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 חילן בע"מ
  

  הדירקטוריוןהדירקטוריון  דוחדוח

  2019ביוני,  30לתקופה ולרבעון שהסתיימו ביום 
  

דירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה "( מתכבד בזאת להגיש את דוח החילן" או "החברהדירקטוריון חילן בע"מ )"
דוח זה נערך בהנחה שבפני הקורא (. "תקופת הדוח" או "התקופה המדווחת)" 2019ביוני,  30ולרבעון שהסתיימו ביום 

הדוח " או "2018הדוח התקופתי לשנת )" 2019במרס,  19שפרסמה החברה ביום  2018מצוי גם הדוח התקופתי לשנת 
החברה  הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני"(. התקופתי
 הדוח אשר השפעתם מהותית.בתקופת 

 
. "(הדוחות תקנות)" 1970-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות 48 תקנה להוראת בהתאם נערך הדוח

 אירועים הסוקרים פרטים מובאים בדוח מסוימים במקרים, זאת עם. הדוח למועד נכונים הינם בדוח המופיעים נתונים

"(. הדוח פרסום מועד)" החברה דירקטוריון ידי-על אישורו תאריך המאזן ובסמוך למועד לאחר התרחשו אשר התאגיד בחיי

  .הדוח פרסום למועד נכון נמסרים אלו כי באמירה במפורש הדבר יצוין שכאלו במקרים

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

 ותזרימי המזומנים שלו:

 , בארבעה תחומי פעילות:"(הקבוצה)" בעצמה ובאמצעות החברות שבשליטתהעוסקת החברה 

בתחום פעילות זה, עוסקת החברה, יחד עם החברות חילן פנסיה ישיר בע"מ, חשבים  - שירותי שכר ומשאבי אנוש (1

בע"מ, במתן שירותי ניהול לתהליכים עסקיים במתכונת  1990הרגל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע"מ, ואופטיביט 

BPO (Business Process Outsourcing שירותי לשכת שירות מקצועית במתכונת ,)ASP (Application Service 

Provider ופתרונות לתוכנות מקומיות המותקנות במשרדי הלקוח ומותאמות לצרכיו הייחודיים, וכן שירותי ניהול )

 שכר, ניהול נוכחות, ניהול משאבי אנוש, תפעול פנסיוני ושירותי ערך מוסף נוספים. 

"(, במכירת פתרונות מיקור נסבאמצעות חברת נס א.ט. בע"מ )"בתחום פעילות זה עוסקת החברה,  -פתרונות עסקיים  (2

חוץ וכן פתרונות ופרוייקטים בתחום המחשוב לרבות פיתוח, הטמעה ויישום מערכות מחשוב, שירותי ייעוץ 

בע"מ  פיננסייםפתרונות מספקת באמצעות דנאל ומומחים, הדרכות, שירותי בדיקות ופתרונות תוכנה. בנוסף, נס 

 .פתרונות לניהול נכסים פיננסיים ותיקי ניירות ערך עבור לקוחות המגזר הפיננסי והעסקי בישראל "(נסייםפינ דנאל")

במכירת "(, ווי אנקורזה עוסקת החברה, באמצעות חברת ווי אנקור בע"מ )" פעילותבתחום  - תשתיות מחשוב (3

 ופתרונות אבטחת מידע מתקדמים.פתרונות בתחום תשתיות מחשוב, וירטואליזציה, מחשוב ענן 

"(, אי טי ויי נספרוקו עסקים ")בתחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות החברות נס  - שיווק מוצרי תוכנה (4

, בהפצה והטמעה של מוצרי תוכנה ופתרונות בתחום "(SPואס.פי דאטא בע"מ )"( ”ITWAY“פתרונות עסקיים )

כן  , שיתוף מסמכים ואבטחת מידעIT-השליטה והבקרה, אנליטיקה ובינה עסקית, תשתיות ויישומים בעולם ה

Content Delivery Network (CDN) ו-Cloud Security.  

  ובדים.ע 4,000-כלמועד הדוח מעסיקה הקבוצה  נכון
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 ניתוח התוצאות העסקיות  .א

 (ח"תמצית דוחות רווח והפסד )באלפי ש

   לתקופה שהסתיימה ביום  

  
ביוני,  30 

2019 
ביוני,  30 

2018 

שינוי 
באלפי 

 ש"ח
 הסבר

 66,813 719,835 786,648 הכנסות

צמחו בשיעור של  2019ביוני,  30ההכנסות לתקופה שהסתיימה ביום 
עיקר הצמיחה מקורה בצמיחה  .המקבילה אשתקדביחס לתקופה  9.3%

מרבית מגזרי הפעילות של החברה ואיחוד לראשונה של אורגנית של 
. לפרטים נוספים בדבר הרכב ההכנסות, ראה ניתוח ITWAYחברת 

 הפעילות לפי מגזרי פעילות.

 19,706 153,081 172,787 רווח גולמי

צמח בשיעור  2019ביוני,  30הרווח הגולמי לתקופה שהסתיימה ביום 
אורגני של ביחס לתקופה המקבילה אשתקד הודות לגידול  12.9%של 

 . ITWAYשל החברה ואיחוד לראשונה של חברת  כלל מגזרי הפעילות
הסתכם  2019ביוני,  30שיעור הרווח הגולמי לתקופה שהסתיימה ביום 

 בתקופה המקבילה אשתקד. 21.3%לעומת  22.0%-ב

 11,980 73,160 85,140 רווח תפעולי

צמח בשיעור  2019ביוני,  30הרווח התפעולי לתקופה שהסתיימה ביום 
הגידול ברווח התפעולי ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.  16.4%של 

מקורו בצמיחה בהכנסות  2019ביוני,  30לתקופה שהסתיימה ביום 
ובגידול ברווח הגולמי כאמור לעיל. שיעורו של הרווח התפעולי 

 10.2%לעומת  10.8%עמד על  2019ביוני,  30לתקופה שהסתיימה ביום 
 בתקופה המקבילה אשתקד. 

אלפי ש"ח לרווח  734תרם "IFRS16 "(IFRS16 )יישום לראשונה 
ראה  IFRS16להשפעת יישום לראשונה תקינה חשבונאית התפעולי. 

 .לדוח הדירקטוריון (גא')פרק 

 (776) 4,454 3,678 הוצאות מימון, נטו

 2019ביוני,  30הקיטון בהוצאות המימון נטו בתקופה שהסתיימה ביום 
ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מהכנסות מימון שמקורן 

בהפרשי שער שנבעו מהחלשות הדולר ביחס לשקל בקיזוז השפעת 
שנוצרו מיישום לראשונה אלפי ש"ח  1,315בסך הוצאות המימון 

IFRS16ה . להשפעת יישום לראשונIFRS16  לדוח  (גא')ראה פרק
 .הדירקטוריון

חלק החברה בהפסדי 
  - 310 152 462 חברה כלולה

 3,373 16,140 19,513 מיסים על ההכנסה
 2019ביוני,  30הגידול במיסים על ההכנסה בתקופה שהסתיימה ביום 

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד מקורו בגידול ברווח לפני מס 
 בתקופה הנוכחית לעומת תקופה מקבילה אשתקד. 

 9,073 52,414 61,487 רווח נקי

צמח בשיעור של  2019ביוני,  30הרווח הנקי לתקופה שהסתיימה ביום 
ביחס לתקופה המקבילה אשתקד הודות לגידול ברווח התפעולי  17.3%

בתוספת הקיטון בהוצאות המימון בקיזוז הגידול במיסים על ההכנסה. 
מההכנסות  7.8%הינו  2019ביוני,  30שיעורו של הרווח הנקי ליום 

להשפעת יישום לראשונה  בתקופה המקבילה אשתקד. 7.3%לעומת 
IFRS16  ירקטוריוןלדוח הד (גא')ראה פרק. 

 לבעלי מיוחס נקי רווח
   8,719 48,368 57,087 המניות

   354 4,046 4,400 למיעוט מיוחס נקי רווח

EBITDA 120,994 83,037 37,957 

" צמח בשיעור EBITDAהרווח לפני פחת, הפחתות, מיסים ומימון "
מגזרי הפעילות ויישום כל הודות לגידול ברווח התפעולי של  45.7%של 

 30לתקופה שהסתיימה ביום  EBITDA-. הIFRS16לראשונה של 
 מההכנסות לתקופה. 15.4%מהווה  2019ביוני, 
מיליוני  22.0-בכלתקופה  EBITDA -הגדיל את ה IFRS16יישום 
לדוח  (גא')ראה פרק  IFRS16להשפעת יישום לראשונה ש"ח. 

 .הדירקטוריון

          

%22.0 שעור רווח גולמי  %21.3      

%10.8 שעור רווח תפעולי  %10.2      

%7.8 שעור רווח נקי  %7.3      
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   לרבעון שהסתיים ביום  

  
ביוני,  30 

2019 
ביוני,  30 

2018 

שינוי 
באלפי 

 ש"ח
 הסבר

 26,229 361,379 387,608 הכנסות

צמחו בשיעור של  2019ביוני,  30ההכנסות לרבעון שהסתיים ביום 
עיקר הצמיחה מקורה  .ביחס לרבעון המקביל אשתקד 7.3%

מרבית מגזרי הפעילות של החברה ואיחוד בצמיחה אורגנית של 
. לפרטים נוספים בדבר הרכב ITWAYלראשונה של חברת 

 ההכנסות, ראה ניתוח הפעילות לפי מגזרי פעילות.

 8,235 75,004 83,239 רווח גולמי

צמח  2019ביוני,  30הרווח הגולמי של הרבעון שהסתיים ביום 
הודות לגידול ביחס לרבעון המקביל אשתקד  11.0%בשיעור של 

של החברה ואיחוד לראשונה של  אורגני של כלל מגזרי הפעילות
 30יום שיעור הרווח הגולמי לרבעון שהסתיים ב .ITWAYחברת 
רבעון המקביל ב 20.8%לעומת  21.5%עמד על  2019ביוני, 

 אשתקד.

 5,146 35,129 40,275 רווח תפעולי

צמח  2019ביוני,  30הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים ביום 
ביחס לרבעון המקביל אשתקד הודות לצמיחה  14.6%בשיעור של 

בהכנסות ולגידול ברווח הגולמי כאמור לעיל. שיעורו של הרווח 
 10.4%-הנו כ 2019ביוני,  30התפעולי לרבעון שהסתיים ביום 

 ברבעון המקביל אשתקד. 9.7%לעומת 
 אלפי ש"ח לרווח התפעולי. 284תרם  IFRS16יישום לראשונה 

לדוח  (גא')ראה פרק  IFRS16להשפעת יישום לראשונה 
 .הדירקטוריון

 (655) 2,688 2,033 הוצאות מימון, נטו

ביוני,  30הקיטון בהוצאות המימון נטו ברבעון שהסתיים ביום 
ביחס לרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר מהכנסות מימון  2019

שמקורן בהפרשי שער שנבעו מהיחלשות הדולר ביחס לשקל 
שנוצרו אלפי ש"ח  622בסך בקיזוז השפעת הוצאות המימון 

להשפעת  .IFRS16מיישום לראשונה של תקינה חשבונאית 
 .לדוח הדירקטוריון (גא')ראה פרק  IFRS16יישום לראשונה 

חלק החברה בהפסדי 
 - 161 102 263 חברה כלולה

 2019ביוני,  30הגידול במיסים על ההכנסה ברבעון שהסתיים ביום  1,601 7,557 9,158 מיסים על ההכנסה
 ביחס לרבעון המקביל אשתקד מקורו בגידול ברווח לפני מס.

 4,039 24,782 28,821 רווח נקי

צמח בשיעור  2019ביוני,  30הרווח הנקי לרבעון שהסתיים ביום 
ביחס לרבעון המקביל אשתקד הודות לגידול ברווח  16.3%של 

התפעולי בתוספת הקיטון בהוצאות המימון. שיעורו של הרווח 
 6.9%מההכנסות לעומת  7.4% הינו 2019ביוני,  30הנקי ליום 

 IFRS16שונה להשפעת יישום לרא ברבעון המקביל אשתקד.
 .לדוח הדירקטוריון (גא')ראה פרק 

   3,930 22,760 26,690 המניות לבעלי מיוחס נקי רווח

   109 2,022 2,131 למיעוט מיוחס נקי רווח

EBITDA 58,629 40,041 18,588 

" לרבעון EBITDAהרווח לפני פחת, הפחתות, מיסים ומימון "
הודות  46.4%צמח בשיעור של  2019ביוני,  30שהסתיים ביום 

לגידול ברווח התפעולי של כל מגזרי הפעילות ויישום לראשונה 
ביוני,  30של הרבעון שהסתיים ביום  EBITDA-. הIFRS16של 

 מההכנסות לרבעון. 15.1%מהווה  2019
מיליוני  11.2-הרבעון בכ EBITDA-הגדיל את ה IFRS16יישום 
לדוח  (גא')ראה פרק  IFRS16להשפעת יישום לראשונה ש"ח. 

