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 החברהדירקטוריון על מצב ענייני הדוח 

ה של שלושה חודשים                                  לתקופדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 
 2022במרץ  31ביום שהסתיימה 

מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון    ")החברה("  ומסחר בע"מ  יקטיםיפרו  .דירקטוריון מ.ל.ר.ן
ביום   הדוח("  2022במרץ    31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  מועד "-ו  "תקופת 

במהלך תקופת הדוח    הדוח סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה  .)", בהתאמההדוח
ועד למועד פרסומו, והוא נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי הדוח התקופתי המלא של החברה  

ביום  2021לשנת   פורסם  אשר    ) 2022-01-029094אסמכתא:  מספר  (  2022במרץ    24, 
 . ")יהדוח התקופת("

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

"). מידע צופה פני עתיד כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות,  חוק ניירות ערך("  1968
התוצאות  ו  אינו ודאיהערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים. מידע זה  

הפעילות   מתוצאות  מהותית  שונות  להיות  עשויות  החברה,  מפעילות  שינבעו  בפועל 
מידע צופה פני  ועד הכנת הדוח ("המוערכות בהתבסס על המידע הקיים בידי החברה במ

"). לפיכך, על אף שהנהלת החברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הן  עתיד 
"), כי התוצאות בפועל בעתיד עלולות  האזהרהסבירות, הרי שקוראי דוח זה מוזהרים בזאת ("

ה בחלקים  להיות שונות מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא בדוח זה. החברה כלל 
ואזהרה כזו יש לקרוא    , שונים של הדוח אזהרה פרטנית וקצרה לגבי מידע צופה פני עתיד

מידע צופה  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 פני עתיד

 

  כי במועד הקובע לשנת הדיווח החברה אינה נחשבת תשומת לב הקורא לכך  מופנית בזאת  
קטן"  עוד זה בתקנה  תאגיד  מונח  כהגדרת  הדוחות.5",  לתקנות  בהתאם לתקנה    אולם,  ג 

ה(ג) לתקנות הדוחות, תמשיך לדווח כתאגיד קטן עד וכולל לדוח הרבעוני לרבעון המסתיים 5
ות בתקנות, ככל שהן רלוונטיות (או תהיינה  ההקלות הנכלל, לפי  2022בספטמבר    30ביום  

קרי, נכון למועד זה, הקלות לעניין ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה    .רלוונטיות) לחברה
הפנימית בתאגיד ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; העלאת סף המהותיות  

ל שווי  הערכות  צירוף  עם  חב  20%-בקשר  דוחות  של  הצירוף  סף  כלולות  והעלאת  רות 
 .40%-מהותיות לדוחות הביניים ל 

 



 

 

 

-  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה   חלק א ' 

 תיאור תמציתי של החברה ותחום פעילותה  .1

  6א.מ.ר.מ. השקעות בע"מ" ביום    – בישראל תחת שמה הקודם "מ.ל.   החברה התאגדה .1.1
  1999-החברות, התשנ"ט, כחברה פרטית מוגבלת במניות, על פי חוק  2008בפברואר  

החברות(" ביום  חוק  הנוכחי    2009באוגוסט    30").  לשמה  שמה  את  החברה  שינתה 
"  מר ריאן"מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ". בעל השליטה בחברה הינו מר מואנד ריאן ("

בע"מ, חברה פרטית בבעלותו    "), המחזיק באמצעות מ.אי.מ הולדינגסבעל השליטהאו "
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. לאחר שהשלימה    50.15%-), ב100%המלאה (

אגרות חוב (סדרה א') של החברה, על פי    120,000,000הנפקת    2019בדצמבר   29ביום 
  28, אשר פורסם ביום  2019בנובמבר    29תשקיף להשלמה ותשקיף מדף, נושא תאריך  

  2019בדצמבר    25), כפי שתוקן ביום  2019-01-117064(מס' אסמכתא:    2019בנובמבר  
ליום  113931-01-2019( עד  הוארך  תוקפו  ואשר  תשקיף ("  20221בדצמבר    29), 

"החברה או  ערך,  התשקיף"  ניירות  בחוק  כהגדרתו  מדווח,  לתאגיד  החברה  הפכה   ,("
ציבורית, כהגדרתה  החברה הפכה לחברה  2020בדצמבר   20הכפוף לחובות דיווח. ביום  

בחוק החברות, עם השלמת הנפקה ראשונה לציבור ורישום למסחר של מניותיה בבורסה,  
-136158(מספר אסמכתא:  2020בדצמבר    16על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 

 "). דוח הצעת המדף) שפורסם על פי תשקיף החברה ("01-2020

מהונן המונפק (בדילול מלא) של    40%השלימה החברה רכישת    2021בנובמבר    2ביום   .1.2
"), המאוגדות  דרייב און("  Drive On, Inc.-") ולוגאנו("  .Lugano Capital, Incהחברות  

לפרטים   שנייה.  יד  רכבי  לרכישת  בנקאי  חוץ  אשראי  מתן  בתחום  בארה"ב  ופועלות 
לפרק א' של    3וכן תיאור תחום הפעילות בחלק   23.3  נוספים אודות הרכישה ראו סעיף

 וח התקופתי. הד

בדוחותיה   .1.3 עסקיים  כמגזרים  המדווחים  פעילות  תחומי  לחברה שני  הדוח,  למועד  נכון 
 :, המצורפים לדוח זה2022במרץ   31הכספיים ליום  

-עם התמחות במגזר הערבי  בישראל,  ) B2Bמתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ( )1(
ממסרים  י קבלת  כנגד  אשראי  מתן  הינה  החברה  של  העיקרית  פעילותה  שראלי. 

דחויים (שיקים דחויים), ברובם כאלה שנכתבו על ידי צדדים שלישיים, המוסבים  
דחויים   בממסרים  תשלום  כנגד  אשראי  במתן  וכן  שיקים),  (ניכיון  החברה  לטובת 

 נכסי  בבטוחות, לרבות שעבוד   , לפי העניין,לרובטח  עצמיים, תוך שאשראי כאמור מוב
 , ערבויות אישיות וערבויות צד ג' וציוד מכני הנדסי  תחבורהנדל"ן, כלי 

 רכבים,על ידי אותם  מובטח  אשר  ,  יד שנייהרכבי  לרכישת  חוץ בנקאי  מתן אשראי   )2(
ממומש בחלקו באמצעות סוכנות רכבי יד שנייה המופעלת  אשר  לוגאנו, ו  באמצעות

 . ידי דרייב און  על

 
 ).111364-01-2021(מס' אסמכתא:  2021בדצמבר  19שפורסם על ידי החברה ביום  ראו דוח מיידי  1



 

 

 

חלק   ראו  החברה,  הפעילות של  תחומי  אודות  נוספים  הדוח    3לפרטים  א' של  לפרק 
 התקופתי.

רישיון מורחב למתן שירות   .1.4 רישיון מורחב למתן אשראי וכן  נכון למועד הדוח, לחברה 
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים    16בנכס פיננסי, בהתאם להוראות סעיף  

התשע"ו מוסדרים),  הפיקוח("  2016-פיננסיים  מלרן  ")חוק  הבת,  לחברה  כן,  כמו   .
בדצמבר  31פיננסים, רישיון מורחב למתן אשראי כאמור. תוקף הרישיונות הינו עד ליום  

2026  . 

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

 התפשטות נגיף הקורונה השלכות  .2.1

ולמי, הפוקד את העולם החל מתחילת  לפרטים אודות השפעות משבר הקורונה הע 
לדוחות  ג  1ועד למועד פרסום הדוח, על פעילותה של החברה, ראו באור    2020שנת  

 הכספיים המצורפים לדוח זה. 

 חלוקת דיבידנד   .2.2

אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה   2022במרץ    23  ביום  .2.2.1
 . 2022  באפריל   13  ביום  חל  הדיבידנד  של   התשלום   מועד.  מיליון ש"ח  4  של  בסך

מיליון   67.2-על כ  עמדה  הדיבידנד  חלוקתיתרת הרווחים הניתנים לחלוקה לאחר  
(מספר אסמכתא:   2022במרץ    24  מיום לפרטים נוספים ראו דיווח החברה  .  ש"ח

 .ההפניה דרך על   בזאת הנכלל), 2022-01-029115
אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה   2022במאי    23ביום   .2.2.2

לחלוקה לאחר    4בסך של   הניתנים  הרווחים  יתרת  החלוקה צפויה מיליון ש"ח. 
  .2022ני  ביו  14מועד התשלום של הדיבידנד הינו  מיליון ש"ח.    74.7-כלעמוד על  

שיפורסם בסמוך לאחר פרסום דוח זה ושנכלל  לפרטים נוספים ראו דיווח החברה  
 . ההפניהבדוח זה על דרך 

שטרי   .2.2.3 מכוח  החברה  על  החלות  דיבידנד  חלוקת  על  מגבלות  אודות  לפרטים 
ואגרות החוב (סדרה , אגרות החוב (סדרה ב')  הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א')

 לדוח זה.   נספח ב'כ  ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה המצורף'), ראו גילוי  ג

 מימון  .2.3

הוגדלה מסגרת האשראי של החברה לאחר מועד הדוח,  ,  2022באפריל    11ביום   .2.3.1
מיליון ש"ח.    88מיליון ש"ח, לסכום של עד    60מתאגיד בנקאי ג' מסכום של עד  

אודות האשראי  לפרטים  מסגרת  מיידיתנאי  דיווח  ראו  מיום    ,  החברה    11של 
אסמכתא:  2022באפריל   דרך )2022-01-038403  (מספר  על  בזאת  הנכלל   ,

וכן   א'ההפניה,  בהתאם   נספח  החברה  של  המהותי  האשראי  בדבר  זה  לדוח 
 להנחיית סגל רשות ניירות ערך לעניין אשראי בר דיווח.

קה , לאחר מועד הדוח, הודיעה החברה כי היא בוחנת הנפ 2022במאי    15ביום   .2.3.2
. לפרטים נוספים, ראו  (סדרה ד')של אגרות חוב ה חדשה של סדרלמסחר ורישום 



 

 

 

מיום   החברה  של  מיידי  אסמכתא    2022במאי,    15דיווח  -2022-01(מספר 
 .), הנכלל בזאת על דרך ההפניה047631

, לאחר מועד הדוח, הודיעה החברה כי היא בוחנת אפשרות 2022במאי    24ביום   .2.3.3
מניות רגילות של החברה בדרך של זכויות על פי דוח הצעת   הימניותלבעלי  להציע  

מדף. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה שיפורסם בסמוך לאחר פרסום 
 דוח זה ושנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

 אסיפות כלליות  .2.4

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהמשך לאישור ועדת 2022בינואר    9ביום   .2.4.1
בשבתה כוועדת תגמול ודירקטוריון החברה, מדיניות תגמול מעודכנת של    הביקורת

א לחוק החברות, בתוקף לשלוש שנים ממועד אישור  267החברה, בהתאם לסעיף  
. לפרטים אודות מדיניות התגמול 2025בינואר    9האסיפה כאמור, קרי עד ליום  

בדצמבר    5כפי שאושרה כאמור, ראו דוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום  
בדצמבר    26-ו  7), כפי שתוקן בימים  2021-01-106927(מספר אסמכתא:    2021
אסמכתאות:    2021 ,  2021-01-1139326-ו  2021-01-106927(מספרי 

(מספר   2022בינואר    9בהתאמה), וכן דיווח החברה על תוצאות האסיפה מיום  
 ), הנכללים בזאת על דרך ההפניה. 2022-01-004461אסמכתא: 

החליטה האסיפה הכללית של החברה לאשר הקצאת    , 2022בפברואר    9ביום   .2.4.2
מניות החברה, למר דוד    54,642- אופציות לא סחירות, הניתנות למימוש ל  54,642

גרנות, יו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים אודות ההחלטה כאמור, ראו דוח 
-2022אסמכתא:  (מספר    2022בינואר    4זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום  

-2022-01(מספר אסמכתא:    2022בפברואר    6), כפי שתוקן ביום  01-002253
(מספר   2022בפברואר    10), וכן דיווח החברה על תוצאות האסיפה מיום  013746

 ), הנכללים בזאת על דרך ההפניה. 2022-01-014904אסמכתא: 

 שינויים במצבת נושאי משרה בכירה .2.5

 החברה   מניות  בעלי  של  הכללית  האסיפה  אישור  עם,  2022בינואר    9  מיום  החל .2.5.1
דיווחי   ראו  נוספים  לפרטים.  בחברה  חיצוני  כדירקטור קובי סיון    מר  מכהן,  את מינויו

מיום   (מספרי    2022בינואר    9החברה  הכהונה  ותחילת  בדבר תוצאות האסיפה 
  ללים בזאת, בהתאמה), הנכ2022-01-004563- ו  2022-01-004461אסמכתאות:  

 .ההפניה דרך  על

כהונתה כקצינת הציות של  2022בינואר    15ביום   .2.5.2 , סיימה עו"ד מיכל אדרי את 
החברה ובמקומה מונה עו"ד אורן חודין כקצין הציות של החברה, לאחר אישור 
שירותים  נותני  על  המפקח  הממונה  של  התנגדותו  ואי  החברה  דירקטוריון 

 פיננסיים. 

, עם חלוף המועד לאישור או להתנגדות של המפקח  2022  בינואר  16החל מיום   .2.5.3
את    החברה  מניות   בעלי   של  הכללית  האסיפה  אישורעל פי חוק הפיקוח, ולאחר  

מרום    מר  מכהן,  2022בינואר    9ביום    מינויו   לפרטים .  בחברה  כדירקטוראורי 
בדבר תוצאות האסיפה   2022בינואר    16-ו  9דיווחי החברה מימים    ראו  נוספים



 

 

 

-2022-01-ו  2022-01-004461ותחילת הכהונה, בהתאמה (מספרי אסמכתאות:  
.ההפניה דרך על  , בהתאמה), הנכללים בזאת 007131



 

 

 

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

   הכספיהמצב  .3.1

במרץ    31 ליום  להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים
   וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם:  ,2022

 סעיף 

  31ליום  במרץ  31ליום 
בדצמבר 

 2021 2022 הסברים לשינויים העיקריים  2021

 (באלפי ש"ח) 

מזומנים  
ושווי  

 מזומנים 
2,334 38,147 43,526 

 מיוחסת   המזומניםיתרת  
 בתאריך  מממסרים  לפירעונות

  לביצוע  נוצלו   טרם  אשר  הדוח
  מיוחס   הקיטון.  חדשות  עסקאות

ם הממסרי  של  פירעונם  לעיתוי
 כאמור. 

אשראי 
ללקוחות 

לזמן קצר, 
 נטו

830,136 339,449 650,744 

השינוי נובע מהמשך הגידול בהיקף 
פעילות החברה בתקופת הדוח, בין 
היתר, בשל ניצול הגידול במקורות  

החבר לרשות  העומדים    ה.המימון 
מתיק   64,534-כ ש"ח  אלפי 

  לוגאנולפעילות    םיהאשראי מיוחס
 "ב.בארה

חייבים  
 4,047 675 3,861 ויתרות חובה 

ליום   ביחס  בדצמבר,   31הקיטון 
בסעיף   2021 לירידה  מיוחס 

 ל.אהחייבים בפעילות בישר

סה"כ נכסים  
 שוטפים 

836,331 378,271 698,317  

אשראי 
ללקוחות 

לזמן ארוך, 
 נטו

151,340 46,906 156,626 

השינוי נובע מהמשך הגידול בהיקף 
פעילות החברה בתקופת הדוח, בין 
היתר, בשל ניצול הגידול במקורות  

 העומדים לרשות החברה. המימון 

מתיק   68,869-כ ש"ח  אלפי 
ארוך   האשראי   ים מיוחס  לזמן 
 "ב. בארה לוגאנו לפעילות 

נכסים בלתי 
 מוחשיים 

64,482 2,580 63,549 
בלתי   נכסים  בעיקר  כולל  הסעיף 
מוחשיים שנוצרו בצירוף העסקים  

לוגאנו.   ליום    הגידולעם   31ביחס 



 

 

 

 סעיף 

  31ליום  במרץ  31ליום 
בדצמבר 

 2021 2022 הסברים לשינויים העיקריים  2021

 (באלפי ש"ח) 

לשינוי    2021בדצמבר,   מיוחס 
בניכוי  הדולר,  החליפין של  בשער 

 ת הדוח. הפחתות שבוצעו בתקופ

נכסים לא 
שוטפים 

 אחרים 
6,680 3,932 6,369 

 כוללים  אחרים  שוטפים  לא  נכסים
 ,קבוע  רכוש,  שימוש  זכות  נכס

 השקעה ,  ארוך  לזמן  מראש  הוצאות
 ונכס  ארוך   לזמן  פיננסיים  בנגזרים

 . נדחה מס

סה"כ נכסים  
 לא שוטפים 

222,502 53,418 226,544  

  924,861 431,689 1,058,833 סה"כ נכסים 

אשראי 
והלוואות  
לזמן קצר 

מנותני  
אשראי 
 ואחרים 

- 26,619 832 
מפירעון   כתוצאה   נובע  הקיטון
 .אשראי נותני יתרות

אשראי 
מתאגידים  

 בנקאיים 
267,217 85,623 143,395 

מהגדלת   כתוצאה   נובע  הגידול
 .וניצולן בנקאי אשראי מסגרות

חלויות 
שוטפות של  

 אגרות חוב
119,979 76,690 92,543 

ליום   ביחס  בדצמבר   31הגידול 
ל  2021 תשלומימיוחס   ם מיון 

חלף  קרובה,  בשנה  הצפויים 
לאור   ארוך,  לזמן   עיתויהתחייבות 

הצפויים  ה התאם בתשלומים 
 לוחות הסילוקין של אגרות החוב. ל

התחייבויות 
שוטפות  

 אחרות
16,387 10,887 17,043 

ליום    הקיטון בדצמבר,   31ביחס 
בעיקר    2021 להקטנת מיוחס 

 התחייבויות לרשויות המס. 

סה"כ  
התחייבויות 

 שוטפות 
403,583 199,819 253,813  



 

 

 

 סעיף 

  31ליום  במרץ  31ליום 
בדצמבר 

 2021 2022 הסברים לשינויים העיקריים  2021

 (באלפי ש"ח) 

אגרות חוב  
 415,931 118,170 388,582 ארוך לזמן

ליום   ביחס  בדצמבר,   31הקיטון 
בחלויות    2021 לגידול  מיוחס 

 .אגרות החובהשוטפות של 

 ותויהתחייב
  פיננסיות

 לזמן ארוך
30,665 - 29,095 

ליום  הגידול   בדצמבר,   31ביחס 
מיוחס לשערוך התחייבויות    2021

בחברה פיננסיות   מניות  לבעלי 
הבת, וכן כתוצאה מהשפעות שער 

 .חליפין של הדולר

התחייבויות 
לא שוטפות  

 אחרות
1,767 244 2,159 

ליום   ביחס  בדצמבר,   31הקיטון 
בעיקר    2021 רעון ילפ מיוחס 

וכן   חכירה  בגין  מקיטון התחייבות 
 בהתחייבויות מיסים נדחים. 

