מצגת לשוק ההון
מ  .ל  .ר  .ן פרוייקטים ומסחר בע " מ

1

הבהרה משפטית
כללי
•

•

•

•

מידע צופה פני עתיד

מצגת זאת נועדה אך ורק לשם המחשת מידע הכלול בדוח הכספי של החברה ליום
 31במרץ  .2022אין במצגת כדי להוות הצעה להשקעה או לרכישת ניירות ערך של
החברה והיא אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו.
המצגת נערכה לשם הצגה נוחה ותמציתית בלבד ,היא אינה ממצה או מתיימרת
להקיף את מלוא הנתונים אודות החברה ,פעילותה או את כל המידע העשוי להיות
רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בחברה ,וכן אינה מחליפה
את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לציבור .בכל מקרה של
סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג במצגת זו לבין המידע המופיע בדיווחי
החברה כאמור ,יגבור האמור בדיווחי החברה.
למען הסר ספק מובהר ,כי החברה אינה מתחייבת לעדכן את המצגת ,ובכלל זה
לעדכן או לשנות נתונים ו/או תחזית ו/או הערכה שנכללו בה.
תשומת הלב מופנית לכך שהמצגת כוללת ,בין היתר ,נתונים אשר נכללים במצגת
זו לראשונה ,או שהוצגו בפילוח או ברמת פירוט שונים מאשר מופיע בדיווחי
החברה .לענין זה ראו טופס הדיווח אליו מצורפת המצגת.

DISCLAIMER

•

•

•

מצגת זו כוללת בין היתר ,תחזיות ביחס לפעילות החברה בעתיד ,יעדים
ואסטרטגיה עסקית ("המידע") אשר עשויים להיחשב כמידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח  .1968 -מידע כאמור ,מבוסס על הערכות
והנחות עדכניות של הנהלת החברה ,נכון למועד המצגת ,שהן בלתי ודאיות מטבען,
אינן בשליטתה הבלעדית של החברה ,עשויות שלא להתקיים או להתקיים באופן
שונה מתכנוני החברה ,ומתבססות בחלקן על הערכות סובייקטיביות בלבד.
התממשותו של המידע צופה פני עתיד עשויה להיות מושפעת מגורמי הסיכון
המאפיינים את פעילות החברה והשוק בו היא פועלת ,וכן מההתפתחויות בסביבה
הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה והשוק בו היא
פועלת ,אשר אינם ניתנים להערכה מראש ובאופיים אינם בשליטתה הבלעדית של
החברה.
לפיכך על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה כמוצג במצגת הינן סבירות ,לחברה
אין כל ודאות כי ציפיותיה ,הערכותיה ותכניותיה יתממשו ולפיכך המידע עשוי
להיות שונה מהותית מהמוערך במצגת או מהמשתמע ממצגת זו.
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מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ

אודות מלרן

3

פרופיל החברה
חברה מובילה וצומחת
בענף המימון החוץ-בנקאי,
המתמחה במתן אשראי
לעסקים ( ,)B2Bעם מיקוד
במגזר הערבי-ישראלי

1

+13

שנות
ניסיון

ניסיון ,מוניטין
והכרות עם שוק צומח

+35

מנהלים
ועובדים
בישראל

פלטפורמה מקצועית
ורחבה

+450

לקוחות
פעילים
בישראל

2

חברה ציבורית שהאג"ח שלה
מדורגות  ilA -על ידי מעלות

סל רחב של פתרונות אשראי ,לרבות:
מימון הון חוזר באמצעות ניכיון
ממסרים דחויים ,הלוואות ,מימון
פרויקטי נדל"ן ותשתיות.

לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד
רבעונית של לפחות  30%מהרווח
הנקי .תשואת הדיבידנד הממוצעת
בשנת  2021עמדה על כ – 3.7%

פעילות אשראי חוץ-
בנקאי בארה"ב
לרכישת רכבי יד שנייה

מתודולוגיית חיתום וניהול
סיכונים קפדנית תוך שמירה
על שיעורי הוצאות להפסדי
אשראי נמוכים

לחברה רישיונות עיסוק
מאת משרד האוצר:
רישיון למתן אשראי
מורחב
ורישיון למתן שירות
בנכס פיננסי
מורחב

A-

 1הנתונים המוצגים מתייחסים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ  , 2022או ליום  31במרץ  , 2022לפי העניין ,אלא אם צוין אחרת.
 " 2לקוחות אשר ביצעו עסקאות עם החברה בתקופה של שניים עשר חודשים שקדמה למועד הדו"ח.
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מלרן במספרים

1

צמיחה רב שנתית בכל
מדדי הביצוע המרכזיים

פעילות בישראל

+15

תוצאות מאוחדות לתקופה
מיליארד ש"ח

סך היקף עסקאות מצטבר מתחילת
הפעילות בישראל

+1.1

מיליארד ש"ח

154%

~981

107%

~234

148%

~38

שיעור הוצאות להפסדי אשראי ביחס
להיקף העסקאות בתקופה

122%

~12

~47%

שיעור הגידול הממוצע בתיק האשראי על פני
השנים  – 2017מרץ 2022

 1הנתונים המוצגים מתייחסים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ  ,2022או ליום  31במרץ  , 2022לפי העניין ,אלא אם צוין אחרת.
 2הגידול הינו ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
" 3מאזן" משמעו מאזן החברה (בניכוי מזומן ושווי מזומן) כמוצג בדוחות הכספיים הסקורים המאוחדים של החברה .יתרת ההון המשויכת לבעלי המניות ליום  31במרץ2022 ,
הסכמה לסך של כ –  184מיליון ש"ח.

מיליון ש"ח

יתרת תיק אשראי ,נטו

היקף עסקאות מצטבר בתקופה

~0.08%

2

מיליון ש"ח

הון המהווה  22%מהמאזן

3

מיליון ש"ח

הכנסות בתקופה

מיליון ש"ח

רווח נקי בתקופה המשקף תשואה על ההון
של כ28% -
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מבנה החזקות
בנובמבר  2021הושלמה
כניסת משקיע אסטרטגי –
דיסקונט קפיטל
שילוב משקיעים בעלי ערך אסטרטגי מהווה
יתרון מבחינת יכולת התפתחות לצד חיזוק ההון
לצורך הרחבת פעילות האשראי של החברה.

מבנה החזקות

1

הציבור
14.84%
מור השקעות
9.25%
מואנד ריאן
50.15%

2

עילדב השקעות
12.76%
דיסקונט קפיטל
13.00%

 1מבנה החזקות ליום  ,7.4.22ומוצגים בשיעורי החזקה רגילים ללא דילול.
 2אחזקותיו של מר מואנד ריאן הינן באמצעות מ.אי.מ הולדינגס בע"מ ,חברה פרטית בבעלותו המלאה (.)100%
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הנהלה החברה

דוד גרנות

מואנד ריאן

יו"ר הדירקטוריון

מייסד ומנכ"ל

•
•
•
•
•

 40שנות ניסיון
בתחום האשראי
כיהן כמנכ " ל של
הבנק הבינלאומי .
כיהן כמנכ " ל של
בנק דיסקונט .
כיהן כמנכ " ל בנק
אגוד
יו " ר ועדת
הלוואות של
הראל ביטוח .

•  20שנות ניסיון
בתחום האשראי
חוץ בנקאי
• בעבר בעלים של
חברת מסחר והפצה
של מערכות מחשב
במגזר הערבי .
• בוגר לימודי תואר
( ) B.S.cבמתמטיקה
ומדעי המחשב .

