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הבהרה משפטית 
ו/או  כמצגת כללית אודות החברה. המצגת אינה מהווה הצעה להשקעה  )"החברה"(  זו הוכנה ע"י שירותי בנק אוטומטיים בע"מ  מצגת 
לרכישת ניירות ערך ו/או הזמנה לקבלת הצעות כאמור ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. מצגת זו אינה 
מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה 

ובכלל והיא אינה מחליפה איסוף וניתוח מידע עצמאיים.

המצגת נערכה, לשם הצגה נוחה ותמציתית, והיא אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינה מחליפה את הצורך לעיין 
בדיווחים שתפרסם החברה לציבור, ובייחוד בטיוטות התשקיף וכן בתשקיף  שפרסמה החברה )"התשקיף"(. המידע הכלול במצגת זו אינו 

שלם וכל האמור בה כפוף לאמור בדיווחים הרלבנטיים של החברה לרבות ובייחוד בתשקיף. 
בנוסף לאמור לעיל, אין במצגת שלהלן כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין המתחשב בנתונים ובצרכים 

המיוחדים של כל אדם. רכישת ניירות הערך של החברה היא רק בהסתמך על התשקיף שתפרסם החברה, ככל ויפורסם. מומלץ לכל רוכש 
של ניירות הערך המוצעים לערוך את הבדיקות שימצא לנכון, באורח עצמאי.

במצגת זו כללה החברה תחזיות, תכניות, הערכות ומידע אחר המתייחס לאירועים או לעניינים עתידיים, אשר מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 
בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות 

החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, ואשר לא ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת 
החברה. נתונים אלו מצויים בעמודים 9-14 במצגת. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים 

מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו. 

כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת 
שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת.
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שב"א – שירותי בנק אוטומטיים בע"מ - כרטיס ביקור 

נתונים כספיים לשנת 2018פעילות בצמיחה 

שב"א הינה מערכת 
התשלומים הלאומית היחידה 

בישראל לכרטיסי חיוב 

חברת פינטק עם יכולות 
טכנולוגיות המבוססות על 
מערכות מחשוב מתקדמות 

ויכולות שרידות גבוהות

הוקמה בשנת  1978 
כחברת שירותים פרטית 
משותפת על ידי הבנקים 

הגדולים ומעסיקה כיום    
כ-70 עובדים 

שב"א גובה עמלה קבועה מכל תנועה בכרטיסי החיוב ללא תלות 
בהיקפי העסקאות -  מספר התנועות השנתי בישראל גדל בשיעור 
ממוצע של כ-9% בשנים 2015-2018 עקב מעבר מתשלום במזומן 

לאמצעי תשלום דיגיטליים

שב"א גובה תשלום חודשי קבוע על כל מסוף בבתי העסק שמחובר 
לחברה – מספר המסופים בישראל גדל בשיעור ממוצע של 4.7% 

בשנים 2015-2018

לחברה מנועי צמיחה משמעותיים ומגוונים הנובעים מהקלות 
רגולטוריות והתפתחויות טכנולוגיות ועסקיות

מדיניות דיבידנד – חלוקה של עד 50% מהרווח הנקי השנתי**

הכנסות כ-69 מיליון ₪  - עלייה שנתית ממוצעת של 
10% בשנים 2016-2018*

EBITDA -  כ-25.3 מיליון ₪ - עליה  שנתית 
ממוצעת של 11% בשנים 2016-2018

הון עצמי כ- 132 מיליון ש״ח
לחברה יתרות מזומן וני"ע סחירים בהיקף של כ 

-99 מיליון שקל ללא כל חוב פיננסי***

בשוק כרטיסי החיוב 
לקוחותיה של שב"א הן 
חברות כרטיסי האשראי, 

ואילו בשוק ה- ATM שב"א 
מספקת שירותים לבנקים

הבנקים נאלצים לרדת 
לאחזקה מקסימאלית של 

10% כל אחד בעקבות 
דרישות חוק שטרום

* בנטרול הכנסות מימון של 8.3 מיליון ש״ח לשנת 2017 ו- 1.5 מיליון ש״ח לשנת 2016
** למועד התשקיף החברה אינה יכולה לחלק דיבידנד בכפוף למגבלות החלות על החלוקה כפי שמפורט בתשקיף

