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  ממ""חילן טק בעחילן טק בע

  

   הדירקטוריון  הדירקטוריון דוחדוח

  11112020, ,  במרס במרס3131לרבעון שהסתיים ביום לרבעון שהסתיים ביום 

  

מ לרבעון שהסתיים "דירקטוריון החברה מתכבד בזאת להגיש את הדוחות הכספיים המאוחדים של חילן טק בע

דוחות ביניים . 1970-ל "התש) דוחות תקופתיים ומידיים( בהתאם לתקנות ניירות ערך 2011,  במרס31ביום 

במידע הניתן בדוח הדירקטוריון יש לעיין . מאוחדים כוללים את תוצאות הפעילות של החברה והחברות הבנות

 31 בהקשר למידע הכספי הכולל שניתן בדוחות הכספיים השנתיים ליום 2011,  במרס31לרבעון שהסתיים ביום 

  .2010, בדצמבר

  נתונים עיקריים מתיאור עסקי התאגיד  .א

  :מןבשני תחומי פעילות כדלק, בעצמה ובאמצעות החברות שבשליטתה, עוסקת החברה, נכון למועד הדוח

 נוכחות ומשאבי אנוש,  תחום שירותי שכר          1.1

החברה . 2010 מהכנסות החברה במאוחד בשנת 60%-תחום פעילותה העיקרי של החברה מהווה כ

נוכחות ומשאבי אנוש לניהול המשאב , הנה חברה מובילה בישראל בתחום מתן שירותי שכר

 ASP) Application Serviceנת הקבוצה מעניקה הן כלשכת שירות מקצועית במתכו. האנושי

Provider (נוכחות , שירותי ניהול שכר, והן באמצעות תוכנות מקומיות המותקנות במשרדי הלקוח

 מעמידה 2009החל משנת , כמו כן. המותאמות לצרכיו הייחודיים של כל לקוח, וניהול משאבי אנוש

קדים בקופות גמל וקרנות הקבוצה ללקוחותיה שירותי בקרה פנסיונית על כספי עובדים המופ

  . פנסיה

  )IT(תחום שיווק והטמעת מוצרי טכנולוגיית המידע             1.2

בעצמה , בתחום זה עוסקת החברה. 2010 מהכנסות החברה במאוחד בשנת 40%-תחום זה מהווה כ

, במכירת פתרונות מחשוב בתחומי השרתים, )פי דאטא.אס- ו!We(ובאמצעות חברות בשליטתה 

בהפצת מוצר בינה עסקית ; )!Weבאמצעות (ופתרונות אבטחת מידע מתקדמים התשתיות 

)Business Intelligence) (בעיקר , ובשיווק ומכירה של מוצרי האבטחה, )דאטא. פי.באמצעות אס

לאור השלמת רכישת ). ישירות על ידי החברה (Trend Micro -של ספק התוכנה הבינלאומי 

צפויה פעילות החברה בתחום פעילות זה לגדול באופן , !Weדי פעילותה של אנקור מערכות על י

  ). לדוח הדירקטוריון1.4לפרטים נוספים ראה סעיף (משמעותי 

.  מידע למגזר העסקי והמשפטיי במתן שירותHPS עסקה החברה באמצעות חשבים 2011,  במרס29עד ליום 

עד הדוח היא אינה עוסקת יותר בתחום באופן שלמו, HPSמכרה החברה את החזקותיה בחשבים , באותו מועד

סווגו תוצאות , )שרותי מידע עסקי( היוותה מגזר פעילות נפרד HPSמאחר שפעילותה של חשבים . פעילות זה

רווח " בכל התקופות המדווחות לרבות הרווח שנבע ממכירת המניות במסגרת סעיף HPSפעולותיה של חשבים 

  . לדוח הדירקטוריון1.3עיף לפרטים נוספים ראה ס, "מפעילות מופסקת
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  מהותייםםהתקשרויות ואירועי

  HPSמכירת אחזקות בחשבים  1.3

חברה , ")חשבים הרגל("מ " התקשרו חשבים הרגל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע25.1.2011ביום 

בהסכם לפיו ") קו מנחה("מ "בת בבעלות מלאה של החברה וקו מנחה ושירותי מידע ותקשורת בע

לקו מנחה ") המניות הנמכרות) ("HPS) 50%רגל את מלוא אחזקותיה בחשבים תמכור חשבים ה

  ).  הוחזקו בחלקים שווים על ידי חשבים הרגל וקו מנחהHPSאחזקותיה של חשבים הרגל בחשבים (

סווגו תוצאות , )שרותי מידע עסקי( היוותה מגזר פעילות נפרד HPSמאחר שפעילותה של חשבים 

בכל התקופות המדווחות לרבות הרווח שנבע ממכירת המניות במסגרת  HPSפעולותיה של חשבים 

  ).לדוחות הכספיים' א5לפרטים נוספים ביאור " (רווח מפעילות מופסקת"סעיף 

 מיליון 22.18שילמה קו מנחה לחשבים הרגל סך של , 2011,  במרס29-ה, במועד השלמת העסקה

 אלפי 9,616וח ממימוש לאחר מס בסך של ח בגין המניות הנמכרות והחברה זקפה בדוחותיה רו"ש

₪ .  

  :2011,  במרס31להלן מידע נוסף על הפעילות שהופסקה שנכלל בדוח הכספי ליום 

   
   החודשים שהסתיימו3-ל

    במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר31

   2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   

 2,415  486   549 רווח מפעילות שהופסקה
 - -  9,616  רווח ממימוש פעילות שהופסקה

      
 2,415 486  10,165  סך הכל רווח מפעילות מופסקת

 

 מ"רכישת פעילות אנקור מערכות בע 1.4

חברה , ")אנקור מערכות: "להלן(מ " בהסכם עם אנקור מערכות בע !We התקשרה8.2.2011ביום 

, גיבוי נתונים, יישום של פתרונות בתחומי אחסון נתוניםהעוסקת במכירה ו, מ"בשליטת רדט בע

באמצעות אנקור תשתיות  (!Weבמסגרתו תרכוש , ושירותי ענן מחשוב) DRP(התאוששות מאסון 

את מלוא פעילותה ") אנקור מחשוב:"להלן(!We חברה בת בבעלותה המלאה של , מ"מחשוב בע

, מערכות המחשב והתוכנות, הקבועהרכוש , המלאי, העסקית של אנקור מערכות ובכלל זה

הידע והמידע של אנקור מערכות בתחום , הקניין הרוחני, רשימת לקוחות, המוניטין, ההתקשרויות

  . פעילותה

, במועד השלמת העסקה,  לשלם לאנקור מערכות!Weהתחייבה , בתמורה לנכסים הנרכשים כאמור

, ח" מליון ש3סך של , באנקור מערכותלשלם לבעל השליטה , ח ובנוסף" מליון ש29סכום כולל של 

עלות :"להלן(וזאת בגין התחייבותו שלא לעסוק בתחום הפעילות לתקופה שהוגדרה בהסכם 
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לאחר השלמת , באופן שהצדדים, 2011,  בינואר1העסקה הינה רטרואקטיבית החל מיום "). רכישה

,  ואחרי מועד זה כאמוריערכו התחשבנות בקשר עם הכנסות והוצאות תחום הפעילות לפני, העסקה

לאחר שנתקיימו התנאים המתלים להשלמת . זאת על פי מנגנון התחשבנות הקבוע בהסכםו

  ").מועד השלמת העסקה:"להלן (2011,  במרס22הושלמה העסקה ביום , העסקה

We! ביצעה במהלך תקופת הדוח ייחוס זמני של עלות הרכישה לנכסים וההתחייבויות של הפעילות 

עלות הרכישה וכן השווי ההוגן . עזרה לשם כך בעבודתו הכלכלית של מעריך שווי חיצוניהנרכשת ונ

. של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ניתנים להתאמה סופית עד שנים עשר חודשים ממועד הרכישה

  :להלן השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות ליום הרכישה

    

  תקופת הפחתה  ח"אלפי ש  
      

    1,314  נטו, ובהחייבים ויתרות ח
    1,000  מלאי

   שנים3-6  634  רכוש קבוע 
   שנים4  3,000  תחרות-הסכם אי

 4עיקר ההפחתה תוך ( שנים 7  7,382  קשרי לקוחות
  )שנים

    )152(  נטו, זכאים ויתרות זכות
      

    13,178  סך הכל נכסים מזוהים
  אינו מופחת  18,822  מוניטין

      
    32,000  עלות הרכישה

  

 לא נכללו תוצאות הפעילות של אנקור מערכות 2011, ומועד השלמת העסקה היה בסוף מרסמאחר 

זקפה החברה בדוח רווח והפסד , בנוסף.  בדוח רווח והפסד של החברה2011לרבעון הראשון של 

 במידה וצירוף העסקים .ח" אלפי ש476 הוצאות עסקה בסך של 2011,  במרס31-לרבעון שהסתיים ב

 2011,  במרס31מחזור ההכנסות לשלושה חודשים שהסתיימו ביום , ילת השנהתחבהיה מתבצע 

  .₪מליון  3.2-כלאותה תקופה היה גדל בהגולמי והרווח ₪ מליון  24-בכהיה גדל 

 לצורך מימון עלות !We-ח ל" מליוני ש26 העמידה החברה הלוואה בסך של ,במועד השלמת העסקה

מועדי . 4.5%לצרכן ונושאת ריבית שנתית בשיעור של ההלוואה צמודה למדד המחירים . הרכישה

 . של ההלוואה טרם נקבעוןהפירעו

  We!רכישת מניות  1.5

 15,468,  לחברה!We- את מלוא החזקותיהם ב!We- מכרו שני בעלי מניות ב2011,  במרס17ביום 

₪  אלפי 2,922-בתמורה לסך של כ, !We מהון המניות המונפק והנפרע של 9%המהוות , מניות

התמורה נגזרה מהמחיר למניה כפי שנקבע באופצית המכר באופן שלמועד הדוח מחזיקה החברה (

  .!We מוחזקות על ידי בעל מניות אחד ממיסדי 5% ויתרת !We מהונה המונפק של 95%-ב
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  הודעה על חלוקת דיבידנד לאחר תאריך מאזן 1.6

במזומן לבעלי מניות החברה  החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד 2011,  במרס20ביום 

הדיבידנד האמור .  מההון המונפק והנפרע של החברה100%-המהווים כ₪  אלפי 22,403-כבסך של 

 .2011,  במאי3שולם ביום 

 אסיפה כללית מיוחדת   1.7

 :ההחלטות הבאות,  נתקבלו2011,  במאי8באסיפה כללית מיוחדת מיום 

מר דרור . עליזה רוטברד ומירון אורן, אבי באום, מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון רמי אנטין  .א

 .דירקטור חיצוני ימשיך לכהן על פי דין, מיזרץ

גבאי את קסירר כרואה חשבון מבקר של , פורר, למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט  .ב

 . החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

 . מר רמי אנטין, ברהר דירקטוריון הח"לאשר את תנאי כהונתו של יו  .ג

עם , לאשר את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בה  .ד

בגבולות אחריות , 31.8.2011 ועד 1.9.2010מ לתקופה שמיום "הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע

 מיליון דולר בגין הוצאות 1.5ב למקרה ולתקופת הביטוח ועוד " מיליון דולר ארה7.5של 

פוליסת : "להלן(ב " דולר ארה10,266-בפרמיה לתקופה כאמור בסך של כ, משפטיות בישראל

לחדש מעת לעת את , באישור וועדת הביקורת והדירקטוריון, החברה תהא רשאית"). הביטוח

אצל אותו מבטח או אצל , פוליסת הביטוח בסמוך לתום תקופתה או להחליפה במקרה הצורך

בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים ,  מיליון דולר11.25ת של עד בגבולות אחריו, מבטח אחר

 20,000ובלבד שפרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על סך של , במועד הארכת פוליסת הביטוח

לא , כפי שתחודש מעת לעת, הכל בכפוף לכך שהתקופה הכוללת של פוליסת הביטוח, ב"דולר ארה

 .תעלה על שלוש שנים

לתקופה נוספת של שלוש , דירקטור חיצוני בחברה, הונתו של מר אמיר תמרי לאשר את הארכת כ  .ה

, לפי דירוג החברה,  ולאשר את תנאי כהונתו בהתאם לסכום המרבי19.5.2011החל מיום , שנים

, 2000-ס"התש, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(כפי שקבוע בתקנות החברות 

 .בתוספת הוצאות בפועל

  פציות למניות מימוש או 1.8

,  כתבי אופציה למניות של החברה50,000 הודיע מר עינת לחברה על מימוש 2011,  במרס27ביום 

 Cashless(חלק בדרך של תשלום מחיר המימוש וחלק בדרך של קבלת מרכיב ההטבה בלבד 

Exercise( ,מניות25,000, הקצתה החברה למר עינת, באופן שכנגד מימוש כתבי האופציה כאמור  

  .של החברה

  אישור פרסום תשקיף מדף 1.9

  . אישר דירקטוריון החברה פרסום של תשקיף מדף2011,  במאי23ביום 
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   ניתוח התוצאות העסקיות   .ב

