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  חילן בע"מחילן בע"מ

  דירקטוריון דירקטוריון הה  דוחדוח

  20122012, , בספטמברבספטמבר  3030ביום ביום   מומולרבעון שהסתיילרבעון שהסתיילתקופה ולתקופה ו

  

 תקופהלולרבעון בע"מ  דירקטוריון החברה מתכבד בזאת להגיש את הדוחות הכספיים המאוחדים של חילן

. 1970-התש"ל ,)ייםדומיבהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  2012, בספטמבר 30ביום  המשהסתיי

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

בהקשר למידע הכספי הכולל שניתן בדוחות  2012, בספטמבר 30ביום שהסתיימו רבעון תקופה ולהדירקטוריון ל

  .2011בדצמבר,  31הכספיים השנתיים ליום 

  

צמת של העניינים בהם הוא עוסק ונערך בהתחשב בכך שבפני דוח הדירקטוריון כולל סקירה במתכונת מצומ

  .2011לדצמבר,  31הקורא מצוי דוח דירקטוריון החברה לשנה שנסתיימה ביום 

  

הסברי הדירקטוריון לגבי מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעילותו, הונו הסברי הדירקטוריון לגבי מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעילותו, הונו   --חלק א' חלק א' 

  העצמי ותזרימי המזומנים שלו :העצמי ותזרימי המזומנים שלו :

  נתונים עיקריים מתיאור עסקי התאגיד  .א

ון למועד הדוח, עוסקת החברה, בעצמה ובאמצעות החברות שבשליטתה, בשני תחומי פעילות נכ

  כדלקמן:

 שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש  1.1

. החברה הנה חברה מובילה 2012, בספטמבר 30-למהכנסות החברה במאוחד  46%-תחום זה מהווה כ

המשאב האנושי. הקבוצה מעניקה את בישראל בתחום מתן שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש לניהול 

) והן באמצעות ASP )Application Service Providerשירותיה הן כלשכת שירות מקצועית במתכונת 

תוכנות מקומיות המותקנות במשרדי הלקוח, שירותי ניהול שכר, נוכחות וניהול משאבי אנוש, 

ה החברה תפישה חדשנית השיק 2011שנת במהלך  המותאמות לצרכיו הייחודיים של כל לקוח.

" המצליבה בין כל הנתונים הרבים שנצברים במערכות התפעוליות VALUEומתקדמת בשם "חילן 

חשפה החברה  ,"VALUEומפיקה מהם ערך ניהולי ממשי ללקוחותיה. עם השקת התפישה של "חילן 

המשאב האנושי של  ומתקדם לניהול חכםוחילן פנסיה  BIכגון חילן חבילת מוצרים ושירותים חדשים 

   בארגון.

 ) ITטכנולוגיות מידע  (  1.2

עוסקת פעילות זה תחום ב. 2012, בספטמבר 30-למהכנסות החברה במאוחד  54%-תחום זה מהווה כ

בעלי ערך מוסף ללקוחותיה שהינם  ITהחברה במתן שירותים ופתרונות מתקדמים במספר תחומי 
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הינם: של הקבוצה תחומי הפעילות המרכזיים  בתחום עיסוקן.וזאת באמצעות חברות בנות המתמחות 

), ואנקור  !Weבאמצעות ות (תשתיות מחשוב מתקדמבתחום  םשירותיהעמדת ו םפרויקטיביצוע 

של תוכנת   BI), שיווק והטמעת פתרונות !We(בעיקר באמצעות  אבטחת מידע אספקת פתרונות בתחום

QlikView באמצעות חברת) SP DATA  חברתהמשמשת כנציגת  QlikTech(הבינלאומית בישראל.   

  מהותיים םהתקשרויות ואירועי  .ב

   il A+/Positiveשינוי תחזית הדירוג לחיובית ודירוג החברה  1.3

("מעלות") על שינוי  Standard & Poor's Maalotהודיעה ועדת הדירוג של  2012בנובמבר,  4ביום 

ה עקבית במינוף החברה. על תחזית הדירוג של החברה לחיובית עקב המשך הצמיחה בחברה ויריד

 12פי מעלות, שינוי תחזית הדירוג משקף את האפשרות שמעלות תעלה את דירוג החברה במהלך 

 -מעלות. דירוג החברה עודכן לבמדדים שנקבעו על ידי החודשים הקרובים כפוף לעמידת החברה 

ilA+/Positive  ודרוג סדרת אגרות החוב (סדרה ב') אושרר+ilA 4החברה מיום  (ראה דיווח 

). אגרות החוב (סדרה ב') של החברה דורגו 2012-01-271269מספר אסמכתא  2012בנובמבר, 

), כאשר ממועד הדירוג הראשוני לא ilA+/Stableבדירוג ( 2007לראשונה על ידי מעלות בחודש מאי 

 חל שינוי בדירוג.

  ת דיבידנדוחלוק 1.4

חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה  החליט דירקטוריון החברה על 2012במרס,  12ביום 

. לפרטים ראה דיווח מיידי 2012במאי,  3-אלפי ש"ח. הדיבידנד האמור שולם ב 22,450-בסך של כ

  ).2012-01-066093(מס' אסמכתא  2012מרס,  13שפרסמה החברה ביום 

עלי מניות החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לב 2012, באוגוסט 20ביום 

לפרטים ראה  .2012, באוקטובר 30-אלפי ש"ח. הדיבידנד האמור שולם ב 11,250-החברה בסך של כ

  ).2012-01-215229(מס' אסמכתא  2012באוגוסט,  21 דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום

  שינוי שם החברה 1.5

" לשמה אושר ברשם החברות שינוי שם החברה מהשם"חילן טק בע"מ 2012באוגוסט,  30ביום 

(מס'  2012בספטמבר,  2"חילן בע"מ", לפרטים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  -הנוכחי 

), בהמשך לדיווח החברה בדבר שינוי שמה, פרסמה הבורסה לניירות 2012-01-228126אסמכתא 

את השינויים שיחולו בפרסומי הבורסה  2012בספטמבר,  4ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ביום 

בספטמבר,  6קשר עם שם החברה וניירות הערך של החברה. השינויים כאמור נכנסו לתוקף ביום ב

  .2012בספטמבר,  4. לפרטים ראה דיווח מיידי מיום 2012
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  אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 1.6

  אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה החלטות שתמציתן כדלקמן: 2012ביולי,  10ביום 

הסכם הניהול עם מר אבי באום, בעל השליטה, דירקטור המשך התקשרות החברה ב  .א

להלן ובחלק א' לדוח העסקה המתוקן אשר פרסמה  1.11ומנכ"ל החברה, כמתואר בסעיף 

  ).2012-01-163326(מס' אסמכתא  2012ביוני,  21החברה ביום 

  שינוי שם החברה לשמה הנוכחי "חילן בע"מ".  .ב

פורר, גבאי את קסירר כרואה חשבון מבקר של  מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט,     .ג

החברה לתקופה שעד תום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את 

  שכרו, בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.

מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה: רמי אנטין, אבי באום, דורית סלינגר   .ד

  שתתקיים לראשונה לאחר מועד אישור המינוי.  ומירון אורן עד לתום האסיפה השנתית

הארכת כהונתו של מר דרור מיזרץ כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופה נוספת של שלוש   .ה

שנים, החל מיום אישור האסיפה הכללית את המשך כהונתו. מר מיזרץ זכאי לגמול שנתי 

תקנות וגמול השתתפות בגובה "הסכום המרבי", לדירקטור חיצוני מומחה כאמור ב

("תקנות הגמול"),  2000-החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

  וזאת בהתאם לדרגת ההון של החברה כמפורט בתקנות הגמול. 

יובהר כי הגב' עליזה רוטברד חדלה לכהן כדירקטורית בחברה ממועד אסיפת בעלי המניות, היינו 

סיום כהונתה של הגב' רוטברד, ראו דיווח מיידי אשר פרסמה . לפרטים אודות 2012ביולי,  10מיום 

  )2012-01-183087(מס' אסמכתא  2012ביולי  11החברה ביום 

  הסכם ניהול חדש עם בעל השליטה ומנכ"ל החברה 1.7

אישרה אסיפת בעלי המניות, לאחר שנתקבל אישור והמלצת ועדת הביקורת  2012ביולי,  10ביום 

, את התקשרות החברה 2012במאי,  20ישור דירקטוריון החברה מיום וכן א 2012במאי,  17מיום 

בהסכם ניהול חדש (להלן: "הסכם הניהול החדש") עם חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של 

 -מר אבי באום, דירקטור, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה (להלן בהתאמה: "חברת הניהול" ו

, 2002החברה לבין חברת הניהול מחודש דצמבר  "המנהל"), וזאת חלף הסכם הניהול הקודם בין

לפיו העמידה חברת הניהול שירותי מנכ"ל לחברה באמצעות המנהל (להלן: "הסכם הניהול 

לפרק ה' לדוח התקופתי של  21הקודם"). לעניין פירוט עיקרי הסכם הניהול הקודם, ראה תקנה 

  .2011החברה לשנת 

ניהול לחברה באמצעות המנהל, שירותי מנכ"ל פי הסכם הניהול החדש, מעמידה חברת ה-על

הכוללים, בין היתר, את הניהול השוטף של פעילות החברה, פיתוח עסקי לכלל חברות הקבוצה, 

ליווי ויעוץ בנושאים אסטרטגיים שונים הקשורים לקבוצה, ליווי, בקרה ותמיכה ניהולית לחברות 

  הול").הקבוצה בהיקף השקול למשרה מלאה (להלן: "שירותי הני



 

 5

  . 2012ביולי,  1שנים החל מיום  3הסכם הניהול החדש הינו בתוקף לתקופה של 

על אף האמור לעיל, כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא את הסכם הניהול החדש לסיום בהודעה 

יום קודם לסיום ההסכם והמנהל יהיה זכאי לחלק היחסי של המענק  90בכתב לצד השני שתימסר 

יום ההסכם בהתאם למנגנון המפורט בהסכם. כמו כן, בהסכם הניהול החדש השנתי עד למועד ס

נקבעו אירועים בהתקיימם ניתן יהיה לסיים באופן מיידי את הסכם הניהול החדש, ללא הודעה 

  מוקדמת.

בתמורה לשירותי הניהול שמעמידה חברת הניהול לחברה, תשלם החברה לחברת הניהול תשלום 

בתוספת מע"מ כדין (להלן: "דמי הניהול") וכן מענק שנתי (להלן: אלפי ש"ח  150חודשי בסך 

"המענק השנתי"), המחושב בשיעורים משתנים מתוך הרווח השנתי הנקי כהגדרתו בהסכם הניהול 

  החדש: 

מדרגת הרווח הנקי השנתי כהגדרתו 
בהסכם הניהול החדש לצורכי 

  חישוב המענק השנתי

 שיעור המענק לפי מדרגות

  0%  ח"ון שמילי 10עד 

  3%  ח"מיליון ש 25מליון ועד  10מעל 

  4%ח"מיליון ש 40ח ועד "מליון ש 25מעל 

  5%  מיליון ש"ח 40מעל 

  

חישוב גובה המענק השנתי הינו על בסיס שנתי מצטבר. היינו, היה ובשנה מסויימת יהיה לחברה 

כי קיזוז הפסד שנתי הפסד שנתי, יקוזז הפסד זה מהרווח הנקי השנתי בשנה לאחר מכן. מובהר 

כאמור יחול בגין השנה העוקבת וחברת הניהול לא תידרש להחזיר כספים לחברה בגין הפסד שנתי 

  שלא קוזז. 

ש"ח, בצירוף  2,000,000המענק השנתי לו תהא זכאית חברת הניהול לא יעלה בכל מקרה על סך של 

  מע"מ כדין ("תקרת המענק השנתי"). 

(כולל) תהא זכאית חברת הניהול לתשלום ביניים על  2014 – 2012נים כמו כן, במהלך כל אחת מהש

חשבון המענק השנתי שיחושב על בסיס הדוחות החצי שנתיים המאוחדים והסקורים של החברה 

  בשיעורים משתנים וכמפורט בהסכם הניהול החדש.

למדד  דמי הניהול, תקרת המענק השנתי ותקרת תשלום הביניים כאמור לעיל, הינם צמודים

  המחירים לצרכן.
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בנוסף לדמי הניהול והמענק השנתי תהא, זכאית חברת הניהול להטבות המקובלות בחברה לגבי 

מנכ"ל ו/או מנהלים בכירים בקשר עם אספקת שירותי הניהול לרבות בנוגע לזכאות לימי העדרות 

התחבורה,  מפאת מחלה ו/או חופשה, החזר הוצאות, תשלום ההוצאות הכרוכות באחזקת אמצעי

  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. 

קפים בתקופות הדיווח הקודמות, אזי הרווח התפעולי אילו תנאי הסכם הניהול החדש היו ת

היה גדל  2011בדצמבר,  31-ו 2011בספטמבר,  30,  2012בספטמבר,  30לתקופות שהסתיימו ביום 

אלפי ש"ח בהתאמה. לאור האמור לעיל, ההשפעה של הסכם  184 -אלפי ש"ח ו 155אלפי ש"ח,  72-ב

עלי מניות החברה ועל נתוני הרווח למניה לכל אחת הניהול החדש על נתוני הרווח הנקי המיוחס לב

  מתקופות הדיווח המוצגות בדוחות הכספיים אלה לא היתה מהותית.

 21לפרטים נוספים אודות תנאי הסכם הניהול החדש, ראו דוח עסקה מתוקן שפרסמה החברה ביום 

  ).2012-01-163326(מס' אסמכתא  2012ביוני, 

  , תל אביב8 הסכם להשכרת משרדים ברח' מיטב 1.8

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

שנים ממועד השלמת עבודות ההתאמה עם אופציה של  7, תל אביב) למשך 8בניין משרדים (מיטב 

 החברה להאריך את תקופת הסכם השכירות בשלוש שנים נוספות. דמי השכירות השנתיים צפויים

, לאחר שמרבית עבודות ההתאמה נסתיימו, 2012באפריל,  15-מליון ש"ח. ב 5.1-להסתכם בכ

בספטמבר,  30העתיקה החברה את פעילותה למבנה החדש. עלות עבודות ההתאמה שנצברו עד ליום 

אלפי ש"ח, נזקפו לסעיף רכוש קבוע במסגרת קבוצת הנכסים הלא  13,671-בסך כולל של כ 2012

יל למעבר למבנה החדש, החזירה החברה לרשות בעליהם את המשרדים הישנים שוטפים. במקב

  .2012, תל אביב) והסכמי השכירות בגינם תמו בסוף אפריל 12(המסגר 

  הסכם מסגרת לקבלת אשראי 1.9

התקשרה החברה בהסכם מסגרת אשראי עם תאגיד בנקאי ("הבנק"), לפיו  2012בינואר,  4ביום 

מיליון ש"ח ("מסגרת האשראי"). מסגרת  75ראי בסך כולל של הבנק העמיד לחברה מסגרת אש

("תקופת המסגרת").  2012בינואר,  1האשראי בתוקף למשך תקופה של שלוש שנים, החל מיום 

מסגרת האשראי תאפשר לחברה לקבל מהבנק, בתקופת המסגרת, הלוואות (עד גובה מסגרת 

ים ממועד העמדתן שתיפרענה בתשלומי קרן שנ 6האשראי) אשר מועד פרעונן הינו לא יאוחר מתום 

. הריבית בגין on callוריבית חצי שנתיים ו/או שנתיים כפי שיוסכם עם הבנק; ו/או אשראי 

האשראים שיעמיד הבנק לחברה כאמור תקבע במועד העמדת האשראי, במסלול של ריבית קבועה 

ק, כאשר שיעור הריבית ייגזר או ריבית משתנה, על פי החלטת הנהלת החברה וכפי שיוסכם עם הבנ

משיעור הריבית שמשמש את הבנק (הריבית הסיטונאית), כפי שיהיה מעת לעת, בצירוף מרווח 

 החברה לא מנצלת את מסגרת האשראי. 2012בספטמבר,  30. נכון ליום 1.3%ריבית של 
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 באס.פי דאטא אופציות מכר/רכשהארכת  1.10

מייסדים של הבין החברה לשני  2010במאי,  17-שנחתם בשל אס.פי דאטא בהסכם בעלי המניות 

) למכור PUTניתנה למייסדים אופציית מכר (, ")הצדדים להסכם בעלי המניות(" אס.פי דאטא

יום החל ממועד אישור  100במשך אס.פי דאטא) של המניות מהון  40%(לחברה את החזקותיהם 

זאת בכפוף לתנאים מסוימים כפי ו 2012 פי דאטא לרבעון השני של שנתהדו"חות הכספיים של אס.

