תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה

עלון מידע חודשי  -עלון מספר  – 00מאי 6100
מטרת העלון הינה ליידע בנוגע לשינויים בקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים
בערבות מדינה ,נתונים סטטיסטיים ,סיפורי הצלחה ועוד.
איש הקשר שלך בקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים:
לקבלת מידע כללי ,מעקב אחר בקשות ושאלות ניתן לפנות אל:

מירי גפן
דוא"ל miri@tavor.biz -

* בנוסף ,ניתן לפנות לרשימת הכלכלנים המופיעה באתר האינטרנט של חברת
'תבור'.
 לאחרונה נציגי 'תבור' השתתפו במספר רב של כנסים ואירועים אחרים בהם הועברה
הרצאה על פעילות הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה.
גוף המעוניין בהרצאה של נציג 'תבור' בנוגע לפעילות הקרן מוזמן לפנות בדוא"ל:
.miri@tavor.biz

Breaking News
 החל מ 0-במאי  6100כל חברות הפונות לקרן והמבקשות אשראי הגבוה מ 0 -מיליון ₪
נדרשות להציג דוחות מבוקרים לשנת .6106
 בתאריך  00.10.00התכנסה ועדת ההיגוי של הקרן ,להלן החלטות שהתקבלו בעניין בקשה
להלוואה בעבור עסק שכבר קיבל הלוואה בעבר (ראו גם תרשים זרימה בעמוד :)0
 .0במידה ויזם לא קיבל את מלוא מסגרת ההלוואה לה הוא זכאי על פי מחזור הכנסות
 ,6106יוכל להגיש בקשה להשלמה לאחר חצי שנה מעת ביצוע ההלוואה הקודמת.
 .6לווה שניצל את מלוא זכאותו (קיבל  4%מהמחזור או  011אש"ח ,הגבוה מבניהם)
יוכל להגיש בקשה להלוואה נוספת לאחר פירעון  01%מההלוואה.
א .ההלוואה הנוספת תוענק בכפוף לפירעון מלא של ההלוואה הקיימת .לעניין זה,
ניתן לפרוע יתרת הלוואה קיימת בכספי ההלוואה הנוספת.
 .0במקרה בו ההלוואה הנוספת הינה באותו הבנק שבו קיימת ההלוואה -
תמורת ההלוואה תשמש מידית עם הקמתה לפירעון ההלוואה
הקיימת ,כאשר היתרה (לאחר פירעון כאמור) תועבר ללקוח.
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 .6במקרה בו ההלוואה הנוספת הינה בבנק אחר מהבנק בו ניתנה ההלוואה
הקודמת -אז ההלוואה תועמד בשני שלבים:
.i

שלב א' :העברה ישירות לחשבון ההלוואה הקיימת לצורך פירעון
ההלוואה הראשונה.
יתרת

.ii

שלב ב' :לאחר קבלת אישור מהבנק על פירעון ההלוואה הראשונה

להעביר את יתרת ההלוואה השנייה.
ניתן
הערה :עסקים הנמצאים בתהליך בדיקה ועדיין לא פרעו  01%מהיקף ההלוואה יוכלו
לפנות לועדת חריגים.
כללי:
הלוואה נוספת משמעה הלוואה חדשה ,והיא כפופה לכלל התנאים בהסכם ההתקשרות בין
המדינה לבנק על כל המשמעויות הנובעות מכך ,לרבות:
א.

עסקים בינוניים (עד  011מיליון  -)₪מקסימום שתי הלוואות ,כאשר בהלוואה שניה
ערבות המדינה  .61%עסקים קטנים (עד  60מיליון  -)₪מספר הלוואות לא מוגבל,
כאשר מהלוואה שלישית ערבות מדינה .61%

ב.

אפשרות למתן גרייס.

ג.

גביית עמלת ערבות המדינה תגבה על כל סכום ההלוואה החדשה.

בכל יתר תנאי ההסכם לא יחול שינוי.
תוקף השינויים הוא מידי.
נוהל זה יעמוד בתוקפו כלפי כל חברה שקיבלה הלוואה בקרן החדשה או/ו בקרנות מימון אשראי
הישנות (קרן לעסקים קטנים והקרן לעסקים בינוניים(
הלוואה לעמותות
להלן תנאי הסף שנקבעו להגשת בקשות הלוואה לעמותות( ,מעבר לתנאי הסף הרגילים בקרן)
 .0עמותות בעלות צביון עסקי ואשר יש להן הצדקה כלכלית לקיומן על פי שיקול הדעת של
הגוף המתאם הבודק את העמותה (מומלץ להעביר פרטים על העמותה לבדיקה של הגוף
המתאם לפני הגשה מלאה).
 .6הצגת אישור על ניהול תקין במשך שנתיים לפחות (המשמעות שהעמותה נוסדה לפני
יותר מ 8 -שנים).
 לאחרונה נציגי 'תבור' השתתפו במספר רב של כנסים ואירועים אחרים בהם הועברה
הרצאה על פעילות הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה.
גוף המעוניין בהרצאה של נציג 'תבור' בנוגע לפעילות הקרן מוזמן לפנות בדוא"ל:
.miri@tavor.biz
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סכום ההלוואה שאפשר לבקש מהקרן

