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 התאגיד עסקי של הכללית ההתפתחות תיאור - ראשון חלק
 

 עסקיה התפתחות ותיאור החברה פעילות .1

 2005בספטמבר  19הוקמה והתאגדה בישראל ביום "( אופל השקעות" אופל בלאנס השקעות בע"מ )להלן:

"(, תחת השם "מילומור סחר ותקשורת בע"מ". חוק החברות)להלן: " 1999-על פי חוק החברות, תשנ"ט

תשקיף להנפקת ניירות ערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב  החברהפרסמה  2005בנובמבר  29ביום 

בבורסה. ביום  החברהואילך, נסחרים ניירות הערך של  2005בדצמבר  11"(, והחל מיום הבורסה)להלן: "

ממילומור סחר ותקשורת בע"מ לשם  החברההחלפת שם אושרה על ידי רשם החברות  2008באוגוסט  19

 החברהאושרה על ידי רשם החברות החלפת שם  2013באוגוסט  18טרייד בע"מ". ביום -"גלובליקום –

 טרייד בע"מ לאופל בלאנס השקעות בע"מ. -מגלובליקום

 

לא לחברה  2013 ביוני 19  ועד ליום 2011לחוק החברות בחודש יולי  350ממועד השלמת הסדר לפי סעיף 

 .כל פעילות, למעט ניהול אדמיניסטרטיבי היתה

 2013ביוני  19ביום ו לחוק החברות 350אישר בית המשפט הסדר נוסף לפי סעיף  2013ביוני  16ביום 

מניות חברת רכישת כנגד של מניות וכתבי התחייבות עסקת הקצאה פרטית על השלמת  החברההודיעה 

ממועד השלמת עסקת אופל החברה  .("עסקת אופל"-ו "2006אופל " )להלן: ( בע"מ2006אופל בלאנס )

 להלן. 2עוסקת בתחום השירותים הפיננסים כמפורט בסעיף 

מלוא כנגד  הודיעה החברה על השלמת עסקת הקצאה פרטית של מניות החברה 2016באפריל  27ביום 

 ",עסקת הרכישה" ה אינווסטנט בע"מ ומירסני בע"מ )להלן בהתאמה:חברות פרטיותהמניותיהן של 

, ערב השלמת ואשר היו מוחזקותפועלות בתחום עיסוקה של החברה אשר  "(רסנימי"-" ואינווסטנט"

, אינווסטנט ומירסני יקראו יחד להלן: 2006)אופל  על ידי חלק מבעלי השליטה בחברה ,הרכישהעסקת 

 .("החברהאו " "הקבוצה" או "חברות הקבוצההלן: "עיל ול" ויחד עם החברה יקראו להחברות הבנות"

 "(הדוחות הכספיים)להלן: " וחות הכספיים המאוחדיםהד -בפרק ג' לדוח התקופתי  24כאמור בביאור 

הרכישה מבחינה החברה בשלושה מגזרי פעילות בני דיווח, המהווים יחידות עסקיות  עסקתלאור השלמת 

נפרדת, ת מהחברות הבנות מהווה יחידה עסקית אסטרטגית חאסטרטגיות נפרדות. בראיית החברה כל א

שתחום פעילותה הינו מתן שירותים פיננסיים. יחידות עסקיות אסטרטגיות אלו מנוהלות ונסקרות בנפרד 

 באופן שוטף על ידי הנהלת החברה, לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת משאבים ולהערכת ביצועים.

 

 מתייחס לכלל חברות הקבוצה אלא אם נאמר במפורש אחרת.להלן האמור בפרק זה 
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 תרשים מבנה ההחזקות של החברה .2

 

 

 

 

 

 

 

 תחומי פעילות .3

 םומתן שירותי שירותי ניכיון ממסרים דחויים - תחום פעילות אחד , באמצעות החברות הבנות,לחברה

 נלווים. פיננסים

פעילותן בתחום  כאשר שנים, 20-מעל ל ,הבנות מעניקות מגוון שירותים פיננסים ללקוחתויהן החברות

 כמו כן, מעניקות החברות הבנות ן.מפעילות 99%-"( מהווה כממ"דדחויים )להלן: "הממסרים הניכיון 

, לעסקים, העברת כספים לחו"ל (24/7הפעיל )גם באמצעות מסופון אוטומטי מט"ח המרת שירותי 

לביצוע בהוראת הלקוח ומיזם משותף עם חברות כרטיסי אשראי לגיוון שונים פתרונות פיננסיים 

 .ללקוחות ע"י טעינת כרטיסים נטענים אפשרויות תשלום

 

 בשנתיים האחרונות  השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו .4

 :תיים האחרונותהשקעות בהון התאגיד שבוצעו בשנ .4.1

 שנתקבלה ברוטו תמורה .נ.עללא  רגילות מניות השינוי מהות תאריך
)באלפי  המניות בגין

 "ח(ש

מימוש כתבי אופציה  13.1.2016-29.2.2016
 (1)סדרה 

 7521-כ 485,562

26.4.2016 
הנפקת כתבי אופציה 

( לבעלי מניות 2)סדרה 
 2בחברה בדרך של זכויות

3,406,090 -- 

27.4.2016 
הנפקת מניות לבעלי 

שליטה בחברה במסגרת 
 3עסקה הרכישה

23,579,225 42,8004 

 11,537 6,072,000 הנפקה לציבור של מניות 15.9.2016

8.5.2016-18.3.2018 
מימוש כתבי אופציה 

 2,073 1,362,424 (2)סדרה 

                                                        
 ראה נוספים לפרטים. ח"ש 1.55-כ של בסך מתואם מימוש למחיר בהתאם( 1 סדרה) אופציה כתבי 485,562 מימוש תמורת  1

 (.2014-01-215622: אסמכתא' מס) 2014 בדצמבר 7 מיום החברה דיווח
 .להלן 4.1.1 סעיף ראה  2
 .להלן 4.1.2 סעיף ראה  3
, הסתכם שווין אשר ואינווסטנט מירסני ותהחבר מניות מלוא הינה המניות בגין התמורה, להלן 4.1.2 בסעיף כאמור, כי יודגש  4

 .ח"ש מיליון 42.8-כ של לסך, שווי הערכת פי על

 
 
 
 

  %100מחזיקה  החברה
 החברות הבנות. ממניות

 
 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ

אופל בלאנס 
 בע"מ 2006

אינווסטנט 
 בע"מ

 מירסני בע"מ
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 2016דוח הצעת מדף אפריל  .4.1.1

הצעת מדף, להנפקה ולרישום למסחר בבורסה, על פי תשקיף , פרסמה החברה דוח 2016באפריל  18ביום 

לפיו הציעה החברה, לבעלי מניותיה, ללא תמורה, בדרך של  ,2014באוגוסט  18המדף של החברה מיום 

"(, ניתנים למימוש (2 )סדרה כתבי האופציה( )להלן: "2כתבי אופציה )סדרה  19,598,120זכויות, עד 

באפריל  26)אשר חל ביום  יום מסחר, החל מיום רישומם למסחר בבורסהלמניות רגילות של החברה בכל 

כי, בעלי השליטה  יצוין. 5ש"ח 1.56, בתמורה לתשלום במזומן בסך של 2018באפריל  25, ועד ליום (2016

, בהתאם להחזקותיהם כתבי אופציה 16,192,026בחברה ומר נצח מזרחי ויתרו על זכאותם לקבלת 

 . במניות החברה

פרסמה החברה את תוצאות ההצעה על פי דוח הצעת המדף,  2016באפריל  27שך לאמור לעיל, ביום בהמ

לפיו בעקבות ההתחייבות לויתור של בעלי השליטה בחברה ומר נצח מזרחי, כאמור לעיל, נוצלו סך הכל 

 כתבי אופציה.   3,406,090יחידות זכות הכוללות בסך הכל  681,218

)מס'  2016באפריל  18ח הצעת המדף ותוצאותיו ראה דיווחי החברה מיום לפרטים נוספים בדבר דו

המובאים בדוח  (2016-01-055930)מס' אסמכתא:  2016באפריל  27( ומיום 2016-01050362אסמכתא: 

 .זה בדרך של הפניה

 

 עסקת הרכישה .4.1.2

החברות מירסני הושלמה עסקת הרכישה בין החברה ובין  2016באפריל  27לעיל, ביום  1כאמור בסעיף 

ואינווסטנט ובעלי מניותיהן אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה ה"ה דני מזרחי, שחר מזרחי, יהושע 

מזרחי, מיכאל איתן ואורן בן יאיר. בהתאם לתנאי עסקת הרכישה, בתמורה להעברת מלוא מניות חברת 

מניות של החברה,  23,579,225אינווסטנט ומלוא מניות חברת מירסני לחברה, הקצתה החברה לבעליהן 

 בחלוקה בינם, בהתאם שיעור החזקותיהם בחברות אינווסטנט ומירסני.

בהתאם להערכות שווי, אשר בוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי, לחברות אינווסטנט ומירסני, 

ברה אשר מיליון ש"ח, דהיינו שוויה היחסי של כל מניה של הח 42.8-שווין הכולל הסתכם לסך של כ

 ש"ח. 1.82-הוקצתה במסגרת עסקת הרכישה הינו כ

-2016)מס' אסמכתא:  2016בפברואר  22מיום לפרטים נוספים אודות עסקת הרכישה ראו דיווחי החברה 

-2016-01)מס' אסמכתא:  2016במרץ  21(, מיום 2016-01-032548-ו 2016-01-032533, 01-032122

)מס' אסמכתא:  2016באפריל  26, מיום (2016-01-018510 סמכתא:)מס' א 2016במרץ  30מיום , (010749

המובאים בדוח זה בדרך של  (2016-01-055927)מס' אסמכתא:  2016באפריל  27( ומיום 2016-01-055687

  הפנייה.

 

 2016דוח הצעת מדף ספטמבר  .4.1.3

בבורסה, על פי , פרסמה החברה דוח הצעת מדף, להנפקה ולרישום למסחר 2016בספטמבר  14ביום 

 792,000מניות רגילות של החברה וכן עד  5,2800,000הציעה החברה, עד  ,, לפיו6תשקיף המדף של החברה

                                                        
 ח"ש 1.48117 של בסך הינו( 2 סדרה) האופציה כתבי של המתואם המימוש מחיר הדוח למועד נכון, כי יצוין  5
 פי על ערך ניירות להצעת התקופה את להאריך החליטה ערך ניירות רשות כי החברה הודיעה 2016 באוגוסט 9 ביום, כי יצוין  6

 .2017 באוגוסט 18 ליום עד התאגיד של המדף תשקיף



 

7 
 

לדוח  3של החברה במקרה ותתבצע הקצאה נוספת לכלל המזמינים כמפורט בסעיף  נוספות מניות רגילות

 הצעת המדף.

את תוצאות ההצעה על פי דוח הצעת המדף, פרסמה החברה  2016בספטמבר  15בהמשך לאמור לעיל, ביום 

 מניות רגילות של החברה.   6,072,000לפיהן הוקצו במסגרת דוח הצעת המדף 

)מס'  2016בספטמבר  14לפרטים נוספים בדבר דוח הצעת המדף ותוצאותיו ראה דיווחי החברה מיום 

המובאים  (2016-01-123784)מס' אסמכתא:  2016בספטמבר  15( ומיום 2016-01-122776אסמכתא: 

 .בדוח זה בדרך של הפניה

 

 עסקאות בעלי עניין במניות החברה בשנתיים האחרונות: .4.2

 עסקאותבוצעו לעיל, מול בעלי שליטה בחברה,  4.1.2בנוסף לעסקת הרכישה אשר בוצעה, כאמור בסעיף 

 :על ידי בעלי עניין בחברה כאמור להלן בניירות ערך של החברה

 סוג נייר הערך בעל העניין
מועד הרכישה / 

 מכירה
כמות ניירות ערך 

 שנרכשה )שנמכרה(
 מחיר מתואם לנייר

 ערך )בש"ח(

לא תמורה כוללת 
)באלפי מתואמת 

 ש"ח(

 25.5-כ 1.52 7,605 05/01/2016 מניות 7שחר מזרחי

 מניות 8יהושע מזרחי
28/12/2016 - 

25/01/2017 
 3,025-כ 2.22-2.37 (1,300,959)

 2,002-כ 2.47 (782,000) 16/02/2017 מניות 9יהושע מזרחי

 -אנליסט אי. אמ. אס. 
השקעות שירותי ניהול 
 10בע"מ

 555-כ 3.13 172,957 09/05/2017 מניות

 1,040 3.17 (320,000) 17/05/2017 מניות 11יהושע מזרחי

 100-כ 2.15 45,500 05/09/2017 מניות דניאל מזרחי

 99-כ 2.15 45,000 05/09/2017 מניות מיכאל איתן

 -אנליסט אי. אמ. אס. 
שירותי ניהול השקעות 

 12בע"מ
 753-כ 2.15 (342,468) 05/09/2017 מניות

 40-כ 2.24 17,566 12/09/2017 מניות דניאל מזרחי

                                                        
 נצח של האישי בחשבונו"(, מזרחי נצח: "להלן) מזרחי נצח מר, מזרחי שחר של בנו י"ע בפועל בוצעה לעיל האמורה הרכישה  7

 בהתאם, מזרחי שחר מר, אביו על ופרנסתו אביו בבית מתגורר מזרחי נצח ומר היות. מזרחי שחר של ידיעתו וללא מזרחי
 ".אחד אדם" ובבנו מזרחי בשחר רואה החברה, 1968-ח"תשכ, ערך ניירות בחוק" רכישה"-ו" החזקה" המונחים להגדרת

 חלק כי יצוין, כן כמו. שצוינו השערים ובטווחי שצוינו התאריכים בין, בבורסה מזרחי יהושע מר ידי על בוצעו ל"הנ המכירות  8
 .תואמת עסקה של בדרך בוצעו בבורסה ל"הנ מהמכירות

 .לבורסה מחוץ מכירה  9
 לפרטים, 2017 במאי 9 מתאריך החל בחברה עניין כבעלת לכהן החלה שירותי ניהול השקעות בע"מ -אנליסט אי. אמ. אס.   10

 (.2017-01-046758: אסמכתא' מס) 2017 במאי 9 מיום החברה דיווח ראה נוספים 
 .לבורסה מחוץ מכירה  11
   ,2017 בספטמבר 5 מתאריך החל בחברה עניין כבעלת לכהן חדלהשירותי ניהול השקעות בע"מ  -אנליסט אי. אמ. אס.   12

 (.2017-01-079471: אסמכתא' מס) 2017 בספטמבר 5 מיום החברה דיווח ראה נוספים לפרטים 
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מועד הרכישה /  סוג נייר הערך בעל העניין
 מכירה

כמות ניירות ערך 
 שנרכשה )שנמכרה(

 מחיר מתואם לנייר
 ערך )בש"ח(

לא תמורה כוללת 
)באלפי מתואמת 

 ש"ח(

-16/10/2017 מניות 13שחר מזרחי
29/10/2017 

 30-כ 2.39-2.44 12,284

 98-כ 1.96 49,752 20/12/2017 מניות יהושע מזרחי

 96-כ 2.01 47,888 21/12/2017 מניות יהושע מזרחי

 49-כ 2.45 20,104 08/01/2018 מניות שחר מזרחי

 60-כ 2.28 26,086 04/02/2018 מניות עודד איתן

 

 חלוקת דיבידנדים  .5

 מדיניות חלוקת דיבידנד .5.1

אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה בכפוף להוראות כל החברה אישר דירקטוריון  2013ביוני  20ביום 

)אם וככל שתתקשר בעתיד בתניות שכאלו עם גופים  החברהדין ולהתניות פיננסיות שבהן תתקשר 

 302פיננסים ואחרים( ובכלל זה בכפוף להוראות חוק החברות, בדבר מבחני החלוקה הקבועים בסעיף 

לפחות מהרווח הנקי  50%תחלק מדי רבעון, דיבידנד לבעלי מניותיה בשיעור של  החברהלחוק החברות, 

במהלך  החברהיים ובלבד ששיעור הדיבידנד הכולל שתחלק , לאחר מס, בגין הרבעון שהסתהחברהשל 

, לאחר מס, בגין אותה החברהלפחות מהרווח הנקי של  50%שנה קלנדרית אחת לא יפחת משיעור של 

שנה קלנדרית )הבדיקה תיערך מדי שנה במועד אישור הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של 

 החברהאולם אין בה כדי לחייב את  החברהקרון מנחה של יודגש כי המדיניות שלעיל מהווה ע. (החברה

או בשיעור האמור לעיל, ובכוונת הדירקטוריון לדון בנושא מדי לחלק דיבידנד מדי רבעון, אם בכלל ו/

 רבעון.

 

ועד למועד  2016בינואר  1יום להלן פרטים בדבר המועדים והסכומים של דיבידנדים שהוכרזו החל מ .5.2

 :דוחפרסום ה

 
מועד 

 למניה דיבידנד "ח(ש)ב סכום חלוקה תאריך המועד הקובע ההכרזה
 14)בש"ח(

31.3.2016 10.4.2016 18.4.2016 3,500,000 0.0744119 

31.8.2016 13.09.2016 21.09.2016 1,000,000 0.0141172 

24.11.2016 7.12.2016 15.12.2016 2,000,000 0.0260052 

23.03.2017 6.4.2017 20.4.2017 2,500,000 0.0323646 

                                                        
ידיעתו וללא מזרחי נצח של האישי בחשבונו, מזרחי נצח מר, מזרחי שחר של בנו י"ע בפועל בוצעו לעיל האמורות הרכישות  13

 .מזרחי שחר של 
 במחזור היו אשר, החברה של האופציה כתבי של המימוש מחירי הותאמו, מהחלוקות אחת כל של" דיבידנד אקס" ממועד החל  14

 .הדיבידנד מחלוקת כתוצאה, העת באותה
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29.5.2017 13.6.2017 21.6.2017 1,000,000 0.0128855 

28.8.2017 10.9.2017 18.9.2017 1,500,000 0.0192716 

28.11.2017 12.12.2017 20.12.2017 1,800,000 0.0231259 

18.3.2018 1.4.2018 11.4.2018 2,500,000 15- 

 --- 15,800,000 --- --- "כסה

 
 

 

 31פרטים אודות יתרת העודפים הראויים לחלוקה בחברה כמשמעותם בחוק החברות, נכון ליום  להלן .5.3

 : 2017בדצמבר 

 

 )הפסדים( לחלוקה ראויים עודפים יתרת
 "ח(ש)באלפי 

 )הפסדים( לחלוקה ראויים עודפים
 "ח(ש)באלפי  האחרונות בשנתיים

30,059 16,621 
 

 דיבידנדעל חלוקת  מגבלות .5.4

מגבלות על חלוקת דיבידנד החלות על מי מחברות הקבוצה, במסגרת התחייבויותיהן כלפי בקשר עם  .5.4.1

 .להלן 26.3 תאגידים בנקאיים המעמידים להן מסגרות אשראי, ראה סעיף

 2017באפריל  9לוקת דיבידנד אשר חלות על החברה מכוח שטר הנאמנות מיום להלן יפורטו מגבלות על ח .5.4.2

הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה  בע"מ( 1975)הרמטיק נאמנות בין החברה ובין 

 "(.שטר הנאמנות)להלן: "

 

)לעיל  1999-"טתשנ, החברות בחוק כהגדרתה, ה'( לא נפרעו במלואן, חלוקגכל עוד אגרות החוב )סדרה 

 "( בחברה תהא כפופה לעמידה בתנאים )המצטברים( כדלהלן:חלוקה: "ולהלן

 

-אם לאחר ביצוע החלוקה כאמור, ההון העצמי של החברה יפחת מ חלוקה תבצעהחברה לא  .א

 דוחותיה על בהתבסס ייבדק, לעיל זה בסעיף כאמור העצמי ההון כי יובהרמליוני ש"ח.  43

 .מוחשיים בלתי נכסים יכלול ולא החברה ידי על שפורסמו האחרונים המאוחדים הכספיים

 מהרווח הנקי, כפי שיהיה מעת לעת.  50%בסכום העולה על  חלוקה תבצעהחברה לא  .ב

 .החלוקה לאחר, 18%-מ יפחת לא שטר הנאמנותל 17.5 בסעיף כהגדרתו למאזן הון יחס .ג

מתחייבת שלא לבצע חלוקה אם כתוצאה מביצוע החלוקה כאמור, מתקיימת מי  החברה .ד

וכן ישנו חשש לקיומה של איזו  לשטר הנאמנות 7.1כמפורט בסעיף  מיידי לפרעוןמהעילות 

 מהעילות האמורות. 

 '(.געומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב )סדרה  החברה .ה

                                                        
 .הקובע למועד קודם הינו זה דוח תאריך   15
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 '(.ג)סדרה  החוב אגרות את החברה של הפירעון רבכוש לפגוע כדי בחלוקה אין .ו

הרווח הנקי של החברה במאוחד לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים של  -" הרווח הנקי" 

 ובניכוי, בניכוי רווחי/הפסדי שערוך החלוקה טרם שפורסמו האחרוניםהחברה, 

)ובניכוי השפעת המס המתייחסת  תזרימיותהכנסות/הוצאות חד פעמיות חשבונאיות שאינן 

 לרווחים אלה(.

 תקופות בגין רווחים לחלק רשאית תהא החברה, מועד בכל, כי יובהר ספק הסר למען 

 ובלבד, לגביהן חלוקה בוצעה שלא, זה שטר של לתוקף כניסתו תחילתן אשר, קודמות

 ידי על שורהאי במועד, לעיל' ד עד' א בסעיפים המפורטים בתנאים תעמוד כאמור שחלוקה

 .החברה דירקטוריון
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 מידע אחר -חלק שני

  החברההפעילות של  םתחומידע כספי לגבי  .6

  ח(:")באלפי ש 2017-2015 הקבוצה לשניםלהלן נתונים כספיים ואחרים לגבי הפעילות של  .6.1

 

 
 לשנה שנסתיימה ביום

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

 693,34 41,173 48,583 הכנסות
 693,34 41,173 48,583 מחיצוניים הכנסות

 לתחום המיוחסות עלויות
 פעילותה

 עלויות קבועות עלויות משתנות עלויות קבועות עלויות משתנות עלויות קבועות עלויות
 משתנות

11,900 16,048 817,10 702,11 992,8 043,12 
, אחרות (עלויותהכנסות )

 לתחום מיוחסות נןישא
 , נטוהפעילות

509 105 488 

 מפעולות)הפסד(  רווח
המיוחס לבעלי  רגילות

 השליטה בחברה
21,144 759,18 146,14 

 מפעולות)הפסד(  רווח
שאינו מיוחס  רגילות

 לבעלי השליטה בחברה
- - 

- 
 

  
 המיוחסים הנכסים סך

 הפעילות לתחום
234,712 504,180 282,142 

 ההתחייבויות סך
 לתחום המיוחסות

 הפעילות
176,681 817,131 745,112 

 

 

  ח(:")באלפי ש 2017-2015לשנים  2006חברת אופל לגבי הפעילות של להלן נתונים כספיים ואחרים  .6.2

 
 לשנה שנסתיימה ביום

31.12.2017 31.12.2016 
 

31.12.2015 
 19,300 23,257 28,341 הכנסות

 19,300 23,257 28,341 מחיצוניים הכנסות

 לתחום המיוחסות עלויות
 פעילותה

 קבועות עלויות משתנות עלויות קבועות עלויות משתנות עלויות קבועות עלויות
 עלויות

 משתנות
6,462 8,835 5,346 5,715 4,394 5,346 

, אחרות (עלויותהכנסות )
 לתחום מיוחסות נןישא

 , נטוהפעילות
- - - 

 מפעולות)הפסד(  רווח
המיוחס לבעלי  רגילות

 השליטה בחברה
13,044 12,196 10,630 

 מפעולות)הפסד(  רווח
שאינו מיוחס לבעלי  רגילות

 השליטה בחברה
- - 

- 
 

  
 המיוחסים הנכסים סך

 הפעילות לתחום
160,731 113,303 92,718 

 ההתחייבויות סך
 188,63 86,621 124,205 הפעילות לתחום המיוחסות
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 )באלפי ש"ח(: 2017-2015לשנים  אינווסטנטלהלן נתונים כספיים ואחרים לגבי הפעילות של חברת  .6.3

 
 לשנה שנסתיימה ביום

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

 9,000 10,972 13,377 הכנסות
 9,000 10,972 13,377 מחיצוניים הכנסות

 לתחום המיוחסות עלויות
 פעילותה

 עלויות
 קבועות

 עלויות
 משתנות

 עלויות
 קבועות

 עלויות
 משתנות

 עלויות
 קבועות

 עלויות
 משתנות

2,945 3,273 2,992 3,392 2,314 2,992 
, אחרות (עלויותהכנסות )

 לתחום מיוחסות נןישא
 , נטוהפעילות

318 114 211 

 מפעולות)הפסד(  רווח
המיוחס לבעלי  רגילות

 השליטה בחברה
7,477 4,702 2,540 

 מפעולות)הפסד(  רווח
שאינו מיוחס  רגילות

 לבעלי השליטה בחברה
- - 

- 
 

  
 המיוחסים הנכסים סך

 הפעילות לתחום
54,154 42,820 34,838 

 ההתחייבויות סך
 לתחום המיוחסות

 הפעילות
43,594 35,990 30,237 

 

 )באלפי ש"ח(: 2017-2015להלן נתונים כספיים ואחרים לגבי הפעילות של חברת מירסני לשנים  .6.4

 
 לשנה שנסתיימה ביום

31.12.2017 31.12.2016 
 

31.12.2015 
 6,394 6,943 6,864 הכנסות

 6,394 6,943 6,864 מחיצוניים הכנסות

 לתחום המיוחסות עלויות
 פעילותה

 קבועות עלויות
 עלויות

 משתנות
 קבועות עלויות

 עלויות
 משתנות

 עלויות
 קבועות

 עלויות
 משתנות

2,160 3,112 2,284 2,829 2,158 2,284 
, אחרות (עלויותהכנסות )

 לתחום מיוחסות שאנן
 , נטוהפעילות

215 157 277 

 מפעולות)הפסד(  רווח
המיוחס לבעלי  רגילות

 השליטה בחברה
1,807 1,987 1,043 

 מפעולות)הפסד(  רווח
שאינו מיוחס  רגילות

 לבעלי השליטה בחברה
- - 

- 
 

  
 המיוחסים הנכסים סך

 הפעילות לתחום
28,193 28,454 26,201 

 ההתחייבויות סך
 לתחום המיוחסות

 הפעילות
25,807 25,020 24,110 

 

בסעיפים שבטבלה לעיל, ראה דוח דירקטוריון החברה  2017לפרטים בדבר ההתפתחויות שחלו במהלך שנת 

 המצורף לפרק ב' לדוח תקופתי זה.
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 החברה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה .7

פרטים עיקריים אודות הסביבה המקרו כלכלית וכן נתונים אודות שוק  להלן, החברהלמיטב ידיעת 

להם השפעה על תוצאותיה  להיות שעשויההאשראי והמדיניות המוניטארית והפיסיקלית במשק בישראל 

 י מהותי(: )אשר אין כל ודאות כי לא יחול בהם שינוי, לרבות שינו  החברהשל 

 16ישראל כלכלת על האפשרית והשפעתה העולמית הסביבה .7.1

 יציבה התפתחות מציגים ל"בחו הפיננסים השווקים, רבות מדינות מקיף העולמית בכלכלה השיפור

 בשנת %3.4 לעומת, %3.6-בכ הסתכם 2017 בשנת העולמי בתוצר הצמיחה קצב כאשר בתנודתיות וירידה

 מסיביות הון השקעות, בסין ן"הנדל ערך עליית בעיקר הם 2017 בשנת לצמיחה שהביאו הגורמים. 201617

 המטבע קרן של הצמיחה תחזית. העולמיים הסחורות במחירי ועלייה ב"בארה האנרגיה בתעשיית

הריביות בעולם . בשנה 3.8%-כ של עולמי צמיחה לקצב הינה הקרובות השנים בחמש( IMF) הבינלאומית

 .2017היסטורית, אולם הריבית בארה"ב נמצאית במגמת עלייה במהלך שנת נמוכות מאוד מבחינה 

שננקטה בשנים האחרונות נועדה לתמוך  , לרבות סביבת הריבית הנמוכה,המדיניות המוניטרית המרחיבה

בצמיחה הכלכלית ולהתמודד עם התפתחויות האינפלציה בעולם ובישראל. מגמות נוספות המעידות על 

כלכלית בעולם הן העלייה במחירי הסחורות, המעבר ל"צמיחה מאוזנת", השיפור התרחבות בפעילות ה

. על רקע האמור לעיל, המערכת 18בשוקי העבודה במדינות המפותחות והמשך העליות בשווקי ההון

 נמוכות עדיין הן הגדולים במשקים האינפלציה רמות הפיננסית בישראל המשיכה לשמור על יציבותה.

 השנייה שבמחצית אף על וזאת הכלכלית בפעילות לצמיחה וביחס המרכזיים נקיםהב של ליעדים ביחס

 .והנפט הסחורות של העולמיים המחירים של עלייתם בקצב האצה חלה 2017 שנת של

 19לכלכלית בישרא-הסביבה המקרו .7.2

, שיעור 0.1%בנק ישראל על שיעור של  ריבית עמדה ולמועד דוח תקופתי זה, 2017 בדצמבר 31ליום  נכון

וזאת כדי להמשיך ולהחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות  2015אשר נותר ללא שינוי מחודש מרס 

 ולתמוך בצמיחה של המשק תוך שמירה על היציבות הפיננסית.   3%עד  1%המחירים של 

, בדומה לקצב הצמיחה 3%-שיעור של כעמד על  2017קצב הצמיחה הממוצע בארבעת הרבעונים של שנת 

.  ההתמתנות משקפת בעיקר 2016הפוטנציאלי של המשק והינו מתון ביחס לקצב המואץ ששרר בשנת 

 מגבלות בצד ההיצע כתוצאה מכך ששוק העבודה נמצא בסביבה של תעסוקה מלאה.

 ואלו רותיםושי למסחר המקומיים ביקושיםה התרחבות בהמשך תומכת, הנמוכה ישראל בנק ריבית

 המשרות ומספר, השנה להתחזק המשיך העבודה שוק. מעלה כלפי במשק המועסקים שיעור את מניעים

 בעיות חווים ועסקים, המשק בכל אדם בכח מחסור מייצר, הנמוך האבטלה שיעור. לעלות ממשיך הפנויות

                                                        
 

  2017 בינואר 25 מיום פיננסית יציבות דוח, 23.2.2017 מיום 2016 שנת של השניה למחצית המוניטריות דוח: ראה לפרטים  16
 שהינו האמור המידע להכללת ישראל בנק אישור לקבלת פנתה לא החברה כי יצוין. www.boi.org.il ישראל בנק באתר המופיעים

 .לציבור שפורסם פומבי מידע
 לשנת ותחזית 2017 שנת סיכום, המשק מצב תמונת ברדסטריט אנד דן" - הפיננסי החוסן להערכת D&B מדד ראה לפרטים  17

 .http://www.dbisrael.co.il באתר מופיע אשר" 2018
 באתר זמין, האוצר במשרד הראשי הכלכלן אגף של 2017 בדצמבר 31 מיום השבועית הכלכלית הסקירה מתוך נלקחו הנתונים  18

 ./http://mof.gov.il: בקישור האוצר משרד
 בקישור". זמין באתר בנק ישראל 2017הנתונים נלקחו מתוך "דוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה של שנת   19

www.boi.org.il.  

http://www.boi.org.il/
http://www.dbisrael.co.il/
http://mof.gov.il/
http://www.boi.org.il/
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 ואת מעלה כלפי במשק הריאלי השכר את מניעים הללו התהליכים. חדשים עובדים וגיוס באיתור

 הריאלי בשכר ש"ח 1,000 של ממוצעת עלייה חלה, האחרונות שנים 3-בכך ש הבית משקי של ההכנסות

 .שנה בכל 4%-ל קרוב של וגידול, התקופה בכל 11%-כ של גידול מהווה אשר במשק

שנת לאחר שבשנים האחרונות ניכרה חולשה ביצוא, וביצוא הסחורות בפרט, בתחילת המחצית השניה של 

התאושש היצוא בתחום הובלת יצוא השירותים. עם זאת, התאוששות זו נבלמה בהמשך והצריכה  2017

 הפרטית שבה להיות מרכיב עיקרי בצמיחה.

 , אך בקצב נמוך בהשוואה לזינוק שחל בעולם. 2017מדדי שוק ההון בישראל המשיכו לצמוח במהלך שנת 

 .%4.020-כבשיעור של  ,מדד המחירים לצרכן , עלה1720החודשים שהסתיימו בחודש דצמבר  12במהלך 

. 0.4%-נותרה נמוכה מהיעד ובסוף השנה עמדה על שיעור של כ 2017האינפלציה השנתית במהלך שנת 

, אולם 2014שיעור האינפלציה נמצא בתחום החיובי, לראשונה מאז שנת  2017במרבית חודשי שנת 

 לא הייתה אחידה. 2017התפתחותו לאורך שנת 

תחום פעילות הקבוצה מושפע אף הוא מהמצב הכלכלי במשק. צמיחה וגידול בהיקפי הצריכה והייצור 

עתות כאמור, יכולים גופי האשראי החוץ בנקאי במשק יכולים לתרום לגידול בהיקף הביקוש לאשראי. ב

 להרחיב את מעגל הלקוחות שלהם ואת היקף פעילותם מול הלקוחות הקיימים.

כי מנגד, במקרה של האטה במצב המשק בישראל אשר תפגע בהיקף העסקאות  בהקשר זה יצוין,

המתרחשות ייתכן כי גם יצטמצם הביקוש לאשראי ובכלל זאת לאשראי חוץ בנקאי. עם זאת, האטה 

כאמור עלולה להשפיע ולהקשות על אפשרויות גיוס האשראי הבנקאי ובכך להוות הזדמנות עבור הקבוצה 

 ה.להרחיב את קהל לקחותי

 שינויים בשער הריבית .7.3

 מעריכה היאבהודעותיה כי  מציינתהועדה המוניטרית  .0.1%הריבית במשק על נותרה  2017במהלך שנת 

 1%על מנת לבסס את סביבת האינפלציה בתחום היעד של בין שהמדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה 

 .3%-ל

על רווחיות החברה, שכן הכנסותיה של החברה מתבססות  מסוימת השפעה נהלגובה הריבית במשק יש

, לתמורה אותה היא מקבלת אותו מגייסת לצורך פעילותהבעיקר על המרווח הנוצר בין עלות האשראי 

מלקוחותיה. ככל שהריבית במשק גבוהה יותר, כך עולה עלות נטילת המימון של החברה. עם זאת, השינוי 

( משך החשיפה האשראית של החברה  1מהותי לחברה משני טעמים )בשער הריבית אינה מהווה סיכון 

-כאשר כאורכה של עסקת ניכיון ממוצעת בה העמלה קבועה מראש, הינו כחודשיים,  -ללקוח קצר יחסית

 עליית( 2) ;( 16.6.4הראשון )לענין תקופות אשראי לקוחות ראו סעיף לפחות מהחוב נגבה כבר בחודש  50%

אשראי אחרים וכך גובר זרם הלקוחות  מתן מגופישיעור הריבית במשק מקשה על לקוחות לקבל מימון 

 לחברה.

                                                        
 /www.cbs.gov.il". זמין באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיה בקישור:  2017הנתונים נלקחו מתוך "מדד המחירים לצרכן סיכום שנת   20

http://www.cbs.gov.il/
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  21מוסר התשלומים במשק .7.4

 85-עמדו על כ 2015בשנים האחרונות חלה עליה בימי האשראי במשק, ימי האשראי הממוצעים בשנת 

ימים.  93-חלה התארכות בימי האשראי והיא עמדה על כ 2017ימים ובשנת  86-על כ 2016ימים, בשנת 

התארכות ימי מגמה זו מקשה ומסכנת את קיומם של עסקים קטנים בשל הפגיעה התזרימית בהם. 

שראי מצד אחד מגדילה את הביקושים לשרותי החברה ומצד שני דורשת מהחברה לבצע חיתום קפדני הא

 טרם קבלת עסקאות לניכיון.

 22בנקאי בישראל -ההתפתחויות בפעילותן של החברות הציבוריות לאשראי חוץ .7.5

של בנקאי בישראל חווה צמיחה משמעותית בשנים האחרונות. במחצית הראשונה -תחום האשראי החוץ

בנקאי )להלן בסעיף זה: -עמד תיק האשראי של החברות הציבוריות המעמידות אשראי חוץ 2017שנת 

מהסכום בתקופה  32%-מיליארדי ש"ח, סכום הגבוה בכ 2.9-"חברות לאשראי חוץ בנקאי"( על סך של כ

ל . אחד מבין הגורמים העיקריים לגידו2015בהשוואה לסוף שנת  40%-המקבילה אשתקד וגבוה בכ

בפעילותן של החברות לאשראי חוץ בנקאי הציבוריות הינו האסדרה המתגבשת בשנים האחרונות על 

אישרה הכנסת שינוי בחוק הבנקאות  2015-2016החברות בתחום זה. במסגרת חוק ההסדרים של 

כהגדרתו להן, אשר מתיר לחברות לאשראי חוץ בנקאי להנפיק אג"ח, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק. 

חת האפשרות לחברות אלו לגייס חוב מהציבור לצורך מימון פעילותן, הפחיתה את תלותן של החברות פתי

במימון בנקאי, הוזילה את עלות מקורות המימון של החברות הנ"ל ואפשרה להן לגדול ולספק יותר 

 אשראי ללקוחותיהן.

 

 פיננסיםהרגולציה בענף ה שינויי .7.6

)להלן: "חוק  2016-"והתשע(, מוסדרים פיננסיים)שירותים  פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק .7.6.1

 "(הפיקוח

 העיקרית ו. מטרת2017יוני ב 1 מיוםהחל  לתוקפו נכנסאשר  הפיקוח חוק פורסם 2016 באוגוסט 1 ביום

"( הרגולטור: "להלן, וחיסכון ביטוח, ההון שוק על)הממונה למנות רגולטור פיננסי  היא הפיקוח חוק של

 ,הפיקוח חוק להוראות בהתאםאת ענף נותני שירותי המטבע, ואת ענף האשראי החוץ מוסדי.  אשר יסדיר

 ובכך אלו לענפים שליליים גורמים של כניסה למנוע נועדו אשרעל גופים אלו  פיקוח סמכויותלרגולטור 

 .הבנקאית למערכת ראויה חלופה ליצור

 הפיקוחחוק  .פעילותם וסוגרישיון בהתאם להיקף לקבל  נדרשים פיננסים שירותים במתן העוסקים גופים

דרישה של הון עצמי מינימאלי ובחינת  ,היתר בין, הכולליםמפרט את התנאים הנדרשים לקבלת רישיון 

 התאמתם של נושאי המשרה, בעלי השליטה ובעלי העניין לרבותיושרו ויושרתו של מבקש הרישיון 

 .בתאגיד

קיבלו החברות הבנות בקבוצה, כל אחת בנפרד, אישור כי הינן   2017במאי  28בהתאם לאמור לעיל, ביום 

"(. כמו כן, במסגרת האישורים נכתב כי האישורים"עוסק ותיק"  כהגדרת המונח בחוק הפיקוח )להלן: "

שראי על עוד לחוק הפיקוח, החברות הבנות רשאיות להמשיך לעסוק במתן א 115בהתאם לאמור בסעיף 

                                                        
 לשנת ותחזית 2017 שנת סיכום, המשק מצב תמונת ברדסטריט אנד דן" - הפיננסי החוסן להערכת D&B מדד ראה לפרטים  21

 .http://www.dbisrael.co.il באתר מופיע אשר" 2018
 . /www.boi.org.il ישראל בנק באתר המופיעים 2018 בינואר 21 מיום פיננסית יציבות דוח ראו לפרטים  22

http://www.dbisrael.co.il/
http://www.boi.org.il/
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לא ניתנה החלטת הרגולטור בבקשות אשר הוגשו על ידיהן לקבלת רישיון מורחב לעסוק במתן שירותי 

אשראי. כמו כן, על פי האישורים, עד למועד החלטת הרגולטור בבקשות הנ"ל חלות על החברות הבנות 

 הוראות חוק הפיקוח, כאילו הינן בעלות רישיון.

 .לפעילותן רישיון קבלת לצורך הפיקוח חוק בדרישות תעמודנה ותהבנ החברות כי סבורה החברה

 הגופים תדמית את ותשפר יכול אשר פעילותה בתחום הרגולציה הגברת כי סבורה החברה, בנוסף

 .הציבור ידי על בנקאי החוץ באשראי השימוש את שתאיץ ככל הקבוצה פעילות עם תטיב הפועלים

 של בפעילותם להפסקה ויביאו יכול, לעיל כאמור, הרגולטור וסמכויות רישיון לקבלת הדרישות, כן כמו

  .פעילותה היקף את להגדיל החברה תוכל ובכך , בסדרי גודל קטנים,מתחרים

 חוק השפעות בדבר וכן רישיון לקבלת הפיקוח חוק בדרישות עמידתההערכותיה של החברה בדבר 

. הערכות אלו כהגדרתו בחוק ניירות ערך הינן בגדר מידע צופה פני עתיד החברה פעילות על הפיקוח

הפיקוח ועל הערכות הנהלת החברה  חוק דרישות עם בקשרמבוססות על המידע הקיים בידי החברה 

לעניין השפעתו על פעילותה. אין כל וודאות כי חוק הפיקוח יביא לשיפור תדמיתו של שוק האשראי 

לפיכך, אי התממשות איזה  החוץ בנקאי וכי ישפיע באופן חיובי על פעילות הקבוצה כפי שהוערך לעיל.

ת החברה ביחס להשפעות האפשריות של חוק מההנחות שצוינו לעיל עשויים לשנות מהותית את הערכו

 הפיקוח על היקפי פעילות הקבוצה.

 

 )להלן: "חוק נתוני אשראי"( 2016-חוק נתוני אשראי, התשע"ו .7.6.2

לבנק ישראל להקים ולהפעיל מאגר במטרה לאפשר  2016באפריל  12ביום פורסם חוק נתוני האשראי 

 נמסרים"(. נתוני האשראי המאגרועוסקים )להלן: "נתוני אשראי, אשר יכלול נתוני אשראי של יחידים 

אפשר את העברת נתוני מ. החוק, נתוני אשראי חוקל 19בסעיף על ידי מקורות המידע על פי האמור 

. מטרות איסוף הנתונים במאגר המפורטים בחוקהאשראי לגופים פיננסיים שונים בהתאם לעקרונות 

הגברת התחרות בשוק הינן לתרום לשייאספו במאגר מרכזי וההסדר הכולל לשיתוף בנתוני האשראי 

צמצום פערים לצמצום האפליה במתן אשראי ולהרחבת הנגישות של האשראי, להאשראי הקמעוני, 

חודשים מיום פרסום  30, תחילתו של חוק זה הינו נתוני אשראילחוק  123על פי הוראות סעיף  כלכליים. 

 . "(התחילה יום)להלן: " (2018 באוקטובר 12החוק )קרי, מיום 

, מקור מוסמך אשר נדרש 2017-לכללי נתוני אשראי )הוראות שונות(, התשע"ח 3בהתאם לאמור בסעיף  

, בהיקף שנתי 23להעביר נתוני אשראי לצורך הכללתם במאגר האשראי יהא מי שהעמיד אשראי ללקוחותיו

 על החברהות חוק נתוני אשראי לא חלות נכון למועד זה, הוראמיליון ש"ח.  250בסכום העולה על סך של 

 גבוהבהיקף  אשר הינם יחידים ו/או עוסקים מורשים מעמידה אשראי ללקוחותאיננה משום שהיא וזאת 

  .וזאת משום שמירב לקוחותיה הינם עסקים ולא יחידים ו/או עוסקים מורשים מיליון ש"ח 250מסך של 

 

לפרטים נוספים אודות רגולציה החלה על החברה, לרבות הצעות חקיקה בעלות השפעה אפשרית על 

 להלן. 29פעילות החברה, ראה סעיף 

                                                        
 ".כעוסק בפעילותו לרבות, קטין שאינו יחיד: "הינו אשראי נתוני בחוק המונח הגדרת פי על" לקוח"   23
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 פעילות תחומי לפי התאגיד עסקי תיאור - שלישי חלק

  הפעילות תחום על כללי מידע .8

 תנוהב תוחבר באמצעות וזאת, "דממ -דחויים ממסריםב המסחר הינו החברההעיסוק העיקרי של  תחום .8.1

המרה,  עסקת ינו. מסחר בממ"ד הזה המנוח "חברה" מתייחס לכל אחת מהחברות הבנות( 8 )בסעיף שלה

"ד בהם הם אוחזים ואשר מוסבים לחברה, תמורת ממאת ערכם הכספי של  חברההבה מקבלים לקוחות 

הלקוח בהתאם לפרמטרים שונים, כגון היקף העסקה ודירוג  ןובי החברהבאחוזים בין  עמלה הנקבעת

אינה  החברה ,רוב פי על, כי יודגשהתקופה אשר נותרה עד למועד פירעון השיק.  יתרתהמושכים, עבור 

טרם קבלת הממסר וביצוע  ,מקבלת ממסרים של הלקוחות עצמם אלא כשמדובר בממסר מסחרי. כמו כן

 לעצמה שהעמידה מחמירים בקריטריונים עומדת עסקהה כי בוחנת החברה, בין היתר עסקת הניכיון

עורכת ניהול סיכונים טרם קבלת הלקוח,  החברה. הן מבינה פיננסית והן מבחינה רגולטורית החברה

של  אשראיהדרוג  איתנותם הפיננסית, הכולל בין היתר בדיקות מקדימות על הלקוח ומושך הממסר,

 באופניםהחברה מתבצעות  בדיקות .העסקה באסמכתאות המלמדות על אופי העסקה יגיבוו המושך

המשותף  עבר במידע, (מידע מאגר תוכבעל ותרשומהחברות הבנות ) מידע במאגרי שימוש לרבות שונים

בעייתיים, אשר קיים לגביהם סיכון מוגבר  ו/או מושכים אודות לקוחות אצלן נשמר ואשר הבנות ותלחבר

 מעצםאת הסיכון החל עליה,  ממזערת החברה, הכרות בפועל עם המושך והלקוח ועוד. כך, בפעילות

 לגבות בקושי החברה. לעיתים נתקלת 24הדחויים הממסרים מערך %100 של בהבגו ללקוחמימון  העמדת

 המשפטיים נציגיה את החברהכזה, מפעילה  ניםיעני במצב. לה הוסבו או שהועברו הדחויים הממסרים את

 הליכי הוצאה לפועל והליכים משפטיים נוספים.  לרבותלשם ביצוע פעולות גביה, 

  מהטעמים הבאים: החברהלמסחר בממ"ד יתרונות משמעותיים עבור לקוחות  .8.2

באופן המאפשר לו, בין היתר, לעמוד  ,הלקוח שפר את תזרים המזומנים שלהמסחר בממ"ד נועד ל .8.2.1

  היומיומיים. ובמהלך עסקי בהתחייבויותיו השוטפת

תוך  באופן מדויק יותרשלהם לתכנן את תזרים המזומנים  החברההמסחר בממ"ד מאפשר ללקוחות  .8.2.2

 שליטה מלאה בתזרים.

ומצמצם את  תח מקור מימון נוסףוופמגוון , עסקיםהפעילות של הגדלת את מאפשר  המסחר בממ"ד .8.2.3

  .אופן שוטף מתאגידים בנקאייםהמהווה מקור משלים לשירותים הניתנים ב, ריכוזיות האשראי במשק

לרשותם לא משקפות את אופי  ותאשר הבטוחות שעומד החברההמסחר בממ"ד מאפשר ללקוחות  .8.2.4

 לקבל מסגרת אשראי נוספת גם ללא בטחונות. ,פעילותם

ושיעוריו הינם גמישים, תלויים בטיב הלקוח, ומאפשרים לחברה  החברהמועד העמדת המימון על ידי  .8.2.5

 לתת ללקוחותיה יתרון בניהול עסקיהם, לעומת מתחריה.

מערך הממ"ד בניכוי עמלה, ובכך מאפשר להם  100%לקבל  החברההמסחר בממ"ד מאפשר ללקוחות  .8.2.6

 לנצל את מלוא ההון העומד לרשותם.

  :להלן נלווים כמפורט ם פיננסיםנותנת שרותי ברההחבנוסף לפעילות המסחר בממסרים דחויים  .8.3

 (.24/7בכרטיס אשראי וגם במסופון אוטומטי הפעיל  בתשלומים )גם המרת מטבע חוץ 8.3.1

                                                        
 .הלקוח ובין החברה בין שנקבעת כפי העסקה לתנאי בהתאם עמלות בניכוי  24
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 .נטעניםם כרטיסיהפצה וטעינה של  8.3.2

 ליצואנים ויבואנים. העברת כספים לחו"ל 8.3.3

והינן בגדר שרותים  החברהיצויין כי לפעילויות אלו אין השפעה מהותית )בנפרד ובמצטבר( על תוצאות 

 , המאפשרים לה להציע ללקוחותיה פתרונות מימון מגוונים.החברהנלווים לתחום הפעילות העיקרי של 

  בו החליםמבנה תחום הפעילות ושינויים  .9

בשנים האחרונות  הולכת וגדלה, וכפי שהדבר בא לידי ביטוי גם בתוצאותיה, החברהלמיטב ידיעת  .9.1

. המהווה חלק אינטגרלי מאפשרויות המימון הקיימות בשוק הפעילות בתחום המסחר בממסרים דחויים

שהוטלו )רגולטוריות ו/או תפעוליות( מגבלות שונות , הגידול בפעילות זו נובע בעיקר מהחברהלהערכת 

ללקוחות. כמו כן במערכת הבנקאית קיימת  אשראיהענקת במערכת הבנקאית בשנים האחרונות על 

של צדדים שלישיים שאינם  היעילות, הידע, הניסיון והמקצועיותמורכבות בירוקרטית רבה, ומאידך, 

חלק מהמערכת הבנקאית )כגון החברה( בהענקת שירותים פיננסים, מעניק לנותני שירותים מסוג זה, 

בחשיבותה ותרומתה של המערכת והרגולטורים ור בקרב הציבהכרה ה סיבה נוספת הינה .יתרון ניכר

 החוץ בנקאית הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית למשק הישראלי ככלל ולעסקים קטנים בפרט.

הן שונים היקפי הפעילות שלהן כאשר חברות הפועלות בתחום ניכיון הממסרים קיימות בכל הארץ,  .9.2

 החברה יצויין כי למיטב ידיעת  .פיזורם הגאוגרפימבחינת גודל העסקאות והן מבחינת כמות לקוחות ו

על קרבה גם  מבוססת מטבעשכן לרוב בחירת הלקוח בנותן שירותי  -מהותית קיימת השפעה גאוגרפית

 גאוגרפית.

 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .10

 להלן. 29לפרטים אודות נושאים אלו ראה סעיף 

 

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .11

 ,כאמור לעיל ,לאור הגברת דרישות הרגולציה החלות על תאגידים בנקאיים בקשר עם העמדת אשראי

לאור קידום עידוד התחרות במערכת הבנקאית מצד הממשלה והכרת הרגולטורים בחשיבות ותרומת 

אשר הביא לירידה במצבם  המצב הפיננסי בישראלולאור לצמיחת המשק  גופים פיננסים כדוגמת החברה

ם , באופן המקשה עליהם לקבל אשראי ומקיבשנים האחרונות רביםקטנים ובינוניים הכלכלי של עסקים 

 , קרנו של תחום ניכיון הממ"ד כאלטרנטיבה למימוןהחברהלהם מצוקה תזרימית, עולה, למיטב הבנת 

אינם מרביתם שקיימים גורמים מגוונים הפועלים בתחום, אשר ועסקים. יצויין, כי מכיוון  תאגידים

ות בתחום לבחון שינויים בהיקף הפעיל החברהמפרסמים מידע אודות תוצאותיהם בציבור, אין ביכולת 

 .באופן כמותי אלא היא מתבססת על הערכותיה בלבד

 

   והשינויים החלים בהםגורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות  .12

, ואיכותו זמינות השרות - , שלושה גורמים הינם קריטיים להצלחה בתחום הפעילותהחברהלמיטב ידיעת 

 סיכונים ומוניטין.הניהול 

הינו זמינות השירות ומהירות השלמת  החברה פרמטר חשוב בתחום פעילות - ואיכותו זמינות השירות .12.1

נדרשת לקרבה גאוגרפית ללקוח,  החברהלשם שמירה על זמינות,  ."דהליך ההמרה במסגרת המסחר בממ
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, החברההינה חומר הגלם של פעילות  פיננסית הלכה למעשה, נזילותושמירה על רמת נזילות מספקת, שכן 

כון ניצויין כי  לבצע מכירות בהיקף רחב יותר ולהגדיל את רווחיה. החברהוזמינותה מגדילה את סיכויי 

הלקוח  זיהוישיטת העבודה כוללת  שכן, יפחת לא מעריכה כי הצורך בזמינות גאוגרפיתהחברה  ,למועד זה

 בקבלת הצורך ואת (אחת פעםומילוי טפסים שונים בהתאם להוראות הצו לאיסור הלבנות הון )לפחות 

סניף נוסף בעיר באר שבע ובכך  2006אופל פתחה  2017בשנת  .הניכיון עסקת ביצוע שםל עצמו הממסר

החברה  2017כמו כן, לשם הגדלת הפיזור הגאוגרפי בשנת  הנגישה את שירותיה גם לאיזור דרום הארץ. 

עסקאות שאושרו ונבדקו ע"י החלה לפזר במספר מקומות בארץ מסופונים לקליטה פיזית של שיקים ל

זמינות השירות וגדלה הלכה למעשה, הפריסה הגיאוגרפית של חברות הקבוצה החברה מראש ובכך 

 .לקהל לקוחותיה שמעניקה הקבוצה

הסיכון העיקרי העומד בפני חברה הפועלת בתחום הפעילות הינו העדר יכולת לפרוע  - ניהול סיכונים ומידע .12.2

על ידי סינון ובחינת לקוחות,  - מהלקוחות. סיכון זה ניתן למזעור מראשלים באת הממסרים המתק

על ידי הפעלת מאמצי גביה וצעדים משפטיים. זמינות למידע אודות המושכים והלקוחות הינה  - ובדיעבד

גורם הצלחה קריטי לתחום הפעילות, כאשר מאגרי המידע הקיימים באינטרנט הופכים זמינים 

שאינם זאת, קיים מידע שאינו מצוי במאגרים הפומביים )אלו שבתשלום ואלו ומעודכנים יותר. עם 

שנים,  20-מ למעלה עוסקים בתחום הממסרים הדחויים מזה החברה ימנהל לעניין זה יצויין כיבתשלום(. 

, תוך ולהם היכרות עם אלפי עסקים בשוק המקומי, המסייעת לחברה בקבלת ההחלטה על קבלת לקוח

הממסר המובא להמרה בחברה ושיעורו מסך תיק הלקוח, מסך הממסרים שהתקבלו התחשבות בסכום 

 משום מידע מאגר תוכבעל ותרשומהבנות  החברות. מאותו מושך ומסך התיק הכללי המנוהל בחברה

 החלטות בקבלת עיקרי חלק למאגר, ןהיבמשך שנות פעילות ועשרות אלפי רשומות שצבר ןשברשות

ממוחשבת התומכת בקבלת  שימוש במערכת מידעלחברה יתרון יחסי על פני מתחריה.  נותןה דבר בחברה,

מסוימים בהתבסס על פרמטרים המוזנים ממאגרי  או מושך/החלטה לענין ביצוע עסקת ניכיון עבור לקוח ו

 ביצוע. כמו כן כשל הגביה מביאה גם היא למזעור סיכון החברהמידע חיצוניים ומניסיון העבר של 

. לה על מעקב תפעול העסקאותת ממוחשבת המקעסקאות הניכיון ותזמונן מבוצעים באמצעות מערכ

מצמצמות את האפשרות לבצע עבירות הלבנת הון על ידי עובדי  הגדרות מערכת ההפעלה הממוחשבת

  כלל הטרנסאקציות בחברה מתועדות במערכת ייעודית.. כמו כן, החברה

ות מתאפיין במערכות יחסים מתמשכות בין הלקוח לנותן השרות, וברמת תחום הפעיל - מוניטין ושם טוב .12.3

נאמנות גבוהה של לקוחות לנותני השרותים. נאמנות זו יכול ותגבר גם על קבלת תנאים טובים יותר 

, החברהלביצוע עסקה על ידי חברה אחרת. היכרות אישית, מוניטין ושם טוב מבססים, למיטב הבנת 

פועלת בתחום הממסרים מזה שנים ארוכות, הינה מוכרת בשוק ובקרב גורמי  ברההחנאמנות לקוחות זו. 

מנכ"ל יצויין כי הרגולציה הפעילים בתחום, כחברה אמינה ומקצועית ונהנית ממגוון לקוחות ומושכים. 

חוק איסור הלבנת הון התיקונים והשינויים לנבחר להשתתף בדיוני ועדות הכנסת בעת גיבוש  החברה

 2016-מוסדרים(, התשע"ו ובעת גיבוש חוק הפיקוח על שירותים פיננסים )שירותים פיננסים 2000-התש"ס

לקוחותיה באופן בו סיכון כשל הפרעון ממוזער לברור את מאפשר לה  החברהמוניטין  .וחוק אשראי הוגן

 וכן ביכולתה להרחיב את מעגל הלקוחות וההכנסות.
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  של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם חסמי הכניסה והיציאה העיקריים .13

 חסמי כניסה  .13.1

החל מכניסתו לתוקף שוק המסחר בממ"ד אופיין בחסמי כניסה נמוכים באופן יחסי.  2017עד לאמצע שנת 

של חוק הפיקוח על שירותים פיננסים אשר קשיח את חסמי הכניסה.להבנת החברה, נכון למועד פרסום 

לעמוד במספר פרמטרים  , בין היתר,ולעסוק בתחום פעילות זה יהיה חייב סגוף שירצה להיכנדוח זה, 

 כמפורט להלן:

במתן שירות בנכס פיננסי או  בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים, לא יוכל אדם לעסוק .13.1.1

 במתן אשראי אלא אם כן בידו רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או רישיון למתן אשראי, לפי העניין,

. לצורך קבלת רישיון )בסיסי או מורחב, לפי העניין( על מבקש הרישיון לעמוד ובהתאם לתנאי הרישיון

בדרישות שונות מצד הרגולטור בקשר עם הון עצמי מינימלי, מסירת מידע אודות מקור ההון העצמי 

הודעת  מסגרתבהמשרה בו. יצוין  נושאיועסקים אחרים של בעלי עניין וכן לגבי ניסיונם והשכלתם של 

 בקשות לקבלת רישיון. 30-לאחרונה נדחו כ כי צוין, 2018בפברואר  4משרד האוצר מיום 

נותן שירותי מטבע בהתאם ל"תעודת רישום לנותן שירותי מטבע" על פי חוק איסור הלבנת  תעודתהנפקת  .13.1.2

צו איסור הלבנת התקנות והצווים מכוחו, לרבות, , "(חוק איסור הלבנת הון)להלן: " 2000-הון, התש"ס

-הון )חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, תשע"ד

רשם נותני שירותי מטבע(. לתנאים בהם  -)אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון  מטעם משרד האוצר ,2014

וכן לפירוט בדבר חוק הפיקוח אשר נכנס לתוקף ביוני  נדרשת לעמוד לצורך קבלת רישיון כאמור החברה

  להלן.  29-ו 7.6פים סעיראו  2017

כחלק מזמינות השרות, חברה המעונינת לפעול בתחום המסחר בממ"ד  - (working capital)הון ראשוני  .13.1.3

נדרשת להון עצמי ראשוני רב )נזילות( ויכולת גיוס הון חיצוני מעת לעת. ללא הון עצמי ראשוני ו/או 

 חברה בתחום הפעילות לפעול בתחום זה.אפשרויות קבלת מימון ברמת נזילות גבוהה לא תוכל 

לשם צמצום הסיכון בביצוע עסקאות ניכיון אשר לא יפרעו בסופו של דבר, נדרשות החברות  – מידע מאגר .13.1.4

לבצע הליך חיתום איכותי שנשען חוץ מכח אדם מיומן וניסיון, על מידע היסטורי שנצבר  העוסקות בתחום

 אודות לקוחות ומושכים שונים.

לקוח, המתאפיינים בדרגת נאמנות גבוהה יחסית, ישנה  -בשל אופי יחסי נותן שרות -ם טובמוניטין וש .13.1.5

ומנהליה. ללא מוניטין ושם טוב, תתקשה חברה חדשה לפעול  חשיבות גבוהה למוניטין הטוב של החברה

 שימור לקוחות קיימים וגיוסבתחום, גם בהנחה שתוכל להציע תעריפים אטרקטיבים לעסקאות הניכיון. 

 לקוחות איכותיים חדשים קשורים באופן הדוק בשמה הטוב של החברה.

 חסמי יציאה .13.2

יחד עם זאת, חסם יציאה זה חסם היציאה העיקרי הוא סיום גביית הממסרים אשר נתקבלו מלקוחות.  .13.2.1

ממוצע של כחודשיים ועל פי  טווחבעם לקוחותיה הינן  החברהמירב ההתקשרויות של אינו מהותי שכן 

  חודשים. 4-5-כ עד של רוב בטווח מקסימלי

ככל שחברה פועלת בתחום המסחר בממ"ד תוך שימוש בהון זר, היא תדרש לעמוד בהתחייבויותיה כלפי  .13.2.2

הסכמי הלוואה ומסגרות אשראי מול המלווים ו/או המשקיעים בה טרם סיום פעילותה. כך לדוגמא, 

אשראי, מחייבים אותה לפרוע את יתרת ההלוואות  הפועלת בתחום הפעילות ההמעמידים לחברגופים 

 להלן. 26.1.4סעיף הלוואות ומסגרות אשראי שהועמדו לחברה ראה . לפרטים אודות טרם סיום הפעילות
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  החברה לפעילות תחליפים  .13.3

עם . החברהמתחרים או לבנקים כתחליף לפעילות ם פיננסים יכולים לפנות לנותני שרותי החברהלקוחות 

בשל הפישוט הבירוקרטי והפרוצדורלי בהתקשרות עמה הינה אטרקטיבית יותר,  החברההצעת זאת, 

, לעומת המערכת הבנקאית החברהוהבטחונות הנמוכים יותר אותם דורשת  ,לעומת הגורמים התחליפיים

שנמסר לניכיון  ממ"דלרוב מתבצע כנגד בטוחות מלאות המשמשות את הבנק במקרה שה ממ"דניכיון בה 

 .לא כובד

 

  מוצרים ושירותים .14

נוספים  פיננסים םשירותי החברההוא ניכיון ממ"ד. כמו כן, מעמידה  החברהתחום עיסוקה של 

אינו מהותי  ,בנפרד ובמצטבר ,אלו מטבע נוספים כי היקף שרותיללקוחותיה, כמפורט להלן. יצויין 

או תאגידים להם ממ"ד  המקיימים פעילות עסקיתהינם לקוחות  החברההשווקים אליהם פונה  לחברה.

 וזו המתגבשת תחת סביבת הרגולציה הקיימת היום, החברההנובעים מפעילות מסחרית. למיטב ידיעת 

לא צפויים שינויים , 2017ולטור מטעם רשות שוק ההון החל מיוני בעקבות כניסתו לתפקיד של הרג

 לגדול תמשיך החברהככל ופריסת יחד עם זאת . 25בהיצע ובביקוש לשירותי ניכיון ממ"ד לרעה מהותיים

החברה בידה הון זמין ונזילות גבוהה, זמינות השרות תשתפר וחלקה של משיך להיות מבחינה גאוגרפית, וי

 דול. בשווקים עשוי לג

 ד"ניכיון ממ .14.1

 תזרים מזומנים. להקדיםעל מנת  "דממהצורך לנכות  קיים לחלק מהעוסקים ניכיון הממ"דבפעילות 

על ידי  ,המקבילה לשירותיים הבנקאיים ,הביקוש לשירותי ניכיון ממ"ד במערכת השירותים הפיננסיים

כאשר אחת הסיבות לעלייה זו הינה , עולה באופן ניכר בשנים האחרונות, גוף פיננסי מפוקח )בעבר נש"מ(

 הםכי בעלי העסקים מקבלים פתרונות פיננסיים במקומות בהם המערכת הבנקאית אינה עונה על צרכי

לצרכיהם הפיננסים מהמערכת הבנקאית מסיבות אינם מקבלים מענה  החברהלקוחות לרוב,  המימוניים.

תם, ניצלו את מלוא האובליגו שהועמד הן: אין ברשותם בטחונות תואמים לאופי פעילוישונות, בינ

שירות בחברה  לקוחות אלו בקבלתו משבר פיננסי בעבר וכד'. סיבות אלו לא מגבילות ולרשותם בבנק, ח

מספק  ממ"דניכיון בעת ניכיון הממ"ד. כבטוחה ליכולתה  בוחנת בעיקר את איכות המושך החברהמשום ש

קור אשראי נוסף, המשלים את השירותים , פותח בפני העסק מתזרים מזומנים לניהול העסק

ובכך מגביר  מצמצם את ריכוזיות האשראי במשק, הקונבנציונליים המוענקים על ידי המערכת הבנקאית

 .את התחרות ומאפשר לעסקים להתפתח

המנכה את הממ"ד משלם עמלה המוסכמת מראש בין הצדדים. צורת התשלום )מבקש השירות( הלקוח 

על המונפק מט"ח או שקלים, מזומן או בטעינה לכרטיס ללקוח הינה בהמחאת מזומן, העברה בנקאית, 

 , הכל בהתאם להעדפות הלקוח.החברהידי 

                                                        
 להלן. 29בדבר הרגולציה החלה על החברה ראה סעיף  לפרטים  25
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 המרת מטבע חוץ והעברת כספים לחו"ל .14.2

 לתשלומים, תוך מתן אפשרות פריסה נטעןבכרטיס  הןבמזומן ו הןמט"ח ב המרתת שירותי מספק החברה

ניתן לבצע לעסקים המט"ח הנרכש מועבר ללקוח במזומן או בכרטיס נטען. כמו כן . בכרטיס אשראי

  .העברות כספים לחו"ל

  נטעניםם כרטיסי .14.3

וזאת בין היתר דולר  70,000-עד סך של כשירותי מכירת וטעינת כרטיס נטען  מעמידה ללקוחותיה החברה

הינו בינלאומי ונטען במטבע  הכרטיס .להלן 24 בסעיף , כמפורט ספקי משנהבאמצעות התקשרויות עם 

 .דולר

 

 

 להלן פירוט תהליך ביצוע עסקת ניכיון ממ"ד בחברה: .14.4

 

 

  הפעילות ורווחיות הכנסות פילוח .15

, ן, על פי השירותים העיקריים בתחום פעילותהחברות הבנותלהלן יובאו נתונים אודות התפלגות הכנסות 

 ח:"באלפי ש

 

 :2006אופל  .15.1

 2016שנת  2017שנת  סוג
 שיעור מהכנסות החברה   הכנסות )באלפי ש"ח( שיעור מהכנסות החברה   הכנסות )באלפי ש"ח(

 98% 22,882 98% 27,932 ממ"ד
 1% 137 1% 294 המרת מטבע חוץ

 1% 238 1% 115 אחר
 100% 23,257 100% 28,341 סה"כ
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 אינווסטנט: .15.2

 2016שנת  2017שנת  סוג
 שיעור מהכנסות החברה   הכנסות )באלפי ש"ח( שיעור מהכנסות החברה   הכנסות )באלפי ש"ח(

 99% 10,888 98% 13,142 ממ"ד
 1% 84 2% 230 המרת מטבע חוץ

 0% - 0% 5 אחר
 100% 10,972 100% 13,377 סה"כ

 

 מירסני .15.3

 2016שנת  2017שנת  סוג
 שיעור מהכנסות החברה הכנסות )באלפי ש"ח( שיעור מהכנסות החברה   הכנסות )באלפי ש"ח(

 99% 6,873 98% 6,751 ממ"ד
 0.5% 28 2% 107 המרת מטבע חוץ

 0.5% 42 0% 6 אחר
 100% 6,943 100% 6,864 סה"כ

 

  לקוחות .16

 .(6,000-כ ומירסני 8,500-כ אינווסטנט, 15,000-)אופל כ לקוחות 29,500-כ קבוצהלמועד זה, לנכון  .16.1

-)אופל כ ,וחצי האחרונותביצעו פעולה אחת לפחות בשנה  - באופן שוטף, קרי פעילים 5,900-כ ,מתוכם

 .בסיס מזדמןעל  פעילים 23,600-כו (900-כסני ומיר 1,900-, אינווסטנט כ3,100

תתי ענפים  מספרהכולל ) הנדל"ןנותני שירותים לענף  פועלת בעיקר ביחס לממ"ד שניתנו על ידי הקבוצה

(, סטלטורים, קונסטרוקציה ופלדהנ, איקבלנים, מסגרים, טייחים, רצפים, נגרים, חשמלאים :כגון

 , דמי שכירות מנכסים, רהיטים, תשתיותלוגיסטיקה, קמעונאותגורמים הפועלים בתחום החקלאות, 

, ניסיון רב שנים בתחום, היכרות מעמיקה עם ענפים אלה, זהות קבוצהההיות ולמנהלי  וזאת, וביסוס

באם להתקשר בעסקה המופנית,  הכשכל אלה נותנים אינדיקצי –וחוסנם הכלכלי  בהםהגורמים הפועלים 

האוחזים בממסר ישנו דימיון בין ענפי הפעילות של לקוחות החברה מאחר ולקוחות החברה הינם אם לאו. 

החברות  ותושל מושכי הממסרים. להלן פילוח לקוחת החברה ופילוח המושכים בממסרים אותם מנכ

 לפי ענפי פעילות: הבנות

 

  :2017בדצמבר  31 ליוםלפי ענפים  2006 אופלפיזור תיק הלקוחות של  .16.1.1
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 :2017 בדצמבר 31 ליוםלפי ענפים  2006 אופלשל  המושכיםפיזור 

 
 

. ערך ממ"ד ממוצע בהתאמה ,ניכיון עסקאות אלפי 20-וכ 18-כ 2006 אופל ביצעה 2017-ו 2016 בשנים

 לאופל, כן על"ח. ש אלפי 26-כ על עמד 2017ש"ח וערך ממ"ד ממוצע בשנת  אלפי 20-כ על עמד 2016בשנת 

 אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות אשר אבדנם ישפיע באופן מהותי על פעילותה. 2006

 

 

 :2017בדצמבר  31 ליוםלפי ענפים  אינווסטנטפיזור תיק הלקוחות של  .16.1.2
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 :2017 בדצמבר 31 ליוםלפי ענפים  אינווסטנטשל  המושכיםפיזור 

 
 2016. ערך ממ"ד ממוצע בשנת שנה בכלעסקאות ניכיון,  אלפי 16-כ אינווסטנט ביצעה 2017-ו 2016 בשנים

 תלות אין לחברה, כן על"ח. ש אלפי 11-כ על עמד 2017ש"ח וערך ממ"ד ממוצע בשנת  אלפי 9-כ על עמד

 .החברה פעילות על מהותי באופן ישפיע אבדנם אשר לקוחות של מצומצם במספר או בודד בלקוח

 

 :2017בדצמבר  31 ליוםלפי ענפים  מירסניפיזור תיק הלקוחות של  .16.1.3

 

 

 

 

 

הובלות ולוגיסטיקה
3%

טקסטיל
2%

יבוא ושיווק
16%

מיזוג אויר
3%

ן"נדל
35%

קונסטרוקציה ופלדה
5%

שירותים
12%

תעשייה
7%

תשתיות וביסוס
4% אחר

13%

הובלות ולוגיסטיקה
חקלאות וגינון6%

5%

יבוא ושיווק
15%

מזון
10%

ן"נדל
23%

קונסטרוקציה ופלדה
4%

ריהוט
4%

רכב
2%

שירותים
14%

תעשייה
1%

תשתיות וביסוס
11%

אחר
5%



 

26 
 

 :2017 בדצמבר 31 ליוםלפי ענפים  מירסנישל  המושכיםפיזור 

 

 

שנת ערך ממ"ד ממוצע ב .בהתאמה ניכיון,עסקאות  אלפי 6-וכ 7-כ החברה ביצעה 2017-ו 2016 בשנים

על כן, לחברה אין  אלפי ש"ח. 15-עמד על כ 2017שנת ערך ממ"ד ממוצע בוש"ח  אלפי 12-כעמד על  2016

 תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות אשר אבדנם ישפיע באופן מהותי על פעילות החברה.

 

ענף המסחר בממ"ד בכלל ולקוחות החברה בפרט, מאופיינים ברמת נאמנות לקוחות גבוהה יחסית.  .16.2

בעניני הלקוחות, נוחות הגישה לקבלת  לנאמנות זו כמה גורמים עיקריים, בין היתר, אמינות החברה

 שרות, גובה העמלות הנגבות, מגוון שירותים משלימים, נזילות גבוהה ויתרת מזומנים זמינה. 

 

)במיליוני  2017-2016 בשניםבהיקף סך עסקאות ניכיון ממ"ד הרבעונית להלן פירוט ההתפתחות  .16.3

 ש"ח(:

 :2006אופל  .16.3.1
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 אינווסטנט: .16.3.2

   
 מירסני: .16.3.3

   
 

 לפרעוןפיזור תיק לקוחות והמחאות  .16.4

מקורות מגוונים של מושכים ושל לקוחות, וכן סדרי גודל משתנים של סכומים נשואי ממ"ד יוצרים פיזור 

 ומקטינים את סיכון חדלות הפרעון. החברהוגיוון, אשר מחזקים את תיק הלקוחות של 

, כאשר לממ"דאישית  חותמים על ערבות , בעלי השליטה בתאגידיםשהינם תאגידים החברהלקוחות לגבי 

במצב של חילול  פעולות תיעוד, בדיקות מהימנות ושמירת מידע על מנת להמנע מפגיעהבנוקטת  החברה

 .הפרעון שלה בעתידיכולת  ממ"ד, ובכך שומרת על

 

 סיכונים ניהול מדיניות .16.5

חשופה ללקוח בודד אשר  דירקטוריון החברה קבע מדיניות ניהול סיכונים, לפיה כל חברה בת לא תהא

 52.%-, אלא באישור מנכ"ל הקבוצה וכן לא תהא חשופה מעל לשלהמתיק הלקוחות  %3.5-יהווה מעל ל

, 2014במאי  26, אלא באישור ועדת האשראי של החברה, אשר הוקמה ביום הקבוצהמתיק הלקוחות של 

סמנכ"ל תפעול  – מיכאל איתן מנכ"ל החברה ודירקטור, - וחבריה, נכון למועד זה, הינם דני מזרחי

דח"צית. ועדת האשראי תתכנס בהתאם  - ורד-יו"ר דירקטוריון וטל מיש -יאיר  דירקטור, אורן בןו

 לאישור האשראי ועדת התכנסה 2017 שנת במהלך .לעיללדרישת מנכ"ל החברה, לרבות במקרה המנוי 

תו לקוח ובין בדרך של ניכיון לאו הלוואות העמדת של בדרך ביןשל החברה ) ללקוח אשראי מסגרת

. יצוין כי מדובר בלקוח הקבוצה של הלקוחות מתיק 2.5%-מ חורג אשר בסךממסרים אותם משך הלקוח( 
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בשיעור נדל"ן  נכסיראשונה של  מדרגהמענף הנדל"ן אשר מסגרת האשראי שלו אושרה בכפוף לשעבוד 

 כפי שקבעה ועדת האשראי.