*** סכום זה כולל כרית לסיכון תפעולי אשר על החברה להחזיק בהתאם להנחיות בנק ישראל כמפורט בתשקיף
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שדרה ניהולית יציבה 
משה וולף

מנכ"ל
מכהן בתפקיד מתחילת 2014. לפני כן  ביצע תפקידי ניהול בכירים בתחום המחשוב בבנק  

לאומי. אלוף משנה במיל' ביחידה 8200. זוכה פרס בטחון ישראל.
 תואר ראשון )BA( במתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן. תואר שני )MA( במתמטיקה 

מאוניברסיטת בר אילן. תואר שני )E-MBA(  במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית. 

שמוליק גוטליב 
סמנכ"ל תפעול

מכהן בתפקיד החל מינואר 2014. בשנים הקודמות ביצע תפקידי ניהול בתחום  טכנולוגיות 
המחשוב  והתפעול בחברה. 

בעל לימודי תעודה והכשרות שונות בתחומי הניהול, הרכש, 
כוח האדם והתקשורת. 

אודליה משה אוסטרובסקי   
סמנכ"ל טכנולוגיות

מכהנת בתפקיד החל מאוגוסט 2012. לפני כן כיהנה כסמנכ"ל טכנולוגיות ופיתוח של חברת 
QSM. בעלת תואר ראשון במדעי המחשב מהמכללה האקדמית ת"א יפו.

תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן. תואר שני )תזה( במדעי המחשב 
מאוניברסיטת ת"א. 

עפר עדן
מנהל כספים )CFO( וחשבונאי ראשי 

מכהן בתפקיד החל מינואר 2018. לפני כן כיהן כסמנכ"ל כספים בקבוצת איילקס, ראש 
אגף כספים ברשת אסותא מרכזים רפואיים. בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה 

מאוניברסיטת תל אביב. תואר שני )MBA( במנהל עסקים )התמחות במימון וחשבונאות( 
אוניברסיטת ת"א.

עירית פיליפ 
יועצת משפטית 

מכהנת בתפקיד החל מיולי 2017. לפני כן כיהנה כסמנכ"ל משאבי אנוש, יועצת משפטית 
ומזכירת חברה בחברת מגה קמעונאות בע"מ. בעלת תואר ראשון )LLB( במשפטים 

מהאוניברסיטה העברית ותואר שני )E-MBA( במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית. 
 

מאיר אלברג
מנהל מערכת מחשב החזית

מכהן החל מינואר 2016. לפני כן כיהן כמנכ"ל ו – CTO בחברת בלוסי תוכנה
תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת בן גוריון.

 

מקסים נייגובזין
מנהל תוכנה בסביבה פתוחה

מכהן החל מאוגוסט 1992. בשנים הקודמות ביצע תפקיד כמנהל הנדסת תוכנה בשב"א
תואר שני במתמטיקה מאוניברסיטת באקו )ברה"מ(
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 VISA עסקת 
שווי של 370 מיליון ₪ לשב"א  

 VISA נובמבר 2018 - בנק לאומי מוכר 10% מהאחזקות בשב"א לתאגיד
הבינלאומי תמורת 37 מיליון ₪ לפי שווי חברה של 370 מיליון ₪.
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החוק להגברת התחרותיות וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות
בישראל מחייב את בעלי המניות לבצע מכירה

מבנה הבעלות הנוכחי בשב"א

הבנקים נאלצים לצמצם אחזקותיהם לתקרה 
של 10% כל אחד עד 30 בינואר 2021

עיקרי החוק שעשויים 
להשפיע על החברה

הגבלת החזקה של 10% ממניות החברה. 
דהיינו חברה ללא גרעין שליטה*

החברה יכולה לתת שירותים לכל גורם ולא רק 
לתאגידים בנקאיים וללקוחותיהם בלבד.

*נגיד בנק ישראל, בהסכמת שר האוצר או לפי הצעת שר האוצר, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות אחרות לעניין זה )פירוט נוסף בתשקיף(.
** באפריל 2019 נחתם הסכם בין בנק הפועלים לבין חברה מקבוצת MASTERCARD  למכירת 10% ממניות שב"א כנגד תמורה כוללת של 11 מיליון דולר )כ-39 מיליון ₪(.  מתוך התמורה הנ"ל  9 מיליון דולר ישולמו במזומן והיתרה 

תינתן כשירותים שונים לחמש השנים הקרובות.  ב- 7.05.2019 הושלמה העסקה.
  