הנהלת החברה
ובעלי תפקידים

אלכס שקולניקוב

יובל מרקו ,עו"ד

אוהד סיסו ,רו"ח

מוסטפה נג'מי

אתי אלון

רונה גינדין ,עו"ד

ג'וזיף אטרש

אורן חודין ,עו"ד

משנה למנכ"ל

יועמ"ש ומזכיר
חברה

סמנכ"ל כספים

מנהל מכירות
וקשרי לקוחות

מנהלת חיתום
וחדר עסקאות

מנהלת מחלקת נדל"ן

מנהל שיווק
ותפעול מכירות

קצין ציות

•  11שנות ניסיון
בתחומי הייעוץ
המשפטי  ,מזכירות
חברה וציות .
• בעבר מזכיר הבנק
והחברות הבנות
ומנהל האחריות
התאגידית בבנק
ירושלים בע " מ .
• יועץ משפטי
במחלקה המשפטית ,
מזכיר חברה וקצין
ציות בש  .שלמה
חברה לביטוח בע " מ .

•  11שנות ניסיון
בפיננסים ויעוץ
• בעבר סניור מנג ' ר
בפירמת ראיית
החשבון . EY
• בוגר תואר ראשון
בכלכלה
וחשבונאות
מאוניברסיטת
תל אביב .

•  20שנות ניסיון
בתחום המכירות
במגזר הפיננסי
• בוגר לימודי תואר
() B.S.c
במתמטיקה ומדעי
המחשב .

•  7שנות ניסיון
בתחום ניהול
סיכונים
• בעלת תואר ראשון
בתקשורת ומדעי
החברה ותואר שני
במימון .

•

•

•

•

 10שנות ניסיון
בפיננסים  ,ייעוץ
וניהול סיכונים
בעבר מנג ' ר בפירמת
ראיית החשבון
. E&Y
בוגר תואר ראשון
בחשבונאות וכלכלה
מהאוניברסיטה
העברית בירושלים .
בעל רשיון רואה
חשבון .

•  20שנות ניסיון בליווי
נדל " ן  ,פיננסי ומשפטי
• ליוותה מאות
פרוייקטים בישראל
בהקמה בשיטת הליווי
הפיננסי הסגור  ,לרבות
שיתופי פעולה עם
חברות ביטוח ובנקים
( תמ " א  , 38קומבינציה ,
קבוצות רכישה וכו ).
• עו " ד ובעלת תואר
ראשון במנהל עסקים .

•

•

•

•

 20שנות ניסיון
בשיווק  ,פרסום
ומדיה .
בעבר ; מנכ " ל ערוץ
הטלוויזה הייעודי
בשפה הערבית .
מנכ " ל שותף ניוסאונד
אינטראקטיב  .ספקית
התוכן הערבי הגדולה
בישראל .
מנכ " ל ומייסד אתר
האינטרנט שבלול ,
אתר הילדים והנוער
הגדול בעולם הערבי .

•  11שנות ניסיון
בתחום הרגולציה
הפיננסית והיעוץ
המשפטי .
• בעבר קצין ציות
בקבוצת חברות
הפועלות בתחום
האשראי החוץ
בנקאי .
• בעל תארים שניים
במשפטים ומנהל
עסקים מאוניברסיטת
תל  -אביב .
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צוות רחב ומנוסה
•

הקפדה על חיתום וניהול סיכונים

•

הצוות הקיים מאפשר המשך צמיחה

•

ציות מדוקדק לנהלים ורגולציה

•

הקפדה על כללי הממשל התאגידי

•

דירקטוריון מגוון ומקצועי ,הכולל:
•

דירקטורים בעלי כישורים מקצועיים מגוונים ואוריינטציה עסקית

•

רוב של דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים

•

רוב של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

פלטפורמה מקצועית רחבה של

 35מנהלים ועובדים מנוסים
30

יו"ר דירקטוריון

מבקר פנים

דוד גרנות

פאהן קנה

מנכ"ל
מואנד ריאן

משנה למנכ"ל
אלכס שקולניקוב ,רו"ח

מנהלת מחלקת
נדל"ן ותשתיות

מנהל שיווק

יועמ"ש ומזכיר
חברה

מנהל מערכות
מידע

קצין ציות

מנהל קשרי
לקוחות

מנהלת חיתום

סמנכ"ל כספים

צוות משפטי

צוות  ITואבטחת
מידע

צוות ציות ובקרה

צוות קשרי לקוחות

צוות תפעול
עסקאות

מחלקת כספים,
גבייה וכלכלית
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שוק האשראי החוץ בנקאי בישראל
מגמת צמיחה
רב-שנתית
וסביבה
רגולטורית
תומכת