 .הדירקטוריון

       

%21.5 שעור רווח גולמי  %20.8     

%10.4 שעור רווח תפעולי  %9.7     

%7.4 שעור רווח נקי  %6.9     
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 (ח"ניתוח תוצאות הפעילות לפי מגזרי פעילות על בסיס מאוחד )באלפי ש

    
   לתקופה שהסתיימה ביום

  
  

ביוני,  30
2019 

ביוני,  30
2018 

שינוי 
באלפי 

 ש"ח
 הסבר

ת
סו

הכנ
 

שירותי שכר 
 7,967 123,948 131,915 ומשאבי אנוש

צמחו בשיעור של  2019ההכנסות לחציון הראשון של שנת 
ביחס לחציון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות  6.4%

נובעת מהצטרפות לקוחות חדשים לצד המשך הגידול 
 בשימוש של שירותי ערך מוסף של החברה. 

מסך ההכנסות על בסיס  17%-הכנסות המגזר מהוות כ
 מאוחד. 

 38,078 425,598 463,676 פתרונות עסקיים 

צמחו בשיעור של  2019ההכנסות לחציון הראשון של שנת 
ביחס לחציון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות  8.9%

 נובעת מגידול בפעילות העסקית. 
מסך ההכנסות לתקופה על  59%-הכנסות המגזר מהוות כ

 בסיס מאוחד. 

 (4,609) 98,539 93,930 תשתיות מחשוב

קטנו בשיעור של  2019ההכנסות לחציון הראשון של שנת 
ביחס לחציון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות  4.7%
 .משינוי תמהיל ההכנסותנובע 

מסך ההכנסות על בסיס  12%-הכנסות המגזר מהוות כ
 מאוחד. 

שיווק מוצרי 
 25,187 74,255 99,442 תוכנה

צמחו בשיעור של  2019ההכנסות לחציון הראשון של שנת 
 ביחס לחציון המקביל אשתקד.  33.9%

הצמיחה בהכנסות נובעת מאיחוד לראשונה של חברת 
ITWAY .ומגידול בפעילות העסקית 

מסך ההכנסות על בסיס  12%-הכנסות המגזר מהוות כ
 מאוחד.  

 - 190 (2,505) (2,315) התאמות להכנסות

 66,813 719,835 786,648 כל ההכנסותסך 
סך הכנסות החברה על בסיס מאוחד צמחו בשיעור של  

9.3% . 

תפעולי
ח 

רוו
 

שירותי שכר 
 2,933 40,227 43,160 ומשאבי אנוש

צמח  2019הרווח התפעולי לחציון הראשון של שנת 
ביחס לחציון המקביל אשתקד. הגידול  7.3%בשיעור של 

 ברווח התפעולי נבע מהצמיחה בהכנסות כמפורט לעיל. 
 32.5%לעומת  32.7%שיעורו של הרווח התפעולי עמד על 

 בחציון המקביל אשתקד. 

 2,852 23,016 25,868 פתרונות עסקיים 

צמח  2019הרווח התפעולי לחציון הראשון של שנת 
ביחס לחציון המקביל אשתקד. הגידול  12.4%בשיעור של 

 ברווח התפעולי נבע מהצמיחה בהכנסות כמפורט לעיל. 
 5.4%לעומת  5.6%שיעורו של הרווח התפעולי עמד על 

 בחציון המקביל אשתקד.

 967 5,665 6,632 תשתיות מחשוב

צמח  2019התפעולי לחציון הראשון של שנת הרווח 
למרות  ביחס לחציון המקביל אשתקד 17.1%בשיעור של 

. הגידול ברווח התפעולי הירידה בהכנסות כמפורט לעיל
 כמפורט לעיל.  שינוי בתמהיל ההכנסותנבע מובשיעורו 

 5.7%לעומת  7.1%שיעורו של הרווח התפעולי עמד על 
 בחציון מקביל אשתקד.  

שיווק מוצרי 
 5,257 5,328 10,585 תוכנה

צמח  2019הרווח התפעולי לחציון הראשון של שנת 
 ביחס לחציון המקביל אשתקד. 98.7%בשיעור של 

הגידול החד ברווח התפעולי מקורו מאיחוד לראשונה של 
 ומגידול בפעילות העסקית.  ITWAYחברת 

 7.2%לעומת  10.6%שיעורו של הרווח התפעולי עמד על 
 בחציון מקביל אשתקד. 

התאמות לרווח 
 - (29) (1,076) (1,105) התפעולי

  .16.4% של בשיעור צמח מאוחד בסיס על התפעולי הרווח 11,980 73,160 85,140 סך הרווח תפעולי
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   לרבעון שהסתיים ביום

  
  

ביוני,  30 
2019 

ביוני,  30
2018 

שינוי 
באלפי 

 ש"ח
 הסבר

ת
סו

הכנ
 

שירותי שכר 
 ומשאבי אנוש

64,315 59,760 4,555 

צמחו בשיעור  2019ביוני,  30ההכנסות לרבעון שהסתיים ביום 
ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות  7.6%של 

נובעת מהצטרפות לקוחות חדשים וגידול בשימוש של שירותי 
ערך מוסף של החברה ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ברבעון 

מסך ההכנסות על בסיס  17%-זה מהוות הכנסות המגזר כ
 אוחד. מ

 15,714 215,021 230,735 פתרונות עסקיים 

צמחו בשיעור  2019ביוני,  30ההכנסות לרבעון שהסתיים ביום 
ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות  7.3%של 

נובעת מגידול בפעילות העסקית ביחס לרבעון המקביל 
מסך  59%-אשתקד. ברבעון זה מהוות הכנסות המגזר כ

 ההכנסות על בסיס מאוחד. 

 (4,384) 50,197 45,813 תשתיות מחשוב

קטנו בשיעור  2019ביוני,  30ההכנסות לרבעון שהסתיים ביום 
ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות  8.7%של 

. ברבעון זה מהוות הכנסות משינוי תמהיל ההכנסותנובע 
 מסך ההכנסות על בסיס מאוחד.  12%-המגזר כ

שיווק מוצרי 
 9,873 37,697 47,570 תוכנה

צמחו בשיעור  2019ביוני,  30לרבעון שהסתיים ביום ההכנסות 
הצמיחה עיקר  ביחס לרבעון המקביל אשתקד. 26.2%של 

וגידול  ITWAYבהכנסות מקורה באיחוד לראשונה של חברת 
 12%-ברבעון זה מהוות הכנסות המגזר כבפעילות העיסקית. 

 מסך ההכנסות על בסיס מאוחד. 

 - 471 (1,296) (825) התאמות להכנסות

  .7.3% של בשיעור צמחו מאוחד בסיס על החברה הכנסות סך 26,229 361,379 387,608 סך כל ההכנסות

תפעולי
ח 

רוו
 

שירותי שכר 
 1,616 18,636 20,252 ומשאבי אנוש

צמח  2019ביוני,  30הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים ביום 
ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הגידול  8.7%בשיעור של 

ברווח התפעולי נובע מהצמיחה בהכנסות כמפורט לעיל. 
 31.2%לעומת  31.5%שיעורו של הרווח התפעולי עמד על 

 ברבעון המקביל אשתקד.

 1,285 12,953 14,238 פתרונות עסקיים 

צמח  2019ביוני,  30הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים ביום 
ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הגידול  9.9%בשיעור של 

ברווח התפעולי נבע מהצמיחה בהכנסות כמפורט לעיל. 
 6.0%לעומת  6.2%שיעורו של הרווח התפעולי עמד על 

 ברבעון המקביל אשתקד.

 52 3,264 3,316 תשתיות מחשוב

 צמח 2019, ביוני 30 ביום שהסתיים לרבעון התפעולי הרווח
למרות  חס לרבעון המקביל אשתקדבי 1.6%בשיעור של 

שיעורו של הרווח התפעולי הירידה בהכנסות כמפורט לעיל. 
 ברבעון המקביל אשתקד.  6.5%לעומת  7.2%עמד על 

שיווק מוצרי 
 2,185 825 3,010 תוכנה

צמח  2019ביוני,  30הרווח התפעולי לרבעון שהסתיים ביום 
ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הגידול  264.8%בשיעור חד של 

מאיחוד לראשונה של חברת ברובו ברווח התפעולי נבע 
ITWAY לעומת  6.3%. שיעורו של הרווח התפעולי עמד על

 ברבעון המקביל אשתקד. 2.2%

התאמות לרווח 
 - 8 (549) (541) התפעולי

 . 14.6%התפעולי על בסיס מאוחד צמח בשיעור של  הרווח 5,146 35,129 40,275 סך הרווח תפעולי
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 מצב כספי, נזילות ומקורות מימון .ב

  ח("תמצית נתוני מאזן על בסיס מאוחד )באלפי ש

  
 30ליום 
 2019ביוני, 

 31ליום 
 הסבר שינוי 2018בדצמבר, 

 (13,170) 84,852 71,682 מזומנים ושווי מזומנים

הקיטון במזומנים ושווי מזומנים מקורו 
 ITWAYלרכישת חברת במזומנים ששימשו 

בקיזוז מזומנים שנבעו  ודיבידנד ששולם
מקבלת מפעילות שוטפת לצד מזומנים שנבעו 

 . אשראי מתאגיד בנקאי

אשראי לזמן קצר כולל חלויות 
גידול באשראי זמן קצר וחלויות שוטפות של  (31,754) (30,179) (61,933) שוטפות

 הלוואות לזמן ארוך. 

התחיבויות אחרות כולל חלויות 
 (7,543) (34,136) (41,679) שוטפות

תמורה בעיקר הגידול בהתחייבויות מקורו 
. ITWAYמותנית שנוצרה ברכישת חברת 

 סעיףלפרטים נוספים לעניין עלות הרכישה ראה 
 לדו"ח דירקטוריון זה. (דא')בחלק  2

מליוני  35הגידול מקורו בגיוס חוב פיננסי בסך  (21,875) (90,535) (112,410) הלוואות לזמן ארוך 
 ש"ח בקיזוז פרעון ומיון חלות שוטפת. 

אשראי לזמן קצר  -חוב פיננסי נטו 
בניכוי מזומנים ושווי וארוך 

 מזומנים
(144,340) (69,998) (74,342) 

הגידול בחוב הפיננסי נטו מקורו בקיטון 
במזומנים ושווי מזומנים, גידול באשראי זמן 
קצר וארוך וגידול בהתחיבויות בשל הרחבת 

 . ITWAYפעילות ורכישת חברת 

ביתרת הלקוחות בשל גידול עיקר הגידול מקורו  23,926 621,029 644,955 נכסים  שוטפים
 הרחבת הפעילות העיסקית.  

 (465,09) (512,652) (6577,74) התחייבויות שוטפות

עיקר הגידול מקורו גידול באשראי זמן קצר, מיון 
חלות שוטפת של זכאים אחרים לצד יישום 

בקיזוז קיטון  IFRS16תקינה חשבונית 
 בהתחייבות לספקים ונותני שירות וזכאים.

מיליוני ש"ח את  44.4-הגדיל בכ IFRS16יישום 
 IFRS16יישום לראשונה  להשפעתההתחייבויות. 

  .דירקטוריוןהפרק א')ג( לדוח  ראה

  -   1.21 1.12 יחס השוטף

 150,753 373,796 524,549 נכסים לא שוטפים

מקור הגידול בנכסים בלתי מוחשיים שנוצרו 
 2, ראה סעיף ITWAYבמסגרת רכישת חברת 

 יישום מלדו"ח הדירקטוריון, וכן  א')ד(בחלק 
IFRS16 את מיליוני ש"ח  116.8-אשר הגדיל בכ

 ראה IFRS16לראשונה  יישוםהשפעת הנכסים. ל
 . הדירקטוריון לדוח')ג( א פרק

 (76,679) (148,119) (224,798) התחייבויות לא שוטפות

מקור הגידול קבלת הלוואה לזמן ארוך, 
התחייבות בגין תמורה מותנית שנוצרה במסגרת 

בקיזוז מיון התחייבויות  ITWAYרכישת חברת 
-הגדיל בכ IFRS16. יישום אחרות כמפורט לעיל

השפעת מיליוני ש"ח את ההתחייבויות. ל 72.9
ראה פרק א')ג( לדוח  IFRS16יישום לראשונה 

 הדירקטוריון.

הגידול בהון המיוחס לבעלי מניות החברה נובע  32,212 323,655 355,867 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 מרווחי החברה בקיזוז דיבידנד. 