  

32.2%
3.3%

10.0%

10.0%

20.0%

24.5%

10.0%

**
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מודל עסקי – תהליך ביצוע של עסקת אשראי

מנפיקסולק

לקוח בית עסק

ממשק סילוקין – התחשבנות 

תנועה שב"א
עמלות/תנועות  חברות כרטיסי האשראי 

יידוע הסולק 
בקשת/קבלת אישור 

איסוף ואישור עסקאות 

עמלה צולבת 

מוצר/שירות

עמלת איסוף עסקאות )0.6979 אג' מכל תנועה(
עמלת אישור עסקאות )1.173 אג' מכל תנועה(

עמלת ממשק סילוקין )0.9448 אג' מכל תנועה( 
תשלום עבור המסוף )15 ₪ לחודש( 

תשלום

עמלת לקוח  תשלום עבור תשלום
הרכישה

עמלת בית 
עסק

שב"א
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שרידות גבוהה וטכנולוגיה מתקדמת  
זמינות של חמש תשיעיות )מערכת ללא תקלות 

ב- 99.999% מהזמן( 
מתן שירות במקום הלקוחות –מענה בעת כשל בתקשורת 

או במחשבי חברות כרטיסי אשראי והבנקים
שני Data Centers ממוגנים 

מערכות מחשוב ייעודיות וכוח אדם מנוסה 
מערכת כללים בשוק התשלומים נקבעה על ידי החברה 

בהנחיית בנק ישראל ומחייבת את כל המשתתפים 
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מבנה ההכנסות של שב"א 

זמינות של חמש תשיעיות 
מתן שירות במקום הלקוחות –מענה בעת כשל בתקשורת או במחשבי חברות 

כרטיסי אשראי והבנקים
שני Data centers ממוגנים 

מערכות מחשוב ייעודיות וכוח אדם מנוסה 
בנק ישראל אימץ את פרוטוקול ההתקשרות של החברה כסטנדרט לאומי 

מערכת כללים בשוק התשלומים נקבעה על ידי החברה בהנחיית בנק ישראל 
ומחייבת את כל המשתתפים 

הכנסות ממסופים )הכנסה מבוססת 
תשתית( החברה גובה תשלום חודשי 

קבוע של 15 שקלים מכל מסוף 
המותקן בבית עסק עבור התשתית 

שהיא מספקת. 

שירותי אישור איסוף וממשק סילוקין 
)הכנסה מבוססת תנועה( הפעלת 

מערכת דו-כיוונית בין סולקים, 
מנפיקים ובתי עסק. החברה גובה 

עמלה בגין שירותי האישור, האיסוף 
וממשק סילוקין בסכום קבוע עבור 

כל עסקה ללא תלות בהיקפה. 

אחר כולל הכנסות משירותי מיתוג 
 ,PC  הפצת תכנת אשראית ,ATM

הכנסות מחברות בגין ניכיון ואחרים.  

הכנסות מבוססות תנועה, 
45% ,31

הכנסות ממסופים*,
45% ,31

אחר,
10% ,7.0 

סה"כ  הכנסות: כ-69 מיליון שקל  פילוח הכנסות שב"א 2018 )מיליוני ש"ח( 

*כולל הכנסות ממסופים מחוברים שאינם מעבירים עסקאות
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הכנסות בגין חיבור מסופי האשראי בבתי העסק  
- הכנסות מבוססות תשתית  

זמינות של חמש תשיעיות 
מתן שירות במקום הלקוחות –מענה בעת כשל בתקשורת או במחשבי חברות 

כרטיסי אשראי והבנקים
שני Data centers ממוגנים 

מערכות מחשוב ייעודיות וכוח אדם מנוסה 
בנק ישראל אימץ את פרוטוקול ההתקשרות של החברה כסטנדרט לאומי 

מערכת כללים בשוק התשלומים נקבעה על ידי החברה בהנחיית בנק ישראל 
ומחייבת את כל המשתתפים 

החל מאוקטובר  2018 החלה החברה לגבות 
תשלום חודשי קבוע מעשרות אלפי מסופים 

מחוברים נוספים שאינם מעבירים עסקאות כדרך 
קבע )בניגוד למצב הקיים(*. 