 

תיק הלקוחות  פיזורמידת , המעידים על החברות הבנותלהלן פילוחים של תיק הלקוחות והמושכים של 

 :קבוצהוהמושכים ב

 :2017-2016נתונים נוספים אודות הלקוחות והמושכים לשנים  .16.6

  :2017.31.12טבלת פיזור עשרת הלקוחות הגדולים ליום  .16.6.1

 לקוח
)באלפי  לתקופה הכנסות

 "ח(ש
 הכנסות מכלל)שיעור  לקוחותפיזור 

 (מניכיוןהבת   החברה
 2006 אופל

 2.9% 689 1לקוח 
 2.1% 504 2לקוח 
 1.2% 285 3לקוח 
 0.9% 226 4לקוח 
 0.8% 197 5לקוח 
 0.8% 188 6לקוח 
 0.8% 188 7לקוח 
 0.8% 184 8לקוח 
 0.8% 184 9לקוח 
 0.7% 176 10 לקוח

 אינווסטנט
 1.8% 233 1לקוח 
 1.6% 214 2לקוח 
 1.4% 190 3לקוח 
 1.3% 170 4לקוח 
 1.3% 168 5לקוח 
 1.2% 160 6לקוח 
 1.1% 138 7לקוח 
 1.0% 135 8לקוח 
 1.0% 125 9לקוח 
 0.9% 118 10 לקוח

 מירסני
 5.4% 364 1לקוח 
 3.9% 262 2לקוח 
 3.7% 249 3לקוח 
 2.9% 195 4לקוח 
 2.4% 162 5לקוח 
 2.4% 162 6לקוח 
 2.1% 143 7לקוח 
 2.1% 142 8לקוח 
 2.0% 134 9לקוח 
 2.0% 133 10 לקוח

 

 :2016.12.31ליום  הגדולים הלקוחות עשרת פיזור טבלת .16.6.2

 לקוח
לתקופה  הכנסות

 )באלפי ש"ח(
 הכנסות מכלל)שיעור  לקוחותפיזור 

 (מניכיוןהבת   החברה
 2006 אופל

 1.9%  438  1לקוח 
 1.1%  267  2לקוח 
 1.0%  242  3לקוח 
 1.0%  233  4לקוח 
 1.0%  230  5לקוח 
 0.8%  195  6לקוח 
 0.8%  193  7לקוח 
 0.8%  191  8לקוח 
 0.8%  190  9לקוח 
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 0.8%  181  10לקוח 
 אינווסטנט

 1.5%  163  1לקוח 
 1.2%  135  2לקוח 
 1.1%  117  3לקוח 
 1.0%  112  4לקוח 
 1.0%  108  5לקוח 
 1.0%  107  6לקוח 
 1.0%  105  7לקוח 
 0.9%  98  8לקוח 
 0.9%  98  9לקוח 
 0.9%  97  10 לקוח

 מירסני
 5.7%  398  1לקוח 
 4.7%  330  2לקוח 
 3.7%  255  3לקוח 
 2.8%  194  4לקוח 
 2.6%  178  5לקוח 
 2.3%  161  6לקוח 
 2.1%  144  7לקוח 
 2.1%  143  8לקוח 
 1.8%  128  9לקוח 
 1.8%  125  10 לקוח

 

 

 

 :2016.31.12וליום  31.12.2017טבלת פיזור עשרת המושכים הגדולים ליום  .16.6.3

 ושךמ

 2016 שנת 2017 שנת

 "ח(ש)באלפי  הכנסות
)שיעור  מושכיםפיזור 
 החברה הכנסות מכלל

 (מניכיון הבת

 הכנסות
)באלפי 

 "ח(ש

פיזור  מושכים )שיעור 
 הכנסות החברהמכלל 

 מניכיון(  הבת
2006 אופל    

 1.1%  251         1.9% 544 1 מושך
 1.0%  241         1.8% 509 2 מושך
 0.9%  202         1.1% 294 3 מושך
 0.8%  194         1.0% 277 4 מושך
 0.8%  186         0.7% 183 5 מושך
 0.8%  183         0.6% 174 6 מושך
 0.8%  177         0.6% 173 7 מושך
 0.7%  171         0.6% 165 8 מושך
 0.6%  150         0.6% 161 9 מושך
 0.6%  138         0.6% 156 10 מושך

 אינווסטנט

 1.0%  109  3.0% 395 1 מושך
 0.7%  82  0.9% 118 2 מושך
 0.6%  71  0.7% 89 3 מושך
 0.6%  65  0.6% 74 4 מושך
 0.6%  65  0.5% 71 5 מושך
 0.6%  63  0.5% 70 6 מושך
 0.6%  62  0.5% 70 7 מושך
 0.5%  58  0.5% 68 8 מושך
 0.5%  57  0.5% 68 9 מושך
 0.5%  56  0.5% 61 10 מושך
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 מירסני

 1.7%  119  1.9% 127 1 מושך
 1.5%  105  1.5% 103 2 מושך
 1.4%  97  1.4% 95 3 מושך
 1.4%  95  1.2% 80 4 מושך
 1.3%  93  1.1% 76 5 מושך
 1.3%  93  1.1% 74 6 מושך
 1.2%  87  1.1% 72 7 מושך
 1.2%  86  1.1% 71 8 מושך
 1.2%  84  1.0% 69 9 מושך
 1.2%  81  1.0% 66 10 מושך

 

 .2017בדצמבר  31ליום ו 2016בדצמבר  31 עשרת המושכים הגדולים ליוםזהות יובהר כי אין חפיפה ב

 :2017-2016לשנים  הלקוחותתיק  פרעון ימי  – פירעון זמניפילוח לפי  .16.6.4

 

 

ימים וכי לחברה  60משיעור הממ"דים נפרע בפרק זמן של עד מהאמור לעיל ניתן לראות כי חלק הארי 

זה משקף את מדיניות החברה  . נתוןימים 120-אין, על פי רוב, ממ"דים אשר נפרעים בתקופה של למעלה מ

חודשים. עם זאת, על מנת להרחיב את קהל היעד של החברה ולהגדיל  3-לפעול במח"מים קצרים של עד כ

 2016 שנת 2017 שנת 

 לפרעון ימים
 מיתרת נפרע אחוז

 התיק
 מצטבר אחוז

 התיק מיתרת
 מיתרת נפרע אחוז

 התיק
 מצטבר אחוז

 התיק מיתרת
 2006 אופל

0-30 38% 38% 47% 47% 

31-60 36% 74% 29% 76% 

61-90 14% 88% 16% 92% 

91-120 8% 96% 4% 96% 

121-180 2% 98% 2% 98% 

181-365 1% 99% 1% 99% 

365-720 1% 100% 1% 100% 

 אינווסטנט

0-30 40% 40% 44% 44% 

31-60 35% 75% 29% 73% 

61-90 11% 86% 15% 88% 

91-120 6% 92% 6% 94% 

121-180 3% 95% 4% 98% 

181-365 4% 99% 1.5% 99.5% 

365-720 1% 100% 0.5% 100% 

 מירסני

0-30 39% 39% 50% 50% 

31-60 35% 74% 24% 74% 

61-90 18% 92% 15% 89% 

91-120 5% 97% 4% 93% 

121-180 2% 99% 4% 97% 

181-365 0.9% 99.9% 1.5% 98.5% 

365-720 0.1% 100% 1.5% 100% 
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את היקף פעילותה מכירה החברה בצורך להתאים את השירות אותו היא מעניקה לתמורות בשוק. על כן, 

קוחות אשר מצאה לנכון, את התקופה מאחר ותנאי התשלום בשוק התארכו החליטה החברה להאריך, לל

לפרעון וזאת על מנת לתת מענה ללקוחותיה, להרחיב את היקף פעילות החברה ומנגד שלא לפגוע בטיב 

חודשים והיא  3-תיק הלקוחות שלה. אסטרטגיית החברה הייתה ועודנה לעבוד במח"מ קצרים של עד כ

יחשוף את החברה לסיכונים אשר יכולים  בוחנת את דרישות השוק ומנווטת למציאת איזון ראוי שלא

לנבוע מעבודה במח"מים ארוכים. סיכונים אלו, אשר לדעת החברה אינם ברמת מהותיות גבוהה, נובעים 

מהאפשרות לשינוי מהותי לרעה במצבו הפיננסי של מושך הממסר בתקופה שעד לפרעון הממסר וכן 

חברה, מאחר ופיזור המושכים, כפי שניתן מהאפשרות לעלייה דרמטית במחיר הריבית במשק. לדעת ה

לעיל, הינו רחב ומאחר ואין לחברה מושך אשר הינו מהותי לחברה, הארכת תקופת  16.1לראות בסעיף 

אין בה בכדי להוות סיכון ממשי על פעילות החברה. כמו כן, הם אינם מהותיים(  המח"מ )בהיקפים שאף

במקרים בהם מעניקה החברה מח"מים ארוכים יחסית היא משתדלת כי הממסרים בעלי המח"מ הארוך 

יהיו חלק מסדרה של ממסרים אשר הממסרים הנותרים בה הינם במח"מ קצר יותר כך שלחברה יש 

ין הסיכון שבעליית הריבית במשק, מאחר וכאשר החברה אינדיקציה מדי כחודש לאיכות הממסר. לעני

מנכה ממסר ללקוחותיה היא מתבססת על הריבית במשק באותו המועד הרי שהינה חשופה לעלייה 

בשיעור הריבית בתקופה שעד לפרעון הממסר. עם זאת, מאחר ותקופת המח"מ הינה תקופה של מספר 

ה חודשים( הרי שהסבירות כי תחול עליה דרמטית חודשים בודדים )אשר לרוב אינה עוברת את השלוש

בשיעור הריבית במשק, בתקופה כה קצרה, הינה נמוכה. כמו כן, אף במקרה בו תחול עליה בשיעור הריבית 

במשק הרי שהדבר עלול להוביל לפגיעה ברווח הגולמי של החברה בטווח המיידי ולא להפסד תפעולי באופן 

ה זו ברווח הגולמי של החברה תקוזז מול הרווח בעסקאות חדשות אשר שוטף. עם זאת בטווח הארוך פגיע

 יתבצעו כאמור תחת הנחה של ריבית גבוהה יותר.

  :2017-2016ים לשנ -התפלגות הלקוחות לפי ותק .16.6.5

 

 

 

 

 

 )בשנים( ותק

 2016 שנת 2017 שנת

 ממסרים.נ. ע סך
)באלפי  שנוכו
 "ח(ש

)שיעור  מכלל ע.נ.  
 ממסרים שנוכו(

 ממסרים.נ. ע סך
 "ח(ש)באלפי   שנוכו

.נ. ע מכלל)שיעור  
 (שנוכו ממסרים

2006 אופל  

0-1 122,489 16% 106,729 %19  

1-3 359,811 47% 265,001 %47  

%34 196,530 37% 283,255 ומעלה 3  

%100 568,260 100% 765,555 "כסה  

 אינווסטנט

0-1 65,564 %19  42,890 %16  

1-3 151,832 %44  67,245 %26  

%37 127,676 ומעלה 3  152,159 %58  

%100 345,072 "כסה  262,294 %100  

 מירסני

0-1 31,181 %19  25,229 %16  

1-3 72,209 %44  66,662 %41  

%37 60,721 ומעלה 3  70,632 %43  

%100 164,111 "כסה  162,523 %100  
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 שביעות על המעיד דבר, שנה מעל של וותק בעלי הינם החברה לקוחות שרוב לראות ניתן לעיל מהאמור

 .חוזרים ולקוחות רצון

 

 של הלקוח ערבות אישיתבחינת תנאי עסקה וקבלת  .16.7

את לקוחותיה לחתום על ערבויות  החברה, מחייבת "דהממ תבמטרה להקטין את הסיכון שבגביי

כאשר הלקוח הינו תאגיד מחייבת החברה את  .החברהבהם סחרו עם  "דאישיות להבטחת פירעון הממ

לא דורשת לרוב  החברהמעבר לערבות אישית,  בעל השליטה בתאגיד לחתום על ערבות אישית כאמור.

 .בגב הממ"ד הלקוחחתימת הערבות מתבצעת על ידי העמדת  בטוחות נוספות.

של הלקוח. הערבות ניתנת ביחס לכל ממ"ד בנפרד, גם כאשר הלקוח  כל ממ"ד מחייב מתן ערבות אישית

 .מבצע מספר עסקאות שונות של ממסרים מאותו מושך או לחלופין עסקה אחת בה מספר ממסרים
 

  גבייה .16.8

החברה עומדת בקשר שוטף עם לקוחותיה לביצוע גביה יעילה של חובותיהם. עם זאת, קיימים מקרים 

בהם לא מצליחה החברה לגבות את כל או מירב החוב, אזי נוקטת החברה בהליכים משפטיים לגביית 

 לפחותמרגע מסירתו לטיפול משפטי ובתנאי שחלפו  ספציפיהחוב. החברה מכירה בחוב כחוב מסופק 

 לחברה כן כמו .26והחברה מעריכה שסיכוי הגבייה נמוכים של החוב הווצרותומיום  חודשים שישה

 הכללית ההפרשה שיעור. ווצרותםיה מרגע הקיימים החובות כל על מסופקים לחובות כללית הפרשה

  בהתאם לניסיון העבר שלה. נקבע

-ל 50מסופק בהליך משפטי הינה בין על סמך ניסיון העבר, החברה מעריכה כי ההסתברות לגביית חוב 

 , בו נמצא החוב בטיפול משפטי ומשלא התקדםשלוש עד כשנתייםלאחר פרק זמן בן  אחוזי גביה. 70

תהליך הגביה וצומצם החוב, מבקשת החברה מיועציה המשפטיים חוות דעת בדבר הכרה בחוב כחוב 

  .להתקיים יךממש המשפטי ההליך אבוד בחוב הכרה לאחר גם, כי יצוין אבוד.

 יםבשנ בקבוצה שיעור החובות האבודים והמסופקים הממוצע מסך יתרת הממ"ד שנוכוכמפורט להלן, 

   .מסך הממ"ד שנוכובהתאמה,  0.52%כ-ו 0.39%-עמד על כ 2017-ו 2016

 :2017-ו 2016לשנים להלן פירוט החובות האבודים והמסופקים ושיעורם מסך הממ"ד שנוכו  .16.8.1

                                                        
 .החוב של היווצרותו מיום חודשים שישה חלוף טרם אף תבוצע כאמור ספציפית והפרשה ייתכן חריגים במקרים, כי יצוין  26

 2016שנת  2017שנת 
חוב 

אבוד 
)אלפי 
 ש"ח(

שיעור מסך 
 שנוכו"ד ממ

חוב )הכנסות( 
מסופק )אלפי 

 ש"ח(

שיעור מסך 
"ד ממ

 שנוכו

חוב אבוד 
)אלפי 
 ש"ח(

שיעור 
מסך 

"ד ממ
 שנוכו

חוב )הכנסות( 
מסופק )אלפי 

 ש"ח(

שיעור 
מסך 

"ד ממ
 שנוכו

2006 אופל  

220 %30.0  4,059 0.53% 636 0.11% 1,818 0.32% 

 אינווסטנט

336 %0.1  647 %19.0  604 0.23% 319 0.12% 

 מירסני

442 %0.27  1,349 %0.82  1,107 0.68% 95 0.06% 
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 לקוחות מהותיים .16.9

-מהוות יותר מ הכנסותיה ממנור שא לקוח אין הבנותלכל אחת מהחברות לעיל,  16.6.1כמפורט בסעיף 

 .לעיל 16.5לפרטים בדבר מדיניות ניהול סיכונים ראה סעיף  .יההכנסות כלל מסך 10%

  שיווק והפצה .17

, ובפגישות בשיטת "חבר מביא חבר"לקוחותיה לרוב את כמקובל בתחום המסחר בממ"ד, החברה מגייסת  .17.1

 החברה. מול לקוחות פוטנציאלים ומנהל קשרי הלקוחות שיווק יזומות הנערכות על ידי מנהלי החברה

 החברה מוכרים בתחום פעילות זה מזה שנים רבות.ה החברהמנהלי של  םהטוב ומניסיונ םמשמ נהנית

 בעיתונות ,עלונים ומוצרי פרסום אחרים ,באמצעים שונים כגון רדיו, אינטרנטאת פעילותה מפרסמת 

ה, המקודמים מציע היא םאתר אינטרנט המכיל מידע על השירותים אותמפעילה  החברה שלטי חוצות.בו

 . ורשתות חברתיות באמצעות קמפיין קידום אתרים במנועי חיפוש

בצינורות השיווק שלה, ואבדנם אינו צפוי להשפיע לרעה באופן מהותי על תוצאות לחברה אין תלות  .17.2

 וכן לא תגרם לחברה תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך להחליפם. החברה

בהתאמה.  ,ש"ח אלפי 1,154-וכ 1,503-כעל סך של  2016-ו 2017 עמדו בשנים קבוצהההוצאות הפרסום של  .17.3

   ויעדי המכירות שלה.  החברהמשתנות על בסיס תדיר בהתאם לצרכי  החברהשל  הוצאות הפרסום

 :2017להלן פירוט הוצאות פרסום ושיווק של חברות הקבוצה לשנת  .17.4

 מירסני אינווסטנט 2006אופל  אופל השקעות
- 790 477 236 

 

 /http://opalbalance.co.il :החברהכתובת אתר האינטרנט של  .17.5

 

 תתחרו .18

נותן שירותי  תעודתהם יש מאופיין במספר שחקנים רב בפריסה ארצית, אשר ל"ד שוק המסחר בממ .18.1

 ., כאשר חלק עיקרי מתוכם פועל במרכז הארץמטבע

האחים קבוצת נמנים  , הפועלים בעיקר במרכז הארץ,על מתחריה הבולטים בענף ,החברהלמיטב ידיעת  .18.2

נמנים בנקים ונותני שירותי מטבע  החברהכמו כן, על מתחריה של  .פנינסולה בע"מקבוצת ו נאוי בע"מ

שכן אין לה גישה  "דאין יכולת להעריך באופן מדויק את חלקה בתחום המסחר בממ חברהל למיניהם.

מעניקה ללקוחותיה  החברה. , לאור היות רובן חברות פרטיותלנתוני יתר החברות העוסקות בענף זה

http://opalbalance.co.il/
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לה יתרון על  דבר המעניק תחת קורת גג אחת, כמפורט מעלה משלימים אחרים פיננסים םשירותי

 .מתחריה

לעיל, תביא לצמצום 29הקשחת הרגלוציה על תחום פעילות החברה כמפורט בסעיף  ,לעמדת החברה .18.3

 בנותני שירותי מטבע קטנים ותביא להשארת השחקנים הדומיננטים, כדוגמת החברה, בענף.

 מוניטין, טיב השירות וגובה העמלה. ות, זמינהתחרות בשוק נסובה סביב כמה פרמטרים מרכזיים:  .18.4

 פועלות וכל החברות הבנותשנה,  20-כלמעלה מחברה עוסקים בתחום ה מנהליבאשר להיבט המוניטין,  .18.5

נהנית מנאמנות לקוחות גבוהה בשל  החברה ,כמו כן .מוניטין איתן וחיובי ןשנים ולה 20-למעלה מ

 יתרונותיה השונים בשוק.

 הוא להנהנית מקהל לקוחות נאמן וקבוע, בשל הנגישות הגבוהה  החברהבאשר להיבט איכות השירות,  .18.6

 . כמו כן, קבלת החלטות ומתן שירות ללקוח נעשים תוך זמן קצר, ללא בירוקרטיה. זוכה

מכשירי "כספושיק"  6סניפים וכן באמצעות  4באשר להביט הזמינות, לחברה פריסה גאוגרפית באמצעות  .18.7

 יצוע עסקאות ברחבי הארץ.לב

 נותנת ללקוחותיה תעריפי עמלות אטרקטיביים תוך ניהול סיכונים לענין טיב הלקוח והמושך.  החברה .18.8

לאותם לקוחות המבקשים לקבל את התמורה במזומן על מנת לחסוך את  מנהלת קופת מזומנים החברה .18.9

 .ההמתנה הנוספת בסניף הבנק

 ONEמהווה בכך הנלווים לניכיון ממ"ד תחת קורת גג אחת ו רותי הפרימיוםימספקת את כל ש החברה .18.10

STOP SHOP .לשירותי מטבע ללקוח 

 
 עונתיות .19

 .בצורה ניכרת החברהאיננו מאופיין בעונתיות המשפיעה על היקף פעילות "ד שוק המסחר בממ .19.1

נוהגים בסמוך לחגים ומועדים ניכרת התעוררות בחילופי הסחורות והשירותים במשק. מעסיקים וספקים  .19.2

י המשנה ולנותני השירותים שלהם את חובם ולפיכך בתקופה זו ניכר נלשלם בטרם כניסת החגים לקבל

 ד."גידול בהיקף המסחר בממ

לכל חודש, נדרשים בעלי עסקים לתזרים על מנת לשלם משכורות  15-לכל חודש וליום ה 10-סמוך ליום ה .19.3

 פיינים בפעילות מוגברת.מועדים אלו מאו ךועל מנת לשלם מע"מ, בהתאמה, לפיכ

 
 כושר ייצור .20

ומידת ניצולן של מקורות  מקורות המימון העומד לרשותה היקףמבוסס על  החברהכושר הייצור של 

. קיימים לקוחות לקוחות חדשים ושימורלתוך כדי שיווק זאת,  .רות ללקוחותיהיבמתן ש מימון אלו

 .להלן 26סעיף ראה לפירוט בדבר מקורות המימון של החברה 

 רכוש קבוע מקרקעין ומתקנים .21

  נדל"ן להשקעה –רכוש קבוע  .21.1

מ"ר, המשמש  500-בראשון לציון, בשטח של כ 1רכשה אינווסטנט נכס ברח' סחרוב  2003בדצמבר  30ביום  .21.1.1

הנכס בראשון להלן )להלן: " 21.2.1לצרכים תעשייתיים ומושכר למטרת הפעלת עסק כמפורט בסעיף 

בראשון  . עלות הנכס2087שנה, ומסתיימות בשנת  100-הינן לבראשון לציון . זכויות החכירה בנכס "(לציון
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מעריך ס הוערך על ידי הנכ 2017 בדצמבר 31-נכון ל אלפי דולר. 255-עמדה, במועד הרכישה, על כ לציון

 .אלפי ש"ח 1,900-בלתי תלוי בסך של כשווי 

משועבדות לתאגיד בנקאי לטובת אשראי בנקאי המועמד לחברת  לציוןבנכס בראשון זכויות יצוין כי, ה

 .הלןל26.3.2.3כאמור בסעיף מירסני 

מ"ר  97-רכשה מירסני דירה בעיר נשר, אשר שטחה הינו כ 2010בינואר  7בהתאם להסכם מכר דירה מיום  .21.1.2

שווי בלתי הנכס הוערך על ידי מעריך  2017 דצמברב 31 יוםאלפי ש"ח. נכון ל 1,100ברוטו, תמורת סך של 

  "(.הנכס בנשראלפי ש"ח )להלן: " 1,425-וי בסך של כתל

 להלן, הנכס בנשר משועבד לטובת תאגיד בנקאי. 26.3.2.326.3.3.3יצוין כי כאמור בסעיף 

רכשה מירסני שני אולמות באיזור התעשייה הצפוני בעיר  1997באוגוסט  10בהתאם להסכם מכר מיום  .21.1.3

אלפי דולר, לפי ערך הדולר ביום חתימת  200מ"ר, תמורת סך של  170-הינו כ הכוללאשדוד, אשר שטחם 

ש"ח  אלפי 1,000-כ של בסך תלוי בלתי שווי מעריךהוערך על ידי  הנכס 2017 בדצמבר 31-החוזה. נכון ל

 "(.באשדוד הנכס)להלן: "

 השכרת נכסים בישראל .21.2

המסווגים בדוחותיה הכספיים של  לעיל, 21.1, כאמור בסעיף להלן יפורטו נתונים אודות נכסי החברה

 ן להשקעה אך אינם עולים כדי תחום פעילות נפרד וזאת בהתאם לגישת ההנהלה"נדלכנכסי  החברה

 :ולמידת מהותיותם לפעילות החברה

 1)מיום  שכירות של הנכס בראשון לציוןהסכם את ה חידשה אינווסטנט 2015באוקטובר  6ביום  .21.2.1

מ"ר(  500מ"ר מתוך שטח כולל של  300, לפיו חלקו של הנכס בראשון לציון )שטח של (2010באוקטובר 

חודשים אולם  60הסכם השכירות הינה לתקופה של  תקופת .27במכוניותיושכר לצורך הפעלת עסק לסחר 

ימים. דמי השכירות החודשיים  180רות בהתראה של למשכיר שמורה האפשרות לקצר את תקופת השכי

חודשים והינם  12מדי תקופה של  3%-ש"ח אשר יעלו באלפי  9.3-סך של כנקבעו על בגין המושכר 

 יצוין(. "חש אלפי  9.6 שלהשכירות הינם בסך  דמי 2017בדצמבר  31רבעון מראש )נכון ליום  כלמשולמים 

בגין הפעלת  הנכס והחזקתו, לרבות ביטוח, חשבונות, אגרות, רישוי ותיקון  ההוצאות בכל יחוב השוכר כי

  שטר חוב. אינווסטנטלקלקולים. להבטחת חיובי השוכר ניתן 

 2011 סבמר 4התקשרה מירסני בסכם שכירות הנכס בנשר. ההסכם הסתיים ביום  2010 מרסב 4 ביום .21.2.2

 1כרים האריכו את הסכם השכירות עד ליום והוארך לתקופות נוספות. נכון למועד זה, מירסני והשו

. דמי 1.1.2020עד ליום  חודשים 12לתקופה נוספת של  אופציה קיימתלשוכרים  כאשר 2019 בינואר

  "ח.ש 3,000 של בסך הינם 2016 באפריל 1 מיום החל החודשיים השכירות

את הסכם שכירות הנכס באשדוד, לפיו הנכס ישמש כמפעל לייצור דברי  מירסניחידשה  2015מאי  בחודש .21.2.3

אופציה להאריך את  הייתה ולשוכר 2016במאי  31ביום  הסתיימהמאפה. על פי ההסכם תקופת השכירות 

חודשים כל אחת, בתנאים הקבועים בהסכם, תוך מסירת  12תקופות נוספות בנות  4-תקופת השכירות ב

שלוש בהתאם, האריך השוכר את תקופת השכירות  טרם תום תקופת השכירות. ימים 180הודעה בכתב 

נכון למועד דמי השכירות  .2019במאי  31, קרי, עד ליום כל פעם לתקופה של שנה נוספתנוספות  פעמים

בכלל ההוצאות בגין הפעלת הנכס  יחובכי השוכר  יצוייןבתוספת מע"מ.  אלפי ש"ח 6.3-זה הינם בסך של כ

                                                        
 .מושכר אינו( ר"מ 200) לציון בראשון הנכס של הנותר שטחו, כי יצוין  27
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והחזקתו, לרבות ביטוח, חשבונות, אגרות, רישוי ותיקון קלקולים. להבטחת חיובי השוכר, הועמדה על 

 ידו ערבות בלתי חוזרת.

 

 משרדי החברה .21.3

חתמה החברה על  2015במרס  23. ביום 2006אשדוד החל משנת עיר שוכרת את משרדיה ב 2006אופל  .21.3.1

חודשי  24ופת השכירות לתקופה נוספת של תוספת להסכם שכירות משרדי החברה אשר מאריכה את תק

"(. בנוסף, התקופה הראשונה)להלן: " 2017במאי  31ועד ליום  2015ביוני  1שכירות נוספים החל מיום 

במאי  31חודשים, קרי עד ליום  24הוסכם כי הסכם השכירות יתחדש מאליו לתקופה עוקבת נוספת של 

ימים כי אינו  30מהצדדים יודיע בהודעה בכתב מראש של "(, זולת אם מי התקופה הנוספת)להלן: " 2019

אלפי ש"ח  20-דמי שכירות בסך של כ 2006אופל  שילמהמעוניין בהארכה זו. בעבור התקופה הראשונה 

לעומת  2%"( והחל מהתקופה הנוספת, ככל ותהא, יועלו דמי השכירות בשיעור של דמי השכירות)להלן: "

העמידה ערבות בנקאית  2006אופל בתקופה הראשונה.  2006אופל לם דמי השכירות הצמודים למדד שתש

 אלפי ש"ח להבטחת התחייבויותיה כלפי בעל הנכס. 45-בסך של כ

ובהתאמה גידול במצבת העובדים בסניף ובמספר הלקוחות  2006לאור גידול בהיקפי הפעילות של אופל 

תום התקופה הראשונה, אל המשכירה אשר פוקדים את הסניף מדי יום, פנתה הנהלת החברה, לקראת 

 על מנת לבחון אפשרות להרחיב את השטח אותו היא שוכרת ולהתאימו לצרכיה.

משרדים בתנאים אשר לדעת הנהלת החברה אינם  2006לאור הצעתה של המשכירה להשכיר לאופל 

החל מחודש  כיהצדדים סיכמו כמו כן  לטובת החברה, פנתה הנהלת החברה ובחנה חלופות נכסים אחרות.

ועד למועד  2017אלפי ש"ח והחל מחודש אוקטובר  20-דמי השכירות יהיו כ 2017ועד לספטמבר  2017יוני 

 אלפי ש"ח לחודש. 21-עזיבת המשרדים דמי השכירות החודשיים יהיו כ

בהסכם שכירות להשכרת נכס אשר בבעלות ה"ה דני מזרחי  2006, התקשרה אופל 2017בספטמבר  7ביום 

, דירקטור בחברה ומבעלי השליטה בחברה(, שחר מזרחי )מנכ"ל 2006ל החברה, מנכ"ל אופל )מנכ"

אינוסטנט, דירקטור בחברה ומבעלי השליטה בחברה( ואלה מזרחי )קרובה של בעלי השליטה בחברה( 

הסכם השכירות אשר הותנה בקבל אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )להלן: "

 "(.החדש

 2006אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרות אופל  2017באוקטובר  30 ביום

 והמשכירים הנמנים על בעלי השליטה בהסכם השכירות החדש.

 החדש. ההחברה טרם עברה למשרדנכון למועד דוח זה, למועד זה 

 בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח זה.  10.2.2לפרטים נוספים אודות הסכם השכירות החדש ראה סעיף 

מ"ר )נטו(  100-בהסכם לשכירת משרדים בשטח כולל של כ 2006התקשרה אופל  2016ביוני  21ביום  .21.3.2

 שנים נוספות. 5-עם אופציה להארכת ההתקשרות ב 2016באוקטובר  3שנים החל מיום  5לתקופה של 

. דמי השכירות 2017עול בסוף ינואר שבע שהחל לפ-המשרדים משמשים את פעילות סניף החברה בבאר

ש"ח ובשנה הרביעית והחמישית יעמדו אלפי  15 -כסך של השנים הראשונות עומדים על  3-החודשיים ב

אלפי ש"ח להבטחת  52-העמידה ערבות בנקאית בסך של כ 2006. אופל אלפי ש"ח 15.5-על סך של כ

 התחייבויותיה כלפי בעל הנכס.
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על פי הסכם שכירות והתוספות לו,  מושכרים בחולון 20נם הינו רח' המלאכה , אשר מעאינווסטנטמשרדי  .21.3.3

"ר בעבור דמי מ 125 של שטח שוכרת אינווסטנט. 2022 סבמר 31ועד ליום  2002 אפרילב 1החל מיום 

ר דצמבב 15בתוספת הצמדה ומע"מ )מדד שהתפרסם ביום  והכל, לחודש"ח ש אלפי 10-כבסך   שכירות

 104-כ של בסך בנקאית ערבות השוכרים לטובת אינווסטנט העמידה השכירות תשלומי להבטחת(. 2016

 התחייבויות לכל מותנה בלתי ובאופן לחוד ערבים הינם בחברה שליטה בעלי, בנוסף"ח. ש אלפי

 .האפשרי בהקדם אלו ערבויות להסרת לפעול אינווסטנט בכוונת"ל. הנ השכירות הסכם פי על אינווסטנט

 ."צ, מושכרים על פי הסכם שכירות והתוספות לוראשל, 1 סחרוברח' ב, אשר מענם הינו מירסנימשרדי  .21.3.4

 .2020 יוני בחודש שסופה לתקופה פיננסייים לשירותים משרד ניהול למטרת המושכר את שוכרת מירסני

 16-כבסך של  חודשי סכום לשוכרת מירסני משלמת השכרתו ובעבור"ר מ 130 של בשטח הינו המושכר

-כ של בסך ערבות השוכרת לטובת הועמדה מירסני חיובי להבטחת"ח )בתוספת הצמדה ומע"מ(. ש אלפי

  להלן. 26.1.4 בסעיף כאמור"ח ש אלפי 18

 

 נכסים לא מוחשיים .22

מלבד זאת, לא קיימים נכסים לא מוחשים לחברות  .שלה הלוגו עלו שמה על מסחר סימן 2006 לאופל

 הקבוצה.

  

 הון אנושי .23

 :מוטת הניהול של החברהלהלן פירוט  .23.1

 מושתת על בסיס של מנכ"ל ונציגי שירות.חברות הקבוצה המבנה הארגוני של 

להביא ם יכולים כאשר שני הצדדין, בזמם מוגבלים אינם, אישיי םעל פי הסכמי םעובדי הקבוצה מועסקי

ן פרק הזמן המוגדר על פי חוק ועד לתקופה של הודעה מוקדמת, אשר נעה בים באת ההתקשרות לידי סיו

לקרנות  םעל ידי תשלומי ןמעביד, מכוסות במלוא-יחסי עובד םהתחייבויות החברה בשל סיו. ימים 90

  .םלמלוא יתרת ההתחייבויות בשל הטבות לעובדי ןות במאזיצירת התחייבויו םפנסיה, קופות פיצויי

 

ל אופל "מנכ
בלאנס 
*השקעות

מנהל כספים

חשב

מנהלת 
חשבונות

עוזרת מנהלת 
חשבונות

ל מירסני"מנכ

סגן מנהל סניף

נציגי שירות2

ל תפעול"סמנכ

קצין אבטחה עובדי תפעול3

ל  "מנכ
**אינווסטנט

סגן מנהל סניף

נציגי שירות4

ל אופל "מנכ
*2006בלאנס 

סגן מנהל סניף  
אשדוד

נציגי שירות7

מנהל סניף באר 
שבע

נציגי שירות4

מנהל שיווק  
וקשרי לקוחות

מנהלת משאבי  
אנוש  

ואדמיניסטרציה
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 .בע"מ 2006מנכ"ל אופל בלאנס כהשקעות בע"מ ובלאנס * יצוין כי מר דניאל מזרחי מכהן כמנכ"ל אופל 

 ** יצוין כי מר שחר מזרחי מכהן כקצין פיקוח נהלים של הקבוצה

 כהונת נושאי משרה .23.2

לרבות  קרובים לבעל השליטה בחברה, וכן גמול נושאי משרהלפרטים בדבר גמול עובדים אשר הינם 

 .פרק ד' לדוח זה, פטור שיפוי וביטוח ראה תכנית תגמול

 מצבת נושאי משרה .23.3

, דוח זה, וסמוך למועד פרסום 2017 דצמברב 31נכון ליום הקבוצה מצבת העובדים ונותני השירותים של 

  הינה כדלקמן:

 

 "מ.בע 2006 אופל"ל ומנכ בע"מ השקעותבלאנס  אופל"ל כמנכ מכהן מזרחי דני* 

 מספר עובדים תפקיד

 2017בדצמבר  31ליום  סמוך למועד פרסום הדוח
 

 2016בדצמבר  31ליום 
 

 השקעות אופל

 1 1 1 מנכ"ל *

 1 1 1 מנהל כספים

 2006 אופל

 1 1 1 * מנכ"ל

 - - 1 סניף מנהל

 אנוש משאבי מנהלת
 ואדמיניסטרציה

1 1 - 

 3 3 3 חשבונות ומנהלי חשב

 1 1 1 לקוחות קשרי מנהל

 1 1 1 אבטחה קצין

 2 2 1 מנהל סגן

 10 11 11 שירות  נציגי

 אינווסטנט

 1 1 1 "למנכ

 1 1 1 סגן מנהל

 1 2 2 שליחים

 4 4 4 שירות נציגי

 מירסני

 1 1 1 "למנכ

 1 1 1 תפעול"ל סמנכ

 1 1 1 סגן מנהל

 2 2 2 שירות נציגי

 31 34 34 *כ"סה
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 מפתח ישנתלות בא .23.4

 הבנות החברות פעילותאת  מרכזיםהחברות הבנות,  בכובעם כמנכ"לימזרחי ועודד איתן,  שחרמזרחי,  דני

 שלהעיסוק  בתחום רב ונסיון מומחיות הבנות החברות מנהלי לשלושת .עשורלמעל  ןאות ומנהלים

לכהן  החברותממנהלי  אחדהחברה במקרה של נבצרות של  להערכת עם לקוחותיה. והכרות הקבוצה

 לפגיעה לגרום מבלי, מנהלי החברות האחריםכנושא משרה בחברה ניתן יהיה למלא את מקומו על ידי 

מועסקים,  ,והכל בהתאם לתהליכי העבודה הנהוגים בחברה. כמו כן החברה של בפעילותה מהותית

  םמקו יכממלא יםומשמשלמנהלי החברות ישירות  כפופיםר אש כאמור לעיל, סגני מנהלים ומנהל סניף

ממשיכה ו החברהשל  הפעילותנוספים בתחום  עובדים מכשירה החברה יחד עם צמיחתה, .בעת הצורך

 5יש לציין שמרבית נציגי השירות בחברה הינם בעל וותק של לפחות  המפתח. ישנבא התלות את להפחית

 שנים בחברה.

 

  ספקים .24

ספקי הקבוצה הינם גורמים חיצונים )פרטיים ותאגידים בנקאיים( אשר בין היתר באמצעותם מממנות  .24.1

אין כל תלות בספקיה, ואין בסיום ההתקשרות עם אחד או יותר  קבוצהלחברות הקבוצה את פעילותן. 

 כתוצאה מן הצורך לעבור לספק חלופי וד אשר תגרם להמהם כדי להביא לתוספת עלות מהותית מא

מלווים  קבוצתדוח זה  למועדנכון  וכן 2017 בדצמבר 31ליום עם זאת, יצוין כי נכון  במקום אותו ספק.

 כולל( בסכום בקבוצההלוואות )בתנאים הנהוגים  הבנות חברותל העמידופרטיים הקשורים יחד זה לזה 

, זה דוח למועד נכון, םאשר הינ קבוצהש"ח מתוך סך מקורות המימון )המנוצלים( של ה מיליון 9.5-כ של

 . "חש מיליון 171.8-כ של בסך

לגיוון נותני האשראי אשר הינם תאגידים בנקאיים והינה ממשיכה לפעול  ספקי אשראיארבעה  קבוצהל .24.2

 26.3 עם תאגידים בנקאיים אלו ראה סעיף  קבוצהלפירוט בדבר תנאי ההתקשרות של ה הבנקאי שלה.

 להלן.

נזילות באמצעותה לחברה צדדים שלישיים, מספקים בעלי השליטה בחברה, קרוביהם ו, אף כאמור לעיל .24.3

 .להלן 26.4.2  סעיףהיא יכולה להתקשר עם לקוחות נוספים. לפירוט ההלוואות מגורמים פרטיים ראה 

 קבוצת ישראכרט עם הבנות החברות התקשרות .24.4

לפיו  לתקופה בלתי מוגבלת בהסכםעם קבוצת ישראכרט  הבנות החברות והתקשר 2014 בדצמבר 22 ביום

 כרטיס חיוב ידי עלבתשלומים ללקוח  "חמט המרתשירות של  ןחותיהולספק ללק תוכלנההבנות  החברות

 בתמורה לניכוי עמלה אשר ממנה תשולם עמלה נוספת לטובת קבוצת ישראכרט. הלקוח של האשראי

החברה מתקשרת עם משרדי עורכי דין לשם קבלת שרותי גביה מלקוחות. יצוין כי החברה מקבלת  .24.5

שירותים משפטיים אלו, הכוללים ייצוג החברה בעניינים של גביית חובות פתוחים של לקוחות בלשכות 

לי ההוצאה לפועל ובתי משפט, מעו"ד אשר מקיים קשרים עסקיים עם עו"ד אורן בן יאיר הנמנה על בע

חברה. יצוין כי, בשל אופי פעילות החברה, קבלת שירותים משפטיים אלו הינה במהלך העסקים ב השליטה

הרגיל של החברה ושירותים משפטיים דומים מוענקים לחברה אף על ידי עורכי דין אחרים. בנוסף, קבלת 

ין נקבע אך ורק השירותים המשפטיים מתבצעת בתנאי שוק, בין היתר, מאחר ושכר טרחתו של עורך הד

, ולא באמצעות מו"מ בין החברה 1967-לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז 81על ידי בית המשפט מכח סעיף 

לעורך הדין וכן מאחר והחברה מתקשרת עם עורכי דין נוספים, אשר אין בינם ובין בעלי השליטה בחברה 
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ן כי, שכר טרחתו של עורך קשרים כלשהם, בתנאים דומים להתקשרות דנן עם עורך הדין. כמו כן יצוי

הדין, מאחר ונקבע על ידי בית המשפט, מתווסף לחוב החייב כך שהוא מגולגל במלואו על החייב והחברה 

לא נושאת אף לא בחלק מזערי ממנו. בשל כך, אין להתקשרות עם עו"ד דנן, לעומת התקשרות עם עו"ד 

רך הדין זכאי לשכר טרחה רק במקרים אחר, כלל השפעה על תוצאותיה הכספיות של החברה בנוסף, עו

בהם הצליח להביא לגבייה בפועל של חוב הלקוח. להלן פירוט הוצאות שכר טרחת עורכי דין )כולל אגרות( 

 )באלפי ש"ח(:  2017-ו 2016בשנים 

 

 הוצאות גביה שנה

2017 370 

2016 352 

 

 הון חוזר .25

  כללי .25.1

 40 -כ של לסך בהשוואה מיליון ש"ח 107-חיובי והסתכם לכ הינו 2017בדצמבר  31 ליום החוזר ההון

לקוחות יתרת מבעיקר נובע  2017בדצמבר  31ליום ההון החוזר  .2016 בדצמבר 31ליום  "חש מיליון

 יםבנקאי יםאשראי מתאגידחלויות שטופות של אג"ח ומיליון ש"ח בניכוי  217.8-בסך של כ ומזומנים

 ש"ח. מיליון 114.5-ואחרים בסך של כ

  אשראי ספקים ולקוחות .25.2

 מהלוואות וכן בנקאי אשראיאמצעות אגרות החוב )סדרה ג'(, ב בעיקר ממומנת חברהה, דוחה למועד נכון

 מתאגידים האשראיאגרות החוב הונפקו במח"מ של שנתיים וחצי, כאשר . קשורים וצדדים מפרטיים

לכן ו ברוב המקרים חודשים 3 על עולה אינה הלקוחות יתרת. (שנה)עד  קצר לזמן הינו ואחרים בנקאיים

 על מסתמכת אינההיא ו לקוחות של נרחב פיזור לחברה. לחברה שיש האשראי מבנה את הינה תואמת

 אשראי צורכת החברה, כאשר מצומצמת הינה נזילות לקשיי החברה חשיפת. בודדים לקוחות מספר

 . לשירותיה לביקוש בהתאםבנקאי או חוץ בנקאי 

 ימי אשראי לקוחות -אשראימדיניות  .25.3

עד מקסימלית של יום ו 60-ממוצעת של כלתקופה הינם מקבלת החברה במרבית המקרים, הממ"ד אשר 

האשראי ולמזער נזקים במקרים בהם ישנו סיכוי מאפשר לנהל את סיכוני  פרק זמן קצר זה. יום 90-כ

ובדבר אסטרטגיית  2016-2017לפירוט בדבר ימי פרעון תיק הלקוחות לשנים לחדלות פרעון של הלקוחות. 

 לעיל. 16.6.4החברה בקשר עם ימי האשראי ללקוחות ראה סעיף 

 

  ואשראי מימון .26

  כללי .26.1

הונה העצמי, אגרות  באמצעותמממנת החברה את פעילותה , דוח זהולמועד  2017 בדצמבר 31נכון ליום  .26.1.1

הלוואות   ,םבנקאי יםתאגידמ לה אשר מועמדאשראי  חוב )סדרה ג'( אשר הונפקו לציבור וכן באמצעות

הבנקאי המימון  ."(מקורות המימון)להלן:" צדדים שלישייםהלוואות מו מבעלי שליטה וקרוביהם

תאגידים בנקאיים בעוד המימון הבנקאי המועד  המועמד לה מארבע 2006המועמד לחברת אופל 

 לאינווסטנט ומירסני מועמד להן מתאגיד בנקאי אחד מתוך הארבעה.
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מגבלות החלות התניות הפיננסיות והעומדת בכל ה החברה ,דוח זהולמועד  2017 דצמברב 31נכון ליום  .26.1.2

לפירוט בדבר תוצאות חישוב אמות המידה הפיננסיות עליהן התחייבה  קיבלה. עליה בגין המימון אותו

 להלן.26.3 החברה ראה סעיף 

לצורך כיסוי תפעול לגייס מקורות נוספים החברה , בשנה הקרובה לא תדרש החברהלהערכת הנהלת  .26.1.3

הוזלת עלויות ס מימון ממקורות נוספים לשם וגיפעול לל החברהעם זאת בכוונת  עסקיה השוטפים.

  ועמידה בביקושי הלקוחות.הגדלת הכנסותיה הפעילות בה, תמיכה בהרחבת המימון, 

 

הינו כדלקמן  החברה לוח מקורות המימון של פי 2016 דצמברב 31ונכון ליום  2017 בדצמבר 31נכון ליום  .26.1.4

  )באלפי ש"ח(:

אשראי  הון עצמי מועד
 בנקאי )*(

הלוואות 
מחברות 
 הקבוצה

הלוואות 
 מצדדים
 קשורים

הלוואות 
צדדים 

 שלישיים

 "כסה

 2006 אופל 
31.12.2017 36,526 49,228 53,716 4,800 14,600 158,870 
31.12.2016 26,682 50,326 10,679 6,150 17,052 110,889 

 אינווסטנט 
31.12.2017 12,460 16,207 19,816 3,250 2,954 54,687 
31.12.2016 6,830 11,116  - 4,900 18,153 40,999 

 מירסני 
31.12.2017 4,811 8,647 12,049 - 4,695 30,203 
31.12.2016 3,434 8,777 4,426 2,196 8,879 27,712 

לשנת  "כסה
2017 

53,797 74,082 85,581 8,050 22,249 243,759 

 

 מיבקשר עם הסכ הןהבטחת התחייבויותת ליוערבו ות הבנות)*( בנוסף למימון הרשום לעיל לחבר

 .סניפיהןשל  שכירותה

ערבות בסך  ולמירסניאלפי ש"ח  104ערבות בסך של  לאינווסטנטאלפי ש"ח.  98בסך  ערבות 2006 לאופל

 אלפי ש"ח. 18של 

 : 2017 דצמברב 31החלים על החברה נכון ליום הממוצעים להלן פירוט שיעורי הריבית  .26.1.5

 ריבית ממוצעת )אפקטיבית(  

 2.15% )**( אגרות חוב )סדרה ג'(
 2006אופל 

 2.4% לז"ק אשראי בנקאי
 3.5% לז"ק אשראי חוץ בנקאי

 אינווסטנט
 2.3% אשראי בנקאי לז"ק

 3.5% אשראי חוץ בנקאי לז"ק
 מירסני

 2.3% אשראי בנקאי לז"ק
 3.5% אשראי חוץ בנקאי לז"ק

 1.60%הינו  2017 דצמברב 31)*( שעור ריבית הפריים ליום  
 .)**( ריבית אפקטיבית כולל הפרמייה ועלויות הגיוס

 
 אגרות חוב )סדרה ג'( .26.2

דוח דירקטוריון החברה המצורף לפרק ל 21לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה ראה סעיף 

 .תקופתי זהב' לדוח 
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 מימון בנקאי .26.3

 2006אופל  .26.3.1

כמפורט הינו  ההרכבאשר , אלפי ש"ח  76,400כ ההינ, 2017 דצמברב 31, נכון ליום 2006אופל ל יםבנקאי יםתאגיד והעמיד אשרהאשראי מסגרת סך  .26.3.1.1

בסמוך למועד אישור  .נכון לאותו מועד לה השהועמדהבנקאי האשראי מסגרת  מתוך 64%-כ 2006אופל ניצלה  2017 דצמברב 31נכון למועד להלן. 

 מסגרת האשראי הבנקאי שהועמדה לה נכון לאותו מועד. מתוך %71-כ 2006 אופלהדוחות הכספיים ניצלה 

 

  :2017בדצמבר  31ליום  2006לאופל שהועמדו  מקורות המימון הבנקאיכלל להלן פירוט  .26.3.1.2

זהות 
 המלווה

סוג 
 האשראי

מסגרת 
 אשראי
)באלפי 

 ש"ח(

ריבית 
 שנתית

יתרה 
ליום 

31.12.17 
)באלפי 

 ש"ח(
כולל )

ריבית 
 (לשלם

 יתרה
 בסמוך 
למועד 
 הדיווח

)באלפי 
 ש"ח(

אשר  בטחונותערבויות ו
הועמדו לטובת קבלת 

 האשראי

באמות  התחייבויות החברה בקשר עם האשראי לרבות לעניין עמידתה
 פיננסיות מידה

תאגיד 
 בנקאי א'

 

 אשראי
 כנגד

 ממסרים
 שהופקדו

 לניכיון

 פריים 6,000-כ
+0.7% 

אישית ללא הגבלה  ערבות .1 - -
שליטה בסכום של בעלי ה

 .בחברה
 3פקדון משועבד בסך של  .2

 מליון ש"ח.
התחייבות לאי יצירת  .3

שעבודים בלי הסכמתו של 
התאגיד הבנקאי כתב 

 ומראש.
בטחונות בעלי שליטה  .4

כמפורט בסעיף 
26.3.1.326.3.1.3. 

כל פעולה בקשר עם מניות  .5
ו/או זכויות בעלי המניות 

 :מבין מהגבוה יפחת לא )מאוחד( החברהשל  28המוחשי העצמי ההון .1
 "ח.ש מיליוני 11 של סך)א( 
 .29החברה של המאוחד המוחשי המאזן מתוך %15 -ל השווה סך)ב( 
 (26%ש"ח,  מליון 62.4) בהתניות עומדת החברה 2017 בדצמבר 31 ליום נכון

מיליון ש"ח  2 -יעלה מידי שנה ב )מאוחד(החברההעצמי המוחשי של  ההון .2
 לפחות.

 מליון 13.7בסך של  עליה) בהתניות עומדת החברה 2017 בדצמבר 31 ליום נכון
 ש"ח(

 :מבין מהגבוה יפחת לא 2006 אופלשל  המוחשי העצמי ההון .3
ובלבד   שלההמוחשי  המאזן מתוך 20%מיליוני ש"ח או  19-ל השווה סך

 ;מיליוני ש"ח בשנה 2-שיגדל ב
 23%ש"ח,  מליון 36.5עומדת בהתניות ) 2006 אופל 2017 בדצמבר 31 ליום נכון

 (מיליון ש"ח 9.8-כ וגידול בסך של
 .4.7לא יעלה בכל עת על יחס של  2006אופל להון עצמי מוחשי של  30יחס החוב .4

 הלוואות
ON 

CALL \ 
אשראי 

לטווח קצר 
 )עד שנה(  

+ פריים 17,400-כ
0.7% 

 

16,728 17,500 

"כ סה
 תאגיד
 'א בנקאי

23,400   16,728 17,500 

                                                        
 הבעלים הלוואות סכומי יתרת וכן( שונות קרנות, מצטבר רווח, נפרע הון השאר ובין) שהוא מרכיב או/ו סוג מכל, שונות וקרנות מצטבר רווח, נפרע הון - "מוחשי עצמי הון"  28

 הוצאות, שנרכש ידע, נדחות הוצאות, מוניטין לרבות) המבוקרים החברה בספרי המופיע לפי בערכם מוחשיים בלתי נכסים ובניכוי מהחברה הבעלים משיכות בניכוי, לחברה
 הוצאות, העסקה חוזי להשגת מוקדמות עלויות, ומסונפות הבנות בחברות ההשקעה עודף, שערוך קרנות, יוצרים זכויות, מסחריים שמות, מסחר סימני, פטנטים, מראש
 (.ח"אג ניכיון הוצאות, הנפקה

 או/ו חוב שטרי או/ו הלוואות ובניכוי'( וכד מסחריים שמות, מסחר סימני, פטנטים, יוצרים זכויות, מוניטין כגון) מוחשיים לא נכסים בניכוי, המאזן סך - "מוחשי מאזן"  29
 .הקשורה בקבוצה לגוף החברה שהעמידה שהוא וסוג מין מכל הון שטרי

 אחר לטובת משכון או/ו ערבויות בין לרבות) עקיפים או/ו ישירים, החברה של וההתחייבויות החובות כל סך – בהתאמה מתייחסים אליו מועד לכל ביחס -" פיננסי חוב"  30
( 1) –( כלשהם אחרים שלישיים צדדים או/ו קשורות חברות של, להלן כמפורט מהסוגים והתחייבויות חובות להבטחת החברה ידי על שניתנו כלשהו מסוג שיפוי כתבי או/ו

 קשורים מתאגידים שנתקבלו הלוואות בגין( 3)-ו; להמרה ח"ואג( straight bonds) סטרייט ח"אג לרבות סוגיו כל על ח"מאג הנובעים( 2)-ו אחרים פיננסיים ומוסדות לבנקים
 הלוואות אותן את שהעמיד מי ידי ועל החברה ידי על, הבנק כלפי נחתמו לגביהן בעלים הלוואות למעט) אחרת בדרך שגויסו סכומים בגין או כלשהם שלישיים צדדים או

 או ממכירה כתוצאה שנתקבלו סכומים בגין( 4)-ו; חבות נטילת היא שלהן הכלכלית שהתוצאה או, חבות נטילת של אופי עלי ושהינם(( subordination) נחיתות כתבי, בעלים
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בחברה אשר בעקבותיה 
השליטה באופל תועבר 

תהא בהסכמת  2006
 התאגיד הבנקאי.

 (3.4עומדת בהתניות ) 2006אופל  2017בדצמבר  31נכון ליום 
תעשה  2006פעולה שמשמעותה "חלוקה" על פי חוק החברות על ידי אופל  כל .5

 מהרווח הנקי השנתי שלה. 50%אך ורק בסכום כולל מצטבר שאינו עולה על 
מעמידה לרשות התאגיד הבנקאי כבטוחה ממ"דים אותה ניכתה  2006אופל  .6

שאינה מגובה  המנוצלת ממסגרת האשראי 150%ביחס של  עבור לקוחותיה
. ממסרים אלה משועבדים לטובת התאגיד הבנקאי בשעבוד שוטף נותבבטחו
 וקבוע.

לא תעמוד בהתניות הפיננסיות האמורות לעיל, תדאג כי  2006אופל במידה ו .7
בתנאי  2006אופל ה יזרימו סכומים כנדרש ולצורך עמידת חברבעלי השליטה ב

ימי  21בטחונות נזילות, תוך  תאגיד הבנקאימור, ו/או תדאג להמציא לכא
עסקים מיום קרות ההפרה, בגובה ההפרש בין ההון העצמי המוחשי הקיים לבין 

 הנדרש כאמור לעיל.
 נקבעו עילות שונות שבהתקיימותן ,תאגיד הבנקאיבמסגרת ההסכמות עם ה .8

לפרוע באופן  2006אופל החברה ו/או ממ יהיה רשאי התאגיד הבנקאי לדרוש
: )א( אם לא תשלם לתאגיד וביניהן את האשראי המנוצל בפועל על ידה, מיידי

הבנקאי סכום כלשהוא שיגיע לו ממנה על חשבון האשראים ו/או החובות במועד 
שנקבע לתשלומם; )ב( הפרה כלשהי של תנאי כתב ההתחייבות ו/או תנאי 
מסמכי האשראים; )ג( קרה אירוע ו/או מתקיימות נסיבות ו/או מתקיימים 

אופל  ד הבנקאי באופן מהותי לפגוע בשווי מצבים כלשהם שעשויים לדעת התאגי
ו/או  ; )ד( קיים לדעת התאגיד הבנקאי סיכוי סביר שהחברהו/או החברה 2006

( אם ה; )בהתחייבויותיה כלפי התאגיד הבנקאי נהלא תוכל לעמוד 2006אופל 
 יתקיים אירוע או תנאי אשר יש בו הפרה על פי תנאי כל  תחייבות של החברה

מחוייבת בו  2006ו/או אופל  ו/או הסכם ו/או מסמך שהחברה 2006/או אופל 
ה מחויבת בגינם כלפי תאגיד בנקאי אחר או ממן אחר בקשר עם ינהו/או תהי

 (.Cross Defaultהלוואות שהעמיד לה אותו גורם )
 

 לעיל. בהתחייבויותיהת ועומד 2006ו/או אופל החברה  2017בדצמבר  31נכון ליום 
תאגיד 

  בנקאי ב'
 ההלווא

 מתחדשת
 .חודשית

הבנק )
מעמיד 
לחברה 
אשראי 

 מעת

+פריים 30,000
0.6-0.7 
% 

ערבות בעלי שליטה  .1 25,011 20,035
 החוב,מוגבלת לסכום 

 כ"א.
שעבוד שוטף ראשון בדרגה  .2

ושעבוד קבוע ראשון 
בדרגה של השטרות שאופל 

מסרה או תמסור  2006
 לתאגיד הבנקאי.

 :לא יפחת בכל עת מהגבוה מבין 2006 אופלשל  31סכום ההון העצמי המוחשי .1
 .מיליון ש"ח )צמוד למדד( 19-סכום השווה ל (א)

 .2006 אופלמסך המאזן של  %20סכום השווה ל  )ב(
  23%מליון ש"ח,  36.5עומדת בהתניות ) 2006אופל  2017 בדצמבר 31נכון ליום 

 מיליון ש"ח. 2-יגדל בכל שנה קלנדרית ב 2006 אופלסכום ההון העצמי המוחשי של 
 .מליון ש"ח( 9.8עומדת בהתניות ) 2006אופל  2017 בדצמבר 31נכון ליום 

 4.7לא יעלה בכל עת על  2006 אופלשל  32חוב להון עצמי מוחשיהיחס  .2
 (3.4עומדת בהתניות ) 2006אופל  2017 בדצמבר 31נכון ליום 

                                                        
 של במועד פרעון אי של במקרה( recourse) המוכר אל חזרה המאפשרים בתנאים, אחרים פיננסיים נכסים או שטרות, חשבונות(, receivables) חייבים חובות של ניכיון

; החשבונאות כללי לפי פיננסי כחוב ושמוגדרים אחרות בעסקאות שגויסו סכומים בגין( 5)-ו; האמורים האחרים הפיננסיים הנכסים או השטרות, החשבונות, החייבים חובות
 .בהתאמה מתייחסים אליו במועד המסתיימת לתקופה החברה של הכספיים בדוחות כמדווח – והכל

 לגביה אשר בעלים הלוואות קרן סכומי יתרת בתוספת, קרנות, מחולקים בלתי עודפים, נפרע מניות הון, לרבות, הכספיים בדוחות כמוצג עצמי הון –" מוחשי עצמי הון"  31
 יוצרים זכויות מסחריים שמות מסחר סימני פטנטים מוניטין: כגון מוחשים בלתי נכסים( א: )ובניכוי נחיתות כתבי, מניותיה ובעלי 2006 אופל ידי על, הבנק כלפי נחתמו

 חברות או/ו עניין בעלי של חובותיהם להבטחת 2006 אופל ידי על שניתנו ערבויות( ג; )קשורות חברות או/ו בנות חברות או/ו עניין בעלי שהינם 2006 לאופל חייבים( ב'; )וכד
 קרן( ו(; )מאוחדים דוחות לגבי) העצמי ההון המסגרת המופיעות שליטה מקנות שאינן זכויות( ה) ;קשורות/בנות/מוחזקות בחברות השקעות( ד; )קשורות חברות או/ו בנות

 שיפורים( ט; )נדחות הוצאות( ח; )נדחים מיסים נכס( ז; )הפיננסיות ההתניות גיבוש שלאחר בתקופה מחדש הערכה מודל אימוץ עקב שנוצרה קבוע רכוש בגין מחדש הערכה
 .במושכר

 אחרים ומלווים חוב אגרות בעלי, פיננסיים מוסדות, בנקים כלפי הכספיים בדוחות כמוצג ההתחייבויות סך מחלוקת המתקבלת המנה -" מוחשי עצמי להון החוב יחס"  32
, ספקים אשראי ולמעט הון שטרי, שלישיים צדדים חובות להבטחת 2006 אופל ידי על ניתנו אשר ערבויות לרבות(, מונחת שאינו קשורים לצדדים/מניות לבעלי חוב לרבות)

 .המוחשי העצמי ההון בסכום
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לעת, 
לבקשת 
החברה 

ועל פי 
צרכיה 

 השוטפים,
בכפוף 

להסכמת 
הבנק 

ולתנאים 
שנקבעים 

 מעת
לעת בין 

הצדדים 
 (לענין זה

לא  2006החברה ואופל  .3
יצרו ולא יתחייבו ליצור כל 

שוטף על נכסיהן שעבוד 
לטובת אדם או גוף שהוא 
ללא קבלת התאגיד 

 הבנקאי בכתב ומראש.

תעשה  2006כל פעולה שמשמעותה "חלוקה" על פי חוק החברות על ידי אופל  .3
 .מהרווח הנקי השנתי שלה 50%אך ורק בסכום כולל מצטבר שאינו עולה על 

מסכום היתרה הבלתי מסולקת לתאגיד   180%שיקים לבטחון בשיעור של  .4
זכות של אוחז  לתאגיד הבנקאימקנים  םמתוכ 70%כאשר לפחות  הבנקאי

 כשורה בהם. 
, אישר דירקטוריון החברה לתקן את התחייבות 2017 סמר 23)יצוין כי, ביום 

כלפי התאגיד הבנקאי, כל שיועמדו שיקים לביטחון בשיעור של  2006אופל 
מתוכם מקנים לתאגיד הבנקאי זכות של אוחז כשורה  70%כאשר לפחות  180%
 בהם.

 החברהמסך המאזן של ( מאוחד) החברהשל שיעור ההון העצמי המוחשי  .5
 .%15( לא יפחת משיעור של בהתאמות הנדרשות 24ש )כאמור בה" ()מאוחד

  (26%החברה עומדץ בהתניות ) 2017בדצמבר  31נכון ליום 
אלא  100%-ירד מתחת ל לא 2006שיעור האחזקה הישירה של החברה באופל  .6

 בכתב ומראש. בהסכמת התאגיד הבנקאי
ובפעילות  2006לא יחול שינוי מהותי בסוג הפעילות העסקית העיקרית של אופל  .7

 2006העסקית העיקרית של חברות בשליטתה, וכן לא תוסט פעילות אופל 
ופעילות חברות בשליטתה לפעילויות בתחומי סיכון חדשים )כגון פעילות בחו"ל 

 בכתב ומראש. תאגיד הבנקאיורים בסיכון גבוה( ללא הסכמת הבענפים/אז
ישמשו אך ורק לפעילות העסקית העיקרית  2006האשראים אשר יועמדו לאופל  .8

 .2006השוטפת של אופל 
שיעור האחזקה של בעלי השליטה בחברה בדילול מלא ובזכויות ההצבעה  .9

 .50.1%-בחברה לא יפחת מ
מהון המניות המונפק  12%-שלא יפחת בכל עת מ יחזיק בשיעורדני מזרחי  .10

בניכוי אחזקות הציבור בהון  והנפרע בדילול מלא ובזכויות ההצבעה בחברה
 .המניות המונפק והנפרע בדילול מלא ובזכויות ההצבעה בחברה

 נקבעו עילות שונות שבהתקיימותן ,תאגיד הבנקאיבמסגרת ההסכמות עם ה .11
את  לפרוע באופן מיידי 2006אופל מ יהיה רשאי התאגיד הבנקאי לדרוש

)א( אי עמידה באיזו מבין  :האשראי המנוצל בפועל על ידה, וביניהן
כלפיו, לרבות התחייבויות הקשורות  או התחייבויות החברה התחייבויתיה

לדיווח מיידי של החברה  2.2לבעלי השליטה בחברה אשר מפורטות בסעיף 
המובאות על דרך  (2015-01-093153)אסמכתא:  2015באוגוסט  10מיום 

 ; ההפנייה
 

 ת בהתחייבויותיה לעיל.ועומד 2006ו/או אופל  החברה 2017בדצמבר  31נכון ליום 
תאגיד 

 בנקאי ג'
 

 הלוואת
ONCALL 
מתחדשת 

 שבועית

 
15,000 

+פריים
%0.75 

בעלי שליטה  ערבות .1 10,002 10,003
 20מוגבלת לסכום של 

 ש"ח כ"א. מליון
 4.5 של משועבד בסך פקדון .2

 ש"ח.  מליון

מסך המאזן המוחשי סולו )מאזן  2006אופל של  33המוחשי העצמי ההון שיעור .1
  .20% של שיעורבניכוי נכסים בלתי מוחשיים( לא יפחת מ: 

 (23%) בהתניות עומדת 2006 אופל 2017בדצמבר  31ליום  נכון
של  המוחשי המאזן מסך (מאוחד) החברהשל  המוחשי העצמי ההון שיעור .2

 של משיעור יפחת לא( מוחשיים בלתי נכסים בניכוי)מאזן  (מאוחד) החברה
15%. 

 (26%) ההחברה עומדת בהתני 2017בדצמבר  31נכון ליום 
 ש"ח. מליון 15 של סך, בכל עת, מיפחת לא 2006אופל   שלהעצמי המוחשי  ההון .3

 מליון ש"ח( 36.5) העומדת בהתני 2006 אופל 2017בדצמבר  31נכון ליום 

                                                        
 בעלים הלוואות כולל, הלוואות סכומי יתרת וכן קרנות, מחולקים בלתי עודפים, נפרע מניות הון לרבות, והשנתיים הרבעוניים הכספיים בדוחות כמוצג -" מוחשי  עצמי הון"  33

, פטנטים, מוניטין כגון, מוחשיים בלתי נכסים, נדחות הוצאות ובניכוי, SUBORDINATION נחיתות כתבי מניותיה ובעלי החברה ידי על הבנק כלפי נחתמו לגביהן אשר
 המונחים כהגדרת) החברה של קשורות בנות חברות או/ו עניין בעלי שהינם לחברה חייבים ובניכוי אוצר מניות בניכוי וכן' וכד יוצרים זכויות, מסחריים שמות, מסחר סימני

 .2006 אופל של קשורות חברות או/ו חברות או/ו עניין בעלי של חובותיהם להבטחת 2006 אופל י"ע שניתנו ערבויות בניכוי וכן(, 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק ל"הנ
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"כ סה
 תאגיד
 'ג בנקאי

 ש"ח מידי שנה. מליון 2-מ יפחת שלא 2006 אופל של המוחשי העצמי בהון גידול .4 10,002 10,003  15,000
 מליון ש"ח( 9.8) העומדת בהתני 2006אופל  2017בדצמבר  31נכון ליום 

 .השוטף השנתי מהרווח 50% על תעלה לא דיבידנד חלוקת .5
 (0%) העומדת בהתני 2006אופל  2017בדצמבר  31נכון ליום 

 מגובה החוב הפתוח לתאגיד הבנקאי. 150%לבטחון בשיעור של שיקים  .6
 אשר ישועבדו לטובת התאגיד הבנקאי בשעבוד שוטף וקבוע.

 .2006קבלת אישור התאגיד הבנקאי, בכתב ומראש, להעברת השליטה באופל  .7
 .2006לתאגיד הבנקאי בגין חובות אופל  ערבות מלאה ומוחלטת של החברה .8
 נקבעו עילות שונות שבהתקיימותן ,תאגיד הבנקאיבמסגרת ההסכמות עם ה .9

את  לפרוע באופן מיידי 2006אופל מ יהיה רשאי התאגיד הבנקאי לדרוש
אי עמידה באיזו מבין התחייבויתיה  :האשראי המנוצל בפועל על ידה, וביניהן

או התחייבויות החברה כלפיו, לרבות התחייבויות הקשורות לבעלי השליטה 
באוגוסט  10לדיווח מיידי של החברה מיום  1.2בחברה אשר מפורטות בסעיף 

 ( המובאות על דרך ההפנייה; 2015-01-093153)אסמכתא:  2015
 

 בהתחייבויותיה לעיל. החברה עומדת 2017בדצמבר  31נכון ליום 
 תאגיד
 'ד בנקאי

הלוואת 
ONCALL 
מתחדשת 

 שבועית

+פריים 8,000
%1.1 

 כל פעולה הקשורה במניות.1 1,380 2,461
או בזכויות   החברה

כתוצאה  אשר, חברהב
תשתנה השליטה  ממנה

 2006בחברה ו/או באופל 
 .תהא באישור הבנק

בכפוף למספר חריגים, .2
לא  2006אופל החברה ו

לבעלי  תתנהאו  נהיצורת
או לגוף  שליטה בחברהה

או לצדדים  הםקשור ל
שלישיים כל בטוחה או 

 החברה ו/או שעבוד בנכסי
או ערבות,  2006אופל נכסי 

להבטחת כל הלוואה או 
 ו/או קיבלו אשראי שיקבלו

או הצדדים  שליטהבעלי ה
 .השלישיים

לא תשלם למי  2006אופל .3
מבעלי מניותיה או למי 

שלה לא  35לסך המאזן המוחשי 2006 אופלשל  34המוחשי העצמי ההון בין היחס .1
 .מבינהםמיליון ש"ח, לפי הגבוה  15או  20%-יפחת בכל עת מ

 (23%ש"ח, מליון  36.5עומדת בהתניות ) 2006אופל  2017בדצמבר  31נכון ליום 
מיליון  2-יגדל בכל שנה קלנדרית ב 2006אופל סכום ההון העצמי המוחשי של  .2

  ש"ח לפחות.
 מליון ש"ח( 9.8) העומדת בהתני 2006אופל  2017בדצמבר  31נכון ליום 

 .4.7לא יעלה בכל עת שהיא על  2006אופל של  36יחס החוב להון עצמי מוחשי .3
 (3.4) העומדת בהתני 2006אופל  2017בדצמבר  31נכון ליום 

מהרווח השוטף  %50תגביל חלוקת דיבידנד כך שזו לא תעלה על  2006אופל  .4
 שלה.

 (0%) העומדת בהתני 2006אופל  2017בדצמבר  31נכון ליום 
ביחס לחוב  180%-להעמיד שיקים דחויים לביטחון בשיעור אשר לא יפחת מ .5

 לבנק.
לסך המאזן המוחשי שלה  )מאוחד( החברהבין ההון העצמי המוחשי של  היחס .6

 .15%-לא יפחת מ
ההון העצמי  סכום(%26בתניה זו )החברה עומדת  6201 2017 31נכון ליום  .7

 מיליון ש"ח לפחות. 2-יגדל בכל שנה  ב )מאוחד( החברההמוחשי של 
 (13.7בתניה זו )החברה עומדת  2016 2017 31נכון ליום 

כלפיו  2006התאגיד הבנקאי יהיה רשאי להעמיד לפרעון מיידי את חובות אופל  .8
 .ותפרנה את התחייבויותיהן כלפי 2006במקרה בו החברה ו/או אופל 

                                                        
 נחתמו לגביהן אשר בעלי הלוואות כולל, הלוואות סכומי יתרת וכן קרנות, מחולקים בלתי עודפים, נפרע מניות הון לרבות, הכספיים בדוחות כמוצג –" מוחשי מאזן הון"  34

 שמות, מסחר סימני, פנטנטים, מוניטין כגון מוחשיים בלתי נכסים, נדחות הוצאות ובניכוי, SUBORDINATION נחיתות כתבי מניותיה ובעלי החברה ידי הבנקעל כלפי
 ניירות בחוק ל"הנ המונחים כהגדרת) החברה של קשורות בנות חברות או/ו עניין בעלי שהינם לחברה חייבים ובניכוי אוצר מניות בניכוי וכן' וכד יוצרים זכויות, מסחריים

 .החברה של קשורות חברות או/ו עניין בעלי של חובותיהם להבטחת החברה י"ע שניתנו ערבויות בניכוי וכן(, 1968-ח"התשכ, ערך
 וכן' וכד יוצרים זכויות, מסחריים שמות, מסחר סימני, פטנטים, מוניטין כגון מוחשיים בלתי נכסים, נדחות הוצאות ובניכוי הכספיים בדוחות כמוצג – "מוחשי מאזן"           35

 בניכוי וכן(, 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק ל"הנ המונחים כהגדרת) החברה של קשורות בנות חברות או/ו עניין בעלי שהינם לחברה חייבים ובניכוי אוצר מניות בניכוי
 .החברה של קשורות חברות או/ו עניין בעלי של חובותיהם להבטחת החברה י"ע שניתנו ערבויות

 אחרים ומלווים חוב אגרות בעלי, פיננסיים מוסדות, בנקים כלפי הכספיים בדוחות כמוצג ההתחייבויות סך מחלוקת המתקבלת המנה –" מוחשי עצמי להון החוב יחס"  36
, ספקים אשראי ולמעט הון שטרי, שלישיים צדדים חובות להבטחת 2006 אופל ידי על ניתנו אשר ערבויות לרבות(, מונחת שאינו קשורים לצדדים/מניות לבעלי חוב לרבות)

 .המוחשי העצמי ההון בסכום
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מבעלי השליטה בה 
)בשרשור סופי( ו/או לבן 
משפחה של מי מהם סכום 
כלשהו מתוך או על חשבון 

 2006שטרי הון אשר אופל 
הוציאה ו/או תוציא 
לטובתם ו/או מתוך או על 
חשבון הלוואות שהועמדו 

על  2006ו/או יועמדו לאופל 
יל ידי מי מהאמורים לע

ואולם היא תהא רשאית 
לשלם תשלומים, בגין 
החזר הלוואות אשר ניתנו 
ו/או אשר יינתנו לה על ידי 

 אלו:
בני משפחה של בעלי  (א)

עד  –השליטה בחברה 
מיליון  3.75לסכום של 

 ש"ח.
חברות שבשליטת ה"ה  (ב)

דני מזרחי ומיכאל איתן 
)מבעלי השליטה 
בחברה( בכפוף לכך כי 
בכל עת תעמוד אופל 

בתנאי כתבי  2006
ההתחייבות כאמור 

 לעיל.
לא תמשכן, לא  החברה.4

תשעבד, לא תמכור ולא 
תעביר את מניותיה באופל 

מבלי לקבל את  2006
הסכמת התאגיד הבנקאי 

 בכתב ומראש.
כתב ערבות של כל אחד .5

מבעלי השליטה, יחד ולחוד 
עם החברה, כלפי התאגיד 
הבנקאי לסילוקם המלא 
והמדויק של כל הסכומים 

יעו לתאגיד הבנקאי שיג
. יצוין כי 2006מאת אופל 

סכום הערבות האישית של 
כל אחד מבעלי השליטה 

מיליון  13מוגבל לסך של 
 ש"ח.