 174,679 994,825 1,169,504 סך המאזן
הגידול בסך המאזן מקורו באיחוד לראשונה של 

, הפרשי עיתוי בסעיפי הון חוזר ITWAYחברת 
 . כמפורט לעיל IFRS16 וכן יישום

    32.5% 30.4% שעור סה"כ ההון ביחס למאזן
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 בסיס מאוחד )באלפי ש"ח( ם על תזרימי המזומנים עלתמצית נתוני

   לתקופה שהסתיימה ביום  

 לתקופה שהסתיימה ביום 
ביוני,  30 

2019 
ביוני,  30 

2018 
 הסבר שינוי

 - 9,073 52,414 61,487 רווח נקי

 - 31,745 29,933 61,678 התאמות לסעיפי רווח והפסד

 - (5,739) (12,173) (17,912) מזומנים ששולמו במהלך השנה

FFO 105,253 70,174 35,079 

 30לתקופה שהסתיימה ביום  FFOהתזרים התפעולי 
ביחס לרבעון  50.0%צמח בשיעור של  2019ביוני, 

 IFRS16יישום לראשונה  השפעת המקביל אשתקד.
  מיליוני ש"ח. 20.8-בכ FFO-הגדילה את ה

שינויים בסעיפי נכסים 
בפעילות שינוי בסעיפי הון חוזר המושפעים מגידול  (12,525) (55,369) (67,894) והתחייבויות

 .העסקית

מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 שוטפת

37,359 14,805 22,554 

הגידול במזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
נובע בעיקר  2019ביוני,  30בתקופה שהסתיימה ביום 

מהגידול ברווח הנקי והשפעת הפרשי עיתוי בסעיפי 
 הון חוזר כמפורט לעיל. 

 א')ג( ראה פרק IFRS16להשפעת יישום לראשונה 
  .לדוח הדירקטוריון

מזומנים נטו ששימשו לפעילות 
 (46,409) (9,495) (55,904) השקעה

הגידול במזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה נבע 
  .ITWAY בעיקר מרכישת חברת

ימשו( שמזומנים נטו שנבעו )ש
 156,41 (8,781) 375,5 לפעילות מימון

הגידול במזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון מקורו 
בעיקר בקבלת אשראי זמן קצר וזמן ארוך מתאגידים 

 ,IFRS16השפעת יישום לראשונה בנקאיים בקיזוז 
 .לדוח הדירקטוריוןא')ג(  ראה פרק

ירידה במזומנים ושווי 
 - (9,699) (3,471) (13,170) המזומנים

 

אשראי מעת לעת מלזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ו ותהחברה מממנת את פעילותה ממקורותיה העצמאיים, מהלווא - מקורות המימון

בנקאי לזמן קצר. כמו כן, לחברה תשקיף מדף מכוחו תוכל החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ותמורת ההנפקה שתתקבל, ככל ויוצעו 

 ל ותשמש למימון פעילותה העסקית של החברה.בעתיד ניירות ערך מכוח תשקיף מדף זה, יכו

ולמועד פרסום דוח זה עומדת החברה בכל התניות הפיננסיות לגביהן התחייבה כלפי  ,2019ביוני  30 ליום - אמות מידה פיננסיות

 ם.יהתאגידים הבנקאי
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 האשראי ם על הסכמינתוניתמצית 

 

 

 

 

 ההתחייבויות לאמות מידה פיננסיות תאור הסכם מסגרת
ערך מחושב 

, ביוני 30ליום 
2019  

 הערות

הסכם מסגרת 
אשראי בין החברה 

 לתאגיד בנקאי

ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 
 מיליון ש"ח. 75

מיליון  355.9-כ
 ש"ח

 החברה, התקשרה 2018בינואר,  21ביום 
עם תאגיד בנקאי בהסכם מסגרת אשראי, 

לפיו יעמיד התאגיד הבנקאי לחברה 
 30מסגרת אשראי חדשה בסך כולל של 

"(, הסכם מסגרת האשראימיליון ש"ח )"
חלף מסגרת האשראי הקודמת שהעמיד 

מיליון  50התאגיד הבנקאי בסך כולל של 
בדצמבר  31ש"ח שהיתה בתוקף עד ליום 

הינו בתוקף  . הסכם מסגרת האשראי2017
. לפרטים 2020בדצמבר,  31עד ליום 

אודות הסכם מסגרת האשראי,  נוספים
( לפרק תיאור עסקי 1)14.8.2ראה סעיף 

 .2018התאגיד בדוח התקופתי לשנת 
 

 פרסוםולמועד  2019ביוני,  30נכון ליום 
, החברה עומדת בכל התחייבויותיה זה דוח

כלפי התאגיד הבנקאי על פי הסכם מסגרת 
 שראי.הא

לא  EBITDA -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל
 .3יעלה על 

 0.19-כ

היחס בין החוב הפיננסי נטו להון עצמי לא 
 2יעלה על 

 0.39-כ

התחייבויות 
והסכמי מסגרת 
אשראי בין נס 
לבין תאגידים 

  בנקאיים

של נס )כהגדרתו  המוחשיההון העצמי  סכום
מיליון ש"ח  45, 40בהסכם( לא יפחת מסך של 

 31לפי הדוחות הכספיים של נס לימים 
 ואילך, בהתאמה. 2018-, ו2017בדצמבר, 

 127 מעל
 מיליון ש"ח

פרסום  ולמועד 2019ביוני,  30ליום  נכון
דוח זה, נס עומדת בכל התחייבויותיה 

כלפי התאגידים הבנקאיים על פי הסכמי 
 נוספיםת האשראי התקפים. לפרטים מסגר

, ראה סעיף האשראי מסגרת הסכמי אודות
( לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח 2)14.8.2

  .2018התקופתי לשנת 

ההון העצמי המוחשי של נס )כהגדרתו  שיעור
מסך הנכסים  13%, 12%-בהסכם( לא יפחת מ

 31לפי הדוחות הכספיים של נס לימים 
 .בהתאמה, ואילך 2019-ו 2018בדצמבר, 

 19%-כ

לא  EBITDA-היחס בין החוב הפיננסי נטו ל
 .3יעלה על 

 1.43-כ

של נס לארבעה רבעונים  EBITDA-ה 
מיליון  36-אחרונים במצטבר, לא יפחת מ

 ש"ח.

 מיליון 63 מעל
 "חש

 1.16 -כ .1-מ יקטן לא נס של השוטף היחס
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 (ח)באלפי ש" IFRS16השפעת יישום לראשונה תקינה חשבונאית  ניתוח .ג

את תקן דיווח כספי ( IASB-ה)פרסמה הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים  2016בחודש ינואר 

. התקן, מחליף את ההנחיות הקיימות בנושא חכירות תחת ("התקן" -להלן ),חכירות  16בינלאומי 

 .ולטיפול החשבונאי בהם בדוחות הכספייםהתקינה הבינלאומית, קובע מודל כולל לזיהוי הסדרי חכירה 

, להלן 2019 ,בינואר 1מועד התחילה המחייב של התקן נקבע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 . על הדוחות הכספיים של החברה ריכוז ההשפעות

  

 2019ביוני,  30לרבעון שהסתיים ביום    2019ביוני,  30לתקופה שהסתיימה ביום   

  

 כולל יישום סעיף 
 IFRS16 

 ללא יישום 
IFRS16 השינוי   

 כולל יישום
 IFRS16 

 ללא יישום 
IFRS16 השינוי 

אזן
מ

 116,799 - 116,799  116,799 - 116,799 נכס זכות שימוש  

התחייבות בגין 
 (117,318) - (117,318)  (117,318) - (117,318) חכירה

סד
פ

ה
ח ו

ח רוו
דו

 284 39,991 40,275  734 84,406 85,140 רווח תפעולי 

 622 1,411 2,033  1,315 2,363 3,678 הוצאות מימון, נטו

 (260) 29,081 28,821  (462) 61,949 61,487 רווח נקי

EBITDA 120,994 98,987 22,007  58,629 47,384 11,245 

ם
מני

מזו
ם 

תזרי
 

 שנבעומזומנים 
 11,583 55,233 66,816  22,588 14,771 37,359 פעילות שוטפתמ

         
 מזומנים שנבעו

מפעילות  )שימשו(
 מימון

5,375 27,418 (22,043)  (48,678) (37,483) (11,195) 
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 מהותיים במהלך תקופת הדוח םהתקשרויות ואירועי .ד

 דיבידנדחלוקת  .1

אלפי ש"ח וזאת בהתאם  22,482-שולם דיבידנד לבעלי המניות בחברה בסכום של כ 2019באפריל,  30 ביום

)לפרטים  2019במרס,  18מיום דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה להחלטת 

 (.2019-01-023809, מס' אסמכתא )2019במרס,  19נוספים ראה דיווח החברה מיום 

  מ”רכישת חברת אי טי וויי פתרונות בע .2

 פתרונות בע"מ ייוו ימהון המניות בחברת אי ט 100%נס עסקה לרכישת  השלימה 2019, ינוארב 1ביום 

"(ITway .)"ITway  והפצת שיווק בתחום פועלתו 2008הוקמה בשנת  אשרהינה חברה ישראלית פרטית 

. Cloud Security-וContent Delivery Network (CDN )בעולמות  נותפתרוו שירותים ומתן תוכנה מוצרי

 7-בסך כ התמורה תשלומי יתרת"ח. שמיליון  51-רכשות, שילמה נס במועד החתימה כלמניות הנ בתמורה

נוספים לפרטים הרכישה.  בכפוף למנגנון התאמה הקבוע בהסכם 2021במרס,  31ביום  ישולמו"ח, ש מיליון

 ב' לדוחות כספיים ביניים מאוחדים.5ראה באור 

לינואר,  1ומיום  2018בדצמבר,  2לפרטים נוספים אודות העסקה ראה דיווחים מיידים של החברה מיום 

תיאור עסקי  לפרק 3.3וכן סעיף  (בהתאמה 2019-01-000684 ,2018-01-116961מס' אסמתכתאות: ( 2019

 .2018התאגיד בדוח התקופתי לשנת 

 ארוך לזמן אשראיבהסכם  חילן התקשרות .3

"(. הסכם האשראיעם תאגיד בנקאי, בהסכם אשראי לזמן ארוך )" החברההתקשרה  2019, וארינב 31ביום 

הלוואה שקלית בסך כולל של  2019, ינוארב 31ביום  חברהעל פי הסכם האשראי העמיד התאגיד הבנקאי ל

 .2.69%מיליון ש"ח אשר אינה צמודה ונושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של  35

תשלומים של ריבית, כאשר התשלום  8-תשלומים שווים של קרן ו 8-שנים, ב 4ההלוואה תיפרע על פני 

 הראשון של קרן וריבית הינו שישה חודשים ממועד קבלת ההלוואה. 

 הסתדרות העובדים הכללית החדשה  .4

 נזיקית תביעה נס הגישה 2019, באפריל 7 ביום, 2018בדוח התקופתי לשנת  14.6.3בהמשך למפורט בסעיף 

בגין נזקים אשר נגרמו לה עקב התנהלותה של ההסתדרות באתר   החדשה הכללית העובדים הסתדרות נגד

  .בית החולים הדסה וגרימת סיום ההתקשרות בנושא מיקור החוץ בין הדסה לנס

 הארכת תשקיף מדף  .5

 התקופה כתהאראישרה את  ערך לניירות הרשותלבקשת החברה  כי החברה הודיעה 2019, באפריל 15 ביום

-2019-01: אסמכתא' מס) 2020 באפריל 24 ליום עד וזאת החברה של המדף תשקיף לפי ערך ניירות להצעת

037342 .) 
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 אירועים לאחר תאריך הדיווח .ה

 משא ומתן לרכישת חברה/פעילות בארה"ב .6

החברה נמצאת בתהליכי משא ומתן לרכישת חברה/פעילות בארה"ב שעיקר עיסוקה בתחום השכר ומשאבי 

 מיליוני דולר ארה"ב. 25-30-האנוש )להלן: "העסקה"(. היקף העסקה מוערך בשלב זה בכ

ההתקשרות בעסקה כפופה, בין היתר, בהשלמת המשא ומתן בין הצדדים, בדיקות נאותות, חתימת הסכם 

 האישורים הנדרשים. וקבלת 

 מובהר כי בשלב זה אין כל וודאות כי העסקה תושלם.

 

 :תאגידי ממשל היבטי -' ב חלק

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות .1

בנושא תרומות, יחד עם זאת החברה מאמינה במעורבות קהילתית ובמתן תרומות המופנות  מדיניותלחברה אין 

 הסתכם 2019ביוני,  30לענייני חינוך, רפואה וגמילות חסדים. היקף התרומות, לרבעון ולתקופה שהסתיימו ביום 

 .ח"ש אלפי 263-בכ

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .2

הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית במהלך תקופת הדוח. לפרטים אודות  שינוי במספר כללא חל 

המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה, ראה שאלון ממשל תאגידי 

  .  2018לשנת  פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי -המצורף לפרק ה' 

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

 גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד .3

  לא חל שינוי בזהות מבקר הפנים של החברה בתקופת הדוח.