  ):₪באלפי (תמצית דוחות רווח והפסד על בסיס מאוחד 

  

 לרבעון שהסתיים ביום 
 לשנה שהסתיימה ביום

 31/03/2011 31/03/2010 31/12/2010 

                         הכנסות
70,319  

                        
60,071  

                        
246,934  

                         עלות ההכנסות
43,883  

                        
36,372  

                        
159,892  

                         רווח גולמי
26,436  

                        
23,699  

                        
87,042  

                         הוצאות מכירה ושיווק
3,360  

                        
2,414  

                        
10,870  

                         הוצאות הנהלה וכלליות
5,254  

                        
4,914  

                        
20,285  

                         נטו, אחרות) הכנסות(הוצאות 
327  

                        
(32)   

                        
(172)   

                         רווח מפעולות רגילות
17,495  

                        
16,403  

                        
56,059  

                         נטו, הוצאות מימון
2,293  

                        
(325)   

                        
6,673  

                         ני מסים על ההכנסהרווח לפ
15,202  

                        
16,728  

                        
49,386  

                         מסים על ההכנסה
3,692  

                        
3,740  

                        
11,365  

                         רווח מפעילות נמשכת
11,510  

                        
12,988  

                        
38,021  

                         רווח מפעילות שהופסקה
10,165  

                        
486  

                        
2,415  

                         רווח נקי
21,675  

                        
13,474  

                        
40,436  

    

EBITDA 19,601 18,050 63,552 

  

ברבעון ₪  אלפי 60,071לעומת ₪  אלפי 70,319 - הסתכמו ב2011,  במרס31-לרבעון שהסתיים בהכנסות ה

הצמיחה בהכנסות .  בהכנסות17.1%המהווים צמיחה של ₪  אלפי 10,248גידול של , המקביל אשתקד

  : לגורמים הבאיםהחברה מיוחס בעיקר

  .הצטרפות לקוחות חדשים .1

 .הרחבת השימוש במודלים אינטגרטיביים של מערכות השכר והנוכחות של החברה .2

 .)2010,  ביוני1-החל מ(פי דאטא .איחוד לראשונה של פעילות אס .3

  .ITצמיחה בהכנסות מגזר שיווק ומכירה של מוצרי  .4

  

 מההכנסות 37.6%שהם ₪  אלפי 26,436-תכם ב הס2011,  במרס31-הרווח הגולמי לרבעון שהסתיים ב

. ₪ אלפי 2,737גידול של ,  מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד39.5%שהם ₪  אלפי 23,699לעומת 

, ברווח הגולמי של מגזר שירותי שכרומגידול הגידול ברווח הגולמי מקורו בצמיחה של הכנסות החברה 

  . נוכחות ומשאבי אנוש
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 4.8%שהם ₪  אלפי 3,360- ב2011,  במרס31-תכמו ברבעון שהסתיים בהוצאות מכירה ושיווק הס

עיקר הגידול בהוצאות .  מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד4.0%שהם ₪  אלפי 2,414מההכנסות לעומת 

 .פי דאטא ביחס לרבעון המקביל אשתקד.מכירה ושיווק מקורו באיחוד לראשונה של פעילות אס

 7.5%שהם ₪   אלפי5,254- ב2011,  במרס31-ברבעון שהסתיים בהוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו 

עיקר הגידול בהוצאות .  מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד8.2%שהם ₪  אלפי 4,914 לעומתמההכנסות 

  .פי דאטא ביחס לרבעון המקביל אשתקד.הנהלה וכלליות מקורו באיחוד לראשונה של פעילות אס

והן כוללות עלויות רכישת ₪  אלפי 327 - ב2011,  במרס31 -ים בהוצאות אחרות הסתכמו ברבעון שהסתי

 אלפי 32לעומת הכנסות אחרות בסך של ) עלות חד פעמית(ח " אלפי ש476פעילות אנקור מערכות בסך של 

  .ברבעון המקביל אשתקד₪ 

  מההכנסות24.9%שהם ₪  אלפי 17,495- מסתכם ב2011,  במרס31- הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים ב

הגידול ברווח התפעולי נבע מגידול ברווח . ₪ אלפי 1,092גידול של , 27.3%שהם ₪  אלפי 16,403לעומת 

    .נוכחות ומשאבי אנוש, התפעולי של מגזר שירותי שכר

, לעומת הכנסות מימון₪  אלפי 2,293- ב2011,  במרס31-נטו הסתכמו ברבעון שהסתיים ב, הוצאות מימון

עליה מהגידול בהוצאות המימון בתקופת הדוח נבע .  בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי 325נטו בסך של 

 לעומת 0.9%-בשיעור של כעלה בתקופת הדוח מדד המחירים (בהוצאות הפרשי הצמדה בגין אגרות חוב 

שנזקף ברבעון ₪  אלפי 1,027וכן מרווח מניירות ערך בסך של )  ברבעון המקביל אשתקד1.0% -ירידה של כ

הוצאות המימון שנזקפו . ברבעון הנוכחי₪  אלפי 170תקד לעומת הפסד מניירות ערך בסך הראשון אש

בתקופה המקבילה ₪  אלפי 231לעומת ₪  אלפי 1,979-בתקופת הדוח בגין אגרות החוב הסתכמו ב

  .₪ אלפי 1,748גידול של , אשתקד

זקפה החברה ) יון לדוח הדירקטור1.3כמפורט בסעיף  (HPSלאחר מימוש אחזקות החברה בחשבים 

הכולל ₪  אלפי 10,165בסך של מפעילות שהופסקה ) לאחר מס( רווח 2011,  במרס31-ברבעון שהסתיים ב

  . ₪ אלפי 9,616רווח ממימוש של 

 מההכנסות 30.8%שהם ₪  אלפי 21,675 -  הסתכם ב2011,  במרס31-הרווח הנקי לרבעון שהסתיים ב

  .  ח" אלפי ש8,201גידול של , ת בתקופה המקבילה אשתקד מההכנסו22.4%שהם ₪  אלפי 13,474לעומת 
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  )₪באלפי (ניתוח תוצאות הפעילות לפי מגזרי פעילות על בסיס מאוחד 

 לשנה שהסתיימה לרבעון שהסתיימה ביום  

  31/03/2011 31/03/2010 31/12/2010 

 147,505 38,526 42,150 נוכחות ומשאבי אנוש, שירותי שכר

 IT 28,318 21,688 100,186ומכירת מוצרי שיווק 

 התאמות
(149) (143) (757) 

 הכנסות

 246,934 60,071 70,319 סך ההכנסות

 46,527 13,898 16,450 נוכחות ומשאבי אנוש, שרותי שכר

 IT 1,369 2,835 11,039שיווק ומכירת מוצרי 

 (1,507) (330) (324) הוצאות שלא הוקצו לתחומי פעילות

רווח 
 תפעולי

 56,059 16,403 17,495 סך רווח מפעולות רגילות

 

  נוכחות ומשאבי אנוש,  שכרישירות

 9.4%- ב2011,  במרס31-צמחו ברבעון שהסתיים ב,  שכר נוכחות ומשאבי אנושיהכנסות החברה מתחום שירות

-הווים כיום כהכנסות המגזר מ. ברבעון המקביל אשתקד₪  אלפי 38,526-ביחס ל₪  אלפי 42,150-והסתכמו ב

  :הצמיחה בהכנסות המגזר נבעו.  מכלל הכנסות הקבוצה60.0%

 הצטרפות לקוחות חדשים. 

 הרחבת השימוש ללקוחות קיימים במודולים האינטגרטיבים של מערכות החברה . 

 

 2011,  במרס31-ברבעון שהסתיים ב) לפני הוצאות שלא הוקצו לתחומי פעילות והתאמות(הרווח מפעולות רגילות 

  . ₪ אלפי 2,552ברבעון המקביל אשתקד גידול של ₪  אלפי 13,898לעומת ₪  אלפי 16,450-סתכם בה

  

  ITשיווק ומכירת מוצרי טכנולוגית מידע 

 אלפי 21,688לעומת הכנסות ₪  אלפי 28,318- ב2011,  במרס31-ההכנסות מתחום זה הסתכמו ברבעון שהסתיים ב

נתוני הרבעון אינם כוללים את . 30.6%צמיחה של  המהווים ₪ אלפי 6,630גידול של , ברבעון המקביל אשתקד₪ 

עיקר הגידול בהכנסות . 2011, שמועד השלמת הרכישה שלה היה בסוף מרס, תוצאות הפעילות של אנקור מערכות

 על ידי התחזקות השקל ן בחלקושקוזז! דאטא וצמיחה בהכנסות ווי. פי.נבע מאיחוד לראשונה של פעילות אס

   .ולר בתקופת הדוחביחס לד

   

 2011,  במרס31-ברבעון שהסתיים ב) לפני הוצאות שלא הוקצו לתחומי פעילות והתאמות(הרווח מפעולות רגילות 

 מהכנסות 13.1%המהווים ₪  אלפי 2,835 מההכנסות לעומת רווח של 4.8%-המהווים כ₪  אלפי 1,369-הסתכם ב

הירידה ברווח מפעולות רגילות נבע מזקיפת . ₪ אלפי 1,466קיטון של , תחום הפעילות ברבעון המקביל אשתקד

  .הפחתות עודפי עלות רכישה ביחס לתקופה המקבילה אשתקדבעלויות רכישת אנקור מערכות ומגידול 
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  נזילות ומקורות מימון,  מצב כספי  .ג

  ):₪באלפי (תמצית נתוני מאזן על בסיס מאוחד 

 , בדצמבר31ליום   , במרס31ליום  
 2011 2010 
 ₪באלפי  

  165,306                 162,316                 נכסים שוטפים

  123,132                 136,298                 נכסים בלתי שוטפים

  288,438                 298,614                 סך הנכסים
   

  98,145                   113,343                 התחייבויות שוטפות

  93,240                   89,013                   התחייבויות לזמן ארוך

  97,053                   96,258                   סך הכל הון

  288,438                 298,614                 סך ההתחייבויות וההון
  

 מסך המאזן המסתכם לאותו 32.2%-ומהווה כ₪  אלפי 96,258- הסתכם ב2011 , במרס31סך ההון ליום 

  . ₪ אלפי 298,614-היום ב

- מקורם ברווח הכולל שהסתכם ב2011,  במרס31-השינויים העיקריים בהון העצמי לרבעון שהסתיים ב

  . ₪ אלפי 22,403מאזן בסך הודיבידנד שהוכרז וטרם שולם לתאריך , ₪ אלפי 21,675

יתרות מזומנים ושווי והוא כולל ₪  אלפי 162,316- הסתכם ב2011,  במרס31כוש השוטף ליום סך הר

 77,727יתרת לקוחות בסך של ו₪  אלפי 8,398השקעות לזמן קצר בסך , ₪ אלפי 57,695בסך מזומנים 

  . 1.43  היחס השוטף של החברה ליום המאזן הוא .₪אלפי 

 תוהן כוללות התחייבויו₪  אלפי 113,343- הסתכמו ב2011 , במרס31 השוטפות ליום תסך ההתחייבויו

ח "חלויות שוטפות של אג, ₪ אלפי 25,675זכאים ויתרות זכות בסך של , ₪ אלפי 27,548לספקים בסך של 

  .₪ אלפי 22,403ודיבידנד שהוכרז וטרם שולם בסך של , ₪ אלפי 19,127בסך של 

ח לזמן "והן כוללות יתרת האג, ₪ אלפי 89,013- ב2011,  במרס31-סך ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ל

  .₪ אלפי 75,905ארוך בניכוי חלויות שוטפות בסך 
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  :נזילות ומקורות מימון

  ):₪באלפי (תמצית נתוני תזרימי המזומנים על בסיס מאוחד 

 לשנה שהסתיימה ביום  חודשים שהסתיימו ביום3 -ל 

 31/03/2011 31/03/2010 31/12/2010 

 40,436 13,474 21,675  נקירווח

 27,807 4,971 (1,022) התאמות לסעיפי רווח והפסד

 (15,395) (3,138) (3,368) מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה

תזרים מזומן פרמננטי לפני שינויים 
 FFO( 17,285 15,307 52,848(בסעיפי רכוש והתחייבויות  

 (12,635) (9,959) (2,135) שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות

 40,213 5,348 15,150 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

 (9,450) (9,254) (16,790) השקעה) שימשו לפעילות(מזומנים נטו 

 (44,123) 2,400 (3,476) לפעילות מימון) ששימשו(מזומנים נטו שנבעו 

 (13,360) (1,506) (5,116) במזומנים ושווי מזומנים) ירידה (עלייה 
  

₪  אלפי 15,150- הסתכמו ב2011,  במרס31-המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון שהסתיים ב

תזרים , בנטרול סעיפי הון חוזר. ₪ אלפי 9,802גידול של , ברבעון המקביל אשתקד₪  אלפי 5,348לעומת 