הגשה ראשונה

עד  8%ממחזור המכירות בשנה הקלנדרית
האחרונה לעסקים עם מחזור העולה על
 5.20מיליון ₪

עד  055א'  ₪לעסקים עם מחזור של פחות
מ 5.20 -מיליון ₪

הגשה שנייה
בחינת מחזור המכירות,
סכום ההלוואה המקורית שניתנה
ומצב פירעון ההלוואה

מחזור בשנה קודמת עלה מעל  5.20מיליון ₪

מחזור בשנה קודמת מתחת ל 5.20 -מיליון ₪
קיבל  055א' ₪

קיבל פחות מ 055 -א' ₪
פרע למעלה
ממחצית
ההלוואה

שתי אפשרויות:
א 8% .ממחזור
המכירות
שני שלבים:
 .1פירעון הלוואה
קיימת באמצעות
חלק מההלוואה
החדשה
 .2יתרת הסכום
תועמד לרשות בעל
העסק/חברה
ב 8% .ממחזור
המכירות השנתי
בחיסור סכום
ההלוואה המקורי *

פרע פחות
ממחצית
ההלוואה

 8%ממחזור
המכירות
השנתי
בחיסור
סכום
ההלוואה
המקורי*

פרע
פחות
ממחצית
ההלוואה

הלוואה
בסכום
של 055
א' ₪
בניכוי
הסכום
המקורי*

פרע
למעלה
ממחצית
ההלוואה

שתי
אפשרויות:
א .יכול לקבל
סכום מרבי
שישמש גם
לפירעון יתרת
ההלוואה
ב .יכול לקבל
סכום מרבי של
 055א' בניכוי
הסכום
שהתקבל
בפעם
הראשונה*

פרע
למעלה
ממחצית
ההלוואה

פרע
פחות
ממחצית
ההלוואה

לא
ניתן
לגשת

בבקשה של עד
 055א' ₪
שני שלבים:
 .1פירעון
הלוואה קיימת
באמצעות חלק
מההלוואה
החדשה
 .2יתרת הסכום
תועמד לרשות
בעל
העסק/חברה

*במקרים אלו ,במידה ומעוניינים להחליף בנק בהלוואה הנוספת יש להעביר את יתרת ההלוואה הנוספת
לבנק החדש בהתאם ללוח הסילוקין המקורי.
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נתוני פעילות עיקריים של הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים לחודשים מרץ ואפריל 6100
(בקשות דרך חברת 'תבור' בלבד):
בחודש מרץ  6100אושרו  066הלוואות ,בהיקף של כ 6..0 -מיליון .₪
בחודש אפריל  6100אושרו  066הלוואות ,בהיקף של כ 0..0 -מיליון .₪
מתחילת שנת  6100הוגשו  0,040בקשות מלאות אשר אפשרו העברתן לבדיקה.
מתחילת השנה אושרו  .1.הלוואות ,בהיקף של כ 648 -מיליון  ,₪מתוכן אושרו  006הלוואות
המשך לעסקים שכבר קיבלו בעבר הלוואה מהקרן.
עד עתה אושרו במסגרת הקרן הלוואות בהיקף של כ 6.. -מיליארד .₪
נתונים בולטים לחודש מרץ :6100
 כ 6.% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בסכומים של  011א' ש"ח ומעלה ,מתוכן 06
הלוואות בסכומים של  0מיליון ש"ח ומעלה.
 החודש אושרו  010הלוואות (כ 66% -מהאישורים) בריבית נמוכה מפריים.0.0%+
להזכירכם ,ניתן לדון עם הבנק על גובה הריבית וכן על סוג ואחוז הביטחונות.
 כ 60% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הצפון.
 כ 68% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הדרום.
 החודש אושרו  66הלוואות לעסקים מתחום המזון.
 כ 06% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות ערבים.
 כ 00% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות נשים.