 

 
 

 החברה עומדת בהתחייבויותיה לעיל. 2017בדצמבר  31נכון ליום 

   53,893 49,227 - 76,400 "כסה 
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  בטחונות שהועמדו לטובת קבלת אשראי בנקאי .26.3.1.3

לטובת  ,כמפורט בטבלה לעיל. כמו כן ביטחונותערבויות ו םכמפורט לעיל, הועמדו לטובת םהבנקאי יםהתאגידכלפי  2006אופל להבטחת חיוביה של 

אשר  וביטחונות לפעול להסרת ערבויותהחברה כמפורט להלן. בכוונת  בחברה השליטהאישיות של בעלי בטחונות  תאגיד בנקאי א' הועמדו אף

 .ניתנים על ידי בעלי השליטה

  :כלפי תאגיד בנקאי א' 2006אופל להלן פירוט הבטחונות להבטחת חיובי 

 .2006אופל  .26.3.1.3.1

ינואר  בחודשהשעבוד הוסר  .מזרחי דני של בבעלותו אשרעל נחלה במושב גאליה  אלפי ש"ח 1,000מוגבלת בסך של  ראשונה בדרגה משכנתא נרשמה .26.3.1.3.2

 .2017 שנת

 "ח.ש אלפי 820שווי הבטוחה הינו  אשר, בסכום הגבלה ללא מזרחי דני של בבעלותו אשר רחובותנכס בעיר  עלמשכנתא  נרשמה .26.3.1.3.3

 "ח. ש אלפי 715שווי הבטוחה הינו   אשר, בסכום הגבלה ללא מזרחי שחראשר בבעלותו של  רחובות בעיר נכס עלמשכנתא  נרשמה .26.3.1.3.4

 2017שנת  במהלך של אותן בטחונות. לבטחוןמהשווי  1.9%של  שנתי לדמי העמדת בטחונות, עבור בטחונות אלו, בשיעורזכאים בעלי השליטה הנ"ל  .26.3.1.3.5

 .אלפי ש"ח 29-כ היו זכאים לדמי העמדת בטחונות בסכום כולל שלהנ"ל השליטה  בעלי

 אינווסטנט .26.3.2

, אינווסטנטל א' סך מסגרת האשראי אשר העמיד תאגיד בנקאימסגרת האשראי הבנקאי של אינווסטנט מועמדת לה על ידי תאגיד בנקאי א' בלבד.  .26.3.2.1

 108%-כ אינווסטנטניצלה  2017בדצמבר  31אלפי ש"ח, אשר הרכבה הינו כמפורט להלן. נכון למועד  15,000-, הינה כ2017בדצמבר  31נכון ליום 

מתוך מסגרת  96%-כ ינווסטנטמסגרת האשראי הבנקאי שהועמדה לה נכון לאותו מועד. בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים ניצלה אמתוך 

 האשראי הבנקאי שהועמדה לה נכון לאותו מועד.
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 :2017בדצמבר  31ליום  שהועמדו לאינווסטנט להלן פירוט כלל מקורות המימון הבנקאי .26.3.2.2

 

זהות 
 המלווה

מסגרת  יסוג האשרא
אשראי 
)באלפי 

 ש"ח(

ריבית 
 שנתית

יתרה 
ליום 

31.12.17 
)באלפי 
ש"ח( 
)כולל 
ריבית 
 לשלם(

יתרה 
בסמוך 
למועד 
הדיווח 
)באלפי 

 ש"ח(

ערבויות ובטחונות אשר הועמדו 
 לטובת קבלת האשראי

התחייבויות החברה בקשר עם האשראי לרבות לעניין 
 עמידתה באמות מידה פיננסיות

 תאגיד
 'א בנקאי

 

 כנגד אשראי
 ממסרים
 שהופקדו

 לניכיון

בכל עת יהיו מופקדים בחשבון  .1 - - 0.7%+פריים 3,500
בבנק שיקים דחויים  אינווסטנט

לגוביינא בסכום זהה לסך החוב הפתוח 
הבנק מסתמך על בטוחות אלו  לבנק.

 מערכן. 70%בשיעור של 
לא תצור, בלי הסכמתו של  אינווסטנט .2

הבנק בכתב ומראש, כל שעבוד צף 
)שוטף( מאיזה מין או סוג שהוא על 
מפעליה ו/או על רכושה ו/או על נכסיה 
ו/או על זכויותיה האחרות מכל מין וסוג 
שהוא, אשר היו קיימים במועד החתימה 
ו/או יהיו קיימים לאחר מכן בכל זמן 

 שהוא, כולם או מקצתם.
לא תעמוד  ווסטנטאינבמידה ו .3

, בהתחייבות להון עצמי מוחשי מינימאלי
כי בעלי מניותיה  אינווסטנטתדאג 
סכומים כנדרש ולצורך  לה יזרימו

עמידתה בתנאי כאמור ו/או תדאג 
להמציא לבנק בטוחות נזילות בגובה 
ההפרש בין ההון העצמי המוחשי הקיים 

 לבין הנדרש לשביעות רצון הבנק.
מביצוע החזר, עות נהתחייבות להמ .4

תשלום או פרעון סכומים כלשהם, 
ן או בעקיפין לבעלי המניות במישרי

)לרבות חלוקת דיבידנד(, אלא  הבחבר
בקובננט לגידול בהון אם החברה עומדת 

ובכל יתר התחייבויותיה כלפי  העצמי
 התאגיד הבנקאי.

 

החל מהמאזן לשנת אינווסטנט ההון העצמי המוחשי  של  .1
 ש"ח לכל הפחות. מליון 0.75-מידי שנה ב , ואילך, יעלה2015

עומדת בהתניות  אינווסטנט 2017בדצמבר  31נכון ליום 
 ש"ח( מליון 5.7-כ של ולדגי)

, נקבעו עילות הבנקאי תאגידבמסגרת ההסכמות עם ה .2
שונות שבהתקיימותן יהיה רשאי התאגיד הבנקאי לדרוש 

את האשראי המנוצל  מיידי לפרוע באופן מאינווסטנט
אם לא תשלם לתאגיד הבנקאי : )א( בפועל על ידה, וביניהן

סכום כלשהוא שיגיע לו ממנה על חשבון האשראים ו/או 
הפרה כלשהי של לומם; )ב( החובות במועד שנקבע לתש

; )ג( תנאי כתב ההתחייבות ו/או תנאי מסמכי האשראים
קרה אירוע ו/או מתקיימות נסיבות ו/או מתקיימים מצבים 

הבנקאי באופן מהותי  ים לדעת התאגידכלשהם שעשוי
לפגוע בשוויה; )ד( קיים לדעת התאגיד הבנקאי סיכוי סביר 
שאינווסטנט לא תוכל לעמודנה בהתחייבויותיה כלפי 

אם יתקיים אירוע או תנאי אשר יש התאגיד הבנקאי; )ה( 
ו/או הסכם  אינווסטנטתחייבות של  בו הפרה על פי תנאי כל 

ה מחויבת ינהמחוייבת בו ו/או תהיט שאינווסטנו/או מסמך 
בגינם כלפי תאגיד בנקאי אחר או ממן אחר בקשר עם 

 (.Cross Defaultהלוואות שהעמיד לה אותו גורם )
 

 ON הלוואות
CALL \ 

אשראי לטווח 
 קצר )עד שנה(  

+ פריים 11,500
0.7% 

16,207 14,401 

 14,401 16,207 - 15,000 "כ סה
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 שהועמדו לטובת קבלת אשראי בנקאיבטחונות  .26.3.2.3

ערבויות וביטחונות כמפורט בטבלה לעיל. כמו כן, הועמדו אף בטחונות  כמפורט לעיל, הועמדו תאגיד בנקאי א',כלפי  אינווסטנטלהבטחת חיוביה של 

על ידי בעלי  וערבויות אשר ניתנה. בכוונת החברה לפעול להסרת ואשר שוחררו במהלך שמת הדיווח אישיות של בעלי השליטה בחברה כמפורט להלן

 השליטה.

הנמצאות בתל אביב להבטחת כתב חוב מוגבל מוגבל בסך  השליטה בחברהיחידות דיור אשר בבעלות שניים מבעלי  2משכנתא בדרגה ראשונה על  .26.3.2.3.1

אולם התאגיד הבנקאי מסתמך על הנכסים לביטחון  2013 ביוני 20 ליום נכון"ח ש אלפי 6,900 של בסךהינו  ברוטואלפי ש"ח. שווי הנכסים  4,000של 

ממחצית סך כתב החוב,  3%האמורים לתמורה שנתית בשיעור של זכאי כל אחד מבעלי השליטה  עמדת הבטוחהה בעבור. "חש אלפי 3,590 של בסך

 .2017חונות אלה שוחררו בסוף יוני בט אלפי ש"ח וכן לתשלום חלקו בפוליסת הביטוח של יחידות הדיור. 60קרי, סך של 

 לבטחוןאלפי ש"ח. שווי הנכס  2,700הינו  2013ביוני  20לציון. שווי הנכס נכון ליום  בראשוןמשכנתא בדרגה ראשונה על בית מגורים דו משפחתי  .26.3.2.3.2

 של בעל שליטה מדת על ידי קרובאלפי ש"ח. בתמורה להעמדת הבטוחה, אשר מוע 1,000הנ"ל מוגבל בסכום של  השעבוד. אלפי ש"ח 1,190הינו 

 .2017בטוחה זאת שוחררה בסוף דצמבר  .אלפי ש"ח בשנה 30מגובה השעבוד, קרי  3%-בחברה, משלמת החברה סכום השווה ל

 

 מירסני .26.3.3

, נכון מירסניל א' סך מסגרת האשראי אשר העמיד תאגיד בנקאימסגרת האשראי הבנקאי של מירסני מועמדת לה על ידי תאגיד בנקאי א' בלבד.  .26.3.3.1

מתוך מסגרת  96%-כ מירסניניצלה  2017בדצמבר  31אלפי ש"ח, אשר הרכבה הינו כמפורט להלן. נכון למועד  9,000-, הינה כ2017בדצמבר  31ליום 

נקאי מתוך מסגרת האשראי הב 104%-כ מירסניהאשראי הבנקאי שהועמדה לה נכון לאותו מועד. בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים ניצלה 

 שהועמדה לה נכון לאותו מועד.
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 :2017בדצמבר  31ליום  מירסנילהלן פירוט כלל מקורות המימון הבנקאי שהועמדו ל .26.3.3.2

זהות 
 המלווה

מסגרת  סוג האשראי
אשראי 
)באלפי 

 ש"ח(

ריבית 
 שנתית

יתרה 
ליום 

31.12.17 
)באלפי 
ש"ח( 
)כולל 
ריבית 
 לשלם(

 יתרה
 בסמוך
למועד 
הדיווח 
)באלפי 

 ש"ח(

ערבויות ובטחונות אשר הועמדו 
 לטובת קבלת האשראי

התחייבויות החברה בקשר עם האשראי לרבות לעניין 
 עמידתה באמות מידה פיננסיות

תאגיד 
 בנקאי א'

 

 כנגד אשראי
 ממסרים
 שהופקדו

 לניכיון

0.7+פריים 3,500
% 

 מירסניבכל עת יהיו מופקדים בחשבון  .1 - -
בבנק שיקים דחויים לגוביינא בסכום 

הבנק  זהה לסך החוב הפתוח לבנק.
 70%מסתמך על בטוחות אלו בשיעור של 

 מערכן.
לא תצור, בלי הסכמתו של הבנק  מירסני .2

בכתב ומראש, כל שעבוד צף )שוטף( 
מאיזה מין או סוג שהוא על מפעליה ו/או 
על רכושה ו/או על נכסיה ו/או על 

כל מין וסוג שהוא, זכויותיה האחרות מ
אשר היו קיימים במועד החתימה ו/או 
יהיו קיימים לאחר מכן בכל זמן שהוא, 

 כולם או מקצתם.
בהתחייבות לא תעמוד  מירסניבמידה ו .3

, תדאג להון עצמי מוחשי מינימאלי
 לה כי בעלי מניותיה יזרימו מירסני

סכומים כנדרש ולצורך עמידתה בתנאי 
נק בטוחות כאמור ו/או תדאג להמציא לב

נזילות בגובה ההפרש בין ההון העצמי 
המוחשי הקיים לבין הנדרש לשביעות 

 רצון הבנק.
התחייבות להצמעות מביצוע החזר,  .4

תשלום או פרעון סכומים כלשהם, 
ן או בעקיפין לבעלי המניות במישרי

)לרבות חלוקת דיבידנד(, אלא  הבחבר
בקובננט לגידול בהון אם החברה עומדת 

יתר התחייבויותיה כלפי  ובכל העצמי
 התאגיד הבנקאי.

 

, 2015החל מהמאזן לשנת  מירסניהעצמי המוחשי של ההון  .1
 ש"ח לכל הפחות.  מליון 0.75-ואילך, יעלה מידי שנה ב

 גידולעומדת בהתניות ) מירסני 2017בדצמבר  31נכון ליום 
  ש"ח( מליון 1.4-כ של

, נקבעו עילות הבנקאי תאגידבמסגרת ההסכמות עם ה .2
שונות שבהתקיימותן יהיה רשאי התאגיד הבנקאי לדרוש 

לפרוע באופן מיידי את האשראי המנוצל בפועל על  ממירסני
ידה, וביניהן: )א( אם לא תשלם לתאגיד הבנקאי סכום 

ו/או החובות  האשראיםכלשהוא שיגיע לו ממנה על חשבון 
כתב של תנאי  במועד שנקבע לתשלומם; )ב( הפרה כלשהי

; )ג( קרה אירוע האשראיםההתחייבות ו/או תנאי מסמכי 
ו/או מתקיימות נסיבות ו/או מתקיימים מצבים כלשהם 
שעשויים לדעת התאגיד הבנקאי באופן מהותי לפגוע 
בשוויה; )ד( קיים לדעת התאגיד הבנקאי סיכוי סביר 

בהתחייבויותיה כלפי התאגיד  לעמודנהלא תוכל  שמירסני
יתקיים אירוע או תנאי אשר יש בו הפרה  הבנקאי; )ה( אם

ו/או הסכם ו/או מסמך  מירסנישל  תחייבותעל פי תנאי כל  
מחויבת בגינם כלפי  תהיינההבו ו/או  מחוייבת שמירסני

תאגיד בנקאי אחר או ממן אחר בקשר עם הלוואות 
 (.Cross Defaultשהעמיד לה אותו גורם )

 

 ON הלוואות
CALL \ 

אשראי לטווח 
 קצר )עד שנה(  

+ פריים 5,500
0.7% 

8,647 9,400 

 9,400 8,647 - 9,000 "כסה
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 בטחונות שהועמדו לטובת קבלת אשראי בנקאי .26.3.3.3

ערבויות וביטחונות כמפורט בטבלה לעיל. כמו כן, הועמדו אף בטחונות  כמפורט לעיל, הועמדו תאגיד בנקאי א',כלפי  מירסנילהבטחת חיוביה של 

 .אישיות של בעלי השליטה בחברה כמפורט להלן. בכוונת החברה לפעול להסרת ערבויות וביטחונות אשר ניתנים על ידי בעלי השליטה

שון לציון, אשר בבעלות חברת אינווסטנט כאמור בסעיף באיזור התעשייה החדש המערבי, רא 1תעשייה ברחוב סחרוב דוד הזכויות על מבנה שעבוד  .26.3.3.3.1

 ."חש אלפי 815-כ הינו הדוח למועד לסמוך נכון, הבנק לצורכי. שווי הבטוחה, עילל 21.1.1

 "ח.ש אלפי 585-כ הינו הדוח למועד לסמוך נכון, הבנק לצורכי. שווי הבטוחה, לעיל 21.2.2כאמור בסעיף שעבוד זכויות על דירת מגורים בנשר  .26.3.3.3.2

 

 :מימון חוץ בנקאי .26.4

  הלוואות מפרטיים אשר אינם קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה .26.4.1

החברה מתקשרת עם גופים פרטיים לקבלת הלוואות, המשמשות למימון פעילותה השוטפת. על פי רוב, ההלוואות הינן לתקופה של שנה ומתחדשות 

מדי שנה קלנדרית אלא אם הודיעו הצדדים אחרת. כמו כן, בחלק מהסכמי ההלוואה קיימת אפשרות לפרעון מוקדם בהודעה מראש, של מי 

 עומדתלמועד דוח זה  ונכון 2017 דצמברב 31כאשר נכון ליום  ימים. בגין ההלוואות משולמת ריבית שנתית למלווים 30-90 בטווח שלמהצדדים, 

הריבית השנתית אשר שולמה לאותם מלווים  2017עד יוני  2017 ינואר החודשים במהלךלעניין זה יצוין, כי . 3.5%הריבית השנתית על שיעור של 

אלו וכן שיפרה את תנאי הריבית פרעה החברה כמחצית מהלוואות , 2017גיוס אג"ח באפריל  בעקבות וכי 7%-ל 5%של בין  פרטיים עמדה על שיעור

על בסיס חודשי. תנאי הבטוחות על ההלוואות משתנים, ועל פי רוב כוללים העמדת שיק  לרובהרבית משולמת למלווה  .בהן הן מועמדות לחברה

ולעיתים גם העמדת ערבות אישית של בעלי המניות בחברה, כולם או חלק מהם. יצויין כי בכוונת החברה  לטובת המלווהבטחון בגובה הקרן כבטוחה 

 לפעול להסרת הערבויות האישיות אשר ניתנו על  ידי בעלי המניות בחברה.

מיליוני  9.5-כ( הסתכמו למועד הדוח בסך של אשר סך הלוואותיה )בהתקשרויות נפרדות קבוצת מלווים פרטיים הקשורים יחד זה לזהלפרטים בדבר 

 לעיל. 24.1ש"ח ראה סעיף 

 

 2006אופל  .26.4.1.1

  :2017בדצמבר  31נכון ליום  הלוואות מפרטיים אשר אינם קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה פילוח

 ריבית שנתית צעת )אש"ח(וסך הלוואה ממ סך הלוואות כולל )אש"ח( מספר מלווים טווח הלוואות )אש"ח(

70-400  9 2,400 267 3.5% 

700-1,200 3 2,700 900 3.5% 

4,500-5,000 2 9,500 4,750 3.5% 

 3.5% 1,043 14,600 14 סה"כ
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 אינווסטנט .26.4.1.2

 :2017בדצמבר  31הלוואות מפרטיים אשר אינם קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה נכון ליום  פילוח

סך הלוואות כולל  מספר מלווים טווח הלוואות )אש"ח(

 )אש"ח(

סך הלוואה 

 ממצועת )אש"ח(

 ריבית שנתית

300-550  5 2,054 411 3.5% 

900 1 900 900 3.5% 

 3.5% 492 2,954 6 סה"כ

 

 מירסני .26.4.1.3

 :2017בדצמבר  31הלוואות מפרטיים אשר אינם קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה נכון ליום  פילוח

סך הלוואות כולל  מספר מלווים טווח הלוואות )אש"ח(

 )אש"ח(

סך הלוואה 

 ממצועת )אש"ח(

 ריבית שנתית

72-823  2 896 447 3.5% 

3,800 1 3,800 3,800 3.5% 

 3.5% 1,565 4,696 3 סה"כ

 

 מפרטיים להלוואות בחברה שליטההבעלי  ערבויות .26.4.1.4

( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות 2)1אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, עסקה מזכה, כמשמעות מונח זה בסעיף  2016ביוני  30ביום 

שבהתקיימות תנאים מסוימים שנקבעו, בעלי השליטה "(, בין החברה ובין בעלי השליטה בה, כך תקנות ההקלות)להלן: " 2000-עם בעלי ענין(, תש"ס

גובה הערבות מיליון ש"ח )להלן: " 75ובהיקף שלא יעלה על  ,, ללא תמורה/בטחונות לטובת מלווים של הקבוצהבחברה, יוכלו להעמיד ערבויות

 "(.המקסימלית

, במידה וידרשו 1967-לחוק הערבות, התשכ"ז 9ור בסעיף במסגרת החלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אושר כי מבלי לגרוע מכלליות האמ

ידי בעלי השליטה אשר העמידו את הערבויות, כמפורט לעיל, לשלם סכומים כלשהם מכח ערבויות אלו, אזי הם ישופו, לאלתר, בגין סכומים אלו, על 

 החברה.

 (.2016-01-072826)מס' אסמכתא:  2016ביולי  3החברה מיום לפרטים נוספים אודות עסקה מזכה זו, לרבות נימוקי ועדת הביקורת ראה דיווח 
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 :בה ו/או קרוביהםשליטה מבעלי פירוט הלוואות אשר ניתנו לחברה  .26.4.2

 וכוללים  שנה של לתקופה הינםלהלן הסכמי הלוואה בהם התקשרה החברה עם בעלי עניין בה ו/או קרוביהם. הסכמי ההלוואה הנ"ל  מפורטים

על ידי מתן הודעה  מיידי לפרעוןלחדשה(. כמו כן, לכל צד להסכם אפשרות  שלאשל ההלוואה )אלא אם מי מהצדדים ביקש  אוטומטי חידוש מנגנון

הריבית  עומדתלמועד זה  ונכון 2017בדצמבר  31בגין ההלוואות משולמת ריבית שנתית למלווים, כאשר נכון ליום ימים לצד השני.  30בת  מוקדמת

הריבית השנתית אשר שולמה לאותם למלווים פרטיים הנמנים על בעלי  2017החודשים ינואר עד יוני כי, במהלך  יצוין. 3.5%של  השנתית על שיעור

תנאי הבטוחות  .התקופה בסוף נפרעת הקרן ואילו לחודש אחת משולמת אלו הסכמים בגין הריבית. 6%-השליטה ו/או קרוביהם עמדה על שיעור של כ

ם, ועל פי רוב כוללים העמדת שיק בטחון בגובה הקרן כבטוחה לטובת המלווה ולעיתים גם העמדת ערבות אישית של בעלי על ההלוואות משתני

  המניות בחברה, כולם או חלק מהם. יצויין כי בכוונת החברה לפעול להסרת הערבויות האישיות אשר ניתנו על  ידי בעלי המניות בחברה.

 

 

 המלווה זהות
 העמדת מועד

 מקורי הלוואה
 חידוש מועד

 ההסכם
 פרעון מועד

יתרת קרן 
בתחילת השנה 

 )אלפי ש"ח(

 ליום קרן יתרת
 אלפי) 31.12.2017

 (ח"ש

 למועד קרן יתרת
 אלפי) הדיווח
 (ח"ש

 שנתית ריבית

 2006 אופל

 שליטה בעל בבעלות חברה
 בחברה

1.8.2013 1.1.2017 2.11.2017 700 - - 3.5% 

 בחברה שליטה בעל של הורה
 

29.5.2009 1.1.2017 12.11.2017 650 - - 3.5% 

 בעל של זוג בן של הורה
 בחברה שליטה

11.7.2011 1.1.2018 31.12.2018 300 300 300 3.5% 

 בחברה שליטה בעל של אחיו
 

2.7.2012 1.1.2018 31.12.2018 2,500 2,500 2,500 3.5% 

 שליטה בעל בבעלות חברה
 בחברה

20.5.2015 1.1.2018 31.12.2018 2,000 2,000 2,000 3.5% 

  4,800 4,800 6,150    "כסה
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 המלווה זהות
 העמדת מועד

 מקורי הלוואה
 חידוש מועד

 ההסכם
 פרעון מועד

יתרת קרן 
בתחילת השנה 

 )אלפי ש"ח(

 ליום קרן יתרת
 אלפי) 31.12.2017

 (ח"ש

 למועד קרן יתרת
 אלפי) הדיווח
 (ח"ש

 שנתית ריבית

 אינווסטנט

 831.12.201 81.1.201 1.1.2011 בחברה שליטה בעלי של הורה
1,500 

1,650 1,650 3.5% 

 שליטה בעלי של אחות
 בחברה

1.1.2011 81.1.201 831.12.201 
3,400 

1,600 1,600 3.5% 

    "כסה
4,900 

3,250 3,250  

 מירסני

 30.8.2017 1.1.2017 10.8.2014 בחברה שליטה בעל של בן
15 

- - 6% 

 1.7.2017 1.1.2017 17.10.2013 בחברה מניות בעלי של הורה
500 

- - 6% 

 1.7.2017 1.1.2016 13.6.2012 בחברה מניות בעל של אח
1,000 

- - 6% 

    "כסה
1,515 

- -  
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 מיסוי  .27

 .כחלק ג' לדוח זההמצורפים  כספים בדוחות 14 באור אהר, מיסוי בדבר לפרטים

  ביטוח .28

 מבנה, לרבות ביטוח צד ג' וכיסוי מקרי פריצה שוד או גניבהלפעילות ול ביטוחפוליסת  לחברות הבנות

נגד נזקי  בביטוח אחריות מעבידים, ביטוח החברההתקשרה  ,כמו כן שנתית אשר אינה מהותית.בפרמיה 

ראה בסכומים שאינם מהותיים. לפרטים בדבר ביטוח נושאי משרה, פטור ושיפוי  רעידת אדמה ונזקי טבע

 .פרטים נוספים -חלק ד' לדוח שנתי זה

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, מגבלות .29

 "()להלן:"חוק איסור הלבנת הון 2000-חוק איסור הלבנת הון תש"ס .29.1

למנוע מצב בו ישראל הופכת להיות מרכז עולמי להלבנת הון, איסור הלבנת הון הינה של חוק ו מטרת

 (. זוהי המדרגה הגבוהה.איסור הלבנת הון )א( לחוק3חוק פעולת ההלבנה )סעיף בולשם כך נאסרה 

ם כך המדרגה השניה הינה מניעת היכולת להלבין את ההון באמצעות מוסדות פיננסיים לסוגיהם, ולש

נקבעה חובת דיווח רחבת היקף. חובה זו הוטלה על התאגידים הבנקאיים, על מנהלי תיקים, על נותני 

  שירותי מטבע, על חברי בורסה, על מבטחים וסוכני ביטוח ועל חברות המנהלות קופות גמל.

לאתר כסף שמקורו בפשיעה ולאפשר מעקב אחריו בכניסתו לתוך המערכת  נועדהחובות הדיווח מטרת 

דיווח לגבי פעולות חריגות או פעולות שלכאורה אין להן ההלגיטימית, ובכך למנוע הסוואתו. חובות 

הצדקה כלכלית, נועדו לאפשר שיקוף מירבי של כספי הלבנת הון ושל העברתם במערכת הבנקאית 

 .והפיננסית

סור הלבנת הון שתי חובות עיקריות החלות על נותני שירותי מטבע: האחת, חובת הרישום;  בבסיס חוק אי

 והאחרת, חובת הדיווח לרגולטור. 

 שירותי מטבע חובת הרישום במרשם רשם נותני .29.1.1

קובעות אימתי ידרש רישום במרשם נותני שירותי מטבע,  איסור הלבנת הוןה)א( לחוק 11הוראות סעיף  .29.1.1.1

ה)א( לחוק איסור הלבנת הון קובעות 11ת האוצר לאפשר רישום כאמור. הוראות סעיף ובאילו תנאים יאו

אלה: אזרח או  םכי המבקש להירשם במרשם נותני שירותי מטבע חייב לעמוד, בין היתר, בקריטריוני

ומעלה(; אם המבקש הוא תאגיד שהתאגד בישראל, לפחות נושא משרה אחד  18תושב ישראלי בגיר )בן 

רח או תושב ישראלי בגיר. מבקש הרישום לא הורשע בעבירה של הלבנת הון או בעבירה שלדעתו בו הוא אז

של הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש נותן שירותי מטבע; היה מבקש 

  הרישום תאגיד, לא הורשע בעבירה כאמור גם נושא משרה בתאגיד.

בהתאם ל"תעודת רישום לנותן שירותי מטבע" על פי חוק  י מטבעשרותת בתחום ופועל  החברות הבנות .29.1.1.2

רשם נותני שירותי מטבע(,  -)אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון  מטעם משרד האוצראיסור הלבנת הון, 

חוק החוזים , "(הפקודה)להלן: " 1957-פקודת השטרות ]נוסח חדש[, תשי"זבומתנהלת בהתאם להוראות 

מכוחו וכן על פי ההוראות הכלליות שנקבעו  םוהצווי חוק איסור הלבנת הון, 1973-)חלק כללי(, תשל"ג

  .2005-בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה
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בתוקף עד  ןהינואשר  קיבלה כל אחת מהחברות הבנות, , אשר"מטבע שירות לנותן רישום עודת"ת פי על

ג)א( לחוק 11הבאים על פי סעיף ת להעניק את השירותים ורשאי החברות הבנות ,2017בדצמבר  31ליום 

 איסור הלבנת הון:

 המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת; (1)

 מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע; (2)

 קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת; (3)

 החלפת מטבע; (4)

 מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע; (5)

  .רת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאחרמסי (6)

יצוין כי, תעודת רישום לנותן שירות מטבע אינה נדרשת יותר לצורך פעילות ניכיון שיקים, אולם מאחר  .29.1.1.3

 ולחברה פעילות של המרת מטבעות היא עודנה נדרשת לקבלת תעודה זו ולעמוד בהוראות הנדרשות.

 

 חובת הדיווח בעת מתן שירות: .29.1.2

בחוק איסור הלבנת הון קבע המחוקק במסגרת חובת הדיווח שתי חובות בסיסיות שעל נותני שירותי 

בדברי ההסבר לחוק איסור הלבנת הון, באשר  .חובת הזיהוי וחובת הרישוםמטבע לבצע בעת מתן שירות: 

והתוספת השלישית, נאמר, כי שילוב חובות אלו המוטלות על הגופים הפיננסיים השונים,  7לסעיף 

מוצדקות בשל חיוניותן במלחמה בתופעה של הלבנת הון וזאת על אף שיש בהן משום התערבות בזכות 

 . לפרטיות וביחסי הנאמנות בין הלקוח לגוף הפיננסי

חובת הדיווח של תאגיד בנקאי, כאשר חובת קובעות את , איסור הלבנת הון )א( לחוק7סעיף הוראות 

 -המפורטים, נקבעה בצווים, על פי הרשאה מפורשת בחקיקה ראשית הפיננסיםהדיווח של יתר הגופים 

ובות זיהוי, הון )ח באשר לנותני שרותי מטבע, קבע שר המשפטים את צו איסור הלבנת )ב( לחוק.7סעיף 

 צו)להלן: " 2014-תשע"ד(, למניעת הלבנת הון ומימון טרור דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע

 , שבו נקבעו חובות הזיהוי, הדיווח והרישום החלים על נותני שרותי מטבע. "(הון הלבנת איסור

 החברה,לאחר השלמת הבחינה הראשונית וככל שהוחלט לקלוט את הלקוח הפוטנציאלי כלקוח של 

קליטת לקוח חדש מתבצעת, בין היתר, בהתאם לדרישות צו איסור הלבנת הון. כל לקוח המבקש שירות 

נדרש להזדהות על ידי אמצעי זיהוי. ככל שמדובר בתאגיד, נדרש להציג תעודת התאגדות ותעודת זהות 

 של נציג מטעמו המוגדר במערכת כבעל השליטה, שליח או מיופה כח.

  המהותית החלה על תחום פעילות הממסרים הדחויים:להלן פירוט הרגולציה  .29.2

הממסרים הדחויים הינם שטרות בעלי מאפיינים הקבועים בפקודה. בהתאם לפקודה, מוגדר הלקוח  .29.2.1

שהינו המוטב על פי הממסר או שאליו הוסב הממסר כדין, בו הוא אוחז כשורה, כאוחז השיק )להלן: 

 "(.המושךר כמושך )להלן: ""( ויוצר/כותב הממסהלקוח" או "הממסר אוחז"

יש הבחנה בין שטר  לפי הגדרות הפקודה השונות וסיווגי השטרות בה, בין מאפייניו החשובים של שטר, .29.2.2

פרעון לאדם -בר"נאמר בו שהוא לחלופין הוא שטר שנאמר בו כך, או ש ", אשררעון לפקודהיפ-בר"שהוא 

-בר"שטר ובין שטר שהינו נה שלא יהא עביר, ואין בו מלים האוסרות העברתו או המורות על כוו "מיוחד
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היסב על "הוא שטר שנאמר בו כך, או שטר שההיסב היחיד או האחרון שעליו, הוא " אשר רעון למוכ"זיפ

 . 37"החלק

 :38לצורך סיחור בממ"ד קובעת הפקודה מספר אופנים .29.2.3

 השטר מסוחר. –משהועבר שטר מאדם לאדם בדרך העושה את הנעבר לאוחז השטר  (1)

 סיחורו במסירה. –פרעון למוכ"ז -ברשטר  (2)

 סיחורו בהיסב של האוחז שהוגמר במסירה. –פרעון לפקודה -שטר בר (3)

האוחז שטר לפקודתו שהעביר את השטר בעד ערך בלא היסב, העברתו נותנת לנעבר אותה זכות  (4)

 קנין בשטר שהיתה לו למעביר, ובנוסף על כך רוכש הנעבר את הזכות לקבל את היסבו של המעביר.

 ( כי התנאים הבאים יתמלאו:31על מנת שהסב השטר יעשה סיחור, נקבע בפקודה )סעיף  .29.2.4

צריך שיהא כתוב על השטר גופו וחתום בידי המסב; חתימתו של המסב על השטר, היא בלבד  (1)

 ללא תוספת מלים, דיה;

היה ההיסב כתוב על גבי ספח או על גבי "העתק" של שטר שהוציאוהו או שסיחרוהו במדינה  (2)

 כירה בכוחם של העתקים, רואים את ההיסב כאילו נכתב על השטר גופו;המ

צריך שיהא היסב לשטר כולו; היסב חלקי, היינו היסב הנחזה כמעביר לנסב חלק בלבד של  (3)

הסכום העומד לפרעון, או הנחזה כמעביר את השטר לשני נסבים או יותר, לכל אחד לחוד, אינו 

 עושה סיחור;

ם של שני נפרעים או נסבים, או של יותר משנים, והם אינם שותפים, מקום שהשטר הוא לפקודת (4)

 צריך שיסבו כולם זולת אם היה המסב רשאי להסב בשם האחרים;

הכתיב של שמו,  שנשתבשמקום שהשטר הוא לפקודה, והנפרע או הנסב מתואר שלא כנכון, או  (5)

 , את חתימתו הנכונה;יכול הוא להסב את השטר כדרך שכתוב בו ולהוסיף, אם יראה לעשות כן

שטר שיש בו שני היסבים או יותר, חזקה שכל אחד מהם נעשה בסדר שבו הוא עומד על השטר,  (6)

 עד שלא הוכח היפוכו של דבר;

  החלק ובין במיוחד, ויכול שיהיו בו תנאים מגבילים.-היסב יכול שיהיה בין על (7)

הסבת הממסר, והשניה היא מסירתו. הסבת בפועל, לשם ביצוע ניכיון ננקטות שתי פעולות: הראשונה היא  .29.2.5

"( על הממסר. במידה והמסב חותם ללא המסבממסר מתבצעת באמצעות חתימת אוחז הממסר )להלן: "

ציון שם של מוטב ספציפי חדש, הרי שהוא ביצע "היסב על החלק" כהגדרת המונח בפקודה והממסר הופך 

ך ציון מוטב ספציפי, הרי שהוא ביצע "היסב פרעון למוכ"ז". במידה והמסב חותם תו-להיות שטר" בר

 פירעון לפקודה". -מיוחד" על פי הגדרת הפקודה והממסר נותר שטר "בר

, בתוספת מסירתו יוצרות שתי פעולות 39פעולת הסבת הממסר, בין שבהיסב על החלק ובין שבהיסב מיוחד .29.2.6

( המסב 2החברה כנותן השירות(; ) כנכס עובר קניינית בעלות לידי הנסב )בענינינו, ממסר( ה1)קנייניות: 

)המושך( חילל אותו  ממסר, כך שאם החייב בפירעונו של הממסרהופך להיות מחוייב לפירעונו של ה

בכל דרך( לנסב תהיה זכות חזרה למסב, וזאת במקביל לזכות שנותרה לו להיפרע ומלפרוע)כלומר נמנע 

 בר קנינית מספר ידיים. מהמושך אשר יהיה מחוייב לפרעון הממסר, גם אם הממסר ע

                                                        
 .לפקודה 7 סעיף  37
 ".מהו סיחור" – לפקודה 30 סעיף ראה  38
 .לפקודה 33-ו 32 סעיפים ראה  39
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רוכשת את הממסר מהלקוח בדרך של הסבת הממסרים הדחויים  החברהבמסגרת המסחר בממ"ד,  .29.2.7

לחברה. כנגד העברת או הסבת הממסרים הדחויים לחברה, מקבל הלקוח את ערכם הכספי של הממסרים 

ו או במזומן, לחשבונאו העברה בנקאית ישירות לפקודתו  שיק מזומןהדחויים בניכוי עמלות שונות, ב

 בש"ח או מט"ח או בטעינת כרטיס. 

 )להלן: "חוק הלוואות חוץ בנקאיות( 1993-חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג .29.3

סדיר את אופן הינה לה 1993אשר נחקק לראשונה בשנת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות מטרת 

אשר  יחידים את ניצול מצוקתם של מלוויםבמטרה למנוע הפעילות בתחום ההלוואות החוץ בנקאיות 

כי בהלוואה חוץ בנקאית תחול הגבלה על שיעור  ,בין היתר ,הוראות החוק קובעות. אינם בעלי כוח מיקוח

באוגוסט  9ביום . שניתן לגבות פיגוריםהריבית על שיעור הגבלת והריבית שאותה ניתן לגבות מהלווה 

ויחול ) 2018בנובמבר  9אשר ייכנס לתוקפו המלא החל מיום "( ןהתיקו)להלן: "  5תיקון מס' אושר  2017

 ההגדרת המושג "הלוואה", לפיהתווספה  התיקוןבמסגרת  .(בקשר לחוזה שנכרת לאחר תאריך זה

החברה  תחום פעילות יחולו על הוראות החוקכן ועל  שטר ניכיוןעסקת אשראי, לרבות  כלהלוואה הינה 

 .עם תחולת התיקון )יצוין כי, החברה פועלת על פי הוראות התיקון אף למועד זה(

  :התיקון של המרכזיות ההוראותתמצית  להלן

 חלף שמו הנוכחי של החוק. "חוק אשראי הוגן"-ל שונהשם החוק  - החוק שם .29.3.1

שיעור הריבית הגבוה ביותר שניתן לגבות מהלקוח הינו  – ת של האשראימירביה עלותה שיעור .29.3.2

(. יודגש, 0.1%-כבתוספת ריבית בנק ישראל )שעומדת נכון למועד דוח זה על שיעור של  15%

 ,הלוואהה עם לשלם בקשר ווהם שנדרש הלמיסכוהכל  יםנכלל עלות מירבית זוכי במסגרת 

 תנלקח, בחישוב האמור לעיל לא זאתעם מעבר לסכום ההלוואה שקיבל בפועל, בחישוב שנתי. 

 בחשבון ריבית הפיגורים.

גבוה  ריבית בשיעור תגביי תתאפשר בהםקיימים שני חריגים  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל

לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים ושאין החריג הראשון הינו הלוואה  .מהאמור לעיל

 על)החברה עונה  מוסדילצדדים אפשרות להאריכה או לחדשה בתנאים דומים, שנותן מלווה 

. החריג ישראל בנק ריבית בתוספת 20%של  גבייה מאפשראשר  (,מוסדי מלווה של הגדרה

, שמשך נכיון שטר עניינהש , ביתי או משפחתי,שלא לשימוש אישי השני הינו הלוואה לעוסק

 בתוספת ריבית בנק ישראל. 30%עד גבייה בשיעור של  אשר מאפשר ,מי שאינו הלווה

הוראות החוק קובעות כי חוזה  – שטר ניכיוןחובת גילוי על חוזה הלוואה שעניינו  החלת .29.3.3

ם יהלוואה אשר נחתם בין מלווה ללווה ועניינו ניכיון שטר נדרש שיפורט בו כל התנאים הכללי

ב לחוק 15של ניכיון השטר. בנוסף, יראו במלווה אשר כלל את כל הפרטים כמפורט בסעיף 

)שמות המלווה והלווה, סכום השטר, כל סכום שינוכה מהשטר, הסכום שקיבל הלווה בפועל, 
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 שיעור העלות הממשית של האשראי, שיעור העלות המרבית של האשראי החל לגבי ההלוואה(

  )ב( לחוק. 3הגילוי הנדרשת ממנו על פי סעיף כמי שמילא אחר חובת 

הפרה של הוראות הדין מהווה עבירה פלילית אשר המפר  – כספיים ועיצומים סנקציות החלת .29.3.4

 אותן צפוי לקנסות ועונשי מאסר כמפורט בחוק.

 

לחוק הלוואות חוץ בנקאיות, אף לאחר התיקון, אין השפעה מהותית על פעילות החברה מאחר  יצוין כי,

ותחת  . חוק הלוואות חוץ בנקאיות, אף לאחר התיקוןעוסקים מורשיםוולקוחות החברה הינם תאגידים 

שיעור , אינו חל כלל על הלוואות הניתנות לתאגידים. בנוסף, כאמור לעיל, שמו החדש "חוק אשראי הוגן"

העלות המירבית של האשראי אשר יוענק לעוסק מורשה, לצורכו העסקי בדרך של ניכון שטר אשר שייך 

, שיעור אשר רובן המוחלטות של עסקאות הניכיון אשר מבוצעות 30.1%בשיעור שלא יעלה על לצד ג' הינו 

 על ידי החברה לעוסקים עומדות בו אף טרם התיקון לחוק.

 

 (לוקר)ועדת  הישראלי במשק במזומן השימוש צמצום לבחינת הוועדה .29.4

 במשק במזומן השימוש צמצום לבחינת הועדה של הסופיות ההמלצות פורסמו 2014 ביולי 17 ביום

 בהדרגה תצמצם אשר למדיניות מתווה לגבש הוסמכה הועדה"(. לוקר ועדת", "הועדה)להלן: " הישראלי

מליאת הכנסת אישרה  2018במרץ  12ביום . אחרים נייר מבוססי תשלום ובאמצעי במזומן השימוש את

חוק צמצום )להלן: " 2015-בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התש"עה

 שימוש לנושא המלצות: )א( שוניםעיקריים  חלקים לשלושה התחלקו הועדה המלצות ."(השימוש במזומן

צ'קים )ג( המלצות לנושא שימוש באמצעי תשלום  - בממסרים שימוש לנושא המלצות)ב(  במזומן

 ,ושל מתווה החקיקה המתגבש אלקטרונים. החברה בחנה את השפעתן האפשרית של המלצות הועדה

בפרט בנוגע לשימוש בממסרים ומתן שירותי ניכיון ממסרים,  2018במרץ , 12אשר כאמור לעיל אושר ביום 

אלפי ש"ח  50אלפי ש"ח )אם מדובר בעוסק( או  11ה על בכל עסקה שערכה עול. 1כדלקמן:    אשר הינן

. הגבלת 2)אם מדובר במי שאינו עוסק( ייאסר תשלום התמורה במזומן )של חלק או של כל התמורה(; 

אלפי  10על סך של  עולהשסכומו  לממסרביחס האפשרות לפרוע ממסרים אשר סוחרו יותר מפעם אחת

 .מצוין עליהם שם המוטב . איסור הוצאת וקבלת ממסרים שלא3 ;ש"ח

, הקבוצההשפעה מהותית על פעילות  לחוק צמצום השימוש במזומןהחברה, נכון למועד זה, אין  לדעת

 :סיבות מכמה

ועל  מטבע שרותי ונותני בנקאיים תאגידים על תחול לא המגבלה, במזומן השימוש הגבלת לעניין (1)

 במזומן שלהם השירות לספקי לשלם יוכלו לא עסקיםו עם זאת, מאחר. כן לא תחול על החברה

מעריכה כי המגבלה  החברה, העבודות ממזמיני מזומן לקבל יוכלו לא שירות נותני לחילופין או

על שימוש במזומן עשויה להגביר את הפעילות בשיקים ובכרטיסים נטענים במשק, מה שעשוי 

 .דנן החברה בהערכות דאותו כל אין זה למועד נכוןיודגש כי, החברה.  פעילותלתרום להגדלת נפח 

מגבלת ההסבה של שיקים, החברה אינה מקבלת שיקים שסוחרו מצד רחוק )שלישי(.  לענין (2)

החברה עומדת מול לקוחות הקצה ומקפידה לקיים את הוראות הצו לאיסור הלבנת הון ולכן 

לומדת את עסקת הייסוד ועומדת על הקשר בין מבקש השירות לבין מושך השיק. מדיניות החברה 

מקבלת שיקים שסוחרו יותר מפעם אחת.  הנאינהיא ועל כן, לרוב,  היא לעמוד מול לקוחות הקצה
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תגרום  גבלה זוכמו כן החברה אינה נותנת שירות לנותני שירותי מטבע, ולכן החברה מעריכה כי ה

לכך שיותר לקוחות קצה ידרשו את שרותי החברה משום שמגבלת ההסבה עשויה לגרום לנותני 

ה להפסיק את פעילותם בגלל העדר הון עצמי והעובדה כי שרותי מטבע רבים וקטנים ביחס לחבר

 משנה אצל נותני שרותי מטבע אחרים. נכיוןלא יוכלו לקבל שרותי 

 

 לחוק איסור הלבנת הון )"קצין ציות"( 8אחראי חובות תאגיד לפי סעיף  .29.5

 תחת ניהולו.כל מנהל חברת בת הינו קצין הציות של החברה אשר לחוק איסור הלבנת הון,  8על פי סעיף 

 )"חוק איסור מימון טרור"( 2005-חוק איסור מימון טרור, התשס"ה .29.6

. החוק עוסק בעיקרו בשני היבטים: הגדרת עבירות 2005חוק איסור מימון טרור בישראל נחקק בשנת 

פועלת  החברה  מתאימים למלחמה במימון הטרור. בקשר למימון טרור ומתן כלים מנהלים ושיפוטים

 הטלת חובת דיווח א' לחוק איסור מימון טרור שעיקרו 10בהתאם להוראות הכלליות כפי שנקבעו בסעיף 

כשיש בפעולה זו  אשר הינו רכוש טרור, כהגדרתו בחוק זה, או 40למשטרת ישראל על פעולה ברכוש

 לאפשר/לקדם/לממן ביצוע של מעשה טרור.

 "(הבנקאות חוק )להלן" 1981-"אהתשמ)רישוי(,  הבנקאות חוק .29.7

אשר אושר בכנסת תוקן חוק הבנקאות באופן שיאפשר  2015-2016במסגרת חוק ההסדרים לשנים 

 לתאגידים לא בנקאיים להנפיק לציבור תעודות התחייבות ובמקביל להעניק אשראי, בכפיפות למגבלות

 שונות כגון:

  ש"ח.רד מיליא 2.5סך הערך הנקוב של תעודות ההתחייבבות לא יעלה על סך של  (א)

בשנה שקדמה מתן האשראי לא עלתה  סך הכנסתו השנתיתמקבל האשראי הוא יחיד או תאגיד אשר  (ב)

מיליון ש"ח. לעניין זה יצוין, כי למיטב ידיעת החברה ובהסתמך על מידע שנמסר לה  400סך של על 

 מיליון ש"ח. 150-מלקחותיה, אין לחברה לקוח אשר הכנסתו השנתית הינה מעל ל

 ומעלה. Baa3 או BBBהתחייבות מדורגות במועד ההנפקה בדירוג תעודות ה (ג)

 

תיקון זה נועד להפחית את ריכוזיות האשראי במשק. תיקון זה מהווה מנוע צמיחה לחברה בכך שהוא 

מאפשר לה לפעול לגיוס חוב מן הציבור ובכך להרחיב את מקורות המימון העומדים לרשותה בצורה 

 משמעותית.

 

הם השתתפו בוועדת  .פועלת קבוצהה בו בענף ומובילים כחלוצים עצמם רואים השליטה בהובעלי  החברה .29.8

 . השתתפוהנוגעים לשינוי חוק איסור הלבנת הון, כהגדרתו לעיל בעניניםחוקה חוק ומשפט בכנסת, 

לעניין לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, וועדת הכלכלה  5בוועדות חוק חוקה ומשפט לעניין תיקון מס' 

, וועדת הרפורמות לעניין הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 2016-תיקון חוק נתוני אשראי התשע"ו

 הרגולציה דרישות כל את תומקיימ החברות הפרטיותחוץ מוסדיים. למיטב ידיעת החברה ומנהליה, 

                                                        
" לפי חוק איסור מימון טרור הינה הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין בתמורה ובין שלא פעולה ברכוש"  40

גיוס, מסירה, קבלה, החזקה, המרה, פעולה בנקאית, השקעה, פעולהבניירות ערך או החזקה בתמורה, וכן פעולה ברכוש שהיא 
בהם, תיווך, מתן או קבלת אשראי, ייבוא, ייצוא או יצירת נאמנות, או ערבוב של רכוש טרור עם רכוש אחר גם אם אינו רכוש 

 טרור.
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 כי לציין יש. להש המידע מערכות באמצעות, היתר בין, זה בסעיף כמפורט, ממנה הנדרשות והתיעוד

 במקביל אשראי במתן המטבע שירותי נותני פעילות חשיבות את מבינות שהן הדגישו"ל הנ הוועדות

ואת תרומתם החברתי והכלכלי למשק. מטרת הרגולציה היא להקשיח את תנאי הסף  הבנקאית למערכת

"מים ובכך ליצור תשתית יציבה של גופים נשלשם עיסוק בתחום ולהגביר את האכיפה על  המינימאלים

 .מברכת החברה כך ועלרואים ומפוקחים, כאלו שיהוו תחרות למערכת הבנקאית, 

השפעות צולבות שעשויות להיות להמלצות דנן וטיוטות החוקים במידה ויהפכו לחקיקה, על פעילות  בשל .29.9

של המלצות הועדות השונות, אם החברה והענף כולו, קשה להעריך, נכון למועד זה, את מידת ההשפעה 

בכלל. החברה תמשיך לעקוב אחר פעילות הועדות )ולקחת חלק בהן( ומתווה המדיניות אשר יוצע בחקיקה 

 והשלכותיו על פעילות החברה. 

 

  הליכים משפטיים .30

 כחלק ג' לדוח זה.בדוחות כספים המצורפים  ג'15, ראה באור הליכים משפטייםלפרטים בדבר 

 

 

 תיעדים ואסטרטגיה עסקי .31

על מנת להמשיך להגדיל  העמדים לרשותהגוון ולהוזיל את מקורות המימון להמשיך למעונינת החברה 

של  . כמו כן, בכוונת החברה לבחון הרחבהאת תיק הלקוחות של החברה ולשפר את עלויות המימון שלה

. להערכת נוספים פיזור מכשירי כספושיק פתיחת סניפיםפעילותה לאזורים גאוגרפים נוספים באמצעות 

וקיימת רוח גבית מצד  ישנו שינוי בתפיסת תחום פעילותה בתודעה הציבוריתבשנים האחרונות , החברה

או עשויים  הפוניםהפוטנציאלים באופן המרחיב את כמות וסוג הלקוחות  הרגולטור להסדרת התחום

 לקבל שירותים. חברהל לפנות

 

 תפתחות בשנה הקרובהצפי לה .32

 2017שנפתח בתחילת שנת )בין היתר באמצעות הסניף הרביעי  ,ממשיכה לגייס לקוחות חדשיםהחברה 

 .לשמור על קצב הצמיחה ההיסטורי של החברה ולעמוד ביעדי ההנהלהעל מנת ונמצא בהליך גדילה מואץ( 

בין היתר, לשם  , זאת,אטרקטיבים לגייס מקורות מימון נוספים בוחנת החברה אפשרויות ,בד בבד

 . האסטרטגיה המצויינת לעילהוצאתה לפועל של 

 

  סיכון בגורמי דיון .33

להלן גורמי הסיכון העיקריים הקשורים  לעיל. 16.5לפרטים בדבר מדיניות ניהול סיכונים ראה סעיף 

 :החברהלפעילותה של 
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 כלכליים  קרואמ םסיכוני .33.1

 מצב ביטחוני, מדיני ופוליטי .33.1.1

גידול במספר מצב בטחוני מדיני ופוליטי קשה מביאים לרוב לירידה בתוצאות הכלכליות של המשק, 

 . דבר זה,וירידה בחוסנם הפיננסי של הלקוחות מיתון בפעילות העסקית ,פושטי הרגל וחדלי הפרעון

 . לצורך הערכת הסיכוןמצריך מהחברה לבצע תהליך חיתום ארוך וקפדני 

 סיכון ריבית .33.1.2

סיכון מקבל בשל גידול בעלויות המימון שלה. ה החברהבשווקים עלול לפגוע ברווחי  שינוי שערי הריבית

 עליית הריבית.כל עלות החברה אז חלה על -ממ"ד שטרם נפרעו, אוהחברה ביטוי בפרט כשקיימים ברשות 

הרי שהחשיפה  יום 120-עם זאת יודגש, כי מכיוון שרוב עסקאות הניכיון מסתיימות תוך טווח של עד כ

מסוגלת  החברה כאשר טרם התבצעה עסקת ממ"ד לאחר עליית הריבית,  .לשינוי בריבית מצטמצמת

 .לצמצם חלק מהסיכון על ידי עליית מחירי שירותיה ללקוחות

 הרעה מהותית במצב המשק .33.1.3

ולירידה  הרעה מהותית בתנאי המשק מגדילה את החשש לחדלות פרעון הן של הלקוח והן של המושך

והליך חיתום קפדני יזור רחב מאוד של לקוחות ומושכים בפעילות במשק. החברה מקפידה לשמור על פ

  .ולמזער סיכונים כדי למנוע תלות בלקוח או מושך עיקרי

 תלות במקורות מימון .33.1.4

ויכולת החברה תלויה  על ידי מקורות מימון חיצוניים העצמיממומנת בנוסף להון  החברה פעילות 

, הגידול בהון העצמי ומוניטין הנמוכה במשקסביבת הריבית יצויין כי . במקורות המימון שברשותה

 מגדילה את אפשרויות החברה לגייס אשראי אטרקטיבי הנדרש לשם הרחבת פעילותה. החברה

 חשיפה למט"ח .33.1.5

הנובעת משינוי שערי מטבע  לא מהותית בתחום המרת המט"ח, קיימת חשיפה החברה במסגרת פעילות 

שינויים  2017בדצמבר  31יום ללקוחותיה. נכון להחברה ביחס לשערי המטבע להמרה אשר נקבעו בין חוץ 

, כתוצאה מדרך החברה, כאשר למיטב הבנת החברהבשערי המטבע לא השפיעו באופן מהותי על רווחיות 

גם  ח לא צפוייה לשינוי שערי המט"ח השפעה מהותית על תוצאותיהפעולתה והיקף הפעילות במט"

 . בעתיד

 סיכונים ענפיים .33.2

  החברה רלוונטים לתחום פעילות שינויי חקיקה ואימוץ מדיניות וכללים  .33.2.1

להגביל את פעילותה שינוי הרגולציה החלה על פעולת הניכיון, בין אם מכח חוק, תקנות ואף פסיקה, עשוי 

אותה היא גובה, קביעת חובות דיווח  הריביתבכל הנוגע לגובה  ו/או אף לפגוע בה כליל, לרבות ,החברהשל 

בעקבות פרסום הדוח על יצוין כי,  .המגבלות שונות על תחום פעילותו דרישות בטוחה או רישוםספות, נו

הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית שבעקבותיו חוקקו חוק הפיקוח על שירותים פיננסים לעניין 

סדרת הדרישות הרגולטריות להמשך עיסוק בתחום וקבלת רישון למתן שירותים פיננסים ותיקון חוק ה

הרוב המוחלט מעל העמלה המקסימלית הנגבת מהלוואות חוץ בנקאיות אשר קבע תקרת ריבית שהינה 

, קיימת וודאות רבה יותר מבעבר לעניין שינויים רגולטורים עתידיים ולכך לקוחות החברה כיוםשל 
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אולם אי הוודאות עודנה קיימת לאור קיומו  שקיימת הכרה של הממשלה בתחום פעילות החברה ועידודה

 של רגולטור חדש לתחום הפעילות.

 אובדן מוניטין  סיכון .33.2.2

 כמוסד החברה  במוניטין מושתתת על המוניטין רב השנים של מנהליה. פגיעההחברה פעילות כאמור, 

וברווחיות  לפגיעה בתוצאות עלולה להביא הרגולטוריים הלקוחות או הגופים אצל ואמין יציב פיננסי

 . החברה

 ענפית תחרות .33.2.3

במרכז  יםאשר פועל עיקרייםשל שחקנים רב לא בין מספר מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה  מ"דשוק המ

פועלת לשיווק ופרסום שירותיה באמצעי  החברה. בפריסה ארצית ושחקנים קטנים יותר הפועליםהארץ 

ומקפידה על זמינות ונגישות בשעות  קיימיםולחיזור אחר לקוחות חדשים ושימור לקוחות  מדיה שונים

 עמלות אטרקטיביים. ביחס מועדף ללקוח ובתנאיובפריסה ארצית רחיבה,  פעילות ארוכות

 

  לחברהסיכונים ייחודיים  .33.3

  השליטהעל ידי בעלי  חברהתלות בגיבוי הפיננסי המוענק ל .33.3.1

ת נוטחובבו בערבויותזה, היקף האשראי המועמד לחברה על ידי תאגידים בנקאיים תלוי דוח נכון למועד 

על ידי  ותהמועמד הבטחונות והערבויותעל כן, ירידה בהיקף  בה. השליטההמועמדות לחברה על ידי בעלי 

עלול להפחית את היקף האשראי הבנקאי באופן שיקטין ברמה מהותית את פעילות , בחברה השליטהבעלי 

תאגיד החברה צימצמה סיכון זה בשנים האחרונות ע"י גיוון מסגרות האשראי מיש לציין כי  .החברה

וגיוס אג"ח שאינו תלוי בערבויות או בטחונות כלשהן  תאגידים בנקאיים שונים כיום 4-אחד לכ איבנק

 הקטינה את היקף הבטחונות מצד בעלי השליטה לתאגידיםהחברה  ,כמו כן. מצד בעלי השליטה

הבנקאיים ללא פגיעה במסגרות האשראי העומדות לרשותה. נכון למועד דוח זה רק לתאגיד בנקאי אחד 

בהיקף לא מהותי ביחס לאשראי  מתוך הארבעה עמם פועלת החברה קיימות בטחונות מצד בעלי השליטה

 המועמד ממנו לחברה. 

 תלות באנשי מפתח  .33.3.2

 לעיל. 23.4ראה סעיף 

 סיכוני נזילות ומקורות מימון .33.3.3

 ,החברהאשראי של ההקטנת מסגרות  ואשראי ממלוים אחרים. , אג"חבאשראי בנקאיתלות רבה  חברהל

יפגעו בהשגת מקורות מימון החברה של אחר קושי וכל  , אי עמידה בתנאי האג"חאשראיהביטול מסגרות 

והגדלת  , הוזלתלשם גיוון העומדים לרשותה אשראיהמסגרות  לגיווןהחברה פועלת  .בהיקפי פעילותה

 מקורות המימון שלה.

 סיכון גביה .33.3.4

עלויות בגין הליך הגביה, ואף פוגע ברווחיותה במקרה והחוב הופך חוב אבוד. החברה סיכון גביה מטיל על 

בנוהל אחיד  לקבוצה באמצעות  מתודת קבלת לקוח ובחינת ממ"ד סדירה החברה לשם כך נוקטת 

להתעדכן מעת לעת אודות שינויים, החברה נוהגת  ,כןכמו  , שמטרתה מזעור של סיכון זה.תרשימי זרימה
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-, חוק נתוני אשראי, התשס"בבנוסף. הממסריםנותם הפיננסית של הלקוחות ושל מושכי באיתו, ככל שחל

המסדיר את האופן בו ניתן יהיה לקבל מידע על אמינותו של אדם לעניין "( החוק)להלן בסעיף זה: " 2002

מבקשי השירות לקבל מידע לגבי  לחברהעמידתו בהתחייבויות הכספיות שקיבל על עצמו, מאפשר 

)כאשר  מצבו של המושךהמלמד על  טרם ביצוע העסקה מנפיקים דוח "פרסונל", באופן בו יםוהמושכ

 מבנקים ותהתרא מסורבים, יםשיק ,ת חשבונותהגבל מידע  בדבר תביעות,מדובר במושך פרטי(, המקנה 

לחברה מאגר מידע שנצבר במשך השנים וכולל באופן מפורט את היסטוריית  .חובות לחברות תשתיתו

החברה נעזרת  .ביצוע עסקת ניכיוןהעסקאות שביצעה מאז הקמתה ומסייע בקבלת החלטות בהליך 

במאגר הלקוחות העצום שלה, ספקים ומקורות מידע עסקיים לקבל משובים ואינפורמציה עדכנית אודות 

כמו כן החברה שומרת על פיזור רחב של לקוחות  מושכים לפני ביצוע עסקאות.איכות מבקשי השירות וה

 ומושכים כדי למנוע תלות במי מהם.

 בשוטף יבטיחהחברה ת על אף האמור לעיל, יודגש כי אין כל ודאות כי דרך הפעולה והצעדים בהם נוקט

 ורם סיכון זה. באופן תמידי לג החשופ יאהסוחרת ולפיכך  יאהאת פרעונם של הממסרים בהם 

 

  : החברה, על פי טיבם והשפעתם על עסקי החברה להלן דירוג גורמי הסיכון, בהתאם להערכת  .33.4

 

 בכללותה החברה מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות  

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

 קרואסיכוני מ

  *  מצב ביטחוני, מדיני ופוליטי

 *   סיכון ריבית

  *  הרעה מהותית במצב המשק

 *   חשיפה למט"ח

   * תלות במקורות מימון

 סיכונים ענפיים

לתחום  רלבנטייםשינויי חקיקה ואימוץ מדיניות וכללים 

  החברהפעילות 
*   

   * מוניטין אבדן

  *  תחרות

 חברהלסיכונים מיוחדים 

   * השליטהתלות בגיבוי הפיננסי המוענק על ידי בעלי 

  *  תלות באנשי מפתח

   *  סיכוני נזילות ומקורות מימון

   * סיכון גביה

                      



  
 
 

 
 

 בע"מ אופל בלאנס השקעות
 

חברה לשנה שהסתיימה ה מצב ענייניון על דוח הדירקטורי
 2017בדצמבר  31ביום 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 2017 בדצמבר 31תאריך המאזן: 
 

 2018 במרס 18תאריך הדוח:   
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 2017בדצמבר  31 שנסתיימה ביוםלשנה  דוח דירקטוריון–פרק ב' 
 

 תקנות)להלן: " 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 10בהתאם להוראות תקנה 

, אנו מתכבדים להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד של אופל בלאנס השקעות בע"מ "(הדוחות

 "(.תקופת הדוח)להלן: " 2017בדצמבר  31"(, לשנה שנסתיימה ביום "החברה)להלן: 

 

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי  -חלק א' 

 ותזרים המזומנים שלו

 פעילות התאגיד וסביבתו העסקית .1

-על פי חוק החברות, תשנ"ט 2005בספטמבר  19הוקמה והתאגדה בישראל ביום  אופל בלאנס השקעות בע"מ .1.1

פרסמה  2005בנובמבר  29"(, תחת השם "מילומור סחר ותקשורת בע"מ". ביום חוק החברות)להלן: " 1999

בדצמבר  11"(, והחל מיום הבורסההחברה תשקיף להנפקת ניירות ערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב )להלן: "

אושרה על ידי רשם החברות  2008באוגוסט  19ואילך, נסחרים ניירות הערך של החברה בבורסה. ביום  2005

 2013באוגוסט  8ביום  טרייד בע"מ".-"גלובליקום – םלש "מילומור סחר ותקשורת בע"מ"החלפת שם החברה מ

 . "נס השקעות בע"מאופל בלא"ל "טרייד בע"מ-גלובליקום"אושרה על ידי רשם החברות החלפת שם החברה מ

 תהילא הילחברה  2013ביוני  19ליום  ועד 2011לחוק החברות בחודש יולי  350ממועד השלמת הסדר לפי סעיף  .1.2

 כל פעילות, למעט ניהול אדמיניסטרטיבי. 

( 2006עסקת הקצאה פרטית כנגד מניות חברת אופל בלאנס )על השלמת  החברההודיעה  2013ביוני  19ביום  .1.3

בתחום ניכיון הממסרים הדחויים ומתן  בעיקר החל מאותו מועד החברה פועלת .("2006אופל " )להלן: "מבע

 באמצעות חברות בנות. ם פיננסיםשירותי

הושלמה עסקה במסגרתה רכשה החברה את מלוא הון המניות של שתי החברות הפרטיות  2016באפריל  27ביום  .1.4

"( אשר היו, ערב אינווסטנט"-" ומירסני", "עסקת הרכישהמירסני בע"מ ואינווסטנט בע"מ )להלן בהתאמה: "

עסקת הרכישה, בבעלות מלאה של ה"ה דני מזרחי, שחר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל איתן ואורן בן יאיר אשר 

נמנים על בעלי השליטה בחברה. רכישת מלוא מניות מירסני ומלוא מניות אינווסטנט נעשתה בתמורה להקצאת 

מירסני ואינווסטנט פועלות בתחום עיסוקה של החברה ובהתאם להערכות שווי שנערכו ע"י  מניות של החברה.

מיליוני ש"ח ושווי החברה  42.8-מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי נקבע שווין, ערב עסקת הרכישה, בסך כולל של כ

ות בתחום מתן השירותים מיליון ש"ח. אינווסטנט ומירסני הינן חברות פרטיות, אשר עוסק 84.5-כ בסך כולל של

 הפיננסים, בעיקר באמצעות ניכיון ממסרים דחויים, ומקום מושבן הינו חולון וראשון לציון, בהתאמה.

 ראנהקתהחברה יחד עם החברות הבנות  ".החברות הבנותלהלן יחד " תקראנה, אינווסטנט ומירסני, 2006אופל 

 ."חברות הקבוצהאו " "הקבוצהלהלן "

ר חלא ,"(הכספיים הדוחותהדוחות הכספיים המאוחדים )להלן: ", בפרק ג' לדוח התקופתי 24בבאור  כאמור .1.5

 עסקיות יחידות המהוויםמבחינה החברה בשלושה מגזרי פעילות בני דיווח,  ,הרכישה עסקתהשלמת 

, נפרדת אסטרטגית עסקית יחידה מהווה הבנות מהחברות תחא כל ההנהלה, בראיית. נפרדות אסטרטגיות
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 באופן בנפרד ונסקרות מנוהלות אלו אסטרטגיות עסקיות יחידות. פיננסיים שירותים מתן הינו פעילותה שתחום

 .ביצועים ולהערכת משאבים להקצאת בנוגע החלטות קבלת לצורך, החברה הנהלת ידי על שוטף

 הדוח בתקופת מהותיים אירועים .2

. יצוין החברה פעילות בו והחלה שבע באר בעיר הממוקם ,החברה של החדש סניפה נחנך, 2017 בינואר 30 ביום .2.1

 30של החברה מיום  מיידידיווח  הרא נוספים לפרטים. 2006 אופלשל  הכי, הסניף החדש הינו בבעלותה ובניהול

 (. 2017-01-011241)מס' אסמכתא:  2017בינואר 

 בוחנת החברה לפיהם ,20171 באפריל 4 ומיום 2017במרס  20של החברה מיום  המיידים לדיווחים בהמשך .2.2

, פרסמה ( של החברה3של אגרות חוב )סדרה ג'( של החברה וכתבי אופציה )סדרה  לציבור לביצוע הנפקה אפשרות

לציבור,  בבורסה, על פיו הציעה החברהדוח הצעת מדף, להנפקה ורישום למסחר  2017באפריל  9החברה ביום 

( הניתנים למימוש למניות רגילות של 3בי אופציה )סדרה אגרות חוב )סדרה ג'( וכן כת בדרך של הצעה אחידה,

 אגרות" ",דוח הצעת המדף" :בהתאמה "ח )להלןש 3.7 של מימוש במחיר 2019 באוקטובר 15 ליום עד, החברה

 ."((3)סדרה  אופציה כתבי"-ו" '(ג)סדרה  חוב

 בסופו, 2מסווגים למשקיעים מכרז, התקיים 2017באפריל  6 ביוםטרם פרסום דוח הצעת המדף, כאמור לעיל, 

.נ. ע"ח ש ןמיליו 70 סך של עד יהיה הגיוס שסך כך, הגיוס היקף את להגדיל החברה החליטה ,הביקושיםלאור 

כתבי  10,000,000)חלף  (3)סדרה  אופציה כתבי 14,000,000 ועד מיליון ש"ח( 50)חלף  '(ג)סדרה  חוב אגרות

  .((3אופציה )סדרה 

מיליון כתבי אופציה  14-מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'( ו 70הנפיקה החברה  ,מכוח דוח הצעת המדף

  אלפי ש"ח. 72,450-כ סתכמה לסך שלה הנ"ל הערך ניירות הקצאת בגין ברוטוהתמורה  (.3)סדרה 

)מס' אסמכתא:  2017באפריל  9מיום דיווח מיידי של החברה ראה  המדף הצעת דוחאודות נוספים  לפרטים

באפריל  12מיום ראה דיווח מיידי של החברה  לציבור המרכז תוצאותבדבר (. לפרטים נוספים 2017-01-039180

-2017-01: אסמכתא)מס'  2017באפריל  12 מיוםלו  משלים וחיווד(, 2017-01-039852)מס' אסמכתא:  2017

החוב )סדרה ג'( על פי התוספת לפרטים אודות אגרות . ההפניה דרך על בזאת מובא בהם האמור אשר( 040065

 השמינית לתקנות הדוחות.

באפריל  2דיווחים מיידים של מדרוג מיום  הרא)סדרה ג'( של החברה  החוב אגרות דירוג בדבר נוספים לפרטים

 (.2017-15-039081)מס' אסמכתא:  2017באפריל  9( ומיום 2017-15-035187: אסמכתא)מס'  2017

 היקף את להגדיל 2006אישר בעל פה לאופל  ,', כהגדרתו בדוח התקופתיב בנקאי תאגיד, 2017 במרס 29 ביום .2.3

ההלוואות מיליון ש"ח. לפרטים אודות התנאים בהן מועמדות  30עד לסכום של  להאשר הינו מעמיד  3ההלוואות

לפרטים  כןו. תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח תקופתי זה –פרק א' ל 26.3.1.1סעיף  ראה, 2006לאופל הנ"ל 

כלפי תאגיד בנקאי ב' ויתר התאגידים הבנקאים אשר  הפיננסיותבאמות המידה  2006אופל עמידת  בדבר

 . 2006לאופל מעמידים מימון 

                                                           
 . 037167-01-2017-ו 036705-01-2017, 026340-01-2017: בהתאמה, אסמכתאות' מס  1
 . 2007-ערך לציבור(, תשס"זלתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות  1כהגדרתו בתקנה  –"משקיע מסווג"   2
 ולתנאים הבנק להסכמת בכפוף, השוטפים צרכיה פי ועל החברה לבקשת, לעת מעת הלוואות 2006לאופל  מעמיד הבנק  3

  .זה לעניין הצדדים בין לעת מעת שנקבעים
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כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של  אסיפה זימוןבדבר  מיידי דוח החברה פרסמה 2017 באפריל 6 ביום .2.4

( תיקון וחידוש הסכם הניהול עם 1הבאים: ) הנושאים יומה סדר על אשר"(, האסיפה: "בס"ק זה החברה )להלן

שיקול ב( הענקת מענק חד פעמי, 3; )י( הענקת תוספת גמול רטרואקטיבי למר שחר מזרח2מר שחר מזרחי; )

 שנת בעבור איתן מיכאל למרשיקול דעת, ב( הענקת מענק חד פעמי, 4; )2016דעת, למר עודד איתן בעבור שנת 

 מינוי( 7; )שכרו לגבי דיווח וקבלת המבקר החשבון רואה מינוי( 6; )לחברה תגמול מדיניות אישור (5; )2016

 . הכספיים בדוחות דיון( 8)-ו"צים( דחדירקטורים לדירקטוריון החברה )למעט 

וזאת לצורך בחינה של  ,הודיעה החברה על דחיית מועד כינוסה של האסיפה למועד לא ידוע 2017במאי  14 ביום

 הוספת נושא נוסף לסדר היום של האסיפה.

 דוח פרסמהו 2017באפריל  6ביטלה החברה את האסיפה אשר זומנה ביום  2017 במאי 29בהמשך לכך, ביום 

מוצעת בהסכם העסקה בין אופל  התקשרותעל סדר יומה הנושאים המפורטים לעיל וכן  אשר חדשזימון אסיפה 

ודירקטור בחברה(  2006לילך מזרחי, עו"ד )אשתו של מר דני מזרחי, מנכ"ל החברה, מנכ"ל אופל  ובין הגב' 2006

ותעסוק בנושאים משפטיים ומשאבי  תאשר תשמש, בכפוף לאישור האסיפה, בתפקיד מנהלת אדמיניסטרטיבי

 אנוש.

 ם כמפורט לעיל.ואישרה את כל הנושאים אשר עמדו לסדר היו 2017ביולי  6אסיפה כאמור התכנסה ביום 

 מיידי דוח(, 2017-01-031687)מס' אסמכתא:  2017באפריל  6לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה מיום 

-2017: אסמכתא)מס'  2017 במאי 29 מיום מיידי דוח(, 2017-01-048615: אסמכתא)מס'  2017 במאי 14 מיום

ודוח בדבר תוצאות  (2017-01-055284: אסמכתא)מס'  2017במאי  29 מיום חדשדוח זימון אסיפה  ,(01-055254

 .(071268-01-2017)מס' אסמכתא:  2017ביולי  8האסיפה מיום 

של הדוח התקופתי, בקשר עם דרישות  לפרק א' 7.6.1הודיעה החברה, בהמשך לאמור בסעיף  2017במאי  29ביום  .2.5

חוק )להלן: " 2016-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, תשע"ו רישיון מכח

"(, קיבלו החברות הבנות , כל אחת בנפרד, אישור כי הינן "עוסק ותיק" כהגדרת המונח בחוק הפיקוח הפיקוח

 "(.האישורים)להלן: "

, החברות הבנות רשאיות להמשיך לעסוק לחוק הפיקוח 115במסגרת האישורים נכתב כי בהתאם לאמור בסעיף 

"( בבקשות וכי המפקחבמתן אשראי כל עוד לא ניתנה החלטת המפקח על נותני שירותים פיננסיים )להלן: "

ועד למועד החלטת המפקח בבקשות, חלות על החברות הבנות הוראות חוק הפיקוח, כאילו  2017ביוני  1מיום 

( לנוהל רישוי נותני שירותי אשראי, 3באישורים כי בהמשך לאמור בסעיף יא)בנוסף, הובהר  הינן בעלות רישיון.

האישורים הנ"ל מותנים בהעברת בקשת רישוי מלאה, לרבות מסמכים הנלווים לבקשה )הצהרת הון עבור בעלי 

 .2017באוקטובר  1השליטה בחברה(, על ידי כל חברה בת בנפרד, וזאת עד ליום 

ישורים אינם מהווים רישיון מאת המפקח ואינו גורע מסמכויותיו לדחות את יודגש למען הסר ספק, כי הא

 הבקשות.

ג', -, דיווחה החברה כי בעקבות דיונים שערכה הנהלת החברה עם תאגידים בנקאיים א', ב' ו2017ביוני  29ביום  .2.6

על פה, כי החל ב', ב-ו' א בנקאיים תאגידים הודיעו, לקבוצהכהגדרתם בדוח התקופתי, אשר מעמידים אשראי 

יפחיתו תאגידים בנקאיים אלו את הריבית המשולמת להם בגין האשראי המועמד על ידיהם  2017ביולי  1מיום 

-כלריבית שנתית בשיעור של בין  Prime+1.5%-כ לחברות הקבוצה, לפי העניין, מריבית שנתית בשיעור של

Prime+0.5% כל-Prime+0.7% לחברותאל מלווים פרטיים אשר מעמידים . כמו כן, דיווחה החברה כי פנתה 
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 הקבוצה הלוואות והודיעה על כוונתה לבצע פירעון מוקדם של ההלוואות אשר ניתנו לחברות הקבוצה בהתאם

לתקופת ההודעה המוקדמת אשר נקבעה בהסכם מול כל מלווה. במסגרת פנייה זו, הודיעה החברה לאותם 

מוכנה לחדש את הסכם ההלוואה עמו ובלבד שהריבית השנתית בהן מלווים פרטיים, לכל מלווה בנפרד, כי תהא 

למועד  שהיו בתוקףקבוע חלף הריבית השנתית על פי ההסכמים  3.5%-כתועמדנה ההלוואות תהא בשיעור של 

 קבוע. 6%-כזה אשר הינה על פי רוב בשיעור של 

במסגרת פנייתה אל המלווים הפרטיים אשר , עדכנה החברה בהמשך לדיווח כאמור לעיל, כי 2017ביולי  11ביום 

מעמידים לחברות הקבוצה הלוואה, פנתה החברה אף למלווים פרטיים הנמנים על בעלי השליטה ו/או קרוביהם. 

