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מצגת לשוק ההון
מ"ברקת קפיטל בע



הבהרה משפטית

2

מתיימרתאוממצהאינההמצגת.בלבדתמציתיובאופןנוחותלמטרותמוצגבההכלולוהמידעכללימידעמסירתלשםנערכההמצגת
להשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתאו/וופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתלהקיף

ובייחוד,החברהבדיווחילעייןיש,בפעילותההכרוכיםהסיכוניםלרבות,החברהפעילותאודותלפרטים.ובכללהחברהשלהערךבניירות
.שיפורסםככל,הסופיהתשקיףובנוסח"(התשקיףטיוטת)"החברהשפרסמהמדףותשקיףלהשלמהתשקיףבטיוטות

וככלאם,כאמורהצעה."לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהוהיאערךניירותרכישתאולהשקעההצעהלהוותכדיבמצגתאין
.לכךהנדרשיםוההיתריםהאישוריםקבלתלאחרהחברהשתפרסםתשקיףבסיסעלתעשה,שתהא

או/ואדםכלשלהמיוחדיםוצרכיובנתוניומתחשבתאינהוהיאהשקעותשיווקאוהשקעותלייעוץתחליףלהוותכדיבמצגתאין,כןכמו
בכללערךבניירותהשקעה.עצמאייםמידעוניתוחולאיסוףפוטנציאלימשקיעשלדעתולשיקולתחליףמהווהאינובהוהאמור,משקיע
עיוןדורשתהחברהשלערךניירותרכישת.בעתידביצועיםעלבהכרחמצביעיםאינםעברנתוניכיבחשבוןלקחתיש.סיכוןנושאתובחברה
.שלהםוכלכלימיסויי,חשבונאי,משפטיוניתוחהחברהידיעלהמפורסםבמידע,המכרזבמסמכי,בתשקיף,התשקיףבטיוטתמעמיק
נוספיםנתוניםבמצגתלהיכללעשויים,זאתעם.התשקיףטיוטתבמסגרתהחברהידיעלשנכללהמידעעלמבוססבמצגתהמוצגהמידע
טיוטתבמסגרתהמופיעיםלנתוניםביחסבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאפיוןשונהבאופןהמוצגיםנתוניםזהובכלל,מהותייםשאינם

וישזובמצגתהמוצגיםבנתוניםשינוייםייתכנו,הסופיהתשקיףשלהסופיהנוסחגיבושטרםנערכהזוומצגתהואיל,כןכמו.התשקיף
התחייבותאומצגמשוםזובמצגתלראותואיןזומצגתעללהסתמךאין.הסופיהתשקיףנוסחלרבות,החברהשלדיווחיהאחרלעקוב

הרשוםהמידעלביןזובמצגתהמידעביןהתאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל.בההכלולהמידעלדיוקאולשלמותלאלרבות,כלשהם
,בתשקיף,התשקיףבטיוטתהרשוםבמידעהאמוריגבר,רשמייםבפרסומיםאו/והחברהבספריאו/ובתשקיףאו/והתשקיףבטיוטת
.כאמוררשמייםבפרסומיםאוהחברהבספרי
12,14,20בשקפיםבפרטנכללכאמורמידע.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידע,היתרבין,כוללתהמצגת

,החברהשלהעסקייםהיעדים,פוטנציאלייםאשראימסגרותוהיקפיפוטנציאלייםפרויקטים,קרקעותפיתוחעםבקשר)25-ו22עד
אולאירועיםהמתייחסים,שוניםואומדניםהערכות,יעדים,תחזיות,היתרבין,כוללוהוא(ורווחיותצמיחהופוטנציאלההלוואותתיקהגדלת
אוהחברהשלהסובייקטיביתהערכתהעלמבוססכאמורוהמידע,החברהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותםאשר,עתידייםעניינים

המידעשלהתממשותו.לנכונותםאחראיתאינההיאכןועל,עצמאיבאופןהחברהידיעלאומתלאשתוכנם,פומבייםנתוניםעלבהתבסס
יתממשהואכיוודאותכלאיןולפיכך,החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמיםתושפעעתידפניהצופה

שלהפעילותבשוקושינוייםהשפעותבשל,היתרבין,זובמצגתשהוצגומהאופן,מהותיבאופןאף,שונהבאופןלהתממשעשויוהוא
כמפורטהחברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןגורמיוהשפעתהחברהוהנהלתדירקטוריוןשלעתידיותהחלטות,החברה
.התשקיףלטיוטת6.21בסעיף
במידעשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותעלוליםבעתידהחברהשלבפועלוהישגיהתוצאותיהכי,בזאתמוזהריםזומצגתקוראי,לפיכך
המצגתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.זובמצגתהמובאעתידפניצופה
שנכללוהערכותאו/ותחזיותאו/ונתוניםלשנותאולעדכןאו/וזומצגתלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברהכימובהר,ספקהסרולמען

.בה



סך אשראי מצטבר  
בהסכמי הלוואה 

(מיליוני שקלים)

778-כ

385-כ

ן חלוצה ומובילה במימון עסקאות  "חברת מימון נדל
בשוק של קבוצות בעלי קרקע
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31.12.2020הייתרה הכוללת של מסגרות האשראי ליום **שיעור הריבית האפקטיבית הממוצעת ביחס להלוואות אלה עולה עם התקדמות ההקמה    , ן בפעימות"נוכח העמדת הלוואות למימון ליווי פרויקטי נדל*
מ יבשילו לכדי הסכמים מחייבים"אין ודאות כי המו*** 

מיליון 422-כ
שקלים  

מסגרת תיק אשראי  
(**31/12/2020)כוללת 

3.5עד3
מיליארד שקלים
מסגרת אשראי  

פוטנציאלית בגין  
פרויקטים עתידיים  

***מ"בתהליכי מו

*10.5%-כ
ריבית אפקטיבית  

ממוצעת
(31/12/2020)

מתוכו נפרע עד היום(2015)מיום ההקמה 

מספר  
פרויקטים

26

14

מספר  
לווים

780-כ

460-כ

העמדת  . מערך חיתום איכותי ויעיל
הלוואות הקמת פרויקטים במתכונת של 

"ליווי סגור"

,  דויטשגיל ר "ידי ד-הוקמה על
עדי גזיתובירםרוני 

מיום הקמת  אירועי כשל פירעון 0
החברה

נמוך  LTV-ב, ביותרמבוזרתיק האשראי 
ללא סיכוני ביקושרובו , יחסית

נהנית מנגישות ושיתוף פעולה עם 
מובילים בשוק ההון  גופים מוסדיים 

במטרה  והחובמטייבת את מבנה ההון 
שיפור  וגמישות פיננסיתלאפשר 

התשואה הכוללת

משכנתא ראשונההמימון ניתן כנגד 
עצמי משמעותיתשכבת הוןו

רישיון  ( בבעלות מלאה)לחברת הבת 
כהגדרתו  , קבוע מורחב למתן אשראי

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים



הנהלת החברה ובעלי שליטה
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ממייסדי בית ההשקעות אקסלנס  
תואר ראשון בהנדסת  . נשואה

מחשבים מהטכניון ותואר שני  
בכלכלה וניהול מאוניברסיטת צפון  

קרולינה

חבר ועדת  , ר דירקטוריון"יו
אשראי שותף מייסד

רוני  
בירם

ממייסדי בית ההשקעות אקסלנס  
תואר ראשון במתמטיקה  . נשואה

ומדעי המחשב מאוניברסיטת בר  
תואר שני במדעי המחשב  , אילן

מאוניברסיטת בר אילן ודוקטורט  
במדעי המחשב ממכון ויצמן

שותף מייסד

ר גיל "ד
דויטש

ל פיתוח עסקי  "כיהן כסמנכ
ל מכירות  "וכסמנכבסאנפלאואר

.  בבית ההשקעות אקסלנס נשואה
תואר ראשון במנהל עסקים ומימון  

מהקריה האקדמית אונו

שותף מייסד, ל"מנכ

עדי  
גזית

שנות 40עם מעל , יוצא בנק לאומי
.  ן"ניסיון בעולם המימון והנדל

בתפקידו האחרון בבנק כיהן כראש 
תואר ראשון  . סקטור חברות בניה

בכלכלה ומנהל עסקים  
מאוניברסיטת חיפה

ר ועדת האשראי"יו

זאב 
ילינק

ן ופיננסיים"ניסיון ומומחיות בנדל, ידע, צוות מקצועי בעל מוניטין
(ן בבנקים"מנהלי הפרויקטים בעלי רקע וניסיון ממחלקות הנדל)