נתונים בולטים לחודש אפריל :6100
 כ 64% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בסכומים של  011א' ש"ח ומעלה ,מתוכן 4
הלוואות בסכומים של  0מיליון ש"ח ומעלה.
 החודש אושרו  010הלוואות (כ 60% -מהאישורים) בריבית נמוכה מפריים.0.0%+
להזכירכם ,ניתן לדון עם הבנק על גובה הריבית וכן על סוג ואחוז הביטחונות.
 כ 64% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הצפון.
 החודש אושרו  6.הלוואות לעסקים מתחום המזון.
 החודש אושרו  06הלוואות לעסקים מתחום הביגוד וההנעלה.
 כ 00%-מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בהקמה.
 כ 01% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות ערבים.
 כ 08% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות נשים.
ברבעון האחרון אושרו  041הלוואות במסלול הלוואות בהסכמה בסכום כולל של כ 48.. -מיליון ₪
 ממוצע של כ 8.6 -א'  ₪לכל עסק ,מתוכן –  081הלוואות ראשונות בסכום כולל של כ66.0 -מיליון  - ₪ממוצע של כ 880 -א'  ₪לכל עסק .בנוסף אושרו לעסקים בינוניים  .הלוואות במסלול
זה ,בסכום כולל של כ –  61.0מיליון .₪
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סיפורי הצלחה:
 חברת סטארקום – חברה שמתמחה בפתרונות אלחוטיים קלים לשימוש ויעילים ,אשר
משלבים טכנולוגיה מתקדמת ,טלקומוניקציה ונתונים דיגיטליים לצורך הגנה וניהול
עובדים ,ציי רכב ,מכולות ונכסים .החברה זכתה באישורים של כל גופי התקנון המובילים
בעולם .בנוסף ,סטארקום שואפת לספק ללקוחותיה בעקביות שירות מקצועי בצד זמינות
מרבית.
החברה קיבלה סיוע מהקרן בערבות מדינה בשלושה שלבים החל משנת  .2552בחודש
פברואר  3102החברה הונפקה בהצלחה בבורסת לונדון והיא נסחרת כיום בשווי שוק של
כ 57-מיליון .₪
הודעה על הנפקת החברה באתר:
http://www.starcomsystems.com/starcom-systems-at-the-london-stock-exchange
פרטי החברה בבורסת לונדון:
http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-andmarkets/stocks/summary/companysummary.html?fourWayKey=JE00B8WSDY21JEGBXASQ1

 חברת  Bell&Sueחברה בבעלות שלוש שותפות אשר הקימו אתר אינטרנט בתחום
המסחר בביגוד הראשון מסוגו בישראל .החברה קיבלה הלוואה מהקרן לעסקים קטנים
אשר סייעה לעסק למימון הראשוני של החברה.
אתר החברה:
כתבה בדה מרקר:

/http://www.belleandsue.co.il
http://www.themarker.com/smb

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ רחוב זרחין  01ת.ד 0101 .רעננה 8066604
טל 09-7776800 .פקסwww.tavor.biz 03-7606727 .

תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה
להזכירכם:
 .0ניתן לברר סטטוס עדכני לבקשות בקרנות באמצעות אתר האינטרנט של 'תבור' .יש
ללחוץ על 'העלאת מסמכים ובדיקת סטטוס' ,למלא שם משתמש (ח.פ/.ע.מ .של
העסק הנבדק) וסיסמא שניתנת ע"י תבור ,לכל עסק נבדק יש סיסמא משלו .בכך ניתן
לעקוב בכל רגע נתון אחר סטטוס התיק באמצעות האינטרנט .בנוסף ,ניתן להעלות
קבצים למערכת של 'תבור' באמצעות קישור זה ,במקום לשלוח בפקס או בדואר
האלקטרוני.
 .6התשלום ע"ס  ₪ 601לחשכ"ל הינו חובה לכל בקשה מהקרן לסיוע לעסקים קטנים
ובינוניים .לכן ,יש לשלוח ל'תבור' את אישור התשלום כבר עם המסמכים הראשונים
שנשלחים ,בקשה ללא אישור תשלום לחשכ"ל לא תבדק!
 .0במסלול המקוצר של עד  011א'  ,₪ניתן להימנע מהדרישה של בטחון נזיל ע"י
החתמת ערב נוסף עבור ההלוואה .זאת ,בכפוף לשיקולי הבנק .אותו כנ"ל גם במסלול
עסקים בהקמה  -עם החתמת ערב על  81%בלבד מסכום ההלוואה.
 .8במידה והלווה הוא עוסק מורשה ,תהיה רשאית ועדת האשראי לדרוש את ערבות
בן/בת הזוג של בעלי העסק על פי שיקול דעתה.
 .0עסקים שקיבלו הלוואה מהקרנות ומעוניינים בפריסה מחודשת של ההלוואה או
בסיוע אחר לאור קשיים בהחזר ההלוואה ,רשאים להעביר לחברת 'תבור' בקשה
באמצעות סניף הבנק דרכו ניתנה ההלוואה.
ניתן להתייעץ בנושא עם טל מחברת 'תבור' בטל' 1.-...6400 :או באי מייל:
.tal@tavor.biz
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לפרטים נוספים בנוגע לקרן ופעילות חברת
'תבור' ניתן לפנות ל:
www.tavor.biz
טלפון ,90-8886799 :שלוחות 009 - 029
או בטלפונים ישירים:
90-8886709-20
למשלוח מסמכים:
פקס90-8696828 :
דוא"לesek@tavor.biz :
כתובת למשלוח דואר:
רחוב זרחין  ,01רעננה
ת.ד ,0101 .מיקוד 8066604
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