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אשראי חוץ בנקאי

2רבעון 

2021

מצגת לשוק ההון



2

מצגת זו נועדה למסירת מידע בלבד והיא אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת  
המצגת הינה תמציתית ואינה מיועדת להחליף את הצורך בעיון בדיווחיה של החברה לציבור לרבות  . הצעות כאמור

המצגת כוללת מידע וצפי , כמו כן. ככל שפורסמו על ידי החברה, הרבעוניים ופרסומים אחרים, דוחותיה התקופתיים
החברה בתחום מסחר בממסרים דחויים המבוסס על אומדנים והערכות של ביחס למגמות צמיחה בעתיד של פעילות

מטרות ומידע בדבר  , תחזיות, אומדנים, במצגת כלולים הערכות. החברה ולפיכך יש להתייחס אליהם בזהירות
גרפים וסקירות המתייחסים לאירועים או  , לרבות בדרך של איורים, אסטרטגיה עסקית ומנועי צמיחה של החברה

כהגדרתו בחוק ניירות  , מידע צופה פני עתיד, יחד עם הצפי ביחס למגמות האמורות לעיל, המהווים, נושאים עתידיים
מידע צופה פני עתיד זה  . ואשר התממשותם אינה ודאית ואינה בהכרח בשליטת החברה, 1968-ח"התשכ, ערך

תחומי פעילותה וסביבתה העסקית כפי  , על ציפיות והערכות של החברה לגבי מצבה הנוכחי, בין היתר, מבוסס
ניתוח מידע כללי שברשות החברה במועד הכנת מצגת זו והתפתחויות עתידיות אשר  , שהינם במועד הכנת מצגת זו
התממשותו של מידע צופה פני עתיד כאמור יכול . או התממשותם/שלמותם ו, אין כל ודאות בדבר נכונותם

,  לרבות שינויים בתנאי השוק והסביבה, שתושפע מגורמים שלא ניתן להעריכם מראש ושאינם בשליטת החברה
כפי שמפורטים  , או התממשותם של איזה מגורמי הסיכון של החברה/ו, שינויים במצב הכלכלי, שינויים רגולטורים

.בפרסומי החברה

הבהרה משפטית
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תעודת זהות-גיבוי 
חברה ציבורית העוסקת במתן אשראי חוץ בנקאי

ביטוח וחסכון, בעלת רישיונות מורחבים למתן אשראי מאת רשות שוק ההון
חברה וותיקה בעלת צוות ניהולי מנוסה וניהול סיכוני אשראי שמרני ומקצועי

