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 "מבע חילן

  הדירקטוריוןהדירקטוריון  דוחדוח

  2020, סמרב 31ביום  םלרבעון שהסתיי

י החברה לרבעון "( מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב עניינחילן" או" החברה"מ )"בע חילן דירקטוריון

(. דוח זה נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי גם "הדוח תקופת" או" המדווחת התקופה)" 2020, מרסב 31ביום  םשהסתיי

הדוח " או "2019הדוח התקופתי לשנת )" 2020במרס,  17שפרסמה החברה ביום  2019הדוח התקופתי לשנת 

ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני החברה "(. הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה התקופתי

 בתקופת הדוח אשר השפעתם מהותית.

 

תקנות )" 1970-"להתשלתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  48 תקנה להוראתבהתאם  נערך הדוח

 פרטים מובאים בדוח מסוימים במקרים, זאת עם. הדוח למועד נכונים הינם בדוח המופיעים נתונים"(. הדוחות

 החברה דירקטוריון ידי-על אישורו למועד ובסמוך המאזן תאריך לאחר התרחשו אשר התאגיד בחיי אירועים הסוקרים

 . הדוח פרסום למועד נכון נמסרים אלו כי באמירה במפורש הדבר יצוין שכאלו במקרים"(. הדוח פרסום מועד)"

 

 על הפעילות העסקית של החברהגילוי אודות השלכות התפשטות נגיף הקורונה 

 

"האירוע", בהתאמה(, הינו אירוע בעל  -( ברחבי העולם )"הנגיף" ו COVID-19נגיף הקורונה )של התפשטות האירוע 

 השלכות מאקרו כלכליות רחבות, אשר למועד דוח זה טרם ניתן לאמוד אותן במלואן.

טות הנגיף על ידי בידוד האוכלוסיה ומדיניות של המהלכים הדרסטיים שננקטו בישראל ובעולם כולו להקטנת התפש

"ריחוק חברתי" גרמו להאטה חריפה בפעילות הכלכלית של המשק הישראלי ולעליה דרמטית בשיעור הבלתי 

 מועסקים.

 

, משבר הקורונה קטע את מגמת הצמיחה והמשק  עבר  20201על פי נתוני בנק ישראל כפי שפורסמו על ידו באפריל 

-מכח העבודה( הגישו תביעות לדמי אבטלה והצריכה הפרטית היתה נמוכה בכ 24%-להתכווצות. כמיליון עובדים )כ

 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 25%

)במונחים רבעוניים(  5% -, התוצר התכווץ בכ2020על פי הערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל, ברבעון הראשון של 

ושיעור האבטלה   2020בכל שנת  5% -ובהנחה שהמגבלות יוסרו בהדרגה עד סוף חודש יוני, צפויה צמיחה שלילית של כ

)ממוצע שנתי(. להערכת בנק ישראל, שיעור האבטלה צפוי לרדת בהדרגה  ולחזור  לרמתו טרום פרוץ  6%-ייסתכם בכ

 . 2021המשבר רק לקראת סוף שנת 

 

למרות ירידה מסוימת הנהלת ודירקטוריון החברה, בוחנים באופן שוטף את השלכות האירוע על הקבוצה ולהערכתם, 

לאירוע אין השפעה מהותית על החברה או  ,בתקופת הדוח ונכון למועד זהבפעילות הקבוצה עקב התפרצות הנגיף, 

                                                 

1  2020a.aspx-4-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/6  

  

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/6-4-2020a.aspx
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ישירה על הכנסות מגזר השכר בחברה.  וזאת על אף שלכמות המועסקים במשק ישנה השלכה על חברות הקבוצה,

למאפיני הלקוחות של מגזר השכר, בחינת כמות המועסקים שהוצאו לחל"ת בין היתר בשים לב הערכה זו נעשתה 

לתחומי הפעילות מלקוחותיה של החברה במגזר זה ביחס לנתח השוק של המגזר מכלל כמות המועסקים במשק, וכן 

ומידת חשיפתם לענפים אשר נפגעו באופן דרמטי כתוצאה  ברות הקבוצהח מאפייני לקוחות, הקבוצהכלל של 

 מהגבלת הפעילות. 

לקבוצה אין תלות מהותית במי מלקוחותיה או לקוח ששיעור הכנסות הקבוצה ממנו גבוה , בהקשר זה יודגש כי

 .10%משיעור של 

 

לל זה בתקופת הדוח, הוצאו ובכמתכונת העבודה בחברה ובחברות הקבוצה, בהקבוצה ביצעה ומבצעת התאמות 

לחל"ת חלק קטן )פחות מעשרה אחוז(  מעובדי הקבוצה )כאשר נכון למועד הדיווח מרביתם הושבו לעבודתם(, וכן 

כפי שמתחייב לאור התפשטות הנגיף, הנחיות הממשלה והמצב בוצע מעבר לעבודה מרחוק של מרבית עובדי הקבוצה 

 שירות ללקוחותיה ולגדר את השפעת האירוע על הקבוצה.  שנוצר, וזאת על מנת שתוכל להמשיך לספק

 

החברה ממשיכה ובוחנת את אופן היערכותה להמשך ההתמודדות עם האירוע, ובכלל זה למקרה בו תחול החמרה 

 נוספת בהתפרצות הנגיף.

 

ות של נכון למועד הדיווח אין ביכולת החברה להעריך ולכמת את השפעת התפשטות הנגיף על תוצאותיה העסקי

הקבוצה בעתיד. כמו כן, למועד דוח זה אין כל וודאות לעניין היקף ההשלכות של האירוע על הכלכלה בישראל ובעולם, 

וכן אין כל וודאות לעניין ההשלכות של התפרצות נוספת של הנגיף, ככל שתהיה, וההחמרה בהנחיות הרגולטוריות 

תכונת העבודה בקבוצה. השפעות מאקרו כלכליות כאמור, כתוצאה מכך אשר עשויה להוביל למגבלות נוספות על מ

  לעיל נכון למועד דוח זה טרם ניתן להעריך.באופן שכאמור  ,אם וככל שיתממשו, עשויות להשפיע על פעילות הקבוצה

 החברה תעדכן בדבר השלכות מהותיות של התפשטות הנגיף על פעילות הקבוצה, ככל שתהיינה.

 

הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של התפשטות הנגיף על פעילותה של הקבוצה, למען הסר ספק יובהר, כי 

אינן וודאיות, לא ניתן לצפותן ו/או להעריכן מראש ואינן בשליטת החברה, ועל כן, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד 

זה ועל הערכות הנהלת המבוסס על המידע שבידי החברה נכון למועד  1968-כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

ודירקטוריון החברה. ההערכות הנהלת ודירקטוריון החברה כאמור עשוית שלא להתממש במלואן ו/או להתממש 

באופן שונה, בין היתר, בשל גורמים אשר אינם ידועים לחברה במועד דוח זה ו/או אשר אינם בשליטת החברה, ובכלל 

 על הכלכלה בארץ ובעולם.זה בכל הקשור בהמשך התפשטות הנגיף והשפעתו 
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 :שלו המזומנים ותזרימי העצמי הונו, פעולותיו תוצאות, התאגיד עסקי מצב לגבי הדירקטוריון הסברי -' א חלק

 "(, בארבעה תחומי פעילות:הקבוצהבעצמה ובאמצעות החברות שבשליטתה )" עוסקתהחברה 

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

, במתן שירותי ניהול לתהליכים Payday LLC –ו  בע"מ 1990 אופטיביט הרגל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע"מ,

 ASP (, שירותי לשכת שירות מקצועית במתכונתBusiness Process Outsourcing) BPOעסקיים במתכונת 

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

לרבות  והחדשנות, הדיגיטל, בתחום המחשוב ופרוייקטיםוכן פתרונות  טכנולוגיים מוסף ךער פתרונות, מיקור חוץ

 פיתוח, הטמעה ויישום מערכות מחשוב, שירותי ייעוץ ומומחים, הדרכות, שירותי בדיקות ופתרונות תוכנה. בנוסף,

"( פתרונות לניהול נכסים פיננסיים ותיקי פיננסיים דנאלפיננסיים בע"מ )" פתרונותנס באמצעות דנאל  מספקת

 ניירות ערך עבור לקוחות המגזר הפיננסי והעסקי בישראל.

 

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

 .מתקדמים וסייבר מידע אבטחת ופתרונותציבורי מנוהל, ענן פרטי  ענן, מחשוב תשתיות בתחום פתרונות

 

"(, נספרועסקים "הקו  באמצעות)בתחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות החברות נס  - תוכנה מוצרי שיווק (4

 תוכנה מוצרי של והטמעה בהפצה, "(SPבע"מ )" דאטא.פי ואס( ”ITWAY“) בע"מ יי פתרונות עסקייםואי טי ו

 ניהול, IT-ה בעולם ויישומים תשתיות, עסקית ובינה אנליטיקה, דאטה, והבקרה השליטה בתחום ופתרונות

  .Cloud Security-ו Content Delivery Network (CDN) - ו וסייבר מידע ואבטחתמסמכים, ניהול תוכן 

 

 . עובדים 3,800-כלמועד הדוח מעסיקה הקבוצה  וןנכ

 .2019 לשנת התקופתי לדוח' א פרק ראו הקבוצה פעילות בדבר נוספים לפרטים
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 התוצאות העסקיות  ניתוח .א

 (ח"ש)באלפי  והפסד רווח דוחות תמצית

 

   ביום שהסתיים לרבעון  

  
, מרסב 31

2020 
, מרסב 31

2019 
 שינוי

 "חש באלפי
 הסבר

  13,672   399,040   412,712  הכנסות
צמחו בשיעור  2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתייםההכנסות 

עיקר הגידול מקורו  .אשתקד לרבעון המקבילביחס  3.4%של 
.  לפרטים נוספים בדבר Paydayאיחוד לראשונה של חברת ב

 הרכב ההכנסות, ראה ניתוח הפעילות לפי מגזרי פעילות. 