 תכנית אכיפה מנהלית  .4

ה עדכנה החבר 2017"(. בשנת האכיפהתכנית בחברה קיימת תכנית אכיפה מנהלית בתחום דיני ניירות ערך )"

, ובהתאם להחלטת ועדת האכיפה 2016את תכנית האכיפה בהתאם לסקר סיכונים שביצעה החברה במהלך שנת 

, אישר דירקטוריון החברה את תכנית האכיפה המעודכנת, בהתאם 2017בנובמבר,  15של החברה. ביום 

נית האכיפה להמלצתה של ועדת האכיפה של החברה, והחברה ממשיכה לפעול ליישום שוטף והטמעה של תכ

 בקרב מנהלי ועובדי החברה. 
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:החברה של הפיננסי הדיווח -' ג קחל  
 

 וראות הגילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגידה

ההנהלה נדרשת להסתייע באומדנים בתהליך עריכת הדוחות הכספיים של החברה. הערכות והנחות אלו, משפיעות על 

 סכומים המדווחים כנכסים )לרבות מוניטין(, התחייבות, הכנסות והוצאות.יישום המדיניות החשבונאית ועל 

לפרטים נוספים בדבר ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים, אופן הטיפול בהן והאומדנים הקריטיים שחושבו 

חות הכספיים על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדו

 . 2018בדצמבר,  31ם ליום יבתקופת הדיווח, ראה דוחות כספי

 .2018בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים ביחס לאומדנים הקריטיים לעומת הדוחות הכספיים לשנת 

 
 

 

 הנהלת החברה מוקירה תודה לעובדי הקבוצה על תרומתם המכרעת להצלחת הקבוצה. 

 

 

 

________________ ________________ 

 באום אבי

 יו"ר הדירקטוריון

 אלי זיברט

 מנכ"ל

 

 

 

  .2019באוגוסט,  11תאריך אישור הדוחות: 



 
 

 
 

 
 

 חילן בע"מ
 

 2019, ביוני 30 ליוםביניים מאוחדים דוחות כספיים 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

  עמוד 
 
 

 15 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 16-17 מאוחדים מאזנים
 
 

 18  הרווח הכוללמאוחדים על דוחות 
 
 

 19-23 על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 
 
 

 24-26  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
 
 

 27-34 ביניים מאוחדים באורים לדוחות הכספיים
 
 

 
 
 

- - - - - - - - - - - -  
 
 



 

 15 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 א',144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חילן בע"מ
 
 

 מבוא
 

התמציתי  המאזןהקבוצה(, הכולל את  -)להלן  מאוחדות וחברות החברהסקרנו את המידע הכספי המצורף של חילן בע"מ 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  2019 ,ביוני 30ליום המאוחד 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותלתקופ
ות ביניים", וכן הם אחראים "דיווח כספי לתקופ - IAS 34כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

. 1970-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל לתקופת ביניים זולעריכת מידע כספי 
 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ

 
 1%-כלתקופת ביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים  התמציתי לא סקרנו את המידע הכספי

ההכנסות המאוחדות  מכלל 3%-כמהוות והכנסותיהן הכלולות באיחוד  2019 ,ביוני 30מכלל הנכסים המאוחדים ליום 
לתקופת הביניים של אותן התמציתי באותו תאריך. המידע הכספי  וחודשים שהסתיימ שלושהשישה ושל  ותלתקופ

חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע 
 הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.

 
 

 היקף הסקירה
 

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

סקירה הינה מצומצמת . אנליטיים ואחריםאנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה 
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג 
ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות 

 דעת של ביקורת.
 
 

 מסקנה
 

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

 
, לא בא לתשומת ליבנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו

ע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של דבר הגורם לנו לסבור שהמיד
 .1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 

 

 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2019 ,באוגוסט 11
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 מאזנים מאוחדים
 
 
 

  
 

  ביוני 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 84,852  94,728  71,682  מזומנים ושווי מזומנים
 -  -  3,794  ניירות ערך סחירים 

 498,301  487,289  525,593  לקוחות
 34,357  29,581  144,42  חייבים ויתרות חובה

 1,693  1,864  454  מסים לקבל
 1,826  3,552  1,288  מלאי

       
  955,644  617,014  621,029 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 4,725  4,230  3,012  השקעה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
 43,493  7,033  901,28  הלוואות, לקוחות ויתרות חובה לזמן ארוך 

 28,598  23,290  26,748  רכוש קבוע 
 -  -  116,799  נכסי זכות שימוש

 41,424  47,080  58,687  נכסים בלתי מוחשיים 
 251,154  251,154  288,524  מוניטין

 4,402  5,073  1,878  מסים נדחים

       
  549,524  337,860  373,796 

       
  1,169,504  954,874   994,825 

       
       
       
       
       
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 מאזנים מאוחדים
 
 

  
 

  ביוני 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       התחייבויות שוטפות
       

 30,179  41,965  61,933  אשראי מתאגידים בנקאיים
 1,222  1,196  29,827  ארוך לזמן תואחר תיוהתחייבו של שוטפת חלות

 -  -  44,378  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
 197,592  157,298  160,658  ולנותני שירותיםהתחייבויות לספקים 

 228,306  211,720  ,958211  זכאים ויתרות זכות
 12,472  16,310  15,884  מסים לשלם

 42,881  55,517  53,108  ומקדמות מלקוחות הכנסות מראש
       
  746577,  484,006  512,652 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 90,535  85,714  112,410  הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 16,629  20,890  19,867  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 -  -  72,940  התחייבות בגין חכירה
 6,939  5,466   7,399  מסים נדחים

 349  977  330  הכנסות מראש
 33,667  36,139  11,852  ארוך לזמן אחרות התחייבויות

       
  224,798  149,186  148,119 
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 28,388  28,388  28,388  הון מניות 
 132,821  132,821  132,821  פרמיה על מניות

 (5,217)  (5,217)  (5,217)  מניות אוצר
 (67)  (83)   55   הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ התאמות

 (24,515)  (1,900)  (24,515)  שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם מעסקאות קרן
 245,192  156,091  ,335224  רווח יתרת 

       
  355,867  310,100  323,655 
       

 ,39910  11,582  ,09311  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 334,054  321,682  ,960366  סה"כ הון
       
  1,169,504  954,874   994,825 

       
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 

       2019, באוגוסט 11
 טל ווייסר  זיברטאלי   אבי באום  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
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 הרווח הכוללמאוחדים על דוחות 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 )למעט נתוני רווח נקי למניה( אלפי ש"ח  
           

 1,474,892  *(937,361  387,608  *(835,197  786,648  הכנסות 
 1,157,964  *(375,286  304,369  *(754,566  613,861  ההכנסותעלות 

           
 316,928  75,004  239,83  153,081  172,787  רווח גולמי

           
 52,351  13,046  14,909  25,415  31,117  הוצאות מכירה ושיווק

 113,292  26,829  28,055  54,506  56,530  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 151,285  35,129  40,275  73,160  85,140  רווח תפעולי
           

 4,562  1,615  1,892  2,446  4,060  הכנסות מימון
 (9,609)  (4,303)  (3,925)  (6,900)  (7,738)  הוצאות מימון
המטופלת לפי שיטת השווי  חברהבהפסדי  חלק הקבוצה

 (573)  (102)  (263)  (152)  (462)  המאזני
           

 145,665  32,339  37,979  68,554  81,000  רווח לפני מסים על ההכנסה
 34,384  7,557  9,158  16,140  19,513  מסים על ההכנסה

           
 111,281  24,782  28,821  52,414  48716,  רווח נקי 

           
  -כולל אחר )לאחר השפעת המס(  רווח

           :הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
 4,105  -  (,3971)  -  (,3971)  ת להטבה מוגדרתוממדידה מחדש בגין תוכני (הפסדרווח )

           
 הפסד או לרווח מחדשהמסווגים  או שיסווגו סכומים

           :ספציפיים תנאים בהתקיים
הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות  התאמות

 30  10  24  14  122  חוץ
           

 4,135  10  (,3731)  14  (,2751)  אחר כולל)הפסד( "כ רווח סה
           

 115,416  24,792  ,44827  52,428  ,21260  סה"כ רווח כולל 

           
           מיוחס ל: - נקירווח 

 102,928  22,760  26,690  48,368  ,08757  בעלי מניות החברה
 8,353  2,022  2,131  4,046  4,400  זכויות שאינן מקנות שליטה

           
  61,487  52,414  28,821  24,782  111,281 

           מיוחס ל: -סה"כ רווח כולל 
 107,034  22,770  ,32125  48,382  ,81655  בעלי מניות החברה

 8,382  2,022  ,1272  4,046   ,3964  זכויות שאינן מקנות שליטה
           
  21260,  52,428  44827,  24,792  115,416 

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

 4.58  1.01  1.19  2.15  2.54  רווח נקי בסיסי 

           
 4.50  0.98  .171  2.09  .502    מדוללרווח נקי 

           
 
 סווג מחדש.   *(
 

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

 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות 
פרמיה על 

  מניות
 מניות
  אוצר 

קרן מעסקאות 
עם בעלי זכויות 

 מקנותשאינן 
 שליטה

 
 

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 

דוחות כספיים 
של פעילויות 

  סה"כ   יתרת רווח  ץ חו

 זכויות
שאינן מקנות 

 שליטה

 

 סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר  
 ₪אלפי   
                   

 334,054  10,399  323,655  245,192  (67)  (24,515)  (5,217)  132,821  28,388  )מבוקר( 2019, בינואר 1יתרה ליום 
                   

 IAS28לראשונה של  מיישוםהשפעה מצטברת כתוצאה 
 -  -  -  -   2019בינואר  1ליום 

 
-  (1,122)  (1,122)  (11)  (1,133) 

                   
   )לאחר אימוץ לראשונה של  2019בינואר  1יתרה ליום 

IAS 28)  28,388  132,821  (5,217)  
 
(24,515) 

  
(67)  191,123  322,533  10,388  332,921 

                   
 61,487  4,400  57,087  57,087  -  -  -  -  -  רווח נקי

 (,2751)  (4)  (,2711)  (1,393)  122  -  -  -  -  , נטוכולל אחר)הפסד(  רווחסה"כ 
                   

 ,21260  4,396  ,81655  55,694  122  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל
 (22,482)  -  (22,482)  (22,482)            דיבידנד לבעלי המניות של החברה

 (13,69)  (13,69)  -  -  -  -  -  -     -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
                   

 366,960  311,09  355,867  ,335224  55  (24,515)  (5,217)  132,821  28,388  2019, ביוני 30יתרה ליום 
                   



 מ"חילן בע
 

 20 

  
   הוןעל השינויים במאוחדים דוחות 

 
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות 
 פרמיה על

  מניות
 מניות
 אוצר 

 

קרן מעסקאות 
עם בעלי 

זכויות שאינן 
  שליטה מקנות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 

 ץחו

 
 
 
 
 

 יתרת
  סה"כ  רווח 

 זכויות
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

 סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                   

 297,048  10,948  286,100  130,205  (97)  -  (5,217)  132,821  28,388  )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 
                   

 52,414  4,046  48,368  48,368  -  -  -  -  -  רווח נקי
 14  -  14  -  14  -  -  -  -  , נטוכולל אחר רווחסה"כ 

                   
 52,428  4,046  48,382  48,368  14  -  -  -  -  כוללרווח סה"כ 

 (22,482)  -  (22,482)  (22,482)  -  -  -  -  -  לבעלי המניות של החברה דיבידנד
 (3,393)  (3,393)  -  -   -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 (1,919)  (19)  (1,900)  -   -  (1,900)  -  -  -  עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
                   

 321,682  11,582  310,100  156,091  (83)  (1,900)  (5,217)  132,821  28,388  2018ביוני,  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
 מניות
  אוצר 

קרן מעסקאות 
עם בעלי זכויות 

 מקנותשאינן 
 שליטה

 
 

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 

דוחות כספיים 
של פעילויות 

  סה"כ   יתרת רווח  ץ חו

 זכויות
שאינן מקנות 

 שליטה

 

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                   

 ,512339  8,966  ,546330  ,038199  31  (24,515)  (5,217)  132,821  28,388   2019, באפריל 1יתרה ליום 
                   

 28,821  2,131  26,690  26,690  -  -  -  -  -  רווח נקי
 (,3731)  (4)  (,3691)  (,3931)  24  -  -  -  -  , נטוכולל אחר (הפסדרווח )סה"כ 