,  ברבעון המקביל אשתקד₪ אלפי 15,307לעומת ₪  אלפי 17,285-הסתכם ב) FFO(המזומנים הפרמננטי 

  .  ₪ אלפי 1,978גידול של 

 אלפי 16,790- הסתכמו ב2011,  במרס31מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה ברבעון שנסתיים ביום 

תזרימי המזומנים מפעילות השקעה ברבעון הראשון . ברבעון המקביל אשתקד₪  אלפי 9,254לעומת ₪ 

תמורה ממימוש נטו של , ₪ אלפי 32,000מערכות בסך של כוללים רכישת פעילות אנקור , 2011של 

השקעה ברכוש קבוע ובנכסים בלתי מוחשיים אחרים בסך של , ₪ אלפי 17,724 בסך של HPSחשבים 

  .₪ אלפי 1,405של ורכישה נטו של ניירות ערך בסך ₪  אלפי 1,138

 אלפי 3,476 - הסתכמו ב2011,  במרס31המזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון ברבעון שהסתיים ביום 

  . ברבעון המקביל אשתקד₪  אלפי 2,400לעומת מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון בסך של ₪ 

 57,695 - הסתכמה ב2011,  במרס31יתרת המזומנים ושווי מזומנים ויתרת השקעות לזמן קצר ליום 

  . בהתאמה₪  אלפי 8,398 -ו₪ אלפי 

  מקורות המימון

ממקורותיה העצמיים ומאשראי , ח"לותה מהלוואה לזמן ארוך ממחזיקי אגהחברה מממנת את פעי
  .בנקאי לזמן קצר
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   יחסים פיננסים  - אמות מידה פיננסיות 

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

,  במרס31נכון ליום .  2.5-לא יחרוג מהותית מ שFFOלשמור על יחס חוב פיננסי נטו לתזרים פרמננטי 

  .בהתאם להתחיבות של החברה,  0.62-  על כFFO עומד יחס חוב פיננסי נטו לתזרים פרמננטי 2011
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  דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .ד

ל רואה חשבון ובע, ל הכספים של החברה"סמנכ, האחראי על סיכוני השוק הינו מר חביב אייזנקרפט

  . השכלה אקדמאית

גיוס מקורות מימון והחלטות , שימוש בנגזרים פיננסים, החלטות בדבר השקעות של עודפי מזומנים

דירקטוריון החברה . ברהל הכספים של הח"ל וסמנכ"פיננסיות נוספות מתבצעות באופן שוטף על ידי מנכ

עודכן במהלך התקופה המדווחת במסגרת החומר המוגש לו באופן שוטף ובמסגרת ישיבותיו באשר 

  .לחשיפות החברה לסיכוני השוק השונים ואופן הטיפול בהם

טרם , נכון למועד זה, עם זאת. החברה בוחנת מעת לעת את חשיפתה לסיכוני השוק המפורטים להלן

  :להלן עיקרי סיכוני השוק להם חשופה הקבוצה. ניהול סיכוני השוק על ידי החברהנקבעה מדיניות ל

  סיכון עליית המדד. א

סיכון עליית המדד משפיע על שערוך יתרות אגרות החוב והלוואות לזמן ארוך הנקובים בשקלים 

צמודות  תשינוי חד במדד המחירים לצרכן יביא לעלייה בהתחייבויו. וצמודים למדד המחירים לצרכן

מאידך בתקופה של אינפלציה נמוכה החשיפה לגורם זה . המדד ולגידול בהוצאות המימון של החברה

  .  אינה מהותית

 קיים עודף התחייבויות על נכסים צמודי מדד 2011,  במרס31על פי מאזן ההצמדה של החברה ליום 

-ימון בגין הפרשי הצמדה בכיגדלו הוצאות המ,  במדד1%בגין כל עליה של (₪ אלפי  105,171בסך של 

מאחר ורוב ההכנסות ממגזר שירותי שכר ונוכחות צמודים למדד , להערכת החברה). ₪אלפי  1,052

אזי עליית המדד תשפיע על הגידול בהכנסות החברה ולפיכך הגידול בפעילות צמודת , המחירים לצרכן

  .צמודות המדד של החברההמדד בטווח הארוך תקזז באופן חלקי את הגידול שחל בהתחייבויות 

. החברה קשורה במספר הסכמי שכירות הצמודים למדד המחירים לצרכן לפרקי זמן שונים, בנוסף

השווי ההוגן . אך קיימת לגביהם התקשרות איתנה, הסכמי השכירות אינם מהווים רכיב מוכר במאזן

  . פויים מאותם הסכמים בגין דמי השכירות חושב על ידי היוון תזרימי המזומנים הצתשל ההתחייבו

   של הדולרחליפין שער סיכון. ב

 נקובים בדולרים אך משולמים ITהכנסות החברה ממגזר שיווק ומכירת מוצרי טכנולוגית מידע 

תיסוף בשער היציג של השקל כלפי . בשקלים לפי שער החליפין של הדולר במועד הוצאת החשבונית

  . ת מגדיל אותןהדולר מקטין את ההכנסות הקבוצה ואילו פיחו

התקשרות החברה עם ספקי התוכנה והחומרה גם כן במטבע דולר שבו מתבצעת גם , להערכת החברה

מקזזת באופן חלקי את השפעת התנודתיות של שער החליפין של הדולר על , המכירות כאמור לעיל

  . שיעור הרווחיות הגולמית של אותן עסקאות
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   ריבית שיעור סיכון. ג

לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות לזמן ארוך שהתקבלו או הקבוצה חשופה 

 יגרור שינוי בתזרימי תשינוי בשיעור הריבי.  לזמן קצר שהופקדו והנושאים ריבית משתנהתמפיקדונו

 שקליים תקטין את הכנסות תהפחתת הריבית השקלית על פיקדונו. מזומנים הנובעים מריבית

  .  החברה מריבית

 אתחושפים  ,קבועים ריבית שיעוריזכאים והלוואות הנושאים , אגרות חוב, ת חובה לזמן ארוךיתרו

   .הוגן שווי בגין ריבית שיעור לסיכון הקבוצה

  אשראי סיכון. ד

חייבים , מכשירים פיננסים אשר להם פוטנציאל לחשיפת החברה לסיכוני אשראי הנם בעיקר לקוחות

קוחות יצוין שלחברה פיזור גדול מאוד של לקוחות על פני כל מגזרי בקשר לל. ויתרות חובה לזמן ארוך

.  מכלל פעילות הקבוצה5%המשק השונים וכי אין לחברה לקוח מהותי שהיקף הפעילות עמו עולה על 

החברה פועלת לגבות את יתרות החוב של הלקוחות במסגרת תנאי האשראי של הקבוצה ובכך , כמו כן

נכללות הפרשה לזיכויים וכן הפרשה לחובות מסופקים המשקפות בדוחות . לצמצם את החשיפה

  .את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק, לפי הערכת חברות הקבוצה, בצורה נאותה

   סיכון מחיר. ה

המסווגים כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי , )מניות ואגרות חוב(לחברה השקעות בנכסים פיננסיים 

אשר בגינן לחברה חשיפה לסיכון מחיר בגין שינוי בשווי ההוגן הנקבע בהתבסס , הוגן דרך רווח והפסד

    .על מחירי שוק בבורסה 

   האטה כלכלית ורגישות לשינויים בשיעור האבטלה. ו

לעליה בשיעורי האבטלה במשק הישראלי יש השפעה על היקף פעילות החברה בתחום מתן שירותי 

יקף העובדים המועסקים על ידי לקוחות החברה עשוי הואיל וה, נוכחות ומשאבי אנוש, שכר

  .ובכך להביא לצמצום בהיקף תלושי השכר המופקים על ידי הקבוצה, להצטמצם

נוכח , להאטה כלכלית ואי ודאות בשוק עשויה להיות השפעה על פעילות הקבוצה והיקפה, בנוסף

פים שונים וכפועל יוצא צמצום בהיקף הפעילות של לקוחות הקבוצה ועצירת תקציבי רכש של גו

  . 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 
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  ):₪באלפי  (2011,  במרס31יום טבלאות רגישות לגורמי סיכון ל

     )₪באלפי (רגישות לשינויים במחירי השקעות לזמן קצר 

 מהשינויים ) הפסד( רווח   מהשינויים ) הפסד( רווח  

 

 במחירי 10% עלייה של 

 ק "השקעות לז

 במחירי 5% עלייה של 

 ק "השקעות לז

   שווי הוגן  

  31.03.11ליום 

 במחירי 5% ירידה של 

 ק " לזהשקעות

 במחירי 10% ירידה של 

 ק "השקעות לז

 (840) (420) 8,398 420 840 השקעות לזמן קצר

      

      )₪באלפי (רגישות לשינויים של שער החליפין של הדולר 

 מהשינויים ) הפסד( רווח   מהשינויים ) הפסד( רווח  

 

   10% עלייה של 

 ח של הדולר "בשע

   5% עלייה של 

 לר ח של הדו"בשע

   שווי הוגן לפי 

 3.481ח "שע

   5% ירידה של 

 ח של הדולר "בשע

   10% ירידה של 

 ח של הדולר "בשע

 (245) (123) 2,454 123 245  מזומנים ושווי מזומנים

 (244) (122) 2,440 122 244 לקוחות

)7( 132 7 13  אשראי מתאגידים בנקאיים  )13(  

 927 463 (9,269) (463) (927) ספקים ונותני שירותים

 26 18 (365) (18) (36)  זיכויים ויתרת זכות

 461 229 (4,608) (229) (461) סך הכל

      

     )₪באלפי (רגישות לשינויים של שער החליפין של הלירה סטרלינג 

 מהשינויים ) הפסד( רווח   מהשינויים ) הפסד( רווח  

 

ח של " בשע10% עליה של 

 הלירה סטרלינג 

ח של " בשע5%ל  עליה ש

 הלירה סטרלינג 

   שווי הוגן   לפי 

  5.5994ח  "שע

ח של " בשע5% ירידה של 

 הלירה סטרלינג 

ח של " בשע10% ירידה של 

 הלירה סטרלינג 

 (139) (69) 1,387 69 139 מזומנים ושווי מזומנים

 (7) (3) 66 3 7 לקוחות

 (146) (72) 1,453 72 146 סך הכל

      

     )₪באלפי (נויים במדד המחירים לצרכן רגישות לשי

 מהשינויים ) הפסד( רווח   מהשינויים ) הפסד( רווח  

 

 בשיעור 1% עלייה של 

 עליית המדד 

 בשיעור 0.5% עלייה של 

 עליית המדד 

   שווי הוגן  

 31.03.11 ליום

 בשיעור 0.5% ירידה של 

 עליית המדד 

 בשיעור 1% ירידה של 

 עליית המדד 

 (1) (1) 134 1 1 ים ויתרות חובהחייב

 (6) (3) 611 3 6 הלוואות ויתרות חובה

 103 51 (10,283) (51) (103) זכאיים ויתרות זכות

 956 478 (95,633) (478) (956) אגרות חוב

 1,052 525 (105,171) (525) (1,052)  סך הכל
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  ):₪באלפי  (2010,  בדצמבר31טבלאות רגישות לגורמי סיכון ליום  

 )₪באלפי (רגישות לשינויים במחירי השקעות לזמן קצר     

  מהשינויים ) הפסד( רווח   מהשינויים ) הפסד( רווח 

 במחירי 10% ירידה של 

 ק "השקעות לז

 במחירי 5% ירידה של 

 ק "השקעות לז

 במחירי 5% עלייה של   31.12.10 שווי הוגן  ליום 

 ק "השקעות לז

 במחירי 10% עלייה של 

  ק "השקעות לז

 השקעות לזמן קצר 719 360 7,188 (360) (719)

      

 )₪באלפי (רגישות לשינויים של שער החליפין של הדולר     

  מהשינויים ) הפסד( רווח   מהשינויים ) הפסד( רווח 

ח של " בשע10% ירידה של 

 הדולר 

ח של " בשע5% ירידה של 

 הדולר 

ח של " בשע5% עלייה של   3.549ח " שווי הוגן לפי שע

 הדולר 

ח של " בשע10% עלייה של 

  הדולר 

 מזומנים ושווי מזומנים 256 128 2,559 (128) (256)

 לקוחות 176 88 1,761 (88) (176)

 ספקים ונותני שירותים (1,162) (581) (11,615) 581 1,162

 זכאים ויתרות זכות (36) (18) (355) 16 36

  תאגידים  בנקאיים ואחרים 5 3 47 (3) (5)

סך הכל (761) (380) (7,603) 380 761

      

 )₪באלפי (רגישות לשינויים של שער החליפין של הלירה סטרלינג     

  מהשינויים ) הפסד( רווח   מהשינויים ) הפסד( רווח 

ח של " בשע10% ירידה של 

 הלירה סטרלינג 

ח של " בשע5% ירידה של 

 רלינג הלירה סט

ח של " בשע5% עליה של   5.4928ח  " שווי הוגן   לפי שע

 הלירה סטרלינג 

ח של " בשע10% עליה של 

  הלירה סטרלינג 

 מזומנים ושווי מזומנים 137 69 1,368 (69) (137)