סה"כ  
התחייבויות 
 לא שוטפות 

421,014 118,414 447,185  

הון המיוחס  
לבעלי מניות 

 החברה
183,834 113,456 174,718 

בהון המיוחס לבעלי מניות   הגידול
נקי בתקופת   לרווחהחברה מיוחס  

אחר מהדוח,   כולל  רווח  פריטי 
 . שהוכרזבניכוי דיבידנד 

זכויות  
שאינן  
מקנות 
 שליטה 

50,402 - 49,145 

 שאינן  הזכויות  ביתרות   הגידול
חלקם של ל   מיוחס  שליטה  מקנות

שליטה  מקנות  שאינן  הזכויות 
בשער  מ  וכן,  נקיה  רווחב שינוי 

 הדולר לתאריך הדוח. החליפין של 

  223,863 113,456 234,236 הון עצמי 

  924,861 431,689 1,058,833 סה"כ 

 

 

 

 2022במרץ  31ת של החברה לתקופה שהסתיימה ביום תוצאות הפעילו .3.2

- בסך של כהמיוחס לבעלי המניות בחברה  החברה רשמה בתקופת הדוח רווח נקי  
  5.2-בסך של כהמיוחס לבעלי המניות בחברה  מיליון ש"ח לעומת רווח נקי    11.5



 

 

 

 . 122%-גידול בשיעור של כ  המשקףנתון    –  בתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח  
  לעלייה בהכנסות אשר נבעה מגידול בהיקף הפעילות והן מגידו להעלייה מיוחסת  

קוזזה  זו  עלייה  רווחיות).  (שיעור  מימון  מהכנסות  נטו  המימון,  הכנסות  בשיעור 
   להלן.  חלקית ע"י גידול בהוצאות התפעוליות, והכל כפי שמפורט בטבלה

  1.2-בתקופה הדוח הסתכם לסך של כמהפעילות בישראל  היקף העסקאות הכולל  
כ  ,ש"ח  מיליארד של  לסך  בהשוואה  המקבילה   458-וזאת  בתקופה  ש"ח  מיליון 
 אשתקד.

,  יתרת תיק האשראיתוך  ממהפעילות בישראל  שיעור ההוצאות להפסד אשראי  
בתקופה המקבילה אשתקד.   0.50%-לעומת שיעור של כ, 0.48%-עמד על כ ברוטו

, 0.08%-שיעור ההוצאות להפסדי אשראי מסך היקף העסקאות בתקופה עמד על כ
 בתקופה המקבילה אשתקד.  0.10%לעומת 

דוח    העיקריותההתפתחויות  להלן     של החברה,   הפסד הרווח והשחלו בסעיפי 
   :ןוההסברים לה ,2022במרץ  31הכספיים ליום  יהבהתאם לדוחות

 סעיף 

שלושה  לתקופה של  
חודשים שהסתיימה  

 במרץ 31ביום 
לשנת  
2021 

 הסברים לשינויים העיקריים 

2022 2021 

 87,929 15,329 38,065 הכנסות מימון 

המימון   בתקופת   בישראלהכנסות 
כ של  לסך  הסתכמו    30,186-הדוח 

ש"ח כאלפי  של  לסך  בהשוואה   , -
בתקופה   15,329 ש"ח  אלפי 

אשתקד,   גידול  המקבילה  המהווה 
 בין התקופות האמורות.  97%-של כ

בהכנסות מיוחס   כאמור  הגידול 
האשראי   לגידול תיק  בהיקף 

בתקופה אשר עמד על סך הממוצע  
כ ש"ח  749,943-של   , אלפי 

אלפי    351,977-בהשוואה לסך של כ
בתקופה אשתקד.   ש"ח   המקבילה 

בהכנסות כאמור קוזז באופן    הגידול
ממוצעת ירידה בתשואה ה  עקבחלקי  

התשואה  האשראי.  תיק  על 
הממוצעת על תיק האשראי בתקופה 
שיעור   על  עמדה  שנתיים  במונחים 

כ בהשוואה   ,16.1%-של  וזאת 
כ של  בתקופה   17.4%-לשיעור 

 המקבילה אשתקד. 



 

 

 

 סעיף 

שלושה  לתקופה של  
חודשים שהסתיימה  

 במרץ 31ביום 
לשנת  
2021 

 הסברים לשינויים העיקריים 

2022 2021 

חברת   של  מימון  ,  לוגאנוהכנסות 
ב לראשונה  אוחדה   חודש אשר 

כ 2021נובמבר   על  עמדו   ,-7,879 
 .בתקופת הדוחאלפי ש"ח 

הוצאות מימון 
לתאגידים 

בנקאיים, אגרות 
 חוב ואחרים 

7,416 3,781 19,794 
מיוחס    המימון   בהוצאות  הגידול

 בעיקר להגדלת פעילות החברה.

הוצאות מימון 
רעיוניות בגין  
הטבה מבעל 

 שליטה

231 - 531 

  בגין  )תזרימית  לא(   רעיונית  הוצאה
  השליטה  בעל  העמיד  אשר  ערבות

 בגין   בנקאיים  לתאגידים  בחברה
 ההוצאה.  אשראי  מסגרות  העמדת
  ניצול  בסיס  ועל  הוגן  שווי  לפי  נמדדת

 .בתקופה בפועל אשראי מסגרות

הוצאות מימון בגין 
שערוך  

ת יוהתחייבו
 פיננסית

941 - 592 

  בגין)  תזרימיותמימון (שאינן    הוצאות
  לבעלי  פיננסיות   התחייבויות  שערוך

 בחברה זכויות שאינן מקנות שליטה  
 .בת

סה"כ הוצאות 
 מימון 

8,588 3,781 20,917  

הכנסות מימון,  
 67,012 11,548 29,477 נטו

נטו מימון,  הכנסות  , לתקופת שיעור 
זאת בהשוואה ו,  77.5%-כ  והינהדוח  

המקבילה   75.3%-לכ בתקופה 
הרווחיות    .אשתקד בשיעור  הגידול 

נבע מהמשך יישום אסטרטגיית גיוון, 
האשראי  והרחבת  ההוזל  ,מקורות 

חלקית  ו בתשואה העקב  קוזז  ירידה 
לגידול   במקביל  הלקוחות  תיק  על 

ידי לו על  וכן  הלקוחות,  תיק  טיוב 
הטבה   בגין  רעיוניות  מימון  הוצאות 

שליטה התחייבויות    מבעל  ושערוך 
 .פיננסיות
רעיונית  הוצבנטרול   בגין הטבה  אות 

ושער שליטה  התחייבויות  ומבעל  ך 



 

 

 

 סעיף 

שלושה  לתקופה של  
חודשים שהסתיימה  

 במרץ 31ביום 
לשנת  
2021 

 הסברים לשינויים העיקריים 

2022 2021 

 , , נטווןפיננסיות שיעור הכנסות המימ
בתקופת הדוח עמד  ביחס להכנסות  

 . 80.52%-על כ

 בגין הוצאה
הפסדי אשראי 

 חזויים 
2,519 439 1,924 

מההוצאה  אלפי  906-כ  ש"ח 
בישראל  לפעילות  אשר  מיוחסים   ,

העסקאות מהיקף    0.08%-כמהווים  
 0.10%  -בתקופת הדוח, בהשוואה ל

אשתקד המקבילה   . מהתקופה 
ביחס  ההוצאה  בשיעור  הירידה 
בעיקר  מיוחסת  העסקאות  לכמות 
הנכסים.  באיכות   לשיפור 

מיוחסים    1,613-כ ש"ח  אלפי 
 בארה"ב.  לוגאנו לפעילות 

הכנסות מימון,  
נטו בניכוי  

הפסדי   הוצאות 
 אשראי חזויים  

26,958 11,109 65,088  

הוצאות מכירה 
 ושיווק

1,614 953 3,302 
בעיקר   מיוחס  לאיחוד הגידול 

 . לראשונה של חברת לוגאנו

הוצאות הנהלה  
 וכלליות

9,407 3,312 19,217 

בישראל    הוצאות וכלליות  הנהלה 
ש"ח    5,990-לכהסתכמו   אלפי 

 3,312-לכ   בהשוואהבתקופת הדוח,  
 המקבילה   בתקופה"ח  ש  אלפי

 בעיקר   מיוחס   הגידול.  אשתקד
  לצורך  האדם   כוח  במצבת  לעלייה
  בהוצאות,  בצמיחה   תמיכה

 בהיקף   מגידול  כתוצאה  המשפטיות
  במזומן   שאינן  הוצאות   וכן,  פעילות

-כבגובה    לעובדים  הוני   תגמול  בגין
 ."חש אלפי 775

כ בגובה  הדוח  בתקופת  -הוצאות 
ת לפעילות ומיוחס אלפי ש"ח 3,417
 .לוגאנו

בתקופת הדוח נרשמו הוצאות פחת  
כ של  ש"ח,   843-והפחתות  אלפי 



 

 

 

 סעיף 

שלושה  לתקופה של  
חודשים שהסתיימה  

 במרץ 31ביום 
לשנת  
2021 

 הסברים לשינויים העיקריים 

2022 2021 

בלתי   נכסים  הפחתת  בשל  בעיקר 
צירוף   במסגרת  שנוצרו  מוחשיים 

ו  עבור  כן  העסקים  שפותחו  תוכנות 
 החברה. 

(הכנסות) הוצאות  
 אחרות

98 61 2,186  

רווח לפני מסים  
 על הכנסה 

15,839 6,783 40,384  

 9,932 1,585 4,091 מסים על ההכנסה 

 לגידול  בעיקר   מיוחס  הגידול
  הרווחיות  ולשיפור  החברה  בפעילות

 המקבילה   לתקופה  בהשוואה
 שמהוות  מהוצאות  וכן,  אשתקד

  של  המס  בדוחות  קבוע  הפרש
 לעובדים   הוני   תגמול  כגון,  החברה

 הטבה  בגין  רעיוניות  מימון  והוצאות
 .השליטה מבעל

  30,452 5,198 11,748   לשנה רווח נקי

רווח נקי המיוחס  
לבעלי המניות 

 בחברה
11,533 5,198 29,801  

רווח נקי המיוחס  
לזכויות שאינן  
 מקנות שליטה 

215  - 651  

 

  



 

 

 

  נזילות: .3.3

 סעיף 

לתקופה של שלושה חודשים  
הסברים לשינויים   2021לשנת  במרץ  31שהסתיימה ביום 

 2021 2022 העיקריים 

 (באלפי ש"ח) 

 נטו ,מזומנים
שנבעו  

 מפעילות
 (ששימשו
)  לפעילות
 שוטפת

)36,616 ( 7,214 )305,102 ( 

מפעילות שלילי   תזרים 
  נבע בעיקר מגידול  שוטפת

לקוחות אשראי  , ביתרת 
אשראי   נטילת  בניכוי 

 . מתאגידים בנקאיים 

 נטו ,מזומנים
שנבעו  

 מפעילות
 (ששימשו
)  לפעילות
 השקעה 

)273( )345( )31,731 ( 

  השקעה  לפעילות מזומנים
 בעיקרם  שימשו

  לשיפור   להשקעות
  של   המחשוב  תשתית
  תמיכה   לצורך  החברה
 .בפעילותה העתידי בגידול

 נטו ,מזומנים
שנבעו  

 מפעילות
 (ששימשו
)  לפעילות

 מימון 

)4,303 ( )1,805 ( 347,276 

בתקופת  שלילי  תזרים 
בעיקר   נובע  הדוח 

ששולםמ   ופרעון   דיבידנד 
 . התחייבות בגין חכירה

גידול (קיטון)  
במזומנים  

 לתקופה
)41,192( 5,064 )10,443(  

 מקורות מימון .3.4

למועד הדוח, פעילות החברה ממומנת באמצעות הונה העצמי, באמצעות הלוואות   3.4.1
בנקאיות מגורמים בלתי תלויים בחברה וכן באמצעות הנפקת אגרות חוב ומניות  

 לציבור. 
מתאגידים בנקאיים,    On-Callככלל, לחברה מסגרות אשראי לזמן קצר ומסגרות  

אשר מתחדשות באופן קבוע. הריבית על מסגרות האשראי משולמת באופן שוטף. 
למועד הדוח, כנגד סך האשראי שניתן לחברה על ידי הגורמים המממנים, עומדת  

נתון, ביחס של  כבטוחה יתרת הממסרים מופקדים אצל אותו גורם מממן ברגע  
שניתן    140% האשראי  כנגד  בארה"ב,  האשראי  למסגרות  ביחס  הקרן.  מיתרת 



 

 

 

-לחברה הבת עומדת כבטוחה תיק ההלוואות הפעילות, לרוב ביחס שלא יפחת מ
 מיתרת הקרן. 125%

ראו סעיף   נוספים,  א'  20לפרטים  התקופת  לפרק  הדוח  כן,    .ישל  לפרטים כמו 
נספח במתכונת אשראי בר דיווח, ראו    של החברהת  ומהותית אשראי  ומסגר אודות  

 .א' לדוח דירקטוריון זה

 היקפים ממוצעים 3.4.2

 סעיף 

שלושה  לתקופה של  
חודשים שהסתיימה  

 במרץ 31ביום 
לשנת  
הסברים לשינויים   2021

 העיקריים 
2022 2021 

 (באלפי ש"ח) 

היקף ממוצע של  
אשראי לזמן קצר  

 ממקורות מימון 
244,444 143,644 173,354 

 הדוח  בתקופת  הגידול
 המקבילה  לתקופה  בהשוואה

  לגידול   מיוחס  אשתקד
  אגרות   של   השוטפות   בחלויות

 ג')  -ו' ב', א סדרות( לשלם חוב
 אשראי  בניצול  ולגידול

 קוזז  אשר  בנקאיים  מתאגידים
ידיע  לזמן  אשראי  פירעון  ל 

 . יאשרא מנותני קצר

היקף ממוצע של  
אשראי לזמן ארוך  

 ממקורות מימון 
264,029 118,131 221,112 

 הדוח  בתקופת  הגידול
 המקבילה  לתקופה  בהשוואה

  בעיקר   מיוחס  אשתקד
ה ב' של אגרות  סדר  להרחבות

וכן    סדרה  להנפקתהחוב 
חוב (סדרה   של  חדשה אגרות 

 ג') והרחבתה.

ואגרות החוב    אגרות החוב (סדרה ב'),  גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') 3.4.3
 .זה לדוח דירקטוריון ב' נספחמצורף כ (סדרה ג')



 

 

 

   לקוחות .3.5

  31  הגדולים במונחי אשראי (ברוטו) ליום  והמושכים  טבלת פיזור עשרת הלקוחות .3.5.1
   :2022במרץ  

 לקוח 
שיעור מסך  

 האשראי, ברוטו
 מושך 

שיעור מסך  
 האשראי, ברוטו

 2.65% 1מושך  6.91% 1לקוח 

 2.57% 2מושך  6.24% 2לקוח 

 2.44% 3מושך  2.48% 3לקוח 

 2.03% 4מושך  2.41% 4לקוח 

 1.98% 5מושך  2.27% 5לקוח 

 1.83% 6מושך  2.01% 6לקוח 

 1.72% 7מושך  1.84% 7לקוח 

 1.29% 8מושך  1.63% 8לקוח 

 1.24% 9מושך  1.49% 9לקוח 

 1.17% 10מושך  1.48% 10לקוח 

 18.91% סה"כ  28.76% סה"כ 

טבלת התפלגות יתרת הלקוחות והמושכים מסך יתרת הלקוחות, ברוטו, לפי ענפי   .3.5.2
   :2022במרץ  31פעילות, ליום  

 מושכים  לקוחות 

 ענף הפעילות 
שיעור מסך תיק  

 הלקוחות 
 ענף הפעילות 

שיעור מסך תיק  
 הלקוחות 

 20.13% תשתיות  21.12% (*) פיננסים

  כלי - צרכני אשראי 15.99% תשתיות 
 רכב

13.52% 

  כלי - צרכני אשראי
 רכב

 10.48% ומסחר  יבוא 13.52%

 10.44% בנייה  10.05% בנייה 

 8.33% ולוגיסטיקה  הובלות  9.10% ולוגיסטיקה  הובלות 

 7.17% ותעשייה  מפעלים 8.29% ומסחר  ייבוא



 

 

 

 מושכים  לקוחות 

 5.06% שירותים  6.51% ותעשייה  מפעלים

 4.16% "ן נדל יזמות  4.24% המזון  תעשיית 

 4.05% המזון  תעשיית  1.96% שירותים 

  כימיקלים אנרגיה
 ודלק 

 2.98% פיננסים  1.90%

 1.65% "ה וצמ תחבורה כלי
  כימיקלים אנרגיה

 ודלק 
2.06% 

 2.05% "ה וצמתחבורה  כלי 0.79% אדם   כח אספקת 

  קונסטרוקציה
 ופלדה

0.57% 
  קונסטרוקציה

 ופלדה
1.27% 

 8.30% אחר  4.31% אחר 

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

 ומגוונים באופן המגדיל את הפיזור הכולל.

   : 2022במרץ   31תיק הלקוחות נכון ליום  מח"מ – פילוח לפי זמני פירעון  .3.5.3

 רעון(*) יימים לפ 
שיעור נפרע מיתרת 

 התיק 
  ת שיעור מצטבר מיתר 

 התיק 

30-0 27% 27% 

60-31 14% 41% 

90-61 9% 50% 

120-91 11% 61% 

180-121 9% 70% 

365-181 18% 88% 

 100% 12% ומעלה  365

ועד למועד החוזי לפירעון   2022במרץ    31מספר הימים שנותרו מיום    –(*) ימים לפירעון  
 החוב. 

 יום. 90מתיק האשראי נפרע בטווח של עד   50%-נכון למועד הדוח, כ



 

 

 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם -חלק ב' 

   האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד  .5.1

, ראו  ריאןלפרטים אודות מר    מואנד ריאן.בחברה הינו  על ניהול סיכוני שוק    האחראי
 אשר פורסם במסגרת הדוח התקופתי.  על החברה  פרק הפרטים הנוספים  ב  26תקנה  

 ומדיניות ניהולם תיאור סיכוני השוק אליהם חשופה החברה   .5.2

ניתוחי  הפיקוח עליהם ו  , מדיניות ניהולם  , הם חשופה החברהלתיאור הסיכונים אלי
באור   ראו  ליום    16רגישות,  החברה  של  הכספיים    2021בדצמבר    31בדוחותיה 

 המצורפים לדוח התקופתי. 

 דוח בסיסי הצמדה  .5.3

דולר ארה"ב, בעיקר בשל החליפין של    ה השקעת  החברה חשופה לשינויים בשער 
בארה"ב מאוחדות  בנות  של   .בחברות  אחרים  אינם    נכסים  והתחייבויותיה  החברה 

 מוצמדים לבסיסי הצמדה כלשהם, למעט סכומים לא מהותיים. 

לדוח הדירקטוריון בפרק ב' של הדוח  , ראו נספח ב' 2021לדוח בסיסי הצמדה לשנת  
 התקופתי.