בנוסף, ניתנה לחברה אופציית רכש  .")מועד מימוש אופציית המכר(" שנקבעו בהסכם בעלי המניות

)CALL לחייב את המייסדים למכור לה את אחזקותיהם באס.פי דאטא בהתאם למועדי מימוש (

  אופציית המכר.

כך האופציות האמורות, מוש של הצדדים להסכם בעלי המניות הסכימו להאריך את מועד המי

יום החל ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים  30רך לתקופה של ואיהמעודכן מימושן שמועד 

נעשו ההתאמות הנדרשות עקב הארכת מועד שאר תנאי האופציה ב. 2012של אס.פי דאטא לשנת 

  .המימוש

 אירועים החורגים מעסקי התאגיד הרגילים  .ג

  !Weעסקיים בחברת רת הרשות להגבלים יחק 1.11

. חוקרי רשות  !Weהגיעו חוקרי הרשות להגבלים עסקיים למשרדי חברת  2012 ,במאי 21ביום 

ושני  !Weההגבלים העסקיים ערכו חיפוש והעתיקו קבצי מחשב שונים. שני מנכ"לים משותפים של 

, אין לחברה נכון למועד פרסום דוח זהלמיטב ידיעת החברה, אנשי מכירות שלה הוזמנו לחקירה. 

 21. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום מידע נוסף בקשר עם מהות החשדות

  ).2012-01-130731(מס' אסמכתא  2012במאי 

 אירועים לאחר תקופת הדיווח   .ד

 אשרור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 1.12

לפיה תהא החברה רשאית, באישור  2011במאי,  8ם בהמשך להחלטת אסיפת בעלי המניות מיו

וועדת הביקורת והדירקטוריון, לחדש מעת לעת, את פוליסות הביטוח, כהגדרתה להלן, בסמוך 

לתום תקופתה או להחליפה במקרה הצורך, אצל אותו מבטח או אצל מבטח אחר, בגבולות אחריות 

מקובלים במועד הארכת פוליסת הביטוח, מליון דולר, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו  11.25של עד 

דולר ארה"ב, הכל בכפוף לכך  20,000ובלבד שפרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על סך של 

פוליסת " שנים. 3שהתקופה הכוללת של פוליסות הביטוח, כפי שתחודש מעת לעת, לא תעלה על 

ועד  1.9.2010ום פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה שמי –" הביטוח

-כפי שאושרה על ,מליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח 7.5, בגבולות אחריות של 31.8.2011

ראה דיווחים שפרסמה החברה . לפרטים נוספים 8.5.2011ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 

, 2011-01-143679-ו 2011-01-105677(מס אסמכתאות:  2011 ,במאי 8יום ב, ו2011באפריל  1יום ב

  . בהתאמה)



 

 8

, לאחר שנתקבל אישור ועדת 2012 ,בנובמבר 19דירקטוריון החברה, ביום  ראישרבהתאם לאמור, 

  :2012 ,בנובמבר 15הביקורת ביום 

(להלן:  31.8.2012ועד ליום  1.9.2011מיום של שנה, , לתקופה את הארכת פוליסת הביטוח .1

דולר ארה"ב  10,000,000ות של עד סך של בגבולות אחרי ,")תקופת הביטוחהארכת "

פוליסת דולר ארה"ב (להלן: " אלף 11-כלמקרה ולתקופת ביטוח, בפרמיה שנתית של 

  ");המוארכתהביטוח 

ועד  1.9.2012מיום החל , נוספת לתקופה של שנהאת הארכת פוליסת הביטוח המוארכת  .2

ולר ארה"ב למקרה ולתקופת ד 10,000,000בגבולות אחריות של עד סך של  ,31.8.2013ליום 

  . ")חדשהפוליסת הביטוח הדולר ארה"ב (להלן: " אלף 11 -כביטוח, בפרמיה שנתית של 

  הארכת הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה  1.13

 15, אישר דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת ביום 2012 ,בנובמבר 19ביום 

 2011באוגוסט,  21תוספת להסכם ניהול מיום ב חברה,, את התקשרות ה2012 ,בנובמבר

, עם חברה בבעלותו המלאה של מר רמי אנטין, יו"ר דירקטוריון החברה, ניהול")ה(להלן:"הסכם 

תוארך תקופת הסכם הניהול, לפיו מעמידה חברת הניהול שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה  לפיה

החל ממועד תום תקופת ההסכם, דהיינו החל  אחת,שנה באמצעות מר אנטין, לתקופה נוספת של 

לעניין פירוט עיקרי הסכם  .כם הניהול תיוותרנה ללא כל שינוייתר הוראות הס ;10.1.2013מיום 

  .2011לפרק ה' לדוח התקופתי השנתי של החברה לשנת  21הניהול ראה תקנה 

סיפת בעלי מניות יצוין כי התקשרות החברה בתוספת להסכם הניהול כפופה גם לקבלת אישור א

פי הסכם -להלן הטבלה המפרטת את התגמולים השנתיים להם זכאי מר אנטין על החברה ברוב רגיל.

   -הניהול

 סה"כ

[1]תגמולים בעבור שירותים   

 

 אחרשם
דמי 

 שכירות
עמלה  ריבית

דמי 

 יעוץ

מענק 

 התמדה

דמי 

 ניהול

תשלום 

מבוסס 

 מניות

מענק שכר

שיעור 

החזקה 

במניות 

 החברה

קף הי

 משרה
 תפקיד

300 - - - - - - 300 - - - --- 20% 
יו"ר 

 דירקטוריון

רמי 

 אנטין 

  
[1]

לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק,  -"תגמול" 

יות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מנ

  הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד.
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  תיקון תקנון ההתאגדות של החברה 1.14

 15, אישר דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת ביום 2012 ,בנובמבר 19ביום 

והפטור,  ביטוחה ,שיפויהפי סעי, לרבות תיקון תקנון ההתאגדות של החברהאת , 2012 ,בנובמבר

, ("חוק החברות") 1999-בעיקר לשם התאמתם לתיקונים שונים שבוצעו בחוק החברות, התשנ"ט

וכן להתאימם לחוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה),  ,16לרבות תיקון 

וי, הביטוח והפטור, לרבות סעיפי השיפ תיקון התקנון,. ("חוק אכיפה מנהלית") 2011 –התשע"א 

 פי דין.-כפוף לקבלת אישור אסיפת בעלי מניות החברה ברוב הנדרש על

  אישור תיקון כתבי שיפוי והענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה בנוסח המתוקן    1.15

 15, אישר דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת ביום 2012 ,בנובמבר 19ביום  

אשר הוענקו בעבר לנושאי משרה בחברה, בעיקר על שיפוי התיקון כתבי את לאשר  ,2012 ,ובמברבנ

מנת להתאימם לתיקונים שנערכו בחוק החברות ולהוראות חוק אכיפה מנהלית ולאשר הענקת כתבי 

השיפוי בנוסח המתוקן, לנושאי המשרה המכהנים ו/או שיכהנו כנושאי משרה בחברה מעת לעת ו/או 

מועסקים מטעם החברה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר כלשהו בו יהיו 

מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין, לרבות לבעל השליטה בחברה, מר אבי באום, 

כי תיקון כתבי השיפוי והענקתם לנושאי  יצויןהמכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה ובחברות הבנות. 

רה כאמור כפוף לאישור אסיפת בעלי מניות החברה, לרבות את תיקון סעיפי השיפוי המשרה בחב

  פי דין. -ברוב הנדרש על -והביטוח בתקנון החברה והכל 

  זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות בחברה  1.16

לזמן אסיפת בעלי מניות מיוחדת של החברה שעל  , אישר דירקטוריון החברה2012 ,בנובמבר 19ביום 

החברה תפרסם דוח מיידי לעיל.  1.15 – 1.13יומה אישור הנושאים המפורטים בסעיפים סדר 

, שיכלול, בין 2001 –בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א 

לעיל, בהתאם  1.15 – 1.13היתר, זימון אסיפה מיוחדת, לאישור הנושאים המפורטים בסעיף 

  להוראות הדין.

 לאגרות  il A+/StablePositive  שינוי תחזית הדירוג לחיובית ואשרור דירוג החברה 1.17

הודיעה ועדת הדירוג של מעלות על שינוי תחזית הדירוג של החברה לחיובית  2012בנובמבר,  4ביום 

  לעיל. 1.3. לפרטים נוספים ראה סעיף עקב המשך הצמיחה בחברה וירידה עקבית במינוף החברה

  ת של מניות החברהרכישה עצמי 1.18

מניות נוספות של החברה, כאשר מניות אלו הפכו  17,766רכשה החברה  2012באוקטובר,  3ביום 

  למניות רדומות. לפרטים נוספים ראה סעיף ה' לדוח זה.



 

 10

  ניתוח התוצאות העסקיות

  ):ח"ש(באלפי על בסיס מאוחד להלן תמצית תוצאות הפעילות של החברה      

  

אלפי  251,696לעומת  ח"שאלפי  289,361-הסתכמו ב 2012, בספטמבר 30-שהסתיימה ב לתקופההכנסות ה

בהכנסות.  15.0%-כהמהווים צמיחה של  ח"שאלפי  37,665 בתקופה המקביל אשתקד, גידול של ח"ש

אלפי  86,877לעומת  ח"שאלפי  89,807 -הסתכמו ב 2012, בספטמבר 30-לרבעון שהסתיים בהכנסות ה

בהכנסות. הצמיחה  3.4%-כהמהווים צמיחה של  ח"שאלפי  2,930מקביל אשתקד, גידול של ברבעון ה ח"ש

  לגורמים הבאים:תקופה מיוחסת להקבוצה בהכנסות 

 איחוד פעילות אנקור מחשוב.לאור   )IT(מגזר טכנולוגיות מידע צמיחה בהכנסות  .1

  הצטרפות לקוחות חדשים. .2

 ות השכר והנוכחות של החברה.הרחבת השימוש במודלים אינטגרטיביים של מערכ .3

 

 30.4%שהם  ח"שאלפי  88,087-הסתכם ב 2012, בספטמבר 30-הרווח הגולמי לתקופה שהסתיימה ב

מההכנסות התקופה המקבילה אשתקד, גידול של  31.2%שהם  ח"שאלפי  78,523מההכנסות לעומת 

 ח"שאלפי  26,512- תכם בהס 2012, בספטמבר 30-. הרווח הגולמי לרבעון שהסתיים בח"שאלפי  9,564

 .מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד 30.5%שהם  ח"שאלפי  26,457מההכנסות לעומת  29.5%שהם 

ומגידול ברווח הקבוצה מכל מגזרי הפעילות הגידול ברווח הגולמי לתקופה מקורו בצמיחה של הכנסות 

הירידה בשיעור נגד, מ. ביחס לתקופות המקבילות אשתקד ITהגולמי של מגזר טכנולוגיות מידע 

משינוי בתמהיל ההכנסות של מגזרי הפעילות כמפורט בתוצאות הפעילות לפי הרווחיות הגולמית נובעת 

  מגזרים.
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לעומת  ח"שאלפי  14,838 -ב 2012, בספטמבר 30 -הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו בתקופה שהסתיימה ב

, בספטמבר 30-רבעון שהסתיים בלשיווק הוצאות מכירה ו .בתקופה המקבילה אשתקד ח"שאלפי  14,821

מההכנסות  6.8%שהם  ח"שאלפי  5,907מההכנסות לעומת  5.3%שהם  ח"שאלפי  4,784-בהסתכמו  2012

ברבעון, ושיווק הירידה בהוצאות מכירה עיקר . ש"חאלפי  1,123, קיטון של ברבעון המקביל אשתקד

 .כנס לקוחות שערכה החברהקד בקשר לברבעון המקביל אשתשנזקפו חד פעמיות עלויות מקורה ב

לעומת  ח"שאלפי  22,098 -ב 2012, בספטמבר 30-הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופה שהסתיימה ב

בעיקר מאיחוד של פעילות שנבע  ח"שאלפי  2,924בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  ח"שאלפי  19,174

 30 -ברבעון שהסתיים בוכלליות הסתכמו  הוצאות הנהלה. ביחס לתקופה המקבילה אשתקדאנקור 

 8.0%שהם  ח"שאלפי  6,951 לעומתמההכנסות  8.5%שהם  ח"ש אלפי 7,620-ב 2012, בספטמבר

   .אלפי ש"ח 669, גידול של מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד

 17.7%שהם  ח"שאלפי  51,134- בהסתכם  2012, בספטמבר 30-הרווח התפעולי לתקופה שהסתיימה ב

, גידול של מהכנסות התקופה המקבילה אשתקד 17.5%שהם  ח"שאלפי  44,144כנסות לעומת מהה

גידול מהגידול ברווח התפעולי לתקופה נבע משיפור בתוצאות מגזרי הפעילות ובמיוחד . ח"שאלפי  6,990

 30-הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים ב .ITברווח וברווחיות התפעולית של מגזר טכנולוגיות מידע 

שהם  ח"שאלפי  13,595מההכנסות לעומת  15.7%הם ש ח"שאלפי  14,116- מסתכם ב 2012, בספטמבר

. הגידול ברווח התפעולי לרבעון נבע ש"חאלפי  521, גידול של מהכנסות הרבעון המקביל אשתקד 15.6%

  כמפורט לעיל.ביחס לרבעון המקביל אשתקד ומקיטון בהוצאות מכירה ושיווק 

לעומת  ח"שאלפי  6,401-הסתכמו ב 2012, בספטמבר 30-טו לתקופה שהסתיימה בהוצאות המימון, נ

רבעון להוצאות מימון, נטו . אלפי ש"ח 606, קיטון של בתקופה המקבילה אשתקד ח"שאלפי  7,007

בתקופה המקבילה  ח"שאלפי  2,465לעומת  ח"שאלפי  1,885-בהסתכמו  2012, בספטמבר 30-שהסתיים ב

 30-בשהסתיימו רבעון תקופה וללבהוצאות המימון הקיטון עיקר . אלפי ש"ח 580של קיטון , אשתקד

חוב שקוזז באופן חלקי על ידי עלייה המיוחס לקיטון בעלויות מימון בגין אגרות  2012, בספטמבר

הוצאות המימון שנזקפו בתקופת הדוח בגין אגרות החוב  .ניירות ערךב פעילותבהוצאות מימון אחרות ומ

   אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 5,576ש"ח לעומת אלפי  4,045-הסתכמו ב

שהם  ח"שאלפי  33,122-הסתכם ב 2012, בספטמבר 30-לתקופה שהסתיימה בהרווח מפעילות נמשכת 

 30- לרבעון שהסתיים ב. ח"שאלפי  4,985, גידול של ח"שאלפי  28,137לעומת מההכנסות,  11.4%

מההכנסות לעומת  10.1%שהם  ח"שאלפי  9,115- בילות נמשכת הרווח מפעהסתכם  2012, בספטמבר

. הגידול ח"שאלפי  619, גידול של בתקופה המקבילה אשתקדמההכנסות  9.8%שהם  ח"שאלפי  8,496

הגידול ברווח  .כל מגזרי הפעילותשל בשיפור ברווח התפעולי מקורו לתקופה ברווח מפעילות נמשכת 

ביחס לרבעון  נטו קיטון בהוצאות המימוןודול ברווח התפעולי מפעילות נמשכת לרבעון מקורו בגי

 המקביל אשתקד.
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 יבמתן שירותשעסקה עד אותו מועד , HPSחשבים מימשה החברה את החזקותיה ב 2011במרס,  29-ב