                   
 ,44827  ,7122  ,32125  ,29725  24  -  -  -  -  כולל סה"כ רווח

                   
 ,609366  ,30911  355,867  ,335224  55  (24,515)  (5,217)  132,821  28,388  2019, ביוני 30יתרה ליום 

 
 
 

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

  
 הון

  מניות 
 פרמיה על

  מניות
 מניות
 אוצר 

 

קרן מעסקאות 
עם בעלי 

זכויות שאינן 
  שליטה מקנות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 

 ץחו

 
 
 
 
 

 יתרת
  סה"כ  רווח 

 זכויות
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

 סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                   

 296,890  9,560  287,330  133,331  (93)  (1,900)  (5,217)  132,821  28,388  2018באפריל,  1יתרה ליום 
                   

 24,782  2,022  22,760  22,760  -  -  -  -  -  רווח נקי
 10  -  10  -  10  -  -  -  -  , נטוכולל אחר רווחסה"כ 

                   
 24,792  2,022  22,770  22,760  10  -  -  -  -  כוללרווח סה"כ 

                   
 321,682  11,582  310,100  156,091  (83)  (1,900)  (5,217)  132,821  28,388  2018ביוני,  30יתרה ליום 

 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 הוןהשינויים בעל מאוחדים דוחות 
 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות 
פרמיה על 

  מניות
 מניות
  אוצר 

קרן מעסקאות 
עם בעלי זכויות 

 מקנותשאינן 
 שליטה

 
 

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 

דוחות כספיים 
של פעילויות 

  סה"כ   יתרת רווח  ץ חו

 זכויות
שאינן מקנות 

 שליטה

 

 סה"כ
 הון 

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

                   
 048,297  ,94810  100,286  205,130  (97)  -  (5,217)  132,821  28,388  2018בינואר,  1יתרה ליום 

         
 

         
 ,281111  8,353  928,102  928,102  -  -  -  -  -  רווח נקי

 4,135  29  64,10  4,076  30  -  -  -  -  , נטוכולל אחר רווחסה"כ 
                   

 115,416  8,382  107,034  004,107  30  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל
 (44,964)  -  (44,964)  (44,964)  -  -  -  -  -  לבעלי המניות של החברה דיבידנד

 (6,980)  (6,980)  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 (32,507)  (10,926)  (21,581)  -  -  (21,581)        עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 6,041  8,975  (2,934)  -  -  (2,934)  -  -  -  מימוש אופציות על ידי בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
                   

 334,054  10,399  323,655  245,192  (67)  (24,515)  (5,217)  132,821  28,388  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 
 

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

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 111,281  24,782  28,821  52,414  61,487  רווח נקי 
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
           שוטפת:

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד:

           
 21,105  4,912  18,354  9,877  35,854  והפחתותפחת 

 1  -  5  (1)  -   ממימוש רכוש קבוע, נטו (רווחהפסד )
  -   -  (73)  -   (26)   שימוש זכות נכס מגריעת רווח

והתחייבויות  תאגידים בנקאייםמ הלוואותשערוך 
 2,476  1,298  ,4212  2,321  ,1634  קצר וארוך, נטולזמן  ותאחר

המטופלת לפי שיטת  חברהבהפסדי  חלק הקבוצה
 573  102  263  152  462  השווי המאזני

 34,384  7,557  ,8159  16,140  ,51319  מסים על ההכנסה
 2,514  908  828  1,443  1,604  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

ירידת ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 
 1  -  108  1  108  והפסד, נטו

           
  67861,  29,933  7530,8  14,777  4561,0 

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
           

 (55,121)  (29,448)  139,236  (34,739)  (18,643)  בלקוחות (עלייהירידה )
 (28,410)  5,635  4,834  3,309  (1,716)   בחייבים ויתרות חובה (העלייירידה )
 43  (996)  1,363  (1,683)  538  במלאי (עלייהירידה )
 27,610  15,078  (102,822)  (10,865)  (35,558)   בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים )ירידה( עלייה
 7,625  5,608  (22,922)  (16,185)  (22,723)  בזכאים ויתרות זכות  )ירידה( עלייה
 (8,470)  (2,131)  (1,546)  4,794  10,208  ומקדמות מלקוחות בהכנסות מראש )ירידה( עלייה

           
  (67,894)  (55,369)  18,143  (6,254)  (72356,) 

           מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
           

 (4,479)  (42)  (646)  (580)  (1,468)  ריבית ששולמה
 240  19  -   240  -   שהתקבלהריבית  

 (34,826)  (7,362)  (10,359)  (13,686)  (17,531)  מסים ששולמו
 1,946  643  -   1,853  1,087  מסים שהתקבלו

           
  (17,912)  (12,173)  (11,005)  (6,742)  (37,119) 
           

 78,493  26,563  6166,8  14,805  5937,3  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
           

           
           
 

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

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 (11,944)   (2,047)  (,4782)  (3,068)  (4,545)  רכישת רכוש קבוע
 (2,500)   (600)  -   (2,500)  (51,000)  (א) ו לראשונהשאוחד ותרכישת חבר

 (1,935)   (1,935)  -   (1,935)  -   רכישת פעילות )ב(
 (1,621)   (41)  (195)  (1,330)  (429)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

המטופלת לפי שיטת השווי השקעה בחברה 
 (2,539)   -   -   (1,799)  -    המאזני

 121  2  19  17  70  תמורה ממימוש רכוש קבוע
 הוגן בשווי הנמדדים ערך ניירות ממימוש תמורה
 120  -   -   120  -   נטו, הפסד או רווח דרך

 1,000   -   -   1,000  -   פרעון הלוואה
           

 (19,298)   (4,621)  (,6092)  (9,495)  (55,904)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון
           

 (44,964)   (22,482)  (22,482)  (22,482)  (22,482)  דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (6,980)   -   -  (3,393)  (,1693)  שליטה
 35,000   -   -  -   35,000  קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים

 -   16,536  (15,000)  20,536  00023,  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטוקבלת 
מימוש אופציות למניות חברה מאוחדת על ידי 

 6,041  6,041  -  6,041  -   בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
רכישת מניות ופרעון הלוואות מבעלי זכויות 

 (31,146)  -   -  (9,440)  -   שאינן מקנות שליטה
 -  -   (,61911)  -   (,44022)  פרעון התחייבות בגין חכירה 

 (21,429)   -   -   -   (,5374)   מתאגידים בנקאייםפרעון הלוואות 
בעלי זכויות שאינן מקנות פרעון הלוואה מ

 (064,9)   -   -   (43)  (33)  שליטה
           

ששימשו שנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
 (272,54)   95  (,86748)  (8,781)  ,7535  מימון (לפעילות

           
 (13,347)   22,037  ,81715  (3,471)  (13,170)  במזומנים ושווי מזומנים( ירידהעליה )

           
 98,199  72,691  ,45056  98,199  84,852  תקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת היתרת 

           
 84,852  94,728  71,682  94,728  71,682  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
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 על תזרימי המזומניםמאוחדים  דוחות
 
 

   
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

   2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
            

           רכישת חברות שאוחדו לראשונה )א(
            
 48  -  -  48  128   הון חוזר, נטו 
 (48)  -  -  (48)  (128)  רכוש קבוע 
 (2,572)  -  -  (2,572)  (26,338)  נכסים בלתי מוחשיים 
 (5,596)  -  -  (5,596)  (37,370)  מוניטין 
 5,076  -  -  5,076  6,650  מותנית תמורה בגין התחייבות 
 -  (600)  -  -  -  רכישה בגין התחייבות פרעון 
 592  -  -  592  586,0  מסים נדחים 
            
   (51,000)  (2,500)  -  (600)  (2,500) 
            
           רכישת פעילות (ב)

            
 הפעילות שנרכשהוהתחייבויות של  נכסים 

           ליום הרכישה:
 (30)  (30)  -  (30)  -  רכוש קבוע 
 (483)  (483)  -  (483)  -  נכסים בלתי מוחשיים 
 (1,820)  (1,820)  -  (1,820)  -  מוניטין 
 158  158  -  158  -  מותנית תמורה בגין התחייבות 
 240  240  -  240  -  בגין רכישההתחייבות  
            
   -  (1,935)  -  (1,935)  (1,935) 
            
           פעילות מהותית שלא במזומן 

            )ג(
נכסים בלתי מוחשיים ,רכישת רכוש קבוע 

 2,306  171  21  313  207  באשראי 

 5,234  158  -  45,23  6,650  כנגד תמורה מותנית חברות רכישת 
 240  240  -  240  -  במזומן שלא חברות רכישת 
 התחייבות כנגד שימוש זכות בנכס הכרה 

 -  -  9,905  -  16,031  חכירה בגין
 1,362  -  -  -  -  מימוש אופציות למניות חברה מאוחדת 
            
            
            
 
 

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

שלושה חודשים שישה ושל  ותולתקופ 2019, ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות  -באותו תאריך )להלן  ושהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו  2018בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(. -אליהם )להלן 

 
 

 איתעיקרי המדיניות החשבונ -: 2באור 
 

כספי לתקופות  דיווח 34לתקן חשבונאות בינלאומי הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם 
-, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"לביניים
1970. 

ת הכספיים ביניים מאוחדים עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחו
 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים למעט האמור להלן:עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת 

 
 חכירות –  16IFRSלראשונה של  יישום .   1
 

. "התקן"( –)להלן  חכירות – 16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2016 ינוארבחודש         
של הוועדה  4"התקן הישן"(, את פרשנות מספר  –)להלן  17התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 

בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת של הוועדה המתמדת לפרשנויות.  15לפרשנויות ואת פרשנות מספר 
 כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן.

 
 :ר השפעות התקןלהלן עיק

 
דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים מסוימים, ראה  התקן -

באופן  רה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש,להלן(. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכי
כן, חכירות. כמו   IAS 17-שבוטלדומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן 

 החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
 ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית  -

 .מחכירים במועד היווצרותםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים יוכרו כהוצאה 
ר להעריך מחדש את במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכ -

 השימוש.-ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות
כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי הקיים התקן  -

בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקרה 
 חכירות לתקופה של עד שנה.של 

, קרי, סיווג כחכירה התקן הישןהטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת  -
 מימונית או כחכירה תפעולית.

 
התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץ את התקן  

נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת ההתחייבות בגין  יתרת גישת יישום למפרע חלקי כאשר לפי 
 חכירה.

 
בהתאם לגישה זו לא נדרשת הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן 
לראשונה, מחושבת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה הקיימת במועד יישום התקן 

 לראשונה.
 

 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2018בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום                  
 

במועד  נבחנועל מהות ההסכמים והם  התבססוהמבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית 
. בהתאם למבחנים אלו סווגו חכירות הקבוצה IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-ההתקשרות על

לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים נכסים אשר כחכירות תפעוליות לפיהן 
בבעלות על הנכס החכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או 

 הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 :בגין חכירות הינה כדלקמן 2019בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
 

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה 
 לתקופת זמן בעבור תמורה.

 
 הקבוצה כחוכר .1

 
במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה          

חודשים ועסקאות  12כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 
חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח 

ת בגין חכירה בחרה החברה או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. במסגרת מדידת ההתחייבו
ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה 

 .אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה כגון: שירותי ניהול, שירותי
 

בעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת החברה בעסקאות אלה 
 ולא כעסקת חכירת משנה. IAS 19אם להוראות כהטבות עובד בהת

 
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים 
בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התוספתי 

חכירה בשיטת הריבית של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין 
 האפקטיבית.

 
נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי חכירה         

ס זכות השימוש נמדד נכ ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.
החכירה לפי הקצר שבהם. כאשר ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת במודל העלות 

מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 
IAS 36. 

     

 תשלומי חכירה הצמודים למדד .2

 
במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב תשלומי         

 העתידיים.החכירה 
 

בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה משינוי 
במדד מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה( ליתרת נכס זכות 
 שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים

 תוקף(. הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס ל
 
 

 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה .3
 

תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את         
קופות המכוסות על ידי החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם ת

 אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.
במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת החברה 
מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, לפי שיעור ההיוון 
המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות השימוש עד לאיפוסו ומעבר 

 לכך לרווח או הפסד.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 חכירה ם לתנאיניותיק  .4

 
מטופל כעסקת חכירה כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו         

נפרדת, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי החכירה המתוקנים, 
לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה 

 ליתרת נכס זכות השימוש.
 

לקיטון בהיקף החכירה, מכירה החברה ברווח או כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא 
בהפסד הנובע מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש וההתחייבות בגין החכירה. 
לאחר מכן, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי החכירה 

את סך השינוי ביתרת ההתחייבות המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן במועד התיקון וזוקפת 
 בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.