  9,575   89,548   99,123  גולמי רווח

צמח  2020במרץ,  31ביום לרבעון שהסתיים הרווח הגולמי 
. עיקר הגידול אשתקדלרבעון המקביל ביחס  10.7%בשיעור של 

גידול בפעילות ו Paydayמקורו באיחוד לראשונה של חברת 
 לרבעון שהסתייםהעסקית של החברה. שיעור הרווח הגולמי 

ברבעון  22.4%לעומת  24.0% -הסתכם ב 2020במרץ,  31ביום 
 . המקביל אשתקד

מכירה ושיווק הוצאות 
 נהלה וכלליות וה

 54,679   44,683   9,996  

בשיעור גדלו  2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתייםההוצאות 
לרבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול מקורו ביחס  22.4%של 

הוצאות חד פעמיות וכן , Paydayאיחוד לראשונה של חברת מ
קצאת מניות הועלות בגין  Paydayבקשר עם השלמת רכישת 
 חסומות למנכ"ל החברה.  

 (421)  44,865   44,444  תפעולי רווח

קטן  2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתייםהרווח התפעולי 
. הקיטון ברווח ביחס לרבעון המקביל אשתקד 0.9%בשיעור של 

הנהלה וכלליות כמפורט לעיל. בהוצאות  מגידולהתפעולי נובע 
 2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתייםשיעור הרווח התפעולי 

 . ברבעון המקביל אשתקד 11.2%לעומת  10.8% -הסתכם ב

 - (186)  1,645   1,459  נטו, מימון הוצאות

 בהפסדי החברה חלק
 כלולה חברה

 -     199  (199) - 

 - (411)  10,355   9,944  ההכנסה על מיסים

  375   32,666   33,041  נקי רווח
צמח  2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתייםהרווח הנקי 
. שיעורו של הרווח לרבעון המקבילביחס  1.1%בשיעור של 

 8.2%מההכנסות לעומת  8.0%הינו  2020במרץ,  31יום להנקי 
 אשתקד.  ברבעון המקביל

 לבעלי מיוחס נקי רווח
 -   560   30,397   30,957  המניות

 -  (185)  2,269   2,084  למיעוט מיוחס נקי רווח

EBITDA  64,831   62,365   2,466  

" צמח EBITDAהרווח לפני פחת, הפחתות, מיסים ומימון "
. Paydayהודות לאיחוד לראשונה של חברת  4.0%בשיעור של 

 2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתיים EBITDA-השיעור 
 ברבעון 15.6%לעומת  לרבעוןמההכנסות  15.7%מהווה 
 אשתקד. המקביל

  
 

        

     22.4% 24.0% גולמי רווח שעור

     11.2% 10.8% תפעולי רווח שעור

     8.2% 8.0% נקי רווח שעור
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 (ח"ש)באלפי  מאוחד בסיס על פעילות מגזרי לפי הפעילות תוצאות ניתוח

   ביום שהסתיים לרבעון    

, מרסב 31     
2020 

, מרסב 31
2019 

 באלפי שינוי
 הסבר "חש

ת
סו

הכנ
 

שירותי שכר ומשאבי 
 אנוש

 84,665   67,600   17,065  

צמחו  2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתייםההכנסות 
אשתקד.  לרבעון המקבילביחס  25.2%בשיעור של 

מאיחוד לראשונה של נובעת בעיקרה הצמיחה בהכנסות 
לצד המשך  מהצטרפות לקוחות חדשיםו Paydayחברת 

. הכנסות הגידול בשימוש של שירותי ערך מוסף של החברה
 מסך ההכנסות על בסיס מאוחד. 20.4%-המגזר מהוות כ

 4,955  232,941   237,896  פתרונות עסקיים 
צמחו  2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתייםההכנסות 

אשתקד. הכנסות  לרבעון המקבילביחס  2.1%בשיעור של 
 מסך ההכנסות על בסיס מאוחד. 57.5%-המגזר מהוות כ

 (6,825)  48,117   41,292  תשתיות מחשוב

קטנו  2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתייםההכנסות 
אשתקד. הקיטון  לרבעון המקבילביחס  14.2%בשיעור של 
בעיקרו נובע מעיכוב באספקת המוצרים בהכנסות 

ללקוחות  על ידי יצרנים בינלאומייםשמסופקים מחו"ל 
מהתחזקות כן ו עקב מגבלות התנועה שהוטלו החברה

. שע"ח שקל ביחס לדולר בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד
מסך ההכנסות על בסיס  10.0%-הכנסות המגזר מהוות כ

 מאוחד.

 (1,388)  51,872   50,484  שיווק מוצרי תוכנה

קטנו  2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתייםההכנסות 
הקיטון  אשתקד. לרבעון המקבילביחס  2.7%בשיעור של 

מהתחזקות שע"ח שקל ביחס לדולר בעיקרו נובע 
הכנסות המגזר מהוות . בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד

 מסך ההכנסות על בסיס מאוחד. 12.1%-כ

( 1,625)  התאמות להכנסות   (1,490 )  (135)  - 

סך הכנסות החברה על בסיס מאוחד צמחו בשיעור של  13,672  399,040   412,712  סך כל ההכנסות
3.4% . 

תפעולי
ח 

רוו
 

שירותי שכר ומשאבי 
 1,962  22,908   24,870  אנוש

 2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתייםהרווח התפעולי 
אשתקד.  לרבעון המקבילביחס  8.6%צמח בשיעור של 

התפעולי נבע מהצמיחה בהכנסות הגידול ברווח עיקר 
בקיזוז עלויות חד פעמיות עם השלמת  כמפורט לעיל

ועלות בגין הקצאת מניות חסומות למנכ"ל  Paydayרכישת 
לעומת  29.4%שיעורו של הרווח התפעולי עמד על  .החברה
 אשתקד. ברבעון המקביל 33.9%

 (755)  11,630   10,875  פתרונות עסקיים 

 2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתייםהרווח התפעולי 
אשתקד.  לרבעון המקבילביחס  6.5%קטן בשיעור של 

מעיכוב בקבלת בעיקרו הקיטון ברווח התפעולי נבע 
. שיעורו של הרווח התפעולי עמד הזמנות עבודה מלקוחות

 אשתקד. ברבעון המקביל 5.0%לעומת  4.6%על 

 182  3,316   3,498  תשתיות מחשוב

 2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתייםהרווח התפעולי 
אשתקד.  לרבעון המקבילביחס  5.5%צמח בשיעור של 

מקורו בשיפור הריווחיות למרות התפעולי  הגידול ברווח
כמפורט לעיל. שיעורו של הרווח הקיטון בהכנסות 
 ברבעון המקביל 6.9%לעומת  8.5%התפעולי עמד על 

 אשתקד. 

 (1,873)  7,575   5,702  תוכנהשיווק מוצרי 

 2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתייםהרווח התפעולי 
אשתקד.  לרבעון המקבילביחס  24.7%קטן בשיעור של 

מהתחזקות שע"ח שקל ביחס נובע הקיטון ברווח התפעולי 
 מקיטוןו לרבעון מקביל אשתקדלדולר בהשוואה 

 11.3%עמד על  בריווחיות. שיעורו של הרווח התפעולי
 אשתקד. ברבעון המקביל 14.6%לעומת 

התאמות לרווח 
( 501)  התפעולי   (564 )  63 - 

 . 0.9%הרווח התפעולי על בסיס מאוחד קטן בשיעור של  (421)  44,865   44,444  סך הרווח תפעולי
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 מימון ומקורות נזילות, כספי מצב .ב

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

 

  
 31 ליום

 2020, מרסב
 31 ליום

 הסבר שינוי 2019בדצמבר, 

  (41,758)   129,854   88,096  מזומנים ושווי מזומנים
הקיטון במזומנים ושווי מזומנים מקורו במזומנים 

בקיזוז מזומנים  Paydayששימשו לרכישת חברת 
 .  ומימון שנבעו מפעילות שוטפת

 כולל קצר לזמן אשראי
 גידול באשראי זמן קצר.    (35,000)  ( 38,929)  ( 73,929)  שוטפות חלויות

אחרות  התחיבויות
  (63,862)  ( 36,365)  ( 100,227)  כולל חלויות שוטפות

מרכישת  ות שנוצריובהתחייבועיקר הגידול מקורו 
הכולל רישום התחייבות בגין  Paydayחברת 

יתרת עתידית לרכישת תמורה מותנית והתחייבות 
לפרטים נוספים ראה  .Paydayממניות חברת  30%

 ( לדוח הדירקטוריון1חלק ב' סעיף ד)

   8,750 ( 82,232) ( 73,482) לזמן ארוך  הלוואות
קיטון ביתרת הלוואות לזמן ארוך בשל פרעון 

 של ההלוואות.חלויות שוטפות 

 - נטו פיננסי חוב
 וארוך קצר לזמן אשראי
 ושווי מזומנים בניכוי

 לזמן והשקעות מזומנים
 קצר

(159,542) (27,672) (131,870) 

הגידול בחוב הפיננסי נטו מקורו בעיקר 
אשראי גידול בבהתחייבויות אחרות כמפורט לעיל, 

לזמן קצר וכן קיטון במזומנים ושווי מזומנים 
 כמפורט לעיל.  

 ( 9,160)   704,350   695,190  שוטפים  נכסים

עיקר הקיטון מקורו בקיטון במזומנים ושווי 
כנגד גידול  ווביתרת הלקוחות שקוזז מזומנים

ביתרת חייבים ויתרות חובה בעקבות איחוד 
 .  Paydayלראשונה של חברת 

 (60,436) ( 578,337)  ( 638,773)  שוטפות התחייבויות
עיקר הגידול מקורו בגידול ביתרות אשראי לזמן 

שקוזז  Paydayלראשונה של חברת  קצר ואיחוד
 כנגד קיטון בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים.  