בתקופה החברה זקפה  HPSבעקבות מימוש אחזקותיה בחשבים . מידע למגזר העסקי והמשפטי

רווח חד ( ח"ש 10,375סך של מפעילות שהופסקה רווח (לאחר מס)  2011, בספטמבר 30-בשהסתיימה 

לעומת  ח"שאלפי  33,122 -הסתכם ב 2012, בספטמבר 30-תקופה שהסתיימה בהרווח הכולל ל .)פעמי

. HPSממימוש אחזקות החברה בחשבים כולו שנובע  ש"חאלפי  5,390קיטון בסך של  ח"שאלפי  38,512

אלפי  8,496לעומת  ח"שאלפי  9,115-בהרווח הכולל הסתכם  2012, מברבספט 30-רבעון שהסתיים בל

  . אלפי ש"ח 619, גידול של בתקופה המקבילה אשתקד ח"ש

   )ח"שניתוח תוצאות הפעילות לפי מגזרי פעילות על בסיס מאוחד (באלפי    .ה

 

  שכר, נוכחות ומשאבי אנוש ישירות

 9.3%-ב 2012 בספטמבר 30-נוש, צמחו ברבעון שהסתיים בשכר נוכחות ומשאבי א יהכנסות החברה מתחום שירות

סך . אלפי ש"ח 3,654, גידול של ברבעון המקביל אשתקד ח"שאלפי  39,466-ביחס ל ח"שאלפי  43,120-והסתכמו ב

 11,670 -ב 2012, בספטמבר 30-מתחום שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש צמחו בתקופה שהסתיימה בכנסות הה

צמיחה בהכנסות המשך המכלל הכנסות הקבוצה.  46%-מהווים כה ח"שאלפי  133,274-הסתכמו בוהן  ח"שאלפי 

  הבאים: מיוחס לגורמים המגזר 

 .הצטרפות לקוחות חדשים 

  של מערכות החברה.  םהאינטגרטיבייהרחבת השימוש ללקוחות קיימים במודולים 

 

, בספטמבר 30-ת והתאמות) ברבעון שהסתיים בהרווח מפעולות רגילות (לפני הוצאות שלא הוקצו לתחומי פעילו

. ח"שאלפי  622ברבעון המקביל אשתקד גידול של  ח"שאלפי  11,706לעומת  ח"שאלפי  12,328-הסתכם ב 2012

המקביל ברבעון  29.7%לעומת  28.6%הינו  2012, בספטמבר 30-שיעור הרווחיות התפעולית לרבעון שהסתיים ב

 30-בלתקופה שהסתיימה (לפני הוצאות שלא הוקצו לתחומי פעילות והתאמות)  הרווח מפעולות רגילות אשתקד.

בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  ח"שאלפי  39,975לעומת  ח"שאלפי  42,092 -בהסתכם  2012, בספטמבר

 בהרחבת סללתמוך שנועד מקצועי הרווחיות בין התקופות נבע מגיוס כח אדם  עוריבש קיטוןה. ח"שאלפי  2,117

  .משרדים החדשים של החברה ביחס לתקופה המקבילה אשתקדהעלויות מו המוצרים של תחום הפעילות
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  ITת מידע וטכנולוגי

לעומת הכנסות  ח"שאלפי  46,681-ב 2012, בספטמבר 30-ההכנסות מתחום זה הסתכמו ברבעון שהסתיים ב

 בע בעיקר מהפסקת פעילות ההפצה של נש ש"חאלפי  912קיטון של ברבעון המקביל אשתקד,  ח"שאלפי  47,593

Trend Micro הסתכמו  2012, בספטמבר 30-ביחס לתקופה שהסתיימה ב .ביחס לתקופות המקבילות אשתקד

 20.1%בתקופה המקבילה אשתקד, צמיחה של  ח"שאלפי  130,969לעומת  ח"שאלפי  157,379-הכנסות המגזר ב

תקופה המקבילה אשתקד אוחדה פעילות אנקור מחשוב החל ב .שמקורה באיחוד פעילות אנקור מחשוב בהכנסות

   הקבוצה. מכלל הכנסות 54%-מהווה כיום כ ITתחום טכנולוגיות מידע . 2011 מרסחודש מסוף 

   

, בספטמבר 30-ברבעון שהסתיים בהרווח מפעולות רגילות (לפני הוצאות שלא הוקצו לתחומי פעילות והתאמות) 

 4.4%-כהמהווים  ח"שאלפי  2,116מההכנסות לעומת רווח של  4.4%-המהווים כ ח"שאלפי  2,043-הסתכם ב 2012

הרווח מפעולות רגילות (לפני הוצאות . ח"שאלפי  73של קיטון מהכנסות תחום הפעילות ברבעון המקביל אשתקד, 

 ח"שאלפי  9,822-הסתכם ב 2012, בספטמבר 30-ב תקופה שהסתיימהשלא הוקצו לתחומי פעילות והתאמות) ב

הגידול ברווח מפעולות רגילות . אלפי ש"ח 4,832, גידול של בתקופה המקבילה אשתקד ח"שאלפי  4,990לעומת 

ביחס ) 2011(דצמבר  Trend Micro  הפסקת פעילות ההפצה שלממקורו באחוד פעילות אנקור מחשוב ולתקופה 

  .לתקופה המקבילה אשתקד
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   מצב כספי, נזילות ומקורות מימון       

  :)ח"שית נתוני מאזן על בסיס מאוחד (באלפי תמצ

  

 

מסך המאזן המסתכם  38.6%-ומהווה כ ח"שאלפי  114,761-הסתכם ב 2012, בספטמבר 30ההון ליום סך 

 30יום בלתקופה שהסתיימה . השינויים העיקריים בהון העצמי ח"שאלפי  297,397-לאותו היום ב

כולל של דיבידנד בסך חלוקות ו ח"שאלפי   33,122-מקורם ברווח הכולל שהסתכם ב 2012, בספטמבר

  . ח"שאלפי  33,700

יתרות מזומנים והוא כולל  ח"שאלפי  157,173-הסתכם ב 2012, בספטמבר 30סך הרכוש השוטף ליום 

יתרת לקוחות בסך של ו ח"שאלפי  4,864, השקעות לזמן קצר בסך ח"שאלפי  23,791בסך ושווי מזומנים 

  . 1.27-כ היחס השוטף של החברה ליום המאזן הוא  .ח"שאלפי  111,350

והן כוללות  ח"שאלפי  123,588-הסתכמו ב 2012, בספטמבר 30השוטפות ליום  תסך ההתחייבויו

אשראי , ח"שאלפי  25,902, זכאים ויתרות זכות בסך של ח"שאלפי  43,023לספקים בסך של  תהתחייבויו

חלויות ו אלפי ש"ח 11,250, דיבידנד לשלם שהוכרז בסך של ש"חאלפי  3,000מתאגידים בנקאיים בסך של 

  .ח"שאלפי  19,857שוטפות של אג"ח בסך של 

כוללים מוניטין והם  ח"שאלפי  140,224-הסתכמו ב 2012, בספטמבר 30סך הנכסים הלא שוטפים ליום 

של  21,611בסך  רכוש קבועואלפי ש"ח  20,411, נכסים בלתי מוחשיים בסך של ח"שאלפי  96,678בסך של 

לדוח  1.4משרדים החדשים של החברה כאמור בסעיף ל העלויות התאמ תריהבין  סעיף הכולל₪, אלפי 

  .הדירקטוריון

אגרות חוב והן כוללות  ח"שאלפי  59,048-ב 2012, בספטמבר 30 -סך ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ל

והלוואה מתאגיד בנקאי בניכוי חלויות  ח"שאלפי  39,445של לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות בסך 

  .אלפי ש"ח 12,000שוטפות בסך של 
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   נזילות ומקורות מימון:  .ו

  ):ח"שתמצית נתוני תזרימי המזומנים על בסיס מאוחד (באלפי 

  

אלפי  5,847-הסתכמו ב 2012, בספטמבר 30-המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ברבעון שהסתיים ב

המזומנים נטו שנבעו  .ברבעון המקביל אשתקדפעילות שוטפת שנבעו מ ח"שאלפי  5,751לעומת  ח"ש

לעומת  ח"שאלפי   45,163-הסתכמו ב 2012, בספטמבר 30-מפעילות שוטפת לתקופה שהסתיימה ב

בנטרול סעיפי הון חוזר, תזרים המזומנים הפרמננטי בתקופה המקבילה אשתקד.  ח"שאלפי  15,369

)FFO (אלפי  33,772לעומת  ח"שאלפי  42,132-הסתכם ב 2012, בספטמבר 30-ב לתקופה שהסתיימה

  .  ח"שאלפי  8,360של גידול , בתקופה המקבילה אשתקד ח"ש

- הסתכמו ב 2012, בספטמבר 30ביום בתקופה שהסתיימה מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

ששימשו מזומנים העיקר אשתקד. תקופה המקבילה ב ח"שאלפי  16,637לעומת  ח"שאלפי   16,009

ובנכסים בלתי  רכוש קבועלהשקעה ב ונועד 2012 בספטמבר, 30-תקופה שהסתיימה בבלפעילות השקעה 

  .ח"שאלפי  14,870כולל של בסך המשרדים החדשים של החברה  תהתאממוחשיים וב

-הסתכמו ב 2012, בספטמבר 30ביום בתקופה שהסתיימה מימון ששימשו לפעילות המזומנים נטו 

המזומנים עיקר אשתקד. בתקופה המקבילה  ח"שאלפי  41,765של סך לעומת  ח"שאלפי  28,745

אגרות חוב בסך  רעוןילפעדו ונ 2012 בספטמבר, 30-תקופה שהסתיימה בבמימון שימשו לפעילות ש

קוזזו בחלקם על ידי קבלת שימושים אלו  ש"ח.אלפי  22,450חלוקת דיבידנד בסך של ו ח"שאלפי  19,688

  .אלפי ש"ח 15,000מתאגיד בנקאי בסך של על ידי חברה בת הלוואה לזמן ארוך 

 23,791-בהסתכמו  2012, בספטמבר 30יתרת המזומנים ושווי מזומנים ויתרת השקעות לזמן קצר ליום 

  בהתאמה.  ח"שאלפי  4,864 -ו ח"שאלפי 

  מקורות המימון

לזמן ארוך ממחזיקי אג"ח ומאשראי  מהלוואהממקורותיה העצמיים, החברה מממנת את פעילותה 
  .וארוך בנקאי לזמן קצר
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  יחסים פיננסים - אמות מידה פיננסיות   .ז

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

-שלא יעלה מהותית מ FFO(סדרה ב'), לשמור בכל עת על יחס חוב פיננסי נטו לתזרים פרמננטי 

  ,0.88-על כ FFOעומד יחס חוב פיננסי נטו לתזרים פרמננטי  2012, בספטמבר 30נכון ליום  .2.5

 של החברה. תלהתחייבובהתאם 

  לפיו הבנק העמיד 4.1.2012") מיום הבנק("הסכם מסגרת אשראי עם תאגיד בנקאי על פי ,

 1.5סעיף כמפורט ב"), הסכם האשראי(" ש"חמיליון  75לחברה מסגרת אשראי בסך כולל של 

התחייבה החברה, כלפי הבנק לשמור בכל עת (על פי דוחותיה הכספיים לדוח הדירקטוריון, 

שנקבעו בהסכם  מסוימותיין) על אמות מידה המאוחדים, השנתיים ו/או הרבעוניים, לפי הענ

  .האשראי

   יים להלן גילו ,2011 ,באוקטובר 30של רשות ניירות ערך מיום  104-15לעמדה משפטית בהתאם

 :נוספים בקשר לעמידה באמות מידה פיננסיות של אשראי בר דיווח

  

  

  

  

  

  

  

  

 על פי הסכםהבנק ה כלפי יתועומדת החברה בכל התחייבוי 2012, בספטמבר 30נכון ליום 

 .האשראי

אמות מידה פיננסיות 

והתחייבויות אחרות שאי 

עמידה בהן תגרום לפירעון מידי 

  החברהשל הלוואות 

בחינת עמידת החברה באמות 

המידה הפיננסיות 

 30ובהתחייבויות ליום 

  2012 ,בספטמבר

האם החברה עומדת באמות 

נסיות ו/או המידה הפינ

  [לבדיקה] בהתחייבויות

לשמור בכל עת על יחס חוב 

פיננסי נטו לתזרים פרמננטי 

FFO 2.5-שלא יעלה מהותית מ. 

  .0.88-כ
בהתחייבות החברה עומדת 

  הנדרשת.

ההון העצמי של החברה לא 

  .ש"חמיליון  75יפחת מסך של 
  ש"ח.מליון  114.8 -כ

בהתחייבות החברה עומדת 

  הנדרשת.

 -ין החוב הפיננסי נטו להיחס ב

EBITDA  3לא יעלה על.  
  .0.65-כ

בהתחייבות החברה עומדת 

  הנדרשת.

היחס בין החוב הפיננסי נטו 

  .2להון עצמי לא יעלה על 
  .0.46-כ

בהתחייבות החברה עומדת 

  הנדרשת.
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  בין  2011ביולי,  24יום שנחתם בעל פי הסכםWe!  לבין תאגיד בנקאי, להבטחת אשראי ו/או

לצורך מימון  !We -שיעמיד תאגיד הבנקאי כאמור ל ח"שמליון  18הלוואה בסך של עד 

  , בין השאר, כלפי אותו תאגיד בנקאי על ההתחייבויות הבאות:!We פעילותה, התחייבה

סיות והתחייבויות אמות מידה פיננ

אחרות שאי עמידה בהן תגרום 

 !Weלפירעון מידי של הלוואות 

בחינת עמידת החברה באמות 

המידה הפיננסיות 

 30ובהתחייבויות ליום 

  2012 ,בספטמבר

האם החברה עומדת באמות 

המידה הפיננסיות ו/או 

  בהתחייבויות

 !Weשל  1סכום ההון העצמי המוחשי

א יפחת ל(על בסיס הדוח המאוחד) 

 ח"שמיליון  20בכל עת שהיא מסך של 

  .כאשר סכום זה צמוד למדד

 הנדרשת.בהתחייבות עומדת  !We  .ח"שמליון  39.4 -כ

החוב המנה המתקבלת מחלוקת 

שווה ובניכוי מזומנים נטו ( הפיננסי

, כפי שנתונים אלה יופיעו )מזומנים

של המאוחדים בדוחות הכספיים 

We! חוברווח התפעולי לשרות הב 

)EBITDA( 3.5, לא יעלה בכל עת על.  

 הנדרשת.בהתחייבות עומדת  !We  .0.32 -כ

לא  !We -שיעור החזקות החברה ב

  .51% -יפחת בכל עת מ

מהון  100%-החברה מחזיקה ב

  .!Weהמניות המונפק של 
We!  הנדרשת.בהתחייבות עומדת 

  

התאגיד הבנקאי בבחינתו את  , אשר הינו המועד האחרון עליו מסתמך2012, בספטמבר 30ליום 

  בהתניות כאמור. !Weבהתחייבויותיה, עומדת  !Weהעמידה של 

                                                 
, עודפים בלתי מחולקים, קרנות, בתוספת יתרת הון עצמי כמוצג בדוחות הכספיים, לרבות, הון מניות נפרע -" משמעוהון עצמי מוחשי" 1

) ובניכוי הוצאות subordinationובעלי מניותיה, כתבי נחיתות ( !Weסכומי קרן הלוואות בעלים אשר לגביה נחתמו כלפי הבנק, על ידי 
נכסים בתי מוחשיים  (למעטזכויות יוצרים וכד'  םמסחריינדחות, נכסים בלתי מוחשים כגון: מוניטין פטנטים סימני מסחר שמות 

ובניכוי חייבים לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות קשורות של חברה ומוניטין נשוא רכישת פעילות חב' אנקור מערכות בע"מ) 
) וכן בניכוי ערבויות שניתנו על ידי החברה להבטחת חובותיהם של בעלי עניין 1968 -(כהגדרת המונחים הנ"ל בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

  /או חברות קשורות של החברה.ו
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  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם:חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם:  --חלק ב' חלק ב' 

  האחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה  .א

סמנכ"ל הכספים של החברה, רואה , הינו מר חביב אייזנקרפט בחברה סיכוני השוקניהול האחראי על 

כלה אקדמאית. לפרטים בדבר השכלתו, כישוריו וניסיונו העסקי של מר אייזנקרפט חשבון ובעל הש

, 1970-א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל26בחמש השנים האחרונות לפי תקנה 

  ראו פרק ד' לדוח התקופתי.