 
 השפעת יישום לראשונה של התקן  .5

 
החברה מהווה  םעיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס לחוזי חכירה קיימים בה

א מהווה חוכר. על פי התקן, כאמור לעיל, למעט חריגים, מכירה החברה בגין כל חוזה חכירה בה הי
חוכר ביתרת התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש וזאת בשונה מהמדיניות שיושמה תחת הוראות 
התקן הישן לפיו בחוזי חכירה בהן לא הועברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות 

 החכירה.על הנכס החכור, הוכרו תשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת 
 

  2019 ,בינואר 1ליום להלן נתונים המתייחסים ליישום לראשונה של התקן 
 

 במועד בתוקף אשר חכירה חוזיבגין  2019בינואר,  1השפעת היישום לראשונה של התקן החדש ליום 
-כ סךוההתחייבויות של החברה ב מיליוני ש"ח 127-כ בסך נכסיםבלגידול  הובילה לראשונה היישום

חודשים  שישה של לתקופה, השפעת היישום לראשונה של התקן החדש בנוסף ."חשמליוני  127
 22.0-כ שלהובילה לקיטון בהוצאות השכירות של החברה בהיקף  2019 ,יוניב 30שהסתיימה ביום 

מיליוני  21.3 החברה בהיקף שלמיליוני ש"ח ועלייה בהוצאות הפחת והפחתות ובהוצאות המימון של 
 מיליוני ש"ח, בהתאמה. 1.3-ש"ח ו

 
הקבוצה נעזרה במעריך שווי חיצוני לצורך קביעת שיעור הריבית הנומינלי המתאימה להיוון חוזי 
החכירה, זאת בהתאם לסיכון המימוני של החברות, בהתאם למח"מ חוזי החכירה וכן בהתאם 

 תשלומיהמשוקלל ששימש להיוון  הממוצע התוספתי הריבית שיעורלמשתנים כלכליים אחרים. 
בחישוב יתרת ההתחייבות בגין חכירה במועד היישום לראשונה של התקן הינו  יםהעתידי החכירה

2.40%-1.86%.  
 

בין היקף התקשרויות בגין חכירות הקבוצה בגין דמי שכירות החזויים המינימליים בסך של  הפער
 בגין ההתחייבויות לבין, השנתיים בדוחות"התקשרויות"  1א19"ח כפי שדווח בבאור ש מיליוני 133

 מהשפעתח נובע בעיקר "מיליוני ש 127-כ של בסך התקן של לראשונה היישום למועד שהוכרו חכירה
 והשפעה לראשונה היישום במועד החברה של התוספתי הריבית בשיעור העתידיים התשלומים היוון
 .קצרות לתקופות חכירות בגין

 

 :התקןאשר יושמו בעת יישום לראשונה של  הקלה . 6
 

החברה בחרה שלא להכיר ביתרת התחייבות בגין חכירה ויתרת נכס זכות שימוש בגין חכירות אשר 
חכירות אלו מטופלות כחכירות חודשים.  12 -למועד היישום לראשונה תקופת החכירה הינה קצרה מ

 לטווח קצר.
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 )המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי  -: 2באור 
 

2   . IFRIC 23 – ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי 
 

ודאות הקשורה למסים על ההכנסה )להלן -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוני 
הפרשנות(. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות בהתאם להוראות  -

IAS 12 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות -מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי
ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת -מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי

הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות -ות של רשויות המס, מדידת השלכות איהתייחס
 הודאות.-הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של אי

 
  אלו.דוחות הכספיים מיושמת לראשונה בהפרשנות 

 
 .של החברה הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לאליישום הפרשנות לראשונה 

 
 

 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות IAS 28 -תיקון ל    .  3
 

השקעות בחברות כלולות  28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2017באוקטובר 
התיקון(. התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך )כגון הלוואות לקבל או  -)להלן ובעסקאות משותפות 

השקעה במניות בכורה( אשר מהוות חלק מההשקעה נטו בחברה כלולה או עסקה משותפת, תהיינה 
באופן מלא )הן לעניין המדידה והן לעניין ירידות ערך( ולאחר מכן  IFRS 9כפופות ראשית להוראות 

לאור הוראות התיקון כאמור יישום "שיטת  .IAS 28זכויות תהיינה כפופות להוראות  היתרות של אותן
של רשות ניירות ערך, איננה רלוונטית  11-2השכבות" כפי שקיבלה ביטוי בהחלטת אכיפה חשבונאית 

 עוד.
 

התיקון מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלו. החברה מיישמת את הוראות התיקון למפרע ללא הצגה 
 .  9IFRSכפי שיישמה את הוראות  ש של מספרי השוואהמחד

 
מספר הלוואות לקבל מחברות מוחזקות המהוות חלק מההשקעה נטו באותן חברות מוחזקות.  לחברה

עד מועד היישום לראשונה של התיקון נמדדו הלוואות לקבל אלו לפי עלותן והחל ממועד היישום 
לראשונה של התיקון, נמדדות הלוואות לקבל אלו בשווי הוגן. כמו כן, בעקבות התיקון, החברה מכירה 

ה ברווחי/הפסדי החברות הכלולות בהתאם לשיעור ההחזקה בהון המניות הרגילות ולא בהתאם בחלק
 לשיעור ההחזקה המשוקלל. 

 
 

 עונתיות -: 3באור 
 

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

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

 לצרכים פנימיים וחיצוניים של הלקוחות.  שהסתיימה והדרושים
מושפע מהעונתיות הקיימת בפתרונות עסקיים ופרוייקטים, במכירות תשתיות בנוסף, הרבעון הרביעי 

וצרי תוכנה והמתאפיינת בעלייה בהיקף המכירות שמקורה באופיים של ארגונים לדחות מחשוב ובשיווק מ
 את תקציבי הרכש שלהם לסוף שנה.

קיימת השפעה בין רבעונית, של מועדי החופשות והחגים על מספר ימי העבודה  IT -כמו כן, במגזרי ה
גמא: חגי ישראל ו/או מועדי ניצול הרבעוניים, באופן שברבעון שבו קיימת ירידה במספר ימי העבודה )לדו

 חופשה( ביחס לרבעונים אחרים אזי צפוייה גם ירידה בהכנסות של אותו רבעון באופן יחסי.
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 מגזרי פעילות -: 4באור 

 
 כללי א.

 
 :קבוצה מגזרי פעילות כדלקמןלכאמור בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, 

 

שירותי שכר 
 ומשאבי אנוש

פנסיה ישיר  חילן החברות עם יחד החברה עוסקת, זה פעילות בתחום -
 1990ואופטיביט  בע"מ, חשבים הרגל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע"מ

במתן שירותי ניהול לתהליכים עסקיים , בע"מ אשר בשליטתה
(, שירותי לשכת שירות Business Process Outsourcing)  BPOבמתכונת

( ופתרונות לתוכנות Application Service Provider) ASPמקצועית במתכונת 
מקומיות המותקנות במשרדי הלקוח ומותאמות לצרכיו הייחודיים וכן 
שירותי ניהול שכר, ניהול נוכחות, ניהול משאבי אנוש, תפעול פנסיוני 

 .ושירותי ערך מוסף נוספים
   

נס א.ט. בע"מ אשר בתחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות חברת  - פתרונות עסקיים
בשליטתה, במכירת פתרונות מיקור חוץ וכן פתרונות ופרויקטים בתחום 
המחשוב לרבות פיתוח, הטמעה ויישום מערכות מחשוב, שירותי ייעוץ 

נס מספקת בנוסף,  ומומחים, הדרכות, שירותי בדיקות ופתרונות תוכנה.
תרונות פ בע"מ אשר בשליטתה, פיננסיים פתרונות דנאל חברת באמצעות

לניהול נכסים פיננסיים ותיקי ניירות ערך עבור לקוחות המגזר הפיננסי 
 .והעסקי בישראל

   
 מחשוב תשתיות

  

בע"מ אשר בתחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות חברת ווי אנקור  -
בשליטתה, במכירת פתרונות בתחום תשתיות מחשוב, וירטואליזציה, 

 אבטחת מידע מתקדמים.מחשוב ענן ופתרונות 

   
 מוצרי שיווק
 תוכנה

בתחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות החברות נס )קו עסקים  -
"( ואס.פי דאטא בע"מ ITWAY"(, אי טי ויי פתרונות עסקיים בע"מ )"נספרו"
"(SP,)"  בהפצה והטמעה של מוצרי תוכנה ופתרונות בתחום השליטה

, שיתוף IT-בעולם התשתיות ויישומים  והבקרה, אנליטיקה ובינה עסקית,
 Cloud -ו Content Delivery Network (CDN)מסמכים ואבטחת מידע וכן 

Security. 

 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

 

שירותי  
שכר 

ומשאבי 
  אנוש

פתרונות 
  עסקיים 

 תשתיות
  מחשוב

שיווק 
מוצרי 
 סה"כ  התאמות  תוכנה

 בלתי מבוקר  
 "חש אלפי  

 שה חודשיםילתקופה של ש
, ביוני 30שהסתיימה ביום 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 786,648  -  99,295  93,415  462,918  131,020  הכנסות מחיצוניים
 -  (2,315)  147  515  758  895  מגזריות-הכנסות בין

             
 786,648  (2,315)  442,99  930,39  463,676  131,915  סה"כ הכנסות

             
 ,24586  -  585,10  632,6  25,868  43,160  מגזרירווח 

             
הוצאות משותפות בלתי 

 מוקצות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,105) 
 (3,678)            מימון, נטו הוצאות

חלק החברה בהפסדי חברה 
 כלולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(462) 
             

 81,000            לפני מסים על ההכנסה רווח
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 4באור 
 
 

 

שירותי  
שכר 

ומשאבי 
  אנוש

פתרונות 
  עסקיים 

 תשתיות
  מחשוב

שיווק 
מוצרי 
 סה"כ  התאמות  תוכנה

 בלתי מבוקר  
 "חש אלפי  

 שה חודשיםילתקופה של ש
 ביוני, 30שהסתיימה ביום 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 835,197  -  73,750  97,853  *(076,425  123,156  הכנסות מחיצוניים
 -  (2,505)  505  686  522  792  מגזריות-הכנסות בין

             
 835,719  (2,505)  74,255  98,539  598,425  123,948  סה"כ הכנסות

             
 74,236  -  5,328  5,665  23,016  40,227  מגזרירווח 

             
הוצאות משותפות בלתי 

 מוקצות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,076) 
 (4,454)            מימון, נטו הוצאות

חלק החברה בהפסדי חברה 
 כלולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(152) 
             

 68,554            לפני מסים על ההכנסה רווח

 
 

 
 
 

 

שירותי  
שכר 

ומשאבי 
  אנוש

פתרונות 
  עסקיים 

 תשתיות
  מחשוב

שיווק 
מוצרי 
 סה"כ  התאמות  תוכנה

 בלתי מבוקר  
 "חש אלפי  

 לתקופה של שלושה חודשים
, ביוני 30שהסתיימה ביום 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 387,608  -  47,504  45,645  230,520  63,939  הכנסות מחיצוניים
 -  (825)  66  168  215  376  מגזריות-הכנסות בין

             
 387,608  (825)  570,47  813,45  230,735  64,315  סה"כ הכנסות

             
 40,816  -  ,0103  ,3163  14,238  20,252  מגזרירווח 

             
הוצאות משותפות בלתי 

 מוקצות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(541) 
 (2,033)            מימון, נטו הוצאות

חלק החברה בהפסדי חברה 
 כלולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(263) 
             

 37,979            לפני מסים על ההכנסה רווח

             
 

 

 
 מחדש סווג *(  
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 4באור 

 
 

 

שירותי  
שכר 

ומשאבי 
  אנוש

פתרונות 
  עסקיים 

 תשתיות
  מחשוב

שיווק 
מוצרי 
 סה"כ  התאמות  תוכנה

 בלתי מבוקר  
 "חש אלפי  

 חודשיםלתקופה של שלושה 
ביוני,  30שהסתיימה ביום 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 379,361  -  37,463  49,783  *(760,214  59,373  הכנסות מחיצוניים
 -  (1,296)  234  414  261  387  מגזריות-הכנסות בין

             
 379,361  (1,296)  37,697  50,197  021,215  59,760  סה"כ הכנסות

             
 35,678  -  825  3,264  12,953  18,636  מגזרירווח 

             
הוצאות משותפות בלתי 

 מוקצות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(549) 
 (2,688)            מימון, נטו הוצאות

חלק החברה בהפסדי חברה 
 כלולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(102) 
             

 32,339            לפני מסים על ההכנסה רווח

             
 

 מחדש סווג*( 
 

 

שירותי  
שכר 

ומשאבי 
  אנוש

 פתרונות
  עסקיים

 תשתיות
  מחשוב

 שיווק
 מוצרי
 "כסה  התאמות  תוכנה

 מבוקר  
 "חש אלפי  

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 2018בדצמבר, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             
 1,474,892  -  162,569  195,857  877,855  238,611  מחיצוניים הכנסות
 -  (6,133)  1,081  2,363  1,065  1,624  מגזריות-בין הכנסות

             
 1,474,892  (6,133)  163,650  198,220  878,920  240,235  הכנסות"כ סה

             
 153,412  -  19,983  10,941  52,658  69,830  מגזרי רווח

             
 בלתי משותפות הוצאות

 מוקצות
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(2,127) 

 (5,047)            נטו, מימון הוצאות
 חברה בהפסדי החברה חלק

 כלולה
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(573) 

             
 145,665            ההכנסה על מסים לפני רווח
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 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 5באור 
 

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה  2019למרס,  18יום ב א.
 .2019באפריל,  30יום אלפי ש"ח. הדיבידנד האמור שולם ב 22,482-כבסכום של 

 
מהון  100%"(, התקשרה נס בהסכם במסגרתו רכשה נס מועד החתימה)" 2018, נובמברב 29ביום  ב.