מלווים פרטיים התקשרו עם  31בנוסף, עדכנה החברה כי לאחר דיונים שנערכו עם המלווים הפרטיים, סה"כ 

חלף  3.5%-כ)בריבית שנתית בשיעור של  תקופת ההודעה המוקדמתבתום  החברה בהסכמי הלוואה חדשים

 7מקרב מלווים פרטיים אלה, נמנים )מיליון ש"ח  31.5-( ובהיקף כולל של כ6%-ריבית שנתית בשיעור של כ

 מלווים אשר הינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרובים של בעלי שליטה בחברה והיקף ההלוואות לחברה מהם

( וכי מלווה פרטי נוסף, אשר אינו נמנה על בעלי השליטה מיליון ש"ח 10.4-בהיקף כולל של כהינו  לאותו מועד

בחברה ו/או קרוב של מי מהם, סיכם עם החברה בעל פה כי יחדש את ההלוואה אשר הינו מעמיד לה בסך של 

עם מלווה זה הסכם  נחתםפה, . יצוין כי בהמשך לסיכום בעל 3.5%-כמיליון ש"ח, בריבית שנתית בשיעור של  5-כ

)מס'  2017ביוני  29. לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום הלוואה כאמור בסעיף זה

 (.2017-01-072495)מס' אסמכתא:  2017ביולי  11( ומיום 2017-01-066837אסמכתא: 

ד', )כהגדרתם בדוח -ו' ג בנקאיים תאגידים"פ, בע לחברה הודיעו, 2017 בספטמבר 3 ביוםבהמשך לאמור לעיל, 

התקופתי( כי החל ממועד הודעתם תופחת הריבית אותה משלמת החברה בגין אשראי המועמד לה על ידם 

)בקשר עם תאגיד   Prime+0.75%-כלריבית שנתית בשיעור של  Prime+1.25%-כשנתית בשיעור של מריבית 

)בקשר עם  Prime+1.1%-כלריבית שנתית בשיעור של  Prime+1.5%-כבנקאי ג'( ומריבית שנתית בשיעור של 

-2017: אסמכתא' מס) 2017 בספטמבר 4 מיום החברה של מיידי דיווח ראה נוספים לפרטים תאגיד בנקאי ד'(.

01-089604 .) 

, לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי 2017ביולי  17פרסמה החברה תשקיף מדף נושא תאריך  2017ביולי  16ביום  .2.7

 (.2017-01-073746)מס' אסמכתא:  2017ביולי  16החברה מיום של 

כללית מיוחדת של בעלי המניות של  אסיפה זימוןבדבר  מיידי דוח החברה פרסמה 2017 בספטמבר 7 ביום .2.8

 התקשרות חברת אופל בלאנס( 1הבאים: ) הנושאים יומה סדר על אשר"(, האסיפה: "בס"ק זה החברה )להלן

עדכון וחידוש ( 2; )( בע"מ בהסכם להשכרת משרדים נכס אשר בבעלותם של חלק מבעלי השליטה בחברה2006)

 .תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי גרפיקה על ידי הגב' אלה מזרחי

וזאת  2017באוקטובר  30ליום הודיעה החברה על דחיית מועד כינוסה של האסיפה  2017 באוקטובר 8 ביום

 .מיצוי הידברות עם בעלי מניות בחברה בקשר עם הנושאים שעל סדר היוםך לצור

 ואישרה את כל הנושאים אשר עמדו לסדר היום כמפורט לעיל. 2017באוקטובר  30אסיפה כאמור התכנסה ביום 

 מיידי דוח(, 2017-01-079852)מס' אסמכתא:  2017 בספטמבר 7לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה מיום 

: אסמכתא)מס'  2017 באוקטובר 19 מיום מיידי דוח(, 2017-01-088303: אסמכתא)מס'  2017 באוקטובר 8 מיום

 .(095224-01-2017)מס' אסמכתא:  2017באוקטובר  31דוח בדבר תוצאות האסיפה מיום  ,(092245-01-2017
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לפרטים בדבר התקשרויות מהותיות אשר התקשרה בהן החברה, לרבות באמצעות חברות בנות, לעניין מימון 

 א' לדוחות הכספיים המאוחדים.15ובאור  תיאור עסקי התאגיד –לפרק א'  26.3בנקאי ראה סעיף 

כלפי תאגידים בנקאים המעמידים לה  ,לפירוט בדבר עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות בהן התחייבה

 באורוכלפי הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ראה  תיאור עסקי התאגיד –לפרק א'  26.3ראה סעיף מימון, 

 דוחות הכספיים המאוחדים.לג 9

 "ח(:ש)באלפי  2017 בשנת מהרבעונים אחד לכל החברה של הכולל הרווח על דוחות תמצית הלןל .3

 2017 שנת 4 רבעון 3 רבעון 2 רבעון 1 רבעון 
משרותים  הכנסות

 48,583 13,225 12,887 11,338 11,133 פיננסים

 (6,944) (1,688)  (1,656)  (1,952) (1,648) נטו, מימון הוצאות

משרותים  הכנסות
 נטו, פיננסים

9,485 9,386 11,231 11,537 41,639 

 חובות הוצאות
 (7,053) (1,166)  (1,318) (1,823)  (2,746) ואבודים מסופקים

משרותים  הכנסות
 בניכוי נטו פיננסים

 חובות הוצאות
 ואבודים מסופקים

6,739 7,563 9,913  10,371 34,586 

 מכירה הוצאות
 (1,681) (461)  (447)  (396) (377) ושיווק

הוצאות הנהלה 
 (12,270) (3,165)  (3,148) (3,000)  (2,957) וכלליות

)הוצאות(  הכנסות
 509 364 56 57 32 נטו, אחרות

 על מסים לפני רווח
 144,21 7,109 6,374 4,224 3,437 הכנסה

 על מסים הוצאות
 (5,143) (1,675) (1,500)  (1,097) (871) הכנסה

 16,001 5,434 4,874 3,127 2,566 לתקופה רווח

 של מחדש מדידה
, מוגדרת הטבה תכנית

 ממס נטו
- - - 5 5 

 006,16 439,5  4,874 3,127 2,566 לתקופה כולל רווח

 
 

 2017בדצמבר  31ליום  כספי מצב .4

ערוכים בהתאם לתקני  2016בדצמבר  31וליום  2017 בדצמבר 31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

. 2010-והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע "(IFRSדיווח כספי בינלאומיים )להלן: "

 אלפי 180,504-לכ בהשוואה"ח, ש אלפי 239,037-הסתכם לכ 2017 בדצמבר 31סך הדוח על המצב הכספי ליום 

  .2016בדצמבר  31"ח ביום ש
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 :הכספי המצב על הדוח בסעיפי שחלו העיקריות התפתחויות להלן

 

 
ליום  בהשוואההסברי החברה לעיקרי השינוי  בדצמבר 31 ליום

 2016 2017 2016 בדצמבר 31
    :שוטפים נכסים

 7,369 18,449 מזומנים
מצב היתרות הינו נקודתי ליום החתך, כתלות בסך 
ההמחאות לגבייה שנפרעו בסמוך ליום החתך, ואינו 

  משקף בהכרח מגמה כלשהי בפעילות הקבוצה.

 7,537 7,597 מזומנים מוגבלים
דונות ששועבדו מוגבלים הינם פקמזומנים 

לתאגידים בנקאיים כנגד מסגרות אשראי שהועמדו 
 .2006לאופל 

 156,467 198,795 לגבייה ושטרות לקוחות

היתר, בשל הנובע, בין  הקבוצה בפעילות גידול
 במקורות הגידול ניצולו תחילת פעילות סניף ב"ש

לרבות בעקבות הנפקת  העומדים לרשותה המימון
 .להלן 21אג"ח לציבור כמתואר בסעיף 

    :שוטפים בלתי נכסים

 1,450 4,502 לקוחות ושטרות לגבייה

הגידול נובע בעיקר כתוצאה מהסדרי פריסה של 
מספר חובות אליהם הגיעה הקבוצה במהלך תקופת 
הדוח, וכן משינוי באומדנים שח חברות הקבוצה 
באשר לעיתוי פרעונם של מספר חובות שמצויים 

 בפיגור לתאריך הדוחות.

 1,890 2,487 קבוע רכוש

 350-של כ בסך מהשקעה בעיקרנובע  הגידול
רכישת  החדש באשדוד,הקמת הסניף ב"ח אש

בסניף בבאר שבע "ח אש 100-ציוד בסך של כ
 100 -מחשוב בסך של כשרת ומערכות ושדרוג 

 .אש"ח נוספים

בגין  בהפרשי עיתוי גידולמבעיקר הגידול נובע  1,192 2,214 נדחים מסים נכסי
 הפרשה לחומ"ס.

    :שוטפות התחייבויות
 מתאגידים אשראי

מתאגידים בנקאיים  אשראיה בצריכת גידול 70,218 74,082 בנקאיים
 כתוצאה מגידול בפעילות הקבוצה.

של אגרות חלויות שוטפות 
 - 10,117 חוב

חוב שהונפקו לציבור במהלך  אגרות בדבר לפרטים
 .להלן 21ראה סעיף  2017לשנת הרבעון השני 

 57,580 30,299 מאחרים אשראי

בעקבות  פרטייםהלוואות ממלווים  צריכת הקטנת
בשל   ,היתר בין, הגדלת מקורות המימון של החברה

 להלן 21 כאמור בסעיףהנפקת אג"ח לציבור, 
 מתאגידים בנקאיים.  האשראימסגרות  והגדלת

 1,701 2,446 זכאים ויתרות זכות

הגידול נובע בעיקר מצבירת ריבית לשלם על אגרות 
 438-החוב, אשר הסתכמה לתאריך הדיווח בכ

וכן בגידול ביתרות זכאים בשל שכר שמקורו  אש"ח
בגידול במצבת כל האדם ועיתוי פירעון היתרות 

 לעומת אשתקד, ביחס לתאריך הדיווח.
 שאינן התחייבויות

    :שוטפות

 - 57,330 חוב אגרות
הנפיקה החברה לציבור  2017באפריל  12 ביום

אגרות חוב וכתבי אופציה, לפרטים נוספים אודות 
 .להלן 21 סעיףאגרות החוב של החברה ראה 

 48,687  62,356 עצמי הון

-כ של בסךלתקופה  רווחגידול הנובע בעיקרו מ
הכרה ברכיב הוני בגין  בתוספת"ח ש אלפי 16,287

 של בסך (ממס נטו) (3)סדרה  אופציה כתביהנפקת 
אשר  מתקבוליםכתוצאה כן ואלפי ש"ח  3,194-כ

-של כ בסך (2)סדרה  אופציה כתבי מימושמקורם ב
 של בסך ששולם דיבידנד  בניכוי , ש"חאלפי  1,319

 ."חש אלפי 6,801 -כ
   27%-כ 26%-כ למאזן הון
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 2017 בדצמבר 31ביום  שנסתיימה לשנההפעילות של החברה  תוצאות .5

 מיליון 13.9-בסך של כ כולל רווח לעומת מיליון ש"ח 16-בסך של כ כולל ברווח 2017 שנתהחברה סיימה את 

 .(15%-של כ גידול) אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש

תקבולים מהנפקת התוך ניצול והכנסות החברה הגידול בתיק הלקוחות  משךהמהגידול ברווח נובע בעיקר 

וכן מהוזלה בעלויות האשראי בשל ירידה בשיעורי הריבית הבנקאית ורידה  ,כתבי אופציהמימוש אגרות חוב ו

  בשיעורי הריבית ממלווים פרטיים.

 של גידול) 2016מיליון ש"ח בשנת  993-מיליון ש"ח לעומת כ 1,275-בכ הסתכמו 2017עסקאות הניכיון בשנת  סך

  (.28.4%-כ

 להערכת .2017 בשנת הממוצע הלקוחות תיק יתרת על 27%-כ של שנתית תשואה משקפות החברה הכנסות

 :הבאים מהגורמים כתוצאה נובעת וז תשואה החברה

 ןבעצמ החיתום הליך את תומבצע הקבוצה חברות. 

 לממסרים  כיוןינלבצע  מבקשיםהינם עסקים קטנים ובינוניים אשר  הקבוצה ותחבר לקוחות רוב

ות מסוג זה דורש משאבים רבים ומומחיות לשם קבלת אדחויים ללא בטחונות. הליך החיתום לעסק

מגלמת את המשאבים האמורים  ןמלקוחותיה הקבוצה חברות ותשגוב כיוןיהנהחלטות ולכן עמלת 

 ואת רמת הסיכון הגלומה בעסקאות מסוג זה.

 כגון נלווים פיננסים שירותים גם, הניכיון לשירותי בנוסף, ןללקוחותיה ותמעניק הקבוצה חברות :

 "ל(.לחו העברות"ח, מט המרת, מזומנים)משיכת  דלפק שרותי

 המתבססת בין היתר על פיזור רחב של לקוחות, מושכים  ,ניהול הסיכונים של החברה מדיניות

רבות אשר  כיוןינת עסקאות ומבצע הקבוצה שחברותלכך  מביאה ,ועסקאות בסכום ממוצע נמוך

 אליהן דמי טיפול. נלווים

 באותו עלותוהפ מתחרות וחברות בנקאיים לתאגידים ביחס החברה של הרווח שולי את מגדילים יחד אלו כל

 .ענף
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 :העיקריות שחלו בסעיפי דוח רווח והפסד ההתפתחויות להלן

 ביום שהסתיימה לשנה 
 בדצמבר 31

בדצמבר  31הסברי החברה לעיקרי השינוי בהשוואה ליום 
2016 

2017 2016 
 רותיםימש הכנסות
 פיננסים

. 2016 שנת לעומת 18%-בכ גדלו 2017 בשנת הקבוצה הכנסות 41,173 48,583
 הלקוחות בתיקמגידול  נבע הקבוצה בהכנסות הגידול

"ש ב סניף פעילות תחילת בשל, היתר בין, הקבוצה בפעילותו
לרשות הקבוצה  העומדים המימון במקורות הגידול וניצול

 .להלן 21בסעיף לרבות בעקבות הנפקת אג"ח לציבור כמתואר 

-ביחס להכנסות הינו כהוצאות המימון  שיעור 2017 בשנת  (6,122) (944,6) מימון הוצאות
 הקיטון. 2016 בשנת 14.9%-כ של שיעורלעומת  14.3%

של  המימון מקורות מהוזלתנובע בעיקר  בהוצאות המימון
 להלן 21 בסעיףבעקבות הנפקת אג"ח לציבור כמתואר  החברה
 אשראי מסגרות לחברה מועמדות בהם התנאים ושיפור

 .בהתאמה, פרטיים מלוויםמו בנקיםמ והלוואות
 חובות הוצאות

  ואבודים מסופקים
(7,053) (4,580) 

 
 0.46%-וכ 0.55%-הוצאות חובות מסופקים ואבודים היוו כ

 2016-ו 2017מסך עסקאות הניכיון של החברה בשנים 
 אבודיםהוחובות המסופקים שיעור ההגידול בבהתאמה. 

 המקבילה התקופה לעומתביחס לסך עסקאות הניכיון 
 ספציפיים לקוחות מספר של מחובותנבע בעיקר  אשתקד

 וביכולת הכלכלי במצבם הרעה הדוח בתקופת חלה אשר
 לגבי הקבוצה של בהערכות משינויים וכן שלהם הפירעון

 .קודמות בתקופות שראשיתם חובות מספר של הגבייה סיכוי
 אותם מול להסדר להגיע הצליחה לא והקבוצה מאחר

להליך  אלה בחובות הטיפול את הקבוצה העבירה, חייבים
והכירה בהפרשה לחומ"ס בגינם בגובה מלוא יתרת  משפטי
 החוב.

 הנהלה הוצאות
 וכלליות

 הראשוןש"ח מהרבעון  מיליוןכ של בסך ניהול דמי בנטרול (10,474) (12,270)
, עד רכישתן ומירסני אינווסטנטששילמו חברות  2016לשנת 

 2.8-כ, ישנו גידול של 2016החברה ברבעון השני של שנת  "יע
לעומת שנת  2017בשנת "ח בהוצאות הנהלה וכלליות ש מיליון

 ושירותים תקורה, שכר מהוצאות בעיקר נבע הגידול. 2016
 העובדים מצבת, הקבוצה בפעילות גידול בשל מקצועיים

   .2017 שנת בתחילתשבע -בבאר הסניף ופתיחת

הוצאות מכירה 
 ושיווק

הגדלת ובשוק סניף ב"ש  ממיצובכחלק  פרסוםה הגדלת (1,343) (1,681)
 החשיפה של שרותי הקבוצה בכלל.

נבע בעיקר  בתקופההגידול בהוצאות המסים על הכנסה  (4,838) (5,143) הכנסה על מסים
 ברווחיות הגידול השפעת .הקבוצה ורווחיות בפעילותמגידול 

 מירידת כתוצאה במעט קוזז הכנסה על המסים הוצאות על
 של לשיעור 2016 בשנת 25%-כ של משיעור תוהחבר מס שיעור

 .2017 בשנת 24%-כ
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 , מקורות המימון ושימושים בחברהנזילות .6

 תזרימי המזומנים –נזילות  6.1

 
 ביום שהסתיימה לשנה 

 בדצמבר 31
 31הסברי החברה לעיקרי השינוי בהשוואה ליום 

 2016בדצמבר 
2017 2016 

שנבע  נטו מזומנים תזרים
)שימש  מפעילות
 שוטפת לפעילות(

י מפעילות שוטפת בו הכירה להתזרים השלי 737 (52,758)
הקבוצה השנה נובע בעיקר מקיטון בסך האשראי 

ן הגדלת תיק ממלווים פרטיים ומנגד מימו
ים לרבות מתמורת הלקוחות ממקורות עצמי

 הנפקת אגרות החוב )אשר נרשמה בפעולות מימון(

 ששימש מזומנים תזרימי
 השקעה לפעילות

 לפעילות ששימשתזרים המזומנים ב הקיטון (2,661) (1,302)
 ,2016שבשנת נובע מכך הדוח  בתקופתהשקעה 
הוגבלו לטובת ש"ח  אלפי 1,500-כבסך  מזומנים

 תאגידים בנקאיים כחלק מההסכמים לקבלת
בהשקעה  היה גידול ,2017בשנת  ,ומנגד אשראי

החדש בשל פתיחת הסניף  , בין היתרברכוש קבוע
השקעה בשיפורים במושכר בסניף ו בבאר שבע

 .חולון

 שנבע מזומנים תזרים
)ששימש  מפעילות
 מימון (לפעילות

המזומנים שנבע מפעילות מימון  בתזרים הגידול 5,592 65,140
בעיקר מקבלת כספי הנפקת נבע  הדוח בתקופת

 70.6-של כנטו בסך  וכתבי האופציהאגרות החוב 
 .להלן 21בסעיף , כאמור ש"ח ליוןימ

 לסוף מזומנים יתרת
 השנה

נבעה ליום המאזן ביתרת המזומנים  העלייה 7,369 18,449
 בסכומיםלגבייה  המחאותנקודתית מפרעון 

 יום החתך. ללפני בסמוךמהותיים 

 

 הדיווח לתקנות()ד( 1)ב()10 סעיף להוראות בהתאם גילוי 6.2

בחן את שאלת קיומם של סימני האזהרה לעניין תקנה  ,2018במרס  18, בישיבתו ביום דירקטוריון החברה

של החברה קיים תזרים מזומנים  הנפרד הכספי שבמידע למסקנה כי על אף( לתקנות הדיווח והגיע 14)ב()10

וכן  ,בחברהאין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות  נכון למועד פרסום דוח זה, ,שלילי מתמשך מפעילות שוטפת

אין חשש סביר כי במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי לא תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות 

 ועל כן לא מתקיימים סימני אזהרה בחברה. ,בהגיע מועד קיומן

של החברה )סולו( ושל הקבוצה )מאוחד(  תזרים מזומנים חזויעל בסיס  דירקטוריון החברה הגיע למסקנה זו

 , תיק הלקוחותלקבוצהבדבר היקף המימון הצפוי אשר יועמד סבירות , המבוסס על הנחות 2018-2020לשנים 

הן השוטפות  וכן התחייבויות הקבוצההקבוצה ההכנסות וההוצאות הצפויות של תחזית , סיון העבריעל בסיס נ

כאמור  ם המזומנים החזוי, לרבות בגין אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה.והן אלה הצפויות במהלך תקופת תזרי

לעמוד  להןיאפשר  והקבוצהעולה כי תזרים המזומנים החזוי של החברה  לעיל, לדעת דירקטוריון החברה,

המח"מ הקצר של תיק האשראי של החברה בשים לב לעובדה שוזאת  הקיימות והצפויות בהתחייבויותיהן
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החברה העמידה מאפשר לה להתאים את גודל התיק בהתאם למקורות המימון העומדים לרשותה. כמו כן 

 שאת פרעונן היא יכולה לדרוש בכל עת, בהתאם לצרכי הנזילות שלה.הלוואות לחברות הקבוצה, 

ר יועמד המימון הצפוי אש האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד. ההנחות והאומדנים של החברה בדבר

ההכנסות וההוצאות הצפויות של החברה וכן התחייבויותיה  לחברה, תיק הלקוחות הצפוי של החברה,

הצפויות במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי, מבוססים על הנתונים שבידי החברה למועד פרסום דוח זה, 

יכולת  כות המבוססות עלובהנחה של המשך פעילותה במהלך העסקים הרגיל. מידע זה נסמך, בעיקר על הער

החברה לשמר ולגייס מקורות אשראי, על יכולת החברה להגדיל את תיק הלקוחות שלה וכן על הערכות 

בקשר ו ('גסדרה )אגרות החוב עם בקשר  בין היתר הצפויות של החברה, וההוצאות ההכנסות המבוססות על

וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים  ,השוטפות של החברה. אם הערכות החברה לא תתממשנה יההוצאותעם 

עשוי ה(, בפרק א', "תיאור עסקי התאגיד", המצורף לדוח תקופתי ז 33לרבות גורמי הסיכון הכלולים בסעיף (

לקחה החברה בחשבון יצוין כי הערכות והתחזיות אותן  .הדבר להשפיע על תזרים המזומנים החזוי של החברה

 חזוי הינן סבירות ומבוססות על נסיון העבר לדעתה. בהכנת התזרים

 המימון מקורות 6.3

סעיף  ראה) חאג", בנקאים מתאגידים אשראיעצמי,  מהון בעיקר ממומנות הקבוצה חברותלמועד הדוח,  נכון

ואחרים הינו  םבנקאי ים. האשראי מתאגידמאחרים ומהלוואותלעניין הנפקת אג"ח בתקופת הדוח(  להלן 21

 עולה אינה לרוב. יתרת הלקוחות שנהשל עד  לתקופהועומד  הקבוצה חברותבהתאם לפעילות ונצרך לזמן קצר 

 של נרחב פיזור הקבוצה לחברות. הקבוצה לחברות שיש האשראי מבנה את ותואמת חודשים 3-כשל  תקופה על

  .בודדיםת על מספר לקוחות ומושכים ומסתמכ אינן והןומושכים  לקוחות

 חוזר להון בהשוואה"ח, ש אלפי 106,649-כ, הינו חיובי והסתכם לסך של 2017 בדצמבר 31החוזר ליום  ההון

 .2016 בדצמבר 31 ליום"ח ש אלפי 40,010-כשל  בסך חיובי

 לאותו מאחרים והלוואות"ח ש אלפי 74,082-הינה כ 2017 בדצמבר 31ליום  נקאיםב יםמתאגיד ההלוואות יתרת

עומדים בטחונות  2017בדצמבר  31ליום  נכון בנקאי מתאגיד אשראי כנגדש"ח.  אלפי 30,299-כ על עמדו מועד

 -א'  פרקראה סעיף המימון ל ,אשר הועמדו על ידי בעלי השליטה בחברה. לפרטים מיליון ש"ח 1.5 -כ בסך של

  .התאגיד עסקי תיאור

 מיליון ש"ח. 26-לחברה מסגרות אשראי בנקאי שאינן מנוצלות בסך של כ 2017בדצמבר  31ליום 

הפיננסיות אשר התחייבה עליהן כלפי ארבעת  ההתניות בכל עומדתהקבוצה  2017בדצמבר  31ליום  נכון

. לפרטים וכן כלפי מחזיקי אגרות החוב התאגידים הבנקאים אשר מעמידים לקבוצה מסגרות אשראי/הלוואות

 תיאור עסקי התאגיד.  –לפרק א'  26.3 יףנוספים ראה סע

 116,090-על כ 2017 בדצמבר 31ואחרים עמד ליום  םבנקאי מתאגידיםקצר  לזמןשל אשראי  הממוצע היקפו

ש"ח. ראוי לציין כי  אלפי 180,607-על כ עמדדנן  בתקופה ללקוחותהממוצע של אשראי  היקפו"ח. ש אלפי

הלקוחות לשירותיה, ויתרות המזומנים הזמינות  בביקושיאשראי בנקאי ו/או חוץ בנקאי כתלות  צורכת הקבוצה

 למתן שירותים ללקוחות אלו. 

 .להלן' ב חלקהרגישות ראה  וטבלת הצמדה בסיס מדוח שעולה כפי חשיפות לעניין
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם -בחלק 

 על ניהול סיכוני שוק בחברה  האחראי .7

סיכוני השוק ניהול כי  קבעלאחר דיון בדירקטוריון החברה בדבר סיכוני השוק החלים על החברה, הדירקטוריון 

של סיכוני השוק האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול  .הבנותהחברות יושם במהלך הניהול השוטף של י

 .ות הבנותומצב החבר םבהתאם לניסיונ ןאות ים, אשר מנהלהחברות הבנות בקבוצה יהחברה הינה בידי מנכ"ל

 מר שחר מזרחי ומר עודד איתן, , מר דני מזרחי,ות הבנותהחבר ישל מנכ"ל םומומחיות םלפרטים אודות השכלת

  .הדוחותלתקנות  26תקנה לדוח התקופתי בהתאם ל 'ראה מידע בפרק ד, יםגם כדירקטור בחברה ניםהמכה

  השוק סיכוני תיאור .8

נכסי  ערך או המזומנים תזרימיב, העצמי הוןב, העסקיות תוצאותפגיעה בל סיכון הוא, זה לעניין, שוק סיכון

הנובע משינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ, בשינויי הריבית או במוצרים ואשר יש  החברהוהתחייבויות 

 בו בכדי להשפיע מהותית על נכסי החברה או על התחייבויותיה.

 בשיעוריו חוץ מטבעות של החליפין בשערי שינויים בהם, שוק לסיכוני החברה חשופה עסקיה של הרגיל במהלך

  .ריבית

 .מהותית אינה החוץ מטבעות של החליפין בשערי לשינוי הקבוצההחשיפה של  - חליפין בשערי שינויים

 חלקאשראי המועמד ללקוחות הינו בריבית קבועה שנקבעת במועד העסקה, בעוד ש – הריבית בשיעורי שינוי

ריבית.  אשראי בריבית משתנה, המאפשר לחברה לצמצם את חשיפותיה כתוצאה משינויי הינו הקבוצהמאשראי 

ניתן לפירעון מוקדם ללא קנסות  לרבות הלוואות מצדדים שלישיים, ,פרייםריבית הצמוד ל ואשר אינ מימון

באופן מיידי  לפעול קבוצהחברות הלשמאפשר  דברבכפוף להודעה מראש בת שלושה חודשים לכל היותר, 

, יםיחודשכבאורך ממוצע של לקוחותיה הינן  עם הקבוצהלצמצום חשיפות לשינויי ריבית. כמו כן, התקשרויות 

 צורכת שהחברה העובדה לאור בפרט וזאת, יחסי באופן קצר הינו במשק ריבית לשינויי שלה התגובה זמן ולכן

 . ללקוחותיה להעניקם מנת על הפנויה המזומנים וביתרת, לשירותיה הלקוחות בביקוש כתלות בעיקר אשראי

 החברה בניהול סיכוני שוק  מדיניות .9

חשיפות הנובעות או אינה מבצעת הגנות לחשיפות הנובעות משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ  הקבוצה

 , למעט כמפורט לעיל, היות ולהערכת הדירקטוריון השפעתם של אלו אינה מהותית.משינויים בשערי הריבית

לסיכון ביחס לסיכוני  אבוןיהתקביעת ובכלל זה  לה היא חשופה,לעניין ניהול סיכוני השוק,  הקבוצה התנהלות

נכון למועד זה לא  החברה. דירקטוריוןולמעקב תקופתיים בפני להחלטה  מובאת לדיון, השוק הנמנים לעיל

  אומצה מדיניות ניהול סיכוני שוק.

 קרנות גידור(.החברה אינה משקיעה בגופים שעיקר עיסוקם עסקאות בנגזרים ומכירות בחסר )כגון 
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 הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה .10

בפני דירקטוריון החברה  יםמפרט ,הקבוצהעל ניהול סיכוני השוק של  םהאחראי, בקבוצה י חברות הבנותמנכ"ל

את הפעולות שננקטו למזעור  ,בתמצית ,ובפני ים, וסוקרהקבוצהאת סיכוני השוק אליהם חשופה מעת לעת 

  החשיפה לסיכוני שוק, ככל שננקטו.

 

 הצמדה יבסיס ותדוח .11

 

 

 

 

 

 

 

 2017 בדצמבר 31 ליום 

  

  
 

 לשער צמוד
 דולר חליפין

 
 

 לשער צמוד
 אירו חליפין

 לשער צמוד
 חליפין

 מטבעות
 שונים

 
 
 ללא

 הצמדה

 
 

שאינן  יתרות
 "כסה פיננסיות 

 "חש אלפי 

       נכסים

       
 18,449 - 17,656 26 372 395 מזומנים 
 7,597 - 7,597 - - - מוגבלים מזומנים

 203,297 - 203,297 - - - לקוחות ושטרות לגבייה
 482 346 113 - 16 7 חייבים ויתרות חובה  

 186 186 - - - - נכסי הטבות עובדים
 4,325 4,325 - - - - נדל"ן להשקעה

 2,214 2,214 - - - - נדחים מסים
 2,487 2,487 - - - - קבוע רכוש

       
 402 388 26 228,663 9,558 239,037 

       התחייבויות
       

 74,082 - 74,082 - - -  יםבנקאי יםאשראי מתאגיד
 30,299 - 30,299 - - - מאחרים אשראי

 717 - 717 - - - רעוןיספקים והמחאות לפ 
 1,013 1,013 - - - - מסים שוטפים  תהתחייבויו 

 2,446 711 1,728 - 1 6 זכאים ויתרות זכות  
 67,447 - 67,447 - - - אג"ח

 631 631 - - - - עתודה למס
 46 46 - - - - בשל סיום יחסי עובד מעביד התחייבויות

       
 6 1 - 174,273 2,401 176,681 

 62,356 7,157 54,390 26 387 396 התחייבויות על בנכסים)גרעון(  עודף       
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 מבחני רגישות .12

 2017 בדצמבר 31ליום  הדולרחליפין של   בשער לשינוי רגישות מבחן
 

  
רווח )הפסד( משינויים בגורם 

 השוק עלייה של

שווי הוגן של  
הנכס 

 )התחייבות(

 
רווח )הפסד( משינויים בגורם 

 השוק ירידה של
  10%  5%    5%  10% 
 אלפי ש"ח  
           

 (40)  (20)  396  20  40  נטו התחייבויות בניכוי נכסים
           

 
 2017 בדצמבר 31רגישות לשינוי בשער החליפין של מטבעות שונים )למעט הדולר( ליום  מבחן

  
רווח )הפסד( משינויים בגורם 

 השוק עלייה של

שווי הוגן של  
הנכס 

 )התחייבות(

 
רווח )הפסד( משינויים בגורם 

 השוק ירידה של
  10%  5%    5%  10% 
 אלפי ש"ח  
           

 (40)  (20)  413  20  40  נטו התחייבויות בניכוי נכסים
           

לא חלו אירועים ושינויים משמעותיים בנושא חשיפה לסיכוני שוק וניהול סיכוני שוק, אשר אירעו לאחר תאריך 
 הדוח על המצב הכספי.

 2016 בדצמבר 31 ליום 

  

  
 

 לשער צמוד
 דולר חליפין

 
 

 לשער צמוד
 אירו חליפין

 לשער צמוד
 חליפין

 מטבעות
 שונים

 
 
 ללא

 הצמדה

 
 

שאינן  יתרות
 "כסה פיננסיות 

 "חש אלפי 

       נכסים

       
 7,369 - 6,846 233 108 182 מזומנים 
 7,537 - 7,537 - - - מוגבלים מזומנים

 157,917 - 157,917 - - - לקוחות ושטרות לגבייה
 404 151 237 - 8 8 חייבים ויתרות חובה  

 175 175 - - - - עובדים הטבות נכסי
 4,020 4,020 - - - - להשקעה"ן נדל

 1,192 1,192 - - - - נדחים מסים
 1,890 1,890 - - - - קבוע רכוש

       
 190 116 233 172,537 7,428 180,504 

       התחייבויות
       

 70,218 - 70,218 - - -  יםבנקאי יםאשראי מתאגיד
 57,580 - 57,850 - - - מאחרים אשראי

 839 - 839 - - - רעוןיספקים והמחאות לפ 
 1,429 1,429 - - - - מסים שוטפים  תהתחייבויו 

 1,701 581 1,080 - 1 39 זכאים ויתרות זכות  
 - - - - - - אופציה כתבי בגין התחייבות

 50 50 - - - - בשל סיום יחסי עובד מעביד התחייבויות

       
 39 1 - 129,678 2,075 131,793 

 48,687 5,368 42,820 233 115 151 התחייבויות על בנכסים)גרעון(  עודף       
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 ממשל תאגידי של  שונים בהיבטיםהוראות גילוי  -ג'חלק 

 תרומות .13

 "ח.ש אלפי 88-כסך של תרמה  הקבוצה ,2017 בשנת תרומות. בענייןהחברה לא קבעה מדיניות 

 החברה של הפנים מבקר אודות פרטים .14

 .חשבון רואה חמאוי ניסיםמשרד  -רו"ח ניסים חמאוי  - שם המבקר

 .2014 במאי 26 - תאריך תחילת כהונתו

)א( לחוק 3המבקר הפנימי עומד בכל התנאים הקבועים בסעיף , וידי על לה שנמסר וכפי, החברה ידיעת למיטב

)ב( לחוק 146בכל התנאים הקבועים בסעיף , "(הפנימית הביקורת חוק)להלן: " 1992-הביקורת הפנימית, תשנ"ב

 .הביקורת הפנימיתלחוק  8ובהוראות סעיף  החברות

המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף שנמסר לה על ידיו,  וכפילמיטב ידיעת החברה, 

 קשור אליה.

אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים  למבקר הפנימישנמסר לה על ידיו,  וכפילמיטב ידיעת החברה, 

 .מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור אליה

 .רואה חשבון -ניסים חמאוי חיצוני לחברה מטעם משרד  יםהמבקר הפנימי הינו נותן שירות

 

 :הפנימי המבקר מינוי אישור מועד

 26ביום דירקטוריון החברה  , ועל ידי2014במאי  21מינוי המבקר הפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת ביום 

 .2014במאי 

 

 :ודירקטוריון החברה למינוי המבקר הפנימיתמצית נימוקי ועדת הביקורת 

כי רו"ח ניסים חמאוי הינו בעל ניסיון בהיבטי ביקורת והיבטים  סבוריםועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 

והכישורים המתאימים לשמש כמבקר הפנימי של  ההסמכות בעל הינוחשבונאיים בחברות ציבוריות וכי 

 . תחום פעילותה ואופן עבודתה של החברה, כמו כן הינו בעל היכרות עם החברה

 

 :זהות הממונה על המבקר הפנימי

 עו"ד אורן בן יאיר., יו"ר הדירקטוריוןהממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו 

 

 :תכנית עבודה

 תכנית העבודה של המבקר הפנימי היא שנתית.

ר נערכת באופן עצמאי על ידי מבקר דרך קביעת תוכן תכנית העבודה הינה בהתאם להצעה לתוכנית ביקורת אש

הפנים, ואשר מתבססת על סקר סיכונים שנערך בתאגיד על ידי מבקר הפנים ומוצגת לועדת הביקורת של 

החברה. ועדת הביקורת בוחנת את תכנית העבודה השנתית של מבקר הפנים ומעבירה את המלצותיה 

 שהיו. לדירקטוריון החברה אשר מאשרה בשינויים הנראים לו, ככל 

 השיקולים העיקריים בקביעת תכנית הביקורת השנתית הינם:

 הצעת מבקר הפנים לתוכנית עבודה שנתית. .א
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הצעות חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון בהתבסס, בין היתר, על הצעות מבקר הפנים ונושאים  .ב

 שנדונו בישיבות השוטפות של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.

 מיוחדים, מורכבים ומהותיים בהיקפם אשר אירעו בחברה.עסקאות ואירועים  .ג

בכפוף לכך שיפנה להנהלת החברה ואל ועדת  העבודה תכניתלמבקר הפנים שיקול דעת לסטות מ .ד

הביקורת במתן הסברים לצורך הסטייה מתוכנית העבודה שנקבעה, וכן בקבלת אישור דירקטוריון 

 .החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת, לשם כך

 

 :ביקורת של תאגידים מוחזקים

מאחר והפעילות תכנית הביקורת של מבקר הפנים מתייחסת גם לתאגידים מוחזקים מהותיים של החברה. 

בשליטה המלאה של בבעלות ו ן חברותהינאשר  ,החברות הבנות העסקית של הקבוצה מתבצעת באמצעות

 .ןהחברה, תכנית המבקר מתייחסת למעשה לביקורת בה

 לחברה אין תאגידים מוחזקים מחוץ לישראל. 

 

  :היקף העסקת המבקר הפנימי

 לדעת, ותידרש ככלהחברה היא ש מדיניות. שעות 175-כל הסתכם 2017 שנתבהיקף העסקתו של המבקר הפנימי 

 ועדת לאישור הדבר יבוא, הפנימית הביקורת תכנית השלמת לצורך העסקתו היקף הרחבת, הפנימי המבקר

קביעת היקף השעות נעשתה על סמך היקף פעילותה של החברה, המבנה הארגוני . החברה ודירקטוריון הביקורת

. היקף השעות שנקבע על ידי החברה, הושקע כולו בתכנית ביקורת על התאגידים של החברה ותוכנית הביקורת

 המוחזקים שלה כאמור לעיל.  

 

 :הפנימי את הביקורתתקנים מקצועיים מקובלים על פיהם  עורך המבקר 

המבקר הפנימי ערך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים למיטב ידיעת החברה, וכפי שנמסר לה על ידו, 

  )ב( לחוק הביקורת הפנימית.4מקובלים בהתאם לסעיף 

 

 :גישה למידע

לחוק הביקורת הפנימית, בכלל זה גישה  9למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית למסמכים ומידע כאמור בסעיף 

  , לרבות נתונים כספיים.הקבוצהמתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של 

 

המועדים בהם הוגש דין וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי והמועדים בהם התקיים דיון בוועדת האופן ו

 :ת או הדירקטוריון בממצאיםהביקור

 ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל החברה  2017 לשנתהמבקר  ותאת דו"ח בכתב הגיש מימבקר הפניה

אשר קיימה דיון מעמיק בממצאי המבקר  ולחברי ועדת הביקורת. הדוחות נידונו בוועדת הביקורת

 ככלויו"ר ועדת הביקורת סקר בפני דירקטוריון החברה את מסקנות ועדת הביקורת  ובהמלצותיו.

  :להלןבדירקטוריון החברה כמפורט ונמצאו ליקויים בניהול החברה נערך דיון נוסף 

 ובדירקטוריון החברה,  הביקורת בוועדת מוהתקיי, 2017במאי  29וביום  2017 במאי 24 ביום

 .העסקה והסכמי שכר בנושא ביקורתה בממצאי ניםדיו ,בהתאמה
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 החברה ובדירקטוריון הביקורת בוועדת התקיימו, 2017בנובמבר  28 וביום 2017 בנובמבר 23 ביום ,

 דיווח, זיהוי חובות) הון הלבנת איסור צו הוראות יישום, דיון בממצאי הביקורת בנושא בהתאמה

 .(טרור ומימון הון הלבנת למניעת מטבע שירותי נותני של רישומים וניהול

 

 :הערכת דירקטוריון החברה את פעילות מבקר הפנים

היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי, הינם סבירים בנסיבות העניין, ויש בהם בכדי 

הינם מהותיים בחברה ונבחנו מאספקטים  לביקורתלהגשים את מטרות הביקורת, היות והנושאים שנבחרו 

 .שונים

 

 :דרך התגמול של המבקר הפנימי

עבור פעילותו זכאי המבקר הפנימי לתגמול כספי כפי שסוכם בינו ובין דירקטוריון החברה, בהתחשב בהיקף 

, לפי ש"ח אלפי 35-כהינו  2017בגין שנת זכאי המבקר הפנימי היה שעות העבודה של עבודת הביקורת, הגמול לו 

 .ח לשעהש" 200 שלתעריף 

 על שיקול דעתו המקצועי. גמולו של המבקר הפנימי אין השפעהדירקטוריון החברה לתלהערכת 

 

 מבקר"ח רו אודות פרטים .15

שכר טרחתו של . "(מבקר"ח רו)להלן: " רואי חשבון ,משרד שטיינמץ עמינחהחשבון של המשרד הינם  רואי

אושר על ידי הנהלת מהמבקר נקבע בהתאם להיקף עבודתו הצפוי בתחילת כל שנה, כסכום שנתי קבוע, ו הרו"ח

המבקר נבחן על ידי ועדת  על ידי הדירקטוריון. לעניין זה יצוין, כי שכרו של רוה"ח נקבעהחברה בהיקף ש

הביקורת של החברה ואושר על ידי דירקטוריון החברה טרם מינויו מחדש באסיפה הכללית השנתית של החברה 

 ( לחוק החברות. 5)117בהתאם להוראות סעיף 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .16

דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בחברה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, 

 היקףמורכבות הדיווח הכספי בה,  מידת. קביעה זו נעשתה בהתחשב, בין השאר, בשל דירקטורים שניהינו 

הינם דירקטורים בעלי חברי הדירקטוריון אשר  .תפיננסי ההינ אשר החברה של פעילותה ואופי פעילותה

"ח חן רו"צית( ודח) ורד -מיש טל"ח רו"צ(, דחעו"ד ורו"ח ערן גלוקסמן ) :מומחיות חשבונאית ופיננסית, הינם

 2016בגין שנת  2017בגין שנת  

 שעות אלפי ש"ח שעות אלפי ש"ח

, שירותי ביקורת
וביקורת דוח סקירה 

של התאמה למס 
החברה וחברות בנות 

 בישראל

132 1,158 208 1,789 

שירותים אחרים של 
 החברה וחברות בנות

- - - - 
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. לפרטים אודות כישוריהם, השכלתם וניסיונם של הדירקטורים בעלי מומחיות )דירקטור בלתי תלוי( שרייבר

 זה.חשבונאית ופיננסית ראו פרק ד' לדוח התקופתי 

 

 דירקטורים בלתי תלויים .17

מצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים ינכון למועד פרסום דוח זה, החברה לא א

בדירקטוריון החברה. עם זאת, ועדת הביקורת דנה בשאלת היותם של חברי הדירקטוריון תלויים, אם לאו, 

יחיד )מלבד הדח"צים( הנחשב כדירקטור בלתי תלוי )כהגדרת המונחים בחוק החברות( ומצאה כי הדירקטור ה

  .שרייבר חןהינו מר 

 

  זניחות עסקאות נוהל .18

החברה  של הביקורת ועדת ,לעת מעת, דנה, לחוק החברות 117ומכוח סעיף  החברה לתקנון 128 לסעיף בהתאם .18.1

 חריגות"( כעסקאות עסקאותבסוגיית סיווג עסקאות, התקשרויות ופעולות מסוימות של החברה )להלן יחד: "

ודיונים נוספים אשר מקיים דירקטוריון החברה מעת לעת בעניין זה, קבע  אלו נים. בעקבות דיוחריגות שאינן או

( לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות 1()3)א 41כי יראו, לעניין תקנה  2018 מרץב 18דירקטוריון החברה ביום 

ולעניין  הדוחותלתקנות  22"(, לעניין תקנה תקנות דוחות כספיים" -, )להלן2010-כספיים שנתיים(, התש"ע

( לתקנות הדוחות וכן ביחס לכל הוראת דין נוספת הנוגעת לעסקאות זניחות שבהן לבעלי שליטה 6א) 37תקנה 

בעסקאות המפורטות להלן ו/או שעונות  ,חברה עניין אישי )במישרין או בעקיפין(בחברה ו/או לנושאי משרה ב

לקריטריונים המפורטים להלן עסקאות זניחות כמשמעותן בתקנות האמורות לעיל ו/או בהוראות הדין 

 האמורות לעיל. 

ב' להלן יהיה -ו, כי אישור העסקאות המפורטות בסעיפים א' 2018 במרץ 14כמו כן, קבעה ועדת הביקורת ביום 

 על ידי מנכ"ל החברה בלבד, לאור אישור וועדת הביקורת הניתן מראש לסוג עסקאות אלו: 

/או ו במישרין, קרוביו/או ו בה שליטה בעל לבין בשליטתה תאגידים לרבות, החברה בין עסקאות .א

/או ו בחברה מניות בעל לבין החברה בין/או ו בחברה משרה נושא לבין החברה בין/או ו, בעקיפין

, בחברה המניות בעלי/או ו בחברה המשרה נושאי, קרוביו/או ו בחברה השליטה)בעל  בשליטתו תאגיד

 האישי העניין לבעלי שבהן אחרים לבין החברה בין/או ו"(( האישי העניין בעלי: "ולחוד ביחד)להלן 

 ידי על או, לעיל כהגדרתם, האישי העניין בעלי ידי על לחברה הלוואות למתן הנוגעות, בהן אישי עניין

 של ובשליטתם בבעלותם חברה באמצעות לרבות, בהן אישי עניין, האישי העניין לבעלי שבהן אחרים

 :אלו כל שיתקיימו ובלבד"( ההלוואות)להלן: " האישי העניין בעלי

 שוק בתנאי, החברה של הרגיל העסקים במהלך ניתנו, החברה לטובת עסקאות הינן ההלוואות .1

 .התחייבויותיה או רכושה, החברה רווחיות על מהותי באופן להשפיע כדי בהן ואין

 שהיקפן ובלבד"ח, ש מיליון 5 של סך על עולה אינו מלווה מכל ההלוואות של המצטבר סכומן .2

 כפי, בחברה  ההלוואות כלל מתוך %20 של שיעור על יעלה לא, ההלוואות כל סך של הכספי
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 .4לעת מעת שיהיו

 לצדדים החברה משלמת אותו הממוצע הריבית שיעור על עולה אינה ההלוואה בגין הריבית .3

, הרגיל העסקים במהלך החברה נוטלת אותן בהלוואות( בנקאיים תאגידים)שאינם  שלישיים

 משמעו שלישי)צד  שלישיים מצדדים הלוואות 5 לפחות קיימות ההלוואה נטילת שבמועד ובלבד

 על או( בו אישי עניין האישי העניין שלבעלי אחר צד או האישי העניין בעלי על נמנה אינו אשר צד

 . הנמוך לפי, %75 של אפקטיבית ריבית

 .החברה שנוטלת דומות בהלוואות כמקובל הינם ההלוואות תנאי יתר .4

 לעיל' א בסעיף כהגדרתםבעלי העניין האישי,  לבין העסקאות בין החברה, לרבות תאגידים בשליטת .ב

ו/או בין החברה לבין אחרים שבהן לבעלי העניין האישי עניין אישי בהן, הנוגעות לביצוע עסקאות 

המרת מט"ח, העברת כספים בארץ ובחו"ל, פדיון צ'קים עצמיים על ידי בעלי העניין האישי, כהגדרתם 

ברה בבעלותם לעיל, או על ידי אחרים שבהן לבעלי העניין האישי, עניין אישי בהן, לרבות באמצעות ח

 "( ובלבד שיתקיימו כל אלו:עסקאות כספיםובשליטתם של בעלי העניין האישי )להלן יחד: "

"ח תעשה בתנאי שוק בשערים הניתנים ללקוחות החברה המטלהמרת מט"ח: המרת  באשר .1

 במועד ביצוע העסקה. 

 דנן םהכספי העברת: נטענים כרטיסים באמצעות לרבות"ל, ובחו בארץ כספים להעברת באשר .2

 .העסקה ביצוע במועד החברה ללקוחות הניתנים העמלות לשיעורי בתמורה תעשה

"ח ש 5 של בסך האישי העניין לבעלעלות בקים דנן יעשה השיקים עצמיים: פדיון שילפדיון  באשר .3

 .6לפעולה

 1-3האישי בנושאים המפורטים בסעיפים  העניןכל העסקאות אשר יבוצעו על ידי בעלי  היקף .4

היקף סך העסקאות כאמור  7201במהלך שנת  .7ש"ח מיליון 1.5 של שנתי סךלעיל, לא יעלה על 

 ש"ח.אלפי  930-הסתכם לכ

שונות המצטברות, הכרוכות זו בזו והתלויות זו בזו תחשבנה כעסקה אחת לצורך בחינת  עסקאות .ג

 . זניחותן

העסקה בפני חברי ועדת הביקורת ואלו יבחנו   ותנאי העסקה שונים מתנאי הסף, האמורים לעיל, תובא במידה

ובהתאם יבחן אופן האישור הנדרש  1999-האם מדובר בעסקה חריגה, כהגדרתה בחוק החברות התשנ"ט

 להתקשרות על פי דין.

( תקנות דוחות כספיים, לעניין 1()3)א 41תקנה קבע דירקטוריון החברה כי יראו, לעניין  2016 באוגוסט 30 ביום .18.2

( לתקנות הדוחות וכן ביחס לכל הוראת דין נוספת הנוגעת 6א) 37תקנות הדוחות ולעניין תקנה ל 22תקנה 

                                                           
מיליון ש"ח,  1.5סכום כל אחת מההלוואות אינו עולה על , תנאי זה הוגדר כדלקמן: "2016בנובמבר  23החברה מיום  ןיצוין כי, עובר להחלטת דירקטוריו  4

 ."בחברה, כפי שיהיו מעת לעת  מתוך כלל ההלוואות 5%ובלבד שהיקפן הכספי של סך כל ההלוואות, לא יעלה על שיעור של 
 .%8הריבית האפקטיבית לעניין סעיף זה נקבעה על רף של  2016באוגוסט  30יצוין כי, עובר להחלטת דירקטוריון החברה מיום   5
 פדיון שיקים עצמיים בוצע ללא עלות לבעל העניין האישי. 2016במרס  31יצוין כי עובר ליום   6
 .מיליון ש"ח לרבעוןהיקף העסקאות המקסימלי נקבע לסך של  2018במרץ  14יצוין כי, עובר להחלטת דירקטוריון החברה מיום   7
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לעסקאות זניחות שבהן לבעלי שליטה בחברה ו/או לנושאי משרה בחברה עניין אישי )במישרין או בעקיפין( 

שעונות לקריטריונים המפורטים להלן עסקאות זניחות כמשמעותן בתקנות בעסקאות המפורטות להלן ו/או 

 האמורות לעיל ו/או בהוראות הדין האמורות לעיל:

 אותם ידי על לחברה שירותים למתן הנוגעות, אחרים לבין, בשליטתה תאגידים לרבות, החברה בין עסקאות

 :אלו כל שיתקיימו ובלבד"( יםהשירות)להלן: " בהן אישי עניין, האישי העניין שלבעלי אחרים

 .בעניין החברה"ל מנכ של דעתו חוות הוצגה הביקורת וועדת ובפני החברה לטובת הינה העסקה .1

-"טהתשנ החברות בחוק כהגדרתה חריגה עסקה איננה העסקה כי מצאה החברה של הביקורת ועדת .2

 השפעה לה ואין שוק בתנאי הינה, החברה של הרגיל העסקים במהלך מתבצעת העסקה קרי, 1999

 .התחייבויותיה או רכושה, החברה רווחיות על מהותית
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 התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות -'ד חלק

 הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר אירועים .19

 2.5אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך כולל של , 2018 ץבמר 18ביום  .19.1

מיליון ש"ח. לפרטים אודות החלוקה, לרבות בחינות שערך דירקטוריון החברה בקשר עם עמידת החברה 

 .2018במרס  19במבחני החלוקה וכן מועדי החלוקה, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 :אישר דירקטוריון החברה את הנושאים הבאים 2018במרץ  18ביום  .19.2

, אישר דירקטוריון החברה, לזמן אסיפה כללית של 2018במרץ  14 בהמשך לאישורה של ועדת התגמול מיום .19.2.1

חידושם של ההסכמים "(, אשר על סדר יומה, בין היתר, האסיפה הכלליתבעלי המניות של החברה )להלן: "

למתן שירותי תוכנה בין הגב' ריטה מזרחי, אשתו של מר יהושע מזרחי הנמנה על בעלי השליטה בחברה 

( בע"מ, אינווסטנט בע"מ ומירסני בע"מ, חברות בנות בבעלות 2006ן אופל בלאנס )ודירקטור בחברה ובי

"(. במסגרת חידוש הסכמי התוכנה, מוצע לאשר, החברות הבנותובשליטה מלאה של החברה )להלן יחד: "

ש"ח )בתוספת מע"מ( לכל עמדת  1,500שנים, קבלת שירותי תוכנה מהגב' ריטה מזרחי בעלות של  3לתקופה של 

 עמדות מחשב לכל החברות הבנות יחד. 45מחשב ובסה"כ עד לכמות של 

, לזמן 2018במרץ  14כמו כן, באותו מועד אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורה של ועדת התגמול מיום  .19.2.2

אסיפה כללית אשר על סדר יומה, בין היתר, אישור מנגנון הענקת מענקים ושוברים לחג לעובדי החברות בנות 

נושאי משרה בחברה וזאת בכפוף לכך שהענקת המענק  אינםם קרובים של בעלי השליטה בחברה ואשר אשר הינ

ו/או השובר לחג הינם באופן רוחבי לכלל עובדי החברות הבנות, שאינם נושאי משרה בחברה, וכי בכל מקרה 

ש"ח לעובד  6,000הסכום המצטבר של המענקים ו/או השוברים לחג בכל שנה קלנדרית לא יעלה על סך של 

 (.)עלות מעביד

את תיקונה של  2018במרץ  14בנוסף, אישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישורה של ועדת התגמול מיום  .19.2.3

( הוספת 1"( כך שיתווספו לה התיקונים הבאים: )מדיניות התגמול)להלן: " 8מדיניות התגמול של החברה

התייחסות לתנאי כהונה והעסקה של מנהל סניף אשר איננו מנכ"ל חברה בת, כך שעלות ההעסקה הכוללת של 

( הוספת התייחסות לעניין הענקת מענקים 2אלפי ש"ח לשנה; ) 500נושא משרה כאמור תהא בסך של עד 

( הרחבת התייחסות מדיניות התגמול לעניין פוליסות ביטוח 3עיל; )ל 19.2.2ושוברים לחג כאמור בסעיף 

תוכל להתקשר, במהלך העסקים הרגיל, כך שהחברה  דירקטורים ונושאי משרה בהן יכולה להתקשר החברה

לתקופות כפי שתקבענה על ידי ועדת הביקורת ובכפוף להוראות הדין, בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים 

מיליון  5ת( בגבול אחריות של עד כפי שתהיינה מעת לע) רה ובחברות בנות פרטיות של החברהונושאי משרה בחב

 .אלפי דולר 50והשתתפות עצמית בסך של עד  אלפי דולר 20סך של  דע שלשנתית פרמיה דולר למקרה ולתקופה, 

 .החברהשנתית של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה נושאים כמפורט בתקנון  אסיפה זימון .19.2.4

הכספיים  מיכאל איתן לחתום על הדוחות מר הסמיך דירקטוריון החברה את הדירקטור 2018 מרסב 18 ביום .19.3

תף , במקומו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר אורן בן יאיר, אשר נבצר ממנו מלהשת2017 דצמברב 31ליום 

 בישיבה.

                                                           
 בעלי של כללית אסיפה זימון בדבר 2017 במאי 29 מיום מיידי דיווח ראו הקיימת התגמול מדיניות בדבר נוספים לפרטים  8

)מס'  האסיפה תוצאות בדבר 2017 ביולי 8 מיום מיידי דיווח וכן( 2017-01-055287:  אסמכתא)מס'  החברה של המניות
 (.2017-01-071268: אסמכתא
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 קריטיים חשבונאים אומדנים .20

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים IFRS-בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

 והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. 

 להיות שונות מאומדנים אלה.מובהר שהתוצאות בפועל עלולות 

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת החברה 

להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, 

גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, 

 המתאימות לכל אומדן. 

האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה 

 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת. 

, לאומדנים בקשר ודאות לחוסר חריםא עיקריים וגורמים העתיד לגבי החברה שהניחה הנחות בדבר מידע

 השנה במהלך והתחייבויות נכסים של בספרים לערכים מהותי תיאום תהיה שתוצאתם משמעותי סיכון שקיים

 :הבאים בבאורים נכלל, הבאה הכספית

 הפרשה לחובות מסופקים

מוכרת כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לכך  והמחאות לגבייה לקוחות בגין חובותהפרשה לחובות מסופקים 

לא תוכל לגבות את הסכומים להם היא זכאית. בכל מקרה כאמור של ראיה אובייקטיבית או  שהקבוצה

ומצבו  , מושך השיקהחייבאיכות נבחנים  בחינה ספציפית בה הקבוצהעורכת אינדיקציה לאי כיבוד הממסר, 

 . בנוסף, נבחנת התפתחות במצב ההפרשהעם הלקוח, ככל שקיימתהפיננסי, הביטחונות והיסטורית ההתקשרות 

ת לחובות מסופקים מבצעת גם הפרשה כללי הקבוצה. הדוחות הכספיים אישורסמוך למועד לצורך עדכונה, ב

בהתאם לאומדניה לגבי הסיכון לגבי ממסרים שנמסרו לניכיון וטרם נפרעו בסמוך לאישור הדוחות הכספיים, 

לקבוצה הפסד אשראי עתידי בגינן. שיעור ההפרשה הכללית מבוסס, בין היתר, על ניתוח  הפוטנציאלי שיגרם

 נתוני הגביה והחזרות ההיסטוריים של הקבוצה בשלוש שנות הפעילות האחרונות.
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 :)אלפי ש"ח( 2017בדצמבר  31נתונים בקשר עם הפרשות חובות מסופקים שביצעה החברה נכון ליום  להלן

 הלקוחות תיק סך

 לפני המאזן לתאריך

 הפרשה

 הפרשה לצורך שנבחן הסכום

 מסופקים לחובות ספציפית

 לאי אינדיקציה לגביו שהייתה התיק)חלק 

 (הממסר כיבוד

 לצורך שנבחן הסכום

 לחובות כללית הפרשה

 מסופקים

 הופרש ן אך לאחנבש התיק חלק)

 (ספציפית

227,869 

24,343 211,925 

 :מתוכו :מתוכו

 בוצעה

 הפרשה

 בוצעה לא

 הפרשה

 בוצעה

 הפרשה

 בוצעה לא

 הפרשה

15,943 8,400 657 7,743 

  

 לחובות הפרשה

 מסופקים

 הפרשה יתרת

 ספציפית

 הפרשה יתרת

 כללית
 הפרשה יתרת סך

 16,600 657 15,943 סכום

 יתרת מתוך שיעור

 הפרשה
96% 4% 100% 
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 :"ח(ש)אלפי  2017בדצמבר  31ניתוח חובות פתוחים ליום  להלן

 

 

 

  

 סכום 

 ברוטו

 סכום  הפרשה 

 בספרים

 -  990  990 1 לקוח

 221  443  664 2 לקוח

 -  582  582 3 לקוח

 383  100  483 4 לקוח

 351  100  451 5 לקוח

 -  391  391 6 לקוח

 -  295  295 7 לקוח

 260  -  260 8 לקוח

 -  260  260 9 לקוח

 247  -  247 10 לקוח

 6,938  12,782  19,720 אחרים

 (657)  657  - כללית הפרשה

 7,743  16,600  24,343 "כסה
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 )אלפי ש"ח( 2016בדצמבר  31נתונים בקשר עם הפרשות חובות מסופקים שביצעה החברה נכון ליום  להלן

 המאזן לתאריך הלקוחות תיק סך

 הפרשה לפני

 לצורך שנבחן הסכום

 לחובות ספציפית הפרשה

 מסופקים

 אינדיקציה לגביו שהייתה התיק)חלק 

 (הממסר כיבוד לאי

 לצורך שנבחן הסכום

 לחובות כללית הפרשה

 מסופקים

 הופרש לא אך שנבחן התיק)חלק 

 (ספציפית

174,271 

21,882 164,226 

 :מתוכו :מתוכו

 בוצעה

 הפרשה

 בוצעה לא

 הפרשה

 בוצעה

 הפרשה

 לא

 בוצעה

 הפרשה

10,039 11,843 507 11,336 

  

 לחובות הפרשה

 מסופקים

 הפרשה יתרת

 ספציפית

 הפרשה יתרת

 כללית
 הפרשה יתרת סך

 10,546 507 10,039 סכום

 יתרת מתוך שיעור

 הפרשה
95% 5% 100% 
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 :)אלפי ש"ח( 2016בדצמבר  31ניתוח חובות פתוחים ליום  להלן

 

 סכום 

 ברוטו

 סכום  הפרשה 

 בספרים

 292  260  552 1 לקוח

 447  -  447 2 לקוח

 44  360  404 3 לקוח

 -  386  386 4 לקוח

 294  -  294 5 לקוח

 277  -  277 6 לקוח

 -  272  272 7 לקוח

 -  260  260 8 לקוח

 -  225  225 9 לקוח

 -  219  219 10 לקוח

 10,489  8,057  18,546 אחרים

 (507)  507  - כללית הפרשה

 11,336  10,546  21,882 "כסה

 

 

 .2017לשנת  יםיכספהלדוחות  13ראה באור , בנוסף

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

27 
 

 החברה של'( ג)סדרה  חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי -' ה חלק .21

 
שטר ב, בין היתר, בהתאם לאמור במחזור אשר החברה של'( ג)סדרה  החוב אגרות תעודות לגבי פרטים להלן .21.1

"( אשר שטר נאמנות)להלן: " 2017 אפרילב 9( בע"מ מיום 1975הנאמנות של החברה עם הרמטיק נאמנות )

 (:2017-01-039180)מס' אסמכתא  2017 אפרילב 9ביום פורסם ע"י החברה 

 

 2017 דצמברב  31 נכון ליום –'( גאגרות חוב )סדרה 

 2017 באפריל 12 מועד הנפקת הסדרה

 70,000,000 הערך הנקוב במועד ההנפקה 

 70,000,000 31/12/2017שווי נקוב ליום 

שווי נקוב צמוד ליום 
31/12/2017 

 כלשהו למדד, וריבית קרן, צמודות אינן'( ג)סדרה  החוב אגרות

סכום הריבית שנצברה ליום 
31/12/2017 

 ש"ח אלפי 438-כ

ערך בדוחות הכספיים ליום 
31/12/2017 

 "חש אלפי 67,447-כ

השווי הבורסאי ליום 
31/12/2017 

 אלפי ש"ח 69,727-כ

 2.5% של בשיעור קבועה שנתית ריבית סוג ושיעור הריבית

 2018במרץ של כל אחת מהשנים  31( תשלומים שנתיים, שאינם שווים, ביום 3בשלושה ) תשלום קרןמועדי 
 )כולל(. 2020עד 

עד  2017בספטמבר של כל אחת מהשנים  30ביום   -שני תשלומים חצי שנתיים שווים  מועדי תשלום ריבית
הראשון בוצע תשלום הריבית  .2020עד  2018במרץ של כל אחת מהשנים  31וביום  2019

 במועד.

זכות החברה לביצוע פדיון 
 מוקדם או המרה כפויה

 לתנאים מעבר לדף בשטר הנאמנות. 2.8כמפורט בסעיף 

 "מבע מידרוג החברה המדרגת 

 החוב לאגרות שנקבע הדירוג
 ההנפקה במועד

Baa1.il – יציב 

-2017-01)מס' אסמכתא: 2017באפריל  7לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
 נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.ה( 039048

אגרות החוב ליום  דירוג
31/12/2017 

Baa1.il – ללא שינוי ביחס לדירוג במועד ההנפקה(. יציב( 
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 :החברה של'( ג)סדרה  חוב אגרות נאמן בדבר פרטים .21.2

 "מ;בע( 1975) נאמנות הרמטיק      – הנאמנות חברת שם (א)

 ;אבנון דן -שם האחראי על סדרת תעודות ההתחייבות בחברת הנאמנות (ב)

 5274867-03טלפון:     – האחראי עם ההתקשרות פרטי (ג)

 03-5271736: פקס

Avnon@hermetic.co.il 

 יפו-אביב תל, 113 הירקון רחוב     - מסמכים למשלוח כתובת (ד)

 
 בטחונות והתחייבויות אחרות בקשר עם אגרות החוב: .21.3

 .אחר אופן בכל או כלשהם בשעבודים, בבטוחות מבוטחות אינן'( ג)סדרה  החוב אגרות

 

זאת, יצוין כי במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ג'( התחייבה החברה שלא ליצור שעבוד  עם

להבטחת חובותיה כלפיו. לפרטים נוספים בדבר  שהולכשוטף )צף( על כלל נכסיה לטובת צד שלישי 

 לשטר הנאמנות. 6.3התחייבות החברה כאמור, ראו סעיף 

 

 נאמנותעמידה בתנאים ובהתחייבויות לפי שטר ה .21.4

ידיעת החברה, ממועד הנפקת אגרות החוב )סדרה ג'( ועד למועד הדוח, עמדה החברה בכל התנאים  למיטב

'( גלא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה  וכיוההתחייבויות לפי שטר הנאמנות 

 לפירעון מיידי.

 

חייבה כלפי הנאמן למחזיקי אגרות החוב לפירוט בדבר עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות בהן הת

 לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים.ג 9באור )סדרה ג'( ראה 

 

 
 

 2018, במרס 18   

 דני מזרחי  תאריך
 מנכ"ל ודירקטור

 איתן מיכאל 

 (19)ראה סעיף  

 

                    

mailto:Avnon@hermetic.co.il


 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בעבלאנס השקעות  אופל 
 

  מאוחדים וחות כספייםד
 2017 דצמברב 31ליום 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

 

 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 

 מאוחדים וחות כספייםד

 7201בדצמבר  31ליום 

 

 מודע

 

        2                                                                                                                            וכן העניינים                                          ת

 

         2017בדצמבר  31ליום מאוחדים דוחות כספיים 

 

 3                                                                                                                 יםהחשבון המבקר יוח רואד

 

  4  מאוחדים דוחות על המצב הכספי

 

 5 מאוחדים רווח והפסדעל דוחות 

 

 6 מאוחדים על רווח כוללדוחות 

 

 7-8 מאוחדים דוחות  על השינויים בהון

 

 9 מאוחדים דוחות על תזרימי המזומנים

 

 10-55 המאוחדים אורים לדוחות הכספייםב

 
 
 
 
 



 3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ  לבעלי המניות של יםהחשבון המבקר ידוח רוא
 

 31"החברה"( לימים  -)להלן  אופל בלאנס השקעות בע"מהמצורפים של  הדוחות המאוחדים על המצב הכספיביקרנו את 
המזומנים  תזרימיוהשינויים בהון  ווח הכולל,הררווח והפסד, על המאוחדים הדוחות  ואת 2016-ו 2017 בדצמבר

באחריות  . דוחות כספיים אלה הינם2017בדצמבר  31 וםלכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביהמאוחדים 

 ביקורתנו. הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על
 
 

פעולתו  לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך ערכנו את ביקורתנו בהתאם

להשיג מידה סבירה  . על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה1973-של רואה חשבון(, התשל"ג
ראיות התומכות בסכומים  של של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית

ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו  ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו

בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה
 נו.מספקת בסיס נאות לחוות דעת

 

 הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברההמאוחדים לדעתנו, הדוחות הכספיים 
 , השינויים בהון ותזרימי המזומניםפעולותיהןואת תוצאות  2016 -ו 2017בדצמבר  31לימים והחברות המאוחדות שלה 

בינלאומיים  . בהתאם לתקני דיווח כספי2017בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  ןשלה

(IFRS )2010 -והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע. 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 שטיינמץ  עמינח ושות'                      תל אביב,                                                                                                                     
 רואי חשבון                                                                     2018 במרס 18
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ                                                                                                                             
  מאוחדים דוחות על המצב הכספי

 
 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אורב  
 

     נכסים 
     

 7,369 18,449 4  ושווי מזומנים מזומנים
 7,537 7,597 4  מזומנים מוגבלים בשימוש

 156,467 198,795 5  ושטרות לגביהלקוחות 
 404 482 6  חייבים ויתרות חובה

     
  171,777 225,323   סה"כ נכסים שוטפים

     
 1,450 4,502 5  ושטרות לגביהלקוחות 

 1,890 2,487 7   קבוערכוש 
 4,020 4,325 8   נדל"ן להשקעה

 175 186   נכסי הטבות עובדים
 1,192 2,214 14  מסים נדחיםנכסי 

     
 8,727 13,714   שוטפים בלתי סה"כ נכסים

     
 180,504 239,037   סה"כ נכסים

     
     התחייבויות  

     
 70,218 74,082 9  תאגידים בנקאייםאשראי מ

 57,580 30,299 9  מאחריםאשראי 
 - 10,117 9  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 839 717 10  ונותני שירותיםספקים 
 1,429 1,013   התחייבות מסים שוטפים

 1,701 2,446 11  זכאים ויתרות זכות
     

 131,767 118,674   סה"כ התחייבויות שוטפות
     

 - 57,330 9  אגרות חוב
 50 46 12  בגין הטבות עובדים התחייבויות
 - 631 14   סים נדחיםמהתחייבויות 

     
 50 58,007   שוטפותשאינן סה"כ התחייבויות 

     
 131,817 176,681   סה"כ התחייבויות

     
   16  הון

     
 )*( - )*( -   הון מניות 

 24,033 25,352   פרמיה על מניות
 - 3,194   כתבי אופציה למניות

 3,800 3,751   מעסקאות עם בעלי שליטה הון קרן
 20,854 30,059   עודפיםיתרת 

     
   62,356 48,687 
     

 180,504 239,037   סה"כ התחייבויות והון
     
 מניות ללא ערך נקוב. )*( 
 

   

 אבי טבת דניאל מזרחי מיכאל איתן
 הוסמך לחתימה חלף יו"ר הדירקטוריון

(25)ראה ביאור   
 מנהל כספים מנכ"ל ודירקטור

 

 .2018 במרס 18: ך אישור הדוחות הכספייםתארי
 

מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים 
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                              וחברות מאוחדות שלה                                                                                                            מאופל בלאנס השקעות בע"                                                                                                                                
 מאוחדים  דוחות רווח והפסד

 
 
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2017 2016 2015  

 אלפי ש"ח  לפי ש"ח א אלפי ש"ח אורב  

 
  34,693 41,173 48,583 17  משרותים פיננסייםהכנסות 

      
 (5,619) (6,122) (6,944) 18  , נטוהוצאות מימון

      
 29,074 35,051 41,639   , נטו משרותים פיננסייםהכנסות 

      
 (2,424) (4,580) (7,053) 19  הוצאות חובות מסופקים ואבודים 

      
נטו בניכוי הוצאות חובות  משרותים פיננסייםהכנסות 

 מסופקים ואבודים
 

 
 

34,586 
 

30,471 
 

26,650 
      

 (1,269) (1,343) (1,681) 20  הוצאות מכירה ושיווק
      

 (11,723) (10,474) (12,270) 21  וכלליות הוצאות הנהלה
      

 - (166) (24) (3ג')15  הוצאות אחרות
      

 488 271 533 )ג(8  הכנסות אחרות
      

 14,146 18,759 21,144   רווח לפני מסים על הכנסה
      

 (3,594) (4,838) (5,143) 14  מסים על הכנסההוצאות 
      

 10,552 13,921 16,001   לשנהרווח 
      
      
      

       רווח למניה רגילה:
      

 0.150 0.192 0.206 23  בסיסי למניה )בש"ח( רווח
      

 0.145 0.184 0.200 23  למניה )בש"ח(רווח מדולל 
 
 
 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ                                                                                                                                
 

 כולל מאוחדים  הפסדורווח על דוחות 
 
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2017 2016 2015  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

    

 
 10,552 13,921 16,001  רווח לשנה

     
     פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד:

     
 (6) (49) 7  מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת

     
 1 11 (2)  ברו לרווח והפסדמסים בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יוע

     
 (5) (38) 5  סך רווח )הפסד( כולל אחר לשנה, נטו ממס

     
     

 10,547 13,883 16,006  סך הרווח הכולל לשנה

       
       
       
       

 
 
  

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים דוחות הכספיים ל הביאורים המצורפים
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 בלאנס השקעות בע"מ וחברות מאוחדות שלה אופל
 מאוחדים דוחות על השינויים בהון 

 
 

 
 

 
 מניות ללא ערך נקוב.)*(  

 
 .כספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה ביאורים המצורפים לדוחותה

 לבעלים של החברה מיוחסהון ה 
 

 הון מניות

 
כתבי אופציה 

 למניות

 
 

 פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות עם 

 סה"כ עודפיםיתרת  בעלי שליטה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח חאלפי ש" אלפי ש"ח אלפי ש"ח 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

       
 48,687 20,854 3,800 24,033 - )*( -   2017בינואר  1יתרה ליום 

       
 16,001 16,001 - - - - רווח לשנה

 5 5 - - - - , נטו ממסמדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת
 (49) - (49) - - - עסקאות עם בעלי שליטה

 1,319 - - 1,319 - )*( - מימוש כתבי אופציה למניות 
 3,194 - - - 3,194 - (2)ב( ) 9ראה באור  -הנפקת כתבי אופציה ואגרות חוב

 (6,801) (6,801) - - - - דיבידנד שחולק
       

 62,356 30,059 3,751 25,352 3,194 )*(  -   2017 בדצמבר 31יתרה ליום 

 לבעלים של החברה מיוחסהון ה 
 

 הון מניות
 

 פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות עם 

 סה"כ עודפיםיתרת  בעלי שליטה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

      
 29,537 13,471 4,125 11,941 )*( - 2016בינואר  1יתרה ליום 

 13,921 13,921 - - -  לשנה רווח
 10,933 - - 10,933 )*( - הנפקת מניות

 (38) (38) - - - , נטו ממסמדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת
 (325) - (325) - - עסקאות עם בעלי שליטה

 1,159 - - 1,159 )*( - מימוש כתבי אופציה למניות
 (6,500) (6,500) - - - דיבידנד שחולק

      
 48,687 20,854 3,800 24,033 )*( -   2016 בדצמבר 31יתרה ליום 
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ                                                                                                                                                                                                                                         
 ()המשךדוחות על השינויים בהון מאוחדים 

 

 
 

 מניות ללא ערך נקוב.)*( 
 
 .כספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםצורפים לדוחות הביאורים המה 

 לים של החברהלבע מיוחסהון ה 
 

 הון מניות
 

 פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות עם 

 סה"כ עודפים יתרת  בעלי שליטה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

      
 22,366 4,924 5,501 11,941 )*( -  2015בינואר  1יתרה ליום 

 10,552 10,552 - - - לשנה רווח
 (5) (5) - - - , נטו ממסמדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת

 (1,376) - (1,376) - - עם בעלי שליטה עסקאות
 (2,000) (2,000) - - - דיבידנד שחולק

      
 29,537 13,471 4,125 11,941 )*( -   2015 בדצמבר 31יתרה ליום 
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ                                                                                                                                
  דיםמאוח דוחות על תזרימי מזומנים

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2017 2016 2015  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אורב 

      פעילות שוטפת לתזרימי מזומנים 
      

 10,552 13,921 16,001   לשנהרווח 
      

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי  בגיןהתאמות 
 מזומנים:

 
 

   

      
 213 258 450  7 פחת והפחתות

 - - 973  (2))ב(9 הפחתת ניכיון והוצאות הנפקה בגין אגרות חוב
 (280) (50) (305)  (ג)8 שינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 (2) (63) (108)   ומימון אחרות, נט הכנסות
 3,594 4,838 5,143  14 מסים על ההכנסה

 (64) (156) -   חייבות בגין כתבי אופציהשינוי בשווי הוגן של הת
 (1,376) (325) (49)  )ב(16 עסקאות עם בעלי שליטה שהוכרו מול קרן הון

      
   6,104 4,502 2,085 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
      

 (31,529) (31,568) (45,380)  5 לגבייה ושטרותשינוי בלקוחות 
 305 76 (78)   חייבים ויתרות חובהשינוי ב

 14 (53) (8)   שינוי בהתחייבות בלתי שוטפות בגין הטבות לעובדים, נטו
 (102) 230 133   ונותני שירותים םשינוי בהתחייבויות לספקי

 29,232 18,144 (23,417)  )ד(9 ואחרים, נטו יםבנקאי יםמתאגידלזמן קצר שינוי באשראי 
 203 479 745   שינוי בזכאים ויתרות זכות

      
   (68,005) (12,692) (1,877) 

 (3,840) (4,994) (6,858)   מס הכנסה ששולם, נטו
      

 6,920 737 (52,758)   שוטפת (ותפעילשנבעו מפעילות )שימשו למזומנים נטו 
      

      פעילות השקעהל תזרימי מזומנים 
      

 (276) (1,161) (1,302)  7 השקעה ברכוש קבוע
 (3,000) (1,500) -   עליה במזומנים מוגבלים 

      
 (3,276) (2,661) (1,302)   השקעה פעילותלששימשו מזומנים נטו 

      
      

      מימוןפעילות מתזרימי מזומנים 
      

 - - 72,450  (2)ב()9 תקבולים מהנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה
 - - (1,828)  (2)ב()9 עלויות גיוס חוב

 - 10,933 -   תקבולים מהנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו
 (2,000) (6,500) (6,801)  )ג(16 דיבידנד ששולם לבעלי המניות

 - 1,159 1,319   תקבולים ממימוש כתבי אופציה למניות
      

 (2,000) 5,592 65,140   )שימשו לפעילות( מימון שנבעו מפעילותמזומנים נטו 
      

 1,644 3,668 11,080   ושווי מזומניםבמזומנים גידול 
      

 2,057 3,701 7,369   השנהלתחילת ושווי מזומנים מזומנים 
      

 3,701 7,369 18,449     השנהלסוף ושווי מזומנים מזומנים 
      
 

      דע נוסף על תזרימי מזומנים:מי
      

 5,402 5,559 4,858   במזומן ששולמה ריבית
 34,882 40,907 47,445   במזומן שהתקבלה ריבית

 
 

הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ
  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 
 כללי - 1באור 

  
 הישות המדווחת .א

 
וכתובתה  הרשמית  2005 ספטמברב 19ביום בישראל  הוקמה והתאגדה( "החברה" -)להלן  "מאופל בלאנס השקעות בע

, אשדוד. הדוחות הכספיים של החברה כוללים את אלה של החברה ושל חברות בנות שלה 47ז'בוטינסקי רחוב היא 
 המחאות דחויותון "הקבוצה"(. הקבוצה פועלת בתחום מתן שירותים פיננסיים, בעיקר באמצעות ניכי -)להלן יחד

וכרטיסי אשראי לעסקים ושכירים, אך גם במתן שירותי מטבע והפצה של כרטיסי אשראי נטענים, בין היתר, ללקוחות 
, שנרשמו המחאות דחויותשאינם בעלי חשבון בנק או שמוגבלים בחשבונם. במסגרת עסקת הניכיון מנכה הקבוצה 

וסיפק את המוצר או  המחאהר שהוציא חשבונית מס כחוק לנותן הלטובת מוטב, אשר מסב אותם לטובת הקבוצה, לאח
, משלם לקבוצה עמלה המוסכמת מראש בין הצדדים, כנגד ההמחאה.  המוטב, המנכה את ניתנה ההמחאההשרות בגינו 

 חשבונית מס כחוק.
 