 מבחני רגישות .5.4

 רגישות לשינויים בשערי הריבית 

לגרום   עלולה  בישראל  הריבית  בשיעורי  עלייה  החברה,  חשיפה להערכת  לחברה 
מסוימת ביחס לעסקאות ממסרים דחויים אשר טרם נפרעו. להערכת החברה, לאור  

האשראי תיק  של  הקצר  כ  המח"מ  שלה,    יום)  173-(עד  העסקאות  מימון  ומבנה 
 חשיפה זו איננה מהותית. 

להערכת החברה, עלייה בשיעורי הריבית בארה"ב עלולה לגרום לחברה הבת חשיפה  
. להערכת  קבועהמסוימת ביחס לתיק ההלוואות הפעילות אשר נקובות בשיעור ריבית  

החברה, לאור היקף האשראי הקיים בארה"ב הנקוב בריבית משתנה, חשיפה זו אינה  
 מהותית. 

 אסטרטגיית המימון של החברה .5.5

מממ אשראי  החברה  חוב,  אגרות  באמצעות  בעיקר  השוטפת  פעילותה  את  נת 
החברה   המימון,  מקורות  מגוון  על  לשמור  מנת  על  הון.  וגיוס  בנקאיים  מתאגידים 
מקפידה לגוון את ניצולם של אמצעי המימון. בנוסף, פועלת החברה להבטחת קווי  

ה  נותני  מעגל  הרחבת  באמצעות  הקיימים  המימון  מקורות  והרחבת  מימון  נזילות 
 לחברה. כמו כן, החברה מנהלת מעקב שוטף אחר תמהיל מקורות המימון.

 

 

 



 

 

 

 היבטי ממשל תאגידי  -ג' חלק 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .6

, קבע דירקטוריון החברה כי המספר המזערי של הדירקטורים  2019בנובמבר    28ביום  
, וזאת  דירקטורים  1-מבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון החברה, לא יפחת  

בהתחשב בהיקף החברה, מהות פעילותה, מורכבותה וגודלה. מספר הדירקטורים בעלי  
קבע גם בהתחשב במיומנות החשבונאית, העסקית  מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה נ

הייעוץ   מערך  ולאור  בחברה,  בכירה  משרה  נושאי  בקרב  הקיימת  הגבוהה  והפיננסית 
 החיצוני המקצועי השוטף בו נעזרת החברה.  

דוד  ה"ה  הינם  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעלי  הדירקטורים  הדוח,  פרסום  למועד 
; קובי  גר, דירקטור חיצוני; עמרי זהר, דירקטור בלתי תלוי גרנות, יו"ר הדירקטוריון; עמית בר

דירקטור.  מרום,  ואורי  חיצוני;  דירקטור  הדירקטורים    סיון,  אודות  נוספים  לפרטים 
 . בדבר פרטים נוספים על החברה בפרק ד' של הדוח התקופתי   29האמורים, ראו תקנה 

 גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים .7

ים, ה"ה עמרי זהר  בלתי תלוי יםדירקטור 2בדירקטוריון החברה   ניםנכון למועד הדוח מכה
בדבר    דוח התקופתישל הבפרק ד'    29ראו תקנה    אודותיהם  . לפרטים נוספיםואסף יריב

 פרטים נוספים על החברה. 

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

   מבקר פנימי .8

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

 יוסף גינוסר  שם 

 Joseph Ginossar שם באנגלית כפי שכתוב בדרכון

 מבקר פנימי  תפקיד בחברה

 055377071 זיהוי מספר 

 13.1.1958 תאריך לידה 

 2020אפריל  תאריך תחילת כהונה 

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

 בבעל עניין בה 
- 

 , רו"ח CIA ,CFEבוגר כלכלה וחשבונאות,  השכלה 



 

 

 

 מנכ"ל פהאן קנה ניהול בקרה עיסוקו בחמש השנים האחרונות

האם בעל עניין בחברה או בן 
משפחה של נושא משרה בכירה  

 אחר או של בעל עניין בתאגיד
 לא

 לא חתימה עצמאי בחברההאם מורשה 

 

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

 תרומות .9

נכון למועד הדוח, לחברה אין מדיניות בעניין מתן תרומות. בתקופת הדוח לא תרמה החברה 
  כלשהם, ונכון למועד הדוח, אין לחברה התחייבות למתן תרומות בתקופות עתידיות. סכומים  



 

 

 

   הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי –' דחלק 

  דיווח פיננסי .10

לפרטים אודות מדיניות החברה בקשר עם ביצוע הפרשות לחובות מסופקים, ראו   .10.1
לדוח  המצורפים    2021בדצמבר    31בדוחותיה הכספיים של החברה ליום    2באור  

 .התקופתי

באור   .10.2 ראו  חשבונאיים  באומדנים  שימוש  אודות  נוספים    יה לדוחות  2לפרטים 
לרבות  ,  לדוח התקופתיהמצורפים    2021בדצמבר    31ליום    של החברה הכספיים  

   ).IFRS 9( מכשירים פיננסיים 9 בדבר אימוץ תקן דיווח כספי בינלאומי 

 אירועים לאחר תאריך הדוח .11

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

 

 

 _________________   _________________ 

 דוד גרנות, 

  יו"ר דירקטוריון

 ,  מואנד ריאן 

 מנכ"ל

 

 

 2022  מאי ב   23:  תאריך חתימה

 

 



 

 

 

 אשראי בר דיווח  –א'  נספח

" או לוגאנו"(בנספח זה:  .Lugano Capital, Incעיקרי תנאי מסגרות האשראי המהותיות של החברה, לרבות באמצעות החברה הבת שלה, להלן יובא תיאור 
  13באור  "), מתאגידים בנקאיים, נכון למועד הדוח, במתכונת אשראי בר דיווח. לפרטים נוספים בקשר עם מסגרות האשראי האמורים, ראו  החברה הבת "

 לדוחות הכספיים המצורפים לדוח זה. 

 
 אלפי ש"ח.  80,000הוגדלה מסגרת האשראי לסכום של  2021באוגוסט  25אלפי ש"ח. ביום  20,000 על עמד המסגרת סכום האשראי מסגרת העמדת במועד  2

העמדת   מועד
 מסגרת

 האשראי 

  ומועד פירעון מועדי
 הסופי  הפירעון

 סכום
 מסגרת

 האשראי 

  יתרה
בספרים ליום 

31.3.2022 
 הריבית  שיעור

 שעבודים, בטחונות
 וערבויות 

מידה פיננסיות ואופן חישובן ליום   אמות
31.3.2022 

-cross( צולבת  הפרה
default (ותנאים  

 נוספים  מהותיים

Non-
recourse 

פירעון: 8.10.2020 כל   מועדי 
מכוח  שתועמד  הלוואה 
תיפרע  האשראי  מסגרת 

 ימים. 7בתוך 

80,000 
 2אלפי ש"ח 

 59,017  
 אלפי ש"ח 

שתועמד  הלוואה  כל 
מסגרת   מכוח 
האשראי תישא ריבית  
של  שנתי  בשיעור 

ה   פריים ריבית 
 בתוספת   בישראל

של  בשיעור   מרווח 
0%-0.9%. 

חשבון - על  קבוע  שעבוד 
מופקדים,   יהיו  בו  הבנק, 
בסכום  שיקים  עת,  בכל 

  מיתרת  140%של לפחות  
 הלוואות. ה
שלא - החברה  התחייבות 

על  שוטף  שעבוד  ליצור 
כו מקצתם,  נכסיה,  או  לם 

 ללא הסכמת הבנק. 
 בעל   של  אישית  ערבות-

 להבטחת   השליטה
  הסכם  מכוח  ההתחייבויות

 של   בסך  האשראי  מסגרת
 "ח. ש מיליון 52.6 עד

למסגרת  יצוין כי אמות המידה הפיננסיות ביחס  
 ייבחנו לפי מידע כספי סולו. האשראי

 
ההון    היחס ביןהחברה התחייבה כי בכל עת  )  1( 

העצמי של החברה, בתוספת יתרת סכומי הלוואות  
בעלים, אשר לגביהן נחתמו על ידי החברה ובעלי  

הבנק,   כלפי  נחיתות  כתבי  המאזן  מניותיה  מסך 
 .20%-"), לא יפחת מההון למאזן  יחס"בסעיף זה:  ( 

 
ליום   כאמור   31.3.2022נכון  למאזן  ההון  יחס 

 20.31%עומד על 
 

שיפה מקסימלית מול  ח) החברה התחייבה כי ה2( 
 7%לקוח בודד (שאינו מנכה משנה) לא תעלה על  

 מתיק האשראי של החברה. 
 

-Cross(  צולבת  הפרה
Default:(   עמידה אי 

הלוואה   בפירעון 
מסגרת  מכוח  שתועמד 
הפרה  תהווה  האשראי 
ההלוואות   יתר  כל  של 
מסגרת  מכוח  שיועמדו 

 האשראי. 
 

להעמדה   עילות 
מיידי אי   :לפירעון 

ב מאמות עמידה  איזו 
הפיננסיות  המידה 
להעמדה   עילה  מהווה 

 לפירעון מיידי. 

 לא 



 

 

 

 
 אלפי ש"ח.   0,00010הוגדלה מסגרת האשראי לסכום של  2021בדצמבר  28אלפי ש"ח. ביום  20,000 על עמד המסגרת סכום האשראי מסגרת העמדת במועד  3
) חייבים לחברה 3בניכוי (  ;) הוצאות נדחות2) נכסים בלתי מוחשיים כגון: מוניטין, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים וכיוצ"ב; בניכוי (1" משמעו: ההון העצמי בניכוי (הון עצמי מוחשי"לעניין מסגרת אשראי זו,    4

) הלוואות בעלים לגביהן נחתמו, על ידי החברה ועל ידי  4בחוק ניירות ערך); בתוספת (שהינם בעלי עניין ו/או חברות בבעלות בעלי עניין בחברה ו/או חברות קשורות של החברה שאינן מוחזקות על ידי החברה (כהגדרת מונחים אלו 
" משמעו: הון עצמי, כמשמעותו לפי הון עצמיכאשר ") מוניטין שהינו חלק מחשבון ההשקעה בחברות כלולות; 5ובניכוי ( ;) כלפי הבנק שנוסחם מקובל על הבנקsubordinationאותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות ( מי שהעמיד את

 . הרלוונטידוחות הכספיים המאוחדים של החברה, לתקופה המסתיימת במועד ל בהתאם ,כללי החשבונאות

העמדת   מועד
 מסגרת

 האשראי 

  ומועד פירעון מועדי
 הסופי  הפירעון

 סכום
 מסגרת

 האשראי 

  יתרה
בספרים ליום 

31.3.2022 
 הריבית  שיעור

 שעבודים, בטחונות
 וערבויות 

מידה פיננסיות ואופן חישובן ליום   אמות
31.3.2022 

-cross( צולבת  הפרה
default (ותנאים  

 נוספים  מהותיים

Non-
recourse 

מול  החשיפה המקסימלית    31.3.2022נכון ליום  
 3.00%על    תעומד  לקוח בודד (שאינו מנכה משנה)

 . מתיק האשראי של החברה
 
הח3(  כי  התחייבה  החברה  מקסימלית )    שיפה 

הגדולים   המושכים  הלווים לעשרת  ולעשרת 
, בהתאמה,  50%ועל    40%הגדולים לא תעלה על  

 .מסך תיק האשראי של החברה
 

ליום   המקסימלית    31.3.2022נכון  החשיפה 
הלווים  ולעשרת  הגדולים  המושכים  לעשרת 

בהתאמה, מסך    30.57%ועל    21.94%עומדת על  
 תיק האשראי של החברה. 

פירעון: 25.2.2021 כל   מועדי 
מכוח  שתועמד  הלוואה 
תיפרע  האשראי  מסגרת 

 ימים. 7בתוך 

100,000  
 3אלפי ש"ח 

78,505  
 אלפי ש"ח 

שתועמד  הלוואה  כל 
מסגרת   מכוח 
האשראי תישא ריבית  
של  שנתי  בשיעור 

ה   פריים ריבית 
 בתוספת   בישראל

של  בשיעור   מרווח 
0%-0.9%. 

חשבון - על  קבוע  שעבוד 
מופקדים,   יהיו  בו  הבנק, 

עת,   בסכום בכל  שיקים 
  מיתרת  140%של לפחות  

 הלוואות. ה
שלא - החברה  התחייבות 

על  שוטף  שעבוד  ליצור 
מקצתם,   או  כולם  נכסיה, 

 ללא הסכמת הבנק. 

המוחשי1(  העצמי  ההון  כי  התחייבה  החברה   (4  
 אלפי ש"ח.   70,000-שלה לא יפחת בכל עת מ

 
ליום   של   31.3.2022נכון  המוחשי  ההון  עמד 

 אלפי ש"ח.  169,754-החברה על כ
 

-Cross(  צולבת  הפרה
Default:(   עמידה אי 

הלוואה   בפירעון 
מסגרת  מכוח  שתועמד 
הפרה  תהווה  האשראי 
ההלוואות   יתר  כל  של 
מסגרת  מכוח  שיועמדו 

 האשראי. 
 

 לא 



 

 

 

 
, סימני מסחר,  ) נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים1" משמעו: סך המאזן של החברה כמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים הרבעוניים ו/או השנתיים של החברה, בניכוי (מאזן מוחשי"לעניין מסגרת אשראי זו,    5

) מוניטין  3דרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך) ובניכוי () חייבים לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות בבעלות בעלי עניין בחברה ו/או חברות קשורות של החברה שאינן מוחזקות על ידי החברה (כהג2שמות מסחריים וכיוצב' ובניכוי (
 . IFRS16) נכסי זכות שימוש בהתאם לתקן 5) יתרות מזומנים ושווי מזומנים, ובניכוי (4לות, ובניכוי (שהינו חלק מחשבון ההשקעה בחברות כלו

העמדת   מועד
 מסגרת

 האשראי 

  ומועד פירעון מועדי
 הסופי  הפירעון

 סכום
 מסגרת

 האשראי 

  יתרה
בספרים ליום 

31.3.2022 
 הריבית  שיעור

 שעבודים, בטחונות
 וערבויות 

מידה פיננסיות ואופן חישובן ליום   אמות
31.3.2022 

-cross( צולבת  הפרה
default (ותנאים  

 נוספים  מהותיים

Non-
recourse 

 בעל   של  אישית  ערבות-
 להבטחת   השליטה

  הסכם  מכוח  ההתחייבויות
 של   בסך  האשראי  מסגרת

 "ח. ש מיליון 50 עד

ההון    היחס ביןהחברה התחייבה כי בכל עת  )  2( 
בסעיף זה:  (   5המוחשי לסך המאזן המוחשיהעצמי  

 .15% -"), לא יפחת מההון למאזן יחס"
 

ליום   הה  31.3.2022נכון  כאמור יחס  למאזן  ון 
 . 17.15%עומד על 

 
שיפה מקסימלית מול  ) החברה התחייבה כי הח3( 

 7%לא תעלה על    לקוח בודד (שאינו מנכה משנה)
 מתיק האשראי של החברה. 

 
מול    החשיפה המקסימלית  31.3.2022נכון ליום  

 2.36%על    עומדת  לקוח בודד (שאינו מנכה משנה)
 . מתיק האשראי של החברה

 
הח)  4(  כי  התחייבה  מקסימלית החברה    שיפה 

הלווים  ולעשרת  הגדולים  המושכים  לעשרת 
, בהתאמה,  50%ועל    40%הגדולים לא תעלה על  

 .מסך תיק האשראי של החברה
 

ליום   המקסימלית    31.3.2022נכון  החשיפה 
הלווים  ולעשרת  הגדולים  המושכים  לעשרת 

בהתאמה, מסך    ,26.30%  ועל  18.91%ל  עומדת ע
 אי של החברה. תיק האשר

להעמדה   עילות 
מיידי אי   :לפירעון 

ב מאמות עמידה  איזו 
הפיננסיות  המידה 
להעמדה   עילה  מהווה 

 לפירעון מיידי. 



 

 

 

 
 אלפי ש"ח.  00088,הוגדלה מסגרת האשראי לסכום של  , ולאחר תאריך הדוח,2022באפריל  11 ביום  6
שטרי חוב ו/או שטרי נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, שיפורים במושכר וכדו'); ובניכוי הלוואות ו/או  הון עצמי; בניכוי  " משמעו:  הון עצמי מוחשי"לעניין מסגרת אשראי זו,    7

), שנוסחם מקובל על הבנק;  subordinationי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה החברה לגוף קשור, ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי הבנק, על ידי החברה ועל יד
", ביחס לכל מועד אליו מתייחסים בהתאמה משמעו: הון  הון עצמיכלולות; כאשר "ובניכוי קרנות הון שנוצרו בעקבות שערוכי נכסים ובניכוי רווחי שערוכים שטרם מומשו ובניכוי מוניטין שהינו חלק מחשבון ההשקעה בחברות  

ון עצמי מוחשי" תופחת ההלוואה ללוגאנו או סך ערבות ללוגאנו או התחייבות החברה, כמשמעותו לפי כללי החשבונאות והכל כמדווח בדוחות הכספיים של החברה, לתקופה המסתיימת במועד אליו מתייחסים; בנוסף, מהגדרת "ה
 רה לבעלי המניות של לוגאנו בגין ערבויות שהעמידו להבטחת חובות של לוגאנו, לפי הגבוה מביניהם. לשיפוי של החב

זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, שמות  ) נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, 1משמעו: סך המאזן של החברה כמוצג בדוחות הכספיים סולו הרבעוניים ו/או השנתיים של החברה; בניכוי (" מאזן מוחשי"לעניין מסגרת אשראי זו,   8
) השקעה  4) מוניטין שהוא חלק מחשבון ההשקעה בחברות כלולות; ובניכוי (3) הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין ומכל סוג שהוא שהעמיד התאגיד לגוף קשור; ובניכוי (2מסחריים, שיפורים במושכר וכד'); ובניכוי (

 מסכום ערבויות ביצוע. יובהר כי ככל ונופקו מספר ערבויות לאותו מכרז, תיחשב רק ערבות אחת. %40-מסכום ערבויות מכרז/טיב ו 20%) 5או כלולות; ובתוספת (בחברות בנות ו/
) חייבים לחברה 3בניכוי (  ;) הוצאות נדחות2) נכסים בלתי מוחשיים כגון: מוניטין, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים וכיוצ"ב; בניכוי (1בניכוי (  ;" משמעו: ההון העצמיהון עצמי מוחשי"לעניין מסגרת אשראי זו,    9

) הלוואות בעלים לגביהן נחתמו, על ידי החברה ועל ידי  4ה (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך); בתוספת (שהינם בעלי עניין ו/או חברות בבעלות בעלי עניין בחברה ו/או חברות קשורות של החברה שאינן מוחזקות על ידי החבר
" משמעו: הון עצמי, כמשמעותו לפי הון עצמיכאשר ") מוניטין שהינו חלק מחשבון ההשקעה בחברות כלולות; 5ובניכוי ( ;) כלפי הבנק שנוסחם מקובל על הבנקsubordinationמי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (

 . הרלוונטידוחות הכספיים המאוחדים של החברה, לתקופה המסתיימת במועד ל בהתאם ,כללי החשבונאות

העמדת   מועד
 מסגרת

 האשראי 

  ומועד פירעון מועדי
 הסופי  הפירעון

 סכום
 מסגרת

 האשראי 

  יתרה
בספרים ליום 

31.3.2022 
 הריבית  שיעור

 שעבודים, בטחונות
 וערבויות 

מידה פיננסיות ואופן חישובן ליום   אמות
31.3.2022 

-cross( צולבת  הפרה
default (ותנאים  

 נוספים  מהותיים

Non-
recourse 

 
האשראי  4(  תיק  מח"מ  כי  התחייבה  החברה   (

 הכולל של החברה בישראל לא יעלה שנה.
 