מבנה ארגונימבנה בעלות

מבנה החברה
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: חברי ועדת אשראי
אורלי כירם  , ילינקזאב , רוני בירם

מ"חברה להחזקת נכסי נאמנות בע. ד.ג.א-באמצעות חברה בשליטתם , (50%)דויטשואסתר וגיל ( 50%)בירםהינה חברה פרטית המאוגדת בישראל אשר בעלי מניותיה הינם אהרון נפתלי "( טלפוקס)"מ "בעטלפוקס, למיטב ידיעת החברה*
טרם החלו כהונתם בחברה**

:  מיועדיםצים"דח
רון הדסי, דורית סלינגר

ברקת 
קפיטל  

מ"בע
מר עדי גזית 

(50%)
מ  "בעטלפוקס

(50%*)

ברקת 
מ"מימון בע

100%

מתודולוגיות ושיטות עבודה שבבסיסן דומות לאלו של המערכת הבנקאית

ר ועדת  "יו
אשראי

(ילינקזאב )

ל "סמנכ
**כספים

קצינת אשראי  
ומנהלת  

פרויקטים  

מנהלי 
פרויקטים  
בעלי ניסיון  

ן ומימון"בנדל

ל"מנכ
(עדי גזית)

ר"יו
(בירםרוני )

יועצת  
**משפטית



ממוקדת  
בפתרונות מימון  

עם בטוחה  
בשעבוד ראשון
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התחדשות עירונית ורכישת , מימון קבוצות בעלי קרקע. חלוצה בענף
המותאם לשלביו  , זמני תגובה מהיריםעם מחייב ליווי צמוד , קרקעות

השונים של הפרויקט

מחזור  תוך בחינת אפשרות קפדניים חיתומייםסטנדרטים פועלת ב
ההלוואות בבנקים עם סיום הפרויקט

:מציעה שני פתרונות מימון עיקריים
בעיקר לקבוצות בעלי קרקע-ן "מימון הקמה של פרויקטי נדל•
ליזמים וקבוצותהלוואות גישור•

פועלת להרחבת והעמקת פעילותה בהעמדת אשראי לצורך ליווי בניה 
ליזמים

,  מגמישות ויתרון תחרותי ביחס לבנקים ולמוסדות פיננסייםנהנית 
בירוקרטיות ורגולטוריות, בהיותם כפופים למגבלות תפעוליות

כחוב בכיר המגובות במשכנתא ושעבודים מדרגה  מעמידה הלוואות 
מתקציב  65%שיעור המימון לרוב עד . לטובת החברהראשונה

לפי העניין, (LTV)הנכס / משווי הקרקע 65%או ( LTC)הפרויקט 



12-24
חודשים 

לערך
העמדת הלוואה

הלוואות  
גישור

02
קבוצות  / יזם 

בעלי קרקע
/  בעלות מלאה 

חלקית על הקרקע  
(בטוחה)

LTV<=65%
בולט/ הלוואת בלון 

שעבוד ראשון/ משכנתא 

לווה פורע את החוב 
הון / באמצעות מכירה 

חוב מגורם מממן/ עצמי 

22-48
חודשים 

לערך

העמדת הלוואה

קבוצות  
בעלי קרקע

קרקע בבעלות  
(בטוחה)הקבוצה 

LTC<=65%
בולט/ הלוואת בלון 

העמדת אשראי בפעימות
שעבוד ראשון/משכנתא 

01
מימון הקמה של  

קבוצות בעלי  
קרקע

לווה פורע את החוב 
הון / באמצעות מכירה 

חוב בנקאי / עצמי 
(משכנתא)

מוצרי המימון העיקריים אותם מציעה החברה

שיעור הריבית האפקטיבית הממוצעת ביחס להלוואות אלה עולה עם התקדמות העמדתן, ן בפעימות"בהעמדת הלוואות למימון פרויקטי נדל. 31.12.2020נכון ליום *7