    1.22   1.09  השוטף יחס

ונכסים בלתי  עיקר הגידול מקורו במוניטין  128,817   495,850   624,667  שוטפים לא נכסים
 .  Paydayמוחשיים שנוצרו מרכישת חברת 

 לא התחייבויות
עיקר הגידול מקורו בגידול בהתחייבויות אחרות  (60,289) ( 186,175)  ( 246,464)  שוטפות

 כמפורט לעיל.  

 לבעלי המיוחס הון
  2,976   423,463   426,439  החברה מניות

הגידול בהון המיוחס לבעלי מניות החברה נובע 
 הון בחובה בגיןמרווחי החברה בקיזוז גידול בקרן 

עם זכויות שאינן מקנות שליטה בעקבות  עסקאות
לרכישת יתרת מניות בחברת דנאל מימוש אופציה 

 .  פיננסים

הגידול בסך המאזן נובע מאיחוד לראשונה של   119,657   1,200,200   1,319,857  המאזן סך
 .  Paydayחברת 

 ביחס ההון"כ סה שעור
   %35.3 %32.3 למאזן
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 בסיס מאוחד )באלפי ש"ח( על המזומנים תזרימי על םתמצית נתוני

   ביום לרבעון שהסתיים  

, מרסב 31  ביום לרבעון שהסתיים 
2020 

, מרסב 31 
 הסבר שינוי 2019

 -  375   32,666   33,041  רווח נקי

 -  1,937   30,821   32,758  התאמות לסעיפי רווח והפסד

מזומנים ששולמו במהלך 
 - (3045,) (7,531) ( 12,835)  הרבעון

FFO  52,964  55,956 (2,992) 

ביום  לרבעון שהסתיים FFOהתזרים התפעולי 
ביחס  6.4%קטן בשיעור של  2020במרץ,  31

אשתקד. עיקר הקיטון מקורו  לרבעון המקביל
בהשוואה  בתשלומי מסים גבוהים הרבעון

 .לרבעון מקביל אשתקד

שינויים בסעיפי נכסים 
עיקר השינוי מקורו בקיטון בסעיפי הון חוזר   53,819 ( 86,037) ( 32,218) והתחייבויות

 נטו.

מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  50,827 ( 30,081)  20,746 )ששימשו לפעילות( שוטפת

הגידול במזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
נובע  2020במרץ,  31ביום  לרבעון שהסתיים

 בעיקר מקיטון בסעיפי הון החוזר כמפורט לעיל.  

מזומנים נטו ששימשו לפעילות 
הגידול במזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  ( 18,213) ( 52,944) ( 71,157) השקעה

 .  Paydayנובע מרכישת חברת 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 ( 46,332)  54,677  8,345 מימון

עיקר הקיטון במזומנים נטו שנבעו מפעילות 
מימון נובע מקבלת הלוואה לזמן ארוך ברבעון 

 המקביל אשתקד.  

הפרשי שער בגין יתרות 
 מזומנים ושווי מזומנים

308 - 308 - 

ירידה במזומנים ושווי 
 - ( 13,410) ( 28,348) ( 41,758) המזומנים

 

לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  ותהחברה מממנת את פעילותה ממקורותיה העצמאיים, מהלווא - מקורות המימון

 אשראי בנקאי לזמן קצר. מ לעת מעתו

 

, ולמועד פרסום דוח זה עומדת החברה בכל התניות הפיננסיות לגביהן 2020 מרסב 31ליום  - אמות מידה פיננסיות

 ם.יהתחייבה כלפי התאגידים הבנקאי
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 האשראי הסכמי על םנתוני תמצית

 

 

 

 

 

 

תאור ההתחייבויות לאמות מידה  הסכם מסגרת
 פיננסיות

ערך מחושב 
, מרסב 31ליום 

2020  
 הערות

הסכם מסגרת 
אשראי בין 

החברה 
לתאגיד 
 בנקאי

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

מיליון  426.4-כ
 ש"ח

עם תאגיד  החברה, התקשרה 2018בינואר,  21ביום 
בנקאי בהסכם מסגרת אשראי, לפיו יעמיד התאגיד 
 30הבנקאי לחברה מסגרת אשראי חדשה בסך כולל של 

"(, חלף מסגרת הסכם מסגרת האשראימיליון ש"ח )"
האשראי הקודמת שהעמיד התאגיד הבנקאי בסך כולל 

בדצמבר  31מיליון ש"ח שהיתה בתוקף עד ליום  50של 
 31אשראי הינו בתוקף עד ליום . הסכם מסגרת ה2017

 .2020בדצמבר, 
 התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי  2020בינואר,  1ביום 

לקבלת מסגרת בקשר עם העמדת אשראי יומי בר פרעון 
 .ש"חמיליון  50"( בסכום של עד און קולעם דרישה )"

אודות הסכם מסגרת האשראי, ראה  נוספיםלפרטים 
( לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח 1)14.10.1סעיף 

 .2019התקופתי לשנת 
 

, זה דוח פרסוםולמועד  2020, במרס 31נכון ליום 
החברה עומדת בכל התחייבויותיה כלפי התאגיד 

 הבנקאי על פי הסכם מסגרת האשראי.

 -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל
EBITDA  0.93-כ .3לא יעלה על 

נטו היחס בין החוב הפיננסי 
 0.53-כ .2להון עצמי לא יעלה על 

התחייבויות 
והסכמי 
מסגרת 

אשראי בין נס 
לבין תאגידים 

 בנקאיים 

של  המוחשיההון העצמי  סכום
נס )כהגדרתו בהסכם( לא יפחת 

מיליון ש"ח לפי  45, 40מסך של 
הדוחות הכספיים של נס לימים 

ואילך,  2018-, ו2017בדצמבר,  31
 בהתאמה.

מיליון  160 מעל
 ש"ח

פרסום דוח זה, נס  ולמועד 2020, במרס 31ליום  נכון
עומדת בכל התחייבויותיה כלפי התאגידים הבנקאיים 

על פי הסכמי מסגרת האשראי התקפים. לפרטים 
, ראה סעיף האשראי מסגרת הסכמי אודות נוספים
( לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי 2)14.10.1

 .2019לשנת 
 

בתקופת הדיווח נס התקשרה עם תאגיד בנקאי 
לזמן קצר בסכום של נוספת לקבלת מסגרת אשראי 

 מיליון ש"ח לתקופה של חצי שנה. 40עד סך 

  

ההון העצמי המוחשי של  שיעור
נס )כהגדרתו בהסכם( לא יפחת 

מסך הנכסים לפי  13%, 12%-מ
הדוחות הכספיים של נס לימים 

, ואילך 2019-ו 2018בדצמבר,  31
 .בהתאמה

 23%-כ

-היחס בין החוב הפיננסי נטו ל
EBITDA  1.08-כ .3לא יעלה על 

של נס לארבעה  EBITDA-ה 
רבעונים אחרונים במצטבר, לא 

 מיליון ש"ח. 36-יפחת מ

 מיליון 103 מעל
 "חש

-מ יקטן לא נס של השוטף היחס
1. 

 
 1.12-כ
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 ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון  מצבת .ג

 מועדי לפי החברה של ההתחייבויות מצבת בדבר נתונים ובו דוח החברה פרסמה, זה דוח פרסום עם בבד בד

 .1970–"ל תש(, ומידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות לתקנותה' 38 בתקנה כנדרש, פירעון

 

  וחיומהותיים במהלך תקופת הד ואירועים התקשרויות .ד

 LLC Paydayמההון המונפק והנפרע של  70%רכישת  .1

 Hilan US Incחברה אמריקאית אשר בשליטתה המלאה  התקשרה החברה, באמצעות 2019בדצמבר,  16ביום 

רשומה בארה"ב ועם בעלי הזכויות וצדדים קשורים חברה פרטית Payday”( Payday LLC“(,  עם( "חילן ארה"ב)"

הינה חברה הפועלת בארה"ב  Payday .Paydayמההון המונפק והנפרע של  70%לרכישת  Payday נוספים של

, 2020, בינואר 3-בתחומי השכר, ניהול ומשאבי אנוש ופתרונות למעסיקים במתן הטבות ביטוח לעובדים. ביום ה

 .2020, בינואר 1 מיום העסקה תוקף. העסקה הושלמה

 

 2019בדצמבר,  17, מיום 2019באוגוסט  12לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה, ראו דיווחי החברה מיום 

, בהתאמה(, הדוח 2020-01-001497, 2019-01-110145, 2019-01-083296)מס' אסמכתאות:  2020בינואר,  5 ומיום

 .ביניים מאוחדים הכספיים לדוחות א'5-ג' ו4ים וכן באור 2019התקופתי לשנת 

 

  "מבע פיננסיים פתרונות בדנאל אופציה מימוש .2

 פיננסיםפתרונות ממניות דנאל  30%לרכישת  השניה, השלימה נס את מימושה של האופציה 2020בינואר,  1 ביום

, וזאת בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות שנחתם בין נס ודנאל תוכנה במסגרת רכישת "(דנאל פיננסיים)"

מהון המניות המונפק של דנאל  100%פעילות דנאל תוכנה, כך ששיעור אחזקותיה של נס בדנאל פיננסים עומד על 

תשלום ל עדמוחזקות בנאמנות עבור נס  השניהכאשר המניות שנתקבלו כתוצאה ממימוש האופציה  פיננסים

 .ידי נס ופרעון יתרת ההלוואה שניתנה לדנאל תוכנה על ידי נס-מלוא התמורה בגינן על

 

ביולי,  4דיווחי החברה מיום  ולפרטים נוספים אודות רכישת פעילות דנאל תוכנה, כמו גם הסכם בעלי המניות, רא

, 2016-01-102505, 2016-01-073606: ות' אסמכתאמס) 2016בספטמבר,  4, ומיום 2016באוגוסט,  14, מיום 2016

 לדוחות הכספייםב' 5באור כן ו 2019פרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת , , בהתאמה(2016-01-116932

