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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד . 1

 כללי   

באספקת "( הקבוצה)""( עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות וואן" או "החברה)"וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ 

אנשי תוכנה,  3,500 -(. הקבוצה מעסיקה מעל לInformation Technology Servicesשירותי טכנולוגיות מידע )

 שלושהלקבוצה תמיכה ואינטגרציה המספקים שירותי מחשוב מגוונים למגוון רחב של לקוחות בשוק הישראלי. 

 :עיקריים מגזרי פעילות

במסגרת פעילות זו עוסקת החברה בביצוע פרויקטי תוכנה, בשיווק, הפצה  - תוכנה פתרונות ושירותי (1)

והטמעה של מוצרי תוכנה, בין מוצרי תוכנה שפותחו ע"י הקבוצה ובין מוצרים של יצרנים אחרים, בשירותי 

פיתוח, בבדיקות תוכנה ובאספקת שירותים מקצועיים בתחום טכנולוגיות המידע במגוון רחב של 

 טכנולוגיות; 

במסגרת פעילות זו עוסקת החברה בשיווק ויישום פתרונות בתשתיות מחשוב,  - פתרונות תשתיות ומחשוב (2)

 אחסון ותקשורת; 

במסגרת פעילות זו עוסקת החברה בהפעלה  - אספקת מכלול שירותים מנוהלים בתחום המחשוב לארגונים (3)

 של מרכזי תמיכה טכנולוגיים. 

( בע"מ. ביום 1973רטית על פי דיני מדינת ישראל בשם יענא מחשבים )כחברה פ 3.7.1973החברה התאגדה ביום 

שונה שמה של  7.8.1985הנפיקה החברה לראשונה ניירות ערך לציבור והפכה לחברה ציבורית. ביום  3.7.1983

 13.11.2002שונה שמה של החברה למיחשוב ישיר תוכנה בע"מ. ביום  13.2.2000החברה ליענא מערכות בע"מ. ביום 

שונה שמה של החברה לשמה  23.7.2014שונה שמה של החברה לוואן טכנולוגיות תוכנה )או.אס.טי( בע"מ, וביום 

 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ. –הנוכחי 

 מיזוגים מכירות ורכישות אשר הושלמו בשנת הדיווח ולאחר מכן:  

 "(, וואן שירותי תוכנה("( בע"מ, חברה בת של החברה 1997וואן שירותי תוכנה ) ההתקשר 2018 דצמברב 4ביום  (א)

, כאשר התמורה "(אדוונטקבהסכם מיזוג לרכישת כל המניות של חברת אדוונטק טכנולוגיות )אי.טי.( בע"מ )"

 הושלמה והעסקה העסקה לביצוע המתלים התנאי כל התקיימו 2019 ינואר בחודש. ש"חמילון  24עמדה על 

  לותה המלאה של וואן שירותי תוכנה.ובכך הפכה אדוונטק לחברה פרטית בבע

)מס'  28.1.2020 -ו 26.12.2020, 04.12.2018לפרטים נוספים בעניין זה ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים 

ל דרך בהתאמה(, הנכללים בזאת ע 010257-01-2019 -ו 127350-01-2018, 118122-01-2018אסמכתאות: 

 .1ההפניה

                                            

בהליכים של פניה לבתי משפט מקומיים במסגרת הליכי  2014יצוין כי שתי חברות נכדות של אדוונטק )שהתאגדו לפי דיני איטליה וספרד(, החלו בשנת  1

תית חדלות פירעון וזאת על רקע קשיים כספיים בקשר עם עמידה בהתחייבויותיהן. להערכת החברה, נכון למועד הדוח, לא קיימת לחברה, חשיפה מהו

 להליכי חדלות הפירעון האמורים.
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אישר דירקטוריון החברה ביצוע של שינוי מבני פנימי במסגרתו יבוצע מיזוג בין וואן  2018 בדצמבר 18ביום  (ב)

; "(טסקום)" ה חברה נכדה של החברהיתשהי, לבין טסקום בדיקת מערכות תוכנה בע"מ, שירותי תוכנה