אשר אינו קשור לחברה )להלן:  ,ITway( ממיסד "ITway)" מי פתרונות בע"יוו יהמניות בחברת אי ט
 והפצת שיווק בתחום פועלתו 2008הוקמה בשנת  אשרהינה חברה ישראלית פרטית  ITway "(. ההסכם"

. Cloud Security-וContent Delivery Network (CDN )בעולמות  נותפתרוו שירותים ומתן תוכנה מוצרי
 51-למניות הנרכשות, שילמה נס במועד החתימה כ בתמורה .העסקה הושלמה 2019בינואר,  1-ביום ה
בכפוף למנגנון  2021במרס,  31ביום  תשולםש"ח  מיליון 7 בסך התמורה תשלומי תיתר. ש"חמיליון 

 התאמה הקבוע בהסכם. 
 

באופן  העסקים צירוף במסגרת שניטלו וההתחייבויות שנרכשו הנכסים של ההוגן בשווי הכירה החברה
 .חיצוני שווי ממעריך שהתקבלה לעבודה בהתאםזמני 

 ITwayשל וההתחייבויות המזוהות  שנרכשובהתאם לעבודה הנ"ל, השווי ההוגן של הנכסים המזוהים 
 :כדלקמן הינו, הרכישהבמועד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .מהותיים לא בסכומים הסתכמוישירות המיוחסות לעסקה השה רכיעלויות ה
 

הסכם עם תאגיד בנקאי, בהסכם אשראי לזמן ארוך )" החברההתקשרה  2019, ינוארב 31ביום  ג.
הלוואה  2019, ינוארב 31ביום  חברההעמיד התאגיד הבנקאי ל "(. על פי הסכם האשראיהאשראי

מיליון ש"ח אשר אינה צמודה ונושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של  35שקלית בסך כולל של 
2.69%. 

  
תשלומים של ריבית, כאשר התשלום  8-תשלומים שווים של קרן ו 8-ב שנים, 4פני על  ההלוואה תיפרע 

 הראשון של קרן וריבית הינו שישה חודשים ממועד קבלת ההלוואה.
 

מיליון ש"ח נגד הסתדרות העובדים  16-הגישה נס תביעה נזיקית בסך של כ 2019באפריל,  7ביום  ד.         
 החדשה בגין נזקים אשר נגרמו לה עקב התנהלותה של ההסתדרות. הכללית 

 
 

 
 

  
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

 "חש אלפי  
   

 (128)  נטו, חוזר הון
 128  קבוע רכוש

 26,338  בלתי מוחשיים  נכסים
 37,370  מוניטין

 (6,650)  מותנית תמורה בגין התחייבות
 (6,058)  נדחים מסים

   
 51,000  הרכישה עלות סך
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 לכבוד
 חילן בע"מ חברת של המניות בעלי

 
 
 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
 )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970

 
 

 מבוא
 

-(, התש"לומידייםד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
באותו תאריך.  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותולתקופ 2019 ,ביוני 30החברה(, ליום  -של חילן בע"מ )להלן  1970

טוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירק
 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים והכספי הביניים הנפרד לתקופ

 
 
 

 היקף הסקירה
 

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

סקירה הינה מצומצמת . אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים
ך אינה מאפשרת לנו להשיג בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכ

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

 
 

 מסקנה
 

 בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל
 .1970-(, התש"לומידייםד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל 
 רואי חשבון  2019 ,באוגוסט 11
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  ביוני 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 4,200  26,077  8,066  מזומנים ושווי מזומנים
 -  15,259  750,8  חלות שוטפת הלוואה לחברה מוחזקת

 47,046  53,894  59,070  לקוחות
 1,757  2,922  ,2823   חייבים ויתרות חובה

 395  -  -  מיסים לקבל
       
  168,79  98,152  53,398 

       
       נכסים לא שוטפים

       
       

, נטו מוחזקותנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות 
 350,598  313,602  375,400  לרבות מוניטין

 38,435  38,435  38,435  מוניטין
 11,434  10,437  10,277  ערכוש קבו

 -  -  28,998  נכסי זכות שימוש
 2,744  3,402  2,093  נכסים בלתי מוחשיים

 -  37  521  מסים נדחים

       
  699,480  365,913  403,211 

       
  867,559  464,065   456,609 

       
       
       
       
       
       
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  ביוני 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 21,429  21,429  30,179  הלוואות לזמן ארוךחלויות שוטפות 
 4,479  4,910  3,821  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 -  -  8,792  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
 32,050  30,782  35,231  זכאים ויתרות זכות

 -  1,116  1,522  מיסים לשלם 
 3,893  3,648  5,243  הכנסות מראש

       
  84,788  61,885  851,16 

       
       התחייבויות לא שוטפות

       
 64,285  85,714  90,535  הלוואות מתאגיד בנקאי

 1,675  1,131  1,798  וחזקותעם החברות המ לזמן ארוךת חו"ז ויתר
 -  -  20,310  התחייבות בגין חכירה

 4,758  5,235  6,569  לעובדיםהתחייבויות בשל הטבות 
 385  -  -  מסים נדחים

       
  119,212  92,080  71,103 

       
       הון המיוחס לבעלי מניות החברה

       
 28,388  28,388  28,388  הון מניות

 132,821  132,821  132,821  פרמיה על מניות
 (5,217)  (5,217)  (5,217)  מניות אוצר

 (67)  (83)  55  הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ התאמות
 (24,515)  (1,900)  (24,515)   שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם מעסקאות קרן

 245,192  156,091  ,335224   רווח יתרת

       
  355,867  310,100  323,655 
       
  559,867  464,065  456,609 

       
       
       
       

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

       2019, באוגוסט 11
 טל ווייסר  אלי זיברט  אבי באום  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 כספיםסמנכ"ל   מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
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 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 183,101  45,672  49,622  94,982  102,085  הכנסות 
           

 117,389  29,093  30,552  58,158  61,758  עלות המכירות והשירותים
           

 65,712  16,579  19,070  36,824  40,327  רווח גולמי
           

 5,139  1,216  1,268  2,503  2,566  הוצאות מכירה ושיווק
           

 22,225  4,737  5,724  9,942  11,259  הוצאות הנהלה וכלליות
           

 38,348  10,626  12,078  24,379  26,502  רווח תפעולי
           

 662  199  222  567  331  הכנסות מימון
           

 (4,019)   (1,012)  (1,359)  (1,996)  (2,566)  הוצאות מימון
           

 76,051  15,190  18,298  30,674  38,447  חברות מוחזקות  ירווחחלק החברה ב
           

 111,042  25,003  29,239  53,624  62,714  רווח לפני מסים על ההכנסה
           

 8,114  2,243  2,549  5,256  5,627  מסים על ההכנסה
           

 102,928  22,760  26,690  48,368  57,087  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה
           

לבעלי המניות של  המיוחסכולל אחר  רווח
 מחדש יסווג לא -החברה )לאחר השפעת המס( 

           :הפסד או לרווח מכן לאחר
           

 המיוחס נטו, אחר כוללברווח החברה  חלק
 3,160  -  (469)  -  (469)  מוחזקות לחברות

כניות להטבה אקטוארי בגין ת)הפסד(  רווח
 946  -  (924)  -  (924)  מוגדרת

           
 או לרווח מחדשהמסווגים  או שיסווגו סכומים
           :ספציפיים תנאים בהתקיים הפסד

הנובעות מתרגום דוחות כספיים של  התאמות
 -  10  24  14  122   פעילויות חוץ

           
 בעלי)הפסד( כולל אחר המיוחס ל רווחסה"כ 

 4,106  10  (,3691)  14  (,2711)   חברהה של המניות
           

 של המניות לבעלי"כ רווח כולל המיוחס סה
 107,034  22,770  ,32125  48,382  ,81655  החברה

           
 

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
           

 102,928  22,760  26,690  48,368  57,087  רווח נקי המיוחס לחברה
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
           מפעילות שוטפת של החברה:

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

           
 5,115  1,225  3,389  2,486  6,722  פחת והפחתות

 נכסיםשערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים, 
 2,654  652  790  1,230  1,595  והתחייבויות אחרות לזמן ארוך וזמן קצר

 1  -  5  (1)  -  , נטוממימוש רכוש קבוע (רווחהפסד )
 (76,051)   (15,190)  (18,298)  (30,674)  (38,447)  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 

 8,114  2,243  2,549  5,256  5,627  ההכנסהמסים על 
 1,034  146  291  283  611  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך ירידת 
 1  -  -  1  -  , נטוהפסדורווח 

           
  (23,892)  (21,419)  (11,274)  (10,924)   (59,132) 

           של החברה: והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
           

 (214)  (131)  (4,463)  (7,062)  (12,024)  עלייה בלקוחות
 1,098   (711)  1,387  (67)  (842)  בחייבים ויתרות חובה (עלייהירידה )

עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני 
 (2,122)   23  (485)  128  744  שירותים

  6,884  (354)  3,224  3,395  959  בזכאים ויתרות זכות עלייה )ירידה(
 1,044   166  1,076  799  1,350  הכנסות מראשעלייה ב

           
  (9,813)  (7802,)  739  (,0071)  6,690 

בחברה מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה 
           עבור:

           
 (3,202)   -  -  -  -  ריבית ששולמה

 427  -  -  -  -  ריבית שהתקבלה
 (9,002)  (588,2)  (2,761)  (4,789)  (5,036)  מסים ששולמו

 1,138   -  -  1,138  712  מסים שהתקבלו
 33,965  10,500  8,500  14,465  13,830  דיבידנד שהתקבל

           
  9,506  10,814  5,739  7,912   23,326 
           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של 
 73,812  18,741  21,894  34,956  32,888  החברה

           
           
 
 

 הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי 
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 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
           

 (2,560)   (1,247)  (1,439)  (1,416)  (1,916)  רכישת רכוש קבוע
 (1,430)   (34)  (195)  (1,323)  (330)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 112  -  19  12  70  תמורה ממימוש רכוש קבוע
בשווי הוגן  הנמדדיםתמורה ממימוש ניירות ערך 

 120  -  -  120  -  , נטודרך רווח או הפסד
 14,917    -  -  -  -  גביית הלוואה שניתנה לחברה מוחזקת

 -  -  -  -  (35,000)  מתן הלוואה לחברה מוחזקת
           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 11,159   (1,281)  (1,615)  (2,607)  (,17637)  לפעילות( השקעה של החברה

           
           פעילות מימון של החברהלתזרימי מזומנים 

           
 (21,429)  -  -  -  -  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

 -  -  -  -  35,000  קבלת הלוואה מתאגיד בנקאי
 (44,964)  (22,482)  (22,482)  (22,482)  (22,482)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 -  -  (2,212)  -  (4,364)   פרעון התחייבות בגין חכירה
רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (588,30)  -  -  -  -  שליטה
           

שימשו נבעו מפעילות )שמזומנים נטו ש
 (96,981)  (22,482)  (24,694)  (22,482)  ,1548  מימון של החברה (לפעילות

           
 (12,010)  (5,022)  (4,415)  9,867  3,866  במזומנים ושווי מזומניםעלייה )ירידה( 

           
 16,210  31,099  12,481  16,210  4,200  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

           
 4,200  26,077  8,066  26,077  8,066  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

           
           

           פעילויות מהותיות שלא במזומן של החברה
           

 בגין התחייבות כנגד שימוש זכות בנכס הכרה
 -  -  701  -  1,135  חכירה

 2,306  167  207  295  207  נכסים בלתי מוחשיים ורכישת נכסים קבועים 

           
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 כללי .1
 

חודשים  שלושהשישה ושל  ותולתקופ 2019, ביוני 30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
-ים(, התש"ליד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיד38בהתאם להוראות תקנה באותו תאריך,  ושהסתיימ

 31ליום  של החברה השנתיים. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים 1970
וגם בהקשר לדוחות כספיים  ו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהםולשנה שהסתיימה באות 2018בדצמבר, 

  .2019, ביוני 30ביניים מאוחדים ליום 
 

 החשבונאית המדיניות עיקרי .2
 

 31החשבונאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת מידע כספי ליום  המדיניות
 אמור להלן:כלמעט יישום לראשונה  2018בדצמבר, 

 
 חכירות –  16IFRSלראשונה של  יישום .   
 

