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מצגת

לשוק ההון

2015מאי 



מידע צופה פני עתיד

הזמנהאוהחברהשלהערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהוהיאבלבדמידעלמסירתנועדהזומצגת

שלבדיווחיהבעיוןהצורךאתלהחליףמיועדתואינהתמציתיתהינההמצגת.כאמורהצעותלקבלת

.החברהידיעלשפורסמוככל,אחריםופרסומיםהרבעוניים,התקופתייםדוחותיהלרבותלציבורהחברה

דחוייםבממסריםהמסחרבתחוםהפעילותשלבעתידצמיחהלמגמותביחסוצפימידעכוללת,כןכמו

.בזהירותאליהםלהתייחסישולפיכךהחברהשלוהערכותאומדניםעלהמבוסס

שלצמיחהומנועיעסקיתאסטרטגיהבדברומידעמטרות,תחזיות,ואומדניםהערכותכלוליםבמצגת

יחדהמהווים,עתידייםנושאיםאולאירועיםהמתייחסיםוסקירותגרפים,איוריםשלבדרךלרבות,החברה

,1968ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעלעילהאמורותלמגמותביחסהצפיעם

בין,מבוססזהעתידפניצופהמידע.החברהבשליטתבהכרחואינהוודאיתאינההתממשותםואשר

שהינםכפיהעסקיתוסביבתהפעילותהתחומי,הנוכחימצבהלגביהחברהשלוהערכותציפיותעל,היתר

עתידיותוהתפתחויותזומצגתהכנתבמועדהחברהשברשותכללימידעניתוח,זומצגתהכנתבמועד

כאמורעתידפניצופהמידעשלהתממשותו.התממשותםאו/ושלמותם,נכונותםבדברוודאותכלאיןאשר

השוקבתנאישינוייםלרבות,החברהבשליטתושאינםמראשלהעריכםניתןשלאמגורמיםשתושפעיכול

החברהשלהסיכוןמגורמיאיזהשלהתממשותםאו/ו,הכלכליבמצבשינויים,רגולטוריםשינויים,והסביבה

)2014-01-136152אסמכתא(2014באוגוסט19מיוםהחברהבתשקיףשמפורטיםכפי
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כרטיס ביקור

ועוסקת  2006בלאנס הוקמה בשנת אופל 
התמחות  לעסקים תוךבמתן שירותים פיננסים 

. בניכיון ממסרים דחויים לתאגידים ולעוסקים
הנמצא  פעילות בעל פוטנציאל עסקי תחום 

.במגמת צמיחה מתמדת

וותק

שנים בתחום  20-למנהלי החברה וותק וניסיון של כ

.במהלכם צברו מוניטין רב וידע משמעותי, הפעילות

הקמה

תחום האשראי החוץ בנקאי צומח 

.ומתפתח בקצב מואץ בשנים האחרונות

שווי
(.נכון ליום הפרסום)ח "שמיליון 58-שווי שוק של כ

נמוך בתיק האשראי  סיכון -קצר מ"מח

ומושכים  לקוחות תוך הקפדה על פיזור 
.משמעותי

וזאת  , 67%-בכהעצמי של החברה גדל בשנה האחרונה ההון • 

.בעיקר באמצעות הרווחים השוטפים שנצברו בתקופה
וזאת  )החברה שומרת על יציבות ברווח וגידול בהכנסות מדי רבעון • 

(.למרות הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות מיום הכניסה לבורסה

