
 

 

 

    

 

 

 

 

 השקעות בע"מ בלאנס אופל

 
 8201 סמרב 31ביום  שנסתיימהלתקופה  רבעוני דוח

 

 

 –תש"ל החברה מצהירה כי הינה 'תאגיד קטן', כהגדרתו בתיקון לתקנות תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, 

 ככל, בתיקון המפורטותהחליט דירקטוריון החברה לאמץ את ההקלות  2014 מרסב 13 ביום"(. התיקון: "להלן)  1970

 .לחברה רלוונטיות שהן

 .הפנימית הבקרה על האפקטיביות דוח לעניין ההקלה יושמה זה בדוח
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 2018במרס  31ביום  השנסתיימ חודשים שלושהשל  הלתקופדוח דירקטוריון  -' א פרק

 

הרינו מתכבדים  "(תקנות הדוחות)להלן: " ,1970 –ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים( התש"ל  לתקנות בהתאם

 :בהתאמה )להלן 2018 במרס 31 יוםב הנסתיימאשר  חודשיםשלושה של  התקופללסקור את נתוני הפעילות של החברה 

 .2018במרס  30. דו"ח זה אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום "("חהדו מועד"-ו "תקופת הדוח"

 בתקופה התאגיד ענייני במצב שחלו ולשינויים לאירועים ומתייחסת, בהיקפה מצומצמת הנה להלן שתובא הסקירה

הדירקטוריון מצורף לדוחות הכספיים של החברה המתייחסים לתקופת הדוח,  דוח .מהותית השפעתם אשר המדווחת

, כפי שפורסם באתר 2017 לשנתדוח הדירקטוריון , לרבות 2017הדוח התקופתי של החברה לשנת ונערך מתוך הנחה כי 

הנתונים , מצוי בפני הקורא. "(התקופתי הדוח)להלן: "( 2018-01-026248 )מס' אסמכתא: 2018 סבמר 19המגנ"א ביום 

 2018 מרסב 31הכספיים בדוח זה מתייחסים לדוחותיה הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים של החברה ליום 

 "(, אלא אם יצוין במפורש אחרת.הדוחות הכספיים ביניים)להלן: "

 

 שלו המזומנים ותזרים העצמי הונו, פעולותיו תוצאות, התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי -' א חלק

 העסקית וסביבתו התאגיד פעילות .1

 חוק פי על 2005 בספטמבר 19 ביום בישראל והתאגדה הוקמה"( החברה)להלן: " "מבע השקעות בלאנס אופל 1.1

 29 ביום"מ". בע ותקשורת סחר"מילומור  השם תחת"(, החברות חוק)להלן: " 1999-"טתשנ, החברות

)להלן:  אביב בתל ערך לניירות בבורסה ערך ניירות להנפקת תשקיף החברה פרסמה 2005 בנובמבר

 באוגוסט 19 ביום. בבורסה החברה של הערך ניירות נסחרים, ואילך 2005 בדצמבר 11 מיום והחל"(, הבורסה"

-"גלובליקום – םלש"מ בע ותקשורת סחר ממילומור החברה שם החלפת החברות רשם ידי על אושרה 2008

טרייד -אושרה על ידי רשם החברות החלפת שם החברה מגלובליקום 2013 באוגוסט 8ביום   טרייד בע"מ".

 בע"מ לאופל בלאנס השקעות בע"מ. 

 תהיהי לאלחברה  2013ביוני  19ליום  ועד 2011 יולי בחודש החברות לחוק 350 סעיף לפי הסדר השלמת ממועד 1.2

 כל פעילות, למעט ניהול אדמיניסטרטיבי. 

( 2006) בלאנס אופל חברת מניות כנגד פרטית הקצאה עסקתעל השלמת  החברההודיעה  2013ביוני  19 ביום 1.3

 ומתן הדחויים הממסרים ניכיון בתחום בעיקר פועלת החברה מועד מאותו החל ."(2006אופל )להלן: " "מבע

 .ם פיננסיםשירותי

 הון המניות של שתי חברות פרטיות הושלמה עסקה במסגרתה רכשה החברה את מלוא 2016באפריל  27ביום  1.4

", הרכישה עסקת"בע"מ )להלן בהתאמה:  ואינווסטנטבע"מ  מירסניהפועלות בתחום עיסוקה של החברה, 

, בבעלות מלאה של ה"ה דני מזרחי, שחר מזרחי, הרכישה עסקת ערבאשר היו,  "(אינווסטנט"-ו" מירסני"

 מירסנימלוא מניות  רכישת .ים על בעלי השליטה בחברהיהושע מזרחי, מיכאל איתן ואורן בן יאיר אשר נמנ

הינן חברות  ומירסני אינווסטנטבתמורה להקצאת מניות של החברה. נעשתה  אינווסטנטומלוא מניות 

פרטיות, אשר עוסקות בתחום מתן השירותים הפיננסים, בעיקר באמצעות ניכיון ממסרים דחויים, ומקום 

 מושבן הינו חולון וראשון לציון, בהתאמה.

  ".הקבוצה, אינווסטנט ומירסני, להלן יחד "2006החברה, אופל 
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 הדוח בתקופת מהותיים אירועים .2

וריון החברה חלוקה של דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך כולל של אישר דירקט, 2018 סבמר 18ביום  2.1

. לפרטים אודות החלוקה, לרבות בחינות שערך דירקטוריון החברה בקשר "(החלוקה)להלן: " מיליון ש"ח 2.5

 2018במרס  19עם עמידת החברה במבחני החלוקה וכן מועדי החלוקה, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 .(2018-01-026527: אסמכתא)מס' 

 פרסמה 2017 באפריל 6 ביום, התקבלו החלטות בדירקטוריון החברה אשר בעקבותיהן 2018במרס  18ביום  2.2

: בס"ק זה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה )להלן אסיפה זימוןבדבר  מיידי דוח החברה

למתן שירותי תוכנה בין הגב' ריטה ם מי( חידוש הסכ1הבאים: ) הנושאים יומה סדר על אשר"(, האסיפה"

אישור מנגנון ( 2; )מזרחי, רעייתו של מר יהושע מזרחי הנמנה על בעלי השליטה בחברה, לבין חברות הקבוצה

הענקת מענקים ושוברי שי לעובדי החברות הבנות אשר הינם קרובים של בעלי השליטה בחברה ואשר אינם 

 דיווח וקבלת המבקר החשבון רואה מינוי( 4; )תיקון מדיניות התגמול של החברה( 3; )ברהנושאי משרה בח

 . הכספיים בדוחות דיון( 6)-ו"צים( דחדירקטורים לדירקטוריון החברה )למעט  מינוי( 5; )שכרו לגבי

לפרטים  ואישרה את כל הנושאים אשר עמדו לסדר היום כמפורט לעיל.האסיפה התכנסה  2018במאי  8 ביום

דוח בדבר תוצאות ו (2018-01-034243)מס' אסמכתא:  2018באפריל  1נוספים ראה דוח זימון האסיפה מיום 

 .(2018-01-046696)מס' אסמכתא:  2018במאי  9האסיפה מיום 

 

  2018במרס  31כספי ליום  מצב .3

ערוכים בהתאם לתקני  2017בדצמבר  31וליום   2018במרס  31 הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום

  274,760-הסתכם לכ 2018במרס  31"(. סך הדוח על המצב הכספי ליום IFRSדיווח כספי בינלאומיים )להלן: "

 .2017בדצמבר  31"ח ביום ש אלפי 239,037-לכ בהשוואה"ח, ש אלפי

 

 :הכספי המצב על הדוח בסעיפי שחלו העיקריות התפתחויות להלן

 הסעיף

 
חודשים  שלושהלתקופה של 

 במרס 31ביום סתיימה נש
 2017לשנת 

לעיקרי  הסברי החברה
 31 בהשוואה ליוםהשינוי 

 2017בדצמבר 
2018 2017 

     :שוטפים נכסים

 18,449 4,656 17,121 ושווי מזומנים מזומנים
 בבנקים"ש עו יתרות

למועד  ובקופות החברה
 הדוח.

 198,795 165,432 229,143 לגבייה ושטרות לקוחות

 הקבוצה בפעילות גידול
נובע, בין היתר, בשל ה

 המימון במקורות הגידול
לרבות  העומדים לרשותה

 האשראי תוהגדלת מסגר
הנפקת אג"ח ומבנקים 

 ,2017, באפריל לציבור
 .להלן 12כמתואר בסעיף 
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 482 836 527 חובה ויתרות חייבים

תשלום מ נובע הגידול עיקר
מראש למס הכנסה בגין 

מס במקור של מלווים  ניכוי
וגידול ביתרת  פרטיים

 הוצאות מראש.
     : שוטפים בלתי נכסים

 4,502 1,487 10,020 לקוחות ושטרות לגבייה

 לקוחות ביתרת גידול
 נבע אשר לגבייה ושטרות
 חובות מספר של מסיווג

 לזמן קצר מזמן לקוחות
 הסדרי בעקבות ארוך

 החברה ואומדן פריסה
 חובות מספר גביית לגבי

 .וגבייה בטיפול המצויים

 2,487 2,250 2,891 קבוע רכוש

הגידול נובע בעיקר 
 ציוד ורכישת מהשקעה

במסגרת העברת סניף אופל 
באשדוד למשכנו  2006

  החדש.

 2,214 1,563 2,831 נדחים מסים נכסי
 גידולמבעיקר הגידול נובע 

בגין הפרשה  בהפרשי עיתוי
 לחומ"ס.

     :שוטפות התחייבויות

 74,082 73,897 106,320 בנקאיים מתאגידים אשראי

 אשראיה בצריכת גידול
מתאגידים בנקאיים 
כתוצאה מגידול בפעילות 

 הקבוצה. 

של אגרות חלויות שוטפות 
 חוב

20,667 - 10,117 

החלויות חל גידול ביתרת 
השוטפות בעקבות תשלום 

ש"ח מיליון  10.5קרן בסך 
. 2018באפריל  1ביום 

חוב  אגרות בדבר לפרטים
שהונפקו לציבור במהלך 

 2017הרבעון השני לשנת 
 .להלן 12ראה סעיף 

 30,299 58,904 29,116 מאחרים אשראי

צריכת הלוואות  הקטנת
בעקבות  פרטייםממלווים 

הגדלת מקורות המימון של 
הגדלת החברה  על ידי 

 האשראי מסגרות
 מתאגידים בנקאיים.

 2,446 4,482 5,354 זכות ויתרות זכאים

הגידול נובע בעיקר 
מצבירת ריבית לשלם על 
אגרות החוב, אשר 
הסתכמה לתאריך הדיווח 

אש"ח וכן בגידול  438-בכ
ביתרות זכאים בשל 

, נכון דיבידנד שטרם שולם
 בסך, 2018במרס  31ליום 

 מיליון ש"ח. 2.5 של

 שאינן התחייבויות
 :שוטפות
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 57,330 - 47,116 חוב אגרות

מיון בעקבות הקיטון 
 קרן בגיןראשון התשלום ה

 ₪מיליון  10.5בסך  האג"ח
לחלויות שוטפות בעקבות 

. 01/04/2018ביום  תשלום
לפרטים נוספים אודות 
אגרות החוב של החברה 

 להלן. 12ראה סעיף 

 62,356 49,223 64,062 עצמי הון

 מרווח הנובע גידול
 5,229-כ של בסךלתקופה 

כתוצאה  וכן"חש אלפי
 מקורם אשר מתקבולים

 אופציה כתבי במימוש
 569-של כ בסך( 2)סדרה 

 דיבידנד בניכוי"ח , שאלפי 
 2,500 -של כ בסך לשלם
ויישום  "חש אלפי

אשר  IFRS 9לראשונה של 
 -השפעתו הראשונית בסך כ

נרשמה  ₪אלפי  1,591
 בעודפים.

  26%-כ 26%-כ 23% למאזן הון

 

 2018 במרס 31הפעילות של החברה לתקופה שנסתיימה ביום  תוצאות .4

-בסך של כ מאוחד רווח לעומתמיליון ש"ח  5.2 -של כבסך  מאוחד ברווחסיימה את תקופת הדוח  קבוצהה

הגידול ברווח נובע מהמשך הגידול בתיק  (.200%-)גידול של כ מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 2.6

 ומימוש כתבי אופציהלהלן,  12הנפקת אגרות החוב, כאמור בסעיף הלקוחות והכנסות החברה תוך ניצול 

בשל ירידה בשיעורי הריבית )לרבות  המימוןהוזלה בעלויות ול להרחבת מקורות המימון של החברה ,(2)סדרה 

ברווח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע הגידול . (ם פרטייםהבנקאית ורידה בשיעורי הריבית ממלווי

בהוצאות בגין חובות מסופקים לאור מספר חובות חריג גידול בתקופה המקבילה אשתקד חל ו גם מאחר

 .מיליון ש"ח שהועברו לטיפול משפטי והופרשו לחומ"ס-בודדים בסך כולל של כ

 מיליון 437-הסתכמו בכ 2018במרס  31שנסתיימה ביום  חודשים שלושהעסקאות הניכיון בתקופה של  סך

  (.48%-)גידול של כ אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מיליון 296-של כ סךש"ח לעומת 

 וז תשואה ,החברה להערכת .הלקוחות תיק יתרת על 25.2%-כ של שנתית תשואה משקפות הקבוצה הכנסות

  :הבאים מהגורמים כתוצאה נובעת

 ןבעצמ החיתום הליך את תומבצע הקבוצה חברות. 

 לממסרים  כיוןינלבצע  מבקשיםהינם עסקים קטנים ובינוניים אשר  חברות הקבוצה לקוחות רוב

דחויים ללא בטחונות. הליך החיתום לעסקות מסוג זה דורש משאבים רבים ומומחיות לשם קבלת 
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מגלמת את המשאבים האמורים  ןמלקוחותיה חברות הקבוצה ותשגוב כיוןיהנהחלטות ולכן עמלת 

 .זה ואת רמת הסיכון הגלומה בעסקאות מסוג

 שרותי: כגון נלווים פיננסים רותיםישגם  ןהניכיובנוסף לשירותי  ןללקוחותיה ותמעניק חברות הקבוצה 

 ."ל(לחו העברות"ח, מט המרת, מזומנים)משיכת  דלפק

 ניהול הסיכונים של החברה המתבססת בין היתר על פיזור רחב של לקוחות, מושכים ועסקאות  מדיניות

אליהן  נלוויםרבות אשר  כיוןינת עסקאות ומבצע חברות הקבוצהלכך ש המביא ,בסכום ממוצע נמוך

 דמי טיפול.