 .ביניים מאוחדים

 בע"מ קלאודינגנאושליטה בחברת  רכישת .3

קלאודינגנאו בע"מ )  , התקשרה נס בהסכם במסגרתו רכשה נס את השליטה בחברת 2018במרס,  4ביום 

מספקת פתרונות הקמה, אפיון, ארכיטקטורה, ייעוץ ושירותים נוספים בפרויקטים מבוססי   אשר"(, קלאודינגנאו"

 מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברת  קלאודינגנאו.  51%נס  רכשה, הרכישה הסכםשירותי ותשתיות ענן. במסגרת 

 מחזיקה זה שממועדנוספים מהון המניות וזכויות ההצבעה בקלאודינגנאו כך  19%, רכשה נס 2020במרס,  12 ביום

נס  מחוייבתמהון המניות וזכויות ההצבעה בחברת קלאודינגנאו. כמו כן, במסגרת הסכם הרכישה  70%-נס ב

חזקותיהם על בסיס דילול לרכוש מהמוכרים בהתאם למועדים ולתנאים הקבועים בהסכם הרכישה, את יתרת א

( בחברת קלאודינגנאו וזאת כתלות בתוצאות חברת קלאודינגנאו ולחילופין במידה ולא תהיה עמידה 30%מלא )



 

11 

 

 בהסכם האמורים בתנאיםבתוצאות המפורטות בהסכם הרכישה, לנס תהיה האופציה לרכוש את יתרת המניות 

 . הרכישה

ביניים  לדוחות הכספיים ג'5באור ו 2019 לשנת לדוח התקופתי לפרטים נוספים ראו פרק תיאור עסקי התאגיד

  .מאוחדים

 

 בחברה משרה נושאי .4

 הפנים כמבקר לכהן החל מונרובגיא  ומר החברה של הפנים כמבקר לכהן עידן יצחק מר חדל 2020, בינואר 1 ביום

של  מיידייםודיווחים  2019 לשנת התקופתי דוחלהדירקטוריון  דוחבב'  חלק ראו נוספים לפרטים. החברה של

של החברה  מיידי( וכן דיווח 2019-01-099318 -ו 2019-01-099309)מס' אסמכתאות:  2019, בנובמבר 19החברה מיום 

 .(2020-01-025632)מס' אסמכתא:  2019 מרסב 17 מיום

 

 הסכמי אשראי .5

לקבלת מסגרת בקשר עם העמדת אשראי יומי בר פרעון  בנקאי תאגידעם  התקשרה החברה וחיוהד בתקופת .א

  .0.1%ריבית של פריים מינוס  בשיעור"ח שמיליון  50"( בסכום של עד און קולעם דרישה )"

 40סך לזמן קצר בסכום של עד נוספת בתקופת הדיווח נס התקשרה עם תאגיד בנקאי לקבלת מסגרת אשראי  .ב

 לתקופה של חצי שנה. ש"חמיליון 

 

 .ביניים מאוחדים ד' לדוחות הכספיים5נוספים ראה באור  לפרטים

 

 הדיווח תאריך לאחר אירועים .ה

  של בעלי המניות מיוחדת כללית אסיפה .1

על סדר יומה של  "(. האסיפהכללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה )" אסיפה התכנסה 2020, במאי 10 ביום

כהונה בת שלוש שנים אשר תחל  לתקופת האסיפה מינויה של הגב' עינת צפריר כדירקטורית חיצונית בחברה

 .לעיל המנויה ההחלטה את לאשרהחליטה הכללית  האסיפה. במועד אישור האסיפה

 אודות לפירוט(, 2020-01-030415: אסמכתא)מס'  2020 באפריל 1 מיום החברה של מיידי דיווח ראו נוספים לפרטים

 (.2020-01-045918)מס' אסמכתא:  2020, מאיב 10של החברה מיום  מיידידיווח  ראו האסיפה תוצאות

 נושאי משרה בחברה .2

. כהונה בת שלוש שניםלתקופת החלה גב' עינת צפריר לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה,  2020, במאי 10ביום 

)מס' אסמכתאות:  2020במאי,  10ומיום  2020באפריל,  1לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מיום 

 , בהתאמה(.2020-01-045927, 2020-01-045921, 2020-01-045918, 2020-01-030415

 

בחברה. לפרטים  ירקטורית חיצוניתאורנית קרביץ כד 'כהונתה של דרתקופת הסתיימה  2020 ,מאיב 18ביום 

 .(2020-01-044176 )מס' אסמכתא: 2020במאי,  18נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 :תאגידי ממשל היבטי -' ב חלק

 בנושא מתן תרומות החברה מדיניות .1

בנושא תרומות, יחד עם זאת החברה מאמינה במעורבות קהילתית ובמתן תרומות המופנות  מדיניותאין  לחברה

 אלפי 42-בכ הסתכם 2020, מרסב 31ביום  שהסתיים לרבעון לענייני חינוך, רפואה וגמילות חסדים. היקף התרומות

 .ח"ש

 

 בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  דירקטורים .2

שינוי במספר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית במהלך תקופת הדוח. לפרטים אודות  כלחל  לא

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

 .   2019פרטים נוספים על התאגיד בדוח התקופתי לשנת  -המצורף לפרק ה' 

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

 בתאגיד הפנימי המבקר בדבר גילוי .3

הוסכם כי מר עידן יפסיק לכהן כמבקר הפנים של החברה  ,בתיאום עמוולבקשתו של מבקר הפנים, מר יצחק עידן, 

 1ביום  .. סיום הכהונה אינו כרוך בנסיבות שיש בהן עניין למחזיקי ניירות הערך של החברה2020 ,בינואר 1 יוםב

 , החל מר גיא מונרוב לכהן כמבקר הפנים של החברה.2020בינואר, 

 

 19מיום של החברה  מיידייםדיווחים ו 2019 לשנת נוספים ראו חלק ב' לדוח הדירקטוריון לדוח התקופתי לפרטים

 מרסב 17( וכן דיווח מיידי של החברה מיום 2019-01-099318 -ו 2019-01-099309)מס' אסמכתאות:  2019בנובמבר, 

 (.2020-01-025632)מס' אסמכתא:  2019

 

 אכיפה מנהלית  תכנית .4

עדכנה החברה את  2017"(. בשנת האכיפה תכנית)" ערך ניירות דיני בתחום מנהלית אכיפה תכנית קיימת בחברה

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

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

ליישום שוטף והטמעה של תכנית האכיפה בקרב מנהלי ועובדי ועדת האכיפה של החברה, והחברה ממשיכה לפעול 

 החברה. 
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 :החברה של הפיננסי הדיווח -' ג חלק

 התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר הגילוי הוראות

ייע באומדנים בתהליך עריכת הדוחות הכספיים של החברה. הערכות והנחות אלו, משפיעות ההנהלה נדרשת להסת

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

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

על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות 

 . 2019בדצמבר,  31ם ליום יהכספיים בתקופת הדיווח, ראה דוחות כספי

 .2019בתקופת 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

 הדירקטוריון"ר יו

 זיברט אלי

 "למנכ

 

 

 

  .2020, במאי 24אישור הדוחות:  תאריך



 
 

 
 

 
 

 חילן בע"מ
 

 2020, במרס 31 ליוםביניים מאוחדים דוחות כספיים 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

  עמוד 
 
 

 15 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 16-17 מאוחדים מאזנים
 
 

 18  הרווח הכוללמאוחדים על דוחות 
 
 

 19-21 על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 
 
 

 22-24  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
 
 

 25-31 ביניים מאוחדים באורים לדוחות הכספיים
 
 

 
 
 

- - - - - - - - - - - -  
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 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  2020 ,במרס 31ליום המאוחד 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת  - IAS 34 לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

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

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

מכלל ההכנסות , 2.54%-והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2020 במרס 31מכלל הנכסים המאוחדים ליום  1.56%
של אותן  ינייםלתקופת הב התמציתיבאותו תאריך. המידע הכספי  החודשים שהסתיימ שלושהשל  ההמאוחדות לתקופ

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  -של לשכת רואי חשבון בישראל   2410ישראל( )ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת מבירורים, ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

 סקירה הינה. בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים
מצומצמת 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 

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

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

 

 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2020במאי,  24
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 מאזנים מאוחדים

 
 
 

  
 

  במרס 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 129,854   56,504  88,096  מזומנים ושווי מזומנים
 -  3,890  -  ניירות ערך סחירים 

 535,336   656,891  510,771  ויתרות חוזיות לקוחות
 37,084  42,445  91,961  חייבים ויתרות חובה

 1,141   1,034  1,054  מסים לקבל
 935   2,651  3,308  מלאי

       
  695,190  763,415   704,350 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 -    3,308  -   השקעה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
 -    -   5,589  והפסדהשקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

 24,799   41,349  22,720  הלוואות, לקוחות ויתרות חובה לזמן ארוך 
 24,935   27,878  24,123  רכוש קבוע 

 108,231   120,305  104,718  נכסי זכות שימוש
 53,596   63,362  86,626  נכסים בלתי מוחשיים 

 281,946   288,524  374,275  מוניטין
 2,343   6,284  6,616  מסים נדחים

       
  624,667  551,010   495,850 
       
  1,319,857  1,314,425   1,200,200 

       
 
 
 
 

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

 
 

  
 

  במרס 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       התחייבויות שוטפות
       

 -  38,005  35,000  אשראי מתאגידים בנקאיים
 38,929  38,929  38,929  חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך 

 29,452  29,629  30,097  חלות שוטפת של התחייבויות אחרות לזמן ארוך
 44,131  46,838  41,696  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
 191,220  263,037  140,751  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 221,749  234,059  ,862286  זכאים ויתרות זכות
 7,483  17,380  8,876  מסים לשלם

 -  22,482  -  דיבידנד לשלם
 45,373  54,570  56,796  מקדמות מלקוחות והכנסות מראש

       
  638,773  744,929  578,337 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 82,232  112,410  73,482  הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 23,438  17,405  29,425  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 65,273  75,478  64,696  התחייבות בגין חכירה
 8,124  12,573  8,566  מסים נדחים