המשך צמיחה

שוק חזק וצומח

למלרן יתרונות תחרותיים
במגזר הערבי-ישראלי

היקף האשראי הכולל שניתן על ידי
נותני אשראי חוץ-בנקאיים מסך
האשראי במשק הינו פחות מ. 1 2%-

צורך גדול באשראי ומיעוט תחרות מהמערכת הבנקאית
והמוסדית .עבור חתכים מסוימים במגזר הערבי-ישראלי,
ובפרט עסקים קטנים ובינוניים ,אשראי חוץ בנקאי
מהווה מקור משמעותי של אשראי בגינם.

להערכת החברה ,בהתבסס על היכרות
השוק ,מגמות ארוכות טווח של
המערכת הבנקאית ,צרכי האשראי
של עסקים בישראל ,וכן תהליכים
מאיצי צמיחה ופריון צפויים (לרבות
השקעה בתשתיות) יביאו להמשך
הצמיחה בשוק האשראי החוץ בנקאי,
בין היתר ,עקב הגידול הצפוי בביקוש
לאשראי.2

המגזר מתאפיין בשיעור מינוף נמוך ומאפשר גישה
לביטחונות טובים לצד מרווחי מימון גבוהים.

פוטנציאל משמעותי לצמיחה
תשתית חקיקתית ורגולטורית קיימת התומכת בגידול בנתח של נותני
אשראי חוץ בנקאי:
• חוק אשראי הוגן.
• חוק הגבלת השימוש במזומן.
• חוק הפיקוח על שירותים פיננסים מוסדרים.
• מתן אפשרות לחברות לגייס אג"ח ציבורי.

מחסור באשראי לעסקים קטנים ובינוניים
יכולת מוגבלת של המערכת הבנקאית והמוסדית למתן אשראי לעסקים
קטנים ובינוניים ,עקב עלויות תפעול וגבייה משמעותיות.
פערים משמעותיים בנגישות לאשראי שקיימת בין עסקים גדולים לבין
עסקים קטנים ובינוניים.

•

רוח גבית נוספת
תקציב המדינה לשנת  ,2022כולל בתוכו תכנית
חומש בהיקף של  30מיליארד שקל לחברה
הערבית בדרך של הקצאת משאבים ניכרים לקידום
ההון האנושי ,התעסוקה ,התשתיות ונושאים
אחרים בחברה הערבית3 .

•

האשראי החוץ בנקאי חיוני לכלכלה
•

פיזור בנותני האשראי והקטנת הריכוזיות שנמצאת במערכת
הבנקאית והגדלת התחרות בשוק האשראי.

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/fsr202102h.aspx 1
 2מידע צופה פני עתיד הנוגע לצמיחה בשוק האשראי החוץ בנקאי ,המבוסס ,בין היתר ,על תחזיות מאקרו כלכליות ועל פרסומים בדבר הגידול הצפוי בביקוש
לאשראי ובדבר השקעות צפויות בתשתיות תחבורה ותקשורת .אין באמור משום התחייבות ביחס לצמיחה כאמור .ר' הבהרה משפטית בשקף מס' .2
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/16-11-21.aspx 3
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תוצאות מלרן בישראל

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ

תיק אשראי מגוון
עשרת המושכים הגדולים

מהווים כ 22.1% -מתיק האשראי ומרביתם מגובים בבטוחות,
כאשר המושך הגדול ביותר מהווה כ 3.1%-בלבד