 PinPad-מחייב שימוש ב  EMV המעבר לתקן
בכל נקודת מכירה. החל מאפריל 2019 החברה 

גובה תשלום חודשי של 4 ₪ מכל PinPad בנוסף 
לתשלום חודשי של 15 ₪ מכל מסוף. 

הכנסה מבוססת תשתית פרוסה 2018

התפתחות מספר המסופים הפעילים  שמעבירים עסקאות  מנועי צמיחה

מסופים פעילים
שמעבירים עסקאות 

לחודש חודשים
161k x x = ₪ 15 12 ₪ 29M

140k 146k 154k 161k

2018

 CAGR: 4.7%

201720162015

*לאור העובדה שהחברה איננה שולטת בהחלטה על ניתוק או חיבור מסופים 
שאינם מעבירים עסקאות, אין ביכולתה לצפות את הכנסתה העתידית 

מתשלום נוסף זה.
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הכנסות מאישור ואיסוף עסקאות וממשק סילוקין – 
מבוססות תנועות בכרטיסי החיוב   

הכנסה מבוססת תנועות 2018 

עלייה במספר התנועות בכרטיסי חיוב )מיליארדים(

מיליארד תנועות בשנה  אגורות )תשלום ממוצע לעסקה(
1.52 x =  2.04 ₪ 31M

1.18
1.29

1.40
1.52

2018

 CAGR: 9.0%

201720162015
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הכנסות אחרות  

זמינות של חמש תשיעיות 
מתן שירות במקום הלקוחות –מענה בעת כשל בתקשורת או במחשבי חברות 

כרטיסי אשראי והבנקים
שני Data centers ממוגנים 

מערכות מחשוב ייעודיות וכוח אדם מנוסה 
בנק ישראל אימץ את פרוטוקול ההתקשרות של החברה כסטנדרט לאומי 

מערכת כללים בשוק התשלומים נקבעה על ידי החברה בהנחיית בנק ישראל 
ומחייבת את כל המשתתפים 

שירותי ניכיון אשראי והתאמות 
שירותי הקדמת תשלומים לבתי עסק 

ATM שירותי מיתוג
מערכת העברת אישורי פעולות 

 ATM שמתבצעות במכשירי

סה"כ הכנסות אחרות לשנת 2018: כ- 7.0 מיליון ₪ 

PC הפצת תכנת אשראית
תכנה המיועדת לבתי עסק להפעלת 

מנגנון תשלומים בכרטיסי חיוב
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שוק כרטיסי החיוב – עלייה משמעותית בפעילות  

המשך גידול ברכישות באינטרנט בישראל
)Ecommerce(

החוק לצמצום השימוש במזומן

מחזורי הסליקה בישראל )במיליארדי שקלים(

היקף כרטיסי אשראי פעילים בישראל )במיליונים(

מנועי צמיחה

229

6.7

241

7.1 7.5

258

7.8

276

8.2

299
323

8.7

2018

 CAGR: 7.1%

 CAGR: 5.3%

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017 2018

2017

* מקור: דוחות כספיים חברות כרטיסי האשראי
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מנועי צמיחה - אימוץ תקן EMV בישראל

זמינות של חמש תשיעיות 
מתן שירות במקום הלקוחות –מענה בעת כשל בתקשורת או במחשבי חברות 

כרטיסי אשראי והבנקים
שני Data centers ממוגנים 

מערכות מחשוב ייעודיות וכוח אדם מנוסה 
בנק ישראל אימץ את פרוטוקול ההתקשרות של החברה כסטנדרט לאומי 

מערכת כללים בשוק התשלומים נקבעה על ידי החברה בהנחיית בנק ישראל 
ומחייבת את כל המשתתפים 

 Tokenized payments 
טוקניזציה מאפשרת הטמעה

נוחה ובטוחה

 Proximity payments 
תשלום באמצעות אמצעי

קרבה

תחבורה ציבורית
תשלום באמצעות כרטיסי
חיוב בתחבורה הציבורית

 PinPad payments 
תוספת של 4 ₪ בחודש

PinPad עבור כל

Dynamic Currency
Conversion (DCC)