 195  414  165  הכנסות מראש לזמן ארוך
 6,913  11,704  70,130  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

        
  246,464  229,984  186,175 
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 28,428  28,388  28,428  הון מניות 
 138,465  132,821  138,465  פרמיה על מניות

 (5,217)  (5,217)  (5,217)  מניות אוצר
 32  31   3,036  דוחות כספיים של פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום 

 1,246  -   2,315  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 (24,515)  (24,515)  (52,376)  קרן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 285,024  199,038  311,788  יתרת רווח 
       
  439,642  330,546  423,463 
       

 12,225  8,966  8,181  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 435,688  339,512  620,443  סה"כ הון
       
  1,319,857  1,314,425  1,200,200 

       
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 
 

       2020במאי,  24
 טל ווייסר  אלי זיברט  אבי באום  הדוחות הכספייםתאריך אישור 

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

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019  
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 למניה(נקי )למעט נתוני רווח  אלפי ש"ח  
       

 1,573,274  399,040  412,712  הכנסות 
 1,216,848  309,492  313,589  ההכנסותעלות 

       
 356,426  89,548  99,123  רווח גולמי

       
 62,002  16,208   18,227  הוצאות מכירה ושיווק

 122,977  28,475  36,452  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 171,447  44,865  44,444  רווח תפעולי
       

 4,431  2,168   3,353  הכנסות מימון
 (14,486)  (3,813)  (4,812)  הוצאות מימון
 7,067  (199)  -   המטופלת לפי שיטת השווי המאזני חברה (הפסדירווחי )ב חלק הקבוצה

       
 168,459  43,021  42,985  רווח לפני מסים על ההכנסה

 39,508  10,355  9,944  מסים על ההכנסה
       

 128,951  32,666  33,041  רווח נקי 
       

  -כולל אחר )לאחר השפעת המס( )הפסד(  רווח
      :הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים

 

 (3,426)  -  (4,228)  ת להטבה מוגדרתוהפסד ממדידה מחדש בגין תוכני
       

 תנאים בהתקיים הפסד או לרווח מחדשהמסווגים  או שיסווגו סכומים
      :ספציפיים

 

  98  3,012  הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ התאמות
 
99 

       
 (3,327)  98  (1,216)  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

       
 125,624  32,764  31,825  סה"כ רווח כולל 

       
       מיוחס ל: - נקירווח 

 119,798  30,397    30,957  בעלי מניות החברה
 9,153  2,269    2,084  זכויות שאינן מקנות שליטה

       
  33,041  32,666  128,951 

       מיוחס ל: -סה"כ רווח כולל 
 116,482  30,495  29,768  בעלי מניות החברה

 9,142  2,269  2,057  זכויות שאינן מקנות שליטה
       
  31,825  76432,  125,624 

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

 5.33  1.35  1.37  רווח נקי בסיסי 
       

 5.23  1.33  1.36  מדוללרווח נקי 
       
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים



 מ"חילן בע
 

 19 

   הוןעל השינויים במאוחדים דוחות 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות 
פרמיה על 

  מניות
 מניות
 אוצר 

 

בגין  קרן
 עסקאות

 מבוסס תשלום
  מניות

קרן מעסקאות 
עם בעלי זכויות 

 מקנותשאינן 
 שליטה

 
 

תאמות ה
הנובעות 
מתרגום 

דוחות כספיים 
של פעילויות 

  סה"כ   יתרת רווח  ץ חו

 זכויות
שאינן מקנות 

 שליטה

 

 סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

                     
 435,688  12,225  423,463  285,024  32  (24,515)  1,246  (5,217)  138,465  28,428  )מבוקר( 2020, בינואר 1יתרה ליום 

                     
 33,041   2,084    30,957    30,957  -  -  -  -  -  -  רווח נקי

 (1,216)  (27)  (1,189)  (4,193)  3,004  -  -  -  -  -  , נטוכולל אחר )הפסד( רווחסה"כ 
                     

 31,825  2,057  29,768  26,764  3,004  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל
 (28,142)  (281)  (27,861)  -  -  (27,861)  -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 (5,820)  (5,820)  -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 1,069  -  1,069  -  -  -  1,069  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

                     
 434,620  8,181  426,439  311,788  363,0  (52,376)  2,315  (5,217)  138,465  28,428  2020מרס, ב 31יתרה ליום 
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     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  

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

                   
 IAS 28השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 

 -  -  -  -   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 

                   
 32,666  2,269  30,397  30,397  -  -  -  -  -  רווח נקי

 98  -  98  -  98  -  -  -  -  , נטוכולל אחר רווחסה"כ 
                   

 ,76432  2,269  30,495  30,397  98  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל
 (22,482)  -  (22,482)  (22,482)  -  -  -  -  -  לבעלי המניות של החברה דיבידנד

 (3,691)  (3,691)  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
                   

 339,512  8,966  ,546330  038,199  31  (24,515)  (5,217)  132,821  28,388  2019מרס, ב 31יתרה 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 

 

בגין  קרן
 עסקאות
 תשלום
  מניות מבוסס

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  
                     

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

השפעה מצטברת כתוצאה מיישום 
 1ליום  IAS28לראשונה של תיקון 

 -  -  -   2019בינואר, 

 

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

)לאחר אימוץ  2019בינואר  1יתרה ליום 
 IAS28)  28,388  132,821  (5,217)לראשונה של 

 
-  

(24,515)  (67) 
 191,123  322,533  10,388  332,921 

                     
 128,951  9,153  119,798  119,798  -  -  -  -  -  -  רווח נקי

 (3,327)  (11)  (3,316)  (3,415)  99  -  -  -  -  -  , נטוכולל אחר)הפסד(  רווחסה"כ 
                     

 125,624  9,142  116,482  116,383  99  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל
 (22,482)  -  (22,482)  (22,482)  -  -  -  -  -  -  לבעלי המניות של החברה דיבידנד

 (7,305)  (7,305)  -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 6,890  -  6,890  -  -  -  6,890  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

 40  -  40  -  -  -  (5,644)  -  5,644  40  הנפקת הון מניות  
                     

 435,688  12,225  423,463  285,024  32  (24,515)  1,246  (5,217)  138,465  28,428  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 

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

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 951,128  32,666  33,041  רווח נקי 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד:
       

 73,504  500,17  20,387  פחת והפחתות
 6,890  -  1,069   עלות תשלום מבוסס מניות

 (13)  (5)  -  ממימוש רכוש קבוע, נטורווח 
 (7,612)  -  -  רווח ממימוש השקעה המטופלת בשיטת השווי המאזני 

 (170)  47  (45)  מגריעת נכס זכות שימושהפסד )רווח(  
קצר לזמן  ותוהתחייבויות אחר תאגידים בנקאייםמ הלוואותשערוך 

 7,839  1,949  2,081  וארוך, נטו
 460  199  -  המאזניהמטופלת לפי שיטת השווי  חברהבהפסדי  חלק הקבוצה

 39,508  10,355  9,970  מסים על ההכנסה
 2,340  776  496  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 -  -  (1,200)  עליית ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, נטו
       
  32,758  30,821  122,746 

       והתחייבויות:שינויים בסעיפי נכסים 
       

 (21,110)  (157,879)  25,479  בלקוחות (עלייהירידה )
 7,201  (6,550)  (4,538)   בחייבים ויתרות חובהה( עלייירידה )
 891  (825)  (2,373)  במלאי (עלייהירידה )
 (10,566)  67,264  (50,052)   בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים)ירידה(  עלייה

 (13,777)  199  (12,127)  בזכאים ויתרות זכות )ירידה( עלייה 
 2,338  11,754  11,393  ומקדמות מלקוחות בהכנסות מראש עלייה

       
  (32,218)  (86,037)  (35,023) 
       

       עבור: התקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
       

 (8,038)  *(   (1,446)  (1,153)  ריבית ששולמה
 (46,737)  (7,172)  (12,286)  מסים ששולמו

 1,765  1,087  604  מסים שהתקבלו
       
  (12,835)  (7,531)  (53,010) 
       

 163,664  (30,081)  20,746  שוטפת)ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
       
 

 סווג מחדש.  *( 
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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 על תזרימי המזומניםמאוחדים  דוחות
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (7,624)  (1,761)  (2,654)  רכישת רכוש קבוע
 (48,767)  (51,000)  (68,643)  (א) ו לראשונהשאוחד ותרכישת חבר

 (640)  (234)  (30)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 280  51  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 7,653  -  -  תמורה ממימוש השקעה לפי שיטת השווי המאזני
, הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים ערך ניירות ממימוש תמורה
 5,758  -  -  נטו

 (5,511)  -  -  פרעון התחייבות לאחרים
 3,287  -  170  גביית הלוואות שניתנו להשקעה בשיטת השווי המאזני ולאחרים

       
 (45,564)  (944,52)  (71,157)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 (22,482)  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

 (7,305)  (3,691)  (4,153)  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 40  -  -  מימוש מניות חסומות

 35,000  35,000  -  מתאגידים בנקאייםקבלת הלוואות 
 -  38,000  35,000  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטוקבלת 

 (43,724)  *(  (,22410)  (12,224)  פרעון התחייבות בגין חכירה 
 -  -  (1,494)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות

 (34,553)  (4,375)  (8,750)  מתאגידים בנקאייםפרעון הלוואות 
 (74)  (33)  (34)  זכויות שאינן מקנות שליטהבעלי פרעון הלוואה מ

       
 (73,098)  677,45  8,345  מימון (שימשו לפעילותנבעו מפעילות )מזומנים נטו ש

       
 -  -  308  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

       
 45,002  (28,348)  (41,758)  במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעלייה )

       
 84,852  84,852  129,854  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       
 129,854  456,50  88,096  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
       
 
 