בחינת  
עסקה

חיתום  
בסטנדרט  

המוכיח את  
עצמו על ציר  

הזמן

ליווי ובקרה  
בסטנדרטים  

בנקאיים

*10.5%-ריבית אפקטיבית ממוצעת של כ



/  מזנין 
השלמת הון עצמי

בדרך כלל קיים

מצומצם

שעבוד שני

נמוכה

גבוה

ליווי בנקאי ליזמות

בדרך כלל קיים

מצומצם

שעבוד ראשון

בינונית

נמוך

ברקת

לא קיים

רחב

שעבוד ראשון

משמעותית

נמוך

(תלות בשיווק)סיכון ביקוש 

פיזור לווים

שעבוד

שכבת הון עצמי ללווה

סיכון הלוואה

ברקת ממוקדת בהלוואות ברמת סיכון נמוכה יחסית

8



מינוף  , משכנתא מדרגה ראשונה, תיק הלוואות מבוזר
סולידי

9

סוג פרויקטמיקום פרויקט
מסגרת אשראי  

שנחתמה

שיעור מסגרת  
אשראי  

שנחתמה מתוך  
סך מסגרות  

אשראי

יתרת ההלוואה
אשראי  )

(מנוצל

יתרת מסגרת  
האשראי  
העדכנית  

לניצול עתידי
/  ד "מספר יח

ייעוד קרקע
שעבודים  

(2)עיקריים 

שלב הפרויקט
שיעור ביצוע  )

(הנדסי

שיעור מימון  
כולל של  

הלווים מחלקם  
הכולל של  

הלווים בתקציב  
(3)הפרויקט 

סך הכנסות  
החברה  

מהפרויקט  
2020בשנת 

שיעור מסך  
הכנסות המימון  

של החברה  
2020בשנת 

משכנתא13031%16109186מימון הקמהבת ים-פארק הים 
14%44%0.62%מדרגה ראשונה

גבעת  -מגורי אהרון 
משכנתא7919%510102מימון הקמה(4)זאב

82%56%7.723%מדרגה ראשונה

ירושלים–מעלה כתר 
7017%700הלוואת גישור(רחוב בית הדפוס)

קרקע  
למשרדים 

ומסחר
משכנתא

65%6.620%--מדרגה ראשונה

משכנתא4511%40544מימון הקמהתל אביב-כוכב הצפון 
79%37%3.110%מדרגה ראשונה

משכנתא  4711%47030מימון הקמהירושלים–חלפתא 
64%56%4.414%מדרגה ראשונה

ההלוואהקרןמסכומיאחדכלהעמדתממועדהחלנמדדיםההצמדההפרשי.לצרכןהמחיריםלמדדצמודותלעילבטבלההנכללותההלוואות1.

החברהשלמממניםלטובתלנאמןהשעבודדרךעלמומחיםהשעבודים2.

,בהסכםהחברההתקשרותמועדלפנישנערך"אפסדוח"פיעלשנקבעכפי(ההקמהעלותבתוספתקרקע)הפרויקטתקציבלביןשנחתמההאשראימסגרתלפימחושבהכוללהמימוןשיעורכייובהר3.
והתקציבהאשראימסגרת,כאמור.בהסכםההתקשרותמועדלפנישנערכה(מיסיםהפחתותלאחר)19תקןלפישומהפיעלשווילביןהמנוצלהאשראיהיקףביןגישורהלוואותשלבמקרהאו

המימוןלשיעורעד,בהתאמההאשראיוהעמדתהפרויקטהתקדמותקצבעםבהדרגהעולהפרויקטהקמתלשםמועמדהמימוןשיעור.מהחברה(לווים)אשראימסגרתבעליקרקעלבעלירקמיוחסים
(המקוריתמהמסגרתנמוךיהיההמסגרתשניצולככל,מכךנמוךלשיעוראו)המקסימלי

פרויקטבמסגרתהחברהידי-עלנוספתאשראיהעמדתתתבצעולא,2020שלהרביעיהרבעוןבמהלךשנוצלההאשראיממסגרתחלקנפרעהכןכמו.במלואהכמעטנוצלההאשראימסגרתבפועל4.
זה

מימוןהסכםנחתםלגביהםאשר,התשקיףלמועד5.