פיזור של למעלה מ 1,900 -מושכים מענפי פעילות שונים

תוצאות מלרן בישראל

פיזור תיק אשראי לפי ענפים
אחר 13%

מרץ 2022 -
מושך 1

3.1%

מושך 2

3.0%

מושך 3

2.9%

מושך 4

2.4%

מושך 5

2.3%

מושך 6

2.1%

מושך 7

2.0%

מושך 8

1.5%

מושך 9

1.4%

מושך 10

1.4%

 TOP10סה"כ

22.1%

תשתיות
23%

1%
2%

TOP 10

מהווים 22.1%
מהתיק

2%
5%

450

לקוחות פעילים

~2,100

מאגר לקוחות

5%

יבוא
ומסחר
12%

שירותים
8%

בניה
12%

הובלות
ולוגיסטיקה
10%

מפעלים
ותעשיה
6%

תשתיות
יבוא ומסחר
בניה
הובלות ולוגיסטיקה
מפעלים ותעשיה
שירותים
יזמות נדל"ן
תעשיית המזון
כלי תחבורה וצמ"ה
פיננסים
אנרגיה כימיקלים ודלק
אחר

12

תיק אשראי
תיק אשראי ,נטו
848

מרץ22-

22%

695

דצמ21-

תיק בצמיחה מתמשכת במח"מ קצר

מח"מ קצר של כ 173 -ימים

(מיליוני ש"ח)

– CAGR
~47%

327

301

דצמ20-

דצמ19-

232

דצמ18-

תוצאות מלרן בישראל

165

ימים לפירעון

אחוז מצטבר מיתרת התיק

עד  30ימים

27%

 31-60ימים

41%

 61-90ימים

50%

 91-120ימים

61%

 121-180ימים

70%

 181-365ימים

88%

<365

100%

תמהיל תיק אשראי ,ברוטו

מתן אשראי
כנגד ממסרים
דחויים צד ג'

52%

48%

מתן אשראי
מובטח כנגד
ממסרים דחויים
1
עצמיים

דצמ17-

 1האשראי מובטח בבטוחות ,לרבות אך לא רק )1( :ערבויות אישיות; ( )2ערבויות צד ג’ ; ( )3שעבוד נכסי נדל"ן ; ( )4שעבוד ציוד מכני הנדסי ; ( )5שעבוד כלי תחבורה וצמ"ה; שעבוד זכויות ,והכל בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים של החברה
ובכפוף לאישור ועדת האשראי בחברה.

13

תמהיל מקורות המימון

גיוון,
הוזלה
והרחבה

תוצאות מלרן בישראל

תמהיל מקורות העומדים לרשות החברה למועד הפרסום

(מיליוני ש"ח)

הון עצמי
184
283

אגרות חוב סחירות
אשראי בנקאי

סה"כ למעלה מ -

מיליארד ש"ח

Aדירוג אג"ח יציב

1

החברה נמצאת במשא ומתן עם תאגידים בנקאים חדשים וקיימים לפתיחת ולהגדלת מסגרות האשראי בהתאמה ושיפור באמות המידה הפיננסיות.

1

555

14

שיעור הוצאה להפסדי אשראי

שיעור
הוצאה
נמוך ביחס
לתיק
האשראי

 1ביחס לתיק האשראי הממוצע לתקופה

שיעור הוצאה להפסדי אשראי
נמוך מ1% -

בארבע השנים האחרונות.

תוצאות מלרן בישראל

שיעור ההוצאה להפסדי אשראי

היקף העסקאות הכולל

1

לשנים 2022 – 2018

0.82%

בתקופת הדוח הסתכם לסך
של כ –  1.1מיליארד ש"ח.
שיעור ההוצאות להפסדי

0.48%

אשראי מסך היקף

0.50%
0.37%

0.37%

העסקאות בתקופה עמד על
כ – 0.08%

Q1-22

2021

2020

2019

2018

15

הון עצמי

תוצאות מלרן בישראל

(מיליוני ש"ח)

צמיחה עקבית
בהון העצמי

הצמיחה בהון העצמי לשנים 2022 - 2018
240

184

החברה מציגה
צמיחה עקבית בהון.