הושלם רה ארגון פנימי בחברה במסגרתו  2019במהלך הרבעון השני של שנת  ,הדירקטוריון לאישור בהמשך

בשלב השני העבירה וואן שרותי  .(1997העבירה טסקום את כל נכסיה והתחייבויותיה לוואן שרותי תוכנה )

תוכנה את כל נכסיה והתחייבויותיה לחברה. שינוי המבנה נועד לתכלית עסקית וכלכלית ומטרתו, בין היתר, 

 בעקבות 2019במהלך הרבעון השני של שנת  וצה. המהלך הושלםריכוז הפעילות בתחום התוכנה של הקב

ג לפקודת מס הכנסה, 103קבלת החלטת מיסוי מקדמית מרשות המיסים בפטור ממס, בהתאם להוראות סעיף  

 . מתלה להשלמת המיזוגיםהאשר היווה את התנאי 

בהסכם לרכישת חברת מיתר שירותים לה  שניתנה, מימשה החברה את האופציה 2019באפריל  1ביום  (ג)

נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, כך שלאחר  49.5%-"( ורכשה כמיתר)"מוניציפליים בע"מ 

 .מהון המניות של חברת מיתר 100%-הרכישה מחזיקה החברה ב

אקסאקטק  בהסכם לרכישת חברת שניתנה לה , מימשה החברה את האופציה השלישית2019באפריל  17ביום  (ד)

נוספים מהון המניות  9.98%-"( ורכשה כאקסאקט)" (אקסאקט סופט בע"מ אינטגרציה בע"מ )לשעבר:

 מהון המניות של אקסאקט. 100%-המונפק והנפרע של החברה, כך שלאחר הרכישה מחזיקה החברה ב

 ICSCמהון המניות של חברת   49.99%בת של החברה בהסכם לרכישת  החבר, התקשרה 2019במאי  2ביום  (ה)

"(, כך שלאחר הרכישה תחזיק המוכרת" זה קטן בסעיף–)"( מחברת עמדן גרופ בע"מ ICSC)"בע"מ  תמיכה

מיליון ש"ח וכן נקבעה  4סך של  ת הבת. תמורת הרכישה שילמה חברICSCהבת במלוא המניות של  תחבר

 ICSCבמהלך שלוש השנים הקרובות. במועד השלמת העסקה חילקה  ICSCתמורה עתידית המותנית בביצועי 

 .כדיבידנד 2019 ץבמר 31את יתרת העודפים שלה ליום 

מההון המונפק והנפרע של אפ.בי.סי. טכנולוגיות  70%, התקשרה החברה בהסכם לרכישת 2019במאי  26ביום  (ו)

במסגרת העסקה הוענקה לחברה אופציית רכש מיליון ש"ח.  21-"( בתמורה לסך כולל של כאפ.בי.סי.)"בע"מ 

, התקיימו כל 2019מהון המניות של אפ.בי.סי. בחודש יוני  30%ולמוכר הוענקה אופציית מכר לרכישת/מכירת 

 התנאים המתלים לביצוע העסקה והעסקה הושלמה.

)מס'  23.6.2019 -ו 16.6.2019, 27.5.2019נוספים בעניין זה ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים  לפרטים

 דרך על בזאת הנכללים(, בהתאמה 2019-01-062338-ו 2019-01-059131, 2019-01-044493אסמכתאות: 

 .ההפניה

 15.12.16בהתאם להוראות הסכם רכש המניות מיום מומשה אופציית הרכש מכר , 2019 ספטמברב 1ביום  (ז)

"( שהוחזקו בידי החברה)ניביט( בע"מ )להלן: "ביחס ליתרת מניות חברת וואן פוינט פתרונות קמעונאות 

ע.נ. כל אחת(. לאחר המימוש, עלה שיעור אחזקותיה של  ₪ 1.00מניות רגילות בנות  30,100המוכרים בהסכם )

 . 100% -וואן בחברה ל

והנפרע של א. אפשטיין  המונפק המניות מהון 51%, התקשרה החברה בהסכם לרכישת 2019בדצמבר  15ביום  (ח)

במסגרת העסקה הוענקה לחברה  ,₪ ליוןימ 11.2לסך כולל של  בתמורה"( אפשטיין( בע"מ )"1995)ובניו 

, התקיימו כל התנאים המתלים 2020 ינואר. בחודש אפשטייןהון המניות של  יתרתאופציית רכש לרכישת 

  לביצוע העסקה והעסקה הושלמה.