 באותו עלותופה מתחרות וחברות בנקאיים לתאגידים ביחס החברה של הרווח שולי את מגדילים יחד אלו כל

 .ענף

 

 

 

 :והפסד רווח דוח בסעיפי שחלו העיקריות ההתפתחויות להלן
 

 הסעיף

שלושה לתקופה של 
חודשים שהסתיימה 

 במרס 31ביום 
לשנת 
2017 

של בהשוואה לתקופה  שינויהחברה לעיקרי ה יהסבר
 2017במרס  31חודשים שהסתיימה ביום שלושה 

2018 2017 
 הכנסות

 רותיםימש
 פיננסים

 התקופה לעומת 25%-בכ גדלו בתקופה הקבוצה הכנסות 48,583 11,133 13,959
 מגידול נבע הקבוצה בהכנסות הגידול. המקבילה אשתקד

 ניצולבין היתר, בשל  ,הקבוצה בפעילותו הלקוחות תיקב
לרבות  הקבוצה העומדים לרשות המימון במקורות הגידול

להלן  12בעקבות הנפקת אג"ח לציבור כמתואר בסעיף 
 .מסגרות האשראי מתאגידים בנקאייםוהגדלת 

 הוצאות
 , נטומימון

בתקופת  11.9%-כ הינושיעור הוצאות המימון ביחס להכנסות  (6,944) (1,648) (1,658)
הקיטון אשתקד.  הבתקופה המקביל 14.8%-לעומת כהדוח 

הוצאות המימון נובע בעיקר מהוזלת מקורות המימון בשיעור 
 12של החברה בעקבות הנפקת אג"ח לציבור כמתואר בסעיף 

להלן ושיפור התנאים בהם מועמדות לחברה מסגרות אשראי 
 והלוואות מבנקים וממלווים פרטיים.

 חובות הוצאות
 מסופקים

 ואבודים

הוצאות חובות אבודים ומסופקים וכן בתקופת הדוח קטנו  (7,053) (2,746) (1,717)
שיעור הוצאות אלו מסך עסקאות הניכיון של חברה כך 

עסקאות הנכיון של  מסך 0.39%-כ היוו שבתקופת הדוח הן
 המקבילה בתקופה 0.93%-לעומת שיעור של כ החברה
 חובות בגין הופרשובתקופה המקבילה אשתקד . אשתקד

מיליון ש"ח אשר חלה  -מספר לקוחות בודדים בסך כולל של כ
ולכן בהשוואה לרבעון הנוכחי, הוצאות  הרעה במצבם הכלכלי

חובות מסופקים ואבודים ושיעור הוצאות אלו מסך עסקאות 
היו גבוהים יותר בתקופה המקבילה  הניכיון של החברה

 אשתקד.
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 הוצאות
 הנהלה

  וכלליות

בתקופה ש"ח בהוצאות הנהלה וכלליות  אלפי 358-גידול של כ  (12,270) (2,957) (3,316)
הגידול נבע בעיקר . המקבילה אשתקד התקופה לעומת

מהוצאות שכר, תקורה ושירותים מקצועיים בשל גידול 
  .בפעילות הקבוצה

הוצאות 
 מכירה ושיווק

 שרותי הקבוצה. פרסום לצורך ההוצאות הגדלת (1,681) (377) (527)

 על מסים
 הכנסה

נבע בעיקר  ת הדוחהגידול בהוצאות המסים על הכנסה בתקופ (5,143) (871) (1,570)
מגידול בפעילות ורווחיות הקבוצה. השפעת הגידול ברווחיות 
על הוצאות המסים על הכנסה קוזז במעט כתוצאה מירידת 

לשיעור של  2017בשנת  24%-שיעור מס החברות משיעור של כ
 .2018בשנת  23%-כ

 

 

 החברה של ושימושים מימון מקורות, נזילות .5

 תזרימי המזומנים –נזילות  5.1

 שלושה לתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 במרס 31

לשנת 
2017 

התקופה מול  שינויעיקרי הל י החברההסבר
 31חודשים שהסתיימה ביום שלושה של 

 2017במרס 
2018 2017 

שנבע  מזומנים תזרים
)שימש מפעילות 
 שוטפת לפעילות(

 ששימשהשלילי בתזרים המזומנים  הקיטון (52,758) (2,454)  (1,148)
מהגדלת המסגרות בעיקר  נובעפעילות שוטפת ל

  ברווח הנקי.בבנקים ומגידול 

 מזומנים תזרימי
 לפעילות וששימש
 השקעה

תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה נובע  (1,302) (747) (749)
מרכישת רכוש קבוע. במהלך תקופת בעיקר 

הדוח נרכש רכוש קבוע עבור הסניף החדש של 
 אופל באשדוד.

נבע ש מזומנים תזרים
שימש מפעילות )

  מימון פעילות(ל

ת בתקופ מימון פעילותשנבע מ המזומנים תזרים 65,140 488 569
 תקבולים בגין מימוש כתבי אופציהמ נבע הדוח

 ( 2)סדרה 

 לסוף מזומנים יתרת
 התקופה

17,121 4,656 18,449  
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 ()ד( לתקנות הדיווח1)ב()10גילוי בהתאם להוראות סעיף  5.2

בחן את שאלת קיומם של סימני האזהרה לעניין תקנה  ,2018במאי  30, בישיבתו מיום דירקטוריון החברה

של החברה קיים תזרים  הנפרד הכספי שבמידעלמסקנה כי על אף העובדה ( לתקנות הדיווח והגיע 14)ב()10

בחברה, אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות  נכון למועד הדוח, ,מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת

וכן אין חשש סביר כי במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי לא תעמוד החברה בהתחייבויותיה הקיימות 

 אזהרה בחברה. ועל כן לא מתקיימים סימני והצפויות בהגיע מועד קיומן,

 )סולו( ושל הקבוצה )מאוחד( תזרים מזומנים חזוי של החברהעל בסיס , דירקטוריון החברה הגיע למסקנה זו

, המבוסס על הנחות סבירות בדבר היקף המימון הצפוי אשר יועמד לקבוצה, תיק הלקוחות 2018-2020לשנים 

הקבוצה וכן התחייבויות הקבוצה הן  על בסיס ניסיון העבר, תחזית ההכנסות וההוצאות הצפויות של

השוטפות והן אלה הצפויות במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי, לרבות בגין אגרות החוב )סדרה ג'( של 

 והקבוצהעולה כי תזרים המזומנים החזוי של החברה  החברה. כאמור לעיל, לדעת דירקטוריון החברה,

וזאת בשים לב לעובדה שהמח"מ הקצר של תיק  הקיימות והצפויות ןבהתחייבויותיהלעמוד  להןיאפשר 

האשראי של חברות הקבוצה מאפשר לחברה להתאים את גודל התיק בהתאם למקורות המימון העומדים 

שאת פרעונן היא יכולה לדרוש בכל עת, בהתאם החברה העמידה הלוואות לחברות הקבוצה,  כמו כן, לרשותה.

 .לצרכי הנזילות שלה

המימון הצפוי אשר  ור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד. ההנחות והאומדנים של החברה בדברהאמ

ההכנסות וההוצאות הצפויות של החברה וכן התחייבויותיה  יועמד לחברה, תיק הלקוחות הצפוי של החברה,

פרסום דוח  הצפויות במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי, מבוססים על הנתונים שבידי החברה למועד

 זה, ובהנחה של המשך פעילותה במהלך העסקים הרגיל. מידע זה נסמך, בעיקר על הערכות המבוססות על

יכולת החברה לשמר ולגייס מקורות אשראי, על יכולת החברה להגדיל את תיק הלקוחות שלה וכן על 

סדרה )אגרות החוב  עםבקשר  בין היתר הצפויות של החברה, וההוצאות ההכנסות הערכות המבוססות על

וזאת כתוצאה ממספר  ,השוטפות של החברה. אם הערכות החברה לא תתממשנה יההוצאותעם ובקשר  ('ג

בפרק א', "תיאור עסקי התאגיד", המצורף לדוח  33לרבות גורמי הסיכון הכלולים בסעיף (רב של גורמים 

יצוין כי הערכות  .של החברה עשוי הדבר להשפיע על תזרים המזומנים החזוי(, 2017לשנת תקופתי ה

 והתחזיות אותן לקחה החברה בחשבון בהכנת התזרים חזוי הינן סבירות ומבוססות על נסיון העבר לדעתה.

   
 

 המימון  מקורות 5.3

 ראה) , אג"חםבנקאי יםמתאגיד אשראיהון עצמי, מ בעיקר תוממומנ חברות הקבוצה, הדוח תאריךל נכון

ואחרים הינו לזמן קצר בהתאם לפעילות  םבנקאי ים. האשראי מתאגידמאחרים ומהלוואות( להלן 12סעיף 

 חודשים 3 תקופה של על עולה אינה ,לרוב ,. יתרת הלקוחותשנה לתקופה של עדועומד  חברות הקבוצה

 ןוה ומושכים לקוחות של נרחב פיזור ברות הקבוצהלח. חברות הקבוצהל שיש האשראי מבנה את ותואמת

 .בודדיםת על מספר לקוחות ומושכים ומסתמכ ןאינ

 חוזר הוןל בהשוואה"ח, ש אלפי 91,519-כ, הינו חיובי והסתכם לסך של 2018 במרס 31החוזר ליום  ההון

 .2017בדצמבר  31ש"ח ליום  אלפי 106,649של  סךב חיובי
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אלפי ש"ח והלוואות מאחרים  106,320-כ הינה 2018במרס  31ליום  יםנקאיב יםמתאגיד ההלוואות יתרת

 בין, 2018 במרס 31ליום  נכון עמדו בנקאי מתאגיד אשראי כנגדאלפי ש"ח.  29,116-מועד עמדו על כלאותו 

בעלי השליטה בחברה. לפרטים ראה מ חלק על ידי אשר הועמדו ליון ש"חימ 1.5-בטחונות בסך של כ ,היתר

אישר תאגיד בנקאי א' כי יפעל להסרת  2018 באפריל 25 ביום לדוח התקופתי. 'חלק אבסעיף המימון 

 .הבטוחות

 119,909 -על כ  2018במרס  31ואחרים עמד ליום  יםבנקאי יםקצר מתאגיד לזמןשל אשראי  הממוצע היקפו

ש"ח. ראוי לציין כי  אלפי 221,201 -על כ עמדדנן  בתקופה לקוחותלהממוצע של אשראי  היקפו ."חש אלפי

 המזומנים יתרות, לשירותיה הלקוחות בביקוש כתלות בנקאי חוץ/או ו בנקאי אשראי צורכת הקבוצה

 .אלו ללקוחות שירותים למתן הזמינותו

 מכוח הסכמים מול תאגידים בנקאיים פיננסיות מידה באמות עמידה 5.4

 2018 במרס 31 ליום תוצאה הנדרש הרף 1פיננסית התחייבות

 לא, החברהשל  המוחשי העצמי ההון
 :מבין מהגבוה יפחת

(I )חש אלפי 64,062  "ח.ש מיליון 11 של סך" 

(II )המאזן מתוך 15%-ל השווה סך 
 .החברה של המאוחד המוחשי

23% 

יעלה  החברהההון העצמי המוחשי של 
 מיליון ש"ח לפחות. 2-מידי שנה ב

 נבחן בסוף השנה –.ר. ל "חש אלפי 64,356-כ

אופל סכום ההון העצמי המוחשי של 
לא יפחת בכל עת שהיא מהגבוה  2006

 מבין: 

מיליון ש"ח  19סכום השווה לסך של 
 ()צמוד

  השנה בסוף נבחן -.ר.ל

מסך המאזן של  20%-השווה ל סכום
 .2006אופל 

20.6% 

יגדל בכל  – 2006 אופלעצמי מוחשי   הון
מיליון ש"ח  2שנה קלנדרית בסך של 

 לפחות.
 

 השנה בסוף נבחן -.ר.ל "חש אלפי 38,526-כ

  - אינווסטנטההון העצמי המוחשי של 
מיליון  0.75-ב קלנדרית שנה בכל יגדל

 ש"ח לפחות.

 נבחן בסוף השנה –.ר. ל מיליון 13.25

 יגדל  - מירסניההון העצמי המוחשי של 
מיליון ש"ח  0.75-ב קלנדרית שנה בכל

 לפחות.

 נבחן בסוף השנה –.ר. ל מיליון 5.55

 7.3 4.7לא יעלה בכל עת שהיא על  2006 אופל –יחס חוב להון עצמי מוחשי 

 )בהתאם לשטר הנאמנות( של החברה )סדרה ג'( מחזיקי אגרות החובפי לכ)*( לעניין עמידה באמות מידה פיננסיות 

 .2018במרס  31דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  לתמצית ו6 באורראה 

 .להלן' ב פרק ראה הרגישות וטבלת הצמדה בסיס מדוח שעולה כפי חשיפות לעניין)**( 

                                                           
לחלק א' בדוח  26.2.1.2", ראה סעיף יחס חוב להון עצמי מוחשי"-" ומאזן מוחשי", "הון עצמי מוחשילפירוט בדבר הגדרות המונחים "  1

 התקופתי.
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 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה -ב חלק .6
 על ניהול סיכוני שוק בחברה האחראים 6.1

 סיכוני ניהול כי קבעדיון בדירקטוריון החברה בדבר סיכוני השוק החלים על החברה, הדירקטוריון  לאחר

 סיכוני. האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול החברות הבנותבמהלך הניהול השוטף של  ייושם השוק

 ומצב םלניסיונ בהתאם אותם יםמנהל אשר, ות הבנות בקבוצההחבר י"למנכ בידי הינה החברה שלהשוק 

מר שחר  , מר דני מזרחי,ות הבנותהחבר ישל מנכ"ל םומומחיות ם. לפרטים אודות השכלתות הבנותהחבר

 לתקנה בהתאם התקופתי לדוח 'ד בפרק מידע ראה, יםגם כדירקטור חברהב ניםההמכ מזרחי ומר עודד איתן

 .1970-"להתש(  ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות לתקנות 26

 השוק סיכוני תיאור 6.2

 נכסי ערךב או המזומנים תזרימיב, העצמי הוןב, העסקיות תוצאותפגיעה בל סיכון הוא, זה לעניין, שוק סיכון

 במוצרים או הריבית בשינויי, חוץ מטבעות של החליפין בשערי משינויים הנובע והתחייבויות החברה החברה

 .התחייבויותיה על או החברה נכסי על מהותית להשפיע בכדי בו יש ואשר

 חוץ מטבעות של החליפין בשערי שינויים בהם, שוק לסיכוני החברה חשופה עסקיה של הרגיל במהלך

 . ריבית בשיעוריו

 החשיפה של החברה לשינוי בשערי החליפין של מטבעות החוץ אינה מהותית. - חליפין בשערי ינוייםש

האשראי המועמד ללקוחות החברה הינו בריבית קבועה שנקבעת במועד העסקה,  –בשיעורי הריבית  שינוי

הינו אשראי בריבית משתנה, המאפשר לחברה לצמצם את חשיפותיה כתוצאה  הקבוצהמאשראי  חלקבעוד ש

לפירעון מוקדם ללא קנסות  נות, ניתהינן בריבית קבועהמשינויי ריבית. הלוואות מצדדים שלישיים אשר 

לצמצום  לפעול באופן מיידי לקבוצהשלושה חודשים לכל היותר, מה שמאפשר בכפוף להודעה מראש בת 

 וחצי, כחודשייםעם לקוחותיה הינן באורך ממוצע של  הקבוצהחשיפות לשינויי ריבית. כמו כן, התקשרויות 

 שהקבוצה העובדה לאור בפרט וזאת, יחסי באופן קצר הינו במשק ריבית לשינויי שלה התגובה זמן ולכן

 להעניקם מנת על הפנויה המזומנים וביתרת, לשירותיה הלקוחות בביקוש כתלות בעיקר אשראי צורכת

ריבית צומצמה משמעותית בעקבות הקטנת מסגרות בשיעורי ההחשיפה לשינויים  ,כי יצויןללקוחותיה. 

