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מידע צופה פני עתיד

הזמנהאוהחברהשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהוהיאבלבדמידעלמסירתנועדהזומצגת

שלבדיווחיהבעיוןהצורךאתלהחליףמיועדתואינהתמציתיתהינההמצגת.כאמורהצעותלקבלת

.החברהידיעלשפורסמוככל,אחריםופרסומיםהרבעוניים,התקופתייםדוחותיהלרבותלציבורהחברה

בממסריםהמסחרבתחוםהפעילותשלבעתידצמיחהלמגמותביחסוצפימידעכוללתהמצגת,כןכמו

אליהםלהתייחסישולפיכךהחברהשלוהערכותאומדניםעלהמבוססהחברהפעילותשלדחויים

.בזהירות

שלצמיחהומנועיעסקיתאסטרטגיהבדברומידעמטרות,תחזיות,ואומדניםהערכותכלוליםבמצגת

יחדהמהווים,עתידייםנושאיםאולאירועיםהמתייחסיםוסקירותגרפים,איוריםשלבדרךלרבות,החברה

,1968ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעלעילהאמורותלמגמותביחסהצפיעם

בין,מבוססזהעתידפניצופהמידע.החברהבשליטתבהכרחואינהוודאיתאינההתממשותםואשר

שהינםכפיהעסקיתוסביבתהפעילותהתחומי,הנוכחימצבהלגביהחברהשלוהערכותציפיותעל,היתר

עתידיותוהתפתחויותזומצגתהכנתבמועדהחברהשברשותכללימידעניתוח,זומצגתהכנתבמועד

כאמורעתידפניצופהמידעשלהתממשותו.התממשותםאו/ושלמותם,נכונותםבדברוודאותכלאיןאשר

השוקבתנאישינוייםלרבות,החברהבשליטתושאינםמראשלהעריכםניתןשלאמגורמיםשתושפעיכול

החברהשלהסיכוןמגורמיאיזהשלהתממשותםאו/ו,הכלכליבמצבשינויים,רגולטוריםשינויים,והסביבה

.)2017-01-029391אסמכתא(2016בדצמבר31ליוםהחברהשלהכספייםבדוחותשמפורטיםכפי
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כרטיס ביקור

במתן 1996עוסקת משנת בלאנסקבוצת אופל •
התמחות בניכיון  שירותים פיננסים לעסקים תוך

ממסרים דחויים לתאגידים ולעוסקים קטנים ובינוניים  
תחום האשראי החוץ בנקאי צומח ומתפתח בקצב  •

מואץ בשנים האחרונות וזוכה להכרה וחשיבות  
.הרגולטורים ומשרדי הממשלהבקרב 

חולון  ,צ "ראשל, אשדוד: כיום ארבעה סניפיםלחברה •
ובאר שבע

שוויכללי

(.נכון ליום הפרסום)ח "מיליון ש166-כשווי שוק של •

.מהרווח הנקי50%-לקבוצה מדיניות חלוקת דיבידנד של כ•

לרוב עד כחודשיים–קצר מ"מח•

ח"אש15-כממוצע לשיק -פיזור מושכים ולקוחות •
מסך עסקאות הניכיון0.44%ס"חומ–סיכון נמוך •

