון מטעם התובע.  2021במרס,    24ביום  
 

 מר ריאן על ייצוג נפרד מטעמו בתיק. הודיע  2012במרס,    30ביום  
  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 -  28   - 

 

 )המשך(  התחייבויות תלויות  - : 6באור 
 

הודיעו הצדדים לבית המשפט על הסכמתם להפנות את המחלוקות ביניהם    2021באפריל,    12ביום  
 להליך גישור בפני המגשר כבוד השופט בדימוס, איתן אורנשטיין. 

 
 נכון למועד הדיווח, טרם הגיע אל סיומו הליך הגישור וזה עודנו מתנהל בין הצדדים. 

 
על התובע היה להגיש תצהירי עדות ראשית    2021באפריל,    12פי החלטת בית המשפט מיום  -על

, ועל הנתבעים להגיש את תצהירי עדות הראשית מטעמים עד ליום  2021ביוני,    15מטעמו עד ליום  
 . תצהירים כאמור מטעם התובע לא הוגשו, הואיל והליך הגישור טרם הסתיים.2021בספטמבר,    21

 
. ככל שהליך הגישור לא יצלח, יפנו הצדדים לבית  2021בנובמבר,    22דיון הוכחות קבוע בתיק ליום  
 המשפט בבקשות מתאימות.

 

יו להערכת  ואולם  מוקדמים,  בשלבים  מצויה  התביעה  הדיווח,  למועד  של  נכון  המשפטיים  עציה 
 החברה לנוכח כתבי הטענות שהוגשו עד כה, סיכויי התביעה להתקבל הם נמוכים.

 

 דוחות כספיים נפרדים  - : 7באור 
 

החברה לא צירפה לדוחות כספיים אלה תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים 
על )"סולו"(,  החברה  ערך  9פי תקנה  -של  ניירות  לתקנות  ומיידיים( התש"לג.  תקופתיים  -)דוחות 

מידע    1970 תוספת  משום  הנפרד  הכספי  במידע  יהיה  לא  כי  החברה  להערכת  בהתאם  וזאת 
 מהותית למשקיע הסביר, שאינו נכלל כבר במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 
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 אירועים לאחר תאריך המאזן - : 8באור 
 

 אשראי מתאגידים בנקאיים .א
   

 ' ג-' ובאשראי מתאגידים בנקאים  .1
 

 ים קיבלה החברה את הודעת הבנק, 2021ביולי,  5, ביום  3בהמשך לאמור לעיל בבאור 
,  מיליון ש"ח  50ם להגדיל את מסגרת האשראי הנ"ל לסך של  הסכימו  יםלפיה הבנק

הבנק דרישת  פי  על  כן,  כמו  לעיל.  המפורטים  התנאים  להגדלת  יםבאותם  וכתנאי   ,
י, הגדיל בעל השליטה בחברה, מר מואנד ריאן, את הערבות האישית  מסגרת האשרא

מיליון ש"ח לסכום של עד    30שהעמיד להבטחת האשראי מהבנקים, מסכום של עד  
מיליון ש"ח. הגדלת הערבות כאמור אושרה על ידי אורגני החברה כעסקה שאין בה    50

)הקלות בעסק החברות  החברה, בהתאם לתקנות  לזכות את  כדי  בעלי  אלא  עם  אות 
 . 2000-ענין(, התש"ס

 

 ' אאשראי מתאגיד בנקאי  .2
 

לעיל בבאור   ביום  3בהמשך לאמור  הודעת    2021,  אוגוסטב  12,  קיבלה החברה את 
מיליון ש"ח לסכום   50מסך של הבנק לפיה הבנק הסכים להגדיל את מסגרת האשראי  

ריבית הפריים בתוספת   ל  להקטין את שיערו הריבית השנתיוכן  ,  מיליון ש"ח   80לסך של  
חלף שיעור שנתי של ריבית הפריים בתוספת מרווח    1.5%  -  0.5%מרווח בטווח שבין  

כמו כן, על     באותם התנאים המפורטים לעיל., וזאת 2.7% -  1.7%בשיעור בטווח שבין 
פי דרישת הבנק, וכתנאי להגדלת מסגרת האשראי, הגדיל בעל השליטה בחברה, מר 

ערבות האישית שהעמיד להבטחת האשראי מהבנק, מסכום של עד  מואנד ריאן, את ה
מיליון ש"ח. הגדלת הערבות כאמור אושרה על ידי    80מיליון ש"ח לסכום של עד    40