  ניהול סיכוני השוק  .ב

י מזומנים, שימוש בנגזרים פיננסים, גיוס ניהול סיכוני השוק, לרבות החלטות בדבר השקעות של עודפ

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

החברה. דירקטוריון החברה עודכן במהלך התקופה המדווחת במסגרת החומר המוגש לו באופן שוטף 

  וק השונים ואופן הטיפול בהם.ובמסגרת ישיבותיו באשר לחשיפות החברה לסיכוני הש

הנהלת החברה בוחנת מעת לעת את חשיפתה לסיכוני השוק המפורטים להלן, ובאילו צעדים, אם בכלל, 

עליה לנקוט בשלב זה להקטנת הסיכונים, תוך בחינת העלויות הכרוכות בכך. עם זאת, נכון למועד זה, 

  טרם נקבעה מדיניות לניהול סיכוני השוק על ידי החברה.

  סיכוני השוק להם חשופה הקבוצה  .ג

  להלן עיקרי סיכוני השוק להם חשופה הקבוצה:

  סיכון עליית המדדא. 

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

דות צמו תוצמודים למדד המחירים לצרכן. שינוי חד במדד המחירים לצרכן יביא לעלייה בהתחייבויו

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

  אינה מהותית.  

קיים עודף התחייבויות על נכסים צמודי  2012, בספטמבר 30על פי מאזן ההצמדה של החברה ליום 

המימון בגין הפרשי במדד, יגדלו הוצאות  1%(בגין כל עליה של  ח"שאלפי  62,387מדד בסך של 

 ). להערכת החברה, מאחר ורוב ההכנסות ממגזר שירותי שכר ונוכחותח"שאלפי  624-הצמדה בכ

תפצה באופן גידול בהכנסות החברה ולפיכך תביא ללמדד המחירים לצרכן, אזי עליית המדד צמודים 

  גידול שחל בהתחייבויות צמודות המדד של החברה.שפעת הבטווח הארוך את החלקי 

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.  תשל ההתחייבו
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  של הדולר חליפין שער סיכוןב. 

 הלקוחות והן משולמות על ידי המקומי הכנסות החברה ממגזר טכנולוגיות מידע מקורו בשוק עיקר

בשקלים (על פי רוב, הצעות המחיר ללקוחות נקובות בדולרים אך החיוב נעשה בשקלים על פי השער 

תקופת האשראי ללקוחות). מנגד, היציג של הדולר ביום הוצאת החשבונית ומשולמות בשקלים בתום 

 של החליפין חלק ניכר מהתשלומים לספקי מגזר טכנולוגיות מידע נעשה בדולרים או בצמוד לשער

  הדולר במועד התשלום. 

ה המטבעית ומפעם לפעם מחליטה על גידור החשיפות החברה מנהלת באופן שוטף מעקב אחר החשיפ

עסקאות עתידיות בדולר היו לחברה בת  2012 ,ברבספטמ 30ליום בעסקאות מטבע עתידיות. נכון 

  ארה"ב כמפורט להלן:

  

יתרת ב₪ אלפי  120-כ הינולעיל המפורטות עסקאות ההשווי ההוגן בגין , 2012, בספטמבר 30ליום 

  לסעיף המימון. באופן שוטף רווח או הפסד מעסקאות עתידיות נזקף  .זכות

על נכסים התחייבויות קיים עודף  2012, ברבספטמ 30על פי מאזן ההצמדה של החברה ליום 

  .ח"שאלפי  7,708צמודים לשינויים בשער החליפין של הדולר בסך של ה

  
   ריבית שיעור סיכוןג. 

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

יגרור שינוי בתזרימי  תנוי בשיעור הריבילזמן קצר שהופקדו והנושאים ריבית משתנה. שי תמפיקדונו

שקליים תקטין את הכנסות  תמזומנים הנובעים מריבית. הפחתת הריבית השקלית על פיקדונו

  החברה מריבית.  

 אתחושפים  ,קבועים ריבית שיעורייתרות חובה לזמן ארוך, אגרות חוב, זכאים והלוואות הנושאים 

   .הוגן שווי בגין ריבית שיעור לסיכון הקבוצה
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  אשראי סיכוןד. 

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

יצוין שלחברה פיזור גדול מאוד של לקוחות על פני החברה, ללקוחות באשר ויתרות חובה לזמן ארוך. 

מכלל פעילות  5%עמו עולה על  כל מגזרי המשק השונים וכי אין לחברה לקוח מהותי שהיקף הפעילות

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

הקבוצה ובכך לצמצם את החשיפה. בדוחות נכללות הפרשה לזיכויים וכן הפרשה לחובות מסופקים 

ות שגבייתם מוטלת המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת חברות הקבוצה, את ההפסד הגלום בחוב

  בספק.

   סיכון מחירה. 

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

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

    על מחירי שוק בבורסה .

   רגישות לשינויים בשיעור האבטלההאטה כלכלית וו. 

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

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

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

  צמצום בהיקף ההתקשרויות שלהם עם הקבוצה. 

מידה ניכרת במחזורי הגאות והשפל הביקוש למוצרים ולשירותים אותם מספקת הקבוצה תלוי ב

  בתקופת שפל ומיתון חברות וארגונים מצמצמים את הוצאותיהם בתחום פעילות הקבוצה. –בכלכלה 

  

 אירועים משמעותיים בנושא החשיפה לסיכוני השוק וניהול הסיכונים לאחר תאריך המאזן

ושא החשיפה לסיכוני למיטב ידיעת החברה, לא חלו לאחר תאריך המאזן אירועים משמעותיים בנ

  שוק וניהול הסיכונים.
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   ):ח"ש(באלפי  2012, בספטמבר 30טבלאות רגישות לגורמי סיכון ליום 

  

רגישות לשינויים במחירי השקעות לזמן קצר (באלפי ש"ח)    

רווח (הפסד) מהשינויים    רווח (הפסד) מהשינויים    

במחירי  10%ירידה של  

 השקעות לז"ק 
במחירי  5% ירידה של 

 השקעות לז"ק 
  שווי הוגן   

  30.9.12ליום 
במחירי  5%עלייה של  

 השקעות לז"ק 
במחירי  10%עלייה של  

  השקעות לז"ק 

 השקעות לזמן קצר 486 243 4,864 (243) (486)

      

רגישות לשינויים של שער החליפין של הדולר (באלפי ש"ח)    

ח (הפסד) מהשינויים רוו   רווח (הפסד) מהשינויים    

בשע"ח  10%ירידה של  

 של הדולר 
בשע"ח של 5%ירידה של  

 הדולר 
  שווי הוגן לפי  

  3.912שע"ח 

בשע"ח של 5%עלייה של  

 הדולר 
בשע"ח  10%עלייה של  

  של הדולר 

 מזומנים ושווי מזומנים 465 232 4,647 (232) (465)

 לקוחות 1,094 547 10,939 (547) (1,094)

  זכאים ויתרות זכות –עסקאות עתידיות  1,005 503 (120) (503) (1,005)

 ספקים ונותני שירותים (2,317) (1,159) (23,174) 1,159 2,317

(247) (123) (7,708) 123 247 סך הכל

      

רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן (באלפי ש"ח)    

ד) מהשינויים רווח (הפס   רווח (הפסד) מהשינויים    

בשיעור  1%ירידה של  

 עליית המדד 
בשיעור  0.5%ירידה של  

 עליית המדד 
  שווי הוגן   

  30.9.12ליום 
בשיעור  0.5%עלייה של  

 עליית המדד 
בשיעור  1%עלייה של  

  עליית המדד 

מיסים לקבל 6 3 636 (3) (6)

 חייבים ויתרות חובה 2 1 177 (1) (2)

 ויתרות זכות זכאים (36) (18) (3,630) 18 36

אגרות חוב (596) (298) (59,570) 298 596

624 312 (62,387) (312) (624) סך הכל

      

 רגישות לשינויים בשווי הוגן (באלפי ש"ח)     

רווח (הפסד) מהשינויים    רווח (הפסד) מהשינויים    

בשיעור  1%ירידה של  

 ריבית היוון 
בשיעור  0.5%ירידה של  

 ריבית היוון 
  שווי הוגן  

   1.1%בריבית היוון של

 30.9.12  יוםל

בשיעור  0.5%עלייה של  

 ריבית היוון 
בשיעור  1%עלייה של  

 ריבית היוון 
 

 )1( אגרת חוב סדרה ב' 1,091 588 (63,855) (441) (967)

 )2( התקשרות איתנה בגין דמי שכירות 1,012 512 (35,726) (526) (1,066)

(2,033) (967) (99,581) 1,100 2,103 סך הכל

  

  .2012, בספטמבר 30 ריבית ההיוון של התחייבויות פיננסיות והתקשרות איתנה בגין דמי שיכירות נקבע לפי שיעור הריבית של אגרות חוב סדרה ב' ליום )1(

  ות מחייבים, מהוונים ליום המדידה. רכיב זה אינו מוכר במאזן, אך קיימת לגביו תנאי התקשרות איתנה.תשלומי השכירות העתידיים הנגזרים מהסכמי שכיר –התקשרות איתנה בגין דמי שכירות   )2(
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  ):ח"ש(באלפי  2011, דצמברב 31טבלאות רגישות לגורמי סיכון ליום 

)ש"חרגישות לשינויים במחירי השקעות לזמן קצר (באלפי     

יים רווח (הפסד) מהשינו   רווח (הפסד) מהשינויים    

במחירי  10%ירידה של  

 השקעות לז"ק 
במחירי  5%ירידה של  

 השקעות לז"ק 
  שווי הוגן   

  31.12.11ליום 
במחירי  5%עלייה של  

 השקעות לז"ק 
במחירי  10%עלייה של  

  השקעות לז"ק 

 השקעות לזמן קצר 481 240 4,810 (240) (481)

      

)ש"חשל הדולר (באלפי רגישות לשינויים של שער החליפין     

רווח (הפסד) מהשינויים    רווח (הפסד) מהשינויים    

בשע"ח  10%ירידה של  

 של הדולר 
בשע"ח של 5%ירידה של  

 הדולר 
  שווי הוגן לפי  

  3.821שע"ח 
בשע"ח של 5%עלייה של  

 הדולר 
בשע"ח  10%עלייה של  

  של הדולר 

 וי מזומניםמזומנים ושו 185 92 1,847 (92) (185)

 לקוחות 907 453 9,068 (453) (907)

 ספקים ונותני שירותים (1,421) (711) (14,213) 711 1421

329 166 (3,298) (166) (329) סך הכל

      

)ש"חרגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן (באלפי     

רווח (הפסד) מהשינויים    רווח (הפסד) מהשינויים    

בשיעור  1%ירידה של  

 עליית המדד 
בשיעור  0.5%ירידה של  

 עליית המדד 
  שווי הוגן   

  31.12.11ליום 
בשיעור  0.5%עלייה של  

 עליית המדד 
בשיעור  1%עלייה של  

  עליית המדד 

מיסים לקבל 2 1 215 (1) (2)

 חייבים ויתרות חובה 2 1 157 (1) (2)

 תויתרות זכו זכאים (61) (30) (6,099) 30 61

אגרות חוב (778) (389) (77,780) 389 778

835 417 (83,507) (417) (835) סך הכל

      

 )ש"חרגישות לשינויים בשווי הוגן (באלפי      

רווח (הפסד) מהשינויים    רווח (הפסד) מהשינויים    

בשיעור  1%ירידה של  

 ריבית היוון 
בשיעור  0.5%ירידה של  

 ריבית היוון 
  הוגן  שווי 

   3.2%בריבית היוון של 

  31.12.11יום ל

בשיעור  0.5%עלייה של  

 ריבית היוון 
בשיעור  1%עלייה של  

 ריבית היוון 
 

 )1( אגרת חוב סדרה ב' 1,450 746 (81,680) (700) (1,441)

 )2( התקשרות איתנה בגין דמי שכירות 1,108 562 (35,646) (577) (1,171)

(2,612) (1,277) (117,326) 1,308 2,558 סך הכל

  

  .2011בדצמבר,  31ריבית ההיוון של התחייבויות פיננסיות והתקשרות איתנה בגין דמי שיכירות נקבע לפי שיעור הריבית של אגרות חוב סדרה ב' ליום  )3(

  ליום המדידה. רכיב זה אינו מוכר במאזן, אך קיימת לגביו תנאי התקשרות איתנה. תשלומי השכירות העתידיים הנגזרים מהסכמי שכירות מחייבים, מהוונים –התקשרות איתנה בגין דמי שכירות   )4(
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 ):ח"ש(באלפי  מאזן הצמדה על בסיס מאוחד וחשיפת החברה לסיכוני מטבע
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  היבטי ממשל תאגידי:היבטי ממשל תאגידי:  --חלק ג' חלק ג'  

  מדיניות החברה בנושא מתן תרומות

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

 30המופנות לענייני חינוך, רפואה וגמילות חסדים. היקף התרומות, בתקופה שהסתיימה ביום 

  .בעיקר לנושאי בריאות, למוסדות חינוך וארגוני צדקה ח"שאלפי  82-בכהסתכם  2012 ,בספטמבר

  חשבונאית ופיננסית מומחיות דירקטורים בעלי 

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית חמשה וחות, מכהנים בדירקטוריון החברה למועד אישור הד

ודרור מיזרץ (דח"צ). לפרטים נוספים דורית סלינגר אבי באום, רמי אנטין, מירון אורן,  -ופיננסית 

 לדוח פרטים נוספים על התאגיד 26אודות הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ראה תקנה 

  פתי.בדוח התקו

  דירקטורים בלתי תלויים

  נכון למועד הדוח, לא אימצה החברה בתקנונה, הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.

  הליך אישור הדוחות הכספיים

 –), התש"ע הכספיים הדוחות אישור הליך לעניין ותנאיםבהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות 

 החברה של הכספיים הדוחות לבחינת ועדההקימה החברה "), תקנות אישור דוחות כספיים(" 2010

 ר"ויו חיצוני דירקטורדרור מיזרץ, מר  –, חבריםמשלושה  מורכבת הועדה"). הועדה" :(להלן בסעיף זה

כאשר  םחברי הועדה הינם בלתי תלויי . רובמירון אורןמר הועדה; מר אמיר תמרי, דירקטור חיצוני; 

ומר אמיר תמרי הינו בעל יכולת  וחשבונאית פיננסית מומחיות בעלי ינםהה"ה דרור מיזרץ ומירון אורן 

אישור דוחות כספיים עובר  תקנות לפיכל חברי הועדה חתמו על הצהרה לקרוא ולהבין דוחות כספיים. 

 עליהם שבהסתמך הועדה חברי של והידע ניסיונם, השכלתם, כישוריהם לפירוט. הלוועדלמינויים 

לדוח פרטים נוספים  26תקנה  ראה, כספיים דוחות ולהבין לקרוא היכולת ליכבע אותם רואה החברה

  על התאגיד.

 של ישיבה) 1( :להלן כמפורט ישיבותתי בש כרוך היה 2012, בספטמבר 30ליום  הכספי הדוח אישור

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

 לדיון הדירקטוריון של ישיבה) 2(-: והכספיים הדוחות אישור הליך בעניין לדירקטוריון יההמלצות

  .ואישורם הכספיים בדוחות

 אישור בעניין לדירקטוריון המלצותיה וגיבשה הועדה דנה בה 2012, בנובמבר 15 מיום הועדה ישיבתב

, הועדה חברימירון אורן ו, מריה"ה, דרור מיזרץ, אמיר ת נכחו 2012, בספטמבר 30ליום  הכספי הדוח

חביב אייזנקרפט, סמנכ"ל הכספים ו , אבי באום, מנכ"ל החברההחברה של המבקרים החשבון רואיוכן 

   של החברה.
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, בה דנה הועדה בסוגיות המהותיות בדוחות הכספיים ובגיבוש המלצותיה ישיבתה במסגרת

 ההערכות את, היתר בין, הועדה בחנהלדירקטוריון החברה בעניין אישור הדוחות הכספיים, 

 הקשורות הפנימיות הבקרות את, 2012, בספטמבר 30ליום  הכספי הדוח עם בקשר שנעשו והאומדנים

 והטיפול שאומצה החשבונאית המדיניות את, הכספי בדוח הגילוי ונאותות שלמות את, הכספי בדיווח

 שעליהן שבבסיסן והאומדנים ההנחות לרבות, החברה של המהותיים בעניינים שיושם החשבונאי

 הסוגיות של מפורטת הצגה של באופן זאת, 2012, בספטמבר 30ליום  הכספי בדוח נתונים נסמכים

, תוך מתן הבהרות לשאלות שנשאלו על בחברה אחרים תפקידים ובעלי משרה נושאי ידי-על האמורות

ושאלות שנשאלו  שהוצגו שאיםלנו המבקרים החשבון רואי של התייחסותם ניתנה וכןידי חברי הועדה, 

 על ידי חברי הועדה.