.הנהלת החברה מפתחת מנועי צמיחה• 

צמיחה

סביבה

אשראי

2014גידול*2015

42823%347סך עסקאות ניכיון

18.011%16.2הכנסות

6.47%6רווח נקי

(4ב 1-3.2015י הכפלת תוצאות "מחושב ע)למונחים שנתיים מגולם 2015מרס * 



סביבה עסקית צומחת 

האחרונותבשניםצמיחהבמגמתהינהבממסריםהמסחרבתחוםהפעילות,החברהלהערכת•

הקשוריםהבנקאיתבמערכתותפעולייםרגולטוריםלשינוייםהודותוזאת,כךלהמשיךוצפויה

.ללקוחותאשראילהענקת

יוצר,המזומניםתזריםאתמשפרובכךהאשראימסגרותאתמגווןהחברהידיעלהניתןהשירות•

.עסקיםבקרבושגשוגצמיחה,ייצורמעודד,תחרות

:הבאיםבפרמטריםמזוזוהנבדלות,בנקאיהחוץהאשראיבתחוםהפועלותנוספותחברותקיימות•

ומגווןהלקוחותואיכותכמות,השירותנקודותשלגאוגרפיופיזורמיקום,מוניטין,הפעילותהיקפי

.להםהמוצעיםהפיננסיםהמוצרים

קרבה,מוניטיןעלמבוססלעבודבחרהואאיתוהפיננסיהמוסדבבחירתהלקוחשלהשיקולים•

.ואמינותתגובהזמן,שירות,עמלות,גיאוגרפית
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ורישיונותהיתרים 

לאיסור הלבנת הון  הרשות •

וניהול, דיווח, בזיהוי\ד "המחייב את העוסקים במסחר בממ, חוק איסור הלבנת הוןבתוקף 

.  הוןצו איסור הלבנת לקיום הוראות קצין ציות לחברה . עסקאותאודות רישומים 

בנושאהכנסת השתתף ולקח חלק בישיבות , מזרחימר דני , בהובעל מניות ל החברה "מנכ

.הוןאיסור הלבנת חוק בעניין שינוי חוק ומשפט וועדת חוקה 

האוצר  משרד •

נותן)מ "רישום נשהעוסקות במסחר בממסרים דחויים נדרשות בקבלת תעודת חברות 

(.מטבעשירותי 

ניירות ערךרשות •

המס רשויות •

מ"מע, מול רשויות המסושקיפות מלאה גילוי , החברה פועלת בשיתוף

.ומס הכנסה

טכנולוגיה ומידע  , למשפטהרשות •

ולכן רשומה כמאגרמאגר מידע של מאות אלפי רשומות שצברה במשך שנים רבות לחברה 

.ט"תחת פיקוח הרמומידע 
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הרגולטורית  המסגרת 

-פועלת החברה בה 

היתרים ורישיונות



תהליך החיתום
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אשראידירוג 

החברהמערכות המידע של 

מידע עסקייםמאגרי 

בדיקה ממקורות בשוק 

בזמן אמת

העמלהגובה קביעת 

הכרת  תהליך 

עמידה  , הלקוח

הוראות צו בקיום 

איסור הלבנת הון

הקשר  על עמידה 

בין מבקש  המסחרי 

השירות למושך

בחינת איתנות  

פיננסית של  

כותב השיק

כותב השיק שמחשבונו נמשך התשלום= מושך •

לקוח= מבקש שירות •

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

זיהוי והכרת 

הלקוח

זיהוי הלקוח
עמידה  

בתנאי סף
בחינת הקשר 

המסחרי
דירוג אשראי

קביעת העמלהניהול סיכונים

ביצוע העסקה

תהליך ביצוע של עסקת

נכיון ממסרים



קריטריונים לקבלת שירות
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מבקש שירות 
*הכנסותיועל המדווח 

