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  התפתחות הכללית של עסקי החברה - חלק ראשון 

  מבוא  .1

) "הקבוצה"בפרק זה מובא להלן תאור עסקי החברה וביחד עם החברות הבנות שלה: (

מפורשות אחרת, הנתונים הכספיים המופיעים בפרק זה והתפתחות עסקיה. למעט אם נאמר 

  ").מועד הדוח(" 2013בדצמבר,  31ונכונים ליום נקובים בש"ח 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .2

 כללי

כחברה פרטית על פי פקודת החברות,  1992בספטמבר,  16החברה התאגדה ביום  2.1

ורת בע"מ. ביום "), תחת השם טלגרף תקשפקודת החברות(" 1983-התשמ"ג

שינתה את שמה  30.1.2000שינתה החברה את שמה לטלווב בע"מ, ביום  19.1.1999

 שינתה את שמה לשמה הנוכחי, חילן בע"מ.  30.8.2012לחילן טק בע"מ וביום 

, נסחרו ניירות 1996פרסמה החברה תשקיף בארה"ב ועד לחודש יוני  1.9.1993ביום  2.2

). Nasdaq SmallCap Marketק" בארה"ב (ערך של החברה בבורסה "מעבר לדלפ

 Nasdaq SmallCap-הופסק המסחר במניותיה של החברה ב 1996בחודש יוני 

Market והמסחר בהן הועבר לרשימת ה- Pink Sheets1 עקב אי עמידה בקריטריונים ,

. נכון למועד דוח זה, חלק קטן ממניות החברה NASDAQ SmallCap Market-של ה

בארה"ב, זאת מבלי שחלות  Pink Sheets - ד) נסחרות ברשימת ה(פחות מאחוז אח

 על החברה חובות דיווח כלשהן בארה"ב.

רכשה החברה את פעילותה (נכסים והתחייבויות) של אופקי  1999בחודש נובמבר  2.3

"), אשר עסקה במתן שירותי אופקי מעוף) בע"מ) ("1989מעוף בע"מ (לשעבר חילן (

 וש מתחילת שנות השבעים.מחשב לניהול שכר ומשאבי אנ

) מתן שירותי 1נכון למועד דוח זה, עוסקת הקבוצה בשני תחומי פעילות עיקריים: ( 2.4

 ).ITמידע ( טכנולוגיות) 2שכר, נוכחות ומשאבי אנוש לניהול המשאב האנושי; (

עסקה החברה  29.3.2011בנוסף לשני תחומי הפעילות המפורטים לעיל, עד ליום 

ן שירותי מידע עסקי, זאת באמצעות חברת חשבים ה.פ.ס באמצעות חברה בת במת

השלימה הקבוצה את מכירת  29.3.2011"). ביום HPSחשבים מידע עסקי בע"מ ("

באופן שלמועד הדוח הקבוצה אינה עוסקת בתחום  HPSמלוא החזקותיה בחשבים 

  להלן). 2.9פעילות זה (לפרטים ראה סעיף 

                                                 
(מעבר לדלפק) באמצעות  OTCהינה מערכת בבעלות פרטית המנהלת ומפעילה מערכת ציטוט  Pink Sheets -רשימת ה 1

  עושי שוק, וכפופה לתקנות שונות.
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יף לציבור במסגרתו הנפיקה החברה פרסמה החברה תשק 2000במאי,  28ביום  2.5

לציבור בישראל מניות של החברה, ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך 

 . 2")הבורסהבתל אביב בע"מ ("

במסגרתו נרשמו רישום למסחר פרסמה החברה תשקיף  2008בפברואר,  27 ביום 2.6

רה, שהונפקו (סדרה ב') של החב החובע.נ. אגרות  ש"ח 100,000,000למסחר בבורסה 

(לפרטים נוספים  2007למשקיעים מסווגים באמצעות הנפקה פרטית בחודש מאי 

 . להלן) 13.5.5ראה סעיף 

 100% - נכון למועד הדיווח, מחזיקה החברה ב – רכישת השליטה בחברה ווי! בע"מ 2.7

"), העוסקת !Weאו  ווי!(להלן: "מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברת ווי בע"מ 

, מחשוב רת פתרונות מחשוב בתחום תשתיות מחשוב, וירטואליזציהבעיקר במכי

הגישה ווי! לרשם החברות בקשה  2.1.2014ביום  ומתן פתרונות אבטחת מידע. ענן

לאישור הצעת מיזוג בהתאם לחוק החברות, על פי הסכם מיזוג שנחתם ביום 

ת, הנכסים, תמזג לתוכה את אנקור, לרבות כלל ההתחייבויו !ווי, לפיו 30.12.2013

"). המיזוג כפוף לאישור רשם החברות. במידה ויתקבל המיזוגההון, הפעילות וכו' ("

  אישור כאמור, אנקור תמוזג לווי! ללא פירוק.

נכון למועד הדיווח, מחזיקה החברה  – רכישת השליטה בחברה אס.פי דאטא בע"מ 2.8

") לאחר SP"מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברה אס.פי דאטא בע"מ ( 100% - ב

 SP עם בהסכם התקשרות את החברה דירקטוריון אישר ,2013 ,סבמר 19-ה שביום

 את SP ממייסדי החברה תרכוש פיו על ,")SP מייסדי(" SP-ב המיעוט מניות ובעלי

 נחתם 2013 במרס, 20 ביום ").האופציה מימוש הסכם(" )SP )40% -ב מניותיהם יתרת

 ₪ אלפי 5,960 של סך שילמה שהחברה לאחר האופציה מימוש הסכם והושלם

 Business( עסקית בינה מוצר צתלהפ בלעדי ןבזיכיו מחזיקה SP תחבר .SP למייסדי

Intelligence של חברת (QlikTech International AB להוראות בהתאם  .בישראל

הסכם מימוש האופציה, בכפוף לעמידה בתנאים כפי שנקבעו בהסכם מימוש 

, יהיו המוכרים זכאים לתשלום מותנה 2013די רווחיות לשנת האופציה, לרבות ביע

"), לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי המותנה התשלום₪ ("אלפי  1,050נוסף בסך 

 31). ליום 2013-01-013465(מס' אסמכתא  2013במרס,  21שפרסמה החברה ביום 

ולכן  , לא עמדו המוכרים בתנאים שנקבעו בהסכם מימוש האופציה2013בדצמבר 

אין להם כל זכאות לכל תשלום נוסף ומשכך מחקה החברה מספריה את 

 ההתחייבות שרשמה בגין התשלום המותנה. 

, לאחר קבלת אישור 29.3.2011ביום  -  HPSמכירת אחזקות החברה בחשבים  2.9

למכירת החזקות הקבוצה בחשבים הממונה על הגבלים עסקיים, הושלמה העסקה 

                                                 
אשר היו ניתנים למימוש למניות החברה, ואולם כתבי  במסגרת תשקיף ההנפקה כאמור הנפיקה החברה גם כתבי אופציה 2

   . 31.12.2008עו בתאריך אופציה אלו פק
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HPS  בתחום הפעילות של מתן ד הפסיקה הקבוצה לעסוק החל מאותו מועשבאופן

מספר ( 26.1.2011שירותי מידע עסקי (לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 

 ). 2011-01-097875אסמכתא (מספר  29.3.2011) ומיום 2011-01-029184אסמכתא 

בהסכם  !ווי התקשרה 8.2.2011ביום  - רכישת פעילות אנקור תשתיות מחשוב בע"מ  2.10

"), חברה בשליטת רדט בע"מ, העוסקת בעיקר המוכרתאנקור מערכות בע"מ ("עם 

במכירה ויישום של פתרונות בתחומי אחסון נתונים, גיבוי נתונים והתאוששות 

, !ווי"). במסגרת ההסכם רכשה הפעילות תחום) (להלן בסעיף זה: "DRPמאסון (

"), את אנקור"באמצעות חברה בבעלותה המלאה, אנקור תשתיות מחשוב בע"מ (

לפרטים נוספים ראה . 1.1.2011מלוא פעילותה העסקית של המוכרת בתוקף מיום 

) 2011-01-043677אסמכתא מספר ( 9.2.2011יום בהחברה מיידי שפרסמה דיווח 

 ). 2011-01-088050אסמכתא מספר ( 22.3.2011יום בו

בהתאם הגישה החברה לרשם החברות בקשה לאישור הצעת מיזוג  2.1.2014 - ב

תמזג לתוכה  !ווי, לפיו 30.12.2013לחוק החברות על פי הסכם מיזוג שנחתם ביום 

   את אנקור. נכון למועד הדיווח טרם נתקבל אישור המיזוג.

  עסקאות מיזוג ורכישה מהותיים  .3

למעט רכישת   החברה לא ביצעה עסקאות מיזוג ו/או רכישה מהותיים בשנה האחרונה

 20לעיל אשר הושלמה ביום  2.8, כמפורט בסעיף SP ממייסדי) SP  )40%יתרת המניות של 

המיזוג על פי הסכם מיזוג שנחתם ביום בקשה לרשם החברות לאישור והגשת  2013 סבמר

  .בין החברות ווי! ואנקור ושנכון למועד הדיווח טרם נתקבל אישורו 30.12.2013

 התפתחות השליטה בחברה .4

  להלן תיאור התפתחות השליטה בחברה:

התקשרו ה"ה אבי באום ועופר הירשזון, בעלי השליטה בחברה  29.4.2010ביום  4.1

"), לפיו, אבי באום הסכם רכישת המניותבאותו מועד, בהסכם רכישת מניות ("

"), חברה פרטית בבעלותו של מר אבי באום, באום השקעותהשקעות בע"מ ("

ה מסהר החזקות מנכ"ל, דירקטור ובעל השליטה בחברה נכון למועד דו"ח זה, רכש

"), חברה פרטית בבעלותו של מר עופר הירשזון, שהחזיקה סהרוטכנולוגיות בע"מ ("

ממניות  50% - מהונה המונפק של החברה וב 23.7% -באותו מועד בכ

 - "), שהחזיקה באותו מועד בכדי.סי.אל.בי.איבדי.סי.אל.בי.אי השקעות בע"מ ("

) בדי.סי.אל.בי.אי, 50%קותיה (מהונה המונפק של החברה, את מלוא החז 47.2%

מהונה  100% -באופן שלאחר רכישת המניות כאמור, באום השקעות מחזיקה ב

- המונפק של די.סי.אל.בי.אי. בנוסף, וכחלק מהעסקה, די.סי.אל.בי.אי רכשה מסהר כ

ש"ח למניה של החברה. לפרטים נוספים ראה  13.5ממניות החברה, במחיר של  5%

 ).2010-01-464706אסמכתא מספר ( 2.5.2010דיווח החברה מיום 
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 הושלמה, לאחר שנתקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, 27.5.2010ביום   4.2

על כל שלביה, באופן שנכון למועד הדוח, באום השקעות מחזיקה במלוא  העסקה

של  המונפקמהונה  52.5% -אשר מחזיקה בכ איהון המניות המונפק של די.סי.אל.בי.

מידיים שפרסמה  םכויות ההצבעה בה (לפרטים נוספים ראה דיווחיהחברה ומז

(מספר , 5.5.2010מיום ; )2010-664706אסמכתא (מספר  2.5.2010יום בהחברה 

 )2010-01-478359אסמכתא (מספר  12.5.2010; מיום )2010-01-469839אסמכתא 

 ).2010-01-499530אסמכתא (מספר  30.5.2010ומיום 

   החזקות החברה

 : ן תאור החברות הפעילות בהן החברה מחזיקהלהל

מהון  100%- מחזיקה בהחברה  - חשבים הרגל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע"מ 4.3

ולמועד הדוח, עוסקת במתן שירותי שכר  ,")הרגל("נפרע ההמניות המונפק ו

 ומשאבי אנוש. 

ע נפרהמהון המניות המונפק ו %100 - מחזיקה בהחברה  -) בע"מ 1990אופטיביט ( 4.4

נכון למועד הדוח, עוסקת אופטיביט במתן פתרונות בתחום ו, ")אופטיביט("

 הארכיבאות האופטית וההדמיה. 

 !We" מהון המניות המונפק והנפרע (להלן: 100% - החברה מחזיקה ב – ווי! בע"מ 4.5

נכון למועד הדוח עוסקת ווי! במכירת פתרונות בתחום תשתיות מחשוב, ו), "או ווי!

 ובמתן פתרונות אבטחת מידע מתקדמים. חשוב ענן, מוירטואליזציה

נפרע המהון המניות המונפק ו 100% -מחזיקה ב !ווי – אנקור תשתיות מחשוב בע"מ 4.6

נכון למועד הדוח עוסקת אנקור ו"), אנקוראנקור תשתיות מחשוב בע"מ ("של 

בעיקר במכירת פתרונות בתחומי אחסון נתונים, גיבוי נתונים והתאוששות מאסון 

)DRP.(  תמזג לתוכה את אנקור, לרבות כלל  !וויפיו ללפירוט אודות הסכם המיזוג

 לעיל. 2.7ראה סעיף ההתחייבויות, הנכסים, ההון, הפעילות 

 מהון המניות המונפק והנפרע 65% -החברה מחזיקה ב – חילן פנסיה ישיר בע"מ 4.7

תחום מ שוניםאספקטים בחילן פנסיה עוסקת ונכון למועד הדוח ") חילן פנסיה("

על כספי עובדים המופקדים בקרה הפנסיוני לרבות התפעול והבקרה 

  .בקופות גמל וקרנות הפנסיה

מהון המניות  100% -נכון למועד הדיווח, מחזיקה החברה ב– אס.פי דאטא בע"מ 4.8

 2013במרס,  20יום שבלאחר  ")SPאס.פי דאטא בע"מ (להלן: "המונפק והנפרע של 

 . SP-אופציה לרכישת יתרת החזקות המיעוט בנחתם והושלם הסכם מימוש ה

 Businessמוצר בינה עסקית ( צתלהפבלעדי  ןבזיכיומחזיקה  SPחברת 

Intelligence של חברת (QlikTech International AB בישראל. 
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   3תרשים מבנה האחזקות של החברה נכון למועד פרסום הדוח

 

 

 
  
 
 
 

  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
  

ממניות חילן פנסיה ישיר בע"מ, מוחזקות על ידי ה"ה רם כהן ועמית כהן, בחלקים שווים  35%יתרת   )(א 

  להלן). 11.26ביניהם (ראה סעיף 

  לעיל. 3לפרטים ראה סעיף  נמצאת בהליכי מיזוג, לפיהם תמוזג לתוך חברת ווי ! בע"מ.  (ב) 

  

  תחומי פעילות .5

  :י פעילות כדלקמןנכון למועד הדוח, עוסקת הקבוצה בשני תחומ

 44%- תחום פעילות זה מהווה כ - מתן שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש 5.1

הן . בתחום פעילות זה, מעניקה הקבוצה, 2013מהכנסות החברה במאוחד בשנת 

) והן ASP )Application Service Providerכלשכת שירות מקצועית במתכונת 

קוח והמותאמות לצרכיו באמצעות תוכנות מקומיות המותקנות במשרדי הל

הייחודיים, שירותי ניהול שכר, נוכחות, ניהול משאבי אנוש ושירותי ערך מוסף 

 להלן). 11(ראה סעיף  רבים נוספים

 מהכנסות החברה במאוחד %56- כ מהווהתחום פעילות זה  - ) IT( טכנולוגיות מידע 5.2

, !ווי( . בתחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות חברות בשליטתה2013בשנת 

ושירותי תשתיות מחשוב, אספקת פתרונות אבטחת פתרונות ), במכירת SP-ו אנקור

 12) (ראה סעיף Business Inteligenceמידע ובהפצת מוצר בינה עסקית והטמעתן (

  להלן).

                                                 
 התרשים אינו כולל חברות לא פעילות. 3

  ע"מב )1990(אופטיביט 

  

100%  
  
  
  
  

100%  100% 

  

ר תשתיות מחשוב בע"מ אנקו
   (ב)

  

100%  

100%  

חשבים הרגל פתרונות שכר 
  ומשאבי אנוש בע"מ

  ווי! בע"מ 

  

חילן פנסיה ישיר בע"מ 
   (א)

  

65%  

  

  אס. פי דאטא בע"מ

  

  
  חילן בע"מ
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 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .6

קאות מהותיות לפי מיטב ידיעת החברה, לא בוצעו השקעות מהותיות בהון החברה ו/או עס

ידי בעלי עניין במניות החברה מחוץ לבורסה, במהלך השנתיים האחרונות -אחרות, שנעשו על

  שקדמו למועד הדוח.

 חלוקת דיבידנד ורכישה עצמית של מניות החברה .7

 חלוקת דיבידנד 7.1

להלן התאריכים שבהם הוחלט על חלוקה, סכומי החלוקה ומועדי  7.1.1
 התשלום בשנתיים שקדמו למועד הדוח:

תאריך החלטת     
הדירקטוריון על חלוקת 

 דיבידנד

  סך הדיבידנד לחלוקה

 (אלפי ש"ח)

תאריך תשלום 
 הדיבידנד

12/3/2012  22,450  3/5/2012  

20/8/2012  11,251  30/10/2012  

19/3/2013  22,481  2/5/2013  

19/8/2013  13,488  29/10/2013  
  

מיום  ,)2012-01-066093אסמכתא  פר(מס 13.3.2012לפירוט ראה דיווחים מיום 

ודוח משלים מיום  20.3.2013, מיום )2012-01-215229אסמכתא  פר(מס 21.8.2012

ומיום  בהתאמה) ,2013-01-024508 -ו 2013-01-011539(מספרי אסמכתאות  3.4.2013

 .)2013-01-121032(מספר אסמכתא  19.8.2013

 נד.נכון למועד הדוח לא אימצה החברה מדיניות חלוקת דיביד 7.1.2

, החליט דירקטוריון החברה 2014במרס,  18ביום מאזן, הלאחר תאריך  7.1.3

 22,483 - על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה בסכום של כ

 .2014, באפריל 24 אלפי ש"ח. הדיבידנד האמור ישולם ביום

 רווחים ניתנים לחלוקה  7.1.4

 למועד אישור הדוח בהתבסס על הדוחות הכספיים של החברה ליום

, המחושבים , יתרת הרווחים של החברה הניתנים לחלוקה31.12.2013

חלוקת על בסיס הרווח הנקי שנצבר בשנתיים האחרונות בניכוי 

    ₪.אלפי  22,678הינה דיבידנד, 

נכון למועד הדוח, אין מגבלות חיצוניות המשפיעות על יכולת החברה  7.1.5

קאי ומחזיקי לחלק דיבידנד, למעט התחייבויות החברה כלפי תאגיד בנ

אגרות החוב (סדרה ב') לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות, אשר 

אי עמידה באותן אמות מידה פיננסיות עלולה להשפיע, בעקיפין, על 
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עד  13.5.2יכולת החברה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה (ראה סעיפים 

 לדוח). 13.5.5וכולל 

 רכישה עצמית של מניות ואגרות חוב של החברה  7.2

פירוט בדבר תוכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב (סדרה ב') של החברה ותוכנית ל

ידי דירקטוריון החברה במהלך -לרכישה עצמית של מניות החברה שאושרו על

תקופת הדוח ו/או שהיו בתוקף בתקופת הדוח, לרבות בדבר רכישות עצמיות של 

ה העצמית כאמור, ידי החברה בהתאם לתוכניות הרכיש- מניות החברה שבוצעו על

    ראה חלק ה' לדוח הדירקטוריון.
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  מידע אחר - חלק שני                   

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה  .8

תקני  - הדוחות הכספיים של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 

IFRS .( וההתחייבויות לפי סך הנכסים ו תפעולי(הפסד) להלן התפלגות הכנסות, עלויות, רווח

  ): אלפי ש"ח(הנתונים ב 2013 -ו 2012, 2011, שניםב הפעילות מיתחו

  2013בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום   

שירותי שכר נוכחות   
  ומשאבי אנוש

התאמות   טכנולוגיות מידע
  למאוחד

תוצאות 
  מאוחדות

  420,394  -  236,075  184,319  מלקוחות חיצונייםהכנסות 

  -  )364,1(  299,1  65  ירות בין מגזריםמכ

  420,394  )1,364(  237,374  184,384  סך ההכנסות

  100,682  )315(  34,187  66,810  )1(הוצאות קבועות

  6251,14  -  188,301  62,845  )1(הוצאות משתנות 

תחום הוצאות סך הכל 
  הפעילות

129,655  222,488  )315(  351,828  

  68,566  )1,049(  14,886  54,729  תפעולי רווח

  301,843  13,392  164,472  123,979  סך הנכסים

  161,980  40,086  87,639  34,255  סך ההתחייבויות

  2012בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום   

  
שירותי שכר נוכחות 

  ומשאבי אנוש
  טכנולוגיות מידע

התאמות 
  למאוחד

תוצאות 
  מאוחדות

  390,481  -  215,089  175,392  מלקוחות חיצונייםהכנסות 

  -  )815(  745  70  מכירות בין מגזרים

  390,481  )815(  215,834  175,462  סך ההכנסות

  94,099  183  30,823  63,093  )1(הוצאות קבועות

  229,103  -  169,551  59,552  )1(הוצאות משתנות 

תחום הוצאות סך הכל 
  הפעילות

122,645  200,374  183  323,202  

  67,279  )998(  15,460  52,817  תפעולי רווח

  304,844  18,458  158,920  127,466  סך הנכסים

  178,412  58,917  74,748  44,747  סך ההתחייבויות
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  2011בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום   

  
שירותי שכר נוכחות 

  ומשאבי אנוש
  טכנולוגיות מידע

התאמות 
  למאוחד

תוצאות 
  מאוחדות

  361,417  -  199,871  161,546  מלקוחות חיצונייםהכנסות 

  -  )1,242(  1,176  66  מכירות בין מגזרים

  361,417  )1,242(  201,047  161,612  סך ההכנסות

  81,765  )186(  30,059  51,892  )1(הוצאות קבועות

  217,432  -  158,174  59,258  )1(הוצאות משתנות

תחום הוצאות סך הכל 
  הפעילות

111,150  188,233  )186(  299,197  

  62,220  )1,056(  12,814  50,462  תפעולי רווח

  298,882  23,166  159,644  116,072  סך הנכסים

  183,703  77,333  68,467  37,903  סך ההתחייבויות

 
לצורך  לעיל החלוקה נעשתה, ומשתנות קבועות עלויות בין המבחינה ייעודית תמחיר מערכת מנהלת אינה החברהו מאחר) 1(

  .בלבד זה דיווח

  למאוחד:מהות ההתאמות 

ממכירת  ההתאמות של ההכנסות והעלויות נובעות: יםבגין הסעיפים התוצאתי  -

   מוצרים ושירותים בין תחומי הפעילות.

  בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות: נכסים והתחייבויות שלא הוקצו למגזרי הפעילות.   -

  סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד  .9

. תוצאותיה מושפעות בעיקר מגורמים המאפיינים את תחומי פעילותהפעילותה של הקבוצה ו

באופן ה העשויים להשפיע הקבוצכלכלית של -עם זאת, ישנם מספר גורמים בסביבה המקרו

  קבוצה: על המהותי 

הפעילות שבהם עוסקת הקבוצה הינם רגישים ומושפעים במידה ניכרת  תחומי 9.1

בארץ. בתקופות שפל ומיתון, חברות  ממחזורי הצמיחה והמיתון בפעילות הכלכלית

וארגונים מצמצמים את הוצאותיהם על שירותים מהסוגים שמעניקה הקבוצה 

 ובתקופות של צמיחה גדלות הוצאות אלה. 

בשיעורי האבטלה במשק הישראלי יש השפעה על היקף פעילותה של  לעליה 9.2

עובדים החברה בתחום מתן שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש הואיל והיקף ה

המועסקים על ידי לקוחות החברה עשוי להצטמצם, ובכך להביא לצמצום בהיקף 

  התלושים המופקים על ידי הקבוצה.
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 םהאחרונות אנו עדים למגמה המתפתחת בקרב ארגונים שונים המעונייני בשנים 9.3

) במטרה Outsourcingלהגדיל את היקף השירותים המתקבלים ממקורות חיצוניים (

להתמחות בעיסוקי הליבה שלו. למגמה הנ"ל השפעה חיובית על  לאפשר לארגון

  .היקף פעילותה של החברה

בדולרים ומשולמים בחלקם ), נקובים ITהכנסות החברה בתחום טכנולוגיות מידע ( 9.4

תנודות בשער  בשקלים לפי שער החליפין של הדולר במועד הוצאת החשבונית.

   הן על עלות המכר.החליפין של הדולר משפיעות הן על ההכנסות ו

תחומי הפעילות בהם פועלת הקבוצה מתאפיינים בשינויים טכנולוגיים המתרחשים  9.5

על החברה להתאים את מוצריה ושירותיה לשינויים הטכנולוגים  בתדירות גבוהה.

 .על מנת לשמר את ההצלחה בתחומי פעילותה

ת החברה כנותיהם, אותם משווקולקבוצה תלות במספר ספקי תוכנה עיקריים ובת 9.6

איזה מבין ספקי התוכנה העיקריים  הפסקת ההתקשרות עםבארץ באופן בלעדי. 

של על פעילותה לרעה עלולה להשפיע ו/או פגיעה במוניטין של אותן תוכנות, 

 .החברה

חשופה במידה מסויימת לשינויים בשיעורי האינפלציה ובשיעורי הריבית,  הקבוצה 9.7

ב והסכמי שכר דירה, צמודות חוהאגרות כגון הואיל וחלק מהתחייבויות הקבוצה 

  למדד המחירים לצרכן. 

אירועים הלא אמדה או כימתה את השפעתם של  קבוצההבהקשר זה ראוי לציין, כי 

  עיל, שכן השפעתם משתנה מעת לעת.תפתחויות המפורטים להוה

  סינרגיה בין תחומי הפעילות של הקבוצה .10

ם הפעילות האחר בכך שהוא מספק כל אחד מתחומי הפעילות של הקבוצה תורם לתחו

לתחום הפעילות האחר יכולת להציג שירותים נוספים ללקוחות. בדרך זו לקוחות החברה 

בתחום פעילות אחד נהנים ממגוון שירותים נוספים הקשורים לתחום פעילותה האחר וזאת 

ין תחומי חלקית ב יהקיימת סינרגתוך כדי ניצול היתרון של הכרת הלקוח וצרכיו. מעבר לכך, 

הואיל וחלק ממערכי הקבוצה משותפים לכל תחומי פעילותה כגון הפעילות של הקבוצה 

  משאבי האנוש והכספים.  ,ניהול, הרכשמערכי ה

הסינרגיה בקבוצה ולביצוע השילוב הטוב ביותר בין מערכות  למקסוםמנכ"ל החברה אחראי 

  השיווק וההפצה של תחומי הפעילות. 
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  סקי התאגיד לפי תחומי פעילותעאור תי - חלק שלישי 

  שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש .11

  מידע כללי על תחום פעילות 11.1

 ASPהן כלשכת שירות מקצועית במתכונת תחום פעילות זה, מעניקה הקבוצה, ב

)Application Service Provider והן באמצעות תוכנות מדף המותקנות במשרדי (

ירותי ניהול שכר, איסוף וניתוח שעות הלקוח והמותאמות לצרכיו הייחודיים, ש

  עבודה וניהול משאבי אנוש. 

הפעילות ניתנים הן באמצעות החברה, והן באמצעות החברות  תחוםשירותי 

חשבים הרגל, חילן פנסיה ואופטיביט. פעילות החברה בתחום פעילות זה מהווה 

שילוב  בתחום ניהול המשאב האנושי ובית תוכנה. ASPשילוב של מרכז לשירותי 

  לחברה וללקוחותיה. םזה, מאפשר פיתוח מתמיד של מוצרים ופתרונות ייחודיי

" VALUEתפישה חדשנית ומתקדמת בשם "חילן פועלת החברה על פי  2011משנת 

על פי התפישה ). להלן 11.12.4ראה סעיף  שמטרתה להביא ערך ללקוחותיה (לפרטים

ול המשאב האנושי (שכר, לא עוד מערכות תפעוליות נפרדות לניההחדשנית, 

נוכחות ומ"א), אלא תפישה כוללת המצליבה בין כל הנתונים הרבים שנצברים 

במערכות התפעוליות ומפיקה מהם ערך ניהולי ממשי אשר משמש את הלקוחות 

" חשפה VALUEלקבלת החלטות ושיפור תוצאות. עם השקת התפישה של "חילן 

להלן)  11.12.3(ראה סעיף  BIחילן  כגוןחבילת מוצרים ושירותים חדשים החברה 

של המשאב  לניהול חכם, אפקטיבי ומתקדםלהלן)  11.12.1וחילן פנסיה (ראה סעיף 

  האנושי בארגון. 

רב שנים בתחום פעילות זה והיא נחשבת לאחת החברות המובילות  ןלחברה ניסיו

עה מכלל תלושי השכר במדינת ישראל. החברה משקי 26% -, המנפיקה כיום כבענף

משאבים רבים על מנת לשמור על מעמדה בענף על ידי פיתוח מתמיד של מוצריה 

  והמערכות באמצעותן היא פועלת ומתן שרות מקצועי ברמה גבוהה.

מוניטין רב הנשען על ניסיונה, מאגר לקוחותיה והידע הרב שצברה הקבוצה  לחברה

  בתחומי שכר, מסים, נוכחות וניהול משאבי אנוש.

 שירותיהאינטגרטיבית של הקבוצה לניהול המשאב האנושי כוללת מערכת המידע 

ניהול שכר, איסוף וניתוח שעות עבודה וניהול משאבי אנוש, תוך שימוש בחבילות 

תוכנה, מחוללי דוחות ומחוללי יישומים פרי פיתוחה של החברה. עם לקוחות 

פני כל  החברה נמנים חברות וארגונים מובילים בקנה מידה גדול, הפרושים על

מגזרי המשק בישראל. לחברה אין לקוח שסך ההכנסות ממנו גדולים משיעור של 

  מסך הכנסות הקבוצה במאוחד ולפיכך אין לחברה תלות בלקוח מסוים. 5%

המערכת משמשת את כל הרבדים בארגון בכל הקשור לניהול המשאב האנושי, החל 

ומעקב לדרגי הניהול  מאספקת מידע לעובד באמצעות האינטרנט וכלה בכלי בקרה

  וזאת לרבות אספקת מידע אסטרטגי לקבלת החלטות בנושאי כח אדם ושכר.
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במסגרת תחום הפעילות מציעה הקבוצה מגוון רחב של שירותי ערך מוסף. 

, בהיקפם, ברמת המורכבות םהשירותים נבדלים זה מזה באופן הספקת השירותי

  כת. ות של המעריהנדרשת מהמערכת וברמת הפונקציונאל

הקבוצה קשובה לצרכים הייחודים של כל אחד מלקוחותיה ובהתאם לכך מתאימה 

לכל אחד מהלקוחות את סל השירותים אשר ישרת אותו ויענה על צרכיו באופן 

  הטוב ביותר. 

חשבים הרגל פועלת באמצעות תוכנות מדף המותאמות לצרכיו הייחודיים של 

מעניקה ללקוחות בקנה מידה בינוני הלקוח והמותקנות באתר הלקוח. חשבים הרגל 

  עד גדול שירותי שכר ומשאבי אנוש ברמת מורכבות ופונקציונאליות גבוהה.

מעניקה החברה באמצעות יחידה ארגונית נפרדת בחברה בשם "חשבים שכר", 

  שירותי שכר במתכונת של לשכת שירות בעיקר ללקוחות בקנה מידה קטן עד בינוני. 

). SAP )SAP Payroll פלטפורמתרותי שכר גם על גבי בנוסף, מספקת החברה שי

המערכת בשימוש אצל לקוחות אשר באמצעותה הם מפיקים תלושי שכר עבור 

בישראל בכל  SAPכעשרים אלף עובדים וגמלאים. המערכת נותנת מענה ללקוחות 

  הנושאים הקשורים למשאב האנושי בארגון. 

  מבנה תחום הפעילות והשינויים בו 11.2

ד הדוח, ענף לשכות השכר הוא ענף נישה מפותח, בעל חסמי כניסה נכון למוע

גבוהים הנובעים בעיקרם מיתרונות לגודל וממערכות יחסים ארוכות טווח בין 

נותני השירותים ללקוחות. להערכת החברה, החברות המובילות בשוק בתחום זה 

 ואילו החברות הקטנות יותר ASPמתמקדות במתן שירותים על ידי מערכת 

מעניקות ללקוחותיהם בעיקר תוכנות מדף פשוטות יחסית המתאימות בעיקר 

 ללקוחות קטנים עד בינוניים.

  מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים החלים על תחום הפעילות 11.3

בתחום פעילות זה, כפופה החברה לדרישות חוקיות ותקנים שונים, בין היתר 

 11.25להרחבה ראה סעיף  -  בסוגיות הקשורות באבטחת מידע וחוק הגנת הפרטיות

  להלן.

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות  11.4

 םבשנים האחרונות קיימת מגמה המתפתחת בקרב ארגונים שונים המעונייני

) במטרה Outsourcingלהגדיל את היקף השירותים המתקבלים ממקורות חיצוניים (

שפעה חיובית על לאפשר לארגון להתמחות בעיסוקי הליבה שלו. למגמה הנ"ל ה

  היקף פעילותה של הקבוצה בתחום הפעילות.

   .2013עד  2011בשנים  14.1%-תחום הפעילות צמח בשיעור של כ
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הצמיחה בהכנסות הקבוצה בתחום הפעילות, מקורה הן בהרחבת בסיס הלקוחות 

של החברה, הן בגידול בהכנסות החברה מלקוחות קיימים כתוצאה מהרחבת 

  ובשירותי ערך מוסף שפותחו בשנים האחרונות. םינטגרטיבייהשימוש במודולים הא

 התפתחות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו 11.5

לחוק הגנת השכר אשר מסדיר מחדש את חובת  24נכנס לתוקפו תיקון  2009בשנת 

ה המעסיק בכל נושא ניהול השכר ומתן תלוש שכר לעובדיו. כמו כן מסדיר החוק מ

צריך להיכלל בתלוש השכר. אחד השינויים הבולטים בתיקון לחוק הינו חיוב 

המעביד לנהל רישומי שעות עבודה באופן שוטף ולהפריד בתשלום השכר בין 

תשלום שכר עבודה לבין תגמול בגין שעות נוספות תשלום ימי חופשה ועוד. כניסת 

רכת איסוף וניתוח החוק לתוקף העלתה את הביקוש למערכות החברה בכלל ולמע

  שעות הנוכחות של החברה בפרט.  

  שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע על תחום הפעילות 11.6

שינויי מהירויות התקשורת וירידת מחירי קווי התקשורת המהירים מאפשר, כיום, 

לעבוד בתקשורת מול מחשבי החברה באופן מהיר יותר וליישם אפליקציות 

מהירויות גבוהות. החברה משקיעה משאבים על מנת מורכבות יותר הדורשות 

לעמוד בחזית השינויים הטכנולוגיים כאמור ולשמור על מעמדה המוביל בתחום 

  הפעילות. 

  גורמי הצלחה קריטיים לפעילות החברה בתחום הפעילות  

לדעת החברה קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים לפעילותה בתחום שירותי שכר, 

  נוש, אשר העיקריים שבהם הינם:נוכחות ומשאבי א

  .התאמת מערכות החברה לשינויים טכנולוגיים 11.6.1

הגדלת שביעות רצון הלקוח מושגת באמצעות מתן שירות  - איכות השירות 11.6.2

איכותי. לאור החשיבות הרבה שיש לטיב ואופי השירות הניתן על ידי 

החברה ללקוחותיה, משקיעה הקבוצה משאבים רבים בגיוס כוח אדם 

  י ובהכשרת עובדיה. איכות

הקפדה על עדכון המערכות אשר  -  עדכון מערכות בהתאם לשינויי חקיקה 11.6.3

באמצעותן ניתנים השירותים השונים בהתאם לשינויי החקיקה 

 . המתרחשים

היכולת להציע ללקוח פתרון מלא ומקיף,  -  הצעת פתרון כולל ללקוח 11.6.4

בתחום בתחום השכר, נוכחות ומשאבי אנוש הכרחי על מנת להצליח 

 הפעילות.
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הניסיון אשר החברה רכשה בתחום פעילות זה, הקשרים  - ןמוניטין וניסיו 11.6.5

העסקיים אשר יצרה, השירות האמין המסופק על ידה ללקוחותיה, 

המקצועיות והמוניטין אשר צברה בתחום הפעילות מהווים גורמים 

 חשובים להצלחתה. 

הנה גורם משמעותי  איכות ניהול גבוהה בתחום הפעילות - איכות הניהול  11.6.6

 להצלחה.  

בעבודה בתקשורת קיימת חשיבות גדולה לאבטחה  - אבטחת מידע  11.6.7

 מקסימלית של הנתונים ושלמותם. 

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 11.7

לשירותים המסופקים על ידי הקבוצה בתחום הפעילות ישנם שירותים תחליפים 

שירות, רמתו המקצועית, אמינות השירות הנבדלים בינם לבין עצמם בהיקף ה

את עצמן חברות אשר מספקות בכוחות קיימות והטכנולוגיה הגלומה בו. כמו כן, 

שירותי השכר, הנוכחות ומשאבי האנוש באמצעות מערכות ועובדים המשתייכים 

  להם.  

  בתחום הפעילות הכניסה והיציאה העיקריים של פעילות החברה חסמי   11.8

ר לעיל, ענף לשכות השכר הוא ענף נישה מפותח, בעל חסמי כניסה גבוהים כאמו

הנובעים בעיקרם מיתרונות לגודל וממערכות יחסים ארוכות טווח בין נותני 

איתנות  )1הינם: (בתחום הפעילות מחסומי הכניסה העיקריים  השירותים ללקוחות.

; יה איתנות פיננסיתלשם מתן השירותים נדרש כי לנותן השירותים תה -  פיננסית

לשם מתן שירותי תחום הפעילות יש צורך  -  עלויות הקמה, פיתוח ותחזוקה) 2(

בביצוע השקעות גבוהות לרכישת חומרה ותוכנה בהיקף הנדרש (כגון: מחשב מרכזי, 

; תשתיות תקשורת, אבטחה ועוד), פיתוח מוצרים חדשים והעמדת שירותי תחזוקה

ה ברכישת ידע, שימורו והקנייתו לעובדים העוסקים השקע - צבירה והעברת ידע) 3(

  בתחום הפעילות. 

חסמי היציאה העיקריים בתחום הפעילות כוללים בעיקר התחייבויות חוזיות כלפי 

הלקוחות וחוסר יכולת להחזיר בדרך אחרת את סכומי ההשקעה בחומרה, בתשתיות 

 מעותיים, מתחוםיציאה משקבוצה חסמי לובתוכנה. מלבד חסמי יציאה אלה, אין 

  .פעילותה

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 11.9

תחום פעילות זה מאופיין ברמת תחרות גבוהה. התחרות נסבה בעיקר סביב מגוון 

השירותים המוצעים על ידי החברות העוסקות בתחום, מחיר השירותים ואיכות 

תחריה העיקריים של השירות. לפרטים נוספים בנוגע לתחרות בתחום הפעילות ומ

  להלן. 11.18הקבוצה, ראה סעיף 
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   םושירותימוצרים  11.10

במסגרת תחום הפעילות מציעה הקבוצה ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים 

בתחום השכר, נוכחות, משאבי אנוש ושירותי ערך מוסף נוספים. השירותים נבדלים 

ת מהמערכת , בהיקפם, ברמת המורכבות הנדרשםזה מזה באופן הספקת השירותי

  ות של המערכת.  יוברמת הפונקציונאל

בנוסף, נבדלים השירותים שמציעה הקבוצה באופן היישום של השירותים השונים 

למרכז  (On Line)אצל לקוחות הקבוצה, כאשר חלק מהלקוחות מחוברים 

המחשבים המרכזי של החברה ואילו חלק אחר בחר לקבל את השירותים באמצעות 

  קנות באתר הלקוח.תוכנות מדף המות

השכר, נוכחות ומשאבי אנוש  ינכון למועד הדוח, מספקת הקבוצה את שירות

  באמצעות המערכות הבאות: 

החברה פועלת בתחום שירותי שכר,  - מערכת חילן "חילן פרו" 11.10.1

נוכחות וניהול משאבי אנוש באמצעות מערכת אינטגרטיבית 

למערכת ידה. -(משולבת) לניהול המשאב האנושי, שפותחה על

מאגר נתונים משולב המכיל את כל הנתונים הרלבנטיים. המערכת 

גבוהה, כך שכל לקוח בוחר מתוכה את  תמתאפיינת במודולאריו

  המרכיבים הנחוצים לו.

פעולתה של המערכת, בכל מרכיביה, נקבעת באמצעות הגדרות 

פרמטריות גמישות, המשקפות את המאפיינים הייחודיים של כל 

ידי צוות -ידי הלקוח או על-מש, ונכתבות עללקוח וכל משת

התמיכה והיישום של החברה. תכונה זו מאפשרת שימוש במהדורה 

  אחת של המערכת לכל סוגי לקוחות. 

המערכת מבצעת חישובי שכר וניתוחי נוכחות על בסיס הסכמים 

הנהוגים בענפי המשק השונים, כאשר לקוחות החברה נמצאים 

כה שוטפת בנושא יישום ושינוי עמה בקשר רציף לקבלת תמי

הסכמי השכר והתעסוקה, להזנת נתונים למערכות שונות וכן 

  לאחזור מידע. 

ממתן שירותים באמצעות מערכת חילן פרו הכנסות החברה 

   .מהכנסות הקבוצה בתחום פעילות זה 76.7%-כמהווים 

נעשה בדרך כלל באמצעות למערכות החברה הקשר של הלקוח 

) בקו On Line, המחובר (של הלקוח שולחנו המחשב האישי שעל

בשנים האחרונות  תקשורת מאובטח למרכז המחשבים של החברה.

הורחב מעגל המשתמשים הקלאסי של המערכת (חשבי שכר, 

 )1( מנהלי משאבי אנוש וכו'), ונוספו שני מעגלים של משתמשים:
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מנהלים בכל רחבי הארגון, הזקוקים למידע ניהולי על עובדיהם, 

 כלל העובדים בארגון.  )2(-ו ;שם ניהול, ניתוח ובקרהל

, מותקנת התוכנה של החברה דוחבנוסף לאמור לעיל, נכון למועד ה

לקוחות חיצוניים גדולים, ומופעלת  הששבמתקני המחשב של 

ידי הלקוח. ללקוחות אלה מספקת החברה - באתר הלקוח על

  שירותי אחזקה ועדכון גרסאות שוטפים.

מערכת שכר, נוכחות ומשאבי אנוש זו  - בים הרגלמערכת שכר חש 11.10.2

מותקנת אצל הלקוח ומופעלת על ידו. הקבוצה מספקת ללקוחות 

 Helpעדכוני תוכנה מעת לעת ומספקת שירותי תמיכה שוטפים (

Desk הקבוצה מספקת ללקוחותיה שירותי שכר ומשאבי אנוש .(

באמצעות מערכת זו באמצעות חשבים הרגל. לקוחות חשבים 

רגל הנם לקוחות בקנה מידה בינוני עד גדול אשר השירותים ה

 12.7%-הדרושים על ידם הנם שירותים ברמת מורכבות גבוהה. כ

מתקבלים ממתן שירותים מהכנסות הקבוצה בתחום הפעילות 

 מערכת השכר של חשבים הרגל. באמצעות 

מערכת זו מספקת שירותי שכר בלבד.  - מערכת שכר חשבים שכר 11.10.3

ברה להם ניתנים השירותים באמצעות מערכת זו הנם לקוחות הח

בדרך כלל לקוחות בקנה מידה בינוני עד קטן. נכון לתאריך המאזן, 

מתקבלים ממתן מהכנסות הקבוצה בתחום הפעילות  7.2%-כ

 מערכת השכר של חשבים שכר. השירותים באמצעות 

המערכת מאפשרת ללקוחות המפעילים – SAP Payrollמערכת  11.10.4

 - לעבוד באינטגרציה מלאה עם כלל המודולים ב SAPמערכות 

SAP .במיוחד עם מודול משאבי האנוש ומודול פיננסי בארגון ,

החברה מייעדת את המערכת בעיקר ללקוחות גדולים מאוד 

בארגונם ומעדיפים לתפעל את מודול  SAPשמיישמים מערכות 

 ). ASPהשכר באופן עצמאי ולא באמצעות לשכת שירות (

ור לעיל, בתחום פעילות שירותי שכר, נוכחות ומשאבי בנוסף לאמ

  אנוש, מעניקה הקבוצה ללקוחותיה שירותים נלווים כדלקמן:

, יםפנסיוניבקרה ותפעול שירותי  -  שירותי בקרה פנסיונים 11.10.5

על כספי עובדים המופקדים בקופות גמל וקרנות פנסיה,  לרבות

ים המוענקים לעובדוסכומי החיסכון  הביטוחיםהכיסויים 

נוספים. פעילות זו מתבצעת באמצעות חילן פנסיה ישיר ם ושירותי

  .בע"מ
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במסגרת שירות זה, מציעה הקבוצה  - שירותי ארכיבאות אופטית  11.10.6

ללקוחותיה פתרונות בתחום הארכיבאות האופטית וההדמיה 

)Imaging תוכנה לניהול מסמכים באמצעות ), זאת באמצעות

משווקת את . החברה םסריקתם ושמירתם על גבי דיסק נתוני

  .מוצרי אופטיביט ביחד עם מערכותיה

 פילוח הכנסות  11.11

שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש הקבוצה בתחום  הכנסות אודותלהלן נתונים 

  ):ש"ח אלפיבהנתונים ( 2011 - ו 2012, 2013 שניםב

  שיעור מכלל הכנסות החברה  הכנסות  

2013  2012  2011  2013  2012  2011  

, שירותי שכר
נוכחות ומשאבי 

  44.7%  44.9%  43.8%  161,612  175,462  184,384 אנוש

  

להלן התפלגות הכנסות הקבוצה בתחום הפעילות לפי סוג מערכת כאמור (באלפי 

 :(₪  

  2011  2012  2013 סוג מערכת 

מתוך סך  %  הכנסות
הכנסות 
  הקבוצה

מתוך סך  %  הכנסות
  הכנסות הקבוצה

מתוך סך  %  הכנסות 
הכנסות 

  וצה הקב

)1(חילן פרו 
 141,542 76.7% 134,642  76.7%  126,146  78.1%  

  12.2%  19,775  12.8%  22,424 12.7% 23,361 מע' חשבים הרגל 

  7.2%  11,698  7.2%  12,688 7.2% 13,266 מע' חשבים שכר

שירותים נלווים 
)2(   6,215  3.4%  5,708  3.3%  3,993  2.5%  

  100%  161,612  100%  175,462  100%  184,384  סה"כ

 .SAP PAYROLLכולל פעילות  )1(

סעיף זה כולל שירותים נלווים בתחום הארכיבאות האופטית ובקרה על כספי עובדים המופקדים בקופות גמל  )2(

 וקרנות פנסיה.
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  שירותים חדשים 11.12

בתחום פעילות מתן שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש פועלת החברה באופן 

  ללקוחותיה.  םונות ייחודיימתמיד לפיתוח שירותיה ולמתן פתר

  חילן פנסיהעל ידי  שירותי ערך מוסף בתחום הפנסיוני 11.12.1

החברה, כתוצאה משינויי החקיקה בתחום הפנסיוני, ולאור  להערכת

הקושי ביישום הוראות החוקים החדשים בתחום זה, צפוי להיות 

ביקוש של חברות לשירותים בתחום הפנסיוני. החברה מפנה משאבים 

יתוח כלים שיתנו את המענה הנדרש ליישום, תפעול לאפיון ולפ

  ותמיכה בתהליכים ובשינויים שעובר השוק הפנסיוני. 

 על ידי חשבים הרגל נוכחותפיתוח מערכת  11.12.2

החלה החברה לשווק ללקוחותיה מערכת  2011החל מחודש אוקטובר 

 אנושנוכחות המשתלבת באופן אינטגרטיבי במערכת השכר ומשאבי 

  ה. המשווקות על יד

  BIחילן  - עסקית משולב במערכות השכר של הקבוצה בינהמודול  11.12.3

החברה פיתחה מודול בינה עסקית המבוסס על הטכנולוגית של 

QlikTech  (תוכנה זו משווקת על ידי חברת הבת אס.פי דאטא). מודול

למנהלים בכירים המשתמשים במערכות השכר  מיועדייחודי זה, 

בכוונת החברה להמשיך  .נתונים ושבאמצעותו יוכלו לקבל ניתוח

של החברה במערכות השכר שישולבו נוספות  BIולפתח יכולות 

  ללקוחות.  יםמשמעותי פיםמתן ערכים מוסלצורך 

  VALUEחילן  11.12.4

ה חדשה וכוללת למוצרי סבמסגרת תהליך המיתוג גיבשה החברה תפי

". התפישה והמיתוג VALUEושירותי החברה תחת השם "חילן 

ים בעקבות הצורך שזיהתה החברה בקרב לקוחותיה החדשים מגיע

לפתרונות מתקדמים יותר לניהול המשאב האנושי. שילוב של 

המוצרים והשירותים החדשים למגוון המוצרים הקיימים נועדו 

 לאפשר יצירת ערך משמעותי ללקוחות החברה.
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 לקוחות 11.13

  כללי

נפיקים באמצעות לקוחות בתחום הפעילות, המ 2,000-נכון למועד הדוח, לחברה כ

תלושי משכורת עבור עובדיהם. רוב לקוחות  750,000-למעלה ממערכות הקבוצה 

), מקבלים את שירותי השכר, הנוכחות ומשאבי האנוש דרך המרכז 70%- הקבוצה (כ

שרכשו את חבילות התוכנה שפותחו על ידי  לקוחותהנם  והיתר, ASPלשירותי 

חברה את מערכותיה וניתנים להם ושאצלם התקינה חשבים הרגל או ה הקבוצה

   שירותי אחזקה. 

מרבית לקוחות החברה הנם ארגונים בקנה מידה גדול עד בינוני, לקוחות 

מהמובילים בתחומם ובעלי איתנות פיננסית גדולה מאוד. לקוחות החברה פזורים 

  על פני כל מגזרי המשק בישראל. 

חום הפעילות. בכל אחת נכון למועד הדוח, אין לקבוצה תלות בלקוח כלשהו בת

, לא היו לקבוצה לקוחות בתחום זה אשר ההכנסות מהם היוו 2013-ו 2012מהשנים 

  או יותר מסך הכנסות הקבוצה במאוחד. 5%

מהניסיון שהחברה צברה במהלך השנים עולה כי לקוחות החברה הנם לקוחות 

עילותם נאמנים הקשורים עמה לאורך שנים ולפיכך שיעור נטישתם קטן. תחומי פ

של לקוחות הקבוצה בתחום פעילות זה הנם מגוונים והם מתפרסים על פני כל 

  מגזרי המשק.

  התקשרויות עם לקוחות 11.14

פי מסמכי התקשרות בכתב, -מרבית מהתקשרויות הקבוצה עם לקוחותיה נעשות על

פה. מסמכי ההתקשרות - כאשר חלק מההתקשרויות מבוססות על הסכמים בעל

ה עם לקוחותיה הנם בעלי מאפיינים מבניים ומשפטיים בכתב בהם מתקשרת החבר

דומים, ואילו התנאים המסחריים הקבועים בהם משתנים בין הלקוחות השונים 

בהתאם לפרמטרים מגוונים כגון מורכבות חוקת השכר של הלקוח, כמות מועסקים, 

 .ועוד. רוב ההתקשרויות הינן לתקופות זמן של שלוש עד חמש שנים םסל השירותי

במקרים בהם התוכנה מותקנת אצל הלקוח, משולמת לקבוצה תמורה חד פעמית 

 במערכת וכן תשלום שוטף בגין שירותי אחזקה.בגין מכירת זכויות השימוש 

הפרויקטים של הקבוצה להתקנת תוכנות הינם, על פי רוב, לטווח קצר של מספר 

רק בתום חודשים כאשר החברה מכירה בהכנסות חד פעמיות מפרויקטים אלה 

  השלמת הפרויקט. 

  אבטחת הגישה למאגר הנתונים 11.15

בעבודה בתקשורת קיימת חשיבות גדולה לאבטחה מלאה של הנתונים, כדי שכל 

משתמש יוכל לבצע רק את הפעולות שהוא רשאי לבצע ולחסום גישה למערכת למי 

שאינו מורשה לכך. מערכת האבטחה המותקנת בחברה עוסקת בזיהוי כל משתמש 
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שם שנקבע לו, המסוף ממנו הוא פועל והסיסמה שבחר המשתמש לעצמו, על פי 

נקבעת זכותו של כל משתמש  ,ואותה עליו לשנות מפעם לפעם. על פי זיהוי זה

  לקבל את שירותי המערכת בתקשורת וזכותו לגשת לקבצים. 

בשל רגישות המידע שבידי החברה וחשיבות אבטחתו, לחברה מנהל אבטחת מידע, 

הלוגיים וכן מנהל אבטחה פיזית,   על כל היבטיו ,תחום אבטחת המידע האחראי על

הוסמכה  2013במהלך שנת . האחראי על אמצעי ונהלי האבטחה הפיזיים של המידע

לניהול אבטחת מידע, לפרטים נוספים ראה סעיף  ISO27001ישראלי תקן החברה ב

11.25.4.  

  שיווק והפצה  11.16

בוצה בתחום הפעילות מתבצעת באופן פעילות המכירה וההפצה של שירותי הק

  חשבים הרגל, כאשר לכל חברה כאמור מערכי שיווק נפרדים. ו נפרד על ידי החברה

ם הניתנים על ידי החברה בתחום שירותיההעוסק בשיווק ומכירות של  לחברה אגף

פעילותו של  החברה.הפועל באמצעות עובדי  שכר, נוכחות ומשאבי אנוששירותי 

החברה, להרחבת השימוש וונת להרחבת בסיס הלקוחות של אגף השיווק מכ

בשירותי החברה באמצעות מודלים חדשים בקרב לקוחות קיימים ולשימור 

   הלקוחות הקיימים של החברה.

שיווק תחום שירותי השכר ומשאבי האנוש מתבצע בחשבים הרגל על ידי מחלקת 

  המכירות שלה. 

מור לקוחות קיימים ופנייה ללקוחות הקבוצה מייחדת מאמצי שיווק רבים לשם שי

  חדשים. 

  לקבוצה אין תלות בערוצי השיווק וההפצה שלה. 

 צבר הזמנות  11.17

   .בתחום הפעילות אין לקבוצה צבר הזמנות מהותי  

  תחרות והתמודדות הקבוצה עם התחרות 11.18

פעילות הקבוצה בתחום זה חשופה לתחרות גבוהה אשר החריפה בשנים 

איכות הפתרון שמעמידה הקבוצה אינו מוטל בספק  האחרונות. להערכת החברה,

ועולה ברוב המקרים על זה של מתחריה. להערכת החברה היא בעלת פתרונות 

ייעודיים וייחודיים בתחום פעילותה המקנים ללקוחותיה שירותי ערך מוסף גבוה. 

בעקבות כך, עיקר התחרות מצד מתחריה נסב על המחיר. החברה מאמינה כי מתן 

איכותי ועשיר שמעמיד לרשות הלקוח את מגוון האמצעים לנהל את פיתרון 

המשאב האנושי בארגונו בצורה הטובה והיעילה ביותר ומקנה לו החזר השקעה 

) כתוצאה מהשימוש במערכותיה, היא הסתכלות נכונה יותר מאשר ROIכולל גבוה (

  ות.רק דרך מחיר השירות הישיר ובאופן זה היא פועלת להתמודדות עם התחר
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תים - הינם מלםנכון למועד הדוח, מתחריה העיקריים של הקבוצה בתחום הפעילות 

 אף על פי שאין .טומציה בע"מ, סינאל תעשיות בע"מ ואחריםובע"מ, החברה לא

בידי החברה נתונים סטטיסטים מוסמכים, להערכת החברה, החברה הינה החברה 

- ח השוק שלה מוערך בכהמובילה בתחום הפעילות כאשר, נכון למועד הדוח, נת

. חברה נוספת שלהערכת החברה הנה בעלת נתח שוק משמעותי בתחום הינה 26%

  תים בע"מ.-מלם

  עונתיות  11.19

באה לידי ביטוי בעליה מסוימת, שאינה מהותית, בהיקף שקיימת עונתיות קלה 

שירותי השכר הניתנים במהלך הרבעון הראשון של השנה. במהלך רבעון זה, קיים 

ביקוש לשירותים נוספים מעבר לשירותים השוטפים הניתנים על ידי בדרך כלל 

החברה ללקוחותיה במהלך השנה. השירותים הנוספים הנם שירותים המכילים 

מידע אודות שנת העבודה שנסתיימה והדרושים ללקוחות לצורכיהם הפנימיים 

  והחיצוניים השונים. 