 הדוחות את ואישר הועדה בהמלצות הדירקטוריון דן, 2012, בנובמבר 19מיום  וןהדירקטורי בישיבת

 15 ביום הדירקטוריון לחברי הועברו הועדה המלצות. 2012 ,בספטמבר 30 ליום החברה של הכספיים

, האמורה הדירקטוריון ישיבת לפני סביר זמןריון החברה, , אשר הינו, להערכת דירקטו2012, בנובמבר

 וזאת לאור היקפן של ההמלצות ומורכבותן.

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

ן והמלצות הוועדה לפחות יומיים (פרק הזמהדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים 

לפני אשר נקבע על ידי דירקטוריון החברה כפרק זמן סביר להעברת המלצות הועדה לדירקטוריון) 

במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נידונים ומאושרים הדוחות הכספיים בצירוף המלצות הוועדה.  הישיבה

תיות דוחות הכספיים ואת הסוגיות המהוהסוקר סמנכ"ל הכספים של החברה, באופן מפורט את עיקרי 

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

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

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

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

בישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים, מוזמנים ונוכחים נציגים של רואה 

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

  .ות הדירקטוריון בכל שאלה והבהרה באשר לדוחות טרם אישורםולעמוד לרש

. 2012, בנובמבר 19 אושרו בישיבת הדירקטוריון מיום 2012, בספטמבר 30הדוחות הכספיים ליום 

 אמיר סלינגר,דורית רמי אנטין, אבי באום, מירון אורן, בישיבה האמורה נכחו הדירקטורים הבאים: 

   "צ).ודרור מיזרץ (דחתמרי (דח"צ) 
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  תכנית אכיפה מנהלית

 להכרה לקריטריונים בהתאם הערך ניירות בתחום האכיפה נהלי של ושיפור להתאמה פועלת החברה

 12 ביום ערך ניירות רשות ידי על פורסמו אשר, השקעות וניהול הערך בתחום ניירות אכיפה בתכנית

  כדלקמן:החליט דירקטוריון החברה  2012באפריל,  19יום ב .2011באוגוסט, 

 להתחיל בתהליך ליישום תוכנית אכיפה פנימית ותוך שימוש באמצעים פנימיים ככל שניתן והעזרות,.  1

 "). תוכנית אכיפהבמידת הצורך, בסיוע יועצים חיצוניים ("

להקים ועדת דירקטוריון לנושא אכיפה פנימית, אימוץ תוכנית אכיפה פנימית בחברה, הטמעתה .  2

הנהלת החברה תביא בפני הועדה המלצות לעניין תוכנית האכיפה  .")הועדה: "עיף זהלהלן בסויישומה (

 ואופן יישומה. 

 למנות ממונה בחברה על אכיפה פנימית בישיבת הועדה בהתאם להמלצות שתועברנה על החברה..   3

כנית תוסופיים של ניסוח והיא נמצאת בשלבי נכון למועד דוח זה, החברה סיימה את סקר הסיכונים 

  .אכיפה המותאמת לתוצאות הסקרה

    

 הדיווח הפיננסי של החברה:הדיווח הפיננסי של החברה:  --חלק ד' חלק ד' 

  גילוי בדבר שימוש באומדנים חשבונאים והדיווח הפיננסי של התאגיד

ת הדוחות הכספיים של החברה. הערכות והנחות ההנהלה נדרשת להסתייע באומדנים בתהליך עריכ

אלו, משפיעות על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, 

בתקופת הדיווח לא נעשה שינוי מהותי באומדנים ו/או בהנחות שיש בהם כדי לשנות הכנסות והוצאות. 

  ספיים.את ערכם של נכסים ו/או התחייבויות בדוחות הכ
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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 הרכישהוץ למסחר (להלן בסעיף זה: "ובין מח

תוכנית הרכישה באופן מלא או חלקי. נכון למועד פרסום הדוח, החברה לא רכשה אגרות חוב. לפרטים 

-2008(אסמכתא:  19.11.2008ראו דיווח מיידי של החברה מיום  ,נוספים אודות תוכנית הרכישה כאמור

  ), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.  01-323169

  רכישה עצמית של מניות החברה

 בהיקף של עצמית של מניות החברה רכישה לתוכנית אישר דירקטוריון החברה  2011באוגוסט,  21ביום 

. רכישת המניות על פי תוכנית הרכישה תבוצע ")רכישההתוכנית (להלן בסעיף זה:" ש"חמליון  5עד 

ידי החברה ו/או חברה בת ובכפוף להוראות חוק החברות ועמידה בתנאי החלוקה  מעת לעת על

ביצוע הרכישות  .המותרת. אין בהחלטה זו לחייב את החברה לבצע את הרכישות באופן מלא או חלקי

או  2012בדצמבר,  31ליום הוא עד תוקף תוכנית הרכישה  יהיה על פי שיקול דעתה של הנהלת החברה.

לפרטים נוספים אודות תוכנית הרכישה  .טה מוקדמת אחרת של דירקטוריון החברה.עד לקבלת החל

), הנכלל בדוח 2011-01-248214(אסמכתא:  2011באוגוסט  22 מיוםכאמור ראו דיווח מיידי של החברה 

   זה על דרך ההפניה.

של  ספותמניות נו 17,766החברה  2012באוקטובר,  3ביום רכשה החברה, במסגרת תוכנית הרכישה, 

והשינוי  כאמור כאשר מניות אלו הפכו למניות רדומות. לפרטים נוספים אודות רכישת המניות ,החברה

(אסמכתא:  2012באוקטובר,  4דיווח מיידי של החברה מיום  הרא חברהמספר המניות הרדומות בב

2012-01-248421(.  

 2012 -ו 2009, 2008כשו בשנים מניות של החברה שנר 600,766למועד אישור הדוחות הכספיים לחברה 

   ח."אלפי ש 5,217 -בעלות כוללת של כ
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  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

 דירוג

בהנפקה 

 ולמועד

(*) הדוח

 סוג

 הריבית
 ריבית

 נקובה

 ריבית

אפקטיבית 

 בספרים

 מועד

שום רי

 למסחר

נקוב  ערך

במועד 

 ההנפקה

נקוב  ערך

נומינלי 

30.9.2012

נקוב  ערך

 צמוד למדד

30.9.2012

בספרים ערך

של יתרת 

ליום חהאג"

30.9.2012

בספרים ערך

של ריבית 

 לשלם ליום

30.9.2012

שוק  שווי

ליום 

30.9.2012

07- מאי מעלות A+ 08- מרס 4.81% 4.50% קבועה 100,000 50,000 59,571 59,302 896 63,855 

  

 4לפרטים אודות פירעון תשלום קרן אג"ח סדרה ב' של החברה, ראו דיווח מידי שפרסמה החברה מיום 

  ).2012-01-147117(מס' אסמכתא:  2012 ,ביוני

  סדרה ב' –נתונים נוספים על אגרות חוב 

אורן.  -ו מרב עופר: דן אבנון ו/אשם 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 

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 ןמדת לפירעוקרן אגרות החוב (סדרה ב') עו

) ונושאות 2007(כולל). אגרות החוב (סדרה ב') צמודות למדד (מדד בסיס אפריל  2015עד  2011מהשנים 

במאי, עד לפרעון המלא של  31לשנה. הריבית כאמור משולמת אחת לשנה ביום  4.5%ריבית בשיעור של 

 אגרות החוב.

) A+/Positive ilבדרוג של (  Standard & Poor's Maalotאגרות החוב (סדרה ב') מדורגות על ידי (*) 

 Standard & Poor's Maalotהודיעה ועדת הדירוג של  2012בנובמבר,  4ביום  .לאגרות החוב (סדרה ב')

 4 ברה מיוםדיווח החלעיל ו 1.3סעיף ") על שינוי תחזית הדירוג של החברה לחיובית (ראה מעלות("

  ).2012-01-271269מספר אסמכתא  2012בנובמבר, 

  למועד דוח זה (ובמהלך תקופת הדוח) עומדת החברה בכל התנאים והתחייבויות לפי שטר הנאמנות.
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  הנהלת החברה מודה ומוקירה את עובדי החברה על תרומתם המכרעת להצלחת החברה. 

  

  

  

________________ ________________

  י אנטיןרמ

  יו"ר הדירקטוריון

  אבי באום

  מנכ"ל ודירקטור

  

  

  .2012, בנובמבר 19 תאריך אישור הדוחות:
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  שינויים וחידושים מהותיים שאירעו בעסקי התאגיד

  
  בע"מ ("החברה")חילן 

  
  

לתקנה הננו מתכבדים להגיש בזאת את דו"ח שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד, בהתאם 

, ביחס לאלו אשר פורטו בפרק א' לדו"ח 1970 –), התש"ל ומידייםא. לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 39

  .")הדוח התקופתי(להלן: " תיאור עסקי התאגיד – 2011בדצמבר  31התקופתי ליום 

  

  הסכמי העסקה של עובדי הקבוצה: –לדוח התקופתי 16.3.3לסעיף  .1

אסיפת בעלי המניות את התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם  אישרה 2012ביולי  10ביום  1.1

חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של מר אבי באום, דירקטור, מנכ"ל ובעל השליטה 

 לעיל וכן דוח העסקה.  1.11לפרטים אודות הסכם הניהול החדש, ראו סעיף . בחברה

  הארכת הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה  1.2

, אישר דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת 2012ובמבר, בנ 19ביום 

באוגוסט,  21, את התקשרות החברה, בתוספת להסכם ניהול מיום 2012בנובמבר,  15ביום 

ניהול"), עם חברה בבעלותו המלאה של מר רמי אנטין, יו"ר דירקטוריון ה(להלן:"הסכם  2011

ניהול, לפיו מעמידה חברת הניהול שירותי יו"ר החברה, לפיה תוארך תקופת הסכם ה

דירקטוריון לחברה באמצעות מר אנטין, לתקופה נוספת של שנה אחת, החל ממועד תום 

; יתר הוראות הסכם הניהול תיוותרנה ללא כל 10.1.2013תקופת ההסכם, דהיינו החל מיום 

   .שינוי

לקבלת אישור אסיפת בעלי יצוין כי התקשרות החברה בתוספת להסכם הניהול כפופה גם 

   מניות החברה ברוב רגיל.

לפרק ה' לדוח התקופתי השנתי של החברה  21לעניין פירוט עיקרי הסכם הניהול ראה תקנה 

  . 2011לשנת 

על פתיחת  2012 ,באוקטובר 16טק הציבוריות, הודיעה הבורסה ביום -עם הגידול במספר חברות ההיי .2

 2012 ,בנובמבר 1ומד. במסגרת זו הועברה מניית החברה, החל מיום טכנולוגיה ובי –שני ענפים חדשים 

מחשבים, אשר מניית החברה נכללה בו עד  –לתת ענף שרותי מידע, וזאת חלף תת הענף מסחר ושירותים 

  לאותו מועד. 

  

  225133\0\12\ח
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  מאוחדים מאזנים
  
  
  

  
  

   ספטמברב 30ליום 
  ליום

 בדצמבר 31
  2012   2011   2011  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
          

        נכסים שוטפים
       

 23,382   19,778  23,791 מזומנים ושווי מזומנים
 4,810    5,544  4,864 השקעות לזמן קצר

 122,615   101,734  111,350לקוחות
 5,793    6,668  5,021 חייבים ויתרות חובה

  215    436   636 מסים לקבל
 10,887   10,645  11,511מלאי

      
157,173  144,805   167,702 

      
       נכסים לא שוטפים

      
 658    935  471 הלוואות ויתרות חובה

 7,830   8,579  21,611בהקמה רכוש קבועורכוש קבוע
 96,678   96,678  96,678מוניטין

 25,103   26,225  20,411 נכסים בלתי מוחשיים 
 634    615  770  נכסים בשל הטבות לעובדים

 277   265   283מסים נדחים
      

140,224  133,297   131,180 
      

297,397  278,102   298,882 
      
      
        

  
  
  
  
  
  
  
  

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

  
  

   ספטמברב 30ליום 
  ליום

 בדצמבר 31
  2012   2011   2011  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
          

        התחייבויות שוטפות
       

 1,098    6,187  3,000 אשראי מתאגידים בנקאיים 
 47,889    33,317  43,023התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 19,445    19,482  19,857חלויות שוטפות של אגרות חוב
בחברה אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

  6,704   7,344   6,812 מאוחדת
 29,924    23,677  25,902 זכאים ויתרות זכות

 4,186   3,731  2,815 מסים שוטפים לשלם
 9,160   6,732  10,929 הכנסות מראש

 -   6,728  11,250 לשלםדיבידנד
      

123,588  107,198   118,406 
      

       התחייבויות לא שוטפות
      

  -   -  12,000  הלוואה מתאגיד בנקאי
 486   208  245 הכנסות מראש

 57,888   57,945  39,445אגרות חוב
 2,528   2,525  3,084התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 4,396   3,666  4,274מסים נדחים
      

59,048  64,344   65,298 
      הון המיוחס לבעלי מניות החברה

      
 28,338   28,315  28,338הון מניות

 132,076   131,895  132,076 פרמיה על מניות
 191   371  245קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 )4,908(   )4,908(   )4,908(מניות אוצר
 )40,161(   )48,914(  )41,132(יתרת הפסד

 )404(    )464(  )297(הלוואות לעובדים לרכישת מניות החברה
       
 114,322  106,295   115,132  
        

 46   265  439  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 115,178   106,560  114,761סה"כ הון
      

297,397  278,102   298,882 
      

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
  

    2012, בנובמבר19
 חביב אייזנקרפט  אבי באוםרמי אנטיןתאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים מנכ"ל ודירקטוריו"ר הדירקטוריון 
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  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 
  

 
החודשים שהסתיימו 9-ל

 ספטמברב30ביום
החודשים שהסתיימו 3-ל

  ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

 2012 2011 2012  2011  2011  
  מבוקר  בלתי מבוקר 
  (למעט נתוני רווח נקי למניה)אלפי ש"ח 
         

 361,417 86,877 289,361251,69689,807הכנסות
 251,378 60,420 201,274173,17363,295ומתן השירותיםעלות המכירות 

  
 110,039 26,457 88,08778,52326,512רווח גולמי

  
 20,415 5,907 14,83814,8214,784 הוצאות מכירה ושיווק
 27,290 6,951 22,09819,1747,620 הוצאות הנהלה וכלליות

 114 4 )8(17384אחרות, נטו(הכנסות) הוצאות
  

 62,220 13,595 51,13444,14414,116 רווח תפעולי
  

 838 176 446731121 הכנסות מימון
 )8,985( )2,641( )2,006()7,738()6,847( הוצאות מימון

  
 54,073 11,130 44,73337,13712,231 ההכנסהרווח לפני מסים על 
 13,724  2,634 11,6119,0003,116 מסים על ההכנסה

  
 40,349 8,496 33,12228,1379,115 רווח מפעילות נמשכת

 10,375 -  -10,375-, נטורווח מפעילות שהופסקה
  

 50,724 8,496 33,12238,5129,115רווח נקי
       

 50,724 8,496 33,12238,5129,115 סה"כ רווח כולל 
    

   מיוחס ל: -סה"כ רווח כולל 

 50,364  8,386 32,72938,2478,990 בעלי מניות החברה
 360  110 393265125 זכויות שאינן מקנות שליטה