חשיפה נמוכה  
ללווה בודד

פרויקטים למועד  12
(5)התשקיף

(1)(במיליוני שקלים)31.12.2020-פרטים אודות פרויקטים מהותיים נכון ל



פרויקטים נבחרים

10

38א "תמ| חולון -" אהרונוביץגלגל "
הלוואת הקמה, ד"יח39ד והקמת "יח36חיזוק ושיפוץ 

תל אביב-" כוכב הצפון"
הלוואת הקמה, ד"יח44

תל אביב-" 45יהודה הלוי "
(נפרעה)הלוואת הקמה , ד"יח22

תל אביב-" 4דיצה -יפו "
(נפרעה)הלוואת הקמה , ד"יח9

פרדס חנה כרכור-"  דרך למרחב/ תל צבי "
הלוואת הקמה, ד"יח51

ירושלים-"  עין רוגל"
הלוואת הקמה, ד למגורים"יח16

בת ים-" פארק הים"
הלוואת הקמה, ד מגורים"יח186

תל אביב-" 15אלנבי "
הלוואת הקמה, מסחר+ ד "יח36

הלוואות הקמה ללא סיכון ביקוש



המשך-פרויקטים נבחרים 
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ירושלים, יובלקרית-" הוד הבירה"
(נפרעה)הלוואת גישור , ד לדיור מוגן"יח209

ר עילית"בית-" נחלת חיים ויעקב אוהב ישראל"
(נפרעה)הלוואת גישור , ד"יח146

ירושלים, בית הדפוס' רח-" מעלה כתר"
הלוואת גישור, משרדים ומסחר

ירושלים-" 3-5חלפתא "
(נפרעה)הלוואת גישור והלוואת ליווי , ד"יח30

תל אביב-" H Infinityסומייל"
(נפרעה)הלוואת גישור , ד ומסחר"יח228

בית שמש-" נופי הרואה"
(נפרעה)הלוואות גישור , ד"יח70

פתח תקווה-"הורוביץמיי"
(נפרעה)הלוואת גישור , ד"יח80

באזורי ביקושהלוואות גישור

ירושלים-" אוסישקין"
(נפרעה)הלוואת גישור , ד"יח11



–קבוצות בעלי קרקע 
מהחלוצות בענף, מנוע צמיחה משמעותי לברקת

12

ואתר רשות מקרקעי ישראל וכדומה, של משרד המשפטים" תכנון זמין"אתר , אתרי אינטרנט של רשויות מקומיותמנתונים פומביים *
2שקף ' ר, מידע צופה פני עתיד**

עשויות  , המוחזקות בבעלות פרטית, הפשרה והבשלה מאסיבית של קרקעות באזורי ביקוש
**ד"להגדיל מהותית את הדרישה למימון בעלי קרקע בפרויקטים הכוללים אלפי יח

חלו  בשנים האחרונות 
התפתחויות במעמדן  

הסטטוטורי של קרקעות  
זאת על רקע , בבעלות פרטית

ניסיון הממשלה לפתור את  
משבר הדיור

תמורות אלו יוצרות 
הזדמנויות לבעלי קרקע  

לממש את זכויות  
ולהקים פרויקטהבניה 

באזור גוש דן ממוקמות
בהיקף  קרקעות פרטיות 

הנמצאות ,משמעותי
בשלבי תכנון שונים

מקודמות תוכניות פיתוח 
עשרות אלפי  לקרקעות אלו ל

יחידות דיור ושטחים נרחבים  
*לתעסוקה ומסחר

בין הקרקעות האמורות 
שדה דב  ניתן למנות את 

,  פי גלילות, בתל אביב
חוף התכלת ואזור  
,  התעשיה בהרצליה
ראשון לציון ובת ים



מימון קבוצות  
בעלי קרקע
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המאפיינים הייחודיים במימון 
פרויקטים אלו ממצב אותם  

:ברמת סיכון נמוכה יחסית

ריבוי לווים▪
ללא סיכון שיווק▪
פיזור חוב מתחלק בין חברי הקבוצה  ▪

הלווים
בטוחות ושעבודים מדרגה ראשונה▪
שיעור מימון נמוך בשל ההון העצמי  ▪

הנגזר מההחזקה בקרקע
ביחס ללווה  recourseההלוואות הינן ▪
פאושאליככלל הסכם קבלני ▪

יתרונות תחרותיים ביכולת לעמוד  לחברה 
,  ביחס לבנקיםבזמני תגובה מהירים ובגמישות

,  בהיותם כפופים למגבלות תפעוליות
בירוקרטיות ורגולטוריות

מאפשרות לה  , ההתמחות והמקצועיות של ברקת
לספק פתרונות מימון בהתאמה ייחודית ללקוחותיה