 - ו 2013הפעילות בשנים להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות הקבוצה בתחום 

  (באחוזים): 2012

  2013  2012  

  26.7%  27.1%  רבעון ראשון

  24.7%  24.7%  רבעון שני

  24.6%  24.0%  רבעון שלישי

  24.0%  24.2%  רבעון רביעי

 רכוש קבוע 11.20

 לחברה קשור שאינו ג' צד עם שכירות בהסכם החברה התקשרה 2011 ביולי, 1 ביום

 15 ביום .")החדש המבנה(" אביב בתל 8 מיטב 'ברח משרדים בניין תשכור לפיו

   החדש. למבנה פעילותה את החברה העתיקה ,2012 באפריל,

שרתי מיקרוסופט וציוד אחסון , MAINFRAMEלחברה ציוד מחשוב רב, הכולל 

. המחשב המרכזי מופעל באמצעות IBMהיקפי. לחברה מחשב מרכזי מתוצרת 

   בלבד. IBMתוכנות המסופקות על ידי 

קפי ימחשב מרכזי וציוד ה כולל הגיבוי מתקן .)DR( מתקן גיבוינוסף, לחברה ב

 DRP  - Disaster Recoveryבעתות משבר (התאוששות  הנדרש לתפעולו ומאפשר

Plan.(   

כרוך בעלות משמעותית (השדרוג נעשה אחת לכמה שנים), שדרוג המחשב המרכזי 

ות אלו מופחתות על פני שנות הן בעבור החומרה והן בעבור התוכנה הנלוות. עלוי

השימוש הצפויות ואין בהם כדי להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיות של 

  החברה. 
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  מחקר ופיתוח  11.21

כעקרון, החברה משקיעה באופן שוטף משאבים רבים בעדכון, שיפור ושדרוג 

מערכותיה ורואה בהשקעה זו נדבך חשוב בשמירת היתרון התחרותי שלה בתחום 

עלויות אלה על פי רוב אינן מסווגות כהוצאות מחקר ופיתוח בדוחותיה  .הפעילות

  עם התהוותן.  על הרווח הכולללדוח ישירות נזקפות והן  הכספיים של החברה

אם ניתן יעשה אך ורק פיתוח עצמי בנכס בלתי מוחשי היוון עלויות פיתוח של 

וצאות הפיתוח המדוד את קיימת אפשרות ל ,הטכנולוגית ולהוכיח את היתכנות

  באופן מהימן ונתקיימו בו כל התנאים הנדרשים על פי כללי חשבונאות. 

  נכסים בלתי מוחשיים 11.22

הזכויות הקנייניות של הקבוצה במערכות אותן היא מפתחת בתחום הפעילות אינן 

  רשומות, והן מוגנות בהתאם לדין הכללי. 

 הון אנושי  11.23

  מבנה ארגוני  

המעניקה לתחום הפעילות את שירותיה באופן  בנוסף למערך הניהול של הקבוצה

שוטף, מעניקה הקבוצה את שירותיה בתחום פעילות השכר, נוכחות ומשאבי אנוש 

  אגפים עיקריים, כדלקמן:שה יחמבאמצעות 

אגף זה עוסק הן בפיתוח ויזום של מוצרי תוכנה ואחזקתם והן  - אגף הטכנולוגיה

ית המועסקים באגף זה, הינם בהתאמת תוכנות על פי דרישת הלקוחות. מרב

  מתכנתים ומנתחי מערכות. 

אגף זה עוסק במתן פתרונות ללקוחות בהפעלת המערכות באופן יום  - אגף היישום

יומי ובביצוע וסיוע ביישום הסכמי השכר והסכמי התעסוקה המשתנים של 

   .הלקוחות

ד לאותו מרכז את כל שירות הלקוחות שעאגף זה , 2013החל מינואר  – אגף עסקי

  מועד היו באחריות אגף היישום ואגף השיווק והמכירות.

ומוכוון אגף זה עוסק בשיווק ומכירות של שירותי הקבוצה  -  אגף השיווק והמכירות

  תחום הפעילות.של  להרחבת בסיס הלקוחות

אגף זה עוסק בפיקוח, בקרה, דיווח וניהול הכנסות והוצאות  - אגף כספים ומנהלה 

  חיוב וגביה מלקוחות, חשבות שכר, לוגיסטיקה ורכש.  ,תחום הפעילות
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  בתחום הפעילותמצבת העובדים 

להלן פירוט מצבת העובדים בתחום שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש למועד 

  :31.12.2013 - ו 31.12.2012 םמיבהשוואה ליהדוח, בחלוקה לפי אגפים, 

31.12.2012  31.12.2013  
תחום שכר, נוכחות 

  נושומשאבי א

  כספים ומנהלה  24  22

  שיווק ומכירות  13  11

תמיכה, יישום וניהול   242  227
  פרויקטים

135  141  
מתכנתים, מנתחי מערכות 

  ותמיכת תקשורת

  סה"כ  420  395

  כוח אדם . חברותהנתונים אינם כוללים עובדים זמניים המועסקים באמצעות  

  13.3למידע נוסף אודות עובדי תחום הפעילות ראה סעיף.  

  ספקים 11.24

העולמית  IBMמתוצרת  Mainframeמחשב  והיינ החברההמחשב המרכזי של 

נעזרת בתוכנות  החברה. ")יבמהמשווק על ידי יבמ ישראל בע"מ (להלן ולעיל: "

מתקשרת  החברההפעלה ותוכנות סביבתיות להפעלת המחשב המרכזי, כאשר 

ספקים מיבמ ומאלה  זכויות שימוש בתוכנות הסכמים אשר במסגרתם היא מקבלתב

והספק העיקרי למחשב המרכזי הספק היחידי של תוכנות ההפעלה  הנהאחרים. יבמ 

הפסקת ש באופן ביבמ החברהשל התוכנות הסביבתיות ולפיכך קיימת תלות של 

 החברהעלולה לפגוע באופן מהותי ביכולת  בנושא התוכנות,ההתקשרות עם יבמ 

התקשרות ארוכת שנים של החברה עם על סמך  לספק את שירותיה ללקוחותיה.

  יבמ, החברה מעריכה כי הסיכוי להפסקת ההתקשרות עם יבמ נמוך. 

בנוסף, מחשבים נוספים במרכז המחשבים של החברה משתמשים במערכות הפעלה 

  ובתוכנות מתוצרת חברת מיקרוסופט העולמית. 

ועיים, יתר הספקים של החברה (ספקי חומרים, תוכנות ותשתיות, יועצים מקצ

תקשורת וטלפוניה, רכבים ופרסום) הנם ספקים אשר יש להם חלופות בשוק 

רכישות היקף הזה אשר פעילות ספקים בתחום לחברה אין ולחברה אין תלות בהם. 

  או יותר מסך ההוצאות של הקבוצה במאוחד.  5%מהם היוו 
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  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 11.25

  החלה על החברה בתחום הפעילות:להלן תיאור תמצית עיקרי הרגולציה 

 1198 - התשמ"אחוק הגנת הפרטיות  11.25.1

יוצא מתחום פעילות זה, מחזיקה החברה במחשביה המרכזיים, על פי  כפועל

חוק הגנת פי - וייחשב כמאגרי מידע על שיכולהסכמים עם לקוחותיה, מידע 

חוק הגנת והתקנות שהותקנו על פיו (להלן: " 1981 - הפרטיות, התשמ"א

  "). טיותהפר

ובאמצעותו מספקת  החברההמידע שבידי החברה כאמור, שייך ללקוחותיה של 

הגנת  חוקהתאם לבהחברה את השירותים נשוא ההתקשרות עם לקוחות אלו. 

הפרטיות, במידה והחברה מחזיקה מאגרי מידע, היא חייבת לעמוד בשלוש 

על פי החוק; (ב) דרישות, כדלקמן: (א) להחזיק מאגר מידע שנרשם על ידי בעליו 

מינוי ממונה על אבטחת מידע; (ג) דיווח, מידי שנה, על מאגרים המוחזקים על 

  ידה והגשת תצהיר כי לגבי כל אחד מהמאגרים נקבעו הזכאים בגישה אליהם. 

על אבטחת מידע  ממונהבהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות, מינתה החברה 

כמחויב על פי החוק. עם ידע די שנה לרשם מאגרי המימדווחת מוכן החברה 

זאת, חלק מלקוחות החברה טרם רשמו את מאגרי המידע שבבעלותם אצל רשם 

מאגרי מידע. בהתאם לשיחות שהתקיימו בין החברה לבין רשם מאגרי המידע 

לעניין אחריותה של החברה כמחזיקה של מאגרי מידע שטרם נרשמו כדין, סוכם 

י יפעלו לרישום מאגרי המידע כי בכפוף לפניית החברה ללקוחותיה כ

שבבעלותם, רשם מאגרי המידע לא יפעל כנגד החברה כמי שמחזיקה במאגר 

מידע שלא כדין. בהתאם לסיכום כאמור, החברה פנתה ופונה מפעם לפעם 

  ללקוחותיה בכתב בדרישה כי יפעלו לרישום כדין של מאגרי המידע.

11.25.2 Service Organization Control (SOC 1) 

מערכי בקרה ופיקוח בתהליך מתן שירותי השכר, הנוכחות  צבהעיהחברה 

(לשעבר  SOC1ומשאבי האנוש ללקוחות בהתאם לדרישות התקן האמריקאי 

SAS70( ,מערכי הבקרה  2013בספטמבר,  30 נכון ליום. בהתאם לחוות הדעת

והפיקוח הנהוגים בחברה, נבדקו ונמצאו אפקטיביים והם תואמים לדרישות 

הינו תקן חשבונאי העוסק בנושאי  SOC1תקן האמריקאי  התקן האמור.

לארגונים נותני  סביקורת חשבונות, מערכות מידע ובקרה פנימית. התקן מתייח

שירותים, כאלה שפעילותם, בצורה כלשהי של מיקור חוץ, משפיעה על הבקרה 

הכספית של לקוחותיהם ולכן הלקוחות נדרשים לבקר את אמינותם של אותם 

חוות הדעת כאמור לעיל, מעניקה ללקוחות (שביקשו ליישם  רות.נותני שי

) את האישור כי נותן השירות מיישם עקרונות נאותים של מראש תקינה זו

בקרה פנימית בתהליכי העבודה הקשורים לשירותים הניתנים לו על ידי נותן 

  השירותים.
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 הכרזה על מפעל חיוני 11.25.3

חירום, - רות עבודה בשעתהחברה הוכרזה כמפעל חיוני, בהתאם לחוק שי

, המסדיר את פעילות החברה בעתות חירום. מפעל חיוני הוא 1967 -תשכ"ז

מפעל שהוכרז ככזה על ידי משרדי הממשלה שהוסמכו לכך, שפעולתו חיונית 

לקיום הספקה ושירותיים חיוניים. החוק מסמיך את שר העבודה והרווחה 

ם שאינם עובדי החברה, לחייב, בעיתות חירום, עובדים של החברה ואנשי

  להתייצב לשירות עבודה בחברה. 

 ")התקן"ו/או  לניהול אבטחת המידע ("תקן אבטחת המידע ISO27001תקן  11.25.4

לניהול אבטחת מידע ISO27001 הוסמכה החברה לתקן ישראלי  2013בשנת 

יבוש של גהערכות רחבה מטעם מכון התקנים הישראלי. תהליך ההסמכה כלל 

להתאימם לדרכי העבודה הנדרשים שיטות עבודה במטרה  נהלי עבודה ושינוי

תקן אבטחת המידע הינו תקן המגדיר עקרונות שיטתיים  .תקןבהתאם ל

ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע בסביבה ארגונית.  ,ותכליתיים, להקמת

נוקט שיש בידו את ההסמכה לתקן, הארגון ש מעידתקן אבטחת המידע, 

   המצופים.באמצעים 

 חילן פנסיה –סכמי שיתוף פעולה בתחום הפעילות ה  11.25.5

, באמצעות חילן פנסיה, מעמידה ללקוחותיה שירותי תפעול ובקרה על החברה

  כספי עובדים המופקדים בקופות גמל וקרנות פנסיה.

בע"מ, חברה פרטית שהוקמה  ישירפעילות זו מתבצעת באמצעות חילן פנסיה 

מהון המניות של  65%-קה החברה ב, מחזידוח. למועד ה2009בחודש אוגוסט 

חילן פנסיה ישיר, כאשר יתרת המניות מוחזקות על ידי ה"ה רם כהן ועמית כהן, 

"). בין החברה לבין השותפים קיים השותפיםבחלקים שווים ביניהם (להלן: "

") הקובע הסדרים לגבי ניהול חילן הסכם בעלי המניותהסכם בעלי מניות ("

של הצדדים כבעלי מניות  םיותיהם והתחייבויותיהפנסיה וכן מסדיר את זכו

תוספת להסכם התקשרו החברה והשותפים ב 2012במאי,  23 ביוםבחילן פנסיה. 

אופציית בין היתר, הוענקה לחברה , לפיו 2011בתוקף מנובמבר  ,בעלי המניות

ולמשך תקופה  1.11.2016), אשר תהיה ניתנת להפעלה החל מיום CALLרכש (

חילן ב יהםהחזקותלחייב את השותפים למכור לחברה את מלוא  שנים, 10בת 

בנוסף להסכם בעלי . שהוגדר בהסכםמנגנון בהתאם ל, וזאת )35%( פנסיה

בין באותו מועד, בהסכם ניהול על פיו,  החברה והשותפים והמניות, התקשר

"). הסכם שירותי הניהולהיתר, יעניקו השותפים שירותי ניהול לחילן פנסיה ("

לתמורה לה יהיו הוראות ביחס  , בין היתר,הסכם שירותי הניהול נקבעוסגרת במ

שירותי הניהול, נשוא הסכם שירותי הניהול, וכן זכאים השותפים בגין העמדת 

לזכויות חילן פנסיה והשותפים לסיים את הסכם שירותי הוראות שונות ביחס 

    הניהול.
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  ) ITטכנולוגיות מידע ( .12

 פעילותמידע כללי על תחום ה 12.1

  כללי 12.1.1

בתחום פעילות זה עוסקת החברה במתן שירותים ופתרונות מתקדמים 

שהינם בעלי ערך מוסף ללקוחותיה וזאת באמצעות  ITבמספר תחומי 

(חברה בת בבעלות מלאה , אנקור !וויחברות בנות המתמחות בתחומן: 

 3 -ו 2.7סעיפים לפרטים ראה ( !ווילהתמזג לתוך  , אשר עתידה!ווישל 

    ").חברות תחום הפעילות: "יחד(להלן  SP Data - ו )לעיל

  תחומי הפעילות המרכזיים של הקבוצה בתחום הפעילות הינם כדלקמן: 

  יםשירותי תשתיות מחשוב מתקדמוביצוע פרויקטים  )1(

ואנקור, בביצוע פרויקטים  !וויבתת תחום זה עוסקת הקבוצה, באמצעות 

בות פתרונות אחסון, והעמדת שירותי תשתיות מחשוב מתקדמות, לר

גיבויים והמשכיות עסקית, וירטואליזציה, מחשוב ענן פרטי וכן מתן 

הפרויקטים  שירותים מקצועיים נוספים בתחומי תשתיות המחשוב.

מובילים  ITכוללים לרוב אספקה של מוצרי חומרה ורישוי של יצרני 

)IBM, Cisco, VMware, NetApp, Commvaul (הואינטגרצי 

שירותי  !וויכנולוגיות המידע של הלקוחות. כמו כן, מספקת למערכות וט

מלאה בענן  ITלהפעלת סביבת  (IaaS)תשתיות מחשוב כשירות 

(לפרטים  מלאות בענן (DR)ולהפעלת תוכניות התאוששות מאסון 

  . להלן) 12.8.1נוספים אודות תת תחום זה, ראה סעיף 

 ביצוע פרויקטים והעמדת שירותי אבטחת מידע  )2(

בביצוע פרויקטים והעמדת שירותי  בתת תחום זה עוסקת הקבוצה

אבטחת מידע, לרבות פתרונות ושירותים בניהול אירועי אבטחת מידע 

)SIEM) מוקדי אבטחת מידע ,(SOC זיהוי עוינים בשרתים ותחנות ,(

חקירות מחשוב,  ),DLPמניעת זליגת מידע ארגוני ( ,)APTהקצה (

ירוס ושירותים מקצועיים נוספים. אספקת רישוי למוצרי אנטי ו

 ITהפרויקטים כוללים לרוב אספקה של מוצרי חומרה ורישוי של יצרני 

. HP ESP (ArcSight), RSA (Ecat), Websenseמובילים כגון: (

  להלן). 12.8.2(לפרטים נוספים אודות תת תחום זה, ראה סעיף 
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 )BIביצוע פרויקטים והעמדת שירותי בינה עסקית ( )3(

אספקת ו שיווק, בSPחום זה עוסקת הקבוצה, באמצעות חברת בתת ת

ובביצוע פרויקטים בתחום הבינה עסקית. QlikTech של חברת  נותויריש

SP  משמשת כמפיצה בלעדית של תוכנתQlikView  בישראל, השייכת

לפרטים נוספים  .QlikTech International ABלחברת התוכנה הבינ"ל 

  .להלן 12.8.3ף אודות תת תחום זה, ראה סעי

  מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלו בו 12.2

  כללי

במסגרתו מוצעים ללקוחות ארגוניים  IT -פעילה בתחום שירותי ההקבוצה 

מוצרים, פתרונות ושירותים לבניית מערך טכנולוגי מתקדם לניהול ועיבוד המידע 

, תקשורת, חומרהארגוני. מערך טכנולוגיית המידע הארגוני מורכב ממרכיבי 

  , בסיסי נתונים, אמצעי ניהול, אמצעי הגנה ועוד. תוכנות

  

  הפעילות התפתחות פעילות הקבוצה בתחום

 -  2008בשנים . פעלה הקבוצה בתחום פעילות זה באופן מצומצם 2007עד שנת 

הרחיבה הקבוצה באופן מהותי את פעילותה בתחום פעילות זה, זאת  2011

  , כדלקמן:SP -, אנקור ו!ווי - תחום הפעילות באמצעות רכישת חברות

 IT -שתיות ההחליטה החברה להיכנס לתחום ת 2007בשלהי שנת  - ווי! רכישת

 !ווי - מהון המניות ומזכויות ההצבעה ב 80%והתקשרה בהסכם שבמסגרתו רכשה 

  .!ווימהונה המונפק של  100% -למועד הדוח מחזיקה החברה ב

אס.פי את רכישת השליטה בחברת החברה השלימה  2010במאי,  -  SPרכישת 

מהון  SP(" 60% מייסדיכאשר רכשה משני מוכרים (להלן: " ")SPדאטא בע"מ ("

 יתרת את החברה רכשה 2013 במרס, 20 ביום .SP-המניות ומזכויות ההצבעה ב

 100% -נכון למועד הדיווח, החברה מחזיקה ב .SP ממייסדי )SP  )40%-ב המניות

  . SP-מהון המניות וזכויות ההצבעה ב

SP ) מחזיקה בזיכיון הבלעדי להפיץ מוצר בינה עסקיתBusiness Intelligence של (

") ןהזיכיומעניקת "; "התוכנה(להלן, בהתאמה: " QlikTech International ABחברת 

"). למועד ןהזיכיוהסכם (להלן: " ןהזיכיומעניקת  עםבישראל, זאת על פי הסכם 

כאשר זכות ההפצה  2015הינו בתוקף עד לחודש אפריל  ןהזיכיוהדוח, הסכם 

כפי שאלה נקבעו בהסכם  הבלעדית של התוכנה בישראל כפופה לתנאים מסוימים

  . ןהזיכיו
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 6.5.2010יום ב, 21.4.2010יום בהחברה שפרסמה  ם(לפרטים נוספים ראה דיווחי 

-2010-01 -ו 2010-01-471537, 2010-01-454578, מספרי אסמכתא 17.5.2010יום בו

  , בהתאמה).485346

ה החליטה החברה להרחיב משמעותית את פעילות 2011בתחילת  – רכישת אנקור

 הקבוצההשלימה  22.3.2011לעיל, ביום  2.11וכאמור בסעיף  IT - בתחום תשתיות ה

מפעילותה העסקית של אנקור מערכות בע"מ באמצעות חברת  100%את רכישת 

   .!וויחברה בת בבעלות מלאה של אנקור תשתיות מחשוב בע"מ, 

תאם לרשם החברות בקשה לאישור הצעת מיזוג בהאנקור הגישה  2.1.2014ביום 

תמזג לתוכה  !ווי, לפיו 30.12.2013לחוק החברות, על פי הסכם מיזוג שנחתם ביום 

"). המיזוגאת אנקור, לרבות כלל ההתחייבויות, הנכסים, ההון, הפעילות וכו' ("

תמוזג המיזוג כפוף לאישור רשם החברות. במידה ויתקבל אישור כאמור, אנקור 

  ללא פירוק.  לתוך ווי!

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 12.3

גופים ממשלתיים וגופים  חברות תחום הפעילות פועלות, בין היתר, מולהואיל ו

לות נדרשות לעמוד בסטנדרטים מחמירים של יהפעתחום ביטחוניים, חברות 

הקבוצה עומדת בתקני איכות מקובלים בענף. כמו סודיות וכן בתקני איכות שונים. 

כן, ביצוע פרויקטים עבור לקוחות במגזר הציבורי נעשה בכפוף ובהתאם לחוק 

  , ותנאיו.1992 -מכרזים, התשנ"ב חובת 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 12.4

, נרשמה 2013בשנת  תחום הפעילותבהכנסות  10% - הצמיחה בשיעור של כעל אף 

 תהגולמייות ידה ברווח התפעולי של המגזר וזאת לאור שחיקה בשיעורי הרווחיר

השחיקה ברווחיות מקורה עסקאות בתחום תשתיות המחשוב. בעיקר של 

בהתגברות התחרות, מאפייני גודל ותמהיל עסקאות ביחס לשנה קודמת ושינוי 

  בשער החליפין של הדולר.

 הותית על תחום הפעילותשינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מ 12.5

מגזר הפעילות הנו דינאמי מאוד ומאופיין בשינויים טכנולוגיים תכופים (כגון השקת 

טכנולוגיות חדשות ע"י יצרנים קיימים ויצרנים חדשים לרבות הרבה חברות הזנק 

העוסקות בתחום), שינויים במגמות והעדפות הלקוחות, ופעילות ענפה של מיזוגים 

רנים. לפיכך החברות הפועלות בתחום זה נדרשות להתאים את ורכישות בין היצ

עצמן באופן שוטף ובמהירות לדרישות השוק, לצורכי הלקוחות ולהיצע 

  ונטיים. והטכנולוגיות והיצרנים הרל
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 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות 12.6

לדעת החברה קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים לפעילותה בתחום הפעילות, 

גורם  - ספקי חומרה ותוכנה איכותיים התקשרויות עם יקריים שבהם הינם:אשר הע

הצלחה עיקרי בתחום הפעילות הוא איכות היצרנים אותם הקבוצה מייצגת ובשמם 

 מוניטיןו ,מערך שיווק, איכות הניהול, איכות השירות, כוח אדם איכותי ,היא פועלת

שרות עם לקוחות חדשים ו/או מוניטין וניסיון הנם גורמי הצלחה מרכזיים בהתק -

   הגשת הצעות למכרזים.

לקוחות תחום  - פיננסית איתנות לתחום הפעילות הם: העיקריים הכניסה חסמי

, ידע ,יתנות פיננסיתא כי לנותן השירותים תהיה הפעילות, על פי רוב, דורשים

  ביישום הפתרונות המוצעים. מוכחת יכולתו ןניסיו

 עמידה למעט בתחום הפעילות, מהותיים יציאה יחסמהחברה, לא קיימים  להערכת

  למתן שירותים.  טווח ארוכות חוזיות בהתחייבויות

 בתחום הפעילות ושינויים החלים בו מבנה התחרות 12.7

תחום הפעילות נחשב לתחום תחרותי מאוד, כאשר קיימים בשוק מספר רב של 

חברה מתחרים, אולם, בהיעדר נתונים סטטיסטים מוסמכים, אין באפשרות ה

המוצר, השירות  מחיר מתרכזת בעיקר סביב לאמוד את חלקה בשוק. התחרות

ואיכותו. לאור רמת התחרות הגבוהה, מקפידה החברה על מתן שירות אמין 

ומקצועי ללקוחותיה. לפרטים אודות מתחריה העיקריים של החברה בתחום 

  להלן. 12.15הפעילות ראה סעיף 

 ושירותיםמוצרים  12.8

לעיל, בתחום פעילות זה, עוסקת החברה, באמצעות חברות  12.1.1כאמור בסעיף 

ביצוע פרויקטים והעמדת ) 1הפעילות, בשלושה תתי תחומים כדלקמן: (תחום 

) ביצוע פרויקטים והעמדת שירותי אבטחת 2שירותי תשתיות מחשוב מתקדמות; (

  .)BI) ביצוע פרויקטים והעמדת שירותי בינה עסקית (3( - מידע; ו

ר עיקרי המוצרים והשירותים אותם מספקת הקבוצה בתתי תחומי להלן תיאו

  הפעילות כאמור:

 פרויקטים ושירותי תשתיות מחשוב מתקדמיםביצוע  12.8.1

את השירותים  ואנקור !ווי באמצעותבתת תחום זה, מציעה החברה,   

  הבאים:

 תוכנה וחומרה מרכיבי פרויקטי אחסון וגיבוי כוללים  - אחסון וגיבוי

של נגישות למידע ובשיפור משמעותי בזמינות,  ללקוח המספקים

הינן שותפות עסקיות בכירות של ספקי תשתיות  רואנקו !ווימערכותיו. 

IT  :כגון- IBM ,NetApp  ,Cisco ו- VMWARE .  
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 פתרונות מחשב למצבי חירום  – עסקית המשכיותDR  התאוששות)

 בתחומים שונים. מאסון) 

 ומשאבי מחשוב אחרים כדי לייעל  איחוד שרתים ביצוע -וירטואליזציה

   את תשתיות המחשוב הארגוני.

 מחשוב ענן פרטי - )Private Cloud ( פתרון טכנולוגי המאפשר האחדה

ומערכות , תוך שילוב פתרונות וירטואליים בארגוןמשאבי המחשוב של 

  בקרה מתקדמות.

 בנקי שעות מראש וחוזי שירות. 

 שירותי תשתיות כשירות (IaaS) - (Public Cloud)  שימוש ארגוני

במשאבי מיחשוב (לרבות עוצמת עיבוד ושטח אחסון) כשירות וזאת 

  כחלופה אפקטיבית לרכישת תשתיות מיחשוב ייעודיות לארגון.

הכנסות הקבוצה מביצוע פרויקטים ושירותי תשתיות מחשוב מתקדמים   

  . 2013מסך הכנסות תחום הפעילות בשנת  75.8%-היוו כ

 והעמדת שירותי אבטחת מידע יםפרויקטביצוע  12.8.2

  את השרותים הבאים: !ווי באמצעותבתת תחום זה, מציעה החברה,   

 ניהול אירועי אבטחת המידע (SIEM)  - SIEM )Security Information & 

Event Management(  מערכותSIEM  קולטות ומעבדות ארועי אבטחת

פעולות מעקב אחר תהליכים עסקיים, איתור חריגות במידע לרבות 

  בזמן אמת.התראות על פעולות ו/או אירועים חריגים ומתן עסקיות 

 ) מוקד אבטחת מידעSOC (Security Operation Center - -  מוקד

 ארגון.באבטחת מידע ארועי לניהול ובקרה של 

  מניעת זליגת מידע ארגוני(DLP) -  פתרון טכנולוגי לאכיפת מדיניות

 יטור ומניעת זליגת מידע. נלרבות בתחנות הקצה אבטחת מידע 

  זיהוי עוינים בשרתים ותחנות הקצהAPT  

הכנסות הקבוצה מביצוע פרויקטים והעמדת שירותים בתחום אבטחת   

  . 2013מסך הכנסות תחום הפעילות בשנת  10.2%- מידע היוו כ

 )BIבינה עסקית ( ושירותיפרויקטים  12.8.3

ת וערכק במהעוס) הינו תחום Business Intelligenceבינה עסקית (  

מפיק הארגון  BIבאמצעות מערכות  .עסקייםתומכות החלטה בנושאים 

ניהוליות  קבל החלטותמנותח ומשמעותי לארגון ובכך מאפשר למידע 

המידע המנותח מוצג למשתמשים באופן  בזמן אמת.מבוססות מידע 

  ידידותי באמצעות מצגים ויזואליים, כלי אנליזה ודוחות. 
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 QlikView, כמפיצה בלעדית של תוכנת SPהחברה משמשת, באמצעות   

. QlikTech International ABבישראל, השייכת לחברת התוכנה הבינ"ל 

ה לשוק בישראל בעצמ QlikViewמשווקת את תוכנת  SPחברת 

שירותי יישום של פתרונות  המציע SP ,ובאמצעות משווקי משנה. בנוסף

והכוללים   QlikTechשל חברת QlikViewהמבוססים על מוצרי 

  אינטגרציה למערכות וטכנולוגיות המידע של הלקוחות. 

מסך הכנסות תחום  14.0%- הכנסות הקבוצה מתחום בינה עסקית היוו כ  

  . 2013בשנת  הפעילות

 סות פילוח הכנ 12.9

בתחום תשתיות מחשוב אבטחת מידע הקבוצה  הכנסות אודותלהלן נתונים 

  ):ש"ח אלפיבהנתונים ( 2011 - ו 2012, 2013שנים ב ובינה עסקית

  שיעור מכלל הכנסות החברה  הכנסות  

2013  2012  2011  2013  2012  2011  

תחום תשתיות  
מחשוב אבטחת 
  מידע ובינה עסקית

237,374  215,834  201,047  56.5%  55.2%  55.6%  

  

להלן פירוט התפלגות הכנסות הקבוצה בתחום הפעילות לפי סוגי הפעילות השונים 
  ₪):כאמור (באלפי 

  2013  2012  2011  

הכנסות סך  %  הכנסות  סוג פעילות
  החברה

סך  %  הכנסות
 הכנסות 
  החברה

סך  %  הכנסות
 הכנסות 
  החברה 

  76.5%  153,719  77.5%  167,290 75.8% 179,854 תשתיות מחשוב

  10.9%  21,892  8.0%  17,345 10.2% 24,195 )1(אבטחת מידע 

  12.6%  25,436  14.5%  31,199 14.0% 33,325  בינה עסקית

  100%  201,047  100%  215,834  100%  237,374  סה"כ

 זו פעילות ,Trend Microהכנסות משיווק מוצרי כללו  2011הכנסות אבטחת מידע בשנת  )1(

 .31.12.2011הסתיימה ביום 

 לקוחות 12.11

ממוקדת בחברות וארגונים בינוניים וגדולים, הפועלים  ,פעילות הקבוצה בתחום זה

נכון למועד הדו"ח, אין לקבוצה תלות בלקוח כלשהו בתחום  .בענפי המשק השונים

, לא היו לחברה לקוחות בתחום זה אשר ההכנסות 2013 -ו 2012 שניםהפעילות. ב

  כנסות הקבוצה במאוחד. או יותר מסך ה 10%מהם היוו 
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 מוצרים חדשים 12.12

המוצרים החדשים העיקריים בהם התמקדה החברה בתחום הפעילות  2013בשנת 

, פתרונות למניעת כפילויות Ciscoפתרונות תשתית מחשוב מבית ו הי

Deduplication)( ,) מוצרי אחסון עם זיכרון מהירflash diskמבית ( Symantec ו- 

Data Domain – EMCתרונות , ופData Protection  מביתCommvault ו- 

Actifio.  

 שיווק והפצה 12.13

הלקוחות  בסיס להרחבת של חברות תחום הפעילות מכוון והמכירות השיווק מערך

בלקוחות.  רמת השירות שיפור ידי הקיים על הלקוחות בסיס על וכן לשמירה

על  שמירה תוך ועצמאי, ישיר שיווק פועלות החברות באמצעות במרבית המקרים

להם,  המוצע המוצרים והשירותים סל והרחבת הלקוחות הקיימים עם הקשר הרציף

  שיווקי. כיעד לארגונים שסומנו יזומה פנייה לרבות באמצעות

 אנשי ידי-של חברות תחום הפעילות מתבצעות על והמכירות השיווק פעילות

 SPוק והמכירה של השיו פעילות. סוגי המוצרים והשירותים פי-על מכירות ייעודיים

  .משנה באמצעות שילוב של מפיצי הבחלק תמבוצע QlikViewלמוצרי 

הצעות  לקבלתמכרז  בהליכימפעם לפעם  חברות תחום הפעילות משתתפותבנוסף, 

  .פוטנציאליים לקוחות ידי-על מעת לעת מחיר המפורסמים

 צבר הזמנות 12.14

(לעומת  ₪אלפי  44,569 - הסתכם ב 31.12.2013צבר ההזמנות בתחום הפעילות ליום 

). להלן הרכב צבר ההזמנות בהתפלגות לפי 31.12.2012ליום ₪ אלפי  55,313סך של 

   : תקופת ההכרה הצפויה

₪ צבר הזמנות באלפי תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה
 31.12.2013ליום 

₪ צבר הזמנות באלפי 
  31.12.2012ליום 

 29,934 25,021 רבעון ראשון 

  11,210  2,337  רבעון שני 

  3,109  2,337  רבעון שלישי 

  2,984  2,337  רבעון רביעי 

  8,076  12,537  ואילךמתום השנה 

  55,313  44,569  סה"כ

  ., אין לקבוצה צבר הזמנותQlikViewבפעילות שיווק ומכירת של מוצרי 
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 תחרות והתמודדות הקבוצה עם התחרות 12.15

השאר, מהמצב  ומושפע בין אגרסיבית בתחרות דינמי, מאופיין תחום הפעילות הינו

 רבות חברות בישראל קיימות טכנולוגיות. ומהתפתחויות ובעולם בארץ הכלכלי

 והשירותים הפתרונות בתחום. מרבית ושירותים מוצרים המוכרות ומספקות

 מתחרים וכניסת ,רבה התחרות ולכן ייחודיים הקבוצה אינם ידי על המוצעים

אין  בהיעדר נתונים סטטיסטים מוסמכים, .יחסית קלה לתחום הינה פוטנציאליים

  ביכולתה של החברה להעריך את חלקה של הקבוצה בתחום הפעילות.

זה, קיימת  בשל רמת התחרות הגבוהה, וההתקדמות הטכנולוגית המהירה בתחום

התחרות בין הגופים  הפעילות. במחירי מוצרי ושירותי תחום ורציפה ירידה מתמדת

בירידה במרווחים, בהעמדת אשראי ללקוחות  מתבטאת הפועלים בתחום פעילות זה

הפעילות  בתחום ובהרכב ובמגוון המוצרים. התחרות לתקופות הולכות וגדלות

 הלקוח בהחלטת הדומיננטי ובראשונה, על מחיר הפתרון כמרכיב מבוססת, בראש

 ניסיוןהו מוניטין יה,אינטגרצה יכולות בפניו. החלופות המוצגות את ובבחינתו

  תחרות.נוספים המשפעים על רמת ה משמעותיים הם גורמים מי הפעילותבתחו

תשתיות המחשוב הם אמת מחשוב, טריפל  בתחום החברה, מתחריה ידיעת למיטב

 , מלם תים ואחרים. בתחוםקבוצת וואן, בינת, נטקום, Glasshouse -טלדורסי, 

ינה העסקית הם תחום הבוב ואחריםספיידר  2BSecure, TrustNet אבטחת מידע

  היצרנים שלהלן ושותפיהם העסקיים בישראל: יבמ, מיקרוסופוט, סאפ ואחרים.

 עונתיות  12.16

ניסיון העבר מלמד כי על פי רוב קיים ברבעון הרביעי גידול בהיקף המכירות של 

מוצרי תחום הפעילות. להערכת החברה, הגידול במכירות ברבעון הרביעי נובע מכך 

חברות וארגונים מבצעים הערכה של עמידה ביעדי  שלקראת סוף שנת הכספים

התקציב לאותה שנה. יתרת התקציב שלא נוצלה, מופנית לרכישת מוצרי תוכנה 

  ו/או שדרוגם דבר המביא לגידול בהכנסות בתחום זה ברבעון האחרון.

 2012, 2013להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות הקבוצה בתחום הפעילות בשנים 

  ים):(באחוז 2011-ו

  2013  2012  2011  

  14.1%  25.2%  26.6%  )1( רבעון ראשון

  27.4%  26.1%  25.0%  רבעון שני

  23.7%  21.6%  19.9%  רבעון שלישי

  34.8%  27.1%  28.5%  רבעון רביעי

  .2011לא כלל את פעילות אנקור שאוחדה החל מהרבעון השני של  2011) הרבעון הראשון של 1
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 כושר אספקת מוצרים ושירותים 12.17

הקבוצה מקיימת קשר ישיר עם ספקי המוצרים איתם היא קשורה. קשריה עם מיטב 

יצרני התוכנה בעולם מאפשר לה, בדרך כלל, לספק את המוצרים הנדרשים 

  . יםללקוחותיה תוך פרקי זמן קצר

 רכוש קבוע ומתקנים 12.18

למועד הדו"ח, חברות תחום הפעילות מנהלות את פעילותן ממשרדים במרכז 

  אנקור בפתח תקווה.יים, באור יהודה ובמשרדי העסקים בשפ

 מחקר ופיתוח 12.19

  אין לחברות תחום הפעילות הוצאות מחקר ופיתוח בתחום זה.

 נכסים בלתי מוחשיים 12.20

כאמור לעיל, בתחום פעילות זה מספקת הקבוצה פתרונות מבוססי תוכנת בסיס 

ת הבסיס שפותחה על ידי ספקי תוכנה בינלאומיים. זכויות הקניין הרוחני בתוכנ

נותרת בידי היצרן כאשר הלקוח, בדרך כלל באמצעות הקבוצה, מקבל רישיון 

  לשימוש בתוכנה האמורה.

חברות תחום הפעילות אינן הבעלים הרשום של זכויות קניין רוחני כלשהן (למעט 

אתרי אינטרנט), וזכויותיהן בתחום הפעילות מוגנות (ככל שהן מוגנות) בהתאם 

  להוראות הדין.

 נושיהון א 12.21

   :2013בדצמבר,  31ליום  להלן תרשים המבנה הארגוני של תחום הפעילות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דאטא.ואס.פי  אנקור, !ווימר אלי זיברט, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה המשמש כיו"ר הדירקטוריון של החברות  )1(

תוך ל אנקור של לאישור הצעת מיזוג הגישה ווי! בקשה  2.1.2014ביום אנקור. מהון המניות של  100% -חזיקה במ !ווי )2(
צפוי מנכ"ל אנקור לאחר השלמת המיזוג, אנקור תמוזג לווי! ללא פרוק.  ,כפוף לקבלת אישור המיזוגבבאופן ש ,!ווי

  .2.7גוף הממוזג של ווי! ואנקור. לפרטים נוספים ראה סעיף כמנכ"ל הלשמש 
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 מצבת העובדים בתחום הפעילות 

ם בתחום הפעילות במועד הדו"ח, בחלוקה לפי להלן פירוט מצבת העובדי

  :תתי תחומי פעילות

טכנולוגיות תחום 
  )ITמידע (

31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011  

  6  6  6 הנהלה

  14  16  15  מנהלה וכספים

  87  89  84  תשתיות מחשוב

  24  18  22  )1(אבטחת מידע 

  39  42  43  בינה עסקית

  170  171  170  סה"כ

תוכנה של פעילות ההפצה נובע מסגירת  2012ר עובדי תחום אבטחת מידע בשנת הקיטון במספ) 1(
Trend Micro 2011בדצמבר,  31ביום  בישראל.   

 ספקים 12.22

עם מרבית ספקיה לקבוצה הסכמים מחייבים לתקופות קצובות. בדרך כלל, 

נקבע במסגרת ההסכמים האמורים כי הקבוצה הינה משווקת או נציגה 

קרים בלעדית). בהסכמים עם חלק מהיצרנים מעניקה בישראל (בחלק מן המ

  הקבוצה שירותי תיקונים במסגרת אחריות היצרן למוצר וכן שירותי תמיכה. 

 !וויהספקים המרכזיים של  - ספקים מהותיים בתחום תשתיות המחשוב

(באמצעות מפיץ)  IBM ,VmWareבתחום תשתיות המחשוב הינם  ואנקור

NetApp (באמצעות מפיץ)ו , - Cisco (באמצעות מפיץ)   .  

חברת  ווי!הספקים המרכזיים של  – ספקים מהותיים בתחום אבטחת מידע

HP ESP   אשר משווקת את מוצרי אבטחת המידע של חברתHP םוביניה 

ArcSight.   

בתחום הפצת מוצרי  -ספקים מהותיים בתחום הפצת מוצרי בינה עסקית 

, זאת QlikTech International AB - מהותיהבינה העסקית לקבוצה ספק 

הינו  ןהזיכיו. למועד הדוח, הסכם ןהזיכיולבין מעניקת  SPעל פי הסכם בין 

, כאשר זכות ההפצה הבלעדית 2015למחצית הראשונה של שנת בתוקף עד 

של התוכנה בישראל כפופה לתנאים מסוימים כפי שאלה נקבעו בהסכם 

   .ןהזיכיו

של הקבוצה עם ספקים אלו, או אופי ההתקשרות  תיפסק התקשרותהו ככל

תשתנה באופן מהותי, או יקטן מהותית הביקוש למוצרי  ספקיםעם אותם 

הספקים, או ימונו מפיצים נוספים לאלה הקיימים היום, הכנסות הקבוצה 

  . מתחום פעילות זה עלולות להיפגע באופן מהותי
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מסך  10%ם (מעל להלן פרטים אודות תשלומי החברה לספקים המהותיי

  (באלפי ש"ח):  2013 - ו 2012בתחום הפעילות בשנים,  )רכישות הקבוצה

  2012  2013  ספק

מסך  %  רכישות   
רכישות תחום 

  הפעילות

מסך  %  רכישות 
רכישות תחום 
  הפעילות

  12.9%  17,631 7.2% 11,228 ספק א'

  56.7%  77,472 56.9% 88,799 ספק ב'
  

   אימדיניות החזקת מל 12.23

בהתאם להזמנות רישיונות מספקיה חומרה וואנקור  !ווי תורוכשעל פי רוב 

  . ןת מלקוחותיהומקבל ןשה

נסיון הנהלה והוא נשען על ת ותחזיעל פי  נקבעלסוף תקופה, מלאי רמת ה

. במקרים היצרנים ותוכניות העבודה של האספקה בזמני בהתחשב העבר,

חברה היצרן מציע אותם במחיר שלדעת ה מוצרים למלאירוכשים  ,מסוימים

בנוסף הקבוצה  הזדמנותי וכי להערכת החברה ניתן למוכרם בפרק זמן קצר.

ברמה הנדרשת למימוש הסכמי התחזוקה עליה בהיקף בסיסי מלאי מחזיקה 

 היא חתומה.

  הליכים משפטיים 12.24

(להלן: "הרשות") הגיעו חוקרי הרשות להגבלים עסקיים  2012במאי,  21ביום 

רשות ערכו החוקרי . (להלן: "מועד פתיחת החקירה") ווי!ברת למשרדי ח

ממועד פתיחת החקירה ועד למועד חיפוש והעתיקו קבצי מחשב שונים. 

פרסום הדוחות, זומנו מפעם לפעם מנהלים ואנשי מכירות בווי לחקירה וכן 

פרסום זה, נכון למועד   ווי העבירה מסמכים נוספים לרשות בהתאם לנדרש.

(לפרטים נוספים ראו דוח אין לחברה מידע נוסף בקשר עם מהות החשדות, 

  ).2012-01-130731, אסמכתא 2012במאי  21מיידי שפרסמה החברה מיום 
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  עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה .13

זה בא לכלול נתונים על פעילות הקבוצה בכללותה ומהווה תוספת כללית  סעיףהמידע ב

בסעיף זה בצירוף המידע . המידע עילל 12 -ו 11פעילות הקבוצה כאמור בסעיפים ור לתיא

  משקף תיאור של כלל עסקי הקבוצה על בסיס מאוחד.לעיל, 

 רכוש קבוע ומתקנים  13.1

  שכירות הסכמי 13.1.1

   .אתרים שבעה מתוך מתבצעת הקבוצה פעילות

   ):ש"ח(באלפי להלן פרטים אודות הסכמי השכירות למועד הדוח  13.1.2

דמי שכירות  שטח במ"ר   מיקום  הנכס
חודשיים 

  ₪) (אלפי 

תאריך סיום 
  ההתקשרות

  14.4.2019  438   5,065  אביב-, תל8רחוב מיטב   )1(משרדי החברה 

  30.11.2015  47  645  , חיפה157רחוב יפו   ) 2(משרדי החברה 

  14.4.2018  23  40  , רעננה9רחוב דפנה   )DR )3אתר 

, ראשון 18ז'נסקי רחוב רו  )4(משרדי חשבים הרגל 
  לציון

608  21  31.5.2014  

קריית ויצמן, פארק המדע, נס 
  ציונה 

895  54  1.5.2021  

  19.8.2014  42  643  מרכז העסקים בשפיים )5( ווי!משרדי 

, אור 3רחוב יוני נתניהו   )6(משרדי אס.פי. דאטא
  יהודה

320  15  30.6.2015  

  14.2.2015  35  696  וה, פתח תקו38רחוב השחם    )7( אנקורמשרדי 

447  40  14.2.2018  

   אביב בתל החברה משרדי  )1(

 בניין תשכור לפיו לחברה קשור שאינו ג' צד עם שכירות בהסכם החברה התקשרה 2011 ביולי, 1 ביום

 השלמת ממועד שנים 7 של תקופה למשך זאת "),החדש המבנה" (להלן: אביב בתל 8 מיטב ברח' משרדים

   נוספות. שנים בשלוש השכירות תקופת את להאריך החברה של אופציה עם ההתאמה עבודות

 שאינו ג' מצד החברה שוכרת אותו החדש למבנה פעילותה את החברה העתיקה 2012 באפריל, 15 ביום

   ש"ח. אלפי 13,605 של בסך הסתכמו 2012 בשנת ההתאמה עבודות עלות .לחברה קשור

 קומות 5 עיקרי), שטח מ"ר 4,027( ברוטו מ"ר 5,065 בנות משרדים קומות 7 בן בניין הינו החדש המבנה

  טכניים). ושטחים מחסנים (ממ"ד, שונים תפעול שטחי ועוד חניות 181 המכילות מ"ר 6,723 בנות מרתף

  ש"ח. אלפי 5,256 -בכ להסתכם צפויים החברה שתשלם ומחסנים) חניות (כולל השנתיים השכירות דמי
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   יפהבח החברה משרדי  )2(

 קומת לשכירות לחברה קשורצד שלישי שאינו  עם שכירות בהסכם החברה התקשרה 18.12.1997 ביום

 ביום בחיפה. 157 יפו ברחוב נמצא המשרדים מבנה ").השכירות הסכם(" מ"ר 645 של בשטח משרדים

 יםהשנתי השכירות דמי .30.11.2015 עד השכירות תקופת להארכת בהסכם החברה התקשרה 21.8.2012

   ש"ח. אלפי 564 -בכ להסתכם צפויים החברה שתשלם חניות) (כולל

  ברעננה DR - ה אתר  )3(

 בסדר מחשבים חדר להשכרת לחברה קשורצד שלישי שאינו  עם בהסכם החברה התקשרה 25.2.2013 ביום

 ,9 דפנה ברחוב נמצא DR-ה אתר ").DR-ה אתר(" DR כאתר החברה את מששיש ,מ"ר 40 -כ של גודל

 ושירותים חשמל מיזוג, ים(כולל השנתיים השכירות דמי .14.4.2018 עד הנה השכירות תקופת .נהרענ

   ש"ח. אלפי 276 -בכ להסתכם צפויים החברה שתשלם )בהסכם שקבעו כפי נוספים

   הרגל חשבים משרדי  )4(

סכם , ראשל"צ, זאת על פי ה18 ירוז'נסקאת פעילותה ממשרדים ברחוב כיום מנהלת הרגל  חשבים

 ביוםמסתיימת . תקופת השכירות הנוכחית עם צד שלישי שאינו קשור לחברה 4.1.2007 יוםשכירות מ

31.5.2014.  

מ"ר של משרדים  895התקשרה הרגל עם צד שלישי שאינו קשור לחברה לפיו תשכור  19.8.2013ביום 

ה לאכלס את המשרדים הרגל צפוי"המשרדים החדשים").  בקריית ויצמן (פארק המדע), נס ציונה (להלן:

ת השכירות פתקו וזאת בכפוף לסיום עבודות ההתאמה של המשרדים החדשים. 2014החדשים במאי 

אופציה להאריך את ההסכם  להרגל, כאשר 28.2.2021מסתיימת ביום של המשרדים החדשים הראשונה 

ת השנתיים שתשלם ע בהסכם. דמי השכירוכקבו נאיםשנים, בכפוף לעמידה בת 3לתקופה נוספת של 

  .אלפי ש"ח 648 -הרגל צפויים להסתכם בכ

  ווי! משרדי  )5(

מנהלת את פעילותה ממשרדים במרכז העסקים בשפיים, זאת על פי הסכם שכירות  !ווי הדוח, למועד

מ"ר.  643 -עם צד שלישי שאינו קשור לחברה. השטח הכולל של המושכר הינו כ 2009ביוני  8 מיום

עד למועד סיום הסכם השכירות צפויה ווי! לשלם דמי . 19.8.2014-ויה להסתיים בצפ תקופת השכירות

  אלפי ש"ח. 360 - שכירות בסך שלכ

  דאטא אס.פי משרדי  )6(

צד שלישי שאינו מ 13.1.2010אס.פי דאטא שוכרת את משרדיה שבאור יהודה על פי הסכם שכירות מיום 

  השנתיים השכירות דמי. 30.6.2015 כירות עדהצדדים הסכימו להאריך את הסכם הש .קשור לחברה

  .₪ אלפי 180 -בכ להסתכם צפויים
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  משרדי אנקור ) 7(

על פיהם שכירות  מילחברה בהסכ יםקשור םשאינ םשלישי דיםהתקשרה אנקור עם צד 9.1.2013ביום 

בפתח תקווה  38משרדים ברחוב השחם  ןבבניימ"ר  696בשטח כולל ומחסן  שוכרת אנקור משרדים

. כמו כן, הסכם 14.2.2015). תקופת השכירות, נשוא הסכם השכירות, הינה עד ליום הסכם השכירות("

השכירות החדש מקנה לאנקור שלוש תקופות אופציות נוספות, בנות שנה כל אחת, להארכת הסכם 

 420 -בכ להסתכם צפויים השכירות הסכם בגין אנקור שתשלם השנתיים השכירות דמיהשכירות החדש. 

   ש"ח. אלפי

עם צדדים שלישים  26.2.14 ביוםהתקשרה אנקור לעיל,  3כמפורט בסעיף  ווי!עם הצפוי לאור המיזוג 

בפתח תקווה  38שאינם קשורים לחברה להגדלת שטחי המשרדים של אנקור ברחוב השחם  אחרים

 -מ"ר מה 447חסן בשטח כולל של ), על פיהם יושכרו לאנקור משרדים ומ"(להלן:" המשרדים הנוספים

  עובדי ווי! כחלק מתוכנית המיזוג של החברות.את . המשרדים הנוספים ישמשו 14/02/2018ועד  1/4/2014

  רכוש קבוע 13.1.3

   לדוחות הכספיים. 12ראה באור 

 נכסים בלתי מוחשיים 13.1.4

 לדוחות הכספיים. 13ראה באור 

 ביטוח  13.2

: ביטוח תכולה, ביטוח רכוש, ביטוח ןמבוטחת בגין סיכונים שונים כמפורט להלחברה ה

פריצה, ביטוח אבדן רווחים, ביטוח נזקי טבע, ביטוח ציוד אלקטרוני, ביטוח חבות 

מעבידים, ביטוח כספים, ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, אש מורחב וביטוח 

חבות כלפי צד שלישי. כמו כן, לחברה ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. הכיסוי 

  הביטוחי כאמור מותנה בתנאים וכפוף לחריגים המקובלים הקבועים בפוליסות.

  ביטוח.-להערכת הנהלת החברה, החברה אינה נמצאת במצב של תת

  הון אנושי 13.3

  תיאור המבנה הארגוני  13.3.1

בכללותה והן על  הקבוצההקבוצה עומד מנכ"ל החברה האחראי הן על ניהול  בראש

, נוכחות ומשאבי אנוש. בראש חשבים הרגל, חילן ניהול תחום פעילות מתן שירותי שכר

עומדים מנהלים אשר מופקדים על ניהול אותן חברות, כאשר  SP, אנקור, ווי!פנסיה, 

בכל אחת מחברות הקבוצה קיים מבנה ארגוני מפורט. בנוסף, קיים בקבוצה מערך ניהול 

ערך הניהול המורכב ממטה ניהולי, אגף כספים ולוגיסטיקה ומחלקת משאבי אנוש. מ

  כאמור מעניק שירותים לכלל הקבוצה. 
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  קבוצהצבת העובדים של המ 13.3.2

 םמילילהלן פירוט מצבת העובדים בקבוצה בחלוקה לפי תחומי פעילות, 

  ובסמוך לפני מועד הדוח: 31.12.2013- ו, 31.12.2012

בסמוך   31.12.2013  31.12.2012
 למועד הדוח

  )1(תחום פעילות

 א סווגו לתחומי הפעילותמטה ועובדים של  7  7  8

  מתן שירותי שכר, נוכחות ומ"א  422  420  395

  טכנולוגיות מידע   172  170  171

  סה"כ  601  597  574

כוח אדם לעבודות חברות ) הנתונים דלעיל אינם כוללים עובדים זמניים המועסקים באמצעות 1(

  בעלות אופי זמני, זאת בהיקף לא מהותי.

  בוצההסכמי העסקה של עובדי הק 13.3.3

בסיס שכר  על, יםעבודה אישי הסכמיעובדי הקבוצה, מועסקים באמצעות כל 

חלק מהסכמי ההעסקה בחברה מפנים להוראות המפורטות . או שעתי חודשי

מסמך כללי המסדיר את כללי ב"מדריך לעובד" של הקבוצה. המדריך לעובד הינו 

השכר  , בנוסף לתנאי")המדריך לעובד: "להלןקבוצה (ונהלי העבודה ב

   .כאמור בהסכם עבודה אישיהמפורטים  ים של כל עובדיהספציפ

בסיס שכרם  עלמעביד מחושבות -התחייבויות הקבוצה בשל סיום יחסי עובד

האחרון של העובדים ובהתאם לחוק פיצוי פיטורין ומכוסות במלואן באמצעות 

זית ה מרכקופ ,תשלומים שוטפים לחברות הביטוח בגין פוליסות ביטוח מנהלים

  מעביד.  -ידי יתרת התחייבויות בשל סיום יחסי עובד - וכן עללפיצויים 

בנוסף, להסכמי ההעסקה האישים מתבקש כל אחד מעובדי החברה לחתום על 

הסכם סודיות. כמו כן, במסגרת מערך האבטחה של החברה, חותם כל אחד 

  מעובדי הקבוצה על קובץ הוראות ונהלי אבטחת מידע.

ין לה תלות בעובד ספציפי אשר לא ניתן יהיה להחליפו , אהחברהלהערכת 

יחסי העבודה במסגרת תקופת ההודעה המוקדמת, לה מחויבים העובדים. 

   בקבוצה הם תקינים.

ראה לפרטים אודות הסכמי העסקה וניהול של נושאי משרה בכירים בחברה, 

  לפרק ד' (פרטים נוספים), לדוח התקופתי. 21תקנה 



- 45 - 

 הדרכה ואימונים  13.3.4

החברה מספקת הדרכה שוטפת לעובדיה בתחומי חוקי השכר השונים וביישומי 

העובדים מהווה חלק  הכשרתמערכות המחשב השונות. החברה מאמינה כי 

 קבוצה מקיימת הכשרותחיוני מהצלחתו של כל עובד ועובד בתפקידו. ה

רכי וולצ , לצרכיובהתאם לתפקיד העובד ,והדרכות באופן סדיר לעובדיה

  . הקבוצה

  לוואות לעובדיםה 13.3.5

לנהלים הפנימיים.  קבוצה מאפשרת לעובדיה לקבל הלוואות בהתאםה

ובוותק שלו  של העובד השכרבגובה ההלוואות הניתנות תלויות, בין היתר, 

 .המחירים לצרכן ונושאות ריבית צמודות למדדלעובדים הנן ההלוואות בחברה. 

, 31.12.2013כום ההלוואות שהעמידה החברה לעובדים כאמור, נכון ליום סך ס

אלפי ש"ח לסמנכ"ל פיתוח  103אלפי ש"ח, כולל יתרת הלוואה בסך של  258הינו 

 2009בספטמבר  6עסקי של החברה (ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

  ). 2009-01-223551אסמכתא 

  תוכניות תגמול עובדים 13.3.6

בהתאם לתפקיד  ,בהתבסס על השגת יעדים עובדיה קבוצה מתמרצת אתה

הקבוצה. תכניות התגמול  שלהעבודה  מתוכניותולדרג העובד. היעדים נגזרים 

החברה נוהגת לתת  לשנה. אינן קבועות בהסכמי העבודה, ומשתנות משנה

מענקים מעת לעת על בסיס תוצאות עסקיות ותפקוד אישי של עובדיה. כמו כן, 

עות מידי תקופה וגם הן ניתנות על בסיס אישי. מפעם העלאות שכר מתבצ

לפעם ניתנים פרסים לעובדים מצטיינים. בנוסף לאמור לעיל, על פי רוב, עובדי 

החברה המועסקים במחלקת השיווק והמכירה זכאים, בנוסף על שכרם הקבוע, 

גם לעמלות בגין מכירות שבוצעו על ידם. שיעור העמלה מחושב לפי מנגנון 

  בהסכמי ההעסקה של העובדים.הקבוע 

 הקצאת מניות לעובדי החברה 13.3.7

קצתה החברה לנאמן מניות רגילות ה 2000במסגרת תשקיף החברה מחודש מאי 

ש"ח למניה.  8.5 -בתמורה ללעובדי החברה של החברה ע.נ כ"א ש"ח  1.00בנות 

-Non( לצורך מימון רכישת המניות, העמידה החברה לכל עובד הלוואה

Recourse(.  והפרשי הצמדה  4%ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של

למדד המחירים לצרכן. מניות העובדים המוחזקות בנאמנות, מקנות לעובדים 

זכאות לדיבידנד אולם אינן מקנות לעובדים את הזכות להשתתף ולהצביע 

  באסיפות כלליות של החברה.
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החברה שהזכות לקבלן  מניות של 123,000נכון למועד הדוח, נשארו בידי הנאמן 

₪. אלפי  89 -הנה סך של כ לעובדיםהלא משוערכת יתרת ההלוואות ו לא פקעה

  הלוואות מוצגות בקיזוז מההון העצמי.