 אביב. -ניירות הערך של החברה רשומים בבורסה לניירות ערך בתל 
 

 דוחאירועים מהותיים בתקופת ה .ב
 

שבע והחלה בו את פעילותה בתחום מתן שירותים -סניף חדש בעיר באר הקבוצהפתחה  2017בינואר  30ביום  .1
 פיננסיים.

 
 200-ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ג'( ו 1,000חבילות, הכוללות כל אחת,  70,000הנפיקה החברה  2017באפריל  9ביום  .2

 (.5)א()16-ו )ג(9 יםרוראה בא -לפרטים נוספים  .(3כתבי אופציה )סדרה 
 
 
 הגדרות   .ג   

 
 -בדוחות כספיים אלה 

 
 השקעות בע"מ.אופל בלאנס   - החברה (1)

 

 והחברות המאוחדות שלה. השקעות בע"מאופל בלאנס  - הקבוצה (2)
 

 מאוחדים באופן מלא, עם דוחות החברה. ן, שדוחותיהותחבר - תנוב ות/חברתומאוחד ותחבר (3)

 

 .1988 -לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1"בעל עניין" בתאגיד בסעיף להגדרת ( 1) כמשמעותם בפסקה - בעלי עניין (4)
 

 .( בדבר צדדים קשורים2009) 24כמשמעותם בתקן חשבונאות בינלאומי  - צדדים קשורים (5)
 

 .2010-בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( התש"ע  םכהגדרת - בעלי שליטה (6)
 

 ( בע"מ.2006אופל בלאנס )חברת הבת,  – אופל (7)

 

 אינווסטנט בע"מ.חברת הבת,  - אינווסטנט (8)

 

 .מירסני בע"מחברת הבת,  - מירסני (9)
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים -2באור 
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .א
 

  "(. IFRSספי בינלאומיים )להלן:  "בהתאם לתקני דיווח כ הקבוצההוכנו על ידי המאוחדים הדוחות הכספיים               
 .2010 -גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע  אלו נערכודוחות כספיים               
 .2018 במרס 18ביום דירקטוריון החברה על ידי לפרסום אושרו המאוחדים הדוחות               

 
 בסיס המדידה ב.  

 
 :הבאים תהנכסים וההתחייבויו על בסיס העלות ההיסטורית, למעט מאוחדים של החברה הוכנוההדוחות הכספיים 

 
 נדל"ן להשקעה הנמדד לפי שווי הוגן; •
 מכשירים פיננסיים ונגזרים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד; •
 מסים נדחים;והתחייבויות נכסי  •
 הפרשות; •
 בדים.נכסים והתחייבויות בגין הטבות עו •

 
 בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית. 3אלה, ראה באור  תלמידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויו

   
 מטבע פעילות ומטבע הצגה .ג

 
, למעט אם צוין ומעוגלים לאלף הקרוב ,מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברההמאוחדים הדוחות הכספיים 

 .הקבוצהמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת . השקל הינו המטבע שאחרת
 

 התפעולי המחזור תקופת   ד.
 

   המחזור התפעולי של הקבוצה הינו שנה. בהתאם לכך, נכללים בנכסים ובהתחייבויות השוטפים פריטים הצפויים   
 להתממש בתקופה של עד שנה.  
 

 מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד    .ה
 

   מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד הינה לפי שיטת סווג המבוססת על מאפיין הפעילות של ההוצאה,  
 אשר להערכת ההנהלה, הינה המתאימה ביותר להבנת עסקיה של הקבוצה.             
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת       ו.  
 

 באומדנים שימוש 
 

       , נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות IFRS -בהתאם ל בעריכת הדוחות הכספיים
אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר 

 שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
 

יים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה, נדרשה הנהלת החברה להניח בעת גיבושם של אומדנים חשבונא
הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת 

 ות לכל אומדן. החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימ
תוקנו  האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה

 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת. 
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 )המשך( עריכת הדוחות הכספייםבסיס  -2באור 
 

 )המשך( שימוש באומדנים ושיקול דעת   ו.      
 

 סיכון שקיים, לאומדנים בקשר ודאות לחוסר אחרים עיקריים וגורמים העתיד לגבי הקבוצה שהניחה הנחות בדבר מידע
 נכלל, הבאה הכספית השנה במהלך והתחייבויות נכסים של בספרים לערכים מהותי תיאום תהיה שתוצאתם משמעותי
 :הבאים בבאורים

 
 

 הפנייה השלכות אפשריות עיקריות הנחות אומדן
  עמדות מס לא   
   וודאיות  

מידת אי הוודאות לעניין קבלת עמדות 
והסיכון כי תישא  המס של הקבוצה

בהוצאות מס וריבית נוספות. זאת, 
בהתבסס על ניתוח של מספר גורמים, 
לרבות פרשנויות של חוקי המס וניסיון 

  העבר של הקבוצה.

הכרה בהוצאות מסים 
 על הכנסה נוספות.

 

בדבר , 14ראה ביאור 
 מסים על ההכנסה.

 

    
  הפרשה לחובות  
  מסופקים 

סיכויי הגבייה מהחייב והערכות לגבי עיתוי 
 .וגובה הסכום שיגבה

הכרה או ביטול של 
הפרשה לחובות 

 מסופקים

בדבר  ,5ראה באור 
ושטרות  לקוחות

א' 13לגבייה ובאור 
 מכשירים בדבר

 פיננסים.
 

 שווי הוגן של מדידת  
  עהנדל"ן להשק 

המשמש להיוון, גובה  תשואת השוקשיעור 
 .דמי שכירות ראויים

רווח או הפסד בגין 
שינוי בשווי ההוגן של  

 הנדל"ן להשקעה

, בדבר 8ראה באור 
 נדל"ן להשקעה

 
 שימוש בשיקול דעת

 
גרת בתקופת הדוח הפעילה הנהלת החברה שיקול דעת באשר לאופן הטיפול החשבונאי בכתבי אופציות שהונפקו במס

, החברה סיווגה את כתבי האופציה כהוניים והציגה בשל כךהנפקת חבילות שכללו כתבי אופציה למניות ואגרות חוב. 
 (.ב)9ראה באור  -אותם במסגרת ההון, נטו ממס. לפרטים נוספים

 
 הוגן שווי קביעת

 
 נוסף מידע .מסוימים בויותוהתחיי נכסים של ההוגן השווי את לקבוע הקבוצה נדרשתלצורך הכנת דוחות הכספיים, 

בדבר  13 בביאור נכללוסיווג מכשירים פיננסיים בשווי הוגן  הוגן שווי בקביעת ששימשווהפרמטרים  ההנחות אודות
 נדל"ן להשקעה. בדבר 8ובבאור מכשירים פיננסיים 

 
  הוגן  שווי  מדידות .יתןשנ ככלמהשוק   נצפים בנתונים הקבוצה משתמשת, התחייבות או  נכס  של ההוגן  השווי בקביעת

 :כדלקמן, בהערכה ששימשו הנתונים על בהתבסס ההוגן השווי במדרג רמות לשלוש מחולקות            
 
 .זהים התחייבויות או לנכסים פעיל בשוק( מתואמים)לא  מצוטטים מחירים: 1 רמה •
 .לעיל 1 ברמה כלולים שאינם, בעקיפין או במישרין, מהשוק נצפים נתונים: 2 רמה •
 .נצפים שוק נתוני על מבוססים שאינם נתונים: 3 רמה •

 
 ותהליכים נהלים, מטרות - הון ניהול .ז 

 
להמשיך את פעילותה כדי שתוכל להניב  קבוצהההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת ה מדיניות

, וכן על מנת לתמוך בהתפתחות מלווים ועובדיםון כג קבוצהתשואה לבעלי מניותיה, הטבות למחזיקי עניין אחרים ב
בהתאם למגבלות חוזיות החלות על  עסקית עתידית. הדירקטוריון מפקח על סכומי החלוקות של דיבידנדים לבעלי המניות

חוק  חומכ לדרישות הון החברה וחברות הבנות שלה אינן כפופות. חברות הקבוצה ובהתאם לדרישות הנזילות של הקבוצה
 .ולציהגאו ר
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 )המשך( עריכת הדוחות הכספייםבסיס  -2באור 
 
 שינויים במדיניות החשבונאית       .ח
 

 החל משנת הדיווח הנוכחית יישמה החברה את המדיניות החשבונאית הבאה:
 

 
 תיקון

 
דרישות הפרסום

 
 תחילה והוראות מעבר

 
 השלכות

דוח ,  -תיקון ל
 על תזרימי מזומנים

בהתאם לתיקון, על הישות לספק גילויים  שיאפשרו 
למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך שינויים 
בהתחייבויות  מפעילויות מימון, כולל שינויים שאינם 
במזומנים. גילויים אלה יינתנו בקשר לשינויים 

, השפעת שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון
 וי הוגן ושינויים אחרים.ובש

 

יקון יושם באופן הת
 פרוספקטיבי.

דרישות 
הגילוי 

החדשות 
שולבו 

במסגרת 
)ד( 9ביאור 
בדבר 

הלוואות 
 ואשראי.

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -3באור 
 

כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות על ידי כל חברות הקבוצה בכל תקופות הדיווח המוצגות 
 חשבונאית.מדיניות בדבר יישום לראשונה של  )ח(2האמור בבאור , למעט בדוחות מאוחדים אלה

 
 חוץ עסקאות במטבע .א
 

לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות.  חברות הקבוצהשל  עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות
שער החליפין שבתוקף הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי  מועדנכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ ב

, השנהתחילת לההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות ם ם הכספיים הינפריטילאותו יום. הפרשי שער בגין ה
תקופת לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף  ,השנהלתשלומים במשך  כשהיא מותאמת

 הדיווח. 
 למועד שבתוקף החליפין שער לפי מתורגמים, היסטורית עלות לפי והנמדדים וץח במטבע הנקובים כספיים לא פריטים
 הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים ברווח והפסד. .העסקה

 
 מכשירים פיננסיים .ב
 
 פיננסיים שאינם נגזריםנכסים  (1)

 
 פיננסייםהכרה לראשונה בנכסים 

במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים בדרך  תונומכירה לראשונה בהלוואות וחייבים ובפיקד קבוצהה
הופכת לצד לתנאים  קבוצה( בו הtrade date(, מוכרים לראשונה במועד קשירת העסקה )regular way purchaseהרגילה )

רים פיננסיים שאינם נגז לקנות או למכור את הנכס. נכסים הקבוצההחוזיים של המכשיר, משמע המועד בו התחייבה 
 ומזומנים מוגבלים. ושווי מזומניםמזומנים  ,חייבים אחריםושטרות לגבייה,  לקוחות בעיקר כוללים

  
 גריעת נכסים פיננסיים

לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או  הקבוצהנכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של 
תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים  מעבירה את הזכויות לקבל את הקבוצהכאשר 

 וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.
 מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות. הקבוצהכל זכות בנכסים פיננסיים שהועברו אשר נוצרה או נשמרה על ידי 

(, משמע, trade date(, מוכרות במועד קשירת העסקה )regular way saleמכירות נכסים פיננסיים הנעשות בדרך הרגילה )
 למכור את הנכס. הקבוצהבמועד בו התחייבה 

 
 .נכסיה הפיננסים של הקבוצה הינם מקטגורית הלוואות וחייבים

 נסחריםשאינם ו ניתנים לקביעההנכסים פיננסיים שאינם נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או הלוואות וחייבים הינם 
. לאחר הכרה לראשונה, עלויות עסקה הניתנות לייחוסלראשונה בשווי הוגן בתוספת  נכסים אלו מוכריםיל. בשוק פע

הלוואות וחייבים כוללים מזומנים ושווי מזומנים,  ירידת ערך.מ הפסדיםבניכוי ונכסים אלה נמדדים בעלותם המופחתת 
 מזומנים מוגבלים, לקוחות ושטרות לגבייה וחייבים אחרים.

 
שווי מזומנים כוללים  די ופיקדונות לפי דרישה.יכוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מישווי מזומנים מנים ומזו

ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד שלושה חודשים ברמת נזילות  הזמןמשך  אשר השקעות לזמן קצר,
 בשווי. יםשל שינוי לסיכון בלתי משמעותיואשר חשופות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

 
 )המשך( מכשירים פיננסיים .ב
 
 שאינן נגזרים פיננסיות תיוהתחייבו (2)

ספקים  אגרות חוב, ,מתאגידים בנקאיים והלוואות מאחריםהלוואות  שאינן נגזרים כוללות:התחייבויות פיננסיות 
 אים אחרים.וזכ

 
 פיננסיות בהתחייבויות לראשונה הכרה

 
 לראשונה מוכרות הפיננסיות ההתחייבויותהקבוצה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר 

 מוכרות פיננסיות התחייבויות .המכשיר של החוזיים לתנאים לצד הופכת הקבוצה בו (,trade date) העסקה קשירת מועדב
 נמדדות פיננסיות התחייבויות, לראשונה ההכרה לאחר. לייחוס הניתנות עסקהה עלויות כל בניכוי הוגן בשווי נהלראשו

עלויות עסקה המיוחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר  .בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית מופחתת עלותב
נדחות בדוח על המצב הכספי. עלויות עסקה אלו  אשר יסווג כהתחייבות פיננסית, מוכרות כנכס במסגרת סעיף הוצאות

מנוכות מההתחייבות הפיננסית בעת ההכרה לראשונה בה, או מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה 
 אינה צפויה עוד להתקיים.

 
 פיננסיות התחייבויות גריעת

 
, פוקעת או כאשר היא סולקה או זכות חוזית ל פיעעל פי הסכם או מחויבות הקבוצה, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר 

 בוטלה.
 

 שינוי תנאים של מכשירי חוב
 

החלפת מכשירי חוב, בעלי תנאים שונים באופן מהותי, בין לווה לבין מלווה קיימים מטופלת כסילוק ההתחייבות 
י בתנאים של התחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה בשווי הוגן. כמו כן, שינוי משמעות

 פיננסית קיימת או של חלק ממנה, מטופל כסילוק ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה.
 

 ההתחייבות של ההוגן השווי לבין המקורית הפיננסית ההתחייבות של המופחתת העלות בין ההפרש כל כאמור במקרים
 .מימון הוצאות או הכנסות עיףבס והפסד ברווח מוכר החדשה הפיננסית

 
התנאים שונים באופן מהותי אם הערך הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים לפי התנאים החדשים, כולל עמלות כלשהן 
ששולמו, בניכוי עמלות כלשהן שהתקבלו ומהוון באמצעות שיעור הריבית האפקטיבי המקורי, הינו שונה לפחות בעשרה 

 וון של תזרימי המזומנים הנותרים של ההתחייבות הפיננסית המקורית.אחוזים מהערך הנוכחי המה
 

בנוסף למבחן הכמותי כאמור, הקבוצה בוחנת, בין היתר, האם חלו שינויים גם בפרמטרים כלכליים שונים הגלומים 
דד במכשירי החוב המוחלפים. לפיכך, ככלל, החלפות של מכשירי חוב צמודים למדד במכשירים שאינם צמודים למ

 .נחשבות כהחלפות בעלות תנאים שונים באופן מהותי גם אם אינן מקיימות את המבחן הכמותי שבוצע לעיל
 

  קיזוז מכשירים פיננסיים
 

קיימת באופן  לקבוצהפיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר נכס 
ת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על   ( זכות משפטית ניתנcurrentlyמיידי )

 זמנית.-בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו
 
 מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם משמשים לגידור (3)

 
עם נכס ווח והפסד נזקפות לרשתבוא בגינם לויות עסקה וע ,מוכרים לראשונה בשווי הוגןכגון כתבי אופציה נגזרים 
 . ןהתהוות

 
 כתבי אופציה אשר תוספת המימוש ו/או יחס המימוש בגינם אינם קבועים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן כהתחייבות.

 נזקפים לרווח והפסד, כהכנסות או הוצאות מימון.  שינויים בשווי ההוגן לאחר ההכרה הראשונית,
לאחר ההכרה ו ,מוכרים כרכיבי הון ,קבועים וידועים מראששלהם כתבי אופציה אשר יחס ההמרה ומחיר ההמרה 

 אינם נמדדים מחדש. לראשונה
 

 הון מניות (4)
 

המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה למניות בניכוי  תוספתיותעלויות מניות רגילות מסווגות כהון. 
  השפעת המס, מוצגות כהפחתה מההון.

 במסגרת חסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כמכשיר הוני מוכרות כנכסעלויות תוספתיות המתיי
 או, מכשירים ההונייםב לראשונה ההכרה בעת הוןמה מנוכות העלויות. הכספי המצב על בדוח נדחות הוצאות סעיף

 .להתקיים עוד צפויה אינה ההנפקה כאשר והפסד רווח בדוח מימון כהוצאות מופחתות
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3 באור

 
 )המשך( מכשירים פיננסיים .ב

 
 בחבילה ערך ניירות הנפקת (5)

 
 בשווי תקופה מדי הנמדדות פיננסיות להתחייבויות תחילה ההנפקה תמורת מיוחסת, בחבילה ערך ניירות הנפקת בעת
 והשווי רה לראשונה בלבד בשווי הוגן, לאחר מכן להתחייבויות פיננסיות הנמדדות במועד ההכוהפסד רווח דרך הוגן

 .שאריתי כערך מחושב ההוני למרכיב המיוחס
 מיוחסות המשותפות ההנפקה עלויות. מזוהות הן עמם הערך לניירות ספציפי באופן מיוחסות הישירות ההנפקה עלויות

 שונים.הלרכיבים  החבילה מהנפקת התמורה ייחוס אופן בסיס על, יחסי באופן הערך לניירות
 

 רכוש קבוע  .ג
 

 , ככל שקיימים.ךער מירידת מצטברים והפסדים שנצבר פחת בניכוי העלות לפי נמדדים קבוע רכוש פריטי
 

העלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס. עלות הנכסים כוללת כל עלות נוספת שניתן לייחס 
 יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא 

 שנרכשה, המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד הקשור, מוכרת כחלק מעלות ציוד זה.עלות תוכנה 
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות )כגון שיפורים( מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש 

 ית הגלומה בהן תזרום אל הקבוצה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהימן. קבוע אם צפוי כי ההטבה הכלכלית העתיד
 

 עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
 

רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים נטו 
 חרות או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח והפסד.בסעיף הכנסות א

 
פחת הוא העלות של -פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר

 הנכס, או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר שלו.
יע למיקום ולמצב הנדרשים  על מנת שהוא יוכל לפעול באופן נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הג

 שהתכוונה ההנהלה.
, הקבוע הרכוש מפריטי חלק כל של השימושי החיים אורך אומדן פני על הישר הקו שיטת לפינזקף לדוח רווח והפסד  פחת

בנכס בצורה הטובה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות  הצריכה תבנית את משקפת זו שיטהבו מאחר
 ביותר.

 
 :כדלקמן הינו ההשוואה ולתקופות השוטפת לתקופה השימושי החיים אורך אומדן

 

    שנים 7-15  מכונות וציוד תפעולי 
 שנים 7-15וציוד משרדי         רהוט 
                         שנים 3מחשבים 
 (וקיים צפי למימושהבמידה  ,אופציההסכם השכירות )כולל לתקופת בהתאם           במושכר שיפורים 

 
 האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח ומותאמים בעת הצורך.

 
 נדל"ן להשקעה .ד

 
כבעלים לצורך הפקת  הקבוצהנדל"ן )קרקע או מבנה או חלק ממבנה, או שניהם( המוחזק על ידי  הואנדל"ן להשקעה 

ת או לשם עליית ערך הונית, או שניהם, ושלא לצורך הספקת שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה הכנסות שכירו
נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות לרכישת נכס  במהלך העסקים הרגיל.

שוויו ההוגן, המייצג את ערכו בשוק, כנקבע מדי הוגן, דהיינו, ב לפי שווינדל"ן להשקעה נמדד ה הנדל"ן. בתקופות עוקבות
 , כשהשינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד.תום שנה על ידי מעריכי שווי חיצוניים

 
 ירידת ערך .ה
 
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים     (1)

 
ייה אובייקטיבית לכך ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד נבחנת כאשר קיימת רא

שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס, ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי 
 המזומנים העתידיים של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.

גון מחדש של ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול הפרת חוזה על ידי חייב, אר
לא הייתה שוקלת במקרים אחרים, קיום סממנים לכך שחייב יפשוט רגל, אשר הקבוצה סכום המגיע לקבוצה בתנאים 

שמעידים על חדלות פירעון צפויה של בסביבה הכלכלית שינויים שליליים בסטאטוס התשלומים של לווים, שינויים 
ניתנת למדידה בתזרים מזומנים צפוי מקבוצה של נכסים חייבים או מידע נצפה שמצביע על כך שקיימת ירידה ה

 פיננסיים.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

 
 )המשך( ירידת ערך .ה

 
 )המשך( נכסים פיננסיים שאינם נגזרים     (1)

 
. יביתברמה הקולקטהן ו הקבוצה בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי יתרות לקוחות וחייבים אחרים ברמת הנכס הבודד

 לקוחותבגין לירידת ערך הפרשה נכסים שלגביהם חלה ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נבחנים ספציפית באופן פרטני. 
מוכרת כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שהקבוצה לא תוכל לגבות את הסכומים להם היא זכאית.  והמחאות לגבייה

ומצבו הפיננסי, הביטחונות , איכות המושך החייבאיכות נבחנים  עורכת הקבוצה בחינה ספציפית בהבכל מקרה כאמור, 
לצורך עדכונה,  . בנוסף, נבחנת התפתחות במצב ההפרשהעם הלקוח או המושך, ככל שקיימתוהיסטורית ההתקשרות 

 . הדוחות הכספיים אישורסמוך למועד ב
ולקטיבית לירידת ערך תוך שהיא עושה לגבי חייבים לגביהם לא זוהתה ירידת ערך ספציפית, הקבוצה מבצעת בחינה ק

שימוש במגמות היסטוריות לאי גביית חובות. במסגרת כך, הקבוצה מכירה בהפרשה כללית לירידת ערך בגין סך יתרת 
לגבי הסיכון  שור הדוחות הכספיים, בהתאם לאומדניהההמחאות שנמסרו לה לניכיון וטרם נפרעו בסמוך למועד אי

על ניתוח נתוני הגביה  ,בין היתר ,. שיעור ההפרשה הכללית מבוססבגינן הפסד אשראי עתידי הפוטנציאלי שיגרם לקבוצה
 .והחזרות ההיסטוריים של הקבוצה בשלוש שנות הפעילות האחרונות

הפסד מירידת ערך של נכס פיננסי, הנמדד בעלות מופחתת, מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין הערך הנוכחי של 
המזומנים העתידיים, מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס. הפסדים נזקפים לדוח רווח  אומדן תזרימי

 והפסד ומוצגים כהפרשה להפסד כנגד יתרת הלקוחות או החייבים. 
הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך 

רעון החוב על ידי החייב(. ביטול הפסד מירידת ערך בגין נכסים פיננסיים הנמדדים לפי עלות מופחתת נזקף לרווח )כגון פי
 והפסד. 

 
 נכסים שאינם פיננסיים     (2)

 
הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצה, שאינם נדל"ן להשקעה ונכסי מס נדחים, נבדק בכל מועד דיווח כדי 

ים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של לקבוע האם קיימ
 הנכס. 

 
הסכום בר ההשבה של נכס הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי עלויות מימוש. בקביעת שווי השימוש, 

שיעור היוון לפני מיסים, המשקף את הערכות משתתפי מהוונת הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי 
 השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס. 

 
הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של נכס עולה על הסכום בר ההשבה, ונזקפים לרווח והפסד. נכסים 

בכל מועד דיווח, האם קיימים סימנים לכך שהפסדים נבדקים ת לגביהם הוכרו הפסדים מירידת ערך בתקופות קודמו
אלה קטנו או שאינם קיימים עוד. הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר השבה, 

או  אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, לאחר ביטול ההפסד מירידת ערך, אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת
 הפחתות, שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך. 

 
 הטבות לעובדים   .ו

 
על ידי הפקדות לחברות ביטוח, והן בדרך כלל תכניות הטבה לאחר העסקה. התכניות ממומנות  מספר קיימות בקבוצה

 או כתכניות הטבה מוגדרת. מוגדרת הפקדהמסווגות כתכניות 
 
 ה מוגדרתפקדתכניות לה (1)
 

העסקה שלפיה הקבוצה משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת סיום ת להפקדה מוגדרת הינה תכנית לאחר תכני
 מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים.

בתקופות שבמהלכן סיפקו הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה לרווח והפסד  להפקיד בתכניתהקבוצה מחויבויות 
 12 -מ יותר תוך לתשלום עומדות אשר מוגדרת הפקדה בתכנית התחייבויות להפקיד ם קשורים.העובדים שירותי

 מוכרות לפי ערכן הנוכחי., את השירות סיפקו העובדים בה התקופה מתום חודשים
 

 תכניות להטבה מוגדרת (2)
 

 תכנית להטבה מוגדרת הינה תכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תכנית להפקדה מוגדרת.
, המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, מחושבת לגבי כל הקבוצהמחויבות נטו של 

גיע לעובד בתמורה לשירותיו בתקופה השוטפת תתכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה ש
 את קובעת הקבוצהתכנית. ובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי ה

 הטבה בגין נטו(, הנכס) ההתחייבות הכפלת ידי על מוגדרת הטבה בגין נטו(, הנכס) ההתחייבות על נטו הריבית
 תקופת בתחילת נקבעו ששניהם כפי, מוגדרת הטבה בגין המחויבות למדידת ששימש ההיוון בשיעור מוגדרת
 השנתית. הדיווח
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 )המשך( חשבונאיתעיקרי המדיניות ה - 3באור 

 
 )המשך( הטבות לעובדים   .ו

 
 )המשך( תכניות להטבה מוגדרת (2)

 
שהמטבע  קונצרניות צמודות באיכות גבוהה חוב אגרות על הדיווח במועד לתשואה בהתאם נקבע ההיוון שיעור
על ידי לתנאי המחויבות של הקבוצה. החישובים נערכים מידי שנה  הפירעונן דומ ושמועד, הינו שקלשלהן 

 אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה. 
, בעבר שניתנו לשירותים ביחס נוספים סכומים לתשלום, מזערית הפקדה דרישת במסגרת, חובה קיימת כאשר

 כהטבה זמינים יהיו לא כאמור סכומים בה במידה(, נטו, התחייבות)הגדלת  נוספת במחויבות הקבוצה מכירה
 .עתידיות בהפקדות הקטנה או מהתכנית רהחז של בצורה כלכלית

 
מחדש של ההתחייבות )הנכס(, נטו בגין הטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים אקטואריים, תשואה על  המדיד

 מדידותכלשהו בהשפעה על תקרת הנכסים )ככל שרלוונטי, למעט ריבית(.  שינוי, וכן למעט ריבית(נכסי תכנית )
עלויות ריבית בגין מחויבות להטבה מוגדרת, הכנסות  .לעודפים ישירות אחר כולל חרוו דרך, מיידית נזקפות מחדש

 הוצאות שכר.ב נכללותריבית בגין נכסי התוכנית וריבית בגין ההשפעה של תקרת הנכסים שנזקפו לרווח והפסד, 
 

ייחס כאשר חל שיפור או צמצום בהטבות שמעניקה הקבוצה לעובדים, אותו חלק מההטבות המוגדלות המת
לשירותי עבר של העובדים או הרווח או הפסד מהצמצום מוכרים מיידית ברווח או הפסד כאשר מתרחש התיקון 

 או הצמצום של התכנית.
 

הקבוצה מכירה ברווח או הפסד מסילוק תכנית להטבה מוגדרת כאשר הסילוק מתרחש. רווחים או הפסדים 
כחי של המחויבות להטבה מוגדרת במועד הסילוק, לבין כאמור הינם ההפרש בין החלק המסולק מתוך הערך הנו

 מחיר הסילוק, לרבות נכסי תכנית שהועברו.
 

הקבוצה מקזזת נכס המתייחס לתכנית הטבה אחת מול התחייבות המתייחסת לתכנית אחרת רק כאשר יש זכות 
וכן יש כוונה לסלק  הניתנת לאכיפה משפטית להשתמש בעודף תכנית אחת כדי לסלק מחויבות בגין תכנית אחרת,

את המחויבות על בסיס נטו או לממש את העודף בתכנית אחת ולסלק את המחויבות שלה בגין התכנית האחרת בו 
 זמנית.

 
 לטווח קצרעובד הטבות   (3)
 

מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות 
  בעת ההיעדרות בפועל. -קרה של היעדרות שאינה נצברת )כמו חופשת לידה( או במ המתייחס

 
יש  לקבוצהכאשר  בסכום הצפוי להיות משולם, הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן, מוכרת

וד מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמ
 ארוך לזמן קצר או כהטבות  לטווח  הטבות לעובדים לצרכי  מדידה,  כהטבות   סיווג  .המחויבות באופן מהימן את 

        לסילוק המלא של ההטבות. נקבע בהתאם לתחזית הקבוצה            
  

 הפרשות .ז
 

ירוע שהתרחש בעבר, הניתנת יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מא קבוצההפרשה מוכרת כאשר ל
כאשר למרכיב הזמן הטבות כלכליות לסילוק המחויבות. תזרים שלילי של וכאשר צפוי כי ידרש  ,באופן מהימןלאמידה 

 את המשקף, מס לפני ריבית בשיעורההפרשות נקבעות על ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים ערך משמעותי, 
וללא שקלול סיכון האשראי של  להתחייבות הספציפיים הסיכונים ואת ,הכסף של הזמן לערך השוטפות השוק הערכות
 ן. הזמ חלוף את לשקף מנת על תקופה בכל מותאם ההפרשה של בספרים הערך. החברה

 
מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משפטית משתמעת כתוצאה תביעות הפרשה בגין 

הכלכליים לסילוק במשאביה דרש יכי הקבוצה ת(  more likely than not)ותר סביר מאשר לא יו עברשהתרחש במאירוע 
 ניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כן והמחויבות 

 

 הכנסות .ח
 

  הכנסות בגין עסקאות ניכיון מוכרות עם צבירתן בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית, לפיה ההכנסה מחושבת
ועד תום תקופת הדיווח. הכנסה  העסקהניכיון שנצבר ממועד תחילת העסקת נסה בכבגין החלק היחסי מסך הה

 מוכרת כאמור כאשר קבלת התמורה צפויה וניתנה לאמידה מהימנה.
 .הכנסות מהמרת מטבע נזקפות לרווח והפסד עם ביצוע עסקת ההמרה ומסירת תמורת העסקה ללקוח 
 יטת הריבית האפקטיבית.הכנסות מריבית על הלוואות מוכרות עם צבירתן, בהתאם לש 
  ברווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת החכירה ותדמי שכירות מנדל"ן להשקעה מוכרהכנסות 

 לסעיף הכנסות אחרות. ותונזקפ
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -3באור 
 

 הכנסות והוצאות מימון .ט
 

פיננסיים המוצגים בשווי  נגזריםשינויים בשווי ההוגן של ו שהושקעו הכנסות ריבית בגין סכומים הכנסות מימון כוללות
 ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.ההכנסות  .הוגן דרך רווח והפסד

שינויים בשווי ההוגן של , עמלות בנקאיות ושנתקבלו ואשראי הוצאות ריבית על הלוואותבעיקר  הוצאות מימון כוללות
, נזקפות לדוח רווח בגין הלוואות שהתקבלו אשראי עלויות .והפסד פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח םנגזרי

 והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
 הוצאות או מימון כהכנסות בנטו מדווחים, פיננסיים והתחייבויות נכסים בגיןאו מדד והפסדים מהפרשי שער  רווחים

 )רווח או הפסד, נטו(. שלהן בפוזיציה וכתלות, או המדד החליפין ערש בתנודות כתלות, מימון
 
 הוצאת מסים על ההכנסה . י
 

, או נזקפים ישירות לדוח רווח והפסד יםנדחים נזקפו מסים שוטפים. מסים שוטפים ונדחיםכוללים  הכנסהמסים על 
 אחר.  לרווח כולל אחר, במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות ברווח כולל

 
 מסים שוטפים

המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי המס החלים 
 למועד הדיווח. מסים שוטפים כוללים גם מסים בגין שנים קודמות.למעשה  ואו נחקק ושנחקק יםלפי החוק

 

 קיזוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים
ת נכסי והתחייבויות מסים שוטפים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי הקבוצה מקזז

והתחייבויות מסים שוטפים, וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחייבויות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי 
 והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית.

 

 וודאיות לא מס עמדות
 הקבוצה כי לא מאשר צפוי יותר כאשר מוכרת, נוספות וריבית מס הוצאות לרבות, וודאיות לא מס ותעמד בגין הפרשה
החברה אינה כוללת בדוחות הכספיים הפרשה בגין תוספת מס בשל  .המחויבות לסילוק הכלכליים למשאביה תידרש

דיבידנדים במקרה שהדבר כרוך על ידי חברות הקבוצה בשל כך שמדיניות החברה הינה שלא לחלק  יםחלוקת דיבידנד
 בתוספת מס בחברה המקבלת בעתיד הנראה לעין.

 

 מסים נדחים
בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי הינה ההכרה במסים נדחים 

מני מהשקעה בחברות בנות לא מכירה בהתחייבות מיסים נדחים הנובעת מההפרש הזהקבוצה . סיםמלבין ערכם לצרכי 
לאור כך שהיא שולטת במועד ההיפוך של ההפרש וכן צפוי כי הם לא יתהפכו בעתיד הנראה לעין, בדרך של מימוש. 

 או להשיב, הדיווח תקופת בתום, צופה הקבוצה בו מהאופן שינבעו המס השלכות את משקפת נדחים מסים של המדידה
קיימת  ,עבור נדל"ן להשקעה הנמדד תוך שימוש במודל השווי ההוגן. בויותהתחייו נכסים של בספרים הערך את לסלק

המסים הנדחים נמדדים לפי הנחה הניתנת להפרכה שהערך בספרים של הנדל"ן להשקעה ייושב באמצעות מכירה. 
עשה שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למ

 . מועד הדיווחל
כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן  בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי נכס מס נדחה מוכר בספרים

הטבות המס המיוחסות יתממשו, במידה ולא צפוי כי , מועד דיווחנכסי המסים הנדחים נבדקים בכל אותם.  יהיה לנצל
 הם מופחתים.

 

 מסים נדחים תבויוקיזוז נכסי והתחיי
ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות  משפטיתמסים נדחים במידה וקיימת זכות  תחייבויותהקבוצה מקזזת נכסי וה

 .על ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה ממוסהמסים שוטפים, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס ה
 

 חכירות   יא. .יא
 

ה קובעת אם הסדר הוא חכירה או אם הוא מכיל חכירה. הסדר הוא ברחדש, החבתחילת ההסדר או בעת בחינתו מ
 חכירה או מכיל חכירה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

 
 קיום ההסדר תלוי בשימוש בנכס או בנכסים ספציפיים, וכן 
 ההסדר מכיל זכות שימוש בנכס. 

 
בכל הסיכונים והתשואות של הנכס(, אופן מהותי תשלומים במסגרת חכירה תפעולית )חכירה בה הקבוצה אינה נושאת ב

על   בדוח  אינם מוכרים נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה. בחכירה תפעולית הנכסים 
 .המצב הכספי של הקבוצה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

 
 למניה רווח   יב. .יב

 
למניה מחושב על ידי הבסיסי הרווח בסיסי ומדולל למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה.  הקבוצה מציגה נתוני רווח

משוקלל של המניות הרגילות הממוצע מספר ה, בהחברהשל הרגילות מניות ההפסד המיוחס לבעלי הרווח או החלוקת 
לבעלי המניות  מיוחסהעל ידי התאמת הרווח או ההפסד,  נקבעמדולל למניה ה הרווח .במשך השנהבמחזור  שהיו

המניות הרגילות שבמחזור, בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות  הרגילות של החברה והתאמת הממוצע המשוקלל של
 הפוטנציאליות המדללות, הכוללות כתבי אופציה למניות.

 
 שליטהי עסקאות עם בעל    יג. .יג

 
 בשל .העסקה במועד הוגן שווי לפי נמדדים השליט יבעל עם עסקה בוצעה שלגביהם והתחייבויות נכסיםעסקאות, 

 .להון מהעסקה התמורה לבין ההוגן השווי בין ההפרש את קבוצהה זוקפת, ההוני במישור בעסקה מדובר כי העובדה
 

 בסיס האיחוד     .די .יד
  .טו
 תנוב ותחבר (1)            .טז

 
 בנות נכללים בדוחות הכספיים חברות בנות הינן ישויות הנשלטות על ידי החברה. הדוחות הכספיים של חברות

למדיניות  תואמתהמדיניות החשבונאית של חברות בנות  .המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום אובדן השליטה
 החשבונאית שאומצה על ידי הקבוצה.

 
 צירופי עסקים תחת אותה שליטה (2) 

 
אותו בעל שליטה, הן לפני צירוף העסקים והן כל הישויות המצורפות נשלטות על ידי בעלי  ןעסקאות צירופי עסקים, בה

", שעקרונותיה הם As Poolingלאחריו, נמדדות תוך שימוש בשיטה הדומה לשיטת איחוד העניין, המוכרת בשם "
 כדלקמן:

 
  הנכסים וההתחייבויות של החברה הנרכשת מוכרים לראשונה בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה לפי ערכם

יעו בדוחות הכספיים של בעל השליטה ערב עסקת צירוף העסקים. במידה והדוחות הכספיים בספרים, כפי שהופ
, מוכרים הנכסים וההתחייבויות של החברה הנרכשת, לאחר התאמות IFRS-האמורים לא נערכו בהתאם לתקני ה

 .IFRS-לפי הערך בו היו מוצגים לו הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת היו נערכים בהתאם לתקני ה
 .ההפרש בין התמורה שנקבעה בעסקה לבין הערך בספרים של הנכסים נטו של החברה הנרכשת נזקף ישירות להון 
  רכיבי ההון של החברה מוצגים מחדש מיום השגת השליטה בחברה כך שרכיבי ההון של החברה הנרכשת מתווספים

 לאותם רכיבי הון הקיימים החברה. 
  ותוצאות הפעילות של החברה ושל החברה הנרכשת, כאילו  הכספימצב האת הדוחות הכספיים המאוחדים משקפים

צירוף העסקים היה בתוקף כבר במועד המוקדם ביותר בו החברה והחברה הנרכשת היו תחת אותה שליטה. 
מספרי ההשוואה של תקופות קודמות, מוצגים מחדש על מנת לשקף את צירוף העסקים באופן  בהתאם לכך,

 המתואר לעיל.
 שליטה על הנרכשת. שליטה מתקיימת כאשר הקבוצה חשופה, עד צירוף העסקים הינו המועד בו הרוכשת משיגה מו

באמצעות או בעלת זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה בנרכשת ויש לה את היכולת להשפיע על תשואות אלה 
 בתקופה השוטפת. הבגין צירוף העסקים מוכרות כהוצאשהתהוו לרוכשת בנרכשת. עלויות  הכוח השפעת

 
 עסקאות ויתרות שבוטלו באיחוד (3)              

 
יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות בין חברתיות בוטלו במסגרת הכנת הדוחות הכספיים 

 המאוחדים.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3באור 

 

 תקנים חדשים שטרם אומצו  .טו
 

  פיננסיים מכשירים, IFRS 9( 2014)דיווח כספי בינלאומי  תקן(      1)           
 

IFRS 9 (2014)  הינו גרסה סופית של התקן, הכוללת הוראות מעודכנות לסיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, וכן
שפורסם בשנת   IFRS 9( 2013) -מודל חדש למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסיים. הוראות אלו מתווספות ל

2013. 

 

 עיקרי השינויים של התקן על הדוחות הכספיים

 

 סיווג ומדידה 

בהתאם לתקן, ישנן שלוש קטגוריות למדידת נכסים פיננסיים: עלות מופחתת, שווי הוגן דרך רווח והפסד ושווי הוגן 
 דרך רווח כולל אחר. 

לניהול נכסים פיננסיים ועל מאפייני תזרימי המזומנים הסיווג של מכשירי חוב מתבסס על המודל העסקי של הישות 
 החוזיים של הנכס הפיננסי:

נכסי חוב אשר מוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא גביית תזרימי המזומנים החוזיים וכן התנאים החוזיים  -
ו לפי עלות שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית בלבד ימדד

 מופחתת.

נכסי חוב אשר מוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא גם גביית תזרימי המזומנים החוזיים וגם מכירה וכן  -
התנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית בלבד ימדדו 

 בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

 החוב הפיננסיים ימדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד.יתר נכסי  -

בהתאם לתקן החדש, השקעה במכשירים הוניים תימדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד )אלא אם הקבוצה בחרה, בעת 
 ההכרה הראשונית, להציג את השינויים בשווי ההוגן ברווח הכולל האחר(. 

. עם זאת, התקן דורש IAS 39 -לא השתנו ביחס לעקרונות אלו בעקרונות הסיווג והמדידה של התחייבויות פיננסיות 
כי השינויים בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד המיוחסים לשינוי בסיכון 

 האשראי העצמי יוכרו בדרך כלל ברווח כולל אחר.

 

 ירידת ערך של נכסים פיננסיים  

( expected credit loss’ model)‘ליישם מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי צפויים  בהתאם לתקן הקבוצה תידרש
 בגין נכסי חוב פיננסיים שלא נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. המודל החדש לא חל על השקעות במכשירי הון. 

להשקיע עלות או מאמץ המודל החדש הינו מודל "צופה פני עתיד" המשקף מידע סביר וניתן לביסוס, אשר זמין מבלי 
בלתי סבירים, לגבי אירועי עבר, נסיבות נוכחיות, וכן תחזיות לגבי נסיבות כלכליות עתידיות. המודל החדש מציג 
גישת מדידה דואלית של ירידת ערך בגין נכסי חוב: אם סיכון האשראי המיוחס לנכס הפיננסי לא עלה באופן 

להפסד בגובה הפסדי האשראי הצפויים בשל אירועי כשל אשר משמעותי מאז ההכרה לראשונה, תירשם הפרשה 
עשר החודשים לאחר מועד הדיווח. אם סיכון האשראי עלה באופן משמעותי מאז -התרחשותם אפשרית במהלך שנים

ההכרה לראשונה בנכס החוב הפיננסי, במרבית המקרים ההפרשה לירידת ערך תגדל ותירשם בגובה הפסדי האשראי 
 י מלוא אורך החיים של הנכס הפיננסי.הצפויים על פנ

 

 מועד ושיטת היישום לראשונה

תוך התאמת יתרות  ללא תיקון של מספרי השוואה, 2018בינואר  1בכוונת הקבוצה לאמץ את התקן החל מיום 
 )מועד היישום לראשונה של התקן(. 2018בינואר  1העודפים ליום 
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 )המשך( תעיקרי המדיניות החשבונאי - 3באור 
 

 )המשך( אומצותקנים חדשים שטרם   .טו
 

 )המשך( פיננסיים מכשירים, IFRS 9( 2014)דיווח כספי בינלאומי  תקן(      1)
 

 שינויים מהותיים והשפעות צפויות כתוצאה מאימוץ התקן

 :פיננסיים מכשיריםסיווג של 

ואת קבוצות המדידה החדשות בהתאם  IAS 39הטבלה להלן מציגה את קבוצות המדידה המקוריות בהתאם להוראות 
 חזויות. השפעות כמותיות אומדן , כולל31.12.17בקשר לנכסים הפיננסיים של הקבוצה ליום  IFRS 9להוראות 

 

 בספרים ערך בספרים ערך סיווג חדש סיווג מקורי ביאור  

 תחת תחת תחת תחת בדוחות  

  IAS 39 IFRS 9 IAS 39 9IFRS הכספיים ש"ח באלפי 
 

      נכסים פיננסיים 

 18,499 18,499 עלות מופחתת הלוואות וחייבים 4 מזומנים ושווי מזומנים  

 7,597 7,597 עלות מופחתת הלוואות וחייבים 4 מזומנים מוגבלים בשימוש 

 201,837 203,297 עלות מופחתת הלוואות וחייבים 5 (1לקוחות ) 

 450 482 עלות מופחתת הלוואות וחייבים 6 (1חייבים אחרים ) 

       

      התחייבויות פיננסיות 

       

 74,082 74,082 עלות מופחתת עלות מופחתת 9 אשראי מתאגידים בנקאיים 

 30,299 30,299 עלות מופחתת עלות מופחתת 9 הלוואות מאחרים 

 67,447 67,447 עלות מופחתת עלות מופחתת 9 אגרות חוב 

 

( עבור נכסי החוב expected credit loss modelודל חדש להכרה בהפסדי אשראי חזויים )התקן החדש כולל מ (1)
הפיננסיים שאינם נמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד. המודל החדש מציג גישת מדידה דו שלבית של ירידת ערך: 

הפרשה להפסד תימדד אם סיכון האשראי של הנכס הפיננסי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה, ה
בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים הנובעים מאירועי כשל בנכס הפיננסי אשר התרחשותם חזויה  בתוך שנים 
עשר חודשים לאחר מועד הדיווח. אם סיכון האשראי עלה באופן משמעותי, במרבית המקרים, ההפרשה להפסד תגדל 

 רך כל חיי הנכס הפיננסי.ותימדד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאו

הקלה בתקן לפיה ההפרשה להפסדי אשראי חזויים תימדד ליישם לזמן ארוך, בכוונת החברה וחייבים לגבי לקוחות 
 בסכום השווה להפסדי האשראי לכל אורך חיי הנכס.

 בים, חייבגין לקוחות לירידת ערךסכום ההפרשה להערכת החברה  1.1.18כתוצאה מיישום התקן החדש, ליום 
 .מיליוני ש"ח 1.5 -כב צפוי לגדול והמחאות לגביה 

 

 , חכירותIFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי  (2) 
 

( ואת הפרשנויות הקשורות לתקן. הוראות התקן מבטלות את IAS 17, חכירות )17התקן מחליף את תקן בינלאומי מספר 
. חלף זאת, לעניין חוכרים, מציג התקן החדש מודל אחד הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או כמימונית

לטיפול החשבונאי בכל החכירות, לפיו על החוכר להכיר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין החכירה בדוחותיו הכספיים. עם 
ימוש זאת, התקן כולל שני חריגים למודל הכללי, לפיהם חוכר יכול לבחור לא ליישם את דרישות ההכרה בנכס זכות ש

 נמוך. ובהתחייבות לגבי חכירות לטווח קצר של עד שנה ו/או חכירות בהן נכס הבסיס הוא בעל ערך

בנוסף, התקן מאפשר לחוכר ליישם את הגדרת המונח חכירה באחת משתי החלופות הבאות באופן עקבי לכל החכירות: 
יומה של חכירה עבור כל חוזה בנפרד או יישום רטרוספקטיבי עבור כל הסכמי החכירה, קרי ביצוע הערכה מחודשת לק

 בינלאומי חשבונאות תקן לחילופין יישום הקלה פרקטית המאפשרת לשמר את הערכת קיומה של חכירה בהתאם להוראות

(,  IFRIC 4חכירה ) מכיל הסדר אם בינלאומי, קביעה כספי דיווח של לפרשנויות הוועדה של 4 ופרשנות מספר חכירות 17
 הקיימים למועד היישום. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום.בנוגע להסכמים 

 

, עם אפשרות ליישום מוקדם, ובלבד שהחברה מיישמת 2019בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
 , הכנסה מחוזים עם לקוחות.IFRS 15באימוץ מוקדם גם את 

פות שונות עבור יישום הוראות המעבר, כך שניתן לבחור באחת מהחלופות הבאות בעת היישום לראשונה: התקן כולל חלו
יישום רטרוספקטיבי מלא או יישום השפעה המצטברת, קרי, יישום התקן )עם אפשרות למספר הקלות( החל מיום היישום 

 לראשונה תוך התאמת יתרת העודפים למועד זה.
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 )המשך( ת החשבונאיתעיקרי המדיניו - 3באור 

 

 )המשך( אומצותקנים חדשים שטרם   .טו
 

 )המשך( , חכירותIFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי  (2)
 

 :לראשונה היישום ושיטת מועד
 1בגישת ההשפעה המצטברת, תוך התאמת יתרת העודפים ליום  2019בינואר  1בכוונת הקבוצה לאמץ את התקן החל מיום 

 .2019בינואר 

 

 :ה שוקלת את יישום ההקלות הבאות במועד המעברהקבוצ

  .לא ליישם את דרישות ההכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות לגבי חכירות לטווח קצר של עד שנה 

  .לא ליישם את דרישות ההכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות לגבי חכירות בהן נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך 

  עבור חוזים חדשים או חוזים אשר שונובחינה האם ההסדר מכיל חכירה רק.  

 

 שינויים מהותיים והשפעות צפויות:
להערכת הקבוצה, צפויה לתקן  רכבים בקבוצה.ו הוראות התקן צפויות להשפיע על הטיפול החשבונאי בהסכמי חכירות נדל"ן

 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים בנושאים הבאים: 

 יות הפיננסיות.גידול בנכסים הלא שוטפים ובהתחייבו 

  כיסוי חוב. יחס הון למאזן ויחסכגון:  מסוימיםשינוי ביחסים פיננסיים 

 .גידול ברווח התפעולי ובהוצאות המימון 

 .גידול בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת וקיטון בתזרים מזומנים מפעילות מימון 

 
מהווה הערכה ראשונית של הקבוצה, על כן  יצוין כי המידע המוצג בביאור זה בדבר השפעות היישום לראשונה של התקן

רשימת הנושאים שיוצגו להלן מייצגת את הנושאים שהקבוצה זיהתה עד למועד פרסום הדוחות ויתכן שיידרש עדכון בגין 
הנושאים שזוהו עם ההתקדמות בבחינת ההשלכות של יישום התקן. כמו כן, הקבוצה בוחנת את ההשפעות הצפויות של 

 ינה יכולה בשלב זה לאמוד באופן מהימן את ההשפעה הכמותית על דוחותיה הכספיים.יישום התקן אך א

 

 הכנסה מחוזים עם לקוחות, IFRS 15תקן דיווח כספי בינלאומי      (3)  
 

התקן מחליף את ההנחיות הקיימות כיום לעניין הכרה בהכנסות ומציג מודל חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות. 
גישות להכרה בהכנסה: בנקודת זמן אחת או על פני זמן. המודל כולל חמישה שלבים לניתוח עסקאות על  התקן קובע שתי

מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה ואת סכומה. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות 
 כיום.  

 

בחנה את השלכות  הקבוצה, עם אפשרות ליישום מוקדם. 2018בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
 התקן על דוחותיה הכספיים ולהערכתה לתקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

 

 , עמדות מס לא וודאיותIFRIC 23פרשנות של דיווח כספי בינלאומי    (4)
 

כאשר קיימת אי וודאות לגבי עמדות מס. בהתאם  IAS 12הפרשנות מבהירה כיצד ליישם את דרישות ההכרה והמדידה של 
לפרשנות, במסגרת קביעת הכנסה חייבת )הפסד( לצורך מס, בסיסי המס, הפסדים מועברים לצורך מס, זיכויי מס שלא נוצלו 

( שרשות המס תקבל את עמדת המס שננקטה probableושיעורי המס במקרה של אי וודאות, על הישות להעריך האם צפוי )
ל ידה. ככל שצפוי שרשות המס תקבל את עמדת המס שנקטה הישות, הישות תכיר בהשלכות המס על הדוחות הכספיים ע

בהתאם לאותה עמדת מס. מאידך, כאשר לא צפוי שרשות המס תקבל את עמדת המס שננקטה, על ישות לשקף את אי 
( או תוחלת most likely outcomeותר )הוודאות בספרים באמצעות שימוש באחת מהשיטות הבאות: הסכום הסביר בי

(. הפרשנות מבהירה כי כאשר בוחנים האם צפוי או לא צפוי שרשות המס תקבל את the expected valueהסכום הצפוי )
עמדת המס שננקטה על ידי הישות, יש להניח שרשות המס תבחן את הסכומים שיש לה זכות לכך וכן שהיא מודעת לכל 

נה זו. כמו כן, בהתאם לפרשנות יש להתחשב בשינויים בנסיבות או במידע חדש אשר עשויים לשנות המידע הרלוונטי בבחי
הערכה זו. בנוסף, הפרשנות מדגישה את הצורך במתן גילויים בדבר שיקול הדעת של הישות והנחות שהונחו לגבי עמדות מס 

 לא וודאיות.

 

 הדוחות הכספיים. הקבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכות של אימוץ הפרשנות על
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 ומזומנים מוגבלים , שווי מזומניםמזומנים  -4באור 

 
 בדצמבר 31ליום   

  2017 2016 

 אלפי ש"ח  

    
 2,286 4,590  מזומנים בקופות

 5,083 13,855  יתרות בתאגידים בנקאיים
 - 4  פיקדונות לפי דרישה

    
 7,369 18,449  ושווי מזומניםסה"כ מזומנים 

    
 7,537 7,597  (1) מזומנים מוגבלים

    
, כחלק להם בשימוש שהופקדו בתאגידים בנקאיים להבטחת מסגרות אשראי שהועמדו פקדונות מוגבלילאופל  (1)

 2016בדצמבר  31-ו 2017בדצמבר  31הריבית על הפקדונות האמורים לימים  ימהסכמי אשראי עם בנקים. שיעור
 . , בהתאמה0.9%-0.6%-ו 1.2%-0.75%  םהינ

 

מפורטת  גבי מזומנים ומזומנים מוגבליםע וניתוח רגישות להקבוצה לסיכון אשראי, שיעור ריבית, סיכון מטב חשיפת
 .פיננסיים מכשירים בדבר ,13בבאור 

 
 
 

 לגביהושטרות  לקוחות - 5 באור
 

 בדצמבר 31ליום   

  2017 2016 

 ש"חאלפי   נכסים שוטפים

    
 148,792 200,717 (5(,)4)  לגביההמחאות 

 20,432 19,841  חובות פתוחים
 213 224 (6) גין הלוואותחייבים ב

 3,384 2,585  חברות כרטיסי אשראי
 (5,808) (7,972) (2) דמי ניכיון צבורים

 (10,546) (16,600) (3) הפרשה לחובות מסופקים
    

  198,795 156,467 

    
 בדצמבר 31ליום   

  2017 2016 

 אלפי ש"ח  נכסים בלתי שוטפים

    
 468 2,354 (4(,)1) המחאות לגביה
 375 1,829 (1) חובות פתוחים

 607 319 (6) הלוואות חייבים בגין 

    

  4,502 1,450 

 
 

 
 
 

 
 :פרטים נוספים בקשר עם לקוחות ושטרות לגביה             

 
מהמחאות שנמסרו או , לתקופה העולה על שנה הסדרים לפריסת חובות מ בעיקר ת ונובעלזמן ארוך יתרות לקוחות   ( 1) 

 אשר זמן פרעונן הינו מעל שנה, ממועד הדיווח.ניכיון ל
 

 2017בדצמבר  31ליום  

 שנה שלישית ואילך שנה שניה שנה ראשונה הערך בספרים 

 ש"חבאלפי  

 
 1,514 840 200,717 203,071 המחאות לגביה 

 1,047 782 19,841 21,670 חובות פתוחים

 
 סך הכל

 
224,741 

 
220,558 

 
1,622 

 
2,561 
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 )המשך( לקוחות ושטרות לגביה - 5באור 

 
 )המשך( ושטרות לגביהים בקשר עם לקוחות פרטים נוספ

 
 המשך:  ( 1)

 
 2016בדצמבר  31ליום  

 שנה שלישית ואילך שנה שניה שנה ראשונה הערך בספרים 

 באלפי ש"ח 

 
 7 461 148,792 149,260 המחאות לגביה 

 26 349 20,432 20,807 חובות פתוחים
 

 סך הכל
 

170,067 
 

169,224 
 

810 
 

33 

 
 ניכיון צבוריםדמי   (  2)                  

 
 עד ליום הדוח שבוצעוניכיון דמי ניכיון צבורים מהווים מעין מקדמות מלקוחות )כולל מע"מ( שהוכרו בגין עסקאות 

  טרם הגיע.   ןרעוניעל המצב הכספי ומועד פ
 

ח נרשם ופת הדיווכיון ועד תום תקיעסקת הנתחילת שנצבר ממועד  כיוןיההכנסה בעסקת הנהחלק היחסי של 
דמי הניכיון הצבורים מחושבים לפי שיטת הריבית האפקטיבית בגין החלק   , ואילוכהכנסות בדוח רווח והפסד

 תקופת הדיווח. נכון לתוםכיון שטרם הוכר כהכנסות בדוח רווח והפסד יבעסקת הנ  ההיחסי של ההכנס
 

    הניכיון. בפעילות נוצרו אשר מסופקים ובותלח מיוחסת מסופקים לחובות הפרשהה     .א ( 3)           
 .)ג( 13ובאור  (1)(ה)3באור ראה  -לפרטים נוספים  .ב

 
   בשעבוד  יםבנקאי יםתאגידטובת למשועבדות  מיליון ש"ח 170-כהמחאות לגבייה בסך של  2017בדצמבר  31ליום     (4)           

   )ב(.15באור ראה  -. לפרטים נוספים מיליון ש"ח( 119-כ -2016בדצמבר  31קבוע ראשון )
 

  אשר עבר זמן פרעונן וטרם הוצגו לפרעון.   ש"חאלפי  6,343-היתרה כוללת המחאות בסך כ 2017בדצמבר  31ליום    (  5)           
 

 ,רן וגובה הריביתעיתוי תשלומי הקבדבר  ,תנאי ההלוואות .מעת לעת מעמידות חברות הקבוצה הלוואות ללקוחות   (6)           
 ותקופת ההלוואה נקבעים בהסכמים מראש.            

 
בדבר  13מפורטת בבאור  לגבייהושטרות לקוחות וניתוח רגישות לגבי ריבית חשיפת הקבוצה לסיכון אשראי, סיכון 

 ים.ימכשירים פיננס
 
 

 חייבים ויתרות חובה -6באור 
 

 בדצמבר 31ליום    

  2017 2016 

 אלפי ש"ח  

    
 151 299  הוצאות מראש

 34 36  עובדים
 12 5  הכנסות לקבל

 75 47  מוסדות ממשלתיים
 132 95  חייבים אחרים

    
  482 404 

 
חייבים ויתרות חובה המהווים נכסים סיכון מטבע וניתוח רגישות לגבי סיכון ריבית חשיפת הקבוצה לסיכון אשראי, 

 ים.יבדבר מכשירים פיננס 13מפורטת בבאור  יםפיננסי
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 רכוש קבוע -7באור 
 

 הרכב ותנועה א.
  

 ריהוט וציוד
 משרדי

 
 

 מחשבים 
 שיפורים
 במושכר

מכונות וציוד 
 סה"כ תפעולי

  אלפי ש"ח  

       עלות
       

 3,756 468 984 665 1,639  2017בינואר  1ליום 
       

 1,047    -  368 233 446  תוספות השנה
       

 4,803 468 1,352 898 2,085  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
       

        נצבר פחת
       

 1,866 27 595 417 827  2017בינואר  1יתרה ליום 
       

 450 72 58 155 165  פחת לשנה
       

 2,316 99 653 572 992  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
       
 2,487 369 699 326 1,093  2017בדצמבר  31ליום  ערך בספרים 

  
 ריהוט וציוד

 משרדי

 
 

 מחשבים 
 שיפורים
 במושכר

מכונות וציוד 
 תפעולי

 
 

 ה"כס

 אלפי ש"ח  

       עלות
       

 2,416 177 644 471 1,124  2016בינואר  1ליום 
       

 1,340 291 340 194 515  תוספות השנה
       

 3,756 468 984 665 1,639  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
       

        נצבר פחת
       

  1,608 - 558 338 712  2016בינואר  1יתרה ליום 
       

 258 27 37 79 115  פחת לשנה
       

 1,866 27 595 417 827  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
       

 1,890 441 389 248 812  2016בדצמבר  31ליום  ערך בספרים

 808 177 86 133 412  2016 בינואר 1ליום  ערך בספרים

 
 
 רכישות רכוש קבוע באשראי  .ב
 

 31ליום  .אלפי ש"ח באשראי ספקים 131-נרכשו פריטי רכוש קבוע בסך של כ 2017בדצמבר  31סתיימה ביום במהלך השנה שה
הסתכמו  –רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים שטרם נפרע  – 2016בדצמבר  31ליום ) טרם שולמה עלות הרכישה. 2017בדצמבר 

  .אלפי ש"ח( 386 -כב
 
 התקשרויות עם ספקי רכוש קבוע .ג
 

ם הכולל שנים. להערכת אופל, הסכו 7קופת הדיווח התקשרה אופל בהסכם להשכרת משרדים חדשים לתקופה של במהלך ת
 -סכום של כ 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח. ליום  800-שיפורים אחרים בנכס נאמדים בכוצפוי בגין התאמת המשרדים לצרכיה ה

 אלפי ש"ח מתוכם נכללים בסעיף שיפורים במושכר. 220
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 נדל"ן להשקעה - 8אור ב
 

 תנועה בערך בספרים: .א
    בדצמבר 31ליום 

2016 2017    

    אלפי ש"ח

 

 בינואר 1יתרה ליום     4,020 3,970

     

 :והפסדגין רווחים שהוכרו ברווח שינויים ב    
 )טרם מומשו(שינויים בשווי הוגן    305 50
     

 בדצמבר 31ום יתרה לי   4,325 4,020

 
 קביעת שווי הוגן:  .ב

 
 היררכית שווי הוגן (1)

 
ת הערכה בהתאם למדרג השווי ההוגן. להגדרת הרמות ובטכניק בשווי הוגן, תוך שימוש יםהנדל"ן להשקעה נמדד ינכס

 ' בדבר בסיס עריכת הדוחות הכספיים.ו2השונות בהיררכיה ראה באור 
 

 3בטכניקות הערכה מרמה משולב תוך שימוש  2016-ו 2017 בדצמבר 31 םלימיבשווי הוגן  והנדל"ן להשקעה נמדד ינכס
 .2ומרמה 

 
 נתונים לגבי מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה (2)
 

 ונכס מסחרי באזור התעשיה הצפוני באשדוד נכס מסחרי באזור התעשיה ראשל"צ
 .(3ורמה  2רמה ) ותובטכניקת היוון הכנס ההשוואה טכניקתב שימוששילוב של  תוך נאמד ההוגן השווי

 
 הנגזר, השוואה ירב נכסים לש רבוע למטרמכירה  מחיר על מבוסס השווי הערכת מודלבטכנית ההשוואה,  בעת השימוש

 , כאשר לא נדרשו התאמות מהותיות לשווי הנגזר ממידע זה. פעיל בשוק נצפות מעסקאות
 

, הנובע מהנכס הכנסותעל הערך הנוכחי של אומדן המודל הערכת השווי מבוסס בעת השימוש בטכניקת היוון ההכנסות, 
הערכת השווי של הנכס מתחשבת בנתונים פיזיים של המבנה,  תוך שימוש בתשואת השוק על מנת לאמוד את שווי הנכס.

 ורמת הגימור אשר להם השפעה על דמי השכירות הראויים. , הצורההנגישות, רמת לרבות סטנדרט הבנייה, חומרי הבנייה
 

(, וכן שווי 8.25%ים המשמעותיים שאינם נתונים לצפייה הינם: תשואת השוק המשמשת להיוון תזרימי מזומנים )הנתונ
  (.אלפי ש"ח 151-וכ ש"חאלפי  76 -ראויים )כ שנתיים שוק של דמי שכירות 

 
יגדל. הראויים רות השכי דמיאומדן השווי ההוגן יגדל אם שיעור ההיוון של  תזרימי המזומנים יקטן ואם שווי השוק של 

 לא קיימים יחסי גומלין פנימיים בין הנתונים המשמעותיים שאינם נתונים לצפייה.
 

 בשכונת רמת יצחק בנשר למגורים דירה
 (.2)רמה זמין  מידע השוואתי מהימן בהתבסס על, ההשוואה בטכניקת שימוש תוך נאמד ההוגן השווי

 הנגזר, השוואה ירב נכסים לש רבוע למטרמכירה  מחיר על מבוסס יהשוו הערכת מודלבטכנית ההשוואה,  בעת השימוש
 הנגזר ממידע זה.  לשם אומדן שווי הנכס, כאשר לא נדרשו התאמות מהותיות פעיל בשוק נצפות מעסקאות

 
 תהליכי הערכה המיושמים בחברה: (3)

 
וניסיון  תי תלויים, בעלי כישוריםמעריכי שווי חיצוניים בלשנה על ידי כל תום בהשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נקבע 

מתאימים לגבי סוג הנכס נשוא הערכת השווי ומיקומו. בשאר תקופות הדיווח מתבצעות הערכות שווי פנימיות על ידי 
תוך שימוש במתודולוגיה דומה, במידה וקיימים סממנים שחל שינוי בשווי הנכסים. הערכות השווי מועברות לעיון  החברה

 של הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה.כן ו  החברהמנכ"ל ובחינה של 
  הכספיים.החברה לא ביצעה התאמות להערכות השווי שהתקבלו לצורך הצגת הנדל"ן להשקעה בדוחותיה 
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 )המשך( נדל"ן להשקעה - 8באור 

 
 )המשך( קביעת שווי הוגן: .ב

 

 הכרה ברווחים בגין נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן: (4)
 

אלפי  100 -אלפי ש"ח ו 50אלפי ש"ח,  25הכירה החברה בהכנסה של  2015 -ו  2016, 2017בדצמבר  31בימים ים שהסתיימו לשנ
 . 2בנשר אשר נמדד בשווי הוגן באמצעות טכניקת הערכה מרמה  דירת המגוריםש"ח בהתאמה בגין שינויים בשווי ההוגן של 

 
אלפי ש"ח בהתאמה בגין  180 -אלפי ש"ח ו 280 הכירה החברה בהכנסה של 2015 -ו  2017בדצמבר  31 בימיםלשנים שהסתיימו 

 .3ורמה   2 בשווי הוגן באמצעות שילוב של טכניקת הערכה מרמה ו, אשר נמדדהנדל"ן המסחריים ישינוי בשווי ההוגן של נכס
 

 רווח והפסד.הנדל"ן להשקעה נזקפו לסעיף הכנסות אחרות בדוח על ה יהשינויים בשווי ההוגן  של נכס
 

 :דסכומים שהוכרו בדוח רווח והפס .ג
    בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2015 2016 2017    

    אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 
 ל"ן להשקעהשינויים בשווי הוגן של נד   305 50 280
 הכנסות מדמי שכירות   228 221 208

      
488 271 533    

      
 

 בטחונות:       .ד 
   

נכסי הנדל"ן להשקעה של הקבוצה בראשל"צ ובנשר משועבדים לטובת תאגידים בנקאיים   2017בדצמבר  31ליום             
 לחברות הבנות. אשראים שהועמדולהבטחת 

 
 :פרטים בדבר נכסי הנדל"ן של הקבוצה .ה

 
 100-זכויות החכירה בקרקע הינן ל ;קומתי-מבנה דוקרקע ועליה אגף מרכזי של : באזה"ת ראשון לציוןנכס מסחרי  .1

מ"ר בקומת  185-מ"ר, כאשר השטח הבנוי כולל כ 5,983-שטח הקרקע הכולל הינו כ .2087שנה ומסתיימות בשנת 
 1,700 -2016אלפי ש"ח ) 1,900 -הינו כ 2017בדצמבר  31שוויו ההוגן של הנכס ליום  מ"ר בקומה א'. 185-קרקע ועוד כ

 .(אלפי ש"ח

 ., מתוך שתי קומותהעליונהאולמות בקומה  2 המכיל באזה"ת הצפוני באשדודמסחרי נכס  :באשדודנכס נדל"ן  .2
בדצמבר  31שוויו ההוגן של הנכס ליום . מ"ר 172 -כ  והבנוי הכולל הינ וכאשר שטח דונם 9.2 -מגרש בשטח של כה

 .אלפי ש"ח( 920 -2016אלפי ש"ח ) 1,000 -הינו כ 2017
שוויו ההוגן של הנכס  נשר.ברמות יצחק בשכונת ברחוב האלון, מ"ר  97 -ששטחה כדירת מגורים "ן בנשר: נכס נדל .3

 .אלפי ש"ח( 1,400 -2016אלפי ש"ח ) 1,425 -הינו כ 2017בדצמבר  31ליום 
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28 

 
 והלוואותאשראי  -9באור 

 
 תהלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שוטפו .א
 

 בדצמבר 31ליום  שעור הריבית 

 2016 2017 בדצמבר 31ליום  

 אלפי ש"ח )*( 2017 

     
     

 - 194 0.7%פריים+ משיכת יתר 
 40,185 41,389  0.7%פריים+ הלוואות מתאגיד בנקאי א'
 20,042 20,035 0.7%פריים+ הלוואות מתאגיד בנקאי ב'
 9,205 10,003 0.75%פריים+ הלוואות מתאגיד בנקאי ג'
 786 2,461  1.1%פריים+ הלוואות מתאגיד בנקאי ד'

     
  סה"כ אשראי מתאגיד בנקאיים

 74,082 70,218 
     

 57,580 30,299 %3.5 מאחרים ותהלווא
     

  ות של אגרות חובחלויות שוטפ
 10,117 - 

     
סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות 

 שוטפות
 

 114,498 127,798 
 
 

 .1.6% והינ 2016בדצמבר  31-ו 2017בדצמבר  31 לימיםהפריים ריבית עור יש )*(
 
 
 הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות  .ב

 
 הרכב: (1)

 בדצמבר 31ליום   

  2017 2016 

 אלפי ש"ח  

 - 57,330  אגרות חוב של החברה בניכוי חלויות שוטפות

     
 
 

 .פיננסייםבדבר מכשירים  13וניתוח רגישות בגין אשראי מפורטת בבאור סיכוני ריבית חשיפת החברה לסיכוני נזילות, 
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 )המשך( והלוואותאשראי  -9באור 

 
 )המשך( אשראי במסגרת התחייבויות שאינן שוטפותהלוואות ו .ב
 

 נוספים:פרטים    (2)
 

 2017 בדצמבר 31ליום       

 
 

נטילת מועד 
 האשראי

 
 סכום

 האשראי
 המקורי

 
 

בסיס 
 הצמדה

 
 
 

 מנגנון ושיעור הריבית

 
 

מועד תשלום 
 הקרן

 
תנאים מהותיים 

, לרבות אמות נוספים
 מידה והתניות

 
 ערך נקוב

ערך 
  בספרים

 
 באלפי ש"ח

09/04/2017 70 
מיליון 

 ש"ח

לא 
  צמוד

 )קבועה(. 2.5%
שני תשלומים חצי ב תשולם

שנתיים שווים פעמיים בשנה, 
בספטמבר של כל  30ביום 

 2017-2019אחת מהשנים 
במרס של כל אחת  31וביום 

  .2020עד  2018מהשנים 
לום הריבית הראשון, בסך תש

בוצע ש"ח, אלפי  820-של כ
 .2017בספטמבר  30יום ב

פירעון הקרן 
יתבצע  בשלושה 

תשלומים שאינם 
 שווים כדלקמן: 

15%- 
31/03/2018 

15%- 
31/03/2019 

70%- 
31/03/2020 

 
 

ג' לביאור ראה סעיף 
 זה.