הלווים פורעים את החוב  , עם השלמת הבניה
/  מכירת הנכס / לרוב באמצעות הון עצמי לברקת

לקיחת משכנתא בנקאית



:  הוכחת יכולת
*פרויקט כיכר המדינה
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:מספר בעלי קרקע

240-כ
היקף אשראי  

:פוטנציאלי מוערך

1.9-עד כ
מיליארד שקלים

:  הפרויקט
, א"קומות כ40הקמת שלושה מגדלי ספירלה זכוכית בני 

לצד פארק ואגם מלאכותי, דירות453-שיכללו כ

:  סטטוס מימון
נחתם מזכר הבנות  

בכוונת  . מול הקבוצה
החברה לממן את  

האשראי הניתן  
ממקורות מימון ללא 

הלוואות  )יכולת חזרה 
(ריקורסנון 

שיעור המימון  
:  הצפוי

מתקציב  50%-כ
הפרויקט לפי דוח 

אפס

:  סוג המימון
ליווי הקמה לקבוצת  

בעלי קרקע

מ יבשיל לכדי "יודגש כי אין כל וודאות כי המו. נחתם מזכר הבנות. 2שקף ' ר, המידע לעיל הינו מידע צופה פני עתיד*
ככל  )ובכלל כך אין וודאות בדבר מועד העמדת ההלוואות , הסכם מחייב וכי יועמד על ידי החברה אשראי לפרויקט

.או היקפו/אופן מימון האשראי ו, (שתועמדנה



ברקת ניצבת  , בזכות המוניטין האיכותי
בצמתי עסקאות מרכזיים ונהנית  

מקדימות בשוק צומח

15

מקצועיות
ניסיון עשירצוות בעל 

ן"בתחום מימון נדל

גמישות ויצירתיות
התאמה לצרכי הלקוח  

לרבות , ודרישות הפרויקט
מערך חיתום יצירתי ויעיל 

(ללא פגיעה באיכותו)

מהירות
הן  , זמני תגובה מהירים

בתהליך בדיקת ההלוואות  
והן ביכולת העמדת אשראי

יעילות
הן בשלב הבדיקות ותהליך 

והן במועדי ניצול  , החיתום
ידי הלקוח-האשראי על

ניסיון
מאז תחילת פעילותה  
התקשרה בהסכמים  

להעמדת מסגרות אשראי  
778-בסך מצטבר של כ

780-לכמיליון שקלים 
לווים



מדיניות מתן אשראי בברקת

16

שחרור כספים בהתאם להתקדמות הבנייה  
מגובה בדוחות  , בכפוף לאישור מפקח

ברקת , (לרוב בתדירות חודשית)ביצוע 
מאשרת אחרונה

בפעימות  העמדת אשראי הליווי מתבצעת 
בהתאם לצרכי הפרויקט  רבעוניות

ליווי סגורובמתכונת של 

מעלות  65%לא יעלה על -שיעור המימון 
לרבות רכיב הקרקע, הנכס המשועבד

:ביניהם, עמידה בתנאי סף-ברמת הפרויקט 
קיומה של קבוצת בעלי קרקע מגובשת•
בוצעה הסדרת בעלי הזכויות וקימות זכויות  •

אותם ניתן לשעבד
היתר בניה או סמוך לקבלתו•
פאושליהסכם קבלני •
מ"בצרווחיות נאותה לאחר •

,  בדיקה קפדנית של הלווה-ברמת הלווה 
,  צרכי ההלוואה ואופן פירעון ההלוואה

בהתחשב בכללי החיתום של המערכת 
הבנקאית

מדרגה ראשונה על -שעבודים ובטחונות 
זכויות , חשבון הקבוצה, הזכויות במקרקעין

בקשר לפרויקט



הליך החיתום וניהול הסיכונים, הליך העמדת האשראי

17

הרחבה בנושא בשקף הבא

חתימת מזכר  מ"מו
הבנות

,  רישום השעבודיםועדת אשראי
הרשאות מעקב  

ופיקוח

בחינה ראשונית 
של הפרויקט

התקשרות בהסכם  בדיקת נאותות
הלוואה

חיתומיתבדיקה 
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בדיקת נאותות כלכלית ומשפטית

בחינת קבוצת בעלי קרקע  
זכויות קנייניות שניתן  ; מגובשת
מצב סטטוטורי ; לשעבד
התאמת הפרוגרמה  ; ותכנוני