ח"אג
'סדרה א

יתרה לפירעון
ח"מיליון ש28-כ

דירוג
Baa2 יציב

31.7.21תיק אשראי ליום 

₪מיליון 

היקף עסקאות 
2021לרבעון השני 

₪מיליון 

מקורות החברה

יתרה לפירעון
*₪מיליון 41-כ

₪מיליון 

58-כ365-כ261-כ
הון עצמי מוחשי

₪מיליון 

296-כ

30.6.21ליום * 

**
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הנהלה בכירה

ד אמנון ברנר"עו
ל כספים"סמנכ

כיהן בתפקידים  
משפטיים וחשבונאיים  

ברשות ניירות  
במשך כארבע  ערך

.שנים
בעל תואר במשפטים  

ומנהל עסקים עם  
התמחות בחשבונאות  

מהמרכז הבינתחומי  
.בהרצליה

רני קאירי
ל"מנכ

כיהן במספר תפקידי  
ל  "ניהול בכירים וכמנכ

PANDORAקבוצת 
.  שנים15-במשך כ

במהלך כהונתו הוביל  
תהליכי צמיחה מואצים  

שימש כיועץ  . ומוצלחים
עסקי לחברות מתחומים  

בעל תואר ראשון  . שונים
דיפלומטיה  , בממשל

ואסטרטגיה ותואר שני  
במנהל עסקים מהמרכז  

.הבינתחומי בהרצליה

צוות החברה

עמי מרום
מנהל תיק אשראי עסקי

מנהל תיק אשראי לקוחות  
.עסקיים

בעל התמחות בניתוח ומתן  
אשראי לעסקים ובעל  

שנים  15ניסיון של מעל 
.בתחום

יפתח מוטעי
פתרונות אשראי 

ומימון

כיהן במספר תפקידי  
ל מכירות  "ניהול וכסמנכ

ופיתוח עסקי בתחום  
.שנים15-האנרגיה כ

בעל תואר ראשון  
בכלכלה מאוניברסיטת  

חיפה ותואר שני במנהל  
עסקים עם התמחות  

במימון מהמרכז  
.הבינתחומי הרצליה

ולי שאמה'ד ג"עו
קצינת ציות

כיהנה במספר תפקידים  
משפטיים  בכיריים  

בתחומי התעשייה  
וכיועצת  והמסחר

חיצונית למספר חברות  
מובילות בתחום הציות  

.והאכיפה
בעלת תואר ראשון  

במשפטים מהקריה 
האקדמית אונו ותואר  

שני במשפטים  
.מאוניברסיטת בר אילן

אייל רוזן
מנהל אשראי סניף  

צפון

מנהל פעילות בתחום  
האשראי החוץ בנקאי  

.  שנים8–למעלה מ 
בעברו כיהן בתפקידי  

ניהול ומכירות ובמספר  
.תפקידים בטחוניים

בעל תואר ראשון  
במשפטים ממכללת  

.שערי משפט



5

אבני דרך

19822018 2006 199520142019

השלמת עסקת המיזוג
'ח סדרה א"והנפקת אג

הקמת הפעילות
פתיחת קווי  

אשראי בנקאיים

אימוץ נהלי חיתום 
וציות חדשים  

ומדיניות אשראי

חתימה על 
עסקת המיזוג

קבלת רישיון מורחב

הרחבת הפעילות

2020

בצפון  סניף השקת 
הארץ

-משקיע מוסדי כניסת
מור בית השקעות
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2021
רכישת 

השליטה 
י "בחברה ע

יונתן כהן 
**ויוסי לוי

הגדלת פעילות 
לקוחות קצה

התפתחות
וצמיחה

גיבוי פלוס
השלמת עסקת 

גיבוי פלוס
100%ועלייה ל 

*החזקה

–גיוס הון 
8Mח"ש

הרחבת סדרת
-'ח א"אג

20Mח"ש

אבני דרך

כנגד הקצאת מניות* 
בכפוף להתקיימות התנאים המתלים** 
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גיבוי  
אחזקות  
Q2 2021

בניכוי ריבית רעיונית בגין הטבה מבעל השליטה והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות * 

רווח
*לפני מס

₪מיליון 
3.3-כ

152%+
רבעון לעומת

מקביל אשתקד

תיק
אשראי

₪מיליון 
243-כ

85%+

8.9-כ

הכנסות 
מימון
ברוטו

₪מיליון 

122%+
רבעון לעומת

מקביל אשתקד

רווח
נקי

₪מיליון 
1.8-כ

93%+
רבעון לעומת

מקביל אשתקד

2רבעון  2רבעון  2רבעון  2רבעון 

30.6.20לעומת



8

גיבוי  
אחזקות  
H1 2021

בניכוי ריבית רעיונית בגין הטבה מבעל השליטה והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות * 

רווח
*לפני מס

₪מיליון 
5.6-כ

141%+
חציון לעומת

מקביל אשתקד

תיק
אשראי

₪מיליון 
243-כ

85%+
30.6.20לעומת

16-כ

הכנסות 
מימון
ברוטו

₪מיליון 

86%+
חציון לעומת

מקביל אשתקד

רווח
נקי

₪מיליון 
3-כ

85%+
חציון לעומת

מקביל אשתקד

1חציון  1חציון  1חציון  1חציון 
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:התרחבות גאוגרפיתגידול בהון העצמי
פתיחת סניף צפון