מח"מ תיק האשראי הכולל   31.3.2022נכון ליום  
 ימים.  173-כעל  של החברה בישראל עומד

 כל  :פירעון  מועדי 25.2.2021
מכוח  שתועמד  הלוואה 
תיפרע  האשראי  מסגרת 

 ימים. 7בתוך 

88,000 
Fאלפי ש"ח 

6 
40,064  

 אלפי ש"ח 
שתועמד  הלוואה  כל 
מסגרת   מכוח 
האשראי תישא ריבית  
של  שנתי  בשיעור 
הפריים   ריבית 
בתוספת  בישראל 
של  בשיעור  מרווח 

0%-0.9%. 

חשבון - על  קבוע  שעבוד 
מופקדים,   יהיו  בו  הבנק, 

עת,   בסכום בכל  שיקים 
  מיתרת  140%של לפחות  

 הלוואות. ה
כל - על  צף  שעבוד 

השיקים ושטרי החוב כפי 
לפעם   מפעם  שיימצאו 

 בידי הבנק.

שיעור1(  כי  התחייבה  החברה  העצמי    )  ההון 
 יחס (בסעיף זה: "  8מסך המאזן המוחשי  7המוחשי 

 .15% -"), לא יפחת בכל עת מההון למאזן
 

ליום   כאמור   31.3.2022נכון  למאזן  ההון  יחס 
 . 15.94%עומד על 

 
המוחשי2(  העצמי  ההון  כי  התחייבה  החברה   (9  

 מיליון ש"ח.  50-שלה לא יפחת בכל עת מ

-Cross(  צולבת  הפרה
Default:(   עמידה אי 

הלוואה   בפירעון 
מסגרת  מכוח  שתועמד 
הפרה  תהווה  האשראי 
ההלוואות   יתר  כל  של 
מסגרת  מכוח  שיועמדו 

 האשראי. 
 

 לא 



 

 

 

 
 .תעמוד החברה באמת מידה פיננסית זוים השנתיים לשנה הרלוונטית, , בכפוף לכך שברבעון העוקב וכן בדוחות הכספיעילה להעמדה לפירעון מיידיברבעון כלשהו לא תהווה  באמת מידה פיננסית זואי עמידה   10

העמדת   מועד
 מסגרת

 האשראי 

  ומועד פירעון מועדי
 הסופי  הפירעון

 סכום
 מסגרת

 האשראי 

  יתרה
בספרים ליום 

31.3.2022 
 הריבית  שיעור

 שעבודים, בטחונות
 וערבויות 

מידה פיננסיות ואופן חישובן ליום   אמות
31.3.2022 

-cross( צולבת  הפרה
default (ותנאים  

 נוספים  מהותיים

Non-
recourse 

שלא - החברה  התחייבות 
על  שוטף  שעבוד  ליצור 
לחריגים   (בכפוף  נכסיה 
או  כולם  שהוסכמו), 
הסכמת   ללא  מקצתם, 

 הבנק. 
שלא - החברה  התחייבות 

ג'  צד  לטובת  ערבות  לתת 
ערבות כלש למעט  הו, 

הבת,  החברה  עם  בקשר 
לוגאנו, וכן ערבויות ביצוע 
ללא  ביצוע,  לקבלני 

 הסכמת הבנק.
 בעל   של  אישית  ערבות-

 להבטחת   השליטה
  הסכם  מכוח  ההתחייבויות

 של   בסך  האשראי  מסגרת
 "ח. ש מיליון 60 עד

 
ליום   של   31.3.2022נכון  המוחשי  ההון  עמד 

 מיליון ש"ח.  137-החברה על כ
 
) 1היחס בין הסכום של ( ) החברה התחייבה כי  3( 

מערבויות    20%)  2( -מסכום ערבויות הביצוע ו  40%
מכרז וטיב (אשר יוצאו לטובת קבלני ביצוע), חלקי  

המוחשי3(  העצמי  ההון  סך  הערבויות ("  )  יחס 
 . 3, לא יעלה על ")להון

ליום   הערבו  31.3.2022נכון  יחס  להון  עמד  יות 
 . 0.03כאמור על 

 
) החברה התחייבה כי שיעור הרווח הנקי בכל  4( 

 .010-רבעון יהיה גדול מ
 

ביום   שהסתיימה  חודשים  שלושה  של  בתקופה 
, שיעור הרווח הנקי של החברה עומד 31.3.2022

 מיליון ש"ח.  11.5-על כ
 
כי  5(  התחייבה  החברה  האשראי   עת  בכל)  סך 

הלקוחות הגדולים ביותר שלה לא    10-שהעמידה ל
על   לכלל   50%יעלה  שהעמידה  האשראי  מסך 
 לקוחותיה. 

 

להעמדה    עילות
 אי  :מיידילפירעון  

מאמות  באיזו  עמידה 
הפיננסיות  המידה 
להעמדה   עילה  מהווה 

 אם אלא, מיידילפירעון 
 .אחרת צוין



 

 

 

 
 .דולר ארה"באלפי   25,000הוגדלה מסגרת האשראי לסכום של  2021בדצמבר  13. ביום דולר ארה"באלפי  10,000 על עמד המסגרת סכום האשראי מסגרת העמדת במועד  11
) נכסים בלתי מוחשיים כגון מוניטין, סימני מסחר, שמות 3) חוב אשר נחתמו כתבי נחיתות לטובת הבנק, בניכוי (2, בתוספת ()בניכוי יתרות לקבל מצדדים קשורים() ההון העצמי של החברה  1שווה לסכום של (  "שווי מוחשי נקי"  12

) יתרות לקבל של החברה מחברות קשורות, בעלי מניות  4ים אחרים אשר מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בניכוי (מסחריים, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות לפטנטים, רישיונות וזכויות לכל נכס
 ) הפרשה לחובות מסופקים לפי כללי הבנק, ככל שזו שנרשמה בספרי החברה נמוכה מכך.5ונושאי משרה בחברה, בניכוי (

העמדת   מועד
 מסגרת

 האשראי 

  ומועד פירעון מועדי
 הסופי  הפירעון

 סכום
 מסגרת

 האשראי 

  יתרה
בספרים ליום 

31.3.2022 
 הריבית  שיעור

 שעבודים, בטחונות
 וערבויות 

מידה פיננסיות ואופן חישובן ליום   אמות
31.3.2022 

-cross( צולבת  הפרה
default (ותנאים  

 נוספים  מהותיים

Non-
recourse 

ליום   שהעמידה    31.3.2022נכון  האשראי  סך 
ל שלה    10-החברה  ביותר  הגדולים  הלקוחות 

לכלל    30.57%מהווה   שהעמידה  האשראי  מסך 
 לקוחותיה. 

 
השיקים המשוכים ) החברה התחייבה כי שיעור  6( 

על   יעלה  לא  בודד  מושך  תיק    3.5%ע"ש  מסך 
 האשראי של החברה. 

 
ליום   המשוכים    31.3.2022נכון  השיקים  שיעור 

מהווה   מודד  מושך  ידי  תיק    3.00%על  מסך 
 האשראי של החברה. 

כל   פירעון:מועדי   16.12.2019
מכוח  שתועמד  הלוואה 

האשראי   במועד מסגרת 
 .פקיעת מסגרת האשראי

25,000 
אלפי דולר 

 11ארה"ב 

 79,630  
 אלפי ש"ח 

שתועמד  הלוואה  כל 
מסגרת   מכוח 
האשראי תישא ריבית  
של  שנתי  בשיעור 
הפריים   ריבית 
בתוספת  בארה"ב 

בשיעור    של מרווח 
1.5%-2.5%. 

קבוע  - יתרת שעבוד  של 
ההלוואות של החברה תיק  

 הבת לטובת הבנק. 
הבת - החברה  התחייבות 

שלא ליצור שעבוד שוטף 
או  כולם  נכסיה,  על 
הסכמת   ללא  מקצתם, 

 הבנק. 
 בעל   של  אישית  ערבות-

בחברה הבת, מר    השליטה
צוק,  להבטחת   משה 

כי  הבת  החברה  )  1(  החוב   יחסה התחייבה  בין 
היחס  " בשורה זו:  (   12הפיננסי לשווי המוחשי הנקי 

 . 1:2.5עלה על "), לא יהפיננסי
 

כאמור עומד   היחס הפיננסי   31.3.2022נכון ליום  
 . 1.24על 

 
 הנקי   המוחשי  השווי  כי  התחייבה  הבת  החברה)2( 

 "ב.ארה דולר אלפי  10,000-מ יפחת לא שלה
 

להעמדה   עילות 
מיידי   :לפירעון 

מסגרת   בהסכם 
עילות   נקבעו  האשראי 
להעמדת  מקובלות 
ההלוואות מכוח מסגרת 
האשראי לפירעון מיידי,  
לרבות: אי עמידת הלווה 

בתשלומים  
בהתאם   ובהתחייבויות 
מסגרת   להסכם 

 לא 



 

 

 

 

העמדת   מועד
 מסגרת

 האשראי 

  ומועד פירעון מועדי
 הסופי  הפירעון

 סכום
 מסגרת

 האשראי 

  יתרה
בספרים ליום 

31.3.2022 
 הריבית  שיעור

 שעבודים, בטחונות
 וערבויות 

מידה פיננסיות ואופן חישובן ליום   אמות
31.3.2022 

-cross( צולבת  הפרה
default (ותנאים  

 נוספים  מהותיים

Non-
recourse 

  הסכם  מכוח  ההתחייבויות
 של   בסך  האשראי  מסגרת

דולר   18,000  עד אלפי 
 . ארה"ב

הסכמי  - בעלי  במסגרת 
הבת,  בחברה  המניות 
התחייבה החברה להעמיד  
לבעלי  לשיפוי  התחייבות 
לחברה  הערבים  המניות 
כשל,  אירוע  בעת  הבת, 
לפי חלקה היחסי בהחזקה  

 במניות החברה הבת. 

עמד השווי המוחשי הנקי על    31.3.2022נכון ליום  
 אלפי דולר ארה"ב.   19,619-כ
 
רווח  3(  על  לשמור  התחייבה  הבת  החברה  נקי ) 

 חיובי. 
 

הבת   החברה  של  הנקי  עשר הרווח  בשניים 
האחרונים   בהחודשים  אלפי    2,583-כהסתכם 

 דולר ארה"ב. 

מצגים  האשראי; 
מהותיים  והתחייבויות 
נכונים   אינם  הלווה  של 
של   קיומו  מטעים;  או 
הליך חדלות פירעון נגד 

שינ שליטה  הלווה;  וי 
והפסקת   בלווה; 
מי   של  ההתחייבות 
להבטחת  מהערבים 
הלווה   התחייבויות 
מסגרת   הסכם  מכוח 

 האשראי. 



 

 

 

 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב –' ב נספח

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

 
2019-(מספרי אסמכתאות:    25.12.2019, כפי שתוקן ביום  28.11.2019לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף מיום    29.12.2019משלימה מיום  על פי הודעה    13

 , 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   14
 ).070840-01-2021(מספר אסמכתא:  25.8.2021על פי דוח הצעת מדף מיום   15
 ).103201-01-2020(מספר אסמכתא:  14.10.2020על פי דוח הקצאה פרטית מיום   16
 ). 059199-01-2021(מספר אסמכתא:  7.4.2021על פי דוח הצעת מדף מיום   17
, כפי שתוקן באותו יום (מספרי  2021ביוני    27) ודוח משלים לו מיום  042970-01-2021(מספר אסמכתא:    2021ביוני    27על פי דוח הקצאה פרטית מיום    18

 , בהתאמה). 2021-01-043792-ו 2021-01-043747אסמכתאות: 
 ). 115306-01-2021(מספר אסמכתא:  28.12.2021על פי דוח הצעת מדף מיום   19

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

 29.8.202115 30.11.202014 30.12.201913 מועד ההנפקה הראשונה 

סך הערך הנקוב במועד  
 ההנפקה (בש"ח) 

120,000,000 80,000,000 150,000,000 

 22.10.202016 מועדי הרחבת הסדרה 
-ו 11.4.202117
8.6.2021218 

30.12.202119 

סך הערך הנקוב במועד  
 הרחבת הסדרה (בש"ח) 

144,000,000 200,000,000 275,000,000 

סך הערך הנקוב למועד  
 הדוח (בש"ח) 

43,200,000 190,000,000 275,000,000 

 30.9.2022 31.12.2021 31.12.2020 מועד תחילת פירעון הקרן

סכום הריבית שנצברה  
 למועד הדוח (בש"ח) 

415,430 2,295,616 - 

השווי ההוגן כפי שנכלל  
בדוחות הכספיים  
 האחרונים (בש"ח) 

43,304 197,942 278,713 

השווי בבורסה ליום  
 ש"ח) אלפי  (ב 31.3.2022

43,628 196,764 269,500 

 סוג הריבית 

שנתיים   חצי  תשלומים 
בגין ריבית שנתית קבועה  

של     3.9%בשיעור 
(הכפוף למנגנוני התאמה 
הנאמנות   בשטר  כקבוע 
(סדרה  החוב  אגרות  של 

 א')).

שנתיים  חצי  תשלומים 
בגין ריבית שנתית קבועה  

של     4.9%בשיעור 
(הכפוף למנגנוני התאמה  
הנאמנות   בשטר  כקבוע 
(סדרה   החוב  אגרות  של 

 ב')).

שנתיים  חצי  תשלומים 
בגין ריבית שנתית קבועה  

של     3.15%בשיעור 
(הכפוף למנגנוני התאמה  
הנאמנות   בשטר  כקבוע 
(סדרה   החוב  אגרות  של 

 ')).ג



 

 

 

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

 מועדי תשלום הקרן 

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

בדצמבר    31ראשון ביום  
  20%ר של  בשיעו  2020

מהקרן; תשלום שני ביום 
בשיעור   2021ביוני    30

מהקרן; תשלום   20%של  
בדצמבר    31שלישי ביום  

  30%בשיעור של    2021
רביעי   ותשלום  מהקרן; 

ביום   ביוני    30ואחרון 
  30%בשיעור של    2022

 מהקרן. 

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

תש כדלקמן:  לום  שווים, 
בדצמבר   31ראשון ביום  

של    2021  5%בשיעור 
מהקרן; תשלום שני ביום  

בשיעור    2022ביוני    30
תשלום   5%של   מהקרן; 

בדצמבר    31שלישי ביום  
של    2022  5%בשיעור 

רביעי   תשלום  מהקרן; 
 2023ביוני    30ביום  

מהקרן;   20%בשיעור של  
ביום   חמישי   31תשלום 

בשיעור    2023בדצמבר  
תשלום מהקרן;    20%של  

ביום   ביוני    30שישי 
 20%בשיעור של    2024

שביעי   ותשלום  מהקרן; 
בדצמבר    31ואחרון ביום  

 25%בשיעור של    2024
 מהקרן. 

(סדרה   החוב  )  ג'אגרות 
(קרן)  לפירעון  תעמודנה 
לא   תשלומים  בשבעה 
תשלום   כדלקמן:  שווים, 

ביום     30ראשון 
בשיעור   2022ספטמבר  ב

מהקרן; תשלום   10%של  
 2023במרץ    31שני ביום  

מהקרן;   10%בשיעור של  
ביום   שלישי    30תשלום 

בשיעור   2023בספטמבר  
מהקרן; תשלום   10%של  

ביום   במרץ   31רביעי 
 10%בשיעור של    2024

חמישי  תשלום  מהקרן; 
בספטמבר    30ביום  

 10%בשיעור של    2024
שישי   תשלום  מהקרן; 

  2025במרץ    31ביום  
מהקרן;   15%בשיעור של  

שביעי   ואחרון  ותשלום 
בספטמבר    30  ביום

 35%בשיעור של    2025
 מהקרן. 

 מועדי תשלום הריבית 

שנתיים   חצי  תשלומים 
ו  30בימים     31-ביוני 

השנים   של  בדצמבר 
(כולל),    2022ועד    2020

כאשר התשלום הראשון  
ביום   ביוני    30ישולם 

והתשלום האחרון    2020
ביום   ביוני    30ישולם 

2022  . 

שנתיים  חצי  תשלומים 
ו   30בימים     31-ביוני 

השנים   של  בדצמבר 
(כולל),   2024ועד    2021

שון  כאשר התשלום הרא
ביום   ביוני    30ישולם 

והתשלום האחרון   2021
בדצמבר   31ישולם ביום  

2024 . 

שנתיים  חצי  תשלומים 
ו  31בימים     30-במרץ 

השנים    בספטמבר של 
(כולל),   2025ועד    2022

כאשר התשלום הראשון  
ביום במרץ    31  ישולם 

והתשלום האחרון   2022
ביום    30ישולם 

 . 2025בספטמבר 

 ללא ללא ללא סוג הצמדה 

 לא לא לא המרה 

 זכות לבצע פדיון מוקדם 

רשאית   תהא  החברה 
את  ביוזמתה  להעמיד 
לפדיון  החוב  אגרות 
בסעיף  כמפורט  מוקדם 

רשאית   תהא  החברה 
את  ביוזמתה  להעמיד 
לפדיון  החוב  אגרות 
בסעיף   כמפורט  מוקדם 

רשאית   תהא  החברה 
את  ביוזמתה  להעמיד 
לפדיון  החוב  אגרות 
בסעיף   כמפורט  מוקדם 



 

 

 

 
". לפרטים נוספים ראו דיווח החברה  ilA-" לדירוג "+ilBBBהעלתה אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ את דירוג המנפיק מדירוג "  2021ביולי    29ביום    20

הנכלל בזאת על דרך  ), 2021-01-061861(מספר אסמכתא:    2021באוגוסט    5כפי שתוקן ביום  ),  2021-01-059434(מספר אסמכתא:    2021ביולי   29מיום  
-2021-01מאותו יום (מספר אסמכתא:  אשררה מעלות את דירוג המנפיק כאמור. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה    2021בנובמבר    16ביום    ההפניה. 
 ), הנכלל בזאת על דרך ההפניה. 098152

". לפרטים נוספים ראו  ilA-" לדירוג "+ilBBBהעלתה אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ את דירוג אגרות החוב (סדרה א') מדירוג "  2021ביולי    29ביום    21
, הנכלל  )2021-01-061861(מספר אסמכתא:    2021באוגוסט    5, כפי שתוקן ביום )2021-01-059434(מספר אסמכתא:    2021ביולי    29דיווח החברה מיום  

ראו דיווחים מיידיים של החברה   נוספים אודות היסטוריית דירוגי אגרות החוב (סדרה א') של החברה,  לפרטים  כן,  כמו  מימים  בזאת על דרך ההפניה. 
, בהתאמה), הנכללים בזאת על  2020-01-113649-ו  2020-01-045529, 2019-01-125530אסמכתאות:  (מספרי    19.10.2020-ו  24.5.2020, 30.12.2019
 דרך ההפניה.