70,000 67,447 

 
 

  להלן פרטים נוספים בדבר אגרות החוב: 
  
 באלפי 

 "חש

  
 72,450 ה במניות תמורה מהנפקת אגרות חוב ניתנות להמר

 (1,828) עלויות עסקה

 70,622 תמורה, נטו

 (4,148) סכום שהוכר כהון, נטו)*(

 66,474 סכום שהוכר לראשונה כהתחייבות, נטו

  
 973 ניכיון ועלויות הנפקהשל מצטברת הפחתה  בתוספת

 
 2017בדצמבר  31היתרה בדוח על המצב הכספי ליום 

 
67,447 

 
 

ן של כתבי האופציה, אשר סווגו כהון בשים לב לכך שיחסי המימוש ותוספת המימוש בגינם השווי ההוג)*( 
ימי המסחר  בשלושתהינם קבועים מראש, נקבע בהתבסס על מחיר הסגירה הממוצע שלהם בבורסה 

זה נוכו עלויות הנפקה מיוחסות  ש"ח כאשר מסכוםאלפי  4,255 -הראשונים שלאחר הנפקתם, ונאמד בכ
 954 -של כ שהסתכמה בסך השפעת המסנטו מ ש"ח. כתבי האופציות הוצגו בהוןאלפי  107 -בסך של כ
 אלפי ש"ח.
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 )המשך( והלוואותאשראי  -9באור 

 
 מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות .ג

 
 תאגיד בנקאי א'

 
התאגיד הבנקאי  ידי-בהסכם במסגרתו הועמדה לאופל עלא' התקשרו אופל ותאגיד בנקאי  2014בדצמבר  4ביום 

נכון למועד הדוח הכספי מסתכמת מסגרת האשראי . לזמן קצרמתחדשת  מסגרת אשראי בדרך של הלוואה
בהעמדת ערבות  אופללהבטחת פירעון האשראי נדרשה  מיליוני ש"ח. 23 -בכא' מתאגיד בנקאי אופל הכוללת של 

 31מיום  במסגרת עדכון להסכם יוני ש"ח.מיל 3ובהעמדת פיקדון מוגבל בסך של בחברה אישית של בעלי שליטה 
כלפי התאגיד הבנקאי בקשר עם כלל האשראי שהתקבל או שיתקבל מהתאגיד  אופלהתחייבה , 2016במאי 

 ת:הבנקאי, לעמוד בתנאים ובהתניות הפיננסיות הבאו
 
 מאזנה.  ךמס 20% -ההון העצמי המוחשי של אופל )כהגדרתו בהסכם( לא יפחת בכל עת מסכום השווה ל שיעור .1
 ."חשליון ימ 19 -סכום ההון העצמי המוחשי לא יפחת מ .2
 .מיליון ש"ח מדי שנה 2ההון העצמי המוחשי יגדל בלפחות  .3
 .4.7לא יעלה בכל עת על  (לבין ההון העצמי המוחשי היחס בין החוב הפיננסי)יחס חוב להון עצמי מוחשי  .4
כל פעולה בחברה שמשמעותה "חלוקה" עפ"י חוק כי חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות ו/או  התחייבההחברה  .5

מהרווח הנקי  50%תתאפשר ותתבצע אך ורק בסכום כולל ומצטבר שאינו עולה על  1999-התשנ"ט  ,החברות
 השנתי, וכל זאת במשך כל תקופת האשראי.

צאה כתובאופן שמכירה ו/או העברה ו/או הקצאה ו/או דילול של מניות ו/או זכויות בעלי המניות בחברה  .6
 , תחייב את הסכמת הבנק.מפעולה כנ"ל תועבר ה"שליטה" בחברה

  ןהתחייבות לאי יצירת שעבודים ללא הסכמתו מראש של הבנק והתחייבות להעמדת שיקים דחויים לבטחו .7
 בגובה החוב לתאגיד הבנקאי.

י המניות החזר, תשלום או פרעון סכומים כלשהם, במישרין או בעקיפין לבעלמביצוע  להמנעותהתחייבות  .8
( לעיל ובכל יתר 2)-( ו1בחברה )לרבות חלוקת דיבידנד(, אלא אם החברה עומדת בתנאי סעיפים )

לשלם סכום שנתי של עד הקבוצה תוכל  ,כלפי התאגיד הבנקאי. מובהר כי למרות האמור לעיל ההתחייבויותי
 יו"ר הדירקטוריון שלה.תשלום שכר, דמי ניהול ושכר דירקטורים למנכ"ל החברה ולבגין מיליון ש"ח  1

 
ת כלפי מעמידי אשראי יובויאי עמידה באחד מהתנאים וההתניות המצוינים לעיל, כמו גם אי עמידה בהתחי

התראה של  קבלתזכות לדרוש פרעון מיידי של האשראי, לאחר לתאגיד הבנקאי , תקנה אחרים שהוגדרו בהסכם
 יום לתיקון ההפרה. 14
 

זכות לדרוש את פרעון האשראי לתאגיד הבנקאי סכם עילות נוספות אשר מקנות הוגדרו בה בנוסף לאמור לעיל
, לתאגיד הבנקאי , פיגור בתשלומיםהקבוצהבין היתר: הרעה משמעותית במצב עסקי  ,באופן מיידי, הכוללות
, הרעה באיכות הבטחונות שהועמדו לטובת התאגיד הבנקאי, הטלת הקבוצהשל משפטי השינוי מצבה ומעמדה 

 באמות מידה אלה. אופלעומדת  2017בדצמבר  31נכון ליום  ולים ומינוי כונס נכסים.עיק
 

בהסכם מגבלות חוזיות ואמות מידה א' תאגיד בנקאי ומירסני עם  ת אינווסטנטוחברהו התקשר 2015במאי  3ביום 
נכון זמן קצר. ידי התאגיד הבנקאי בדרך של הלוואה ל-על הןלפיננסיות בקשר עם מסגרת אשראי אשר הועמדה 
 -ש"ח ובכמיליוני  9 -מתאגיד בנקאי א' בכ מירסני ואינווסטנטלמועד הדוח הכספי מסתכמת מסגרת האשראי של 

בהעמדת ערבות אישית  הבנותות חברבלהבטחת פירעון האשראי נדרשו בעלי השליטה . בהתאמה ,ש"חמיליוני  15
 בבעלות החברות.ושעבוד נכסי נדל"ן 

 
כלפי התאגיד הבנקאי בקשר עם כלל האשראי שהתקבל או  אינווסטנט ומירסני ובמסגרת ההסכם האמור התחייב

 :שיתקבל מהתאגיד הבנקאי, לעמוד בתנאים ובהתניות הפיננסיות הבאות
בניכוי הוגדר כהון עצמי על פי הדוחות הכספיים )הון עצמי  אינווסטנט ומירסניכל אחת מבין ההון העצמי של  .א

מיליון ש"ח  0.75מוחשיים ומשיכות בעלים ובתוספת הלוואות הבעלים לחברה( יגדל בלפחות  ים בלתינכס
 מדי שנה.

 ( לעיל.1בסעיף ) ןלהזרמת סכומים הדרושים לעמידת ותבחברהתחייבות של בעלי השליטה  .ב
 בטחוןהתחייבות לאי יצירת שעבודים ללא הסכמתו מראש של הבנק והתחייבות להעמדת שיקים דחויים ל .ג

 בגובה החוב לתאגיד הבנקאי.
רעון סכומים כלשהם, במישרין או בעקיפין לבעלי המניות יעות מביצוע החזר, תשלום או פנמיהתחייבות לה .ד

( לעיל ובכל יתר התחייבויותיה כלפי 1בחברות )לרבות חלוקת דיבידנד(, אלא אם החברה עומדת בתנאי סעיף )
 התאגיד הבנקאי.

)בניכוי  החוב הפתוח לבנקמסך  142% בהיקף שלון הבנק שיקים דחויים לגוביינא התחייבות להפקיד בחשב .ה
 .בטחונות(

 
אי עמידה באחד מהתנאים וההתניות המצוינים לעיל, כמו גם אי עמידה בהתחייבויות כלפי מעמידי אשראי 

 ידי של האשראי.תאגיד הבנקאי זכות לדרוש פרעון מאחרים שהוגדרו בהסכם, תקנה ל
לדרוש את פרעון האשראי  מור לעיל הוגדרו בהסכם עילות נוספות אשר מקנות לתאגיד הבנקאי זכותבנוסף לא
די, הכוללות, בין היתר: הרעה משמעותית במצב עסקי של החברה, פיגור בתשלומים לתאגיד הבנקאי, באופן מי

ד הבנקאי, הטלת שינוי מצבה ומעמדה במשפטי של החברה, הרעה באיכות הבטחונות שהועמדו לטובת התאגי
 באמות מידה אלה.ומירסני  אינווסטנט ומדותע 2017לדצמבר  31נכון ליום  עיקולים ומינוי כונס נכסים.
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 )המשך( והלוואותאשראי  - 9באור 

 
 )המשך(מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות            .ג

 

  תאגיד בנקאי ב'
 

ביום כאשר  מסגרות אשראי לקבלת בהסכםעם תאגיד בנקאי ב' ל אופ קשורה 2015באוגוסט  10ביום החל מיום  
בדרך מיליון ש"ח  30אישר תאגיד בנקאי ב' הגדלת היקף האשראי שמועמד לאופל עד לסכום של  2017במרס  29

במסגרת קבלת האשראי התחייבה אופל כלפי התאגיד הבנקאי בהתחייבויות  .של הלוואות לתקופה של עד שנה
וכן לרבות ערבויות של בעלי השליטה, הינו בעיקר שעבודים ובטחונות כנגד האשראי המועמד, שונות שעניינן 

 התניות פיננסיות כדלקמן:תנאים ובהתחייבה לעמוד ב
 

 :סכום ההון העצמי המוחשי )כהגדרתו בהסכם( של אופל לא יפחת בכל עת מהגבוה מבין .1
בכל  הסכום יגדלכאשר , (2015 משנתכן החל למדד המחירים לצר )צמודיםש"ח מיליון  15סכום השווה ל  .א

 הלאה. ךוכ ש"חמיליון  17מינימום של  -2016כך שבגין שנת  ש"חמיליון  2 -קלנדרית בשנה 
 של אופל. ןמאזך המס 20%סכום השווה ל  .ב

    .4.7יחס חוב להון עצמי מוחשי שלא יעלה בכל עת על  .2

      מסך החוב הפתוח לבנק. %180א בהיקף של התחייבות להפקיד בחשבון הבנק שיקים דחויים לגוביינ .3

 תתאפשר  הדין "עפ"י  "חלוקה המהווה   , וכן כל פעולה בחברההחברה חלוקת דיבידנדים לבעלי מניות .4
 של הכספיים לדוחותיה בהתאם ,מהרווח הנקי השנתי 50%ותתבצע בסכום כולל ומצטבר שאינו עולה על 

 .החברה

 .15%החברה ע"פ דוחותיה המאוחדים לא יפחת משיעור של  שיעור ההון העצמי מסך המאזן של .5
 

 עומדת אופל באמות מידה אלה. 2017בדצמבר  31ליום 
 

 תאגיד בנקאי ג'
 

בדרך של קבלת מסגרת אשראי קבלת בהסכם לעם תאגיד בנקאי ג' אופל  קשורה 2015בדצמבר  17יום החל מ 
 עד לסכום כולל של אי לאופל הגדלת מסגרת אשראי אישר התאגיד בנק 2016בספטמבר  25ביום כאשר הלוואות 

 .מליון ש"ח 15
התחייבה אופל כלפי התאגיד הבנקאי בהתחייבויות שונות שעניינן הינו בעיקר  מסגרת האשראיבמסגרת קבלת  

וערבויות של בעלי  מליון ש"ח 4.5שעבודים ובטחונות כנגד האשראי המועמד )לרבות שעבוד על פקדון בסך של 
 :2017בדצמבר,  31יום מ החללעמוד בתנאים ובהתניות הפיננסיות הבאות (, וכן התחייבה השליטה

 
המאזן  ךמס 15%ההון העצמי המוחשי המאוחד )כהגדרתו בהסכם( לא יפחת בכל עת מסכום השווה ל שיעור  .1

 של הקבוצה.המאוחד 
מסך המאזן  20%השווה ל  ההון העצמי המוחשי של אופל )כהגדרתו בהסכם( לא יפחת בכל עת מסכוםשיעור  .2

 של אופל.
 -מליון ש"ח ויגדל מדי שנה ב 19 -של אופל לא יפחת בכל עת מ)כהגדרתו בהסכם( סכום ההון העצמי המוחשי  .3

 ליון ש"ח.ימ 2
 מהרווח השנתי לאחר מסים. 50%חלוקת דיבידנדים תתאפשר אך ורק בסכום כולל ומצטבר שאינו עולה על  .4
 מסך החוב הפתוח לבנק. 150%נק שיקים דחויים לגוביינא בהיקף של התחייבות להפקיד בחשבון הב .5

 
 באמות מידה אלה.והחברה ת אופל ועומד 2017בדצמבר  31ליום 

 
 תאגיד בנקאי ד'

 
מילון  8-בסך של כ העמדת מסגרות אשראיבהסכם , ד' אופל עם תאגיד בנקאי התקשרה 2016אפריל החל מחודש 

במסגרת ת פיננסיות והתחייבויות אחרות של החברה, בעלי מניותיה ואופל. וזאת בכפוף לעמידה בהתניו, ש"ל
כלפי התאגיד הבנקאי בקשר עם כלל האשראי שהתקבל או שיתקבל אופל והחברה  וההסכם האמור התחייב

 מהתאגיד הבנקאי, לעמוד בתנאים ובהתניות הפיננסיות הבאות:
 

מיליון  15 -ו 20% -וחשי שלה לא יפחת בכל עת מלסך המאזן המאופל היחס בין ההון העצמי המוחשי של  .1
 לפי הגבוה מבינהם.ש"ח, 

 לפחות.ש"ח מיליון  2 -יגדל בכל שנה קלנדרית באופל סכום ההון העצמי המוחשי של  .2
 . 4.7יחס חוב להון עצמי מוחשי שלא יעלה בכל עת על  .3

מהרווח השוטף השנתי של  50%חלוקת דיבידנדים תתאפשר אך ורק בסכום כולל ומצטבר שאינו עולה על  .4
 החברה.

 15% -היחס בין ההון העצמי המוחשי של החברה לסך המאזן המוחשי שלה לא יפחת מ .5
 לפחות.ש"ח מיליון  2 -סכום ההון העצמי המוחשי של החברה יגדל בכל שנה קלנדרית ב .6
 לבנק. מסך החוב הפתוח 180%התחייבות להפקיד בחשבון הבנק שיקים דחויים לגוביינא בהיקף של  .7

 
 עומדות אופל והחברה באמות מידה אלה. 2017בדצמבר  31ליום 
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 )המשך( והלוואותאשראי  - 9באור 

 
 מגבלות חוזיות ואמות מידה פיננסיות )המשך(           .ג
 

 הלוואות מאחרים                       
 

, ובכללם בעלי מניות וקרוביהם, קשורה הקבוצה בהסכמים עם צדדים שלישיים 2017 בדצמבר 31נכון ליום 
במסגרתם מעמידים הנ"ל לקבוצה מעת לעת, הלוואות לזמן קצר לשם מימון הפעילות השוטפת, בתמורה לריבית 

. לכל אחד מן הצדדים להסכמים עומדת הזכות להעמיד את האשראי לפרעון לפני 3.5%עור של ישנתית קבועה בש
לגבי חלק מן ההסכמים קיימת ערבות אישית של בעלי  ימים. 90בת תום התקופה בהתראה מוקדמת, על פי רוב, 

להבטחת פירעון ההלוואה. חברות הקבוצה כפופות למגבלות שונות בקשר עם היקפי האשראי השליטה בחברה, 
  אשר נקבעו על ידי ועדת הביקורת של החברה. ,או מקבוצת מלווים הכוללים ממלווה בודד

 
 אגרות חוב 

 
שטר הנאמנות בין החברה לבין הנאמן לאגרות החוב, הוסכם בין היתר, כי לנאמן תהא הזכות בהתאם להוראות 

להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי בקרות אירועים שנקבעו בשטר הנאמנות הכוללים, בין היתר: אי פרעון 
שהוגדר בשטר תשלומים בקשר עם אגרות החוב, הרעה משמעותית במצב החברה העברת השליטה בחברה באופן 

 הנאמנות ונקיטת הליכי חדלות פירעון כנגד החברה.
בנוסף, הוטלו על החברה הגבלות והתניות שונות לכל אורך תקופת אגרות החוב, הכוללות בין היתר את העניינים 

 הבאים:
 
, 18%מליון ש"ח ויחס הון למאזן של לפחות  43-חלוקת דיבידנדים תהא כפופה לעמידה בהון העצמי גבוה מ -

 מהרווח הנקי לתקופה כהגדרתו בשטר הנאמנות. 50%לאחר ביצוע החלוקה, ובסכום שאינו עולה על 
פי הדוחות הכספיים האחרונים -ההון העצמי של החברה )אשר הוגדר כהון כולל זכויות שאינן מקנות שליטה על -

 נכסים בלתי מוחשיים( לא יפחת בתוספת הלוואות בעלים שפירעונן ידחה לאחר תום תקופת אגרות החוב ובניכוי 
 מיליוני ש"ח.  30-בכל עת מ   
פי הדוחות הכספיים -היחס בין ההון העצמי כמוגדר לעיל לבין המאזן המאוחד של החברה )אשר הוגדר כמאזן על -

המאוחדים בתוספת הלוואות בעלים שפירעונן ידחה לאחר תום תקופת האג"ח ובניכוי נכסים בלתי מוחשיים( 
 .15% -ת מלא יפח

מסך תיק האשראי ברוטו )כלומר יתרת  5%ידי אותה ישות משפטית לא יעלה על -שיעור ההמחאות המשוכות על -
 הלקוחות בדוחות הכספיים המאוחדים בנטרול יתרות זכות של לקוחות(.

 
עילה  אי עמידה של החברה באחת או יותר מבין ההתניות דלעיל למשך תקופה של שני רבעונים רצופים תהווה

           להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.
 

 עומדת החברה ביחסים בהם נדרשה לעמוד כמפורט להלן: 2017 דצמברב 31נכון ליום 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  הערות סכום / שיעור בפועל סכום / שיעור נדרש היחס הנבחן

    
 הון עצמי מינימלי כהגדרתו בשטר

 הנאמנות
 

 אלפי ש"ח 30,000
 

 אלפי ש"ח 62,356
 

 הון על פי הדוח על המצב הכספי

יחס הון עצמי למאזן מינימלי 
 כהגדרתו בשטר הנאמנות

 
15% 

 
 26%-כ

הון עצמי כהגדרתו בשטר 
אלפי ש"ח;  62,356הנאמנות: 

סך מאזן מאוחד כהגדרתו בשטר 
 אלפי ש"ח. 239,037הנאמנות:

סימלי של המחאות שיעור מק
 שות משפטיתמשוכות על ידי י

 
5% 

 
 3.3%-כ

תיק לקוחות ברוטו כהגדרתו 
אלפי  211,344בשטר הנאמנות: 

ש"ח; יתרת המושך הגבוהה 
 אלפי ש"ח 7,000צה: ביותר בקבו
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 )המשך( והלוואותאשראי  - 9ר באו

 
 תנועה בהתחייבויות בגין אשראי והלוואות           .ד
 
        
       

 
 

אשראי 
מתאגידים 

 אייםבנק

 
 
 
 

 הלוואות 
 מאחרים

 
 
 
 
 

 
       

       

 סה"כ אגרות חוב      

 
 127,798 - 57,580 70,218  2017 בינואר 1 ליום יתרה

      
 70,622 70,622 - -  , נטוחוב אגרות מהנפקת רהתמו

      

 (4,148) (4,148)    למרכיב הונימהנפקת אגרות חוב חוס תמורה יי
 973 973 - -  והוצאות הנפקה הפחתת ניכיון
 8,552 - 4,688 3,864  קבלת אשראי

 (31,969) - (31,969) -  אשראי פירעון
 171,828     67,447 30,299 74,082  2017 בדצמבר 31ליום  יתרה

 
 
 

 רותיםיונותני ש ספקים -  10באור 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ים.יבדבר מכשירים פיננס 13מפורטת בבאור  ונותני שירותיםחשיפת החברה לסיכוני נזילות, בגין ספקים 
 
 

 זכאים ויתרות זכות - 11באור 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

 
 פיננסייםרה לסיכוני נזילות, סיכוני מטבע וניתוח רגישות בדבר זכאים ויתרות זכות המהווים מכשירים שיפת החבח

 ם.יבדבר מכשירים פיננסי ,13מפורטת בבאור 
 

 
 
 
 

 
 

 בדצמבר 31ליום   

  2017 2016 

 אלפי ש"ח  

    
 117 458  חובות פתוחים 

 722 259  רעוןיהמחאות לפ
    
  717 839 

 בדצמבר 31ליום   

  2017 2016 

 אלפי ש"ח  

    
 378 643  הוצאות לשלם

 501 598  ממשלתיים מוסדות
 554 591  (22)ראה באור  צדדים קשורים

 104 416 ומוסדות בגין שכרעובדים 
 72 113  תחייבות בגין הטבות עובדיםה

 8    -  הכנסות מראש
 84 85 אחרים

 
 סה"כ זכאים ויתרות זכות

 
2,446 1,701 
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 התחייבויות בגין הטבות לעובדים - 12באור 

  
 העסקה.הטבות בגין סיום הינן בגין המוצגות בהתחייבויות הבלתי שוטפות הטבות לעובדים 

, במסגרת לקבוצה תוכניות הטבה מוגדרות בגינן היא מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות
 תוכניות להטבות עובדים לאחר סיום העסקה.

 התחייבות בגין חופשה והבראה מוצגת כהטבה לעובדים במסגרת ההתחייבויות השוטפות.
           

 טפתהתחייבות בלתי שו
 
 מוגדרת הטבהתכנית  .א

 
 הרכב 

 בדצמבר 31ליום   
  2017 2016 

 אלפי ש"ח  
    

 414 554  ערך נוכחי של מחויבות בגין תכנית להטבה מוגדרת

 (364) (508)   השווי ההוגן של נכסי התוכנית

    
 50 46  התחייבות בגין הטבה מוגדרת, נטו 

    
 

 
 מוגדרת ההפקדתוכנית  .ב
 

לתשלום רכיב התגמולים בקופות גמל בגין חלק מעובדיה אשר חל  התוכנית הפקדה מוגדרת בגין התחייבות לקבוצה
 .1963 -"ג התשכחוק פיצויי פיטורין,  14לגביהם סעיף 

 
ש"ח  אלפי 20: 2015 -ו 2016אלפי ש"ח ) 74 -הינו כ 2017הסכום שהוכר כהוצאה בגין תכנית להפקדה מוגדרת בשנת 

 לשנה(.
 

  מכשירים פיננסיים -31באור 
 
 כללי  .א
 

 :חשופה לסיכונים העיקריים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים קבוצהה
 

 סיכון אשראי 

 סיכון נזילות 

 סיכון שוק 
 

בי , מדיניות ותהליכים לגקבוצההאור זה ניתן מידע בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות יבב
 מדידה וניהול של הסיכון.

 
 הסיכונים ניהול מסגרת .ב

 
, חברות הקבוצה ימנכ"לבידי מצויה  אותה וליישם קבוצההאחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של ה

 ,קבוצההמדיניות ניהול הסיכונים של דירקטוריון החברה. ועדת הביקורת וידי -הנקבעים על יםכללי בהתאם לעקרונות
, לקבוע הגבלות הולמות לסיכונים ובקרות ולפקח על קבוצההבכדי לזהות ולנתח את הסיכונים העומדים בפני  גובשה

הסיכונים והעמידה בהגבלות. המדיניות והשיטות לניהול הסיכונים נסקרות באופן שוטף בכדי לשקף שינויים בתנאי 
העובדים לת לפיתוח סביבת בקרה יעילה בה כל פועהקבוצה ניהול, והכשרה נהלי . באמצעות קבוצהההשוק ובפעילות 

 מבינים את תפקידם ומחויבותם. הגורמיםו
 

 והיא ונהליה הקבוצה של הסיכונים ניהול למדיניות הציות אחר ההנהלה מעקב על מפקחת החברה של הביקורת ועדת
 ועדת נעזרת הפיקוח ליךבתה. הקבוצה בפני העומדים לסיכונים ביחס הסיכונים ניהול מסגרת של ההתאמה את בוחנת

 והנהלים הבקרות של דרישה לפי ובבדיקות שוטפות בבדיקות עוסקת הפנימית הביקורת. הפנימית בביקורת הביקורת
  .לוועדת הביקורת שתוצאותיהן, הסיכונים לניהול
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים -13 באור

 
 סיכון אשראי .ג
 

ר של הקבוצה. סיכון האשראי של הקבוצה נובע בעיקר מהסיכון שבאי עמידת סיכון האשראי הינו הסיכון המהותי ביות
או שחייבים יפרו הסדרי  לא יכובדולניכיון שנמסרו על ידי לקוחות  שהמחאותלקוחותיה בהתחייבויותיהם כלפיה, במידה 

 . תשלום שנקבעו עימם
ההנהלה לוקחת בחשבון גם את ם אול ,לקוחלסיכוני אשראי מושפעת בעיקר מהאפיון האישי של כל  הקבוצההחשיפה של 

המאפיינים הענפיים של בסיס הלקוחות של החברה, כולל הסיכון לאי יכולת פירעון בענף ובתחום עיסוקו של הלקוח, 
 היות שלגורמים אלה עשויה להיות השפעה על סיכון אשראי. 

ם פרטנית טרם ביצוע עסקת ניכיון. הקבוצה מקיימת מדיניות אשראי לפיה כל לקוח חדש וכל עסקה חדשה נבדקי
וכן קבלת אסמכתאות שונות לשם בחינת טיב  הבדיקה כוללת בדיקת דרוג חיצוני, באם קיים, ובחינת היסטוריית הלקוח

. הקבוצה קבעה מגבלות לגבי היקפי האשראי, גובה העסקאות והיקפי ההתקשרות עם לקוח ומושך, אשר ומהות העסקה
 דירקטוריון החברה.ידי -נבחנים מעת לעת על

 
חברות שכיון המשקפת את מסגרת האשראי המרבית ינקבעת מסגרת לגובה עסקאות הנ ללקוחות ולמושכים העיקריים

; מגבלות אלה נבחנות על בסיס תמידי. לקוחות שאינם והמושך חשף אליה בהתאם לנתוני הלקוחילה מוכנותהקבוצה 
בטחונות נוספים  העמדתשראי יכולים להתקשר עם הקבוצה על בסיס לגבי איכות הא הקבוצהעומדים באמות המידה של 

 .ערבות אישיתמעבר ל
 

 אשר ומושכים ומבצעת פעולות לצורך הגבלת חשיפתה ללקוחות בישראלאחר המצב הכלכלי  שוטף באופןעוקבת  הקבוצה
 .משמעותית כלכלית יציבות לאילגביהם ספק ם קיי

 
שקפת את הערכתה לגבי הפסדים שהתרחשו מלקוחות וחייבים אחרים. הקבוצה מכירה בהפרשה לירידת ערך המ

המרכיבים העיקריים של הפרשה זו הם מרכיבי הפסד ספציפיים המתייחסים לחשיפות משמעותיות ספציפיות, וכן מרכיב 
פסד לההקולקטיבית הפסד קולקטיבי הנקבע לקבוצות של נכסים דומים לגבי הפסדים שהתרחשו אך טרם זוהו. ההפרשה 

 האחרונות של הקבוצה. הפעילותשנות בהתבסס על נתוני נקבעת בהתבסס על מידע היסטורי לגבי סטטיסטיקת תשלומים 
 
 החשיפה לסיכון אשראי (1)

 
 של מערכן בהתעלם, הקבוצהשל  המירבית האשראי חשיפת את מייצג הפיננסיים הנכסים של בספרים הערך

 . לקבוצהשנמסרו  בטוחות
 

 רבדצמב 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

     
 7,369 18,449   ושווי מזומנים מזומנים

 7,537 7,597   מזומנים מוגבלים
 157,917 203,297   המחאות לגבייה וחותקל

 178 136    חייבים ויתרות חובה 
     

 173,001 229,479   בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 החשיפה המירבית לסיכון אשראי בגין לקוחות והמחאות לגביה לפי תחומי פעילות של הלקוחות הינה כדלקמן:            

  
 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

     
 42,638 57,473   בנייהו נדל"ן

 20,055 18,586   תשתיות 
 17,055 8,782   סחר, יבוא ושיווק

 11,212 14,352   הובלה ולוגיסטיקה
 9,317 12,788   תעשיה

 7,896 7,962   קמעונאות
 7,580 8,182   חקלאות וגינון

 6,001 10,988   קונסטרוקציה ופלדה
 5,211 19,255   שירותים

 30,952 44,929   אחרים
     

 157,917 203,297   בדצמבר 31יתרה ליום 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים -13 באור

 
 )המשך( סיכון אשראי .ג
 

 :, ברוטולגבייהוהמחאות  לקוחות שלפתוחים  חובות גיול להלן(  2) 

 

ת אשר לדע"ח, ש אלפי 1,598 -כ שיתרתם ותלקוח של ותלחוב יםאלפי ש"ח מיוחס 621 -מירידת ערך בסך כ יםהפסד  )*(
קיים סיכון לכשל אשראי בגינם, בעקבות הרעה במצבם הפיננסי. זאת על אף שהחברה טרם החלה בהליכי גביה חברה ה

  בגינם.
 

 ברי הינם ערך לירידת הפרשהכלל  הוכרה לא שבגינם"ח, ש אלפי 5,329 -סבורה כי סכומים בפיגור בסך כ החברה)**( 
, הלקוחות עם החברה הגיעה אליהם והסדרים הלקוחות של יםהתשלומ דפוסי על בהתבסס, היתר בין זאת. גביה

 .מימוש בטוחותאפשרות לו/או  הדיווח תקופתתום  לאחר החוב הסדרת, היתר בין, הכוללים
 

מעבר להפרשה לירידת ערך לגבי חובות לקוחות שהינם בפיגור, נוספת להערכת הנהלת החברה, אין צורך בהפרשה 
 המצריכות הפרשה.חדשות יות ספציפיות אלא בהתקיים ראהאמורה לעיל, 

 
 כדלקמן:הינה , והמחאות לגבייה התנועה בהפרשה לירידת ערך בגין יתרות לקוחות   (3)    

 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

     
 8,314 10,546   בינואר 1יתרה ליום 

 (124) (113)   ביטול הפסד מירידת ערך
 (2,597) (1,306)   גריעת הפסד מירידת ערך

 4,953 7,473    הפסד שהוכר כתוצאה מירידת ערך
     

 10,546 16,600   בדצמבר 31יתרה ליום 

 

  החוב את לגבות סיכוי שאין משוכנעת החברה אם אלא, ערך מירידת בהפסד להכרה משמש ערך לירידת ההפרשה חשבון
דת ערך בסך הפרשה כללית לירי לקבוצה 2017בדצמבר  31ליום . אבוד כחוב הפיננסי הנכס כנגד ישירות מקוזז הוא ואז

לגבי שיעור חזרות של אשר מבוססת בעיקר על ניתוח מגמות היסטוריות  אלפי ש"ח( 507 -2016אלפי ש"ח ) 657 -של כ
 וכן על ניתוח של דירוגי אשראי ומידע חיצוני, כאשר זמינים.המחאות בקבוצה והצלחת גבייתן, 

 
 בטחונות   (4)

 

 31עת מלקוחותיה העמדת בטוחות. ליום למעת  הקבוצהדורשת להקטנת סיכוני אשראי,  הקבוצהכחלק ממדיניות 
לקוחות המסתכם  10להבטחת חובם של ומטלטלין אחרים כלי רכב  ,מוטלים שעבודים שונים על נדל"ן 2017בדצמבר 

מכירה בירידת ערך נוספת לזו  תהיהיהשונים, החברה  טחונותיהבלהערכת החברה, אילולא מתן  ש"ח.אלפי  16,211 -לכ
 .נוספים"ח ש אלפי 59 -כ( לעיל בסך של 3בסעיף ) מורההא

 
 
 
 

 בדצמבר 31 ליום 

 2017 2016  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

שלא  נרשמה  

בגינם ירידת 

 )**( ערך

 )*( שנרשמה בגינם ירידת ערך

שלא  נרשמה 

 בגינם ירידת ערך

 שלא נרשמה בגינם ירידת ערך ירידת ערך ם שנרשמה בגינ

  ירידת ערך יתרה ברוטו  ירידת ערך ברוטויתרה 

       
 507 863 151,233 657 224 198,197 בפיגור אינם 
 248 1,699 1,066 85 958 2,181 יום 0-30 של פיגור 
 939 5,299 81 415 3,127 1,855 יום 31-120 של פיגור 
 8,852 14,021 9 15,443 20,034 1,293 ומעלה יום 120  של פיגור  

       
 203,526 24,343 16,600 152,389 21,882 10,546 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים -13 באור

 
 תסיכון נזילו  .ד
 

גישת הקבוצה היא להבטיח, ככל שניתן, את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועדן, בתנאים רגילים 
חברות תחזית תזרימי מזומנים נקבעת הן ברמת יעה במוניטין. ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או פג

בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות הנזילות שלה כדי לוודא  הנהלת הקבוצה. הקבוצה כולהוהן ברמת  הקבוצה בנפרד
 שהקבוצהשקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים, תוך הקפדה שבכל עת יהיו מספיק מסגרות אשראי לא מנוצלות כך 

אמות המידה הפיננסיות בבמצב של גידול בתיק הלקוחות וכן תמשיך לעמוד לא תחרוג ממסגרות האשראי שנקבעו לה 
להשתמש בחוב לצורך מימון  תוכניות ההנהלהבהן היא מחויבת לעמוד. תחזיות אלו מביאות בחשבון גורמים כגון 

לקבוצה תלות רבה  טרות של יחסי נזילות מסויימים.עמידה במו עמידה באמות מידה פיננסיות צפי להחזר חוב, ,הפעילות
 הקבוצהשל אחר קושי בהעמדת אשראי על ידי בנקים. הקטנת מסגרות אשראי על ידי בנקים, ביטול מסגרות אשראי וכל 

  .הקבוצה ובהיקפי פעילותההעסקית של  הבהתפתחות עלולים לפגוע באופן ניכרחליפיים בהשגת מקורות מימון 
 

ש"ח, אשר אינן  מיליוני 26-של כלקבוצה מסגרות אשראי מתאגידים בנקאיים בסכום כולל  2017בדצמבר  31נכון ליום 
 מנוצלות.

 
אומדן תשלומי  כולל לא מהוונים,הקבוצה בסכומים הפירעון החזויים של ההתחייבויות הפיננסיות של  להלן מועדי

 ריבית. 
 
הערך  

 בספרים
 

  עד חצי שנה
 

  חודשים 7-12
 

 שניהשנה 
 -שנה שלישית

 רביעית
סה"כ תזרים 
 מזומנים חזוי

 אלפי ש"ח 

      2017בדצמבר  31ליום 
אשראי מתאגידים 

 75,886    -     -  74,984 902 74,082  בנקאיים
 31,359    -     -  30,829 530 30,299 אשראי מאחרים

 73,588 49,613 11,856 744 11,375 67,447 גרות חובא
ונותני ספקים 

  שירותים
 

717 
 

717 - - - 
 

717 
 1,735 - - - 1,735 1,735 זכאים ויתרות זכות

       
 174,280 15,259 106,557 11,856 49,613 183,285 
       

      2016בדצמבר  31ליום 
אשראי מתאגיד 

 72,412 - - 71,315 1,097 70,218 בנקאי 
 61,035 - - 59,307 1,728 57,580 אשראי מאחרים

ונותני ספקים 
  שירותים

 
839 

 
839 - - - 

 
839 

 1,120 - - - 1,120 1,120 זכאים ויתרות זכות
       
 129,757 4,784 130,622 - - 135,406 

 
 

אומדן במועד סיומן בשנה נוספת.  יוארכו שהלוואות מתחדשות מתאגידים בנקאייםנעשה בהנחה  הניתוח בטבלה לעיל
בריבית וצג בטבלה לעיל בשל היותו אשראי תשלומי הריבית בגין אשראי מתאגידים בנקאיים עשוי להיות שונה מהמ

 ובשל כך שהקבוצה צורכת אשראי על פי צרכיה ולא בהכרח ברמה קבועה. משתנה
הפרעון עשויים  המזומנים הכלולים בניתוח מועדי לא צפוי שתזרימילמעט האמור לעיל, להערכת הנהלת החברה, 

 להתרחש מוקדם יותר באופן משמעותי או בסכומים משמעותיים יותר מהמתואר בטבלה לעיל.
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים -13 באור
 

 סיכוני שוק ה.
 

, תוך מקסום רת פרמטרים מקובליםמטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסג
ים משינוי כתוצאה ובהונה קבוצהה ברווחי לפגיעה הסיכוןסיכון השוק העיקרי אליו חשופה הקבוצה הינו  .הרווחיות

בגין הריבית,  בשיעורי לשינויים חשיפת הקבוצהמבעיקר  נובע סיכון הריבית .על מכשיריה הפיננסייםהריבית  שיעוריב
על עסקאות ניכיון  שגובה הקבוצה מלקוחותיההריבית שנטלה מבנקים, ללא שינוי דומה בשיעור אשראי בריבית משתנה 

בהם חלה עליה בשיעור הריבית . במצבים קבוצהאשר עלול להביא לשחיקת המרווחים התפעוליים של ה, מצב והלוואות
בנקאיים, שהריבית עליו משתנה  ידי תאגידים-על אשראי שמועמד לה עללספוג את עליית הריבית  קבוצהנאלצת ה במשק

בגינן הוא קבוע ונקבע  הריביתכיון שטרם הסתיימו ששיעור יהנהריבית על עסקאות מבלי לקבל פיצוי מנגד בהגדלת שעורי 
המאפשרים לה  ריבית ם של שעורישומרת על טווחיקבוצה, מאחר והקבוצה . להערכת העסקת הניכיוןביום ביצוע מראש 

 ת, ובשים לב לכך שאורך חיי עסקת ניכיון ממוצעחיות גם במידה וחלה עליה בשיעור הריבית במשקלשמור על שיעורי רוו
 , חשיפתה למצבים כאלה אינה מהותית.חודשים 2-3   הינו לרוב

 
  סיכוני מטבע חוץ( 1)

 
 הינה כדלקמן:בגין מכשירים פיננסיים לסיכוני מטבע חוץ  קבוצהחשיפת ה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2017בדצמבר  31ליום  

 
 מטבע חוץ 

 ללאבשקל  
 סה"כ הצמדה

 אלפי ש"ח 

    נכסים
    

 18,449 17,656 793 מזומנים 
 7,597 7,597 - מזומנים מוגבלים

 203,297 203,297 - לגבייה ושטרות לקוחות

 136 113 23  חייבים ויתרות חובה 

    
 816 228,663 229,479 

    התחייבויות
    

 67,447 67,447 - אגרות חוב 
 104,381 104,381 - ואחרים  יםבנקאי יםאשראי מתאגיד

 717 717 - ספקים והמחאות לפרעון 

 1,735 1,728 7   זכאים ויתרות זכות

    
 7 174,273 174,280 

    
 55,199 54,390 809 עודף נכסים על התחייבויות

 2016בדצמבר  31ליום  

 
 מטבע חוץ 

 ללאבשקל  
 סה"כ הצמדה

 אלפי ש"ח 

    נכסים
    

 7,369 6,846 523 מזומנים 
 7,537 7,537 - מזומנים מוגבלים

 157,917 157,917 - ושטרות לגבייה לקוחות

 178 162 16  חייבים ויתרות חובה 

    
 539 172,462 173,001 

    התחייבויות
    

 127,798 127,798 - ואחרים  תאגיד בנקאיאשראי מ
 839 839 - ספקים והמחאות לפרעון 

 1,120 1,080 40   זכאים ויתרות זכות

    
 40 129,717 129,757 

    
 43,244 42,745 499 עודף נכסים על התחייבויות
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 מכשירים פיננסיים  )המשך( -13באור 
 

 )המשך( סיכוני שוק ה.
 

 )המשך( סיכוני מטבע חוץ( 1)
 
 

 ותניתוח רגיש   
 

משפיע על ההון ועל הרווח והפסד בסכומים המוצגים להלן. ניתוח זה נעשה שינוי בשער החליפין של מטבעות חוץ היה 
בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שעורי הריבית, נשארו קבועים ומבוסס על שינויים בשערי החליפין אשר לדעת 

 הקבוצה הינם אפשריים באופן סביר נכון לתום תקופת הדיווח.
 
 

 2017בדצמבר  31ליום    

 חאלפי ש"   

 רווח  הון   

     
 20 15   5% -עליה בשער הדולר ב

 21 16   5%-עיקר אירו( בעלייה בשער מט"ח אחר )ב
 

 
 2016בדצמבר  31ליום    

 אלפי ש"ח   

 רווח  הון   

     
 8 6   5% -עליה בשער הדולר ב

 17 13   5%-עלייה בשער מט"ח אחר )בעיקר אירו( ב
 

 לירידה בשערי החליפין תהיה השפעה זהה, אם כי בכיוונים הפוכים, על ההון והרווח לפני מס.        
 
 

 סיכון ריבית   ( 2) 
 
 ים נושאי הריבית של הקבוצה:להלן פירוט בדבר סוגי הריבית של המכשירים הפיננסי         
 

 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
     מכשירים בריבית קבועה לא צמודה

     
 165,169 210,894   נכסים פיננסיים

 (57,580) (97,746)   יות פיננסיותהתחייבו
     
   113,148 107,589 

     שתנהמכשירים בריבית מ
     

 - 4   נכסים פיננסיים 
 (70,218) (74,082)   התחייבויות פיננסיות

     
   (74,078) (70,218) 
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 )המשך(  פיננסיים מכשירים -13באור 

 
 )המשך( סיכוני שוק ה.

 
 )המשך( סיכון ריבית   ( 2) 

 
 ניתוח רגישות

 
בשווי הוגן דרך רווח והפסד, ולכן לשינוי בשעורי  אינם נמדדיםבריבית קבועה  קבוצהה מכשירים הפיננסיים שלה

 הריבית לתקופת הדיווח לא צפויה להיות כל השפעה על הרווח והפסד של החברה.
             

ינוי הש ן.להלבטבלה שינוי בשיעורי הריבית המשתנה היה משפיע על ההון ועל הרווח לפני מס בסכומים המוצגים 
 אשראי מתאגידים בנקאיים. בשל בעיקר  הינוכתוצאה מעליה בשיעור הריבית   לפני מסברווח 

 
קבועים ומבוסס על שינויים בשערי החליפין, אשר לדעת  וניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, נשאר

 החברה, הינם אפשריים באופן סביר נכון לתום תקופת הדיווח.
 

 2017בדצמבר  31ליום    

 אלפי ש"ח   

 שינוי ברווח   שינוי בהון   

     
 (1,482) (1,096)   2% -עליה בשיעור הריבית ב

 1,482 1,096   2%-ירידה בשיעור הריבית ב
 
 

  2016 מברבדצ 31ליום    

 אלפי ש"ח   

 ברווח שינוי  שינוי בהון   

     
 (1,404) (1,053)   2% -עליה בשיעור הריבית ב

 1,404 1,053   2%-ירידה בשיעור הריבית ב
 
 שווי הוגן  .     ו
 

 בלבד גילוי לצורכי הוגן בשווי שנמדדים פיננסיים מכשירים (1)
 

, סיים מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומניםפיננ תם וההתחייבויולהערכת הקבוצה, הערך בספרים של נכסי
, אשראי מאחרים, ספקים, זכאים  יםבנקאי יםת חובה, אשראי מתאגידו, חייבים ויתרושטרות לגבייה לקוחות

 ויתרות זכות  תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
 

אלפי ש"ח,  67,447 -בספרים הינו כ 2017 ברבדצמ 21השווי ההוגן של אגרות החוב של החברה אשר ערכן ביום 
ש"ח. אומדן השווי ההוגן נעשה בהתבסס על מחיר הסגירה המצוטט של אגרות החוב  אלפי 69,727 -בכ נאמד

 בהיררכיית השווי ההוגן(. 1בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום המסחר האחרון לתאריך הדיווח )רמה 
 

 הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים םמכשירי של הוגן שווי היררכיית (2)
 

בשווי  דדונמ 1מסדרה  התחייבויותייםכתבי אופציה  2015-ו 2016בדצמבר  31במהלך השנים שהסתיימו בימים 
בהיררכית השווי ההוגן. השווי ההוגן של כתבי האופציה  1הוגן על בסיס עיתי תוך שימוש בשיטת הערכה מרמה 

אביב, בסוף יום המסחר האחרון הסמוך -ירן בבורסה לניירות ערך בתללמניות נקבע על בהתבסס על ציטוט מח
  למועד הדוח.
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  מסים על ההכנסה -14באור 
 

 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה .א
 
 עור מס חברותיש   
 

 :2015-2017בשנים  קבוצהללהלן שיעורי המס הרלוונטיים .    1                
2015 – 26.5% 
2016 – 25% 
2017 - 24% 

 
, אשר 2016 -(, התשע"ו 216אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016בינואר  4ביום 

כך שיעמוד על  1.5%ואילך בשיעור של  2016בינואר  1קבע, בין היתר, את הורדת שיעור מס חברות, החל מיום 
25%. 

חושבו בהתאם לשיעור המס  2016בינואר  4ליום  , יתרות המסים הנדחים25% -כתוצאה מהורדת שיעור המס ל
 החדש כפי שנקבע בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה, לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך.

אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  2016בדצמבר  22כמו כן, ביום 
, אשר קבע, בין היתר, את הורדת שיעור מס חברות משיעור 2016-( התשע"ז2018 -ו 2017קציב התקציב לשנות הת

והפעימה השנייה לשיעור  2017, החל מינואר 24%בשתי פעימות. הפעימה הראשונה לשיעור של  23% -ל 25%של 
 ואילך. 2018החל מינואר  23%של 

חושבו  2017בדצמבר  31המסים הנדחים ליום  בשתי פעימות, יתרות 23% -כתוצאה מהורדת שיעור המס ל
בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 

 (, לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך. 2018 -ו 2017לשנות התקציב 
אלפי ש"ח כנגד  62-מסים נדחים בסך של כנכסי בהשפעת השינוי בשיעורי המס לשנת הדיווח התבטאה בקיטון 

 הוצאות מסים שהוכרו ברווח והפסד.
 

 המסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים בטבלה לעיל.
 

)להלן:  1961 -"א התשכלפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(  188פורסם ברשומות תיקון  2012 בינואר 12 ביום .2
"אימוץ תקני  - 29תקן חשבונאות מס'  הוראת שעהכך שנקבע בא לפקודה 87סעיף  תוקןתו "הפקודה"( במסגר

 החייבת ההכנסה בקביעת יחול לא בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד שפרסם(" IFRSדיווח כספי בינלאומיים )
ביולי  31ביום  "(.השעה)להלן: "הוראת  הכספיים בדוחות הוחל זה תקן אם אף, 2011עד  2077 המס שנות לגבי
 2013 -ו 2012לפקודה במסגרתו הוארך תוקף הוראת השעה לגבי שנות המס  202פורסם תיקון  2014

 
 
  

 מרכיבי הוצאות מסים על הכנסה .ב
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015  

 אלפי ש"ח 

    
    הוצאות )הכנסות( מסים שוטפים

 3,556 5,231 6,467 בגין השנה השוטפת

 33 (10) 23 התאמות בגין שנים קודמות, נטו

    
 6,490 5,221 3,589 
    

    הוצאות )הכנסות( מסים נדחים
 - 144 62 שינוי בשיעורי המס

 5 (527) (1,409) (1) יצירה והיפוך של הפרשים זמניים
 (1,347) (383) 5 
    

 5,143 4,838 3,594 

    

         מתוכם סכום הטבה הנובע לראשונה מהכרה בנכס ( 1)
 מס נדחה מתקופות קודמות

 
43 

 
- 

 
15 
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 )המשך( מסים על ההכנסה - 14באור 
 

 בגין מרכיבי רווח כולל אחר (כנסהוצאה )המסים על ה ג.
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015  

 אלפי ש"ח 

  

 (1) (11) 2 ידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרתמד

 
 מסים על הכנסה שהוכרו ישירות בהון ד.
 

 2017 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 אלפי ש"ח 

    

 נטו ממס מסהוצאת  לפני מס 

  
בהנפקת אגרות חוב שהוכר  ניהורכיב 

 אופציהכתבי ו

 
 

4,148 

 
 
(954) 

 
 

3,194 

 
 

 התאמה בין המס התאורטי על הרווח לפני מסים לבין הוצאות מסים .ה
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    
 14,146 18,759 21,144 רווח לפני מסים על הכנסה

    

 26.5% 25% 24% שעור המס הסטטורי של הקבוצה

    

 בוצהשל הקהסטטוטורי מחושב לפי שיעור המס  מס
 

5,075 
 

4,690 
 

3,749 

    
    :תוספת )חסכון( בחבות המס בגין

    
 74 119 37 הוצאות לא מוכרות 

    משניםוהפרשים זמניים  הפסדים בגין נדחים מסים יצירת
 (15) - (43) קודמות שבגינם לא נרשמו מסים נדחים 

 33 (10) 23 קודמות שנים בגין מסים

 - 144 62 המס בשיעור השינוי השפעת

 (17) (41)    -  הכנסות פטורות
 (227) (68) (12) בספרים לעומת מס הכנסה הוצאותידה של הפרש בין בסיס המד

 (3) 4 1 הפרשים אחרים
    

 68 148 (155) 
    

  3,594 4,838 5,143 בדוח רווח והפסדמסים על ההכנסה הוצאות 
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 )המשך( מסים על ההכנסה - 14באור 
 

 מסים נדחים:נכסי והתחייבויות  .ו
 

 והתחייבויות מיסים נדחים שהוכרו  נכסי  (1)

 
מסים נדחים מחושבים בהתאם לשיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך. התנועה בנכסי והתחייבות מסים נדחים   

 מיוחסת לפריטים הבאים:
 

הפרשה 
לחובות 

 מסופקים

 
 

התאמות לבסיס 
  מזומן

 
 

נדל"ן 
 להשקעה

רכיב הוני 
שהוכר בהנפקת 

אגרות חוב 
 הוכתבי אופצי

 
הפסדים 
והפרשים 

 סה"כ אחרים

ת נכס )התחייבות( יתר
 1ליום  מס נדחה
 (425) (1,022) 2,203 2016בינואר  

 
 
- 

 
 

42 798 
       

נזקפו לרווח ששינויים 
 50 59 352  והפסד

 
- 

 
66 527 

השפעת השינוי 
 (17) (41) (85) בשיעורי המס

 
- 

 
(1) (144) 

שינויים שנזקפו לרווח 
 - - - כולל  אחר

 
- 

 
11 11 

       

ת נכס )התחייבות( יתר
 31ליום  מס נדחה
 (392) (1,004) 2,470 2016 בדצמבר

 
 
- 

 
 

118 1,192 

       
אשר נזקפו שינויים 

 (76) (236) 1,379 לרווח והפסד
 

275 
 

67 1,409 
השפעת השינוי 

 (6) (9) (29) בשיעורי המס
 
(12) 

 
(6) (62) 

שינויים אשר נזקפו 
 - - - ישירות להון

 
(954) 

 
- (954) 

שינויים אשר נזקפו 
 - - - לרווח כולל  אחר

 
- 

 
(2) (2) 

       

ת נכס )התחייבות( יתר
 31ליום  מס נדחה
 (474) (1,249) 3,820 2017 בדצמבר

 
 
(691) 

 
 

177 1,583 

 
 התחייבויות מסים נדחים שלא הוכרו (2)

 
ת, לא נוב ותהמתייחסים להשקעה בחבר בגין הפרשים זמנייםסים נדחים , התחייבות מ2017בדצמבר  31ליום 

 בעתיד הנראה לעין. ן, ובכוונתה שלא לממשהחברהנתונה בידי את החברות הוכרה מאחר וההחלטה האם למכור 
 

 הפסדים להעברה: .ז
 

החברה הכירה  .ש"ח(אלפי  34 - 2016)ש"ח אלפי  166 -לחברה הפסד עסקי להעברה בסך כ 2017בדצמבר  31ליום 
 בנכס מס נדחה בגין הפסד זה.

 
לא הכירה  הקבוצה. ש"חאלפי  53 -לחברות הקבוצה הפסדי הון להעברה בסך כ 2016-ו 2017בדצמבר  31לימים 

, בהיעדר צפי להכנסה חייבת כנגדה ניתן יהיה לנצל הפסדים אלה בעתיד אלה הון בנכסי מסים נדחים בגין הפסדי
 הנראה לעין.

 
 י המס הקיימים בישראל, אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצרכי מס.לפי חוק

 
 שומות מס סופיות .ח

 
לחברה ולחברות מאוחדות שומות מס סופיות )לרבות שומות עצמיות הנרשמות כסופיות( עד וכולל שנת המס 

2013 . 
 

את דוחותיהן למס  הדוחות הכספיים של אופל, אינווסטנט ומירסני ערוכים על בסיס מצטבר, אך הן עורכות
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הכנסה על בסיס מזומן. אופל, אינווסטנט ומירסני מכירות בהתחייבות מסים נדחים בגין הפרש עיתוי זה ולהערכת 
 הקבוצה, החשיפה, אם וככל שקיימת בגין עניין זה, אינה בעלת השלכות מהותיות.

 
 

 והתחייבויות תלויות, שעבודים התקשרויות -15באור 
 

 תהתקשרויו   .א
 

נחתמה תוספת להסכם  2015במרס  23. ביום 2006שוכרת את משרדיה הנוכחיים באשדוד החל משנת  אופל .1
עם אופציה להארכה אוטומטית, אלא אם  2017במאי  31השכירות אשר האריכה את תקופת השכירות עד ליום 

ה אופל דמי שילמ 2017שעד לחודש מאי בעבור התקופה  .2019במאי  31יודיע מי מהצדדים אחרת, עד ליום 
 לחודש. אלפי ש"ח 20-שכירות בסך של כ

ד וע 2017יוני חודש השכירות וסיכמו כי החל מ הסכםלא להאריך את שהחליטו הצדדים  2017במהלך חודש אפריל 
למועד עזיבת ועד  2017מחודש אוקטובר ש"ח והחל לפי א 20-דמי השכירות יהיו כ 2017ספטמבר חודש ל

 ש"ח לחודש.לפי א 21-שיים יהיו כדמי השכירות החודהמשרדים 
 אלפי ש"ח להבטחת התחייבויותיה כלפי בעל הנכס. 45 -אופל העמידה ערבות בנקאית בסך של כ

  .(8) )ג( 22באור ראה  -באשדוד חדשים לפרטים בדבר התקשרות אופל בהסכם שכירות למשרדים 

 

 3שנים, החל מיום  5לתקופה של  לשכירת משרדים בבאר שבעהסכם ב אופל התקשרה 2016ביוני  21ביום  .2
 אופלתשלם  שלוש השנים הראשונות מהלךבשנים נוספות.  5-, עם אופציה להארכת ההתקשרות ב2016באוקטובר 

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ, ובמהלך השנים הרביעית והחמישית תשלם אופל  15-בסך של כשכירות חודשיים  דמי
"ח בתוספת מע"מ. ככל ותמומש האופציה כאמור, יעודכנו דמי אלפי ש 15.5-דמי שכירות חודשיים בסך של כ

. דמי השכירות החודשיים כאמור צמודים למדד. להבטחת ש"ח אלפי 16.5 -כלסך חודשי של  השכירות החודשיים
  אלפי ש"ח. 52 -התחייבויותיה כלפי בעל הנכס העמידה אופל לטובתו ערבות בנקאית בסך של כ

 

שנים  5-תקופת השכירות בהוארכה  2016בשנת  .2002באפריל  1מיום יה בחולון החל שוכרת את משרד אינווסטנט .3
להבטחת תשלומי השכירות העמידה החברה לטובת  .אלפי ש"ח 10.1 -בתמורה לתשלום חודשי של כ נוספות

 .השכירותאלפי ש"ח, המתחדשת מעת לעת בהתאם להסכם  103-השוכרים ערבות בנקאית בסכום של כ

 

ועד לחודש  2007. על פי ההסכם, החל מחודש יוני 2007כרת את משרדיה בראשון לציון החל מחודש יוני מירסני שו .4
חודש הסכם שכירות  2017 מאיבחודש  אלפי ש"ח צמודים למדד. 6עמדו דמי השכירות החודשיים על סך  2017יוני 

להבטחת  .אלפי ש"ח צמודים למדד 16דמי השכירות החודשיים עודכנו לסכום של  .שנים 3, לתקופה של המשרדים
אלפי ש"ח, אשר מתחדשת מעת   18-תשלומי השכירות העמידה החברה לטובת השוכרים ערבות בנקאית בסך של כ

 לעת, בהתאם לתקופת השכירות.

 

 2015בספטמבר  30ועד ליום  2010באוקטובר  1החל מיום , אינווסטנטבהתאם להסכם להשכרת נכס נדל"ן של  .5
, חודש הסכם השכירות עד 2015באוקטובר  6אלפי ש"ח. ביום  9 -כירות החודשיים בסך של כהסתכמו דמי הש

אלפי ש"ח. בנוסף נקבע כי סכום דמי  9.3  -דמי השכירות החודשיים עודכנו לסך של כו 2020בספטמבר  30ליום 
 מדי שנה. 3% -השכירות החודשיים יעלו ב

 

 2018בינואר  1ל"ן שבבעלותה. הסכם אחד הינו בתוקף עד ליום מירסני קשורה בשני הסכמים להשכרת נכסי הנד .6
בתמורה לדמי שכירות  2020בינואר  1אלפי ש"ח לחודש עם אופציה להארכתו עד ליום  2.1בתמורה לסכום של 

ודמי השכירות בחודשיים בגינו  2015אלפי ש"ח. הסכם השכירות השני היה בתוקף עד לחודש מאי  3חודשיים של 
 6 -בתמורה לסכום של כ 2016חודש הסכם השכירות האמור עד לחודש מאי  2015מאי חודש לפי ש"ח. בא 5.8היו 

אלפי  6.3 -בתמורה לסכום של כ 2018חודש הסכם השכירות האמור עד לחודש מאי  2016אלפי ש"ח. בחודש מאי 
 ש"ח.

 

 )ג(. -)ב( ו 22ור ביאראה  –לפרטים בדבר התקשרויות בהסכמים עם בעלי השליטה וצדדים קשורים  .7
 

התקשרה אופל עם צד שלישי בהסכם שבמסגרתו קיבלה זיכיון להפצת כרטיסי אשראי  2012באוקטובר  15ביום  .8
תשווק את כרטיסי האשראי ותהווה נקודת מכירה וטעינה לכרטיסים אלה, בכפוף אופל נטענים. בהתאם להסכם, 

הכנסות  בה אופל לשלם לנותנת הזיכיון סכום קבוע.לתנאים המוגדרים בהסכם. בגין כל כרטיס שיימכר התחיי
 ת לעסקי הקבוצה.ומהותי ןפעילות זאת אינאופל מ
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 )המשך(תלויות  והתחייבויותהתקשרויות, שעבודים  -51באור 

 
 )המשך( תהתקשרויו   .א

 
חברות ת ומסגרות אשראי, נדרש ןהקבוצה לבין תאגידים בנקאיים אשר העמידו להחברות בין  הסכמיםעל פי  .9

של בהיקפים בכל עת, הקבוצה בהעמדת ממסרים דחויים המשמשים כבטוחה לטובת התאגידים הבנקאיים, 
חברות ת ועומד 2017בדצמבר  31ליום פי שנקבע בכל אחד מההסכמים. כ מסך האשראי המועמד 142%-180%

חריגות אולם  ,להעמיד ההמחאות שנדרשותבהיקף חברות הקבוצה  לא עומדותמעת לעת, הקבוצה בדרישה זו. 
על פי רוב בתוך מספר ימי עסקים בודדים, באמצעות העברת המחאות נוספות לתאגידים  ,מוסדרות כאמור

 הבנקאיים.
 

 ישראלית בהסכם להתקנת מערכת ממוכנת פרטית עם חברה הקבוצה  ו חברותהתקשר 2014 בדצמבר 22ביום  .10
שרותי מכירת והמרת מט"ח  הקבוצהאמצעותה נותנת עסקאות המרת מט"ח באמצעות כרטיסי אשראי, אשר בל

, אלא אם אחד הצדדים יודיע אחרת, לתקופה בלתי מוגבלתבתשלומים, באמצעות כרטיסי חיוב. ההסכם הינו 
באמצעות שנעשות בגין עסקאות  הקבוצהבכפוף לתנאי ההסכם. במסגרת ההסכם נקבע גובה העמלות אותן תשלם 

 את העמלות על הלקוחות.וצה על פי רוב משיטה הקבהמערכת. 
 

    -ים ימסגרות אשראי על ידי ארבעה תאגידים בנקאלקבלת  מיםחברות הקבוצה בהסכשל באשר להתקשרויות  .11
 .ג'9ראה באור 

 
 שעבודים: .ב

 
מיליוני ש"ח,  74 -מתאגידים בנקאיים, המסתכם למועד הדוחות הכספיים בסך של כה הקבוצה אשראי שנטלכנגד   .1

שטרות וניירות ערך, המופקדים  על מסמכים וכן המחאת זכויות בגיןשעבוד קבוע ראשון  וצההקביצרו חברות 
, וכן שעבוד צף על מסמכים, שטרות וניירות ערך למטרה אחרתרת או ולגוביינא, למשמבתאגידים הבנקאיים 

דתם בלבד, ו/או שיופקדו בבנק/ים אחר/ים מעת הפק המופקדים, למעט שטרות בתאגידים הבנקאייםשיופקדו 
. השעבוד אינו מוגבל בסכום ותנאיו אוסרים העברה והתאגידים הבנקאיים החברות הבנותכמפורט בהסכם בין 

   .התאגידים הבנקאייםו/או משכון ו/או שעבוד של הרכוש המשועבד, ללא הסכמת 

 

ל מקרקעין בראשון עשל החברות  יותבזכואינווסטנט ומירסני קיימת משכנתא בדרגה ראשונה על חלקים בחברות   .2
 קבוצה.הלציון ובנשר לטובת אשראי בנקאי שהועמד לטובת חברות 

 
 ש"ח. מיליוני 7.6-בסך כבקשר עם פקדונות משועבדים  )ב(,4ראה באור   .3

 
 :תלויותהתחייבויות  .ג

     
 ת  בהיקף  הוגשו כנגד מירסני וכנגד שלושה נתבעים נוספים שתי תביעות  כספיו 2015במהלך הרבעון הרביעי לשנת   .1

 אלפי ש"ח. במסגרת התביעות טוענים התובעים, בין היתר, כי מירסני פרעה המחאות, אשר נמסרו  112-כולל של כ
 לה  לניכיון  על ידי  שלושת  הנתבעים  הנוספים,  מבלי  שאלו  סיפקו  לתובעים  את  התמורה  בגינה  נמסרו  להם 

במהלך  , השבה  של  סכומי  ההמחאות  שנפרעו  על  ידי  מירסני.ההמחאות הדחויות, ולפיכך דורשים, בין היתר
תקופת הדוח הסתיימו ההליכים המשפטיים בשתי התביעות אשר הוגשו כנגד מרסני, בדרך של פשרה, ללא 

   השלכות מהותיות על מרסני.
 

מסוים של  מרסני,  במהלך תקופת הדוח הוגשה כנגד מרסני תביעה על ידי קבוצת מושכי המחאות הנוגעים ללקוח  .2
במסגרתה טוענים התובעים להשיב אליהם המחאות שנמסרו למירסני לניכיון וכן בקשר עם נזקים שלטענתם 
נגרמו להם. לדעת הנהלת מירסני, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, בשלב זה, בו טרם התקיים דיון 

לגבי חובות ויועציה המשפטיים הנהלת מרסני הערכות אולם  ,בתיק, יש קושי רב להעריך את סיכוי התביעה
 .2018דיון מקדמי בהליך נקבע לחודש יולי  בספרי מרסני. כלפיה קיבלו ביטויהתובעים והלקוח 

 
כולל ש"ח אלפי  394 -התקבלה בחברה שומת מע"מ במסגרתה נדרשה החברה בתשלום של כ 2016בחודש נובמבר   .3

נחתם הסכם שומה בין מע"מ לבין החברה, במסגרתו  2017דש מאי חובריבית והצמדה עד למועד קבלת השומה. 
, 2016הגיעו הצדדים להסכמות בנוגע לקביעות והטענות שעלו בשומה שהתקבלה בחברה בחודש נובמבר 

 . השפעת הסכם השומה על הדוחות הכספיים לתקופת הדיווח אינה מהותית.2013-2016המתייחסת לשנים 
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  הון  - 16באור 

 

 :הון מניות  .א
 

 מניות רגילות   

 2015 2016  2017    ע.נ. ללא ת באלפי מניו

 70,129 70,129 76,968 בינואר  1הון מניות מונפק ונפרע ליום 

 - 6,072 - (4)הונפקו תמורת מזומן במהלך התקופה 

 - 486 - (2) במהלך התקופה למניות ( 1)סדרה  מימוש כתבי אופציה 

 - 281 867 (3)למניות במהלך התקופה ( 2)סדרה  יה מימוש כתבי אופצ

 70,129 76,968 77,835 בדצמבר 31הון מניות מונפק ונפרע ליום 
    

 100,000 100,000 100,000 הון רשום

 
למחזיקים במניות הרגילות של החברה הזכות לקבלת דיבידנדים כפי שיוכרז מפעם לפעם וזכות הצבעה באסיפה   (1)

 רה לפי כל אחד למניה. לכל בעלי המניות מעמד שווה בערך השאריתי של החברה.הכללית של החב

 

  מיליון כתבי אופציה בדרך של הנפקת חבילות של כתבי אופציה     2.3 -כהנפיקה החברה לציבור  2014בדצמבר  7ביום  (2)
 .2016אר בפברו 29( שלא מומשו פקעה ביום 1מיליון כתבי אופציה )סדרה  1.8 -. יתרה של כומניות

 
שהיו פרטיות  , חברותומרסני השליטה בה עם החברות אינווסטנט התקשרו החברה ובעלי 2016בפברואר  21ביום  (3)

ובעלי מניותיהן,  בהסכם  לפיו, בין היתר, תועברנה לחברה על ידי בעלי טת בעלי השליטה בחברה ובשלימלאה בבעלות 
 100%לי השליטה בחברה, כל מניותיהם בחברות אלה, המהוות המניות של אינווסטנט ומירסני, שהינם כאמור גם בע

מהונה המונפק והנפרע  33.39%-מניות של החברה, המהוות כ 23,579,225מהונן המונפק והנפרע ובתמורה תוקצינה להם 
 )בדילול מלא(, לאחר השלמת העסקה.

  
האמור רכישת לפיו, כניסתה לתוקף של  אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה תיקון להסכם 2016במרס  20ביום 

 ההתקשרות הוכפפה לכך שלפני השלמתה תבוצענה הפעולות הבאות:
 
 הנדרשים.    החברה  מוסדות  אישור לקבלת  בכפוף  וזאת  ש"ח, לפחות,  מיליון   3.5בסך  דיבידנד  תחלק  החברה      .1
 לי מניותיה, ללא תמורה, בדרך של זכויות ובדרך של פרסום בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, החברה תנפיק לבע     .2

 הניתנים   אופציה מיליון כתבי   19.5-( כ2014באוגוסט  18דוח הצעת מדף )על בסיס תשקיף המדף של החברה מיום         
 כתב   לכל ש"ח   1.56  של  מימוש  למחיר בתמורה   הקצאתם,  ממועד  שנתיים  לתום  למימוש למניות בחברה, עד        
 מניות  כבעלי   זכאים להם  האופציה   כתבי  התחייבו לוותר על זכאותם לקבלת אופציה. כל בעלי השליטה בחברה         
 כתבי  את   להעביר  לחלופין  ו/או  שיונפקו( מליון כתבי אופציה מתוך סך כתבי האופציה  16.2-בחברה )המהווים כ        
 להמחות  או   להעביר  למכור, שיוקצו להם, כאמור לעיל, לחברה, ללא תמורה ו/או לחלופין שלא לממש,  האופציה        
 בכל דרך שהיא את כתבי האופציה שיוקצו להם,  באופן שהם יפקעו במועד פקיעת כתבי האופציה        

 
התקיימו כל התנאים המתלים  2016באפריל  26התקבל אישור האסיפה הכללית לעסקה וביום  2016במרס  29ביום 

הוקצו לבעלי השליטה מניות החברה כאמור לעיל, וכן הונפקו  2016באפריל  27הנדרשים להשלמת העסקה. לפיכך, ביום 
מתוכם הינם כתבי האופציה עליהם התחייבו בעלי השליטה  16,192,026, כאשר (2)סדרה  כתבי אופציה 19,598,120

רה על השלמת העסקה והחל מאותו מועד מחזיקה החברה במלוא הון המניות של לוותר. באותו מועד הודיעה החב
 אופל, אינווסטנט ומירסני.

 
המניות  23,579,225, מוצגות תחת אותה שליטהבמסגרת הטיפול החשבונאי שננקט לגבי עסקת צירוף העסקים 

לכל שנה, כאילו צירוף העסקים היה בינואר  1שהונפקו בתמורה למניות אינווסנט ומרסני כחלק מההון המונפק ליום 
 בתוקף בתקופה המוקדמת ביותר הכלולה בדוחות הכספיים.

 
שנבעו  מניות רגילות של החברה. סך התקבולים  867,325 -( ל2כתבי אופציה )סדרה  867,325מומשו  2017שנת במהלך 

ועד למועד  תום תקופת הדיווחר אלפי ש"ח. בתקופה שלאח 1,319-לחברה ממימוש כתבי האופציה  כאמור הסתכמו בכ
בסמוך אלפי ש"ח.  318 -נוספים, בתמורה לסך של כ (2כתבי אופציה )סדרה  214,594מומשו אישור הדוחות הכספיים 

 (.2כתבי אופציה )סדרה  2,043,664 במחזור קיימים למועד אישור הדוחות הכספיים
  

    .ש"חאלפי  11,537 -כשל תמורה ב ,מניות רגילות של החברה 6,072,000 הנפיקה החברה לציבור 2016בספטמבר  14ביום  (4)
 אלפי ש"ח נזקפו להון. 604 -הוצאות ההנפקה בסך של כ

 

 200-ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ג'( ו 1,000הכוללות כל אחת, חבילות,  70,000הנפיקה החברה  2017באפריל  9ביום  (5)
מיליון כתבי אופציה  14-ליון ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה ג( מי 70(. סך הכל הנפיקה החברה 3כתבי אופציה )סדרה 

מניה רגילה של החברה,  1-כתב אופציה ל 1כל אחד מכתבי האופציה שהונפקו ניתן למימוש לפי יחס של  .(3)סדרה 
 ש"ח לכל כתב 3.69 -, בתמורה לתוספת מימוש של כ2019באוקטובר  15ועד ליום  2017באפריל  12בתקופה שהחל מיום 

בשל לכל כתב אופציה ש"ח  3.654-כהמעודכנת הינה אופציה )נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, תוספת המימוש 
 (.יםהתאמות בגין חלוקת דיבידנד
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 )המשך( הון  - 16באור 

 
 קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה: .ב

 
בטחונות   מסוימים בעלי שליטהלשם העמדת אשראי לפעילותה השוטפת של הקבוצה על ידי תאגיד בנקאי, העמידו 

השליטה  ביטחונות שולמה לבעליההעמדת . בגין שניתן לקבוצה לטובת התאגיד הבנקאי להבטחת פירעון האשראי
בלתי תלוי, ריבית השוק בגין  חיצוני שהתקבלה ממעריך שווי להערכה בהתאם .3%-1.7% -של שנתי ריבית בשיעור

הסכומים בהתאם, ההפרש בין השווי הכלכלי של העסקה לבין  .1.6% -ה כהינלתקופת הדוח העמדת בטחונות כאמור 
 הוכר כקרן הון מעסקאות עם בעל שליטה.בפועל ששולמו 

 
 דיבידנדים: .ג
 

 הדיבידנדים הבאים הוכרזו ושולמו על ידי החברה: 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

 - - 2,500 (2017 אפרילב 20 - שולם;  2017במרס  23 -רז למנייה ) הוכ אגורות 3.237
 - - 1,001 (2017 ביוני 21 – שולם;  2017במאי  29 -למנייה ) הוכרז  אגורות 1.289
 - - 1,500 (2017 בספטמבר 18 - שולם;  2017באוגוסט  28 -למנייה ) הוכרז  אגורות 1.927
 - - 1,800 (2017בדצמבר  20 -שולם   ;2017בנובמבר  28 -אגורות למנייה )הוכרז  2.313

 - 3,500 - (2016 אפרילב 18 - שולם;  2016במרס  31 -למנייה ) הוכרז  אגורות 7.441

 - 1,000 - (2016בספטמבר  21 - שולם;  2016באוגוסט  30 -למנייה ) הוכרז  אגורות 1.412

 - 2,000 - (2016 בדצמבר 15 - שולם;  2016בנובמבר  23 -למנייה ) הוכרז  אגורות 2.601
 1,000 - - (2015באפריל  14 -שולם   ;2015במרס  23 -אגורות למנייה )הוכרז  2.148
 1,000 - - (2015 ספטמברב 30 -שולם   ;2015באוגוסט  30 -אגורות למנייה )הוכרז  2.14

  
6,801 

 
6,500 

 
2,000 

 
 

   3.20 -ש"ח לבעלי מניות החברה )כ ןמיליו 2.5ה של דיבידנד בסך חלוקאישר דירקטוריון החברה  2018במרס  18ביום 
 .2018באפריל  1למחזיקים במניות החברה נכון ליום  2018באפריל  11אגורות למנייה(. הדיבידנד ישולם ביום 

         
              

 ת משרותים פיננסייםהכנסו -17באור 
 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015  

 אלפי ש"ח 

    
 34,143 40,643 47,825 מעסקאות ניכיוןהכנסות 

 284 249 632 בע הכנסות מהמרת מט

 266 281 126 אחרות

    

   48,583 41,173 34,693 
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 , נטוהוצאות מימון -18באור 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015  

 אלפי ש"ח 

    
    מימון בגין התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת)הכנסות( הוצאות 

    
 1,666 2,069 1,508 ריבית בגין אשראי בנקאי

 318 606 734 עמלות בגין אשראי בנקאי
 3,528 3,425 2,364 (1ריבית בגין הלוואות מאחרים )

 - - 2,235 ת חובאגרוהוצאות מימון בגין 
 217 156 68 עמלת העמדת בטחונות

 (46) 22 35 , נטוהפרשי שער ואחרות

 6,944 6,278 5,683 

    

    מימון בגין התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן הכנסות

 (64) (156) - שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה

    

 6,944 6,122 5,619 

    

 5,194 5,494 6,107 הוצאות ריבית בגין מכשירים פיננסיים שאינם בשווי הוגן

    
 

 

צדדים קשורים ובעלי בדבר  22ראה באור -. לפרטים נוספים שהתקבלו מצדדים קשורים כולל ריבית בגין הלוואות  (1)
 עניין.