מבקש שירות  

שייך לאחת  אשר 

,  תאגיד: מקטגוריות

שכיר, עוסק

מבקש שירות  

מבקש לבצע אשר 

שנבחנה  עסקה 

ונמצאה עומדת  

בקריטריונים בכפוף 

הצו לקיום הוראות 

לאיסור הלבנת הון

צרכי מבקש השירות  

פיננסים במטרה  הינם 

לגוון את מסגרות 

האשראי  

למיטב ידיעת החברה*



יתרונות תחרותיים

.המקומיהשוקעםנרחביםעסקייםוקשריםבשניםרבניסיוןבעלתהחברההנהלת•

פעיליםלקוחות5,100-כמתוכם)לקוחות12,500-כלחברה-ומושכיםלקוחותשלעצוםפיזור•

.פעילותתחומיבמגוון(האחרונותוחציבשנה

כמאגררשומההחברה)שיקיםכותבי/מושכיםאלפישלהפיננסיחוסנםאודותייחודימידעמאגר•

.(מידע

שברשותהמידעומאגרלקוחותשלעצומהכמות,המקומיהשוקעםהקשר,החברהנסיון•

םומאפשריעסקאותבחינתבעתאפקטיביתאנליזהלבצעלחברהמאפשריםיחדאלוכל-החברה

.העסקהביצועבעתנבונותהחלטותקבלת

.ויעיליםקצריםבירוקרטייםותהליכייםמהיריםתגובהזמניעלשמירהתוך,מקצועישירותמתן•

.ובינונייםקטניםללקוחותגםשירותבמתןמתמחההחברה•

.לקוחותנאמנות•

,בנקאיתהעברה,שיק,מזומן-מגווניםתשלוםאמצעי)אחתגגקורתתחתייחודימוצריםמגוון•

.(אשראיבכרטיסגםח"מטרכישת,ל"לחומהירותבנקאיותהעברות,נטעןכארדמאסטרכרטיס

.ע"ניורשותהאוצרמשרדבפיקוחפועלתהחברה•
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ניסיון 

מידע

לקוחות

שירות

נאמנות

מוצרים

שקיפות



תיק לקוחות

97%-גידול של כ )₪ מיליון 60-תיק לקוחות בהיקף של כלחברה 31.3.15ליום נכון • 

(.2012שנת מסוף 

מסך  0.27%-כ–בשלוש השנים האחרונות ממוצע הוצאות חובות מסופקים ואבודים • 

.הניכיוןעסקאות 

.מהותיאו מושך /לחברה אין תלות בלקוח ו• 

.מהתיק2%-כ-המושך הגדול ביותר • 

.מהתיק2%-כ-הלקוח הגדול ביותר • 

.חודשיים-כ-תיק הלקוחות מ"מח• 

.ח"ש12,500-כ-ממוצע לשיק • 

.שקים5,000-בקופת החברה כ, בכל זמן נתון, בממוצע• 
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(31.12.14ליום )פילוח הלקוחות 
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8%

34%

11%

11%

5%

12%

3%

6%

10%

אחר

בנייה

הובלה ולוגיסטיקה  

חקלאות

קונסטרוקציות ופלדה

קמעונאות

רכב

שירותים  

תשתיות וביסוס

31.12.14להערכת החברה לא חל שינוי מהותי בפילוח הלקוחות מיום , הפילוח הינו לפי הערכת החברה* 
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(באלפי ש״ח)תמצית מאזן 
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31.3.1531.12.14

2,3121,723מזומנים

3,0013,000מזומנים מוגבלים

60,28352,757והמחאות לגבייה וחייבים אחריםלקוחות

65,59657,480שוטפיםכ נכסים"סה

795530אחר ומיסים נדחיםרכוש, רכוש קבוע, א"לזלקוחות

66,39158,010כ נכסים"סה

45,66939,261ואחריםאשראי מתאגיד בנקאי

שוטפות  והתחייבויותספקים ונותני שירותים וזכאים

אחרות

2,9761,427

48,64540,688שוטפותכ התחייבויות"סה

בגין הטבות עובדים וכתבי  התחייבויות בלתי שוטפות

אופציה

8225

48,65340,913כ התחייבויות"סה

17,73817,097עצמיהון

66,39158,010כ התחייבויות והון"סה

27%29%שיעור הון למאזן



דוח רווח והפסד פרופורמה  
(באלפי ש״ח)
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1-3/201520142013*2012***