  )מס'  22.1.2020 -ו 12.1.2020, 16.12.2019נוספים בעניין זה ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים  לפרטים

.ההפניה דרך על בזאת הנכללים(, בהתאמה 2020-01-008868 -ו 2020-01-004533, 2019-01-109647אסמכתאות: 
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 הדיווח תקופת מהלךוהרכישות שבוצעו על ידי החברה ב המכירות, מיזוגיםהתובא הצגת טבלאית של  להלן

  2:הדוח פרסום למועד בסמוך ועד

 הנרכשת החברה שם
 בחברה החברה אחזקות

 הנרכשת

 החברה פעילות תחום

 הנרכשת
 העסקה השלמת מועד

אדוונטק טכנולוגיות 

 )אי.טי.( בע"מ
100% 

, ERP  ,CRMפתרונות 

HR  בהתבסס על

 -ו SAPטכנולוגיות 

ORACLE. 

 2019 ינואר

מיתר שירותים 

 מוניציפליים בע"מ
100% 

פתרונות מתקדמים 

בנושאי ניהול וגביה של 

מערכי חניה, ארנונה, 

 מים ופיקוח עירוני

 2019 אפריל

 אקסאקטק אינטגרציה 

 בע"מ
100% 

בהתבסס  ERPפתרונות 

  SAPעל טכנולוגיות 
 2019 אפריל

ICSC 2019אפריל  בהפעלת מרכזי תמיכה 100% "מבע תמיכה 

אפ.בי.סי. טכנולוגיות 

 בע"מ
70% 

 ERPפתרונות למערכות 

מבית חברת פריוריטי 

הכוללים פיתוח, יישום, 

 הטמעה ותמיכה

 2019 יוני

וואן פוינט פתרונות 

 קמעונאות )ניביט( בע"מ
100% 

, והתאמה פיתוח

 ומתן מכירה, הטמעה

 למערכות שירות

 עסקיםולתוכנות לניהול 

 רשתות קמעונאיותו

 2019 ספטמבר

 51% א. אפשטיין ובניו

ניהול פרויקטים בתחום 

התשתיות והבנייה 

ובעיקר בתחום 

 התשתיות הלאומיות

 2020 ינואר

                                            

 .בחברה פנימיארגון -מרה כתוצאה מיזוגים כוללת אינה הטבלה 2
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 : מכן ולאחר הדיווח בשנת התאגיד בהנהלת שינויים 

 .החברה"ל כמנכ מלכהן אוזון שי מר חדל 2019 בינואר 1 ביום (א)

"ר כיו תפקידו לסיום במקביל החברה של בפועל"ל כמנכ לכהן אייל עדי מר מונה 2019 בינואר 1 ביום (ב)

 (.ה)מר אייל ימשיך לכהן כדירקטור בחבר החברה דירקטוריון

)מס' אסמכתא:  14.12.2019נוספים בעניין זה ראו זימון אסיפה כללית מיוחדת שפרסמה החברה ביום  לפרטים

 .ההפניה דרך על בזאת הנכלל(, 2019-01-004510

 .החברה דירקטוריון"ר ליו ספיר ניצן מר מונה 2019 בינואר 1 ביום (ג)

 .בחברה חיצוניתכדירקטורית  גב' ריקי גרנות  כהונתה של עהפק 2020 בינואר 19 ביום (ד)

( 3לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש ) החלהגב' לימור בלדב  2020 בינואר 20 ביום (ה)

 .שנים

)מס' אסמכתא:  18.11.2019נוספים בעניין זה ראו זימון אסיפה כללית מיוחדת שפרסמה החברה ביום  לפרטים

 .ההפניה דרך על בזאת הנכלל(, 2019-01-099135

למנכ"ל החברה ומונה  החברה ומזכיר הכספים"ל כסמנכ מלכהן כהן שלום מר חדל 2020 במרץ 1 ביום (ו)