    
33,12238,5129,115 8,496  50,724 

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

    
     רווח נקי בסיסי למניה: 

 1.781 0.374 1.4581.2440.401  מפעילות נמשכת
 0.462 -  -0.463-  מפעילות שהופסקה

    
 2.243 0.374  1.4581.7070.401 רווח נקי

     
     רווח נקי מדולל למניה:

 1.780 0.373  1.4571.2390.401 מפעילות נמשכת
 0.462 -  -0.461- מפעילות שהופסקה

      
  2.242 0.373  1.4571.7000.401 רווח נקי

     
  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

קרן 
מעסקאות 
תשלום 

מבוסס מניות
  מניות
 אוצר

  יתרת 
 הפסד

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 

 סה"כמניות החברה

  זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 
          

  115,178 46 115,132  )404( )40,161( )4,908( 191  132,076 28,338 (מבוקר)2012,בינואר1יתרה ליום 
            

  33,122 393  32,729 - 32,729 - -  - - סה"כ רווח כולל
  54 -  54 - - - 54  - - מבוסס מניותעלות תשלום

  )33,593( - )33,593(  107 )33,700( - -  - - לבעלי המניות של החברה דיבידנד

             
  114,761 439 114,322  )297( )41,132( )4,908( 245  132,076 28,338 2012,בספטמבר30יתרה ליום 

  
  
      מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  הון
מניות

פרמיה על 
מניות

קרן מעסקאות 
תשלום מבוסס 

מניות
  מניות
אוצר

  יתרת
הפסד

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 

מניות החברה

  
  
  
  
 סה"כ

 

זכויות שאינן
מקנות 
  שליטה

 

  סה"כ
 הון

בלתי מבוקר 

אלפי ש"ח 
              

 97,053 96,931122 )571()58,033()4,908(28,290131,753400(מבוקר)2011בינואר,1יתרה ליום 
     

 26538,512 38,247-38,247-- --כוללסה"כ רווח 
 )122()122(  - - - - -  - - לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד ששולם

 10-  10-- - )157(  142 25 מימוש כתבי אופציה למניות
 128-  128---128 --עלות תשלום מבוסס מניות

 )29,021(- )29,021( 107)29,128(-- --לבעלי המניות של החברה דיבידנד
    

 106,560 265 106,295 )464()48,914()4,908(201128,315131,895371בספטמבר,30יתרה ליום 
              
  

  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

קרן מעסקאות 
תשלום מבוסס 

 מניות
  מניות
 אוצר

  יתרת
 הפסד

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 

 סה"כמניות החברה

 
זכויות שאינן

מקנות 
  שליטה

 

  סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 
              

 116,877 314 116,563 )302( )38,872( )4,908( 231 132,076 28,338 2012ביולי,1יתרה ליום 
           

 9,115 125 8,990 - 8,990 - - - - כוללסה"כ רווח 
 14 -  14 - - - 14 - - עלות תשלום מבוסס מניות

 )11,245( - )11,245( 5 )11,250( - - - - לבעלי המניות של החברה דיבידנד
    

  114,761 439 114,322  )297( )41,132( )4,908( 245 132,076 28,338 2012,בספטמבר30יתרה ליום 

  
  
      מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  הון
מניות

פרמיה על 
מניות

קרן מעסקאות 
תשלום מבוסס 

מניות
  מניות
אוצר

  יתרת
הפסד

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 

מניות החברה

  
  
  
  
 סה"כ

 

זכויות שאינן
מקנות 
  שליטה

 

  סה"כ
 הון

בלתי מבוקר 

אלפי ש"ח 
              

 104,754 155 104,599 )464()50,572()4,908(201128,315131,895333ביולי,1יתרה ליום 
     

 1108,496 8,386-8,386-- --כוללסה"כ רווח 
 38-  38---38 --עלות תשלום מבוסס מניות

 )6,728(- )6,728(-)6,728(-- --לבעלי המניות של החברה דיבידנד
    

 106,560 265 106,295 )464()48,914()4,908(201128,315131,895371בספטמבר,30יתרה ליום 
              
  

  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

קרן 
מעסקאות 
תשלום 

מבוסס מניות
  מניות
 אוצר

  יתרת 
 הפסד

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 

 סה"כמניות החברה

  זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  סה"כ
 הון 

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 
          

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

  50,724 360  50,364 - 50,364 - -  - - סה"כ רווח כולל
  )436( )436(  - - - - -  - - לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד ששולם

  13 -  13 - - - )358(  323 48 מימוש כתבי אופציה למניות
  149 -  149 - - - 149  - - עלות תשלום מבוסס מניות

  )32,325( - )32,325(  167 )32,492( - - - - לבעלי המניות של החברה דיבידנד

             
  115,178 46 115,132  )404( )40,161( )4,908( 191  132,076 28,338 2011בדצמבר,31יתרה ליום 

  
  
  
  
  

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

 
  החודשים שהסתיימו 9-ל

 ספטמברב30ביום
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

 2012 2011 2012  2011  2011  
  מבוקר  בלתי מבוקר 
  אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
   

 50,724 8,496 33,12238,5129,115רווח נקי
  

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
   מפעילות שוטפת:

  
   התאמות לסעיפי רווח והפסד:

  
רווח ממימוש השקעה בחברה שאוחדה באיחוד

 )9,826( -  -)9,826(- יחסי
 4,181 1,066 3,2873,1101,213 פחת רכוש קבוע

 6,328 1,619 5,1304,6241,720 הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
 149 38 5412814 מבוסס מניותעלות תשלום
 223 39 17917066 אגרות חובהפחתת נכיון

 )142( - )5(165ממימוש רכוש קבוע, נטו)רווחהפסד (
שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים, נכסים 

 6,687 1,470 4,3045,8601,394לזמן ארוך ולזמן קצר ותוהתחייבויות אחר
 13,864 2,634 11,6119,1403,116 מסים על ההכנסה

 186 58 420202141שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
ניירות ערך ירידת (עליית) מ(רווח) הפסד 

 235 )131( 1,032183112הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, נטו
  

26,03313,5967,771 6,793 21,885 
  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

  
 )43,998( 8,647 8,322)23,117( 11,265 ירידה (עלייה) בלקוחות

 )286( 859 389)688(971בחייבים ויתרות חובה)עלייהירידה (
 )942( 1,024 )569()451()845( במלאי)עלייהירידה (
בהתחייבויות לספקים ולנותני (ירידה) עלייה 

 17,106 )16,171( )11,409(3,105)5,022(שירותים
 3,876 )99( )4,379()749()4,866(עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

 6,205 )623( 1,5283,497198 בהכנסות מראש(ירידה)עלייה
  

3,031)18,403()7,448( )6,363(  )18,039( 
    

 התקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
    עבור:

  
 )4,407( - -)4,407()3,544( ריבית ששולמה
 176 - 76928 ריבית שהתקבלה
 )17,421( )3,175( )3,601()14,088( )13,557( מסים ששולמו

 13 - -13- מסים שהתקבלו
  54 -  2542  דיבידנד שהתקבל

  
)17,023()18,336()3,591( )3,175( )21,585( 

  
 32,985 5,751 45,16315,3695,847מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

    
  

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

 
החודשים שהסתיימו 9-ל

 ספטמברב30ביום
החודשים שהסתיימו 3-ל

  ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

 2012 2011 2012  2011  2011  
  מבוקר  בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
      

תמורה, נטו ממימוש השקעה בחברה 
 17,724 - -17,724 -  שאוחדה באיחוד יחסי

 )2,452( )1,284( )2,145()2,297( )13,822(ורכוש קבוע בהקמה רכישת רכוש קבוע
 )200( - -)200( - רכישת חברה שאוחדה 

 )32,000( - -)32,000( -  )ארכישת פעילות (
 )1,405( )424( )47()1,338( )1,048( רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 443 2 15910 25  תמורה ממימוש רכוש קבוע

ניירות ערך (רכישת) תמורה ממימוש 
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 

 1,973  32 )2(1,315 )1,164( נטו
 600 - -- - בעל ענייןשניתנו להלוואות גביית
 100 - -- - נושא משרהשניתנו להלוואות גביית

   
שימשו נבעו מפעילות (שמזומנים נטו ש

 )15,217( )1,674( )2,184()16,637( )16,009( השקעה)לפעילות
   

   מזומנים מפעילות מימוןתזרימי
   

 )32,492( - -)22,400( )22,450(דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 

 )436( -  - )122( )616( מקנות שליטה
 13 - -10 -  מימוש כתבי אופציה למניות

לבעלי זכויות שאינן מימוש אופציית מכר 
 )4,545( )1,623( -)4,545( -מקנות שליטה בחברה מאוחדת

 )19,277( - )19,277( )19,688( פרעון אגרות חוב
פרעון הלוואות עובדים ששימשו לרכישת 

 167 - 1075 107 מניות החברה 
פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לא 

 )141( - -)141( -שוטפות
  - - --  15,000 קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

קבלת (פרעון) אשראי לזמן קצר מתאגידים 
 )486( 5,247 )2,305(4,603 )1,098( , נטובנקאיים

   
(ששימשו פעילות מ שנבעומזומנים נטו 

 )57,197( 3,624 )2,300()41,765( )28,745( מימוןלפעילות)
   

 )39,429( 7,701 1,363)43,033( 409במזומנים ושווי מזומנים )ירידהעלייה (
   

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 62,811 12,077 62,81122,428 23,382התקופה

  
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 23,382 19,778 23,79119,77823,791התקופה
    
    

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

  
החודשים שהסתיימו 9-ל

 ספטמברב30ביום
החודשים שהסתיימו 3-ל

  ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2012 2011 2012  2011  2011  
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
          
     
    רכישת פעילות)א(

   
 )1,314( - -)1,314(-  חייבים ויתרות חובה

 )1,000( -  -)1,000(-  מלאי
 )634( - -)634(- רכוש קבוע 

 )10,382( - -)10,382( -נכסים בלתי מוחשיים 
 )18,822( - -)18,822( - מוניטין

 152 - -152 - זכאים ויתרות זכות
   

- )32,000(- - )32,000( 
   

   פעילות מהותית שלא במזומן)ב(
   

רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי 
  69  )1,097(  967 240 3,267 מוחשיים באשראי 

        
מימוש אופציית מכר לבעלי זכויות 

שאינן מקנות שליטה בחברה 
 740 - ---כנגד חלוקת דיבדנד מאוחדת

  
  -  6,728  11,250 6,728 11,250 דיבידנד שהוכרז וטרם חולק

       
  

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

  
שלושה ו תשעהולתקופות של  2012, ספטמברב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   א.

דוחות כספיים ביניים מאוחדים). יש לעיין בדוחות אלה  -באותו תאריך (להלן  וחודשים שהסתיימ
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2011בדצמבר,  31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

  הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים). -ולבאורים אשר נלוו אליהם (להלן 
  
). Hilan Ltd -סיפה הכללית על שינוי שם החברה לחילן בע"מ (באנגלית החליטה הא 2012ביולי,  10ביום   ב.

  אישר רשם החברות את השינוי האמור. 2012באוגוסט,  30ביום 
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  

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

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

שר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב א
  .עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים

  
  עונתיות  -: 3באור 

  
בתחום פעילות מתן שירותי שכר, נוכחות ומשאבי אנוש קיימת מגמת עונתיות קלה בשירותים אותם 

ייה בהיקף שירותי השכר הניתנים במהלך הרבעון הראשון מעניקה החברה. עונתיות זו באה לידי ביטוי בעל
של השנה. במהלך רבעון זה קיים ביקוש לשירותים נוספים מעבר לשירותים השוטפים הניתנים על ידי 
החברה ללקוחותיה במהלך השנה. השירותים הנוספים הינם שירותים המכילים מידע אודות שנת העבודה 

ים וחיצוניים של הלקוחות. בנוסף, הרבעון הרביעי מושפע מהעונתיות שהסתיימה והדרושים לצרכים פנימי
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.
  

על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס 
)CODM לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות (

ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות העסקיות 
  מגזרי פעילות כדלקמן: שניולה 

  
נוכחות שירותי שכר, 

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

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

  הייחודיים, שירותי ניהול שכר, נוכחות וניהול משאבי אנוש.
    

בתחום פעילות זה עוסקת החברה, בעצמה ובאמצעות חברות  -ITטכנולוגיות  מידע 
 תשתיותבתחום  םשירותיהעמדת ו םפרויקטיביצוע בשליטתה 

, שיווק אבטחת מידע ות, אספקת פתרונות בתחוםמחשוב מתקדמ
  .BIוהטמעת פתרונות 
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  (המשך) מגזרי פעילות  -: 4באור 
  

  פעילותדיווח בדבר מגזרי   ב.
  

שירותי שכר, 
נוכחות ומשאבי

אנוש
טכנולוגיות  

 סה"כ התאמות ITמידע 
  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
   

חודשים שהסתיימה  תשעהלתקופה של 
   2012,ספטמברב 30ביום 

    
 289,361 - 133,222156,139הכנסות מלקוחות חיצוניים

 - )1,292( 521,240מגזריות-הכנסות בין
    

 289,361 )1,292( 133,274157,379סה"כ הכנסות
    

 51,914 - 42,0929,822רווח מגזרי
    

 )780(  שלא הוקצוהוצאות 
 )6,401(  , נטוהוצאות מימון

    
 44,733  רווח לפני מסים על ההכנסה

     
  
  

שירותי שכר, 
נוכחות ומשאבי

אנוש
טכנולוגיות  

 סה"כ התאמות ITמידע 
  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
   

חודשים שהסתיימה  תשעהלתקופה של 
   (בלתי מבוקר)2011,בספטמבר 30ביום 

     
 251,696 - 121,558130,138הכנסות מחיצוניים

 - )877( 46831מגזריות-ביןהכנסות 
    

 251,696 )877( 121,604130,969סה"כ הכנסות
    

 44,965 - 39,9754,990רווח מגזרי
    

 )821(   הוצאות שלא הוקצו
 )7,007(   הוצאות מימון, נטו

     
 37,137   רווח לפני מסים על ההכנסה
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  (המשך) מגזרי פעילות  -: 4באור 
  

  

שירותי שכר,
נוכחות 
ומשאבי 
 אנוש

טכנולוגיית 
 סה"כ התאמות ITמידע

  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
   2012,ספטמברב 30

     
 89,807 -46,698 43,109הכנסות מחיצוניים

 - 6 )17(11מגזריות-הכנסות בין
    

 89,807 46,6816 43,120סה"כ הכנסות
    

 14,371 -2,043 12,328רווח מגזרי
    

 )255(   הוצאות שלא הוקצו
 )1,885(   הוצאות מימון, נטו

     
 12,231   מסים על ההכנסה רווח לפני

     
  
  

  

שירותי שכר,
נוכחות 
ומשאבי 
 אנוש

טכנולוגיית 
 סה"כ התאמות ITמידע

  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
   (בלתי מבוקר)2011,בספטמבר 30

     
  86,877 -47,429 39,448הכנסות מחיצוניים

 - )182( 18164מגזריות-הכנסות בין
    

 86,877 )182(47,593 39,466סה"כ הכנסות
    

 13,822 -2,116 11,706רווח מגזרי
    

 )227(   הוצאות שלא הוקצו
 )2,465(   הוצאות מימון, נטו

     
 11,130   רווח לפני מסים על ההכנסה
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  (המשך) מגזרי פעילות  -: 4באור 
  

שירותי שכר, 
נוכחות ומשאבי

 אנוש
טכנולוגיות  

 סה"כ התאמות ITמידע 
  מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

   2011בדצמבר,31לשנה שהסתיימה ביום
    

 361,417 -161,546199,871הכנסות מלקוחות חיצוניים
 - )1,242( 661,176מגזריות-הכנסות בין

    
 361,417 )1,242(161,612201,047סה"כ הכנסות

    
 63,276 - 50,46212,814רווח מגזרי

    
 )1,056(  שלא הוקצוהוצאות 

 )8,147(  , נטוהוצאות מימון
    

 54,073  רווח לפני מסים על ההכנסה
     

  
  

  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 5באור 
  

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה  2012במרס,  12ביום   א.
במאי,  3. הדיבידנד האמור שולם ביום ש"ח למניה 1.00המהווה סך של  אלפי ש"ח 22,450- בסך של כ

2012.  
  