". לפרטים נוספים ראו  ilA-" לדירוג "+ilBBBהעלתה אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ את דירוג אגרות החוב (סדרה ב') מדירוג "  2021ביולי    29ביום    22
הנכלל   ),2021-01-061861(מספר אסמכתא:    2021באוגוסט    5כפי שתוקן ביום   ),2021-01-059434(מספר אסמכתא:    2021ביולי    29דיווח החברה מיום  

מיידיים של החברה   דיווחים  ראו  ב') של החברה,  (סדרה  החוב  אגרות  דירוגי  היסטוריית  אודות  נוספים  לפרטים  כן,  כמו  ההפניה.  דרך  מימים  בזאת על 
, בהתאמה), הנכללים בזאת על  2021-01-043642-ו  2021-01-057903,  2020-01-119737(מספרי אסמכתאות:    27.6.2021-ו  7.4.2021,  26.11.2020
 דרך ההפניה.

), הנכלל בזאת על דרך ההפניה. כמו כן, לפרטים נוספים  070522-01-2021  (מספר אסמכתא:  2021  באוגוסט  25לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום    23
), הנכלל  2021-01-064498(מספר אסמכתא:    12.8.2021  ום') של החברה, ראו דיווח מיידי של החברה מי גאודות היסטוריית דירוגי אגרות החוב (סדרה  

 בזאת על דרך ההפניה. 

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

 בשטר הנאמנות.   6.2 בשטר הנאמנות.   6.2 בשטר הנאמנות.   6.2

ערבות לתשלום  
 התחייבות 

אינן   החוב  אגרות 
בביטחונות   מובטחות 

 ו/או שעבודים כלשהם.  

אינן   החוב  אגרות 
בביטחונות   מובטחות 

 ו/או שעבודים כלשהם.  

אינן   החוב  אגרות 
בביטחונות   מובטחות 

 ו/או שעבודים כלשהם.  

 20דירוג
" אס -ilAדירוג  ידי  על   "

רייטינגס   גלובל  פי  אנד 
 .21מעלות בע"מ

" אס -ilAדירוג  ידי  על   "
רייטינגס   גלובל  פי  אנד 

 .22מעלות בע"מ

" על ידי אס -ilAדירוג "
אנד פי גלובל רייטינגס  

 .23מעלות בע"מ

  5%מהותיות (מעל 
 מההתחייבויות)

 כן  כן   כן

אמות מידה פיננסיות  
ועמידת החברה בהן ליום  

31.3.2022 

 : הון עצמי מינימאלי

אמת מידה לצורך עמידה 
שטר   לפי  בהתחייבויות 

ההון העצמי    –  הנאמנות
יפחת   לא  החברה  של 

 מיליון ש"ח.  40מסך של 

לצורך  מידה  אמת 
ריבית    –  התאמת שיעור 

ההון העצמי של החברה  
של   מסך  יפחת   45לא 

 מיליון ש"ח.

 : הון עצמי מינימאלי

אמת מידה לצורך עמידה  
שטר   לפי  בהתחייבויות 

ההון העצמי    –   הנאמנות
יפחת   לא  החברה  של 

של   מיליון   47.5מסך 
 ש"ח. 

לצורך   מידה  אמת 
ריבית   –  התאמת שיעור 

ההון העצמי של החברה  
של   מסך  יפחת   52לא 

 מיליון ש"ח.

 : הון עצמי מינימאלי

אמת מידה לצורך עמידה  
שטר   לפי  בהתחייבויות 

ההון העצמי    –   הנאמנות
יפחת   לא  החברה  של 

 מיליון ש"ח.  65מסך של 

לצורך   מידה  אמת 
ריבית   –  התאמת שיעור 

ההון העצמי של החברה  
של   מסך  יפחת   70לא 

 מיליון ש"ח.

 . אלפי ש"ח 234,236 :.2202.331עצמי של החברה ליום  הון 

   :יחס הון עצמי למאזן 

אמת מידה לצורך עמידה 
שטר   לפי  בהתחייבויות 

   :יחס הון עצמי למאזן 

אמת מידה לצורך עמידה  
שטר   לפי  בהתחייבויות 

   :יחס הון עצמי למאזן 

אמת מידה לצורך עמידה  
שטר   לפי  בהתחייבויות 



 

 

 

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

ההון   –  הנאמנות יחס 
זכויות  כולל  העצמי, 
שתהיינה,  ככל  מיעוט, 
יפחת   לא  המאזן  לסך 

 .  15%משיעור של 

לצורך  מידה  אמת 
ריבית    –  התאמת שיעור 

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

 .16%יפחת משיעור של 

ההון   –  הנאמנות יחס 
זכויות  כולל  העצמי, 
שתהיינה,  ככל  מיעוט, 
יפחת  לא  המאזן  לסך 

 . 16.5%משיעור של 

לצורך   מידה  אמת 
ריבית   –  התאמת שיעור 

כולל  העצמי,  ההון  יחס 
ככל  מיעוט,  זכויות 
שתהיינה, לסך המאזן לא 
של   משיעור  יפחת 

17.5% . 

ההון   –  הנאמנות יחס 
זכויות  כולל  העצמי, 
שתהיינה,  ככל  מיעוט, 
יפחת  לא  המאזן  לסך 

 . 16.5%משיעור של 

מידה   לצורך  אמת 
ריבית   –  התאמת שיעור 

כולל  העצמי,  ההון  יחס 
ככל  מיעוט,  זכויות 
שתהיינה, לסך המאזן לא 
של   משיעור  יפחת 

17.5% . 

 אלפי ש"ח 234,236 :31.3.2022הון עצמי של החברה ליום  

 אלפי ש"ח 1,056,499 :31.3.2022מאזן בניכוי מזומן ליום 

 22.17% :31.3.2022 יחס הון למאזן ליום

השיקים  שיעור 
אותה   ידי  על  המשוכים 
ישות משפטית לא יעלה  

של   שיעור  מסך    5%על 
ללקוחות  האשראי  תיק 

 ברוטו. 

השיקים  שיעור 
אותה  ידי  על  המשוכים 
ישות משפטית לא יעלה  

של   שיעור  מסך    5%על 
ללקוחות   האשראי  תיק 

 ברוטו. 

השיקים   שיעור
אותה  ידי  על  המשוכים 

יעלה  ישות משפטית לא  
של   שיעור  מסך    5%על 

ללקוחות   האשראי  תיק 
 ברוטו. 

שיעור השיקים המשוכים על ידי אותה ישות משפטית הגבוה ביותר הינו  
 מסך תיק האשראי ללקוחות ברוטו.  2.65% בשיעור של

 מגבלות על ביצוע חלוקות 

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

מחזיקי אגרות   כלפי 
 החוב: 

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

למוע הסילוק עד  ד 
והמדויק  הסופי  המלא, 
תנאי   פי  על  החוב  של 
כל   ומילוי  החוב,  אגרות 
החברה   התחייבויות  יתר 
אגרות   מחזיקי  כלפי 

 החוב: 

החברה מתחייבת כי אלא  
אם התקיימו כל התנאים 

יא לא המפורטים להלן, ה
תבצע חלוקה (כהגדרתה 
בחוק החברות), ובכלל זה 
או  תשלם  תכריז,  לא 
וזאת   כל דיבידנד,  תחלק 
הסילוק  למועד  עד 
והמדויק  הסופי  המלא, 
תנאי   פי  על  החוב  של 
כל   ומילוי  החוב,  אגרות 
החברה   התחייבויות  יתר 
אגרות   מחזיקי  כלפי 

 החוב: 



 

 

 

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

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

לסך  העצמי  ההון  יחס 
המאזן יפחת משיעור של 

17.5% ; 

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

 להפרה כאמור; 

החברה עומדת בהוראות  
לענ החברות  יין  חוק 

 החלוקה; 

לפגוע  כדי  בחלוקה  אין 
של   הפירעון  ביכולת 
 החברה את אגרות החוב;

לא מתקיים סימן אזהרה 
(כהגדרתו בתקנות ניירות  

 ערך);

חלוקה   תבוצע  לא 
העולה על     50%בשיעור 

השנתי  הנקי  הרווח  מן 
בהתאם  החברה  של 
הכספיים  לדוחותיה 

 המאוחדים השנתיים; 

של   חלוקה  תבוצע  לא 
שטרם  רווחי   שערוך 
 מומשו. 

המגבלות   אודות  לפירוט 
ראו  החלוקות  ביצוע  על 

א'   1.4סעיף   לנספח 
(סדרה   הנאמנות  לשטר 

 א').

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

לסך  העצמי  ההון  יחס 
המאזן יפחת משיעור של  

19.5% ; 

כל  את  מקיימת  החברה 
המהותית  התחייבויותיה 

נות ותנאי  לפי שטר הנאמ
ב'),  (סדרה  החוב  אגרות 
וביצוע החלוקה לא יגרום  

 להפרה כאמור; 

בהוראות  החברה עומדת 
לעניין  החברות  חוק 

 החלוקה; 

לפגוע  כדי  בחלוקה  אין 
של   הפירעון  ביכולת 
 החברה את אגרות החוב;

לא מתקיים סימן אזהרה 
(כהגדרתו בתקנות ניירות  

 ערך);

חלוקה   תבוצע  לא 
על   העולה   50%בשיעור 

השנתי   הנקי  הרווח  מן 
בהתאם   החברה  של 
הכספיים  לדוחותיה 

 המאוחדים השנתיים; 

של   חלוקה  תבוצע  לא 
שטרם   שערוך  רווחי 

 מומשו. 

המגבלות   אודות  לפירוט 
ראו   החלוקות  ביצוע  על 

 1לנספח    1.4סעיף  
(סדרה   הנאמנות  לשטר 

 ב').

ההון העצמי של החברה  
 מיליון ש"ח; 75-ירד מ

לסך  העצמי  ההון  יחס 
המאזן יפחת משיעור של  

20% ; 

כל  את  מקיימת  החברה 
המהותית  התחייבויותיה 
לפי שטר הנאמנות ותנאי  

(סדרה   החוב  '),  גאגרות 
וביצוע החלוקה לא יגרום  

 להפרה כאמור; 

בהוראות  החברה עומדת 
לעניין  החברות  חוק 

 החלוקה; 

לפגוע  כדי  בחלוקה  אין 
של   הפירעון  ביכולת 
 החברה את אגרות החוב;

לא מתקיים סימן אזהרה 
(כהגדרתו בתקנות ניירות  

 ערך);

חלוקה   תבוצע  לא 
על   העולה   50%בשיעור 

השנתי   הנקי  הרווח  מן 
בהתאם   החברה  של 
הכספיים  לדוחותיה 

 המאוחדים השנתיים; 

של   חלוקה  תבוצע  לא 
שטרם   שערוך  רווחי 

 מומשו. 

המגבלות   אודות  לפירוט 
החלוקות   ביצוע  ראו  על 

 1לנספח    1.4סעיף  
(סדרה   הנאמנות  לשטר 

 ').ג

  Cross Defaultסעיפי 
המהווים עילה לפירעון  

 מיידי 

לפירעון  תועמד  אם 
בהסכמת  שלא  מיידי, 
אגרות  סדרת  החברה, 

לפירעון   תועמד  אם 
בהסכמת  שלא  מיידי, 
אגרות   סדרת  החברה, 

לפירעון   תועמד  אם 
חוב   אגרות  סדרת  מיידי, 
 אחרת שהנפיקה החברה 



 

 

 

 
 

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

שהנפיקה  אחרת  חוב 
רשומה   אשר  החברה, 
(להלן:  בבורסה  למסחר 

האחרת " או  הסדרה   ("
אם יועמד לפירעון מיידי, 
החברה,  בהסכמת  שלא 
החברה   של  אחר  חוב 
שמקורו  חוב  (למעט 
שהועמדו   בהלוואות 
בת   לחברה  או  לחברה 
רכישת  מימון  לצורך 
החברה   של  הלוואות 
חזרה   זכות  ללא  שיהנו 
הבת   לחברת  או  לחברה 

)Non-Recourse ((
" האחר (להלן:  "),  החוב 

על   עולה  היקפו  אשר 
המ  10% של מסך  אזן 

דוחותיה   פי  (על  החברה 
של  האחרונים  הכספיים 
והדרישה  החברה) 
לפירעון מיידי כאמור לא  
לא   החברה  ו/או  הוסרה 
האחר  החוב  את  פרעה 

ימים מהמועד בו   45תוך  
מיידי.  לפירעון  הועמדו 

" זה,  סעיף  "  חובלעניין 
פיננסי   –משמעו   חוב 

הכולל אשראי לזמן קצר  
מגופים  ארוך  לזמן  ו/או 

כלשהם פיננ סיים 
לרבות   והלוואות, 
עניין.   בעלי  הלוואות 
תינתן   לא  כי  יובהר 
ריפוי   תקופת  לחברה 
במצב בו תועמד לפירעון  

 מיידי הסדרה האחרת.

שהנפיקה   אחרת  חוב 
רשומה  אשר  החברה, 
(להלן:   בבורסה  למסחר 

האחרת " או  הסדרה   ("
ד לפירעון מיידי, אם יועמ

החברה,  בהסכמת  שלא 
החברה   של  אחר  חוב 
שמקורו   חוב  (למעט 
שהועמדו   בהלוואות 
בת   לחברה  או  לחברה 
רכישת   מימון  לצורך 
החברה   של  הלוואות 
חזרה  זכות  ללא  שיהנו 
הבת   לחברת  או  לחברה 

)Non-Recourse ((
" האחר (להלן:  "),  החוב 

על   עולה  היקפו  אשר 
של   10% המאזן  מסך 

דוחותיה החברה   פי  (על 
של   האחרונים  הכספיים 
והדרישה   החברה) 
לפירעון מיידי כאמור לא 
לא   החברה  ו/או  הוסרה 
האחר   החוב  את  פרעה 

ימים מהמועד בו   45תוך  
מיידי.  לפירעון  הועמדו 

" זה,  סעיף  "  חובלעניין 
פיננסי    –משמעו   חוב 

הכולל אשראי לזמן קצר 
מגופים  ארוך  לזמן  ו/או 
כלשהם  פיננסיים 

לרבות  וה לוואות, 
עניין.   בעלי  הלוואות 
תינתן   לא  כי  יובהר 
ריפוי   תקופת  לחברה 
במצב בו תועמד לפירעון 

 מיידי הסדרה האחרת.

" הסדרה (להלן: 
יועמד האחרת  אם  או   ("

אחר  חוב  מיידי  לפירעון 
החברה   של  של  ו/או 

ל מאוחדת,  רבות  חברה 
מצטברים   (להלן:  חובות 

האחר " אשר  החוב   ,("
על   עולה    10%היקפו 

החברה   של  המאזן  מסך 
דוחותיה  פי  (על 
של   האחרונים  הכספיים 
והדרישה   החברה) 
לפירעון מיידי כאמור לא 
לא   החברה  ו/או  הוסרה 
האחר   החוב  את  פרעה 

ימים מהמועד בו   30תוך  
מיידי.  לפירעון  הועמדו 

" זה,  סעיף  "  חובלעניין 
פיננסי    –משמעו   חוב 

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

לפירעון   במצב בו תועמד
 מיידי הסדרה האחרת.

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





 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

              מרס ב  13ליום               
2022 

 בלתי מבוקרים 



 תוכן עניינים 
 

 עמוד 
  
  

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 
  

 3 על המצב הכספי   מאוחדים דוחות 
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 רואה החשבון המבקר  סקירה של דוח
 לבעלי המניות של מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ

 
 מבוא  

) הקבוצה  -(להלן  והחברות הבנות    של מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ  ורףהכספי המצ  סקרנו את המידע
הדוח את  הכספי  המאוחד    התמציתי  הכולל  המצב  הדוח   2022,  במרס  31ליום  על  התמציתיים   ות ואת 

המזומנים  המאוחדים   ותזרימי  בהון  השינויים  אחר,  כולל  ורווח  הפסד  או  רווח  שלעל  שלושה   לתקופה 
אחראים לעריכה ולהצגה של מידע    הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  ךתארי  ו באות  השהסתיימחודשים  

וכן    ,"דיווח כספי לתקופות ביניים"  -  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    אלהת ביניים  וכספי לתקופ
לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים    אלהת ביניים  והם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ

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

 
 היקף הסקירה

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

סקירה ואחרים.  אנליטיים  סקירה  הנערכת    נהלי  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת  הינה 
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 
בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל   בהתבסס על סקירתנו לא

 . 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
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 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 המצב הכספי דוחות מאוחדים על 

 מאוחדיםההבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים 

 
 

 בדצמבר  31ליום   מרס ב 31ליום   
  2022  2021  2021 
 מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים 
 43,526  38,147  2,334  מזומנים ושווי מזומנים 

 650,744  339,449  830,136  אשראי ללקוחות לזמן קצר, נטו 
 4,047  675  3,861  חייבים ויתרות חובה

  836,331  378,271  698,317 
       

       שוטפים נכסים לא 
 156,626  46,906  151,340  אשראי ללקוחות לזמן ארוך, נטו 
 702  -  1,093  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

 2,314  954  2,038  נכס זכות שימוש
 2,072  1,647  2,160  רכוש קבוע 

 63,549  2,580  64,482  נכסים בלתי מוחשיים
 226  591  91  נגזרים פיננסים 

 1,055  740  1,298  מסים נדחים 
  222,502  53,418  226,544 
       
  1,058,833  431,689  924,861 
       

       התחייבויות שוטפות
 832  26,619  -   אשראי והלוואות לזמן קצר מנותני אשראי ואחרים  

 143,395  85,623  267,217  אשראי מתאגידים בנקאיים
 1,259  741  1,132  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה  

 92,543  76,690  119,979  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 27,33  6,621  311,22  זכאים ויתרות זכות

 528,4  3,525  4,032  מסים שוטפים לשלם 
  403,583  199,819  253,813   
       

       תוהתחייבויות לא שוטפ
 29,095  -  30,665    פיננסיות לזמן ארוךת יוהתחייבו

 1,093  234  949  התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך 
 415,931  118,170  388,582  אגרות חוב

 1,056  -  808  התחייבויות מיסים נדחים 
 10  10  10  התחייבויות בשל סיום יחסי עובד ומעביד, נטו 

  421,014  118,414  447,185 
       

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

 100,027  56,590  100,027  פרמיה על מניות
 2,567  -  2,567  כתבי אופציה 

 944  289  72,52  וקרנות אחרות, נטו  בגין עסקאות תשלום מבוסס מניותהון קרן 
 71,180  56,577  378,71  יתרת רווח 