אורגני החברה כעסקה שאין בה אלא כדי לזכות את החברה, בהתאם לתקנות החברות  
  .2000-)הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס

 

 מעלות  S&Pת דירוג אגרות החוב על ידי אהעל .ב
 

על רקע    -ilA  - ל  ilBBB+מ    החוב  מעלות העלתה את דירוג אגרות   S&P  2021  ביולי,   29יום  ב
 שיפור בפרופיל המימון של החברה. 
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 )המשך(  אירועים לאחר תאריך המאזן - : 8באור 

 
 בחינת אפשרות להנפקת סדרת אג"ח חדשה  .ג

   
דיווחה החברה כי היא בוחנת מהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה   2021  באוגוסט  8  ביום  

סדרת    .שאינן המירות למניות  '(,גלניירות ערך בתל אביב של סדרת אגרות חוב חדשה )סדרה  
 , ככל שתונפקנה, לא תהיינה מובטחות. (סדרה ג')אגרות חוב 

החדשה    אגרות החוב לסדרת    -ilAשל  דירוג    על מתן  הודיעהמעלות    S&P  2021באוגוסט    12ביום    
 ע.נ.  ח ”שמיליון   80בהיקף של עד  )סדרה ג'(

 
 ד חלוקת דיבידנ .ד

 

אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך    2021,  אוגוסטב  15ביום  
לבעלי מניות החברה ביום    ישולםאג' למניה ביום החלוקה(. הדיבידנד    25.81אלפי ש"ח )  6,000

  55,787  . יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה לאחר חלוקת הדיבידנד הינה2021,  ספטמברב  1
 (.2021 יוניב 30ש"ח )בהתבסס על דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום  אלפי 

 
שטרי הנאמנות של אגרות החוב )סדרות א'  החברה עמדה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו ב

 ב'( גם לאחר חלוקת הדיבידנד כאמור. -ו
 

 חתימה על הסכם לגיוס משקיע .ה
 

התקשרות עם משקיע לגיוס הון. מתווה  אישר דירקטוריון החברה    2021,  אוגוסטב  15ביום  
כולל  כתבי אופציה, בתמורה לסך    1,406,537מניות וכן    3,474,138העסקה כולל הנפקה של  

אלפי ש"ח. כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות החברה עם תוספת מימוש    46,901  -של כ
חודשים ממועד השלמת    18  -ש"ח למניה. תקופת ההבשלה של האופציות נקבעה ל  17.55של  

חודשים ממועד ההבשלה. התמורה בגין המניות וכן    18  -תקופת הפקיעה נקבעה ל  .העסקה
 יות יתואמו לדיבידנדים והטבות שתחלק החברה, לפי העניין. תוספת המימוש של האופצ

( אישור הבורסה לרישום ניירות הערך,  1השלמת העסקה כפופה לתנאים המתלים הבאים: ) 
בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים )שירותים  ( קבלת היתר החזקה של המשקיע  2וכן )

   .2016-פיננסים מוסדרים(, התשע"ו
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 )המשך(  אירועים לאחר תאריך המאזן - : 8באור 
 

 ובחברת דרייב און   לוגאנוהתקשרות להשקעה בחברת  .ו
 

רכישה של מניות של  לביצוע  לא מחייב  חתמה החברה על מזכר הבנות    2021,  ביוני   14ביום  
:  לוגאנו. )"דרייב און" ויחד עם  Drive On, Inc-"( ולוגאנו. )"Lugano Capital, Incהחברות האחיות 

בארה"ב.   פלורידה  מדינת  דיני  תחת  המאוגדות  חברות  שהינן  הנרכשות"(,    לוגאנו"החברות 
חוץ אשראי  במתן  און  - עוסקת  דרייב  של  ופעילותה  שנייה  יד  רכבי  לרכישת  בארה"ב  בנקאי 

 . לוגאנומתמצה בתפעול מגרש למימוש הרכבים שמומנו על ידי 
מהון המניות של כל    40%מיליון דולר ארה"ב ויונפקו לה    2רים החברה  במועד ההשלמה, תז

מיליון    8אחת מהחברות. בנוסף, במועד ההשלמה תעמיד החברה הלוואות בעלים המירות בסך  
, תעמיד החברה  2022דולר ארה"ב. לאחר החתימה על הדוחות הכספיים של החברות לשנת  

עד   בגובה  נוספות  המירות  בעלים  לה    8.7הלוואות  יקנו  החברה  מניות  ארה"ב.  דולר  מיליון 
 שליטה בדירקטוריון של החברות. 