 לקוחות 7 4 65 (4) (7)

 סך הכל 144 73 1,433 (73) (144)

      

 )₪באלפי (צרכן רגישות לשינויים במדד המחירים ל    

  מהשינויים ) הפסד( רווח   מהשינויים ) הפסד( רווח 

 בשיעור עליית 1% ירידה של 

 המדד 

 בשיעור 0.5% ירידה של 

 עליית המדד 

 בשיעור 0.5% עלייה של   31.12.10 שווי הוגן  ליום 

 עליית המדד 

 בשיעור עליית 1% עלייה של 

  המדד 

 מיסים לקבל 1 - 61 - (1)

 חייבים ויתרות חובה 1 1 158 (1) (1)

 הלוואות ויתרות חובה 6 3 600 (3) (6)

  ויתרות זכותזכאים (72) (36) (7,232) 36 72

 אגרות חוב (948) (474) (94,806) 474 948

 סך הכל (1,012) (506) (101,219) 506 1,012

      

 )₪באלפי (רגישות לשינויים בשווי הוגן      

  מהשינויים ) הפסד( רווח   מהשינויים ) הפסד( רווח 

 בשיעור ריבית 1% ירידה של 

 היוון 

 בשיעור 0.5% ירידה של 

 ריבית היוון 

 1.9% שווי הוגן בריבית היוון של 

  31.12.10 -ל

 בשיעור 0.5% עלייה של 

 ריבית היוון 

 בשיעור ריבית 1% עלייה של 

  היוון 

 )1( 'אגרת חוב סדרה ב 1,882 950 (103,500) (969) (1,956)

 )2( התקשרות איתנה בגין דמי שכירות 78 39 (8,364) (40) (81)

 סך הכל 1,960 989 (111,864) (1,009) (2,037)

  .2010,  בדצמבר31ליום ' ריבית ההיוון של התחייבויות פיננסיות והתקשרות איתנה בגין דמי שיכירות נקבע לפי שיעור הריבית של אגרות חוב סדרה ב )1(

  .אך קיימת לגביו תנאי התקשרות איתנה, רכיב זה אינו מוכר במאזן. מהוונים ליום המדידה,  תשלומי השכירות העתידיים הנגזרים מהסכמי שכירות מחייבים– התקשרות איתנה בגין דמי שכירות  )2(
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  ):₪באלפי (מאזן הצמדה על בסיס מאוחד וחשיפת החברה לסיכוני מטבע 

  2011,במרס 31וחד ליום מאזן הצמדה על בסיס מא

 
ב או " בדולר ארה

בהצמדה אליו
 בלירה סטרלינג או 
בהצמדה אליו

  סך הכל   יתרה לא כספית   ללא הצמדה   בהצמדה למדד  

 57,695 - 53,854 - 1,387 2,454  מזומנים ושווי מזומנים 

 8,398 - 8,398 - - -  השקעות לזמן קצר 

 77,727 (839) 76,060 - 66 2,440  לקוחות 

 8,621 8,621 - - - -   מלאי 

 - - - - - -  מיסים לקבל 

 9,875 3,463 6,278 134 - -  חייבים ויתרות חובה 

 1,019 - 408 611 - - א " הלוואת ויתרות חובה לז

 135,279 135,279 - - - -  נכסים לא שוטפים ואחרים 

 298,614 146,524 144,998 745 1,453 4,894   סך הנכסים 

 1,283 - 1,415 - - (132)  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 

 27,548 - 18,279 - - 9,269  התחייבויות לספקים ונתוני שירותים 

 34,367 - 23,719 10,283 - 365  כולל מיסים לשלם - זכאים ויתרות זכות 

 22,403 - 22,403 - - -  דיבדנד שהוכרז 

 7,006 7,006 - - - -  הכנסות מראש 

 95,032 (601) - 95,633 - -  אגרות חוב 

 - - -  - -  התחייבויות לתאגידים  בנקאיים ואחרים 
 אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 8,799 - 8,799 - - -שליטה

 5,918 5,918 - - - -  התחייבויות לא שוטפות אחרות 

 96,258 96,258 - - - -  הון עצמי 

 298,614 108,581 74,615 105,916 - 9,502  סך ההתחיבויות והון עצמי 

       

 - 37,943 70,383 (105,171) 1,453 (4,608) נכסים על התחייבויות ) גרעון( עודף 

       
    

  2010, בדצמבר31 מאזן הצמדה על בסיס מאוחד ליום 

 
ב או " בדולר ארה

בהצמדה אליו
ינג או  בלירה סטרל

בהצמדה אליו
  סך הכל   יתרה לא כספית   ללא הצמדה   בהצמדה למדד  

 62,811 - 58,884 - 1,368 2,559  מזומנים ושווי מזומנים 

 7,188  7,188 - - -  השקעות לזמן קצר 

 81,199 (1,006) 80,379 - 65 1,761  לקוחות 

 9,497 9,497 - - - -  מלאי 

 61 - - 61 - -  מיסים לקבל 

 4,550 3,138 1,254 158 - -  חייבים ויתרות חובה 

 1,003 - 403 600 - - א " הלוואת ויתרות חובה לז

 122,129 122,129 - - - -  נכסים לא שוטפים ואחרים 

 288,438 133,758 148,108 819 1,433 4,320  סך הנכסים 

 31,126 - 19,511 - - 11,615  התחייבויות לספקים ונתוני שירותים 

 31,159 - 23,572 7,232 - 355  כולל מיסים לשלם - זכאים ויתרות זכות 

 12,759 12,759 - - - -  הכנסות מראש 

 94,136 (670) - 94,806 - -  אגרות חוב 

 3,415 - 3,462 - - 47-  התחיבויות לתאגידים בנקאים ואחרים 
 אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 11,569 - 11,569 - - - טה שלי

 7,221 7,221 - - - -  התחייבויות לא שוטפות אחרות 

 97,053 97,053 - - - -  הון עצמי 

 288,438 116,363 58,114 102,038 - 11,923  סך ההתחיבויות והון עצמי 

       

 - 17,395 89,994 (101,219) 1,433 (7,603) נכסים על התחייבויות ) גרעון( עודף 
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 היבטי ממשל תאגידי  .ה

  מדיניות החברה בנושא מתן תרומות

יחד עם זאת החברה מאמינה במעורבות קהילתית ובמתן תרומות , לחברה אין מדיניות בנושא תרומות

 2011,  במרס31-בתקופה שנסתיימה ב, היקף התרומות. רפואה וגמילות חסדים, המופנות לענייני חינוך

  .למוסדות חינוך וארגוני צדקה, יקר לנושאי בריאותבע₪  אלפי 34 -הסתכמו בכ

  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית 

החליט דירקטוריון החברה כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים , בהתאם להוראות חוק החברות

ברה מספר המאפשר לדעת דירקטוריון הח, בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית יעמוד על דירקטור אחד

בהיקף הפעילות של , בין היתר, בהתחשב, לעמוד בחובות המוטלות על הדירקטוריון על פי כל דין

במיומנותם של נושאי המשרה המכהנים בחברה ומעורבותם של רואי החשבון המבקרים , הקבוצה

  .בישיבות הדירקטוריון העוסקות בנושאים חשבונאים ופיננסיים

קטוריון החברה חמישה דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית מכהנים בדיר, למועד אישור הדוחות

  ). צ"דח(מירון אורן ודרור מיזרץ , עליזה רוטברד, רמי אנטין,  אבי באום-ופיננסית 

  הליך אישור הדוחות הכספיים

 –ע "התש, )הכספיים הדוחות אישור הליך לעניין ותנאיםהוראות (בהתאם להוראות תקנות החברות 

 החברה של הכספיים הדוחות לבחינת ועדההקימה החברה , ")שור דוחות כספייםתקנות אי ("2010

 -והרכבו הינו כהרכב ועדת הביקורת , חברים משלושה מורכבת הועדה"). הוועדה"להלן בסעיף זה (

כל חברי . מירון אורן-ו; דירקטור חיצוני, מר אמיר תמרי; הועדה ר"ויו חיצוני דירקטור, דרור מיזרץ

 וחשבונאית פיננסית מומחיות בעלי הינםה דרור מיזרץ ומירון אורן " בלתי תלוים כאשר ההועדה הינם

 לפיכל חברי הועדה חתמו על הצהרה . ומר אמיר תמרי הינו בעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים

 של והידע ניסיונם, השכלתם, כישוריהם לפירוט. אישור דוחות כספיים עובר למינויים לועדה תקנות

  . כספיים דוחות ולהבין לקרוא היכולת כבעלי אותם רואה החברה עליהם שבהסתמך הועדה חברי

 הועדה של ישיבה) 1( :להלן כמפורט ישיבותתי בש כרוך היה 2011,  במרס31 ליום הכספי הדוח אישור

 תיההמלצו וגיבוש ולדיון המהותיות הדיווח בסוגיות ומקיף עקרוני לדיון הדירקטוריון ישיבת לפני

 בדוחות לדיון הדירקטוריון של ישיבה) 2(-ו: הכספיים הדוחות אישור הליך בעניין לדירקטוריון

  .ואישורם הכספיים

 אישור בעניין לדירקטוריון המלצותיה וגיבשה הועדה דנה בה 2011,  במאי23 מיום הועדה לישיבת

, החברה של המבקרים שבוןהח רואי, הועדה חברי על נוסף, נכחו 2011,  במרס31ליום  הכספי הדוח

  . ל הכספים של החברה"סמנכ, ל החברה ומר חביב אייזנקרפט"מנכ, אבי באום

  הכספי הדוח עם בקשר שנעשו והאומדנים ההערכות את, היתר בין, הועדה בחנה, ישיבתה במסגרת

 ויהגיל ונאותות שלמות את, הכספי בדיווח הקשורות הפנימיות הבקרות את, 2011,  במרס31ליום 

 של המהותיים בעניינים שיושם החשבונאי והטיפול שאומצה החשבונאית המדיניות את, הכספי בדוח
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 הכספי בדוח נתונים נסמכים שעליהן שבבסיסן והאומדנים ההנחות לרבות, השווי הערכות את, החברה

 ובעלי המשר נושאי ידי-על האמורות הסוגיות של מפורטת הצגה של באופן זאת , 2011,  במרס31ליום 

 .שהוצגו לנושאים המבקרים החשבון רואי של התייחסותם ניתנה וכן, בחברה אחרים תפקידים

 הדוחות את ואישר הועדה בהמלצות הדירקטוריון דן,  2011,  במאי25 מיום הדירקטוריון בישיבת

 לחברי הועברו הועדה המלצות, הדירקטוריון להערכת. 2011,  במרס31 ליום החברה של הכספיים

 .האמורה הדירקטוריון ישיבת לפני סביר זמן הדירקטוריון

לאחר שחברי , דירקטוריון החברה הוא האורגן אשר דן בדוחות הכספיים ומאשר אותם, כאמור

לפני והמלצות הוועדה לפחות יומיים הדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים 

הדירקטוריון בה נידונים ומאושרים הדוחות הכספיים במהלך ישיבת .  בצירוף המלצות הוועדההישיבה

דוחות הכספיים ואת הסוגיות המהותיות הבאופן מפורט את עיקרי , ל הכספים של החברה"סוקר סמנכ

ההערכות המהותיות , לרבות עסקאות שאינן במהלך העסקים הרגיל אם ישנן, בדיווח הכספי

את המדיניות החשבונאית , סבירות הנתוניםאת , והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים

ל "מנכ. שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה

. השפעה על תוצאותיה ומדגיש סוגיות מהותיות, סוקר את הפעילות השוטפת של החברה, החברה

מוזמנים ונוכחים נציגים של רואה , ספייםבישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכ

והם נוהגים להוסיף את הערותיהם והארותיהם באשר לדוחות הכספיים , החשבון המבקר של החברה

  .ולעמוד לרשות הדירקטוריון בכל שאלה והבהרה באשר לדוחות טרם אישורם

בישיבה . 2011, י במא25 אושרו בישיבת הדירקטוריון מיום 2011,  במרס31הדוחות הכספיים ליום 

מירון אורן אמיר תמרי , עליזה רוטברד, אבי באום, רמי אנטין: אמורה נוכחו הדירקטורים הבאים

  ).צ"דח(ודרור מיזרץ ) צ"דח(

   גילוי בדבר שימוש באומדנים חשבונאים והדיווח הפיננסי של התאגיד  .ו

הערכות והנחות . הההנהלה נדרשת להסתייע באומדנים בתהליך עריכת הדוחות הכספיים של החבר

, התחייבויות, משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, האלו

  . הכנסות והוצאות

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים 

הנחות עשוי לשנות את ערכם של קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים וב

  :נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה

  ירידת ערך מוניטין

בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי . הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה

כאשר סכום . ניטיןמניבת מזומנים שאליה מתייחס המוקבוצה של יחידות ההשבה של -בחינת סכום בר

השבה של קבוצה של יחידות מניבות מזומנים נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של קבוצה של -בר

. מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין, יחידות מניבות מזומנים שאליה הוקצה המוניטין

  .הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות
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לגבי חלק מיחידות מניבות . שווי שימושאו נטו  נו הגבוה מבין מחיר המכירהההשבה ה-סכום בר

באמצעות היוון תזרימי מזומנים צפויים אשר נועדו  ההשבה-המזומנים בחנה החברה את סכום בר

החברה משקף בקירוב גם את השווי ההוגן בניכוי עלויות המכירה  לקבוע את שווי שמוש אשר להערכת

   . אלושל יחידות מזומנים

  נכסי מסים נדחים

במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת , שטרם נוצלו, נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפרשים זמניים

נדרש שיקול דעת של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים . עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם

  .ס הצפויה ומקורהסכום ההכנסה החייבת במ, הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי

  הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה

התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה 

שיעורי תשואה , חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון. אקטואריות

קיימת אי ודאות מהותית בגין אומדנים . ית השכר ושיעורי תחלופת עובדיםשיעור עלי, צפויים על נכסים

  . אלו בשל היות התוכניות לזמן ארוך

  לויות פיתוחע

, לשם קביעת הסכומים המיועדים להיוון. עלויות פיתוח מהוונות בהתאם למדיניות החשבונאית

שיעור ההיוון , צע הפיתוחההנהלה אומדת את תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מהנכס עבורו מבו

  . ותקופת ההטבות הצפויה

  רכישות עצמיות  .ז

  )'סדרה ב(תוכנית רכישה עצמית של אגרות חוב 

של ) 'סדרה ב( אישר דירקטוריון החברה תוכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב 2008,  בנובמבר18ביום 

ין במהלך המסחר בבורסה ב, או חברה בת/ח באמצעות החברה ו" מיליון ש20החברה בהיקף כספי של 

החברה אינה מתחייבת לבצע רכישות בגין תוכנית "). תוכנית הרכישה:"להלן(ובין מחוץ למסחר 

  .  החברה לא רכשה אגרות חוב, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים. הרכישה באופן מלא או חלקי



 

 20

  גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב  .ח

  ' סדרה ב–אגרות חוב 

 ₪  באלפי       

 מועד

 הנפקה

 שם

החברה 

המדרגת

 דירוג

בהנפקה 

 ולמועד

 הדוח

 סוג

 הריבית

 ריבית

 נקובה

 ריבית

אפקטיבית 

 בספרים

 מועד

רישום 

 למסחר

 נקובערך

במועד 

 ההנפקה 

 נקובערך

נומינלי  

31.03.11 

 נקובערך

צמוד למדד

31.03.11 

 בספריםערך

של יתרת

 ליוםח"האג

31.03.11 

 בספריםערך

של ריבית

שלם ליוםל

31.03.11 

 שוקשווי

ליום 

31.03.11 

 105,167 3,584 95,032 95,633 100,00083,333 08-מרץ4.50%4.81% קבועה +A מעלות 07-מאי

  

  ' סדרה ב–נתונים נוספים על אגרות חוב 

.  אורן-או מרב עופר/דן אבנון ו:שם האחראי על הסדרה, מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות : הנאמןשם 

תל , 113הירקון ' רח: כתובת למשלוח דואר. 03–5271451:פקס, 03–5274867:טלפון:  התקשרותדרכי 

 . :ל"דוא.61034תל אביב  , 3524ד . ת63573אביב 

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

החברה עמדה .  2.5- שלא יחרוג מהותית מFFOלשמור על יחס חוב פיננסי נטו לתזרים פרמננטי , )'ב

 .ועומדת באמות המידה הפיננסית כאמור

 במאי של כל אחת 31 תשלומים שנתיים שווים ביום 6 - בןעומדת לפירעו) 'סדרה ב(קרן אגרות החוב 

הריבית .  לשנה4.5%נושאות ריבית בשיעור של ) 'סדרה ב(אגרות החוב ). כולל (2015 עד 2011מהשנים 

 ).כולל (2015 עד 2010 במאי של כל אחת מהשנים 31כאמור משולמת אחת לשנה ביום 

לאגרות ) A+/Stable il(  בדרוג של Standard & Poor's Maalotמדורגות על ידי ) 'סדרה ב(אגרות החוב 

 01 – 392660מספר אסמכתא  (16/5/2007עדכני ראה דיווח החברה מיום לדוח הדירוג ה) 'סדרה ב(החוב 

 על אשרור דרוג Standard & Poor's Maalot הודיעה ועדת הדירוג של 2010,  באוגוסט9ביום ). 2007 -

  ) .'סדרה ב(לאגרות החוב ) A+/Stable il( של 

  .ייבויות לפי שטר הנאמנותעומדת החברה בכל התנאים והתח) ובמהלך תקופת הדוח(למועד דוח זה 

  . הנהלת החברה מודה ומוקירה את עובדי החברה על תרומתם המכרעת להצלחת החברה

  

  

________________ ________________ 

  רמי אנטין

  ר הדירקטוריון"יו

  אבי באום

  ל ודירקטור"מנכ

  

  .2011,  במאי25: תאריך אישור הדוחות
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  מ"דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חילן טק בע
  
  

  מבוא
  

הכולל את המאזן , ) הקבוצה-להלן (חברות הבנות שלה המ ו"סקרנו את המידע הכספי המצורף של חילן טק בע
ותזרימי  השינויים בהון, ם על הרווח הכולל ואת הדוחות התמציתיים המאוחדי2011  במרס31התמציתי המאוחד ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של .  באותו תאריךה של שלושה חודשים שהסתיימההמזומנים לתקופ
וכן הם , "דיווח כספי לתקופות ביניים" - IAS 34 לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאםזומידע כספי לתקופת ביניים 
- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(של תקנות ניירות ערך ' לפי פרק ד זולתקופת ביניים אחראים לעריכת מידע כספי 

  . בהתבסס על סקירתנוזואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים . 1970
  
ברווח מפעילות שהופסקה  הכלולות תוצאותיה אשר ה של חברהמידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים את סקרנוא ל

המידע הכספי .  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריךמכלל ההכנסות המאוחדות 1%-מהוות כ
הסקירה שלהם הומצא לנו נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוח אותה חברה התמציתי לתקופת הביניים של 

  .מבוססת על דוח הסקירה של רואי החשבון האחרים, אותה חברהככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין , ומסקנתנו
 
  

  היקף הסקירה
  

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  "-  של לשכת רואי חשבון בישראל 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר , מורכבת מבירוריםסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים ". שבון המבקר של הישותהנערכת על ידי רואה הח

סקירה הינה מצומצמת . ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים, עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים
יכך אינה מאפשרת לנו בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפ

אין אנו מחווים , בהתאם לכך. להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת
  .חוות דעת של ביקורת

  
  

  מסקנה
  

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע , בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואי חשבון אחרים
  .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערוך"ספי הנהכ
  

לא בא לתשומת ליבנו , בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואי חשבון אחרים, בנוסף לאמור בפסקה הקודמת
של ' ראות הגילוי לפי פרק דאחר הו, מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ממלא"דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ

  .1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(תקנות ניירות ערך 
  

  

  

  

 קסירראת גבאי קוסט פורר     ,אביב-תל
  רואי חשבון    2011,  במאי25 
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   מאוחדיםמאזנים
  
  
  

    
  

    במרס31ליום 
  ליום

  בדצמבר31
    2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש    
            
            

         נכסים שוטפים
         

 62,811   74,665  57,695  מזומנים ושווי מזומנים
 7,188   16,224  8,398  השקעות לזמן קצר

 81,199   68,404  77,727  לקוחות
 4,550   1,971  9,875  חייבים ויתרות חובה

  61    91   -   מסים לקבל
 9,497   7,040  8,621  מלאי

        
  162,316  168,395   165,306 
        

         שוטפיםלאנכסים 
        

 1,003   1,508  1,019  הלוואות ויתרות חובה
  72    -  57   הוצאות מראש

 9,556   10,039  9,412  רכוש קבוע 
 90,626   82,503  96,478  מוניטין

 21,365   18,087  28,696  נכסים בלתי מוחשיים 
 311    217   427   ל הטבות לעובדיםנכסים בש

 199   159  209  מסים נדחים
        
  136,298  112,513   123,132 
        
  298,614  280,908   288,438 
          
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  ם מאוחדיםמאזני
  
  
  

    
  

    במרס31ליום 
  ליום

  בדצמבר31
    2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש    
            

       התחייבויות שוטפות
         

 2,149   747 1,283  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 31,126   16,925 27,548  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 18,961   18,362 19,127  חלויות שוטפות של אגרות חוב 
בחברה זכויות שאינן מקנות שליטה אופציות מכר לבעלי 

  4,465    - 1,609   מאוחדת
 26,428   24,991 25,675  זכאים ויתרות זכות

 4,731   3,689 8,692  מסים שוטפים לשלם
 10,285   12,382 7,006  הכנסות מראש
  -    -  22,403   דיבידנד לשלם

       
  113,343 77,096   98,145 
       

       לא שוטפותהתחייבויות 
  

 2,474   1,777  -  הכנסות מראש
  1,266   1,688 -  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 75,175   90,976 75,905  אגרות חוב
 בחברה שאינן מקנות שליטה זכויותת מכר לבעלי ואופצי

 7,104   4,327 7,190  מאוחדת
 2,593   1,807 2,187  בות לעובדיםהתחייבויות בשל הט

 4,628   4,384 3,731  מסים נדחים
       
  89,013 104,959   93,240 
       

       המיוחס לבעלי מניות החברההון 
       

 28,290   28,290 28,315  הון מניות 
 131,753   131,753 131,895  פרמיה על מניות

 400   198 288   מניותקרן מעסקאות תשלום מבוסס
 )4,908(   )4,908( )4,908(  מניות אוצר
 )58,033(   )55,769( )58,816(  יתרת הפסד

 )571(   )728( )571(   הלוואות לעובדים לרכישת מניות החברה
        
   96,203 98,836   96,931  
         

 122   17 55   זכויות שאינן מקנות שליטה
        
 97,053   98,853 96,258  ןכ הו"סה

       
  298,614 280,908   288,438 
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  

     2011, במאי 25
 חביב אייזנקרפט  אבי באום רמי אנטיןתאריך אישור הדוחות הכספיים

 ל כספים"סמנכ  רל ודירקטו"מנכ ר הדירקטוריון"יו 
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   על הרווח הכוללמאוחדיםדוחות 
  
  

   
   החודשים שהסתיימו3-ל

    במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר31

   2011   2010(*)    2010(*)   
  מבוקר   בלתי מבוקר   
 ) למניהכולללמעט נתוני רווח  (ח"אלפי ש   
            

 246,934  60,071  70,319 הכנסות 
 159,892  36,372  43,883 השירותיםמתן ירות ועלות המכ

      
 87,042  23,699  26,436 רווח גולמי

      
 10,870  2,414  3,360 הוצאות מכירה ושיווק
 20,285  4,914  5,254 הוצאות הנהלה וכלליות

 )172(  )32(  327 נטו, אחרות) הכנסות(הוצאות 
      

 56,059  16,403  17,495 רווח תפעולי
      

 2,233  1,096  573 הכנסות מימון
 )8,906(  )771(  )2,866( הוצאות מימון

      
 49,386  16,728  15,202 רווח לפני מסים על ההכנסה

 11,365  3,740  3,692 מסים על ההכנסה
      

  38,021   12,988  11,510  רווח מפעילות נמשכת
  2,415   486  10,165  לות שהופסקה רווח מפעי

         

 40,436   13,474  21,675  רווח נקי
        
 40,436  13,474  21,675  כ רווח כולל"סה
       
      :מיוחס ל -כ רווח כולל "סה
       

 40,314  13,457  21,620 בעלי מניות החברה
 122  17  55 זכויות שאינן מקנות שליטה

      
 21,675  13,474  40,436 
      
      

      )ח"בש(למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה נקי רווח 
     

     : למניהבסיסינקי רווח 
 1.697  0.580 0.514 מפעילות נמשכת  
 0.108  0.022 0.454 מפעילות שהופסקה  
     

     : למניהמדוללנקי רווח 
  1.695   0.580 0.512  מפעילות נמשכת  
  0.108   0.022 0.452  מפעילות שהופסקה  
       
       .'א5ראה באור , הותאם למפרע  (*)

  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  הוןעל השינויים במאוחדים דוחות 
  
 
 

        מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  הון
 מניות

פרמיה על 
 מניות

הלוואות 
לעובדים 

לרכישת מניות
 החברה

  יתרת
 הפסד

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

  מניות
 אוצר

  
  
  
  
  כ"סה

 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 

  כ"סה
 הון

 בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 
                    

  97,053  122  96,931  )4,908(  400  )58,033(  )571(  131,753  28,290 )מבוקר (2011,  בינואר1יתרה ליום 
           