  183,834  113,456  174,718 
 49,145  -  250,40  זכויות שאינן מקנות שליטה

 223,863  113,456  234,236  סה"כ הון 
       

  1,058,833  431,689  924,861 
       אלפי ש"ח  1-סכום הנמוך מ*)
 



 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 המצב הכספי דוחות מאוחדים על 

 מאוחדיםההבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים 

 
 

 2022, במאי 23

      
 
 
 
 
 
 

 

 דוד  גרנות   תאריך אישור הדוחות הכספיים 
 יו"ר הדירקטוריון 

 ריאן מואנד  
 מנכ"ל 

 אוהד סיסו  
 סמנכ"ל כספים 

 
 
 
 

 

 



 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 רווח או הפסד ורווח כולל אחר דוחות מאוחדים על 

 מאוחדיםההבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים 

 
 

  

  
  13 שהסתיימו ביוםלשלושה חודשים 
  מרס ב

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
   2202  2021  1202 
 מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  
        

 87,929  15,329  38,065   הכנסות מימון 
        

        הוצאות מימון
הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים, אגרות חוב  

 ואחרים
 
 7,416  3,781  79419, 

התחייבות לבעלי זכויות הוצאת מימון בגין שערוך 
 שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת  

 
 941  -  592 

 531  -  231   הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל שליטה 
 20,917  3,781  8,588   סה"כ הוצאות מימון 

        
 ,01267  11,548  29,477   הכנסות מימון, נטו  

        
 1,924  439  2,519   חזויים בגין הפסדי אשראי הוצאות

        
הפסדי  בגין הכנסות מימון נטו בניכוי הוצאות 

 חזויים  אשראי
 
 26,958  11,109  08865, 

        
 3,302  953  1,614   הוצאות מכירה ושיווק

 ,21719  3,312  9,407   הוצאות הנהלה וכלליות
 52,18  61  98   , נטו אחרותהוצאות 

        
 ,38440  6,783  15,839   רווח לפני מסים על ההכנסה 

        
 ,9329  1,585  4,091   מסים על הכנסה 

        
 ,45230  5,198  11,748   רווח נקי  

        
        רווח נקי מיוחס ל: 

 29,801  5,198  11,533   בעלי מניות החברה 
 651  -  215   בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

   11,748  5,198  30,452 
        

 1.25  0.22  0.43   רווח נקי בסיסי למניה (בש"ח) 
        

 1.23  0.22  0.42   רווח נקי מדולל למניה (בש"ח)
        
        

 
 
 
 
 



 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 רווח או הפסד ורווח כולל אחר דוחות מאוחדים על 

 מאוחדיםההבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים 

 
 

 

  

  
  13 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

  מרס ב

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
   2202  2021  1202 
 מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  
        

 ,45230  5,198  11,748   רווח נקי
        

        רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס): 
        

        המסווגים מחדש לרווח או הפסד   אושיסווגו  סכומים
        ספציפיים   תנאים בהתקיים

        
 )880(  -  1,886   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 110  -  ) 267(    נטו מגידור השקעה נטו בפעילות חוץ  (הפסד) רווח
 )770(  -  1,619   כולל אחר  )הפסדרווח (סה"כ 

        
 ,68229  5,198  13,367   סה"כ רווח כולל

        
        רווח כולל מיוחס ל: 
 ,49429  5,198  12,110   בעלי מניות החברה 

 188  -  1,257   בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
   13,367  5,198  68229, 
        



 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 השינויים בהוןדוחות מאוחדים על 

 מאוחדיםההבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אלפי ש"ח.  1-*)  סכום הנמוך מ

     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  המניות
פרמיה 
  על מניות 

כתבי 
  אופציה 

בגין  הון קרן 
עסקאות עם  

 שליטהבעל 

בגין  הון קרן  
עסקאות תשלום  

  מבוסס מניות 

התאמות הנובעות  
מתרגום דוחות כספיים  

 של פעילויות חוץ 

קרן בגין   
עסקאות  

  גידור
 יתרת
  סה"כ   רווח

זכויות שאינן 
מקנות  
 סה"כ   שליטה

 בלתי מבוקר   
 באלפי ש"ח  

 223,863  49,145  8174,71  71,180  110  )417(  720  531  2,567  100,027  *)     -  (מבוקר) 2202, ינוארב 1יתרה ליום  
                       

 11,748  215  11,533  11,533  -  -  -  -  -  -  -  רווח נקי
 1,619  1,042  577  -  )267(  844  -  -  -  -  -  רווח (הפסד) כולל אחר 

 13,367  1,257  12,110  11,533  )267(  844  -  -  -  -  -  סה"כ רווח (הפסד) כולל
 ) 4,000(  -  ) 000,4(  ) 000,4(  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה

 775  -  577  -  -  -  577  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
 312  -  312  -  -  -  -  312  -  -  -  הטבה הונית מעסקה עם בעל שליטה

 
 762  2,567  100,027  *)     -  2202, מרסב 13יתרה ליום  

 
51,49  427 

 
)157(  378,71  4183,83  50,402  234,236 

  
 הון

  המניות
פרמיה על  

 מניות

בגין  הון קרן  
עסקאות  
תשלום  

  מבוסס מניות 
 יתרת
 סה"כ   רווח

 בלתי מבוקר   
 באלפי ש"ח  

 109,764  53,004  170  56,590  *)     -  (מבוקר) 1202, ינוארב 1יתרה ליום  
           

 5,198  5,198  -  -  -  סה"כ רווח כולל 
 ) 1,625(  ) 1,625(  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה

 119  -  119  -  -  תשלום מבוסס מניותעלות 
 

 56,590  *)     -  1202, מרסב 13יתרה ליום  
 

289  56,577  113,456 



 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 השינויים בהוןדוחות מאוחדים על 

 מאוחדיםההבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים 

 
 

 

 
 אלפי ש"ח.  1-*)  סכום הנמוך מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  המניות
פרמיה 
  על מניות 

כתבי 
  אופציה 

בגין  הון קרן 
עסקאות עם  
 בעל שליטה

בגין  הון קרן  
עסקאות תשלום  

  מבוסס מניות 

התאמות הנובעות  
מתרגום דוחות כספיים  

 של פעילויות חוץ 

קרן בגין   
עסקאות  

  גידור
 יתרת
  סה"כ   רווח

זכויות שאינן 
מקנות  
 סה"כ   שליטה

 באלפי ש"ח  
 

 -  -  56,590  *)     -    1202, ינוארב 1יתרה ליום  
 

170  - 
 
-  53,004  109,764  -  109,764 

                       
 30,452  651  29,801  29,801  -  -  -  -  -  -  -  רווח נקי

 )770(  )463(  )307(  -  110  )417(  -  -  -  -  -  רווח (הפסד) כולל אחר 
 29,682  188  29,494  29,801  110  )417(  -  -  -  -  -  סה"כ רווח (הפסד) כולל

זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברות 
 -  -  -  -  שאוחדו לראשונה 

 
-  - 

 
  -  -  48,957  48,957 

 ) 11,625(  -  ) 11,625(  ) 11,625(  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה
 46,004  -  46,004  -  -  -  -  -  2,567  43,437  -  הנפקת מניות ואופציות למניות 

 550  -  550  -  -  -  550  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
 531  -  531  -  -  -  -  531  -  -  -  הטבה הונית מעסקה עם בעל שליטה

 
 531  2,567  100,027  *)     -  1202, דצמברב 13יתרה ליום  

 
720  )417( 

 
110  71,180  8174,71  49,145  223,863 



 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 תזרימי המזומנים דוחות מאוחדים על 

 מאוחדיםההמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים  הבאורים

 
 

 

 

 
  31 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

  מרס ב
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר  31 ביום
  2202  1202  1202 
 מבוקר   בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 
 30,452  5,198  11,748   רווח נקי

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 
       התאמות לסעיפי רווח או הפסד: 

 1,180  277  841  פחת והפחתות 
 2,964  2,542  88  וריבית על אג"ח הפחתת ניכיון 

 27  -  -  הפסד הון מימוש וגריעת  רכוש קבוע 
 344  659  )243(  מסים נדחים

 426  61  136  הפסד מהשקעה לזמן ארוך 
 550  119  577  עלות תשלום מבוסס מניות 

 531  -  231  הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל שליטה 
  828,1  3,658  6,022  

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
 )375,305(  )59,813(  ),730171(  עלייה באשראי לקוחות 

 )1,100(  )99(  )205(  בחייבים ויתרות חובה  עלייה
 359  )1,281(  ),8084(  בזכאים ויתרות זכות ) ירידהעלייה(

 65,874  65,618  122,479  עלייה באשראי מתאגידים בנקאיים 
 4,000  4,000  -  עלייה בפיקדון מתאגיד בנקאי 

 )35,376(  )10,067(  144  באשראי והלוואות לזמן קצר מנותני אשראי ואחרים  )ירידהעלייה (
  )254,19(  )1,642(  )341,548( 

 )305,074(  7,214  )6,6104(  שוטפת  )ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות (מזומנים נטו 
       

       תזרמי מזומנים מפעילות השקעה: 
 )947(  )102(  )219(  רכישת רכוש קבוע

 )997(  )243(  )54(  רכישת נכס בלתי מוחשי 
 )29,905(  -  -  (א) רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה 

 90  -  -  תמורה ממימוש נכסים קבועים 

  )273(  )345(  )31,759(  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון: 
 )11,625(  )1,625(  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 )295(  )180(  )303(  רעון התחייבות בגין חכירה  יפ
 395,192  -  -  ניכוי הוצאות הנפקה)בהנפקת אגרות חוב (

 )82,000(  -  -  פירעון אגרות חוב

 46,004  -  -  הנפקת הון מניות (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה) 

 347,276  )1,805(  )303(  מימון (ששימשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו מפעילות
       

 10,443  5,064  )41,192(  עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 
 33,083  33,083  43,526  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה 

 43,526  38,147  2,334  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה 



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 תזרימי המזומנים דוחות מאוחדים על 

 מאוחדיםההמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים  הבאורים

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

לשלושה חודשים שהסתיימו  
 ביום

 מרסב 31

לשנה   
 ביום שהסתיימה 

 בדצמבר 31
  2022  2021  1202 
 מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   

       
       רכישת חברות שאוחדו לראשונה 

       : נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום הרכישה
 )106,473(  -  -  אשראי ללקוחות, נטו 
 )3,073(  -  -  חייבים ויתרות חובה

 )54(  -  -  רכוש קבוע
 )1,505(  -  -  נכסי זכות שימוש 

 )7,649(  -  -  נכסים בלתי מוחשיים מזוהים 
 )53,519(  -  -  מוניטין

 58,034  -  -  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 4,313  -  -  התחייבות לספקים ונותני שירותים 

 16,458  -  -  התחייבות לזמן ארוך 
 1,505  -  -  חכירה התחייבות בגין 

 788  -  -  התחייבות מיסים נדחים 
 12,313  -  -  התחייבות לבעלי מניות שאינן מקנות שליטה הנמדדת בשווי הוגן 

 48,957  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה 
  -  -  )29,905(  

 שוטפת  מפעילות  המזומנים  תזרימי על  נוסף  מידע 
 73,827  11,600  34,054  ריבית שהתקבלה 

      
 

 17,767  1,272  8,548  ריבית ששולמה 
       

 6,020  1,955  11,280  סים ששולמו ימ

        



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 

 
 כללי  - : 1באור 

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

), עם התמחות במגזר  B2Bפועלת בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים (. החברה  2008יוני,  
ישראלי. פעילותה העיקרית של החברה הינה מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים (ברובם  -הערבי

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

 וציוד הנדסי (להלן: "תחום הפעילות"). 
 

חברת   -אושרו בקשותיהן של החברה ושל חברת מ.ל.ר.ן פיננסים בע"מ (להלן  2021בדצמבר,  26ביום 
ורי ולחברת הבת  מורחב למתן אשראי לחברה  רישיון  בנכס הבת), לקבלת  מורחב למתן שירות  שיון 

לחוק.   16פיננסי עבור החברה, על ידי רשות שוק ההון וזאת בהתאם לסמכותו של יו"ר הרשות לפי סעיף  
 . 2026בדצמבר,  31תוקף הרישיונות הינו עד ליום 

השלימה החברה רכישה של חברה בת בארה"ב העוסקת במימון כלי רכב יד   2021בנובמבר,    3ביום  
 שניה.

 
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,  16

 
של שלושה חודשים   הלתקופו  2022,  במרס  31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .ב

 דוחות כספיים ביניים).  -באותו תאריך (להלן  השהסתיימ
 יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים.

 
 משבר הקורונה   השלכת .ג

 
. נכון למועד הדוח, הוסרו מגבלות כמעט 2021המשק הישראלי התאושש היטב ממשבר הקורונה בשנת  

במלואן, לרבות חובת עטיית המסכות בחללים סגורים. כמו כן, בתקופת הדוח חלה ירידה משמעותית 
השנים   במהלך  והתחלואה.  ההדבקה  אסטרטגיית 2020  -ו  2021במדדי  ביישום  המשיכה  החברה   ,

, גיוון והוזלת מקורות האשראי. עם זאת לפי התחזיות, הפעילות במשק לא תחזור לסביבה ההרחבה
. לאור אי ודאות מסוימת במשק הישראלי ובעולם, בין היתר,  2023שהייתה צפויה לפני המשבר עד סוף  

בנוגע לגלי תחלואה נוספים בעקבות הנגיף, הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף את השלכות המשבר 
 שמת באופן שוטף צעדים עסקיים והתאמות לאופן פעילותה העסקית בטווח הבינוני והארוך.ומיי

 
 
 
 
 
 



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 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-הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 
לאלה עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים  

 .המאוחדים אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
 

 אירועים משמעותיים בתקופת הדוח  - : 3באור 
 

 

 חלוקת דיבידנד  .א
 

 אלפי    4,000דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך  אישר    2022,  במרס  23ביום    
 . 2022, אפרילב  13אג' למניה ביום החלוקה). הדיבידנד שולם לבעלי מניות החברה ביום  14.97ש"ח (

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

 גם לאחר חלוקת הדיבידנד כאמור.
  

  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 

 
 אשראי ללקוחות, נטו - : 4באור 

 בדצמבר,    31ליום   במרס  31 ליום  
  2022  2021  2021 
 מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  
 853,030  410,965  1,032,087  חובות פתוחים והמחאות לגבייה     

       - בניכוי
 ) 33,358(  ) 18,417(  ) 36,403(  הכנסות מראש (א)

 )424(  ) 2,581(  )231(  חלק המע"מ שישולם בגין ההכנסות מראש  
 819,248  389,967  995,453  סך הכל אשראי ללקוחות ברוטו       
 ) 11,878(  ) 3,612(  ) 13,977(  הפסדי אשראי חזויים (ב)       
 807,370  386,355  981,476  סך הכל אשראי ללקוחות, נטו        
 156,626  46,906  151,340  בניכוי, אשראי לקוחות לזמן ארוך       
 650,744  339,449  830,136  אשראי ללקוחות לזמן קצר, נטו         

 

 
הכנסות מראש בגין עסקאות ממסחר בממסרים דחויים אשר טרם ניתן להכיר בהכנסה בגינן.   .א

הדוחות ואשר ניתן להכיר בהכנסה  החלק היחסי בהכנסה שנצבר ממועד העסקה ועד למועד  
 בגינו נצבר בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית ומוכר ברווח והפסד כהכנסות מימון.

 

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

 . 2021בדצמבר,   31השנתיים של החברה ליום  
 

 

 

  2022 מרסב 31

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

אשראי  
צרכני 

מגובה בכלי 
  רכב

הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 בלתי מבוקר   
 0.49%  0.21%  0.41%  שיעור ההפסד הצפוי

 

6.02%     
       

 

     
 אלפי שח  
       

 

     
 1,149  431  1,687  סך ההפרשה להפסד 

 

8,552  2,158  13,977 
       

 

     
 235,679  201,946  407,540  ערך בספרים ברוטו 

 

141,956  8,332  995,453 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 

 

 אשראי ללקוחות, נטו (המשך)  - : 4באור 
 
 

 (המשך) הפסדי אשראי חזויים: .ב
 

 

  2021 מרסב 31

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
  מוחשית

הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 בלתי מבוקר   
     0.59%  0.25%  0.51%  שיעור ההפסד הצפוי

           
 אלפי ש"ח  
           

 3,612  1,910  588  307  807  סך ההפרשה להפסד 
           

 389,967  12,005  98,881  121,988  157,093  ערך בספרים ברוטו 

 
 

 

  2021בדצמבר  31

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

אשראי  
צרכני 

מגובה בכלי 
  רכב

הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 מבוקר   
 0.52%  0.15%  0.40%  שיעור ההפסד הצפוי

 

6.65%     
       

 

     
 אלפי ש"ח  
       

 

     
 1,129  292  1,155  סך ההפרשה להפסד 

 

7,359  1,943  11,878 
       

 

     
 215,896  189,693  287,202  ערך בספרים ברוטו 

 

119,335  7,122  819,248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 

 
 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

 

אשראי  
צרכני 

מגובה בכלי 
  רכב

הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 בלתי מבוקר   
 באלפי ש"ח  
       

 

     
 1,129  292  1,155  2022בינואר,  1ליום 

 

7,359  1,943  11,878 
בגין  התקופה במשך הפרשה

 חובות שנוצרו בתקופת הדיווח 
 

-  -  - 
 

1,016  -  1,016 
בגין חובות   התקופה במשך גידול

 מתקופות דיווח קודמות 
 

532  139  20 
 

177  215  1,083 
 

 2022, במרס 31ליום 
 

1,687  431  1,149 
 

8,552  2,158  13,977 
 

 

  

אשראי  
לקוחות כנגד  

ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

 
הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 בלתי מבוקר   
 באלפי ש"ח  
       

 

    
 697  294  1,183  2021בינואר,  1ליום 

 

 4,405  6,579 
בגין חובות שנוצרו   התקופה במשך (קיטון) הפרשה

 בתקופת הדיווח 
 

)376(  13  )109( 
 

 -   )472 ( 
בגין חובות מתקופות דיווח   התקופה במשך קיטון

 קודמות 
 

-  -  - 
 

 910  910 
 -  -  -  חובות אבודים שהוכרו במהלך השנה

 

 )3,405 (  )3,405 ( 
 

 2021, במרס 31ליום 
 

807  307  588 
 

 1,910  3,612 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 

 

 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

 

אשראי  
צרכני 

מגובה בכלי 
  רכב

הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 מבוקר   
 באלפי ש"ח  
       

 

     
 697  294  1,183  2021בינואר,  1ליום 

 

-  4,405  6,579 
 -  -  -  רכישת חברות שאוחדו לראשונה 

 

7,440  -  7,440 
 התקופה במשך (קיטון) הפרשה

בגין חובות שנוצרו בתקופת  
 הדיווח 

 