;  התכנונית ולוחות הזמנים
עלויות  , מ"בצכולל )תקציב 

קבלן מבצע  ; (רווחיות, גמר
ובעלי תפקידים נוספים

חוות דעת משפטית  
ביחס לפרויקט  

זהות  , ולמקרקעין
וזכויות בעלי הזכויות  

מצבו  , בקרקע
הסטטוטורי של 

הפרויקט

דוח  "מתקבל 
שנערך  " אפס

ידי שמאי -על
מקרקעין מאושר 

ידי החברה-על

ללוויםחיתומיתבדיקה 

פי אמות מידה  -על
,  מפורטות ומחמירות

,  לרבות כושר החזר
,  יתרות הלוואה

בחינת עושר פיננסי

במידת הצורך דרישה 
או /לעבות בטחונות ו

הפחתת חוב

התאמת המימון  
הדרוש ללווה בהתאם  

פי  -לניתן על
סטנדרטים פנימיים

(המשך)הליך החיתום וניהול הסיכונים , הליך העמדת האשראי



ברקת נוהגת לקבוע הוראות ותנאים המקנים לה  
:לרבות, הרשאות מעקב ופיקוח

זכות למתן הסכמה מראש לבחירתו או החלפתו של 
או שינוי תנאי ההתקשרות עימו, הקבלן המבצע

זכות לקבלת דוחות ביצוע

שליטה בשחרור כספי תשלומים לספקים

זכאות לבצע כל פעולה בקשר עם המקרקעין על מנת  
להבטיח את פירעון ההלוואה

זכות לדרוש את החלפת חברי הנציגות במקרים שנקבעו

זכות לדרוש שינויים בהוראות שחרור הכספים של  
ככל ששחרור הכספים לא תואם  , נציגות הקבוצה

לתקציב ולדרישות המפקח

ניהול ופיקוח האשראי בליווי הקמה

19

ליווי הקמה מתבצעת  
במתוכנת  

בדומה למערכת  " ליווי סגור"
הבנקאית

שחרור כספים רק בהתאם  
להתקדמות הבנייה בכפוף לאישור  

מגובה בדוחות  , מפקח הבניה וברקת
ביצוע מאת המפקח מטעם ברקת

העמדת האשראי מתבצעת  
בפעימות רבעוניות בליווי בניה 

בהתאם לצרכי הפרויקט



*אסטרטגיה ויעדים עסקיים
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ן"בתחום האשראי בענף הנדלביסוס מעמד החברה כמובילה 

של החברהחיזוק מבנה ההון 

,  במטרה להרחיב את היקף הפעילותגיוון וטיוב מקורות האשראי 
הוזלת עלויות המימון ושיפור מעמדה התחרותי של החברה

ומקסום יכולות בתחומים , גיוון והרחבת תמהיל הלקוחות
המשיקים לליבת הפעילות

באמצעות הרחבת מקורות המימון מתן מענה לפרויקטים גדולים 
מגופים מוסדיים

מדיניות אשראי וניהול  בבסיס האסטרטגיה ממשיכה לעמוד 
נקיטת הליכי בדיקת נאותות וחיתום  , הסיכונים של החברה

תוך דגש על הבטוחות המתקבלות, קפדניים ומחמירים

2שקף ' ר, מידע צופה פני עתיד*



התפתחות הכנסות
(במיליוני שקלים)

התפתחות תיק ההלוואות

21

182

344

422

2018 2019 2020

11.5

18.3

32.6

2018 2019 2020

סכום מסגרת אשראי  
כוללת ללווים לסוף  

תקופה
(במיליוני שקלים)

,  מ"נכון להיום מתקיימים תהליכי מו
לטובת אשראי לפרויקטים בהיקף של 

*מיליארד שקלים3.5-עד כ3-כ

החברה חתמה , מתוך סכום זה
על מזכר הבנות לטובת העמדת מימון  

בהיקף אשראי פוטנציאלי של 
מיליארד שקלים בפרויקט כיכר 1.9-כ

*המדינה

באשר לשישה מהפרויקטים נחתמו  
מזכרי הבנות בהיקף אשראי פוטנציאלי 

*מיליארד שקלים2.04-מצטבר של כ

. 2שקף ' מידע צופה פני עתיד ר*
הערכות החברה להיקפי האשראי  . מ יבשילו לכדי הסכמים מחייבים"אין ודאות כי המו