4,48816,23013,90511,933הכנסות מימון

(2,157)(1,924)(2,689)(677)נטו, הוצאות מימון

(517)(520)(954)(450)חובות מסופקים ואבודים' הוצ

חובות ' הכנסות מימון נטו בניכוי הוצ

מסופקים ואבודים

3,36112,58711,4619,259

(2,102)(3,044)(4,277)(1,152)הנהלה וכלליות, הוצאות מכירה

2,2098,3108,4177,157****לפני מיסים פרופורמהרווח

בגין רישום חשבונאי  ( ללא השפעה על ההון העצמי)הוצאה רישומית ולא תזרימית -ח "מיליון ש8.1רישום למסחר בסך ' לחברה הוצ2013בשנת *

.של רכישה במהופך

. ח"מיליון ש1.2-נוספות בהיקף שנתי של כ' לחברה הוצ( המועד בו הוכנסה לחברה הציבורית פעילות החברה)2013החל מיוני ** 

ר"ל החברה ויו"מנכ, שבו הוכנסה לחברה הציבורית פעילות החברהמהמועד . בעליםנוטרלו משיכות 2012משנת *** 

.הדירקטוריון הינם בעלי השליטה היחידים שזכאים לדמי ניהול שוטפים בגין תפקידם בחברה

הייתה' אחרות וכן משיכות בעלים בתקופה בה פעילות החב\רישום למסחר' רווח לפני מיסים פרופורמה הינו בנטרול הוצ**** 

. פרטית



התפתחות תיק לקוחות
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144%

30.6

39.5

52.5

60.3

25
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55
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65

31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.3.15

ח"במיליוני ש

97%
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11.9

13.9

16.2

18

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2012 2013 2014 2015

ח"במיליוני ש

התפתחות הכנסות

51%

(4ב 1-3.2015י הכפלת תוצאות "מחושב ע)למונחים שנתיים מגולם 2015מרס )*( 

(*)



התפתחות הכנסות מימון נטו  
(ואבודיםס"חומ, מימון' הכנסות מימון בניכוי הוצ)
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9.3

11.5

12.6

13.4

8

9

10

11

12

13

14

2012 2013 2014 2015

ח"במיליוני ש

44%

(4ב 1-3.2015י הכפלת תוצאות "מחושב ע)למונחים שנתיים מגולם 2015מרס )*( 

(*)



התפתחות סך עסקאות הנכיון
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240

299

347

428

200

250

300

350

400

450

2012 2013 2014 2015

ח"במיליוני ש

78%

(4ב 1-3.2015י הכפלת תוצאות "מחושב ע)למונחים שנתיים מגולם 2015מרס )*( 

(*)



מנועי צמיחה
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גיוס 
אשראי נוסף

גיאוגרפים נוספיםעל מנת לכסות אזורים וזאת עצמאייםסוכניםהפעלת 

נוספיםגיאוגרפים סניפים באזוריםשלפתיחה 

סל המוצריםהרחבת

1.

2.

3.
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משלימה למערכת הבנקאיתמערכת צמיחה מענה לצורכי השוק במגמת 

את האשראי  מאפשרת להגדיל הפלטפורמה הציבורית 

הרווחשמירה על שולי תוך הזמין לפעילות 

בהכנסות החברה15%-כשל שנתי ממוצע קצב צמיחה 

אלפי עסקים ולקוחותהחברה עם בעלי של היכרות 

סיכון נמוכהעצום ורמת פיזור חיתום קפדני 

שנים בתחום20-של כניסיון

שנים רבות שנצברו במשך מאגרי מידע עצומים 

ומסייעים בקבלת החלטות נבונות

?בלאנסלמה אופל 

י "תכנון להרחבת הפעילות בין היתר עלגודל יתרון 

הרחבת הפריסה הגאוגרפית
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מצגת

לשוק ההון

2015מאי 
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