 
 

 חובות מסופקים ואבודים הוצאות  -19באור 
 

 צמברבד 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015  

 אלפי ש"ח 

    
 793 2,232 6,054 חובות מסופקיםשינוי בהפרשה ל

 1,631 2,348 999 אבודיםחובות 

    

 7,053 4,580 2,424 

 
 

 יווקהוצאות מכירה וש -02באור 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015  

 אלפי ש"ח 

    

 1,103 1,154 1,503 (1וקידום מכירות ) פרסום
 73 101 108 הוצאות שכר ונלוות

 58 58 54 רותים מקצועייםיש

 35 30 16 עמלות שיווק

    

 1,681 1,343 1,269 

 
יין.בדבר צדדים קשורים ובעלי ענ 22ראה באור   -צדדים קשורים. לפרטים נוספיםשניתנו ע"י  הוצאות פרסום כולל   (1)
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 הוצאות הנהלה וכלליות -21באור 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015  

 אלפי ש"ח 

    
 6,759 4,241 3,402 (1) דמי ניהול

 1,772 2,403 3,587 (1הוצאות שכר ונלוות )
 858 909 1,589 ואחזקת משרדשכר דירה 

 74 88 101 דואר ותקשורת
 1,508 1,889 2,296 (1) רותים מקצועייםיש

 220 245 285 משרדיות
 238 260 299 כיבודים ותרומות ,מתנות

 213 258 450 והפחתות פחת

 81 181 261 אחרות

    

 12,270 10,474 11,723 

 
 בדבר צדדים קשורים ובעלי עניין. 22ראה באור   -כולל תשלומים לצדדים קשורים ובעלי עניין  (1)               
 

 צדדים קשורים ובעלי עניין -22באור 
 

 לצדדים קשורים ובעלי עניין:הטבות ם בדבר עסקאות, תגמול ונתוני .א
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח 

    הכנסות משרותים פיננסים
 - - 22 (4)ראה ב'הכנסות מעסקאות ניכיון 

    
    הוצאות מימון

בגין העמדת  לבעלי שליטה וקרוביהםריבית הוצאות 
 (3וב' 1)ראה ב'  ובטחונות הלוואות

 
452 

 
1,171 

 
1,239 

    
    הוצאות מכירה ושיווק

 - 60 60 (2סעיף ב')ראה  פרסום

    
    הוצאות הנהלה וכלליות

 6,759 4,349 3,600 (1-6דמי ניהול  )ראה ג' 
 333 438 477 (7)ראה ג' שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה

מצדדים קשורים מקצועיים שכר טרחה בגין שירותים 
 105 75 66 (2)ראה סעיף ב'

 - - 58 (8)ראה ג'  לקרוב של בעל שליטהשכר דירה 
 274 328 377 (( )*(10-9))ראה ג'  שליטהשכר לקרוב של בעל 

    

 4,578 5,190 7,471 

    
 14 14 12 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

    
 12 20 23 )*( מתוכו בגין הטבות לאחר סיום העסקה

 
 בדצמבר 31ליום  

 2016 2017 הכספי:יתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין בדוח על המצב 

 אלפי ש"ח 

   
 - 580 (4)ראה ב' לקוחות והמחאות לגבייה

   
 543 610 בעיקר בגין שכר, דמי ניהול וריבית שוטפותהתחייבויות 

   
 13,246 5,250 בגין הלוואות מצדדים קשורים שוטפותהתחייבויות 
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 )המשך( צדדים קשורים ובעלי עניין -22באור 
 

 :צדדים קשורים ובעלי ענייןעסקאות עם ים בדבר פרטים נוספ    .ב
 

בגין אשראי שהועמד לקבוצה על ידי תאגיד בנקאי העמידו בעלי שליטה מסוימים בטחונות בדרך של יצירת  .1
 . מיליון ש"ח( 7.1 -2016)מליון ש"ח  2.5בסך כולל של  2017בדצמבר  31נכסי נדל"ן המסתכמים ליום שעבודים על 

 ש"ח. אלפי  68-של כבסך   הביטחונות כאמור הסתכמו בגין העמדת  2017בשנת  מה הקבוצהשרש המימוןהוצאות 
 אלפי ש"ח(. 201 – 2015אלפי ש"ח,  141 – 2016)
 

לא מהותיים בהיקפים פרסום שרותי רותים מקצועיים וישהקבוצה דיווח התקבלו על ידי במהלך תקופת ה .2
 רותים האמוריםיהסתכם היקף הש 2017כללית. בשנת הה אסיפבאושרה שירותים אלו קבלת מצדדים קשורים. 

 אלפי ש"ח(. 105 – 2015אלפי ש"ח,  135 – 2016אלפי ש"ח ) 126-כב

 

בשנת  הקבוצה הכירה ,3.5%-6%ה לא צמודה בשיעורים של קבועבגין העמדת הלוואות, נושאות ריבית שנתית  .3
 בהתאמה(., 2016 -ו 2015לשנים  אלפי ש"ח 1,030-ו אלפי ש"ח 1,158)אלפי ש"ח  384בהוצאות מימון בסך של  2017

 

ן אחת מהן קשור אחד מבעלי השליטה ואשר מועד פרעו ןניכיון במהלך שנת הדיווח אליה מספר עסקאותבגין  .4
במהלך העסקים הרגיל בחודש מרס  אותידי ועדת הביקורת כעסק-עלו אושר אות. העסק2018ביוני  1 -נדחה ל

2018. 
 

 :שליטההסכמים עם בעלי בר פרטים נוספים בד .ג

דניאל מר זכאי , 2013ביוני  17החל מיום מיום הקמתה.  במשרה מלאה אופלשמש כמנכ"ל ממזרחי,  אלמר דני .1
 לו כנגד חשבונית. המשולמים, בגין כהונתו כמנכ"ל אופל, אלפי ש"ח לחודש בתוספת מע"מ 61סך של למזרחי 

ל החברה, בגין תפקידו כמנכ" בתוספת מע"מאלפי ש"ח לחודש  15לגמול בסך של מזרחי דניאל בנוסף זכאי מר 
 .שולם כנגד חשבוניתמאשר 
ולאחר שהתקבל אישור של וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה הכללית  2016באוגוסט  11ביום 

החל מחודש  את עדכון דמי הניהול החודשיים של מר דניאל מזרחי כמנכ"ל החברה ומנכ"ל אופל רטרואקטיבית
 אלפי ש"ח, בהתאמה. 71 -אלפי ש"ח ו 16  -ל 2016יוני 

 
ולאחר שהתקבל אישור של וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה  2016באוגוסט  11ביום בנוסף, 

 הכללית של החברה, בין היתר, את עדכון תכנית התגמול של הקבוצה לרבות תנאי הסף המזכים בבונוס באופן שבו,
 5לבונוס של עד שהוגדרו בתוכנית תגמול בכפוף לעמידה בתנאים ויעדים שונים  זכאי מר דניאל מזרחיבין היתר, 

 .עבורו שקבע הדירקטוריון בהתאם ליעדים שוניםת, וזאת החודשי ופעמים עלות שכר
 

 1,323-של כ בסך כוללכמנכ"ל החברה וכמנכ"ל אופל  מזרחידניאל הסתכמה עלות העסקתו של מר  2017בשנת 
 אלפי ש"ח(.  1,139 – 2015 אלפי ש"ח, 1,254 – 2016) ש"ח אלפי

 
 שעות חודשיות, היה זכאי 180בהיקף של  נטטת אינווס, בגין שירותי מנכ"ל שניתנו לחבר2014בינואר  1החל מיום  .2

 2016 ביוני 1. החל מיום אשר שולמו כנגד חשבוניתאלפי ש"ח  53לדמי ניהול חודשיים בסך של מר שחר מזרחי 
 אלפי ש"ח. 63 לסך שלדמי הניהול החודשיים עודכנו  ולאחר שהתקבלו מוסדות החברה הנדרשים על פי דין,

 
אלפי ש"ח )בתוספת מע"מ( בגין  7.5זכאי מר שחר מזרחי לגמול חודשי בסך  2017בינואר  1כן, החל מיום -כמו

 .2017ביולי  6לכך התקבל ביום לית הכלכהונתו כקצין פיקוח נהלים של הקבוצה. אישור האסיפה 
 

ולאחר שהתקבל אישור של וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה  2016באוגוסט  11ביום בנוסף, 
הכללית  של החברה, בין היתר, את עדכון תכנית התגמול של הקבוצה לרבות תנאי הסף המזכים בבונוס באופן 

לבונוס של שהוגדרו בתוכנית התגמול י בכפוף לעמידה בתנאים ויעדים שונים מזרח שחרשבו, בין היתר, זכאי מר 
 .בהתאם ליעדים שונים שקבע הדירקטוריון עבורות, וזאת פעמים עלות שכרו החודשי 5עד 

 
בסך כולל וקצין פיקוח נהלים כמנכ"ל אינווסטנט  מזרחישחר של מר הכוללת הסתכמה עלות העסקתו  2017בשנת 

  אלפי ש"ח(. 636 – 2015 אלפי ש"ח, 907 – 2016לפי ש"ח )א  1,071-של כ
 

שעות חודשיות, היה זכאי מר  180בהיקף של  ת מירסני, בגין שירותי מנכ"ל שניתנו לחבר2014בינואר  1החל מיום  .3
ולאחר  2016 ביוני 1. החל מיום אשר שולמו כנגד חשבוניתאלפי ש"ח  53לדמי ניהול חודשיים בסך של איתן  עודד

 אלפי ש"ח. 63 עודכנו דמי הניהול החודשיים לסך של התקבלו מוסדות החברה הנדרשים על פי דין,ש

 

ולאחר שהתקבל אישור של וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה  2016באוגוסט  11ביום בנוסף, 
ף המזכים בבונוס באופן הכללית  של החברה, בין היתר, את עדכון תכנית התגמול של הקבוצה לרבות תנאי הס

לבונוס של עד שהוגדרו בתוכנית התגמול בכפוף לעמידה בתנאים ויעדים שונים  עודד איתןשבו, בין היתר, זכאי מר 
 .ריון עבורוקבע הדירקטובהתאם ליעדים שונים שת, וזאת פעמים עלות שכרו החודשי 5

 
 ש"ח אלפי 756-של כבסך כולל מירסני בע"מ  עודד איתן כמנכ"ל חברתהסתכמה עלות העסקתו של מר  2017בשנת 
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 אלפי ש"ח(.  636 – 2015 אלפי ש"ח, 769 – 2016)
 

 )המשך( צדדים קשורים ובעלי עניין -22באור 
 

 פרטים נוספים בדבר הסכמים עם בעלי שליטה )המשך( .ג
 

      זכאי מר שעות חודשיות, 180בהיקף של  שניתנו לחברהתפעול מנכ"ל ס, בגין שירותי 2014בינואר  1החל מיום .    4              
 אלפי ש"ח בתוספת 22)במישרין או באמצעות חברה בבעלותו ושליטתו( לדמי ניהול חודשיים בסך של מיכאל איתן 

 מע"מ. 
 

 ולאחר שהתקבל אישור של וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה הכללית         2016באוגוסט  11ביום 
ברה, בין היתר, את עדכון תכנית התגמול של הקבוצה לרבות תנאי הסף המזכים בבונוס באופן שבו, בין של הח

, פעמים עלות שכרו החודשי 2בכפוף לעמידה בתנאים ויעדים שונים לבונוס של עד מיכאל איתן היתר, זכאי מר 
 מדי שנה. וים שונים שיקבע הדירקטוריון עבורבהתאם ליעדוזאת 

 
 – 2016) ש"ח אלפי 264-של כבסך כולל מיכאל איתן כסמנכ"ל תפעול הסתכמה עלות העסקתו של מר  2017בשנת 

 אלפי ש"ח(.  264 – 2015 אלפי ש"ח, 275
 

 את התקשרות החברה( 2013בנובמבר  24)רטרואקטיבית מיום אישרה האסיפה הכללית  2014בינואר  12ביום  .5
מר היה זכאי  הליטה בחברה המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, לפיבהסכם ניהול עם מר אורן בן יאיר, מבעלי הש

אלפי ש"ח לחודש )בתוספת מע"מ כדין(, אשר שולם כנגד חשבונית לחברת ניהול בבעלותו  7לגמול בסך של בן יאיר 
ולאחר שהתקבל אישור של וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה,  2016באוגוסט  11ביום  ושליטתו המלאה.

אלפי  15.5  -ל 2016רטרואקטיבית מחודש יוני  בן יאירשל מר  תגמול החודשילאסיפה הכללית עדכון אישרה ה
 ובהר כי מר אורן בן יאיר אינו זכאי לכל גמול נוסף בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה.מ ש"ח.

 
בסך ו כיו"ר הדירקטוריון בגין כהונתהסתכמו דמי הניהול של מר בן יאיר  2017בדצמבר  31בשנה שנסתיימה ביום 

 (.ש"חאלפי  84 -2015, ש"חאלפי  144 – 2016אלפי ש"ח ) 186של 
 

ועד   2016בינואר  1בגין שירותי ניהול שהועמדו למרסני ואינווסנט  על ידי בעלי שליטה מסוימים, בתקופה שמיום  .6
   נט הוצאות דמי ניהול  בסך טוסנוי, רשמו מרסני וא(3)א( ) 16כמתואר בבאור  מועד השלמת עסקת צירוף העסקים

 .אלפי ש"ח( 4,000 – 2015) אלפי ש"ח 1,000כולל של 
 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים הנמנים  2013בחודש נובמבר  .7
. 2013בנובמבר  24יום שחר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל איתן ועודד איתן, וזאת החל מעל בעלי השליטה בחברה: 

דירקטורים האחרים בחברה )שאינם נמנים על בעלי השליטה(, והינו יתר ההמשולם ללגמול  זהההגמול אשר אושר 
 בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות )כללים בדבר גמול הוצאות לדירקטור חיצוני(.

 
ירקטוריון החברה, אישרה האסיפה הכללית ולאחר שהתקבל אישור של וועדת הביקורת וד 2016באוגוסט  11ביום 

עדכון גמול הדירקטורים לנ"ל בהתאם לגמול המירבי בתקנות החברות כללים בדבר גמול הוצאות לדירקטור 
 .2016ביולי  1חיצוני( רטרואקטיבית החל מיום 

 
אלפי  204 – 2016אלפי ש"ח ) 250 -הסתכם שכר הדירקטורים ששולם לבעלי השליטה האמורים בכ 2017בשנת 
בנוסף הכירה החברה בהוצאות בגין שכר דירקטורים לדירקטורים שאינם נמנים על  אלפי ש"ח(. 154 – 2015ש"ח, 

 אלפי ש"ח(. 179 – 2015אלפי ש"ח,  234 – 2016אלפי ש"ח ) 227 -בעלי השליטה בסך של כ
 

של האסיפה  הכללית,  את , אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון, בכפוף  לאישורה 2017בספטמבר  7ביום  .8
השייך לחברה בבעלותם של דני ושחר מזרחי )מנכ"לים  בקבוצה  מבנה משרדיםהתקשרות אופל בהסכם להשכרת 

בה( ואלה מזרחי )קרובה  של  הנ"ל(.  אישור  הסכם  השכירות,  כאמור  לעיל,  נבע  מצורך של  ומבעלי השליטה 
הנוכחיים, בין  היתר  מאחר  והמשרדים  הנוכחיים  אינם תואמים    אופל  למצוא  משרדים  חדשים  חלף  משרדיה

לאור  גידול  בהיקף  פעילותה  ובהתאמה  גידול  במצבת  העובדים  ומספר הלקוחות , בשטחם את צרכי  אופל
  .2017באוקטובר  30אישור האסיפה הכללית לאמור לעיל התקבל ביום  הפוקדים את המשרדים.

 
, וזאת בתמורה לתשלומי שכ"ד ודמי ניהול חודשיים בסך 2017בנובמבר  1ס לתוקף החל מיום הסכם השכירות נכנ

שנים. להערכת הנהלת אופל, עלויות  7-. תקופת ההסכם הינה ל2018בפברואר  1החל מ  אלפי ש"ח + מע"מ 30-כ
 .אלפי ש"ח 800 -התאמת הנכס לצרכיה נאמדות בכ

 

אשתו של מר שחר איריס מזרחי,  'הגבבתחום הנהלת חשבונות על ידי  שרותים לקבוצההוענקו ח יוובתקופות הד .9
נכון למועד הדוחות הכספיים זכאית איריס לתגמול חודשי בסך של . ומנכ"ל אינווסטנט בחברה שליטהמזרחי, בעל 

שנת ב. בתפקידה אלפי ש"ח ברוטו בגין שרותיה לכלל חברות הקבוצה, וכן לתנאים סוציאליים נלווים כמקובל 21.5
 256 – 2015אלפי ש"ח,  328 – 2016אלפי ש"ח ) 351-הסתכמה עלות העסקתה של איריס בחברה בסך של כ 2017

 אלפי ש"ח(.
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 )המשך( צדדים קשורים ובעלי עניין -22באור 
 

 פרטים נוספים בדבר הסכמים עם בעלי שליטה: )המשך( .ג
 

, בעל שליטה בחברה, מנכ"ל תו של מר דניאל מזרחיאשלילך מזרחי,  'הגב באופלהועסקה  2015באפריל  1עד ליום  .10
 .בפועלכפקידת תפעול במשרה חלקית, בתמורה לשכר חודשי הנגזר מהיקף העסקתה  החברה ומנכ"ל אופל בלאנס,

אופל עם  ההתקשר 2017בשנת  ש"ח.אלפי  18-בסך של כ הגב' לילך מזרחיהסתכמה עלות העסקתה של  2015בשנת 
ם העסקה בתפקיד מנהלת אדמיניסטרטיבית. במסגרת תפקידה אחראית לילך מזרחי על בהסכ ,גב' לילך מזרחיה

זכאית לשכר שעתי  נושאים משפטיים באופל ועל תחום משאבי האנוש בקבוצה. בתמורה להעסקתה לילך מזרחי
של  שעות חודשיות, קרי שכר מקסימלי 120ש"ח במונחי עלות מעביד( בהיקף של עד  95-ש"ח לשעה )כ 75בגובה 
 .2017ביולי  6אישור האסיפה הכללית לאמור לעיל התקבל ביום  ש"ח במונחי עלות מעביד(. 11,400-ש"ח )כ 9,000
 .אלפי ש"ח 26-בחברה בסך של כ לילךהסתכמה עלות העסקתה של  2017בשנת 

 
 למניהרווח  - 23באור 

 
 למניה בסיסי רווח 

 
 בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור. מחולק ,לשנהיסי למניה התבסס על הרווח הבסחישוב הרווח 

 
 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה 

 2017  2016  2015  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

      

 למניהבסיסי ששימש לצורך חישוב רווח רווח 
16,001  13,921  10,552 

      
  בסיסיממוצע משוקלל של מספר המניות ששימש לצורך חישוב רווח 

 
 

 
 

 
      

 70,129  70,129  76,968 בינואר 1ליום  יתרה

      
 -  557  592 במהלך השנה שמומשו למניות כתבי אופציה השפעת

 -  1,775  - השפעת מניות שהונפקו במהלך השנה
ששימשו לצורך חישוב רווח  הרגילות המניות מספר של משוקלל ממוצע
בדצמבר 31למניה ליום  בסיסי  77,560 

 
72,461 

 
70,129 

   
 

 מדולל למניה רווח 
 

מחולק בממוצע המשוקלל של  של החברהס לבעלי המניות הרגילות יוחהמ חישוב הרווח המדולל למניה התבסס על הרווח
 באופן הבא:ניות הרגילות שבמחזור, לאחר התאמה בגין כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות מספר המ

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016  2015  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
    

 10,552 13,921 16,001 רווח ששימש לצורך חישוב רווח בסיסי למניה
 (64) (156) - כהתחייבות שסווגו אופציה כתבי של הוגן בשווי שינויים

    
 10,488 13,765 16,001 המיוחס לבעלי המניות הרגילות )מדולל( רווח
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 )המשך( למניהרווח  - 23באור 
 

 )המשך( מדולל למניה רווח 
 

 ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות )מדולל(:           
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015  

 אלפים אלפים אלפים  

 

    שימש לצרכי חשוב הרווח מספר המניות המשוקלל ש
 70,129 72,461 77,560 הבסיסי
 2,293 2,532 2,533 כתבי אופציה להנפקת מניות השפעת 

    
    ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו 

 72,422 74,993 80,093 המדולל למניה לצורך חישוב הרווח

 
אלפי כתבי אופציה לא נכללו בחישוב הממוצע המשוקלל של מספר המניות לחישוב  14,000 -סך של כ 2017בדצמבר  31יום ל

מדללת. שווי השוק הממוצע של מניות החברה לצורך חישוב ההשפעה -הרווח המדולל למניה מאחר והשפעתם הינה אנטי
 ו כתבי האופציה במחזור.במהלך התקופה שבה הימצוטט של המניה השוק ההתבסס על מחיר  ,המדללת של כתבי האופציה

 
 

 מגזרי פעילות - 24באור 
 

מגזר פעילות הוא רכיב של הקבוצה אשר לו פעילות עסקית ממנה  עשויות להיווצר הכנסות והוצאות, אשר קיים לגביו 
מידע כספי נפרד ואשר תוצאותיו התפעוליות נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בקבוצה כדי 

 לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו למגזר וכן להעריך את ביצועיו.
 

החברה רואה בכל אחת . נפרדות מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיותהבני דיווח, בשלושה מגזרי פעילות  החברה מבחינה
. ם פיננסייםזהה: מתן שירותי ןת, על אף שתחום פעילות: אופל, מירסני ואינווסנט יחידה עסקית אסטרטגית נפרדמבין

. עבור כל והערכת ביצועיםבנפרד לצורך הקצאת משאבים ומדווחות  , נסקרותמנוהלות יחידות עסקיות אסטרטגיות אלו
 .והכספייםהתפעוליים הנתונים מידי רבעון את  הראשיההחלטות התפעוליות  מקבליחידה עסקית כאמור, סוקר 

  
 תה בשלושה נכסי נדל"ן להשקעה.ב"אחרים" נכללות תוצאות הקבוצה המתייחסות להחזק

 
 מקבל ההחלטותלפני מסים על ההכנסה, ונסקרים באופן זה על ידי  ביצועי המגזר נמדדים בהתבסס על רווחי המגזר

המדד הרלוונטי ביותר להערכת תוצאות  , הרווח לפני מס הינוהנהלת החברהלהערכת התפעוליות הראשי בקבוצה. 
 ים הניתנים לייחוס באופן סביר לפעילות המגזר.המגזר והן כוללות פריטי וביצוע

 
 , כפי שנכלל בדיווחים הסדירים למקבל ההחלטות התפעולי הראשי.נכסי המגזר כוללים את יתרת הלקוחות של כל מגזר

 
 .17ראה באור  -לפרטים בדבר הכנסות על בסיס סוגי השרותים
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 )המשך( מגזרי פעילות - 24באור 

 
 

 מבוקר() 2017 בדצמבר 31 שהסתיימה ביום לשנה 
  אחרים    
  והתאמות מירסני אינווסנט  אופל בלאנס 
 מאוחד למאוחד בע"מ בע"מ בע"מ 2006 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      

      
 48,583 - 6,864 13,377 28,342 הכנסות משירותים פיננסיים

      
 22,327 533 1,592 7,159 13,043 רווח לפני מסים

      
 (1,183)     הוצאות שלא הוקצו, נטו

      
 (5,143) (420) 504 1,859 3,200 מסים על ההכנסה

      
 16,001     לשנהמאוחד רווח 

      
 6,944 827 996 1,664 3,457 הוצאות )הכנסות( ריבית, נטו

      
 450 - 60 110 280 פחת והפחתות

      
יתרת לקוחות והמחאות 

 2017בדצמבר  31לגביה ליום 
 

127,693 
 

48,967 
 

26,637 
 
- 

 
203,297 

      
 
 
 
 
 
 
 

 מבוקר() 2016 בדצמבר 31תיימה ביום שהס לשנה 
  אחרים    
  והתאמות מירסני אינווסנט  אופל בלאנס 
 מאוחד למאוחד בע"מ בע"מ בע"מ 2006 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      

      
 41,173 - 6,944 10,972 23,257 הכנסות משירותים פיננסיים

      
 18,883 271 1,830 4,588 12,194 יםרווח לפני מס

      
 (124)     הוצאות שלא הוקצו, נטו

      
 (4,838) (47) 556 1,241 3,088 מסים על ההכנסה

      
 13,921     לשנהמאוחד רווח 

      
 6,122 (233) 1,277 1,818 3,260 הוצאות )הכנסות( ריבית, נטו

      
 258 - 55 65 138 פחת והפחתות

      
יתרת לקוחות והמחאות 

 2016בדצמבר  31לגביה ליום 
 

94,920 
 

38,404 
 

24,593 
 
- 

 
157,917 
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 )המשך( מגזרי פעילות - 24באור 
 
 
 

 מבוקר() 2015 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה 
  אחרים    
  והתאמות מירסני אינווסנט  אופל בלאנס 
 מאוחד אוחדלמ בע"מ בע"מ בע"מ 2006 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      

      
 34,693 - 6,394 8,999 19,300 משירותים פיננסייםהכנסות 

      
 14,213 488 766 2,329 10,630 יםרווח לפני מס

      
 (67)     שלא הוקצו, נטו הוצאות

      
 (3,594) 86 233 385 2,890 מסים על ההכנסה

      
 10,552     לשנהמאוחד רווח 

      
 5,619 (60) 1,421 1,457 2,801 הוצאות ריבית, נטו

      
 213 - 52 45 116 פחת והפחתות

      
יתרת לקוחות והמחאות 

 2015בדצמבר  31לגביה ליום 
 

73,110 
 

30,204 
 

23,035 
 
- 

 
126,349 

      
 

 
 טור לחתימה על הדוחות הכספייםהסמכת דירק   - 25באור 

 
הסמיך דירקטוריון החברה את הדירקטור מיכאל איתן לחתום על הדוחות  2018במרס  18יבתו מיום ביש

, במקומו של יו"ר דירקטוריון החברה, אשר נבצר ממנו מלהשתתף בישיבה עקב 2017בדצמבר  31הכספיים ליום 
 שהותו מחוץ לארץ.

 



  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  אופל בלאנס השקעות בע"מ
  

  מידע כספי נפרד
  ג' לתקנות ניירות ערך 9בהתאם לתקנה 

  1970 - (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל
  

  2017בדצמבר  31ליום 
  

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



  
  
  

 

  אופל בלאנס השקעות בע"מ 

  

  ים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחס

  7201בדצמבר  31ליום 

  
  
  

  

 עמוד  תוכן העניינים

 
 3     דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים

     
 4    נתונים על המצב הכספי 

     
 5    נתוני רווח והפסד 

     
 6     נתונים על הרווח הכולל

      
 7    נתונים על תזרימי המזומנים 

     
 12-8    ספי הנפרד הכ למידע מידע נוסף 

     
     
     
 
 
 



 
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  :לכבוד
  

  אופל בלאנס השקעות בע"מ  בעלי המניות של
  
  
  

לתקנות ניירות ערך (דוחות  'ג 9החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה  מיוחד של רואההנדון: דוח 
  1970 - תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

  
  

אופל של  1970- לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  ג'9המובא לפי תקנה  הנפרד את המידע הכספי ביקרנו
ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה , 2016- ו 2017 בדצמבר 31 מים"החברה") לי - (להלן  בלאנס השקעות בע"מ

הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  המידע ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. 2017בדצמבר  31ביום 
  החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

  
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 

ון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של במטרה להשיג מידה סבירה של ביטח
ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו 

וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 
  בסיס נאות לחוות דעתנו.מספקת ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו 

  
ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  לדעתנו,

  .1970 - ומיידיים), התש"ל 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  עמינח ושות' -  שטיינמץ                                      ,                                                                                                                      תל אביב
  רואי חשבון                                                                                             2018 במרס 18
  
  
  
  



  
  
  

 4

  אופל בלאנס השקעות בע"מ 
  

  2017בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד
  
  

   על המצב הכספי נתונים

    

  
  בדצמבר 31ליום 

        2017    2016  

  אלפי ש"ח   מידע נוסף   
 

           נכסים 
           

  299  274       ושווי מזומנים מזומנים
  -  11,735       יתרות חובה של חברות בנותהלוואות ו

  114 40       חייבים ויתרות חובה
           

  413  12,049       סה"כ נכסים שוטפים
           

  36,946  53,796       , נטובנותנכסים בניכוי התחייבות בגין חברות 
  2,100  2,100    (ב)5   שטר הון מחברה מוחזקת

  9,544  63,189                בנותחברות חובה של יתרות הלוואות ו
  33  -     4   נכסי מסים נדחים

           
  48,623  119,085       שוטפיםשאינם סה"כ נכסים 

           
  49,036  131,134       סה"כ נכסים

           
           התחייבויות  

           
  1  2    (ב)3   ונותני שירותיםספקים 

  348  698    (ב)3   זכאים ויתרות זכות
 - 10,117    (א)3   בחלויות שוטפות אגרות חו

           

  349  10,817       שוטפותסה"כ התחייבויות 
           

  -  57,330    (א)3   אגרות חוב
  -  631    4   התחייבות מסים נדחים

           
  -  57,961       שוטפותשאינן סה"כ התחייבויות 

           
  349  68,778       התחייבויותסה"כ 

           
           

  48,687  62,356       ות של החברההמיוחס לבעלי המני הוןסה"כ 
           

  49,036  131,134       והון סה"כ התחייבויות 

           
           
  
  

   
  אבי טבת דניאל מזרחי  מיכאל איתן

הוסמך לחתום על המידע הכספי 
  )7הנפרד (ראה באור 

  כספים מנהל  ודירקטור מנכ"ל

  
  

  .2018 במרס 18 :הכספי הנפרדתאריך אישור המידע 
  

.הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו המידע  
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  אופל בלאנס השקעות בע"מ 
  2017בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד

  
  

                 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  רווח והפסד נתונים על

  2017    2016    2015  

  אלפי ש"ח       מידע נוסף         

 
  
  

  תתפות בהוצאות מדמי ניהול והשהכנסות 

      
  

  (א)5 

    
  

1,481  

    
  

1,439  

    
  

1,200  
                    

  )1,327(    )1,631(    )1,812(          הוצאות הנהלה וכלליות
  -    )166(    )24(          הוצאות אחרות

                    
  )127(    )358(    )355(          הפסד תפעולי

                    
  64    237    1,430    (ד)5      הכנסות מימון

  )4(    )3(    )2,258(       וןהוצאות מימ 
                    

 60    234    )828(          הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
                    

  )67(    )124(    )1,183(          הפסד לאחר הכנסות (הוצאות) מימון 
                    

  10,617     14,031    16,894          בנות חלק החברה ברווחי חברות 
                    

  10,550    13,907    15,711          הרווח לפני מסים על הכנס
                    

  2    14    290    4      הטבת מס
                    

  10,552    13,921    16,001          לבעלים של החברההמיוחס  שנהרווח ל

                    
  

 
 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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  אופל בלאנס השקעות בע"מ 
  2017בדצמבר  31ום מידע כספי נפרד לי

  
  

   ד כוללרווח והפסם על נתוני
  

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017  2016  2015  

  אלפי ש"ח 

 
         

  10,552  13,921  16,001   רווח המיוחס לבעלים של החברה
         

         כולל אחר שלא יועברו לרווח הפסד:(הפסד) פריטי רווח 
         

  )6(  )49(  7   ה מוגדרתמדידה מחדש של תכנית הטב
         

  1  11  )2(   מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
         
   5  )38(  )5(  

         
  10,547  13,883  16,006   רווח כולל המיוחס לבעלים של החברה

         
         
         
 
       

    .ממנו המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד
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  אופל בלאנס השקעות בע"מ 
  2017בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  
  מזומניםה מיתזרי על נתונים

  
2017  

  
2016  

  
2015  

  אלפי ש"ח     

           פעילות שוטפת  -תזרימי מזומנים 
            

  10,552  13,921 16,001      רווח לשנה
            

    הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: בגיןהתאמות 
  

  

  )64(  )156(  -       שינוי בשווי הוגן של כתבי אופציה
  -  -  973      בהפחתת ניכיון והוצאות הנפקה בגין אגרות חו

  )2(    )14(  )290(     מסים על ההכנסה
  -  ) (*)81(  )1,430(      הכנסות מימון, נטו

  )10,617(  )14,031(  )16,894(      חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
            
      )17,641(  )14,282(  )10,683(  
          

         שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
         

   )47( )29(  77  י בחייבים ויתרות חובהשינו
  265  )80(  351      וזכאים םשינוי בהתחייבויות לספקי

           
      428  )109(  218  

           
  )2(  )2(  )3(      מס הכנסה ששולם

            
            

 85 )472( )1,215(    שוטפת (שימשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו מפעילות
            
            

             פעילות השקעה -תזרימי מזומנים
          

  2,000  3,500  -      בנותדיבידנדים שהתקבלו מחברות 
  -  ) (*)8,463(  )63,950(      הלוואות ועליה ביתרות החובה של חברות בנות

            
 2,000 )4,963( )63,950(   השקעה (שימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

            
           מימוןפעילות  -תזרימי מזומנים

            
  -  -  72,450      תקבולים מהנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה

  -  1,159  1,319      תקבולים ממימוש כתבי אופציה למניות
  -  10,933  -       הנפקת מניות תקבולים בגין

  )2,000(  )6,500(  )6,801(      דיבידנדים ששולמו לבעלי המניות
  -  -  )1,828(      עלויות גיוס חוב

            
            

 )2,000( 5,592 65,140   מימון שנבעו מפעילות (שימשו לפעילות)מזומנים נטו 
            
           

  85  157  )25(      ושווי מזומנים במזומנים(קיטון) גידול 
            

  57  142  299      לתחילת התקופהושווי מזומנים מזומנים 
            

 142 299 274     לסוף התקופהושווי מזומנים מזומנים 
            
           
            

  
 (*) סווג מחדש

 
 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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  אופל בלאנס השקעות בע"מ 
  2016בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד

  
 מידע נוסף

  
  כללי  .1
  

"דוחות  - (להלן  2017בדצמבר  31להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
מידע כספי נפרד"), המוצגים "–(להלן  לחברה עצמהמאוחדים"), המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים 

-"התקנה") והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל - ג (להלן 9תקנה בהתאם ל
  "התוספת העשירית"), בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד. - (להלן  1970

  
  המאוחדים.הכספיים יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות 

  
   - כספי נפרד זה  במידע

  
  אופל בלאנס השקעות בע"מ. - החברה  )1(
  שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא במישרין עם דוחות החברה.מוחזקות חברות  - בנות חברות  )2(
  ) בע"מ2006אופל בלאנס (חברת הבת,  - )     אופל3(
  מירסני בע"מחברת הבת,  - )     מירסני4(
  אינווסטנט בע"מחברת הבת,  - )     אינווסטנט5(

  
  

את מלוא הזכויות בהון המניות של החברות הפרטיות  הושלמה עסקה במסגרתה רכשה החברה 2016באפריל  27ביום 
אינווסטנט בע"מ ומרסני בע"מ, אשר הוחזקו ערב העסקה על ידי בעלי השליטה בחברה, בתמורה להקצאת מניות 

  בחברה וזאת לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים שנקבעו להשלמת העסקה.  
  

שר עם העסקה האמורה ובקשר עם הטיפול החשבונאי שיושם במידע הכספי הנפרד בעקבות השלמת לפרטים נוספים בק
  להלן , בהתאמה. 2דוחות הכספיים המאוחדים וביאור ל) 3( (א) 16ביאורים ראה  - העסקה 

  
ים הכירה החברה בהפסד תפעולי ובתזר 2017בדצמבר  31על פי המידע הכספי הנפרד, במהלך השנה שהסתיימה ביום 

בהתבסס  ,אלפי ש"ח, בהתאמה. הנהלת החברה 1,215 - אלפי ש"ח וכ 355 - מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ
על ספק באשר ליכולת החברה לות או נזי תבעייעל על תחזיות תזרימי מזומנים שערכה, בדעה כי אין בכך בכדי להצביע 

  החודשים שלאחר תאריך הדיווח. 24- לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות ב
 
  החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד המדיניות עיקרי  .2
  

בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות במידע הכספי כללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו 
הנפרד על ידי החברה, לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים בשינויים המתחייבים 

  להלן: מהאמור
  
  הכספיים הנתונים הצגת  .א
  

   כללי:    )1( 
-לעיל טופלה במידע הכספי הנפרד כצירוף עסקים תחת אותה שליטה, לפי שיטת ה נזכרתעסקת צירוף העסקים ה

As Pooling" בשליטת בעלי השליטה  הזכויות בחברות שהיו". בהתאם, הנתונים הכספיים הוצגו כאילו רכישת
בחברה, הייתה בתוקף כבר ביום בו הושגה לראשונה השליטה על ידי בעלי השליטה בחברה ובחברות שנרכשו. 
צירוף העסקים טופל לפי גישת הערכים, כאשר הנכסים וההתחייבות המיוחסים לחברות  שנרכשו הוצגו לפי 

המיוחסים לנכסים בניכוי  כך, מספרי ההשוואהערכיהם, כפי שהוצגו קודם לכן בדוחותיהן הכספיים.  לפי
התחייבויות נטו של חברות בנות המוחזקות בידי החברה וכן לתוצאות פעילותן, הוצגו מחדש על מנת לשקף את 

  האמור לעיל.
  

  נתונים על המצב הכספי     )2( 
וחסים לחברה נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המי

עצמה (למעט בגין חברות מוחזקות), תוך פירוט לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. כמו כן נכלל במסגרת הנתונים 
הללו, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך הנכסים בניכוי 

     ין.סך ההתחייבויות, בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניט
                    

  נתונים על רווח והפסד ורווח כולל אחר  )3(           
נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בין רווח או 

כן הנתונים הפסד ורווח כולל אחר, המיוחסים לחברה עצמה, תוך פירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. כמו 
כוללים, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך ההכנסות 

  בניכוי סך ההוצאות בגין תוצאות פעילות של חברות מוחזקות.
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  אופל בלאנס השקעות בע"מ 
  2016בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד

  
   מידע נוסף

  
  בונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד (המשך)החש המדיניות עיקרי  .2
  
  (המשך) הכספיים הנתונים הצגת  .א
  

  על תזרימי המזומנים  נתונים  )4(           
נתונים אלו כוללים פירוט של סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה, 

בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, פעילות השקעה  כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד,
 ופעילות מימון תוך פירוט מרכיביהם.

  
  מוחזקותחברות לעסקאות בין החברה   .ב
  

  הצגה  )1(
יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיות, אשר בוטלו במסגרת הכנת הדוחות 

, יחד עם יתרות דומות מול וחזקות והרווח בגין חברות מוחזקותמהיתרה בגין חברות מ המאוחדים, הוצגו בנפרד
  צדדים שלישיים. 

  
  מדידה  )2(

נמדדו בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה הקבועים בתקני  החברה לחברות מאוחדות שלהעסקאות שבוצעו בין 
צעות מול צדדים "), המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות מעין אלו המבוIFRSדיווח כספי בינלאומיים ("

   שלישיים.
  
   מכשירים פיננסיים  .3
 
  
  הלוואות ואשראי  א.
  

  2017 בדצמבר 31ליום       

  ערך   ערך       
  בספרים  נקוב  בסיס    

  באלפי ש"ח  הצמדה  שיעור ריבית   האשראי סוג

          
  67,447  70,000   לא צמוד  (קבועה) 2.5%   אגרות חוב

  
  

  דוחות הכספיים המאוחדים.) ל2ב)((9ראה באור  - לפרטים נוספים
  
  וזכאים אחריםספקים   .ב
  
        
  בדצמבר  31ליום     
    2017  2016  

  אלפי ש"ח    

 
  1  2    ונותני שירותים ספקים 
 349  682  ויתרות זכותזכאים  

    
  684  349 
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  בלאנס השקעות בע"מ אופל 
  2016בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד

  
  מידע נוסף

  
  (המשך) פיננסיים מכשירים  .3

 
  סיכון נזילות  .ג
 

  יים של התחייבויות פיננסיות, כולל אומדן תשלומי ריבית. וזלהלן מועדי הפירעון הח
  

 2017בדצמבר  31ליום  

              
              
        
 תזרים מזומנים שנה שלישית   6עד  הערך  

 חזוי רביעית-  שנה שניה חודשים 7-12 חודשים בספרים באלפי ש"ח

 
          נגזריםהתחייבויות פיננסיות שאינן 

 2 -  -   -   2  2 ספקים
 682 -  -   -   682  682 זכאים אחרים 

 73,588 49,613 11,856  744  11,375  67,447 במניות אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה
           

 74,272 49,613 11,856  744  12,059  68,131  סך הכל
          

  
  
  
  

 2016בדצמבר  31ליום  

              
              

        
 תזרים מזומנים שנה שלישית   עד חצי הערך  

 חזוי רביעית-  שנה שניה חודשים 6-12 שנה בספרים באלפי ש"ח

 
          נגזריםהתחייבויות פיננסיות שאינן 

  1 -  -   -  1  1 ספקים
  348 - -  -  348  348 ים זכאים אחר

            
  349 -  -   -  349  349  סך הכל

          
  

  
להערכת הנהלת החברה, הסכומים שיפרעו בפועל לא צפויים להיות שונים מהותית מבחינת עיתוי התשלום וסכום   (*)

  התשלום ביחס לאמור בטבלה לעיל.
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  אופל בלאנס השקעות בע"מ 
  2016בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד

  
  
  מסים על ההכנסה  .4
  
  בדוח על הרווח והפסדמסים על הכנסה  )כנסותה(הוצאותמרכיבי   .א

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

   2017  2016  

 אלפי ש"ח  

 
    מסים נדחים (הכנסות) הוצאות

  3  13   השפעת השינוי בשיעורי המס
  )17(  )303(  הפרשים זמניים יצירה והיפוך של

     
  )14(  )290(  מסים על הכנסה הכנסות סך 

  
  מסים על הכנסה שהוכרו ישירות בהון   ב.
  

  2017 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב  

  נטו ממס  מס הוצאות  לפני מס  באלפי ש"ח
          

בהנפקת אגרות חוב שהוכר רכיב הוני 
  וכתבי אופציה

  
4,148  

  
)954(  

  
3,194  

  

  
  
   מסים נדחים נכסי והתחייבויות  .ג

          

בגין שהוכר רכיב הוני   

וכתבי  אגרות חוב

  ציהאופ

  

  

  לעובדיםהטבות 

  

  

  להעברההפסדים 

  

  

  סך הכל

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
 19 3 16 - 2015בדצמבר  31יתרה ליום 

          
  )3(  )1(  )2(  -  השפעת השינוי בשיעורי המס

          
  17  6  11  -  שנזקפו לרווח והפסד שינויים 
         

  33  8  25  - 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

          
  )954(  -   -   )954(  שינויים שנזקפו להון

          
  )13(  -   )1(  )12(  השפעת השינוי בשיעורי המס

          
  303  30  )2(  275  שנזקפו לרווח והפסדשינויים 
          

  )631(  38  22  )691( 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

          
וההחלטה , מאחר ות מוחזקותבחברהנובע מהשקעתה  ההפרש הזמנינדחים בגין  בהתחייבות מסיםמכירה החברה אינה             

  בעתיד הנראה לעין. ןהאם למכור חברות אלה נתונה בידי החברה ובכוונתה שלא לממש
  
לפי  .אלפי ש"ח) 34 - 2016בדצמבר  31ש"ח (אלפי  166בסך של להעברה לחברה הפסדים עסקיים  2017בדצמבר  31ליום        .ד

חוקי המס הקיימים בישראל, אין הגבלה על זמן ניצול ההפסדים לצרכי מס. נכסי מס נדחים הוכרו בגין הפסדים אלה, 
  כיוון שלהערכת החברה צפוי כי תהיה לחברה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את הטבת המס.

  
  .(ח) בדוחות הכספיים המאוחדים14למידע בדבר שומות מס של החברה ראה באור         .ה
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  אופל בלאנס השקעות בע"מ 
  2016בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד

  
  
   קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות  .5
  

  כך שהחל מאותו מועד:  אופלהתקשרה החברה בהסכם למתן שירותים עם  2014במאי  29ביום   .א
  

, שירותי מטה, תשתיות וניהול. בגין השירותים אשר תעמיד החברה ניהולותי שיר לאופלהחברה תספק  . 1
שווים (להלן: "דמי ניהול חודשיים אלפי ש"ח בתשלומים  100בסך של חודשית תמורה  אופל, תשלם לאופל

  קבועים").
  
 אופל הקשורות לפעילותבהוצאות ישירות מסוימות של החברה  אופלבנוסף לדמי הניהול הקבועים תחויב  . 2

כגון: הוצאות מחשוב, הוצאות משפטיות, יעוץ כלכלי והוצאות פרסום. הוצאות אלה יגבו בהתאם להוצאות 
. תנאי ההסכם למתן שירותים כאמור נקבעו על פי תעריפי שוק לשירותים 10%בתוספת מרווח של  בפועל

  מסוג זה.
  

 הניהולמתן שרותי יחול הסכם  2016ביולי  1הסכם מתן השירותים כך שהחל מיום  עודכן 2016בספטמבר  1ביום 
תישא ת הבנות ובנוסף לאופל. בהתאם להסכם המעודכן, כל אחת מחבר ,על חברות הבנות אינווסטנט ומירסניגם 

בהתאם למפתח תשתיות שינתנו לחברות הבנות ע"י החברה המטה והשירותי הניהול, בעלות חלקה היחסי ב
   שנקבע על ידי ההנהלה.העמסה 

  
 אלפי 1,481- הסתכמו בכ 2017לשנת כאמור שנרשמו בספרי החברה והשתתפות בהוצאות דמי הניהול  הכנסותסך 

  .)אלפי ש"ח 1,200 - 2015ש"ח, לפי א 1,439 – 2016( ש"ח
  

  
שטר ההון אינו נושא ריבית ואינו . אלפי ש"ח 2,100 ון בסך שלהנפיקה אופל לחברה שטר ה 2014בדצמבר  11 ביום  .ב

רק בחלוקת עודפי נכסים בעתשל אופל . שטר ההון קודם להתחייבויות אחרות 2019בדצמבר  11רעון לפני יניתן לפ  
 פירוק.  

 
 31נכון ליום  החברה ערבה להתחייבויות חברות בנות בגין הלוואות שניתנו מתאגידים בנקאיים לחברות הבנות.              .ג

 .אלפי ש"ח) 70,218 - 2016בדצמבר  31ש"ח ( אלפי 74,082הינו סך החוב האמור לתאגידים בנקאיים  2017בדצמבר   
 

    בגין  2.56%בריבית בשיעור שנתי של ומירסני אינווסטנט , את חברות הבנות אופלבשנת הדוח חייבה החברה   .ד
 אלפי ש"ח). 81 - 2016אלפי ש"ח ( 1,430רשמה החברה  הכנסות מימון בסך בגין האמור  ,2017בשנת  יתרות חובה.       

              
                             

  דיבידנדים   .6
  

              ש"ח לבעלי מניות החברה ןמיליו 2.5אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסך  2017במרס  23ביום   .א
 באפריל 6למחזיקים במניות החברה נכון ליום  2017באפריל  20שולם ביום ידנד הדיבאגורות למנייה).  3.237 - כ(

2017.  
  

           ש"ח לבעלי מניות החברה ןמיליו 1אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסך  2017במאי  29ם ביו  .ב
  .2017ביוני  13למחזיקים במניות נכון ליום  2017 יוניב 21ביום ידנד שולם הדיבאגורות למנייה).  1.289 - (כ

 
             ש"ח לבעלי מניות החברה ןמיליו 1.5ידנד בסך אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיב 2017 אוגוסטב 28 ביום             .ג

 10למחזיקים במניות החברה נכון ליום  2017בספטמבר  18ביום ידנד שולם הדיבאגורות למנייה).  1.927 - (כ
  .2017 ספטמברב

  
  עלי מניות החברה ש"ח לב ןמיליו 1.8אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסך  2017בנובמבר  28ביום   .ד

 בדצמבר 12למחזיקים במניות החברה נכון ליום  2017 בדצמבר 20ביום  שולםאגורות למנייה). הדיבידנד  2.313 - (כ
2017.  

  
        מיליון ש"ח לבעלי מניות החברה 2.5אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסך  2018במרס  18ביום   .ה

באפריל  1למחזיקים במניות החברה נכון ליום  2018באפריל  11ולם ביום אגורות למנייה). הדיבידנד יש 3.20 - (כ
2018.  

  
  הסמכת דירקטור לחתימה על הדוחות הכספיים  .7
  

הסמיך דירקטוריון החברה את הדירקטור מיכאל איתן לחתום על המידע הכספי הנפרד  2018במרס  18יבתו מיום ביש
וריון החברה, אשר נבצר ממנו מלהשתתף בישיבה עקב שהותו מחוץ , במקומו של יו"ר דירקט2017בדצמבר  31ליום 
  לארץ.

  
  



 פרטים נוספים על התאגיד -פרק ד' 
 513734566. ח.מבע"מ  אופל בלאנס השקעות  שם החברה: 

 אשדוד, 47'בוטינסקי ז  כתובת:

 08-8531531   טלפון:

 08-8563398  פקסימיליה:

 opal@opalbalance.com דואר אלקטרוני:

 2017בדצמבר  31  תאריך המאזן:

 2018 במרס 18  תאריך הדוח:

 

 

   חות על הרווח הכולל והפסד רבעונייםא': תמצית דו"10תקנה  .1

 .2017לשנת  הדירקטוריון לדוח 3סעיף  ראה

 

 ג': שימוש בתמורת ניירות ערך 10תקנה  .2

הוצעו ניירות ערך אשר מכוחו טרם  2017ביולי  17פרסמה החברה תשקיף מדף נושא תאריך  2017ביולי  16ביום  .2.1

 .1לציבור

התקופה להצעת ניירות  אשר 2014באוגוסט  19לחברה תשקיף מדף נושא תאריך בתקופת הדוח היה כמו כן,  .2.2

 "(.תשקיף המדף)להלן: " 2017באוגוסט  18ערך על פיו הוארכה על ידי רשות ניירות ערך עד ליום 

 פירסמה החברה דוחות הצעת מדף כדלקמן:תשקיף המדף  על פי

כתבי אופציה 2,292,640 -מניות רגילות ו 1,637,600מכוחו הנפיקה החברה  2014בדצמבר  7דוח הצעת מדף מיום  .2.2.1

 .ש"חאלפי  2,374-תמורה כוללת של כ( ב1)סדרה 

, בדרך של זכויות, לבעלי המניות בחברה, מכוחו הנפיקה החברה 2016באפריל  18דוח הצעת מדף מיום  .2.2.2

 .2(2)סדרה כתבי אופציה  3,406,090

מניות רגילות בתמורה כוללת של  6,072,000מכוחו הנפיקה החברה  2016בספטמבר  14דוח הצעת מדף מיום  .2.2.3

 אלפי ש"ח. 11,537-כ

 14,000,000-אגרות חוב )סדרה ג'( ו 70,000,000מכוחו הנפיקה החברה  2017באפריל  9דוח הצעת מדף מיום  .2.2.4

 אלפי ש"ח. 72,450-( בתמורה כוללת של כ3כתבי אופציה )סדרה 

אופציה אשר הונפקו כאמור לעיל, התמורה בגין מימוש כתבי ה, לרבות האמרים לעיל תמורת ניירות הערך

למימון פעילותה השוטפת של החברה כפי שנקבע על ידי שימשה, בהתאם לאמור בדוחות הצעת המדף הנ"ל 

על ידי מחזור  לרבותהמימון העומדים לרשותה, גיוון והוזלת עלויות שם ל בין היתר ,הנהלת החברה מעת לעת

באמצעות פתיחת סניף חדש בעיר באר שבע,  הרחבת פעילות החברה לאזורים גיאוגרפים נוספיםלצורך  כןו חוב

 .2006על ידי חברת הבת אופל 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.073746-01-2017: אסמכתא)מס'  2017 ביולי 16 מיום החברה של מיידי דיווח ראונוספים  לפרטים  1
 (.2, ויתרו על זכאותם לקבלת כתבי אופציה )סדרה מזרחי שחר מר של בנומר נצח מזרחי,  כןיצוין כי, בעלי השליטה בחברה ו  2



2 

 
  דוח על המצב הכספילתאריך ה מהותיות : רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות11תקנה  .3

 החברהשם 
סוג 

 מנייה

מספר מניות 
מוחזקות ע"י 

 החברה

ערך מאזני 
ליום 

31.12.17 

שיעור החזקה 
בהון, בהצבעה 

ובסמכות למנות 
 דירקטורים

 חו"זיתרת 
בדוח הכספי 

 31.12.17ליום 
 )באלפי ש"ח(

יתרת שטרי הון 
בדוח הכספי 

 31.12.17ליום 
 )באלפי ש"ח(

 תנאי שטרי ההון
 

 בלאנס אופל
 "מבע( 2006)

 מניה
 רגילה
0.01 

 .נ.ע ש"ח

12,765 36,526,000 100% 41,394 2,100 

 נושאלא  ההון שטר 
 ריבית והצמדה

 ןלא נית ההון שטר 
 11לפני מועד  פרעוןל

 .2019בדצמבר 

  ההון שטרפירעון 
נדחה בפני 

התחייבויות אחרות 
וקודם רק לחלוקת 

 עודפי הרכוש בפירוק.

 

 אינווסטנט
 בע"מ

 מניה
 1 רגילה

 .נע"ח ש
100 12,406,000 100% 15,270 - - 

 בע"מ מירסני
 מניה
 1 רגילה

 .נע"ח ש
10,000 4,811,000 100% 8,144 - - 

 

 

 מהותיות בת ות: שינויים בהשקעות התאגיד בשנת הדיווח בחבר12תקנה  .4

 .מהותיותבשנת הדיווח לא בוצעו שינויים בהשקעות החברה בחברות בנות 

 

 דו"ח על המצב הכספיוהכנסות התאגיד מהן לתאריך המהותיות : הכנסות של חברות בנות 13תקנה  .5

  

  

 .מתן הלוואות אינו עיסוקו העיקרי של התאגידלתאריך המאזן,  :14 תקנה .6

 

 : מסחר בבורסה20תקנה  .7

כתבי  14,000,000-אגרות חוב )סדרה ג'( ו 70,000,000 לעיל, במהלך שנת הדיווח הנפיקה החברה 2כאמור בסעיף 

 (.3נכון למועד פרסום הדוח, טרם מומשו כתבי אופציה )סדרה יצוין כי, . (3אופציה )סדרה 

 

  

                                                 
 תשלומי הריבית מבוצעים על בסיס רבעוני.  3

 הכנסות
 ריבית)הוצאות( 

 תאריך לאחר
 הדוח

 הכנסות
)הוצאות( 

 בשנת ריבית
 3הדוח

 

 ניהול דמי
 לאחר

 הדוח תאריך

 דמי
 ניהול 

והשתתפות 
בשנת  בהוצאות

 הדוח

דיבידנד 
לאחר 

תאריך 
 הדוח

דיבידנד 
בשנת 
 הדוח

)הפסד(   רווח
 נקי

)הפסד(  רווח
  כולל

 שם החברה
 

 

 בלאנס אופל 9,849,000 9,844,000 - - 802,000 151,000 1,023,000 -
 "מבע( 2006)

 אינווסטנט 5,686,000 5,694,000 - - 560,000 103,000 263,000 -
 מ"בע

 "מבע מירסני 1,363,000 1,356,000 - - 119,000 8,000 144,000 -



 תגמולים לנושאי משרה בכירה :21תקנה  .8

 

, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, 2017בשנת להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו   .8.1

  באלפי ש"ח: ם כהונתם בחברה או תאגיד בשליטתהשניתנו להם בקשר ע

 

 

 

                                                 
 .2017 שנת בגין מענק  4
 תיאור עסקי התאגיד. –לפרק א'  26.4.2 לחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף אשר שולמה בגין הלוואות אשר הועמדו  ריבית 5
 .להלן 10.2.1העמדת בטחונות בעבור בטחונות אשר מועמדים לתאגיד בנקאי בקשר עם מסגרות אשראי המועמדות לחברות הקבוצה. לפרטים נוספים ראו סעיף  דמי  6
 . החברה"ל כמנכ כהונתו בגיןאלפי ש"ח לחודש,  16בסך של  החברה"י ע"ל וכן מדמי ניהול המשולמים לו כמנכ כהונתו בגין"ח לחודש, שאלפי  71בסך של  2006"י אופל עמזרחי מורכבים מדמי ניהול המשולמים לו  אלדני למר המשולמיםהניהול  דמי  7
 להלן.  8.10 בגין כהונה כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף גמול  8
 להלן. 8.10קטור בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף גמול בגין כהונה כדיר  9

 השנה. בתחילת נקבעו אשר ביעדים עמידתו למידת בהתאם וזאת 2017בעבור שנת  טבת אבי, את מתן המענק למר בהתאמהתגמול ודירקטוריון החברה, ה, אישרו ועדת 2018במרס  18 וביום 2018 במרס 14 ביום  10
 .להלן 8.10ול בגין כהונה כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף גמ  11
טנט. מלבד לדמי העמדת גרת אשראי המועמדת לאינווסתיאור עסקי התאגיד מר מיכאל איתן )יחד עם מר יהושע מזרחי( העמיד בתקופת הדוח נכס מקרקעין אשר ברשותו כבטוחה לתאגיד בנקאי לטובת מס –לפרק א  26.3.2.3.1כאמור בסעיף   12

 בטחונות להם זכאי מר מיכאל איתן, הוא זכאי גם לתשלום חלקו בפוליסת הביטוח של הנכס )כמפורט תחת העמודה "אחר"(.

 "ח(אשתגמולים אחרים ) "ח(אשתגמולים בעבור שירותים ) פרטי מקבל התגמולים 

היקף  החברה תפקיד שם
 משרה

שיעור החזקה 
 בהון

תשלום מבוסס  4מענק שכר
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

 5ריבית אחר עמלה
 העמדתדמי 

 6בטחונות
 סה"כ אחר

 דניאל
 7מזרחי

ומנכ"ל  החברה , מנכ"ל דירקטור
 ( בע"מ2006) בלאנסאופל 

 החברה
100% 

15.53% --- 51 --- 192 --- --- --- --- --- --- 243 
 1,124 --- 16 28 --- --- --- 852 --- 228 --- --- 2006 אופל

 שחר
 מזרחי

 אינווסטנטומנכ"ל  דירקטור
 בע"מ

 החברה
100% 

15.51% --- --- --- 618 --- --- --- --- --- --- 61 
 1,071 --- --- --- --- --- --- 846 --- 225 --- --- אינווסטנט

 14 --- 14 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2006אופל 

 בע"מ מירסניומנכ"ל  דירקטור איתן עודד
 החברה

100% 
9.44% --- --- --- 639 --- --- --- --- --- --- 63 

 756 --- --- --- --- --- --- 756 --- --- --- --- מירסני

 439 --- --- --- --- --- --- --- --- 6410 375 --- 100% החברה כספים מנהל טבת אבי

 מיכאל
 איתן

וסמנכ"ל תפעול החברה  דירקטור
 בע"מ ומירסני

 100% החברה
 

15.51% --- --- --- 6411 --- --- --- --- --- --- 64 

 264 --- --- --- --- --- --- 264 --- --- --- --- מירסני

 95 --- --- 95 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2006 אופל

 31.5 2.5 2912 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- אינווסטנט



שלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בתאגיד שהתגמולים ניתנו להם בקשר ל ח"ש באלפי 2017אודות התגמולים שניתנו בשנת  פירוט ןהלל .8.2

 :לעיל בטבלה מופיעים שאינםעם כהונתם בתאגיד ו

 
 

 :לעיל בטבלאות מופיעים שאינם בחברה עניין לבעלי"ח ש באלפי 2017 בשנת שניתנו התגמולים אודות פירוט להלן .8.3

 "ח(אשתגמולים אחרים ) "ח(אשתגמולים בעבור שירותים ) פרטי מקבל התגמולים 

 החברה תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

 בהון
 מענק שכר

תשלום 
מבוסס 

 מניות
 דמי ניהול

דמי 
 ריבית אחר עמלה ייעוץ

דמי 
העמדת 
 בטחונות

 סה"כ אחר

איריס 
 מזרחי

 351 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 351 18--- 100% 200617אופל  מנהלת חשבונות

לילך 
 מזרחי

מנהלת 
 200619אופל  אדמיניסטרטיבית

 120עד 
שעות 

 חודשיות
---20 26 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 26 

אלה 
 זרחימ

 200621אופל  שירותי גרפיקה
שעות  80-כ

 28 --- --- --- 28 --- --- --- --- --- --- 22--- חודשיות

ריטה 
 מזרחי

 28 --- --- --- 28 --- --- --- --- --- --- 23--- --- החברה שירותי תוכנה

 227 --- --- --- --- --- --- 22724 --- --- --- --- חלקית החברה וריםדירקט

                                                 
 , עם זאת, אסף שקד הינו נושא משרה בכירה בחברה בתוקף היותו חשב החברה. 2006מר אסף שקד הינו מול חברת אופל  של העסקתו הסכם  13
 .להלן 8.10בגין כהונה כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף  גמול   14
 הלן. 10.1.5תשלום בקשר עם השכרת שלטי חוצות כאמור בסעיף   15
 העמדת לדמי מלבד. לאינווסטנטגרת אשראי המועמדת תיאור עסקי התאגיד מר יהושע מזרחי )יחד עם מר מיכאל איתן( העמיד בתקופת הדוח נכס מקרקעין אשר ברשותו כבטוחה לתאגיד בנקאי לטובת מס –לפרק א  26.3.2.3.1 בסעיף כאמור  16

 הביטוח של הנכס )כמפורט תחת העמודה "אחר"(. בטחונות להם זכאי מר יהושע מזרחי, הוא זכאי גם לתשלום חלקו בפוליסת
 .הקבוצה חברות לכל חשבונות הנהלת שירותי מעניקה מזרחי איריס, עם זאת, 2006הינו מול חברת אופל  מזרחי איריס' הגבשל  ההסכם העסקת  17
 .%15.51-אשר מחזיק במניות החברה בשיעור של כ אינווסטנט"ל ומנכ בחברה דירקטור, בחברה השליטה מבעלי, מזרחי שחר מר של אשתו הינה מזרחי איריס' הגב, כי יודגש  18
 .ם לכל חברות הקבוצהשירותי מעניקה מזרחילילך , עם זאת, 2006הינו מול חברת אופל  מזרחי לילך' הגבשל  ההסכם העסקת  19
 %15.53-אשר מחזיק במניות החברה בשיעור של כ 2006 אופלקטור בחברה ומנכ"ל החברה ומנכ"ל מזרחי, מבעלי השליטה בחברה, דיר דנימזרחי הינה אשתו של מר  לילךיודגש כי, הגב'   20
 , עם זאת, אלה מזרחי מעניקה שירותי גרפיקה לכל חברות הקבוצה.2006הסכם הניהול עם הגב' אלה מזרחי הינו מול חברת אופל   21
 .%15.51-הינה אשתו של מר מיכאל איתן, מבעלי השליטה בחברה ודירקטור בחברה אשר מחזיק במניות החברה בשיעור של כ מזרחי אלה' הגב, כי יודגש  22
 .%12.49-ככי, הגב' ריטה מזרחי הינה אשתו של מר יהושע מזרחי, מבעלי השליטה בחברה ודירקטור בחברה, אשר מחזיק במניות החברה בשיעור של  יודגש  23
 להלן. 8.10ורד )דח"צית( וחן שרייבר )דירקטור בלתי תלוי(. לפרטים נוספים אודות גמול הדירקטורים ראו סעיף -רים אשר שולם לה"ה ערן גלוקסמן )דח"צ(, טל מישגמול דירקטו  24

 "ח(אשתגמולים אחרים ) "ח(אשתגמולים בעבור שירותים ) פרטי מקבל התגמולים 

 היקף משרה החברה תפקיד שם
שיעור החזקה 

 מענק שכר בהון
תשלום מבוסס 

 מניות
דמי 
 ניהול

דמי 
 ריבית אחר עמלה ייעוץ

העמדת דמי 
 סה"כ אחר בטחונות

 203 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 203 --- 100%  200613אופל  חשב אסף שקד

 יאיר בן רןאו
 דירקטוריון"ר יו

 החברה
 החברה

 שעות 25-כ
 חודשיות

9.04% --- --- --- 186 --- --- --- --- --- --- 186 

 ושעיה
 מזרחי

 בחברה דירקטור
 62 -- --- --- --- --- --- 6214 --- --- --- 12.49% חלקית החברה

 91 2.5 2916 --- 6015 --- --- --- --- --- --- --- --- אינווסטנט



ומנכ"ל אופל בלאנס "ל החברה מנכ דירקטור בחברה, מזרחי דניאלמר  ו שלפרטים בדבר תנאי העסקת .8.4

 ( בע"מ 2006)

מנכ"ל חברת כו החברה, דירקטור בחברה, מכהן בתפקיד מנכ"ל מבעלי השליטה בחברה ,מזרחי אלדנימר 

 ."(2006 אופל"-" ודניאל מזרחי": בהתאמה )להלן ( בע"מ2006הבת אופל בלאנס )

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את תיקונם וחידושם של 2016באוגוסט  11ביום  .8.4.1

)לרבות באמצעות חברת ברכת  לבין דניאל מזרחיהסכמי הניהול אשר היו באותו מועד בתוקף בין החברה 

דניאל ניהול עסקי בע"מ, חברה אשר למיטב ידיעת החברה הינה בבעלות ובשליטה מלאה של דניאל מזרחי 

 "(.הסכמי הניהוללדניאל מזרחי וברכת דניאל )להלן יחד: " 2006"(( ובין אופל ברכת דניאל)להלן: "

אולם עקב הדמיון בתנאיהם, הם  הניהול הינם נפרדים)יודגש כי הסכמי הניהול  מיתנאי הסכ עיקרי להלן .8.4.2

 (מוצגים יחד

בעבור כהונתו  של מר דניאל מזרחי בתפקיד מנכ"ל החברה זכאי מר דניאל מזרחי לדמי ניהול בסך של  (1)

 אלפי ש"ח לחודש. 71

 זכאי מר דניאל מזרחי לדמי ניהול בסך 2006אופל בעבור כהונתו  של מר דניאל מזרחי בתפקיד מנכ"ל  (2)

 אלפי ש"ח לחודש. 16של 

מר דניאל  יהיה "(החברות)להלן בס"ק זה: " החברה וכמנכ"ל 2006אופל  "לכמנכ תפקידו במסגרת (3)

 וייקבע שקבע המדיניות במסגרת כל אחת מהחברות ענייני של השוטף לניהול אחראי מזרחי

  .בהיקף משרה מלאהוזאת "( השירותים)להלן: "ו להנחיותי כפוףבו ותהחברמ כל אחת דירקטוריון

 בעיסוקים לעסוק וכן, אחרות בחברות כדירקטור ולכהן במניות להחזיק רשאי יהיה מזרחימר דניאל  (4)

 .כל אחת מהחברות"ל כמנכ תפקידו בביצוע יפגעו לא אלו אחרים שעיסוקים ובלבד אחרים

 . 2019באוגוסט  11ועד ליום  2016באוגוסט  11שנים מיום  3לתקופה של  הינםהסכמי הניהול  (5)

 על וזאת, סיום לכדי בינם ההתקשרות את להביא רשאים מזרחימר דניאל  והן כל אחת מהחברות הן (6)

 לסיום ההודעה נותן ידי על המיועד המועד לפני לפחות יום 90, שכנגד לצד בכתב הודעה מתן ידי

 חברת מחויבת, המוקדמת ההודעה תקופת במשך"(. המוקמת ההודעה תקופת)להלן: " ההתקשרות

 כי לדרוש הזכות תהא כל אחת מהחברותל זאת עם, הניהול שירותי את ולהעמיד להמשיך הניהול

 בעבור הניהול חברת זכאית לה התשלום להמשך בכפוף וזאת שירותיה את מלתת תחדל הניהול חברת

 .המוקדמת ההודעה תקופת

מזרחי, מר דניאל באמצעות  מי מהחברותבו יבצר מחברת הניהול להעמיד את שירותי הניהול ל במקרה (7)

לכדי  עמההחברה להביא את הסכם הניהול אותה ימים לפחות, תהא רשאית  30למשך תקופה של 

 סיום לאלתר. 

מזרחי זכאי למענק שנתי, אשר ישולם  אליהא מר דני 2006במסגרת הסכם הניהול המחודש עם אופל  (8)

עולה בקנה אחד עם התנאים שהוגדרו  . יודגש כי, המענק השנתי למר דניאל מזרחי2006לו על ידי אופל 

 11במדיניות התגמול אשר הובאה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 

 6האסיפה הכללית של החברה ביום  וכן של מדיניות התגמול אשר אושרה על ידי 201625באוגוסט 

  .להלן 8.4.3בסעיף  כמפורטהכל וואשר הינה בתוקף במועד הדוח  201726ביולי 

מזרחי לתמורה נוספת  אלברכת דניאל ו/או מר דנידמי הניהול הנ"ל והמענק השנתי, לא זכאים למלבד  (9)

  בעבור שירותים המוענקים להן על ידם.  2006כלשהי מהחברה ו/או מאופל 

                                                 
בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של  2016ביולי  6ראו דיווח מיידי מיום  2016באוגוסט  11לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול אשר אושרה ביום   25

 (.2016-01-102514בדבר תוצאות האסיפה )מס' אסמכתא:  2016באוגוסט  14( וכן דיווח מיידי מיום 2016-01-075544החברה )מס' אסמכתא: 
 2017במאי  29ואשר הינה בתוקף למועד דוח זה, ראה דיווחי החברה מיום  2017ביולי  6לפרטים נוספים בדבר מדיניות התגמול של החברה אשר אושרה ביום   26

דבר תוצאות האסיפה )מס' ב 2017ביולי  8( וכן דיווח מיידי מיום 2017-01-055287בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה )מס' אסמכתא:
 (.2017-01-071268אסמכתא: 



6 

 
)לרבות  ותהחברכל אחת מהינה במעמד של נותן שירותים ובינה לבין  )קרי, ברכת דניאל( חברת הניהול (10)

 (, לא יתקיימו יחסי עובד מעביד.ותמזרחי לחברמר דניאל בין 

 במסגרת הסכמי הניהול המחודשים התחייבה ברכת דניאל לשמירה על סודיות כמקובל.  (11)

( יקראו להלן: "תנאי הסכם ניהול למנכ"ל בחברה 11( עד )3)התנאים המפורטים לעיל בסעיפים קטנים )

 בת"(

 מזרחי אללמר דני שנתיה מענקהלהלן פרטים בדבר  .8.4.3

 כדלקמן:של החברה  התגמול מדיניות אתהתואם  על בסיס מנגנון מענק שנתיל זכאי מזרחי אלמר דני

ולא על ידי חברה  2006)בכפוף לזכאותו( משולם לו על ידי אופל  מזרחי אלדני למר השנתי והמענק מאחר (1)

ומאחר ובחינת זכאותו למענק וגובה המענק נבחנים בהתאם לדוחותיה הכספיים הנפרדים )סולו( של 

מזרחי  אלשל מר דני זכאותו עוגנהולא בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה,  2006אופל 

 . 2006אופל  בינו וביןניהול למענק שנתי במסגרת הסכם ה

 :למענק לזכאות מצטברים סף תנאי (2)

 תציג 2006 אופל אם רק בתגמול התלוי לרכיב זכאי יהיה מזרחי אלדני מר, קרי –הרווח  מבחן .א

 מההכנסות.  %30בשיעור של  27מס לפני רווח הרלוונטית התגמול שנת של הכספי בדוח

עמדה באופן מלא בתנאי הפירעון של  2006כל השנה הרלוונטית אופל  במהלך –הפירעון  מבחן .ב

קרן, ריבית והפרשי הצמדה בגין אגרות חוב שהנפיקה והלוואות שהועמדו לה מתאגידים בנקאיים 

ונותני אשראי אחרים שהיו במחזור באותה שנה. למען הסר ספק, שינוי בתנאי הלוואה שאושר 

 פירעון.כדין, לא ייחשב כהפרה של מבחן ה

כל השנה הרלוונטית, בהתאם לדוחות  במהלך –( covenants) הפיננסיות המידה אמות מבחן .ג

עמדה בכל אמות המידה הפיננסיות אשר התחייבה  2006הכספיים הסקורים או המבוקרים, אופל 

באמת מידה אחת או  2006במקרה בו לא עמדה אופל  אועליהן בהסכמים מול תאגידים בנקאיים 

 ותאמתיקנה את הפרת אי העמידה באמת/ 2006תאם לדוח כספי סקור או מבוקר אופל יותר, בה

 המידה בהתאם לדוח הכספי הסקור או המבוקר העוקב.