 הקצאת כתבי אופציה לעובדים 13.3.8

אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית לפיה תקצה  2009בספטמבר  3ביום 

נת, נושא משרה בחברה, החברה בהקצאה פרטית לידי נאמן, עבור מר אורי עי

מניות רגילות  150,000 -כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 150,000 שלסך כולל 

"). כל כתב אופציה כתבי אופציהש"ח ע.נ. כל אחת של החברה (להלן: " 1בנות 

ש"ח למניה (מחיר המימוש אינו צמוד  10ניתן למימוש כנגד תשלום בסך של 

י האופציה ניתנים למימוש בשלושה חלקים למדד ואינו מותאם דיבידנד). כתב

השווי הכלכלי של כתב האופציה  .2010באוקטובר  26שנתיים שווים החל מיום 

  . אלפי ש"ח 603 -הינו כ Black & Scholesבמועד ההענקה לפי נוסחת 

 98,000 -כתבי אופציה ל 150,000למועד הדוח, מימש מר עינת (במועדים שונים) 

ק בדרך של תשלום מחיר המימוש וחלק בדרך של קבלת מניות של החברה, חל

   .)Cashless Exerciseמרכיב ההטבה בלבד (

  מומשו כל כתבי באופציה ואין אופציות נוספות בתוקף.הדוח,  נכון למועד

 אשראי לקוחות וספקים - הון חוזר  13.4

 הון חוזר 13.4.1

א אלפי ש"ח והו 168,950 -הסתכם ב 2013בדצמבר,  31סך הרכוש השוטף ליום 

אלפי ש"ח, השקעות לזמן קצר  24,865כולל יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך 

אלפי ש"ח. סך  129,031אלפי ש"ח ויתרת לקוחות בסך של  2,377בסך 

אלפי ש"ח  125,581 -הסתכמו ב 2013בדצמבר,  31ההתחייבויות השוטפות ליום 

ים ויתרות זכות אלפי ש"ח, זכא 56,139והן כוללות התחייבויות לספקים בסך של 

 אלפי ש"ח 4,347, אשראי מתאגידים בנקאיים בסך אלפי ש"ח 31,085בסך של 

היחס השוטף של החברה  אלפי ש"ח. 20,102חלויות שוטפות של אג"ח בסך של ו

   .1.35-ליום המאזן הוא כ

  אשראי לקוחות 13.4.2

 - יום ל "30+  "שוטף אשראי לתקופה של ביןבארץ מעניקה ללקוחותיה קבוצה ה

. תקופת האשראי הניתנת ללקוחות החברה בארץ נקבעת במשא יום "90טף + שו"

האשראי אודות  פרטיםלהלן  ומתן בין הקבוצה לבין הלקוח ובהתאם להסכם עמו.

  :הממוצע אותו העניקה הקבוצה ללקוחותיה
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  2012  2013  פרוט  מגזר פעילות

היקף אשראי ממוצע (באלפי   מתן שירותי שכר, נוכחות ומ"א
  ש"ח)

51,140  50,253  

  88  86  ימי אשראי בממוצע

היקף אשראי ממוצע (באלפי   טכנולוגיות מידע
  ש"ח)

70,834  69,517  

  99  93  ימי אשראי בממוצע

 

  אשראי ספקים 13.4.3

. משתניםנעשים בתנאי אשראי בתחומי פעילותה לספקים קבוצה תשלומי ה

הרכישות ממנו ויכולת הגורמים המשפיעים על תנאי האשראי מספקים הם היקף 

נע בין קבוצה תנאי האשראי הממוצע מאת הספקים של ההמיקוח של הקבוצה. 

האשראי הממוצע אותו יום.להלן פרטים אודות  "75שוטף + " - יום ל "30שוטף + "

  :קיבלה הקבוצה מספקיה

  2013  2012  

  47,899  52,024  ₪)היקף אשראי ממוצע (באלפי 

  83  81  ימי אשראי בממוצע

 

  הפרשה לחובות מסופקים ולזיכויים 13.4.4

הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף את טיב הלקוחות על מנת לקבוע את סכומי 

ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת באופן ספציפי בגין חובות שלדעת ההפרשה. 

הפרשה לזיכויים מחושבת באופן ספציפי  הנהלת החברה גבייתם מוטלת בספק.

  ההנהלה קיימת סבירות להוצאת זיכוי בגינם. בגין חובות של לקוחות שלדעת

  מימון ומדיניות השקעה 13.5

פעילותה של הקבוצה ממומנת מאשראי בנקאי, מקורות חוץ בנקאיים (אגרות חוב) 

  וממקורותיה העצמאיים. 

  

  מסגרות אשראי  13.5.1

) של הקבוצה משתנות גם יחד חח"ד והלוואותלמסגרות  סמתייחמסגרות האשראי (

 31.12.2013ליום  י המימון של הקבוצה ובתאום עם הבנקים.פי צורכ-מעת לעת על

  ₪.אלפי  97,650עמדו מסגרות האשראי של הקבוצה על סך כולל של 
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, הרכבם והיקף הניצול של אותן מסגרות והלוואות להלן פרוט מסגרות האשראי

  :באלפי ש"ח ובסמוך למועד אישור הדוח 2013בדצמבר,  31אשראי ליום 

  מקבל האשראי
  סגרות אשראימ

  31.12.2013ליום 

ניצול מסגרות 
האשראי ליום 

31.12.2013  

  מסגרות אשראי

בסמוך למועד 
  הדוח

ניצול מסגרת 
  האשראי

בסמוך למועד 
  הדוח

  0  75,100  0  75,100   החברה

  10,500  18,000  10,500  18,000 )1( ווי!

  2,760  4,550  2,847  4,550 )2( חברות בנות

  13,260  97,650  13,347  97,650  סה"כ

ההלוואה נושאת ריבית שנתית  ש"ח.מיליון  15בסך מתאגיד בנקאי הלוואה  ווי!קיבלה  2012 ,אפרילב )1

 2013בדצמבר,  31יתרת ההלוואה ליום  תיפרע בעשרה תשלומים חצי שנתיים שווים.ו 5%-בשיעור של כ

  מיליון ש"ח. 10.5 -כ

ההלוואה נושאת ריבית שנתית ₪. מיליון  3בסך  מתאגיד בנקאי הלוואה SPקיבלה  2013באפריל  )2

 2013בדצמבר,  31ותיפרע בשישה תשלומים חצי שנתיים שווים. יתרת ההלוואה ליום  3.5%בשיעור של 

 מיליון ש"ח. 2.5 -כ

  לדוחות הכספיים. 18לפירוט ראה ביאור 

  הסכם מסגרת אשראי בין החברה לבין תאגיד בנקאי 13.5.2

בהסכם מסגרת אשראי עם תאגיד בנקאי  התקשרה החברה 2012בינואר,  4ביום 

"), לפיו הבנק העמיד לחברה מסגרת אשראי בסך כולל של הסכם האשראי"; "הבנק("

"). מסגרת האשראי בתוקף למשך תקופה של שלוש מסגרת האשראי₪ ("מיליון  75

  "). תקופת המסגרת(" 2012בינואר,  1שנים, החל מיום 

התחייבויותיה של החברה כלפי הבנק  לפירוט בדבר תנאי הסכם האשראי לרבות

  לדוחות הכספיים. 18לשמירה על אמות מידה פיננסיות ראה באור 

  לבין תאגיד בנקאי ווי!הסכם מסגרת אשראי בין  13.5.3

/או אשראי והבטחת עם תאגיד בנקאי בהסכם לווי! התקשרה  2011ביולי,  24ביום 

לצורכי  ווי!מור לשיעמיד התאגיד הבנקאי כא₪ מיליון  25בסך של עד הלוואה 

 18עומדת מסגרת האשראי בפועל על  2013בדצמבר,  31(נכון ליום  פעילותהמימון 

לשמור  כלפי התאגיד הבנקאיווי! התחייבה כאמור . להבטחת האשראי ש"ח) מיליון 

בכל עת, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, על אמות מידה פיננסיות ותניות 

   לדוחות הכספיים. 18 כמופרט בבאורמרכזיות אחרות 

 הלוואות הקבוצה מתאגידים בנקאיים 13.5.4

לדוחות הכספיים ליום  18ראה באור  הקבוצה לבנקים התחייבויותבדבר לפרטים 
  .2013בדצמבר,  31
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 אגרות החוב (סדרה ב') של החברה 13.5.5

 ,פרטיתהנפקה  במסגרתלמשקיעים מוסדיים, החברה הנפיקה  2007בחודש מאי 

"אגרות החוב (סדרה ש"ח ע.נ. כ"א (להלן:  1אגרות חוב בנות  ש"ח ע.נ. 100,000,000

אגרות החוב (סדרה ב') נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך  6.3.2008). ביום ב')"

  בתל אביב.

 31תשלומים שנתיים שווים ביום  6 -ב ןקרן אגרות החוב (סדרה ב') עומדת לפירעו

גרות החוב (סדרה ב') נושאות (כולל). א 2015עד  2010במאי של כל אחת מהשנים 

במאי  31לשנה. הריבית כאמור משולמת אחת לשנה ביום  4.5%ריבית בשיעור של 

  (כולל).  2015עד  2008של כל אחת מהשנים 

החוב (סדרה ב') שהונפקו כאמור, דורגו על ידי מעלות, טרם הנפקתן, בדרוג   אגרות

)il A+/Stable(.   

עם  ilAA-/Stable-מעלות את דירוג החברה ל , העלתה2013באוקטובר,  24ביום 

 תחזית דירוג יציבה. על פי מעלות העלאת הדירוג נובעת משיפור בביצועיה

לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי  התפעוליים של החברה וירידה עקבית במינוף.

הליך  ).2013-01-174531(מס' אסמכתא  2013באוקטובר,  24שפרסמה החברה ביום 

 POSITIVE -וג הושלם בעקבות עדכון אופק הדירוג של החברה להעלאת הדיר

ועמידת החברה במדדים הפיננסים והתפעוליים שנקבעו על  2013לינואר,  20ביום 

   ).2013-01-018384ידי מעלות, לפרטים נוספים ראו דיווח (אסמכתא: 

החוב (סדרה ב'), התחייבה החברה כלפי נאמן  אגרותבמסגרת שטר הנאמנות של 

אגרות החוב (סדרה ב'), לשמור על יחס חוב פיננסי נטו (חוב של המערכת הבנקאית 

בתוספת חוב למחזיקי אגרות חוב וכל יתרת חוב הנושאת ריבית ובניכוי התיק 

רווח נקי מותאם להכנסות והוצאות שאינן כרוכות  -  FFOהנזיל) לתזרים פרמננטי (

  .  2.5- בזרימת מזומנים), שלא יחרוג מהותית מ

 ,0.44-על כ FFOיננסי נטו לתזרים פרמננטי עומד יחס חוב פ 31.12.2013 נכון ליום

  כאמור. של החברה תלהתחייבובהתאם 

אישר דירקטוריון החברה תוכנית לרכישה עצמית של  2008בנובמבר,  18ביום 

מיליון ש"ח באמצעות החברה  20אגרות חוב (סדרה ב') של החברה בהיקף כספי של 

בת, בין במהלך המסחר בבורסה ובין מחוץ למסחר (להלן:"תוכנית ו/או חברה 

הרכישה"). החברה אינה מתחייבת לבצע רכישות בגין תוכנית הרכישה באופן מלא 

  או חלקי. נכון למועד פרסום הדוח, החברה לא רכשה אגרות חוב (סדרה ב').  
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יון החברה פרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה ב') של ראה דוח דירקטורל

  .31.12.2013ליום 

  

  

  ריך.לאותו תא ן) יתרת חוב אג"ח מוצגת בדוחות בקיזוז יתרת ניכיו1(

 שעבודים 13.5.6

ד' לדוחות  22בדבר שעבודים והתחייבות שלא לשעבד נכסים ראה באור לפרטים 
 הכספיים.

 מדיניות השקעה  13.5.7

  כללי

בדבר השקעות עודפי מזומנים, שימוש בנגזרים פיננסים, שימוש במקורות  החלטות

מימון והחלטות פיננסיות נוספות מתבצעות באופן שוטף על ידי מנכ"ל וסמנכ"ל 

ם של החברה, הפועלים בהתאם למדיניות השקעת כספים הנקבעת על ידי הכספי

  דירקטוריון החברה. 

ולא ניתן לאמוד את פרקי הזמן שיידרשו עד לאיתור השקעות ריאליות  מאחר

עתידיות או שימושים אחרים בהתאם להחלטת הדירקטוריון, אזי מטרתה העיקרית 

  של מדיניות ההשקעה שלהלן הינה שימור ההון. 

  מדיניות ההשקעה במועד הדוח 

בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה, הנהלת החברה תהיה רשאית להשקיע את 

המזומנים שבידי החברה באפיקים סולידיים הכוללים: אגרות חוב שהנפיקה 

המדינה או שהיא ערבה לפירעונן, פקדונות בשקלים חדשים צמודי מדד ונושאי 

ונות או תכניות חסכון בנקאיות ואחרים בשקלים ריבית או נושאי ריבית בלבד, פקד

חדשים צמודות מדד ונושאות ריבית, תוכניות חסכון בנקאיות צמודות מטבע חוץ 

וקרנות נאמנות שכל נכסיהן מושקעים באחת או יותר מן הדרכים המפורטות לעיל. 

מיתרת  91.3%- אלפי ש"ח, המהווה כ 24,865סך של  2013בדצמבר,  31ליום 

  ם וההשקעות של החברה, מושקע באפיקים סולידיים כאמור.המזומני

₪ מיליון  20עוד הוחלט, כי הנהלת החברה תהיה רשאית להשקיע עד סך של 

באפיקים לא סולידיים, הכוללים: פקדונות בנקאים הנקובים במטבע חוץ או 

(לרבות  100הצמודים למטבע חוץ, השקעה במניות המרכיבות את מדד תל אביב 

קרנות נאמנות), או תעודות סל אשר נכס הבסיס שלהן היינו מדד תל  באמצעות

מיליון ש"ח,  10, ובלבד שהיקף ההשקעה במניה בודדת לא יעלה על 100אביב 

מועד סיום 
תקופת 
  הפירעון 

סוג  שיעור ריבית נקובה
  הצמדה

יתרת חוב 
בדוחות 

הכספיים ליום 
31.12.2012)1(  

מועד הנפקת   סדרה
  אגרת החוב

  20.5.2007  סדרה ב' 40,086 מדד 4.5% 31.5.2015
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לפחות, השקעה במניות סחירות  Aהשקעה באיגרות חוב סחירות מדורגות בדירוג 

ת קרנות (לרבות באמצעו 100בארץ ובחו"ל, שאינן נמנות על מניות תל אביב 

נאמנות), בתעודות סל אשר נכס הבסיס שלהן הינו מניות או מדדי מניות בלבד, 

מליון ש"ח וכן השקעה  4ובלבד שהיקף ההשקעה במניה בודדת לא יעלה על 

בקרנות גידור המשקיעות בארץ ובחו"ל בין במניות ובין במדדים שונים עד לסכום 

- אלפי ש"ח המהווה כ 2,048סך של  2013בדצמבר,  31מיליון ש"ח. ליום  3כולל של 

מיתרת המזומנים וההשקעות של החברה, מושקע באפיקים לא סולידיים  7.5%

  כאמור.

תהיה רשאית לרכוש או ליצור פוזיציות בנגזרים פיננסים על מדד  החברהבנוסף, 

המחירים לצרכן הישראלי ו/או ליצור או לרכוש עסקאות אקדמה במטבע זר או 

רכן, מוגבל בסכום נכס הבסיס עליו מבקשת החברה להגן (סכום במדד המחירים לצ

זה כאמור, נמדד בערכי נכס הבסיס ולא על פי שווי ההוגן של העסקה). רכישה ו/או 

יצירת נגזרים פיננסים ככל שאלה יעשו בעתיד, ישמשו את החברה לצורכי הגנה 

הגנה לפי כללי  מפני החשיפות הרלוונטיות, הגם שהגנות אלו לא מסווגות כפעילות

חשבונאות. בכל אימת, שהחברה תשתמש ברכישת ו/או יצירת נגזרים פיננסים 

כאמור, יינתן גילוי בדבר היקף החשיפה והנסיבות שבגינן החליטה החברה על 

  ביצוע ההגנה כאמור לעיל. 

בנוסף לאמור לעיל, החליט דירקטוריון החברה, כי הנהלת החברה תהיה רשאית 

מיליון ש"ח באגרות חוב ללא דירוג, לרבות באמצעות קרנות  5ל להשקיע עד סך ש

אלפי ש"ח  329 -סך של כ 2013בדצמבר,  31המתמחות בנושא, בפיזור נאות. ליום 

מיתרת המזומנים והשקעות של החברה, מושקע באגרות חוב,  1.2%- המהווה כ

  באפיקים הסולידיים כאמור. ותנכלל שאינן

עת לעת את הצורך בהתאמת מדיניות ההשקעה של דירקטוריון החברה בוחן מ

  החברה למגמות בשוק, סך יתרת המזומנים וצרכי החברה.

   מימוש מדיניות ההשקעה

מנכ"ל החברה, מר אבי באום, וסמנכ"ל הכספים של החברה, מר חביב אייזנקפרט 

"), אחראים על ביצוע ומימוש מדיניות ההשקעה, כפי המנהלים(להלן בסעיף זה "

מימוש מדיניות ההשקעה,  קבעת על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת. לצורךשזו נ

  במומחים בהשקעות בשוק ההון. נעזרים המנהלים גם

כאשר מתווה את המדיניות הכללית של השקעות, החברה  דירקטוריוןכאמור, 

אפיקי  את המדיניות המפורטת, אופן ביצוע ההשקעות, בחירת יםמתווהמנהלים 

  גודל ועיתויי ההשקעה.  ההשקעה, סדרי

ההשקעה, את הרכב מדיניות המנהלים מתכנסים מעת לעת לבחון את מימוש 

ההשקעות וחשיפת החברה לשינויים בשוק. בכל התכנסות כאמור דנים המנהלים 

אחת  בהרכב ההשקעות של החברה והתאמתו למצב המאקרו כלכלי וצרכי החברה.

  ינפורמציה והערכות על שוק ההון. מתן אמוזמנים יועצים חיצוניים ללתקופה 
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  נוהלי בקרה

לרבעון ולפי הצורך, על התפתחויות אחת מדווחים לדירקטוריון החברה,  המנהלים

בקשר למימוש מדיניות ההשקעה שנקבעה על ידי דירקטוריון החברה כאמור. דיווח 

זה כולל, בין היתר, פרטים אודות הרכב תיק ההשקעות, תשואות ההשקעות, 

ות שהתקבלו על ידי המנהלים בקשר עם מימוש המדיניות. הוראות לביצוע והחלט

פעולות בתיק ההשקעות ניתנות בהתאם לזכויות החתימה בחברה לפיהן, המנהלים, 

  יחד, מוסמכים לחייב את החברה לכל דבר ועניין. 

ביצוע החלטות המנהלים בכל הקשור למימוש מדיניות ההשקעה, מתבצע 

מצעי התקשורת השונים. כל החלטות המנהלים בקשר באמצעות הוראות בא

לביצוע השקעות, נרשמות בספרי הנהלת החשבונות באופן שוטף, ומותאמות לדפי 

  הבנק ואישורי היתרה השונים.

 מיסוי 13.6

לגבי חוקי המס החלים על החברה וחברות מאוחדות, שיעורי המס החלים על 

לדוחות  21מס ר' באור  רווחיה של חברות בקבוצה, הפסדים מועברים ושומות

 . 31.12.2013הכספיים ליום 

 עסק תרישיונו 13.7

עסק על פי חוק רישוי עסקים,  ןחברות הקבוצה אינן נדרשות להוצאת רישיו

  .1968 - התשכ"ח 

  הליכים משפטיים 13.8

  לעיל. 12.24לפירוט בדבר חקירת רשות ההגבלים העסקיים בווי! ראה סעיף 

תנהלים הליכים משפטיים מהותיים כנגד לא מ ,דוחה מועדללמעט האמור לעיל, 

  .ו/או חברות הקבוצההחברה 
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  יעדים ואסטרטגיה עסקית  13.9

. מעת לעתבתחומי פעילותה החברה בוחנת את יעדיה והאסטרטגיה העסקית שלה 

ככלל, האסטרטגיה העסקית של הקבוצה בתחומי פעילותה הינה שימוש בידע 

את רווחיה, תוך שמירה ושיפור ובמוניטין שצברה להגדלת היקפי הפעילות ולהש

איכויות שירותיה ומוצריה. נכון למועד הדוח, האסטרטגיה העסקית של  שלמתמיד 

  הקבוצה בתחומי פעילותה מבוססת על האלמנטים הבאים:

  כללי

לפעול לשימור מעמדה המוביל בתחום שירותי שכר, נוכחות ומשאבי  13.9.1

וסף גבוה בעלי ערך מאנוש תוך כדי פיתוח מתמיד של פתרונות 

  .ללקוחותיה

מיצוי הפוטנציאל הסינרגטי הגלום בתחומי פעילותה תוך התמקדות  13.9.2

 .בפעילויות הליבה

אסטרטגיות של חברות אשר פעילותן רכישות בחון להמשיך ול 13.9.3

  .לתחומי הפעילות של החברה סינרגטית

 להמשיך ולהשקיע משאבים בגיוס כוח אדם איכותי ובהכשרתו.  13.9.4

  נוכחות ומשאבי אנוש תחום מתן שירותי שכר,

להמשיך ולהתרחב בתחום שירותי שכר, נוכחות ומשאבי האנוש, והכל  13.9.5

תוך כדי פיתוח מתמיד של השירותים הניתנים על ידי הקבוצה, מחד, 

  ושימור מעמדה המוביל בתחום ורמתה המקצועית הגבוהה, מאידך. 

להמשיך לפעול בכיוונים אשר יסייעו לה במיקוד הקבוצה בפעילות  13.9.6

יבה שלה, ישפרו את מיצובה העסקי ויתרמו בצורה חיובית הל

 לרווחיותה.  

  תחום טכנולוגיות מידע

המשך הרחבת הפעילות באמצעות זיהוי וקבלת נציגות של מוצרי  13.9.7

 תוכנה חדשים ובאמצעות ביסוס מעמדם של מוצרים קיימים. 

 ).Cloud Computingביסוס פעילותה בתחום שירותי ענן מחשוב ( 13.9.8

קבוצה לגבי היעדים המפורטים בסעיף זה לעיל כוללות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק הערכות ה

ניירות ערך. עמידת הקבוצה ביעדים שלעיל ככלל, ועמידתה ביעדים אלו במסגרת המועדים המצוינים 

בסעיף זה בפרט, תלויים בחלקם בגורמים שאינם בשליטת הקבוצה, כגון לוחות זמנים של גופים 

ים, אישור של רשויות רגולטוריות וכן מהמצב הכלכלי העולמי ולפיכך עלולים שלא להתקיים, חיצוני

  להתקיים באופן חלקי או להתקיים במועדים מאוחרים יותר.
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 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 13.10

החברה להמשיך בשנה הקרובה את פעילותה בתחומי הפעילות בהתאם  בכוונת

, ובהתאם לה צפויה החברה לנקוט לעיל 13.9המפורטת בסעיף  לאסטרטגיה

  בפעולות שלהלן:

תמשיך לפעול לשמור על מעמדה המוביל בתחום פעילותה  הקבוצה 13.10.1

העיקרי, תחום מתן שירותי השכר, הנוכחות ומשאבי אנוש וזאת על 

ידי הקצאת משאבים להגדלת בסיס לקוחותיה, שדרוג ופיתוח 

 לשורותיה.טכנולוגי מתמיד של מערכותיה וגיוס כח אדם מיומן 

בהתבסס על צוות הפיתוח העסקי של החברה, תפעל החברה לחזק  13.10.2

תוכנה מובילים, באופן שיאפשר  יצרניאת קשריה העסקיים עם 

 לחברה להרחיב את סל המוצרים ובכך להגדיל את המכירות בתחום. 

עותו הצפי להתפתחות בשנה הקרובה המתואר בסעיף זה לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמ

בחוק ניירות ערך, ואשר התממשותו במלואה או בחלקה אינה ודאית, וזאת בין היתר מאחר והצפי 

להתפתחות בשנה הקרובה מבוסס על תכניותיה העסקיות של הקבוצה כפי שהן קיימות נכון למועד 

הדוח, ואשר עשויות להשתנות, בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת הקבוצה. המידע 

  בוסס על אינפורמציה הקיימת בקבוצה נכון למועד הדוח.מ
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  דיון בגורמי סיכון - חלק רביעי 

  דיון בגורמי הסיכון .14

  , להערכת הנהלת החברה:םלהלן רשימה תמציתית של גורמי הסיכון הרלוונטייבהמשך 

  סיכונים מאקרו כלכליים

בשוק  להאטה כלכלית ואי ודאות -  מצב פוליטי ו/או האטה כלכלית בישראלי 14.1

עשויה להיות השפעה על פעילות הקבוצה והיקפה, נוכח צמצום בהיקף הפעילות 

של לקוחות הקבוצה ועצירת תקציבי הרכש של גופים שונים וכפועל יוצא צמצום 

בהיקף ההתקשרויות שלהם עם הקבוצה. בתקופת שפל ומיתון חברות וארגונים 

ה של צמיחה גדלות מצמצמים את הוצאותיהם בתחום פעילות הקבוצה ובתקופ

 ההוצאות בתחום זה.

  להביא להרעה   הישראל עלולשל במצב הפוליטי והביטחוני הרעה כמו כן, 

  בתוצאות העסקיות של הקבוצה.

הקבוצה חשופה לשינויים  - שינויים בשיעורי עליית האינפלציה וריבית משתנה 14.2

ומנות, בין בשיעורי עליית האינפלציה הואיל וחלק ניכר מהתחייבויות החברה ממ

היתר, באמצעות אגרות חוב, אשראי בנקאי לפרקי זמן משתנים אשר ברובם 

 צמודים למדד המחירים לצרכן וחלקם בריבית משתנה.

טק, גוררת עלייה -עלייה בביקוש במשק לעובדי הי – ביקוש לעובדים ועלייה בשכר 14.3

לא בשכר המשולם לעובדים בתחומי התוכנה השונים. עלייה משמעותית בשכר ל

להביא לשחיקה  האותם הקבוצה מספקת, עלול םהתאמה במחיר השירותי

ברווחיות. כמו כן, כפועל יוצא של האמור לעיל, מאמצי הגיוס של עובדים חדשים 

 בתחום גדלו באופן ניכר.

  סיכונים ענפיים

שכר, נוכחות ומשאבי אנוש מעבדת בתחום שירותי  - טעויות במערכות המחשוב 14.4

יים אשר נשלחים אליה מלקוחותיה. למרות שהחברה בודקת החברה נתונים גולמ

את מערכותיה באופן עיתי ולקוחות החברה בודקים את תוצאות העיבוד של 

מחשבי החברה לפני שתלושי השכר מגיעים לעובדי הלקוחות, קיים חשש כי 

החברה תתבע בגין טעויות ו/או כשלים בחישובי השכר ו/או הנוכחות שינבעו 

צפויים של מערכות החברה. החברה דואגת לכיסוי ביטוחי  מכשלים בלתי

לפעילותיה. יחד עם זאת אין בטחון כי התביעה לא תהיה גבוהה מסכום הביטוח 

שהעמידה החברה כאמור, או כי תהיה טענה לאי תחולת הכיסוי הביטוחי מסיבה 

 אחרת.  

במחשב קיים סיכון כי במקרה בו תהיה החברה מנועה מלהשתמש  -  DRסיכוני  14.5

המרכזי או בנתוני הלקוחות המאוחסנים אצלה מכל סיבה שהיא, תפגע פעילות 

החברה באופן משמעותי. על מנת להקטין את חשיפת החברה בכל הקשור למצבי 
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חירום מעין אלה, מגבה החברה את נתוני לקוחותיה באופן שוטף וכן מתחזקת אתר 

 יערכותה מבעוד מועד בכללעיל). החברה מעריכה כי ה 11.20גיבוי (ראה סעיף 

  הקשור לגיבוי כוח המחשוב ונתוני הלקוחות מקטינה את חשיפתה במצבי חירום. 

הצלחת החברה תלויה ביכולתה לפתח ולשפר  -  שימור היתרון האיכותי של מוצרים 14.6

את הפתרונות המוצעים על ידה כך שיעמדו בקצב ההתפתחויות הטכנולוגיות 

  והצרכים המשתנים של לקוחותיה.

התחרות בתחום שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש,  – תחרות ושחיקת מחירים 14.7

התגברה בשנים האחרונות ועלולה להוביל להורדת מחירים ולהקטנה בהיקף 

   .ההתקשרויות, אשר עלולים לפגוע ברווחי החברה

  סיכונים ייחודיים לחברה

יש השפעה על לעליה בשיעורי האבטלה במשק הישראלי  - עליה בשיעורי האבטלה 14.8

היקף פעילותה בתחום שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש, הואיל והיקף העובדים 

המועסקים על ידי לקוחות החברה עשוי להצטמצם, ובכך להביא לצמצום בהיקף 

  התלושים המופקים על ידי הקבוצה.

החברה רכשה את המחשב המרכזי שבבעלותה מיבמ. המחשב  - תלות בספק יבמ 14.9

מעריכה את  חברההל באמצעות תוכנות המסופקות על ידי יבמ בלבד. המרכזי מופע

כתיאורטיים בשל איתנותה השירותים הניתנים על ידי יבמ הסיכויים להפסקת 

 . לעיל) 11.24(ראה סעיף  הפיננסית של יבמ

 ואנקור ווי!-ל - בזכויות שיווק מספקי תוכנה וחומרה  S.P-, אנקור ו ווי!תלות  14.10

ת ות כנציגתם ומפיצומשמשואנקור  ווי!וידע עיקריים, אשר תוכנה מספר ספקי 

כמפיצה בלעדית של משמשת  S.P חברת מוצריהם בשוק המקומי מזה זמן רב.

 QlikTechבישראל, השייכת לחברת התוכנה הבינ"ל  QlikViewתוכנת 

International AB. איזה מבין ספקי התוכנה העיקריים  הפסקת ההתקשרות עם

עלולה להשפיע ) VMWARE - ו ,IBM ,ArcSight ,NetApp QlikTechכאמור (

  .של החברהעל פעילותה לרעה באופן מהותי 

לחברה השקעות בנכסים פיננסיים (מניות ואגרות  -השקעות בנכסים פיננסיים  14.11

חוב), המסווגים כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר בגינן 

   .בגין שינוי בשווי ההוגן לחברה חשיפה לסיכון מחיר

מחירי המכירה של מוצרי תוכנה,  - עסקאות צמודות לשער החליפין של הדולר 14.12

נקבעים לפי שער החליפין של הדולר ביום הוצאת החשבונית בעוד שחלק ניכר 

מהתשלומים לספקי התוכנה משולמים בדולרים או בצמוד לשער הדולר. שינויים 

דולר עלולים לגרום לחברה הוצאות מימון בגין משמעותיים בשערי החליפין של ה

 הפרשי שער.
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קרו, סיכונים ענפיים אסיכוני מ -בטבלה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 

וסיכונים מיוחדים לחברה, אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, על פי השפעתם על 

  השפעה גדולה, בינונית וקטנה: -עסקי החברה 

  

הערכת הקבוצה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על הקבוצה, הינה בגדר 

מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המבוססת על המידע הקיים בקבוצה נכון למועד הדוח וכן 

התממשותו של גורם סיכון מסוים עשויה להשתנות מהערכותיה  כוללת הערכות וניתוח של הקבוצה. השפעת

של הקבוצה, בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת הקבוצה. כמו כן, הקבוצה עלולה להיות 

חשופה בעתיד לגורמי סיכון נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון, אם יתממש, עשויה להיות שונה מהערכותיה 

  של הקבוצה.

  

  

 

 247215\61\12\ח

  גורם הסיכון  ההשפעה מידת

  השפעה גדולה  השפעה בינונית  השפעה קטנה

  סיכוני מאקרו:   

  האטה כלכלית בשוק המקומי  √ 

  חוסר יציבות פוליטי וביטחונית     √

  אינפלציה ושערי ריבית  √ 

  ביקוש לעובדים ועלייה בשכר   √

  סיכונים ענפיים:   

  טעויות במערכות החברה  √ 

 DRסיכוני   √  

  היכולת לשמור על היתרון האיכותי של פתרונות החברה   √

  תחרות ושחיקת מחירים  √  

  סיכונים ייחודיים לקבוצה:   

  עליה בשיעור אבטלה  √ 

  תלות בספק יבמ    √

  √ 
בזכויות השיווק מספקי תוכנה  S.P - ו אנקור,  ווי!תלות 
  וחומרה

  השקעות בנכסים פיננסיים  √  

  מודות לשער החליפין של הדולרעסקאות צ    √
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  חילן בע"מחילן בע"מ

  הדירקטוריוןהדירקטוריון  דוחדוח

  20132013בדצמבר, בדצמבר,   3131לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום 

  

בע"מ לשנה שהסתיימה ביום  דירקטוריון החברה מתכבד בזאת להגיש את הדוחות הכספיים המאוחדים של חילן

. הדוחות המאוחדים 1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל 2013 בדצמבר, 31

  ם את תוצאות הפעילות של החברה והחברות הבנות.כוללי

ו, הונו ו, הונו יילותלותווהסברי הדירקטוריון לגבי מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעהסברי הדירקטוריון לגבי מצב עסקי התאגיד, תוצאות פע  --חלק א' חלק א' 

  העצמי ותזרימי המזומנים שלו :העצמי ותזרימי המזומנים שלו :

  נתונים עיקריים  .א

שירותי שכר,  ,לותנכון למועד הדוח, עוסקת החברה, בעצמה ובאמצעות החברות שבשליטתה, בשני תחומי פעי

  המצורף. התאגיד עסקי תאור חוד הלפרטים רא. )ITטכנולוגיות מידע ( - ו ות ומשאבי אנושנוכח

   ₪:באלפי  2011 - ו 2012, 2013 ,בדצמבר 31לשנים שהסתיימו ביום על בסיס שנתי, נתונים תמצית להלן 

31/12/201331/12/201231/12/2011

הכנסות 
420,394                  390,481                  361,417                  

רווח תפעולי 
68,566                    67,279                    62,220                    

רווח נקי  -  מפעילות נמשכת 
48,460                    45,397                    40,349                    

מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת 
62,437                    63,453                    32,985                    

EBITDA79,563                    78,808                    72,729                    

לשנה שהסתיימה בתאריך 

 

ישיר בהמשך ביחס לשנה קודמת וזה  7.6%צמחו בשעור של  2013הכנסות שנת  – המשך מגמת הצמיחה בהכנסות

לעומת ₪ אלפי  420,394 - הסתכמו ב 2013בשנת שנים האחרונות. סך ההכנסות בלמגמת הצמיחה בהכנסות 

  בהתאמה. 2011 - ו 2012בשנים ₪ אלפי  361,417 - ו 390,481

הרווח ₪. אלפי  68,566 - והסתכם ב₪ אלפי  1,287 -ב 2013בשנת הרווח התפעולי גדל  – גידול ברווח התפעולי

  מההכנסות. 18.9% - המהווים כ₪ אלפי  79,563 -) הסתכם בEBITDAפחת והפחתות ( טרולבני התפעול

גידול של ₪, אלפי  48,460 - הסתכם ב 2013 מפעילות נמשכת לשנתהרווח הנקי  – רווח מפעילות נמשכתגידול ב

   בהוצאות המימון. טוןמקיביחס לשנה קודמת. הגידול ברווח הנקי מקורו בגידול ברווח התפעולי ו₪ אלפי  3,063
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 מהותיים במהלך תקופת הדוח םהתקשרויות ואירועי  .ב

   חלוקת דיבידנד .1

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה  2013במרס,  19ביום 

ה דיווח מיידי לפרטים רא .2013במאי,  2הדיבידנד האמור שולם ביום  ש"ח.אלפי  22,481 - בסך של כ

 2013-01-011539(מספרי אסמכתאות  3.4.2013ודוח משלים מיום  20.3.2013ביום רסמה החברה שפ

  , בהתאמה).2013-01-024508 - ו

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה  2013באוגוסט,  19ביום 

לפרטים ראה דיווח  .2013טובר, באוק 29הדיבידנד האמור שולם ביום  ש"ח.אלפי  13,488 - כבסך של 

  ).2013-01-121032(מספר אסמכתא  2013באוגוסט,  19פרסמה החברה ביום מיידי ש

והם משקפים תשואת  ש"חאלפי  35,969 - כהסתכמו ב 2013סך תשלומי הדיבידנד שחולקו בשנת 

  ).2013ביחס למחיר המניה (מחיר מניה ממוצע בשנת  6.6% - כדיבידנד בשיעור של 

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן  2014במרס,  18ביום , המאזן תאריך לאחר

  להלן. 10, לפירוט נוסף ראה סעיף ח"שאלפי  22,483 - של כבסך לבעלי מניות החברה 

  אגרות החוב (סדרה ב') העלאת דירוג החברה  .2

עם תחזית דירוג  ilAA-/Stable-, העלתה מעלות את דירוג החברה ל2013באוקטובר,  24ביום 

העלאת הדירוג נובעת משיפור בביצועיה התפעוליים של החברה וירידה  ,יציבה. על פי מעלות

(מס'  2013באוקטובר,  24עקבית במינוף. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

 -וג של החברה ל). הליך העלאת הדירוג הושלם בעקבות עדכון אופק הדיר2013-01-174531אסמכתא 

POSITIVE  ועמידת החברה במדדים הפיננסים והתפעוליים שנקבעו על ידי  2013לינואר,  20ביום

-2013(אסמכתא:  2013בינואר,  20מיידי שפרסמה החברה ביום דיווח  ראהמעלות, לפרטים נוספים 

01-018384.(  

 ")SPבע"מ (" אופציות מכר באס.פי דאטאמימוש  .3

 דאטא אס.פי מייסדי עם בהסכם החברה ותהתקשר את החברה דירקטוריון אישר 2013 במרס, 19 ביום  

 הסכם" (להלן: SP של הנותר המניות מהון 40% ולרכישת PUT-ה אופציית למימוש ")המוכרים" (להלן:

 לאחר האופציה מימוש הסכם והושלם נחתם 2013 במרס, 20 ביום .")הסכם ו/או האופציה מימוש

 מהונה 100% -ב מחזיקה החברה זה ממועד והחל ח"ש אלפי 5,960 של סך יםלמוכר שילמה שהחברה

 (מס' 2013 במרס, 21 ביום החברה שפרסמה מיידי דיווח ראה נוספים לפרטים .SP של המונפק

  ).2013-01-013465 אסמכתא

 ,2013 לשנת שנקבעו רווחיות ביעדי המוכרים תלעמיד בכפוף כי ,האופציה מימוש בהסכם נקבע עוד  

 לאור ").תנהומה תשלוםה(" ₪ אלפי 1,050 בסך יעדים, מותנה נוסף, לתשלום זכאים המוכרים יהיו

 החברה ביטלה בהסכם, שנקבעו הרווחיות ביעדי המוכרים עמדו לא ,31.12.2013 ליום שנכון ,העובדה

 בגובה אחרות בהכנסות והכירה מותנהה התשלום בגין החברה בספרי שנרשמה ההתחייבות את

   .שבוטלה תההתחייבו

   



 

 60

  הארכת הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה  .4

, לאחר שנתקבל אישור ועדת אישרה האסיפה הכללית של החברה 2014בינואר,  13ביום 

את התקשרות החברה , בהתאמה, 8.12.2013 - ו 5.12.2013הביקורת ודירקטוריון החברה בימים 

עם חברה בבעלותו ") הסכם הניהול(" 2011 ,באוגוסט 21בתוספת שנייה להסכם ניהול מיום 

תוארך תקופת הסכם הניהול  , בין היתר,המלאה של מר רמי אנטין, יו"ר דירקטוריון החברה, לפיה

לפיו מעמידה חברת הניהול שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה באמצעות מר אנטין, לתקופה נוספת 

והתוספת השניה לו, עיקרי הסכם הניהול  לעניין פירוט .2014בינואר,  10 - מ החל שנתייםשל 

  לדוחות הכספיים. 22באור ראה 

 מימוש כתבי אופציה .5

כתבי האופציה אשר הוענקו לו על ידי  50,000מימש סמנכ"ל בחברה את יתרת  2013באפריל,  2ביום 

באפריל,  3מניות של החברה. לפרטים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  50,000 - החברה ל

 לדוח התקופתי רק תאור עסקי התאגידבפ 13.3.8, וכן סעיף )2013-01-024496(מס' אסמכתא:  2013

  .2013לשנת של החברה 

 חוק התקציב והעלאת שיעור מס חברות .6

 2013-2014התכנית הכלכלית לשנים  ,אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית 2013ביולי,  30ביום 

שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא העמקת גביית (חוק התקציב), אשר כוללת בין היתר 

 - ל 25%-השינויים האמורים כוללים, בין היתר, העלאת שיעור מס החברות מהמיסים לאותן השנים. 

  . 2014בינואר,  1וזאת החל מיום  26.5%

 מחושבות לפי שיעורי 2013, בדצמבר 31יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 

אלפי ש"ח בסעיף  253בסך של  2013בעקבות שינוי שיעורי המס, חל גידול בשנת  .החדשיםהמס 

לסעיף מיסים על אלפי ש"ח  217סך של  2013נזקפו לרווח או הפסד לשנת במקביל מסים נדחים. 

  אלפי ש"ח. 36והחברה הכירה בקיטון ברווח הכולל האחר בסך של ההכנסה 

 בתפקידונושא משרה בכירה שחדל לכהן  .7

, חדלה גברת דורית סלינג'ר לכהן כדירקטורית בחברה. לפירוט ראה דיווח 2013בספטמבר,  2ביום 

  ).2013-01-134790 :(מספר אסמכתה 2013בספטמבר,  2מיידי שפרסמה החברה מיום 
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  אירועים החורגים מעסקי התאגיד  .ג

 הגבלים עסקיים .8

 לדוח התקופתי של 12.24וי!, ראה סעיף לפרטים בקשר לחקירת הרשות להגבלים עסקיים בחברת ו

מיידי הנכון למועד פרסום הדוחות, אין לחברה מידע נוסף מעבר לדיווח  .2013החברה לשנת 

   ).2012-01-130731:מספר אסמכתה( 2012במאי,  21ביום  שפרסמה החברה

  אירועים לאחר תקופת הדיווח   .ד

 אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה .9

אישור ועדת התגמול ל אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, בהמשך 2014ואר, בינ 13ביום 

, את מדיניות התגמול , בהתאמה2013, בדצמבר 8ומיום  2013, בדצמבר 5ודירקטוריון החברה מיום 

. לפרטים ראה דיווחי החברה מיום א לחוק החברות267כמשמעותה בסעיף לנושאי משרה בחברה 

  , בהתאמה).2014-01-014326 -ו 2013-01-096925(מס' אסמכתא:  14.1.2014ומיום  15.12.2013

  חלוקת דיבידנד .10

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה , 2014במרס,  18ביום 

   .2014 ,באפריל 24 שולם ביוםיהאמור הדיבידנד  .ש"חאלפי  22,483 -בסכום של כ

  אנקור  !מיזוג ווי .11

הגישה ווי! לרשם החברות בקשה לאישור הצעת מיזוג בהתאם לחוק החברות,  2014בינואר,  2 ביום

תמזג לתוכה את אנקור, לרבות כלל ווי! , לפיו 30.12.2013על פי הסכם מיזוג שנחתם ביום 

"). המיזוג כפוף לאישור רשם החברות. במידה המיזוגההתחייבויות, הנכסים, ההון, הפעילות וכו' ("

  לווי! ללא פירוק.אנקור תמוזג ל אישור כאמור, ויתקב

 ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה פוליסתאישור חידוש  .12

  פרטים נוספים על התאגיד. –א לפרק ה' 29לפרטים ראה תקנה 
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  ניתוח התוצאות העסקיות    .ה

  ): ח"שתמצית דוחות רווח והפסד על בסיס מאוחד (באלפי 

  

31/12/201331/12/201231/12/201331/12/201231/12/2011

              361,417              390,481                  420,394                  101,120                 112,380הכנסות

              251,378              273,376                  301,349                    72,102                   83,171עלות המכירות ומתן השירותים

          110,039          117,105              119,045               29,018              29,209רווח גולמי 

               20,415               20,210                    20,933                     5,372                    6,276הוצאות מכירה ושיווק

               27,290               29,629                    30,553                     7,531                    7,798הוצאות הנהלה וכלליות

                   114                  (13)                    (1,007)                       (30)                   (1,050)הוצאות (הכנסות) אחרות, נטו

           62,220           67,279               68,566               16,145              16,185רווח תפעולי 

                8,147                6,572                     3,961                       171                      468הוצאות מימון, נטו

               54,073               60,707                    64,605                    15,974                   15,717רווח לפני מיסים על ההכנסה

               13,724               15,310                    16,145                     3,699                    3,693מיסים על ההכנסה

               40,349               45,397                    48,460                    12,275                   12,024רווח מפעילות נמשכת 

               10,375                   -                        -                        -                       -רווח מפעילות שהופסקה, נטו

           50,724           45,397               48,460               12,275              12,024רווח נקי 

EBITDA18,912              19,257               79,563               78,808           72,729           

לשנה שהסתיימה בתאריך ל- 3 חודשים שהסתיימו בתאריך

  

  

 ח"שאלפי  420,394 - הסתכמו ב 2013בדצמבר,  31יום לשנה שהסתיימה בסיס מאוחד על בהחברה הכנסות 

 בשיעור שלשנתית המהווים צמיחה  ,ח"שאלפי  29,913של גידול , 2012בשנת  ח"שאלפי  390,481לעומת 

לעומת  ח"שאלפי  112,380-הסתכמו ב 2013בדצמבר,  31ביום לרבעון שהסתיים הכנסות ההכנסות. ב 7.7%

  .ח"שאלפי  11,260גידול של ברבעון המקביל אשתקד,  ח"שאלפי  101,120

   :החברה על בסיס מאוחד מקורוהגידול בהכנסות 

של החברה הן בחתך שנתי והן בחתך רבעוני ביחס לתקופות צמיחה בהכנסות מגזרי הפעילות  .1

 המקבילות אשתקד.

לקוחות בעת מהצטרפות שנוהצמיחה בהכנסות מגזר השכר, נוכחות ומשאבי אנוש מגמת המשך  .2

  המגזר.לקוחות  מקרב החברהבמודלים אינטגרטיביים של  יםהרחבת השימושמחדשים ו

 28.3%שהם  ש"ח אלפי 119,045 - הסתכם ב 2013בדצמבר,  31 ביוםהרווח הגולמי לשנה שהסתיימה 

אלפי  1,940של שנתי , גידול 2012מההכנסות בשנת  30.0%שהם  ש"חאלפי  117,105מההכנסות לעומת 

 26.0%ש"ח שהם אלפי  29,209- הסתכם ב 2013בדצמבר,  31 ביוםהרווח הגולמי לרבעון שהסתיים  .ש"ח

גידול ברווח הגולמי בתקופה המקבילה אשתקד. לצד  28.7%אלפי ש"ח שהם  29,018מההכנסות לעומת 

המרווחים חיקת ששמקורה ב(על בסיס מאוחד) חלה שחיקה בשיעור הרווחיות הגולמית השנתי והרבעוני, 

  .ITמגזר טכנולוגיות מידע של בתחום תשתיות המיחשוב בעסקאות הגלומים הגולמיים 
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 20,210מההכנסות לעומת  4.9%שהם  ח"שאלפי  20,933- ב 2013הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו בשנת 

מבר, בדצ 31 - הוצאות מכירה ושיווק ברבעון שהסתיים ב .2012מההכנסות בשנת  5.2%שהם  ח"שאלפי 

מההכנסות  5.3%שהם  ח"שאלפי  5,372מההכנסות לעומת  5.6%שהם  ח"שאלפי  6,276 - הסתכמו ב 2013

ביחס  2013קטן בשנת  ,מסך ההכנסותסעיף הוצאות מכירה ושיווק . שיעורו של ברבעון המקביל אשתקד

  .2012לשנת 

  29,629 לעומתמההכנסות  7.3%שהם  ח"ש אלפי 30,553 - ב 2013בשנת הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו 

בדצמבר,  31 - . הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון שהסתיים ב2012מההכנסות בשנת  7.6%שהם  ח"שאלפי 

 מההכנסות 7.4%שהם  ח"שאלפי  7,531מההכנסות לעומת  6.9%שהם  ח"שאלפי  7,798-הסתכמו ב 2013

ביחס  2013קטן בשנת  ,מסך ההכנסותסעיף הוצאות הנהלה וכלליות שיעורו של  .ברבעון המקביל אשתקד

  .2012לשנת 

אלפי  13נטו בסך  ,לעומת הכנסות אחרות₪ אלפי  1,007 - הסתכמו ב 2013בשנת נטו  אחרות, הכנסות

 1,050סך של ב המותנלתשלום החברה התחייבות מביטול הכנסות אחרות נובע הגידול בשנה קודמת.  ש"ח

   לדוח הדירקטוריון. 3ב'סעיף ראה  ,SP-למוכרים של מניות המיעוט ב₪ אלפי 

אלפי  67,279מההכנסות לעומת  16.3%שהם  ח"שאלפי  68,566- מסתכם ב 2013הרווח התפעולי לשנת 

 2013בדצמבר,  31- הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים באלפי ש"ח.  1,287, גידול שנתי של 17.2%שהם  ח"ש

מההכנסות  16.0%שהם  ח"שאלפי  16,145מת מההכנסות לעו 14.4%שהם  ח"שאלפי  16,185- מסתכם ב

, חלה שחיקה בשיעור השנתי לצד גידול בערך המוחלט של הרווח התפעולי .ברבעון המקביל אשתקד

 IT טכנולוגיות מידע של מגזרחיקת המרווח הגולמי בששמקורה (על בסיס מאוחד) הרווחיות התפעולית 

 כמפורט לעיל.

 6,572לעומת הוצאות מימון, נטו בסך של  ח"שאלפי  3,961 -ב 2013הוצאות מימון, נטו הסתכמו בשנת 

 31ביום נטו ברבעון שהסתיים  ,. הוצאות מימוןח"שאלפי  2,611של  קיטון, 2012בשנת  ח"שאלפי 

שנתית, בראיה  .ברבעון המקביל אשתקד ח"שאלפי  171לעומת  ח"שאלפי  468 - הסתכמו ב 2013בדצמבר, 

לצד רווח מניירות טון בהוצאות המימון (לאור הקיטון בחוב הפיננסי נטו של החברה) מגמת הקינמשכת 

ביחס לשנה  2013 בשנת הוצאות המימוןב אפשרו לחברה להציג ירידה חדה . מגמות אלו2013בשנת ערך 

 -בוהסתכמו  ח"שאלפי  1,130 -ב 2013בשנת  בגין אגרות החוב של החברה קטנוהוצאות המימון . קודמתה

  .שנה קודמת ח"שאלפי  4,325לעומת  ח"שאלפי  3,195

אלפי  45,397הכנסות לעומת מה 11.5%ח שהם "אלפי ש 48,460- הסתכם בוהרווח הנקי גדל  2013שנת ב

-הסתכם ב 2013בדצמבר,  31- הנקי לרבעון שהסתיים בהרווח . 2012מההכנסות בשנת  11.6%ח שהם "ש

שנת לשנתית, הרווח הנקי בראיה  ח בתקופה המקבילה אשתקד."י שאלפ 12,275ח לעומת "אלפי ש 12,024

צמיחה זו התאפשרה תודות  ביחס לנתוני שנה קודמת. 6.7%, צמיחה של ש"חאלפי  3,063 - גדל ב 2013

  . בהוצאות המימון ביחס לשנה קודמתולירידה ברווח התפעולי לגידול 



 

 64

  ):ח"שעל בסיס מאוחד (באלפי ניתוח תוצאות הפעילות לפי מגזרי פעילות 

31/12/201331/12/201231/12/201331/12/201231/12/2011

              161,612              175,462                  184,384                    42,188                   44,959שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש

(IT) 201,047              215,834                  237,374                    58,455                   67,554טכנולוגיות מידע              

               (1,242)                 (815)                    (1,364)                       477                     (133)התאמות

כל ההכנסות            361,417          390,481              420,394              101,120             112,380סך 

               50,462               52,817                    54,729                    10,725                   10,453שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש

(IT) 12,814               15,460                    14,886                     5,638                    6,064טכנולוגיות מידע               

               (1,056)                 (998)                    (1,049)                      (218)                     (332)הוצאות שלא הוקצו לתחומי הפעילות

רגילות             62,220           67,279               68,566               16,145              16,185סך הרווח מפעולות 

לשנה שהסתיימה בתאריך

הכנסות

רווח  

תפעולי

ל- 3 חודשים שהסתיימו בתאריך

  

  שכר, נוכחות ומשאבי אנוש ישירות

 184,384 -והסתכמו ב 5.1% - כב 2013בשנת  שכר נוכחות ומשאבי אנוש, צמחו יהכנסות החברה מתחום שירות

 31ביום . הכנסות לרבעון שהסתיים אלפי ש"ח 8,922שנה קודמת, גידול של  ח"שאלפי  175,462- ביחס ל ח"שאלפי 

 2,771של  ברבעון המקביל אשתקד, גידול ח"שאלפי  42,188- ביחס ל ח"שאלפי  44,959-הסתכמו ב 2013בר, בדצמ

  .ח"שאלפי 

  

  :תמיוחס 2013בדצמבר,  31ביום שהסתיימו שנה ולרבעון הצמיחה בהכנסות המגזר ל

 .הצטרפות לקוחות חדשים 

  קוחותיהבקרב ל של מערכות החברה םהאינטגרטיבייהרחבת השימוש במודולים . 