-  -  - 
 

)66(  -  )66( 
בגין חובות   התקופה במשך קיטון

 מתקופות דיווח קודמות 
 

)28(  )2(  432 
 

)15(  390  777 
חובות אבודים שהוכרו במהלך  

 השנה
 

-  -  - 
 

-  995  995 
בגין חובות    התקופה  במשך  קיטון

 מתקופות דיווח קודמות 
 

-  -  - 
 

-  )3,847 (  )3,847 ( 
 

 2021, בדצמבר 31ליום 
 

1,155  292  1,129 
 

7,359  1,943  11,878 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 

 
 אשראי ללקוחות, נטו (המשך)  - : 4באור 

 

 :להלן מידע בדבר החשיפה לסיכון אשראי של החברה בגין יתרות לקוחות  .1
 

  
לקוחות  
     שטרם 

   לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו  הגיע מועד   

  
(ללא    פרעונם

  פיגור בגבייה) 
 עד 

  יום  30
31-60   

  יום
61-120   

  יום
121-180 

  יום
  181מעל 

 סה"כ   יום
 אלפי ש"ח  
 2202,  מרסב 13ליום   
 בלתי  מבוקר   

               
יתרת לקוחות לפני  

הפסדי  הפרשה ל
 3995,45  24,004  2,873  7,932  8,857  50,168  901,619  אשראי חזויים 

               
יתרת הפרשה  

הפסדי אשראי ל
 13,977  2,172  3  4  2  3  11,793  חזויים

               

  
 

 1202,  מרסב 13ליום 
 בלתי  מבוקר   
               

יתרת לקוחות לפני  
הפסדי  הפרשה ל

 389,967  7,119  698  1,074  491  1,613  378,972  אשראי חזויים 
               

יתרת הפרשה  
הפסדי אשראי ל

 3,612  1,814  2  5  15  93  1,683  חזויים
               

  
 

 1202בדצמבר,  31ליום 
 מבוקר   
               

יתרת לקוחות לפני  
הפסדי  הפרשה ל

 819,248  21,213  4,208  4,876  6,800  43,620  738,531  אשראי חזויים 
               

יתרת הפרשה  
הפסדי אשראי ל

 11,878  1,960  2  5  -  3  9,908  חזויים
 

  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 

 
 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:
 2022, מרסב 31 

 (בלתי מבוקר) 
 2021, מרסב 31 

 (בלתי מבוקר) 
 2021בדצמבר,  31 

 (מבוקר) 

 
ערך   

 בספרים 
 
 

ערך    שווי הוגן
 בספרים 

ערך    שווי הוגן 
 בספרים 

 שווי הוגן 

 
 אלפי ש"ח 

 
 

           
 אגרות חוב  

 508,561  509,892  194,860  201,097  508,474  519,959 

 
            

 
 508,561  509,892  194,860  201,097  508,474  519,959 

 

 
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   המחיר שהיה  או  נכס  במכירת  מתקבל  המחיר שהיה  הוא  הפיננסיים  וההתחייבויות 

 ם בשוק במועד המדידה.להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפי
 

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

  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 

 

 מזרי פעילות  - : 6באור 
 

 כללי .א
 

מתן אשראי חוץ בנקאי בישראל, אם רכישת    –עד למועד רכישת לוגנו לחברה היה מגזר פעילות אחד  
לחברה מגזר פעילות נוסף. בהתאם לכך מגזרי הפעילות    סףהתוו  2021בנובמבר,    3חברה זו בתאריך  

 של החברה הינם כדלקמן. 
) CODMהפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי (  מגזרי

קצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה  לצורכי קבלת החלטות לגבי ה 
בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות העסקיות ולה מגזרי פעילות  

 כדלקמן: 
 

 ישראל בלעסקים קטנים ובינוניים בנקאי -אשראי חוץמגזר  .1
 בארה"ב צרכני למימון כלי רכב בנקאי -אשראי חוץמגזר  .2
 

  ליום  השנתיים  הכספיים   לדוחות  2  המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בבאור 
כוללים מסים .  2021,  בדצמבר  31  מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את נכסי המגזר שלא 

נדחים, הלוואות לחברות כלולות, שטרי הון ונגזרים פיננסיים מאחר שנכסים אלה מנוהלים על בסיס  
 קבוצתי.

 

 דיווח בדבר מגזרי פעילות .ב
 תוצאות הפעילות 

 

 

-מגזר אשראי חוץ 
בנקאי לעסקים  
קטנים ובינוניים  

  בישראל 

-מגזר אשראי חוץ
בנקאי צרכני למימון  

  כלי רכב בארה"ב
התאמות 
 למאוחד 

 

 "כ סה
 בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  

,  מרסב  31 ביום שהסתיימה תקופהל
2022 

 
 

 
 

   
 

         
 38,065    8,523  29,542  מחיצוניים   הכנסות
 -  )644(  -  644  מגזריות-בין הכנסות

         
 38,065  )644(  8,523  30,186  הכנסות "כ סה

         
 15,938  -  619  15,319  מגזרי (הפסד)  רווח

         
 98  -  )38(  136  נטו ,  אחרות(הכנסות)  הוצאות

         
 15,839        על ההכנסה  מסים(הפסד) לפני  רווח

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 

 
 

 מזרי פעילות (המשך)  - : 6באור 
 

 (המשך) דיווח בדבר מגזרי פעילות .ב
 (המשך)  הפעילותתוצאות 

 

 

-מגזר אשראי חוץ 
בנקאי לעסקים  
קטנים ובינוניים  

  בישראל 

-מגזר אשראי חוץ
בנקאי צרכני למימון  

  כלי רכב בארה"ב
התאמות 
 למאוחד 

 

 "כ סה
 מבוקר   
 אלפי ש"ח  

,  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
2021 

 
 

 
 

   
 

         
 87,929    5,878  82,051  מחיצוניים   הכנסות
 -  )424(  -  424  מגזריות-בין הכנסות

         
 2987,9  )424(  5,878  82,475  הכנסות "כ סה

         
 42,569  -  1,784  40,785  מגזרי (הפסד)  רווח

         
 2,185  -  -  2,185  נטו , אחרות הוצאות

         
 40,384        על ההכנסה  מסים(הפסד) לפני  רווח

         
 
 

 מידע נוסף  .ג
 

 

-מגזר אשראי חוץ 
בנקאי לעסקים  
קטנים ובינוניים  

  בישראל 

-מגזר אשראי חוץ
בנקאי צרכני למימון  

 סה"כ   כלי רכב בארה"ב
 בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  

       2022,  מרסב 31ליום 
      

 1,058,833 201,374  857,459  נכסי המגזר 
 

 

-אשראי חוץמגזר  
בנקאי לעסקים  
קטנים ובינוניים  

  בישראל 

-מגזר אשראי חוץ
בנקאי צרכני למימון  

 סה"כ   כלי רכב בארה"ב
 מבוקר   
 אלפי ש"ח  

       2021בדצמבר,  31ליום 
      

 924,861 177,840  747,021  נכסי המגזר 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 

 
 התחייבויות תלויות  - : 7באור 

 
 מאוחדות  לחברות ערבויות

הערב   לשיפוי של  התחייבות  [בדרך של  מאוחדת  חברה  לבנקים של  להתחייבות  ערבה  החברה 
הראשי] על פי שיעור החזקתה בחברה המאוחדת. חלקה של החברה בהתחייבויות לבנקים של  

.ה. לדוחות  12אלפי ש"ח. לפירוט נוסף ראה באור    22,867  -החברה מאוחדת לתאריך הדיווח הינו כ
 . 2021בדצמבר,   31ספיים השנתיים של החברה ליום הכ

 
 פיננסיות  שאינן ערבויות

במסגרת פעילותה, החברה מעמידה פתרון מימוני שלם לקבלני תשתיות ובהתאם מעמידה ערבויות  
 מכרז וערבויות ביצוע לקבלנים לטובת פרוייקטים אלו. 

אלפי ש"ח וערבויות    6,978  -העמידה החברה ערבויות ביצוע בהיקף של כ  2022במרץ,    31ליום  
 אלפי ש"ח.   5,238 -מקדמה ומכרז בסך של כ

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן - : 8באור 
 

 אשראי מתאגידים בנקאיים .א
   

 ג' בנקאי   אשראי מתאגיד .1
 

,  2021בדצמבר,    31.ג. לדוחות הכספיים השנתיים ליום  12בהמשך לאמור לעיל בבאור  
סכום מסגרת האשראי על פי הסכם מסגרת האשראי,  הוגדל    2022,  באפריל   10ביום  

 ליון ש"ח. ימ 88ליון ש"ח לסכום של עד  י מ 60מסכום של עד 
 

ריאן, ערבות אישית   מואנד  בחברה, מר  העמיד בעל השליטה  הבנק,  על פי דרישות 
עד   מניות באופן שיביא    60בסכום של  לבצע העברת  וכן התחייב שלא  מיליון ש"ח 

העמדת הערבות וההתחייבות של מר ריאן כאמור אושרו על ידי    לשינוי שליטה בחברה.
אורגני החברה כעסקה שאין בה אלא כדי לזכות את החברה, בהתאם לתקנות החברות  

 .2000-(הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס
 

  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

 

 

 (המשך)  אירועים לאחר תאריך המאזן - : 8באור 
 

 הרחבת סדרה ג' –הנפקת אג"ח  .ב
   

סדרה הרחבת    ל ש  ךהנפיקה החברה למשקיעים מסווגים, בדר  2022,  במאי  2ביום  
פי דוח הקצאה על  ש"ח ע.נ. כ"א,    1אגרות חוב (סדרה ג') בנות    47,525,000קיימת,  

. אגרות החוב דורגו  2022במאי,    1ודוח משלים לו מיום    2022באפריל,    28פרטית מיום  
 .2022באפריל,  28ביום  -ilA וג מעלות בדיר S&Pע"י 

 
ג')   (סדרה  החוב  אגרות  בגין  החברה  ידי  על  שהתקבלה  (ברוטו)  כוללת  התמורה 

אלפי ש"ח. לאחר הרחבת הסדרה כאמור לעיל, היקפה הכולל    46,218  -מסתכמת לכ
 אלפי ש"ח ע.נ.   322,525,000של סדרת אגרות החוב (סדרה ג') הינו 

 
 סדרת אג"ח ד'  –הנפקת אג"ח  .ג

   

הודיעה החברה כי היא בוחנת הנפקה ורישום של סדרת אג"ח    2022במאי,    15ביום  
 .2022במאי,   19ביום   -ilAלות בדירוג  מע   S&Pחדשה (סדרה ד'). אגרות החוב דורגו ע"י  

 
 ד חלוקת דיבידנ .ד

 

אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה    2022,  במאי  23ביום  
ביום החלוקה). הדיבידנד    14.968(אלפי ש"ח    4,000בסך   למניה  לבעלי    ישולם אג' 

 .  2022, ביוני 14מניות החברה ביום  
 

המידה הפיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות של אגרות החוב  החברה עמדה באמות  
') גם לאחר חלוקת הדיבידנד כאמור. ג-ו , ב'(סדרות א'





 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 
 הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה 

               מרס ב  13ליום               
2022 

 



 
 

 תוכן עניינים 
 

 עמוד 
  
  

 2 רואה החשבון המבקר דוח 
 

 ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

3 
  

 4 המיוחסים לחברה  על המצב הכספינתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים 
  

 5 המיוחסים לחברה  דוחות מאוחדים על הרווח הכוללנתונים כספיים מתוך ה
  

 6-7 המיוחסים לחברה דוחות מאוחדים על תזרימי המזומניםנתונים כספיים מתוך ה
  

 8-12 מידע נוסף 
 

 
 



 

  2    

 
 
 

 ד' לתקנות ניירות ערך 38דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 
 1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 
 מבוא 

 
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  

התש"ל (להלן    1970-ומיידיים),  בע"מ  ומסחר  פרויקטים  מ.ל.ר.ן.  ליום    -של    2022במרס,    31החברה), 
באחריות    הולתקופ הינו  הנפרד  הביניים  הכספי  המידע  תאריך.  באותו  חודשים שהסתיימה  שלושה  של 

הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת 
 ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. 

 
 

 היקף הסקירה 
 

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

הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם    סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה
העניינים  לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  מאפשרת  אינה  ולפיכך  בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני 

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

 מסקנה 
 

סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנ"ל אינו ערוך, בהתבסס על  
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 . 1970-התש"ל
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר   אביב, -תל
 חשבון רואי     2022,  מאיב  32

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 
 ,  א'  144מנחם בגין ' רח
 6492102אביב -תל

 

 + 972-3-6232525    . טל
 972-3-5622555+   פקס 

ey.com 

  

 



 
 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 

 
 ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה 

 תונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה נ
 

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של  
דוחות מאוחדים), המוצגים    -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן    2022במרס,    31ליום  הקבוצה  

 . 1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38בהתאם לתקנה 



 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

 .המידע המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
     

 
 

 מרס ב 31ליום 
  31ליום  

 בדצמבר 
  2022  2021  2021 
 מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים 
 41,339  36,509  759  מזומנים ושווי מזומנים 

 594,659  339,449  764,322  אשראי ללקוחות לזמן קצר, נטו 
 1,504  675  1,179  ויתרות חובהחייבים 

  766,260  376,633  637,502 
       

       נכסים לא שוטפים 
 45,520  1,902  49,900  כסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות נטו, לרבות מוניטין נ

 100,735  46,906  82,471  אשראי ללקוחות לזמן ארוך, נטו 
 929  954  787  שימושנכס זכות 

 1,980  1,647  2,002  רכוש קבוע 
 3,107  2,580  3,035  נכסים בלתי מוחשיים

 226  591  91  נגזרים פיננסים 
 1,055  740  1,298  מסים נדחים 

  139,584  55,320  153,552 
       
  905,844  431,953  791,054 
       

       התחייבויות שוטפות
 832  26,619  -   אשראי והלוואות לזמן קצר מנותני אשראי ואחרים  

 80,074  85,623  187,587  אשראי מתאגידים בנקאיים
 606  741  470  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה  

 92,639  ,85376  120,076  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 5,711  56,62  8,704  זכאים ויתרות זכות

 ,5847  3,525  2,715  מסים שוטפים לשלם 
  319,552  199,986  187,446 
       

       תוהתחייבויות לא שוטפ
 12,604  -  13,534  התחייבות אחרות לזמן ארוך  

 345  234  332  התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך 
 415,931  118,267  388,582  אגרות חוב

 10  10  10  התחייבויות בשל סיום יחסי עובד ומעביד, נטו 
  402,458  118,511  428,890 
       

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

 100,027  56,590  100,027  פרמיה על מניות
 2,567  -  2,567  כתבי אופציה 

 944  289  72,52  וקרנות אחרות, נטו  מבוסס מניותבגין עסקאות תשלום  הון קרן 
 71,180  56,577  78,713  יתרת רווח 

       
  183,834  113,456  174,718 
       
  844905,  431,953  791,054 

       אלפי ש"ח  1-סכום הנמוך מ*)
 

        2022, מאיב 23
 דוד  גרנות   תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 יו"ר הדירקטוריון 
 ריאן מואנד  

 מנכ"ל 
 אוהד סיסו  

 סמנכ"ל כספים 
 



 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 המיוחסים לחברה רווח או הפסד ורווח כולל אחר מאוחדים על הדוחות נתונים כספיים מתוך ה

 .המידע המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד

 
     

  

  
  13 שהסתיימו ביום החודשים 3-ל

  מרס ב

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
   2202  2021  1202 
 מבוקר   בלתי מבוקר   
  אלפי ש"ח  
        

 82,475  15,329  30,186   הכנסות מימון 
        

        הוצאות מימון
לתאגידים בנקאיים, אגרות חוב  הוצאות מימון 

 ואחרים
 

 6,248  3,783  05919, 
התחייבות לבעלי זכויות הוצאת מימון בגין שערוך 

שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת הנמדדת  
 בשווי הוגן

 

 649  -  405 
 531  -  231   הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל שליטה 

 19,995  3,783  7,128   סה"כ הוצאות מימון 
        

 62,480  11,546  23,058   הכנסות מימון, נטו  
        

 1,788  439  906   חזויים בגין הפסדי אשראי הוצאות
        

הפסדי  בגין הכנסות מימון נטו בניכוי הוצאות 
 חזויים  אשראי

 
 22,152  11,107  60,692 

        
 3,143  953  840   הוצאות מכירה ושיווק

 16,777  3,312  5,990   הוצאות הנהלה וכלליות
 2,185  60  136   , נטו הוצאות אחרות

 669  2  221   חלק החברה ברווחי חברות מוחזקת 
        

 39,256  6,784  15,407   רווח לפני מסים על ההכנסה 
        

 9,455  1,586  3,874   מסים על הכנסה 
        

 29,801  5,198  11,533   המיוחס לחברה רווח נקי 
        

        המסווגים מחדש לרווח או הפסד   אושיסווגו  סכומים
        ספציפיים   תנאים בהתקיים

        
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של  

 פעילויות חוץ 
 

 844  -  )417( 
תזרימי מזומנים,  רווח (הפסד) בגין עסקאות גידור 

 נטו
 

  )267 (  -  110 
   )730(  -  577   סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר 

        
 29,494  5,198  12,110   סה"כ רווח כולל

        
        

 
  



 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםעל המאוחדים דוחות נתונים כספיים מתוך 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  במרס  31החודשים שהסתיימו ביום  3-ל
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר  31
  2202  1202  1202 
 מבוקר   בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 
 29,801  5,198  11,533   רווח נקי

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 
       התאמות לסעיפי רווח או הפסד: 

 )669(  )2(  )221(  מוחזקת  חברותחלק החברה ברווחי 
 871  277  392  פחת והפחתות 

 2,804  2,546  89  ניכיון וריבית על אג"ח הפחתת 
 27  -  -  הפסד הון מימוש וגריעת  רכוש קבוע 

 344  659  )243(  מסים נדחיםירידה (עלייה) ב
 426  61  135  הפסד מהשקעה לזמן ארוך 
 550  -  775  עלות תשלום מבוסס מניות 

 531  119  231  הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל שליטה 
  158,1  3,660  4,884 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
 )368,852(  )59,813(  )151,399(  עלייה באשראי לקוחות 

 )625(  )99(  325  ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
 1,885  )601,2(  )8,895(  עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

 60,069  65,618  107,513  באשראי מתאגידים בנקאיים עלייה 
 4,000  4,000  -  עלייה בפיקדון מתאגיד בנקאי 

 )35,453(  )10,067(  )139(  ירידה באשראי והלוואות מנותני אשראי ואחרים 
  )49,598(  )1,621(  )338,976( 

 )291,430(  7,237  )907,36(  שוטפת  )ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות (מזומנים נטו 
       

       תזרמי מזומנים מפעילות השקעה: 
 )894(  )102(  )146(  רכישת רכוש קבוע

 )997(  )243(  )54(  רכישת נכס בלתי מוחשי 
 )31,380(  )22(  )3,324(  מזומנים נטו מפעילות השקעה בגין עסקאות עם חברות מוחזקות