(אף מהותית)יכול שלא תתממשנה או שתתממשנה באופן שונה משהוערך 



שינוי מבנה המימון  
אחרי ההנפקה

22

הגדלת תיק ההלוואות בהתאם 
ליחסי המינוף הקבועים  

במסגרות האשראי של החברה  
(הון עצמי למאזן)

כחלק מתהליך ההנפקה  
מדיניות דיבידנד של  נקבעה 

מהרווח הנקי50%

טיוב מבנה המימון יאפשר 
הוזלה משמעותית של עלות  

של החברה ושיפור המימון
רווחיותה

כחלק ממהלך הנפקת ההון  
:כדלקמןמבנה המימון יטויב

שכבת הון עצמי משמעותית•
ריקורסמימון בנקאי •
מרכיב מימון נון ריקורס•

פעילות שמומנה עד היום  
באמצעות הלוואות של גורמים 
פרטיים ומוסדיים כהלוואות נון 

ריקורס



(במיליוני שקלים)עיקרי רווח והפסד 
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201820192020רווח והפסד חשבונאי

11.518.332.6הכנסות מימון

(22.5)(12.5)(8.3)הוצאות מימון

3.15.710.1הכנסות מימון נטו

(3.4)(2.8)(2.5)הנהלה וכלליות, הוצאות תפעול

0.63.06.7רווח לפני מסים על הכנסה

(2.0)(0.8)(0.2)מיסים על הכנסה

0.52.14.6רווח נקי



(במיליוני שקלים)31.12.2020-עיקרי מאזן ל
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סכוםהתחייבויותסכוםנכסים
2.0אשראי מתאגיד בנקאי13.6מזומנים ושווי מזומנים

137.3הלוואות שהתקבלו מאחרים149.8הלוואות שניתנו

9.2הלוואות מצדדים קשורים6.9ריבית לקבל

5.6ריבית לשלם0.7חייבים ויתרות חובה

5.3זכאים ויתרות זכות והתחייבויות בגין חכירה170.9כ נכסים שוטפים"סה

159.5כ התחייבויות שוטפות"סה126.5הלוואות שניתנו

129.4הלוואות שהתקבלו מאחרים9.4ריבית לקבל

5.3הלוואות שהתקבלו מצדדים קשורים1.0רכוש קבוע ונכס בגין זכות שימוש, חייבים ויתרות חובה

7.5ריבית לשלם136.8כ נכסים לא שוטפים"סה

2.1זכאים ויתרות זכות והתחייבויות בגין חכירה

144.2כ התחייבויות לא שוטפות"סה

4.0הון עצמי

307.7כ התחייבויות והון עצמי"סה307.7כ נכסים"סה

283.3הלוואות שהתקבלו276.3הלוואות שניתנו

13.1ריבית לשלם16.2ריבית לקבל

296.4כ חוב פיננסי"סה292.5כ הלוואות לפרויקטים"סה
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מקודמות תוכניות  בימים אלו 
להקמת עשרות אלפי יחידות דיור

ושטחים נרחבים לתעסוקה ומסחר  
בקרקעות שבבעלות גורמים פרטיים

פוטנציאל צמיחה ורווחיות משמעותית  
יכולת המינוף  , בשל הגדלת בסיס ההון

*והוזלת עלויות המימון

בטוחה בשעבוד ראשון  הלוואות עם 
ומרכיב הון עצמי גבוה

חיתום וליווי , בקרה, נהלי בדיקה
בסטנדרטיים בנקאיים

ן"מיקוד במימון בענף הנדל
(הלוואות הקמה וגישור)

עיקר תיק ההלוואות לקבוצות בעלי  
צורך )ללא סיכוני ביקוש קרקע 
וביזור רחב של לווים  ( בשיווק

תשואת תיק אשראי הולם  שיעור 
ביחס לסיכון

עד היום התקשרה החברה בהסכמים 
להעמדת מסגרות אשראי בהיקף של  

לווים 780-לכמיליון שקלים 778-כ
ביכולת פירעון חובללא אירועי כשל

2שקף ' ר, מידע צופה פני עתיד*



תודה על ההקשבה

עדי גזית 
adi@bareketc.com

mailto:adi@bareketc.com