  

אלפי  54,729-הסתכם ב 2013לות רגילות (לפני הוצאות שלא הוקצו לתחומי פעילות והתאמות) בשנת הרווח מפעו

הרווח  מההכנסות. 29.7% - כמהווה שעור רווח תפעולי של הוא ו 2012ביחס לשנת  ח"שאלפי  1,912של  , גידולח"ש

 2013בדצמבר,  31ביום לות והתאמות) ברבעון שהסתיים מפעולות רגילות (לפני הוצאות שלא הוקצו לתחומי פעי

  אלפי ש"ח.  272ח ברבעון המקביל אשתקד קיטון של "אלפי ש 10,725ח לעומת "אלפי ש 10,453 - הסתכם ב

עלייה בעלויות מכתוצאה ירד קלות התפעולית הרווחיות של  השיעור, 2013לצד הגידול ברווח התפעולי לשנת 

של תחום האינטגרטיביים הרחבת סל המוצרים המשך אדם מקצועי שנועד לתמוך בגיוס כח שמקורה בשכר 

   .הפעילות

  

  ITטכנולוגיות מידע 

  

 שנה קודמת.₪ אלפי  215,834לעומת ₪ אלפי  237,374 -ב 2013) הסתכמו בשנת ITהכנסות מגזר טכנולוגיות מידע (

טכנולוגיות מידע  הכנסות המגזר .ש"חלפי א 21,540, גידול של 10%-בשיעור של כ 2013בשנת ההכנסות צמחו 

הכנסות מגזר טכנולוגיות מידע  הכנסות החברה על בסיס מאוחד.סך כל מ 56%-כ 2013בדצמבר,  31ליום מהוות 

)IT ( בתקופה ₪ אלפי  58,455לעומת ₪ אלפי  67,554 - הסתכמו ב 2013בדצמבר,  31לרבעון שהסתיים ביום

  המקבילה אשתקד.
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אלפי  14,886-הסתכם ב 2013רגילות (לפני הוצאות שלא הוקצו לתחומי פעילות והתאמות) בשנת הרווח מפעולות 

מהכנסות  7.1% - כ ח המהווים"אלפי ש 15,460מההכנסות לעומת רווח מפעילות רגילות של  6.3%- כ ח המהווים"ש

צאות שלא הוקצו לתחומי הרווח מפעולות רגילות (לפני הו אלפי ש"ח. 574של  קיטון, 2012תחום הפעילות בשנת 

ח לעומת רווח מפעילות רגילות "אלפי ש 6,064-הסתכם ב 2013בדצמבר,  31-רבעון שהסתיים בפעילות והתאמות) ב

הכירה החברה בהכנסות  2013בדצמבר,  31- ברבעון שהסתיים ב ברבעון המקביל אשתקד.ח "שאלפי  5,638של 

כאמור  SPיבות החברה לתשלום מותנה לבעלי מניות שמקורן במחיקת התחי₪ אלפי  1,050אחרות בסך של 

  לדוח הדירקטוריון. 3'בבסעיף 

  

בעיקר וזאת  טכנולוגיות מידע מגזרשל התפעולי רווח ב נרשמה ירידה, 2013המגזר בשנת הגידול בהכנסות על אף 

ה השחיקה ברווחיות מקור. של עסקאות בתחום תשתיות המחשוב תהגולמייות הרווח ישחיקה בשיעורמ

   ביחס לשנה קודמת ושינוי בשער החליפין של הדולר. שנעשועסקאות וגודל הבהתגברות התחרות, תמהיל 

  

 הגישה ווי! לרשם החברות בקשה לאישור הצעת מיזוג 2014בינואר,  2לדוח הדירקטוריון, ביום  11ד'כאמור בסעיף 

    .תמזג לתוכה את אנקורווי! ו , לפי30.12.2013בהתאם לחוק החברות, על פי הסכם מיזוג שנחתם ביום 

  

(סך  ח"שאלפי  20,188 - הסתכם ב 2013של מגזר טכנולוגיות המידע לשנת  EBITDA- בנטרול פחת והפחתות, ה

(סך פחת והפחתות  2012בשנת  ח"שאלפי  20,991אלפי ש"ח) לעומת  5,222 - הסתכם ב 2013פחת והפחתות לשנת 

  .אלפי ש"ח 883של יטון ק, )ח"שאלפי  5,531 - הסתכם ב 2012לשנת 

  

  ):ח"שבהתפלגות רבעונית (באלפי  והפסדתמצית דוחות מאוחדים על הרווח 

 

31/03/201330/06/201330/09/201331/12/2013

         112,380          90,958         104,862        112,194הכנסות

          83,171          63,818          74,940         79,420עלות המכירות ומתן השירותים

       29,209       27,140       29,922      32,774רווח גולמי 

            6,276            4,912            5,300           4,445הוצאות מכירה ושיווק

            7,798            7,603            7,795           7,357הוצאות הנהלה וכלליות

          (1,050)                 9               40              (6)הוצאות (הכנסות) אחרות, נטו

       16,185       14,616       16,787      20,978רווח תפעולי 

              468            1,608              981             904הוצאות מימון, נטו

          15,717          13,008          15,806         20,074רווח לפני מיסים על ההכנסה

            3,693            3,460            3,973           5,019מיסים על ההכנסה

       12,024         9,548       11,833      15,055רווח נקי 

ל-3 חודשים שהסתיימו בתאריך
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ברבעון הראשון קיימת עונתיות קלה שמקורה בתחום פעילות מתן שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש הבאה לידי 

הקיימת במכירות מוצרי טכנולוגיות ביטוי בעלייה בהיקף השירותים. הרבעון הרביעי מושפע בדרך כלל מעונתיות 

   עלייה בהיקף המכירות.דרך כלל ב) והמתאפיינת בITהמידע (

  

  מצב כספי, נזילות ומקורות מימון   .ו

  ):ח"שתמצית נתוני מאזן על בסיס מאוחד (באלפי 

בדצמבר ,   ם  31  ו צמבר , לי בד ום  31  לי

20132012

שוטפים  כסים  168,950164,614נ

שוטפים  לא  כסים  132,893140,230נ

ם  כסי הנ 301,843304,844סך 

שוטפות  ות  125,581121,250התחייבוי

ך  ו לזמן אר ות  36,39957,162התחייבוי

הון  הכל  139,863126,432סך 

ההון  ו ות  וי ההתחייב    301,843304,844סך 

מסך המאזן המסתכם  46.3%- ומהווה כ ח"שאלפי  139,863 -הסתכם ב 2013בדצמבר,  31סך ההון ליום 

מקורם  2013בדצמבר,  31. עיקר השינויים בהון לשנה שהסתיימה ביום ח"שאלפי  301,843 - ותו היום בלא

   .ח"ש אלפי 35,969, וחלוקות דיבידנד בסך ח"שאלפי  49,098-ברווח הכולל שהסתכם ב

י והוא כולל יתרות מזומנים ושוו ח"שאלפי  168,950 -הסתכם ב 2013בדצמבר,  31סך הרכוש השוטף ליום 

 129,031ויתרת לקוחות בסך של  ח"שאלפי  2,377, השקעות לזמן קצר בסך ח"שאלפי  24,865מזומנים בסך 

   .1.35- . היחס השוטף של החברה ליום המאזן הוא כח"שאלפי 

והוא כולל יתרת מוניטין  ח"שאלפי  132,893 -הסתכם ב 2013בדצמבר,  31סך הנכסים הלא שוטפים ליום 

   .ח"שאלפי  19,309ורכוש קבוע בסך  ח"שאלפי  14,214, נכסים בלתי מוחשיים בסך ח"שאלפי  96,678בסך 

 תוהן כוללות התחייבויו ח"שאלפי  125,581-הסתכמו ב 2013בדצמבר,  31השוטפות ליום  תסך ההתחייבויו

ל , חלויות שוטפות שח"שאלפי  31,085, זכאים ויתרות זכות בסך של ח"שאלפי  56,139לספקים בסך של 

  .אלפי ש"ח  4,347ש"ח ואשראי מתאגידים בנקאיים בסך של אלפי  20,102אג"ח בסך של 

, והן כוללות יתרת ח"שאלפי  36,399 - ב 2013בדצמבר,  31ליום סך ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמו 

 ש"ח והלוואות מתאגידים בנקאיים בניכויאלפי  19,984האג"ח לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות בסך 

   ₪.אלפי  9,000חלויות שוטפות בסך של 

קיים עודף התחייבויות על נכסים צמודי מדד  2013בדצמבר,  31על פי מאזן ההצמדה של החברה ליום 

  ניהולם. ודרכי, לפרטים נוספים ראה סעיף בדבר חשיפת החברה לסיכוני שוק ח"שאלפי  44,311בסך של 
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   נזילות ומקורות מימון:   .ז

  ):ח"שימי המזומנים על בסיס מאוחד (באלפי תמצית נתוני תזר

 

31/12/201331/12/201231/12/2011

קי  נ וח  ו                     50,724                    45,397                    48,460ר

והפסד  וח  רו פי  לסעי                     21,885                    32,624                    30,385התאמות 

ומיסים  ת  ריבי בגין  למו  ששו ומנים  )מז 19,181)                  ( 20,027)                  ( 21,585)                  

FFO פרמננטי  -  ם  רי                     51,024                    57,994                    59,664תז

ות   וי והתחייב כסים  נ פי  עי בס ויים  )                     5,459                    2,773שינ 18,039)                  

שוטפת  ת  לו עי עו מפ שנב נטו  ומנים                      32,985                    63,453                    62,437מז

השקעה  לות  עי נטו  ( ששימשו )   לפ ומנים  )מז 4,893)                   ( 15,789)                  ( 15,217)                  

לות מימון  עי נטו  ( ששימשו )   לפ ומנים  )מז 61,626)                  ( 42,099)                  ( 57,197)                  

ומנים  מז וי  שו ו ומנים  דה )   במז רי )עלייה  ( י 4,082)                   5,565                     ( 39,429)                  

ביום  יימה  לשנה  שהסת

  

בשנת  ח"שאלפי  63,453לעומת  ח"שאלפי  62,437 - הסתכמו ב 2013מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בשנת 

הסתכם  2013) בשנת FFO. בנטרול סעיפי הון חוזר, תזרים המזומנים הפרמננטי (אלפי ש"ח 1,016של קיטון , 2012

   .אלפי ש"ח 1,670, גידול של 2012בשנת  ח"שאלפי  57,994לעומת  ח"שאלפי  59,664 - ב

בשנת  ח"שאלפי  15,789לעומת  ח"שאלפי  4,893 -הסתכמו ב 2013מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בשנת 

בסך של  מעבר למשרדים החדשים של החברהכוללים  2012תזרימי המזומנים מפעילות השקעה בשנת  .2012

   ₪.אלפי  13,605

בשנת  ח"שאלפי  42,099לעומת  ח"שאלפי  61,626 - הסתכמו ב 2013המזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון בשנת 

אלפי  19,846כוללים פירעון אגרות חוב בסך של  2013. תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות מימון בשנת 2012

 5,960) בסך של SP  )40%ר לרכישת מניותותשלום בגין מימוש אופציית מכ₪ אלפי  35,969דיבידנד בסך  ש"ח,

  .אלפי ש"ח

 ח"שאלפי  24,865 -הסתכמה ב 2013בדצמבר,  31יתרת המזומנים ושווי מזומנים ויתרת השקעות לזמן קצר ליום 

  אלפי ש"ח בהתאמה.  2,377 - ו

אג"ח מהלוואה לזמן ארוך ממחזיקי ממקורותיה העצמאיים, החברה מממנת את פעילותה  -  מקורות המימון

 - כשהעניקה החברה ללקוחותיה הסתכם ב 2013. היקף האשראי הממוצע בשנת וארוך ומאשראי בנקאי לזמן קצר

 52,024 - יום) והיקף האשראי הממוצע שנתקבל מספקים הסתכם ב 90(ימי אשראי לקוחות =  ח"שאלפי  121,880

  יום). 81(ימי אשראי ספקים =  ח"שאלפי 

ולמועד פרסום דו"ח זה עומדת הקבוצה בכל התניות הפיננסיות  2013בדצמבר,  31ליום  - אמות מידה פיננסיות

בנקאים וכלפי נאמן אגרות החוב (סדרה ב') של החברה. לפירוט נוסף ראה הלגביהן התחייבה כלפי התאגידים 

  .2013בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  13.5.1-13.5.5סעיפים 
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  ודרכי ניהולם:ודרכי ניהולם:  חשיפה לסיכוני שוקחשיפה לסיכוני שוק  --חלק ב' חלק ב' 

  האחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה  .א

סיכוני השוק הינו מר חביב אייזנקרפט, סמנכ"ל הכספים של החברה, רואה חשבון ובעל ניהול האחראי על 

השכלה אקדמאית. לפרטים בדבר השכלתו, כישוריו וניסיונו העסקי של מר אייזנקרפט בחמש השנים 

 –פרק ה'  ראה, 1970- יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לא לתקנות נ26האחרונות לפי תקנה 

  פרטים נוספים על התאגיד.

  ניהול סיכוני השוק  .ב

ניהול סיכוני השוק, לרבות החלטות בדבר השקעות של עודפי מזומנים, שימוש בנגזרים פיננסים, גיוס 

מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של  מקורות מימון והחלטות פיננסיות נוספות מתבצעות באופן שוטף על ידי

החברה. דירקטוריון החברה עודכן במהלך התקופה המדווחת במסגרת החומר המוגש לו באופן שוטף 

  ובמסגרת ישיבותיו באשר לחשיפות החברה לסיכוני השוק השונים ואופן הטיפול בהם.

דים, אם בכלל, הנהלת החברה בוחנת מעת לעת את חשיפתה לסיכוני השוק המפורטים להלן, ובאילו צע

עם זאת, נכון למועד זה, בכך. עליה לנקוט בשלב זה להקטנת הסיכונים, תוך בחינת העלויות הכרוכות 

  טרם נקבעה מדיניות לניהול סיכוני השוק על ידי החברה.

   סיכוני השוק להם חשופה הקבוצה  .ג

קי התאגיד. להלן בגורמי הסיכון להם חשופה הקבוצה ראה חלק רביעי לדוח תיאור עסוהרחבה לדיון 

על בסיס דוחות החברה  פרטים נוספים בדבר חשיפת החברה לחלק מגורמי סיכון והשפעתם הכמותית

  :2013בדצמבר,  31ליום 

  סיכון עליית המדדא. 

קיים עודף התחייבויות על נכסים צמודי מדד  2013בדצמבר,  31על פי מאזן ההצמדה של החברה ליום 

- במדד, יגדלו הוצאות המימון בגין הפרשי הצמדה בכ 1%ין כל עליה של בג( ח"שאלפי  44,311בסך של 

  ).ח"שאלפי  443

בנוסף, החברה קשורה במספר הסכמי שכירות הצמודים למדד המחירים לצרכן לפרקי זמן שונים. 

הסכמי השכירות אינם מהווים רכיב מוכר במאזן, אך קיימת לגביהם התקשרות איתנה. השווי ההוגן 

  בגין דמי השכירות חושב על ידי היוון תזרימי המזומנים הצפויים מאותם הסכמים.  תושל ההתחייב

  של הדולר חליפין שער סיכוןב. 

 הלקוחות והן משולמות על ידי המקומי הכנסות החברה ממגזר טכנולוגיות מידע מקורו בשוק עיקר

מנגד, חלק  ).שה בשקליםבשקלים (על פי רוב, הצעות המחיר ללקוחות נקובות בדולרים אך החיוב נע
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הדולר  של החליפין ניכר מהתשלומים לספקי מגזר טכנולוגיות מידע נעשה בדולרים או בצמוד לשער

  במועד התשלום. 

החברה מנהלת באופן שוטף מעקב אחר החשיפה המטבעית ומפעם לפעם מחליטה על גידור 

עתידיות לחברה בת היו עסקאות  2013בדצמבר,  31החשיפות בעסקאות מטבע עתידיות. נכון ליום 

  בדולר ארה"ב כמפורט להלן:

  שער העסקה  מועד פרעון  דולר ארה"ב

800,000 02/01/2014 3.521 

1,500,000 30/01/2014 3.5135 

1,000,000 27/02/2014 3.4997 

   

רת בית ח"שאלפי  126 - השווי ההוגן בגין העסקאות המפורטות לעיל הינו כ 2013בדצמבר,  31ליום 

  זכות. רווח או הפסד מעסקאות עתידיות נזקף באופן שוטף לסעיף המימון. 

קיים עודף התחייבויות על נכסים צמודים  2013בדצמבר,  31על פי מאזן ההצמדה של החברה ליום 

  .ח"שאלפי  14,360לשינויים בשער החליפין של הדולר בסך של 

   האטה כלכלית ורגישות לשינויים בשיעור האבטלה. ג

לעליה בשיעורי האבטלה במשק הישראלי יש השפעה על היקף פעילות החברה בתחום מתן שירותי 

שכר, נוכחות ומשאבי אנוש, הואיל והיקף העובדים המועסקים על ידי לקוחות החברה עשוי 

  להצטמצם, ובכך להביא לצמצום בהיקף תלושי השכר המופקים על ידי הקבוצה.

בשוק עשויה להיות השפעה על פעילות הקבוצה והיקפה, נוכח  בנוסף, להאטה כלכלית ואי ודאות

צמצום בהיקף הפעילות של לקוחות הקבוצה ועצירת תקציבי רכש של גופים שונים וכפועל יוצא 

  צמצום בהיקף ההתקשרויות שלהם עם הקבוצה. 

הביקוש למוצרים ולשירותים אותם מספקת הקבוצה תלוי במידה ניכרת במחזורי הגאות והשפל 

  בתקופת שפל ומיתון חברות וארגונים מצמצמים את הוצאותיהם בתחום פעילות הקבוצה. –בכלכלה 

  אירועים משמעותיים בנושא החשיפה לסיכוני השוק וניהול הסיכונים לאחר תאריך המאזן. ד

למיטב ידיעת החברה, לא חלו לאחר תאריך המאזן אירועים משמעותיים בנושא החשיפה לסיכוני 

    הסיכונים. שוק וניהול
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  ח):"(באלפי ש 2013בדצמבר,  31טבלאות רגישות לגורמי סיכון ליום 

רגישות לשינויים במחירי השקעות לזמן קצר (באלפי ש "ח)

 שווי הוגן

ליום 31.12.13

(238)(119)2381192,377השקעות לזמן קצר

רגישות לשינויים של שער החליפין של הדולר (באלפי ש "ח)

 שווי הוגן לפי

שע " ח 3.471

(331)(165)3311653,307מזומנים ושווי מזומנים
(1,052)(526)1,05252610,517לקוחות 

1735(347)(17)(35)אשראי מתאגיד בנקאי
(1,278)(705)(126)1,013440עסקאות עתידיות - זכאים ויתרות זכות 

1,3862,771(27,711)(1,386)(2,771)ספקים ונותני שירותים
7145(14,360)(272)(410)סך הכל 

רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן (באלפי ש "ח)

 שווי הוגן

ליום 31.12.13

(2)(1)21222מיסים לקבל 
(2)(1)21155חייבים ויתרות חובה
2245(4,483)(22)(45)זכאים ויתרות זכות 

201402(40,205)(201)(402)אגרות חוב
221443(44,311)(221)(443)סך הכל 

רגישות לשינויים בשווי הוגן (באלפי ש "ח)

 רווח (הפסד) מהשינויים 

 שווי הוגן

בריבית היוון 

של 0.5%

ליום 31.12.13
(1)

(191)(94)(42,727)19398אגרת חוב סדרה ב' 
(1,131)(561)(55,754)1,094552התקשרות איתנה בגין דמי שכירות (2)

(1,322)(655)(98,481)1,287650סך הכל 

 עלייה של 10% במחירי 

השקעות לז" ק 

 עלייה של 5% במחירי 

השקעות לז" ק 

 ירידה של 5% במחירי 

השקעות לז" ק 

 עלייה של 0.5% בשיעור 

עליית המדד

 ירידה של 0.5% בשיעור 

עליית המדד

 ירידה של 1% בשיעור 

עליית המדד

 רווח (הפסד) מהשינויים 

 רווח (הפסד) מהשינויים 

 רווח (הפסד) מהשינויים 

 ירידה של 10% במחירי 

השקעות לז" ק 

 עלייה של 10% בשע " ח 

של הדולר

 עלייה של 5% בשע " ח של 

הדולר

 עלייה של 0.5% בשיעור 

ריבית היוון

 עלייה של 0.25% בשיעור 

ריבית היוון

 ירידה של 0.25% 

בשיעור ריבית היוון

 ירידה של 0.5% בשיעור 

ריבית היוון

 ירידה של 5% בשע " ח 

של הדולר

 ירידה של 10% בשע " ח 

של הדולר

 עלייה של 1% בשיעור 

עליית המדד

  

 

 

  .2013בדצמבר,  31נקבע לפי שיעור הריבית של אגרות חוב סדרה ב' ליום  שכירותריבית ההיוון של התחייבויות פיננסיות והתקשרות איתנה בגין דמי  )1(

  רות העתידיים הנגזרים מהסכמי שכירות מחייבים, מהוונים ליום המדידה. רכיב זה אינו מוכר במאזן, אך קיימת לגביו תנאי התקשרות איתנה.תשלומי השכי –התקשרות איתנה בגין דמי שכירות   )2(
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  ח):"(באלפי ש 2012בדצמבר,  31טבלאות רגישות לגורמי סיכון ליום 

רגישות לשינויים במחירי השקעות לזמן קצר (באלפי ש"ח)    

רווח (הפסד) מהשינויים    ד) מהשינויים רווח (הפס   

במחירי  10%ירידה של  

 השקעות לז"ק 
במחירי  5%ירידה של  

 השקעות לז"ק 
במחירי  5%עלייה של   31.12.12שווי הוגן  ליום  

 השקעות לז"ק 
במחירי  10%עלייה של  

  השקעות לז"ק 

השקעות לזמן קצר 424 212 4,235 (212) (424)

      

רגישות לשינויים של שער החליפין של הדולר (באלפי ש"ח)    

רווח (הפסד) מהשינויים    רווח (הפסד) מהשינויים    

בשע"ח של  10%ירידה של  

 הדולר 
בשע"ח של  5%ירידה של  

 הדולר 
בשע"ח של  5%עלייה של   3.733שווי הוגן לפי שע"ח  

 הדולר 
בשע"ח  10%עלייה של  

  של הדולר 

 מזומנים ושווי מזומנים 920 460 9,198 (460) (920)

 לקוחות 1,093 547 10,934 (547) (1,093)

 יתרות זכות –עסקאות עתידיות  1,014 507 (200) (507) (1,014)

  ספקים ונותני שירותים (2,172) (1,086) (21,715) 1,086 2,172

(855) (428) (1,783) 428 855 סך הכל

      

      

גישות לשינויים במדד המחירים לצרכן (באלפי ש"ח)ר    

רווח (הפסד) מהשינויים    רווח (הפסד) מהשינויים    

בשיעור עליית  1%ירידה של  

 המדד 
בשיעור  0.5%ירידה של  

 עליית המדד 
בשיעור  0.5%עלייה של    31.12.12שווי הוגן  ליום  

 עליית המדד 
בשיעור  1%עלייה של  

  עליית המדד 

מיסים לקבל 6 3 592 (3) (6)

חייבים ויתרות חובה 2 1 178 (1) (2)

ויתרות זכות זכאים (52) (26) (5,180) 26 52

אגרות חוב (592) (296) (59,176) 296 592

636 318 (63,586) (318) (636) סך הכל

      

 רגישות לשינויים בשווי הוגן (באלפי ש"ח)     

רווח (הפסד) מהשינויים    נויים רווח (הפסד) מהשי   

בשיעור ריבית  1%ירידה של  

 היוון 
בשיעור  0.5%ירידה של  

 ריבית היוון 
 2.4%שווי הוגן בריבית היוון של  

  31.12.12 - ל
בשיעור  0.5%עלייה של  

 ריבית היוון 
בשיעור  1%עלייה של  

  ריבית היוון 

)3( דרה ב'אגרת חוב ס 548 259 (63,010) (330) (630)

 )4( התקשרות איתנה בגין דמי שכירות 1,704 866 (48,760) (894) (1,818)

(2,448) (1,224) (111,770) 1,125 2,252 סך הכל

  

  .2012בדצמבר,  31נקבע לפי שיעור הריבית של אגרות חוב סדרה ב' ליום  שכירותריבית ההיוון של התחייבויות פיננסיות והתקשרות איתנה בגין דמי  )3(

  רות איתנה.תשלומי השכירות העתידיים הנגזרים מהסכמי שכירות מחייבים, מהוונים ליום המדידה. רכיב זה אינו מוכר במאזן, אך קיימת לגביו תנאי התקש –התקשרות איתנה בגין דמי שכירות   )4(



 

 72

או   ארה " ב  ר  ל דו ב  

ו  י אל בהצמדה 
ד  למד בהצמדה  הצמדה   ללא  ית   כספ לא  רה  ית ל   הכ סך   

            24,865                -21,558                -3,307מזומנים ושווי מזומנים 

             2,377                -2,377                -               -השקעות לזמן קצר 

          129,031(1,241)119,755                -10,517לקוחות 

             7,1857,185                -                -               -מלאי 

               222                -                -222               -מיסים לקבל 

             1551944,9215,270               -חייבים ויתרות חובה 

             1,927                -1,927                -               -לקוחות ,  הלוואות ויתרות חובה לז" א

          130,966130,966                -                -               -נכסים לא שוטפים ואחרים 

145            377       13,824סך הנכסים  ,811       141,831       301,843       

               347                -                -                -347אשראי מתאגיד בנקאי 

            56,139                -28,428                -27,711התחייבויות לספקים ונתוני שירותים 

            34,507                -1264,48329,898זכאים ויתרות זכות  -  כולל מיסים לשלם 

            10,48610,486                -                -               -הכנסות מראש 

                -                -                -                -               -דיבדנד לשלם 

            40,086(119)                -40,205               -אגרות חוב 

            13,000                -13,000                -               -הלוואות מתאגידים בנקאיים 

             7,4157,415                -                -               -התחייבויות לא שוטפות אחרות 

          139,863139,863                -                -               -הון עצמי 

ן עצמי  ו        301,843       157,645        71,326        44,688       28,184סך ההתחיבויות וה

יבויות  ן )   נכסים על התחי רעו             -(15,814)74,485(44,311)(14,360)עודף  ( ג

או   ארה " ב  ר  ל דו ב  

ו  י אל בהצמדה 
ד  למד בהצמדה  הצמדה   ללא  ית   כספ לא  רה  ית ל   הכ סך   

28,947                -19,664                -9,283מזומנים ושווי מזומנים 

4,235                -4,235                -               -השקעות לזמן קצר 

114,917(1,556)106,244                -10,229לקוחות 

12,34812,348                -                -               -מלאי 

592                -                -592               -מיסים לקבל 

1785152,8823,575               -חייבים ויתרות חובה 

1,3762082,315                -731לקוחות ,  הלוואות ויתרות חובה לז" א

137,915137,915                -                -               -נכסים לא שוטפים ואחרים 

20,243770132,034151,797304,844סך הנכסים 

47,909                -26,194                -21,715התחייבויות לספקים ונתוני שירותים 

34,899                -2005,18029,519זכאים ויתרות זכות  -  כולל מיסים לשלם 

8,8208,820                -                -               -הכנסות מראש 

58,917(259)                -59,176               -אגרות חוב 

13,500                -13,500                -               -הלוואות מתאגידים בנקאיים 

6,897                -6,897                -               -אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

7,4707,470                -                -               -התחייבויות לא שוטפות אחרות 

126,432126,432                -                -               -הון עצמי 

ן עצמי  ו 21,91564,35676,110142,463304,844סך ההתחיבויות וה

יבויות  ן )   נכסים על התחי רעו 1)עודף  ( ג ,672)(63,586)55,9249,334-             

בדצמבר ,  2013 יום  31  בסיס מאוחד ל ן הצמדה על  מאז

בדצמבר ,  2012 יום  31  בסיס מאוחד ל ן הצמדה על  מאז

 ):ח"שמאזן הצמדה על בסיס מאוחד וחשיפת החברה לסיכוני מטבע (באלפי  )5(
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  ממשל תאגידי:ממשל תאגידי:היבטי היבטי   --חלק ג' חלק ג' 

  מדיניות החברה בנושא מתן תרומות .1

לחברה אין מדיניות בנושא תרומות, יחד עם זאת החברה מאמינה במעורבות קהילתית ובמתן 

ביום שהסתיימה בשנה תרומות המופנות לענייני חינוך, רפואה וגמילות חסדים. היקף התרומות, 

  ח."שאלפי  174 - הסתכם בכ 2013בדצמבר,  31

  חשבונאית ופיננסית מומחיות בעלי  דירקטורים .2

לפרטים נוספים אודות המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי 

  . לפרק ה' פרטים נוספים על התאגיד לחברה ראה שאלון ממשל תאגידי המצורף

ראה תקנה לפרטים אודות דירקטורים שהחברה רואה אותם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 

  ' פרטים נוספים על התאגיד.הלפרק  26

  .תלויים הבלתי הדירקטורים מספר בדבר בתקנונה, הוראה החברה אימצה לא ,הדוח למועד כוןנ

  גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד .3

 מר יצחק עידן, המבקר הפנימי מונה על פי המלצת ועדת הביקורת קר הפנימי בתאגידבהמ :

בהסתמך על כישוריו כמפורט להלן ותוך  2004ביוני,  6החברה מיום  והחלטת הדירקטוריון של

התייחסות לחובות, לסמכויות ולתפקידים המוטלים על המבקר הפנימי בהתאם לדין, ובהתחשב, 

בין השאר, בסוג החברה, גודלה, וכן היקף פעילותה ומורכבותה. להערכת החברה הכישורים 

שכלתו כרואה חשבון וניסיונו הרב בביקורת כרואה המכשירים את יצחק עידן לתפקידו הנם ה

ן עומד יחשבון וכמבקר פנימי של חברות ציבוריות. למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עדי

לחוק הביקורת הפנימית,  8ובהוראות סעיף  1999- (ב) לחוק החברות, התשנ"ט146בהוראות סעיף 

 )."חוק הביקורת הפנימית"( 1992-התשנ"ב

  הפנימי הוא עובד החברה או אדם המעניק שירותי ביקורת פנימית מטעם גורם האם המבקר

פנימית כגורם חיצוני הביקורת ה יאת שירותומעניק המבקר הפנימי אינו עובד חברה חיצוני: 

, המבקר הפנימי לא ממלא בחברה תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית לחברה ולחברות הבנות.

הבודק הפנימי של אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  ימימשרדו של המבקר הפנ למעט היות

והגילוי הכספי בחברה, ולמיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי איננו ממלא בכל גוף אחר, כל 

 תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר הפנימי. 

  ,רך של החברה או כל גוף קשור אינו מחזיק בכל ניירות עהמבקר הפנימי למיטב ידיעת החברה

ואין לו קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור אליה 

  אליה.
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 המבקר הפנימי וצוות העובדים המקצועיים הכפופים לו, מועסקים היקף העסקת המבקר הפנימי :

 . היקףח"שאלפי  91- כ שעות בעלות של 396בפועל  ובוצע 2013על פי תקציב, כאשר בשנת 

העסקת המבקר הפנימי נקבע בכל שנה על ידי ועדת הביקורת עם אישור תוכנית העבודה 

השנתית של המבקר הפנימי, בין היתר בשים לב להיקף תכנית העבודה לשנה הרלבנטית, 

למורכבות תכנית העבודה, ולרגישות הנושאים הנבדקים באותה שנה. לדעת הדירקטוריון לא 

יות השפעה לתגמול המבקר הפנימי על הפעלת שיקול דעתו המקצועי בבואו לבקר את עשויה לה

  החברה.

  :תוכנית העבודה מבוססת על נושאים מהותיים השיקולים בקביעת תוכנית הביקורת השוטפת

שלדעת ועדת הביקורת ובהמלצת המבקר הפנימי יש לבקר אותם. סדר קדימויות של הנושאים 

על הערכת הסיכון, מהותיות הנושא ופרק הזמן שחלף מאז הביקורת המבוקרים נקבע בהתבסס 

גובשה ואושרה ע"י ועדת  2013האחרונה של אותו נושא. תוכנית העבודה לביקורת פנימית לשנת 

   הביקורת בשיתוף הנהלת החברה והמבקר הפנימי.

 :לחברה ולחברות הבנות.  תהביקורת מתייחס הביקורת בתאגידים נוספים 

 עבודת , : בהתאם להודעת המבקר הפנימיקצועיים המנחים את עבודת הביקורתהתקנים המ

הנחיות מקצועיות  ,הביקורת הפנימית נערכת על פי תקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית

ותדריכים כפי שאושרו ופורסמו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. הדירקטוריון הניח 

מד בכל הדרישות שנקבעו בתקנים כאמור לעיל, וזאת בשים לב את דעתו כי המבקר הפנימי ע

למקצועיותו של המבקר הפנימי, כישוריו, ניסיונו, היכרותו עם החברה והאופן שבו הוא עורך, 

 מגיש ומציג את ממצאי הביקורת הנערכים על ידו. 

 יושב ראש ועדת הביקורת של החברה. זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי :  

 להלן פירוט המועדים בהם הוגש דין וחשבון בכתב על ממצאי  :די הגשת דוחות הביקורתמוע

המבקר הפנימי ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי וליושב ראש ועדת הביקורת והמועדים 

  הביקורת בממצאי המבקר: תבוועדבהם התקיים דיון 

  נושא הביקורת
תאריך הגשת הדו"ח 
  להנהלת החברה

וועדת תאריך דיון ב
  ביקורת

  14/03/2013  2013פברואר,   כלי רכב

  15/08/2013  2013יולי,   סקר סיכונים מעילות והונאות

  28/11/2013  2013נובמבר,   ביקורת תהליכים –התאמות בנקים 

מעקב אחר יישום המלצות המבקר 
  2011-2012לשנים 

  28/11/2013  2013נובמבר, 
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 לדעת הדירקטוריון היקף, אופי כנית העבודה של המבקר הפנימיהיקף, אופי ורציפות הפעילות ות :

בנסיבות העניין ויש בהם כדי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי הנם סבירים 

הקבוצה  להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בקבוצה. ועדת הביקורת בשיתוף עם הנהלת

  .נאות של עבודת הביקורת הפנימית בקבוצהוהמבקר הפנימי בוחנים מדי שנה את ההיקף ה

 לחוק  9: למבקר הפנימי הומצאו מסמכים ומידע כאמור בסעיף גישה חופשית למבקר הפנימי

הביקורת הפנימית וניתנה לו גישה למידע כאמור באותו סעיף ובכלל זה גישה חופשית, מתמדת 

 אגיד, לרבות נתונים כספיים.ובלתי אמצעית למערכות המידע של הת

  שכר רואה חשבון המבקר  .4

, להלן פרטים בדבר שכר רואה החשבון המבקר של 1986א' לחוק ניירות ערך התשכ"ד 36לפי סעיף 
  הקבוצה:

  לשנה שהסתיימה 

 2012 בדצמבר, 31-ב

  לשנה שהסתיימה 

  2013בדצמבר,  31-ב

  שם רואה החשבון: 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
ח"שאלפי  שעות ח"שאלפי  שעות

 )1(שירותי ביקורת ומס  400  2,621 400 2,609
  .ש"ח בכל אחת מהשנים יאלפ 270-הסתכם בכ 2012-ו 2013) חלק החברה בתשלום שכר רואה החשבון לשנים 1(

בנוסף, החברה עיצבה מערכי בקרה ופיקוח בתהליך מתן שירותי השכר, הנוכחות ומשאבי האנוש 

 Service Organization Control (SOC 1)ללקוחותיה בהתאם לדרישות התקן האמריקאי 

). עבור בחינת האפקטיביות השנתית של אותן מערכי בקרה ומתן חוות דעת של SAS70(לשעבר 

  .ח"שאלף  140 המבקרים, שילמה החברה שכר טרחה בסך של

   הליך אישור הדוחות הכספיים .5

משל תאגידי לפרטים אודות אופן הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה, ראה שאלון מ

  .פרטים נוספים על התאגיד - פרק ה' בהמצורף 

  תכנית אכיפה מנהלית  .6

בנובמבר,  24, אישר הדירקטוריון ביום דירקטוריון לנושא אכיפה פנימיתהועדת בהתאם להמלצת 

על בסיס סקר סיכונים  ,שנוסחה והותאמה למבנה הייחודי של החברה ,את תוכנית האכיפה 2012

בנוסף, מינה דירקטוריון החברה את סמנכ"ל הכספים של למטרה זו.  שנערך בחברה יייעוד

  החברה, מר חביב אייזנקרפט, לממונה על האכיפה הפנימית בחברה. 

: איסור השימוש במידע פנים, התקשרות עם בעלי עניין, כגון םתוכנית האכיפה כוללת נהלי

  גורמי חוץ. ומגעים עם עריכת דוחות תקופתיים ורבעוניים, דיווחים מיידים 

בקרב מנהלי ועובדי  פעלה החברה ליישום שוטף והטמעה של תוכנית האכיפה 2013בשנת 

  החברה.
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   תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה .7

בחברה,  משרה והטבות הניתנים לבעלי עניין ונושאי הוצאות שכר לפרטים בדבר תנאי העסקה,

  יד.פרטים נוספים על התאג - ה' לפרק  21ראה תקנה 

הדח"צים  2, הכוללת את ועדת תגמול ההחברה מינלחוק החברות, דירקטוריון  20במסגרת תיקון 

גיבשה, בליווי יועצים של החברה, מר דרור מיזרץ ומר אמיר תמרי וכן את מר אורן מירון, אשר 

מדיניות  חיצוניים שהינם מומחים בתחום התגמול ומייעצים לחברות רבות במשק בתחום זה,

אסיפה ידי הוכן אושרה על  דירקטוריון החברה,ה על ידי אשר אושרלנושאי משרה בחברה,  תגמול

להמליץ  הינם ,, בין היתרשל ועדת התגמול תפקידיה. 14.1.2014ביום של בעלי המניות הכללית 

לדירקטוריון החברה על עדכון מדיניות התגמול, מעת לעת, ובחינת יישומה; להחליט אם לאשר 

   הטעונות אישורה של ועדת התגמול;לתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה  עסקאות באשר

כחלק מהליך בחינת הקשר בין התגמולים שניתנו לנושאי המשרה הבכירה ולבעלי העניין בחברה 

לבין תרומתם לחברה, כל אחד מהם בנפרד במהלך תקופת הדוח, דירקטוריון החברה, בישיבה 

, ולאחר )2014במרס,  5ר שנתקבל אישור ועדת התגמול ביום (לאח 2014 ס,במר 18שקיים ביום 

שהובאו בפניו, עובר לישיבה כאמור, מלוא הנתונים הרלוונטיים לגבי כל אחד מנושאי המשרה 

' לדוח זה, בדק ומצא כי הרכיבים הקבועים והמשתנים הבפרק  21של החברה בהתאם לתקנה 

סמנכ"ל פיתוח עסקי, סמנכ"ל החברה,  מנכ"ל(כאמור  21לנושאי המשרה המפורטים בתקנה 

) תואמים את מדיניות התגמול. כמו כן, הגמול ויו"ר הדירקטוריון סמנכ"ל הכספיםתפעול, 

שמשולם לדירקטורים של החברה (לרבות לדח"צים) שאינם מועסקים בחברה, הינו בהתאם 

  למדיניות התגמול (גמול השתתפות וגמול שנתי).

שבשיקול דעת) לנושאי המשרה בגין הרכיב געים להענקת בונוסים (כי ככל שהדברים נו ,יצוין

 במרס, 18 - ו 2014במרס,  5בימים התגמול ודירקטוריון החברה אישרו  תשוועד, הרי 2013שנת 

 בהתאם לביצועים של שנת 2013בגין שנת לנושאי משרה בחברה חלוקת בונוסים  בהתאמה 2014

  . ל שנקבעו ביחס לבונוסיםבהתבסס על הוראות מדיניות התגמוו 2013
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 הדיווח הפיננסי של החברה:הדיווח הפיננסי של החברה:  --חלק ד' חלק ד' 

  גילוי בדבר שימוש באומדנים חשבונאים והדיווח הפיננסי של התאגיד

ההנהלה נדרשת להסתייע באומדנים בתהליך עריכת הדוחות הכספיים של החברה. הערכות והנחות 

המדווחים של נכסים, התחייבויות, אלו, משפיעות על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים 

אומדנים עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות אותן הנחות ושינוי מהותי בהכנסות והוצאות. 

לבחינת ירידת ערך שנעשו בדוחות הכספיים בקשר והאומדנים ההנחות עיקרי להלן . בדוחות הכספיים

  :מוניטין

אחת לשנה. בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות 

ת מזומנים שאליה מתייחס המוניטין. כאשר סכום ומניבקבוצה של יחידות ההשבה של - בחינת סכום בר

השבה של קבוצה של יחידות מניבות מזומנים נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של קבוצה של - בר

יטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין. יחידות מניבות מזומנים שאליה הוקצה המונ

ההשבה הנו הגבוה מבין מחיר -סכום בר הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.

 ההשבה- שווי שימוש. לגבי חלק מיחידות מניבות המזומנים בחנה החברה את סכום בראו נטו  המכירה

החברה  מוש אשר להערכתישהפויים אשר נועדו לקבוע את שווי באמצעות היוון תזרימי מזומנים צ

   .משקף בקירוב גם את השווי ההוגן בניכוי עלויות המכירה של יחידות מזומנים אלו

  להלן פרטים נוספים לגבי המבחנים שננקטו על ידי החברה ביחס ליתרות המוניטין המהותיות:

  

  מוניטין ווי! אנקור .1

 31ליום  המסתכםלחברות ווי! ואנקור,  המיוחס המוניטין סכום של ךער בירידת הצורך בחינת שםל

 עלווי! אנקור,  של ההוגן השווי אתחיצוני  השווי מעריך אמד, ח"ש אלפי 42,295 של בסך 2013בדצמבר, 

. ווי! אנקור פעילות את המאפיין) 16.43%( ממוצעהיוון  בשיעור העתידיים המזומנים תזרימי היוון ידי

וכן על מידע שהתקבל לווי! אנקור  הקשורים פיננסים נתונים על הסתמךהחיצוני  ויהשו מעריך

החיצוני  השווי מעריך). 3.5%-כ של בשיעורנומינלי  פרמננטי צמיחה אומדן(לרבות מהנהלות החברות 

 בספרישהערך הרשום  בעוד"ח ש אלפי 87,668 של בסךחברת ווי! אנקור  של ההוגן השווי את העריך

(בהקשר זה יצוין כי החברה בוחנת את המוניטין שנוצר ברכישת ווי! ₪  אלפי 63,461 ואה החברה

ואנקור ביחס ליחידה מניבה מזומנים אחת הכוללת את הפעילויות של שתי חברות אלו לאור ההחלטה 

 )"ווי! אנקורלהלן: " – 2013בדבר מיזוג פעילויות ווי! ואנקור מחודש דצמבר 

  נושחות ומשאבי אמוניטין מגזר שכר, נוכ .2

המיוחס למגזר השכר נוכחות ומשאבי  המוניטין סכום של ערך בירידת הצורךהחברה נוהגת לבחון את 

יחידות שווי החברה כפי שנקבע בבורסה בניכוי שווי הוגן של אנוש (להלן: "מגזר השכר") כנגזרת של 

 שאינן נטו פיננסיות יבויותהתחי של ןערכ ובנטרול שאינן נמנות על מגזר השכר מניבות מזומנים

. לאור עלייה משמעותית בשווי החברה ")השיורי"הערך  (להלן: החברה של הפעילות למגזרי מיוחסות

הוחלט להסתמך על הבחינה  2012בדצמבר,  31ביחס לשוויה ביום  2013בדצמבר,  31בבורסה ליום 

(להלן: "בחינה קודמת").  2012בדצמבר,  31הקודמת שנעשתה לערך השיורי של מגזר השכר ליום 
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, המאפשרים הישענות על בחינה IAS 36לתקן  99להערכת החברה התקיימו כל התנאים בסעיף 

  שבוצעה בשנה קודמת כדלקמן:

 החישוב מאז משמעותי באופן לא השתנו היחידה את מרכיבים אשר וההתחייבויות הנכסים  .א

  ;ההשבה- בר של הסכום ביותר העדכני

  ; מהותי במרווח היחידה של בספרים על הערך עלה ההשבה- בר הסכום לש בשנה קודמת החישוב  .ב

 -בר הקודם של הסכום החישוב מאז והנסיבות שהשתנו שהתרחשו האירועים ניתוח על בהתבסס   .ג

 בספרים השוטף מהערך נמוך יהיה ההשבה-בר שהסכום הסבירות ההשבה, להערכת הנהלת החברה

 .קלושה היחידה היא של

 הגבוה ח"ש אלפי 368,418 - בכ סתכםה 2012 ,בדצמבר 31ודמת, הערך השיורי ליום על פי הבחינה הק

 אנוש ומשאבי נוכחות, השכר מגזר של ההתחייבויות בניכוי הנכסים של בספרים מהערך משמעותית

, ערך הנכסים בניכוי 2013בדצמבר,  31ש"ח (ליום  אלפי 82,719 - ב 2012, בדצמבר 31 ליום סתכםה ואשר

הערך בספרים  2012בדצמבר,  31נכון ליום כי  ,יצויןבנוסף . אלפי ש"ח) 89,724 -יות הסתכם בההתחייבו

של  EBITDAשל הנכסים בניכוי ההתחייבויות של מגזר השכר, נוכחות ומשאבי אנוש משקף מכפיל 

של חברות אחרות הפועלות  EBITDA ממכפילהנמוך משמעותית ) 1.48 -  2013בדצמבר,  31(ליום  1.41

תחום פעילות דומה. נתון זה מצביע אף הוא באופן מובהק, כי אין צורך בירידת ערך מוניטין בגין מגזר ב

  . זה
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 רכישות עצמיות:רכישות עצמיות:  --חלק ה' חלק ה' 

   תוכנית רכישה עצמית של אגרות חוב (סדרה ב')

אישר דירקטוריון החברה תוכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב (סדרה ב') של  2008בנובמבר,  18ביום 

מיליון ש"ח באמצעות החברה ו/או חברה בת, בין במהלך המסחר בבורסה  20החברה בהיקף כספי של 

"). החברה אינה מתחייבת לבצע רכישות בגין תוכנית הרכישהובין מחוץ למסחר (להלן בסעיף זה: "

ראה תוכנית הרכישה באופן מלא או חלקי. נכון למועד פרסום הדוח, החברה לא רכשה אגרות חוב. 

), הנכלל בדוח זה על דרך 2008-01-323169 אסמכתאמספר ( 19.11.2008דיווח מיידי של החברה מיום 

  ההפניה. 

  רכישה עצמית של מניות החברהתוכנית 

 בהיקף של ,עצמית של מניות החברהרכישה ל תוכניתאישר דירקטוריון החברה  2013בינואר,  20ביום 

החברה אינה מתחייבת . ")מניותתוכנית רכישת (" 2014ר, דצמבב 31, וזאת עד ליום ש"ח ליוןימ 5עד 

לבצע רכישת מניות באופן מלא או חלקי מתוך התוכנית המאושרת. כמו כן, נכון למועד פרסום הדוח, 

דיווח מיידי שפרסמה החברה  ראההחברה לא רכשה מניות בתוך המסגרת שאושרה בתוכנית הרכישה. 

  .)2013-01-018726 אסמכתא פר(מס 2013בינואר,  21ביום 

₪ אלפי  5,217- מניות של החברה בעלות כוללת של כ 600,766למועד אישור הדוחות הכספיים לחברה 

  .(מניות אלו נרכשו במסגרת תוכניות רכישה קודמות שהסתיימו)

  

  גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב:גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב:  --חלק ו' חלק ו' 

  סדרה ב' –אגרות חוב 

  ש"ח באלפי       

 מועד

 הנפקה

 שם

החברה 

 המדרגת
ולמועדבהנפקה  דירוג

הריבית סוג הדוח

 ריבית

  נקובה

 ריבית

אפקטיבית 

 בספרים

 מועד

רישום 

 למסחר

נקוב ערך

במועד 

 ההנפקה 

נקוב ערך

נומינלי 

31.12.2013 

נקוב ערך

צמוד למדד

31.12.2013 

בספרים ערך

של יתרת

ליום חהאג"

31.12.2013 

בספרים ערך

של ריבית

לשלם ליום

31.12.2013 

שוק שווי

ליום 

31.12.2013 

07-מאי מעלות

A+ :דירוג בהנפקה 
 דירוג למועד הדוח: 

AA- 

 42,727 1,061 40,086 40,205  33,334 100,000 08- מרס 4.81% 4.50%  קבועה

  

  סדרה ב' –נתונים נוספים על אגרות חוב 

אורן.  - ן ו/או מרב עופר: דן אבנושם האחראי על הסדרה) בע"מ, 1975הנאמן: הרמטיק נאמנות (שם 

, תל 113: רח' הירקון כתובת למשלוח דואר. 03–5271451: פקס, 03–5274867: טלפון, דרכי התקשרות

 .  Gila@hermetic.co.il:דוא"ל .61034, תל אביב  3524ת.ד  63573אביב 
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במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב'), התחייבה החברה כלפי נאמן אגרות החוב (סדרה 

. החברה עמדה 2.5- שלא יחרוג מהותית מ FFOב'), לשמור על יחס חוב פיננסי נטו לתזרים פרמננטי 

 ועומדת באמות המידה הפיננסית כאמור.

במאי של כל אחת  31תשלומים שנתיים שווים ביום  6 - ב ן) עומדת לפירעוקרן אגרות החוב (סדרה ב'

) ונושאות 2007(כולל). אגרות החוב (סדרה ב') צמודות למדד (מדד בסיס אפריל  2015עד  2010מהשנים 

במאי, עד לפרעון המלא  31לשנה. הריבית כאמור משולמת אחת לשנה ביום  4.5%ריבית בשיעור של 

 של אגרות החוב.

לדוח הדירוג ראה  .)A+/Stable ilבדרוג של (  מעלות על ידילראשונה אגרות החוב (סדרה ב') דורגו 

  ) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה). 2007 - 01 – 392660((מספר אסמכתא  16.5.2007דיווח החברה מיום 

 .ת דירוג יציבהעם תחזי ilAA-/Stable - , העלתה מעלות את דירוג החברה ל2013באוקטובר,  24ביום 

לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי  ,-ilAAבנוסף, העלתה מעלות את דרוג אגרות החוב (סדרה ב') 

העלאת הדירוג תהליך  ).2013-01-174531(מס' אסמכתא  2013באוקטובר,  24שפרסמה החברה ביום 

עדכון תחזית על ה ועל שינוי אופק הדירוג של החבר 2013בינואר,  20 יוםמעלות מהושלם לאחר הודעת 

   לחיובית.של החברה  הדירוג

  למועד דוח זה (ובמהלך תקופת הדוח) עומדת החברה בכל התנאים והתחייבויות לפי שטר הנאמנות.

  

  הנהלת החברה מודה ומוקירה את עובדי החברה על תרומתם המכרעת להצלחת החברה. 

  

  

  

________________ ________________

  רמי אנטין

  דירקטוריוןיו"ר ה

  אבי באום

  מנכ"ל ודירקטור

  

  

  .2014מרס, ב 18תאריך אישור הדוחות: 

  
  247217\61\12\ח



 

 
 

 
 

 
 
 

 חילן בע"מ
 

 1103בדצמבר,  13דוחות כספיים מאוחדים ליום 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 

 עמוד  
 
 

 21 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי רואה החשבון המבקר דוח
 
 

 21 בדבר ביקורת הדוחות הכספיים המאוחדים רואה החשבון המבקר דוח
 
 

 28-28 מאזנים מאוחדים
 
 

 28 מאוחדים על הרווח הכולל דוחות
 
 

 28 דוחות מאוחדים על השינויים בהון
 
 

 22-00 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 

 03-382 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
 
 

 380 רשימת חברות מאוחדות -נספח לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - -  
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 "מבע חילן לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר

 
 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

 
 ניירות ערךתקנות ב)ג( ב0סעיף בהתאם ל

 3080-(, התש"לומידיים)דוחות תקופתיים 
 
 

 13החברה( ליום  - להלן ביחד) וחברות בנותבע"מ חילן  בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיביביקרנו 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום  .רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה .1031 בדצמבר

בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי אפקטיביות ה ם אתבקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
דיווח כספי של בקרה פנימית על רכיבי אחריותנו היא לחוות דעה על  .המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל

 החברה בהתבסס על ביקורתנו.
 

של לשכת רואי  308רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
(. רכיבים אלה הינם: 308תקן ביקורת  -"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" )להלן  חשבון בישראל

ת בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות ( בקרות ברמת הארגון, לרבו3)
 ;( בקרות על תהליך כח האדם ומשכורות8) ;( בקרות על תהליך המזומנים1) ;( בקרות על תהליך ההכנסות1) ;מידע

 ה המבוקרים(.רכיבי הבקר -)כל אלה יחד מכונים להלן  ( בקרות על תהליך המלאי8) ;הרכש( בקרות על תהליך 8)
 

לתכנן את הביקורת ולבצעה  מאתנונדרש  תקן זהפי -. על308לתקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן להשיג מידה סבירה של ביטחון לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ו במטרה

זיהוי רכיבי , בקרה פנימית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות
בחינה והערכה של וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון  הבקרה המבוקרים,

ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי  שהוערך. סיכוןהבהתבסס על אותם רכיבי בקרה תכנון והתפעול של אפקטיביות ה
ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי ים בהתאם לנסיבות. כנחוצחשבנו כאלה שם ביצוע נהלים אחריבקרה, כללה גם 

הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות 
דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי 

קרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות הב
 .בהקשר המתואר לעיל אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנוכאלה. 

 
ע או למנולא עשויים ש בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי

ה חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות  ותגלל
ם נהליה ואמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפלסיכון שבקרות 

 תשתנה לרעה.
 

 13ליום  את רכיבי הבקרה המבוקריםהחברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות,  לדעתנו,
 .1031בדצמבר 
 

לימים של החברה  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
 מיום ,והדוח שלנו 1031בדצמבר  13לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ו 1031-ו 1031 ,בדצמבר 13
 .בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים דעתלל חוות כ 1038, במרס 32
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  1038במרס,  32 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3עמינדב ' רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 דוח רואה החשבון המבקר
 
 "מבעשל חילן לבעלי המניות 

 
 

ואת  1031-ו 1031בדצמבר  13החברה( לימים  -)להלן בע"מ חילן  שלהמאוחדים  המאזניםביקרנו את 
 13הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא 1033-ו 1031, 1031בדצמבר 
 לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
 

ברווח  אשר הכנסותיה הכלולותבאיחוד יחסי לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה שאוחדה 
. הדוחות 1033בדצמבר  13 וםשהסתיימו בי המכלל ההכנסות המאוחדות לשנ 3%-כמהוות  מפעילות מופסקת

ככל שהיא  הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו,
 מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
ביקורת ולבצעה . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את ה3081-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה 
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 

ן וההנהלה של החברה וכן הערכת החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריו
נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים 

 בסיס נאות לחוות דעתנו.
 
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים 
 13 מהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימיםבאופן נאות, מכל הבחינות ה

ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת מהשנים  1031-ו 1031 ,בדצמבר
( והוראות תקנות (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  1033-ו 1031, 1031בדצמבר  13שהסתיימו בימים 

 .1030-רות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עניי
 
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על  308ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
, במרס 32מיום , והדוח שלנו 1031בדצמבר  13דיווח כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי. 1038
 
 

 
 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3עמינדב ' רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 קוסט פורר גבאי את קסירר    אביב,-תל
 רואי חשבון    1038במרס,  32
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 מאזנים מאוחדים
 
 
 
 בדצמבר 13ליום     

    1031  1031 

 אלפי ש"ח  באור  

       נכסים שוטפים
       

 12,088  18,288  8  מזומנים ושווי מזומנים
 8,118  1,188  8  השקעות לזמן קצר

 338,038  310,013  2  לקוחות
 1,888  8,180  0  חייבים ויתרות חובה

 801  111    מסים לקבל
 31,182  8,328  30  מלאי

       
    382,080  388,838 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 1,138  3,018  33  הלוואות ויתרות חובהלקוחות, 

 10,001  30,100  31  רכוש קבוע 
 08,882  08,882  31  מוניטין

 30,381  38,138  31  נכסים בלתי מוחשיים 
 232  -  10  נכסים בשל הטבות לעובדים

 188  888  ה'13  מסים נדחים

       
    311,201  380,110 

       
    103,281  108,288 

       
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 מאזנים מאוחדים
 
 
 
 בדצמבר 13ליום     

    1031  1031 

 אלפי ש"ח  באור  

       התחייבויות שוטפות
       

 1,000  8,188  38  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 88,000  88,310  38  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 30,818  10,301  32  חלויות שוטפות של אגרות חוב 
 8,208  -  32  אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת

 13,123  13,028  38  זכאים ויתרות זכות
 1,832  1,811    מסים שוטפים לשלם

 2,210  30,828    הכנסות מראש

       
    318,823  313,180 

       
       התחייבויות לא שוטפות

       
 30,800  0,000  32  הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 10,301  30,028  32  אגרות חוב
 1,101  1,800  10  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 8,382  8,008  ה'13  מסים נדחים

       
    18,100  88,381 

       
     11  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

       
 12,112  12,122    הון מניות 

 311,088  311,883    פרמיה על מניות
 188  -    קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 (8,138)  (8,138)    מניות אוצר
 (12,022)  (38,818)    יתרת הפסד

 (183)  (20)    הלוואות לעובדים לרכישת מניות החברה

       
    310,138  318,131 
       

 130  888    זכויות שאינן מקנות שליטה

       
 318,811  310,281    סה"כ הון

       
    103,281  108,288 

 
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הבאורים

 
 
 
 

       1038במרס,  32
 חביב אייזנקרפט  אבי באום  רמי אנטין  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל ודירקטור  יו"ר הדירקטוריון  
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  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
 

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

    1031  1031  1033 

 למניה( נקיאלפי ש"ח )למעט נתוני רווח   באור  

         
 183,838  100,823  810,108  א'18  הכנסות 

 183,182  181,188  103,180  ב'18  עלות המכירות ומתן השירותים

         
 330,010  338,308  330,088    רווח גולמי

         
 10,838  10,130  10,011  ג'18  מכירה ושיווק הוצאות

 18,100  10,810  10,881  ד'18  הוצאות הנהלה וכלליות
 338  (31)  (3,008)  ו'18  הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו

         
 81,110  88,180  82,888    רווח תפעולי

         
 212  880  3,380  ה'18  הכנסות מימון

 (2,028)  (8,131)  (8,313)  ה'18  מימוןהוצאות 

         
 88,081  80,808  88,808    רווח לפני מסים על ההכנסה

 31,818  38,130  38,388  'ז13  מסים על ההכנסה

         
 80,180  88,108  82,880    רווח מפעילות נמשכת

 30,188  -  -  38  , נטורווח מפעילות שהופסקה

         
 80,818  88,108  82,880    רווח נקי 

         
 מחדש יסווג לא -כולל אחר )לאחר השפעת המס( רווח

         :הפסד או לרווח מכן לאחר
 -  -  812    אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת רווח

         
 80,818  88,108  80,002    סה"כ רווח כולל 

         
         מיוחס ל: - נקירווח 

 80,188  88,288  88,821    בעלי מניות החברה
 180  811  888    זכויות שאינן מקנות שליטה

         
    82,880  88,108  80,818 

         מיוחס ל: -סה"כ רווח כולל 
 80,188  88,288  82,813    בעלי מניות החברה

 180  811  888    זכויות שאינן מקנות שליטה
         
    80,002  88,108  80,818 

       18  רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה )בש"ח(
         רווח נקי בסיסי למניה: 

 3.823  3.000  1.318    מפעילות נמשכת

 0.881  -  -    מפעילות שהופסקה
         

         רווח נקי מדולל למניה:
 3.888  3.008  1.318    מפעילות נמשכת

 0.883  -  -    מפעילות שהופסקה

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
על  פרמיה

  מניות

קרן 
מעסקאות 
תשלום 

  מבוסס מניות 
 מניות
  אוצר 

 יתרת 
  הפסד 

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 

  סה"כ  מניות החברה 

 זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

 סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
                   

 08,081  311  08,013  (883)  (82,011)  (8,002)  800  313,881  12,100  3103, בינואר 3יתרה ליום 
                   

 80,818  180  80,188  -  80,188  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל
 31  -  31  -  -  -  (182)  111  82  מימוש כתבי אופציה למניות
 380  -  380  -  -  -  380  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

 388  -  388  388  -  -  -  -  -  פרעון הלוואות לעובדים ששימשו לרכישת מניות החברה
 (11,801)  -  (11,801)  -  (11,801)  -  -  -  -  לבעלי המניות של החברהדיבידנד 

 (818)  (818)  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
                   

 338,382  88  338,311  (808)  (80,383)  (8,002)  303  311,088  12,112  1033בדצמבר,  13יתרה ליום 
                   

 88,108  811  88,288  -  88,288  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל
 (100)  -  (100)  -  -  (100)  -  -  -  החברה ידי על החברה מניות של עצמית רכישה

 88  -  88  -  -  -  88  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
 381  -  381  381  -  -  -  -  -  החברה מניות לרכישת ששימשו לעובדים הלוואות פרעון

 (11,803)  -  (11,803)  -  (11,803)  -  -  -  -  לבעלי המניות של החברהדיבידנד 
 (180)  (180)  -  -  -  -  -  -  -  שאינן מקנות שליטהדיבידנד לבעלי זכויות 

                   
 318,811  130  318,131  (183)  (12,022)  (8,138)  188  311,088  12,112  1031בדצמבר,  13יתרה ליום 

                   
 82,880  888   88,821  -  88,821  -  -  -  -  רווח נקי

 812  -  812  -  812  -  -  -  -  , נטוכולל אחר רווחסה"כ 
                   

 80,002  888  82,813  -  82,813  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל
 800  -  800  -  -  -  (188)  808  80  מימוש כתבי אופציה למניות

 381  -  381  381  -  -  -  -  -  פרעון הלוואות לעובדים ששימשו לרכישת מניות החברה
 (18,080)  -  (18,080)  -  (18,080)  -  -  -  -  לבעלי המניות של החברה דיבידנד

 (180)  (180)  -  -  -  -  -  -  -   דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
                   

 310,281  888  310,138  (20)  (38,818)  (8,138)  -  311,883  12,122  1031בדצמבר,  13יתרה ליום 
 

 
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח   

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 80,818  88,108  82,880  רווח נקי 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד:
       

 8,323  8,823  8,310  פחת רכוש קבוע
 8,112  8,282  8,288  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 (0,218)  -  -  רווח ממימוש השקעה בחברה שאוחדה באיחוד יחסי
 380  88  -  עלות תשלום מבוסס מניות

 111  322  380  אגרות חוב ןניכיוהפחתת 
 (381)  (38)  81  ממימוש רכוש קבוע, נטו)רווח(  הפסד

 -  -  (3,080)  ביטול התחייבות בגין תשלום מותנה
 ותשערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים, נכסים והתחייבויות אחר

 8,828  8,888  1,081  לזמן ארוך ולזמן קצר
 31,288  38,130  38,388  מסים על ההכנסה

 328  800  888  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 118  803  (802)  ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, נטומהפסד )רווח( 

       
  10,128  11,818  13,228 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
       

 (81,002)  8,803  (38,018)  ירידה )עלייה( בלקוחות
 (128)  1,882  (3,828)   בחייבים ויתרות חובה( עלייהירידה )
 (081)  (3,821)  8,381  במלאי (עלייהירידה )

 38,308  (1,881)  33,380   עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 1,288  1,180  138   עלייה בזכאים ויתרות זכות 

 8,108  (218)  3,888  עלייה )ירידה( בהכנסות מראש
       
  1,881  8,880  (32,010) 
       

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
       

 (8,808)  (1,888)  (1,180)  ריבית ששולמה
 388  332  13  ריבית שהתקבלה

 (38,813)  (38,288)  (38,302)  מסים ששולמו
 31  118  180  מסים שהתקבלו
 88  8  8  דיבידנד שהתקבל

       
  (30,323)  (10,018)  (13,828) 
       

 11,028  81,881  81,818  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח   

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (1,881)  (38,280)  (8,810)  רכישת רכוש קבוע
 (100)   -  -  רכישת חברה שאוחדה 

 (11,000)  -  -  (ארכישת פעילויות )
 38,818  -  -  תמורה, נטו ממימוש השקעה בחברה שאוחדה באיחוד יחסי

 (3,808)  (3,388)  (3,013)  מוחשייםרכישת נכסים בלתי 
 881  383  83  תמורה ממימוש רכוש קבוע

ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח )רכישת( תמורה ממימוש 
 3,081  (18)  1,818  או הפסד, נטו

 800  -  -  בעל ענייןשניתנו להלוואות גביית 
 300  300  300  נושא משרהשניתנו להלוואות גביית 

       
 (38,138)  (38,820)  (8,201)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 (11,801)  (11,803)  (18,080)  דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

 (818)  (088)  (180)  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 -  (100)  -   החברה ידי על החברה מניות של עצמית רכישה

מימוש אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה 
 (8,888)  -  (8,080)  מאוחדת

 31  -  800  מימוש כתבי אופציה למניות
 (30,188)  (30,822)  (30,288)  פרעון אגרות חוב
 388  381  381  עובדים ששימשו לרכישת מניות החברה לפרעון הלוואות 
 -  38,000  1,000  מתאגידים בנקאייםקבלת הלוואות 
 (383)  (3,800)  (1,800)  מתאגידים בנקאייםפרעון הלוואות 

 (828)  (3,002)  188  , נטוקבלת )פרעון( אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
       

 (88,308)  (81,000)  (83,818)  לפעילות מימוןמזומנים נטו ששימשו 
       

 (10,810)  8,888  (8,021)  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
       

 81,233  11,121  12,088  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
       

 11,121  12,088  18,288  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

       
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
   1031  1031  1033 
 ח"שאלפי    
        
       רכישת פעילות (א)

        
 (3,138)  -  -  חייבים ויתרות חובה 
 (3,000)  -  -  מלאי 
 (818)  -  -  רכוש קבוע  
 (30,121)  -  -  נכסים בלתי מוחשיים  
 (32,211)  -  -  מוניטין 
 -  -  -  מסים נדחים 
 381  -  -  זכאים ויתרות זכות 
        
   -  -  (11,000) 

        
       פעילות מהותית שלא במזומן (ב)

        
 888  1,181  881  רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים באשראי  
מימוש אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  

 880  -  -  דנדיכנגד חלוקת דיב בחברה מאוחדת

 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 כללי -: 3באור 
 

 כללי של הקבוצה ופעילותהתאור  א.
 

 החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות החברות בשליטתה, בשני תחומי פעילות:
 

בתחום פעילות זה מעניקה הקבוצה, הן כלשכת שירות  - שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש
( והן באמצעות תוכנות מקומיות Application Service Provider) ASPמקצועית במתכונת 

המותקנות במשרדי הלקוח והמותאמות לצרכיו הייחודיים, שירותי ניהול שכר, נוכחות וניהול 
 . משאבי אנוש

 
באמצעות חברות בשליטתה בעיקר בתחום פעילות זה עוסקת החברה  -( IT) ת מידעוטכנולוגי

ות, תשתיות מחשוב מתקדמבתחום  םשירותית העמדובמכירת מוצרים  ,םפרויקטיביצוע ב
 1038, בינואר 1 ביום .BI, שיווק והטמעת פתרונות אבטחת מידע אספקת פתרונות בתחום

החברות בקשה לאישור הצעת מיזוג בהתאם  לרשם (!Weאו ווי! -"מ )להלן בעהגישה ווי! 
 את לתוכה תמזג! ווי לפיו, 1031בדצמבר,  10לחוק החברות, על פי הסכם מיזוג שנחתם ביום 

 ההון, הנכסים, ההתחייבויות כלל לרבות, אנקור( -תשתיות מחשוב בע"מ )להלן  אנקור
, כאמור אישור ויתקבל במידה. החברות רשם לאישור כפוף המיזוג(. המיזוג -)להלן  הפעילותו

 .פירוק ללא! לווי תמוזג אנקור
 
מידע למגזר  י, במתן שירותHPSעסקה החברה, באמצעות חשבים  1033במרס,  10עד ליום 

אינה  והחברה, HPSהעסקי והמשפטי. באותו מועד, מכרה החברה את החזקותיה בחשבים 
 . 38באור עוסקת יותר בתחום פעילות זה. לפרטים נוספים ראה 

 
 
 הגדרות ב.
 

 -בדוחות כספיים אלה 
 

 בע"מ חילן  - החברה
   

( ואשר IFRS 10 -בהן )כהגדרתה בחברות אשר לחברה שליטה  - חברות מאוחדות
 דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה. 

   
פת אשר אוחדה באיחוד יחסי חברות מאוחדות וחברה בשליטה משות - חברות מוחזקות

 .בעבר
   

 .בנספח לדוחות הכספיים המצוינותהחברה והחברות המוחזקות שלה  - הקבוצה
   

 בעלי עניין ובעלי 
 שליטה

 .1030-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע -

   
 .IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים

   
 דולר של ארה"ב - דולר
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המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, 
 נאמר אחרת.למעט אם 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

 
 (.IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  
 .1030-שנתיים(, התש"ע

 
ט נכסים והתחייבויות פיננסיות הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למע
בשל הטבות  נכסיםוכן  והפסד)כולל מכשירים נגזרים( המוצגים בשווי הוגן דרך רווח 

 .לעובדים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים
 

 לפי שיטת מאפיין הפעילות. פריטי הרווח או ההפסדהחברה בחרה להציג את 
 

 התפעולי המחזור תקופת .ב

 
  .שנה ההינהמחזור התפעולי של החברה  תקופת

 

 דוחות כספיים מאוחדים .ג
 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות 
כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או בנות(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש 

קעת וכן היכולת להשתמש זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המוש
בבחינת שליטה  בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המשוקעת.

. איחוד הדוחות רק אם הן ממשיות מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות
 .הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה

 
ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  בנותוהחברות ה הדוחות הכספיים של החברה

ת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בנוהחשבונאית בדוחות הכספיים של החברות ה
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים . בדוחות הכספיים של החברה

 דוחות הכספיים המאוחדים.בוטלו במלואם ב הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 
 

ההון בחברות הבנות שאינו ניתן זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את 
. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם

רה רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחבבמסגרת ההון של החברה. 
הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם ולזכויות שאינן מקנות שליטה. 

הינה  על המצב הכספי המאוחדדוח כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה ב
 שלילית.

 

 ומוניטין עסקים צירופי .ד
 

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של 
התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף 
עסקים, החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם 

חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של ההוגן במועד הרכישה או לפי  לשווים
 הנרכשת.

 עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לרווח או והפסד.
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מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן 
נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם  מקנות שליטה לבין הסכום

 סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.
 

לאחר ההכרה הראשונית מוניטין נמדד לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר. באשר 
 ראה סעיף טז' להלן.לבחינת ירידת ערך של מוניטין, 

 
 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ .ה
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .3
 

 ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.מטבע 
 

, מהו מטבע הפעילות של כל חברה. מטבע בקבוצהקובעת עבור כל חברה  הקבוצה
 ש"ח. הפעילות של החברה הינו

 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .1

 
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין 
 במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים
במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד 

 הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים. הפסדרווח או זה. הפרשי שער נזקפים ל
 . העסקה במועד החליפין שער לפי מתורגמים עלות לפי המוצגים חוץ במטבע

 
 פריטים כספיים צמודי מדד .1

 
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 

דיווח, בהתאם  המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך -בישראל )להלן 
 לתנאי ההסכם.

 
 שווי מזומנים .ו
 

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן 
קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים 

 .ממועד ההשקעה
 

 הפרשה לחובות מסופקים .ז
 

מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה ההפרשה לחובות 
גבייתם מוטלת בספק. חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות 

 אלה אינם ניתנים לגבייה.
 

 הפרשה לזיכויים .ח
 

זוכו הפרשה לזיכויים נקבעת באופן ספציפי בגין חיובי לקוחות אשר להערכת הנהלת החברה י
 החברה.הערכת על סמך 
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 מלאי .ט

 
מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות  

לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר 
הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה במהלך העסקים 

החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי  המכירה.
 בהתאמה.

 
 עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

 
 .לפי שיטת ממוצע משוקלל - מוצרים קנויים

 
 הכרה בהכנסה .י

 
כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות  ברווח או הפסדהכנסות מוכרות 

הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה 
החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים  ניתנות למדידה באופן מהימן.

על פי שוויה ההוגן של  ההכנסות נמדדותמהעסקה ולפיכך ההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו. 
 התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות.

  
אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה 

 :בהכנסה
 

 הכנסות ממתן שירותים
 

שיעור . המאזןהכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה לתאריך 
 לכלל הצפויות העבודה לשעות בפועל שבוצעו העבודה שעות בין היחסעל פי  נמדדההשלמה 

מקרה שתוצאת החוזה אינה ניתנת למדידה באופן מהימן, ההכנסה מוכרת עד ב .השירות חוזה
 לגובה ההוצאות שהתהוו הניתנות להשבה.

 
 סחורותהכנסות ממכירת 

 
כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים  מוכרות כאשר הועברו סחורותהכנסות ממכירות 

לקונה, והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת.  מוצריםהנגזרים מהבעלות על ה
 בדרך כלל, מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות.

 
 תוכנהמעסקאות הכנסות 

 
החברה מכירה בהכנסה ממכירת מוצרי תוכנה רק לאחר העברת הסיכונים והתשואות 

מסירת התוכנה, בין  ובמינימוםהמשמעותיים הנגזרים מהבעלות על מוצרי התוכנה לקונה, 
באופן פיזי, אלקטרוני, מתן זכות שימוש או הרשאה לשכפול עותקים קיימים. החברה מכירה 

 תוכנה. מעסקאות  םיבהכנסות הקשורות להספקת שירות
 

 הכנסות מפרויקטים

ההכרה בהכנסות מפרויקטים נדחית עד גמר ביצוע העבודות ומסירתן היות ומשך ביצוען הוא 
 עד שלושה חודשים. דחיית ההכרה בהכנסה, כאמור, אינה גורמת לעיוות בתוצאות העסקיות.

 
 הכנסות מתחזוקה

 
התקופה המוגדרת של חוזה התחזוקה.  הכנסות מתחזוקה מוכרות בשיטת הקו הישר על פני

 הכנסות שנרשמו וטרם ניתן השירות בגינן נזקפות להכנסות מראש.
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 הנחות ללקוחות 

 
 אשר לגביהם לא מחויב הלקוח לעמוד ביעדים מסויימים, הנחות שוטפות הניתנות ללקוחות

המזכות את הלקוח בהנחות  ביצוע המכירות היחסיותדוחות הכספיים עם נכללות ב
 ., ומנוכות מסעיף המכירותהאמורות

 
 מסים על ההכנסה .אי
 

, למעט אם הן מתייחסות הפסדאו תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח 
 .לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר

 
 מסים שוטפים .3

 
תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או חבות בגין מסים שוטפים נקבעת 

אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר 
  לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.

 
 מסים נדחים .1

 
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים 

 לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס. 
 

הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה ההתחייבות תסולק

 . דיווחד לתאריך הלמעשה ע
 

נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים,  דיווחבכל תאריך 
ובמידה  בכל תאריך דיווח הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים

 .שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים
 

ים במקרה של מימוש בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חל
ההשקעות בחברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה 
בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי 
חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, 

הגוררת חבות ע"י חברה מאוחדת החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד או בשל מדיניות 
 מס נוספת.

 
קיזוז נכס מס שוטף כנגד למסים נדחים מקוזזים במאזן אם קיימת זכות חוקית 

והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה  שוטפתהתחייבות מס 
 רשות מס.

 
 שהופסקה פעילות . יב

 
הינה רכיב של החברה המהווה פעילות שמומשה או שמסווגת כמוחזקת, פעילות שהופסקה 

תוצאות הפעילות המתייחסות לפעילות שהופסקה מוצגות בנפרד ברווח או הפסד, בניכוי 
 השפעת המס.



 חילן בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

08 

 

 
 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 1באור 

 
 חכירות .יג

 
ל מהות ההסכמים והם נבחנים המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים ע

 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על
 
 חכירה תפעולית - הקבוצה כחוכר 

 
לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס נכסים אשר  

בקו  החכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד
 ישר על פני תקופת החכירה.

 
 רכוש קבוע .יד

 
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, 

 בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת.
 

תקופת החיים הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך 
 השימושיים בנכס, כדלקמן:

 

 בעיקר %  %  

     
 10  10-11  היקפי וציוד מחשבים

 30  8-10  ריהוט וציוד משרדי
 38  38  כלי רכב

 30  30-10        שיפורים במושכר
 
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת  

להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת האופציה 
 . של השיפור, לפי הקצר שבהם

 

אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 
ולהבא. הפחתת הנכסים -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

 מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע. 
 
 

 נכסים בלתי מוחשיים .טו
 

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת 
עלויות רכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי 

עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי, למעט ההוגן במועד הרכישה. 
  נזקפות לרווח או הפסד בעת התהוותן.עלויות פיתוח מהוונות, 

 
מופחתים על פני אורך החיים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, נכסים 

על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים השימושיים שלהם 
שי סימנים המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוח

 בעל אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה. 
 

רווחים או הפסדים מגריעת נכס בלתי מוחשי נמדדים לפי ההפרש בין התמורה ממימוש, נטו 
 הנכס ונזקפים לרווח או הפסד.ועלות 
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 עלויות מחקר ופיתוח
 

פיתוח  מפרויקטנכס בלתי מוחשי הנובע  נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן.עלויות מחקר 
או מפיתוח עצמי מוכר אם ניתן להוכיח את ההיתכנות הטכנולוגית של השלמת הנכס הבלתי 
מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי 

יכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; את מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; את ה
האופן בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשאבים 
הנדרשים: טכניים, פיננסיים ואחרים, הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ואת היכולת 

 למדוד באופן מהימן את ההוצאות בגינו במהלך פיתוחו.
 

ברה. פי העלות ומוצג בניכוי ההפחתה המצטברת ובניכוי ירידת ערך שנצ-עלהנכס נמדד 
 פני על מופחת הנכס והנכס זמין לשימוש. הפחתת הנכס מתחילה כאשר הפיתוח הושלם

 . בנכס השימושיים החיים אורך
 

 תוכנות
 

נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק 
לי מחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש אינטגר

לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת  תרישיונוקבוע. לעומת זאת, 
 לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.

 
 בלתי מוחשיים:הנכסים הלהלן אורך החיים השימושיים של 

 
 שנים  
   

 1-8  תוכנות מחשב
 8.8-2  בסיס לקוחות וקשרי לקוחות

 30  סימן מסחרי
 1.0  זיכיון

 8  תחרות אי
 

 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .זט

 
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה 

-תרבדוחות הכספיים אינה במאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה 
השבה. במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום 

ההשבה הוא -ההשבה שלהם. הסכום בר-בר לסכוםההשבה שלהם, מופחתים הנכסים -בר
הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים 

המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל  תזרימי
השבה עבור היחידה -נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

 הפסד. ואהפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח  מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס.
 

 :מוניטיןהקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך 
 

 מוניטין
 

בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר  13 ליוםהחברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, 
 מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.ה אם אירועים או שינויים בנסיבות
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יחידה מניבת הההשבה של -סכום ברהבחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת 
סכום ההמוניטין. כאשר  הוקצהמזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה ה
מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( נמוך היחידה מניבת ההשבה של ה-בר

מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות היחידה מניבת הפיים של מהיתרה בדוחות הכס
מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין. 

 .31ב' ובאור 1ראה גם באור  הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.
 

 מכשירים פיננסיים .זי
 
 נכסים פיננסיים .3
 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
דרך ובתוספת עלויות עסקה ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן 

 הפסד.או עלויות עסקה נזקפות לרווח  םאשר לגביההפסד,  וארווח 
 

לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על 
 להלן:כמפורט סיווגם 

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד א(
 

 זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר.קבוצה ב
 

ים , למעט אם הם מיועדים לשמש כמכשירמסווגים כמוחזקים למסחר נגזרים
 להגנה אפקטיבית.

 
 הלוואות וחייבים ב(
 

  תשלומים קבועים או הניתניםוחייבים הינן השקעות המוחזרות בהלוואות 
 

וצגות לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מ
שימוש בשיטת  בניכוי עלויות עסקה ישירות, תוךעלות העל פי תנאיהן לפי 
לפי  יםמוצג לזמן קצר חייבים ובניכוי הפרשה לירידת ערך. ,הריבית האפקטיבית

 הנומינלי. ם, בדרך כלל בערכהםתנאי
 

 התחייבויות פיננסיות .1
 

והתחייבויות אחרות הנמדדות  הלוואות .ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן
 ישירות. עסקהמוצגות בניכוי עלויות  בעלות מופחתת

 
הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם לאחר ההכרה הראשונית,  

 כמפורט להלן:
 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
 

, מוצגות על פי תנאיהן לפי והתחייבויות אחרות לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות
 .תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיביתבניכוי עלויות עסקה ישירות  עלותה
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 קיזוז מכשירים פיננסיים .1
 

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג במאזן אם קיימת 
זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את 

ק את ההתחייבות הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסל
 במקביל.

 
 גריעת מכשירים פיננסיים .8

 
 נכסים פיננסיים א(
 

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 
הפיננסי, או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי 

תזרימי  המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה מחויבות לשלם את
המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי, ובנוסף 
העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה 
ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך 

 העבירה את השליטה על הנכס.
 

 
 התחייבויות פיננסיות ב(

 
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, 

פורע את )הקבוצה(  בוטלה או פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב
ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או 

 .משוחרר משפטית מההתחייבות שירותים, או
 

 ננסייםירידת ערך נכסים פי .8
 

הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס 
 פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:

 
 נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת 

 
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן 

סכום  המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה.שלילי על אומדן תזרימי 
הנכס בדוחות הכספיים לבין  תהפסד נמדד כהפרש בין יתר ואההפסד הנזקף לרווח 

הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים הפסדי אשראי 
של  עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית

הנכס הפיננסי. אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור 
הריבית האפקטיבית הנוכחית. בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן 

את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה  ילייחס באופן אובייקטיב
 עד לגובה ההפסד שהוכר. ווח או הפסדבהפסד. ביטול כאמור נזקף לר

 
 )הגנה( גידור לצורכי נגזרים פיננסיים מכשירים .יח

 
 (Forward)מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה  הקבוצה

 של החליפין בשערי בתנודות הכרוכים הסיכונים מפני עצמה על להגן כדיחוץ  מטבעבגין 
 . חוץ מטבע
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 .הפסד או לרווח מיידית נזקפים ההוגן בשווי משינויים הנובעים הפסדים או רווחים
 

 הוגן שווי מדידת . יט
 

 להעברת משולם שהיה המחיר או נכס במכירת מתקבל שהיה המחיר הוא הוגן שווי
 .המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה התחייבות

 
 או הנכס של העיקרי בשוק מתרחשת העסקה כי ההנחה על מבוססת הוגן שווי מדידת

 ( ביותר. advantageous) הכדאי בשוק, עיקרי שוק בהיעדר או, ההתחייבות
 

 ישתמשו בשוק שמשתתפים בהנחות שימוש תוך נמדד התחייבות או נכס של ההוגן השווי
 האינטרסים לטובת פועלים בשוק שמשתתפים בהנחה, ההתחייבות או הנכס תמחור בעת

 .שלהם הכלכליים
 

שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק  מדידת
הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר 

 בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו. 
 

משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק  הקבוצה
השימוש בנתונים רלוונטיים  מקסוםנתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך 

 .השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה ומזעורשניתנים לצפייה 
 

 
כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים 
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

 למדידת השווי ההוגן בכללותה:

 
 זהים. מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות :3רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין  3נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 1רמה 

 או בעקיפין.  
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא  : 1רמה 

 שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
 

 מניות אוצר . כ
 

מדדות לפי עלות רכישתן ומוצגות בקיזוז מהון מניות החברה המוחזקות על ידי החברה נ 
החברה. כל רווח או הפסד הנובע מרכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקף 

 ישירות להון.
 
 הפרשות .כא

 
מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או  IAS 37-הפרשה בהתאם ל

משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על 
כאשר הקבוצה צופה שחלק או מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

פרד, רק במועד בו קיימת כל ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נ
 וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 1באור 
 
 התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .כב

 
 בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים: 

 
 הטבות עובד לזמן קצר .3

 

 31הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  לזמן קצרהטבות לעובדים 
חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 

כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות  המתייחסים. הטבות אלו
ן בונוס מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגי

במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות 
משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד 

 בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
 

 הטבות לאחר סיום העסקה .1
 

ביטוח והן מסווגות כתוכניות התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות 
 להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.

 
לחוק פיצויי  38קבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף חלק מעובדי הל 

 פיטורין שלפיהן הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות
משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים 
מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה 

 השוטפת ובתקופות קודמות. 
 

הפקדות לתוכנית הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת  
 לקבלת שירותי העבודה. ההפקדה לתוכנית במקביל

 
הטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים לקבוצה תוכנית חלק אחר מעובדי הבנוסף ל

זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם  ,פיטורין. לפי החוק בהתאם לחוק פיצויי 
לפי שיטת שווי אקטוארי של  נמדדתהעסקה  סיוםאו עם פרישתם. ההתחייבות בשל 

יחידת הזכאות החזויה. החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור 
עזיבת עובדים, וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס 
היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב 

לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי  דומהר מועד פרעונן ממשלתיות, אש
 הפרישה.

 
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן 

נכסי התוכנית הם נכסים  נכסי התוכנית(. -שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן 
ליסות ביטוח כשירות. נכסי המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפו

 התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.
 

ראה  .התהוותן בתקופת אחר כולל לרווח נזקפות נטו ההתחייבות של מחדש מדידות
 גם סעיף כד' להלן.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 1באור 
 

 רווח למניה .גכ
 

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר 
 המניות הרגילות המשוקלל שקיים במהלך התקופה. 

 
מניות רגילות פוטנציאליות נכללות חישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת 

שהומרו במהלך התקופה מפעילויות נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליות  את הרווח למניה
נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי 
למניה. חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן 

 החברה. המוחזקות על ידי חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות
 
 יתחשבונא במדיניות שינוי .כד

 
החברה שינתה את המדיניות החשבונאית שלה ויישמה לראשונה  1031בינואר,  3מיום  החל 

 המתוקן. R30 IASאת 
 

 החברה יישמה למפרע את התיקונים הבאים: R30 IASמיישום  כתוצאה
 
 ייזקפו ולא היווצרותם עם אחר כולל רווח במסגרת יוכרו אקטואריים והפסדים רווחים 

 .הפסד או לרווח

 אקטואריים הפסדים או רווחים של דחייה אפשרה אשר" הרצועה"שיטת  ביטול. 

 שמשמש היוון שיעור על  בהתבסס הפסד או ברווח תוכר התוכנית נכסי תשואת 
 תיק של בפועל לתוצאה קשר ללא, לעובדים הטבות בשל ההתחייבויות למדידת

 .ההשקעות

 מועד על תתבסס ארוך לטווח עובד הטבות לבין קצר לזמן עובד הטבות בין האבחנה 
 .להטבות העובד זכאות קמה שבו המועד על ולא הצפוי הסילוק

 מיידיתשירותי עבר הנובעת משינויים בתוכנית תוכר  עלות. 
 

המתוקן לתקופות הדיווח הקודמות הסתכמה בסכומים לא מהותיים  R30 IASהשפעת אימוץ  
 בהון בקיטון שהסתכמה, 1031בדצמבר,  13 ליום התקן יישום של המצטברת השפעההולפיכך, 
הכולל האחר בשנה שהסתיימה ביום הרווח נכללה במסגרת  "חשאלפי  301 של בסך העצמי

 .1031בדצמבר,  13
 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות .הכ

 
 עובדים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים

עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן עלות העסקאות  הוניים.
של המכשירים ההוניים שהוענקו במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש 

 . במודל תמחור אופציות מקובל
 

יחד עם גידול מקביל הפסד או עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח 
בה תנאי השירות מתקיים ומסתיים במועד שבו העובדים הרלוונטיים בהון על פני התקופה ש
תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות  -זכאים לגמול )להלן 

המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת 
מספר המכשירים ההוניים  חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי

 שיבשילו בסופו של דבר. 
 

 הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 1באור 
 
 הלוואות לעובדים לרכישת מניות החברה .וכ
 

הלוואות שניתנו לעובדים לשם רכישת מניות החברה, כאשר על פי תנאי ההלוואה המניות 
 מהוות בטחון ומקור יחיד לפרעון ההלוואה, הוצגו בקיזוז מההון.

 
 

 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע -: 1באור 
 

, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות 

 הכספיים:
 

 השיקולים א.
 

 חכירה סיווג -
 
או תפעולית, בוחנת החברה האם  לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית 

החכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס. בכלל 
זאת בוחנת החברה, בין היתר, את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי, את 
תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס  ואת הערך הנוכחי של תשלומי 

 ליים ביחס לשווי ההוגן של הנכס.החכירה המינימ
 

 הכרה בהכנסה על בסיס ברוטו או על בסיס נטו -
 

 הנגזרים ובתשואות בסיכונים ונושאת עיקרי כספק פועלת הקבוצה בהם במקרים
 .ברוטו בסיס על מוצגות הכנסותיה מהעסקה

 
 אומדנים והנחות ב.

 
בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות 
המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, 

 אומדן.ההכנסות והוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי 
 

ו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח להלן ההנחות העיקריות שנעש
ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי 

 :בשנה העוקבתלשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
 

 ירידת ערך מוניטין -
 

הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה. הבחינה מחייבת את 
ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע משימוש 
מתמשך ביחידה מניבת המזומנים )או קבוצת יחידות מניבות מזומנים( שאליה 

ר ניכיון מתאים )שאליהן( הוקצה המוניטין. כמו כן נדרשת ההנהלה לאמוד שיעו
 .31ראה גם באור לתזרימי מזומנים אלה. 

 
 הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה -

 
התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש 
בטכניקות הערכה אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר 

שיעורי תשואה צפויים על נכסים, שיעור עליית השכר ושיעורי  לגבי שיעורי היוון,
יתרת ההתחייבות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית בגין תחלופת עובדים. 

  .10ראה גם באור שינויים באומדנים אלו. 
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 )המשך( הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע -: 1באור 
 

 עלויות פיתוח -
 

לשם קביעת ירידת ערך, ההנהלה אומדת את תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מהנכס 
עבורו מבוצע הפיתוח, את שיעור ההיוון שמנכה את תזרים המזומנים ואת תקופת 

 ההטבות הצפויה. 
 

 חובות מסופקים -
 

הכספיים כוללים הפרשה לחובות מסופקים המשקפת בצורה נאותה, לפי  דוחותה
את ההפסד העלול לנבוע מחובות לקוחות שגבייתם מוטלת בספק.  הערכת ההנהלה

 ןניסיונאותות ההפרשות מתבססת הנהלת החברה על אומדנים שונים, כגון:  בקביעת
העבר שיש לחברה ביחס ליכולת החברה של אותם לקוחות, המידע בדבר המידע 

 אומדן. הכספי של הלקוחות, גיל החוב, הערכת בטחונות והיקף פעילות הלקוחות
 ביכולתם משינוי כתוצאה להשתנות עשוי מסופקים לחובות להפרשה בקשר החברה

 .לחברה חובותיהם את לשלם הלקוחות של
 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSלתקני  גילוי -: 8באור 
 

מכשירים פיננסיים: הצגה, בדבר קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות  - IAS 11 -ל תיקונים .א 
 פיננסיות

 
( בנושא קיזוז נכסים פיננסיים IAS 32 -התיקונים ל -)להלן  IAS 32-תיקונים ל פרסם IASB-ה

מבהירים, בין היתר, את משמעות המונח "קיימת  IAS 32 -והתחייבויות פיננסיות. התיקונים ל
 -קונים להזכות לקזז(. התי -( זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז" )להלן currently) מיידי באופן

IAS 32  קובעים, בין היתר, כי הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק
במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון 

קובעים שעל מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת  IAS 32 -של אחד הצדדים. כמו כן, התיקונים ל
 לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו או עתידי באירוע תלויה תהיה שהיא אסור, מיידיבאופן 
 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או, תחול

 
 המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושמו IAS 32 -ל התיקונים

 . אימוץ מוקדם אפשרי. לאחריו או 1038, בינואר 3 ביום
 

 . הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא  IAS 32-ל יקוניםהחברה, לת להערכת
 
 מכשירים פיננסיים - IFRS 0 .ב
 

מכשירים  - IFRS 9( של phase 1את החלק הראשון בשלב הראשון ) פרסם IASB-ה .3
 IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39החלפת  מפרוייקטפיננסיים, כחלק 

התקן( מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל  -)להלן 
 .IAS 39הנכסים הפיננסיים שבתחולת 

 

(. לפי phase 2ובנושא התחייבויות פיננסיות ) גריעהתיקונים בנושא  פורסמוכמו כן,  
לגבי גריעה ולגבי  IAS 39הוראות התיקונים, יש להמשיך וליישם את הוראות 

התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן )ייעוד לשווי הוגן דרך 
ימשיכו לחול על  IAS 39(. כלומר, הוראות הסיווג והמדידה של הפסדרווח או 

התחייבויות פיננסיות שמוחזקות למסחר ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות 
 מופחתת. 
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  - :8באור 
 

השלב  –)להלן  IFRS 0( של phase 3את השלב השלישי ) IASB -, פרסם ה1031 בנובמבר .1
 IFRS 0. השלב השלישי של IFRS 0המלאה של  הגרסה(, במסגרת IFRS 0השלישי של 

 IFRS ,8 IFRS 0 -רים לכולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור ותיקונים הקשו
  .IAS 10 -ו
 
 הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא)על כל שלביו(  לתקן, החברה להערכת
 .הכספיים

 

: דוחות כספיים נפרדים, בדבר חברות R18 IAS -: כספיים מאוחדים וIFRS 30 -ל תיקונים ג. 
 השקעה

 
 30-תיקונים לעניין חברות השקעה )תיקונים ל IASB-פרסם ה 1031בחודש אוקטובר 

IFRS31-, ל IFRS 18-ול IAS התיקונים לחברות השקעה(. התיקונים לחברות  -, להלן
כי אם  בנות שלהן,  כי חברות השקעה אינן נדרשות לאחד דוחות של חברותהשקעה קובעים 

התיקונים לחברות  כן קובעיםלמדוד את ההשקעה בהן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. כמו 
 .דרישות גילוי ספציפיות השקעה

התיקונים לחברות השקעה נכנסים לתוקף החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות 
. אימוץ מוקדם אפשרי, כך שיאפשר לחברות השקעה ליישם 1038בינואר  3המתחילות ביום 

 . IFRS 30את התיקונים האמורים באותו מועד בו הן מיישמות לראשונה את 
 

 ירידת ערך נכסים IAS 18 -ל תיקונים ד. 
 

התיקונים( העוסקים  -)להלן  ירידת ערך נכסים IAS 18-תיקונים ל IASB-פרסם ה 1031במאי 
בדרישות גילוי בדבר שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה של נכסים. התיקונים כוללים דרישות 
גילוי נוספות בדבר הסכום בר ההשבה והשווי ההוגן. הגילוי הנוסף יכלול גילוי למדרג השווי 

מרכזיות שבבסיס ההוגן, לטכניקות ההערכה ולשינויים בהן, לשיעורי ההיוון ולהנחות ה
 הערכת השווי. 

  
או לאחריו.  1038בינואר  3התיקונים ייכנסו לתוקף החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 אימוץ מוקדם אפשרי.
 

 הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התיקונים לראשונה.
 

 בדבר הטיפול בהפקדות הקשורות לשירות R30 IAS -ל תיקון .ה 
 

בדבר הפקדות המבוצעות על ידי  R30 IAS -פרסם תיקון לדרישות הקיימות ב IASB -ה 
 עובדים או צדדים שלישיים הקשורות לשירות.

 
התיקון, אם אין קשר בין סכום ההפקדות לבין מספר שנות השירות )כגון מקרים שבהם  לפי

וע משכר העובד, ההפקדות הן בסכום קבוע לאורך תקופת ההפקדות מחושבות כאחוז קב
השירות או ההפקדות נקבעות לפי גיל העובד(, ניתן להכיר בהפקדות אלו כקיטון מעלות 

 לתקופות השירות.  ליחסןהשירות, בתקופה שבה ניתן השירות הקשור, במקום 
 

 הפקדות אותן את להקצות יש, השירות ניתן בהן השנים במספר תלויות ההפקדות כאשר
 ייחוס בדבר R30 IAS .80 פי על הנדרשת ייחוס שיטת באותה שימוש תוך השירות לתקופות

   .שירות לתקופות הטבה
 

 המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושמו R30 IAS -ל התיקונים
  . אימוץ מוקדם אפשרי.לאחריו או 1038, ביולי 3 ביום

 
  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא  IAS 19-ל יקוניםלת החברה, להערכת
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 השקעות בחברות מוחזקות -: 8באור 
 
 תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברה בשליטה משותפת א.

 

  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 13

1033 )*( 
 אלפי ש"ח  

חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברה בהתאם לשיעור ההחזקה בה 
   בשנה: 

 1,380  הכנסות
   

 880  רווח נקי
 
 עד ליום מימושה,  HPSמתייחסים לתוצאות פעילות חשבים  1033הנתונים לשנת  )*(

 .1033במרס,  10
 

  מידע נוסף בדבר חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה ב. 
 

  
מדינת 
  התאגדות

זכויות החברה בהון 
  ובזכויות הצבעה

היקף ההשקעה 
 בחברות מוחזקות

    1031  1031  1031  1031 
 אלפי ש"ח  %    
           

 801  818  300.00  300.00  ישראל  ( בע"מ3000אופטיביט )
חשבים הרגל פתרונות שכר 

 38,001  33,313  300.00  300.00  ישראל  *( ומשאבי אנוש בע"מ
 88,318  81,883  300.00  300.00  ישראל  ווי! בע"מ

 808  3,031  88.00  88.00  ישראל  (** חילן פנסיה בע"מ
 38,130  31,180  80.00  300.00  ישראל  אס. פי. דאטא בע"מ

 
 8.8בסך של שהנפיקה לחברה של שטר הון  פרעה חשבים הרגל פרעון חלקי 1031בשנת   (*  

כוללת ההשקעה של החברה בחשבים  1031בדצמבר,  13באופן שנכון ליום ש"ח  ןמיליו
  .ש"ח ןמיליו 8.8הרגל יתרת שטר הון שטרם נפרעה בסך של 

 
(, הסכם על פיו 18%) בחילן פנסיההזכויות שאינן מקנות שליטה בעלי בין לבין החברה  ( **

 יתאופציילן פנסיה )להלן: "לרכישת כל החזקותיהם בח (CALLרכש ) ייתאופצלחברה 
למשך תקופה בת  1038בנובמבר,  3החל מיום "(. אופציית הרכש ניתנת למימוש רכש
 .שנים 30

 
 סכומי דיבידנד שהחברה קיבלה בשנת הדיווח ג.

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

  1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח  
       

 חברות מאוחדות
 2,180  8,880  38,011 
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -: 8באור 
 
 נוסף מידע . ד
 

 אס.פי דאטא 
  

מהון המניות ומזכויות  80%( המייסדים -רכשה החברה משני מוכרים )להלן  1030 בשנת
 הרכישההסכם  במסגרת (SPו/או  אס.פי דאטא -ההצבעה בחברת אס.פי דאטא בע"מ )להלן 

 של המניות מהון 80%) החזקותיהם את לחברה למכור( PUT) מכר אופציית למייסדים ניתנה
, ביולי ועודכנו הוארכווש בהסכם שנקבעו כפי ולתנאים למועדים בכפוף וזאת( דאטא.פי אס

1031.  
 

 למימושאישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם  1031במרס,  30 ביום
. (הסכם מימוש האופציה - )להלן SPמהון המניות הנותר של  80%ולרכישת  PUT-ה אופציית

אלפי  8,080 למייסדים שילמה החברהו האופציה מימוש עסקת הושלמה 1031, במרס 10 ביום
 נקבע עוד .SPמהונה המונפק והנפרע של  300% -החברה ב מחזיקהוהחל מאותו מועד  ש"ח

 יהיו ,1031 שנתב SP-ל שנקבעו רווחיות ביעדי תלעמיד בכפוף כי האופציה, מימוש בהסכם

 העובדה, לאור (.מותנה תשלום - להלן) ש"ח אלפי 3,080 בסך נוסף לתשלום זכאים המייסדים

 האופציה, מימוש בהסכם שנקבעו הרווחיות ביעדי המייסדים עמדו לא 1031 בדצמבר, 13 שליום

 רווחב והכירה המותנה התשלום בגין החברה בספרי שנרשמה ההתחייבות את החברה ביטלה

  שבוטלה. ההתחייבות בגובה אחרות הכנסות בסעיף שנכלל
 
 רכישת פעילות אנקור מערכות בע"מ 

 
(, המוכרת -בהסכם עם אנקור מערכות בע"מ )להלן ווי! התקשרה  1033בפברואר,  2ביום  

 וגיבוימכירה ויישום של פתרונות בתחומי אחסון בחברה בשליטת רדט בע"מ, העוסקת 
את אנקור(  - בת בבעלות מלאה )להלן חברהבאמצעות  ווי!במסגרתו תרכוש  אשר נתונים

 אנקורו הסכם הרכישה הושלם, 1033, במרס 11 ביום. המוכרתמלוא פעילותה העסקית של 
ליון ימ 1הפעילות הנרכשת ובנוסף סך של  בגיןליון ש"ח ימ 10סכום כולל של  למוכרת שילמה

שלא לעסוק בתחום הפעילות לתקופה  ווזאת בגין התחייבות במוכרת השליטה לבעל"ח ש
 שהוגדרה בהסכם.

הגישה ווי! לרשם החברות בקשה לאישור הצעת מיזוג בהתאם לחוק  1038בינואר,  1ביום  
תמזג לתוכה את , לפיו ווי! 1031בדצמבר,  10החברות, על פי הסכם מיזוג שנחתם ביום 

 רשם לאישור כפוף המיזוג .אנקור, לרבות כלל ההתחייבויות, הנכסים, ההון, הפעילות
 .פירוק ללא! לווי תמוזג אנקור, כאמור אישור ויתקבל במידה. החברות

 
 

 מזומנים ושווי מזומנים -: 8באור 
 

 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

     
 12,088  18,288  מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית

 
ריבית המבוססת על שיעורי  1031, בדצמבר 13המזומנים בתאגידים הבנקאיים ואחרים נושאים ליום 

 (.3.11%-כ של משוקללשנתי  שיעורריבית בגין הפקדות בנקאיות יומיות )
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 השקעות לזמן קצר -: 8באור 
 

 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

בשווי הוגן נכסים פיננסיים המסווגים כמוחזקים למסחר הנמדדים 
     עם שינויים בו דרך רווח או הפסד

 1,288  1,082  מניות
 123  110  אגרות חוב 

     
  1,188  8,118 

 
 לקוחות -: 2 באור

 
 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

     
 308,128  330,888  חובות פתוחים 
 8,111  8,801  הכנסות לקבל

 1,088  8,011  המחאות לגבייה 

     
  310,183  338,828 
     

 882  118  הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 
     

 3,000  001  הפרשה לזיכויים -בניכוי 

     
 338,038  310,013  לקוחות, נטו

 
 .30באשר לתנאי הצמדה של לקוחות, ראה באור 

 
 ימים. 00 -כחובות הלקוחות אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי אשראי לקוחות הינו 

 
 לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים והפרשה לזיכויים.ירידת ערך חובות 

 
 מחוסר מהותיות.ולזיכויים חובות מסופקים הפרשה ללא הוצגה התנועה ב

 
להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך )הפרשה לחובות מסופקים והפרשה 

 :הדיווחביחס לתאריך  לפי תקופת הפיגור בגבייהלקוחות, נטו לזיכויים(, 
 

             לקוחות שטרם  
 לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו  הגיע מועד  

  
פרעונם )ללא פיגור 

  בגבייה(
 עד
  יום 10

10-80 
  יום

80-00  
  יום

00-310 
 סה"כ  יום 310מעל   יום

 אלפי ש"ח  
               
 310,013  1,831  3,000  3,818  1,810  30,833  330,881  1103בדצמבר,  13

               

 338,038  1,181  3,083  1,828  8,113  2,888  08,080  1031בדצמבר,  13
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 חייבים ויתרות חובה -: 0באור 
 

 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

     

 1,812  8,810  הוצאות מראש
 382  388  (3הלוואות לעובדים )

באור )ראה והלוואה לנושא משרה  מותנה מענקבגין  שוטפת חלות
33)  133  181 

 838  88  אחרים

     

  8,180  1,888 

 
להוראות פקודת מס  בהתאםלמדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית  צמודותההלוואות  (3)

 הכנסה. 
 

 
 מלאי -: 30באור 

 
 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

     
 30,280  8,388  מוצרים קנויים 

 3,822  1,032  מוצרים קנויים בדרך

     
  8,328  31,182 

 
 

 לזמן ארוך הלוואות ויתרות חובהלקוחות,  -: 33באור 
 

 בדצמבר 13  
  1031  1031 
 אלפי ש"ח  
     

 101  301  (3נושא משרה )הלוואה ל
 882  102  (1)מענק התמדה לנושא משרה 

     
  133  883 

 (301)  (301)  חלות שוטפת של הלוואה לנושא משרה -בניכוי 
 (180)  (102)  חלות שוטפת של מענק התמדה לנושא משרה -בניכוי 

     
  -  102 

 1,008  3,018  (1038)לגבייה בשנת  לקוחות לזמן ארוך
     
  3,018  1,138 

 
אלפי ש"ח.  800העמידה החברה לנושא משרה בחברה הלוואה בסך  1000באוקטובר,  18ביום  (3)

, קרן ההלוואה והריבית 3%שקלית בשיעור של פריים +  שנתיתההלוואה נושאת ריבית 
 . 1030החל מחודש אוקטובר  שנתיים שווים קרןתשלומי  8 -בעומדים לפרעון 
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 )המשך( לזמן ארוך חובה הלוואות ויתרותלקוחות,  -: 33באור 
 

, שילמה החברה 1033פי תוספת להסכם הניהול לנושא משרה בחברה מחודש נובמבר  על (1)
( ההתמדה מענק -)להלן  חש" אלפי 880לנושא המשרה מענק התמדה חד פעמי בסך של 

למשך תקופה של שלוש שנים החל ממועד חתימת התחייבותו למתן שירותי ניהול ל בתמורה
 .כאמורהתוספת 

 
 הניהול הסכם סיום על תודיע שהחברה במקרה או התחייבות יפר המשרה שנושא במקרה 

-על אשר בנסיבות המשרה נושא ידי על הפרתו בשל האמורה ההתחייבות תקופת לתום קודם
 את לחברה המשרה נושא יחזיר, פיטורין פיצויי לקבלת הזכות את מעובד שוללות דיןפי 

 התמדה מענק תשלום עלויות נזקפו 1031-ו 1031 בשנים. ההתמדה מענק של היחסי החלק
 .בכל שנה חאלפי ש" 180 -כ של בסך

 
 

 רכוש קבוע -: 31באור 
 

 :הרכב ותנועה א.
 

 1031שנת  

  

מחשבים 
וציוד 
  היקפי

ריהוט 
וציוד 
  משרדי

 כלי
  רכב

שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 ח"שאלפי   
           עלות

 10,280  33,188  3,880  2,881  32,120  1031בינואר,  3יתרה ליום 
           

 1,813  118  88  882  1,881  רכישות במשך השנה
 (1,203)  (381)  (318)  (3,818)  (280)  גריעות

           
 80,820  33,810  3,820  8,808  10,028  1031בדצמבר,  13יתרה ליום 

           
           פחת שנצבר
 32,088  3,828  211  8,118  31,808  1031בינואר,  3יתרה ליום 

           
 8,310  3,318  113  018  1,280  פחת

 (1,208)  (381)  (83)  (3,818)  (280)  גריעות
           

 13,120  1,888  3,001  1,818  38,128  1031בדצמבר,  13יתרה ליום 
           

 13עלות מופחתת ליום  יתרת
 30,100  2,081  882  8,080  8,802  1031בדצמבר, 
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 )המשך( רכוש קבוע -: 31באור 
 

 1031שנת  

  

 מחשבים
וציוד 
  היקפי

ריהוט 
וציוד 
  משרדי

 כלי
  רכב

שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 "חשאלפי   
           עלות

 18,130  1,120  3,880  8,082  38,001  1031בינואר,  3יתרה ליום 
           

 38,000  30,188  81  1,883  1,210  רכישות במשך השנה
 (1,183)  (1,820)  (381)  (88)  (881)  גריעות

           
 10,280  33,188  3,880  2,881  32,120  1031בדצמבר,  13יתרה ליום 

           
           פחת שנצבר
 38,120  1,188  818  1,810  30,080  1031בינואר,  3יתרה ליום 

           
 8,823  808  188  283  1,280  פחת

 (1,308)  (1,880)  (88)  (88)  (811)  גריעות
           

 32,088  3,828  211  8,118  31,808  1031בדצמבר,  13יתרה ליום 
           

 13עלות מופחתת ליום  יתרת
 10,001  0,881  218  8,812  8,288  1031בדצמבר, 

 
 .ד'11באשר לשעבודים, ראה באור  ב.
 
 '.א11באשר להתקשרויות לשכירת משרדים, ראה באור  ג.

 
 נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין -: 31באור 

 
 :הרכב ותנועה א.

 
 1031שנת 

  
 תוכנות
  מחשב

 עלויות
  (3)פיתוח 

 ,בסיס לקוחות
 לקוחות,קשרי 
תחרות,  -אי

סימן מסחרי 
 סה"כ  מוניטין  וזיכיון

 ש"חאלפי   
           עלות

 320,181  318,381  18,888  0,118  12,880  1031בינואר,  3יתרה ליום 
           

 010  -  -  -  010  רכישות

 (831)  -  -  -  (831)  גריעות
           

 320,220  318,381  18,888  0,118  10,088  1031בדצמבר,  13יתרה ליום 
           

הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך 
           שנצברו

 81,881  18,888  38,131  8,382  18,828  1031בינואר,  3יתרה ליום 

 8,288  -  1,288  3,110  803  פחת 

 (831)  -  -  -  (831)  גריעות
           

 82,008  18,888  30,380  8,822  18,288  1031בדצמבר,  13ליום יתרה 
           

           יתרה, נטו
 330,201  08,882  2,128  1,888  1,321  1031בדצמבר,  13ליום 
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 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין -: 31באור 
 

 :הרכב ותנועה
 

 1031שנת 

  
 תוכנות
  מחשב

 עלויות
  (3)פיתוח 

 ,בסיס לקוחות
 קשרי לקוחות,

תחרות,  -אי
סימן מסחרי 

 סה"כ  מוניטין  וזיכיון
 אלפי ש"ח  

           עלות
           

 322,888  318,381  18,888  0,118  18,881  1031בינואר,  3יתרה ליום 
           

 208  -  -  -  208  רכישות
           

 320,181  318,381  18,888  0,118  12,880  1031בדצמבר,  13יתרה ליום 
           

הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך 
           שנצברו

           
 88,808  18,888  30,188  1,282  18,008  1031בינואר,  3יתרה ליום 

 8,282  -  8,080  3,110  880  פחת 
           

 81,881  18,888  38,131  8,382  18,828  1031בדצמבר,  13יתרה ליום 
           

           יתרה, נטו
           

 338,210  08,882  31,311  8,088  3,088  1031בדצמבר,  13ליום 

 
 SAPפיתוח של מערכת שכר משולבת על גבי פלטפורמת הסעיף כולל את עלויות  (3) 

רכת השכר מערכת נוכחות אינטגרטיבית למע וכן של( 1000)פיתוח שהסתיים במרס 
החל ממועד סיום הפיתוח מפחיתה  (.1033)פיתוח שהסתיים באוקטובר  של הרגל

 שנים. 8החברה עלויות אלו למשך 
 

 הוצאות הפחתה ב.
 

 הוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים מסווגות בדוח על הרווח הכולל באופן הבא:
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

  1031  1031  1033 

 אלפי ש"ח  

       
 1,808  1,810  1,281  המכירות ומתן השירותיםעלות 

 1,108  1,118  3,010  הוצאות מכירה ושיווק
 3,818  3,808  3,028  הוצאות הנהלה וכלליות

       
  8,288  8,282  8,112 
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 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין -: 31באור 
 

 ירידת ערך מוניטין בחינת .ג
 

של  לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין הוקצה המוניטין ליחידות מניבות מזומנים
בחלוקה למגזרים  השהוקצ המוניטיןלהלן היתרה בדוחות הכספיים של הקבוצה. 
 עסקיים:

 
 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

     
 IT (3)  80,208  80,208שיווק ומכירת מוצרי 

 88,281  88,281  (1) שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש

     
  08,882  08,882 

 
שווי שימוש. לגבי חלק  אונטו  ההשבה הנו הגבוה מבין מחיר המכירה-סכום בר 

בחנה החברה את סכום  (IT)יחידות מניבות מזומנים במגזר  מיחידות מניבות המזומנים
באמצעות היוון תזרימי מזומנים צפויים אשר נועדו לקבוע את שווי  ההשבה-בר
החברה משקף בקירוב גם את השווי ההוגן בניכוי עלויות  מוש אשר להערכתישה

בביצוע ההערכה לגבי תזרימי המזומנים השתמשה החברה  המכירה של יחידות אלו.
מניבות המזומנים  מתוכניות העבודה והאומדנים של היחידות הנגזריםבשיעורי צמיחה 
 .אלה פעילויות התואמיםובשיעורי היוון 

 
להלן פרטים נוספים לגבי המבחנים שננקטו על ידי החברה ביחס ליתרות המוניטין  

 המהותיות:
 

לחברות ווי!  המיוחס המוניטין סכום של ערך בירידת הצורך בחינת שםל (3)
 אמד, ח"ש אלפי 81,108 של בסך 1031בדצמבר,  13ליום  המסתכםואנקור, 

 תזרימי היוון ידי עלאנקור, וווי!  של ההוגן השווי אתחיצוני  השווי מעריך
ווי!  פעילות את המאפיין( 38.81%) ממוצעהיוון  בשיעור העתידיים המזומנים

לווי!  הקשורים פיננסים נתונים על הסתמךהחיצוני  השווי מעריך. אנקורו
 פרמננטי צמיחה אומדן)לרבות מהנהלות החברות וכן על מידע שהתקבל אנקור ו

 של ההוגן השווי את העריך החיצוני השווי מעריך(. 1.8%-כ של בשיעורנומינלי 
 81,883 הוא בספרים שערכם בעוד"ח ש אלפי 28,882 של בסך אנקורוווי!  תוחבר
. )בהקשר זה יצוין כי החברה בוחנת את המוניטין שנוצר ברכישת ווי! ש"ח אלפי

ואנקור ביחס ליחידה מניבה מזומנים אחת הכוללת את הפעילויות של שתי 
חברות אלו לאור ההחלטה בדבר מיזוג פעילויות ווי! ואנקור מחודש דצמבר 

1031). 
 
המיוחס למגזר  המוניטין סכום של ערך בירידת הצורךהחברה נוהגת לבחון את  (1)

שווי החברה כפי גזרת של השכר נוכחות ומשאבי אנוש )להלן: "מגזר השכר"( כנ
שאינן נמנות על  מניבות מזומניםיחידות שנקבע בבורסה בניכוי שווי הוגן של 

 למגזרי מיוחסות שאינן נטו פיננסיות התחייבויות של ןערכ ובנטרול מגזר השכר
 . "(השיורי"הערך  )להלן: החברה של הפעילות

 
ביחס  1031בדצמבר,  13לאור עלייה משמעותית בשווי החברה בבורסה ליום  

הוחלט להסתמך על הבחינה הקודמת שנעשתה  1031בדצמבר,  13לשוויה ביום 
)להלן: "בחינה קודמת"(.  1031בדצמבר,  13לערך השיורי של מגזר השכר ליום 

שרים , המאפIAS 36לתקן  00להערכת החברה התקיימו כל התנאים בסעיף 
 הישענות על  בחינה שבוצעה בשנה קודמת כדלקמן:
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 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין -: 31באור 
 
 באופן השתנו לא היחידה את מרכיבים אשר וההתחייבויות הנכסים .3

 ;ההשבה-בר הסכום של ביותר העדכני החישוב מאז משמעותי
 
 של בספרים הערך על עלה ההשבה-בר הסכום של בשנה קודמת החישוב .1

 ; מהותי במרווח היחידה
 
 מאז שהשתנו והנסיבות שהתרחשו האירועים ניתוח על בהתבסס .1

 , להערכת הנהלת החברהההשבה -בר הסכוםהקודם של  החישוב
 של בספרים השוטף מהערך נמוך יהיה ההשבה-בר שהסכום הסבירות
 .הקלוש יאה היחידה

 
 -בכ סתכםה 1031 ,בדצמבר 13ליום על פי הבחינה הקודמת, הערך השיורי  

 בניכוי הנכסים של בספרים מהערך משמעותית הגבוה ח"ש אלפי 182,832
 13 ליום סתכםה ואשר אנוש ומשאבי נוכחות, השכר מגזר של ההתחייבויות

, ערך הנכסים בניכוי 1031בדצמבר,  13ש"ח )ליום  אלפי 21,830 -ב 1031, בדצמבר
 . אלפי ש"ח( 20,818 -ההתחייבויות הסתכם ב

 
הערך בספרים של הנכסים בניכוי  1031בדצמבר,  13נכון ליום יצוין כי  

של  EBITDAההתחייבויות של מגזר השכר, נוכחות ומשאבי אנוש משקף מכפיל 
נמוך אשר להערכת הנהלת החברה הינו ( 3.82 - 1031בדצמבר,  13)ליום  3.83

הפועלות בתחום פעילות  של חברות אחרות EBITDA ממכפילמשמעותית 
דומה. נתון זה מצביע אף הוא באופן מובהק, כי אין צורך בירידת ערך מוניטין 

 . בגין מגזר זה
 

 
 פעילות שהופסקה - HPSחשבים  -: 38באור 

 
חשבים  -להלן התקשרו חשבים הרגל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע"מ ) 1033בינואר,  18ביום 

קו  -להלן מלאה של החברה וקו מנחה ושירותי מידע ותקשורת בע"מ )הרגל(, חברה בת בבעלות 
( לקו מנחה 80%) HPSמנחה( בהסכם לפיו תמכור חשבים הרגל את מלוא החזקותיה בחשבים 

והקבוצה חדלה  הושלמה העסקה כאמור 1033במרס,  10מיליון ש"ח. ביום  11.32בתמורה לסך של 
בתחום הפעילות של מתן שירותי עוד צה אינה עוסקת הקבוולפיכך  HPSמלהחזיק במניות חשבים 

 מידע עסקי.
 