 סווג מחדש.  *( 
 

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

   
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

   2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
        

       שאוחדו לראשונהת יוושותפורכישת חברות  )א(
        
 3,104  128  460  הון חוזר, נטו 
דרך רווח השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך  

 -  -   (5,420)  והפסד
 -  -   (3,776)  נכסי זכות שימוש 
 (128)  (128)  -  רכוש קבוע 
 (29,180)  (26,338)  (37,261)  נכסים בלתי מוחשיים 
 (30,792)  (37,370)  (89,528)  מוניטין 
 1,518  6,650  19,466  זכאים בגין רכישת השקעות בחברות מאוחדות 
 -  -  3,776  התחייבויות בגין חכירה 
 -  -  41,597  בגין זכויות שאינן מקנות שליטההתחייבויות לא שוטפות  
 -  -  2,043  התחייבויות לא שוטפות אחרות 
 6,711  6,058  -   מסים נדחים 
        
   (68,643)  (51,000)  (48,767) 

        
        
       פעילות מהותית שלא במזומן (ב)

        
 1,883  14,532  932  נכסים בלתי מוחשיים באשראי ו רכישת רכוש קבוע 
 1,551  6,650  19,466  זכאים בגין רכישת השקעות בחברות מאוחדות 
 -  2,802  -  גריעת נכס זכות שימוש 
 19,031  -  9,006  , נטוחכירה בגין התחייבות כנגד שימוש זכות בנכס הכרה 
 -  2,754  -  גריעת התחייבות בגין חכירה 
 -  22,482  1,667  דיבידנד שהוכרז וטרם שולם 
 -  -  28,142  למניות חברה מאוחדת מימוש אופציות 
        
 
 
 
 

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

 
של שלושה חודשים שהסתיימה  הולתקופ 2020במרס,  31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 

דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים  -באותו תאריך )להלן 
הדוחות  -ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  2019בדצמבר,  31של החברה ליום 

 הכספיים השנתיים המאוחדים(.
 

 משבר הקורונההשלכות 

 

"נגיף הקורונה" או "האירוע" או  -( )להלן COVID-19התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה ) 2019בחודש דצמבר  
ולאחר תאריך הדוח התפשטה במדינות נוספות בעולם.  האירוע הינו  2020"המשבר"( וברבעון הראשון של שנת 
 בעל השלכות מאקרו כלכליות רחבות.

 
, ובכלל זה מעבר לעבודה מרחוק של בחברות הקבוצה ומבצעת התאמות למתכונת העבודההקבוצה ביצעה  

מרבית עובדי הקבוצה כפי שמתחייב לאור התפשטות הנגיף, הנחיות הממשלה והמצב שנוצר, וזאת על מנת 
 שתוכל להמשיך לספק שירות ללקוחותיה ולגדר את השפעת האירוע על הקבוצה. 

 
ו בישראל ובעולם כולו להקטנת התפשטות הנגיף על ידי בידוד האוכלוסיה ומדיניות המהלכים הדרסטיים שננקט 

של "ריחוק חברתי" גרמו להאטה חריפה בפעילות הכלכלית של המשק הישראלי ולעליה דרמטית בשיעור הבלתי 
 מועסקים.

 
מועד זה, ולמרות בתקופת הדוח ונכון ל תהבאופן שוטף את השלכות האירוע על הקבוצה ולהערכ תהחברה בוחנ 

לאירוע אין השפעה מהותית על החברה או על חברות  ,ירידה מסוימת בפעילות הקבוצה עקב התפרצות הנגיף
 הקבוצה, וזאת על אף שלכמות המועסקים במשק ישנה השלכה ישירה על הכנסות מגזר השכר בחברה.

ר, בחינת כמות המועסקים שהוצאו יני הלקוחות של מגזר השכיבשים לב למאפ ,בין היתר ,הערכה זו מתבססת 
לחל"ת מלקוחותיה של החברה במגזר השכר ביחס לנתח השוק של המגזר מכלל כמות המועסקים במשק, וכן 
לתחומי הפעילות של כלל הקבוצה, מאפייני לקוחות חברות הקבוצה ומידת חשיפתם לענפים אשר נפגעו באופן 

 דרמטית  כתוצאה מהגבלת הפעילות. 
יודגש כי, לקבוצה אין תלות מהותית במי מלקוחותיה או לקוח ששיעור הכנסות הקבוצה ממנו גבוה בהקשר זה  

 .10%משיעור של 
  
מבחינות שערכה החברה עולה כי בשלב זה לא הייתה למשבר הקורונה השפעה מהותית על יכולת החברה לעמוד  

 .אשראי חזוייםבפרעון התחייבויותה, על ירידת ערך נכסים ועל הכרה בהפרשי 
, החלה ממשלת ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על 2020שהחל ממחצית חודש אפריל  יצוין כי למרות 

מדובר באירוע מתמשך אשר מאופיין באי ודאות רבה, בין היתר, בקשר עם משכו והצעדים  ההגבלות שנקבעו,
 . שיינקטו על ידי הממשלה

כתוצאה מהאירוע, החברה ממשיכה ובוחנת את אופן היערכותה להמשך בהתבסס על הידע שנצבר בחברה עד כה  
 ההתמודדות עם האירוע, ובכלל זה למקרה בו תחול החמרה נוספת בהתפרצות הנגיף.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 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. 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
 אוחדים למעט האמור להלן:הדוחות הכספיים השנתיים המעקביים לאלה אשר יושמו בעריכת 

 
 תיקונים לתקני חשבונאות קיימים יישום לראשונה של . א

 
  צירופי עסקים - IFRS 3-תיקון ל

  
צירופי  3תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB -, פרסם ה2018בחודש אוקטובר 

 התיקון(.  -)להלן  עסקים
 

התיקון כולל הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו 
 לכל הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ביכולת לייצר 

 
תפוקות. בנוסף התיקון מבהיר שעסק יכול להתקיים גם בלי כל התשומות והתהליכים הנדרשים לייצר 

תיקון כולל מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך תפוקות. ה
 בבחינות נוספות.

 
התיקון ייושם לראשונה עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה חל החל 

 או לאחר מכן.  2020בינואר  1מיום 
 

 מהותית על החברה. לישום התיקון לראשונה לא צפויה להיות השפעה  
 

 
 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 
מוצרי תוכנה והמתאפיינת בעלייה בהיקף המכירות שמקורה באופיים של ארגונים לדחות מחשוב ובשיווק 

 את תקציבי הרכש שלהם לסוף שנה.
 

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

 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 -
 1990אופטיביט , בע"מ, חשבים הרגל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע"מ

במתן שירותי ניהול לתהליכים עסקיים , Payday LLC-ובע"מ 
(, שירותי לשכת שירות Business Process Outsourcing)  BPOבמתכונת

( ופתרונות לתוכנות Application Service Provider) ASPמקצועית במתכונת 
מקומיות המותקנות במשרדי הלקוח ומותאמות לצרכיו הייחודיים וכן 

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

   
בתחום פעילות זה עוסקת החברה, באמצעות חברת נס א.ט. בע"מ אשר  - פתרונות עסקיים

בשליטתה, במכירת פתרונות מיקור חוץ וכן פתרונות ופרויקטים בתחום 
ייעוץ המחשוב לרבות פיתוח, הטמעה ויישום מערכות מחשוב, שירותי 

נס מספקת בנוסף,  ומומחים, הדרכות, שירותי בדיקות ופתרונות תוכנה.
פתרונות  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, 

 מחשוב ענן ופתרונות אבטחת מידע מתקדמים.
   

 מוצרי שיווק
 תוכנה

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

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

Security. 
 

 בדבר מגזרי פעילות דיווח ב.
 

 

שירותי  
שכר, 

ומשאבי 
  אנוש

פתרונות 
  עסקיים 

 תשתיות
  מחשוב

שיווק 
מוצרי 
 סה"כ  התאמות  תוכנה

 בלתי מבוקר  
 "חש אלפי  

לתקופה של שלושה חודשים 
, במרס 31שהסתיימה ביום 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 412,712  -   50,066  40,928  237,518  84,200  הכנסות מחיצוניים
 -   (1,625)  418  364  378  465  מגזריות-הכנסות בין

             
 412,712  (1,625)  50,484  41,292  237,896  84,665  סה"כ הכנסות

             
 44,945  -   5,702  3,498  10,875  ,08724  מגזריתפעולי רווח 

             
הוצאות משותפות בלתי 

 מוקצות
 

          (501) 
 (1,459)            הוצאות מימון, נטו

             
 42,985            רווח לפני מסים על ההכנסה
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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  

לתקופה של שלושה חודשים 
, במרס 31שהסתיימה ביום 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 399,040  -   51,791  47,770  232,398  67,081  הכנסות מחיצוניים
 -  (1,490)  81  347  543  519  מגזריות-הכנסות בין

             
 399,040  (1,490)  51,872  48,117  232,941  67,600  סה"כ הכנסות

             
 45,429  -  7,575  3,316  11,630  22,908  מגזריתפעולי רווח 

             
הוצאות משותפות בלתי 

 מוקצות
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(564) 

 (1,645)            הוצאות מימון, נטו
חלק החברה בהפסדי חברה 

 כלולה
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(199) 

             
 143,02            רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

 

שירותי  
שכר 

ומשאבי 
  אנוש

פתרונות 
  עסקיים

 תשתיות
  מחשוב

שיווק 
מוצרי 
 סה"כ  התאמות  תוכנה

 מבוקר  
 "חש אלפי  

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 2019בדצמבר, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             
 1,573,274  -  209,753  186,517  920,345  256,659  הכנסות מחיצוניים

 -  (7,427)  1,635  2,799  1,312  1,681  מגזריות-הכנסות בין
             

 1,573,274  (7,427)  211,388  189,316  921,657  258,340  סה"כ הכנסות
             

 173,624  -  30,549  13,596  55,036  74,443  רווח תפעולי מגזרי
             

 (2,177)            הוצאות משותפות בלתי מוקצות
 (10,055)            הוצאות מימון, נטו