 (.להלן 12בריבית קבועה )ראה סעיף  ראי בריבית משתנה כנגד הנפקת אגרות חובהאש

 החברה בניהול סיכוני שוק  מדיניות 6.3

חשיפות  אות משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ אינה מבצעת הגנות לחשיפות הנובעו הקבוצה

 אינה אלו של השפעתם ,הדירקטוריון ולהערכת היות, לעיל כמפורט למעטהנובעות משינויים בשערי הריבית, 

 .מהותית

 ביחס לסיכון רמת החשיפה קביעתלעניין ניהול סיכוני השוק, להם היא חשופה, ובכלל זה  הקבוצה התנהלות

למועד  נכוןהחברה.  דירקטוריוןמובאת לדיון, להחלטה ולמעקב תקופתיים בפני  לעיל הנמנים השוק לסיכוני

 ניהול סיכוני שוק.  זה לא אומצה מדיניות

 אינה משקיעה בגופים שעיקר עיסוקם עסקאות בנגזרים ומכירות בחסר )כגון קרנות גידור(. הקבוצה

 ימושההפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מ 6.4

בפני דירקטוריון  ים, מפרטהקבוצהעל ניהול סיכוני השוק של  ם, האחראיות הבנות בקבוצההחבר י"למנכ

, וסוקר בפניהם בתמצית את הפעולות שננקטו הקבוצהלעת את סיכוני השוק אליהם חשופה  מעתהחברה 

 פיקוח נהלים של כל הקבוצה.יצוין כי שחר מזרחי מכהן כקצין למזעור החשיפה לסיכוני שוק, ככל שננקטו. 
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 הצמדה בסיסי דוחות 6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 במרס 31 ליום 

  

  
 

 לשער צמוד
 דולר חליפין

 
 

 לשער צמוד
 אירו חליפין

 לשער צמוד
 חליפין

 מטבעות
 שונים

 
 
 ללא

 הצמדה

 
 

שאינן  יתרות
 "כסה פיננסיות 

 "חש אלפי 

       נכסים

       
 17,121 - 15,884 19 464 754 מזומנים 
 7,717 - 7,717 - - - מוגבלים מזומנים

 239,163 - 239,163 - - - לקוחות ושטרות לגבייה
 527 392 114 - 14 7 חייבים ויתרות חובה  

 185 185 - - - - עובדים הטבות נכסי
 4,325 4,325 - - - - להשקעה"ן נדל

 2,831 2,831 - - - - נדחים מסים
 2,891 2,891 - - - - קבוע רכוש

       
 761 478 19 262,878 10,624 274,760 

       התחייבויות
       

 106,320 - 106,320 - - -  יםבנקאי יםאשראי מתאגיד
 29,116 - 29,116 - - - מאחרים אשראי

 485 - 485 - - - רעוןיספקים והמחאות לפ 
 1,038 1.038 - - - - מסים שוטפים  תהתחייבויו 

 5,354 699 4,646 - 9 - זכאים ויתרות זכות  
 67,783 - 67,783 - - - "חאג

 554 554 - - - - למס עתודה
 48 48 - - - - בשל סיום יחסי עובד מעביד התחייבויות

       
 - 9 - 208,350 2,339 210,698 

       
 64,062 8,285 54,528 19 469 761 התחייבויות על בנכסים)גרעון(  עודף
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 חוץ )בעיקר אירו ודולר(, בעיקר ביחס לסעיף מזומנים ושווה מזומנים.למספר מטבעות  לא מהותיתלקבוצה חשיפה 

 

 

לא חלו אירועים ושינויים משמעותיים בנושא חשיפה לסיכוני שוק וניהול סיכוני שוק, אשר אירעו לאחר תאריך 

 הדוח.

 

 

 

 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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 תאגידי ממשל היבטי -'ג חלק

 תרומות .8

, 2018במרס  31חודשים שנסתיימה ביום  שלושהשל  בתקופה תרומות. בענייןלא קבעה מדיניות חברה ה

  "ח.ש אלפי 23-כסך של תרמה  הקבוצה

  זניחות עסקאות נוהל .9

 של הביקורת ועדת, לעת מעת, דנהלחוק החברות,  117ומכוח סעיף  החברה לתקנון 128 לסעיף בהתאם .9.1

"( כעסקאות עסקאותהחברה בסוגיית סיווג עסקאות, התקשרויות ופעולות מסוימות של החברה )להלן יחד: "

ודיונים נוספים אשר מקיים דירקטוריון החברה מעת לעת  אלו נים. בעקבות דיוחריגות שאינן או חריגות

( לתקנות ניירות ערך 1()3)א 41כי יראו, לעניין תקנה  2018 מרץב 18ע דירקטוריון החברה ביום בעניין זה, קב

לתקנות  22"(, לעניין תקנה תקנות דוחות כספיים" -, )להלן2010-)עריכת דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

ת לעסקאות זניחות ( לתקנות הדוחות וכן ביחס לכל הוראת דין נוספת הנוגע6א) 37ולעניין תקנה  הדוחות

שבהן לבעלי שליטה בחברה ו/או לנושאי משרה בחברה עניין אישי )במישרין או בעקיפין(, בעסקאות 

המפורטות להלן ו/או שעונות לקריטריונים המפורטים להלן עסקאות זניחות כמשמעותן בתקנות האמורות 

 לעיל ו/או בהוראות הדין האמורות לעיל.

ב' להלן -, כי אישור העסקאות המפורטות בסעיפים א' ו2018במרץ  14הביקורת ביום כמו כן, קבעה ועדת   

 יהיה 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

 תאגיד/או ו בחברה מניות בעל לבין החברה בין/או ו בחברה משרה נושא לבין החברה בין/או ו, בעקיפין

, )להלן בחברה המניות בעלי/או ו בחברה המשרה נושאי, קרוביו/או ו בחברה השליטה)בעל  בשליטתו

 עניין האישי העניין לבעלי שבהן אחרים לבין החברה בין/או ו"(( האישי העניין בעלי: "ולחוד ביחד

 אחרים ידי על או, לעיל כהגדרתם, האישי העניין בעלי ידי על לחברה הלוואות למתן הנוגעות, בהן אישי

 בעלי של ובשליטתם בבעלותם חברה באמצעות לרבות, בהן אישי עניין, האישי העניין לבעלי שבהן

 :אלו כל שיתקיימו ובלבד"( ההלוואות)להלן: " האישי העניין

 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 5סך של  על עולה אינו מכל מלווה מן המצטבר של ההלוואותסכו .2

 שיהיו כפי, בחברה  ההלוואות כלל מתוך 20% של שיעור על יעלה לא, ההלוואות כל סך של הכספי

 .לעת מעת

 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, 7% של אפקטיבית ריבית
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 .החברה שנוטלת דומות בהלוואות כמקובל הינם ההלוואות תנאי יתר .4

 לעיל' א בסעיף כהגדרתםבעלי העניין האישי,  לבין העסקאות בין החברה, לרבות תאגידים בשליטת .ב

, הנוגעות לביצוע עסקאות המרת לבעלי העניין האישי עניין אישי בהןו/או בין החברה לבין אחרים שבהן 

מט"ח, העברת כספים בארץ ובחו"ל, פדיון צ'קים עצמיים על ידי בעלי העניין האישי, כהגדרתם לעיל, 

העניין האישי, עניין אישי בהן, לרבות באמצעות חברה בבעלותם או על ידי אחרים שבהן לבעלי 

 "( ובלבד שיתקיימו כל אלו:עסקאות כספיםובשליטתם של בעלי העניין האישי )להלן יחד: "

"ח תעשה בתנאי שוק בשערים הניתנים ללקוחות החברה במועד המטלהמרת מט"ח: המרת  באשר .1

 ביצוע העסקה. 

 דנן הכספים 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

 .לפעולה

 1-3האישי בנושאים המפורטים בסעיפים  יןיהענכל העסקאות אשר יבוצעו על ידי בעלי  היקף .4

 ש"ח. מיליון 1.5סך שנתי של לעיל, לא יעלה על 

שונות המצטברות, הכרוכות זו בזו והתלויות זו בזו תחשבנה כעסקה אחת לצורך בחינת  עסקאות .ג

 . זניחותן

העסקה בפני חברי ועדת הביקורת ואלו   ותנאי העסקה שונים מתנאי הסף, האמורים לעיל, תובא במידה

ובהתאם יבחן אופן האישור  1999-יבחנו האם מדובר בעסקה חריגה, כהגדרתה בחוק החברות התשנ"ט

 הנדרש להתקשרות על פי דין.
 

( תקנות דוחות כספיים, 1()3)א 41נה קבע דירקטוריון החברה כי יראו, לעניין תק 2016 באוגוסט 30 ביום .9.2

( לתקנות הדוחות וכן ביחס לכל הוראת דין נוספת 6א) 37לתקנות הדוחות ולעניין תקנה  22לעניין תקנה 

הנוגעת לעסקאות זניחות שבהן לבעלי שליטה בחברה ו/או לנושאי משרה בחברה עניין אישי )במישרין או 

עסקאות זניחות  ,עונות לקריטריונים המפורטים להלןבעסקאות המפורטות להלן ו/או ש ,בעקיפין(

 כמשמעותן בתקנות 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"( השירותים)להלן: " בהן אישי עניין, האישי העניין שלבעלי אחרים

 .בעניין החברה"ל מנכ של דעתו חוות הוצגה הביקורת וועדת ובפני החברה לטובת הינה העסקה .1

 החברות בחוק כהגדרתה חריגה עסקה איננה העסקה כי מצאה החברה של הביקורת ועדת .2

 ואין שוק בתנאי הינה, החברה של הרגיל העסקים במהלך מתבצעת העסקה קרי ,1999-"טהתשנ

 .התחייבויותיה או רכושה, החברה רווחיות על מהותית השפעה לה

 500סכום של סך העסקאות השונות המצטברות אשר אושרו במסגרת נוהל זה אינו עולה על  היקף .3

 לשנה.  אלפי ש"ח
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 של התאגיד הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי -'ד חלק

 הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר מהותיים אירועים .10

 בנקאיים מתאגידים לחברה המועמד מימון עם בקשר אירועים 10.1

 את להגדיל להנהלת החברה,', כהגדרתו בדוח התקופתי, אישר בעל פה, בבנקאי  תאגיד, 1820 אפרילב 10 ביום .10.1.1

 מיליון ש"ח. 45אשר הינו מעמיד לחברה עד לסכום של  2ההלוואות היקף

בנקאי א', כהגדרתו בדוח התקופתי, אישר בעל פה, להנהלת החברה כי יגדיל את  תאגיד, 2018באפריל  25ביום  .10.1.2

מיליון ש"ח, כך  20-, אינווסטנט ומירסני בסך כולל של כ2006היקף מסגרות האשראי אותן הינו מעמיד לאופל 

 37-מיליון ש"ח, חלף סך של כ 57-שסך מסגרות האשראי של החברה מתאגיד בנקאי א' תסתכמנה לסך של כ

 מיליון ש"ח.

מיליון ש"ח, היקף מסגרת  33-תהא בסך של כ 2006בהתאם, היקף מסגרת האשראי הכולל אשר תועמד לאופל 

מיליון ש"ח והיקף מסגרת האשראי הכולל אשר  20-האשראי הכולל אשר תועמד לאינווסטנט תהא בסך של כ

 מיליון ש"ח. 14-תועמד למירסני תהא בסך של כ

אישר תאגיד בנקאי א', בעל פה, להנהלת החברה, להסיר את השעבודים והבטוחות הבאים כמו כן באותו מועד, 

 כלפיו: 2006אשר ניתנו לו לצורך הבטחת התחייבויות אופל 

 מיליוני ש"ח; 3פיקדון שקלי של החברה בסך של  (1

 משכנתא על נכס בעיר רחובות אשר בבעלותו של מר דני מזרחי מבעלי השליטה בחברה; (2

 משכנתא על נכס בעיר רחובות אשר בבעלותו של מר שחר מזרחי מבעלי השליטה בחברה; (3

 ,כהגדרתו בדוח התקופתי ,"(, הודיע לחברה בע"פ, תאגיד בנקאי ד'מועד ההודעה)להלן: " 2018במאי  27ביום  .10.1.3

, כי החל ממועד ההודעה תופחת הריבית אותה משלמת 2006אשר מעמיד אשראי לחברה, דרך חברת אופל 

לריבית שנתית בשיעור של  PRIME+1.1%החברה בגין אשראי המועמד לה על ידו מריבית שנתית בשיעור של 

PRIME+0.7%. 

לדוח  26.3ראה סעיף  לחברה,לפרטים אודות יתר התנאים בהן מועמדות מסגרות האשראי וההלוואות הנ"ל 

אשר מעמידים מימון  יםבנקאי יםכמו כן, עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות כלפי תאגיד התקופתי.

 להלן. 5.4לחברה הינה כאמור בסעיף 

 2.5אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך כולל  של  2018 במאי 30 ביום 10.2

לפרטים אודות החלוקה, לרבות הבחינות שערך דירקטוריון החברה בקשר עם עמידת החברה  .מיליון ש"ח

                                                           
 בין לעת מעת שנקבעים ולתנאים הבנק להסכמת בכפוף, השוטפים צרכיה פי ועל החברה לבקשת, לעת מעת הלוואות לחברה מעמיד הבנק  2

  .זה לעניין הצדדים
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-2018: אסמכתא)מס'  2018 במאי 31במבחני החלוקה וכן מועדי החלוקה, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

01-045834.) 

 

 קריטיים חשבונאים אומדנים .11

הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, , נדרשת IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות,  ,אומדנים והנחות

 הכנסות והוצאות. 

 מובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

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, 

סבירות בהתאם מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות 

 לנסיבות המתאימות לכל אומדן. 

האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה 

 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת. 

 בקשר ודאות לחוסר אחרים עיקריים וגורמים העתיד לגבי החברה שהניחה הנחות בדבר מידעלהלן 

 והתחייבויות נכסים של בספרים לערכים מהותי תיאום תהיה שתוצאתם משמעותי סיכון שקיים, לאומדנים

 :הבאה הכספית השנה במהלך

 

 מסופקים לחובות הפרשה

כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית  ,לקוחות והמחאות לגבייה מוכרת חובות בגיןהפרשה לחובות מסופקים 

לא תוכל לגבות את הסכומים להם היא זכאית. בכל מקרה כאמור של ראיה אובייקטיבית או  שהקבוצהלכך 

 מושךהחייב,  איכותנבחנים  בה ספציפית בחינה הקבוצה עורכתהממסר, צפוי של אינדיקציה לאי כיבוד 

. בנוסף, נבחנת התפתחות שקיימת ככל, הלקוח עםומצבו הפיננסי, הביטחונות והיסטורית ההתקשרות  השיק

הדוחות הכספיים. הקבוצה מבצעת גם הפרשה כללית  אישורבמצב ההפרשה לצורך עדכונה, בסמוך למועד 

לחובות מסופקים לגבי ממסרים שנמסרו לניכיון וטרם נפרעו בסמוך לאישור הדוחות הכספיים, בהתאם 

תידי בגינן. שיעור ההפרשה הכללית לאומדניה לגבי הסיכון הפוטנציאלי שיגרם לקבוצה הפסד אשראי ע

 מבוסס, בין היתר, על ניתוח נתוני הגביה והחזרות ההיסטוריים של הקבוצה בשלוש שנות הפעילות האחרונות.

 IFRS( 2014, הקבוצה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי )2018בינואר  1החל מיום בנוסף לאמור לעיל, 

מכשירים פיננסיים. הקבוצה בחרה ליישם  39תקן חשבונאות בינלאומי , מכשירים פיננסיים אשר החליף את 9

ללא תיקון של מספרי ההשוואה תוך התאמת יתרות העודפים למועד  2018בינואר  1את התקן, החל מיום 

 .31/03/2018( בדוחות הכספיים המאוחדים ליום 1)3באור  לפרטים נוספים ראה .היישום לראשונה
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 )אלפי ש"ח( 2018במרס  31נכון ליום  הקבוצהנתונים בקשר עם הפרשות חובות מסופקים שביצעה  להלן

 לתאריך הלקוחות תיק סך

 הפרשה לפני המאזן

 לצורך שנבחן הסכום

 לחובות ספציפית הפרשה

 מסופקים

 לגביו שהייתה התיק)חלק 

 כיבוד לאי אינדיקציה

 (הממסר

 כללית הפרשה לצורך שנבחן הסכום

 מסופקים לחובות

 הופרש לא אך שנבחן התיק)חלק 

 (ספציפית

269,327 

33,155 251,974 

 :מתוכו :מתוכו

 בוצעה

 הפרשה

 לא

 בוצעה

 הפרשה

 הפרשה בוצעה
 בוצעה לא

 הפרשה

19,059 14,096 1,383 12,713 

  

 מסופקים לחובות הפרשה
 הפרשה יתרת

 ספציפית

 הפרשה יתרת

 כללית

 יתרת סך

 הפרשה

 20,442 1,383 19,059 סכום

 100% 7% 93% הפרשה יתרת מתוך שיעור
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 "ח(:ש)אלפי  2018 במרס 31ניתוח חובות פתוחים ליום  להלן

 

 סכום 

 ברוטו

 סכום  הפרשה 

 בספרים

 -  990  990 1 לקוח

 -  664  664 2 לקוח

 -  582  582 3 לקוח

 228  233  461 4 לקוח

 351  100  451 5 לקוח

 -  424  424 6 לקוח

 -  382  382 7 לקוח

 -  259  259 8 לקוח

 -  231  231 9 לקוח

 227  -  227 10 לקוח

 13,290  15,194  28,484 (לקוחות 837-)כ אחרים

 (1,383)  1,383  - כללית הפרשה

 12,713  20,442  33,155 "כסה
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  )אלפי ש"ח(: 7201בדצמבר  31נתונים בקשר עם הפרשות חובות מסופקים שביצעה החברה נכון ליום  להלן

 לתאריך הלקוחות תיק סך

 הפרשה לפני המאזן

 הפרשה לצורך שנבחן הסכום

 מסופקים לחובות ספציפית

 כיבוד לאי אינדיקציה לגביו שהייתה התיק)חלק 

 (הממסר

 הפרשה לצורך שנבחן הסכום

 מסופקים לחובות כללית

 (ספציפית הופרש שנבחן אך לא חלק התיק)

227,869 

24,343 211,925 

 :מתוכו :מתוכו

 הפרשה בוצעה
 בוצעה לא

 הפרשה

 בוצעה

 הפרשה

 בוצעה לא

 הפרשה

15,943 8,400 657 7,743 

 

 לחובות הפרשה

 מסופקים

 הפרשה יתרת

 ספציפית
 הפרשה יתרת סך כללית הפרשה יתרת

 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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 החברה של'( ג)סדרה  חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי -' ה פרק

  חוב אגרות .12

שטר ב, בין היתר, בהתאם לאמור במחזור אשר החברה של'( ג)סדרה  החוב אגרות תעודות לגבי פרטים להלן 12.1

"( אשר שטר נאמנות)להלן: " 2017 אפרילב 9( בע"מ מיום 1975הנאמנות של החברה עם הרמטיק נאמנות )

 :(039180-01-2017)מס' אסמכתא  2017 אפרילב 9פורסם ע"י החברה ביום 

 
 2018במרס  31נכון ליום  –' ( גאגרות חוב )סדרה 

 2017 באפריל 12 הסדרהמועד הנפקת 

 70,000,000 הערך הנקוב במועד ההנפקה 

 )*( 70,000,000 31/03/2018שווי נקוב ליום 

 כלשהו למדד, וריבית קרן, צמודות אינן'( ג)סדרה  החוב אגרות 31/03/2018שווי נקוב צמוד ליום 

סכום הריבית שנצברה ליום 
31/03/2018 

 )*( אלפי ש"ח 875

ערך בדוחות הכספיים ליום 
31/03/2018 

 אלפי ש"ח 67,783

 אלפי ש"ח  70,644-כ 31/03/2018השווי הבורסאי ליום 

 2.5% של בשיעור קבועה שנתית ריבית סוג ושיעור הריבית

במרץ של כל אחת  31( תשלומים שנתיים, שאינם שווים, ביום 3בשלושה ) מועדי תשלום קרן
 )כולל(. 2020עד  2018מהשנים 

בספטמבר של כל אחת  30ביום   -שני תשלומים חצי שנתיים שווים  מועדי תשלום ריבית
 .2020עד  2018במרץ של כל אחת מהשנים  31וביום  2019עד  2017מהשנים 

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 

)מס'  2017באפריל  7לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
 נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.ה( 2017-01-039048אסמכתא:

 במרס 31אגרות החוב ליום  דירוג
2018  

Baa1.il – יציב  

, פירסמה מידרוג בע"מ דוח מעקב והותירה 2018באפריל  8יצוין כי, ביום 

 יציב. – Baa1.ilאת הדירוג של החברה 

 )מס' אסמכתא: 2018באפריל  8לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
 נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.ה( 2018-01-035323
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אלפי ש"ח בעבור הריבית שנצברה  875 -קרן וכמרכיב המיליון ש"ח בעבור  10.5 -כ 2018באפריל  01)*( החברה שילמה ביום 
  ועד לאותו המועד. 2017בספטמבר  30מיום 

 
 

 '(ג)סדרה  חוב אגרות-סילוקין לוח
 
 

יתרת קרן )ע.נ( בלתי מסולקת  קרן )ע.נ(פירעון  פירעון ריבית ך תשלוםתארי
 לאחר פירעון

30/09/2018 743,750 - 59,500,000 
31/03/2019 743,750 10,500,000 49,000,000 
30/09/2019 612,500 - 49,000,000 
31/03/2020 612,500 49,000,000 - 

 
 

 :החברה של'( ג)סדרה  חוב אגרות נאמן בדבר פרטים 12.2

 
 "מ;בע( 1975) נאמנות הרמטיק       – הנאמנות חברת שם (א)

 אבנון דן  – הנאמנות בחברת ההתחייבות תעודות סדרת על האחראי שם (ב)

 5274867-03: טלפון     – האחראי עם ההתקשרות פרטי (ג)

 03-5271736: פקס

        Avnon@hermetic.co.il 

 יפו-אביב תל, 113 הירקון רחוב      - מסמכים למשלוח כתובת (ד)

 

 :החוב אגרות עם בקשר אחרות והתחייבויות בטחונות 12.3

 .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 שוטף  עם

להבטחת חובותיה כלפיו. לפרטים נוספים בדבר התחייבות החברה  שהולכ)צף( על כלל נכסיה לטובת צד שלישי 

 לשטר הנאמנות. 6.3כאמור, ראו סעיף 

  הנאמנות שטר לפי ובהתחייבויות בתנאים עמידה 12.4

ידיעת החברה, ממועד הנפקת אגרות החוב )סדרה ג'( ועד למועד הדוח, עמדה החברה בכל התנאים  למיטב

'( לפירעון גהתקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה  ולאוההתחייבויות לפי שטר הנאמנות 

 מיידי.

 

)*( לעניין עמידה באמות מידה פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה )בהתאם לשטר 

 .2018במרס  31דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  לתמצית ו6 באורהנאמנות( ראה 
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 2018, במאי 30   

 מזרחי דני  תאריך

 מנכ"ל ודירקטור

 יאיר בן אורן 

 הדירקטוריון"ר יו

              

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בעבלאנס השקעות  אופל
 

 מאוחדים ביניים וחות כספייםדתמצית 
 2018 מרסב 31ליום 

(בלתי מבוקרים)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 

 מאוחדים ביניים וחות כספייםדתמצית 

 8201 מרסב 13ליום 

 

 

 
     

 עמוד  תוכן העניינים  

 
 

 1                                   רואי החשבון המבקריםדוח סקירה של 

 

  מאוחדים )בלתי מבוקרים(תמצית דוחות כספיים ביניים  

   

 2 יםביניים מאוחד על המצב הכספי ותתמצית דוח 

   

 3 יםרווח והפסד ביניים מאוחד ותתמצית דוח 

   

 4 יםיים מאוחדבינרווח כולל אחר על  ותתמצית דוח 

   

 5-6 יםביניים מאוחד על השינויים בהון ותתמצית דוח 

   

 7 יםביניים מאוחד על תזרימי המזומנים ותתמצית דוח 

   

 8-17 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 
 



 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 סקירה של רואי החשבון המבקרים  דוח
 בע"מ אנס השקעותאופל בל חברתלבעלי המניות של 

 
 

 מבוא
 

ת שלה )להלן: נות הבווחבר "החברה"( -)להלן  מ"בעחברת אופל בלאנס השקעות סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
המאוחדים הדוחות תמצית , ואת 2018 מרסב 31המצב הכספי ביניים ליום  הדוח המאוחד עלתמצית את , הכולל "הקבוצה"(
באותו  החודשים שהסתיימשלושה של  הלתקופהשינויים בהון ותזרימי המזומנים , הכולל , הרווחהפסדורווח הביניים על 

תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות 
ת ביניים זו לפי פרק ד' של דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ"  IAS 34בינלאומי 

. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים 1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל
 אלה  בהתבסס על סקירתנו.

 
 

 היקף הסקירה
  

י לתקופות ביניים הנערכת "סקירה של מידע כספ -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם האנשים 
האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה 

אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון ת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכ
דע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של שניו

 ביקורת. 
 
 

 מסקנה
 

ע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמיד
 . IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל 

ות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, אינו ממלא, מכל  הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנ
 .1970-התש"ל
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 ת מאוחדות שלהוחברו אופל בלאנס השקעות בע"מ                                                                                                                             

  מאוחדים י בינייםדוחות על המצב הכספתמצית 
 בדצמבר 31ליום  במרס 31ליום     

  2018 2017  2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

     נכסים 
     

 18,449 4,656 17,121  ושווי מזומניםמזומנים 
 **() - **() - 3,042  מזומנים מוגבלים בשימוש

 198,795 165,432 229,143  ושטרות לגביהלקוחות 
 482 836 527  חייבים ויתרות חובה

     
  217,726 170,924 249,833  סה"כ נכסים שוטפים

     
 **() 7,597 **() 7,551 4,675  מזומנים מוגבלים בשימוש

 4,502 1,487 10,020  ושטרות לגביהלקוחות 
 2,487 2,250 2,891   רכוש קבוע

 4,325 4,020 4,325  נדל"ן להשקעה
 186 176 185  נכסי הטבות עובדים

 2,214 1,563 2,831  מסים נדחיםנכסי 
     

 21,311 17,047 24,927  שוטפים שאינםסה"כ נכסים 
     

 239,037 187,971 274,760  סה"כ נכסים

     
     התחייבויות  

     
 74,082 73,897 106,320  אשראי מתאגידים בנקאיים

 30,299 58,904 29,116  מאחריםאשראי 
 10,117 - 20,667  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 717 462 485  ונותני שירותיםספקים 
 1,013 958 1,038  התחייבות מסים שוטפים

 2,446 4,482 5,354  זכאים ויתרות זכות
     

 118,674 138,703 162,980  סה"כ התחייבויות שוטפות
     

 57,330 - 47,116  אגרות חוב
 46 45 48  בגין הטבות עובדים התחייבויות
 631 - 554  סים נדחיםמהתחייבויות 

     
 58,007 45 47,718  שוטפותשאינן סה"כ התחייבויות 

     
 176,681 138,748 210,698  סה"כ התחייבויות

     
     הון

     
 )*( - )*( - )*( -  הון מניות 

 25,352 24,521 25,921  פרמיה על מניות
 3,194 - 3,194  כתבי אופציה למניות

 3,751 3,782 3,750  קרן הון מעסקאות עם בעל שליטה
 30,059 20,920 31,197  עודפיםיתרת 

     
  64,062 49,223 62,356 
     

 239,037 187,971 274,760  והוןסה"כ התחייבויות 
 

 מניות ללא ערך נקוב (*) 
 ג'.2ראה באור  -שינוי סיווג  **() 
 

   

 אבי טבת דניאל מזרחי אורן בן יאיר
 כספים מנהל דירקטורמנכ"ל ו יו"ר הדירקטוריון

 

 .2018 מאיב 27 פיים:תאריך אישור הדוחות הכס
.מהםמהווים חלק בלתי נפרד המאוחדים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההמצורפים לאורים יהב
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ

 
 ביניים מאוחדיםוהפסד תמצית דוחות על רווח 

 
 
     

 
חודשים  שלושהלתקופה של 

 במרס 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

     2018 2017 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח     

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(    
 

 48,583 11,133 13,959    משרותים פיננסייםהכנסות 
       

 (6,944) (1,648) (1,658)    הוצאות מימון, נטו
       

 41,639 9,485 12,301    , נטו משרותים פיננסייםהכנסות 
       

 (7,053) (2,746) (1,717)    הפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבים 
       

 34,586 6,739 10,584  הפסדים מירידת ערך לקוחות וחייביםנטו בניכוי  פיננסיים משרותיםהכנסות 
       

 (1,681) (377) (527)    הוצאות מכירה ושיווק
       

 (12,270) (2,957) (3,316)    הוצאות הנהלה וכלליות
       

 (24) (24)    -     הוצאות אחרות
       

 533 56 58     הכנסות אחרות
       

 21,144 3,437 6,799    לפני מסים על הכנסהרווח 
       

 (5,143) (871) (1,570)    הוצאות מסים על הכנסה
       

 16,001 2,566 5,229    רווח לתקופה
       
       
       

        רווח למניה רגילה:
       

 0.206 0.033 0.067    רווח בסיסי למניה )בש"ח( 
       

 0.200 0.032 0.065    רווח מדולל  למניה )בש"ח(
       
       
       
 
 
 

 
מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ם המאוחדים ביניידוחות הכספיים תמצית ההביאורים המצורפים ל  
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  וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ
 

 ביניים מאוחדיםרווח כולל תמצית דוחות על 
 
 
   

חודשים  שלושהלתקופה של 

 במרס 31שהסתיימה ביום 

לשנה 

שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

  2018 2017 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( תי מבוקר()בל   

 
     

 16,001 2,566 5,229  רווח לתקופה
     

     פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלא יועברו לרווח הפסד:
     

 7 -    -   רתמדידה מחדש של תכנית הטבה מוגד
     

 (2) -    -   מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
     

 5 -    -   סה"כ רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס
 
 
 

    

     
 16,006 2,566 5,229  סך הרווח הכולל לתקופה

       
       
       
       

 
 
  

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההביאורים המצורפים ל
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ

  מאוחדים תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים
 

 

 
 מניות ללא ערך נקוב. )*(

 מכשירים פיננסים. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש. ,IFRS 9בדבר יישום לראשונה של תקן  (1()א3)ראה באור  )**(
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההביאורים המצורפים ל

 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 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

       חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של 
       )בלתי מבוקר( 2018במרס  31ביום 

       
 62,356 30,059 3,751 25,352 3,194 )*( - )מבוקר( 2018 בינואר 1רה ליום ית

 IFRS 9 )**( - - - - (1,591) (1,591)השפעת היישום לראשונה של 

 60,765 28,468 3,751 25,352 3,194 )*( - לאחר היישום לראשונה 2018בינואר  1יתרה ליום 
       

 5,229 5,229 - - - - לתקופה רווח
 (1) - (1) - - - עסקאות עם בעלי שליטה

 569 - - 569 - )*( - מניותמימוש כתבי אופציה ל
 (2,500) (2,500) - - - - שהוכרז דנדידיב

       
 64,062 31,197 3,750 25,921 3,194 )*(  -  2018במרס  31יתרה ליום 

 לבעלים של החברה מיוחסהון ה 
 

 הון מניות
 

 פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות עם בעלי 

 סה"כ עודפיםיתרת  שליטה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של 
       )בלתי מבוקר( 2017במרס  31ביום 

      
 48,687 20,854 3,800 24,033 )*( - )מבוקר( 2017בינואר  1יתרה ליום 

      
 2,566 2,566 - - - לתקופה רווח
 (18) - (18) - - אות עם בעלי שליטהעסק

 488 - - 488 - מימוש כתבי אופציה למניות
 (2,500) (2,500) - - - ששולם דנדידיב

      
 49,223 20,920 3,782 24,521 )*( - 2017במרס  31יתרה ליום 
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ

 )המשך( מאוחדים תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים
 

 

 

 
 
 .מניות ללא ערך נקוב)*(      

 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההביאורים המצורפים ל

 לבעלים של החברה מיוחסה הון 
 

 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 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח )מבוקר( 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

       
 48,687 20,854 3,800 24,033 - ()* -   2017בינואר  1יתרה ליום 

       
 16,001 16,001 - - - - רווח לשנה

 5 5 - - - - מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס
 (49) - (49) - - - עסקאות עם בעלי שליטה

 1,319 - - 1,319 - )*( - מימוש כתבי אופציה למניות 
 3,194 - - - 3,194 - 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 
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 וחברות מאוחדות שלה שקעות בע"מאופל בלאנס ה

     מאוחדים תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים
 

 

 

  

 לתקופה של שלושה  
 חודשים שהסתיימה

 במרס 31ביום  
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

   2018 2017 2017  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(  

      
      פעילות שוטפתלנים תזרימי מזומ

      
 16,001 2,566 5,229   לתקופהרווח 

      
      

     שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:ות התאמות בגין הוצאות והכנס
      
      

 450 98 119   רכוש קבועפחת 
 973 - 336   הפחתת ניכיון והוצאות הנפקה בגין אגרות חוב

 (305) -    -    ווי הוגן של נדל"ן להשקעהשינויים בש
 (108) (16) (20)   מימון אחרות, נטו הכנסות

 5,143 871 1,570   מסים על ההכנסה
 (49) (18) (1)   עסקאות עם בעלי שליטה

      
   2,004 935 6,104 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
      

 (45,380) (9,002) (37,932)   ושטרות לגביה בלקוחות שינוי
 (78) (432) (45)   שינוי בחייבים ויתרות חובה

 (8) (6) 3  נטו שינוי בהתחייבות בלתי שוטפות בגין הטבות לעובדים,
 133 (88) (106)   ונותני שירותים םשינוי בהתחייבויות לספקי

 (23,417) 5,003 31,055  ואחרים, נטושינוי באשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי 
 745 281 408   שינוי בזכאים ויתרות זכות

      
   (6,617) (4,244) (68,005) 

 
 (1,711) (1,764)   מס הכנסה ששולם, נטו

 
(6,858) 

      
 (52,758) (2,454) (1,148)  שוטפתששימשו לפעילות מזומנים נטו 

      
      פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 

      
 - - (100)   עלייה במזומנים מוגבלים

 (1,302)  (747) (649)   השקעה ברכוש קבוע
      
      

 (1,302) (747) (749)  השקעה מזומנים נטו ששימשו לפעילות
      

      מימון פעילותמתזרימי מזומנים 
      

 72,450 -    -    תקבולים מהנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה
 (1,828) -    -    עלויות גיוס חוב

 (6,801) -    -    דיבידנד ששולם לבעלי המניות
 1,319 488 569   תקבולים בגין מימוש כתבי אופציה למניות

      
 65,140 488 569  נטו שנבעו מפעילות מימון מזומנים

      
 11,080 (2,713) (1,328)   ושווי מזומניםבמזומנים )קיטון( גידול 

      
 7,369 7,369 18,449   לתחילת תקופה ים ושווי מזומנמזומנים 

      
 18,449 4,656 17,121     לסוף תקופהושווי מזומנים מזומנים 

      
      תשלומי ותקבולי ריבית:

      
 4,858 1,409 632   במזומן ששולמה ריבית
 47,445 11,000 13,148   במזומן שהתקבלה ריבית

 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.המאוחדים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההביאורים המצורפים ל
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ                

 מאוחדים ביניים כספייםתמצית דוחות באורים ל
 

 כללי - 1באור 
 

 הישות המדווחת .א
 

הרשמית וכתובתה  2005 ספטמברב 19ביום בישראל  הוקמה והתאגדה( "החברה" -)להלן  אופל בלאנס השקעות בע"מ
של החברה כוללים את אלה של החברה ושל ביניים הדוחות הכספיים תמצית אשדוד.  ,4מאיר איינשטיין רחוב היא 

קבוצה"(. הקבוצה פועלת בתחום מתן שירותים פיננסיים, בעיקר באמצעות ניכיון "ה -חברות בנות שלה )להלן יחד
וכרטיסי אשראי לעסקים ושכירים, אך גם במתן שירותי מטבע והפצה של כרטיסי אשראי נטענים, בין  המחאות דחויות

המחאות וצה היתר, ללקוחות שאינם בעלי חשבון בנק או שמוגבלים בחשבונם. במסגרת עסקת הניכיון מנכה הקב
 המחאה, שנרשמו לטובת מוטב, אשר מסב אותם לטובת הקבוצה, לאחר שהוציא חשבונית מס כחוק לנותן הדחויות

, משלם לקבוצה עמלה המוסכמת ההמחאה.  המוטב, המנכה את ניתנה ההמחאהוסיפק את המוצר או השרות בגינו 
 מראש בין הצדדים, כנגד חשבונית מס כחוק.

 
 אביב. -חברה רשומים בבורסה לניירות ערך בתל ניירות הערך של ה

 
 

                                                                                                   
 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 

 
 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .א

 

, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה IAS 34-של החברה נערכה בהתאם ל אוחדיםמ תמצית הדוחות הכספיים ביניים
המאוחדים כספיים הדוחות הכוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם 

אלו מאוחדים דוחות כספיים ביניים  ,)להלן: "הדוחות השנתיים"(. כמו כן 2017בדצמבר  31ביום לשנה שהסתיימה 
 .1970 -התש"ל  נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,

 

 .2018 ,למאי 30דירקטוריון החברה ביום לפרסום על ידי  האושרתמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים 
 
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת ב.     
 

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות IFRS -ם לבעריכת הדוחות הכספיים בהתא
אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר 

 שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
 

ל ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות שיקול הדעת ש, א'3האמור להלן ובבאור למעט 
 הכספיים השנתיים.העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות 

 
 אפשריות השלכות עיקריות הנחות דעת/שיקול אומדן 
הערכת הפסדי  

 אשראי חזויים
ל נכסים פיננסיים, במסגרת בחינת ירידת ערך ש

הקבוצה מעריכה האם סיכון האשראי המיוחס 
לנכס הפיננסי עלה באופן משמעותי מאז ההכרה 
לראשונה, וכן עושה שימוש במידע צופה פני עתיד 

 לצורך מדידת הפסדי האשראי החזויים.

גידול או קיטון בסכום ההפרשה לירידת 
 ערך.

 
 שינוי סיווג .     ג

 
מוגבלים של יתרות מזומנים שינתה החברה סיווג  2018במרס  31ושה חודשים שהסתיימה ביום במהלך התקופה של של

לדעת ההנהלה,  דוח על המצב הכספי מהצגה במסגרת הנכסים השוטפים להצגה במסגרת הנכסים הבלתי שוטפים.ב
השוואה סווגו מחדש מספרי ה עיתוי של מימוש המזומנים.צפי החברה לגבי האת הצגה זו משקפת באופן נאות יותר 

 לשם עקביות.
 .הנכסיםלסיווג האמור לא היתה השפעה על הרווח לתקופות הדיווח, ההון ו/או סך 

 כי מדובר בסיווג שאינו מהותי לדוחות הנהלת החברה בדיעהלאחר בחינת הפרמטרים האיכותיים והכמותיים 
 .הכספיים
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ                

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
 

המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, הינה למעט המפורט בסעיף א' להלן, 
אור השינויים העיקריים במדיניות החשבונאית המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים. להלן תי

 בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה והשפעתם:
 
 חדשים םניתק של לראשונה יישום .א

 
 פיננסיים מכשירים, IFRS 9 (2014) בינלאומי כספי דיווח תקן   (1)
 

, מכשירים פיננסיים אשר IFRS 9( 2014, הקבוצה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי )2018 בינואר 1מיום החל 
 2018בינואר  1הקבוצה בחרה ליישם את התקן, החל מיום . מכשירים פיננסיים 39החליף את תקן חשבונאות בינלאומי 

 ללא תיקון של מספרי ההשוואה תוך התאמת יתרות העודפים למועד היישום לראשונה.
 

ואת קבוצות המדידה החדשות בהתאם  IAS 39להוראות הטבלה להלן מציגה את קבוצות המדידה המקוריות בהתאם 
וכן את השפעות , 2018בינואר  1ם  של הקבוצה ליווההתחייבויות פיננסיות בקשר לנכסים הפיננסיים  IFRS 9להוראות 
 .על יתרות הפתיחה של העודפים  IFRS 9-המעבר ל

 
 בספרים ערך בספרים ערך סיווג חדש סיווג מקורי   

 תחת תתח תחת תחת   

 IAS 39 IFRS 9 IAS 39 IFRS 9  ש"ח באלפי 
 

      נכסים פיננסיים 

 18,499 18,499 עלות מופחתת הלוואות וחייבים  מזומנים ושווי מזומנים  

 7,597 7,597 עלות מופחתת הלוואות וחייבים  מזומנים מוגבלים בשימוש 

 632,120 203,297 עלות מופחתת הלוואות וחייבים  )*(לקוחות  

 450 482 עלות מופחתת הלוואות וחייבים  )*(חייבים אחרים  

       

      התחייבויות פיננסיות 

       

 74,082 74,082 עלות מופחתת עלות מופחתת  אשראי מתאגידים בנקאיים 

 30,299 30,299 עלות מופחתת עלות מופחתת  הלוואות מאחרים 

 67,447 67,447 ופחתתעלות מ עלות מופחתת  אגרות חוב 

       

 2,689 2,214    נכסי מסים נדחים 
 

 עבור נכסי החוב הפיננסיים‘( expected credit loss’ modelהתקן כולל מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי חזויים ) )*(
 סכום ההפרשה לירידת ערך 2018 בינואר 1כתוצאה מיישום התקן, ליום  .שאינם נמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד

אלפי ש"ח וההון קטן  475-בהתאמה נכסי המסים הנדחים גדלו בכו ש"ח אלפי 2,066-כ הפיננסיים גדל במכל הנכסים 
 אלפי ש"ח. 1,591-בסכום נטו של כ

 
 :2018בינואר  1החל מיום בעקבות יישום התקן מדיניות החשבונאית השינויים בלהלן עיקרי 

 
 של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות סיווג ומדידה

 
  הכרה לראשונה

 
יתר הנכסים הפיננסים וההתחייבויות הפיננסיות  חוב שהונפקו במועד היווצרותם. במכשיריהקבוצה מכירה לראשונה 

נסית נכס פיננסי או התחייבות פינככלל,  מוכרים לראשונה במועד בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.
נמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת, במקרה של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית שאינם מוצגים בשווי הוגן דרך 
 רווח והפסד, עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית.