מאגר מידע פרטי שנצבר מיום ההקמה•
רב שניםונסיוןהליך חיתום קפדני •

.הקבוצה מקפידה לבחון מנועי צמיחה חדשיםהנהלת •

החברה פתחה סניף רביעי בבאר שבע ופיזרה  2017בשנת •

מסופים אוטומטים למסירת ממסרים דחויים לרשות הלקוחות  

"(.כספושיק"מכשירי )ברחבי הארץ 

צמיחה

ניהול סיכונים

7-9/2016גידול7-9/2017

32923%268סך עסקאות ניכיון

12.918%10.9הכנסות

4.932%3.7רווח נקי



הנהלה
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אבי טבת

מנהל הכספים  

של הקבוצה

דניאל מזרחי

ל הקבוצה  "מנכ

ומנהל סניפים     

שבע-אשדוד ובאר

שחר מזרחי

מנהל סניף      

חולון

עודד איתן

מנהל סניף 

לציון-ראשון



סביבה עסקית צומחת 

החוץהאשראישוק,2015בשנתמטבעשרותינותניעלרגולציהלבחינתהצוותשפרסםלדוחבהתאם•

.ח"שמיליארד120-150שלבסךפעילותהיקףובעלח"שמיליארד20-30-כשלבגודלמוערךבנקאי

לשינוייםהודותוזאת,האחרונותבשניםצמיחהבמגמתהינהדחוייםבממסריםהמסחרבתחוםהפעילות•

מצדלהכרהוהודות,ללקוחותאשראילהענקתהקשוריםהבנקאיתבמערכתותפעולייםרגולטורים

חברתיתמבחינהוהןכלכליתמבחינההןבנקאיתהחוץהמערכתשלותרומתהבחשיבותההרגולטור

.בפרטקטניםולעסקיםככללהישראלילמשק

תזריםאתמשפרובכךהאשראימסגרותאתולעסקיםלחברותמגווןהחברהידיעלהניתןהשירות•

.ועסקיםחברותבקרבושגשוגצמיחה,ייצורמעודד,תחרותיוצר,המזומנים

היקפי:הבאיםבפרמטריםמזוזוהנבדלות,בנקאיהחוץהאשראיבתחוםהפועלותנוספותחברותקיימות•

המוצריםומגווןהלקוחותואיכותכמות,השירותנקודותשלגאוגרפיופיזורמיקום,מוניטין,הפעילות

.להםהמוצעיםהפיננסים

,גיאוגרפיתקרבה,מוניטיןעלמבוססלעבודבחרהואעמוהפיננסיהמוסדבבחירתהלקוחשלהשיקולים•

.ואמינותתגובהזמן,שירות,עמלות
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תהליך החיתום
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דירוג אשראי

מערכות המידע של החברה

מאגרי מידע עסקיים

בדיקה ממקורות בשוק 

בזמן אמת

תהליך הכרת  

עמידה  , הלקוח

בקיום הוראות צו 

איסור הלבנת הון

עמידה על הקשר  

המסחרי בין מבקש  

השירות למושך     

(כותב השיק)

בחינת איתנות  

פיננסית של  

כותב השיק

כותב השיק שמחשבונו נמשך התשלום= מושך •

לקוח= מבקש שירות •

בניכוי עמלה, הקדמת תשלום בעבור שיק דחוי= ניכיון שיק •

זיהוי והכרת 

הלקוח

זיהוי הלקוח
עמידה  

בתנאי סף
בחינת הקשר 

המסחרי
דירוג אשראי

ניהול סיכונים

ביצוע העסקה

תהליך ביצוע של עסקת

נכיון ממסרים



תיק לקוחות

-גידול של כ )₪ מיליון 213-לחברה תיק לקוחות בהיקף של כ30.09.2017נכון ליום • 

(2015מסוף שנת 69%

.מסך עסקאות הניכיון0.44%-כ-השנים האחרונות 3ב ממוצע הוצאות חובות מסופקים • 

.או מושך מהותי/לחברה אין תלות בלקוח ו• 

.מהתיק3%-כ-המושך הגדול ביותר •

.מהתיק3%-כ-הלקוח הגדול ביותר •

.חודשיים-לרוב עד כ–תיק הלקוחות מ"מח• 

.ח"ש15,000-כ-31.12.16נכון ליום ממוצע לשיק • 

.שקים13,000-כתיק הלקוחות מורכב מ , בכל זמן נתון, בממוצע• 
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(31.12.16ליום )תיק הלקוחות מ"מח
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מצטבר% ימים לפירעון

42%-כ0-30

78%-כ31-60

91%-כ61-90

96%-כ91-120

121+100%

פילוח לפי זמני פירעון

31.12.16תיק הלקוחות מיום מ"במחלהערכת החברה לא חל שינוי מהותי , הינו לפי הערכת החברהמ"מח* 



(31.12.16ליום )פילוח תיק הלקוחות 

אחר
7%

אינסטלציה ומיזוג אויר
3%

בנייה
27%

הובלה ולוגיסטיקה
7%

חקלאות וגינון
5%

חשמל ותקשורת
3%

כח אדם
3%

יבוא ושיווק, סחר
11%

קונסטרוקציה ופלדה
4%

קמעונאות
5%

ריהוט
3%

שירותים
3%

תעשייה
6%

תשתיות וביסוס
13%

אחר

אינסטלציה ומיזוג אויר

בנייה

הובלה ולוגיסטיקה

חקלאות וגינון

חשמל ותקשורת

כח אדם

יבוא ושיווק, סחר

קונסטרוקציה ופלדה

קמעונאות

ריהוט

שירותים

תעשייה

תשתיות וביסוס

-כ

-כ

-כ

-כ

-כ

-כ

-כ

-כ

-כ

-כ

-כ

-כ

-כ

31.12.16להערכת החברה לא חל שינוי מהותי בפילוח תיק הלקוחות מיום , הפילוח הינו לפי הערכת החברה* 