היוותה מגזר פעילות נפרד )שרותי מידע עסקי(, סווגו תוצאות  HPSמאחר שפעילותה של חשבים 
, לרבות הרווח שנבע ממכירתה, כאמור לעיל, במסגרת סעיף 1033בשנת  HPSפעולותיה של חשבים 

 "רווח מפעילות שהופסקה".
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 )המשך( פעילות שהופסקה - HPSחשבים  -: 38באור 
 

 מידע נוסף על הפעילות שהופסקה:
 

 :תוצאות הפעולות המתייחסות לפעילות שהופסקה
 

  1033 )*( 

 אלפי ש"ח  

   
 1,380  הכנסות
 1,883  הוצאות

   
 820  ים על ההכנסהרווח לפני מס

 380  ים על ההכנסהמס
   

 880  רווח מפעילות שהופסקה
 0,218  רווח, נטו ממימוש פעילות שהופסקה

   
 30,188  שהופסקהסך הכל רווח מפעילות 

 
 ,במרס 10עד ליום מימושה,  HPSמתייחסים לתוצאות פעילות חשבים  1033הנתונים לשנת  )*( 

1033. 
 

 :תזרימי המזומנים, נטו המתייחסים לפעילות שהופסקה ושנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(
 
 

  1033 )*( 
 אלפי ש"ח  

   
 3,108  שוטפת

   
 38,888  השקעה

   
 (383)  מימון

 
 ,במרס 10עד ליום מימושה,  HPSמתייחסים לתוצאות פעילות חשבים  1033הנתונים לשנת  )*( 

1033. 
 

 
  אשראי מתאגידים בנקאיים -: 38באור 

 
 בדצמבר 13  
  1031  1031 

 ש"ח אלפי  
     

 1,000  8,000  שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  חלויות
 -  188  משיכת יתר

     
  8,188  1,000 
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 שירותים יהתחייבויות לספקים ולנותנ -: 38באור 
 

 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

     
 10,188  80,000  חובות פתוחים
 2,818  8,080  שטרות לפרעון

     
  88,310  88,000 

 
 ימים. 23החובות לספקים אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי אשראי ספקים הינו 

 
 

 זכאים ויתרות זכות -: 38באור 
 

 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

     
 31,103  38,188  (3התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר )

 2,883  0,110  מוסדות
 8,012  8,028  הוצאות לשלם

 3,112  3,818  (1בעלי עניין )
 181  322  אחרים

     
  13,028  13,123 

     
 1,011  8,818  כולל הפרשה לחופשה והבראה  (3)

 
 .12בגין גמול מנכ"ל ודירקטורים ראה גם באור  (1)

 
 

 התחייבויות לא שוטפות -: 32באור 
 

 ההרכב א.
 

  1031בדצמבר,  13ליום 
 סכום
  הקרן

שיעור 
ריבית 
  נקוב

שיעור 
ריבית 

  יתרה  אפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %  %  אלפי ש"ח  

           
 30,028  80,028  8.2  8.8  80,108  אגרות חוב 

 0,000  31,000  8.83  8.83  31,000  הלוואות מתאגידים בנקאיים

           
 12,028  81,028      81,108  סך הכל
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 )המשך( התחייבויות לא שוטפות -: 32באור 
 

  1031בדצמבר,  13ליום 
 סכום
  הקרן

שיעור 
ריבית 
  נקוב

שיעור 
ריבית 

  יתרה  אפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות 
 שוטפות

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %  %  אלפי ש"ח  

           
 10,301  82,038  8.2  8.8  80,388  אגרות חוב 

 30,800  31,800  8.08  8.08  31,800  יםבנקאי יםהלוואות מתאגיד
 ת מכר לבעלי זכויות שאינןיאופצי

 -  8,208  8.08    8,208  מאוחדתה מקנות שליטה בחבר

           
 80,801  80,138      80,881  סך הכל

 
 1103בדצמבר,  13לאחר תאריך הדיווח ליום  מועדי הפרעון ב.
 

  
שנה 
  ראשונה

 שנה 
  שנייה

שנה 
  שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
 סה"כ  חמישית

 אלפי ש"ח  
             

 80,028  -  -  -  30,028  10,301  אגרות חוב
 31,000  -  3,800  1,800  8,000  8,000  יםבנקאי יםמתאגיד ותהלווא

             
 81,028  -  3,800  1,800  11,028  18,301  סך הכל

 
 חוב אגרות ג.
 

ע.נ. אגרות  300,000,000 , במסגרת הנפקה פרטית,הנפיקה החברה 1008במאי,  10ביום  -
חוב מדורגות )סדרה ב'( למשקיעים מוסדיים תמורת ערכן הנקוב. אגרות החוב )סדרה 
ב'( צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 

תשקיף לרישום למסחר של אגרות פרסמה החברה  1002בפברואר,  18ביום . 8.8%
אחר הרישום למסחר, הותאמה הריבית האפקטיבית לשיעור של להחוב )סדרה ב'(. 

8.2%. 
במאי של  13קרן אגרות החוב )סדרה ב'( תיפרע בשישה תשלומים שנתיים שווים ביום  

 13תשלומי הריבית ישולמו מדי שנה ביום  )כולל(. 1038עד  1030כל אחת מהשנים 
 )כולל(. 1038עד  1002במאי של כל אחת מהשנים 

  
עם תחזית  ilAA-/Stable-, העלתה מעלות את דירוג החברה ל1031באוקטובר,  18ביום 

הודיע מעלות  1031בינואר,  10שביום  לאחרהליך העלאת הדירוג הושלם  דירוג יציבה.
ועמידת החברה במדדים הפיננסים  POSITIVE -דכון אופק הדירוג של החברה לעעל 

 .והתפעוליים שנקבעו על ידי מעלות
 

במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'(, התחייבה החברה כלפי נאמן  -
אגרות החוב )סדרה ב'(, לשמור על יחס חוב פיננסי נטו )חוב של המערכת הבנקאית 
בתוספת חוב למחזיקי אגרות חוב וכל יתרת חוב הנושאת ריבית ובניכוי התיק הנזיל( 

נסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת רווח נקי מותאם להכ - FFOלתזרים פרמננטי )
 . 1.8-מזומנים( שלא יחרוג מהותית מ

 
מחזיקי החברה באמות המידה הפיננסיות כלפי  עמדה 1031בדצמבר,  13ליום נכון 

-כעומד על  FFOחוב פיננסי נטו לתזרים פרמננטי  יחס) אגרות החוב, כמפורט לעיל
0.88). 
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 אמות מידה פיננסיות כלפי תאגיד בנקאיהתחייבות החברה ל ד.
 

התקשרה החברה בהסכם מסגרת אשראי עם תאגיד בנקאי )"הבנק";  1031בינואר,  8ביום 
מיליון ש"ח  88הבנק העמיד לחברה מסגרת אשראי בסך כולל של  "הסכם האשראי"(, לפיו

 3ך תקופה של שלוש שנים, החל מיום )"מסגרת האשראי"(. מסגרת האשראי בתוקף למש
 ."()"תקופת המסגרת 1031בינואר, 

 
לחברה לקבל מהבנק, בתקופת המסגרת, הלוואות )עד גובה מאפשרת מסגרת האשראי 

שנים ממועד העמדתן שתיפרענה  8הינו לא יאוחר מתום  מסגרת האשראי( אשר מועד פרעונן
. on callבתשלומי קרן וריבית חצי שנתיים ו/או שנתיים כפי שיוסכם עם הבנק; ו/או אשראי 

שיעמיד הבנק לחברה כאמור תקבע במועד העמדת האשראי, במסלול  האשראייםהריבית בגין 
החברה וכפי שיוסכם עם הבנק,  של ריבית קבועה או ריבית משתנה, על פי החלטת הנהלת

כאשר שיעור הריבית ייגזר משיעור הריבית שמשמש את הבנק )הריבית הסיטונאית(, כפי 
. בגין הקצאת מסגרת האשראי, תשלם 3.1%שיהיה מעת לעת, בצירוף מרווח ריבית של 

מסכום מסגרת האשראי לאורך תקופת  0.18%החברה לבנק עלות שנתית בשיעור של 
 המסגרת.

 
 מסגרת הסכם האשראי התחייבה החברה, בין היתר:ב
 
 אי שינוי שליטה של בעל השליטה הנוכחי בחברה ללא הסכמת הבנק מראש. .3
שלא למשכן ו/או לשעבד נכס כלשהו מנכסיה ו/או לתת התחייבות למשכן ו/או  .1

 לשעבד נכס כלשהו. 
 ו בהסכם האשראי.הסכמה מראש של הבנק לכל שינוי מבני או מיזוג מהותי כהגדרת .1
ים ימחובותיה לתאגידים בנקא איזה לפרוע ותידרש במידה האשראי מסגרת את לפרוע .8

אחרים ו/או למוסדות פיננסיים ו/או למחזיקי אגרות החוב של החברה, בפירעון 
 מוקדם ו/או בפירעון מיידי שלא על פי לוח הסילוקין המקורי של אותם חובות.

 
בנק לשמור בכל עת )על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, עוד התחייבה החברה כלפי ה

 השנתיים ו/או הרבעוניים, לפי העניין( על אמות המידה הפיננסיות הבאות: 
 ."חשמיליון  88ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של  (3)
- 1031בדצמבר  13)ליום  1לא יעלה על  EBITDA -היחס בין החוב הפיננסי נטו  ל (1)

 . (0.11הינו היחס  
היחס  - 1031בדצמבר  13)ליום  1היחס בין החוב הפיננסי נטו להון עצמי לא יעלה על  (1)

 . (0.30הינו  
 

כלפי התאגיד  יהנכון למועד אישור הדוחות הכספיים, עומדת החברה בכל התחייבויות
 הבנקאי על פי הסכם האשראי.

 מסגרת האשראי.את לא מנצלת , החברה ות הכספייםהדוח אישורלמועד  
 
 אמות מידה פיננסיות כלפי תאגיד בנקאי התחייבות חברה בת ל .ה

 
)חברה בת בבעלות מלאה( עם תאגיד בנקאי בהסכם ! וויהתקשרה  1033ביולי,  18ביום 

 ארוך לזמן בהלוואה"ח ש מיליון 38) ח"ש מיליון 18 עד של בסךאשראי ו/או הלוואה  הבטחתל
לצורכי מימון  ווי! -שיעמיד התאגיד הבנקאי כאמור ל( אשראי מסגרת"ח ש ליוןימ 30 עד ועוד

  "(.המימון)"הסכם  פעילותה
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 כלפי התאגיד הבנקאי בין היתר: !וויהתחייבה  כאמורלהבטחת האשראי 
 
!, כהגדרתו בהסכם המימון, לא יפחת בכל עת שהיא וויסכום ההון העצמי המוחשי של  -

 מיליון ש"ח כאשר סכום זה צמוד למדד.  10מסך של 
מזומנים(, כפי  יהמנה המתקבלת מחלוקת החוב הפיננסי נטו )בניכוי מזומנים ושוו -

רווח התפעולי לשרות ב,  ווי! של המאוחדיםשנתונים אלה יופיעו בדוחות הכספיים 
 .1.8יעלה בכל עת על  (, לאEBITDAהחוב )

 
 .83% -לא יפחת בכל עת מ ווי! -שיעור החזקות החברה ב -
שלא למשכן ו/או לשעבד נכס כלשהו מנכסיה ו/או לתת התחייבות למשכן ו/או   -

 לשעבד נכס כלשהו.
 

אינה  ההלוואה"ח, שמיליון  38בסך מתאגיד בנקאי הלוואה  ווי! נטלה  1031 אפריל בחודש
תיפרע בעשרה תשלומים חצי  ההלוואה. 8%-כ של בשיעור שנתית ריבית נושאתצמודה ו

 ש"ח.מיליון  30.8 עומדת על  יתרת ההלוואה 1031בדצמבר,  13נכון ליום  שנתיים שווים.
 

 בכל התחייבויות כאמור. ווי!עומדת  הדוחלמועד 
 

 בנקאי תאגידהלוואה מ)חברה בת בבעלות מלאה( דאטא פי . אס נטלה 1031, במאי 3ביום  .ו
הלוואה לא ה מיליון אלפי ש"ח לפירעון בששה תשלומים חצי שנתיים שווים. 1בסך של 
 1031בדצמבר,  13יתרת קרן ההלוואה ליום  .1.8%של שנתית בשיעור ונושאת ריבית צמודה 
 מיליון ש"ח. 1.8הינה 

 
 ד'.11באשר לשעבודים, ראה באור  .ז
 
 

 מכשירים פיננסיים -: 30באור 
 

 סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות א.
 

להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות במאזן לקבוצות המכשירים 
 :IAS 39-הפיננסיים בהתאם ל

 
 בדצמבר 13  

  1031  1033 

 אלפי ש"ח  
     נכסים פיננסיים

     

שסווגו  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 כמוחזקים למסחר 

 
1,188  8,118 

     

 338,108  313,138   הלוואות וחייבים
     

     התחייבויות פיננסיות
     

 388,882  318,211  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

     
 100  318  )נגזרים( התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
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 גורמי סיכון פיננסיים .ב

 

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )סיכון מטבע 
חוץ, סיכון מדד המחירים לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. 

 השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת הקבוצה של הכוללת הסיכונים ניהול תוכנית
 במכשירים משתמשת הקבוצה. הקבוצה של הפיננסיים הביצועים על אפשריות שליליות
 .לסיכונים מסוימות חשיפות לגדר נגזרים פיננסיים

 
 סיכוני שוק .3

 
 סיכון מטבע חוץ א(

 
( ITמידע )מרבית המחירים בפעילות תחום שיווק ומכירת מוצרי טכנולוגית 

נקובים בדולרים ומתורגמים לשקלים לפי שער החליפין של הדולר במועד 
הוצאת החשבונית. פעילות זו חושפת את החברה לפערים בשערי החליפין של 
הדולר ממועד הרכישה של התוכנה/החומרה לשערו של הדולר במועד המכירה. 

החברה ואילו תיסוף בשער היציג של השקל כלפי הדולר מקטין את הכנסות 
פיחות מגדיל אותן. להערכת החברה, התקשרות החברה עם הספקים במטבע 
הדולר שבו מתבצעת גם המכירות כאמור, מקזזת באופן חלקי את השפעת 

 יות של שער החליפין של הדולר על הרווח הגולמי של אותן עסקאות. תהתנוד
נויים בשערי ( להגנה כנגד השיforwardהחברה נוהגת לבצע עסקאות אקדמה )

 .בגין התחייבות לתשלום לספקים בחו"ל הדולרהחליפין של 
  

. שוויין ההוגן של העסקאות חודשים 1העסקאות הינן לתקופות קצרות של עד 
 אלפי ש"ח. 318-של כ התחייבותמשקף  1031בדצמבר,  13הנ"ל ליום 

 
 סיכון מדד המחירים לצרכן ב(

 
ת לשינויים במדד המחירים לצרכן לקבוצה אגרות חוב שהונפקו, אשר צמודו

בישראל. כמו כן, לקבוצה הלוואות שניתנו לעובדים ואחרים אשר צמודות 
למדד  ותאשר צמוד ההתחייבויות הפיננסיותלשינויים במדד זה. הסכום נטו של 

קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים  נןהמחירים לצרכן ושבגי
 - 1031בדצמבר,  13) 1031בדצמבר,  13 ליוםאלפי ש"ח  83,333-הינו כלצרכן, 
  אלפי ש"ח(. 80,880

בנוסף, החברה קשורה במספר הסכמי שכירות הצמודים למדד המחירים לצרכן 
 לפרקי זמן שונים המושפעים גם כן מהשינויים במדד זה. 

 
 סיכון ריבית ג(

 
למשיכה  יםקצרהקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק מפקדונות 

שהופקדו והנושאים ריבית משתנה. שינוי בשיעור הריבית יגרור שינוי  מיידית
בתזרימי מזומנים הנובעים מריבית. הפחתת הריבית השקלית על פקדונות 

 שקליים תקטין את הכנסות החברה מריבית. 
 

והלוואות הנושאים שיעורי ריבית קבועים,  תרות חובה לזמן ארוך, אגרות חובי
  בגין שינוי בשיעורי הריבית יכון שווי הוגןאת הקבוצה לסחושפים 

 
 סיכון מחיר ד(

 
לקבוצה השקעות בנכסים פיננסיים )מניות ואגרות חוב(, המסווגים כנכסים 
פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר בגינן הקבוצה חשופה 

 מחירי שוק בבורסה.לסיכון מחיר בגין שינוי בשווי ההוגן הנקבע בהתבסס על 
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 סיכון אשראי .1
 

אלפי  18,288הסתכמו המזומנים ושווי מזומנים בסך של  1031בדצמבר,  13נכון ליום 
 1,188אלפי ש"ח( והשקעות בניירות ערך בסך של  12,088 - 1031בדצמבר,  13ש"ח )

אלפי ש"ח(. המזומנים ושווי המזומנים וניירות  8,118 - 1031בדצמבר,  13אלפי ש"ח )
 הערך מופקדים בתאגידים בנקאיים בעלי דירוג גבוה. 

 
בעיקר בישראל. חברות ממספר רב של לקוחות ההכנסות של חברות הקבוצה נובעות 

הקבוצה עוקבות באופן שוטף אחר חובות הלקוחות, ובדוחות הכספיים נכללת הפרשה 
ובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת חברות לזיכויים וכן הפרשה לח

 הקבוצה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.
 

 סיכון נזילות .1
 

הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי  
 התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:

 
 1031בדצמבר,  13ום לי

  
 עד
  שנה

 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
  שנים 1עד 

שנים עד  1-מ
 סה"כ  שנים 8

 אלפי ש"ח  
           

 188  -  -  -  188  משיכת יתר
התחייבויות לספקים ולנותני 

 88,310  -  -  -  88,310  שירותים
 38,028  -  -  -  38,028  זכאים

 318  -  -  -  318  נגזרים פיננסים
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 38,323  3,812  1,808  8,123  8,888  בנקאיים
 81,200  -  -  10,220  13,033  אגרות חוב

           
  00,388  18,180  1,808  3,812  310,820 

 
 1031בדצמבר,  13ליום 

  
 עד
  שנה

 משנה עד
  שנתיים

 משנתיים
  שנים 1עד 

 שנים 1-מ
  שנים 8עד 

שנים  8-מ
 סה"כ  שנים 8עד 

 אלפי ש"ח  
             

התחייבויות לספקים ולנותני 
 88,000  -  -  -  -  88,000  שירותים

 38,280  -  -  -  -  38,280  זכאים
אופציות מכר לבעלי זכויות 

שאינן מקנות שליטה 
 8,030  -  -  -  -  8,030  בחברות מאוחדות

 100  -  -  -  -  100  פיננסיםנגזרים 
ארוך מתאגידים  לזמן הלוואות

 38,102  3,812  1,300  1,181  1,801  1,888  בנקאיים
 88,182  -  -  10,820  13,183  11,122  אגרות חוב

             
  02,001  18,288  11,213  1,300  3,812  383,818 
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 הוגן שווי .ג
 

שלהלן משווה בין היתרה בספרים לבין השווי ההוגן של מכשיריה הפיננסיים של  הטבלה
 עלותם אשר אלופי שווים ההוגן )מלבד -החברה, המוצגים בדוחות הכספיים שלא על

 (:ההוגן לשווים סביר קירוב מהווה המופחתת
 

 שווי הוגן  ערך פנקסני  

 בדצמבר 13  בדצמבר 13  

  1031  1031  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

         התחייבויות פיננסיות
         

 81,030  88,818  80,882  83,388  (*אגרות חוב )

         
 בנקאיים מתאגידים הלוואות

)*(  31,301  31,838  31,801  38,028 
 
 והלוואות מתאגידים בנקאיים.הערך הפנקסני כולל ריבית לשלם בגין אגרות החוב  (*)

 
מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, לקוחות, חייבים שיתרת עריכה מההנהלה 

מתאגידים בנקאיים ואחרים, התחייבויות לספקים ולנותני לזמן קצר ויתרות חובה, אשראי 
 הפירעון מועדי בשל וזאת ההוגןמהווה בקירוב את שווים כאים ויתרות זכות זושירותים 
 .אלה מכשירים של הקצרים

 
 להימכר יכול המכשיר בו אשר הסכום הוא הפיננסיים וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי

 (.לחץ בתנאי מכירה או כפוי)פירוק  כפויה מעסקה בשונה, מרצון ומוכרים קונים בין בעסקה
 

 :ההוגן השווי לקביעת ששימשו וההנחות השיטות להלן
 
 . החתך לתאריך מצוטטים מחירים על מבוסס סחירות חוב אגרות של ההוגן השווי -

 תוך, DCFנושאי ריבית של החברה נקבע במודל  םיואשראיההוגן של הלוואות  השווי -
. הדיווח תקופת לסוף נפיקמה של הריבית שיעור את המשקף ההיוון בשיעור שימוש

 הוערך החברה מצד ביצוע לאי עצמה החברה של הסיכון, 1031 בדצמבר 13 ליום נכון
 .משמעותי כלא

 
 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן ד.
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 
 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

     
     :(3)רמה  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

     
 1,288  1,082  מניות  
 123  110  אגרות חוב  
     
  1,188  8,118 
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 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן
 
 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

     
     :(1)רמה  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

     
 100  318  ( מט"חforwardחוזי אקדמה )  

 
 )סעיף ג' לעיל(: גילוי ניתן ההוגן שוויים בגין אשרהתחייבויות פיננסיות 

 
 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

     
     התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

     
 80,882  83,388  (3)רמה  אגרות חוב  
     
 31,838  31,301  (1)רמה  בנקאיים מתאגידים הלוואות  

 
 
 מידע נוסף לגבי השקעות מהותיות בנכסים פיננסיים ה.

 

 :IAS 39 -פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל .3
 

 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

     
     נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

 1,288  1,082  מניות  
 123  110  אגרות חוב  

 338,108  313,138  הלוואות וחייבים
     
  311,801  313,880 

 
מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים  .1

 : IAS 39 -בהתאם ל
 

  1031בדצמבר,  13
 

 עד שנה  
משנה עד  

 סה"כ  שנתיים
 אלפי ש"ח  
       

 313,138  3,018  310,120  הלוואות וחייבים

 
מועדי המימוש של יתרת הנכסים הפיננסיים של החברה )המורכבת מנכסים פיננסיים 

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד( הם עד שנה.
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  1031בדצמבר,  13

 

 עד שנה  
משנה עד  

 סה"כ  שנתיים
 אלפי ש"ח  
       

 338,108  1,838  338,200  הלוואות וחייבים
 

מועדי המימוש של יתרת הנכסים הפיננסיים של החברה )המורכבת מנכסים פיננסיים  
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד( הם עד שנה.

 
 -תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל . 1

IAS 39: 
 

 1031בדצמבר,  13
 

 

 
בהצמדה 
  לדולר

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

ללא 
 סה"כ  הצמדה

 אלפי ש"ח  
         

 313,138  310,888  388  30,838  הלוואות וחייבים
 

החברה )המורכבת מנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח יתרת הנכסים הפיננסיים של  
 או הפסד( הם ללא הצמדה.

 
 1031בדצמבר,  13
 
 

 
בהצמדה 
  לדולר

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

ללא 
 סה"כ  הצמדה

 אלפי ש"ח  
         

 338,108  308,388  382  30,080  הלוואות וחייבים
 

)המורכבת מנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח יתרת הנכסים הפיננסיים של החברה 
 .או הפסד( הם ללא הצמדה
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 -תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל .8
IAS 39: 

 
 1031בדצמבר,  13 

 

  
 בהצמדה
  לדולר

בהצמדה 
למדד 
 המחירים
  לצרכן

 ללא
 סה"כ  הצמדה 

 אלפי ש"ח  
         
         

פיננסיות הנמדדות בעלות  התחייבויות
 318,080  88,800  83,188  12,328  מופחתת

 
 1031בדצמבר,  13

  
 בהצמדה
  לדולר

בהצמדה 
למדד 
 המחירים
  לצרכן

 ללא
 סה"כ  הצמדה 

 אלפי ש"ח  
         
         

הנמדדות בעלות התחייבויות פיננסיות 
 388,882  81,108  80,818  13,838  מופחתת

 
 מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות

 
השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי 

 שינויים אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.
 

עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק 
הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או 
השינוי בהון )לפני מס(, עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו 

ת החשיפה של תוצאות נכון לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיו
הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר 

 המשתנים קבועים.
 

 אלו למעט, למטבע שלה החשיפות עיקר את לגדר החברה נוהגת, החברה למדיניות בהתאם
 מוצגותה העיקריות המטבע חשיפות, לפיכך. ל"בחו המבוצעת עסקית מפעילות הנובעות
 לדולר משמעותיות חשיפות מוצגות בנוסף"ל. בחו החברה פעילות בגין הן הרגישות בטבלאות

 התחייבות כנגד הגנה עסקת בגין הן אלו חשיפות כאמור אולם, לדולר הרגישות בטבלת
 .ל"בחו לספקים לתשלומים

 
 ריבית.בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון 
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מבחן רגישות לשינויים בשער 

 החליפין של הדולר
 רווח )הפסד( מהשינוי  

  
עליית שע"ח 

  30%של 
ירידת שע"ח 

 30%של 
 אלפי ש"ח  
     1031בדצמבר,  13
     

 (3,081)  3,081  לקוחות
 18  (18)  משיכת יתר

 1,883  (1,883)  ספקים
 (3,182)  3,031  עסקאות אקדמה

     
  (883)  888 

 

  
מבחן רגישות לשינויים בשער 

 החליפין של הדולר
 רווח )הפסד( מהשינוי  

  
עליית שע"ח 

  30%של 
ירידת שע"ח 

 30%של 
 אלפי ש"ח  
     1031בדצמבר,  13
     

 (3,008)  3,008  לקוחות
 1,381  (1,381)  ספקים

 (3,038)  3,038  עסקאות אקדמה
     
  (81)  81 

 

  
 מבחן רגישות לשינויים
 במדד המחירים לצרכן

 רווח )הפסד( מהשינוי  

  
 עליית מדד

  1%של 
 ירידת מדד

 1%של 
 אלפי ש"ח  
     1031, בדצמבר 13
     

 (1)  1  חייבים ויתרות חובה
 13  (13)  זכות ויתרות זכאים

 208  (208)  אגרות חוב
     

 211  (211)  סה"כ
     
     1031, בדצמבר 13
     

 (8)  8  חייבים ויתרות חובה
 13  (13)  זכות ויתרות זכאים

 3,328  (3,328)  אגרות חוב
     

 3,133  (3,133)  סה"כ
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 נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -: 10באור 
 

 .הטבות לאחר סיום העסקהו הטבות לטווח קצרהטבות לעובדים כוללות 
 

 הטבות לאחר סיום העסקה א.
 

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת 
לחוק  38הפקדה מוגדרת לפי סעיף לפיטורין או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות 

ייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום פיצויי פיטורין כמתואר להלן. התח
העסקה. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף 

 ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.
 

מסווגות ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות ה
 כתוכנית להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.

 
 תוכניות להפקדה מוגדרת .3
 

-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 38לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף  
פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות -, על3081

אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור ביטוח, פוטרות 
 לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת.

 

  
 לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 13 ביום

  1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח  
       

 3,888  1,188  1,888  הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת
 

 
 תוכניות להטבה מוגדרת .1
 

הפקדה מוגדרת, להחלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות  
הטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות לכאמור לעיל, מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית 

בגין הטבות עובדים ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים 
 ובפוליסות ביטוח מתאימות.
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 שינויים בהתחייבות להטבה מוגדרת ובשווי הוגן של נכסי תוכנית א( 
 

 1031שנת 

         הפסד או לרווח שנזקפו הוצאות    

  

 3 ליום יתרה
  1031, בינואר

 שירות עלות
  שוטף

, ריבית הוצאות
  נטו

 הוצאות"כ סה
 או לרווח שנזקפו
  בתקופה הפסד

 תשלומים
  מהתוכנית

 יםרווח
( ים)הפסד

 יםאקטוארי
 לרווח פושנזק

  אחר כולל

 הפקדות
 שהופקדו

 ידי על
  המעביד

 ליום יתרה
   1031, בדצמבר 13

                 

 (80,101)  -  (3,088)  3,083  (8,188)  (3,883)  (8,801)  (81,088)  מוגדרת להטבה התחייבויות

 88,801  8,080  3,038  (3,010)  3,108  3,108  -  80,880  תוכניתהוגן של נכסי  שווי
                 

 הטבה בגין נטו התחייבות
 (1,800)  8,080  283  11  (8,282)  (188)  (8,801)  (1,828)  מוגדרת

 
 1103שנת 

         הפסד או לרווח שנזקפו הוצאות    

  

 3ליום  יתרה
  1031בינואר, 

 שירות עלות
  שוטף

, ריבית הוצאות
  נטו

 הוצאות"כ סה
 או לרווח שנזקפו
  בתקופה הפסד

 תשלומים
  מהתוכנית

 םרווחי
)הפסדים( 

אקטואריים, 
נטו שטרם 
  הוכרו *(

 הפקדות
 שהופקדו

 ידי על
  המעביד

 ליום יתרה
   1031בדצמבר,  13

                 

 (81,088)  -  (3,181)  1,118  (8,088)  (1,000)  (8,012)  (18,280)  מוגדרת להטבה התחייבויות

 80,880  8,300  3,201  (1,111)  3,182  3,182  -  18,808  תוכניתהוגן של נכסי  שווי
                 

 הטבה בגין נטו התחייבות
 (1,828)  8,300  810  1  (8,880)  (813)  (8,012)  (1,188)  מוגדרת

 
.כד'1 באור ראה *( 
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 התוכניתנכסי  ב( 
 

נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך וכן 
 פוליסות ביטוח מתאימות. 

 
 להטבה מוגדרת ההנחות העיקריות בגין תוכנית ג( 

 
  1031  1031 
  %  % 
     

 8.31%  8.38%  שיעור היוון
 1.82%  1.11%  שיעור עליית שכר צפויה

 
 עתידיים מזומנים תזרימי של וודאויות ואי עיתוי, סכומים (ד
 

להלן שינויים אפשריים הנחשבים לסבירים לסוף תקופת הדיווח, לכל הנחה אקטוארית 
 האקטואריות נותרו ללא שינוי: בהנחה שיתר ההנחות

  

השינוי 
 במחויבות

 להטבה מוגדרת
 אלפי ש"ח  
   

   : 1031 בדצמבר 13 ליום
   

   בשיעור עליית שכר צפויה מבחן רגישות לשינוי
   

   השינוי כתוצאה מ: 
   

  ברוטו -(1,118)  (1.18%)במקום  8.18%.של שכר עליית 
   

   שיעור ההיוון של התחייבות ונכסי התכניתי מבחן רגישות לשינו
   

   :השינוי כתוצאה מ
   

 811  0.8%של  שיעור היווןעליית 
 (880)  0.8%של  שיעור היווןירידת 
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 מסים על ההכנסה -: 13באור 
 
 הקבוצהחוקי המס החלים על  א.

 
 3028-חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה

 
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  1008פי החוק, עד לתום שנת -על

 לשינויים במדד המחירים לצרכן. 
 

התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(,  1002בחודש פברואר 
, 1002ואילך. החל משנת  1002המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  3028-התשמ"ה

מדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד נ
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון 1008בדצמבר,  13המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

בגין מימוש ניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל בין היתר את 
)לנכסים בני פחת התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת תיאום ביטול 

 .1002החל משנת ( 1008שנרכשו לאחר שנת המס 
 

 שיעורי המס החלים החברה והחברות המאוחדות ב.
 
חבר בני אדם . 18% - 1031 -ו 1031ובשנת  18%היה  1033 שנתבשיעור מס החברות בישראל  

לי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. כהוראת שעה לשנים חייב במס על רווח הון ריא
, נקבע כי במכירת נכס שאיננו נייר ערך הנסחר בבורסה )למעט מוניטין שלא שולם 1008-1000

על חלק רווח ההון  - 1000בדצמבר,  13ונמכר עד ליום  1001בינואר,  3עבורו( שנרכש לפני יום 
יחול מס החברות בשיעור  1001בדצמבר,  13ליום לתקופה שעד  תליניאריהריאלי המיוחס 

לתקופה  תליניאריהקבוע בפקודה בשנת המכירה ולגבי חלק רווח ההון הריאלי המיוחס 
 .18%ועד למועד המכירה יחול מס בשיעור של  1001בינואר,  3שמיום 

 
 1033-התשע"בהתקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(,  1033בדצמבר,  8ביום 
, מתווה ההפחתה של שיעורי 1031החוק(. במסגרת החוק בוטל, בין היתר, החל משנת  -)להלן 

. לאור 1031החל משנת  18%מס החברות. במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של 
כאמור לעיל, הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון  18% -העלאת שיעור מס החברות ל

 יעור המס של השבח הריאלי.ריאלי וש
 

-1031בקריאה שנייה ושלישית התכנית הכלכלית לשנים בכנסת אושרה  1031ביולי,  10ביום 
)חוק התקציב(, אשר כוללת בין היתר שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא  1038

 העמקת גביית המיסים לאותן השנים. 
 

ביטול , 18.8% -ל 18% -העלאת שיעור מס החברות מהשינויים האמורים כוללים, בין היתר, 
 (38% -ואזור שאינו פיתוח א' 0% -הורדת שיעורי המס במפעל מועדף )אזור פיתוח א'

העלאת שיעור המס על דיבידנד לעניין חוק עידוד השקעות הון לשיעור ובמקרים מסוימים 
מיסוי רווחי שערוך ים, כגון כמו כן, קיימים שינויים נוספ. 1038בינואר  3החל מיום  10%של 

כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי  , אולם1031באוגוסט  3וזאת החל מיום 
שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן 

עד נכון למו תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל.
 .פורסמו טרם כאמור תקנותפרסום דוחות כספיים אלה, 

 

מחושבות לפי  1031בדצמבר,  13יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 
 .החדשיםמס ה ישיעור

 

אלפי ש"ח בסעיף מסים  181סך של ב 1031שנת חל גידול בבעקבות שינוי שיעורי המס, 
ש"ח לסעיף מיסים על אלפי  138וח או הפסד סך של לרונזקפו  1031שנת בנדחים. כמו כן, 

 אלפי ש"ח. 18טון ברווח הכולל האחר בסך של יהכירה החברה בק בנוסף, .הכנסה
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 13באור 
 

 שומות מס סופיות ג.
 

 . 1000שומות מס הנחשבות לסופיות עד וכולל שנת המס ולחברות מאוחדות לחברה 
 

 מועברים לצורכי מסהפסדים  ד.
 

 1031בדצמבר,  13לקבוצה הפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 
. לא הוכרו נכסי מסים נדחים בגין הפסדים אלה, בהעדר צפי ש"ח אלפי 1,130-כלסך של 

 לניצולם בעתיד הנראה לעין.
 
 מסים נדחים .ה
 

 ההרכב:
 הכולל הרווח על דוחות  מאזנים  

  בדצמבר 13  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  1031  1031  1031  1031  1033 
 "חש אלפי  

           נדחים מסים התחייבויות
           

 (138)  (3,888)  (203)  (8,813)  (8,831)  נכסים קבועים בני פחת
התאמות לשווי הוגן 

 (882)  ברכישה
 
(018)  180  3,110  (108) 

           
  (8,180)  (8,882)       

           נדחים מסים נכסי
           

 1  383  (80)  388  22  מסופקים לחובות הפרשה
 338  820  181  3,882  3,013  לעובדים הטבות

           
  1,030  3,288       
           

 מסים)הוצאות(  הכנסות
  נדחים

   
 (812)  138  (801) 

           
, נדחים מסיםהתחייבויות 

 (8,183)  נטו
 
(1,201)       

 
 המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:

 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

     
 188  888  נכסים לא שוטפים

 (8,382)  (8,008)  התחייבויות לא שוטפות

     
  (8,183)  (1,201) 

 
( בהתבסס על 18% - 1031) 18.8%מחושבים לפי שיעור מס של  1031לשנת  הנדחיםהמסים 

 שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש. 
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 13באור 
 

 אחר כולל רווח לסעיפי המתייחסיםמסים על ההכנסה  .ו
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח  
       

 -  -  388  הטבה מוגדרתלאקטוארי בגין תוכניות רווח 
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות 

 -  -  18  שינוי בשיעורי המס
       
  131  -  - 
 

 ברווח או הפסדמסים על ההכנסה הכלולים  .ז
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 13

  1031  1031  1033 

 אלפי ש"ח  

       
 31,823  38,218  38,008  מסים שוטפים
 (180)   (138)  2   מסים נדחים

התאמת יתרות המיסים הנדחים בעקבות 
 שינוי בשיעורי המס

 
138  -  883 

 (880)  (100)  31  מסים בגין שנים קודמות

       
  38,388  38,130  31,818 

       
 380  -  -  הוצאות מיסים בגין פעילות שהופסקה
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 13באור 
 
 מס תיאורטי .ח
 

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים 
וההפסדים בדוח על הרווח הכולל היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין 

 סכום מסים על ההכנסה שנזקף בדוח על הרווח הכולל:
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

  1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח  
       

 88,081  80,808  88,808  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 18%  18%  18%  שיעור המס הסטטוטורי

       
 31,082  38,388  38,383  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

       
הפסדים )רווחים( מניירות ערך בגינם לא 

 81   318  (82)  מסים נדחים הוכרו
 100  08  83  לצרכי מס הוצאות שאינן מותרות בניכוי

עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים 
 883  -  138  בשיעורי המס

 82   308  -  הפרשים בבסיס המדידה
 (880)  (100)  31  מסים בגין שנים קודמות

לא  ובגינ ביטול התחייבות לתשלום מותנה
 -  -  (181)  הוכרו מסים נדחים בעבר

 11  38  81  אחרים
       

 31,818  38,130  38,388  מסים על ההכנסה

       
 18%  18%  18%  שיעור מס אפקטיבי ממוצע

 
 

 התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות -: 11באור 
 

 התקשרויות א.
 
 הסכמי חכירה תפעולית .3

 
 משרדי החברה בתל אביב (א

 
התקשרה החברה בהסכם שכירות עם צד ג' שאינו קשור  1033ביולי,  3ביום  

המבנה  - ןבתל אביב )להל 2' מיטב ברחלחברה לפיו תשכור בניין משרדים 
שנים ממועד השלמת עבודות ההתאמה עם  8החדש(, זאת למשך תקופה של 

 אופציה של החברה להאריך את תקופת השכירות בשלוש שנים נוספות. 
המבנה  .החדש למבנה פעילותה את החברה העתיקה 1031, באפריל 38 ביום

שטח מ"ר  8,018מ"ר ברוטו ) 8,088קומות משרדים בנות  8החדש הינו בניין בן 
חניות ועוד שטחי תפעול  323מ"ר המכילות  8,811קומות מרתף בנות  8עיקרי(, 

 שונים )ממ"ד, מחסנים ושטחים טכניים(.
 אלפי ש"ח. 8,188 -כל מסתכמים( ומחסנים חניות)כולל  השנתייםדמי השכירות  
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 )המשך( התקשרויות, התחייבויות תלויות, שעבודים וערבויות -: 11באור 
 
 י החברה בחיפהמשרד ב(

 
התקשרה החברה בהסכם שכירות עם צד שלישי שאינו  3008דצמבר,  חודשב

מ"ר )ברוטו( ומקומות  888קשור בחברה, לשכירות קומת משרדים בשטח של 
הנוכחית  השכירות בחיפה. תקופת  388חניה. מבנה המשרדים נמצא ברחוב יפו 

הנכס משלמת החברה דמי . בתמורה לשכירת 1038בנובמבר,  10מסתיימת ביום 
 אלפי ש"ח לשנה. 888-שכירות בסך של כ

 
 שלישיים צדדים עםנוספים  שכירויות הסכמי מאוחדות חברותחברה ולל ג(

 שהאחרונהלתקופות שונות מ"ר  1,880 -להשכרת מבנים בשטח כולל של כ
 1,088 -כלמסתכמים  השנתייםדמי השכירות . 1013מאי  בחודשמסתיימת  שבהן

 אלפי ש"ח.
 
 1031בדצמבר,  13דמי השכירות העתידיים בגין הסכמי השכירות הקיימים ליום  (ד

 הינם כדלקמן:
 

 אלפי ש"ח  
   

 8,288  שנה ראשונה
 8,802  שנה שנייה

 8,020  שנה שלישית 
 8,020  שנה רביעית

 18,383  שנה חמישית ואילך
   

 88,228  הכל סך
 

  הדירקטוריון"ר יו שירותי הסכם . 1
 

. בהתאם 1033מר רמי אנטין מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מחודש ינואר  
בע"מ, חברה  1001עם אנטין החזקות  1033באוגוסט,  13להוראות הסכם ניהול מיום 

", בהתאמה(, אשר אושר מר אנטין"-" וחברת הניהולבבעלותו המלאה של מר אנטין, )"
להלן: "הסכם הניהול די אסיפת בעלי המניות של החברה )י-על 1033במאי,  2ביום 

( ובהתאם לתוספת הראשונה לו אשר אושרה באסיפה הכללית של החברה הנוכחי"
", והסכם הניהול הנוכחי הניהול התוספת הראשונה להסכם)" 1031בדצמבר  13ביום 

אנטין, "( מעמידה חברת הניהול לחברה, באמצעות מר הניהול הסכםיכונו להלן יחד "
שירותי ניהול שבמסגרתם עוסק מר אנטין בהטמעה ויישום של מדיניות הממשל 
התאגידי בחברה, ובכלל זה פיקוח על היישום האפקטיבי של מכלול המנגנונים שתאמץ 

של החברה והחברות שבשליטתה. במסגרת זו,  החברה אשר נועדו להבטיח ניהול תקין
בודת הדירקטוריון, ועדות הדירקטוריון עוסק גם מר אנטין בקביעת נהלי וסדרי ע

ובחינת התהליכים בארגון תוך מתן דגש על נושאי בקרה, יישום החלטות ושיפור 
זרימת המידע והידע בחברה. בנוסף, במסגרת תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה מעמיד 
מר אנטין לחברה, בין היתר, שירותים של פיתוח עסקי, איתור הזדמנויות עסקיות 

"(. השירותים שמעמיד קב שוטף אחר תוצאותיה ופעילותה של החברה )"השירותיםומע
והינם שירותים של קבלן עצמאי. בין  10% -מר אנטין לחברה הינם בהיקף משרה של כ

 .מעביד –החברה לבין אנטין אין יחסי עובד 
אושרה התוספת הראשונה להסכם הניהול הנוכחי, לאחר  1031בדצמבר,  13ביום  

 30 -ו 1031בנובמבר,  38שנתקבל אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בימים 
 30, בהתאמה, לפיה הוארכה תקופת ההסכם בשנה אחת ועד ליום 1031בנובמבר, 

 .1038בינואר, 
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 )המשך( ות תלויות, שעבודים וערבויותהתקשרויות, התחייבוי -: 11באור 
 

אושרה התוספת השנייה להסכם הניהול הנוכחי, לאחר שנתקבל  1038בינואר,  31ביום  
, 1031בדצמבר  2 -ו 1031בדצמבר,  8אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בימים 

בהתאמה, לפיה תוארך תקופת ההסכם בשנתיים, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי 
 00א את הסכם הניהול לסיומו בכל עת בהודעה מוקדמת בכתב שתינתן למשנהו להבי

יום שנקבעו בהסכם הניהול המקורי(, וכן יועלו דמי הניהול  80יום מראש )במקום 
לחודש, בצירוף מע"מ  ש"ח 18,800של  לסכום 1038בינואר,  30החודשים החל מיום 

מקורי(. יתר הוראות ההסכם נותרו שנקבעו בהסכם הניהול ה ש"ח 18,000כדין )במקום 
 ללא שינוי.

 
 הסכם שירותי מנכ"ל .1

 
אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר שנתקבל אישור  1031ביולי,  30 ביום 

, 1031במאי,  38 -ו 1031במאי,  10 בימיםדירקטוריון החברה וכן אישור ועדת הביקורת 
הסכם הניהול החדש( עם  -בהתאמה, את התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש )להלן 

חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של מר אבי באום, דירקטור, מנכ"ל ובעל 
"המנהל"( חלף הסכם הניהול  -"חברת הניהול" ו -השליטה בחברה )להלן בהתאמה 

  .1001מחודש דצמבר הקודם בין החברה לבין חברת הניהול 
 
פי הסכם הניהול החדש, מעמידה חברת הניהול לחברה באמצעות המנהל, שירותי -על

מנכ"ל הכוללים, בין היתר, את הניהול השוטף של פעילות החברה, פיתוח עסקי לכלל 
חברות הקבוצה, ליווי ויעוץ בנושאים אסטרטגיים שונים הקשורים לקבוצה, ליווי, 

שירותי  -ת לחברות הקבוצה בהיקף השקול למשרה מלאה )להלן בקרה ותמיכה ניהולי
 הניהול(.

 
 . 1031ביולי,  3שנים החל מיום  1הסכם הניהול החדש הינו בתוקף לתקופה של 

 
על אף האמור לעיל, כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא את הסכם הניהול החדש 

הסכם והמנהל יהיה יום קודם לסיום ה 00לסיום בהודעה בכתב לצד השני שתימסר 
זכאי לחלק היחסי של המענק השנתי עד למועד סיום ההסכם בהתאם למנגנון המפורט 
בהסכם. עוד נקבעו בהסכם הניהול החדש אירועים לפיהם ניתן יהיה לסיים באופן 

 מיידי )ללא הודעה מוקדמת( את הסכם הניהול החדש.
 

תשלם החברה לחברת בתמורה לשירותי הניהול שמעמידה חברת הניהול לחברה, 
 -בתוספת מע"מ כדין )להלן ו , צמודים למדדש"חאלפי  380הניהול תשלום חודשי בסך 

המענק השנתי(, המחושב בשיעורים משתנים  -דמי הניהול( וכן מענק שנתי )להלן 
 : (, כדלקמןכהגדרתו בהסכם הניהול החדש)מתוך הרווח השנתי הנקי 

 
הסכם הניהול מדרגת הרווח הנקי השנתי כהגדרתו ב
 שיעור המענק לפי מדרגות החדש לצורכי חישוב המענק השנתי

  
 0% ש"חמיליון  30עד 

 1% ש"חמיליון  18ליון ועד ימ 30מעל 
 8% ש"חמיליון  80ליון ועד ימ 18מעל 
 8% מיליון ש"ח 80מעל 

 
מסויימת חישוב גובה המענק השנתי הינו על בסיס שנתי מצטבר. היינו, היה ובשנה 

יהיה לחברה הפסד שנתי, יקוזז הפסד זה מהרווח הנקי השנתי בשנה לאחר מכן. מובהר 
כי קיזוז הפסד שנתי כאמור יחול בגין השנה העוקבת וחברת הניהול לא תידרש 

 להחזיר כספים לחברה בגין הפסד שנתי שלא קוזז. 
 1,000,000של  המענק השנתי לו תהא זכאית חברת הניהול לא יעלה בכל מקרה על סך

 תקרת המענק השנתי(.  - להלןש"ח בצירוף מע"מ כדין )
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כמו כן, תהא זכאית חברת הניהול לתשלום ביניים על חשבון המענק השנתי שיחושב 
ה בשיעורים משתנים על בסיס הדוחות החצי שנתיים המאוחדים והסקורים של החבר

וכמפורט בהסכם הניהול החדש. דמי הניהול, תקרת המענק השנתי ותקרת תשלום 
 הביניים כאמור לעיל, הינם צמודים למדד המחירים לצרכן.

 
בנוסף לדמי הניהול והמענק השנתי תהא, זכאית חברת הניהול להטבות בגין ימי 

ההוצאות הכרוכות באחזקת  מפאת מחלה או חופשה, החזרי הוצאות, תשלום תהיעדרו
אמצעי התחבורה, תפעולם והשימוש בהם לרבות גילום המס והכל כמפורט בהסכם 

 הניהול החדש. 
 

עוד נקבעו בהסכם הניהול החדש הוראות בקשר עם שמירת סודיות, אי תחרות, 
העברת זכויות, ביטוח ושיפוי ויחסי הצדדים כשירותי ייעוץ עצמאיים וחיצוניים 

 לחברה. 
 
כי אילו תנאי ההסכם החדש היו תקפים בתקופות הדיווח הקודמות חלף הסכם  צויןי

הניהול הקודם, הרי שההשפעה על נתוני הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ועל 
הרווח למניה לכל אחת מתקופות הדיווח המוצגות בדוחות הכספיים אלה לא  נתוני
 מהותית. היתה

 
 בנות חברות עםהסכם  .8
 

 בין השירותים מתן את המסדירים בהסכמים הבנות מחברות חלק עם התקשרה החברה 

 .הצדדים ידי על ביטולם על הודעה ניתנה לא עוד כל בתוקף אלו הסכמים .הצדדים
 
 לדירקטורים ונושאי משרה שיפוי . 8
 

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה הענקת כתבי שיפוי  1031 ,בדצמבר 13ביום  
לנושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או שכיהנו בחברה ו/או שיכהנו כנושאי מתוקן 

משרה בחברה מעת לעת ו/או יהיו מועסקים מטעם החברה בחברות בנות ו/או 
קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך 

כפי שהיו מעת במישרין ו/או בעקיפין, לרבות נושאי משרה הנמנים עם בעל השליטה, 
לעת, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתבי השיפוי ו/או הוצאות התדיינות סבירות, 

 לרבות בקשר עם הליכים לפי חוק אכיפה מנהלית, ככל שהדבר מותר על פי דין.
 

  התחייבות לתשלומי חכירה תפעולית ב.
 

 1-8יים ממוצע של הקבוצה קשורה בהסכמי חכירה תפעוליים על כלי רכב. לחכירות אורך ח 
שנים, מבלי שקיימת אופציית הארכה בחוזה. לא הוטלו הגבלות מסוימות על חוכר שנכנס 

 להסכם חכירה זה.
תשלומי החכירה המינימליים העתידיים לחוזי החכירה התפעולית שאינם ניתנים לביטול  

 הינם: 1031, בדצמבר 13ליום 
 

 אלפי ש"ח  
   

 8,812  שנה ראשונה
 8,082  שנייה עד חמש שניםשנה 

   
 2,208  הכל סך
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  התחייבויות תלויות ג.
 

ליום אישור הדוחות הכספיים, החברה ו/או החברות המוחזקות אינן צד להליך משפטי 
  מהותי.

 
 שעבודים ד.

 
ראשון  קבוע שעבוד: הבאים השעבודים בנקאי תאגיד לטובת מוטלים אנקור נכסי על . 3

כל  ועל מפעלה על ראשון שוטף שעבודו שלה והמוניטין נפרע הבלתי המניות הוןעל 
 אנקור אינה מנצלת את מסגרת האשראי. 1031 ,בדצמבר 13ליום  נכון. רכושהיתר  

 
דים הבאים: שעבוד קבוע מוטלים לטובת תאגיד בנקאי השעבו דאטא.פי אסעל נכסי  .1

ראשון על הון המניות הבלתי נפרע והמוניטין שלה ושעבוד שוטף ראשון על מפעלה 
יתרת הלוואה מהתאגיד  .פי דאטאאסל 1031 ,בדצמבר 13ליום  נכוןועל כל יתר רכושה. 

 אלפי ש"ח. 1,800בנקאי בסך 
 

 '.ה32 -ו' ד32באור , ראה נכסיהן את לשעבד שלא בת וחברה החברה התחייבות בדבר .1
 
 ערבויות ה.

 
 10,812-כהחברה וחברה מאוחדת נתנו ערבויות ביצוע בנקאיות לגופים שונים בסך כולל של 

 אלפי ש"ח.
 

 אמות מידה פיננסיות ו.
 

, 'ג32 יםבדבר התחייבות החברה וחברות מוחזקות לעמידה באמות מידה פיננסיות, ראה באור
 .'ה32 -וד' 32

 
 

 הון -: 11באור 
 

 הרכב הון המניות א.
 

 בדצמבר 13  
  1031  1031 

   רשום  
 מונפק
   רשום  ונפרע

 מונפק
 ונפרע

 המניות מספר  

         
 11,011,881  80,000,000  11,021,881  80,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א *( 3מניות רגילות בנות 

 
 כולל מניות אוצר, ראה סעיף ה'. *(
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 התנועה בהון המניות ב.
 

 ההון המונפק והנפרע: 

  
 מספר 
 *( ש''ח ע.נ.   מניות *(

     
 11,028,881  11,028,881  3103, בינואר 3 ליוםיתרה 

     
 82,000  82,000  למניות לעובדים שהוענקו אופציות מימוש

     
 11,011,881  11,011,881  1031 -ו 1033בדצמבר,  13יתרה ליום 

     
 80,000  80,000   למניות לעובדים שהוענקו אופציות מימוש

     
 11,021,881  11,021,881  1031בדצמבר,  13יתרה ליום 

 
 כולל מניות אוצר, ראה סעיף ה'. *(

 
 מימוש כתבי אופציה ג.
 

כתבי  300,000)במועדים שונים( אורי עינת, נושא משרה בחברה, מימש מר  1033בשנת 
אופציה למניות של החברה, חלק בדרך של תשלום מחיר המימוש וחלק בדרך של קבלת 

(, באופן שכנגד מימוש כתבי האופציה כאמור, Cashless Exerciseמרכיב ההטבה בלבד )
 מימש 1031, באפריל 1ביום . ניות של החברהמ 82,000הקצתה החברה למר עינת סך כולל של 

 -הוענקו לו על ידי החברה ל כתבי האופציה אשר 80,000יתרת את  בחברה מר אורי עינת
 . אלפי ש"ח 800בתמורה לסך של  מניות של החברה 80,000

 
 הלוואות לעובדים לרכישת מניות החברה ד.
 

. להבטחת 8%ההלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 
ההלוואות הוסכם כי העובדים ישעבדו לטובת החברה בשעבוד ראשון בדרגה ללא הגבלה 
בסכום את כל המניות שברשותם, וכחלק מהשעבוד יופקדו אצל נאמן ויהוו בטחון יחיד 

מקרה בו ימומש השעבוד, יימכרו המניות על ידי הנאמן ומקור יחיד לפרעון ההלוואה. בכל 
בבורסה ורק התמורה בגינן תועבר לחברה כהחזר עבור ההלוואה. לאור כך מוצגות ההלוואות 

 -מניות בידי נאמן, המהוות כ 311,000נותרו  1031בדצמבר,  13בקיזוז מהון החברה. ליום 
 אלפי ש"ח. 20הינה בסך של  ד זהלמועמהון המניות של החברה. יתרת ההלוואות  0.88%

 
 

 ידהמניות החברה המוחזקות על  -מניות אוצר  .ה
 
 החברה מניות של עצמית לרכישה תוכנית החברה דירקטוריון אישר 1031, בינואר 10 ביום 

 הרכישה תוכנית פי על המניות רכישת (.הרכישה תוכנית - להלן) ח"ש ליוןימ 8 עד של בהיקף
 בתנאי ועמידה החברות חוק להוראות ובכפוף בת חברה או/ו החברה ידי על לעת מעת תבוצע

 או מלא באופן הרכישות את לבצע החברה את לחייב כדי זו בהחלטה אין .המותרת החלוקה
 ה.החבר הנהלת של דעתה שיקול פי על יהיה ,הרכישה תכנית במסגרת ,הרכישות ביצוע .חלקי
נכון  .1038, בדצמבר 13 ליום ועד 1031 בינואר 10 מיום החל הוא הרכישה תוכנית תוקף

 למועד פרסום הדוח, החברה לא רכשה מניות בתוך המסגרת שאושרה בתוכנית הרכישה.
 

)אשר נרכשו בשנים קודמות( מניות של החברה  800,888לחברה  1031בדצמבר,  13ליום 
 אלפי ש"ח. 8,138-בעלות כוללת של כ
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 החברה במניות החברה הינן כדלקמן:החזקות  
 בדצמבר 13  
  1031  1031 

  % 

     
 1.83  1.80  שיעור מהון המניות המונפק

 
 דיבידנד ו.