 המימון.לקוחות נמדדו לראשונה לפי מחיר העסקה בניכוי מרכיב 
 

 של נכסים פיננסיים עוקבת סיווג ומדידה
 

שווי הוגן דרך ת; במועד ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות: עלות מופחת
מכשירים הוניים; או שווי הוגן דרך השקעות ב -שווי הוגן דרך רווח כולל אחר  מכשירי חוב;השקעות ב -כולל אחר  רווח

 וח והפסד. רו
 

הקבוצה משנה את המודל העסקי שלה ורק כאשר,  ,נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם
הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת תקופת הדיווח  נכסי החובפיננסיים, ובמקרה כאמור  חוב לניהול נכסי

 .העוקבת לשינוי במודל העסקי
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 וחברות מאוחדות שלה בלאנס השקעות בע"מ אופל                

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 

 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
 

 )המשך( חדשים םניתק של לראשונה יישום .א
 

 )המשך( פיננסיים מכשירים, IFRS 9 (2014) בינלאומי כספי דיווח תקן   (1)  
 

 )המשך( פיננסיים והתחייבויות פיננסיות סיווג ומדידה של נכסים
 

 סיווג ומדידה עוקבת של נכסים פיננסיים )המשך(
 

נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה בשווי הוגן 
 דרך רווח והפסד:

 ות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכןמוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגב -
התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן  -

 וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
 

ינו מיועד מכשיר חוב נמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן א
 למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומנים חוזיים והן על ידי מכירת נכסים  -
 פיננסיים; וכן 

התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן  -
 יבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.ור

 
באופן שאינו ניתן  יכולה לבחורמועד ההכרה לראשונה של השקעה במכשיר הוני שאינו מוחזק למסחר, הקבוצה ב

להציג שינויים עוקבים בשווי ההוגן של המכשיר ברווח כולל אחר. בחירה זו מתבצעת על בסיס כל השקעה  לשינוי,
 בנפרד. 

 
וכן נכסים למדידה בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כמתואר לעיל,  שלא סווגום כל הנכסים הפיננסיי

  בשווי הוגן דרך רווח והפסד. ימדדופיננסיים שייועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, 
 

מודל עסקי  המוחזקים במסגרת ומזומנים מוגבלים בפקדונותחייבים אחרים  ,והמחאות לגבייה לקבוצה יתרות לקוחות
שמטרתו גביית תזרימי המזומנים החוזיים. תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו, כוללים אך ורק 
תשלומי קרן וריבית אשר משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי. בהתאם לכך, נכסים פיננסיים אלו 

 נמדדים בעלות מופחתת.
 

 ת המודל העסקיהערכ -נכסים פיננסיים 
 

בקביעת  בהתאם לקבוצת הנכסים אליה משתייך.פיננסי את מטרת המודל העסקי שבו מוחזק נכס  הקבוצה מעריכה
 המודל העסקי של הקבוצה, נלקחו בחשבון שיקולים הכוללים את:

 
 הביצועים של המודל העסקי ושל הנכסים הפיננסייםי מפתח בהנהלה האופן שבו מוערכים ומדווחים לאנש -

המוחזקים במודל זה; הסיכונים המשפיעים על הנכסים הפיננסיים המוחזקים באותו מודל עסקי וכיצד מנוהלים 
 .אותם סיכונים

קרן  בגין שנגבו תזרימי המזומנים החוזייםתגמול מבוסס תוצאות המושפע מ) פן שבו מתוגמלים המנהליםהאו -
 .(וריבית

 
 כוללים קרן וריבית בלבד הערכה האם תזרימי מזומנים -נכסים פיננסיים 

 
כס הפיננסי במועד לצורך הבחינה האם תזרימי המזומנים כוללים קרן וריבית בלבד, 'קרן' הינה השווי ההוגן של הנ

'ריבית' מורכבת מתמורה עבור ערך הזמן של הכסף, עבור סיכון האשראי המיוחס לסכום הקרן ו ההכרה לראשונה
 .הקרןועבור סיכונים ועלויות בסיסיים אחרים של  שטרם נפרעה במהלך תקופת זמן מסוימת

 
בבחינה האם תזרימי מזומנים חוזיים הם תזרימים של קרן וריבית בלבד, הקבוצה בוחנת את התנאים החוזיים של 

פיננסי כולל תנאי חוזי שעשוי לשנות את העיתוי או הסכום של תזרימי הנכס ההאם מעריכה  , ובמסגרת זוהמכשיר
. בביצוע הערכה זו, מצב שבו תזרימי המזומנים כוללים קרן וריבית בלבדזיים כך שהוא לא יקיים חוהמזומנים ה

 הקבוצה לוקחת בחשבון את השיקולים הבאים:
 
 אירועים מותנים כלשהם אשר ישנו את העיתוי או הסכום של תזרימי המזומנים;      -
 מאפייני הארכה או פירעון מוקדם; וכן      -
 .הריביתשיעור וסוג ם שעשויים לשנות את תנאי      -
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 

 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
 

 )המשך( חדשים םניתק של לראשונה יישום .א
 

 )המשך( פיננסיים מכשירים ,IFRS 9 (2014) בינלאומי כספי דיווח תקן   (1)  
 

 )המשך( סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
 

 )המשך( הערכה האם תזרימי מזומנים כוללים קרן וריבית בלבד -נכסים פיננסיים 
 

י מאפיין פירעון מוקדם הינו עקבי עם קריטריון קרן וריבית בלבד אם סכום הפירעון המוקדם מייצג באופן מהות
 , המתקבל או משולם,סכומים שטרם שולמו של קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה, אשר עשוי לכלול פיצוי סביר

 בגין סיום מוקדם של החוזה. 

 
 מדידה עוקבת ורווחים והפסדים -נכסים פיננסיים 

 
 .נכסיה הפיננסים של הקבוצה הינם מקבוצת סיווג עלות מופחתתכאמור לעיל, 

 
מירידת  יםתוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסד ו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת,נכסים אל

כלשהו הנובע מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד  יםאו הפסד יםערך. הכנסות ריבית, רווח
 .הפסדוהוא ברווח  אףמוכר  ,מגריעה

 
 ג, מדידה עוקבת ורווחים והפסדיםסיוו -התחייבויות פיננסיות 

התחייבויות פיננסיות מסווגות כנמדדות לפי עלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח והפסד. התחייבות פיננסית נמדדת 
בשווי הוגן דרך רווח והפסד אם היא מסווגת כמוחזקת למסחר, מהווה מכשיר נגזר או מיועדת למדידה כאמור בעת 

בויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד נמדדות בשווי הוגן,  כאשר רווחים והפסדים נטו, ההכרה לראשונה . התחיי
כולל הוצאות ריבית כלשהן, מוכרים ברווח והפסד. התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות בתקופות עוקבות בעלות 

מהפרשי שער מוכרים ברווח מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. הוצאות ריבית ורווחים והפסדים 
 והפסד. רווח או הפסד כלשהו מגריעה, מוכר אף הוא ברווח והפסד.

 
 גריעת התחייבויות פיננסיות

התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר המחויבות החוזית של הקבוצה פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה. בנוסף, 
מת, או החלפה של מכשירי חוב בעלי תנאים שונים באופן מהותי תיקון משמעותי של התנאים של התחייבות פיננסית קיי

בין לווה לבין מלווה קיימים, מטופלים כסילוק של ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה 
 לפי שווי הוגן.

 
והפסד. במקרה של ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה לבין התמורה ששולמה, מוכר ברווח 

שינוי תנאים )או החלפה של מכשירי חוב( שאינו מהותי, תזרימי המזומנים החדשים מהוונים בשיעור הריבית 
האפקטיבי המקורי, כאשר ההפרש בין הערך הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית בעלת התנאים החדשים לבין הערך 

 פסד.הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית המקורית מוכר ברווח וה
 

 ירידת ערך
 

בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים בגין נכסיה הפיננסים הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסדי אשראי חזויים 
 12לאורך כל חיי המכשיר, פרט להפרשות להלן, אשר נמדדות בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים בתקופה של 

 חודשים:
 , וכןכון אשראי נמוך במועד הדיווחמכשירי חוב אשר נקבע כי הינם בעלי סי -
 מכשירי חוב אחרים ופיקדונות, עבורם סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה. -

 
בסכום השווה להפסדי והמחאות לגבייה בחברה למדוד את ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין לקוחות הקבוצה 

 אשראי לאורך כל חיי המכשיר.
ה האם סיכון האשראי של נכס פיננסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה וההערכה של הפסדי בעת ההערכ

אשראי חזויים, הקבוצה מביאה בחשבון מידע סביר וניתן לביסוס, שהינו רלוונטי וניתן להשגה ללא עלות או מאמץ 
  הקבוצהכל אחת מחברות יסיון העבר של מופרזים. מידע כאמור כולל מידע כמותי ואיכותי, וכן ניתוח, בהתבסס על נ

 , והוא כולל מידע צופה פני עתיד.של סטטיסטיקת ההצלחה בגביית חובות שנפגמו בתקופה של ארבע השנים האחרונות
 

כי סיכון האשראי של נכס פיננסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה, כאשר בדרך כלל הקבוצה מניחה 
המקובלים בענף התשלומים והסדרות החוב  , וזאת בהתאם לדפוסייום 90-בפיגור של יותר מתשלומים חוזיים נמצאים 

 בו פועלת הקבוצה.
 

 הקבוצה מחשיבה נכס פיננסי כנמצא בכשל, כאשר:
לבצע פעולות כגון  יכולתאין  ולקבוצה, הקבוצהיעמוד במלוא מחויבויותיו לתשלום כלפי  שהחייבאין זה סביר  -

 ל שישנן(; אומימוש בטוחות )ככ
ב ית החוב בהתחשילגבסביר צפי או שאין  180-התשלומים החוזיים בגין הנכס הפיננסי נמצאים בפיגור של יותר מ -

 במידע על מצבו הכלכלי של החייב.
 

, בהתחשב לעלייה בסיכון האשראיאין אינדיקציות הקבוצה מחשיבה מכשיר חוב כבעל סיכון אשראי נמוך, כאשר 
 ים ברשותה או נסיון עבר חיובי עם החייב.במידע זמין הקי
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 

 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
 

 )המשך( חדשים םניתק של לראשונה יישום .א
 

 )המשך( פיננסיים מכשירים, IFRS 9 (2014) בינלאומי כספי דיווח תקן   (1)  
 

 )המשך( סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
 

 )המשך( ירידת ערך
 

הפסדי אשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר הינם הפסדי אשראי חזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים 
 לאורך כל חיי המכשיר הפיננסי.

 
חודשים הינם החלק של הפסדי האשראי החזויים הנובעים מאירועי כשל  12חזויים בתקופה של  הפסדי אשראי

 חודשים ממועד הדיווח. 12אפשריים במהלך תקופה של 
 

התקופה המירבית שנלקחת בחשבון בהערכת הפסדי האשראי החזויים היא התקופה החוזית המירבית שלאורכה 
 הקבוצה חשופה לסיכון אשראי.

 
 פסדי אשראי חזוייםמדידת ה

הסתברויות של הפסדי אשראי .הפסדי אשראי נמדדים לפי הערך הנוכחי -הפסדי אשראי חזויים מהווים אומדן משוקלל
 של הפער בין תזרימי המזומנים שהקבוצה זכאית להם לפי החוזה לבין תזרימי המזומנים שהקבוצה צופה לקבל. 

 
 נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי

ל מועד דיווח, הקבוצה מעריכה האם נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת הפכו לפגומים עקב סיכון אשראי. בכ
נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד, או יותר, מהאירועים שיש להם השפעה שלילית על תזרימי 

 המזומנים העתידיים שנאמדו בגין נכס פיננסי זה. 

 
 ירידת ערךהצגה של 

הפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת, מוצגת בניכוי מהערך בספרים ברוטו של הנכס 
 הפיננסי.

 
הפסדים מירידת ערך בגין לקוחות וחייבים מוצגים בדוח על הרווח והפסד בסעיף הפסדים מירידת ערך לקוחות 

 וחייבים.
 
 הכנסה מחוזים עם לקוחות, IFRS 15מי תקן דיווח כספי בינלאו    (2)
 

אשר קובע הנחיות לעניין  IFRS 15מיישמת הקבוצה לראשונה את תקן דיווח כספי בינלאומי  2018בינואר  1החל מיום 
 הכרה בהכנסה.

כן התקן קובע כי -התקן מציג, בין היתר, מודל חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות הכולל חמישה שלבים. כמו
ליישות תוכר כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו במסגרת ההתקשרות בין הלקוח  הכנסה

מצפה להיות זכאית בתמורה לשרותים  היישות המדווחת, כאשר ההכנסה תמדד לפי סכום התמורה לו המדווחת
 ללקוח. שהובטחו

שינוי באופן ההכרה בהכנסה המיושם על ידי השפעת הוראות התקן החדש על הקבוצה אינן מהותיות, ובהתאם לא חל 
 הקבוצה ביחס למדיניות ההכרה בהכנסה ערב כניסת התקן לתוקף.