 21,675 55 21,620 -  -  21,620 -  -  -  כוללכ רווח "סה
          

  )22,403( -   )22,403( -  -   )22,403( -  -  -    וטרם שולםדיבידנד שהוכרז
 45 -   45 -  45 -  -  -  -  ם מבוסס מניותעלות תשלו

 )122( )122( -  -  -  -  -  -  -  ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד 
 10 -   10 -  )157( -  -  142 25 מימוש כתבי אופציה למניות

          

 96,258  55  96,203 )4,908( 288 )58,816( )571( 131,895 28,315 2011, מרס ב31יתרה ליום 
  
  
  

 85,326  41  85,285 )4,908( 113 )69,226( )737( 131,753 28,290 )מבוקר (2010,  בינואר1יתרה ליום 
           

 13,474  17  13,457 - - 13,457 - - - כוללכ רווח "סה
          

 85 -  85 - 85 - - - - עלות תשלום מבוסס מניות
 )41( )41(  - - - - - - - ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד 

 9 -  9 - - - 9 - - פרעון הלוואות ששימשו לרכישת מניות החברה
          

 98,853  17  98,836 )4,908( 198 )55,769( )728( 131,753 28,290 2010, מרס ב31יתרה ליום 
                    

                    
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  הוןעל השינויים במאוחדים דוחות 
  
        מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  ןהו

 מניות
פרמיה על 
 מניות

הלוואות 
לעובדים 

לרכישת מניות
 החברה

  יתרת
 הפסד

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

  מניות
 אוצר

  
  
  
  
  כ"סה

 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 

  כ"סה
 הון

 מבוקר 
 ח"אלפי ש 
                    

 85,326  41  85,285 )4,908( 113 )69,226( )737( 131,753 28,290  2010,  בינואר1יתרה ליום 
           

           
  40,436  122  40,314  -  -  40,314  -  -  - כוללכ רווח "סה

  )41(  )41(  -  -  -  -  -  -  - ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד 
  287  -  287  -  287  -  -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות

  )28,980(  -  )28,980(  -  -  )29,121(  141  -  - ששולםדיבידנד 
  25  -  25  -  -  -  25  -  - פרעון הלוואות ששימשו לרכישת מניות החברה

                  

  97,053  122  96,931  )4,908(  400  )58,033(  )571(  131,753  28,290  2010, בדצמבר 31יתרה ליום 

                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות
  
  

   
   החודשים שהסתיימו3-ל

    במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר31

   2011   2010   2010  
  מבוקר   רבלתי מבוק   
  ח"אלפי ש   

         תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
        

 40,436  13,474   21,675  נקירווח 
       

       :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

       :התאמות לסעיפי רווח והפסד
        

  -   -   )9,616(  סי בחברה מאוחדת באיחוד יחרווח ממימוש השקעה
 3,322  793   982 פחת רכוש קבוע

 5,160  1,052   1,376 הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
 287  85   45 עלות תשלום מבוסס מניות

 259  93   69 הפחתת נכיון
 )8(  -   )29( רווח ממימוש רכוש קבוע

  והתחייבויות אחרותנכסים, שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים
 6,611  112   1,999  וזמן קצרלזמן ארוך

בחברהזכויות שאינן מקנות שליטה אופציות מכר לבעלי שערוך 
 334  56   152 מאוחדת

 12,144  3,898   3,832 מסים על ההכנסה
 598  )94(   52 נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

 )900(  )1,024(   116הפסדאו וגן דרך רווח ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי ה) עליית( ירידת
        
 )1,022(   4,971  27,807 
       

       :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
        

 )22,721(  )9,926(   890 בלקוחות) עלייה(ירידה 
 )2,782(  )132(   )4,070( עלייהבחייבים ויתרות חובה

 )1,549(  1,511   1,840 במלאי) עלייה(ירידה 
 13,271  )1,023(   )3,196(  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים)ירידה(עלייה 
 1,773  )1,201(   )1,162(  בזכאים ויתרות זכות )ירידה(עלייה 
 )627(  812   3,563 בהכנסות מראש) ירידה( עלייה

        
 )2,135(   )9,959(  )12,635( 
       

       : עבורתקופה ששולמו והתקבלו במהלך המזומנים
        

 )5,006(  -   )70( ריבית ששולמה
 480  75   25 ריבית שהתקבלה
 )12,779(  )3,231(   )3,380( מסים ששולמו

 1,824  18   3 מסים שהתקבלו
  86   -   54  דיבידנד שהתקבל

       
 )3,368(   )3,138(  )15,395( 
       

 40,213  5,348   15,150 נים נטו שנבעו מפעילות שוטפתמזומ
         
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות
  
  

   
   החודשים שהסתיימו3-ל

    במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר31

   2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
          

        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
        

  -   -   17,724  נטו ממימוש השקעה בחברה מאוחדת באיחוד יחסי, תמורה
 )3,139(  )1,182(   )708( רכישת רכוש קבוע

 )6,000(   -   -   )א(רכישת חברה מאוחדת שאוחדה לראשונה 
 )2,600(  )2,600(   )32,000( )ב(ת רכישת פעילויו

 )1,880(  )342(   )430( רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 249  11   29 תמורה ממימוש רכוש קבוע

ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או ) רכישת(תמורה ממימוש 
 3,420  )5,141(   )1,405( נטו, הפסד
 400  -   - בעל ענייןלהלוואות  גביית

  100  -   - הלוואה לנושא משרהגביית 
       

 )9,450(  )9,254(   )16,790( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 )29,121(  -   -  נטו, דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
 )41(  )41(   )122(  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 -  -   10  מימוש כתבי אופציה למניות
בחברה זכויות שאינן מקנות שליטה לבעלי  אופציית מכר מימוש

 -  -   )2,922(  מאוחדת
 )18,539(  -   -  פרעון אגרות חוב

 166  9   - רה פרעון הלוואות עובדים ששימשו לרכישת מניות החב
 2,250  2,432   - לא שוטפותקבלת הלוואות והתחייבויות אחרות 
 )422(  -   )141( לא שוטפותפרעון הלוואות והתחייבויות אחרות 

 1,584  -   )301( אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים) פרעון(קבלת 
       

 )44,123(  2,400   )3,476( מימון) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
       

 )13,360(  )1,506(   )5,116( ירידה במזומנים ושווי מזומנים
       

 76,171  76,171   62,811 תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 62,811  74,665   57,695 תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
          
  
  
  

  . המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםהבאורים
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  על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות
  
  

     
   החודשים שהסתיימו3-ל

    במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר31

     2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר     
  ח"אלפי ש     
              
     וחדה לראשונהרכישת חברה מאוחדת שא )א(

      
     :נכסים והתחייבויות של החברה המאוחדת ליום הרכישה 
       
       
       
 )39(  -  - נכסים קבועים  
 )5,474(  -  - נכסים בלתי מוחשיים  
 )8,308(  -  - מוניטין 
 111   -   -  זכאים ויתרות זכות 
       
בחברה זכויות שאינן מקנות שליטה בעלי אופציית מכר ל 

 6,964  -  - מאוחדת
 746  -  - נטו, מסים נדחים 
       
  -  -  )6,000( 
      
           
        רכישת פעילויות )ב(

         
 )162(  )162(   )1,314(  נטו, חייבים ויתרות חובה 
  -    -    )1,000(  מלאי 
 )41(  )41(   )634(  קבוערכוש 
 )2,119(  )2,119(   )10,382( נכסים בלתי מוחשיים  
 )975(  )975(   )18,822(  מוניטין 
  )40(   )40(    -  מסים נדחים 
 737  737   152 נטו , זכאים ויתרות זכות 
        
  )32,000(   )2,600(  )2,600( 
         
        פעילות מהותית שלא במזומן )ג(

         
 602  256   30  ונכסים בלתי מוחשיים באשראירכוש קבוערכישת  
  -  -    )22,403(  דיבידנד שהוכרז וטרם שולם 
          
   )22,373(    256  602  
  
  
  
  
  

  .מאוחדיםביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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  כללי  -: 1באור 
  

 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 2011,  במרס31רכו במתכונת מתומצתת ליום דוחות כספיים אלה נע
יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים ).  דוחות כספיים ביניים מאוחדים-להלן (באותו תאריך 

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 2010,  בדצמבר31השנתיים של החברה ליום 
  .2011במאי  23כפי שנכללו בתשקיף המדף של החברה מיום , ) הדוחות הכספיים השנתיים-ן להל(

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים 
וכן בהתאם , "דיווח כספי לתקופות ביניים "-  34קופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי לת

  .1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(של תקנות ניירות ערך ' להוראות הגילוי לפי פרק ד
  

וחדים עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מא
  .עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים

  
  

  עונתיות  -: 3באור 
  

נוכחות ומשאבי אנוש קיימת מגמת עונתיות קלה בשירותים אותם , בתחום פעילות מתן שירותי שכר
ן עונתיות זו באה לידי ביטוי בעלייה בהיקף שירותי השכר הניתנים במהלך הרבעון הראשו. מעניקה החברה

במהלך רבעון זה קיים ביקוש לשירותים נוספים מעבר לשירותים השוטפים הניתנים על ידי . של השנה
השירותים הנוספים הינם שירותים המכילים מידע אודות שנת העבודה . החברה ללקוחותיה במהלך השנה

שפע מהעונתיות הרבעון הרביעי מו, בנוסף. שהסתיימה והדרושים לצרכים פנימיים וחיצוניים של הלקוחות
 והמתאפיינת בעלייה בהיקף המכירות שמקורה באופיים של ITהקיימת במכירות מוצרי טכנולוגית מידע 

  .ארגונים לדחות את תקציבי הרכש שלהם לסוף שנה
  
  

  מגזרי פעילות  -: 4באור 
  

  כללי  .א
  

ל היחידות הקבוצה בנויה לפי יחידות עסקיות בהתבסס על המוצרים והשירותים ש, למטרות ניהול
  :מגזרי פעילות כדלקמןשני העסקיות ולה 

  
נוכחות , שירותי שכר

  ומשאבי אנוש 
הן כלשכת שירות מקצועית , מעניקה הקבוצה, בתחום פעילות זה -

והן באמצעות ) ASP) Application Service Providerבמתכונת 
תוכנות מקומיות המותקנות במשרדי הלקוח והמותאמות לצרכיו 

  .נוכחות וניהול משאבי אנוש,  שירותי ניהול שכר,הייחודיים
     

שיווק והטמעת מוצרי 
  ITטכנולוגיית מידע 

בעצמה ובאמצעות חברות , בתחום פעילות זה עוסקת החברה -
, בשליטתה במכירת והטמעת פתרונות מחשוב בתחום השרתים
, תשתיות מחשוב ומתן פתרונות אבטחת מידע ומניעת הונאה

  . עסקיתבהפצת מוצר בינה
  

לאור . HPS מכרה החברה את מלוא החזקותיה במניות חשבים 2011 ,בחודש מרס', א5כאמור בבאור 
לרבות סיווג מספרי (דיווח - כמגזר ברHPSחדלה החברה מלהציג את תוצאות חשבים , האמור
  .והם הוצגו בדוחות כספיים אלו במסגרת רווח מפעילות שהופסקה) השוואה
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  )המשך ( פעילותמגזרי  -: 4באור 
  

  דיווח בדבר מגזרי פעילות  .ב
    

 

,שירותי שכר
נוכחות 
ומשאבי 
 אנוש

שיווק ומכירה
של מוצרי 
טכנולוגיית 

 כ"סה התאמות ITמידע 
 ח"אלפי ש  
      

לתקופה של שלושה חודשים 
,  במרס31שהסתיימה ביום 

     )בלתי מבוקר (2011
       

 70,319 - 28,180 42,139 נייםהכנסות מחיצו
 - )149( 138 11 מגזריות-הכנסות בין

      
 70,319 )149( 28,318 42,150 כ הכנסות"סה

     
 17,819 - 1,369 16,450 רווח מגזרי

     
 324     הוצאות שלא הוקצו

      
 2,293     נטו, מימוןהוצאות 

      
 15,202     רווח לפני מסים על ההכנסה

       
לתקופה של שלושה חודשים 

,  במרס31שהסתיימה ביום 
          )בלתי מבוקר (2010

          
 60,071 - 21,552 38,519 הכנסות מחיצוניים

 - )143( 136 7 מגזריות-הכנסות בין
       
 60,071 )143( 21,688 38,526 כ הכנסות"סה

     
 16,733 - 2,835 13,898 רווח מגזרי

     
 330     הוצאות שלא הוקצו

      
 325     נטו, הכנסות מימון

      
 16,728     רווח לפני מסים על ההכנסה

      
 31 לשנה שהסתיימה ביום

      )מבוקר (2010, בדצמבר
      

 246,934 - 99,549 147,385  הכנסות מחיצוניים
 - )757( 637 120  מגזריות-הכנסות בין

      
 246,934 )757( 100,186 147,505  כ הכנסות"סה
      

 57,566 - 11,039 46,527  רווח מגזרי
      

 1,507     הוצאות שלא הוקצו
      

 6,673     נטו, מימוןהוצאות 
      

 49,386     רווח לפני מסים על ההכנסה
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  וחיואירועים מהותיים בתקופת הד  -: 5באור 
  