חלק הקבוצה ברווחי חברה 
המטופלת לפי שיטת השווי 

 המאזני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,067 
             

 168,459            רווח לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 4באור 

 
 מידע גיאוגרפי .ג

 
ומחוצה לה, בהתבסס ההכנסות המדווחות בדוחות הכספיים הופקו במדינת המושב של החברה )ישראל( 

 על מיקום הלקוחות, כדלקמן:
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       
       

 1,573,274  399,040  399,594  ישראל
 -  -  13,118  חוץ לארץ

       
  412,712  399,040  1,573,274 
       

 
 

יתרות בדוחות הכספיים של נכסים קבועים )רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה ונכסים בלתי מוחשיים( לפי 
 ( ומחוצה לה, בהתבסס על מיקום הנכסים:למדינת המושב )ישרא

 
 

  
 

  במרס 31 ליום
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       
       

 360,477  379,764  355,261  ישראל
 -  -  129,763  חוץ לארץ

       
  485,024  379,764  360,477 
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 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 5באור 

 

 HILANהתקשרה החברה, באמצעות חברה אמריקאית אשר בשליטתה המלאה  2019בדצמבר,  16ביום  .א

US INC  חילן ארה"ב"( עם"(PAYDAY LLC (“PAYDAY”)  חברה פרטית רשומה בארה"ב ועם בעלי
.  PAYDAYמההון המונפק והנפרע של  70%לרכישת  PAYDAYהזכויות וצדדים קשורים נוספים של 

הינה חברה הפועלת בארה"ב בתחומי שירותי השכר, ניהול ומשאבי אנוש ופתרונות   PAYDAYחברת 
 לעובדים. יקים במתן הטבות ביטוח למעס

השלמת במועד  החברהלמניות הנרכשות, שילמה  בתמורה, הושלמה העסקה. 2020בינואר,  3-ביום ה
( EARN OUTארה"ב )דולר  מיליוני 6.4 -כשל עד בסך  וסףוסכום נ ארה"ב, דולרמיליון  20-כ העסקה

ביעדים פיננסים  PAYDAYלעמידת בכפוף  שנים מהשלמת העסקה, 4ישולם, במספר פעימות, בתוך 
 . בהסכם שהוגדרו

 
וכן  PAYDAYבין חילן ארה"ב ובין שותפי המיעוט קיים הסכם. הסכם זה קובע הסדרים לגבי ניהול 

. במסגרת ההסכם הוקנתה PAYDAY-מסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם של הצדדים כבעלי מניות ב
( לתקופה 30%יית רכש/מכר )לפי העניין( ביחס לחלק המיעוט )לחילן ארה"ב ולשותפי המיעוט אופצ

שנים כאשר  10שנים מהשלמת העסקה ותהיה בתוקף למשך  5שתתחיל, בכפוף לתנאים מסוימים, לאחר 
 . מחיר ותנאי מימוש האופציה ייקבעו לפי מנגנון המפורט בהסכם

 
באופן  העסקים צירוף במסגרת טלושני וההתחייבויות שנרכשו הנכסים של ההוגן בשווי הכירה החברה

 .חיצוני שווי ממעריך שהתקבלה לעבודה בהתאםזמני 
חודשים  12תמורת הרכישה וכן השווי ההוגן של הנכסים והתחייבות שנרכשו ניתנים להתאמה סופית עד 

 ואה.וממועד הרכישה. במועד המדידה הסופי ההתאמות מבוצעות בדרך של הצגה מחדש של המספרי הש
 PAYDAYוההתחייבויות המזוהות של  שנרכשובהתאם לעבודה הנ"ל, השווי ההוגן של הנכסים המזוהים 

 :כדלקמן הינו, הרכישהבמועד 
 "חש אלפי  
   

 459  מזומנים
 (460)  הון חוזר, נטו

 5,420  והפסדהשקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 
 3,776  נכסי זכות שימוש

 37,261  נכסים בלתי מוחשיים
 89,528  מוניטין

 (19,466)  זכאים בגין רכישת השקעות בחברות מאוחדות
 (3,776)  התחייבויות בגין חכירה

 (41,597)  בגין זכויות שאינן מקנות שליטההתחייבויות לא שוטפות 
 (2,043)  התחייבויות לא שוטפות אחרות

   
 69,102  הרכישה עלות סך

 
 .מהותיים לא בסכומים הסתכמושה ישירות המיוחסות לעסקה רכיעלויות ה

 

, בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות, מימשה נס את האופציה השניה לרכישה 2020בינואר,  1ביום  .ב
ממניות דנאל פיננסיים, כך ששיעור אחזקותיה של נס בדנאל פיננסיים  30%מדנאל תוכנה את יתרת 
 30%מהון המניות המונפק של דנאל פיננסיים כאשר  100%השניה עומד על לאחר מימוש האופציה 

מהמניות כאמור מוחזקות בנאמנות עד לתשלום מלוא התמורה לדנאל תוכנה בגין מימוש האופציה. 
המניות צפויות להשתחרר מהנאמנות עם תשלום מלוא התמורה ופרעון יתרת ההלוואה שניתנה לדנאל 

  .תוכנה על ידי נס
 
נוספים מהון המניות וזכויות ההצבעה בקלאודינגנאו כך שממועד  19%, רכשה נס 2020במרס,  12 ביום .ג

מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברת קלאודינגנאו. כמו כן, במסגרת הסכם  70%-זה מחזיקה נס ב
הרכישה מחוייבת נס לרכוש מהמוכרים בהתאם למועדים ולתנאים הקבועים בהסכם הרכישה, את יתרת 

( בחברת קלאודינגנאו וזאת כתלות בתוצאות חברת קלאודינגנאו 30%חזקותיהם על בסיס דילול מלא )א
ולחילופין במידה ולא תהיה עמידה בתוצאות המפורטות בהסכם הרכישה, לנס תהיה האופציה לרכוש 

 ה.את יתרת המניות בתנאים האמורים בהסכם הרכיש
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 5באור 

 

התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי לקבלת מסגרת בקשר עם העמדת אשראי יומי  2020בינואר,  1ביום  .ד
מיליון ש"ח. לפרטים נוספים אודות הסכם מסגרת  50"( בסכום של עד און קולבר פרעון עם דרישה )"

 .2019( לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 1)14.10.1האשראי, ראה סעיף 
 

מסגרת אשראי )"אשראי נוספת  עם תאגיד בנקאי לקבלת מסגרת נסהתקשרה  2020במרס,  22 ביום
 . לתקופה של חצי שנה מיליון ש"ח 40"( בסכום של עד נוספת

 
ולמועד פרסום דוח זה, החברה עומדת בכל התחייבויותיה כלפי התאגיד  2020במרס,  31נכון ליום 

 הבנקאי על פי הסכם מסגרת האשראי.
 

חוב קונצרניות צמודות  , חלה עלייה בשיעור התשואות של אגרות2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  .ה
ההיוון של מחויבויות להטבה מוגדרת והטבות  מדד באיכות גבוהה המשמשות לצורך קביעת שיעור

ות בשל קיטון בהתחייבו השפעות השינוי בשיעור ההיוון כאמור הינ בשקל. אחרות לטווח ארוך הנקובות
-כש"ח ו מיליון 4.7 -כ בסכום של 2020במרץ  31 במסים הנדחים ליום וגידולתוכניות להטבה מוגדרת 

 כולל אחר.)הפסד( הוכרו כנגד רווח  , בהתאמה, אשרמיליון ש"ח 1.1

 

 לעיל.  1לפירוט השלכות משבר הקורונה ראה באור  .ו
 

 
 
 
 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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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 
ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע  2020 ,במרס 31החברה(, ליום  -של חילן בע"מ )להלן  1970

הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי 
 הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 
המידע הכספי ביניים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי  לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים הנפרד מתוך

ואשר חלקה של החברה ברווחי  2020במרץ,  31מיליוני ש"ח ליום  66-ההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כ
המידע מיליון ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך, בהתאמה.  2.4-החברות הנ"ל הסתכם לסך של כ

הכספי לתקופת הביניים הנפרד של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם 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  -של לשכת רואי חשבון בישראל   2410ישראל( )לתקן סקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם 

מורכבת מבירורים, ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
ה הינה סקיר. בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים

מצומצמת 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 סקירתנובהתבסס על 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-(, התש"לומידייםתקופתיים 
 
 
 
 
 

 פורר גבאי את קסירר קוסט  אביב,-תל 
 רואי חשבון  2020 במאי, 24
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  במרס 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 19,915  12,481  12,943  ושווי מזומניםמזומנים 
 51,477  54,607  58,099  לקוחות

 11,730  4,077  7,146   חייבים ויתרות חובה
 478  -  -  מיסים לקבל

       
  78,188  71,165  83,600 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 22,223  -  16,739  הלוואה לחברה מוחזקת

, נטו מוחזקותנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות 
 408,592  399,537  461,409  לרבות מוניטין

 38,435  38,435  38,435  מוניטין
 9,593  10,928  8,774  ערכוש קבו

 25,178  29,982  23,404  נכסי זכות שימוש
 2,350  2,508  2,284  נכסים בלתי מוחשיים

 622  -  1,254  מיסים נדחים
       
  552,299  481,390  506,993 

       
  630,487   552,555  590,593 

       
       
       
       
       
       
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  במרס 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 -  -  35,000  אשראי מתאגידים בנקאיים
 30,179  30,179  30,179  חלויות שוטפות הלוואות לזמן ארוך

 8,299  8,589  8,017  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
 4,986  5,698  4,372  לספקים ולנותני שירותיםהתחייבויות 