 –)להלן  חכירות – 16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2016 ינוארבחודש         
"התקן הישן"(, את פרשנות  –)להלן  17התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי . "התקן"(
של הוועדה המתמדת לפרשנויות.  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4מספר 

מורה לתשלום את זכות בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בת
 השימוש בנכס לתקופת זמן.

 
 :להלן עיקר השפעות התקן

 
דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים מסוימים,  התקן -

 רה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש,ראה להלן(. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכי
חכירות.   IAS 17-שבוטלבאופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן 
 כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

ביצוע או  ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית  -
 .מחכירים במועד היווצרותםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים יוכרו כהוצאה  שימוש

למדד, על החוכר להעריך מחדש את במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים  -
 השימוש.-ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי התקן  -
הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי 

 ה של חכירות לתקופה של עד שנה.נמוך או במקר
, קרי, סיווג התקן הישןהטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת  -

 כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.
 

התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץ את  
יתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת  גישת יישום למפרע חלקי כאשר התקן לפי 

 ההתחייבות בגין חכירה.
 

בהתאם לגישה זו לא נדרשת הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד 
יישום התקן לראשונה, מחושבת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה הקיימת 

 במועד יישום התקן לראשונה.
 

 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2018בדצמבר,  31דיניות החשבונאית שיושמה עד ליום המ                 
 

במועד  נבחנועל מהות ההסכמים והם  התבססוהמבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית 
החברה . בהתאם למבחנים אלו סווגו חכירות IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-ההתקשרות על

לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות כחכירות תפעוליות לפיהן נכסים אשר 
הגלומים בבעלות על הנכס החכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים 

 כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
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 )המשך( המדיניות החשבונאית עיקרי -: 2באור 
 

 :בגין חכירות הינה כדלקמן 2019בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
 

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס 
 מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.

 

 כחוכר החברה .1

 
החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות עבור העסקאות בהן          

חודשים  12שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 
ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי 

כירה. במסגרת מדידת החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת הח
ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה 
בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועוד, הכלולים 

 באותה עסקה.
 

בעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת החברה 
 ולא כעסקת חכירת משנה. IAS 19בעסקאות אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות 

 
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו 
מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור 

התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד 
 חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

 
נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי         

חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו. נכס זכות 
לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה  השימוש נמדד במודל העלות ומופחת

לפי הקצר שבהם. כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס 
 .IAS 36זכות השימוש בהתאם להוראות 

     

 תשלומי חכירה הצמודים למדד .2
 

חישוב במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך         
 תשלומי החכירה העתידיים.

 
בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה 
משינוי במדד מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה( ליתרת 

נוי נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר חל שי
בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה 

 תוקף(. נכנס ל
 

 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה .3
 

תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך         
שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות את החכירה כאשר ודאי באופן סביר 

 על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.
במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת 

המעודכנת, החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה 
לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות 

 השימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 חכירה ם לתנאיניותיק  .4

 
מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל כעסקת כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו         

חכירה נפרדת, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי 
החכירה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת 

 ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.
 

אי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה החברה ברווח כאשר מבוצע תיקון לתנ
או בהפסד הנובע מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש וההתחייבות 
בגין החכירה. לאחר מכן, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם 

מועד התיקון וזוקפת את סך השינוי לתנאי החכירה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן ב
 ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.

 

 השפעת יישום לראשונה של התקן  .5
 

החברה  םעיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס לחוזי חכירה קיימים בה
מהווה חוכר. על פי התקן, כאמור לעיל, למעט חריגים, מכירה החברה בגין כל חוזה חכירה 
בה היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש וזאת בשונה מהמדיניות 
שיושמה תחת הוראות התקן הישן לפיו בחוזי חכירה בהן לא הועברו באופן ממשי כל 

הגלומים בבעלות על הנכס החכור, הוכרו תשלומי החכירה כהוצאה הסיכונים וההטבות 
 ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.

 
  2019 ,בינואר 1ליום להלן נתונים המתייחסים ליישום לראשונה של התקן 

 
 בתוקף אשר חכירה חוזיבגין  2019בינואר,  1השפעת היישום לראשונה של התקן החדש ליום 

 32-כ סךלגידול בסך הנכסים וההתחייבויות של החברה ב הובילה לראשונה היישום במועד
שלושה ו שישה של ות, השפעת היישום לראשונה של התקן החדש לתקופבנוסףמליוני ש"ח. 

הובילה לקיטון בהוצאות השכירות של החברה בהיקף  2019 ,ביוני 30ביום  וחודשים שהסתיימ
החברה בהיקף  שלעלייה בהוצאות הפחת והפחתות , בהתאמה, "חשיליוני מ 2.2-וכ 4.4-כ של

הוצאות המימון של החברה ב עלייה, בהתאמה, ו"חשמיליוני  2.0-וכ "חשמיליוני  4.1-של כ
 מיליוני ש"ח, בהתאמה. .20-כמיליוני ש"ח ו 0.3-כבהיקף של 

 
נעזרה במעריך שווי חיצוני לצורך קביעת שיעור הריבית הנומינלי המתאימה להיוון  החברה

חוזי החכירה, זאת בהתאם לסיכון המימוני של החברות, בהתאם למח"מ חוזי החכירה וכן 
המשוקלל ששימש  הממוצע התוספתי הריבית שיעורבהתאם למשתנים כלכליים אחרים. 

וב יתרת ההתחייבות בגין חכירה במועד היישום בחיש העתידיים החכירה תשלומילהיוון 
 . 1.86%-2.4%לראשונה של התקן הינו 

 
בגין דמי שכירות החזויים המינימליים בסך  החברהבין היקף התקשרויות בגין חכירות  הפער

מיליוני ש"ח, לבין ההתחייבויות בגין חכירה שהוכרו למועד היישום לראשונה של התקן  35של 
 הריבית בשיעור העתידיים התשלומים היוון השפעתיוני שח נובע בעיקר ממיל 32-בסך של כ
 .קצרות לתקופות חכירות בגין השפעהו לראשונה היישום במועד החברה של התוספתי

 
 :התקןהקלה אשר יושמו בעת יישום לראשונה של . 6

 
החברה בחרה שלא להכיר ביתרת התחייבות בגין חכירה ויתרת נכס זכות שימוש בגין חכירות 

חכירות אלו חודשים.  12-אשר למועד היישום לראשונה תקופת החכירה הינה קצרה מ
 מטופלות כחכירות לטווח קצר.
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 מהותיות עם חברות מוחזקותיתרות  .3
 

 בדצמבר 31  ביוני 30  
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 822  1,511  1,952  חייבים ויתרות חובה
       
 -  15,262  35,379  *( תמוחזק הלחבר הלוואות 

 
 6,499  820  916  זכאים ויתרות זכות

       
 1,675  1,131  1,798  וחזקותעם החברות המ ארוך לזמןת חו"ז ויתר

 
בתשלומים קרן ההלוואה נפרעת  .2.69%של בשיעורריבית שנתית  ונושאת צמודה אינהההלוואה  *(

 .2019ביולי,  30שווים אחת לחצי שנה, החל מיום 
 

  להוראות פקודת מס הכנסה. בהתאםנושאות ריבית  היתרות **(  
 
 
 הון עצמי .4
 

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי מניות החברה בסכום של  2019למרס,  18יום ב
 .2019באפריל,  30יום אלפי ש"ח. הדיבידנד האמור שולם ב 22,482-כ

 
 .המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות 5לאירועים נוספים, ראה באור  באשר .5

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 2019 אוגוסטב 11

 
 לכבוד

 בע"מ חילן הדירקטוריון של
 

 א.ג.נ.,

 

 30ליום  למידע כספי תמציתי מאוחד ותמצית מידע כספי ביניים נפרדמכתב הסכמה  הנדון:
 של חברת חילן בע"מ )"החברה"( 2019, יוניב

 

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( של הדוחות שלנו המפורטים להלן 
 :2017באפריל,  25מיום  30812על בסיס תשקיף מדף מספר 

 

, יוניב 30ליום  החברה של מאוחד תמציתי כספי מידע על 2019, אוגוסטב 11מיום סקירה דוח  .1
 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. 2019

 

 ביניים הכספי תמצית המידע על 2019, אוגוסטב 11המבקר מיום  החשבון רואה של מיוחד דוח .2
ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך  2019, יוניב 30הנפרד של החברה ליום 

 .1970 -ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות)ערך  ניירות לתקנות' ד38 תקנה לפי

 
 

 

 בכבוד רב,

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון

 



 47-( א)ג38תקנה  -דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חילן בע"מ 
 
 

 דוח רבעוני 
  2019 ,ביוני 30ליום 

 
 
 
 

 
 
 

 חלק ד' 
 
 
 

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 
  ג)א(38הגילוי לפי תקנה 

 
 

  



 48-(א)ג38תקנה  -דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
 

 
 
 

 ג)א(38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
  2019 ,ביוני 30ליום 

 
 

התאגיד(, אחראית לקביעתה והתקיימותה  -ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של חילן  בע"מ )להלן 
 של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. 

 
 לעניין זה, חברי ההנהלה הם: 

  ., מנהל כלליאלי זיברט .1

 , סמנכ"ל כספים. ווייסר טל .2

 

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

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

 ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

 
נו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש הבקרה הפנימית כוללת, בין  היתר, בקרות ונהלים שתוכנ

לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר 
בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת על מנת לאפשר קבלת 

 החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

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

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

 
 בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח

הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית  –לן )לה 2019 ,מרץב 31הרבעוני  לתקופה שנסתיימה ביום 
 ( נמצאה הבקרה הפנימית  כאפקטיבית. האחרון

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

 הפנימית האחרון. 

 
בר הבקרה למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח הרבעוני בד

הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה 
 הפנימית היא אפקטיבית. 
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 (1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  (1)

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 
 , מצהיר כי:אלי זיברטאני, 

)להלן  2019( לרבעון השני של שנת "התאגיד" –בחנתי את הדוח הרבעוני של חילן בע"מ )להלן  .1
 (. "הדוחות" –

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

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. 

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

בקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות גיליתי לרואה החשבון המ .4
הכספיים של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  .1
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה 
על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו 

הכספיים בהתאם להוראות להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 
  –הדין;  וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב המנהל הכללי או מי  .2
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.  

 אני, לבד או  ביחד עם אחרים בתאגיד:  .5

ת ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת קבעתי בקרו .1
פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות 

-מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך 2010
  -פת ההכנה של הדוחות;  וכן תקו

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת  .2
פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת 
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 

 מקובלים. 

עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  לא הובא לידיעתי כל אירוע או .3
התקופתי האחרון לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת 
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי של התאגיד. 

 
 ל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כ
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 (2ג)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  (2)

 

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:טל ווייסראני, 

 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  .1
"הדוחות או  "הדוחות" –)להלן  2019( לרבעון השני של שנת "התאגיד" –של חילן בע"מ )להלן 

 (. לתקופת הביניים"

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

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

הביניים  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת .3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

 המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות  של התאגיד, גיליתי לרואה החשבון המבקר .4
בסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית הכספיים של דירקטוריון התאגיד, בהת

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  .1
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות 

ופת הביניים, העלולים הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתק
באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח 
על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

  -הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

הכללי או מי כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב המנהל  .2
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי  

 בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת  .1
ייחס לתאגיד, לרבות חברות פיקוחנו, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המת

-מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך 2010

  -תקופת ההכנה של הדוחות;  וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת  .2
יקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת פ

הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 
 מקובלים. 

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  .3
ם ביניים ולכל התקופתי האחרון לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיי

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

 הכספי ועל הגילוי של התאגיד. 
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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 סמנכ"ל כספים - ווייסר טל     תאריך
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