   פעילות שהופסקה- HPSחשבים   .א
  

חשבים ("מ "שכר ומשאבי אנוש בע התקשרו חשבים הרגל פתרונות 2011,  בינואר25ביום   -  
קו ("מ "חברה בת בבעלות מלאה של החברה וקו מנחה ושירותי מידע ותקשורת בע, ")הרגל
לקו ) 50% (HPSבהסכם לפיו תמכור חשבים הרגל את מלוא אחזקותיה בחשבים ") מנחה

את ז,  הושלמה העסקה כאמור2011,  במרס29ביום . ח" מיליון ש22.18מנחה בתמורה לסך של 
לאחר קבלת אישור הממונה להגבלים העסקיים והקבוצה חדלה מלהחזיק במניות חשבים 

HPS באופן שלמועד אישור הדוחות הכספיים הקבוצה אינה עוסקת בתחום הפעילות של מתן 
  .שירותי מידע עסקי

  
סווגו , )שרותי מידע עסקי(מגזר פעילות נפרד היוותה  HPSמאחר שפעילותה של חשבים   -  

,  בכל התקופות המדווחות לרבות הרווח שנבע ממכירתהHPSת פעולותיה של חשבים תוצאו
  ".רווח מפעילות שהופסקה"במסגרת סעיף , כאמור לעיל

  
  :מידע נוסף על הפעילות שהופסקה  -  

  
      :תוצאות הפעולות המתייחסות לפעילות שהופסקה    

   
   החודשים שהסתיימו3-ל

    במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר31

   2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
            

  12,587 2,653   3,140 הכנסות
  10,172 2,167   2,591 הוצאות

      
 2,415 486  549 רווח מפעילות שהופסקה

 - -   9,616  רווח ממימוש פעילות שהופסקה
      

 2,415 486  10,165  סך הכל רווח מפעילות מופסקת
  

    
  :פעילות שהופסקהנטו המתייחסיםל, המזומנים המזומניםתזרימי     

   
   החודשים שהסתיימו3-ל

    במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר31

   2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
            

 3,753 896  1,395 תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת
ששימשו (תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות 

 )2,880( )2,619(  17,676  השקעה) לפעילות
ששימשו (תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות 

 78 2,250  )141(  מימון) פעילות
      

 951  527  18,930  סך תזרימי המזומנים
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  )המשך (אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 5באור 

  
  )המשך (HPSחשבים   .א
  

 :נכסים והתחייבויות המיוחסים לפעילות שהופסקה למועד הפסקת הפעילות    
 

בלתי מבוקר  

 ח"אלפי ש  
  נכסים שוטפים

  
 4,455 מזומנים ושווי מזומנים

 2,582 לקוחות
 74 חייבים ויתרות חובה

  
   שוטפיםלאנכסים 

  
 581 רכוש קבוע 

 12,970 מוניטין
 2,092 נכסים בלתי מוחשיים 

   
  התחייבויות שוטפות

  
 )565( אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 )412( התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 )871( זכאים ויתרות זכות

 )47( מסים שוטפים לשלם
 )7,053( הכנסות מראש

  
  שוטפותלא התחייבויות 

  
 )2,263( הכנסות מראש

 )1,125( הלוואות מתאגידים בנקאיים
 )574( התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 )712( מסים נדחים
   

 9,132  נטו שנגרעו למועד הפסקת האיחוד, נכסים
 
  מ"רכישת פעילות אנקור מערכות בע: צרוף עסקים  .ב
  

חברה , ")אנקור מערכות: "להלן(מ "סכם עם אנקור מערכות בע בה !We התקשרה8.2.2011ביום   
, גיבוי נתונים, העוסקת במכירה ויישום של פתרונות בתחומי אחסון נתונים, מ"בשליטת רדט בע

באמצעות אנקור תשתיות  (!Weבמסגרתו תרכוש , ושירותי ענן מחשוב) DRP(התאוששות מאסון 
את מלוא פעילותה העסקית של ")) אנקור מחשוב:"ןלהל(חברה בת בבעלותה המלאה , מ"מחשוב בע

, ההתקשרויות, מערכות המחשב והתוכנות, הרכוש הקבוע, המלאי, אנקור מערכות ובכלל זה
  . הידע והמידע של אנקור בתחום פעילותה, הקניין הרוחני, רשימת לקוחות, המוניטין

  
סכום , ועד השלמת העסקהבמ,  לשלם לאנקור!Weהתחייבה , בתמורה לנכסים הנרכשים כאמור  

וזאת בגין , ח"ש מליון 3סך של , לשלם לבעל השליטה באנקור,  ובנוסףח"ש מליון 29כולל של 
העסקה "). עלות רכישה:"להלן(התחייבותו שלא לעסוק בתחום הפעילות לתקופה שהוגדרה בהסכם 

יערכו , עסקהלאחר השלמת ה, באופן שהצדדים, 2011,  בינואר1הינה רטרואקטיבית החל מיום 
זאת על פי , התחשבנות בקשר עם הכנסות והוצאות תחום הפעילות לפני ואחרי מועד זה כאמור

  . מנגנון התחשבנות הקבוע בהסכם
  

 2011,  במרס22ביום , הושלמה העסקה כאמור, לאחר שנתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה  
  .")מועד השלמת העסקה:"להלן(
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  )המשך (תיים בתקופת הדיווחאירועים מהו  -: 5באור 

  
  )המשך (מ"רכישת פעילות אנקור מערכות בע: צרוף עסקים  .ב
   

  We! של הפעילות רכישה לנכסים וההתחייבויות ה ביצעה במהלך תקופת הדוח ייחוס זמני של עלות
עלות הרכישה וכן השווי ההוגן . ונעזרה לשם כך בעבודתו הכלכלית של מעריך שווי חיצוניהנרכשת 

.  הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ניתנים להתאמה סופית עד שנים עשר חודשים ממועד הרכישהשל
  :להלן השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות ליום הרכישה

    
  תקופת הפחתה  ח"אלפי ש  
      

    1,314  נטו, חייבים ויתרות חובה
    1,000  מלאי

   שנים3-6  634  רכוש קבוע 
  ם שני4  3,000  תחרות-הסכם אי

 4עיקר ההפחתה תוך ( שנים 7  7,382  קשרי לקוחות
  )שנים

    )152(  נטו, זכאים ויתרות זכות
      

    13,178  נטו, נכסים מזוהים
  אינו מופחת  18,822  מוניטין

      
    32,000  הרכישהסך עלות 

  
מחזור ההכנסות לשלושה חודשים שהסתיימו , במידה וצירוף העסקים היה מתבצע בתחילת השנה

  .ח" מליון ש3.2-היה גדל בכהגולמי ח והרווח " מליון ש24- היה גדל בכ2011,  במרס31 ביום
  
  
 15,468,  לחברה!We- את מלוא החזקותיהם ב!We- מכרו שני בעלי מניות ב2011,  במרס17ביום   .ג

ח " אלפי ש2,922-בתמורה לסך של כ, !We מההון מניות המונפק והנפרע של 9%המהוות , מניות
באופן שלמועד פרסום הדוחות , ) נגזרה מהמחיר למניה כפי שנקבע באופציית המכרהתמורה(

מוחזקת על ידי בעל מניות , 5% ויתרת !We מהונה המונפק של 95%-הכספיים מחזיקה החברה ב
  .!Weאחד ממייסדי 

  
ה  החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החבר2011,  במרס20ביום   .ד

  .2011,  במאי3שולם ביום הדיבידנד האמור . ח" אלפי ש22,403-כבסך של 
  
 כתבי 50,000 לחברה על מימוש ,נושא משרה בחברה, עינתאורי  הודיע מר 2011,  במרס27ביום   .ה

חלק בדרך של תשלום מחיר המימוש וחלק בדרך של קבלת מרכיב , אופציה למניות של החברה
הקצתה החברה למר , באופן שכנגד מימוש כתבי האופציה כאמור, )Cashless Exercise(ההטבה בלבד 

 . מניות של החברה25,000, עינת
  
  

  ארועים לאחר תקופת הדיווח  -: 6באור 
  

 . של תשקיף מדףפרסום  אישר דירקטוריון החברה 2011, במאי 23ביום   
  

  
  
  
  
  

  
- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  - -  
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  לתקנות ניירות ערך' ד38לפי תקנה של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד דוח מיוחד 
  1970-ל"התש, )יידייםדוחות תקופתיים ומ(

  
  

  מבוא
  

, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38המובא לפי תקנה הנפרד סקרנו את המידע הכספי הביניים 
 באותו ה של שלושה חודשים שהסתיימ ולתקופה2011 , במרס31ליום , )ברה הח-להלן (מ " של חילן טק בע1970-ל"התש
אחריותנו היא להביע מסקנה על . הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברההמידע הכספי הביניים . תאריך

  .המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו
  
  

רווח חלקה של החברה בהמידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר  את סקרנולא 
 במרס 31ה ביום חודשים שהסתיימח לתקופה של שלושה " אלפי ש549 - כת הסתכם לסך של חברה מוחזקשל אותה 

ככל , הדוחות הכספיים של אותה חברה נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו. 2011
  .אחריםבגין אותה חברה מבוססת על דוחות הסקירה של רואי חשבון ה שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים

  
  

  היקף הסקירה
  

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  "-  של לשכת רואי חשבון בישראל 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר , מורכבת מבירוריםסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים ". הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות

סקירה הינה . ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים, החשבונאייםעם אנשים האחראים לעניינים הכספיים ו
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

 אין, בהתאם לכך. מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת
  .אנו מחווים חוות דעת של ביקורת

  
  

  מסקנה
  

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים
לתקנות ניירות ' ד38בהתאם להוראות תקנה , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערוך"שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ

  .1970-ל"התש, )ים ומיידייםדוחות תקופתי(ערך 
  
  
 קוסט פורר גבאי את קסירר  ,אביב-תל
 רואי חשבון  2011, במאי 25
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  'ד38דוח מיוחד לפי תקנה 
  

  המאוחדיםביניים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים 
  

  המיוחסים לחברה
  
  
  
  

המאוחדים של הקבוצה ליום ביניים מתוך הדוחות הכספיים  חברהלהמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
 'ד38לתקנה המוצגים בהתאם , ) דוחות מאוחדים- להלן( המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים 2011, מרס ב31

  .1970-ל"התש ,)דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך 
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    במרס31ליום 
  ליום

  בדצמבר31
    2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש    
            

         נכסים שוטפים
         

 50,744   70,713  30,637  מזומנים ושווי מזומנים
 7,188   16,224  8,398  השקעות לזמן קצר

 42,669   43,400  47,407  לקוחות
 731   463  1,407  חייבים ויתרות חובה
 -   40  -  מסים שוטפים לקבל

  17    -  -   ז שוטפות עם החברות המוחזקות"יתרות חו
        
 101,349   130,840  87,849  כ נכסים שוטפים"סה

        
        נכסים לא שוטפים

        
 1,003   1,508  1,019  הלוואות ויתרות חובה

נטו , מוחזקותנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות 
 74,291   57,012  113,224  ן לרבות מוניטי

 38,435   38,435  38,435  מוניטין
 7,191   7,975  6,934  רכוש קבוע

 7,629   8,587  7,170   אחריםנכסים בלתי מוחשיים
        
  166,782  113,517   128,549 
        
  254,631  244,357   229,898 
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    במרס31ליום 
  וםלי

  בדצמבר31
        2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר        
  ח"אלפי ש        
                
           

           התחייבויות שוטפות
          

 18,961   18,362  19,127    חלויות שוטפות של אגרות חוב
אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

  4,465    -  1,609     בחברה מוחזקת
 5,418   5,243  5,996    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 17,067   19,506  18,761    זכאים ויתרות זכות
 946   -  1,994    מסים שוטפים לשלם

 1,175   1,809  2,200    הכנסות מראש
  -   2,986  565    ז שוטפת עם החברות המאוחדות"יתרת חו

  -    -   22,403     דיבידנד לשלם
          
    72,655  47,906   48,032 
          

          התחייבויות לא שוטפות
          

 75,175   90,976  75,905    אגרות חוב
 זכויות שאינן מקנות שליטהאופציות מכר לבעלי 
 7,104   4,327  7,190    בחברה מאוחדת

 1,207   484  1,341    התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 1,449   1,828  1,337    מסים נדחים

          
    85,773  97,615   84,935 
          

          הון המיוחס לבעלי מניות החברה
          

 28,290   28,290  28,315    הון מניות
 131,753   131,753  131,895    פרמיה על מניות

 )4,908(   )4,908(  )4,908(    מניות אוצר
 400   198  288    קרן הון מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 )58,033(   )55,769(  )58,816(    יתרת הפסד
 )571(   )728(  )571(     לרכישת מניות החברההלוואות לעובדים