 29,013  29,337  32,500  זכאים ויתרות זכות
 -  1,499  1,321  מיסים לשלם 

 2,787  4,167  5,432  הכנסות מראש
 -  22,482  -  דיבידנד לשלם

       
  116,821  951101,  75,264 

       
       התחייבויות לא שוטפות

       
 64,732  90,535  60,357  הלוואות מתאגיד בנקאי

 17,147  21,446  15,692  התחייבות בגין חכירה
 2,017  2,996  2,039  וחזקותעם החברות המ לזמן ארוךת חו"ז ויתר

 7,970  5,078  9,139  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 -  3  -  , נטומסים נדחים

       
  87,227  058120,  91,866 

       
       הון המיוחס לבעלי מניות החברה

       
  28,428  28,388  28,428  הון מניות

  465,813  132,821  138,465  פרמיה על מניות
  (5,217)  (5,217)  (5,217)  מניות אוצר

 32  31  3,036  הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ התאמות
 1,246  -  2,315  בגין עסקאות תשלום מבוסס מניותקרן 
  (24,515)  (24,515)  (52,376)  שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם מעסקאות קרן

  ,024285  199,038  311,788  רווח יתרת
       
  426,439  330,546  423,463 
       
  630,487  552,555  590,593 

       
       
       
       

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

       2020במאי,  24
 טל ווייסר  אלי זיברט  אבי באום  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
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 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019  
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 199,365  52,463  56,339  הכנסות 
       

 123,216  31,206  33,231  עלות המכירות והשירותים

       
 76,149  21,257  23,108  רווח גולמי

       
 4,945  1,298  1,350  הוצאות מכירה ושיווק

       
 30,750  5,535  7,235  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 40,454  14,424  14,523  רווח תפעולי

       
 753  109  260  הכנסות מימון

       
 (5,289)  (1,207)  (1,175)  מימוןהוצאות 

       
 92,454  20,149  20,490  חברות מוחזקות  ירווחחלק החברה ב

       
 128,372  33,475  34,098  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 8,574  3,078  3,141  מסים על ההכנסה

       
 119,798  30,397  30,957  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה

       
לבעלי המניות של החברה )לאחר  המיוחסכולל אחר )הפסד(  רווח

       :הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש יסווג לא -השפעת המס( 
       

 (1,738)  98  (2,664)  מוחזקות לחברות המיוחס נטו, אחר כוללברווח )הפסד( החברה  חלק
 (1,578)  -  (770)  תוכניות להטבה מוגדרתאקטוארי בגין )הפסד(  רווח

       
 בהתקיים הפסד או לרווח מחדשהמסווגים  או שיסווגו סכומים

       :ספציפיים תנאים
 -  -  2,245  הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ התאמות

       
 (3,316)  98  (1,189)  חברהבעלי המניות של הכולל אחר המיוחס ל)הפסד(  רווחסה"כ 

       
 116,482  30,495  29,768  לבעלי המניות של החברהרווח כולל המיוחס סה"כ 

       
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
       

 119,798  30,397  30,957  רווח נקי המיוחס לחברה

       
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 

       החברה:
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
       

 13,662  3,333  3,513  פחת והפחתות
והתחייבויות  נכסיםשערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים, 

 3,094  805  655  אחרות לזמן ארוך וזמן קצר
 -   (5)  -  , נטורווח ממימוש רכוש קבוע

 6,890  -  1,069  עלות תשלום מבוסס מניות
 (92,454)  (20,149)  (20,490)  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 

 8,574  3,078  3,141  מסים על ההכנסה
 1,162  320  169  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

       
  (11,943)  (12,618)  (59,072) 

       של החברה: והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
       

 (4,431)  (7,561)  (6,622)  עלייה בלקוחות
 (1,788)  (2,229)  1,457  בחייבים ויתרות חובה (עלייהירידה )

 1,790  1,229  (22)  עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 (2,385)  (2,265)  2,007  בזכאים ויתרות זכות (עלייהירידה )

 (1,106)  274  2,645  הכנסות מראשעלייה )ירידה( ב

       
  (535)  (10,552)  (7,920) 

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור:
       

 (3,665)  (168)  (414)  ריבית ששולמה
 457  -  350  שהתקבלהריבית 

 712  712  510  מסים שהתקבלו
 (9,884)  (2,275)  (2,251)  מסים ששולמו

 31,600  5,330  10,850  דיבידנד שהתקבל

       
  9,045  3,599  19,220 

       
 72,026  10,826  27,524  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה

       
 המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף 
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 החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
       

 (3,867)  (477)  (60)  רכוש קבוערכישת 
 (331)  (135)  (929)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 70  51  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע
 -  -  (71,457)  השקעה בחברה מוחזקת

 (35,000)  (35,000)  -  מתן הלוואה לחברה מוחזקת
 4,375  -  9,650  גביית הלוואה שניתנה לחברה מוחזקת

       
 (34,753)  (35,561)  (62,796)  השקעה של החברה מזומנים נטו ששימשו לפעילות

       
       פעילות מימון של החברהלתזרימי מזומנים 

       
 (25,803)  -  (4,375)  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

 35,000  35,000  35,000  קבלת הלוואה מתאגידים בנקאיים
 (22,482)  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 40  -  -  מימוש מניות חסומות
 (8,313)  (1,984)  (2,325)   פרעון התחייבות בגין חכירה

       
 (21,558)  33,016  28,300  מימון של החברה (שימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 

       
 15,715  8,281  (6,972)  במזומנים ושווי מזומניםעלייה )ירידה( 

       
 4,200  4,200  19,915  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       
 19,915  12,481  12,943  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
       פעילויות מהותיות שלא במזומן של החברה

       
 91,55  -  564  חכירה בגין התחייבות כנגד שימוש זכות בנכס הכרה

       
 ונכסי זכות שימוש נכסים בלתי מוחשיים, רכישת נכסים קבועים

 1,023  812,3  357  באשראי

       
 -  22,482  -  דיבידנד שהוכרז וטרם שולם

       
 

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

 החודשים שהסתיימ שלושהשל  ולתקופה 2020, במרס 31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
. יש 1970-ים(, התש"ליד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומייד38בהתאם להוראות תקנה באותו תאריך, 

בדצמבר,  31ליום  של החברה לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים
וגם בהקשר לדוחות כספיים ביניים  ו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהםולשנה שהסתיימה באות 2019

  .2020במרס,  31מאוחדים ליום 
 

 החשבונאית המדיניות עיקרי .2
 

 לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 2למידע נוסף ראה באור 
 

 
 
 חברות מוחזקותמהותיות עם יתרות  .3
 

 בדצמבר 31  במרס 31  
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 1,850  2,703  932  חייבים ויתרות חובה
       
 30,973  35,144  21,114  *( תמוחזק הלחבר הלוואות 

 
 1,209  558  411  זכאים ויתרות זכות

       
 2,017  2,996  2,039  וחזקותעם החברות המ ארוך לזמןת חו"ז ויתר

 
. קרן ההלוואה נפרעת בתשלומים 2.69%ההלוואה אינה צמודה ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  *(

 . 2019ביולי,  30שווים אחת לחצי שנה, החל מיום 
 
 להוראות פקודת מס הכנסה.  בהתאםנושאות ריבית  היתרות *(  *

 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 חילן בע"מ 
 
 

 דוח רבעוני 
  2020 ,מרסב 31ליום 

 
 
 
 

 
 
 

 חלק ד' 
 
 
 

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  ג)א(38הגילוי לפי תקנה 

  )להלן: "תקנות הדוחות"( 1970 –ומיידיים(, תש"ל 
 
 

  



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

 
 
 

 ג)א(38רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה דוח 
  2020 ,מרסב 31ליום  לתקנות הדוחות

 
 

התאגיד(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של  -ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של חילן בע"מ )להלן 
 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 שמבצע בפועל 

התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק בטחון סביר  בהתייחס  את
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 

 בדין.הקבועים 

 
, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו שארההבקרה הפנימית כוללת, בין  

כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 
ד לאפשר קבלת החלטות במוע כדיהכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת 

 ת הגילוי.והמתאים, בהתייחס לדריש

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

 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

 
 רף לדוחבדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צו

הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית  –)להלן  2020 ,מרסב 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 

דוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית ב נמצאהשהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי 
 האחרון. 

 
ידע בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מהאמור בדוח הרבעוני למועד הדוח, בהתבסס על 

 שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא אפקטיבית. 

 
  



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

 
 
 

 לתקנות הדוחות (1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  (1)

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 
 , מצהיר כי:אלי זיברטאני, 

)להלן  2020של שנת  הראשון( לרבעון "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
בהן נכללו אותם מצגים, לא שעובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. 

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים  .4
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל של 

 הגילוי: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  .א
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 שכפוף  .ב
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.  

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  .5

, של בקרות ונהלים ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחיקבעתי בקרות  .א
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

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

  -של הדוחות;  וכן 

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

 הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. 

 השנתיניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או ע .ג
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. 

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

 

 

 

 ________________       2020, במאי 24 
 מנהל כללי - אלי זיברט       תאריך

  



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

 
 לתקנות הדוחות (2ג)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  (2)

 

 

 הצהרת מנהלים

 הבכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת נושא המשרה

 , מצהיר כי:טל ווייסראני, 

 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  .1
או  "הדוחות" –)להלן  2020של שנת  הראשון( לרבעון "התאגיד" –של חילן בע"מ )להלן 

 (. "הדוחות לתקופת הביניים"

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

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

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

 המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

עדות הביקורת והדוחות הכספיים לדירקטוריון ולוו של התאגיד, גיליתי לרואה החשבון המבקר .4
של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי: 

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

הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים 
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 

  -ת הדין; וכן הכספיים בהתאם להוראו

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

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  .5

, של בקרות ונהלים תם וקיומם תחת פיקוחנוקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביע .א
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

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

  -של הדוחות;  וכן 

, של בקרות ונהלים יעתם וקיומם תחת פיקוחיקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קב .ב
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

 הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. 

 השנתילא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  .ג
ד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר האחרון לבין מוע

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