-כ



ח גם  "קנייה ומכירת מט, הטענת כרטיסים נטענים, שרותי דלפק במזומן: כגון, החברה מעניקה שרותי פרמיום נוספים•

.ל עבור יבואנים"לחוהעברות בנקאיות , באמצעות כרטיס אשראי

נציגי שירות  25-לחברה כ. לנכיוןלחברה פריסה ארצית באמצעות ארבעה סניפים וארבעה מסופים אוטומטים למסירת שיקים •

ומנהלים זמינים לקליטת לקוחות ללא צורך בתאום מראש ובזמינות גבוהה תוך שמירה על זמני תגובה מהירים ותהליכיים  

.בירוקרטיים קצרים ויעילים

סיכון  , מה שיוצר מודל בעל פיזור עצום, החברה מתמחה ומעניקה שירותים בעיקר לפלח השוק של עסקים קטנים ובינוניים•

.נמוך ושולי רווח גבוהים

לקוחות הקצה מגיעים לסניפי החברה  . או סוכני שטח/החברה מעניקה שירותים רק ללקוחות קצה ואיננה זקוקה למתווכים ו•

.החברה מבצעת את הליך החיתום בעצמה ואינה זקוקה לביטוח אשראי. באופן עצמאי ולכן לחברה אין הוצאות שינוע

.ח גם מעבר לשעות הפעילות"ומאפשר משיכת מזומנים וקנייה ומכירה של מט24/7לחברה מכשיר כספומט שפועל •

לקוחות פעילים בשנה  6,500-כמתוכם )לקוחות 27,000–כ לחברה 31.12.16נכון ל –פיזור עצום של לקוחות ומושכים •

.במגוון תחומי פעילות( וחצי האחרונות

כותבי שיקים ומאפשר לחברה  /שנה אודות חוסנם הפיננסי של אלפי מושכים22-לחברה מאגר מידע ייחודי שנצבר במשך כ•

.לבצע אנליזה אפקטיבית בעת בחינת עסקאות לשם קבלת החלטות נבונות בעת ביצוע העסקה

10

יתרונות תחרותיים



רישיונות ורגולציה, היתרים

הוןהלבנתלאיסורהרשות•

וניהול,דיווח,בזיהוי\ד"בממבמסחרהעוסקיםאתהמחייב,הוןהלבנתאיסורחוקבתוקף

ל"מנכ.הוןהלבנתאיסורצוהוראותלקיוםציותקציןלחברה.עסקאותאודותרישומים

וועדתבנושאהכנסתבישיבותחלקולקחהשתתף,מזרחידנימר,בהמניותובעלהחברה

בישיבותחלקלוקחמזרחימרכמו.הוןהלבנתאיסורחוקשינויבענייןומשפטחוקחוקה

עלהפיקוחוחוקהוגןאשראיחוק,אשראינתוניחוק:בנושאיםהשונותהכנסתוועדות

מטעםאשראילמתןהממוסדותהחברותאיגודובישיבותמוסדייםחוץפיננסיםשירותים

.המסחרלשכת

ההוןשוקרשות•

בקשההגישההחברה,אשראילמתןרישיוןבקבלתנדרשותאשראיבמתןהעוסקותחברות

.הרישיוןקבלתעדעיסוקאישורהמשךוקיבלהאשראילמתןמורחברישיוןלקבלת

ערךניירותרשות•

המסרשויות•

.הכנסהומסמ"מע,המסרשויותמולמלאהושקיפותגילוי,בשיתוףפועלתהחברה

ומידעטכנולוגיה,למשפטהרשות•

רשומהולכןרבותשניםבמשךשצברהרשומותאלפימאותבעלמידעמאגרלחברה

.ט"הרמופיקוחתחתמידעכמאגר_
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המסגרת הרגולטורית  

-בה פועלת החברה 

היתרים ורישיונות
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(באלפי ש״ח)תמצית מאזן 
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30.09.1731.12.16