 90  -  -  קבועים תמורה ממימוש נכסים 
  )3,524(  )367(  )33,181( 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון: 
 )11,625(  )1,625(  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 )204(  )180(  )149(  פרעון התחייבות בגין חכירה  
 395,192  -  -  ניכוי הוצאות הנפקה)בהנפקת אגרות חוב (

 )82,000(  -  -  פירעון אגרות חוב
 46,004  -  -  הנפקת הון מניות (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה) 

 347,367  )1,805(  )149(  מימון(שישמשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
       

 9,895  5,065  )40,580(  עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 
 31,444  31,444  41,339  ושווי מזומנים לתחילת תקופה יתרת מזומנים 

 41,339  36,509  759  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה 



 
 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםעל המאוחדים דוחות נתונים כספיים מתוך 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  במרס  31החודשים שהסתיימו ביום  3-ל
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר  31
  2202  1202  1202 
 מבוקר   בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח   
       

       מידע נוסף על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 

 69,727  11,600  25,967  ריבית שהתקבלה 

 17,049  1,272  5,797  ריבית ששולמה 

 6,020  1,955  11,239  ששולמו מיסים 

       



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 מידע נוסף 

 

 
 כללי  - : א
 

חודשים    שלושהשל    הולתקופ  2022,  מרסב  31  ליום  מתומצתת  במתכונת  ערוך  זה  נפרד  כספי  מידע
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה   השהסתיימ

הכספיים  1970-התש"ל הדוחות  על  הנפרד  הכספי  למידע  בהקשר  זה  נפרד  כספי  במידע  לעיין  יש   .
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה    2021בדצמבר,    31השנתיים של החברה ליום  

 . הםאלי
 

 המיוחסים לחברה  אשראי ללקוחות, נטובדבר  גילוי - : ב
 

 בדצמבר,    31ליום   במרס  31 ליום  
  2022  2021  2021 
 מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  
    735,336  410,965  887,277  חובות פתוחים והמחאות לגבייה     

       - בניכוי
 (34,999)  ) 18,417(  ) 34,828(  הכנסות מראש (א)

 (424)  ) 2,581(  )231(  חלק המע"מ שישולם בגין ההכנסות מראש  
    699,913  389,967  852,218  סך הכל אשראי ללקוחות ברוטו       
 (4,519)  ) 3,612(  ) 5,425(  הפסדי אשראי חזויים (ב)       
    695,394  386,355  846,793  אשראי ללקוחות, נטו  סך הכל       
    100,735  46,906  82,471  בניכוי, אשראי לקוחות לזמן ארוך       
    594,659  339,449  764,322  אשראי ללקוחות לזמן קצר, נטו         

 
בהכנסה בגינן. החלק הכנסות מראש בגין עסקאות ממסחר בממסרים דחויים אשר טרם ניתן להכיר   .1

היחסי בהכנסה שנצבר ממועד העסקה ועד למועד הדוחות ואשר ניתן להכיר בהכנסה בגינו נצבר בהתאם  
 לשיטת הריבית האפקטיבית ומוכר ברווח והפסד כהכנסות מימון. 

  



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 מידע נוסף 

 

 

 (המשך)  המיוחסים לחברה אשראי ללקוחות, נטוגילוי בדבר  - : ב
 

 הפסדי אשראי חזויים:  .2
 

 . לדוחות הכספיים המאוחדים )2(י' 2לגבי מדיניות ההפרשה ראה באור   -אשראי חזוייםהפסדי  .א
 

 

  2022 מרסב 31

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
  מוחשית

הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 בלתי מבוקר   

     0.49%  0.21%  0.41%  ההפסד הצפוישיעור 

           
           

 5,425  2,158  1,149  431  1,687  סך ההפרשה להפסד 

           
 852,218  8,332  235,679  201,946  406,261  ערך בספרים ברוטו 

 

  2021 מרסב 31

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

לנותני אשראי 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
  מוחשית

הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 בלתי מבוקר   
     0.59%  0.25%  0.51%  שיעור ההפסד הצפוי

           
           

 3,612  1,910  588  307  807  סך ההפרשה להפסד 
           

 389,967  12,005  98,881  121,988  157,093  ערך בספרים ברוטו 

  2021בדצמבר  31

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

 
הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 מבוקר   
 0.52%  0.15%  0.40%  שיעור ההפסד הצפוי

 

    
       

 

    
       

 

    
 1,129  292  1,155  סך ההפרשה להפסד 

 

 1,943  4,519 
       

 

    
 215,896  189,693  287,202  ערך בספרים ברוטו 

 

 7,122  699,913 



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 מידע נוסף 

 

 
 (המשך)  המיוחסים לחברה אשראי ללקוחות, נטוגילוי בדבר  - : ב
 

 :(המשך) הפסדי אשראי חזויים .2
 

 :בהפרשה להפסדי אשראילהלן התנועה  .ב
 

  

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

 
הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 בלתי מבוקר   
 באלפי ש"ח  
       

 

    
 1,129  292  1,155  2022בינואר,  1ליום 

 

 1,943  4,519 
בגין חובות   התקופה במשך קיטון

 מתקופות דיווח קודמות 
 

532  139  20 
 

 215  906 
 

 2022, במרס 31ליום 
 

1,687  431  1,149 
 

 2,158  5,425 

 

  

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

 
הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 בלתי מבוקר   
 באלפי ש"ח  
       

 

    
 697  294  1,183  2021בינואר,  1ליום 

 

 4,405  6,579 

 התקופה במשך (קיטון) הפרשה
 בגין חובות שנוצרו בתקופת הדיווח 

 

)376(  13  )109( 
 

 -   )472 ( 
בגין חובות   התקופה במשך קיטון

 מתקופות דיווח קודמות 
 

-  -  - 
 

 910  910 
חובות אבודים שהוכרו במהלך  

 השנה
 

-  -  - 
 

 )3,405 (  )3,405 ( 
 

 2021, במרס 31ליום 
 

807  307  588 
 

 1,910  3,612 

 
 
 
 
 



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 מידע נוסף 

 

 
 המיוחסים לחברה (המשך)  אשראי ללקוחות, נטוגילוי בדבר              -  ב

 
 :(המשך) חזוייםהפסדי אשראי  .2

 

 :(המשך) להלן התנועה בהפרשה להפסדי אשראי .ב
 

  

אשראי לקוחות  
כנגד ממסרים  
דחויים בערוץ  

  ישיר 

אשראי לנותני 
שירותי מטבע 
כנגד ממסרים  

  דחויים 

הלוואות 
מגובות 
בבטוחה 
 מוחשית

 

 
הפרשה 
 סה"כ   ספציפית 

 מבוקר   
 באלפי ש"ח  
       

 

    
 697  294  1,183  2021בינואר,  1ליום 

 

 4,405  6,579 
בגין חובות   התקופה במשך קיטון

 מתקופות דיווח קודמות 
 

)28(  )2(  432 
 

 390  792 
חובות אבודים שהוכרו במהלך  

 השנה
 

-  -  - 
 

 995  995 
בגין חובות    התקופה  במשך  קיטון

 מתקופות דיווח קודמות 
 

-  -  - 
 

 )3,847 (  )3,847 ( 
 

 2021, בדצמבר 31ליום 
 

1,155  292  1,129 
 

 1,943  4,519 

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

 

 לקוחות שטרם   
פרעונם   הגיע מועד

 (ללא פיגור בגבייה) 

   לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו 

   
 עד 

  יום  30
31-60   

  יום
61-120   

  יום
121-180 

  יום
  181מעל 

 סה"כ   יום
 בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  
 2022,  מרסב 31ליום   

יתרת לקוחות לפני  
הפסדי  הפרשה ל

 852,218  13,596  2,113  4,546  2,042  5,836  824,085  אשראי חזויים 
יתרת הפרשה  

הפסדי אשראי ל
 5,245  2,172  3  4  2  3  3,061  חזויים

 
 

 לקוחות שטרם   
פרעונם   הגיע מועד

 (ללא פיגור בגבייה) 

   לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו 

   
 עד 

  יום  30
31-60   

  יום
61-120   

  יום
121-180 

  יום
  181מעל 

 סה"כ   יום
 בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח  
 2021,  מרסב 31ליום   

יתרת לקוחות לפני  
הפסדי  הפרשה ל

 389,967  7,119  698  1,074  491  1,613  378,972  אשראי חזויים 
יתרת הפרשה  

הפסדי אשראי ל
 3,612  1,814  2  5  15  93  1,683  חזויים

 



 
 

 מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע"מ 

 מידע נוסף 

 

 
 המיוחסים לחברה (המשך)  אשראי ללקוחות, נטוגילוי בדבר              -  ב

 
 :(המשך) הפסדי אשראי חזויים .2

 
 :(המשך) להלן מידע בדבר החשיפה לסיכון אשראי של החברה בגין יתרות לקוחות .ג

  
 לקוחות שטרם   

  פרעונם  הגיע מועד
 (ללא פיגור בגבייה) 

   לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו 

   
 עד 

  יום  30
31-60   

  יום
61-120   

  יום
121-180 

  יום
  181מעל 

 סה"כ   יום
 מבוקר   
 אלפי ש"ח  
 2021בדצמבר,  31ליום   

יתרת לקוחות לפני  
הפסדי  הפרשה ל

 699,913  12,361  1,990  2,628  1,065  4,610  677,259  אשראי חזויים 
יתרת הפרשה  

הפסדי אשראי ל
 4,519  1,960  2  5  -  3  2,549  חזויים

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קטים ומסחר בע"מ יפרוי .מ.ל.ר.ן
 2022ת לשנ   ראשוןרבעון 

 מנהלים הצהרות

 

 

 



2 

 

  ):1ג(ד)(38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 
 
 

 הצהרת מנהלים 
 הצהרת מנהל כללי 

 

 , מצהיר כי:מואנד ריאןאני, 

") לרבעון  התאגידיקטים ומסחר בע"מ (להלן: "יפרו  .בחנתי את הדוח הרבעוני של מ.ל.ר.ן )1(
 "); הדוחות(להלן: " 2022של שנת  ראשוןה

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 

 יחס לתקופת הדוחות; אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתי

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; 

ולוועדגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירק )4( והדוחות   ת הביקורתוטוריון 
של התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל   הכספיים

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

 

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

 

 

 

 

 

 , מנכ"ל מואנד ריאן  2022במאי  23

 

 

  
  



3 

 

 ): 2ג(ד)(38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 
 

 
 הצהרת מנהלים 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 

 

 , מצהיר כי: אוהד סיסואני, 

ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת  בחנתי את הדוחות הכספיים   )1(
של   ראשוןה") לרבעון  התאגידקטים ומסחר בע"מ (להלן: "יפרוי  .ל מ.ל.ר.ןהביניים ש

 ");הדוחות לתקופת הבינייםאו "  " הדוחות (להלן: " 2022שנת 

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

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

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

מתייחסים  שאליהם  ולתקופות  לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות 
 הדוחות; 

ולוועדות הביקורת והדוחות גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד,   )4( לדירקטוריון 
ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל   , כל תרמית, בין מהותיתהכספיים של התאגיד

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   2022במאי  23

 סמנכ"ל כספים 
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	1.1. החברה התאגדה בישראל תחת שמה הקודם "מ.ל. – א.מ.ר.מ. השקעות בע"מ" ביום 6 בפברואר 2008, כחברה פרטית מוגבלת במניות, על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"). ביום 30 באוגוסט 2009 שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי "מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ". בעל...
	1.2. ביום 2 בנובמבר 2021 השלימה החברה רכישת 40% מהונן המונפק (בדילול מלא) של החברות Lugano Capital, Inc. ("לוגאנו") ו-.Drive On, Inc ("דרייב און"), המאוגדות ופועלות בארה"ב בתחום מתן אשראי חוץ בנקאי לרכישת רכבי יד שנייה. לפרטים נוספים אודות הרכישה ראו ...
	1.3. נכון למועד הדוח, לחברה שני תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2022, המצורפים לדוח זה:
	(1) מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים (B2B) בישראל, עם התמחות במגזר הערבי-ישראלי. פעילותה העיקרית של החברה הינה מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים (שיקים דחויים), ברובם כאלה שנכתבו על ידי צדדים שלישיים, המוסבים לטובת החברה (ניכיון שיקים), וכן במתן אשראי...
	(2) מתן אשראי חוץ בנקאי לרכישת רכבי יד שנייה, אשר מובטח על ידי אותם רכבים, באמצעות לוגאנו, ואשר ממומש בחלקו באמצעות סוכנות רכבי יד שנייה המופעלת על ידי דרייב און.
	לפרטים נוספים אודות תחומי הפעילות של החברה, ראו חלק 3 לפרק א' של הדוח התקופתי.
	1.4. נכון למועד הדוח, לחברה רישיון מורחב למתן אשראי וכן רישיון מורחב למתן שירות בנכס פיננסי, בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 ("חוק הפיקוח"). כמו כן, לחברה הבת, מלרן פיננסים, רישיון מורחב למ...
	(*) ענף הפיננסים כולל לקוחות שהינם מנכי משנה. יצוין, כי המחאות שנמסרו לחברה על ידי מנכי משנה, נמסרו מלקוחותיהם של מנכי המשנה העוסקים בענפי פעילות שונים ומגוונים באופן המגדיל את הפיזור הכולל.
	(*) ענף הפיננסים כולל לקוחות שהינם מנכי משנה. יצוין, כי המחאות שנמסרו לחברה על ידי מנכי משנה, נמסרו מלקוחותיהם של מנכי המשנה העוסקים בענפי פעילות שונים ומגוונים באופן המגדיל את הפיזור הכולל.
	(*) ענף הפיננסים כולל לקוחות שהינם מנכי משנה. יצוין, כי המחאות שנמסרו לחברה על ידי מנכי משנה, נמסרו מלקוחותיהם של מנכי המשנה העוסקים בענפי פעילות שונים ומגוונים באופן המגדיל את הפיזור הכולל.
	(*) ימים לפירעון – מספר הימים שנותרו מיום 31 במרץ 2022 ועד למועד החוזי לפירעון החוב.

	0-30
	31-60
	61-90
	91-120
	121-180
	181-365
	365 ומעלה
	Joseph Ginossar

	eb10c4f7-178d-480f-a39f-4a304fdf1fb6.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	0c610f95-787a-4878-97b2-c6234db817a4.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	aa1c6c82-4acb-4502-a681-ab35c9441fe3.pdf
	Slide Number 1

	25ded0d7-25cd-4237-ba6b-89c4c7238550.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	0c610f95-787a-4878-97b2-c6234db817a4.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3


	df7eb3aa-fd5d-41ca-8d8c-24a3e6194fb4.pdf
	Slide Number 1

	25ded0d7-25cd-4237-ba6b-89c4c7238550.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	0c610f95-787a-4878-97b2-c6234db817a4.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3



	dbb751a1-081d-4e53-9716-b4cf05e8c1ef.pdf
	Slide Number 1

	eb10c4f7-178d-480f-a39f-4a304fdf1fb6.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	0c610f95-787a-4878-97b2-c6234db817a4.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	aa1c6c82-4acb-4502-a681-ab35c9441fe3.pdf
	Slide Number 1

	25ded0d7-25cd-4237-ba6b-89c4c7238550.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	0c610f95-787a-4878-97b2-c6234db817a4.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3


	df7eb3aa-fd5d-41ca-8d8c-24a3e6194fb4.pdf
	Slide Number 1

	25ded0d7-25cd-4237-ba6b-89c4c7238550.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	0c610f95-787a-4878-97b2-c6234db817a4.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3



	71033d5a-65ad-4f8c-b062-087ab3925075.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	0c610f95-787a-4878-97b2-c6234db817a4.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

	aa1c6c82-4acb-4502-a681-ab35c9441fe3.pdf
	Slide Number 1

	25ded0d7-25cd-4237-ba6b-89c4c7238550.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	0c610f95-787a-4878-97b2-c6234db817a4.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3


	df7eb3aa-fd5d-41ca-8d8c-24a3e6194fb4.pdf
	Slide Number 1

	25ded0d7-25cd-4237-ba6b-89c4c7238550.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	0c610f95-787a-4878-97b2-c6234db817a4.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3


	0f2e7b3b-3f8f-497e-874d-45c1a058f48c.pdf
	1.1. החברה התאגדה בישראל תחת שמה הקודם "מ.ל. – א.מ.ר.מ. השקעות בע"מ" ביום 6 בפברואר 2008, כחברה פרטית מוגבלת במניות, על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"). ביום 30 באוגוסט 2009 שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי "מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ". בעל...
	1.2. ביום 2 בנובמבר 2021 השלימה החברה רכישת 40% מהונן המונפק (בדילול מלא) של החברות Lugano Capital, Inc. ("לוגאנו") ו-.Drive On, Inc ("דרייב און"), המאוגדות ופועלות בארה"ב בתחום מתן אשראי חוץ בנקאי לרכישת רכבי יד שנייה. לפרטים נוספים אודות הרכישה ראו ...
	1.3. נכון למועד הדוח, לחברה שני תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2022, המצורפים לדוח זה:
	(1) מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים (B2B) בישראל, עם התמחות במגזר הערבי-ישראלי. פעילותה העיקרית של החברה הינה מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים (שיקים דחויים), ברובם כאלה שנכתבו על ידי צדדים שלישיים, המוסבים לטובת החברה (ניכיון שיקים), וכן במתן אשראי...
	(2) מתן אשראי חוץ בנקאי לרכישת רכבי יד שנייה, אשר מובטח על ידי אותם רכבים, באמצעות לוגאנו, ואשר ממומש בחלקו באמצעות סוכנות רכבי יד שנייה המופעלת על ידי דרייב און.
	לפרטים נוספים אודות תחומי הפעילות של החברה, ראו חלק 3 לפרק א' של הדוח התקופתי.
	1.4. נכון למועד הדוח, לחברה רישיון מורחב למתן אשראי וכן רישיון מורחב למתן שירות בנכס פיננסי, בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 ("חוק הפיקוח"). כמו כן, לחברה הבת, מלרן פיננסים, רישיון מורחב למ...
	(*) ענף הפיננסים כולל לקוחות שהינם מנכי משנה. יצוין, כי המחאות שנמסרו לחברה על ידי מנכי משנה, נמסרו מלקוחותיהם של מנכי המשנה העוסקים בענפי פעילות שונים ומגוונים באופן המגדיל את הפיזור הכולל.
	(*) ענף הפיננסים כולל לקוחות שהינם מנכי משנה. יצוין, כי המחאות שנמסרו לחברה על ידי מנכי משנה, נמסרו מלקוחותיהם של מנכי המשנה העוסקים בענפי פעילות שונים ומגוונים באופן המגדיל את הפיזור הכולל.
	(*) ענף הפיננסים כולל לקוחות שהינם מנכי משנה. יצוין, כי המחאות שנמסרו לחברה על ידי מנכי משנה, נמסרו מלקוחותיהם של מנכי המשנה העוסקים בענפי פעילות שונים ומגוונים באופן המגדיל את הפיזור הכולל.
	(*) ימים לפירעון – מספר הימים שנותרו מיום 31 במרץ 2022 ועד למועד החוזי לפירעון החוב.
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