190

175

140

110
90

61

הרווח הנקי בתקופה
משקף תשואה של
כ 28% -על ההון.

29

מרץ22-

דצמ21-

דצמ20-

דצמ19-

דצמ18-

19
דצמ17-

40

-10

16

הכנסות ורווח נקי
ההכנסות והרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכמו
בכ 30.2 -וכ 11.5 -מיליוני ש"ח בהתאמה.

תוצאות מלרן בישראל

(מיליוני ש"ח)

הכנסות
30.2

תוצאות שיא

הכנסות

25.5

הן במונחי הכנסה והן במונחי רווחיות.

Q1-22

Q4-21

22.7

Q3-21

19.0

Q2-21

15.3

Q1-21

רווח נקי

רווח נקי

11.5

9.7

Q1-22

Q4-21

1

9.1

Q3-21

 1רווח המיוחס לבעלי המניות ,בנטרול הוצאות חד פעמיות בסכום של כ –  1.4מיליון ש"ח .
לא נוטרלו הוצאות שאינן תזרימיות כגון הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל שליטה ,תשלום מבוסס מניות והוצאות מימון בגין שערוך התחייבות לבעלי מניות המיעוט בחברה מאוחדת הנמדדת בשווי הוגן.

7.2

Q2-21

5.2
Q1-21

17

מודל כלכלי
מרווח פיננסי ותשואה
על הנכסים
החברה מציגה מגמה של גידול
בתשואה על הנכסים ( )ROAובמרווח
הפיננסי.

החברה מפגינה לאורך זמן
רווחיות בולטת לטובה
ביחס לענף.

בישראל
מודל כלכלי
תוצאות מלרן

מדדי ביצוע עיקריים
20.0%
18.0%

16.1%

16.3%

16.7%

17.2%

17.4%

16.6%

16.0%
14.0%

12.2%

12.0%

12.2%

11.9%

12.0%
10.0%

9.1%

8.4%

9.2%

9.0%

11.7%

10.7%

8.0%

8.0%

5.4%

6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

Q122

Q421

ROA

3

Q321

Q221

מרווח פיננסי

 1שיעור ממוצע של הכנסות ריבית בתקופה ,במונחים שנתיים ()IRR
 2שיעור הכנסות מימון נטו ביחס לתיק האשראי הממוצע בתקופה במונחים שנתיים.
 3רווח תפעולי מותאם ביחס ליתרת תיק הלקוחות הממוצעת בתקופה ,במונחים שנתיים (תשואה על הנכסים).
"רווח תפעולי מותאם" משמעו רווח תפעולי ,מותאם להוצאות חד פעמיות וכן הוצאות שאינן תזרימיות ,כגון שערוך התחייבויות פיננסיות ,תשלום מבוסס מניות ועמלת ערבות רעיונית לבעל שליטה.

2

Q121

IRR

Q420
1
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תוצאות לוגאנו

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ

מבט על LUGANO CAPITAL
חברה צומחת בענף
המימון החוץ-בנקאי,
המתמחה במימון כלי
רכב לצרכנים פרטיים
( )B2Cבארה"ב

+5

שנות ניסיון

ניסיון ,מוניטין והכרות עם שוק צומח

מודל עסקי ייחודי הכולל
הפעלת מגרש רכב לצורך
מימוש הבטוחה באירוע כשל

החברה זוכה לאמון מצד
המערכת הבנקאית הגדילה
את מסגרת האשראי מספר
פעמים בשנים האחרונות

+ 30

מנהלים ועובדים
בארה"ב

+ 2.6K

הלוואות פעילות
בארה"ב

פלטפורמה מקצועית ורחבה

עליית מחירי כלי הרכב יד שנייה
בארה"ב אשר תומכת בגידול בתיק
ובצמצום הפסדי האשראי

מקורות מתאימים לצמיחה מהירה,
כולל הלוואות בעלים של מלרן ושל
בעלי מניות אחרים

שליטה של מלרן בדירקטוריון לוגאנו
ויכולת לכוון את עסקי החברה

לחברה רישיונות עיסוק מטעם מדינת
פלורידה :
רישיון למתן הלוואות לרכב
ורישיון למכירת כלי רכב יד שנייה