5,4937,369מזומנים

7,5817,537מזומנים מוגבלים

211,004156,871המחאות לגבייה וחייבים אחרים, לקוחות

224,078171,777שוטפיםכ נכסים"סה

6,2685,910ן להשקעה"רכוש קבוע ונדל

4,6202,817א"לזמיסים נדחים ויתרות חובה , א"לזלקוחות

234,966180,504כ נכסים"סה

ואחרים וחלויות שוטפות  אשראי מתאגידים בנקאיים

ח"של אג

105,112127,798

שוטפות  והתחייבויותספקים ונותני שירותים וזכאים

אחרות

13,3523,969

118,464131,767שוטפותכ התחייבויות"סה

מסים נדחים והטבות  בגין התחייבויות בלתי שוטפות

עובדים

74450

-57,036בגין אגרות חובהתחייבויות בלתי שוטפות

176,244131,817כ התחייבויות"סה

58,72248,687עצמיהון

234,966180,504כ התחייבויות והון"סה

25%27%שיעור הון למאזן



(באלפי ש״ח)דוח רווח והפסד 
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7-9/20174-6/20171-3/20172016

12,88711,33811,13341,173פיננסיםמשרותיםהכנסות 

(6,122)(1,648)(1,952)(1,656)נטו, הוצאות מימון

(4,580)(2,746)(1,823)(1,318)חובות מסופקים ואבודים' הוצ

חובות  ' פיננסים נטו בניכוי הוצמשרותיםהכנסות 

מסופקים ואבודים

9,9137,5636,73930,471

(1,343)(377)(396)(447)הוצאות מכירה ושיווק

(10,474)(2,957)(3,000)(3,148)הוצאות הנהלה וכלליות

565732105נטו, אחרותהכנסת

6,3744,2243,43718,759לפני מיסיםרווח

(4,838)(871)(1,097)(1,500)מיסים על הכנסה

4,8743,1272,56613,921רווח נקי



התפתחות תיק לקוחות

15

144%
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ח"במיליוני ש

התפתחות הכנסות

34%

(1.33ב 1-9.2017י הכפלת תוצאות "מחושב ע)מגולם למונחים שנתיים 2017ספטמבר )*( 



התפתחות סך עסקאות הנכיון
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787

993

1,245
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1300

2015 2016 2017)*(

ח"במיליוני ש

26%

25%

(1.33ב 1-9.2017י הכפלת תוצאות "מחושב ע)מגולם למונחים שנתיים 2017ספטמבר )*( 



התפתחות ההון העצמי
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29.5

48.7

58.7
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55

60

2015 2016 30.09.17

ח"במיליוני ש

99%



מנועי צמיחה
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מנועי
צמיחה

גיאוגרפים נוספיםבאזורים" כספושיק"סניפים נוספים ופיזור מכשירי פתיחה של

מוצרים/ סל השירותים הרחבת

1.

2.

המשך הגדלת תיק הלקוחות מארבעת הסניפים הקיימים

5.

.3הגדלת והוזלת מקורות המימון

4.
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מערכת משלימה למערכת הבנקאיתפועלת בתחום פעילות במגמת צמיחה 

מאפשרת להגדיל את האשראי  הפלטפורמה הציבורית 

הזמין כחומר גלם להגדלת הפעילות

בהכנסות החברה15%-של כקצב צמיחה שנתי ממוצע 

כחלק מעידוד התחרות אל רוח גבית מצד הרגולטור

מול המערכת הבנקאית

פיזור עצום ורמת סיכון נמוכהחיתום קפדני 

שנים בתחום22-של כניסיון

שנצברו במשך שנים רבות מאגרי מידע עצומים 

ומסייעים בקבלת החלטות נבונות

?בלאנסלמה אופל 

י "תכנון להרחבת הפעילות בין היתר עיתרון לגודל 

המשך הרחבת הפריסה הגאוגרפית
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ח"הנפקת אג



ח וכתבי אופציה"הנפקת אג

אופציהכתבי200-ו('גסדרה)חובאגרותנ.עח"ש1,000,אחתכלהכוללות,חבילות70,000החברההנפיקה2017באפריל9ביום

ברוטולסכוםבתמורה(3סדרה)אופציהכתבימיליון14-(גסדרה)חובאגרותנ.עח"שמיליון70החברההנפיקההכלסך.(3סדרה)

.לשנה2.5%שלבשיעורצמודהלאקבועהריביתנושאותהחובאגרות.ח"שאלפי72,450של

:האופציהוכתביח"אגהנפקתמטרת

המימוןמקורותגיוון•

המימוןמקורותהוזלת•

הפעילותצמיחתהמשךמימון•

(פקיעתןטרםימומשווהאופציותבהנחה)העצמיההוןחיזוק•

הדירוגחברתמצדוסיקורח"האגהנפקתבשלחדשיםלמשקיעיםחשיפההגדלת•
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מצגת
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