רטה לפי שיעורי החזקתם,  -, פרובנוסף, לחברה תוקצה אופצית רכש מבעלי המניות הקיימים
. ככל ולא תמומש אופצית  2022, על בסיס הרווח הנקי המתואם לשנת  מניות נוספות  11%של  

והחברה צפויה לאבד את השליטה    ואות הבעלים להון עצמיהרכש על ידי החברה, יומרו הלו
 .בדירקטוריון של החברות

תוצאות   בסיס  על  הרכש  אופצית  את  תממש  והחברה  וככל  לעיל,  לאמור  ,  2022בנוסף 
התקשרה החברה ובעלי המניות בחברות בהסכמי אופציות רכש ומכר נוספות, אשר יאפשרו  

, על בסיס הרווח הנקי המתואם 100%  - דרגתי ללחברה להגדיל את החזקה בחברות באופן ה
 .2024ולשנים   2023לשנת 

לרכישת   מחייבים  התקשרה בהסכמים  החברה טרם  הכספיים,  הדוחות  על  החתימה  למועד 
 החברות. בנוסף, ההסכמים כפופים לתנאים מתלים כפי שנקבעו בהסכמים.

 

   התקשרות במזכר הבנות לא מחייב עם בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ . ז
 

התקשרה החברה במזכר הבנות לא מחייב )"מזכר ההבנות"( עם בנק    2021באוגוסט    15ביום  
הנושאים    מרכנתיל את  היתר  בין  המסדיר  עסקי,  פעולה  לשיתוף  )"הבנק"(  בע"מ  דיסקונט 

יד על  שהועמדה  הגדלת מסגרת האשראי  הבנקהבאים:  תיקי אשראי של    י  רכישת  לחברה; 
 שיתוף פעולה בהנפקת ערבויות ובהעמדת שירותי מימון לקבלנים.  ; החברה על ידי הבנק

, אין ודאות כי  החתימה על הדוחות הכספייםי למועד  יצוין כי מדובר במזכר הבנות לא מחייב וכ 
 ייחתם הסכם מחייב ביחס לאיזה מהנושאים המתוארים לעיל. 
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  (:1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 
 
 

 הצהרת מנהלים 
 הצהרת מנהל כללי 

 
 , מצהיר כי: מואנד ריאןאני, 

"( לרבעון התאגידבע"מ )להלן: "יקטים ומסחר יבחנתי את הדוח הרבעוני של מ.ל.ר.ן פרו (1)
 "(; הדוחות)להלן: "  2021של שנת  השני

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם   (2)
מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו 

 חות; אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדו
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,  (3)

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 
 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

ולוועדת (4) לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  של    גיליתי  הביקורת 
דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל 
תפקיד   להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי 

 משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.
 

 ל פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, ע
 
 
 
 
 

 , מנכ"ל מואנד ריאן  2021 באוגוסט 15
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 (: 2ג)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 
 

 
 הצהרת מנהלים 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 
 

 , מצהיר כי: אוהד סיסואני, 
הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת  בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע   (1)

של שנת    השני "( לרבעון  התאגידקטים ומסחר בע"מ )להלן: "יל מ.ל.ר.ן פרויהביניים ש
 "(; הדוחות לתקופת הבינייםאו " "הדוחות)להלן: " 2021

לתקופת   (2) בדוחות  הכלול  והמידע הכספי האחר  ביניים  הדוחות הכספיים  ידיעתי,  לפי 
מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה  הביניים אינם כוללים כל  

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 
 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות; 

לתקופת   (3) בדוחות  הכלול  והמידע הכספי האחר  ביניים  הדוחות הכספיים  ידיעתי,  לפי 
באופן   משקפים  תוצאות הביניים  הכספי,  המצב  המהותיות, את  הבחינות  מכל  נאות, 

מתייחסים  שאליהם  ולתקופות  לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות 
 הדוחות; 

של   (4) הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי 
ה מעורב המנהל דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שב

תפקיד   להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי 
 משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

 
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 
 
 

   , אוהד סיסו  2021באוגוסט  15
 סמנכ"ל כספים 
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