 החברה מניות לבעלי במזומן דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט 2012, באוגוסט 20 ביום  
 תאריך לאחר שולם האמור הדיבידנד .ש"ח למניה 0.5015105המהווה  ח"ש אלפי 11,250 - כ של בסך

  .2012, באוקטובר 30 ביום, המאזן
  
, לאחר שמרבית עבודות ההתאמה נסתיימו, העתיקה החברה את פעילותה 2012באפריל,  15ביום   .ב

למבנה החדש. במקביל למעבר למבנה החדש, החזירה החברה לרשות בעליהם את המשרדים 
  . 2012תמו בסוף אפריל בגינם , תל אביב) והסכמי השכירות 12הישנים (המסגר 

  
התקשרה החברה  2012בינואר,  4ביום ו' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, 16 כאמור בבאור  ג.

בהסכם מסגרת אשראי עם תאגיד בנקאי ("הבנק"), לפיו הבנק העמיד לחברה מסגרת אשראי בסך 
("מסגרת האשראי"). מסגרת האשראי בתוקף למשך תקופה של שלוש שנים, ש"ח מיליון  75כולל של 

("תקופת המסגרת"). מסגרת האשראי תאפשר לחברה לקבל מהבנק,  2012בינואר,  1החל מיום 
 6בתקופת המסגרת, הלוואות (עד גובה מסגרת האשראי) אשר מועד פרעונן הינו לא יאוחר מתום 

שנים ממועד העמדתן שתיפרענה בתשלומי קרן וריבית חצי שנתיים ו/או שנתיים כפי שיוסכם עם 
ית בגין האשראים שיעמיד הבנק לחברה כאמור תקבע במועד . הריבon callהבנק; ו/או אשראי 

העמדת האשראי, במסלול של ריבית קבועה או ריבית משתנה, על פי החלטת הנהלת החברה וכפי 
שיוסכם עם הבנק, כאשר שיעור הריבית ייגזר משיעור הריבית שמשמש את הבנק (הריבית 

 . 1.3%ת של הסיטונאית), כפי שיהיה מעת לעת, בצירוף מרווח ריבי
  

("מעלות") על אשרור דירוג  Standard & Poor's Maalotהודיעה ועדת הדירוג של  2012בינואר,  23ביום   ד.
מספר  23.1.2012) לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה (ראה דיווח החברה מיום A+/Stable ilשל (

לראשונה על ידי מעלות ). אגרות החוב (סדרה ב') של החברה דורגו 2012-01-022707אסמכתא 
 בדירוג.שינוי ), כאשר ממועד הדירוג הראשוני כאמור, לא חל A+/Stable ilבדירוג ( 2007בחודש מאי 

  
על שינוי תחזית הדירוג של החברה מעלות הודיעה  2012בנובמבר,  4 ביוםלאחר תאריך המאזן, 

פי מעלות, שינוי תחזית לחיובית עקב המשך הצמיחה בחברה וירידה עקבית במינוף החברה. על 
החודשים הקרובים כפוף  12הדירוג משקף את האפשרות שמעלות תעלה את דירוג החברה במהלך 

ודרוג סדרת אגרות החוב  A+/Positive il -לעמידת החברה בתחזיות מעלות. דירוג החברה עודכן ל
  ). 2012-01-271269כתא מספר אסמ 2012בנובמבר,  4(ראה דיווח החברה מיום  +il A(סדרה ב') אושרר 
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  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 5באור 
  
  הסכם ניהול חדש עם בעל השליטה ומנכ"ל החברה  .ה
  

לאחר שנתקבל אישור דירקטוריון אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה,  2012ביולי,  10ביום 
, בהתאמה, את 2012במאי,  17וביום  2012במאי,  20החברה וכן אישור ועדת הביקורת ביום 

הסכם הניהול החדש) עם חברה פרטית בבעלות  -  התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש (להלן
"חברת  -  ובשליטה מלאה של מר אבי באום, דירקטור, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה (להלן בהתאמה

 2002"המנהל") חלף הסכם הניהול הקודם בין החברה לבין חברת הניהול מחודש דצמבר  -הניהול" ו
(בהתאם להוראות ההסכם הקודם, ההתקשרות הוארכה לאחרונה, לשלוש שנים נוספות באוקטובר 

 הסכם הניהול - ), לפיו העמידה חברת הניהול שירותי מנכ"ל לחברה באמצעות המנהל (להלן2010
  לדוחות הכספיים השנתיים. 4א'20באור הקודם). לעניין פירוט עיקרי הסכם הניהול הקודם, ראה 

  
פי הסכם הניהול החדש, מעמידה חברת הניהול לחברה באמצעות המנהל, שירותי מנכ"ל - על

הכוללים, בין היתר, את הניהול השוטף של פעילות החברה, פיתוח עסקי לכלל חברות הקבוצה, 
ץ בנושאים אסטרטגיים שונים הקשורים לקבוצה, ליווי, בקרה ותמיכה ניהולית לחברות ליווי ויעו

  שירותי הניהול). -  הקבוצה בהיקף השקול למשרה מלאה (להלן
  

  . 2012ביולי,  1שנים החל מיום  3הסכם הניהול החדש הינו בתוקף לתקופה של 
  

הסכם הניהול החדש לסיום בהודעה על אף האמור לעיל, כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא את 
יום קודם לסיום ההסכם והמנהל יהיה זכאי לחלק היחסי של המענק  90בכתב לצד השני שתימסר 

השנתי עד למועד סיום ההסכם בהתאם למנגנון המפורט בהסכם. עוד נקבעו בהסכם הניהול החדש 
  ת הסכם הניהול החדש.אירועים לפיהם ניתן יהיה לסיים באופן מיידי (ללא הודעה מוקדמת) א

  
בתמורה לשירותי הניהול שמעמידה חברת הניהול לחברה, תשלם החברה לחברת הניהול תשלום 

המענק  - דמי הניהול) וכן מענק שנתי (להלן - בתוספת מע"מ כדין (להלן ש"חאלפי  150חודשי בסך 
  ניהול החדש: השנתי), המחושב בשיעורים משתנים מתוך הרווח השנתי הנקי כהגדרתו בהסכם ה

  
מדרגת הרווח הנקי השנתי כהגדרתו בהסכם הניהול החדש לצורכי 

  חישוב המענק השנתי
שיעור המענק לפי 

  מדרגות
    

  0%  מיליון ש"ח 10עד 
  3%  מיליון ש"ח 25מליון ועד  10מעל 
  4%  מיליון ש"ח 40מליון ש"ח ועד  25מעל 
  5%  מיליון ש"ח 40מעל 

  
חישוב גובה המענק השנתי הינו על בסיס שנתי מצטבר. היינו, היה ובשנה מסויימת 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 

  וזז. שלא ק
בצירוף  ש"ח 2,000,000המענק השנתי לו תהא זכאית חברת הניהול לא יעלה בכל מקרה על סך של 

  תקרת המענק השנתי).  - להלן מע"מ כדין (
  

כמו כן, תהא זכאית חברת הניהול לתשלום ביניים על חשבון המענק השנתי שיחושב על בסיס 
שיעורים משתנים וכמפורט בהסכם הדוחות החצי שנתיים המאוחדים והסקורים של החברה ב

דמי הניהול, תקרת המענק השנתי ותקרת תשלום הביניים כאמור לעיל, הינם  הניהול החדש.
  צמודים למדד המחירים לצרכן.

  
בנוסף לדמי הניהול והמענק השנתי תהא, זכאית חברת הניהול להטבות בגין ימי העדרות מפאת 

צאות הכרוכות באחזקת אמצעי התחבורה, תפעולם מחלה או חופשה, החזרי הוצאות, תשלום ההו
  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. 
  

, חלף הסכם הניהול הקודם כי אילו תנאי ההסכם החדש היו תקפים בתקופות הדיווח הקודמות יצוין
הרי שההשפעה על נתוני הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ועל נתוני הרווח למניה לכל 

  אחת מתקופות הדיווח המוצגות בדוחות הכספיים אלה לא היתה מהותית.
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  בתקופת הדיווחאירועים מהותיים   -: 5באור 
  
, בהסכם בעלי המניות של אס.פי דאטא המאוחדים א' לדוחות הכספיים השנתיים3כאמור בבאור   ו.

בין החברה לשני המייסדים של אס.פי  2010במאי,  17אס.פי דאטא) שנחתם ביום  -בע"מ (להלן 
מכור לחברה ) לPUTהצדדים להסכם בעלי המניות), ניתנה למייסדים אופציית מכר ( -דאטא (להלן 

יום החל ממועד אישור הדוחות  100מהון המניות של אס.פי דאטא) במשך  40%את החזקותיהם (
וזאת בכפוף לתנאים מסוימים כפי שנקבעו  2012הכספיים של אס.פי דאטא לרבעון השני של שנת 

ש מועד מימוש אופציית המכר). בנוסף, ניתנה לחברה אופציית רכ -בהסכם בעלי המניות (להלן 
)CALL לחייב את המייסדים למכור לה את החזקותיהם באס.פי דאטא בהתאם למועדי מימוש (

 אופציית המכר.
  

סיכמו הצדדים להסכם בעלי המניות להאריך את מועד המימוש של האופציות  2012בחודש יולי 
יום החל ממועד אישור הדוחות הכספיים  30האמורות, כך שמועד מימושן יוארך לתקופה של 

להערכת  . יתר תנאי האופציות הותאמו לשינוי האמור.2012שנתיים של אס.פי דאטא לשנת ה
  החברה השפעת השינוי האמור אינה מהותית.

  
  

  ארועים לאחר תקופת הדיווח  -: 6באור 
  
מניות נוספות של החברה, כאשר מניות אלו הפכו  17,766רכשה החברה  2012באוקטובר,  3 ביום  .א

הרכישה האמורה בוצעה בהתאם לתכנית רכישה עצמית שאושרה על ידי למניות רדומות. 
ה' לדוחות הכספיים השנתיים 21(ראה באור  2011באוגוסט,  21דירקטוריון החברה ביום 

  המאוחדים).
  

   החברה דירקטוריון"ר יו עם הניהול הסכם הארכת  ב.
  

 15, אישר דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת ביום 2012בנובמבר,  19 ביום
 2011באוגוסט,  21, את התקשרות החברה, בתוספת להסכם ניהול מיום 2012בנובמבר, 

, יו"ר דירקטוריון החברה, אנטין(להלן:"הסכם הניהול"), עם חברה בבעלותו המלאה של מר רמי 
הסכם הניהול, לפיו מעמידה חברת הניהול שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה לפיה תוארך תקופת 

 החל דהיינו, ההסכם תקופת תום ממועד החל, אחת שנה של נוספת לתקופה, אנטיןבאמצעות מר 
  .שינוי כל ללא תיוותרנה הניהול הסכם הוראות יתר; 10.1.2013 מיום

  
יצוין כי התקשרות החברה בתוספת להסכם הניהול כפופה גם לקבלת אישור אסיפת בעלי מניות  

  החברה ברוב רגיל. 
 

  
- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  -  -  
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  המאוחדיםביניים הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
  המיוחסים לחברה

  
  

  2012, ספטמברב 30ליום 
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  קוסט פורר גבאי את קסירר
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    67067אביב -תל
  03-6232525טל.  
  03-5622555פקס 
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  רות ערךד' לתקנות ניי38לפי תקנה של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד דוח מיוחד 
  1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  

  מבוא
  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38המובא לפי תקנה הנפרד סקרנו את המידע הכספי הביניים 
 תשעהשל  ותולתקופ 2012 ,ספטמברב 30ברה), ליום הח - (להלן  )חילן טק בע"מ -חילן בע"מ (לשעברשל  1970-התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  ושלושה חודשים שהסתיימו
  בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים והחברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

  
  
  

  היקף הסקירה
  

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

סקירה הינה . עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים
ת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מצומצמ

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

  
  

  מסקנה
  

לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, בהתבסס על סקירתנו, לא בא 
  .1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  
  
  
  
  
 קוסט פורר גבאי את קסירראביב,-תל
 רואי חשבון 2012,בנובמבר19
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  ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
  

  המאוחדיםביניים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים 
  

  המיוחסים לחברה
  
  
  
  

המאוחדים של הקבוצה ליום ביניים מתוך הדוחות הכספיים  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
 ד'38לתקנה דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם  - יים (להלןהמפורסמים במסגרת הדוחות התקופת 2012, ספטמברב 30

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



  חילן בע"מ
  

 נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

51 
  

  
  

  
  

   ספטמברב 30ליום 
  ליום

 בדצמבר 31
  2012   2011   2011  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
          

      נכסים שוטפים
     

 18,156   17,585  9,697 זומניםמזומנים ושווי מ
 4,810   5,544  4,864 השקעות לזמן קצר

 49,417   44,628  48,498לקוחות
 3,543   3,368  1,615 חייבים ויתרות חובה

     
64,674  71,125   75,926 

     
      נכסים לא שוטפים

     
 658   935  471 הלוואות ויתרות חובה

  , נטו מוחזקותבניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות  נכסים
 106,422   109,469  103,767 לרבות מוניטין  

 38,435   38,435  38,435מוניטין
 5,531   6,265  18,927ע ורכוש קבוע בהקמהרכוש קבו

 6,359   6,297  5,210אחרים נכסים בלתי מוחשיים
     

166,810  161,401   157,405 
     

231,484  232,526   233,331 
     

       
        

  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  



  חילן בע"מ
  

 נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה

52 
  

  
  

  
  

   ספטמברב 30ליום 
  ליום

 בדצמבר 31
  2012   2011   2011  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
         

         שוטפותהתחייבויות
      

 19,445   19,482 19,857חלויות שוטפות של אגרות חוב
  6,704   7,344  6,812 מוחזקותותבחברזכויות שאינן מקנות שליטהת מכר לבעלי יאופצי

 5,433   3,967 5,653התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 18,023   14,559 15,695 זכאים ויתרות זכות

 1,862   1,761 2,058 ם שוטפים לשלםמסי
 1,586   611 2,097 הכנסות מראש

 -   - 156וחזקות         ת עם החברות המות חו"ז שוטפויתר
 -    6,728 11,250 לשלםדיבידנד

     
63,578 54,452   53,053 

     
      התחייבויות לא שוטפות

     
 57,888   57,945 39,445אגרות חוב

  4,086    11,050  10,722 וחזקות         עם החברות המ לזמן ארוךת חו"זויתר
 1,537   1,562 1,923התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 1,635   1,222 1,494מסים נדחים
     

53,584 71,779   65,146 
     

     הון המיוחס לבעלי מניות החברה
     

 28,338   28,315 28,338הון מניות
 132,076   131,895 132,076 פרמיה על מניות

 191   371 245קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות
  )4,908(   )4,908(  )4,908(  אוצרבמניות

 )40,161(   )48,914( )41,132(יתרת הפסד
 )404(   )464( )297(לרכישת מניות החברה הלוואות לעובדים

     
114,322 106,295   115,132 

     
231,484 232,526   233,331 

     
     
       

  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  
  

    2012, בנובמבר19
 חביב אייזנקרפט  באום אביאנטיןרמיתאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל ודירקטוריו"ר הדירקטוריון 



  חילן בע"מ
  

 חברההמיוחסים ל הכוללרווח העל  יםהמאוחד ותיים מתוך הדוחנתונים כספ
 

53 
  

  
  