 
החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות  1031במרס,  31ביום 

 .1031במאי,  1. הדיבידנד האמור שולם ביום ש"חאלפי  11,880-החברה בסך של כ
 

 מניות לבעלי במזומן דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט 1031, באוגוסט 10 ביום
 .1031, באוקטובר 10 ביום שולם האמור הדיבידנד .ח"ש אלפי 33,183 -כ של בסך החברה

 
החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות  1031במרס,  30 ביום

 .1031, במאי 1הדיבידנד האמור שולם ביום  ח.אלפי ש" 11,823 -החברה בסך של כ
 

 מניות לבעלי במזומן דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט 1031, באוגוסט 30 ביום
 .1031באוקטובר,  10הדיבידנד האמור שולם ביום  .ח"ש אלפי 31,822 -כ של בסך החברה

 
 '.ב10, ראה באור הדיווחלחלוקת דיבידנד לאחר תאריך  באשר

 

 למועד הדוח אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד רשמית.
 

 אלפי ש"ח. 11,882לחברה רווחים ראויים לחלוקה בסך של  1031בדצמבר,  13ליום 
 

  ניהול ההון בחברה ז.
 
 החברה בניהול ההון שלה הינן: מטרות

 
לשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי  .3

 המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.
לדאוג להבטחת תשואה הולמת לבעלי המניות באמצעות תמחור המוצרים והשירותים  .1

 בוצה.המותאמת לרמת הסיכון הקיימת בפעילותה העסקית של הק
לשמור על דירוג אשראי גבוה ויחסי הון טובים שיבטיחו תמיכה בפעילות העסקית  .1

 וייצרו ערך מרבי לבעלי המניות. 
 

החברה פועלת להשגת תשואה על ההון ברמה המקובלת בענף ובתחום הפעילות בשווקים 
 בהם פועלת החברה. תשואה זו נתונה לשינויים בהתאם לגורמי השוק בענף הפעילות

נתונה לדרישות כלשהן באשר להון מינימלי ובסביבה העסקית של החברה. החברה אינה 
השיגה החברה  1031-ו 1031. בשנים נדרש או להשגת רמה מסוימת של תשואה על ההון

 בהתאמה. ,18.8%ושל  18.2%תשואה על ההון של 
 

הכלכליים החברה מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת התאמות בעקבות שינויים בתנאים 
ומאפייני הסיכון של פעילותה. כדי לשמר או להתאים את מבנה ההון הנדרש, נוקטת החברה 
אמצעים שונים כגון ביצוע שינויים בסכומי הדיבידנד המשולם לבעלי המניות, גיוס הון על 

 ידי הנפקת הון מניות, רכישות הוניות מבעלי מניות ומימוש נכסים להקטנת מצבת החוב.
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 )המשך( הון -: 11באור 
 

, כמו בשנים קודמות, התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, לשמור על יחס 1031בשנת 
חוב פיננסי נטו )חוב של המערכת הבנקאית בתוספת חוב למחזיקי אגרות חוב וכל יתרת חוב 

רווח נקי מותאם להכנסות  - FFOהנושאת ריבית ובניכוי התיק הנזיל( לתזרים פרמננטי )
. למועד אישור הדוחות 1.8-הוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים( שלא יחרוג מהותית מו

 הכספיים עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.
 

 זכויות הנלוות למניות ח. 
 

זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי  .3
 טורים בחברה.הדירק

 
 אביב.-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל .1

 
 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות -: 18באור 
 

 הקצאה פרטית  א.
 

אישר הדירקטוריון הצעה פרטית לפיה תקצה החברה בהקצאה  1000בספטמבר,  1ביום 
-למימוש לכתבי אופציה הניתנים  380,000סך כולל של  עינתאורי פרטית לידי נאמן, עבור מר 

 13נכון ליום  כתבי האופציה(. -ש"ח ע.נ. כ"א של החברה )להלן  3מניות רגילות בנות  380,000
 Cashlessמומשו כל כתבי האופציה חלק בדרך של קבלת מרכיב ההטבה בלבד ) 1031בדצמבר, 

Exercise)  השווי הכלכלי של כתבי מניות.  02,000 -לוחלק בדרך של תשלום מחיר המימוש
)ראה גם  אלפי ש"ח 801-כהסתכם ב Black & Scholesפציה במועד ההענקה לפי נוסחת האו

 ג'(.11באור 
 

 תנועה ב.
 

 -ו 1031אלפי ש"ח נרשמו כעלות תשלום מבוסס מניות בשנים  380 -ו ח"שאלפי  88סך של 
 בהתאמה, מתוך הסך האמור. 1033

 
 

הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות, את 
 שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים במשך השנה השוטפת:

  1031  1031  1033 

  
מספר 

 האופציות

ממוצע  
משוקלל של 
  מחיר המימוש

מספר 
 האופציות

ממוצע  
משוקלל של 
  מחיר המימוש

מספר 
 האופציות

ממוצע משוקלל  
של מחיר 
 המימוש

 ש"ח    ש"ח    ש"ח    
             

 30  380,000  30  80,000  30  80,000  אופציות למניות לתחילת השנה
אופציות למניות שמומשו במהלך 

 30  300,000  -  -  30  80,000  השנה
             

 30  80,000  30  80,000  -  -  אופציות למניות לסוף השנה
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 נוספים לסעיפי דוחות על הרווח הכוללפרוטים  -: 18באור 
 

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
   1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח   
       הכנסות א.
        
 383,888  388,101  328,130  הכנסות ממתן שירותים 
 IT  118,088  138,020  300,283הכנסות משיווק ומכירת מוצרי  
        
   810,108  100,823  183,838 

       שירותיםהעלות המכירות ומתן  ב.
        
 28,182  01,218  300,208  שכר ונלוות 
 2,888  33,228  33,008  שכירות ואחזקת משרד 
 8,801  8,818  8,880  פחת והפחתות 
 312,888  318,888  388,083  קניות חומרה ותוכנה 
 8,182  2,820  2,088  עבודות חוץ וייעוץ מקצועי 
 3,101  3,133  080  חומרים 
 2,822  0,280  30,888  אחזקת כלי רכב 
 1,333  1,808  1,288  שכירות ציוד, אחזקה והתאמת תוכנה 
 1,818  1,183  3,888  אחרות 
        
   103,180  181,188  183,182 

       הוצאות מכירה ושיווק ג.
        
 31,328  31,818  38,828  ונלוותשכר  
 1,318  1,118  3,010  פחת והפחתות 
 8,008  8,180  1,832  פרסום והוצאות שיווק אחרות 
        
   10,011  10,130  10,838 

       הוצאות הנהלה וכלליות ד.
        
 8,300  2,882  2,888  שכר ונלוות 
 31,808  31,011  38,380  דמי ניהול ושירותים מקצועיים 
 8,100  8,180  8,311  אחזקת משרד ואחרות 
 1,188  1,820  1,822  פחת 
        
   10,881  10,810  18,100 
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 )המשך( פרוטים נוספים לסעיפי דוחות על הרווח הכולל -: 18באור 
 

   
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
   1031  1031  1033 
 ש"חאלפי    
       הכנסות והוצאות מימון ה.
        
       הכנסות מימון 
        
 881  110  380  קדונות בבנקיםיהכנסות ריבית מפ 

 
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 

 -  -  802  שווי הוגן דרך רווח או הפסדב שנמדדים 
 -  -  183  הכנסות נטו משינוי בשערי החליפין 
 388  133  313  הכנסות מימון אחרות 
        
   3,380  880  212 
       הוצאות מימון 

        
 808  888  880  הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר 
 -  820  820  ארוךלזמן  הלוואותהוצאות מימון בגין  
 8,181  8,118  1,308  הוצאות מימון בגין אגרות חוב 
 882  112  -  נטו משינוי בשערי חליפיןהפסד  

 
 שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים 

 118  803  -  שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד  
 3,111  038  888  הוצאות מימון אחרות 
        
   8,313  8,131  2,028 

        
       הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו ו.
        
 (381)  (38)  81  ממימוש רכוש קבוע, נטו (רווח)הפסד  
 188  3  *( (3,080)   אחרות, נטו (הכנסותהוצאות ) 
        
   (3,008)  (31)  338 

 
 לעיל. ד'8ראה גם באור , ביטול התחייבות בגין תשלום מותנה*(  

 
 

 רווח נקי למניה  -: 18באור 
 

 נקי למניההפרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח 
 

 בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום   
  1031  1031  1033 

  
כמות מניות 
  משוקללת

 רווח
 נקי המיוחס 
 לבעלי מניות

  החברה
כמות מניות 
  משוקללת

 רווח
 נקי המיוחס 
 לבעלי מניות

  החברה
כמות מניות 
  משוקללת

 רווח
 נקי המיוחס 
 לבעלי מניות

 החברה
 אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  

             
כמות המניות והרווח לצורך חישוב רווח נקי 

 80,188  11,880  88,288  11,888  88,821  11,880  בסיסי
             

 -  82  -  11  -  -  השפעת מניות רגילות פוטנציאליות מדללות
             

 80,188  11,812  88,288  11,880  88,821  11,880  לצורך חישוב רווח נקי מדולל
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 מגזרי פעילות -: 18באור 
 

 כללי א.
 

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 
(CODM ,לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת )

למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים של 
 מגזרי פעילות כדלקמן: שניהיחידות העסקיות ולה 

 
שירותי שכר, נוכחות 

 ומשאבי אנוש 
בתחום פעילות זה, מעניקה הקבוצה, הן כלשכת שירות מקצועית  -

והן באמצעות תוכנות  ASP (Application Service Provider)במתכונת 
מקומיות המותקנות במשרדי הלקוח והמותאמות לצרכיו 

 הייחודיים, שירותי ניהול שכר, נוכחות וניהול משאבי אנוש.

   
באמצעות חברות  בעיקרבתחום פעילות זה עוסקת החברה,  - ITטכנולוגיות  מידע 

 םשירותיהעמדת ו , מכירת מוצריםםפרויקטיביצוע בבשליטתה 
 ות, אספקת פתרונות בתחוםתשתיות מחשוב מתקדמבתחום 

 . BI, שיווק והטמעת פתרונות אבטחת מידע
 

 מוערכים בהתבסס על רווח תפעולי.)רווח מגזרי( ביצועי המגזרים 
 

המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים  תוצאות
 באופן סביר. ליחסםישירות למגזר ופריטים אשר ניתן 

 
פריטים שלא הוקצו, כוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה, עלויות הנהלה וכלליות, מימון 

הוגן של מכשירים פיננסיים( )כולל עלויות מימון והכנסות מימון, לרבות בגין התאמת שווי 
 ומסים על ההכנסה, מנוהלים על בסיס קבוצתי.

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.

 
הכנסות המגזר, הוצאותיו ותוצאות פעילותיו כוללות העברות בין המגזרים. ההעברות 

 מבוטלות לצורך עריכת דוחות כספיים.
 

 החברה משווקת את מוצריה בעיקר בארץ.
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 18באור 
 

 

שירותי שכר,  
נוכחות 

  ומשאבי אנוש
טכנולוגיות  

 סה"כ  התאמות  ITמידע 
 אלפי ש"ח  
         

 13לשנה שהסתיימה ביום 
 1103בדצמבר, 

 
 

 
 

 
 

 
 

         
 810,108  -  118,088  328,130  הכנסות מלקוחות חיצוניים

 -  (3,188)  3,100  88  מגזריות-הכנסות בין
         

 810,108  (3,188)  118,188  328,128  סה"כ הכנסות

         
 80,838  -  38,228  88,810  רווח מגזרי

         
 (3,080)        שלא הוקצוהוצאות 
 (1,083)        , נטומימון הוצאות

         
 88,808        רווח לפני מסים על ההכנסה

         
 13לשנה שהסתיימה ביום 

 1031בדצמבר, 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

 100,823  -  138,020  388,101  הכנסות מלקוחות חיצוניים
 -  (238)  888  80  מגזריות-הכנסות בין

         
 100,823  (238)  138,218  388,881  סה"כ הכנסות

         
 82,188  -  38,880  81,238  רווח מגזרי

         
 (002)        שלא הוקצוהוצאות 
 (8,881)        , נטומימון הוצאות

         
 80,808        רווח לפני מסים על ההכנסה

         
 13לשנה שהסתיימה ביום 

 1033בדצמבר, 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

 183,838  -  300,283  383,888  הכנסות מלקוחות חיצוניים
 -  (3,181)  3,388  88  מגזריות-ביןהכנסות 

         
 183,838  (3,181)  103,088  383,831  סה"כ הכנסות

         
 81,188  -  31,238  80,881  רווח מגזרי

         
 (3,088)        שלא הוקצוהוצאות 

 (2,388)        , נטוהוצאות מימון
         

 88,081        רווח לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 18באור 
 

 :נוסף מידע
 

  

שירותי 
שכר, 
נוכחות 
ומשאבי 
  אנוש

טכנולוגיות  
 סה"כ  ITמידע 

 אלפי ש"ח  
       

       1103בדצמבר,  13ליום 
       

 122,883  388,881  311,080  נכסי המגזר

 31,101      נכסים שלא הוקצו

 313,208  28,810  18,188  התחייבויות המגזר

 80,028      התחייבויות שלא הוקצו

       
       1031בדצמבר,  13ליום 

       
 128,128  382,010  318,888  נכסי המגזר

 32,882      נכסים שלא הוקצו

 330,808  88,882  88,888  התחייבויות המגזר

 82,038      התחייבויות שלא הוקצו

 

  

שירותי 
שכר, 
נוכחות 
ומשאבי 
  אנוש

טכנולוגיות  
 סה"כ  ITמידע 

 אלפי ש"ח  
       

       1103בדצמבר,  13ליום 
       

 8,880  1,011  8,818  הוניות השקעות

 30,008  8,111  8,888  פחת והפחתות

       
       1031בדצמבר,  13ליום 

       
 38,038  3,188  38,888  השקעות הוניות

 33,810  8,810  8,000  פחת והפחתות

       
       1033בדצמבר,  13ליום 

       
 1,288  181  1,828  השקעות הוניות

 30,188  8,830  8,888  פחת והפחתות
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 12באור 
 
 וצדדים קשוריםיתרות עם בעלי עניין  א.

 
 ההרכב:

 
 1031בדצמבר,  13ליום  

  
בדבר 
  תנאים

 בעל שליטה
 )החברה
  האם(

 בעל עניין
 וצדדים
 קשורים
 אחרים

 אלפי ש"ח  ראה באור  
       

 111  3,301  38  זכאים ויתרות זכות
 

 1031בדצמבר,  13ליום  

  
בדבר 
  תנאים

 בעל שליטה
 )החברה
  האם(

 בעל עניין
 וצדדים
 קשורים
 אחרים

 אלפי ש"ח  ראה באור  
       

 321  3,088  38  זכאים ויתרות זכות
 
 הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין ב.
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 13
  1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח  
       

 1,181  1,838  1,818  דמי ניהול ונלוות למנכ"ל

       
 108  100  100  ונלוות ליו"ר הדירקטוריוןדמי ניהול 

       
שכר ונלוות למועסקים אחרים בחברה או 

 8,121  8,880  8,888  מטעמה

       
שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או 

 830  881  883  מטעמה

       
מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר 

       וההטבות
       

צדדים קשורים ובעלי העניין המועסקים 
 8  8  8  בחברה או מטעמה 

דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או 
 8  8  8  מטעמה

       
  0  30  0 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -: 12באור 
 
 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים ג.

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 13
  1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח  
       

 8,088  8,318  8,028  הטבות לזמן קצר
 1,888  1,281  1,110  מענק 

 81  180  180  מענק התמדה
 380  88  -  תשלום מבוסס מניות

       
  2,881  2,121  8,013 

 
 עסקאות עם בעל שליטה ד.

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 13

  1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח  
       

 80  -  -  הכנסות מימון 
 
 תהתקשרויו ה.
 

 ( לעיל.1)א'11באשר להסכם הניהול עם מנכ"ל החברה, ראה באור  .3
 
 ( לעיל.1)א'11יו"ר הדירקטוריון, ראה באור  עםבאשר להסכם דמי ניהול וייעוץ  .1
 
 '.א10 באור ראה, בחברה משרהמדיניות תגמול לנושאי  אושרהמאזן הלאחר תאריך  .1

 
 

 הדיווחרועים לאחר תאריך יא -: 10באור 
 
 בחברה משרהמדיניות תגמול לנושאי  אישור א.
 

אישור ועדת ל אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, בהמשך 1038בינואר,  31ביום 
, את , בהתאמה1031, בדצמבר 2ומיום  1031, בדצמבר 8התגמול ודירקטוריון החברה מיום 

 .א לחוק החברות188כמשמעותה בסעיף מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה 
 
 דיבידנד חלוקת ב.
 

חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות  על החברה דירקטוריוןהחליט  1038במרס,  32 ביום
  .1038, באפריל 18 אלפי ש"ח. הדיבידנד האמור ישולם ביום 11,821 -החברה בסכום של כ

 
  אנקורוווי!  מיזוג ג.
 

הגישה ווי! לרשם החברות בקשה לאישור הצעת מיזוג בהתאם לחוק  1038בינואר,  1ביום 
תמזג לתוכה את אנקור, ווי! לפיו  1031בדצמבר,  10החברות, על פי הסכם מיזוג שנחתם ביום 

. החברות רשם לאישור כפוף המיזוגלרבות כלל ההתחייבויות, הנכסים, ההון, הפעילות. 
 .פירוק ללא! לווי תמוזג אנקור, כאמור אישור ויתקבל במידה
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 )המשך( הדיווחרועים לאחר תאריך יא -: 10באור 
 
 אישור התקשרות בתוספת שנייה להסכם ניהול עם יו"ר הדירקטוריון ד.
 

אישור ועדת ל אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, בהמשך 1038בינואר,  31ביום 
את  ,, בהתאמה1031, בדצמבר 2ומיום  1031, בדצמבר 8התגמול ודירקטוריון החברה מיום 

התקשרות החברה בתוספת שנייה להסכם ניהול עם חברה בבעלותו המלאה של מר רמי 
 ( לעיל.1א ) 11, יו"ר הדירקטוריון. לפרטים ראה באור אנטין

 
 
 

- - - - 
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 רשימת חברות מאוחדות 
 
 
 1031בדצמבר  13  

 

מניות  
 המקנות
זכויות 
  הצבעה

מניות 
המקנות 
זכויות 
 לרווחים

 ההחזקה %  
     חברות מאוחדות

     
     

 300  300  ווי! בע"מ
     

 300  300  (!ווי אנקור תשתיות מחשוב בע"מ )מוחזקת על ידי
     

 300  300  אס. פי דאטא בע"מ
     

 300  300  חשבים הרגל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע"מ
     

 300  300  ( בע"מ3000אופטיביט )
     

 88  88   חילן פנסיה ישיר בע"מ
     
     
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 1103בדצמבר,  13ליום 
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 לכבוד
 חילן בע"מ בעלי המניות של חברת 

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר    הנדון:
 3990-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 
 
 

-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן  1031-ו 1031בדצמבר  13החברה( לימים  -)להלן חילן בע"מ של  3990

מידע הכספי הנפרד הינו באחריות ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. ה 1031בדצמבר  13הסתיימה ביום 
 הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

 
חלקה של החברה ברווחי חברה אשר  מוחזקתלא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברה 

. הדוחות הכספיים של 1033בדצמבר  13בימים  השהסתיימ הלשנ אלפי ש"ח 549 הסתכם לסך של מוחזקת זו
בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת  החבר האות

 , מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.החבר הלסכומים אלה שנכללו בגין אות
 
 

ים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובל
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. 
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת 

החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים  כוללת גם בחינה של הכללים
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספקודוחות רואי החשבון האחרים סבורים שביקורתנו 
 
 

המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות , רתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחריםבהתבסס על ביקולדעתנו, 
 .3990-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  1034במרס,  31
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 

 המיוחסים לחברה
 
 
 
 

 להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה  -ים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן המפורסמ 1031בדצמבר,  13
 .3990-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9
 

לדוחות הכספיים  1עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 המאוחדים.

 
 ב' בדוחות הכספיים המאוחדים.3בבאור כהגדרתן  מוחזקותחברות 
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 בדצמבר 13ליום     

    1031  1031 

 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       
       נכסים שוטפים

       
 34,010  30,109  א  מזומנים ושווי מזומנים

 4,115  1,199  ב  השקעות לזמן קצר
 19,,45  44,114  ב  לקוחות

 3,413  3,411  ב  חייבים ויתרות חובה

       
    51,990  ,5,135 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 101  -  ב  הלוואות ויתרות חובה

  , נטו לרבות מוחזקותנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות 
 301,105  91,,19    מוניטין 

 11,415  11,415    מוניטין
 31,111  144,,3    ערכוש קבו

 ,5,31  4,393    נכסים בלתי מוחשיים

       
    341,,41  3,4,50, 

       
    109,,11  119,113 
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 בדצמבר 13ליום     

    1031  1031 

 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       
       התחייבויות שוטפות

       
 39,915  10,301    חלויות שוטפות של אגרות חוב

 199,,  -    מוחזקות ותבחברזכויות שאינן מקנות שליטה ת מכר לבעלי יאופצי
 311,,  4,149  ג  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 39,115  959,,3  ג  זכאים ויתרות זכות
 1,331  1,439    מסים שוטפים לשלם

 3,104  9,0    הכנסות מראש

       
    44,419  54,059 

       
       התחייבויות לא שוטפות

       
 19,391  39,914  ג   אגרות חוב

 149,,  ,3,03  ה  וחזקות          עם החברות המ לזמן ארוךת חו"ז ויתר
 1,305  109    התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 3,405  1,015  ד  , נטומסים נדחים

       
    11,114  49,553 

       
       הון המיוחס לבעלי מניות החברה

       
 11,111  11,111    הון מניות

 ,311,09  311,993    פרמיה על מניות
 (5,139)  (5,139)     מניות אוצר

 145  -    קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות
 (11,911)  (,51,,3)    יתרת הפסד

 (143)  (19)    לרכישת מניות החברה הלוואות לעובדים

       
    319,139  31,,131 

       
    109,,11  119,113 
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       1034במרס,  31  
 חביב אייזנקרפט  אבי באום  רמי אנטין  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל ודירקטור  יו"ר הדירקטוריון  
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

    1031  1031  1033 

 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

         
         

 195,,34  349,951  355,111    הכנסות 
         

 14,111  15,014  93,149    עלות המכירות והשירותים

         
 1,531,  1,919,  1,911,    רווח גולמי

         
 999,,  4,019  1,914    הוצאות מכירה ושיווק

         
 35,101  3,1,,3  119,,3    הוצאות הנהלה וכלליות

         
 (51)  (50)  (3,010)    נטו, הכנסות אחרות

         
 40,490  41,999  44,190    רווח תפעולי

         
 3,995  3,199  933    הכנסות מימון

         
 (9,945)  (,03,,)  (4,1,3)     הוצאות מימון

         
 ,34,15  ,,1,,3  910,,3    חברות מוחזקות  ירווחחלק החברה ב

         
 ,41,99  ,54,50  59,990    רווח לפני מסים על ההכנסה

         
 1,919  11,,9  9,919  ד  מסים על ההכנסה

         
 19,919  44,194  49,911    רווח מפעילות נמשכת

         
 30,195  -  -    רווח מפעילות שהופסקה

         
 50,1,4  44,194  49,911    רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה

         
לבעלי המניות של החברה )לאחר  המיוחסכולל אחר  רווח

     -השפעת המס(
         :הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש יסווג לא
         

 לחברות המיוחס נטו, אחר כוללבהפסד החברה  חלק
 -  -  (919)    מוחזקות

 -  -  3,199    להטבה מוגדרת אקטוארי בגין תוכניות רווח
         

 -  -  11,    חברהבעלי המניות של הכולל אחר המיוחס ל רווחסה"כ 
         

 50,1,4  44,194  41,413    לבעלי המניות של החברהרווח כולל המיוחס סה"כ 
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

  1031  1031  1033 

 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
       

 50,1,4  44,194  49,911  רווח נקי המיוחס לחברה

       
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 

       החברה:
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
       

 5,190  09,,5  5,145  פחת והפחתות
והתחייבויות  נכסיםשערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים, 

 ,5,11  ,1,10  1,191  אחרות לזמן ארוך וזמן קצר
 349  54  -  עלות תשלום מבוסס מניות

 (51)  (50)  10  , נטוממימוש רכוש קבוע (רווחהפסד )
 -  -  (3,050)  ביטול התחייבות בגין תשלום מותנה

 (30,195)  -  -  רווח מפעילות מופסקת
 (,34,15)  (,,1,,3)  (910,,3)  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 

 1,919  11,,9  9,919  מסים על ההכנסה
 110  5,1  540  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

ירידת )עליית( ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן הפסד )רווח( מ
 115  503  (01,)  , נטוהפסדודרך רווח 

       
  (404)  1,351  (4,1,1) 

       של החברה: והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
       

 (941,,)  1,911  3,145  בלקוחות (עלייהירידה )
 (1,3,9)  1,1,1  139  בחייבים ויתרות חובה)עלייה( ירידה 

 (341)  (3,904)  3,043  עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 5,501  ,1,33  511  עלייה בזכאים ויתרות זכות

 433  (111)  (144)   הכנסות מראשעלייה )ירידה( ב

       
  1,,11   9,010  (4,344) 

       והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור: מזומנים ששולמו
       

 (4,119)  (1,544)  (99,,1)  ריבית ששולמה
 ,3,11  3,0,3  913  ריבית שהתקבלה
 1  -  -  מסים שהתקבלו

 (9,901)  (09,,9)  (9,591)  מסים ששולמו
 ,39,99  59,,5  1,155  דיבידנד שהתקבל

       
  (1,915)  (,,411)  9,013 

       
 41,119  91,,41  ,49,09  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה
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 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13

  1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
       

 (3,931)  (31,1,1)  (4,143)  רכוש קבוערכישת 
 (131)  (3,019)  (1,9)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 334  1,  ,  תמורה ממימוש רכוש קבוע
ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך )רכישה( תמורה ממימוש 
 3,991  (,1)  ,1,41  , נטורווח או הפסד

 (000,,1)  -  -   מתן הלוואה לחברה מוחזקת
 -  35,000  31,500  גביית הלוואה שניתנה לחברה מוחזקת

 00,  -  -   בעל ענייןשניתנה ל גביית הלוואה
 300  300  300  נושא משרהשניתנה להלוואה  גביית

       
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה של 

 (15,141)  ,91  30,114  החברה
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
       
       

אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מימוש 
 (4,545)  -  (5,9,0)  מאוחדת 

 -  (109)  -  רכישת מניות באוצר
 (11,491)  (11,903)  (15,9,9)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 (39,199)  (11,,39)  (,39,14)  אגרות חוב פרעון
 3,9  3,1  351  פרעון הלוואות עובדים ששימשו לרכישת מניות החברה

 31  -  500  מימוש כתבי אופציות למניות
       

 (314,,5)  (51,515)  (3,311,)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה
       

 (11,511)  (,4,31)  (1,131)  ירידה במזומנים ושווי מזומנים 
       

 50,944  ,31,35  34,010  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 
       

 ,31,35  34,010  30,109  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 
 

       
       פעילויות מהותיות שלא במזומן של החברה

       
 994  1,191  451  רכישת נכסים קבועים ונכסים בלתי מוחשיים באשראי

       
אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מימוש 

 (940)  -  -  מאוחדת כנגד חלוקת דיבידנד 

       
שטר הון שהנפיקה חברה מוחזקת כנגד הלוואה מחברה  פרעון

 -  -  500,,  מוחזקת

       
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.



 חילן בע"מ
 מידע נוסף

-     - 359 

 
 
 יתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( א.
 

 1031בדצמבר,  13

  
בהצמדה 

  לדולר
 ללא

 סה"כ  הצמדה
 אלפי ש"ח  
       

 30,109  9,130  3,599  מזומנים ושווי מזומנים

 
 1031בדצמבר,  13

  
בהצמדה 

  לדולר
 ללא

 סה"כ  הצמדה
 אלפי ש"ח  
       

 34,010  31,111  911  מזומנים ושווי מזומנים
 

 
 סכומים בגין חברות מוחזקות(גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה )ללא  ב.
 

 המיוחסים לחברה: IAS 39-פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל .3
 

 בדצמבר 13  
  1031  1031 
 אלפי ש"ח  
     

     נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 1,154  1,041  מניות 
 113  119  אגרות חוב  

 45,954  01,,44  וחייביםהלוואות 
     
  4,,910  50,319 

 
 -מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל .1

IAS 39 :המיוחסים לחברה 
 

 1031בדצמבר,  13

 עד שנה  
משנה עד  

 סה"כ  שנתיים
 אלפי ש"ח  
       

 01,,44  -  01,,44  הלוואות וחייבים
 

 1031בדצמבר,  13

 עד שנה  
משנה עד  

 סה"כ  שנתיים
 אלפי ש"ח  
       

 45,954  300  45,154  הלוואות וחייבים
 

)המורכבת מנכסים פיננסיים בשווי הוגן מועדי המימוש של יתרת הנכסים הפיננסיים של החברה 
 הם עד שנה.דרך רווח או הפסד( 
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 )המשך( הפיננסיים המיוחסים לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(גילוי בדבר הנכסים  ב.
 

 IAS 39 -תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל .1
 המיוחסים לחברה:

 
 1031בדצמבר,  13
 

 
בהצמדה 

  דולרל

בהצמדה 
למדד 

 המחירים
  לצרכן

 ללא 
 סה"כ  הצמדה

 אלפי ש"ח  
         

 01,,44  44,4,1  ,33  14  הלוואות וחייבים
 

 1031בדצמבר,  13
 

 
בהצמדה 

  דולרל

בהצמדה 
למדד 

 המחירים
  לצרכן

 ללא 
 סה"כ  הצמדה

 אלפי ש"ח  
         

 45,954  45,993  311  3,  הלוואות וחייבים
 
 

 בגין חברות מוחזקות(גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים  ג.
 
 זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה .3
 

 בדצמבר 13  

  1031  1031 

 אלפי ש"ח  

     
 9,933  9,991  התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורות 

 5,3,5  5,519  מוסדות
 1,911  3,905  הוצאות לשלם

 3,111  3,415  בעלי עניין 

     
  3,,,,5  39,141 

 
 סיכון נזילות המיוחס לחברה .1

 
הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים 

 החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:
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 )המשך(חברות מוחזקות(גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין  ג.
 

 1031בדצמבר,  13
  

 עד שנה
משנה עד  

 שנתיים
משנתיים  

 שנים 1עד 
 

 סה"כ
 אלפי ש"ח  
         

 4,149  -  -  4,149  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 9,109  -  -  9,109  זכאים ויתרות זכות

 41,100  -  10,119  13,933  אגרות חוב 
         
  11,4,9  10,119  -  54,15, 

 
 1031בדצמבר,  13
  

 עד שנה
משנה עד  

 שנתיים
משנתיים  

 שנים 1עד 
 

 סה"כ
 אלפי ש"ח  
         

 311,,  -  -  311,,  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 1,491  -  -  1,491  זכאים ויתרות זכות

זכויות שאינן מקנות שליטה ת מכר לבעלי ואופצי
 9,030  -  -  9,030   ות מוחזקותבחבר

 4,141,  10,419  13,193  11,111  אגרות חוב 
         
  44,014  13,193  10,419  15,114 

 
תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים  .1

 IAS 39 -בהתאם ל
 

 1031בדצמבר,  13

  
 בהצמדה
  לדולר

בהצמדה 
למדד 

 המחירים
  לצרכן

 ללא
 סה"כ  הצמדה 

 אלפי ש"ח  
         1031בדצמבר,  13
         

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות 
 51,901  ,30,15  ,,43,1  513  מופחתת

 
 1031בדצמבר,  13

  
 בהצמדה
  לדולר

בהצמדה 
למדד 

 המחירים
  לצרכן

 ללא
 סה"כ  הצמדה 

 אלפי ש"ח  
         

         1031בדצמבר,  13
         

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות 
 95,304  31,9,0  0,919,  09,  מופחתת
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גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין  ד.

הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או 
 חברות מוחזקות(

 
 מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה

 
 חוקי המס החלים על החברה .3

 
 3915-חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 

 
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  1009פי החוק, עד לתום שנת -על 

 ד המחירים לצרכן. במד
 

-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 1001בחודש פברואר  
, נמדדות 1001ואילך. החל משנת  1001המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  3915

רים התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחי
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש 1009בדצמבר,  13לצרכן בתקופה שעד ליום 

נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל בין היתר את 
ו ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכש

 .1001( החל משנת 1009לאחר שנת המס 
 
 שיעורי המס החלים על החברה .1

  
חבר בני אדם חייב . 15% - 1031 -ו 1031ובשנת  14%היה  1033 שנתבשיעור מס החברות בישראל 

, 1009-,100במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. כהוראת שעה לשנים 
איננו נייר ערך הנסחר בבורסה )למעט מוניטין שלא שולם עבורו( שנרכש נקבע כי במכירת נכס ש

על חלק רווח ההון הריאלי המיוחס  - 1009בדצמבר,  13ונמכר עד ליום  1001בינואר,  3לפני יום 
יחול מס החברות בשיעור הקבוע בפקודה בשנת  1001בדצמבר,  13לתקופה שעד ליום  תליניארי

ועד למועד  1001בינואר,  3לתקופה שמיום  תליניאריון הריאלי המיוחס המכירה ולגבי חלק רווח הה
 .15%המכירה יחול מס בשיעור של 

 
 -)להלן  1033-התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב 1033בדצמבר,  5ביום 

מס החברות. , מתווה ההפחתה של שיעורי 1031החוק(. במסגרת החוק בוטל, בין היתר, החל משנת 
. לאור העלאת שיעור מס 1031החל משנת  15%במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של 

כאמור לעיל, הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון ריאלי ושיעור המס של  15% -החברות ל
 השבח הריאלי.

 
 1031-1034לשנים  בקריאה שנייה ושלישית התכנית הכלכליתבכנסת אושרה  1031ביולי,  10ביום 

)חוק התקציב(, אשר כוללת בין היתר שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא העמקת גביית 
 המיסים לאותן השנים. 

 
ביטול הורדת , 5%.,1 -ל 15% -השינויים האמורים כוללים, בין היתר, העלאת שיעור מס החברות מ

ובמקרים מסוימים  (%,3 -ר שאינו פיתוח א'זווא 9% -שיעורי המס במפעל מועדף )אזור פיתוח א'
בינואר  3החל מיום  10%העלאת שיעור המס על דיבידנד לעניין חוק עידוד השקעות הון לשיעור של 

, 1031באוגוסט  3וזאת החל מיום מיסוי רווחי שערוך כמו כן, קיימים שינויים נוספים, כגון . 1034
כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות  אולם

מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים 
 .פורסמו טרם כאמור תקנותנכון למועד פרסום דוחות כספיים אלה,  לחול על נכסים מחוץ לישראל.

 
 ימחושבות לפי שיעור 1031בדצמבר,  13ים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום יתרות המס

ועל כן הן כוללות את השינויים  לתאריך המאזןהחדשים, שחקיקתם הושלמה למעשה נכון מס ה
  .האמורים לעיל, ככל שרלוונטיים לחברה



 חילן בע"מ
 מידע נוסף

-     - 3,3 

 
 

חסות לחברה )ללא סכומים בגין גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיו ד.
חברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין 

 )המשך( חברות מוחזקות(
 

שנת באלפי ש"ח בסעיף מסים נדחים. כמו כן,  335חל גידול בסך של בעקבות שינוי שיעורי המס, 
אלפי ש"ח לסעיף מיסים על  301 אלפי ש"ח, מתוכם סך של 139לרווח או הפסד סך של נזקפו  1031

שנת כמו כן, ב. ו, נטמוחזקותאלפי ש"ח לסעיף חלק הקבוצה ברווחי חברות  334סך של הכנסה וה
 .אלפי ש"ח ברווח הכולל האחר 31בסך של  בקיטון, הכירה החברה 1031

 
 שומות מס סופיות .1

 
 .  1009לחברה שומות מס הנחשבות לסופיות עד וכולל שנת המס  

 
 הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים .4

 
לסך של  1031בדצמבר,  13לחברה הפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום  

בהעדר צפי לניצולם בעתיד אלפי ש"ח. לא הוכרו נכסי מסים נדחים בגין הפסדים אלה,  1,310 -כ
 הנראה לעין.

 
 מסים נדחים המיוחסים לחברה .5

 
  ההרכב 

 הכולל הרווח על דוחות  מאזנים  

  בדצמבר 13  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 13
  1031  1031  1031  1031  1033 
 "חש אלפי  

           נדחים מסים התחייבויות
           

 310  313  301  (3,319)  (3,015)  פחתנכסים קבועים בני 
 (519)  (394)  (404)  (3,513)  (3,915)  מוניטין

           
  (1,030)  (1,901)       

           נדחים מסים נכסי
           

 34  95  (13)  313  40  מסופקים לחובות הפרשה
 109  101  (119)  3,311  945  לעובדים הטבות

           
  915  3,101       
           

 מסים)הוצאות(  הכנסות
  נדחים

   
 (,10)  110  (31,) 

           
       (3,405)  (1,015)  נטו, נדחים מסים התחייבויות

 
( בהתבסס על שיעורי 15% - 1031) 5%.,1מחושבים לפי שיעור מס של  1031לשנת  המסים הנדחים

 בעת המימוש.המס הצפויים לחול 
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גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין  ד.
חברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין 

 )המשך( חברות מוחזקות(
 

 המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחרהמיוחסים לחברה מסים על ההכנסה  .,
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח  
       

 -  -  449  הטבה מוגדרתלאקטוארי בגין תוכניות  הפסד
התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי 

 -  -  31  בשיעורי המס
       
  459  -  - 
 

 הפסד או ברווחמסים על ההכנסה המיוחסים לחברה הכלולים  .9
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 13
  1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח  
       

 1,119  ,9,99  9,905  מסים שוטפים
 (141)  (110)  51  לעיל 5מסים נדחים, ראה גם סעיף 

התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי 
 419  -  301  המסבשיעורי 

 (11)  (314)  (99)  מסים בגין שנים קודמות
       
  9,919  9,,11  1,919 

 
 הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות ה.
 

 יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות
 

 יתרות עם חברות מוחזקות .3
 בדצמבר 13  
  1031  1031 
 ש"חאלפי   
     

 31,941  -  מוחזקות לחברות הלוואות
 

 41  94  זכאים ויתרות זכות

     
 149,,  ,3,03            )*( וחזקותעם החברות המ ארוך לזמןת חו"ז ויתר

 
פרעה חשבים הרגל  1031בשנת להוראות פקודת מס הכנסה.  בהתאםנושאות ריבית  היתרות  )*(  

בדצמבר,  13באופן שנכון ליום שהנפיקה שטר הון מ"ח, שמיליון  5.,פרעון חלקי, בסך של 
 5.,כוללת ההשקעה של החברה בחשבים הרגל יתרת שטר הון שטרם נפרעה בסך של  1031

 "ח.שמיליון 
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 )המשך( הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות ה.
 
 חברות מוחזקותהלוואות ליתרות חו"ז ובגין הכנסות מימון  .1

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 13

  1031  1031  1033 
 אלפי ש"ח  
       

 ,3,19  3,051  (13)  , נטומימון )הוצאות( הכנסות
 
 שנתקבל דיבידנד .1
 

 1031 בשנת חלוקות
 
 בשיעור החברה ידי על המוחזקת בת)חברה  ישיר פנסיה חילן שילמה 1031, בדצמבר ,1 ביום -

 "ח(.ש אלפי 50, החברה"ח )חלק ש אלפי 3,000 של בסך דיבידנדים( 5%, של

 
שילמה חשבים הרגל )חברה בת המוחזקת על ידי החברה במלואה(  1031בדצמבר,  1 ביום -

 "ח.ש אלפי 1,500של  בסך דיבידנד
 
)חברה בת המוחזקת על ידי החברה במלואה(  אופטיביטשילמה  1031בדצמבר,  1 ביום -

 אלפי ש"ח. 3,500דיבידנד בסך של 
 

 3110 בשנת חלוקות

 
שילמה חילן פנסיה ישיר )חברה בת המוחזקת על ידי החברה  1031, באוקטובר 35 ביום -

 אלפי ש"ח(. 50,אלפי ש"ח )חלק החברה  3,000( דיבידנדים בסך של 5%,בשיעור של 

 
שילמה חשבים הרגל )חברה בת המוחזקת על ידי החברה במלואה(  1031, באוקטובר 35ביום  -

 .ש"ח אלפי 4,000של  בסך דיבידנד
 
שילמה אופטיביט )חברה בת המוחזקת על ידי החברה במלואה(  1031, באוקטובר 35ביום  -

 אלפי ש"ח. 900דיבידנד בסך של 
 
)חברה בת המוחזקת על ידי  אס.פי דאטאמה שיל 1031, באוקטובר 35 -ו 1031במאי,  19בימים  -

 .אלפי ש"ח, בהתאמה 1,000 -ש"ח ואלפי  3,000בסך של  יםהחברה במלואה( דיבידנד
 

 HPSמכירת החזקות בחשבים  .4
 

 HPSבחשבים  חשבים הרגל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע"מבאשר למכירת מלוא החזקותיה של  
  .המאוחדים הכספיים לדוחות 34 באורוסיווגה כפעילות מופסקת, ראה 

 
 אמות מידה פיננסיות כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( .ו

 
במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'( התחייבה החברה כלפי נאמן אגרות החוב )סדרה ב'(, 

וכל יתרת לשמור על יחס חוב פיננסי נטו )חוב של המערכת הבנקאית בתוספת חוב למחזיקי אגרות חוב 
רווח נקי מותאם להכנסות והוצאות  - FFOחוב הנושאת ריבית ובניכוי התיק הנזיל( לתזרים פרמננטי )

 . 1.5-שאינן כרוכות בזרימת מזומנים( שלא יחרוג מהותית מ
 

החברה באמות המידה הפיננסיות כלפי מחזיקי אגרות החוב, כמפורט עמדה  1031בדצמבר  13נכון ליום 
 לעיל.



 חילן בע"מ
 מידע נוסף

-     - 3,4 

 
 
 אמות מידה פיננסיות כלפי תאגיד בנקאי .  ז

 
התקשרה החברה בהסכם מסגרת אשראי עם תאגיד בנקאי )"הבנק"; "הסכם  1031בינואר,  4ביום 

מיליון ש"ח )"מסגרת האשראי"(.  95האשראי"(, לפיו הבנק העמיד לחברה מסגרת אשראי בסך כולל של 
 )"תקופת המסגרת"(.  1031בינואר,  3יום מסגרת האשראי בתוקף למשך תקופה של שלוש שנים, החל מ

הכספיים  בדוחותד' 31החברה כפי שהוגדרו בהסכם האשראי ראה באור  תלפרטים אודות התחייבויו 
 המאוחדים.

 
 החברה טרם נצלה את מסגרת האשראי. 1031 ,בדצמבר 13נכון ליום  

 
 
 שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלית מכר ואופצי .ח
 

 דוחותב 5, ראה באור דאטאמהון המניות של אס.פי  40%לרכישת יתרת ו PUT -ה אופציית מימוש ל באשר 
 .המאוחדים הכספיים

 
 
 הון .ט
 

 דיבידנד .3
 

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה  1031במרס,  31ביום  
 .1031במאי,  1אלפי ש"ח. הדיבידנד האמור שולם ביום  11,450-בסך של כ

 
 החברה מניות לבעלי במזומן דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט 1031, באוגוסט 10 ביום 

 .1031, באוקטובר 10 ביום שולם האמור הדיבידנד .ח"ש אלפי 33,153 -כ של בסך
 

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה  1031במרס,  39 ביום 
 .1031, במאי 1. הדיבידנד האמור שולם ביום חאלפי ש" 11,413 -בסך של כ

 
 החברה מניות לבעלי במזומן דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט 1031, באוגוסט 39 ביום 

 .1031באוקטובר,  19הדיבידנד האמור שולם ביום  .ח"ש אלפי 31,411 -כ של בסך
 

הכספיים בדוחות  'ב19באור  , ראההדיווחדיבידנד לאחר תאריך החלטה על חלוקת ל באשר
 המאוחדים.

 
 הכספיים המאוחדים. בדוחות ה' 11באשר לרכישת עצמית של מניות החברה, ראה באור  .1
 
 

 אירועים לאחר תאריך הדיווח .י
 

 בדוחות הכספיים המאוחדים.  19ראה באור 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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   חילן בע"מ

  פרטים נוספים על התאגיד 

  2013תקופתי לשנת  דוח

  

  מען רשום –א' 25תקנה 

  חילן בע"מ  שם החברה

  52 - 003994 -  2  מספר חברה

  . 67898אביב -תל ,8מיטב רח'   כתובת

  א)25(תקנה  Baum@hilan.co.il  כתובת דוא"ל

 www.hilan.co.il  טאתר אינטרנ

  03-6383300   03-6383333  טלפון

   03-6870088  פקס

   2013בדצמבר,  31  תאריך המאזן

   2014, במרס 18  הדוחאישור תאריך 

  

  הערות מבוא:

 2013בדצמבר,  31לדוח תקופתי זה מצורפים הדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  .1
  בלתי נפרד מדוח זה.  ("הדוחות הכספיים"), המהווים חלק

הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להוראות (תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע,  .2
 ) והם בוקרו ונחתמו כדין על ידי רואי החשבון של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר, רו"ח.2010

  

  הערכת שווי מהותית שביצעה החברה -ב' (ט)  8תקנה 

  :ב'8הערכת שווי מהותית בהתאם לתקנה  להלן פרטים אודות

, ")ווי! אנקור(להלן: " לשם בחינת הצורך בירידת ערך של סכום המוניטין המיוחס לחברות ווי! ואנקור

שווי חיצוני (דקלו בן יהודה בע"מ) אלפי ש"ח, אמד מעריך  42,295בסך של  2013בדצמבר,  31המסתכם ליום 

) 16.43%ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשיעור היוון ממוצע ( את השווי ההוגן של ווי! אנקור, על

אנקור וחיצוני הסתמך על נתונים פיננסים הקשורים לווי! השווי ההמאפיין את פעילות ווי! אנקור. מעריך 

). מעריך 3.5%-וכן על מידע שהתקבל מהנהלות החברות (לרבות אומדן צמיחה פרמננטי נומינלי בשיעור של כ

בספרים הוא שערכן אלפי ש"ח בעוד  87,668אנקור בסך של ווי! שווי החיצוני העריך את השווי ההוגן של ה

בהקשר זה יצוין כי החברה בוחנת את המוניטין שנוצר ברכישת ווי! ואנקור ביחס ליחידה ₪. אלפי  63,461

החלטה בדבר מיזוג פעילויות ווי! מניבה מזומנים אחת הכוללת את הפעילויות של שתי חברות לאור ה

  .הכספיים הערכת השווי מצורפת לדוחות .2013דצמבר ואנקור מחודש 

  

 האופן שבחנה החברה את הצורך בירידת ערך של סכום המוניטין המיוחס למגזר אודותנוספים לפרטים 

  ) לדוחות הכספיים המאוחדים.2ג'( 13השכר, נוכחות ומשאבי אנוש, ראה ביאור 
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  דוחות כספיים -  9תקנה 

המבקר בצרוף חוות דעת רואה החשבון  2013שנת החברה ל לשהמבוקרים ו המאוחדים הדוחות הכספיים
  ג'). פרק ומהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה (רא

  ב' 9תקנה 

דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית מהווה חלק בלתי נפרד 
  פרק ו').מדוח זה (ראו 

  ג' 9תקנה 

דוחות כספיים ובהם נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, המיוחסים כחברת אם 
(להלן: "הדו"ח הכספי הנפרד"), בצרוף חוות דעת רואה החשבון מהווים חלק בלתי נפרד מדו"ח זה (ראו פרק 

  ד').

  ד' 9תקנה 

   .2014במרס,  19דיווח החברה מיום ראה מצבת ההתחייבויות של החברה לפירוט בדבר 

  דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד -  10תקנה 

  .')ב פרק ומהווה חלק בלתי נפרד מדוח זה (רא 2013הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד לשנת  דוח

  לעדכןיש  ₪)(אלפי  תמצית דו"חות רווח והפסד רבעוניים - א' 10תקנה 

 
 

31/03/201330/06/201330/09/201331/12/201331/12/201331/12/2012

         390,481         420,394         112,380          90,958        104,862        112,194הכנסות 

         273,376         301,349          83,171          63,818         74,940         79,420עלות המכירות ומתן השירותים 

מי  ול ווח ג       117,105      119,045       29,209       27,140      29,922      32,774ר

          20,210          20,933            6,276            4,912           5,300           4,445הוצאות מכירה ושיווק 

          29,629          30,553            7,798            7,603           7,795           7,357הוצאות הנהלה וכלליות 

              (13)          (1,007)          (1,050)                 9              40              (6)הוצאות  (הכנסות )  אחרות ,  נטו

י  פעול ווח ת 67       68,566       16,185       14,616      16,787      20,978ר ,279       

            6,572            3,961              468            1,608             981             904הוצאות מימון ,  נטו

          60,707          64,605          15,717          13,008         15,806         20,074רווח לפני מיסים על ההכנסה 

          15,310          16,145            3,693            3,460           3,973           5,019מיסים על ההכנסה 

קי  ווח נ 9      11,833      15,055ר ,548         12,024       48,460       45 ,397       

בתאריך  בתאריך ל - 3 חודשים שהסתיימו  לשנה שהסתימה 

 
 

  

  ש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה ע"פ התשקיףשימו -ג' 10תקנה 

  אין
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 תקנה 11 -  רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות ליום 31 בדצמבר, 2013
 

 
שיעור החזקה 
 בהון ובהצבעה

בדוח  ערך
הכספי 

הנפרד  של 
 החברה
(באלפי 
 )ש"ח

 - עלות
בסכומים 
 מדווחים
(באלפי 
 )ש"ח

סה"כ ע.נ. 
  בש"ח

מס' 
 מניות
 ביחידות

  שם החברה )1(סוג מניה

₪  1מניה רג'  100 100  236  734 100%
 בע"מ 1990אופטיביט  ע.נ

100%  11,121  7,537  2,452  2,452  
₪  1מניה רג' 
  ע.נ

חשבים הרגל פתרונות שכר 
   )2(בע"מ ומשאבי אנוש

100%  63,461  30,775  1,478  147,806  
 0.01מניה רג' 

  ) We! Ltd )3  ע.נ₪ 

65%  1,012  1  650  650  
₪  1מניה רג' 
  ע.נ

 חילן פנסיה ישיר בע"מ 

100%  13,370  9,397  1,000  1,000  
₪  1מניה רג' 
  ע.נ

  )4(אס. פי. דאטא בע"מ

 
 כל המניות אינן סחירות בבורסה.  .1

 6.5פרעה חשבים הרגל, פרעון חלקי של שטר הון שנפיקה חשבים הרגל לחברה בסך של  2013בשנת  .2

והיא ₪ מיליון  6.5יתרת שטר ההון שטרם נפרעה הנה בסך של  2013בדצמבר,  31ום מיליון ש"ח. לי

 נכללת בהון העצמי של חשבים הרגל ומסווגת כעלות.

מיליון ש"ח,  26הלוואה בסך של  ווי!לרה , העמידה החב2011בשנת  לצורך מימון רכישת פעילות אנקור .3

 . ההלוואה לא סווגה כעלות4.5%נתית בשיעור ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית ש

והפרשי ההצמדה יתרת ההלוואה את  ווי!פרעה  2013בשנת . השנים ךלאורלשיעורים נפרעה ההלוואה ו

  אין הלוואות בין החברה לווי!. 31/12/2013ליום , באופן שנכון בגינה שנצברוריבית הו

ההלוואה צמודה  .₪אלפי  2,500וואת בסך של הל) SP(העמידה החברה לאס.פי דאטא  2010במאי,  17- ב .4

פרעה  2013בשנת ההלוואה לא סווגה כעלות.  .4%למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית בשיעור 

SP אין  2013בדצמבר,  31ליום הפרשי ההצמדה והריבית שנצברו בגינה באופן שנכון ואת הלוואה את ה

 40%יתרת  ורכישת PUT -הסכם מימוש אופציית ה השלמתלפירוט בדבר . SP הלוואות בין החברה

 להלן. 12ראה תקנה  SPמניות 

  
 תקנה 12 -  שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח (באלפי ש"ח)

  

אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם עם מייסדי אס.פי דאטא  2013במרס,  19ביום 

הסכם (להלן: " SPמהון המניות הנותר של  40%ולרכישת  PUT-מימוש אופציית ה") להמוכרים(להלן: "

נחתם והושלם הסכם מימוש האופציה לאחר שהחברה שילמה סך  2013במרס,  20ביום  .")מימוש האופציה

. בהתאם SPמהונה המונפק של  100% -ח למוכרים והחל ממועד זה החברה מחזיקה ב"אלפי ש 5,960של 

מימוש האופציה, בכפוף לעמידה בתנאים כפי שנקבעו בהסכם מימוש האופציה, לרבות  להוראות הסכם

 התשלום₪ ("אלפי  1,050, יהיו המוכרים זכאים לתשלום מותנה נוסף בסך 2013ביעדי רווחיות לשנת 

-2013-01(מס' אסמכתא  2013במרס,  21לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  ,")תנהוהמ

המוכרים בתנאים שנקבעו בהסכם מימוש האופציה ולכן אין להם לא עמדו , 2013בדצמבר  31ליום  ).013465

 כל זכאות לכל תשלום נוסף ומשכך מחקה החברה מספריה את ההתחייבות שרשמה בגין התשלום המותנה.

את התשלום נכון למועד הדוח, בשל אי עמידה בתנאים שנקבעו בהסכם המימוש, החברה לא עתידה לשלם 

  פרק תאור עסקי התאגיד. ל 2.8סעיף , ראה נוסף לפירוט המותנה.

  



  168

  .)ש"חהכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן (באלפי  -  13תקנה 

 
 .65% -חילן פנסיה בתוצאות חלקה של החברה  .1

  

, אם מתן הלוואות הדוח על המצב הכספירשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך  -  14קנה ת

  היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד

  ת איננו אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד.ומתן הלווא

  ני"ע שנרשמו למסחר / הפסקת מסחר: -מסחר בבורסה  -  20תקנה 

למר אורי עינת, סמנכ"ל תפעול בחברה, בגין מימוש  2013באפריל,  2יום מניות ב 50,000למעט הקצאת 

חלו ולא  2013בשנת נרשמו למסחר ניירות ערך של החברה לא , ידי החברה-אופציות שהוקצו לו על 50,000

(למעט, הפסקות מסחר קצובות  הפסקות מסחר קצובות במסחר במניות הרגילות של החברה בבורסה

 .דוחות כספיים)כמקובל בעת פרסום 

הכנסות 

(הוצאות) 

 ריבית 

אחרי  - רווח כולל אחר  דיבידנד דמי ניהול

 מס

לפני מס רווח החברה

)30( - 700 931 1,025 
 )1990(אופטיביט 

 בע"מ

)429(  -  4,000  4,528  6,591  
חשבים הרגל 

פתרונות שכר 

406  -  -  7,774  10,900  We! Ltd.  

-  -  1,000  1,934  2,578  
חילן פנסיה ישיר 

  )1(בע"מ 

  אס.פי דאטא בע"מ   4,051  2,802  3,000  -  21
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   תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה -  21תקנה 
  

לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי  2013שניתנו בשנת  1להלן פירוט התגמולים

המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד 

  ₪):) (באלפי ים להלן מבטאים עלות מעביד והינם על בסיס שנתי(הנתונ הבשליטת

 סה"כ

בעבור שירותים תגמולים  

 
שם

 
 אחר

(2) 

ד
מ
י
 
ש
כ
י
ר
ו
 ת

ר
י
ב
י
ת

ע
מ
ל
ה
 

ד
מ
י
 
י
ע
ו
ץ

מענק 
 התמדה

דמי 
  ניהול

תשלום 
מבוסס 
 מניות

 שכר מענק
שיעור 
החזקה 
ביום 

31.12.2013 

היקף 
 משרה

 תפקיד

3,626 322  - - - - -  1,815 - 1,489 - 52.48% 100%   מנכ"ל
 )1(אבי באום  ודירקטור 

1,737 37  - - - - 250  900 - 550 -  --- 100%   סמנכ"ל
 פיתוח עסקים 

אלי זיברט 
)2(  

1,524 88  - - - - -  - - 650 786 0.45%  100%    סמנכ"ל
 )3(אורי עינת  תפעול

1,386 86  - - - - -  750 - 550 -  --- 100%   סמנכ"ל 
 כספים

 חביב
אייזנקרפט 

)4(   

  יו"ר   20% ---  - - -  300   - - - -  - 300
 )5(רמי אנטין  דירקטוריון

 

 )3( 22לפירוט בדבר הסכם הניהול החדש עם המנכ"ל ראה ביאור  – מר אבי באום, מנכ"ל החברה .1

  לדוחות הכספיים.