טיוב תיק האשראי

הגדלת תיק האשראי 
תנאי ועלויות המימוןשיפורבפעילות לקוחות קצה

הרחבת פעילות בתחום  
הלוואות כנגד בטוחות

צמיחה מתמשכת-תיק אשראי

224M -כ
31/03/2021

243M -כ
30/06/2021

192M -כ
31/12/2020

150M -כ
30/09/2020130M -כ

30/06/2020

261M -כ
31/07/2021
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3,328

2,2262,174

806

1,320

1,824

1,1821,292

538

947

0
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3500
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Q2 21Q1 21Q4 20Q3 20Q2 20

(ח"אלפי ש)רווח לפני מס ורווח נקי  **רווח לפני מס רווח נקי

צמיחה עקבית

*166%+

נטוהכנסות

*122%+

ברוטוהכנסות

 *Q2 2021 למולQ2 2020
מניותמבוססתגמולבגיןוהוצאותהשליטהמבעלהטבהבגיןרעיוניתריביתבניכוי **

( ₪אלפי )הכנסות מימון ברוטו ונטו 

0

1000

2000

3000

4000

5000

Q1 2021 Q2 2021

6000

Q3 2020 Q4 2020Q2 2020

9000

ברוטו      נטו

7.249

8,957

4,850

6,209

5,659

7,053

3,080

4,257

2,721

4,029

7000

8000
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פעילות לקוחות קצה למול נותני שירותים פיננסיים

גידול בהתקשרות הישירה 
מאפשרת לחברה להציג 

פריסה  גידול במרווחים הפיננסיים
גיאוגרפית

פיתוח פנים  
ארגוני

גמישות  
תפעולית

42% 50% 61% 70%

58% 50% 39% 30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021

לקוחות קצה פים"נש
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גיוון מקורות  
מימון

30.6.20נתוני למול  *

296
ח"מיליון ש

ח"אג

M58-כ

הון עצמי  
מוחשי

'ח א"סדרת אג
יציבBaa2-דירוג

61%+ *

M197-כ

קווי
אשראי

35%+ *

עלות המימון
2.5%-2.65%

41M -כ

3.05%

עלות מימון משוקללת  
30.6.21ליום 
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31%ימים0-30

53%ימים31-60

69%ימים61-90

78%ימים91-120

100%ימים> 120

המושכים הגדולים10
אחוז מצטברימי פירעון

12.28%
21.74%
31.57%
41.27%
51.27%
61.24%
71.19%
81.09%
91.08%

101.05%

כ תיק  "שיעור מסהמושך
(ברוטו)האשראי 

ניהול 
סיכונים 

בתיק  
האשראי

69%מ תיק"פילוח מח
יום90

צוות מקצועי ומיומן

מתודולוגיית חיתום קפדנית

וועדות אשראי שבועיות

מושכים1,000-למעלה מ

מתן אשראי בכפוף למדיניות  
מעודכנת בתקופת הקורונה
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עלויות מימון שיעור 
מסך הכנסות

ס"לחומעלויות מימון והפרשה 
כ התיק"הפרשה לחובות מסופקים מסה

בתקופת משבר הקורונה בוצעה הפרשה גבוהה יותר נוכח אי הוודאות  
הכללית במשק

Q1 2020 Q3 2020 Q4 2020Q2 20202018 2020 2021RR2019
0%

0.1%

0.2%

0.4%

0.3%

0.5%

1%

0.8%

0.7%

0.9%

0.6%

0.88%

0.54%

0.83%

Q1 2021

32%

22%

28%
26%

20%

Q2 2021

19%

0.8%
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יישום תכנית אסטרטגית
הגדלת תיק 

האשראי  
בהתאם ליעדי 

החברה

המשך גידול
בגיוס לקוחות קצה

עבודה ישירה✓
יוס סוכניםג✓
פעילות סניפים✓

הרחבת
פעילות

שעבודים  
ן וציוד"נדל

גידול פעילות  
סניף צפון

התרחבות  
גיאוגרפית

הגדלת קווי
אשראי

תמיכה בצמיחת
פעילות החברה

גיוס הון
וגידול בהון

העצמי
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צמיחה מתמשכת בפעילות העסקית  