 
 שטרם אומצוחדשים תקנים  .ב

 
 חכירות, IFRS 16דיווח כספי בינלאומי  תקן    (1)
 

ת התקן מבטלות ( ואת הפרשנויות הקשורות לתקן. הוראוIAS 17, חכירות )17התקן מחליף את תקן בינלאומי מספר 
את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או כמימונית. חלף זאת, לעניין חוכרים, מציג התקן החדש 
מודל אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות, לפיו על החוכר להכיר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין החכירה 

ם למודל הכללי, לפיהם חוכר יכול לבחור שלא ליישם את דרישות בדוחותיו הכספיים. עם זאת, התקן כולל שני חריגי
ההכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות לגבי חכירות לטווח קצר של עד שנה ו/או חכירות בהן נכס הבסיס הוא בעל ערך 

 נמוך .
החכירות:  בנוסף, התקן מאפשר לחוכר ליישם את הגדרת המונח חכירה באחת משתי החלופות הבאות באופן עקבי לכל

יישום רטרוספקטיבי עבור כל הסכמי החכירה, קרי ביצוע הערכה מחודשת לקיומה של חכירה עבור כל חוזה בנפרד או 
לחילופין יישום הקלה פרקטית המאפשרת לשמר את הערכת קיומה של חכירה בהתאם להוראות תקן חשבונאות 

יווח כספי בינלאומי, קביעה אם הסדר מכיל חכירה,  בנוגע של הוועדה לפרשנויות של ד IFRIC 4 -ו חכירות 17בינלאומי 
להסכמים הקיימים למועד היישום לראשונה של התקן. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו 

  הקיימות כיום.
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ                

 ים ביניים מאוחדיםבאורים לתמצית דוחות כספי
 

 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
 
 )המשך( תקנים חדשים שטרם אומצו .ב

 
 )המשך( חכירות, IFRS 16דיווח כספי בינלאומי  תקן    (1)
 

 , עם אפשרות ליישום מוקדם.2019בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
יישום הוראות המעבר, כך שניתן לבחור באחת מהחלופות הבאות, באופן עקבי לכל  התקן כולל חלופות שונות עבור

החכירות, בעת היישום לראשונה: יישום רטרוספקטיבי מלא או יישום השפעה המצטברת, קרי, יישום התקן )עם 
 .אפשרות למספר הקלות( החל מיום היישום לראשונה תוך התאמת יתרת הפתיחה של העודפים למועד זה

 
 1בגישת ההשפעה המצטברת, תוך התאמת יתרת העודפים ליום  2019בינואר  1כוונת הקבוצה לאמץ את התקן החל מיום ב

 .2019בינואר 
 

 השפעות צפויות 
 
התחייבות בגין חכירה לפי  תוכרהקבוצה מתכוונת לבחור ליישם את הוראת המעבר לפיה במועד היישום לראשונה  •

החכירה העתידיים מהוונים לפי שיעור הריבית התוספתי של החוכר למועד זה ובמקביל  הערך הנוכחי של יתרת תשלומי
נכס זכות שימוש בחכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו אשר בסכום הזהה להתחייבות  יוכר

להיות השפעה על יתרת  הוכרו כנכס או התחייבות לפני מועד היישום לראשונה. כתוצאה מכך, ליישום התקן לא צפויה
 העודפים למועד היישום לראשונה.  

 
 

הקבוצה היא החוכרת וסווגו לפני מועד היישום לראשונה כחכירות תפעוליות, ופרט למקרים בהם  בהןלגבי חכירות  •
בחרה הקבוצה ליישם את הקלות התקן כאמור, הקבוצה נדרשת להכיר במועד היישום לראשונה בנכס זכות שימוש 

חייבות בגין חכירה עבור כל החכירות בהן נמצא כי יש בידיה הזכות לשלוט על השימוש בנכסים לתקופת זמן ובהת
מקביל מוגדרת. שינויים אלו כאמור צפויים להביא לגידול ביתרת נכסי זכות השימוש למועד היישום לראשונה ולגידול 

יוכרו הוצאות פחת והפחתות  ,בכל מועד דיווחך, ביתרת ההתחייבות בגין חכירה למועד היישום לראשונה. בהתאם לכ
בגין נכס זכות שימוש, וכן ייבחן הצורך ברישום ירידת ערך בגין נכס זכות שימוש בהתאם להוראות תקן חשבונאות 

בכל  חכירהבגין התחייבות העדכון יתרות העלות המופחתת של . בנוסף, יוכרו הוצאות מימון בגין IAS 36בינלאומי 
 . לכן, החל ממועד היישום לראשונה, הוצאות השכירות, המתייחסות לנכסים מושכרים בחכירה תפעוליתחמועד דיוו

, אשר הוצגו בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות ם בגין שכירות רכבים(י)כגון: תשלומי שכר דירה בגין משרדים ותשלומ
 בתקופות עוקבות. ת השימוש של נכסי זכובדוח על הרוח או הפסד יופחתו במסגרת הוצאות פחת והפחתות 

 
הקבוצה לא צופה בשלב זה  .חוב למאזןיחס הון למאזן ויחס  הקבוצה צופה שינוי ביחסים פיננסיים עיקריים כגון: •

 )ג(9ששינויים ביחסים פיננסיים כאמור ישפיעו על יכולתה לעמוד באמות מידה פיננסיות הנדרשת להן כמתואר בביאור 
 בדבר הלוואות ואשראי. ,בדוחות הכספיים השנתיים

 
 הקבוצה שוקלת את יישום ההקלות הבאות במועד המעבר: 

 
לא ליישם את דרישות ההכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות לגבי חכירות לטווח קצר של עד שנה. כמו כן, לא  (1)

 12ת תוך ליישם את דרישות ההכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות לגבי חכירות שתקופת החכירה שלהם מסתיימ
 חודש ממועד היישום לראשונה .

שימור ההערכה בבחינה האם הסדר מכיל חכירה על פי הוראות התקינה הנוכחית בנוגע להסכמים הקיימים למועד  (2)
 היישום לראשונה של התקן.

 לא ליישם את דרישות ההכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות לגבי חכירות בעלות ערך נמוך .  (3)

 ן אחד לחוזי חכירה בעלי מאפיינים דומים באופן סביר. שימוש בשיעור היוו (4)

שימוש בחוכמה שבדיעבד, קרי נתונים שזמינים כיום וייתכן שלא היו זמנים במועד ההתקשרות המקורי, בהערכת  (5)
 תקופת החכירה.

 
 

ולפיכך  נכון למועד הדיווח, הנהלת החברה טרם השלימה את בחינת ואמידת מכלול ההשלכות הצפויות של ישום התקן
בשלב  ,בפרט .אינה יכולה לאמוד באופן מהימן את ההשפעה הכמותית הצפויה על הדוחות הכספיים ליום אימוץ התקן

זה הנהלת החברה אינה יכולה לאמוד את גובה נכסי זכות השימוש וההתחייבות בגין חכירה שיוכרו למועד אימוץ התקן. 
בהם יעשה שימוש למדידת ההתחייבות בגין  םריבית הנומינלייכמו כן הנהלת החברה טרם אמדה את טווח שיעורי ה

חכירה, בהתבסס על שיעור הריבית התוספתי של חברות הקבוצה, אשר יושפע מזהות החוכר, תקופת החכירה וסוג 
 הנכסים.

 
 
 , עמדות מס לא וודאיותIFRIC 23פרשנות של דיווח כספי בינלאומי    (2) 

 
 )טו(3ראה באור  - למידע נוסף ות של אימוץ הפרשנות על הדוחות הכספיים.הקבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכ

 הכספיים השנתיים.דוחות ב
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 םימכשירים פיננסי - 4באור 
 
 בלבד  מכשירים פיננסיים שנמדדו בשווי הוגן לצרכי גילוי .א

 
ומזומנים , מזומנים של הקבוצה הכולליםפיננסיים ה תנכסים וההתחייבויוההערך בספרים של להערכת הקבוצה, 

 זכאים ו ספקיםאשראי מאחרים, , יםבנקאי יםתאגיד, חייבים ויתרת חובה, אשראי מלגבייהושטרות  , לקוחותמוגבלים
 תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם. אחרים

 
        אלפי ש"ח, נאמד 67,783 -בספרים הינו כ 2018במרס  31של אגרות החוב של החברה אשר ערכן ביום השווי ההוגן 

. אומדן אלפי ש"ח( 69,727 –אלפי ש"ח, שווי הוגן  67,447 –: ערך בספרים 2017בדצמבר  31)ליום  "חאלפי ש 70,644 -בכ
החוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום המסחר  השווי ההוגן נעשה בהתבסס על מחיר הסגירה המצוטט של אגרות

 .בהיררכיית השווי ההוגן( 1האחרון לתאריך הדיווח )רמה 
 

 סיכון אשראי ב.
 

 הינה כדלקמן:  2018במרס  31החשיפה לסיכון אשראי של הקבוצה בגין יתרת הלקוחות והמחאות לגבייה ליום 
 

   
 -שיעור ההפסד

 ממוצע

 משוקלל

 
 

 ערך ברוטו

 םבספרי

 
 הקצאת
 הפרשה

 ירידת ערךל

 
ערך בניכוי 

 הפרשה  

 לירידת ערך

 
סך החוב שהוכר 

 כנכס פיננסי
 פגום

 
 

 באלפי ש"ח

 

       

 - 213,573 (1,329) 214,902 0.62%  אינם בפיגור
 504 2,678 (83) 2,761 3%  יום 0-30פיגור של 
 2,423 6,527 (510) 7,037 7.2%  יום 31-90פיגור של 
 1,162 3,818 (368) 4,186 8.8%  יום 91-180פיגור של 

 1,789 1,789 (18,152) 19,941 91%  יום 180פיגור של מעל 

       
 5,878 228,385 (20,442) 248,827   סה"כ

 
 

 :2018במרס  31של שלושה חודשים שנסתיימו ביום לתקופה רך בגין יתרת הלקוחות להלן התנועה בהפרשה לירידת ע
 
 ירידת ערך    

     באלפי ש"ח
     

 18,666    * 2018בינואר  1יתרה ליום 
 (276)    ביטול הפסד מירידת ערך
 (44)    גריעת הפסד מירידת ערך

 2,096    הפסד שהוכר מירידת ערך

     

 20,442    2018 מרסב 31יתרה ליום 
     

 .פיננסיים מכשירים, IFRS 9בדבר יישום לראשונה של תקן  (1()א)3ביאור  ראה *
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 ברות מאוחדות שלהוח אופל בלאנס השקעות בע"מ

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 מגזרי פעילות - 5באור 
 

בדבר מגזרי פעילות בדוחות  24בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח והפסד המגזרי זהים לאלה שהוצגו בבאור 
 הכספיים השנתיים. 

 
 להלן מידע בדברים מגזרים בני דיווח:

 
 מבוקר()בלתי  2018 במרס 31שהסתיימה ביום לושה חודשים של ש לתקופה 
  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 
      

      
 13,959 - 1,999 3,537 8,423 הכנסות משירותים פיננסיים

      
 7,132 58 1,036 2,218 3,820 רווח לפני מסים

      
 (333)     הוצאות שלא הוקצו, נטו

      
מסים על הכנסות )הוצאות( 

 הההכנס
(882) (512) (241) 64 (1,570) 

      
 5,229     לתקופהרווח 

      
יתרת לקוחות והמחאות 

 2018במרס  31לגביה ליום 
 

149,499 
 

57,440 
 

32,224 
 
- 

 
239,163 

      
 
 
 מבוקר()בלתי  2017 במרס 31שהסתיימה ביום של שלושה חודשים  לתקופה 
  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 
      

      
 11,133 - 1,773 3,098 6,262 הכנסות משירותים פיננסיים

      
 3,511 56 12 1,277 2,166 רווח לפני מסים

      
 (74)     הוצאות שלא הוקצו, נטו

      
 (871)  (7)  (15)  (325)  (524)  מסים על ההכנסה הוצאות

      
 2,566     לתקופהרווח 

      
יתרת לקוחות והמחאות 

 2017במרס  31לגביה ליום 
 

101,838 
 

41,071 
 

24,010 
 
- 

 
166,919 
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 וחברות מאוחדות שלה בע"מ אופל בלאנס השקעות

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 )המשך( מגזרי פעילות - 5באור 
 

 
 

 מבוקר() 2017 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה 
      
אופל  

 בלאנס
 

 אינווסנט 
 

 מירסני
 אחרים

 והתאמות
 

 מאוחד למאוחד בע"מ בע"מ בע"מ 2006 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח י ש"חאלפ 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

      
מסים על הכנסות )הוצאות( 

 ההכנסה
 
(3,200) 

 
(1,755) 

 
(424) 

 
236 

 
(5,143) 

      
 16,001     רווח לשנה

      
 6,944 827 996 1,664 3,457 הוצאות ריבית, נטו

      
 450 - 60 110 280 פחת והפחתות

      
יתרת לקוחות והמחאות לגביה 

 )*(  2017בדצמבר  31ליום 
 

127,693 
 

48,967 
 

26,637 
 
- 

 
203,297 

      
 

 .1)א(3, כאמור בבאור IFRS 9של )*( לפני יישום לראשונה 
 

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה -  6באור 
 

 דיבידנדים    .א
 

מיליון ש"ח לבעלי מניות החברה  2.5אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסך  2018במרס  18ביום  .1
 1במניות החברה נכון ליום למחזיקים  2018באפריל  11ביום  שולםאגורות למנייה(. הדיבידנד  3.20  -)כ

 התחייבות בגין הדיבידנד האמור כלולה בסעיף הזכאים ויתרות זכות. .2018באפריל 

 

ש"ח לבעלי מניות  ןמיליו 2.5אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסך של  2018במאי  30ביום  .2
ליום  למחזיקים במניות החברה נכון 2018 ביוני 21שולם ביום יאגורות למנייה(. הדיבידנד  3.12 -החברה )כ

 בספרי החברה לא נרשמה התחייבות בגין דיבידנד זה.. 2018 ביוני 13

 
 אשראי והלוואות .ב

 
' אאישר תאגיד בנקאי  2018 אפרילב 25לדוחות הכספיים השנתיים, ביום  )ג(9בהמשך לאמור בביאור  .1

כך שסך כל האשראי מתאגיד נוספים )מיליון ש"ח  20 עד הגדלת מסגרת אשראי בסך של ,לחברות הקבוצה
( , בדרך של הלוואות לתקופה של עד שנה בריבית שנתית בשיעור מליון ש"ח 57 עדלבנקאי זה יסתכם 

 . 0.7%פריים+
 

' באישר תאגיד בנקאי  2018באפריל  10)ג( לדוחות הכספיים השנתיים, ביום 9בהמשך לאמור בביאור  .2
מיליון ש"ח נוספים )כך שסך כל האשראי מתאגיד בנקאי זה  15 , הגדלת מסגרת אשראי בסך של עדלאופל

 . 0.7%מליון ש"ח( , בדרך של הלוואות לתקופה של עד שנה בריבית שנתית בשיעור פריים+ 45יסתכם בעד 

 

את , עדכן תאגיד בנקאי ד' 2018 במאי 27)ג( לדוחות הכספיים השנתיים, ביום 9בהמשך לאמור בביאור  .3
חלף  ,0.7%לריבית בשיעור שנתי של פריים+לאופל  שמעמידהאשראי  עלית הריבית השנתשיעור 
 קודם לכן. 1.1%פריים+
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 וחברות מאוחדות שלה אופל בלאנס השקעות בע"מ

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 

 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה -  6באור 
 

 )המשך( אשראי והלוואות .ב
 

בקשר עם אגרות החוב שהונפקו עומדת החברה ביחסים בהם נדרשה לעמוד  2018 במרס 31ום נכון לי .4
 כמפורט להלן:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרעה החברה למחזיקי אגרות החוב את תשלום הקרן הראשון בצירוף הריבית שנצברה  2018באפריל  1ביום  .5
 בהתאמה. ש"חאלפי  875-אלפי ש"ח וכ 10,500 -בסך של כ

 
, אשר לא מומשו עד לאותו מועד. במהלך התקופה 2כתבי אופציה סדרה אלפי  66 -כפקעו  2018באפריל  25ביום  .ג