החברה  מר אלי זיברט מכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקים של - מר אלי זיברט, סמנכ"ל פיתוח עסקי .2

מעביד ומר זיברט  –. בין החברה ולבין מר זיברט אין יחסי עובד 2005 ,החל מחודש ספטמבר

מעמיד את שירותיו לחברה כקבלן עצמאי, על פי הסכם שירותים בין החברה לבין חברה פרטית 

בבעלותו של מר זיברט ("חברת הניהול"). הסכם השירותים הינו לתקופה בלתי קצובה כאשר כל 

יום. בתמורה לשירותים, ונכון למועד  90אי להודיע על סיום ההסכם בהודעה מוקדמת של צד רש

(בתוספת מע"מ  ₪אלפי  75הדוחות משלמת החברה לחברת הניהול דמי ניהול חודשיים בסך של 

נושאת בעלות ו )בתוספת מע"מ כדין(אלפי ש"ח  2.5החזר הוצאות דלק חודשי בסך של  ,כדין)

עוד קובע ההסכם כי חברת הניהול תהיה זכאית לבונוס שנתי בהתאם  .יהחזקת טלפון סלולר

יהא זכאי מר זיברט  2014בינואר,  1החל מיום  לביצועים, על פי פרמטרים שנקבעו בהסכם.

לבונוס שנתי שיחושב בהתאם למנגנון הבונוס השנתי כפי שנקבע במדיניות התגמול של החברה 

דירקטוריון החברה. מנגנון הבונוס השנתי כפי שנקבע ואשר יהא כפוף לאישור ועדת תגמול ו

                                                 
ין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין וב -"תגמול" 1

דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל 
  הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד.

  בוד.לרבות השתתפות בהוצאות כלי רכב, טלפון, כי –" אחר. "2
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 2013ובהתאם נקבע ואושר הבונוס השנתי לשנת  2013במדיניות התגמול אומץ גם ביחס לשנת 

 ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.-למר זיברט על

, התחייבה חברת הניהול כי תמשיך להעמיד 2011על פי תוספת להסכם הניהול מחודש נובמבר 

שלוש שנים, החל ממועד חתימת התוספת לפחות את שירותי הניהול לחברה למשך תקופה של 

כאמור. בתמורה להתחייבות זו כאמור, שילמה החברה לחברת הניהול מענק התמדה חד פעמי 

בתוספת מע"מ כדין (להלן: "מענק ההתמדה"). במקרה שחברת הניהול תפר ₪,  750,000בסך של 

ו במקרה שהחברה תודיע על סיום הסכם הניהול קודם לתום תקופת התחייבות זו כאמור, א

פי דין שוללות מעובד -ההתחייבות האמורה בשל הפרתו על ידי חברת הניהול בנסיבות אשר על

את הזכות לקבלת פיצוי פיטורין, תחזיר חברת הניהול לחברה את החלק היחסי של מענק 

 11ראה גם באור  ₪.אלפי  250 -ך של כנרשם כעלות מענק התמדה בס 2013ההתמדה. בשנת 

  לדוחות הכספיים.

אלפי ש"ח. ההלוואה  500העמידה החברה לאלי זיברט הלוואה בסך  2009באוקטובר,  25ביום 

 5של  ןלפירעו, קרן ההלוואה והריבית עומדים 1%נושאת ריבית שקלית בשיעור של פריים + 

₪ אלפי  15 - ו₪ אלפי  6-שולמו ריבית בסך של כ 2012 -ו 2013בשנים  תשלומים שנתיים שווים.

  לדוחות הכספיים. 11. ראה ביאור ₪אלפי  103הינה  31.12.2013יתרת ההלוואה ליום בהתאמה. 

. 2004מר אורי עינת מכהן כסמנכ"ל של החברה החל מחודש מאי  - מר אורי עינת, סמנכ"ל תפעול .3

הסכם העסקתו של מר עינת הינו לתקופה בלתי קצובה כאשר כל צד רשאי להודיע על סיום 

יום. למועד הדוח, שכרו החודשי ברוטו של מר עינת הינו בסך  90ההסכם בהודעה מוקדמת של 

ובנוסף זכאי להטבות הנלוות הבאות: הפרשות סוציאליות (כולל הפרשה לאבדן ₪, אלפי  55של 

מהשכר) לביטוח מנהלים, קרן השתלמות והעמדת מכונית וטלפון  2.5%עד כושר עבודה של 

סלולרי לרשותו. בנוסף, זכאי מר עינת מכח ההסכם לתנאים סוציאליים (ימי חופשה, ימי מחלה 

יהא  1.1.2014החל מיום  . ודמי הבראה) ולמענק שנתי ע"פ המלצת המנכ"ל ואישור הדירקטוריון

יחושב בהתאם למנגנון הבונוס השנתי כפי שנקבע במדיניות זכאי מר עינת לבונוס שנתי ש

התגמול של החברה ואשר יהא כפוף לאישור ועדת תגמול ודירקטוריון החברה. מנגנון הבונוס 

ובהתאם נקבע ואושר הבונוס  2013השנתי כפי שנקבע במדיניות התגמול אומץ גם ביחס לשנת 

 ודירקטוריון החברה.  ידי ועדת התגמול-למר עינת על 2013השנתי לשנת 

 150,000, הקצתה החברה לידי נאמן, עבור מר אורי עינת, סך כולל של 2009בחודש אוקטובר 

ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה  1מניות רגילות בנות  150,000 -כתבי אופציה הניתנים למימוש ל

בדרך חלקם ( שהוקצו למר עינת אופציההכתבי כל  (להלן: "כתבי אופציה"). למועד הדוח מומשו

  מניות של החברה.  98,000-) לוחלקם במזומן cashless exerciseשל 

מר חביב אייזנקרפט מכהן כסמנכ"ל כספים של החברה  - מר חביב אייזנקרפט, סמנכ"ל כספים .4

מעביד  -. למועד הדוח, בין החברה ובין מר אייזנקרפט אין יחסי עובד 2002החל מחודש אוקטובר 

יד את שירותיו לחברה כקבלן עצמאי, על פי הסכם שירותים בין החברה ומר אייזנקרפט מעמ

הסכם השירותים הינו לתקופה לבין חברה פרטית בשליטתו של מר אייזנקרפט ("חברת הניהול"). 

יום. בתמורה  90כל צד רשאי להודיע על סיום ההסכם בהודעה מוקדמת של בלתי קצובה כאשר 

 62.5מת החברה לחברת הניהול דמי ניהול חודשיים בסך של לשירותים, ונכון למועד הדוח, משל

החל מיום בתוספת מע"מ כדין ומענק שנתי ע"פ המלצת המנכ"ל ואישור הדירקטוריון. ₪ אלפי 

יהא זכאי מר אייזנקרפט לבונוס שנתי שיחושב בהתאם למנגנון הבונוס השנתי כפי  1.1.2014
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וף לאישור ועדת תגמול ודירקטוריון החברה. שנקבע במדיניות התגמול של החברה ואשר יהא כפ

ובהתאם נקבע  2013מנגנון הבונוס השנתי כפי שנקבע במדיניות התגמול אומץ גם ביחס לשנת 

 ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. -למר אייזנקרפט על 2013ואושר הבונוס השנתי לשנת 

הרכב והטלפון הסלולארי  עוד קובע ההסכם כי חברת הניהול זכאית להחזר הוצאות בגין

 שבשימושו של מר חביב אייזנקרפט.  

ראה  של מר אנטיןלפירוט בדבר הסכם הניהול החדש  - מר רמי אנטין, יו"ר דירקטוריון החברה .5

  לדוחות הכספיים. )2( 22ביאור 

סך התשלומים לכל הדירקטורים בחברה, הזכאים לגמול דירקטורים עבור  -  גמול דירקטורים  .6

  לפי ש"ח.א 471-היינו כ 2013שנת 

  בעל השליטה בתאגיד - א' 21תקנה 

 - למועד דוח זה, בעל השליטה בחברה הינו מר אבי באום, המחזיק, באמצעות חברות פרטיות בבעלותו, ב

  בהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.  52.48%

  יעסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין איש -  22תקנה 

, הסכם )א29 תקנה החידוש פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה (ראאישור  למעט

מתוקן לדוחות הכספיים) והענקת כתב שיפוי  )3( 22הניהול החדש של מנכ"ל החברה (לפירוט ראה באור 

עסקאות  אין ספים)לדוחות הכ )5( 22באותם תנאים שניתנו ליתר נושאי המשרה בחרה (לפירוט ראה ביאור 

  .שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורןבין החברה לבין בעל השליטה או עסקאות 

בתאגיד בחברת בת או ונושאי משרה בכירה המוחזקים ע"י בעלי עניין אחרים מניות וני"ע  - 24תקנה 

   בחברה קשורה

  2014 ס,במר 6ווח מיידי מיום ראה די בני"ע של החברה בעלי עניין ונושאי משרה תולהחזקלפרטים בנוגע 

  .)2014-01-006696 (מספר אסמכתא:

  

  הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים - א 24תקנה 

  .לדוחות הכספיים 23ראה באור 

  

  רשם בעלי המניות של החברהמ -ב' 24תקנה 

 של ערךה ניירות ומרשמי הון מצבת לדוח הפניה של בדרך זה בדוח מובא החברה של המניות בעלי מרשם

  ).2014-01-003976(מספר אסמכתא  5.1.2014מיום  בה ושינויים התאגיד
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   הדירקטורים של התאגיד -  26תקנה 

וחברות בדירקטוריונים של  עיסוק בחמש השנים האחרונות   פרטים אישיים
   תאגידים אחרים

  רמי אנטין שם:  .1
  050705219ת.ז: 
 23.7.1951 לידה: תאריך

  שרון, רמת ה9תרשיש  מען:
  ישראלית :נתינות
  ועדת אכיפה דירקטוריון: תובועדחברות 

  לא דירקטור חיצוני:
  19.8.2004 כדירקטור: תחילת כהונתו

  יו"ר דירקטוריון  תפקיד:
אקדמאית (תואר ראשון בחשבונאות  השכלה:

  וכלכלה ותואר שני במנהל עסקים), רו"ח מוסמך
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או 

  לא של בעל עניין:
  לא בחברה:בן משפחה של בעל עניין 

  כןבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: 

  עיסוק בחמש שנים האחרונות:
בע"מ ואנטין השקעות  2002 החזקותבעלים חברות: אנטין 

  בע"מ.
  :תאגידים בהם מכהן כדירקטור

סימטרון בע"מ (דח"צ); ח"צ), בע"מ (ד 1953אבגול תעשיות 
בי.אס.פי. עיבוד אותות ביולוגיים בע"מ (דח"צ); בבילון בע"מ 

אבטחת  -(דח"צ); אינסנטיבס סולושיינס בע"מ (יו"ר); אבנת
  נתונים בע"מ (יו"ר); אינטרקולוני השקעות בע"מ. 

  
  
  
  
  

  
  אבי באום שם:  .2

  022683627ת.ז: 
  1.8.1966 לידה: תאריך

  ל אביב, ת8מיטב  מען:
  ישראלית נתינות:
  לא דירקטוריון: תובועדחברות 

  לא דירקטור חיצוני:
  1.9.2001 :תחילת כהונה

  דירקטור ומנכ"ל. תפקיד:
אקדמאית (תואר ראשון בכלכלה  :השכלה

  וחשבונאות), רו"ח מוסמך
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או 

  כן של בעל עניין:
  לא של בעל עניין בחברה:ן משפחה ב

  כןבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: 

  עיסוק בחמש שנים האחרונות:
  מנכ"ל החברה. 

מנכ"ל ובעלים חברות: די.סי.אל.בי.אי השקעות בע"מ ואבי 
  באום השקעות בע"מ.

  :תאגידים בהם מכהן כדירקטור
) בע"מ; חשבים הרגל פתרונות שכר ומשאבי 1990אופטיביט (

אנקור תשתיות אטא בע"מ; אנוש בע"מ; ווי! בע"מ; אס.פי ד
; אבי באום ר)(יו" סי.אל.בי.אי. השקעות בע"מ; די.מחשוב בע"מ
  .(יו"ר) השקעות בע"מ

  אמיר תמרי שם:  .3
  022041131ת.ז: 
 19.9.1965 לידה : תאריך

  ., כוכב יאיר100האגוז   מען:
  ישראלית :נתינות

ועדת ביקורת, ועדת  דירקטוריון: תבועדוחברות 
  מול.מאזן, ועדת תג

  כן דירקטור חיצוני:
מונה  8.5.2011(ביום  19.5.2008 :תחילת כהונתו

לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, החל 
  )19.5.2011מיום 

  דירקטור  תפקיד:
במשפטים ראשון אקדמאית (תואר  השכלה:

  ומדעי המדינה)
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או 

  לא של בעל עניין:
  לא בחברה:ל עניין בן משפחה של בע

  לאבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: 

  עיסוק בחמש שנים האחרונות:
  )2012-2013בשנים (מנכ"ל מעדני הטלה והעגל בע"משימש 

-1999מנכ"ל מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ (בשנים 
2012.(  

  :תאגידים בהם מכהן כדירקטור
   יו"ר דירקטוריון בחברת "קסטרו מודל" בע"מ.

  דח"צ בחברת כנפיים אחזקות בע"מ.
  

), 2009-2012שימש דח"צ בחברה לנכסים ולבנין בע"מ (בשנים 
  ).2006-2012דירקטור בחברת נעמן פורצלן בע"מ (בשנים 
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 2, לפרטים ר' דיווח מיידי של החברה מיום 2013 בספטמבר, 2כדירקטורית בחברה, הסתיימה ביום  דורית סלינגרכהונתה של הגב'  2

  ).2013-01-134790(מספר אסמכתא  2013 בספטמבר

וחברות בדירקטוריונים של  עיסוק בחמש השנים האחרונות  פרטים אישיים
   תאגידים אחרים

  דרור מיזרץ שם:  .4
  058875576ת.ז: 
 28.6.1964 לידה : ריךתא

  , ראש העין.56אביטל   מען:
  ישראלית :נתינות

ועדת ביקורת, ועדת  דירקטוריון: תבועדוחברות 
  מאזן, ועדת אכיפה, ועדת תגמול. 

  כן דירקטור חיצוני:
מונה  10.7.2012(ביום  23.7.2009 :תחילת כהונתו

  לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים)
  דירקטור  תפקיד:
אקדמאית (תואר ראשון בכלכלה  השכלה:

תואר שני במנהל עסקים), רו"ח ווחשבונאות 
  מוסמך.

עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או 
  לא של בעל עניין:

  לא בחברה:בן משפחה של בעל עניין 
  כןבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: 

  עיסוק בחמש שנים האחרונות:
  .Team Work Consulting Ltdמנכ"ל ובעלים 

  
  תאגידים בהם מכהן כדירקטור:
Team Work Consulting Ltd.  

  
  
  
  

  מירון אורן שם:  .5
  051660348ת.ז: 
 25.4.1953 לידה : תאריך

  , תל אביב.4אפטר   מען:
  ישראלית :נתינות

ועדת ביקורת, ועדת  דירקטוריון: תבועדוחברות 
  מאזן, ועדת תגמול.

  לא דירקטור חיצוני:
  10.1.2011 :תחילת כהונתו

  דירקטור  תפקיד:
אקדמאית (תואר ראשון בכלכלה  השכלה:

  וחשבונאות), רו"ח מוסמך.
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או 

  לא של בעל עניין:
  לא בחברה:בן משפחה של בעל עניין 

  כןבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: 
  

  עיסוק בחמש שנים האחרונות:
 .רואי חשבון) חברת 1997(ת' משרד אליעזר אורן ושובעלים 

  .ע"מבתבל תיירות ותעופה שותף ומנהל בחברת 
) 1997אליעזר אורן ושות' ( תאגידים בהם מכהן כדירקטור:

חברת רואי חשבון; תבל תיירות ותעופה בע"מ; אסנט מדיקל 
) בע"מ; גולדן 2011ישראל בע"מ; טרוול אנד אירליין סרוויס (

) 2013תבל תעופה ( ;ות בע"מפינגרז בע"מ; טריפולוג'י תייר
  בע"מ.

  2דורית סלינגר שם:  .6
  056615487ת.ז: 
 12.8.1960 לידה : תאריך

  , גבעתיים.11המאבק   מען:
  ישראלית :נתינות
  לא דירקטוריון: תבועדוחברות 

  לא דירקטור חיצוני:
  12.3.2012:תחילת כהונתו

  דירקטור  תפקיד:
הול אקדמאית (תואר ראשון בכלכלה וני השכלה:

  ותואר שני במימון)
עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או 

  לא של בעל עניין:
  לא בחברה:בן משפחה של בעל עניין 

  כןבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: 
  

  עיסוק בחמש שנים האחרונות:
הגב' סלינגר מונתה לממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון 

  .במשרד האוצר
  

-1998(בשנים LTD   Standard & Poor's maalotמנכ"לית
2011.(  
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  )לעיל 26נושאי משרה בכירה של התאגיד (שפרטיהם לא הובאו במסגרת תקנה  - א' 26תקנה 

 פרטים אישיים עיסוק בחמש השנים האחרונות

  עיסוק בחמש שנים האחרונות:
  בעלים של חברת נ.ט.א קידום בע"מ.

  תאגידים בהם מכהן כדירקטור:
  קטוריון בחברת חילן פנסיה ישיר בע"מ.יו"ר דיר

דירקטור בחברות: חשבים הרגל פתרונות שכר ומשאבי 
) בע"מ; ווי! בע"מ; אס.פי 1990אנוש בע"מ; אופטיביט (

; אנקור תשתיות מחשוב בע"מ; נ.ט.א קידום דאטא בע"מ
  בע"מ.

  

  חביב אייזנקרפט שם:
  022276356ת.ז: 
  3.1.1966 לידה: תאריך
חברה בת של החברה או בבעל בחברה, ב תפקיד
  סמנכ"ל כספים :ענין בה

  6.10.2002 :תחילת כהונה
אקדמאית (תואר ראשון בכלכלה  :השכלה

תואר שני במנהל עסקים), רו"ח ווחשבונאות 
  מוסמך.

של נושא משרה בכירה אחר או של ן משפחה ב
  לא   בעל עניין בחברה:

1  

  עיסוק בחמש שנים האחרונות:
  ט השקעות בע"מ;מנכ"ל ובעלים זיבר

  תאגידים בהם מכהן כדירקטור:
יו"ר דירקטוריון בחברות: ווי! בע"מ; אס.פי דאטא בע"מ; 

   אנקור תשתיות מחשוב בע"מ.
דירקטור בחברות: חילן פנסיה ישיר בע"מ; זיברט 

  השקעות בע"מ.
  

  אלי זיברט שם:
  017018060ת.ז: 
  18.7.1966 לידה: תאריך
ברה או בבעל בחברה, בחברה בת של הח תפקיד
  סמנכ"ל פיתוח עסקי :ענין בה

  1.10.2005 :תחילת כהונה
אקדמאית (תואר ראשון בהנדסת  :השכלה

  מכונות ותואר שני במנהל עסקים)
של נושא משרה בכירה אחר או של ן משפחה ב

  לא   בעל עניין בחברה:

2  

  מכהן כדירקטור בחברת חילן פנסיה ישיר בע"מ.
  

  אורי עינת שם:
  022938377ת.ז:

   31.8.1967 לידה: תאריך
בחברה, בחברה בת של החברה או בבעל  תפקיד
  סמנכ"ל :ענין בה

  1.5.2004 :תחילת כהונה
אקדמאית (תואר ראשון במשפטים  :השכלה

  ותואר שני במנהל עסקים)
של נושא משרה בכירה אחר או של ן משפחה ב

  לא   בעל עניין בחברה:

3  

  עיסוק בחמש שנים האחרונות:
-2005חטיבה בחברת נס טכנולוגיות בע"מ (בשנים  מנהלת

2011.(  

  מרגלית ורנר שם:
  057188211ת.ז:

  29.3.1961 לידה: תאריך
בחברה, בחברה בת של החברה או בבעל  תפקיד
  סמנכ"ל טכנולוגיות :ענין בה

  5.9.2011 :תחילת כהונה
אקדמאית (תואר ראשון במנהל  :השכלה
  עסקים)

רה אחר או של של נושא משרה בכין משפחה ב
  לא   בעל עניין בחברה:

4  

  עיסוק בחמש השנים האחרונות:
& כהן  רואי חשבון הורוביץ עידן סבו טבת במשרד שותף
  .טבח

  תאגידים בהם מכהן כדירקטור:
  יו"ר דירקטוריון בחברת סולומון אחזקות בע"מ.

דירקטור בחברות: א.א. פור בע"מ, א.א. פור השקעות 
.ט. נכסים והשקעות בע"מ; יצחק ) בע"מ; ה.ע.ג.ס2005(

בייקר  ,בייקר טילי ישראל בע"מ ,עידן חברת רואי חשבון
  .טילי יועצים (ישראל) בע"מ

  

  יצחק עידן שם:
  053554937ת.ז: 
  29.8.1955 לידה: תאריך
בחברה, בחברה בת של החברה או בבעל  תפקיד
  מבקר פנים :ענין בה

  6.6.2004 :תחילת כהונה
אר ראשון בכלכלה אקדמאית (תו :השכלה

  וחשבונאות), רו"ח מוסמך
של נושא משרה בכירה אחר או של ן משפחה ב

  לא   בעל עניין בחברה:

5  
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   מורשה חתימה של התאגיד -ב' 26תקנה 

אין בחברה ו/או בתאגידים בשליטתה מורשי חתימה יחידים אשר בכוחם לחייב את התאגיד בלא צורך 

 5%בחתימתו של גורם נוסף ו/או מורשי חתימה המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד בסכום העולה על 

  מסך נכסי התאגיד.

  

  ה החשבון של התאגידרוא -  27תקנה 

  אביב.- תל 3רואי חשבון, רח' עמינדב  -קוסט פורר גבאי את קסירר 

  

  שינוי בתזכיר או בתקנון  -  28תקנה 

  לא נעשה כל שינוי בתזכיר או בתקנון החברה בשנת הדיווח.

  

   המלצות והחלטות הדירקטורים -  29תקנה 

רקטורים שאינן טעונות אישור האסיפה המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית וכן החלטות הדי
 הכללית

  עד  בהיקף שלעצמית של מניות החברה רכישה לכנית תאישר דירקטוריון החברה  2013בינואר,  20ביום

בוצע מעת לעת ת כנית הרכישהכישת המניות על פי ת. ר")כנית הרכישהת(להלן בסעיף זה: " ₪ ןמיליו 5

תוקף על ידי החברה ו/או חברה בת ובכפוף להוראות חוק החברות ועמידה בתנאי החלוקה המותרת. 

. לפרטים נוספים אודות 2014דצמבר, ב 31ועד ליום  2013בינואר,  20הוא החל מיום תוכנית הרכישה 

-2013(מס אסמכתא:  2013בינואר,  21מיידי של החברה מיום תוכנית הרכישה הנוספת כאמור ראו דיווח 

 ), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה וכן דוח דירקטוריון החברה.01-018726

  החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה בסך  2013במרס,  19ביום

. לפרטים ראה דיווח מיידי של 2013במאי,  2אלפי ש"ח. הדיבידנד האמור שולם ביום  22,481-של כ

 - ו 2013-01-011539אסמכתא  י(מספר 2013באפריל  3ודוח משלים מיום,  2013 ,במרץ 20החברה מיום 

 )., בהתאמה2013-01-024508

  החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה בסך  2013, באוגוסט 19ביום

. לפרטים ראה דיווח מיידי של 2013, באוקטובר 19לפי ש"ח. הדיבידנד האמור שולם ביום א 13,488 -של כ

 ).2013-01-121032(מספר אסמכתא ודוח  2013 ,באוגוסט 19החברה מיום 

  לתקנות ההקלות ) 5ב(1בהתאם להוראות סעיף החליט דירקטוריון החברה,  2013, באוגוסט 19ביום

ביטוח תקשרות החברה בפוליסה ל בעלי המניות של החברה את הובכפוף לאישור האסיפה הכללית ש

כמופרט להלן)  2013בספטמבר  10לאחריות נושאי משרה ו/או דירקטורים (פוליסה אשר אושרה ביום 

בעל השליטה ומנכ"ל  –גם ביחס למר אבי באום  הביטוח ת, את ההתקשרות בפוליס")הביטוח תפוליס("

נה את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, זאת החברה, באופן שההחלטה אינה טעו

 הואיל ותנאי פוליסות הביטוח, הינם זהים לתנאי פוליסות הביטוח של יתר נושאי המשרה בחברה

 .א להלן)29(לפירוט, ראה תקנה 
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  החלטות אסיפה כללית מיוחדת

בעלי המניות של החברה, בין היתר,  ת שלמיוחדכללית שנתית ואישרה אסיפה  2013, בספטמבר 10ביום 

 כדלקמן: השתמצית ההחלט

  חידוש פוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת, למעט

א 29. (לפירוט ראה תקנה בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם נושאי משרה ו/או דירקטורים שהינם

 להלן).

(מס  2013, בספטמבר 10וביום  2013, באוגוסט 19דיווחים שפרסמה החברה ביום  ראהפרטים נוספים ל

 , בהתאמה). 2013-01-141336-, ו2013-01-121107אסמכתא: 

החלטות שתמציתן  , אתל החברהבעלי המניות ש ה מיוחדת שלאסיפאישרה  2014, בינואר 14ביום 

 כדלקמן:

  לפרטים ראה א לחוק החברות267כמשמעותה בסעיף אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה .

, 2014-01-014326 -ו 2013-01-096925(מס' אסמכתא:  13.1.2014ומיום  15.12.2013דיווחי החברה מיום 

  בהתאמה).

 13ביום  לעיל. 21, כמפורט בתקנה דירקטוריון החברה ישור הארכה ותיקון הסכם ניהול עם יו"רא 

אושרה התוספת השנייה להסכם הניהול הנוכחי, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת  2014בינואר, 

, בהתאמה, לפיה תוארך תקופת ההסכם בשנתיים, 8.12.2013 -ו 5.12.2013ודירקטוריון החברה בימים 

הסכם הניהול לסיומו בכל עת בהודעה מוקדמת בכתב כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את 

יום כאמור לעיל), וכן יועלו דמי הניהול החודשים החל מיום  60יום מראש (במקום  90שתינתן למשנהו 

יתר הוראות ₪).  25,000לחודש, בצירוף מע"מ כדין (במקום ₪  27,500על סך של  2014בינואר,  10

  -ו 15.12.2013דיווחים מיידים שפרסמה החברה בימים  ההסכם נותרו ללא שינוי. לפרטים ראה

  , בהתאמה).2014-01-014326 -ו 2013-01-096925(מס' אסמכתא:  14.1.2014

 14וביום  2013, בדצמבר 15 ,2013בדצמבר,  8 דיווחים שפרסמה החברה ביום ראהלפרטים נוספים 

  , בהתאמה)2014-01-014326- ו 2013-01-096925 ,2013-01-091942 תא:כ(מס אסמ 2014בינואר, 
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  החלטות החברה - א' 29תקנה 

  חידוש פוליסת ביטוח לאחריות , אישרה אסיפה כללית מיוחדת של החברה את 2013בספטמבר,  10ביום

דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת, למעט נושאי משרה ו/או דירקטורים 

 -  הקודמתבמועד פקיעת פוליסת הביטוח  שהחלה, לתקופה קרוביהםשהינם בעלי שליטה בחברה ו/או 

דין לאימוץ מדיניות תגמול לחברה ) המועד האחרון הקבוע ב1ועד המוקדם מבין הבאים:  31.8.2013

חידוש פוליסת  ) מועד אימוץ מדיניות תגמול על ידי החברה.2), או כפי שיקבע בעתיד; 12.1.2014(

תנאים של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה שהיתה בתוקף עד באותם  הינוהביטוח כאמור 

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח,  10,000,000, היינו, בגבולות אחריות של עד סך של 31.8.2013ליום 

 19לפרטים ראו דיווחים מיידים של החברה מיום  אלף דולר ארה"ב. 11.5בפרמיה שנתית של עד 

, 2013-01-141336-, ו2013-01-121107אסמכתא:  '(מס 2013, בספטמבר 10יום מו 2013, באוגוסט

) לתקנות החברות 5ב(1ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישרו בהתאם להוראות סעיף בהתאמה). 

, את התקשרות החברה בפוליסת ")ההקלות תקנות(" 2000-(הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס

ר אבי באום, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, בתנאים זהים לאלו של יתר הביטוח כאמור גם ביחס למ

(מס' אסמכתא:  2013באוגוסט,  19נושאי המשרה בחברה. לפרטים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

2013-01-121122.( 

  חידוש את  לתקנות ההקלות, 1ב1, בהתאם לסעיף אישרה ועדת התגמול של החברה 2014במרס,  5ביום

ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה וכפי שיהיו מעת לעת, למעט  פוליסת

במועד  שהחלהנושאי משרה ו/או דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, לתקופה 

(מועד אישור מדיניות התגמול של החברה  13.1.2014 – הקודמתפוליסת הביטוח אישור פקיעת 

חידוש פוליסת הביטוח  .2014באוגוסט,  31 ליום פקיעת פוליסת הביטוחועד  ת)באסיפת בעלי המניו

באותם תנאים של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה שהיתה בתוקף עד ליום  הינוכאמור 

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח,  10,000,000, היינו, בגבולות אחריות של עד סך של 13.1.2014

. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישרו בהתאם אלף דולר ארה"ב 11.5ד בפרמיה שנתית של ע

 תקנות(" 2000-) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס5ב(1להוראות סעיף 

"), את התקשרות החברה בפוליסת הביטוח כאמור גם ביחס למר אבי באום, בעל השליטה ההקלות

 לאלו של יתר נושאי המשרה בחברה.זהים ומנכ"ל החברה, בתנאים 

  

  

   31.12.2013תאריך המאזן: 

  

  

  

  .2014מרס, ב 18תאריך החתימה על הדוחות:  

  

  שמות החותמים ותפקידם:

  רמי אנטין, יו"ר הדירקטוריון

  אבי באום, מנכ"ל ודירקטור

  

  247216\61\12\ח

  חילן בע"מ
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  תאגידי ממשל שאלון

  -במסגרת שאלון זה תשומת לב כי 

ותשובה "לא  √– משבצת הרלוונטית באמצעות. תשובה "נכון" תסומן בולהיפך, תקין תאגידי ממשל של לקיומו חיובית אינדיקציה מהווה השאלות מן אחת כל לגבי" נכון" תשובה שבה במתכונת ערוך השאלון )1(

לצורך קבלת מידע נוסף (ולפי העניין), יש ; בא למצות את כל היבטי הממשל התאגידי הרלוונטיים לתאגיד, אלא עוסק במספר היבטים בלבד אינוהשאלון ספק יובהר כי  למען הסר; X - אמצעותנכון" תסומן ב

 לעיין בדיווחים השוטפים של התאגיד.

   ;, אלא אם נאמר במפורש אחרתופתישקדמו למועד פרסום הדוח התק xx.31.12ועד ליום  xx .1.1"שנת הדיווח" משמעה מיום )2(

 לצד כל שאלה מצוינת המסגרת הנורמטיבית. במקרה שהשאלה מתייחסת להוראת חובה מצוין הדבר במפורש; )3(

   .  הרלוונטית השאלה מן הפניה תוך לשאלון, סיום הערות במקרה שתאגיד מבקש להוסיף מידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר בקשר עם תשובותיו בשאלון, יוכל לעשות כן במסגרת )4(

   הדירקטוריון עצמאות

  
  נכון 

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1
  

 , כאמורימים 90אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על  בשאלה זו ניתן לענות "נכון"
 כיהנו לא (בימים) בה הזמן תקופתתצוין (נכון/לא נכון)  שהיא תשובהכל בואולם ) לחוק החברות, 10((ב)א.363בסעיף 

בדיעבד, תוך הפרדה בין  שאושרה ת כהונהתקופ גם זה ובכלל(הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שניבתאגיד 
   :הדירקטורים החיצונים השונים)

  
  .אמיר תמרידירקטור א':  

  
  .דרור מיזרץדירקטור ב':  

  
.2 :שאלון זה פרסום למועד נכוןהמכהנים בתאגיד  החיצוניים הדירקטורים מספר

  

  הוראת חובה
  

 רותבהח לחוק 239 סעיף
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2.  
  א.

  
  .0:  שאלון זה פרסום למועד נכון המכהנים בתאגיד 1מספר הדירקטורים הבלתי תלויים

  

_____ _____ 

  

 1סעיף  -חוק החברות 
(הוראות  פת  הראשונהלתוס

, ממשל תאגידי מומלצות)
א) 9(ג)(48-א) ו9(ב)(10תקנה ו

 לתקנות הדוחות

  ב.
  

  -שאלון זה פרסום למועד נכון
  

שליש מבין   -  )בעל שליטה -או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (בסעיף זה  בתאגיד שיש בו בעל שליטה -
  .ירקטוריון, לפחות, בלתי תלוייםחברי הד

  
  רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים.  -בו בעל שליטהבתאגיד שאין  -

  
  

    

  

  

  ג.
   תלויים. בלתי דירקטוריםלי של אמינימ/מספר  2שיעור בו יכהן בתקנון כי התאגיד קבע

  
   - יצוין "נכון" הינה אם תשובתכם

  
  _____. : בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים מספר/שיעור

  
  :כהונת דירקטורים בלתי תלויים) לענייןהדיווח ( בשנת תקנוןה עמד בפועל בהוראת התאגיד

  כן �

  לא �

  במשבצת המתאימה).   x (יש לסמן

  
  

  

  

X  

בשנת  קיימו הםונמצא כי  (והדירקטורים הבלתי תלויים) עם הדירקטורים החיצוניים בשנת הדיווח נערכה בדיקה .3
(והבלתי תלויים)  החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר יןלעני החברות לחוק (ו)- ו )ב(240 סעיף את הוראתהדיווח 

   .(או בלתי תלוי) מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוניוכן  המכהנים בתאגיד
  

שי-ליבנת עין עו"דשערך את הבדיקה האמורה:  גורםיצוין ה - הינה "נכון" אם תשובתכם

    

א. 245  ,241 ,(ב)240 פיםיסע
 לחוק החברות 246 -ו

                                                                 

1
  למעט "דירקטור חיצוני" כהגדרתו בחוק החברות. 

   . 1/3, בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין לדוגמה ,. כךירקטוריםהד מספר מסוים מתוך כל -"שיעורבשאלון זה " 2
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למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין (למעט  3כפופים אינם הדיווח, שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל .4
  דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים).

  
  עמדו שלא הדירקטורים מספר יצוין  -  )כפוף למנהל הכללי כאמור (קרי, הדירקטור "לא נכון" הינה אם תשובתכם

 ._____ האמורה: במגבלה

   3סעיף  -חוק החברות 
(הוראות  לתוספת  הראשונה

  ממשל תאגידי מומלצות) 

 

5.   
 שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה, לא נכחו בדיון ולאאישי  ענייןדירקטורים שהודיעו על קיומו של כל ה

  :(ב) לחוק החברות)278סעיף  בנסיבות המתקיימות לפי /או הצבעהדיון ו(למעט  השתתפו  בהצבעה כאמור
  

  –אם תשובתכם הינה "לא נכון" 
  

  לא �  כן �(א) סיפה:  278א. האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף 
  

  :יבות כאמור בס"ק א.למעט בנס השתתפו  בהצבעה ב. יצוין שיעור הישיבות בהם דירקטורים כאמור נכחו בדיון ו/או
_____.   

  
 

  רותבהח לחוק 278  סעיף 

                                                                 
3

מאידך, כהונת דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה (למעט דירקטור) ו/או עובד בתאגיד  ."כפיפות"לא ייחשב כ הנמצא בשליטת התאגיד, עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק -לעניין שאלה זו  
   המוחזק שבשליטת התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.
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בישיבות  נכח לא, בתאגידאחר בכירה משרה  או נושא דירקטור שאינו, מטעמו) מי ו/או השליטה (לרבות קרובו בעל  .6
  שהתקיימו בשנת הדיווח.  הדירקטוריון

  
משרה  ו/או נושא דירקטוריון מטעמו שאינו חבר אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי

נוסף בישיבות יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות האדם ה – בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור)בכירה 
  הדירקטוריון כאמור:

  
   ._____זהות: 

  
  ._____: בתאגיד (ככל וקיים) תפקיד

  
  ._____ ליטה עצמו):פירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שנכח אינו בעל הש

  לא �   כן �: על ידו האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 
  

   בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח: 4שיעור נוכחותו
  

  לשם הצגת נושא מסוים על ידו: _____, מוכחות אחרת: ______.
  

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �
  

    

  לחוק החברות 106סעיף 

  

 

    הדירקטורים וכישורי שירותכ

  
 נכון

  
  נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

, בתאגידכהונתם של כלל הדירקטורים לסיים מיידית את אפשרות ההמגבילה את קיימת הוראה  לאבתקנון התאגיד   .7
   לה).נחשבת מגב אינהקביעה ברוב רגיל  –(לעניין זה  שאינם דירקטורים חיצוניים

   –יצוין (קרי, קיימת מגבלה כאמור)  תשובתכם הינה "לא נכון" אם

 

   
לחוק  222 - ו 85פים סעי

ב. לחוק 46, סעיף החברות
 ניירות ערך 

                                                                 

4
 תוך הפרדה בין בעל השליטה לקרובו ו/או מי מטעמו. 
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  ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור:  א.

 
  

   
  .___הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:   ב.

 
  

   
  .___סיום כהונתם של הדירקטורים: לשם הכללית אסיפה בחוקי שנקבע בתקנון  מנין  ג.

 
  

   
  .___תקנון: ב ות אלוהרוב הדרוש לשינוי הורא  ד.

 
  

היה  יומה סדר שעל הכללית האסיפה זימון למועד עובר שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח הצהירו הדירקטורים כל .8
 לשם הראוי הזמן את להקדיש (תוך פירוטם) והיכולת הדרושים הכישורים להם יש כי ,(לרבות מינויים מחדש) מינוים
לחוק החברות, ולעניין דירקטור  227 - ו 226וכי לא מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים  תפקידם ביצוע

   .לחוק החברות 1) להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 2(-) ו1בלתי תלוי מתקיים בהם גם האמור בפסקאות (

 : _____.לגביהם האמור התקיים שלא הדירקטורים יצוינו שמות  -  "לא נכון" הינה אם תשובתכם

   
  הוראת חובה

ב. 224 -וא.224 פיםסעי
 לחוק החברות

החל על התאגיד והדירקטורים,  חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין לדירקטורים הכשרה לתאגיד יש תוכנית .9
   , בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד.תמכהנים, המותאמ דירקטוריםהכשרת המשך ל יתתכנ וכן

  הדיווח: בשנת הופעלה התוכנית יצוין האם -אם תשובתכם הינה "נכון"

 כן   

  לא �

 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

   

(א)  4סעיף  -חוק החברות 
(הוראות  לתוספת הראשונה

 ממשל תאגידי מומלצות)

החלות על  התאגידי הממשל הטמעת הוראות על אחראי) הדירקטוריון אדם אחר שמינה או( הדירקטוריון ר"יו .10
   הדיווח. שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ופעל , התאגיד

  ._____ותפקידו:  ונא ציינו את שמ, האחראי (חלף יו"ר הדירקטוריון) לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם

   (ב)  4סעיף  - חוק החברות
(הוראות  לתוספת הראשונה

  ממשל תאגידי מומלצות)



183 

11. 
 א.

חשבונאיתמומחיותבעלילהיותדירקטורים בדירקטוריון שעליהםשלנדרש מזערימספרבתאגיד נקבע
  ופיננסית. 

 .1יצוין המספר המזערי שנקבע:  - אם תשובתכם הינה "נכון"

   ראת חובההו  

) לחוק 12(א)(92סעיף 
 החברות

  ב.
 דירקטורים, ופיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד,

  .הדירקטוריון קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי נוספים

דירקטורים נוספים בעלי מומחיות חשבונאית  בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו
 לא (בימים) בה הזמן ימים, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת 60ופיננסית אינה עולה על 

  ._____ :בתאגיד דירקטורים כאמור כיהנו

   
  הוראת חובה

 (ד) לחוק החברות219סעיף 

  ג.
  הדיווח: תשנ במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהנו

   .4ופיננסית:  חשבונאית כשירות בעלי

  .1מקצועית:  כשירות בעלי

שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח, יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר (למעט במקרה 
  מקרות השינוי) של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח.ימים  60בתקופת זמן של 

_____ _____ 

  

 ,(ד)219), 12(א)(92פים סעי
) לחוק החברות, 1(א240

) 9(ג)(48-)(א) ו9(ב)(10תקנה 
  לתקנות הדוחות

 

12. 
  א.

גיוון הרכב  לעניין(ד) לחוק החברות 239חיצוני בשנת הדיווח, קוימה הוראת סעיף דירקטורמינויבמועד
  . משני המינים הדירקטוריון

  הדיווח) רלוונטי (לא מונה דירקטור חיצוני בשנת לא  

     

  הוראת חובה

 (ד) לחוק החברות239סעיף 

  ב.
  חברים משני המינים. הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת בכל

  ימים. 121יצוין פרק הזמן (בימים) בו לא התקיים האמור:  - אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

, ימים 60המינים אינה עולה על  בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני
משני  דירקטורים בתאגיד כיהנו לא (בימים) בה הזמן ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת

  ._____ :המינים

  X 
  

 2סעיף  -חוק החברות 
(הוראות  לתוספת הראשונה

  ממשל תאגידי מומלצות)

  
  .ג

  ון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה: מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטורי

  .0,  נשים: 5גברים: 
_____ _____ 

  

  



184 

  

אסיפה כללית) הדירקטוריון ישיבות וכינוס  )   

  
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

13.  
  א.

  הדיווח:  בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר
  

  2   :    )2013(שנת  רבעון ראשון
  1 בעון שני:                              ר

  3     רבעון שלישי:                     
  4          רבעון רביעי:                 

_____  
  

_____ 
  

א. 224 -ו 98,  97סעיפים 
 לחוק החברות

  .ב
ותו לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, יצוין שיעור השתתפ

לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן)  - בס"ק זה הדירקטוריון ( בישיבות
   הדיווח (ובהתייחס לתקופת כהונתו): במהלך שנת שהתקיימו

  (יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים).

_____  _____ 

שם 
  הדירקטור

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות 
  הדירקטוריון

  

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות 
ועדת ביקורת 

(לגבי 
דירקטור 

החבר בוועדה 
  זו)

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות 
הועדה 
לבחינת 
הדוחות 

כספיים (לגבי 
דירקטור 

החבר בוועדה 
  זו)

שיעור השתתפותו בישיבות 
ועדות דירקטוריון נוספות 

בהן הוא חבר (תוך ציון שם 
  הועדה)

  תגמולועדת 

  _  _  _  100%  רמי אנטין

  _  _  _  100%  אבי באום

דורית סלינגר 
(*) שיעור 

ההשתתפות 
מתייחס עד 
לתום תקופת 

הכהונה 

100%  _  _  _  
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כדירקטורית 
  בחברה.

   100%  100%  100%  90%  אמיר תמרי

  100%  100%  100%  100%  דרור מיזרץ  
  

  

  100%  100%  100%  100%  מירון אורן

 ונושאי הכללי דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הדירקטוריון קיים הדיווח תבשנ.14
  עמדתם. את להביע הזדמנות להם שניתנה נוכחותם, לאחר בלא, לו הכפופים המשרה

 .4.2.2014ביום התקיים בנושא  ןדיו

 
(*) הישיבה 

בנושא 
התקיימה 
בתאריך 
4/2/2014

 5סעיף  -חוק החברות   
לתוספת הראשונה 

(הוראות ממשל תאגידי 
 מומלצות)

15.  
בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית (ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית 

   האחרונה).

   הוראת חובה  

  לחוק החברות 60סעיף   

   הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבית מסגר

16.
  דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

 60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 
 ) לחוק החברות), ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת2א.(363בסעיף ימים כאמור 

  ._____ :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור לא (בימים) בה הזמן
 

   
  הוראת חובה

  
(א) לחוק 94סעיף  

 החברות

17.  
  מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

 ימים 90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 
 הזמן כל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת) לחוק החברות, ואולם ב6א.(363בסעיף כאמור 

  ._____ :כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור לא (בימים) בה
  

   

  הוראת חובה
  

  לחוק החברות 119סעיף 

18.
  הוראת חובה בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר 
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  חברות.(ג) לחוק ה121סעיף הוראות בהתאם ל

כפל  את אישרה אשר הכללית אודות האסיפה נא הפנו לדיווח המיידי - אם תשובתכם הינה "נכון"
  ._____הפעלת הסמכויות כאמור:  ו/או הכהונה

 (ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור). לא רלוונטי 

לחוק  121 - ו 95סעיפים 
 החברות

   הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ.19

  –(קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון)  לא נכון"אם תשובתכם הינה "
   

לחוק  121 - ו 95סעיפים 
 החברות

 _____ _____  ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:   א.

  ב.
     (ג) לחוק החברות:121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה

  כן � 

  לא �

  משבצת המתאימה)ב   x(יש לסמן 

_____ _____

20.  
  . , למעט כדירקטורבתאגידבכירה מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה  אינובעל שליטה או קרובו 

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

  

X 
  לחוק החברות 106סעיף 
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  הביקורת ועדת 

  
נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

21. 
  הדיווח. שנת במהלך הביקורת בועדת היו חברים נייםהחיצו הדירקטורים כל

   הוראת חובה  
  

 לחוק החברות 115סעיף 
22.  

  חיצוני. דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו
   הוראת חובה  

  
 לחוק החברות 115סעיף 

23. 
 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת

  הוראת חובה __________
  

 לחוק החברות 115סעיף 

  קרובו. או השליטה עלב  א.

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

   

 

  הדירקטוריון. ר"יו  ב.
   

  בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  ג.
   

   ע.קב דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור  ד.
   

  השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו  ה.

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

   

24.  
בשנת הדיווח  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

   חובה הוראת  
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 (ה) לחוק החברות 115סעיף   . (ה) לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף בישיבות ועדת הביקורת, למעט 

חברי  של שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מנין .25
   ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני. בלתי תלויים רוב הנוכחים היו דירקטוריםכאשר הועדה, 

 ._____: הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור  שיעוריצוין   - אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

   הוראת חובה  

 א. לחוק החברות116סעיף 

26. 
לפי , המבקר החשבון ורואה הפנימי לפחות בנוכחות המבקר אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת

 הול העסקי של התאגיד.לעניין ליקויים בני, של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה העניין, ובלא נוכחות
   לתוספת  הראשונה  6סעיף

(הוראות ממשל תאגידי 
 מומלצות)

27. 
הועדה ו/או לבקשת  ר"יו הועדה, היה זה באישור חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל

   .הועדה (לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו)

  

  בההוראת חו  

 (ה) לחוק החברות 115סעיף 

  

( תפקידי הכספיים  הדוחות  לבחינת  בעבודתה - להלן הועדה   הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה) 

  

  
נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

לקראת ישיבת  הועדה המלצותיצוין פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת   .א  .28
    .ימי עסקים 2הרבעוניים: או התקופתיים הדוחות ון בה יאושרוהדירקטורי

__________   
  הוראת חובה

  

אישור ) לתקנות 3(2תקנה 
   הדוחות הכספיים.

  

  

  .ב

  : בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספייםבפועל מספר הימים שחלפו 

   ם.ימי עסקי 3 ): 2013דוח רבעון ראשון (שנת 
  ימי עסקים. 2דוח רבעון שני:                          
  ימי עסקים. 2דוח רבעון שלישי:                     
   ימי עסקים. 4דוח שנתי:                                

  

_____  

  
  

_____ 

    

  ג.

שור הדוחות מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד אי
  הכספיים:

  ימי עסקים.  3):  2013דוח רבעון ראשון (שנת 
  ימי עסקים. 2דוח רבעון שני:                          
  ימי עסקים. 2דוח רבעון שלישי:                     
   ימי עסקים. 4דוח שנתי:                                 
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, והמבקר הפנימי קיבל הודעות על הדירקטוריוןהועדה וות ישיב לכל הוזמן דהתאגי של המבקר החשבון רואה  .29
  הדיווח. שנתתקופות הנכללות בהמתייחסים ל התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בהקיום הישיבות כאמור, 

   הוראת חובה  
  

תקנה , לחוק החברות 168סעיף 
דוחות אישור ה ) לתקנות 2(2

 .כספייםה
 _____  _____  להלן: המפורטים התנאים , כלועד לפרסום הדוח השנתי בכל שנת הדיווח התקיימו דהבווע  .30

  הוראת חובה
  

דוחות אישור הלתקנות  3תקנה 
  .כספייםה

  
  .ואישור הדוחות כאמור) בוועדה (במועד הדיון  מספר חבריה לא פחת משלושה  א.

   

  
  ב.

  

כהונת חברי ועדת  לענייןוק החברות ((ג) לח- ) וב(115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו
  ביקורת).

   

  
  יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני.  ג.

   

  
  כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד.

   

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל   ה.  
  ופיננסית.  מומחיות חשבונאית 

   

  
  חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים.  ו.

   

  
  ז.

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים 
  בלתי תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

   

יצוין ביחס לאיזה דוח ל שאלה זו, אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה ש  
  ._____: (תקופתי/רבעוני) לא התקיים התנאי האמור

  

  

  

_____ _____ 



190 

  מבקר  חשבון רואה

 
  
 נכון

  
 לא נכון

  
  תנורמטיבימסגרת 

31. 
כי היקף  , בסמוך לפני אישור הדוח התקופתי,הניחה את דעתה)ה לבחינת הדוחות הכספייםועדההביקורת (ו/או ועדת

ים ראוי וסקירה נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת והי, הדיווח בשנת ושכר טרחתו  עבודתו של רואה החשבון המבקר
 .לדוחות הכספיים בשנת הדיווח

    
  ) לחוק החברות5(117סעיף 

32. 
  יהתהמלצו אתהביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) העבירה ועדת מינויו של רואה החשבון המבקר,  טרם

  המבקר חשבוןה רואה של ותנאי העסקתוהיקף עבודתו  עם בקשרלאורגן הרלוונטי בתאגיד, 

  (בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר). לא רלוונטי �

ועדת הביקורת (ו/או הועדה  האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצותיצוין האם  - אם תשובתכם הינה "נכון"
  :)לבחינת הדוחות הכספיים

 כן   

הניח זהותו)  ציון (תוך האורגן הרלוונטיהתשובה היא "לא", נא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כיצד במקרה ש(לא  �

  ).עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקרדעתו בקשר 

  במשבצת המתאימה).   x(יש לסמן 

  

    לחוק החברות5(117סעיף (  

33. 
רואהעבודתכי לא היתה מגבלה עלבשנת הדיווח בחנה )ת הדוחות הכספייםלבחינ הועדההביקורת (ו/או ועדת

  המבקר. החשבון
    חוק ניירות ערך ותקנותיו 

(לעניין "דוחות מבוקרים 
  כדין")

34. 
  

 בממצאי המבקר החשבון רואה עםבשנת הדיווח  דנה )ה לבחינת הדוחות הכספייםועדה (ו/או הביקורת ועדת
  והשלכותיהם. הביקורת

      אישור לתקנות  2תקנה
, חוק כספייםהדוחות ה

לתוספת  6סעיף  -החברות 
הראשונה (הוראות ממשל 

  תאגידי מומלצות) 

35. 
בדבר טרם מינויו של רואה החשבון המבקר,  ,הניחה את דעתה )לבחינת הדוחות הכספיים הועדה(ו/או  הביקורת ועדת

  ומורכבותו. התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע והתאמת כשירות
    חוק ניירות ערך ותקנותיו 

(לעניין "דוחות מבוקרים 
  כדין")
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     ).רואה חשבון מבקר לא מונה(בשנת הדיווח  לא רלוונטי �

36. 
  

בתפקידו (כרואה חשבון מבקר המטפל במשרד רואה החשבון המבקר  נא פרטו את מספר השנים בהם מכהן השותף
  וחצי כשלוש שנים בתאגיד):

  
_____  

  
_____  

 חוק ניירות ערך ותקנותיו
(לעניין "דוחות מבוקרים 

  כדין")

37. 
  

   לבחינת הדוחות הכספיים אליהן הוזמן. הועדהרואה החשבון המבקר השתתף בשנת הדיווח בכל ישיבות 

      (ב) לחוק החברות,  168סעיף
אישור  לתקנות  2תקנה 
    כספייםהדוחות ה

  ןעניי בעלי עם עסקאות

 
  
 נכון

  
 לא נכון

  
  תנורמטיבימסגרת 

40. 
  

 עסקאות כאמורעל מנת להבטיח כי התאגיד אימץ נוהל, שאושר בידי ועדת ביקורת, שעניינו עסקאות בעלי עניין 
 יאושרו כדין. 

    

        ,255, 253, 117סעיפים 
 לחוק החברות 270-278

41. 

 

  

 ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול.- מועסק על אינו) בשליטתוש לרבות חברה( בעל השליטה או קרובו

   – יצויןאם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול) 

עות חברות ו/או באמצ (לרבות חברות שבשליטתם התאגיד ידי-על המועסקיםהקרובים (לרבות בעל השליטה)  מספר  -
   .1: )ניהול

   :דיןידי האורגים הקבועים בבאושרו הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור האם   -

 כן  

  לא �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

 X 
  

 ) לחוק החברות4(270סעיף 
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 ._____לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).  �

42. 
  .תחום אחד או יותר)ב( התאגיד של פעילותו בתחום נוספים םעסקי אין השליטה לבעל למיטב ידיעת התאגיד,

 :בו השליטה ובעל התאגיד פעילויות בין לתיחום יצוין האם נקבע הסדר –נכון" לא  תשובתכם הינה " אם

   כן  �

  לא  �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

   לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

    

, לחוק החברות 254סעיף 
לחוק ניירות ערך  36סעיף 

 )פרט חשוב למשקיע הסביר(

  

        רמי אנטין  :הדירקטוריון ר"וי

    דרור מיזרץ  :והועדה לבחינת הדוחות הכספיים הביקורת ועדת ריו"

  2014במרס,  18 תאריך החתימה:
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  ' ופרק 

  

  

  דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה

  את אפקטיביות הבקרה פנימית
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  דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:  )1( 

  ב(א)9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

  

התאגיד), אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה  -ע"מ (להלן ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של חילן ב

  פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

  

  אבי באום, מנהל כללי;  .1

  חביב אייזנקרפט, סמנכ"ל כספים;  .2

  

תאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים ב

הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים 

האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של בטחון בהתייחס למהימנות הדיווח 

ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, 

  על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

  

, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, היתרהבקרה הפנימית כוללת, בין 

מנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות ל

לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס  מנת עלשמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת 

  לדרישת הגילוי.

  

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 

  מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. שהצגה

  

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד 

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח  והאפקטיביות שלה;

מיפוי היחידות העסקיות הרלוונטיות להערכת האפקטיביות רכת סיכוני הדיווח והגילוי, הע :הדירקטוריון כללה

מיפוי התהליכים וקביעת התהליכים המהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי, , מיפוי ותיעוד של הבקרה הפנימית, 

מים, הערכת הבקרות הקיימות בתאגיד, הערכת אפקטיביות התכנון של הבקרות, ניתוח פערי הבקרה הקיי

אפקטיביות התפעול של הבקרות, הערכה כוללת של אפקטיביות הבקרה הפנימית, לרבות רכיבי המעטפת, 

), תהליך עריכת הדוחות הכספיים וסגירתם ובקרות כלליות על Entity Level Controlsבקרות ברמת הארגון (

הותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי, ). תהליכים אשר זוהו על ידי ההנהלה כתהליכים מITGCמערכות המידע (

בקרות משכורות, התהליך כח האדם ובקרות על תהליך המזומנים, בקרות על תהליך ההכנסות, בקרות על הינם: 

   תהליך המלאי;בקרות על תהליך ההוצאות ובקרות על על תהליך הנכסים הבלתי מוחשיים, 

  

הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון והנהלת בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח 

היא  2013בדצמבר,  31התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 

   אפקטיבית.
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  הצהרות מנהלים:  )2(

  ):1ב(ד)(9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה   (א)

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  מצהיר כי: ,אבי באוםאני, 

  (להלן: "הדוחות"); 2013בע"מ (להלן: "התאגיד") לשנת חילן  בחנתי את הדוח התקופתי של   )1(

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

  לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

והדוחות  הביקורתת ועדוולו החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון גיליתי לרואה  )4(
, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח של התאגידהכספיים 

   הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   (א)
ספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על הבקרה הפנימית על הדיווח הכ

יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 
  -במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף   (ב)
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

  הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  יחד עם אחרים בתאגיד:באני, לבד או   )5(

וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם   (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים 2010-התש"עבתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 
  - בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,   ב)(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

כספי ועל הגילוי, והצגתי הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח ה  (ג)
בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור 

  למועד הדוחות.

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

  2014, במרס 18    

  , מנכ"לאבי באום    תאריך
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  :)2ב(ד)(9ותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת נושא המשרה הבכיר בי  (ב)

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  , מצהיר כי:חביב אייזנקרפטאני, 

בע"מ (להלן: חילן בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של   )1(
  (להלן: "הדוחות"); 2013"התאגיד") לשנת 

ות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא לפי ידיעתי, הדוח  )2(
נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

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

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

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

והדוחות ת הביקורת ועדוולו גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  )4(
יד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח של התאגהכספיים 

  :הכספי ועל הגילוי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   (א)
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של  ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות,
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

  - הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

שכפוף כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי   (ב)
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

  הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,   (א)
אגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לת

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות 2010-התש"עבתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 
הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 

  - המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

רות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, קבעתי בק  (ב)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

גילוי, ככל הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל ה  (ג)
שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; 

  מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

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

  2014, במרס 18    
  , סמנכ"ל כספיםיב אייזנקרפטחב    תאריך
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