20

 LUGANO CAPITALבמספרים
 LUGANOמציגה
צמיחה שנתית בכל
מדדי הביצוע
המרכזיים

פעילות בארה"ב

+79

1

77%
מיליון דולר

סך הנכסים

סך היקף עסקאות מצטבר מתחילת הפעילות

+30%

109%

~20

הון המהווה  44%מהמאזן

 IRRעל תיק האשראי (ריבית ודיסקאונט)

94%

~45

מיליון דולר

58%

~2.8

מיליון דולר
2

מיליון דולר

הכנסות בתקופה

שיעור  LTVממוצע במעמד העמדת ההלוואה

131%

~0.8

מיליון דולר

רווח נקי בתקופה

 1לפי טיוטת דוחות כספיים ובמונחי US GAAP
 2הון עצמי על בסיס מאוחד במונחי  US GAAPובתוספת הלוואות בעלים

21

מערך תפעולי

מענה מהיר
בשלושה שלבים

סוכנויות רכבים
START

מערכות נתוני אשראי

מערכת חיתום

בקשת אשראי

בחינה ראשונית
אישור \ סירוב
ותמחור

NO GO

/

GO

חבילת חיתום

הליך חיתום ואישור
עד העברת כספים*

• מו"מ
• קבלת אשראי ורכישה.

לקוחות

END

ניהול קשרי לקוחות

CRM
שירות לקוחות וגביה

22

תמהיל מקורות המימון

גיוון,
הוזלה
והרחבה

תמהיל מקורות העומדים לרשות החברה למועד הפרסום

קו אשראי
הון וחוב בעלים

47
סה"כ כ-

25

1

(מיליוני דולר)

1

החברה נמצאת במשא ומתן עם תאגידים בנקאים חדשים וקיימים לפתיחת ולהגדלת מסגרות האשראי בהתאמה והקלות באמות המידה הפיננסיות.