מליון מניות, בתמורה לסכום  2.2 -מיליון כתבי אופציה לכ 2.2 -ועד למועד הפקיעה מומשו כ 2018בינואר  1שמיום 
 וח.מימושים שהתרחשו בתקופת הדיומאלפי ש"ח מתוכו הינו  569-סך של כ מליוני ש"ח. 3.2 -של כ

 

השלימה אופל את התאמת המשרדים  2018במאי  3לדוחות הכספיים השנתיים, ביום  8)ג(22בבאור  בהמשך לאמור .ד
את פעילותה למשרדים אלה. סך עלות התאמת המשרדים החדשים  העבירההחדשים לצרכיה והחל ממועד זה 

בסך      חודשייםכס דמי שכירות לבעלי הנ משלמת אופל 2018בפברואר  1מיום  אלפי ש"ח. החל 800 -בכ הסתכמה
 .בובגין השימוש  אלפי ש"ח  30 -כ
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  הערות סכום / שיעור בפועל סכום / שיעור נדרש היחס הנבחן

    
 הון עצמי מינימלי כהגדרתו בשטר

 הנאמנות
 

 אלפי ש"ח 30,000
 

 אלפי ש"ח 64,062
 

 הון על פי הדוח על המצב הכספי

יחס הון עצמי למאזן מינימלי 
 כהגדרתו בשטר הנאמנות

 
15% 

 
 23%-כ

הון עצמי כהגדרתו בשטר 
אלפי ש"ח;  64,062הנאמנות: 

סך מאזן מאוחד כהגדרתו בשטר 
 אלפי ש"ח. 274,760הנאמנות:

סימלי של המחאות שיעור מק
 שות משפטיתמשוכות על ידי י

 
5% 

 
 2.8%-כ

תיק לקוחות ברוטו כהגדרתו 
אלפי  248,827אמנות: בשטר הנ

ש"ח; יתרת המושך הגבוהה 
 אלפי ש"ח 7,000צה: ביותר בקבו



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ
 

 2018במרס  31ליום תמצית מידע כספי נפרד ביניים 
 

 ג' לתקנות ניירות ערך 9תקנה בהתאם ל 
 1970 -)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ 

 

 תמצית מידע כספי נפרד ביניים

 2018 במרס 31ליום 

 

 עמוד  תוכן העניינים

 

 3    החשבון המבקר המיוחד של רואסקירה דוח 

     

 4    המיוחסים לחברה תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים 

     

 5    המיוחסים לחברה תמצית נתוני רווח והפסד ביניים 

     

 6     המיוחסים לחברהביניים אחר תמצית נתונים על הרווח הכולל 

     

 7    המיוחסים לחברה תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים 

     

 8    המיוחס לחברה מידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים 
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 לכבוד:
 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ בעלי המניות של
 
 
 

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

 
 

 מבוא
 

של  1970-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38המובא לפי תקנה  הנפרדביניים סקרנו את המידע הכספי 
. חודשים שהסתיימו באותו מועדשלושה של  הולתקופ 2018במרס  31"החברה"( ליום  -הלן )לאופל בלאנס השקעות בע"מ חברת 

 - IAS 34הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
יים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת בינ"

 . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה  בהתבסס על סקירתנו.1970-תקופתיים ומיידים(, התש"ל
 
 

 היקף הסקירה
  

ופות ביניים הנערכת על "סקירה של מידע כספי לתק -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם האנשים האחראים 
לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר 

דע לכל העניינים וואינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך ביקורת הנערכת בהת
 המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

 
 

 מסקנה
 

הבחינות המהותיות,  ספי הנ"ל אינו ממלא, מכלבהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכ
 .1970-אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

 
 
 
 
 
 
 

 עמינח ושות' - שטיינמץ                                            ,                                                                                                                תל אביב
 רואי חשבון                                                                                     2018במאי  30
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
 

 המיוחסים לחברה תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים
 
 בדצמבר 31ליום  במרס 31ליום   

   2018 2017 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
 

      נכסים 
      

 274 695 318   ושווי מזומניםמזומנים 
 11,735 - 25,530         בנותחברות חובה של יתרות הלוואות ו

 40 317 103   חייבים ויתרות חובה
      

 12,049 1,012 25,951   סה"כ נכסים שוטפים
      

 53,796 39,562 57,689   נכסים בניכוי התחייבות בגין חברות בנות, נטו
 2,100 2,100 2,100   ה מוחזקתשטר הון מחבר

 63,189 9,588 50,388            בנותחברות חובה של יתרות הלוואות ו
 - 39    -    נכסי מסים נדחים

      
 119,085 51,289 110,177   שוטפים בלתיסה"כ נכסים 

      
 131,134 52,301 136,128   סה"כ נכסים

      
      התחייבויות  

      
 2 1 12   ונותני שירותיםספקים 

 698 3,077 3,717   זכאים ויתרות זכות
 10,117 - 20,667   חלויות שוטפות אגרות חוב

      
 10,817 3,078 24,396   שוטפותסה"כ התחייבויות 

      
 57,330 - 47,116   אגרות חוב

 631 - 554   התחייבות מסים נדחים
      

 57,961 - 47,670   פותשוטשאינן סה"כ התחייבויות 
      

 68,778 3,078 72,066   התחייבויותסה"כ 

      
      

 62,356 49,223 64,062   המיוחס לבעלי המניות של החברה הוןסה"כ 
      

 131,134 52,301 136,128   והוןסה"כ התחייבויות 

      
 
 
 
 

   

 אבי טבת דניאל מזרחי אורן בן יאיר
 מנהל כספים ודירקטור מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון

 
 .2018במאי  30 :תאריך אישור המידע הכספי הנפרד

 
 

נו.המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממ  
 
 

 
 
 



 

 

 

 5 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ
 

 תמצית נתוני רווח והפסד ביניים המיוחסים לחברה 
 
 
       
          
לתקופה  של שלושה חודשים שהסתיימה      

 במרס 31ביום 
לשנה  

שהסתיימה ביום 
  2017  2018      2017 בדצמבר 31

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח     

 ()מבוקר  )בלתי מבוקר(     

 
 1,481  339  398    מדמי ניהול והשתתפות בהוצאות הכנסות 

          
 (1,812)  (431)  (444)     הוצאות הנהלה וכלליות

 (24)  (24)     -      הוצאות אחרות
          

 (355)  (116)  (46)     הפסד תפעולי
          

 1,430  61  489   הכנסות מימון
  (2,258)  (19)   (776)   הוצאות מימון

          
 (828)  42  (287)   מימון, נטו)הוצאות( הכנסות 

        
 (1,183)  (74)  (333)     מון הפסד לאחר הכנסות )הוצאות( מי

          
 16,894  2,634  5,485     חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

          
 15,711  2,560  5,152     רווח לפני מסים על הכנסה

          
 290  6  77     הטבת מס

          
 16,001  2,566  5,229     לבעלים של החברההמיוחס  לתקופה רווח

          
 

 

 
דע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.המידע הנוסף המצורף למי  
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
 

 תמצית נתונים על רווח כולל ביניים המיוחסים לחברה 
 
 
  

 

לתקופה של שלושה חודשים 

 במרס 31שהסתיימה ביום 

  

לשנה 

שהסתיימה 

  בדצמבר 31ביום 

 2018 2017  2017 

 לפי ש"חא  אלפי ש"ח 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

     
 16,001  2,566 5,229 רווח המיוחס לבעלים של החברה

     
     פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח הפסד:

     
 7  - - דה מחדש של תכנית הטבה מוגדרתמדי            

     
 (2)  - - מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד

     
 - -  5 

     
 16,006  2,566 5,229 רווח כולל המיוחס לבעלים של החברה

     
     
     

 
 

 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
 

 המיוחסים לחברה ביניים מזומנים התזרימי תמצית נתונים על 

 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה   
 במרס  31ביום 

לשנה  
שהסתיימה ביום 

  2017  2018   2017 דצמברב 31

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

       פעילות שוטפת  -תזרימי מזומנים 
       

 16,001  2,566  5,229  לתקופהרווח 
       

      הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: בגיןהתאמות 
       

 973  -  336  הפחתת ניכיון והוצאות הנפקה בגין אגרות חוב
 (290)  (6)  (77) מסים על ההכנסה

 (1,430)  (61)  (489) הכנסות מימון, נטו
 (16,894)  (2,634)  (5,485) חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

       
  (5,715)  (2,701)  (17,641) 

       ים בסעיפי רכוש והתחייבויות:שינוי
       

 77  (202)  (66)  י בחייבים ויתרות חובהשינו
 351  229  529 וזכאים םשינוי בהתחייבויות לספקי

       
  463  27  428 
       

 (3)  (1)  3  , נטו(שולםנתקבל )שמס הכנסה ש
       
       

 (1,215)  (109)  (20)  שוטפת שימשו לפעילותמזומנים נטו 
       
       

       פעילות השקעה -מזומנים תזרימי 
       

 (63,950)  17  (505)  שינוי ביתרות חובה של חברות מוחזקות
       

 (63,950)  17  (505) השקעה ששימשו לפעילותמזומנים נטו 
       
       

       מימוןפעילות מתזרימי מזומנים 
       

 72,450  -  -  תקבולים מהנפקת אגרות חוב וכתבי אופציה
 1,319  488  569  תקבולים ממימוש כתבי אופציה למניות

 (6,801)  -  -  דיבידנדים ששולמו לבעלי המניות
 (1,828)  -  -  עלויות גיוס חוב

       
 65,140  488  569  שנבעו מפעילות מימוןמזומנים נטו 

       
       

 (25)  396  44  ושווי מזומנים במזומניםגידול )קיטון( 
       

 299  299  274  תחילת התקופהמזומנים ושווי מזומנים ל
       

 274  695  318  מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה  
 

 
 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
 

 ביניים המיוחס לחברה  נפרדהמידע הכספי התמצית ל מידע נוסף

 
 

 מידע נוסף
 

 כללי .1
 

)להלן  2018במרס  31דים של הקבוצה ליום להלן תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוח
"תמצית מידע כספי  -)להלן  חברה עצמהל"דוחות מאוחדים"(, המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים  -

"התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך  -ד )להלן 38נפרד ביניים"(, אשר מוצגים בהתאם להוראות תקנה 
"התוספת העשירית"( בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים של  -)להלן  1970-יידיים( התש"ל)דוחות תקופתיים ומ

 התאגיד.
 

וביחד עם  2017בדצמבר  31יש לקרוא את תמצית מידע כספי נפרד ביניים זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 
 מאוחדים.כספיים ההדוחות ה

 
  -כספי נפרד זה  במידע

 
 אופל בלאנס השקעות בע"מ. -החברה    (1)
 חברות מוחזקות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא במישרין עם דוחות החברה. - חברות בנות   (2)
 ( בע"מ2006חברת הבת, אופל בלאנס ) - אופל(   3)
 חברת הבת, מירסני בע"מ - מירסני(   4)
 חברת הבת, אינווסטנט בע"מ - אינווסטנט(   5)
 

 
 החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים המדיניות עיקרי .2
 

( להלן, המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה, הינה בהתאם לכללי 3למעט המפורט בסעיף )
  .2017בדצמבר  31המדיניות החשבונאית אשר פורטו במידע הכספי הנפרד ליום 

 
 יישום לראשונה של תקנים חדשים .3
 

 , החברה מיישמת לראשונה את התקנים הבאים:2018בינואר  1ום החל מי
 
 , מכשירים פיננסיים;IFRS 9תקן  •
 , הכנסות מחוזים עם לקוחות.IFRS 15תקן  •
 

 ,על החברות המאוחדות IFRS9 השלכותהשפעת התקנים לעיל על החברה עצמה לא היתה מהותית למעט בקשר עם 
כמפורט בבאור  ,ויתרת העודפים של החברה , נטובגין חברות בנותת יותחייבוההיתרת הנכסים בניכוי על אשר השפיעו 

על המידע הכספי הנפרד ההשפעות הכמותיות של יישום התקנים האמורים  לדוחות הכספיים המאוחדים. 1)א(3
 1,591של  בינואר בסך 1בקיטון יתרת העודפים ויתרת נכסים בניכוי התחייבות בגין חברות בנות, נטו ליום התבטאו 

 אלפי ש"ח.
 
 
 יםדיבידנד .4
 
       מיליון ש"ח לבעלי מניות החברה 2.5אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסך  2018במרס  18ביום  (1)

באפריל  1למחזיקים במניות החברה נכון ליום  2018באפריל  11 ביום שולםאגורות למנייה(. הדיבידנד  3.20  -)כ
 בגין הדיבידנד האמור כלולה בסעיף הזכאים ויתרות זכות.התחייבות  .2018

 
  מיליון ש"ח לבעלי מניות החברה  2.5אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסך של  2018במאי  30ביום  (2) 

. 2018 ביוני 31למחזיקים במניות החברה נכון ליום  2018 ביוני 21שולם ביום יאגורות למנייה(. הדיבידנד  3.12 -)כ
 בספרי החברה לא נרשמה התחייבות בגין דיבידנד זה.

 
 
 רועים בתקופת הדוח ולאחריהיא .5
 
מיליון  10.5-בסך של כ (סדרה ג')פרעה החברה את התשלום הראשון של קרן אגרות החוב  2018באפריל  1ביום  (1)

 אלפי ש"ח. 875ש"ח בתוספת ריבית שנצברה בסך של 
 
( של החברה ביום 2ת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים בדבר פקיעת כתבי אופציה )סדרה לתמציג' 6ראה באור  (2)

 .2018באפריל  25
 
 

 



 הצהרות מנהלים –' דפרק 



 (:1)ד()ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:דניאל מזרחיאני, 

לרבעון "( התאגידבע"מ )להלן: " אופל בלאנס השקעותשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)
 "(;הדוחות)להלן: " 2018 של שנת הראשון

אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  לפי ידיעתי, הדוחות (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

מכל  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, (3)
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

של דירקטוריון  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת (4)
מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף  התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה

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.

 2018, במאי 30  

 , מנכ"לדניאל מזרחי  תאריך



 (:2)ד()ג38ה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת נושא המשר )ב(

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אבי טבתאני, 

לתקופת אחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הוביניים בחנתי את הדוחות הכספיים  (1)
 2018 של שנת הראשוןרבעון "( להתאגידבע"מ )להלן: " אופל בלאנס השקעותשל הביניים 
 (;"הדוחות לתקופת הביניים"" או הדוחות)להלן: "

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

הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס  שהמצגים שנכללו בהם, לאור
 לתקופת הדוחות;

לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (3)
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

 כים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;המזומנים של התאגיד לתארי

ן ודירקטורישל 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 תי לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעו
 ובבקרה עליהם.

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

 2018, במאי 30  
 אבי טבת, מנהל כספים  תאריך
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