הוצאות חובות מסופקים ואבודים ביחס לסך עסקאות הניכיון  ממוצע –החובות המסופקים  מבחן .ד

 . 0.7%לא עולה על  2006בשלוש השנים האחרונות של אופל 

 
תנאי הסף לזכאות למענק המפורטים בסעיפים קטנים א' עד ד' לעיל יקראו להלן: "תנאי הסף לזכאות 

 למענק"
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
, יכול שיכללו: הוצאות/הכנסות מרכישה/מכירה של פעילות, שערוך נדל"ן, הכנסות משכירות, השוטף העסקים במהלך שלא התהוו אשר/הוצאות הכנסות  27

 ישור ועדת התגמול.מזומנים ועוד. החישוב כאמור יובא לא בתזריםהוצאות/הכנסות חשבונאיות שאינן מלוות 
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מזרחי למענק  אלדנימר  היה זכאיבמצטבר, ילזכאות למענק, של כל תנאי הסף  להתקיימותם בכפוף (3)

 : אשר יחושב כדלקמן

 
 עלות חודשי של כפונקציה מענק גובה

 28העסקה
 2006אופל הגידול בהכנסות  שיעור

 10%עד  0

2 10% 

3 20% 

4 30% 

 ומעלה 40% 5

 
במידה ושיעור הגידול בהכנסות הינו בטווח שבין המדרגות המפורטות לעיל, אזי תקרת המענק תחושב 

אזי גובה המענק הינו  25%באופן ליניארי. לשם המחשה, במידה ושיעור גידול ההכנסות השנתיות הינו 

 חודשי עלות העסקה. 3.5

 פי על ויוענק יכול( אחד העסקהעלות חודש  עד) מהותי לא חלק, הסף תנאי יתקיימו לא בה בשנה (4)

 שאינה מזרחי אלדני מר של בתרומתו בהתחשב( דעת שיקול)קרי  למדידה ניתנים שאינם קריטריונים

 .מזוהים כמותיים בקריטריונים למדידה ניתנת

 זה לצורך חישוב גובה המענק ייקרא להלן: "מנגנון חישוב המענק". (4))האמור בסעיף המנגנון 

 ש"ח.  279היה זכאי מר דניאל מזרחי למענק שנתי בסך של  2017בגין שנת  .8.4.4

בפוליסת הביטוח של החברה,  לפרטים נוספים בדבר הענקת כתבי פטור ושיפוי למר דניאל מזרחי והכללתו .8.4.5

 להלן, בהתאמה. 19.3-ו 19.21 ,19.1סעיפים  ראה

 

קצין פיקוח נהלים ו בע"מ אינווסטנטמנכ"ל בחברה,  מר שחר מזרחי דירקטור העסקת תנאי בדבר פרטים .8.5

 החברהשל 

)להלן:  בע"מאינווסטנט מנכ"ל דירקטור בחברה, , מכהן בתפקיד מבעלי השליטה בחברה ,מזרחי שחרמר 

( בע"מ, מירסני בע"מ 2006אופל בלאנס ) –וקצין פיקוח נהלים של החברה ושל חברות הבת  "(אינווסטנט"

 ."(הקבוצה"-ו "שחר מזרחי" :בהתאמה )להלןואינווסטנט 

הסכם  של וחידושו תיקונו את החברהאישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של  2017ביולי  6ביום  .8.5.1

בבעלות חברת ניהול )לרבות באמצעות לבין שחר מזרחי  אינווסטנטבין  אשר היה באותו מועד בתוקףהניהול 

שירותיו של  את מזרחי שחר שלעמידה חברת הניהול ה, אשר מכוחו (שחר מזרחי מר שלובשליטה מלאה 

כך שמר שחר מזרחי, בנוסף לתפקידו כמנכ"ל אינווסטנט יכהן גם  ,אינווסטנטשחר מזרחי כמנכ"ל חברת 

אלפי ש"ח לחודש  7.5שעות חודשיות ובעבור תוספת תמורה של  40-של כ בהיקף הקבוצהכקצין הציות של 

-"(. תוקפו של הסכם הניהול המתוקן עם אינווסטנט הינו להסכם הניהול המתוקן עם אינווסטנט)להלן: "

. כמו כן, 2020ביולי  6שנים ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, קרי עד ליום  3

האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, הענקת תוספת גמול רטרואקטיבי, בסך  האישר באותו מועד

                                                 
ידים עלות העסקה לצורך חישוב מענק כוללת את סך דמי הניהול לו זכאי נושא המשרה, כך שבמקרה בו נושא משרה זכאי לדמי ניהול במסגרת מספר תפק  28

 .אותו הוא מבצע, גובה המענק יחושב לפי סך דמי הניהול המשולמים לו )למעט גמול דירקטורים(
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אלפי ש"ח בחודש, למר שחר מזרחי בגין תפקודו כקצין פיקוח נהלים של הקבוצה, בגין התקופה  7.5של 

שהוענקה למר , כך שתוספת התגמול הרטרואקטיבי 201729ביולי  6ועד ליום  2017בינואר  1שחלה מיום 

 אלפי ש"ח. 46.8-ככום כולל של סשחר מזרחי הינה ב

דמי הניהול החודשיים להם זכאי מר שחר מזרחי בגין כהונתו בתפקיד , לעיל 8.5.1 יףבהתאם לאמור בסע .8.5.2

 .אלפי ש"ח 70.5על סך כולל של  עומדיםמנכ"ל אינווסטנט ובתפקיד קצין פיקוח נהלים של הקבוצה 

 תנאי הסכם ניהול למנכ"ל בחברה בתל בהתאם הינם אינווסטנטעם המתוקן תנאי הסכם הניהול  עיקרי .8.5.3

 2006לעיל, בשינויים המחויבים כך שחלף דניאל מזרחי יבוא שחר מזרחי וחלף אופל  8.4.2כאמור בסעיף 

 תקרא אינווסטנט.

. להלן 8.10, כאמור בסעיף בגין היותו דירקטור בחברה דירקטורים לגמול זכאי מזרחי שחר מר, כי יצוין .8.5.4

 .הניהול לאינווסטנט ואינו ניתן בקשר עם שירותי אינווסטנטגמול זה אינו נכנס תחת הסכם הניהול עם 

 : מזרחי שחר מרל השנתי המענק בדבר פרטים להלן .8.5.5

 :למענק לזכאות סף תנאי (1)

כמפורט  לזכאות למענק תנאי הסף של כלל םשחר מזרחי יהיה זכאי למענק בכפוף להתקיימות מר

 הפיננסיות המידה אמות, קרי התקיימות מבחן הרווח, מבחן הפירעון, מבחן עילל 8.4.3בסעיף 

(covenantsומבחן החובות המסופקים )בחינת הזכאות ובחינת גובה המענק , בשינויים המחויבים כך ש

 . אינווסטנט חברתדים )סולו( של הכספיים הנפר לדוחותיהביחס  עשנהת

 חודש עלות עד) מהותי לא חלק, לזכאות למענק הסף תנאי יתקיימו לא בה בשנהכי,  יצויןכן,  כמו

 בהתחשב( דעת שיקול)קרי  למדידה ניתנים שאינם קריטריונים פי על ויוענק יכול( אחד העסקה

 .מזוהים כמותיים בקריטריונים למדידה ניתנת שאינה מזרחי שחר של בתרומתו

 :המענק חישוב מנגנון (2)

חודשי  5עד  0, יזכה מר שחר מזרחי למענק בגובה של לזכאות למענק של כל תנאי הסף בהתקיימותם

 לעיל. 8.4.3בהתאם למנגנון חישוב המענק כאמור בסעיף עלות העסקה 

 ש"ח. 225היה זכאי מר שחר מזרחי למענק שנתי בסך של  2017בגין שנת  .8.5.6

נוספים בדבר הענקת כתבי פטור ושיפוי למר שחר מזרחי והכללתו בפוליסת הביטוח של החברה, לפרטים  .8.5.7

 .להלן, בהתאמה 19.3-ו 19.2 ,19.11סעיפים  ראה

 

 בע"מ  מירסניל ומנכ" בחברה דירקטור עודד איתןהעסקת מר  פרטים בדבר תנאי .8.6

 )להלן בע"ממירסני מנכ"ל דירקטור בחברה ו, מכהן בתפקיד מבעלי השליטה בחברה עודד איתן,מר 

 ."(מירסני"-ו "איתן עודד" :בהתאמה

הסכם  של וחידושו תיקונו את הכללית של בעלי המניות של החברה האסיפה אישרה 2016באוגוסט  11 ביום .8.6.1

 בבעלות ניהול חברת באמצעותלבין מר עודד איתן )לרבות  מירסניאשר היה באותו מועד בתוקף בין  הניהול

שירותיו של  את איתן עודד מר של הניהול חברת, אשר מכוחו, מעמידה (איתן עודד מר של מלאה ובשליטה

 "(.מירסני עם המתוקן הניהול הסכם)להלן: " מירסנימר עודד איתן כמנכ"ל חברת 

 63עומדים על סך של  מירסני"ל מנכ בתפקיד כהונתו בגין איתן עודד מר זכאי להם החודשיים הניהול דמי .8.6.2

 "ח.ש אלפי

אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות שנים ממועד  3מירסני הינו לתקופה של עם  המתוקן הסכם הניהול .8.6.3

 .2019באוגוסט  11של החברה, קרי עד ליום 

                                                 
 .2016לשנת  4-מזרחי החל לבצע את תפקיד קצין פיקוח נהלים במהלך הרבעון היצוין כי, מר שחר   29
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כאמור  תנאי הסכם ניהול למנכ"ל בחברה בתל בהתאם מירסני הינם המחודש עםתנאי הסכם הניהול עיקרי  .8.6.4

תקרא  2006לעיל, בשינויים המחויבים כך שחלף דניאל מזרחי יבוא עודד איתן וחלף אופל  8.4.2בסעיף 

 מירסני.

 : איתן עודד למר השנתי המענק בדבר פרטים להלן .8.6.5

 למענק לזכאות סף תנאי (1)

כמפורט בסעיף  לזכאות למענק תנאי הסף של כלל םיהיה זכאי למענק בכפוף להתקיימות עודד איתן מר

( covenants) הפיננסיות המידה אמות, קרי התקיימות מבחן הרווח, מבחן הפירעון, מבחן עילל 8.4.3

ביחס  עשנהבחינת הזכאות ובחינת גובה המענק ת, בשינויים המחויבים כך שומבחן החובות המסופקים

 . מירסני חברתדים )סולו( של הכספיים הנפר לדוחותיה

 חודש עלות עד) מהותי לא חלק, לזכאות למענק הסף תנאי יתקיימו לא בה בשנהכי,  יצויןכן,  כמו

 בהתחשב( דעת שיקול)קרי  למדידה ניתנים שאינם קריטריונים פי על ויוענק יכול( אחד העסקה

 .מזוהים כמותיים בקריטריונים למדידה ניתנת שאינה עודד איתן של בתרומתו

 המענק חישוב מנגנון (2)

חודשי  5עד  0למענק בגובה של  עודד איתןיזכה מר  לזכאות למענק, בהתקיימותם של כל תנאי הסף

  לעיל. 8.4.3למנגנון חישוב המענק כאמור בסעיף עלות העסקה בהתאם 

 לא התקיימו כלל תנאי הסף לזכאות למענק. 2017יצוין כי בשנת  .8.6.6

. גמול להלן 8.10כאמור בסעיף  בגין היותו דירקטור בחברה זכאי לגמול דירקטורים עודד איתןמר יצוין כי,  .8.6.7

 .למירסניואינו ניתן בקשר עם שירותי הניהול  מירסניזה אינו נכנס תחת הסכם הניהול עם 

לפרטים נוספים בדבר הענקת כתבי פטור ושיפוי למר עודד איתן והכללתו בפוליסת הביטוח של החברה, ראה  .8.6.8

 . להלן, בהתאמה 19.3-ו 19.2 ,19.1 סעיפים

 

 :טבת אבי"ח רו הכספים מנהל העסקת תנאי בדבר פרטים .8.7

 . החברה של הכספים כמנהל לכהן טבת אבי"ח רו החל 2013 באוגוסט 19 ביום .8.7.1

 , אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את תיקונו2017במרס  23וביום  2017במרס  20 ביום .8.7.2

אלפי  23לשכר חודשי בסך של  2017באפריל  1של הסכם ההעסקה עם אבי טבת כך שיהיה זכאי, החל מיום 

 אלפי ש"ח עלות מעביד(. 32-ש"ח )כ

 : אבי טבת מר עם העסקה הסכם תנאי עיקרי להלן .8.7.3

קבע מפעם יייועסק בתפקיד מנהל כספים ויהיה כפוף להחלטות מנכ"ל החברה, או למי ש טבת אבי מר (1)

 לפעם על ידי הנהלת החברה וימלא אחר הוראות הממונה עליו.

כך שהוא מתחייב שלא לעבוד בכל עבודה  מלאה משרה של בהיקף בתפקיד לעסוק יתחייב טבת אבי מר (2)

 מת החברה מראש ובכתב.נוספת בתקופת העסקתו בחברה ללא הסכ

תחול על  המס בגין ההטבה עלות. עבודתו לצורכי צמוד מנהלים רכב לקבלת זכאי יהיה מר אבי טבת (3)

 .מר אבי טבת

 .מנהלים ביטוח פוליסת בעבור פרמיות טבת אבי למר תפריש החברה, בחברה העסקתו מתחילת החל (4)

 .ובכתב מראש יום 60 של מוקדמת בהודעה לסיומו זה הסכם להביא רשאי טבת אבי מר (5)

בהתאם להוראות  מר אבי טבתרשאית להביא הסכם זה לידי סיום על ידי מתן הודעה מוקדמת ל החברה (6)

 .2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א

התחייב מר אבי טבת לשמירה על סודיות כמקובל ובנוסף התחייב לאיסור תחרות  ההסכםבמסגרת  (7)

 מיום סיום יחסי עובד ומעביד בינו לבין החברה. חודשים 6לתקופה של 
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ע"פ יעדים אשר יקבעו אחת לשנה ויכול ויהיו מדידים ויכול ויהיו אבי טבת זכאי למענק שנתי  (8)

איכותניים שאינם מדידים, כפי שייקבע דירקטוריון הקבוצה לאחר המלצתם של ועדת התגמול ומנכ"ל 

 .יכלול רכיב של שיקול דעתהקבוצה. כמו כן, יכול והתגמול המשתנה 

, מדיד אלפי ש"ח וזאת בהתאם ליעד 62-כלמענק שנתי בסך של  טבת אביהיה זכאי מר  2017בעבור שנת  .8.7.4

אשר נקבעו לו בתחילת השנה בהתאם ורכיב של שיקול דעת  לחברה חוב גיוס הליך בהשלמת עסק אשר

 למדיניות התגמול של החברה.

למר אבי טבת והכללתו בפוליסת הביטוח של החברה, ראה  ושיפוי פטור כתבי הענקת בדבר נוספים לפרטים .8.7.5

 .להלן, בהתאמה 19.3-ו 19.2 ,19.1סעיפים 

 

 של הקבוצהתפעול ה"ל סמנכדירקטור בחברה ובדבר תנאי העסקת מר מיכאל איתן,  פרטים .8.8

 של הקבוצהתפעול ה, מכהן בתפקיד דירקטור בחברה וסמנכ"ל מבעלי השליטה בחברה מיכאל איתן,מר 

 ."(מיכאל איתן)להלן: "

תיקונו וחידושו של הסכם  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את 2016באוגוסט  11ביום  .8.8.1

בבעלותו חברה )לרבות באמצעות  מיכאל איתן י לביןבין מירסנ אשר היה בתוקף באותו מועדהניהול 

עמידה ה, אשר מכוחו, (("איתן מיכאלחברת הניהול של מר )להלן: " איתן מיכאלובשליטתו המלאה של מר 

חברת מירסני  התפעול של מנכ"לסאיתן כ מיכאלאיתן את שירותיו של מר  מיכאלחברת הניהול של מר 

 "(.מירסניהסכם הניהול  עם )להלן: "

עודכנה הגדרת השירותים הניתנים על ידי מר מיכאל איתן כך , מירסניבמסגרת התיקון להסכם הניהול עם 

כמו  מיכאל איתן כסמנכ"ל התפעול של הקבוצה. מכהן ,2016באוגוסט  11, קרי יום שהחל ממועד האישור

לתקופה מוקדמת  מירסניהוארכה תקופת ההודעה המוקדמת אשר נקבעה בהסכמי הניהול המקורי עם  ,כן

שנים  3בנוסף, חודש הסכם הניהול עם מירסני לתקופה של  .ימים 30ימים חלף תקופה מוקדמת בת  90בת 

 .2019באוגוסט  11ממועד אישור האסיפה, קרי עד ליום 

 :הניהול המחודש עם מר מיכאל איתן הסכם עיקרי להלן .8.8.2

אחראי לניהול ההיבט התפעולי  איתן מיכאל מר, יהיה החברה"ל התפעול של סמנכתפקידו כ במסגרת (1)

 מרלמנכ"ל החברה  כפוף יהיהאיתן  מיכאל מרמתן דגש לעבודה מול תאגידים בנקאיים.  תוך בחברה

 .חודשיות שעות 50 של בהיקף שירותים יעניק"( והשירותיםמזרחי )להלן: " אלדני

 אחרות, וכן לעסוק בעיסוקיםיהיה רשאי להחזיק במניות ולכהן כדירקטור בחברות  איתן מיכאל מר (2)

 .החברה של התפעולמנכ"ל סאחרים ובלבד שעיסוקים אחרים אלו לא יפגעו בביצוע תפקידו כ

 מרבאמצעות לחברה להעמיד את שירותי הניהול  מחברת הניהול של מר מיכאל איתן יבצר בו במקרה (3)

להביא את הסכם הניהול לכדי  מירסניתהא רשאית  ימים לפחות, 30תקופה של למשך  מיכאל איתן

 סיום לאלתר. 

בקנה אחד עם מדיניות  העולה, מירסני ידי על לו ישולם אשר, שנתימר מיכאל איתן יהיה זכאי למענק  (4)

 . להלן 8.8.4וכמפורט בסעיף  החדשההתגמול 

, מיכאל איתן מרבאמצעות לחברה  חברת הניהול של מר מיכאל איתןהשירותים אותם מעניקה  בעבור (5)

, "ממע בתוספתח "ש אלפי 22 של בסךחודשי לגמול  חברת הניהול של מר מיכאל איתןתהיה זכאית 

 אפשרות "( ובתוספתהניהול דמי)להלן: " לחברת הניהול של מר מיכאל איתן כנגד חשבונית ישולם אשר

 מר או/ו חברת הניהול של מר מיכאל איתן זכאים לאמלבד דמי הניהול והמענק השנתי,  י.מענק שנתל

  בעבור שירותים המוענקים להן על ידם.ממירסני /או ו מהחברה כלשהי נוספת לתמורה מיכאל איתן
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 מירסני/או ולבין החברה הינה במעמד של נותן שירותים ובינה  חברת הניהול של מר מיכאל איתן (6)

 עובד מעביד. (, לא יתקיימו יחסימירסני/או ולחברה  איתן מיכאל מר)לרבות בין 

 לשמירה על סודיות כמקובל.הניהול של מר מיכאל איתן  חברתבמסגרת ההסכם התחייבה  (7)

. גמול זה להלן 8.10, כאמור בסעיף היותו דירקטור בחברה בגין דירקטורים לגמול זכאי איתן מיכאל מר .8.8.3

 ( לעיל.1"ק )בסואינו ניתן בקשר עם השירותים כהגדרתם  מירסניאינו נכנס תחת הסכם הניהול עם 

 : איתן מיכאל מר זכאי יהיה לו השנתי המענק מנגנון בדבר פרטים להלן .8.8.4

ע"פ יעדים אשר יקבעו אחת לשנה ויכול ויהיו מדידים ויכול ויהיו  שנתי למענק זכאי יהיהאיתן  מיכאל

איכותניים שאינם מדידים, כפי שייקבע דירקטוריון הקבוצה לאחר המלצתם של ועדת התגמול ומנכ"ל 

 .הקבוצה. כמו כן, יכול והתגמול המשתנה יכלול רכיב של שיקול דעת

בשיקול מענק חד פעמי הענקת  המניות של החברה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי 2017ביולי  6ביום  .8.8.5

לאחר שלא עמד אלפי ש"ח(  11העסקתו החודשית )עלות חצי מבסך של  2016למיכאל איתן, בגין שנת  דעת,

 . 2016לשנת  בתנאי הסף לקבל מענק בהתאם ליעדים המדידים שנקבעו לו

לפרטים נוספים בדבר הענקת כתבי פטור ושיפוי למר מיכאל איתן והכללתו בפוליסת הביטוח של החברה,  .8.8.6

 .להלן, בהתאמה 19.3-ו 19.2 ,19.1 סעיפיםראה 

 

 : יאיר בן אורן"ד עוקת יו"ר דירקטוריון החברה פרטים בדבר תנאי העס .8.9

 ."(אורן בן יאיר, מכהן בתפקיד יו"ר דירקטוריון בחברה )להלן: "מבעלי השליטה בחברה אורן בן יאיר,מר  .8.9.1

אישרה האסיפה כללית של בעלי המניות של החברה את תיקונו וחידושו של הסכם  2016באוגוסט  11ביום  .8.9.2

 חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה)לרבות באמצעות אורן בן יאיר הניהול אשר היה בתוקף באותו מועד, בין 

אישור האסיפה הכללית של שנים ממועד  3והחברה לתקופה של  ("(חברת הניהול של אורן בן יאיר)להלן: "

 .2019באוגוסט  11בעלי המניות של החברה, קרי עד ליום 

  בן יאיר עם אורן תנאי הסכם הניהול  עיקרילהלן  .8.9.3

 וועדותיו החברה דירקטוריון פעילות על יאאחר יאיר בןאורן , החברה דירקטוריון"ר כיו תפקידו במסגרת (1)

 .שעות חודשיות 25-וזאת בהיקף של כ "(הדירקטוריון"ר יו שירותי)להלן: "

לחברה באמצעות אורן בן של אורן בן יאיר בעבור שירותי יו"ר דירקטוריון אותם מעניקה חברת הניהול  (2)

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ,  15.5לגמול חודשי בסך של של אורן בן יאיר יאיר, תהיה זכאית חברת הניהול 

יובהר כי, אורן בן יאיר אינו זכאי לכל גמול  .ורן בן יאירשל א אשר ישולם כנגד חשבונית לחברת הניהול

 נוסף בגין כהונתן כיו"ר דירקטוריון החברה.

 בעיסוקים לעסוק וכן, אחרות בחברות כדירקטור ולכהן במניות להחזיק רשאי יהיה יאיר בןאורן  (3)

 .החברה דירקטוריון"ר כיו תפקידו בביצוע יפגעו לא אלו אחרים שעיסוקים ובלבד אחרים

רשאים להביא את ההתקשרות בינם לכדי סיום, וזאת על ידי מתן  יאיר בןמר אורן הן החברה והן  (4)

יום לפחות לפני המועד המיועד על ידי נותן ההודעה לסיום ההתקשרות  30הודעה בכתב לצד שכנגד, 

של  "(. במשך תקופת ההודעה המוקדמת, מחויבת חברת הניהולמתדתקופת ההודעה המוק")להלן: 

 להמשיך ולהעמיד את שירותי הניהול, עם זאת לחברה תהא הזכות לדרוש כי חברת הניהול אורן בן יאיר

של  תחדל מלתת את שירותיה וזאת בכפוף להמשך התשלום לה זכאית חברת הניהול של אורן בן יאיר

 בעבור תקופת ההודעה המוקדמת. אורן בן יאיר

 בןאורן להעמיד את שירותי הניהול לחברה באמצעות של אורן בן יאיר במקרה בו יבצר מחברת הניהול  (5)

ימים לפחות, תהא רשאית החברה להביא את הסכם הניהול לכדי סיום  30, למשך תקופה של יאיר

 לאלתר. 
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 בןאורן בן יאיר הינה במעמד של נותן שירותים ובינה לבין החברה )לרבות בין אורן הניהול של חברת  (6)

 לא יתקיימו יחסי עובד מעביד.לחברה(,  אירי

 בן יאיר לשמירה על סודיות כמקובל.אורן במסגרת ההסכם התחייבה חברת הניהול של  (7)

ה, ראו והכללתו בפוליסת הביטוח של החבר אורן בן יאירהענקת כתבי פטור ושיפוי ללפרטים נוספים בדבר  .8.9.4

  .להלן, בהתאמה 19.3-ו 19.2 ,19.1 סעיפים

 

 : פירוט בדבר שכר הדירקטורים בחברה .8.10

 2016ביולי  1החל מיום אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, כי  2016באוגוסט  11ביום  .8.10.1

מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל איתן ועודד איתן ה"ה שחר עודכן הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המשולם לי

הסכומים המרביים,  בגובה, כך שהוא יהיה "(בחברה השליטה בעלי על הנמנים דירקטורים)להלן: "

לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית 

לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת  בהתאם ,"(הגמול תקנות)להלן: " 2000 -חיצוני(, התש"ס

  .  להראשונה לתקנות הגמו

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, ובהתאם לתקנה  2016ביולי  5וביום  2016ביולי  4ביום  .8.10.2

כי החל "( ההקלות נותקת)להלן: " 2000-(, תש"סהחברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין( לתקנות 2א)1

, הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם יהא זכאי מר חן שרייבר, יהיו בגובה הסכומים 2016ביולי  1מיום 

 המרביים, המפורטים בתוספת ה

רט בתופסת הראשונה שנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפו .8.10.3

ערן גלוקסמן לכהונה שלישית בת שלוש שנים כדירקטור מר  מונה 2015 באוגוסט 6 ביום לתקנות הגמול.

ורד לכהונה שניה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית -גב' טל מישהחיצוני בדירקטוריון החברה ומונתה 

אישר  2015ביוני  30. יצוין כי ביום 2015באוגוסט  9ביום  החלו אלו מינוייםבדירקטוריון החברה. 

, החל םזכאי יוורד יה-ערן גלוקסמן וגב' טל מיש מרור ועדת התגמול, כי דירקטוריון החברה, לאחר איש

, לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השנייה מינוייהםממועד 

 והשלישית לתקנות הגמול.

 

 בעל השליטה בתאגיד א:21תקנה  .9

אופל )מנכ"ל  מזרחי דניאלהשליטה בחברה הינם  בעלי ,אופל עסקת השלמת מועד - 2013, ביוני 19 מיום החל .9.1

, מזרחי יהושע, (וקצין פיקוח נהלים של הקבוצה )מנכ"ל אינווסטנט מזרחי שחר(, החברהומנכ"ל  2006

 (הדירקטוריון)יו"ר  יאיר בן ואורן )מנכ"ל מירסני( איתן עודד, (של החברה תפעולה)סמנכ"ל  איתן מיכאל

 מניות 60,509,016-בהמחזיקים יחד בסמוך לפרסום דוח תקופתי זה  "(בחברה השליטה בעלילהלן: "לעיל ו)

 .בה ההצבעה ומזכויותהמניות המונפק והנפרע של החברה  מהון 77.53%-המהוות כ

 .הודיעו בעלי השליטה כי התקשרו בהסכם בעלי מניות 2014בינואר  12 ביום .9.2

יומה של  יצביעו יחד בכל הנושאים אשר יעלו על סדרבמסגרת הסכם בעלי המניות, הסכימו הצדדים לו, כי 

ראשון, זכות הצטרפות  האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, וכן הסכימו על מנגנונים של זכות סירוב

יצוין כי, הסכם בעלי המניות יפקע מאליו במועד בו החזקת  וכיוצא בזאת כמקובל בהסכמי בעלי מניות.

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, וכן יבוטל  44.99%משיעור של  ה תפחתהצדדים יחד במניות החבר

-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה או מ 2%-שהחזקותיו של אותו הצד יפחתו מ ביחס לצד לו, מרגע

 המניות המונפק והנפרע של החברה שיוחזק על ידי הצדדים להסכם בעלי המניות יחד. מהון 5%

 .להלן 11סעיף בצורה טבלאית של החזקות בעלי השליטה בחברה ראה  לפירוט .9.3
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 : עסקאות עם בעלי שליטה 22תקנה  .10

 :שירותים וקבלת והעסקה כהונה תנאי .10.1

 מזרחי לילך' הגב עם העסקה בהסכם התקשרות .10.1.1

, 2006גב' לילך מזרחי, עורכת דין בהכשרתה, הינה אשתו של דניאל מזרחי, מנכ"ל החברה, מנכ"ל אופל ה

אישרה האסיפה הכללית של  2017ביולי  6ביום  "(.לילך מזרחידירקטור ומבעלי השליטה בחברה )להלן: "

ועדת הביקורת , אישרו 2017במאי  29וביום  2017במאי  24בעלי המניות של החברה, לאחר שביום 

בהסכם העסקה עם לילך מזרחי לכהונה בתפקיד  2006ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את התקשרות אופל 

 של לילך מזרחי תפקידה "(.עם לילך מזרחי הסכם ההעסקהמנהלת אדמיניסטרטיבית של הקבוצה )להלן: "

, בדגש על גיוס עובדים חדשים בקבוצה, בין היתר, את תחום משאבי האנוש כוללכמנהלת אדמיניסטרטיבית 

, פיקוח על מקרים של הקבוצהלחברות הקבוצה, ביצוע ראיונות קבלה, הכנת הסכמי העסקה עבור עובדי 

, קיום משובים והערכות לעובדי הקבוצהקורסים והשתלמויות לעובדי , סיום העסקת עובדים, רווחת העובד

בדרך של עבודה מול עורכי  בקבוצהאים משפטיים את הטיפול בנוש מרכזת . כמו כן, לילך מזרחיהקבוצה

שעות חודשיות, בהתאם לצורכי הקבוצה, בשעות  120כל זאת, בהיקף של עד  .הקבוצההדין החיצוניים של 

זכאית לילך מזרחי לשכר של הקבוצה, אדמיניסטרטיבית בגין כהונתה כמנהלת ובימי העבודה המקובלים. 

 ש"ח עלות מעביד(. 95-ש"ח לשעה )כ 75שעתי בגובה של 

שנים ממועד אישורו באסיפה הכללית של בעלי המניות  3הינו לתקופה של עם לילך מזרחי הסכם ההעסקה 

 .2020ביולי  6של החברה, קרי עד ליום 

 מזרחי איריס' הגב עם העסקה בהסכם התקשרות .10.1.2

 איריס' הגב" ' איריס מזרחי, אשתו של מר שחר מזרחי, הנמנה על בעלי השליטה בחברה )להלן:הגב

אישרה האסיפה  2016 סבמר 29ביום  בתפקיד מנהלת חשבונות. 2006אופל  בחברת מועסקת"(, מזרחי

אלפי ש"ח לסך  16.5לעדכן את שכרה של הגב' איריס מזרחי מסך של של בעלי המניות של החברה הכללית 

 בהיקף 2006 אופל ידי על מועסקת מזרחי איריסגב' ה .(30אלפי ש"ח 28.5-אלפי ש"ח )עלות מעביד כ 21.5של 

בהיקף שעות של שליש משרה וכן  2006לאופל  חשבונות הנהלת שירותיאך בפועל מעניקה  מלאה משרה

 .)שליש כ"א( משרה שליש שני של בהיקף חשבונות הנהלת שירותי ואינווסטנט מירסני לחברותמעניקה 

, איריס מזרחיהגב' שליש מעלות שכרה של ה להשווסך  2006לאופל  מירסני ואינווסטנט מעבירות ,בתמורה

 . כ"א

 מזרחי אלה' הגב ידי על לחברה גרפיקה שירותי למתן בהסכם התקשרות .10.1.3

, מזרחי ושחר מזרחי יהושע, מזרחידניאל  מר של ואחותם' אלה מזרחי, אשתו של מר מיכאל איתן הגב

שירותי גרפיקה. שירותי  קבוצהל"(, מעניקה מזרחי אלההגב' )להלן: " בחברה השליטה בעלי על הנמנים

הגרפיקה כוללים, בין היתר, פרסום על שלטי חוצות, פרסום בעיתונים, פרסום באינטרנט ושמירת קשרים 

 "(. גרפיקה שירותי)להלן: " קבוצהל םינטיורלועם גורמי פרסום 

דוש תנאי עדכון וחי אתאישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה  2017 באוקטובר 30ביום 

, ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה עם הגב' אלה מזרחיהתקשרות החברה 

בהיקף לחברות הקבוצה  בהסכם למתן שירותי גרפיקה ,2020באוקטובר  30קרי עד ליום  שנים, 3לתקופה של 

עובר לאישור עדכון וחידוש תנאי  ש"ח. 4,000-כבתמורה חודשית בסך של ו חודשיות ותעש 80משרה כולל של 

ש"ח  2,000ההתקשרות עם הגב' אלה מזרחי, הייתה זכאית הגב' אלה מזרחי לתמורה חודשית בסך של 

 שעות חודשיות. 20בעבור 

 

                                                 
 יצוין כי עלות המעביד כוללת בין היתר הפרשות לקרן השתלמות וביטוח מנהלים.  30
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 לחברה על ידי הגב' ריטה מזרחי תוכנהבהסכם למתן שירותי  התקשרות .10.1.4

"( מזרחי ריטה' הגבבחברה )להלן: " השליטההגב' ריטה מזרחי, אשתו של מר יהושע מזרחי, הנמנה על בלי 

לקוחות היהול תיקי הזמנים, בנניהול במעניקה לחברה שירותי תוכנה. תוכנה זו מאפשרת שליטה מרבית 

 "(. התוכנה שירותי)להלן: " של החברה מסמכיםהניהול בו

החברה, לתקופה אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרות  2015במאי  14ביום 

-כ עד של שלוש שנים, בהסכם למתן שירותי תוכנה לחברה על ידי ריטה מזרחי, בתמורה חודשית בסך של

 ש"ח. 1,250

 חוצות בשלטי לפרסום בהסכם התקשרות .10.1.5

התקשרה בהסכם להשכרת שלט חוצות, במרכז הארץ, עם חברה אשר הינה בבעלות  אינווסטנטהבת  החברה

שוכרת את  אינווסטנט"(. בהתאם להסכם זה, שלט החוצותשל חלק מבין בעלי המניות של החברה )להלן: "

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. תוקפו של הסכם השכירות  5שלט החוצות לצורך פרסומה בעלות חודשית של 

תן הודעה מוקדמת יאו קודם לכן לפי בקשת אחד הצדדים ובלבד שת 2018בספטמבר  1ליום  הנ"ל הינו עד

 .םימי 90של 

 קבלת שירותים משפטיים .10.1.6

הודיעה החברה כי אגב בחינה מעמיקה של דוחותיה הכספיים על ידי הועדה לבחינת  2015באוקטובר  13 ביום

דוחות כספיים של החברה, נמצא כי החברה מקבלת שירותים משפטיים הכוללים ייצוג החברה בעניינים של 

אשר מקיים גביית חובות של לקוחות בהליכים המתנהלים בלשכות ההוצאה לפועל ובתי משפט מעו"ד 

עורך קשרים עסקיים עם עו"ד אורן בן יאיר, יו"ר דירקטוריון החברה ואחד מבעלי השליטה בה )להלן: "

"(. ועדת הביקורת של החברה ביצעה בדיקות בנוגע לקשרים אלו של מר אורן בן יאיר ובין היתר קיימה הדין

יועציה המשפטיים החיצוניים של דיונים בנושא בשיתוף מבקר הפנים של החברה וכן קיבלה חוות דעת מ

החברה. על בסיס בדיקות אלו הגיעה ועדת הביקורת למסקנה כי קבלת השירותים מאותו עורך דין איננה 

מהווה "עסקה חריגה" של החברה עם אחר אשר לבעל שליטה בחברה עניין אישי בה מאחר וקבלת השירותים 

וק ואיננה משפיעה באופן מהותי על רווחיות הנ"ל נעשית במהלך העסקים הרגיל של החברה, בתנאי ש

)להלן:  1999 –התשנ"ט  ,החברה, רכושה או התחייבויותיה ועל כן טעונה, בהתאם להוראות חוק החברות

"( ותקנון החברה, אישור של ועדת הביקורת של החברה בלבד. בעקבות זאת אישרה ועדת חוק החברות"

את קבלת השירותים מעורך הדין באופן רטרואקטיבי  2015באוקטובר  13הביקורת של החברה ביום 

של החברה לאישור ההתקשרות לקבלת שירותים  הביקורתופרוספקטיבי. לתמצית בדבר נימוקי ועדת 

 להוראות בהתאם הביקורת ועדת של בחינההבדבר  וכןמשפטים אלו ולקביעתה כי אין מדובר בעסקה חריגה 

-2015-01)מס' אסמכתא:  2015באוקטובר  13של החברה מיום  דוח מיידי ראה, )ב( לחוק החברות117' ס

 .הההפניעל דרך  בזאת ( המובא134037

 של החברה שלבעל שליטה בה עניין אישי עסקה שאינה חריגה .10.1.7

, באופן רטרואקטיבי עסקאות ניכיון של חברת החברה של הביקורת ועדת אישרה 2018 במרץ 14 ביום

ממסרים דחויים לניכיון אשר משוכים מחשבון  לאינווסטנטלקוחות שונים, בהן נמסרו  4עם  אינווסטנט

 .אלפי ש"ח 580-בסך כולל של כ תאגיד בשליטה מלאה שלש אחד מבעלי השליטה בחברה

ועדת הביקורת דנה במאפייני עסקאות הניכיון וסיווגה אותן כעסקאות "שאינן חריגות" של החברה עם בעל 

 רה או עם אחר אשר לבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהן.שליטה בחב

סיווג עסקאות הניכיון הנ"ל כעסקאות שאינן חריגות נעשה לאחר שוועדת הביקורת של החברה בחנה את 

עסקאות הניכיון לעומת עסקאות דומות אחרות אשר מבוצעות בחברה והגיע לכלל מסקנה כי עסקאות 

אלפי ש"ח( הינן עסקאות במהלך העסקים  500יפית מתוכן בהיקף של הניכיון )תוך מתן דגש לעסקה ספצ



15 

 
הרגיל של החברה, הינן עסקאות שאין בהן בכדי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או 

התחייבויותיה וכי כי הינן נעשו בתנאי שוק. עם זאת ומחמת הזהירות בחרה ועדת הביקורת כי עסקאות 

חלף עמלת ניכיון חודשית  1.3%עסקאות הניכיון תשא עמלת ניכיון בשיעור חודשי של  ון הגדולה מביןהניכי

)עמלת הניכיון בה בוצעה עסקת הניכיון במקור( וזאת באופן רטרואקטיבי ממועד ביצועה  1%בשיעור של 

 .2017באוגוסט  22ביום 

ה ונימוקיה ראה דיווח מיידי לפרטים נוספים אודות עסקאות הניכיון הנ"ל, החלטת ועדת הביקורת של החבר

 ( המובא בזאת על דרך ההפניה.2018-01-025057)מס' אסמכתא: 2018במרץ  15של החברה מיום 

  לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה התקשרויות .10.1.8

 בן ואורן איתן מיכאל, איתן עודד, מזרחי שחר מר ,מזרחי דניאל מרלפרטים אודות תנאי העסקה של ה"ה 

 8.10 עד 8.8, וכן 8.6 עד 8.3 פיםסעי ראה בחברה השליטה בעלי על הנמנים בחברה דירקטורים של וכן יאיר

 .לעיל

 נוספות עסקאות .10.2

 ביטחונות העמדת דמי .10.2.1

התקשרות החברה, לתקופה  את הכללית של בעלי המניות של החברה האסיפה שרהאי 2016 מרסב 29 ביום

מזרחי ומיכאל איתן, מבעלי השליטה מזרחי, שחר דניאל , עם ה"ה 2016באפריל  1של שלוש שנים החל מיום 

בהסכם לפיו במהלך תקופת ההסכם ימשיכו הנ"ל להעמיד בטחונות לתאגיד בנקאי לשם הבטחת  ,בחברה

)להלן:  2006כלפיו הנובעים מהעמדת מסגרות אשראי על ידי התאגיד הבנקאי לאופל  2006חיוביה של אופל 

זכאים הנ"ל לדמי העמדת ביטחונות בשיעור של ת טחונוי. בעבור העמדת הב("הסכם העמדת הביטחונות"

לפירוט אודות בטחונות אלו  אחת לרבעון. משולמים, אשר 31טחונות אלויטחון של בילשנה מהשווי לב %1.9

הועמדו  הנ"ל . יצוין כי הבטחונות המועמדים על ידי בעלי השליטהזה תקופתיא' לדוח  לפרק 26.3.1.2ס'  ורא

, למעט בטוחה 2013לחברה בחודש יוני  2006על ידם לטובת התאגיד הבנקאי טרם הכנסת הפעילות של אופל 

שולמה להם תמורה  לא 2016באפריל  1ליום עד  עוד יצוין כי,. 201532 מרסל 23ביום  שהעמיד מר שחר מזרחי

. יצוין כי לפי הסכם העמדת הביטחונות בעלי השליטה מחויבים שלא לשחרר את ביטחונות אלו העמדת בגין

חן מעת לעת את תבהביטחונות המועמדים על ידם במשך תקופת הסכם העמדת הביטחונות ומנגד החברה 

 .האפשרות לפעול לשחרור בעלי השליטה מהתחייבותם כלפי התאגיד הבנקאי

ה"ה מיכאל איתן ויהושע מזרחי נכס  העמידו י תאגיד בנקאי, להבטחת חיוביה של אינווסטנט כלפבנוסף, 

תיאור עסקי התאגיד. בעבור בטוחה  –א'  לפרק 26.3.2.3.1  אשר בבעלותם המשותפת כבטוחה כאמור בסעיף

ממחצית סך כתב החוב, וכן לתשלום  3%זכאי כל אחד מהנ"ל לדמי העמדת בטחונות בשיעור של  היה זו

נכס זה אינו עומד עוד כבטוחה וה"ה  2017 לייצוין כי, החל מחודש יו .הנכסחלקו בפוליסת הביטוח של 

 טוח.מיכאל איתן ויהושע מזרחי אינם זכאים עוד לדמי העמדת בטחונות ולתשלום חלקם בפוליסת הבי

 שכירות הסכם .10.2.2

אישור ועדת הביקורת אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר  2017באוקטובר  30ביום 

בהסכם להשכרת נכס אשר  2006את התקשרות חברת אופל  2017בספטמבר  7ודירקטוריון החברה מיום 

ה בחברה, ואלה מזרחי, קרובה נרכש על ידי חברה בבעלותם של דניאל מזרחי ושחר מזרחי, מבעלי השליט

הסכם " :בהתאמה )להלןואשר כניסתו לתוקף הותנתה באישור האסיפה הכללית  של בעלי השליטה בחברה

 . "(המשכירים"-ו "השכירות

 

                                                 
הינה גבוהה שווי לביטחון, קרי, השווי עליו מסתמך התאגיד הבנקאי לצורך העמדת מימון לחברה. יצוין כי, שווי הבטוחה, קרי החשיפה של מעמיד הבטוחה   31

 מהשווי לביטחון. 
 (.בהתאמה, 059032-01-2015 -ו 076048-01-2013)מס' אסמכתאות:  2015במרס  24 ומיום 2013 במאי 29 מיום החברה של מיידים דיווחיםנוסף ראו  לפירוט  32
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 :להלן תנאיו המהותיים של הסכם השכירות

הרחובות  נכס אשר הינו חנות מסחרית בפינת  2006לאופל משכירים על פי הסכם השכירות, המשכירים  .א

מ"ר  63-מ"ר קומת קרקע וכ 158-כ) מ"ר 221-מנחם בגין ואריק איינשטיין באשדוד, בשטח כולל של כ

 "(.המושכרלהלן: "( )גלריה

ש"ח  136, דמי שכירות חודשיים בסך כולל של יםלמשכיר 2006אופל  תשלם בעבור השכרת המושכר, .ב

ש"ח לכל מ"ר בקומת  100-בקומת הקרקע ו ש"ח לכל מ"ר 150למ"ר, בתוספת מע"מ, לפי החלוקה הבא: 

דמי השכירות החודשיים משקפים את כלל התמורה לה "(. דמי השכירות החודשייםלהלן: ")הגלריה 

בגין השכרת המושכר והינם כוללים אף את תשלום דמי הניהול בגין  2006מאופל  יםהמשכיר םזכאי

דשיים הינם קבועים למשך כל תקופת דמי השכירות החו. יםהמושכר אשר ישולמו על ידי המשכיר

השכירות, כהגדרתה להלן, ולא יחול בהם כל שינוי מלבד בגין היותם צמודים לעלייה במדד המחירים 

 .לצרכן

 2017בינואר  29מיום שנים אשר תחילתה  7לתקופה של  יםאת המושכר מהמשכיר תשכור 2006אופל  .ג

 2006והן אופל  ים, הן המשכיריוכלובמשך כל תקופת השכירות לא . 33"(תקופת השכירותלהלן: ")

להביא את הסכם השכירות לכדי סיום מוקדם אלא בהסכמה הדדית של שניהם אשר תתקבל על פי כל 

ו/או במקרה בו תשתנה  ("חוק החברותלהלן: ") 1999-דין, לרבות הוראות חוק החברות התשנ"ט

 (.בשרשור סופי) 2006השליטה באופל 

והאסיפה הכללית של בעלי  דירקטוריון החברה, בנוסף לאישור הסכם השכירות, אישרו ועדת הביקורת

יבוצעו במושכר עבודות התאמה , 2006, כי לצורך התאמת המושכר לצרכיה של אופל המניות של החברה

שנקבע על ידי . תקציב עבודות ההתאמה, כפי 2006כנהוג, על ידי השוכר, היינו על ידי אופל , אשר ישולמו

"(. תקציב עבודות ההתאמהלהלן: ")אלפי ש"ח  800 , עומד על סך שלועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

במסגרת תקציב עבודות ההתאמה, קבעה ועדת הביקורת, כי יכללו אך ורק הוצאות בגין דברים אשר אינם 

 החברהלמועד פרסום הדוח,  נכוןיודגש כי, . ראחבמקום שכירות נתיקים ושאינם יכולים לשמש את החברה 

 מושכר.ל עברה טרם

  הלוואה עסקאות .10.2.3

ת ות אישייוערבולפרטים בדבר  וכן םהימקרוב/או החברה מבעלי השליטה ו תטלוהלוואות שנבדבר  לפרטים

בפרק א' לדוח תקופתי  26.4.2 סעיףראו  של הלוואות אלה בגב השיקהניתנות החתימה בחברה  ימורששל 

  זה. 

 זניחות עסקאות .10.2.4

 .זה תקופתי לדוח' ב פרקב 18ס' ראו  הקיימות בחברה זניחותבדבר נהלי עסקאות  פרטיםל

   מזכות עסקאות .10.2.5

במסגרת ו/או בטחונות אחרים אשר בעלי השליטה מעמידים לטובת מלווים פרטיים בדבר ערבויות  לפרטים

, כתבי התחייבויות בלתי חוזרות ו/או הלוואות אשר נוטלת החברה במהלך העסקים הרגיל שלה מעת לעת

ערבויות אישיות של בעלי השליטה לתאגידים בנקאיים בקשר עם הלוואות, אשראים, ערבויות ושירותים 

 26.3.3.2, 26.3.2.2, 26.3.1.1ראו סעיפים  בנקאים שונים אשר ניתנים לחברה ו/או לחברות בנות של החברה,

  בפרק א' לדוח תקופתי זה.  26.4.1.4-ו

 

                                                 
יום ממועד מסירת החזקה במושכר  90( 2( מועד סיום עבודות התאמה במושכר; 1יצוין כי, על פי הסכם השכירות, תקופת השכירות תחל על פי המוקדם מבין:   33

ימים ממועד מסירת החזקה במושכר לצורך ביצוע עבודות  60פת השכירות לא תחל בכל מקרה לפני חלוף לצורך ביצוע עבודות ההתאמה. כמו כן נקבע כי תקו
 ההתאמה.
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סמוך המוחזקים על ידי בעל עניין בתאגיד, בחברה בת או בחברה קשורה  אחרים: מניות וניירות ערך 24תקנה  .11

 הדוח אישור ככל האפשר לתאריך

שם, סוג וסדרה  המחזיק שם

 של נייר ערך

כמות ניירות 

 ערך

 מלא בדילול החזקה שיעור החזקה שיעור

 הצבעה הון הצבעה הון

אופל בלאנס  34מזרחי דניאל

 מניה רגילה

12,120,548 15.53% 15.53% %12.90 %12.90 

 אופציה כתבי מזרחי דניאל

 (2)סדרה 

16,263 0 0 0 0 

אופל בלאנס  מזרחי יהושע

 מניה רגילה

9,752,163 12.49% 12.49% %10.38 %10.38 

 אופציה כתבי מזרחי יהושע

 (2)סדרה 

16,263 0 0 0 0 

 אופל בלאנס 35מזרחי שחר

 מניה רגילה

12,107,180 15.51% 15.51% %12.88 %12.88 

 אופציה כתבי מזרחי שחר

 (2)סדרה 

16,301 0 0 0 0 

אופל בלאנס  איתן מיכאל

 מניה רגילה

12,102,482 15.51% 15.51% 12.88% 12.88% 

 אופציה כתבי איתן מיכאל

 (2)סדרה 

16,263 0 0 0 0 

אופל בלאנס  איתן עודד

 מניה רגילה

 7,367,723 9.44% 9.44% %7.85 %7.85 

כתבי אופציה  איתן עודד

 (2)סדרה 

16,263 0 0 0 0 

אופל בלאנס  יאיר בן אורן

 מניה רגילה

7,058,920 9.04% 9.04% %7.51 %7.51 

כתבי אופציה  אורן בן יאיר

 (2)סדרה 

5,190 0 0 0 0 

 

 א': הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים24תקנה  .12

 מניות רגילות ללא ערך נקוב. 10,000,000,000 – רשום הון

 ללא ערך נקוב.מניות רגילות  78,049,129- – הון מונפק

 – המיריםערך  ניירות

על שם, ניתנים למימוש למניות רגילות, רשומות על שם,  רשומים(, 2כתבי אופציה )סדרה  2,043,666  (1)

 . 2018באפריל  25ללא ע.נ. כ"א של החברה, בכל יום מסחר, ועד ליום 

                                                 
מניות של החברה מוחזקות על ידי מר ליעד מזרחי, בנו של מר דניאל מזרחי, בחשבונו האישי של מר ליעד  17,566המניות הנ"ל,  12,120,548יצוין כי מתוך   34

"רכישה" -ו של מר ליעד מזרחי הינה על אביו, מר דניאל מזרחי, והיות והינו גר בבית אביו, אזי,בהתאם להגדרת המונחים "החזקה" ומזרחי. היות ופרנסת
 , החברה רואה בדניאל מזרחי, ובבנו ליעד מזרחי, "אדם אחד"1968-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

החברה מוחזקות על ידי מר נצח מזרחי, בנו של מר שחר מזרחי, בחשבונו האישי של מר נצח מזרחי.  מניות של 29,594המניות הנ"ל,  12,107,180יצוין כי מתוך   35
, 1968-"רכישה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-היות ומר נצח מזרחי מתגורר בבית אביו ופרנסתו על אביו, מר שחר מזרחי, בהתאם להגדרת המונחים "החזקה" ו

 זרחי "אדם אחד".החברה רואה בשחר מזרחי ובבנו נצח מ
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, שם על רשומות(, רשומים על שם, ניתנים למימוש למניות רגילות, 3כתבי אופציה )סדרה  14,000,000 (2)

 .2019 קטוברבאו 15 ליום ועד, מסחר יום בכל, החברה של"א כ.נ. ע ללא

 

 מרשם בעלי המניות ב':24תקנה  .13

הינה בעלת המניות היחידה הרשומה במרשם בעלי המניות של החברה  מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ

  ללא ערך נקוב.מניות רגילות  78,049,129-המחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה, היינו, ב

 

 הרשום של התאגידהמען  :'א25תקנה  .14

 אשדוד, 47'בוטינסקי ז

 . 08-8563398/ פקסימיליה:  1700-552-552טלפון: 

. opal@opalbalance.com דואר אלקטרוני:

mailto:opal@opalbalance.com


  הדירקטורים של התאגיד :26תקנה  .15

 מען לידה תאריך "זת שם
 להמצאת

 כתבי
 דין-בי

 חברות נתינות
בועדה או 

של  בועדות
 דירקטוריוןה

חבר  האם
דירקטוריון 

זה הינו 
דירקטור 

בלתי תלוי 
או 

דירקטור 
 חיצוני,

 הוא האם
 של עובד

, התאגיד
 חברה של
 או שלו בת

 חברה
 קשורה

 של או שלו
 עניין בעל

 בו

 תאריך
 תחילת
 כהונתו

 שנים 5 במשך עיסוק השכלתו
 אחרונות

 תאגידים
 בהם אחרים

 מכהן
 כדירקטור

 קרבת
 משפחה

 עניין לבעלי
 אחרים

 הוא האם
 בעל

 מומחיות
 חשבונאית
 ופיננסית

 או
 כשירות

 מקצועית
 או

 דירקטור
 חיצוני
 מומחה

 הינו האם
 דירקטור
 שהחברה

 אותו רואה
 מומחיות כבעל

 חשבונאית
 ופיננסית

 עמידה לצורך
 במספר

 שקבע המזערי
 הדירקטוריון

 סעיף לפי
( 12)א()92

 החברות לחוק
 דניאל
 מזרחי

 מזרחי)מר 
מכהן גם 
כמנכ"ל 
 החברה
ומנכ"ל 

 (2006אופל 

, 63 דולב 06/01/1971 28072072
 גאליה

 שירותי לא ועדת אשראי ישראלית
"ל מנכ

 לחברה
 בת ולחברה

 .השל

 שנות 12 19/06/2013
+  לימוד

 בגרות
)השכלה 
 (תיכונית

 ודירקטורמנכ"ל 
 אופל בחברתו בחברה
 "מבע( 2006) בלאנס

 בלאנס אופל
, "מבע( 2006)

ברכת דניאל 
ניהול עסקי 
בע"מ, ברכת 
דניאל נדל"ן 

 מזרחי, בע"מ
 השקעות

 "מבע"ן בנדל

 שחר של אח
 יהושעו

 וגיס מזרחי
 כאלמי של

אשר  איתן
הינו אביו 
של עודד 

 בעלי איתן
 עניין

 ודירקטורים
 בחברה

 לא לא

 בן אורן
, יו"ר יאיר

 דירקטוריון

' שד 03/09/1974 031770639
 רוטשילד

-תל 19
 אביב

"ר יו לא ועדת אשראי ישראלית
 דירקטוריון

19/06/2013 
החל  )כיו"ר
 -מ

20/08/2013) 

תואר  בוגר
ראשון 

במשפטים 
באוניברסיטת 

בוולס  קרדיפ
LLB. 

תואר  בוגר
שני במשפט 

מסחרי 
באוניברסיטת 

בר אילן 
LLM עו"ד ;

 ונוטריון

 משפטי יועץ
 .אזרחי/מסחרי/עסקי

 מסחרית ליטיגציה
 עורכי במשרד שותף

בן יאיר, וגנר,  דין
 רזניק

יאיר  בן
אחזקות וניהול 
בע"מ, א.ד חושן 

 נדל"ן בע"מ

 לא לא לא

עו"ד ורו"ח 
ערן 

גלוקסמן 
 ירקטור)ד

 (חיצוני

 8אביגיל  26/05/1971 028404614
 רמת גן

 ועדת ישראלית
 ,ביקורת

, מאזןועדת 
 תגמולועדת 

ועדת משא -ו
 ומתן

מונה על ידי  לא דח"צ -כן
האסיפה 

הכללית של 
בעלי המניות 
של החברה 

לכהונה 
שלישית 

כדירקטור 
חיצוני 

בחברה החל 
 9מיום 

באוגוסט 
2015 

"ד ורו"ח, עו
בוגר תואר 
בחשבונאות 

ותואר 
במשפטים 

מאוניברסיטת 
 תל אביב.

"ל ארזים מנכ
השקעות בע"מ, 
בעלים ומנכ"ל 

משותף של סימפל 
 .פורטה בע"מ

ארזי הצפון 
בניה להשכרה 
בע"מ, סימפל 
פורטה בע"מ, 

ג'י אס אי 
מחקר אנליטי 
וממשל תאגידי 

 בע"מ, ג'י אס
יועצי  אי

השקעות בע"מ,  
פרונטליס 

יזמות בע"מ, 
ארטה קווסט 

, שורשים בע"מ
 ויבולים בע"מ

 כן כן לא
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 מען לידה תאריך "זת שם

 להמצאת
 כתבי

 דין-בי

 חברות נתינות
בועדה או 

של  בועדות
 דירקטוריוןה

חבר  האם
דירקטוריון 

זה הינו 
דירקטור 

בלתי תלוי 
או 

דירקטור 
 חיצוני,

 הוא האם
 של עובד

, התאגיד
 חברה של
 או שלו בת

 חברה
 קשורה

 של או שלו
 עניין בעל

 בו

 תאריך
 תחילת
 כהונתו

 שנים 5 במשך עיסוק השכלתו
 אחרונות

 תאגידים
 בהם אחרים

 מכהן
 כדירקטור

 קרבת
 משפחה

 עניין לבעלי
 אחרים

 הוא האם
 בעל

 מומחיות
 חשבונאית
 ופיננסית

 או
 כשירות

 מקצועית
 או

 דירקטור
 חיצוני
 מומחה

 הינו האם
 דירקטור
 שהחברה

 אותו רואה
 מומחיות כבעל

 חשבונאית
 ופיננסית

 עמידה לצורך
 במספר

 שקבע המזערי
 הדירקטוריון

 סעיף לפי
( 12)א()92

 החברות לחוק
ורד -מיש טל

)דירקטורית 
 (חיצונית

 עולי 31/01/1968 023622442
 הגרדום

59 
 ראשון
 לציון

 ועדת ישראלית
, ביקורת

, מאזןועדת 
, תגמול ועדת
 אשראי ועדת

ועדת משא -ו
 ומתן

 על מונתה לא "צדח -כן
 האסיפה ידי

 של הכללית
 המניות בעלי
 החברה של

 לכהונה
 שנייה

 כדירקטורית
 תחיצוני

בחברה החל 
 9מיום 

באוגוסט 
2015 

חשבון.  רואת
 ראשון תואר

 בחשבונאות
 מאת וכלכלה

 אוניברסיטת
 .אביב תל

תואר שני 
בהצטיינות 
בפילוסופיה 

  של המדע.
שמאית 
 מקרקעין

 בליגד"צית דח
 השקעות ובנין בע"מ.

בלתי  דירקטורית
תלויה בארזים 
השקעות בע"מ, 

דירקטורית בלתי 
 בסמיקוםתלויה 
ת בע"מ, תעשיו

מתמחה כשמאית 
 ., יועצתמקרקעין

 :ב"צית  דח
 מדיפאואר

( אוברסיז)
קו.  פאבליק

מרדכי , לימיטד
אביב  תעשיות 

( 1973בניה )
בע"מ, החברה 

לניהול קרן 
  השתלמות

לעובדי מדינה 
בע"מ, טלסיס 

 Rootsבע"מ, 
sustainable 
agricultural 
technologies  

 כן כן לא

 מזרחי שחר
מכהן גם )

 כמנכ"ל 
 אינווסטנט

וקצין 
פיקוח 

הנהלים של 
 (הקבוצה

 המלאכה 06/01/1971 028072080
 חולון 20

"ל מנכ לא לא ישראלית
 חברת

 אינווסטנט
 "מבע

 שנות 12 19/06/2013
 במגמת לימוד

 אדריכלות

 חברת"ל מנכ
 "מבע אינווסטנט

 דירקטור
 בחברת

 אינווסטנט
, ברכות "מבע

השחר בע"מ, 
מזרחי שפע 
, בנדל"ן בע"מ

מזרחי השקעות 
 בנדל"ן בע"מ

 של אח
דניאל 
 ויהושע

 וגיס מזרחי
 מיכאל של

אשר  איתן
הינו אביו 
של עודד 

 בעלי איתן
 שליטה

 ודירקטורים
 בחברה

 לא לא

 יהושע
 מזרחי

 2ארז  03/12/1959 056134265
 סביון

 שנות 12 19/03/2013 לא לא לא ישראלית
 בוגר. לימוד

"הפנימיה 
 שליד הצבאית
"ס ביה

הריאלי" 
בחיפה. בוגר 
קורס מנהלי 

 קבלן עבודה
 רשום, בניין

 בפנקס
 הקבלנים

 1985 משנת

 עיסוק"ן. בנדל ייזום
 ניהול, באסטרטגיה

 עסקים ופיתוח
 מרצה, פיננסיים

 .לחברות

או.טי אחזקות 
בע"מ, .מ.א.י 
נצח השקעות 

, החיים בע"מ
היפים סגנון 
אחר בנדל"ן 

בע"מ, החיים 
 9ן היפים גיחו

בע"מ, החיים 
 3היפים עין יהב 

 בע"מ. 7-ו 5

 של אח
 ושחרדניאל 
 וגיס מזרחי

 מיכאל של
אשר  איתן

הינו אביו 
של עודד 

 בעליאיתן 
 שליטה

 ודירקטורים
 בחברה

 לא לא
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 מען לידה תאריך "זת שם

 להמצאת
 כתבי

 דין-בי

 חברות נתינות
בועדה או 

של  בועדות
 דירקטוריוןה

חבר  האם
דירקטוריון 

זה הינו 
דירקטור 

בלתי תלוי 
או 

דירקטור 
 חיצוני,

 הוא האם
 של עובד

, התאגיד
 חברה של
 או שלו בת

 חברה
 קשורה

 של או שלו
 עניין בעל

 בו

 תאריך
 תחילת
 כהונתו

 שנים 5 במשך עיסוק השכלתו
 אחרונות

 תאגידים
 בהם אחרים

 מכהן
 כדירקטור

 קרבת
 משפחה

 עניין לבעלי
 אחרים

 הוא האם
 בעל

 מומחיות
 חשבונאית
 ופיננסית

 או
 כשירות

 מקצועית
 או

 דירקטור
 חיצוני
 מומחה

 הינו האם
 דירקטור
 שהחברה

 אותו רואה
 מומחיות כבעל

 חשבונאית
 ופיננסית

 עמידה לצורך
 במספר

 שקבע המזערי
 הדירקטוריון

 סעיף לפי
( 12)א()92

 החברות לחוק
 מיכאל

)מכהן  איתן
גם כמנהל 

תפעול 
החברה 
 ומירסני(

 ניסים 4/10/1954 052601481
 17 אלוני

 "את

סמנכ"ל  לא אשראי ועדת ישראלית
חברת 

מירסני 
בע"מ אשר 

בבעלות 
חלק מבעלי 

 השליטה

 שנות 12 19/06/2013
 לימוד

החברה  סמנכ"ל
 "מבע מירסני חברתו

"מ, בע מירסני
 איתן מיכאל
 עסקי ניהול

 הצדף"מ, בע
 "מבע ים עינוגי

 של אבא
, איתן עודד

, דני של גיס
 ויהושע שחר

 בעלי מזרחי
 שליטה

 ודירקטורים
 בחברה

 לא לא

 איתן עודד
מכהן גם )

 כמנכ"ל 
 מירסני(

 הברוש 22/1/1984 039692199
 כפר 78

 טרומן

"ל מנכ לא לא ישראלית
 חברת

 מירסני
 אשר"מ בע

 בבעלות
 מבעלי חלק

 השליטה

 שנות 12 19/06/2013
 לימוד

 מירסני חברת"ל מנכ
 "מבע

"מ, בע מירסני
 איתן עודד

 "מבע אחזקות

 של בנו
 איתן מיכאל

 שליטה בעל
 ודירקטור

 בחברה

 לא לא

 9 גפונוב 19/1/1966 22277768 שרייבר חן
 ר"ג

 ועדת ישראלית
, ביקורת

, מאזןועדת 
 תגמול ועדת

ועדת משא -ו
 ומתן

 ,כן
דירקטור 
 בלתי תלוי

חשבון  רואה 23/06/2013 לא
מוסמך. תואר 

ראשון 
בכלכלה 

ומנהל עסקים 
אונ' בר  –

אילן. תואר 
שני במנהל 

עסקים, 
התמחות 

אונ'  –במימון 
בר אילן. 

מוסמך בייעוץ 
בעל  – וניפנסי

 .רשיון

 כספים מנהל
 במספר ודירקטור

 חברות

 מדיקל פלייט
 לשכתבע"מ, 

"ח,ארזים רו
 בע"מ השקעות

 כן כן לא
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 משרה בכירה של החברהא: נושאי 26תקנה  .16

 

 

התפקיד שהוא  תאריך לידה מספר זיהוי שם

ממלא בתאגיד, 

בחברה בת שלו או 

חברה קשורה או 

 בבעל עניין בו

תאריך תחילת 

 כהונה

 מורשה האם

 עצמאי חתימה

 בחברה

האם הוא בעל עניין 

בחברה או בן משפחה 

של נושא משרה בכירה 

אחר או של בעל עניין 

 בחברה

 השנים האחרונות 5 -סקי בניסיון ע השכלתו

 

, טבת אבי
 לא לא 19/08/2013 כספים מנהל 25/12/1983 039682158 כספים מנהל

מנהל  רואה חשבון מוסמך. בוגר 
מערכות מידע -חשבונאות-עסקים

 המכללה למנהל.

פורר  בקוסטהחזקות, רו"ח מבקר  אפקוןחשב 
 .קסיררגבאי את 

ניסים 
, חמאוי

 מבקר פנים
 מנהל, בוגר מוסמך שבוןח אהרו לא לא 26/5/2014 פנים מבקר 4/6/1980 040398596

 רואה חשבון. חמאוי, משרד ניסים רואה חשבון .למנהל המכללהחשבונאות -עסקים

 לא לא 01/05/2016 חשב 28/05/1985 037041456 אסף שקד
 מנהל, בוגר מוסמך שבוןח אהרו

 רו"ח מבקר בלאון אורליצקי .למנהל המכללהחשבונאות -עסקים



 

 : רואה החשבון של החברה27תקנה  .17

 ת"א. 88יגאל אלון  – שטיינמץ עמינח ושות' רואי חשבוןמשרד רואה חשבון 

 

 המלצות והחלטת דירקטורים; אסיפות כלליות מיוחדות: 29תקנה  .18

 כללית אסיפה אישור טעונות שאינן דירקטוריון החלטות -)א( 29 תקנה .18.1

 דיבידנד .18.1.1

של דיבידנדים שהוכרזו  והסכומיםלפרטים בדבר מדיניות חלוקת דיבידנד של החברה ובדבר המועדים  (א)

  זה. תקופתי לדוח א' לפרק 5 סעיףועד למועד פרסום דוח זה ראו  2016בינואר  1לקו החל מיום ווח

 מיליון 2.5 של בסך דיבידנד תחלק החברה כי הוחלט 8201 מרסב 18מיום דירקטוריון החברה  בישיבת (ב)

 ש"ח. 

 לעיל. 2להחלטות דירקטוריון החברה בקשר עם שינוי בהון המונפק של החברה, ראה סעיף  (ג)

 

  מיוחדת כללית אסיפה החלטות -( ג)29 תקנה .18.1.2

( 1אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הנושאים כדלקמן: )) 2017ביולי  6ביום  (א)

גמול רטרואקטיבי למר שחר ( הענקת תוספת 2תיקון וחידוש הסכם הניהול עם מר שחר מזרחי; )

( הענקת מענק חד 4; )2016( הענקת מענק חד פעמי, בשיקול דעת, למר עודד איתן בעבור שנת 3מזרחי; )

( התקשרות בהסכם העסקה עם גב' לילך מזרחי; 5פעמי, בשיקול דעת, למר מיכאל איתן בעבור שנת; )

 שנים. 3לתקופה בת  ( תיקון וחידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה6)-ו

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הנושאים כדלקמן:  2017באוקטובר  30ביום  (ב)

( בע"מ בהסכם להשכרת נכס אשר בבעלותם של חלק מבעלי 2006התקשרות חברת אופל בלאנס )( 1)

גרפיקה על ידי הגב' עדכון וחידוש תנאי התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ( 2)-; והשליטה בחברה

 .אלה מזרחי

 

 א: החלטות החברה 29תקנה  .19

    פטור .19.1

הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי האסיפה הכללית  אישרה  ,2013במאי  31 ביום, עסקת אופל במסגרת .19.1.1

 טל' לגב, גלוקסמןערן  למרמתן כתבי פטור  אישרההכללית  האסיפההמשרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת. 

 ולמר איתן עודד למר, איתן מיכאל למר, מזרחי יהושע למר, מזרחי שחר למר, מזרחידניאל  למרורד, -מיש

-2013-01)אסמכתא:  2013במאי  29בנוסח המפורט בדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  יאיר בן אורן

076048) . 

התחייבות מתן  הכללית של בעלי המניות של החברה , האסיפהמחדשאישרה  2016באוגוסט  11יצוין כי, ביום 

הושע מזרחי, עודד איתן, מיכאל איתן ואורן בן יאיר , מזרחי, שחר מזרחי אללפטור לכל אחד מה"ה דני

נושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה בה )להלן: "המכהנים כנושאי משרה בחברה ואשר הינם בעלי 

 וכאמור בס"ק זה לעיל.   ן להם בעברבנוסח זהה לזה שנית, "(השליטה בחברה

בנוסח זהה לכתבי הפטור  שרייברהאסיפה הכללית מתן כתב פטור למר חן  אישרה 2014בינואר  12 ביום .19.1.2

 .בחברה במסגרת עסקת אופלאשר הוענקו ליתר נושאי המשרה 

למנהל הכספים בחברה מר  פטוראישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הענקת כתב  2016במאי  30ום בי .19.1.3

, בנוסח אשר ניתן בעבר לשאר נושאי המשרה בחברה ואבי טבת. כתב הפטור אשר הוענק למר אבי טבת הינ

 . בהתאמות המחויבותלעיל,  19.1.1 וכאמור בס"ק
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  שיפוי .19.2

לדירקטורים ונושאי  שיפויאישרה האסיפה הכללית הענקת כתבי  2013במאי  31 ביום עסקת אופל, במסגרת .19.2.1

 טל' לגב, גלוקסמןהמשרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת. האסיפה הכללית אישרה מתן כתבי שיפוי למר ערן 

 ולמר איתן עודד למר, איתן מיכאל למר, מזרחי יהושע למר, מזרחי שחר למר, מזרחידניאל  למרורד, -מיש

-2013-01)אסמכתא:  2013במאי  29ביום בנוסח המפורט בדיווח מיידי שפרסמה החברה  יאיר בן אורן

076048).   

מתן  הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה מחדש, האסיפה 2016באוגוסט  11יצוין כי,  ביום 

התחייבות לשיפוי לכל אחד מנושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה, בנוסח זהה לזה שניתן להם 

 בעבר וכאמור בס"ק זה לעיל. 

בנוסח זהה לכתבי השיפוי  שרייברהאסיפה הכללית מתן כתב שיפוי למר חן  אישרה 2014בינואר  12 ביום .19.2.2

 אשר הוענקו ליתר נושאי המשרה בחברה במסגרת עסקת אופל.

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הענקת כתב שיפוי למנהל הכספים בחברה  2016במאי  30ום בי .19.2.3

בנוסח אשר ניתן בעבר לשאר נושאי המשרה  ואשר הוענק למר אבי טבת הינ שיפוימר אבי טבת. כתב ה

 . בהתאמות המחויבותלעיל,  19.2.1, וכאמור בס"ק בחברה

 

  ביטוח .19.3

לדירקטורים ונושאי המשרה  Run-Offהתקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג  אושרה 2013במאי  31 ביום .19.3.1

ארה"ב )יובהר כי התקשרות  20,000$שנים בעלות של עד  7אסיפה, לתקופה בת ההמכהנים בחברה ערב זימון 

תנאי מתלה  היוותה לאהחברה בפוליסת ביטוח כאמור ואישור האסיפה הכללית להתקשרות העסקה 

 .לעסקה(

 פוליסתשל החברה את התקשרות החברה ב המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2014 בינואר 6 וםבי .19.3.2

 :משרה ונושאי דירקטורים ביטוח

לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה. גבול  הוחלט (1)

 11.5מיליון דולר למקרה ולתקופה ובפרמיה שנתית בסך של  2בסך של  הינוהאחריות של הפוליסה 

אלפי דולר לתאגיד לכל תביעה, למעט תביעות  10דולר. ההשתתפות העצמית של החברה הינה:  אלפי

 "(.הביטוח פוליסתאלף דולר( )להלן: " 35אלף דולר( ותביעות ני"ע בארץ לחברה ) 50בארה"ב ובקנדה )

פיה  כל עוד לא יחול שינוי מהותי בגבול האחריות של פוליסת הביטוח ו/או לא לאשר החלטה ל הוחלט (2)

יחולו שינויים מהותיים אחרים ביתר תנאי פוליסת הביטוח, תוכל החברה להתקשר, במהלך העסקים 

הרגיל, לתקופות כפי שתקבענה על ידי דירקטוריון החברה ובכפוף להוראות הדין, בפוליסות ביטוח 

רים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות פרטיות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת אחריות דירקטו

 שהפרמיה ובלבד)בה יכללו כל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה נכון למועד דוח מיידי זה( 

 "(. פוליסות עתידיותאלפי דולר )להלן: " 20 של סך על תעלה לא השנתית

לאשר  החלטה להכליל את הדירקטורים ונושאי המשרה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה  הוחלט (3)

, 36)דירקטור( בפוליסות הביטוח שרייבר"צ( וחן דח) גלוקסמן ערן"צ(, דחורד )-בחברה, קרי ה"ה טל מיש

 לעיל. (2))19.3.2-ו (1))19.3.2פים כמתואר בסעי

 -ו (2))19.3.2, (1))19.3.2 האמור בסעיפים של, כי בכפוף לאישור האסיפה הכללית לאשר הוחלט (4)

השליטה בחברה, המכהנים  בעלילהכליל את  ההקלות( לתקנות 5ב)1ובהתאם לתקנה  לעיל (3))19.3.3

                                                 
 הכספים מנהל, טבת אבי מר הכללת את החברה ודירקטוריון)תגמול(  הביקורת ועדת אישרו 2013 באוגוסט 25 ומיום 2013 ביולי 21 מיום בישיבותיהן כי יצוין  36

 .דנן בפוליסה, בחברה
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מזרחי, שחר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל איתן, עודד איתן ואורן בן יאיר  דניאלכדירקטורים, ה"ה 

 בפוליסת הביטוח ובפוליסות העתידיות.

 .(2013-01-090739אסמכתא: )מס'  2013בדצמבר  5ראה דיווח החברה מיום  לפרטים

התנאים לאישור  במסגרתאישרו ועדת הביקורת )ועדת תגמול( ודירקטוריון החברה,  2016 פברוארב 21ביום  .19.3.3

, כמפורט 2014בינואר  12שאישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום פוליסות עתידיות, כפי 

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  את לחדשהחברה לפעול  להנהלתלעיל, 

מיליוני דולר למקרה ולתקופה ובפרמיה  2בסך של  יהיה הביטוח תפוליסגבול האחריות של ש ובלבד, משרה

אלפי  50אלפי דולר,  10בסך של  תהאההשתתפות העצמית של החברה  ,אלפי דולר 13-שנתית בסך של עד כ

לתקופה  תהא הפוליסהואלפי דולר לתביעות ניירות ערך בישראל  35-דולר לתביעה בארה"ב ו/או בקנדה ו

חדשה כאמור, לתקופה של שנה שהחלה ביום  ביטוח תלכך, התקשרה החברה בפוליס בהמשךשל שנה. 

כמו כן, במועד זה, אישרו אלפי דולר.  10שנתית בסך של  בפרמיה  21.7.2017ביום  והסתיימה 22.7.2016

ועדת הביקורת )ועדת תגמול( ודירקטוריון החברה, את הכללתם בפוליסה החדשה של הדירקטורים הנמנים 

 לתקנות ההקלות.  5)ב(1על בעלי השליטה בחברה בהתאם לתקנה 

שור התנאים לאי במסגרתאישרו ועדת הביקורת )ועדת תגמול( ודירקטוריון החברה,  2017 ביוני 20 ביום .19.3.4

, כמפורט 2014בינואר  12פוליסות עתידיות, כפי שאישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 

גבול ש ובלבדפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה,  של השודילחהחברה לפעול  להנהלתלעיל, 

בפרמיה שנתית בסך של עד מיליוני דולר למקרה ולתקופה ו 2בסך של  יהיה הפוליסה החדשההאחריות של 

אלפי דולר לתביעה  50אלפי דולר,  10בסך של  תהאאלפי דולר, ההשתתפות העצמית של החברה  12-כ

לתקופה של שנה )להלן:  תהא הפוליסהאלפי דולר לתביעות ניירות ערך בישראל ו 35-בארה"ב ו/או בקנדה ו

לכך, התקשרה החברה בפוליסה החדשה כאמור, לתקופה של שנה שהחלה  בהמשך"(. החדשה הפוליסה"

. כמו כן, במועד זה, אישרו ועדת אלפי דולר 10שנתית בסך של  בפרמיה 21.7.18ותסתיים ביום  22.7.17ביום 

הביקורת )ועדת תגמול( ודירקטוריון החברה, את הכללתם בפוליסה החדשה של הדירקטורים הנמנים על 

 .לתקנות ההקלות 5)ב(1בחברה בהתאם לתקנה  בעלי השליטה
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 הצהרות מנהלים –פרק ה' 



 (:1ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:דניאל מזרחיאני, 

 2017"( לשנת התאגידבע"מ )להלן: " אופל בלאנס השקעותבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)
 "(;הדוחות)להלן: "

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
תיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד הבחינות המהו

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

של דירקטוריון  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת (4)
י או מי שכפוף התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכלל

בדיווח הכספי הגילוי לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 
 ובבקרה עליהם.

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

 2018במרס,  18  

 , מנכ"לדניאל מזרחי  תאריך



 (:2ב)ד()9ום הכספים לפי תקנה הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתח )ב(

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אבי טבתאני, 

 אופל בלאנס השקעותבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)
 "(;הדוחות)להלן: " 2017"( לשנת התאגידבע"מ )להלן: "

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  (2)
נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

 בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי,  (3)
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

ירקטורין דשל גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  (4)
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף 

בדיווח הכספי הגילוי לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 
 ובבקרה עליהם.

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

 2018במרס,  18  
 אבי טבת, מנהל כספים  תאריך
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