12020למול חציון 12021נתוני חציון *

הגדלת פעילות  
לקוחות קצה

גידול בהון העצמי ובקווי  
אשראי

המשך צמיחה 
בפעילות החברות

הון עצמי

35%-כ

גידול
תיק אשראי

85%-כ

גידול
רווח לפני מיסים

141%-כ

גידול
הכנסות מימון

86%-כ

גידול
רווח נקי
גידול

85%-כ
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(₪אלפי )מאזן 
נכסים

בדצמבר31ליום ביוני30ליום 
202120202020

מבוקרבלתי מבוקר
:נכסים שוטפים

2,2875,6413,654מזומנים ושווי מזומנים
232,773128,078188,897נטו, אשראי ללקוחות לזמן קצר

305221611חייבים ויתרות חובה
*395*880-נכסי מיסים שוטפים

*193,557*235,365134,820כ נכסים שוטפים  "סה

:נכסים שאינם שוטפים
696290592נכסי מסים נדחים

10,0162,9593,407שטרות והמחאות לגביה לזמן ארוך
1,7651,2081,459רכוש קבוע נטו

1,368-1,520נכסים בלתי מוחשיים
775843960נכסים בגין זכות שימוש 

14,6205,3007,938כ נכסים שאינם שוטפים  "סה

*201,495*249,985140,120כ נכסים  "סה

והוןהתחייבויות
בדצמבר31ליום ביוני30ליום 
202120202020

מבוקרבלתי מבוקר
:התחייבויות שוטפות

147,04566,506123,013התחייבויות לתאגידים בנקאיים
30,40512,13415,425חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
2,08380159התחייבות בגין מיסים שוטפים

9558231,345זכאים ויתרות זכות
193127252ספקים ונותני שירותים

275275275התחייבות בגין חכירה

180,95679,945140,469כ התחייבויות שוטפות"סה

:התחייבויות שאינן שוטפות
10,22916,12412,810אגרות חוב
8,0008,0008,000שטרי הון

353835הטבות לעובדים
393642519התחייבות בגין חכירה 

18,65724,80421,364כ התחייבויות שאינן שוטפות"סה
199,613104,749161,833כ התחייבויות"סה

הון
34,06618,84920,880פרמיה על מניות

4,8535,283(199)קרנות
*13,499*16,50511,669יתרת עודפים

*39,662*50,37235,371כ הון "סה
*201,495*249,985140,120כ הון והתחייבויות  "סה

התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה*
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(  ₪אלפי )עיקרי דוח רווח והפסד 

סווג מחדש* 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה
ביוני30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביוני30ביום 

לשנה שהסתיימה  
בדצמבר31ביום 

20212020202120202020
(מבוקר)ח "אלפי ש(בלתי מבוקר)ח "אלפי ש(בלתי מבוקר)ח "אלפי ש

16,0108,6268,9574,02919,092הכנסות מימון
1,397-1,3971,434-רווח מרכישה עצמית של אגרות חוב

16,01010,0238,9575,42620,526כ הכנסות מימון"סה
:הוצאות מימון

981054953210הוצאות מימון לבעלי שליטה וצדדים קשורים
1461407370279הוצאות מימון רעיוניות בגין הטבה מבעל שליטה

אגרות חוב  , הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים
2,8582,2491,5861,1854,541ואחרים

3,1022,4941,7081,3085,030כ הוצאות מימון"סה
12,9087,5297,2494,11815,496נטו, הכנסות מימון

268* 9373* 186116הוצאות ביטוח אשראי
7479374844881,590הוצאות בגין הפסדי אשראי חזויים

נטו בניכוי הוצאות בגין הפרשי  , הכנסות מימון
11,9756,4766,6723,55713,638אשראי חזויים וביטוח אשראי

7,870* 2,8242,137* 5,2033,944הוצאות הנהלה וכלליות
1,364372593170767הוצאות מכירה ושיווק

322-161-296הוצאות בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
5,0862,1603,0941,2504,705רווח לפני מיסים על ההכנסה

2,0805351,2703031,250מיסים על ההכנסה
3,0061,6251,8249473,455רווח נקי
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אשראי חוץ בנקאי

תודה רבה
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