22

23

ריכוז נתונים פיננסיים
מאוחדים

מ.ל.ר.ן פרוייקטים ומסחר בע"מ
24

תוצאות הפעילות מאוחדות
הרווח הנקי לתקופה
הסתכם בכ1-

11.5

מיליוני ש"ח

המבטא שיא
במונחי רווחיות

Q1-22

Q1-21

2021

2020

2019

הכנסות מימון

38.1

15.3

87.9

54.1

54.6

הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל שליטה

0.2

-

0.5

-

-

שערוך התחייבויות פיננסיות

0.9

-

0.6

-

-

הוצאות מימון

7.5

3.8

19.8

15.1

24.2

הכנסות מימון ,נטו

29.5

11.5

67.0

39.0

30.4

הפרשה להפסדי אשראי

2.5

0.4

1.9

2.4

1.5

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

11.1

4.2

22.5

14.4

13.3

(הכנסות) הוצאות אחרות

0.1

0.1

2.2

()0.7

0.8

רווח לפני מס

15.8

6.8

40.4

22.9

14.8

מיסים על הכנסה

4.1

1.6

9.9

5.6

3.8

רווח נקי

11.7

5.2

30.5

17.3

11.0

רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה

11.5

5.2

29.8

17.3

11.0

מטבע :מיליוני ש"ח

25

מאזן מאוחד
הון עצמי של

תיק אשראי
לקוחות נטו

~234

צמיחה עקבית בהון והמשך גיוון של מקורות אשראי

מיליוני ש"ח

מטבע :מיליוני ש"ח

מרץ22-

דצמ21-

דצמ20-

מזומנים ושווי מזומנים

2.3

43.5

33.1

981.5

807.4

326.5

3.9

4.7

0.6

-

-

4.0

רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

66.6

65.6

4.0

נכסים אחרים

4.5

3.7

3.2

1,058.8

924.9

371.4

-

0.8

36.7

אשראי מתאגידים בנקאיים

267.2

143.4

20.0

אגרות חוב

508.6

508.4

192.3

התחייבויות פיננסיות אחרות

30.7

29.1

-

זכאים אחרים

18.1

19.3

12.6

סה"כ התחייבויות

824.6

701.0

261.6

הון עצמי

234.2

223.9

109.8

הון המיוחס לבעלי המניות

183.8

174.7

109.8

זכויות שאינן מקנות שליטה

50.4

49.2

-

אשראי לקוחות ,נטו

~981

מיליוני ש"ח

חייבים ויתרות חובה אחרות
פקדון בתאגיד בנקאי

סה"כ נכסים
אשראי מספקי מימון

26

אסטרטגיה וצמיחה

פרוייקטים ומסחר בע"מ
מ.ל.ר.ן
27

אסטרטגיה וצמיחה
גורמי המפתח בהמשך צמיחת החברה
הינם המשך הרחבת מקורות האשראי
והקטנת עלות ההון

מקורות מימון

מבנה ארגוני

פיתוח עסקי

הון עצמי

המשך הרחבה וגיוון מקורות האשראי,
והקטנת עלות המקורות

המשך פיתוח השדרה הניהולית
וההון האנושי בחברה

ביסוס המעמד והמוניטין של מלרן ,הרחבת בסיס
הלקוחות ,שמירה על איכות לקוחותיה והשקת
פתרונות אשראי חדשים

שמירה על הלימות הון מתאימה
ושיפור יחסים פיננסים

התייעלות

תיק אשראי

גיוון מוצרי אשראי ותחומי פעילות

ייעול תהליכים פנימיים בין היתר ע"י שילוב כלים
טכנולוגיים בתהליכי חיתום וקבלת החלטות מונעות
נתונים ובתהליכים תפעוליים נוספים

המשך השבחת תיק האשראי ,לרבות
פיזור ,מח"מ ואיכות הבטוחות

הרחבת חוג הלקוחות למגזרים נוספים ,הרחבת סל מוצרי המימון
והרחבת הפעילות לתחומים ולאזורים גיאוגרפיים נוספים

פרוייקטים ומסחר בע"מ
מ.ל.ר.ן
28

סיכום
ניסיון רב שנים

+
צוות רחב ומנוסה
חיתום ומסגרת ניהול +
סיכונים

מניבים גבייה איכותית
וצמיחה עקבית.

 1יתרת הון המיוחסת לבעלי המניות ,ליום  31במרץ.2022 ,

ניסיון מקצועי ארוך של
 13שנות פעילות
ומחזור עסקאות מצטבר של
למעלה מ 15 -מיליארד ש"ח

הון עצמי של כ-

צוות רחב ומנוסה של
 35מנהלים ועובדים

פיזור של למעלה מ-
 1,900מושכים ומח"מ תיק
קצר של כחמישה חודשים

מבנה ארגוני תומך פעילות,
מערכות מיכוניות תומכות,
מתודולוגיות עבודה וכן מנגנונים
פנימיים לזיהוי ,בדיקה ,חיתום
וניהול סיכונים

שיעור נמוך של הוצאות
להפסדי אשראי
ביחס לתיק האשראי
ולמחזור העסקאות

צמיחה משמעותית בכל
הפרמטרים הכלכליים
והתפעוליים בשנים
האחרונות

יתרת תיק אשראי נטו של

 184מיליוני

ש"ח 1

כ 981-מיליון ש"ח

29

מצגת לשוק ההון
מ  .ל  .ר  .ן פרוייקטים ומסחר בע " מ

ראול ולנברג  ,18רמת החייל ,תל אביב
טלפון 03-6424071
בניין  Cקומה 2

30

office@mlrn.co.il

תודה
Thank you