שירותי המרת מטבע
לקניית תיירים

תקן EMV (EuroPay Mastercard Visa) הינו תקן מאבטח בעסקאות שנועד
למנוע הונאות בכרטיסי אשראי

EMV הפיקוח על הבנקים מעודד את המשק הישראלי לעבור לתקן
בעקבות התקן החדש שב"א מפתחת שירותים חדשניים עבור סולקים ומנפיקים:
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מנועי צמיחה 
  Closed Loop Cards (CLC)

מסקנות וועדת שטרום מאפשרות לחברה לספק שירותים לחברות שאינן בנקים 
  (Closed Loop Cards) CLC או חברות כרטיסי אשראי ובכלל זה כרטיסי

קיימים וחדשים

כיום הכרטיסים במעגל סגור פועלים באופן בו בית העסק מתקשר ישירות למנפיק 
הכרטיס על מנת לבצע את הפעולה

שב"א מחוברת טכנולוגית למרבית בתי העסק בישראל ויכולה להציע ללקוחות 
שונים להתחבר באמצעות CLC למרבית בתי העסק

שב"א פיתחה ממשק אישורים שיעבור ישירות מבית העסק למערכות של שב"א, 
וזאת לצורך שימוש בכרטיסי CLC שהינם כרטיסים במעגל סגור שאינם קשורים 

לחברות כרטיסי האשראי



נתונים פיננסים
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תוצאות החברה )במיליוני ₪(
הכנסות )בנטרול מימון(

2016 2017 2018

 CAGR: 10%

56.8
63.3 69.2

EBITDA

2016 2017 2018

CAGR: 11%

20.4 19.7

25.3
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עיקרי רווח והפסד )מיליוני ש"ח(  

זמינות של חמש תשיעיות 
מתן שירות במקום הלקוחות –מענה בעת כשל בתקשורת או במחשבי חברות 

כרטיסי אשראי והבנקים
שני Data centers ממוגנים 

מערכות מחשוב ייעודיות וכוח אדם מנוסה 
בנק ישראל אימץ את פרוטוקול ההתקשרות של החברה כסטנדרט לאומי 

מערכת כללים בשוק התשלומים נקבעה על ידי החברה בהנחיית בנק ישראל 
ומחייבת את כל המשתתפים 

201820172016

69.263.356.8הכנסות משירותים
08.31.5הכנסות מימון

69.271.658.4סך הכנסות 

30.329.125.6משכורות ונלוות 
18.518.814.1הוצאות אחרות 

1.8הוצאות מימון נטו 

50.647.939.7סה"כ הוצאות 

18.623.718.7רווח לפני מס

14.518.113.9רווח נקי לבעלי מניות 
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עיקרי מאזן 31.12.2018 )מיליוני ש"ח(
התחייבויות והון נכסים

16.5התחייבויות  21.2מזומנים
77.6ניירות ערך למסחר

131.8הון עצמי 18.6לקוחות והכנסות לקבל 
20.3רכוש קבוע 

10.6נכסים אחרים
148.3סה"כ התחייבויות והון 148.3סך הנכסים

לחברה יתרות מזומן וניירות ערך בשווי של כ-99 מיליון ₪
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סיכום ומסקנות 

שבא מהווה את מתג הסליקה היחיד בישראל

חסמי כניסה גבוהים בתחום העיסוק, הן בפן הטכנולוגי, הרגולטורי והן בהיקפי 
ההשקעה הנדרשת

צמיחה שנתית ממוצעת של כ-10% בשלוש השנים האחרונות*

איתנות פיננסית: ליום 31 בדצמבר 2018  לחברה הון עצמי של כ-132 מיליון ₪ 
עם יתרות נזילות בגובה של כ-99 מיליון ₪ ללא חוב פיננסי**

אפשרויות צמיחה משמעותיות הנובעות מהקלות רגולטוריות והתפתחויות 
טכנולוגיות ועסקיות 

*בנטרול הכנסות/הוצאות מימון
** סכום זה כולל כרית לסיכון תפעולי אשר על החברה להחזיק בהתאם להנחיות בנק ישראל כמפורט בתשקיף



תודה רבה
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