 
החודשים שהסתיימו 9-ל

  ספטמברב30ביום
החודשים שהסתיימו 3-ל

  ספטמברב 30ביום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

 2012 2011  2012  2011  2011  
  מבוקר  בלתי מבוקר 
  אלפי ש"ח 
         

 146,895  36,37835,194 112,835108,839הכנסות
    

 84,383  21,48320,602 64,17761,313 עלות המכירות והשירותים
    

 62,512  14,89514,592 48,65847,526רווח גולמי
    

 6,777  2,121 1,022 3,0465,223 הוצאות מכירה ושיווק
    

 15,303  3,717 4,335 11,90110,943 הוצאות הנהלה וכלליות
    

 )58(  - -)58(12, נטוהוצאות (הכנסות) אחרות
    

 40,490  8,754 9,538 33,69931,418 רווח תפעולי
    

 1,975  646 313 1,2761,860 הכנסות מימון
    

 )7,745(  )1,589( )1,631( )6,665()5,958( הוצאות מימון
    

 14,256  2,435 2,861 11,3107,778חברות מוחזקות ירווחחלק החברה ב
    

 48,976  11,08110,246 40,32734,391 רווח לפני מסים על ההכנסה
    

 8,987  1,860 2,091 7,5986,519 על ההכנסהמסים
    

 39,989  8,386 8,990 32,72927,872  רווח מפעילות נמשכת
      

 10,375  -  - 10,375-  רווח מפעילות שהופסקה
      

 50,364  8,386 8,990 32,72938,247רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה

    
לבעלי המניות של רווח כולל המיוחס סה"כ 

 50,364  8,386 8,990 32,72938,247החברה

       
       
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  
  



  חילן בע"מ
  

  חברההמיוחסים לנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים 

-      -  54

  
  

 
  החודשים שהסתיימו 9-ל

  ספטמברב30ביום
 חודשים שהסתיימוה 3-ל

  ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

 2012 2011  2012  2011  2011  
  מבוקר  בלתי מבוקר 
  אלפי ש"ח 

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
     

 50,364 8,9908,386 32,72938,247 רווח נקי המיוחס לחברה
   

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
    שוטפת של החברה:

   
   התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

   
 5,390 1,4411,357 4,0504,025 פחת והפחתות

 , נכסיםשערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים
 5,236 905 931 2,9304,432מן ארוך וזמן קצרוהתחייבויות אחרות לז
 149 38 14 54128 עלות תשלום מבוסס מניות

 )58( -  -1240, נטוממימוש רכוש קבוע)רווחהפסד (
 )10,375( -   - )10,375(-  רווח מפעילות מופסקת

 )14,256( )2,435()2,861( )7,778( )11,310(חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
 8,987 2,0911,860 7,5986,519 מסים על ההכנסה

 330 116  106 386355שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
ניירות ערך הנמדדים ירידת (עליית) מ(רווח) הפסד 

 235 )131( 112 1,032183בשווי הוגן דרך רווח והפסד, נטו
   

4,752)2,471( 1,8341,710 )4,362( 
   

   של החברה:והתחייבויות רכוש בסעיפישינויים
   

 )6,748( 3,6576,262 )1,959(919 בלקוחותירידה (עלייה)
 )3,167( )1,734( 178 )2,517(2,127בחייבים ויתרות חובהירידה (עלייה)

 )148( 145  )138( )1,050(27עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 5,508  )9,026( 444 3,3219,888בזכאים ויתרות זכות(ירידה)עלייה
 411 )1,630(  )59( )564(511 הכנסות מראשב(ירידה)עלייה

   
6,9053,798 4,082)5,983( )4,144( 

   
בחברה  התקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 

   עבור:
   

 )4,337( - - )4,337()3,544( ריבית ששולמה
 1,286 - 76928 ריבית שהתקבלה
  8 -  -8 -  מסים שהתקבלו
 )7,902( )1,897()2,123( )5,949()7,547( מסים ששולמו

 17,976 10,000 2 210,281 דיבידנד שהתקבל
   

)11,013(95)2,113( 8,103 7,031 
   

 48,889 12,79312,216 33,37339,669מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה
     
  

  רד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפ
  



  חילן בע"מ
  

  חברההמיוחסים לעל תזרימי המזומנים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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  החודשים שהסתיימו 9-ל

  ספטמברב30ביום
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ספטמברב 30ביום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

 2012 2011  2012  2011  2011  
  מבוקר  בלתי מבוקר 
  אלפי ש"ח 
         

       ה של החברהתזרימי מזומנים מפעילות השקע
     

 )1,912( )1,156(  )4,248(  )1,889()12,692(ורכוש קבוע בהקמה רכישת רכוש קבוע
 )218( )2(  )37()165()946( רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 114 - -116 תמורה ממימוש רכוש קבוע

בשווי ניירות ערך הנמדדים (רכישת) תמורה ממימוש 
 1,973 32 )2( 1,315)1,164( , נטוהוגן דרך רווח או הפסד

 )26,000( - - )26,000(-  מתן הלוואה לחברה מוחזקת
  - - --15,000  גביית הלוואה מחברה מוחזקת

 600 - ---בעל ענייןשניתנה לגביית הלוואה
 100 - ---לנושא משרהשניתנה הלוואהגביית

   
 )נבעו מפעילותשימשו לפעילות (שמזומנים נטו ש

 )25,343( )1,126( )4,287( )26,723(199 השקעה של החברה
   

   תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
   

 - - )2,305(--אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות ש מימו

 )4,545( )1,623(  - )4,545(- שליטה בחברה מאוחדת 
 )32,492( -  - )22,400()22,450(דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 )19,277( - - )19,277()19,688( פרעון אגרות חוב
ת פרעון הלוואות עובדים ששימשו לרכישת מניו

  167 - 1075 107החברה
 13 - -10-  מימוש כתבי אופציה למניות

   
 )56,134( )1,623( )2,300( )46,105()42,031(מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה

   
 )32,588( 9,467 6,206 )33,159()8,459(במזומנים ושווי מזומניםעלייה (ירידה)

   
 50,744 8,118 3,491 18,15650,744התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

   
 18,156 17,585 9,697 9,69717,585התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף

      
      

   הפעילויות מהותיות שלא במזומן של החבר
   

רכישת נכסים קבועים ונכסים בלתי מוחשיים 
 163 )915( 3,267210967באשראי

   
אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות מימוש 

 )740( - ---שליטה בחברה מאוחדת כנגד חלוקת דיבידנד
      

  -  11,2506,728 11,2506,728  דיבידנד שהוכרז וטרם חולק
      
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  



  חילן בע"מ
  

  נוסף מידע

-         -  56

  
  
  כללי  .1
  

חודשים  שלושהו תשעהשל  ותולתקופ 2012, ספטמברב 30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
. יש 1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38אות תקנה באותו תאריך, בהתאם להור ושהסתיימ

ולשנה  2011בדצמבר,  31לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים ליום 
  ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם.שהסתיימה באותו תאריך 

  
  מהותיות עם חברות מוחזקותיתרות   .2
  

 בדצמבר 31   ספטמברב 30  
  2012   2011   2011  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
         

 --   156 זכאים ויתרות זכות
       

  4,086  11,050    10,722 וחזקות         עם החברות המ לזמן ארוךת חו"ז ויתר
  
  
  הון עצמי  .3
  

  דיבידנד
  
 - וריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה בסך של כהחליט דירקט 2012במרס,  12ביום   א.

  . 2012במאי,  3. הדיבידנד האמור שולם ביום ש"ח למניה 1.00המהווה סך של  אלפי ש"ח 22,450
  
 - כ של בסך החברה מניות לבעלי במזומן דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט ,2012 באוגוסט 20 ביום  ב.

 30יום בלאחר תאריך המאזן, הדיבידנד האמור שולם  .ש"ח למניה 0.5015105המהווה  ח"ש אלפי 11,250
  .2012באוקטובר, 

  
  
ים , ראה באורנוספיםבאשר לאירועים ב' לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 1באשר לשינוי שם החברה ראה באור   .4

  לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 6 - ו 5
  
  
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  -  - - -  
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  בע"מ טק חילן
  
  
  
  ' ד חלק

  
  
  

  אפקטיביות הבקרה הפנימית בדבר  רבעונידוח 
  ג(א)38על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
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  (א)ג38תקנה  לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח
  2012 ,בספטמבר 30ליום 

  
  

 
 אחראית לקביעתה, התאגיד) - (להלןחילן טק בע"מ של  הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה

   .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה
  

  :הם ההנהלה חברי ,זה לעניין
  

 כללי;  לה, מנאבי באום .1
 חביב אייזנקרפט, סמנכ"ל הכספים.  .2

 
  

 אשר תוכננו בתאגיד, הקיימים ליםונה בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה
 מי או בידי פיקוחם, תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא הכללי המנהל בידי

 בטחון נועדו לספק אשרו התאגיד דירקטוריון האמורים, בפיקוח התפקידים את בפועל שמבצע
 כי דין, ולהבטיחה בהתאם להוראות הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות בהתייחס סביר 
 נאסף, מעובד, מסוכם הדין פי הוראות על מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד מידע

   .בדין הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח
  

 שהתאגיד נדרש מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלים , בקרותהיתר כוללת, בין הפנימית הבקרה
 ביותר המשרה הבכיר ולנושא הכללי למנהל בותהתאגיד, לר להנהלת ומועבר כאמור, נצבר לגלותו
 קבלת לאפשר על מנת וזאת האמורים, התפקידים את בפועל שמבצע למי או הכספים בתחום
   .הגילוי לדרישת המתאים, בהתייחס במועד החלטות

  
 מיועדת לספק אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית שלה, בקרה המבניות המגבלות בשל

  .תתגלה או תימנע בדוחות מידע השמטת או מוטעית שהצגה מוחלט ביטחון
  

 לדוח צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוניה בדוח
  הפנימית הבקרה בדבר הרבעוני הדוח – (להלן 2012 ,יוניב 30ביום  שנסתיימה לתקופהרבעוני ה

   .תאפקטיביהפנימית כהבקרה נמצאה  ),האחרון
  
 לשנות כדי בהם שיש עניין או אירוע כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא, הדוח למועד עד
 הפנימית הבקרה בדבר הרבעוני בדוחכפי שנמצאה , הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת את

   .האחרון
  

, אשר אנקור) -לגבי רכיבי הבקרה הפנימית ביחס לחברת אנקור תשתיות מחשוב בע"מ (להלן 
  ,2012 ,בספטמבר 30ליום ואוחדה בדוחות הכספיים  2011פעילותה העסקית נרכשה במהלך שנת 

יצוין, כי אנקור מצויה בשלבים מתקדמים של תכנון ועיצוב רכיבי הבקרה הפנימית, גיבוש נהלי 
בשלב זה, לא ניתן להשלים את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית  עבודה והטמעתם, ואולם,

  יחס לאנקור. ב
  

 36,268הסתכמו לסך של  2012, ספטמברב 30הנכסים בניכוי ההתחייבויות המיוחסים לאנקור ליום 
 2012, בספטמבר 30חודשים שהסתיימו ביום  תשעהתקופה של של אנקור להנקי והרווח ש"ח  אלפי

   אלפי ש"ח. 1,739של הסתכם לסך 
  
  

 על האחרון, ובהתבסס הפנימית דבר הבקרהב הרבעוני בדוחאמור ה על הדוח, בהתבסס למועד
   .אפקטיבית היא הפנימית הבקרה, כאמור לעיל והדירקטוריון ההנהלה לידיעת שהובא מידע
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  )1(ד)(ג38 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת  )א(
  

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  
   , מצהיר כי:אבי באוםאני, 

 
 2012שנת של  שלישילרבעון ה התאגיד) -  (להלןבע"מ  טק חילןשל  רבעוניה הדוח את בחנתי .1

 הדוחות).  –(להלן 
 של בהם מצג חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ידיעתי, לפי .2

אותם מצגים,  נכללו בהן הנסיבות בהם, לאור שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה
  .הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

 נאות, מכל באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות יעתי,לפי יד .3
 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות הכספי, תוצאות המצב המהותיות, את הבחינות

  .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים
והדוחות  הביקורת תוולוועד לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4

 הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על התאגיד, בהתבסס של דירקטוריוןהכספיים 
 : הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית
של  בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את  .א

 להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה
 באופן כספי מידע על לדווח או לסכם, לעבד ,לאסוף התאגיד של ל יכולתוע לרעה
 בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות להטיל ספק בו שיש

  – וכן ; הדין להוראות
מי  או הכללי המנהל מעורב בה מהותית, שאינה ובין מהותית כל תרמית, בין  .ב

 משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף
 . הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית

 : בתאגיד אחרים עם יחדב אני, לבד או  .5
תחת  ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי ונהלים, או בקרות קבעתי  .א

לרבות חברות  לתאגיד, המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים, פיקוחי
-תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עמאוחדות שלו כהגדרתן ב

 במהלך בפרט ,ובחברות המאוחדות על ידי אחרים בתאגיד מובא לידיעתי, 2010
  -  וכן ; הדוחות של תקופת ההכנה

תחת  ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, בקרות קבעתי  .ב
 והכנת הכספי דיווחה מהימנות את סביר באופן להבטיח המיועדים פיקוחי,
 חשבונאות לכללי בהתאם הדין, לרבות להוראות בהתאם ת הכספייםהדוחו

 . מקובלים
הדוח  מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא  .ג

מסקנת  את לשנות כדי בו יש זה, אשר דוח מועד האחרון לביןרבעוני ה
 הכספי הדיווח על הפנימית בקרהה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה הדירקטוריון
  התאגיד.  של ועל הגילוי

  

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

              
  אבי באום, מנכ"ל ודירקטור                2012, בנובמבר 19
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 )2(ד)(ג38 תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי הצהרת  )ב(
  

  מנהליםהצהרת 

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

   , מצהיר כי:חביב אייזנקרפטאני, 
  

לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים  את הדוחות הכספיים בחנתי .1
" או הדוחות" –(להלן  2012 שנתשל  שלישילרבעון ה התאגיד) - (להלן בע"מ טק חילןשל 

 ). ביניים""הדוחות לתקופת ה
 לתקופת הביניים בדוחות הכלול האחר הכספי והמידעביניים  הכספיים הדוחות לפי ידיעתי,  .2

 מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון מצג לא כל כוללים אינם
 מטעים יהיו לא מצגים,  אותם נכללו בהן הנסיבות לאור שנכללו בהם,  שהמצגים כדי הנחוץ

  .הדוחות לתקופת בהתייחס
לתקופת הביניים  בדוחות הכלול אחרה כספיה מידעהוביניים  הכספיים לפי ידיעתי, הדוחות .3

 הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות, הבחינות מכל, נאות באופן משקפים
  .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות התאגיד לתאריכים של המזומנים ותזרימי

והדוחות  הביקורת תוולוועד לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4
 הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על התאגיד, בהתבסס של דירקטוריוןהכספיים 
 : הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית

5.  
של  בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את  .א

 לדוחות מתייחסת שהיא ככל הגילוי ועל כספיה הדיווח הבקרה הפנימית על
 העלולים ,לתקופת הביניים בדוחות הכלול האחר הכספי ולמידע ביניים הכספיים
 לדווח או לסכם לאסוף, לעבד, התאגיד יכולתו של על לרעה להשפיע סביר באופן
 והכנת הכספי הדיווח ספק במהימנות להטיל בו שיש באופן כספי מידע על

  -  וכן; הדין להוראות בהתאם יםהכספי הדוחות
מי  או הכללי המנהל מעורב בה מהותית, שאינה ובין כל תרמית, בין מהותית  .ב

  משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף
  .הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית

 : בתאגיד אחרים עם אני, לבד או יחד .6
תחת  ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ,ונהלים קבעתי בקרות  .א

לרבות חברות  לתאגיד, המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים ,נופיקוח
-מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

 במהלך בפרט ,ובחברות המאוחדות מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד, 2010
  -  וכן ; הדוחות של התקופת ההכנ

תחת  ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ונהלים, קבעתי בקרות  .ב
 והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח , המיועדיםיפיקוח

 חשבונאות לכללי בהתאם הדין, לרבות להוראות בהתאם הכספייםהדוחות 
 . מקובלים

הדוח  מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא  .ג
זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע  דוח מועד האחרון לבין רבעוניה

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

  התאגיד.  של ויועל הגיל הכספי

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

  
   חביב אייזנקרפט, סמנכ"ל כספים                 2012 בנובמבר, 19
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