          
    96,203  98,836   96,931 
          
    254,631  244,357   229,898 
            
  
  
  
  

     2011, יבמא 25
 חביב אייזנקרפט  אבי באום אנטין רמיתאריך אישור הדוחות הכספיים

 ל כספים"סמנכ  ל ודירקטור"מנכ ר הדירקטוריון"יו 
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   החודשים שהסתיימו3-ל

    במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר31

       2011   2010    2010   
  מבוקר   בלתי מבוקר       
  ח"פי שאל       
                
         

 138,608  35,800  37,654    הכנסות 
         

 79,411  19,120  19,591    עלות המכירות והשירותים
         

 59,197  16,680  18,063    רווח גולמי
         

 4,959  1,142  1,354    הוצאות מכירה ושיווק
         

 14,234  3,606  3,438    הוצאות הנהלה וכלליות
         

 37  -  )118(     אחרות)הכנסות(הוצאות 
        

 39,967  11,932  13,389    רווח תפעולי
        

 1,553  1,063  349    הכנסות מימון
         

 )7,764(  )578(  )2,458(    הוצאות מימון
         

  *)11,775    *)3,210  2,918    קותחלק החברה ברווח חברות מוחז
        

 45,531  15,627  14,198    רווח לפני מסים על ההכנסה
         

 7,632  2,656  2,743    מסים על ההכנסה
        

 37,899  12,971  11,455     מפעילות נמשכתרווח 
            

   *)2,415    *)486  10,165     רווח מפעילות שהופסקה
            

 40,314   13,457   21,620      המיוחס לחברהרווח נקי
            

 40,314  13,457   21,620     רווח כולל המיוחס לחברה
  
  
  
  
  . להלן3ראה , הותאם למפרע  *)
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   החודשים שהסתיימו3-ל

    במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר31

    2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש    
            

         תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
         

 40,314   13,457  21,620   המיוחס לחברהנקירווח 
        

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
        :החברה

        
        :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה

        
 4,931   1,217  1,289  פחת והפחתות

והתחייבויות נכסים , רוך התחייבויות לתאגידים בנקאייםשע
 6,441   99  1,817  אחרות לזמן ארוך וזמן קצר
 287   85  45  עלות תשלום מבוסס מניות

 334   56  152  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהשערוך אופציות מכר 
 49   -  )16(   ממימוש רכוש קבוע)וחרו(הפסד 

  )2,415(    )486(   )10,165(   רווח מפעילות מופסקת
 )11,775(   )3,210(  )2,918(  רווח מחברות מוחזקות

 7,632   2,656  2,743  מסים על ההכנסה
 723   -  134  נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

דים בשווי הוגן דרך רווח או  ערך ניירות ערך הנמד)עליית(ירידת 
 )900(   )1,024(  116  הפסד

        
  )6,803(  )607(   5,307 

        :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה
        

 )4,075(   )4,806(  )4,738(   בלקוחותעלייה
 )18(   250  )676(   בחייבים ויתרות חובה)עלייה (ירידה

 552   165  693  ת לספקים ולנותני שירותיםעלייה בהתחייבויו
 )2,505(   1,309  1,193  בזכאים ויתרות זכות) ירידה( עלייה
 )1,704(   )1,070(  1,025  הכנסות מראשב) ירידה(עלייה 

        
  )2,503(  )4,152(   )7,750( 
        

        : בחברה עבורתקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
        

 )5,006(   -  -  ריבית ששולמה
 421   80  25  ריבית שהתקבלה
  1,824    -  10   מסים שהתקבלו
 )8,031(   )1,855(  )1,817(  מסים ששולמו

 6,460   76  281  דיבידנד שהתקבל
        
  )1,501(  )1,699(   )4,332( 
        

 33,539   6,999  10,813  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה
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   החודשים שהסתיימו3-ל

    במרס31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר31

    2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש    
            
         

         תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
        

 )2,531(   )905(  )480(  רכישת רכוש קבוע
 )6,000(    -  -   רכישת חברה מוחזקת

 )606(   )41(  )139(  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 124   -  16  תמורה ממימוש רכוש קבוע

ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך ) רכישת(תמורה ממימוש 
 3,420   )5,141(  )1,405(  רווח או הפסד

 -   -  )26,000(  מתן הלוואה לחברה מוחזקת
 400   -  -  הלוואה לבעל עניין גביית

 100   -  -  הלוואה לנושא משרהגביית 
        

 )5,093(   )6,087(  )28,008(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של החברה
        

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
        

ת שליטה בחברה  לבעלי זכויות שאינן מקנומימוש אופציית מכר
 -    -  )2,922(  מאוחדת

 )29,121(   -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 
 )18,539(     -  -   פרעון אגרות חוב

 166   9  -  פרעון הלוואות עובדים ששימשו לרכישת מניות החברה
 -    -  10  אופציות למניותכתבי מימוש 

        
מימון של ) ימשו לפעילותשש(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  )47,494(   9  )2,912(  החברה
        

 )19,048(    921  )20,107(   במזומנים ושווי מזומנים )עלייה(ירידה 
        

 69,792   69,792  50,744  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
        

 50,744   70,713  30,637  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
          
          
 
         פעילויות מהותיות שלא במזומן של החברה )א(
          

 
 נכסים קבועים ונכסים בלתי מוחשיים )רכישת(מימוש 
 )266(   54  )115(  באשראי

 6,964   -  -  אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 -   -  )22,403(  דיבידנד שהוכרז וטרם שולם 
         
   )22,518(  54   6,698 
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  כללי  .1
  

 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו 2011,  במרס31ליום מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת 
במידע כספי יש לעיין . 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידים(לתקנות ניירות ערך ' ד38בהתאם להוראות תקנה , תאריך

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2010,  בדצמבר31נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים ליום 
  .2011, במאי 23 כפי שנכללו בתשקיף המדף של החברה מיום ולבאורים אשר נלוו אליהם

  
  יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות  .2

  
   עם חברות מוחזקותיתרות ועסקאות

  
  עם חברות מוחזקותשוטפות יתרות   .א

  בדצמבר31    במרס31    
    2011   2010   2010  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש    
            

  17  -   -   חייבים ויתרות חובה

          
  - 2,986   536  זכאים ויתרות זכות

  
  דיבידנד  .ב

  
  2011 בשנת החלוק

  
  .ח"שאלפי  349  של דיבידנד בסךחילן פנסיה ישיר  הבתהחברהיזה ושילמה הכר 2011 במרס 22ביום 

  
  HPSחשבים בחזקות המכירת   .3
  

וסיווגה  HPS בחשבים מ"חשבים הרגל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בעבאשר למכירת מלוא החזקותיה של   
  . לדוחות הכספיים המאוחדים' א5ראה באור , כפעילות מופסקת

  
  !ווי  . 4
  

  שת פעילות אנקור מערכותרכי  .א
  

 העמידה החברה , לדוחות הכספיים המאוחדים'ב5במסגרת רכישת פעילות אנקור מערכות כמפורט באור 
ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן  .לצורך מימון הרכישה! לווי ח"ש מליוני 26הלוואה בסך של 

  .2012 באפריל 1 אך יהיו לא לפני ,מועדי הפרעון טרם נקבעו. 4.5%ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 
  
  .לדוחות הכספיים המאוחדים' ג5ראה באור !  נוספים מהון המניות של ווי9%באשר לרכישת   .ב
  

  הון עצמי  .5
  

  דיבידנד  .א
  

   החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה בסך של 2011,  במרס20ביום 
  .2011,  במאי3יבידנד האמור שולם ביום הד. ח" אלפי ש22,403 -כ
  

  .לדוחות המאוחדים' ה5באשר למימוש כתבי אופציה על ידי נושא משרה בחברה ראה באור   .ב
  

  . אישר דירקטוריון החברה פרסום של תשקיף מדף2011, במאי 23ביום   .6
  
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 )א(ג38  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנהרבעונידוח 

  2011לרבעון הראשון של שנת 

אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה , החברהבפיקוח הדירקטוריון של , ההנהלה

  .חברהפנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי ב

  :חברי ההנהלה הם, לעניין זה

  ;מנהל כללי, אבי באום  .1

  ;ל כספים"סמנכ, חביב אייזנקרפט  .2

אשר , חברהבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים ב
או , תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם

אשר נועדו , חברהוח דירקטוריון הבפיק, בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים
לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם 

 נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות חברהולהבטיח כי מידע שה, להוראות הדין
  .מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין, מעובד, הדין נאסף

 נדרש חברהבקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שה, בין השאר, מית כוללתהבקרה הפני
לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר , חברהנצבר ומועבר להנהלת ה, לכלותו כאמור

וזאת כדי לאפשר , ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים
  .רישת הגילויבהתייחס לד, קבלת החלטות במועד המתאים

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק , בשל המגבלות המבניות שלה
  .ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח 
הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית  –להלן  (31.12.2010תיימה ביום התקופתי לתקופה שנס

 הערכה על בהתבסס; חברההעריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית ב, )האחרון
 31.12.2010 ליום כאמור הפנימית הבקרה כי למסקנה הגיעו חברהה והנהלת  הדירקטוריון,זו

  .היא אפקטיבית

דיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לא הובא לי, עד למועד הדוח
 השנתי הדוח במסגרת שהובאה כפי, הפנימית הבקרה לשנות את הערכת האפקטיביות של

 ;הבקרה הפנימית האחרון בדבר

בהתבסס על הערכת האפקטיביות על הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר , למועד הדוח
 כאמור והדירקטוריון ההנהלה לידיעת שהובא מידע על ובהתבסס ,הבקרה הפנימית האחרון

 . הבקרה הפנימית היא אפקטיבית לעיל
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  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי 
  

  :מצהיר כי, אבי באום, אני

 2011רבעון הראשון של שנת ל) חברהה -להלן  (מ"חילן טק בעהדוח הרבעוני של בחנתי את  )1(
   ;)הדוחות -להלן (

אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג הדוחות , לפי ידיעתי )2(
לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם , של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, מצגים

מכל , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי )3(
 חברהתוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

 .לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון , חברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה )4(
יווח הכספי ועל בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הד, חברהה

 :הגילוי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   )א(
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה 

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו , לעבד,  לאסוףחברהעל יכולתו של ה
וח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות להטיל ספק במהימנות הדיו

   –וכן ; הדין

שבה מעורב המנהל הכללי או מי , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  )ב(
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

 ;הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 :חברהלבד או יחד עם אחרים ב, אני )5(

, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים  )א(
לרבות חברות מאוחדות שלו , חברההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

מובא , 1993- ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 
  –וכן ;  תקופת ההכנה של הדוחותבפרט במהלך, חברהלידיעתי על ידי אחרים ב

, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים  )ב(
המיודעים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הכספיים בהתאם להוראות הדין

לא הובאו לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון   )ג(
אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת , לבין מועד דוח זה) לפי עניין, רבעוני או תקופתי(

הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 
 . חברההגילוי של ה

  

  . על פי כל דין, כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחראין באמור לעיל 

      _______________________                                                                           

  ל"מנכ,        אבי באום                                                                               25.5.2011:   תאריך
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  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 
  

  :מצהיר כי, חביב אייזנקרפט, אני

רבעון הראשון של ל) חברהה  - להלן   (מ"חילן טק בעבחנתי את הדוח הרבעוני של  )1(
  ;)הדוחות –להלן  (2011שנת 

הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת , לפי ידיעתי )2(
ביניים אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של 

לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם , עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם
 ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, צגיםמ

הדוחות הכספיים ביניים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת , לפי ידיעתי )3(
תוצאות , את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, ביניים משקפים באופן נאות

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים חברההפעולות ותזרימי המזומנים של ה
 ;הדוחות

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של , חברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה )4(
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על , חברהדירקטוריון ה

 :הדיווח הכספי ועל הגילוי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   )ד(
כספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה הבקרה הפנימית על הדיווח ה

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו , לעבד,  לאסוףחברהעל יכולתו של ה
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

   –וכן ; הדין

כללי או מי שבה מעורב המנהל ה, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  )ה(
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

 ;הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 :חברהלבד או יחד עם אחרים ב, אני )5(

, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים  )ו(
לרבות חברות מאוחדות שלו , חברהלהמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

ככל , 1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 
מובא לידיעתי על , שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות

  –וכן ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות, חברהידי אחרים ב

,  וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחיאו, קבעתי בקרות ונהלים  )ז(
המיודעים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הכספיים בהתאם להוראות הדין

לא הובאו לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון   )ח(
המתייחס לדוחות כספיים ביניים , לבין מועד דוח זה) לפי עניין, וני או תקופתירבע(

אשר יש בו כדי לשנות את , ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים
מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 

 . חברההכספי ועל הגילוי של ה

  

  . על פי כל דין, די לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחראין באמור לעיל כ

  

________________________                                                                                           

 ל כספים        "סמנכ, נקרפטחביב אייז                                                            25.5.2011: תאריך
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