מר אורי אנוך כמחליפו של מר כהן, מונה . רה(ב)חברה בת של הח לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בע"מ

 . סמנכ"ל הכספים של החברה ומזכיר החברהכהן כמאשר 
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 סמוך משותפת שליטה או שליטה בהן לה שיש פעילות בחברות החברה של המהותיות אחזקותיה את המתאר תרשים להלן 

 : הדוח פרסום למועד

  



 

7     www.one1.co.il 

 

וחזקות במלואן על ידי להלן טבלה המפרטת את זהות בעלי המניות הנוספים והעיקריים בחברות אשר אינן מ
 החברה סמוך למועד פרסום הדוח:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הקבוצה פעילות תחומי 

 ןנחלקת פעילות הקבוצה לשלושה מגזרי פעילות עיקריים כמפורט להל 2019.31.12נכון ליום 

 ושירותי תוכנה  פתרונות 

 ERP (Enterpriseמערכות  של והטמעה יישום, תוכנה ושירותי פתרונות הקבוצהלמועד הדוח, מעניקה  נכון

Resource Planningשל חברות בינלאומיות מערכות  ( ובכללם– SAP ,ORACLE ,NetSuite ומערכות מקומיות ,

לרשויות  הכנסות, גבייה ואוכלוסיןלניהול מערכות  בנוסף )בבעלות החברה( ומערכת פריוריטי One1Viewמערכת  -

ביצוע פרויקטי תוכנה, שיווק, הפצה והטמעה  תכוללפעילות החברה בתחום הפתרונות ושירותי התוכנה  .מקומיות

של מוצרי תוכנה, בין מוצרי תוכנה שפותחו ע"י הקבוצה ובין מוצרים של יצרנים אחרים, שירותי פיתוח, בדיקות 

במסגרת כן,  כמוצועיים בתחום טכנולוגיות המידע ובמגוון רחב של טכנולוגיות. תוכנה וכן אספקת שירותים מק

פיתוח מערכות ויישום אפליקציות בטכנולוגיות ענן, העמדת יועצי מחשוב ומיקור תחום פעילות זה החברה עוסקת ב

הקבוצה בתחום זה ראו לתיאור פעילות  -ה של חברות בינלאומיות ומקומיות מוצרי תוכנ שיווקו ITחוץ של מערכי 

 להלן. 8סעיף 

 

 

 החברה שם
 של החזקה אחוז

 מניות בעלי
 האחרים

 והעיקריים הנוספיםבעלי המניות  זהות

Stanga Ltd. 34% נתנאל סימון סיריל 

Wizrom Software SRL 50% NSD Enterprises Ltd  
 )חברה קפריסאית(

 (בחברה"ל סמנכתומר )לשעבר  ומשה( החברה)מנכ"ל  רוט אלון 4% בע"מ נט קולאפ

 כהן וסמי פרטוק יניב 20% "מבע לינק.אי בי

 "מבע.ג ד'אל ויז 49% "מבע הפצה בלוז

 טהורי אליהו עודד 9.71% "מבע סולושנס איי בי סנס

 רייכברג רן 25% "מבע טינגס דיגיטל

 "מבע טכנולוגיות מרלין 30% "מבע טכנולוגיות.בי.סי אפ

( 1995) ובניו אפשטיין. א
 "מבע

 בעלי מספר וכן[ 23% -כ. אפשטיין ובניו )אחזקות( בע"מ ]א 49%
 נוספים מניות
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  ומחשוב תשתיות פתרונות 

גורם המשלב מערכות ושירות בהתייחס לפרויקטים  -, היינו System Integrator -כ זה בתחום פועלת הקבוצה

בארגונים, וכן בשיווק מערכות מחשבים ויישום  מיחשובהכוללים מרכיבי יעוץ, תכנון, הקמה והטמעה של פתרונות 

במגוון רחב של פלטפורמות, אספקת שירותים מקצועיים מגוונים כשירותי אחזקת חומרה,  מיחשובפתרונות 

 וחברה בת חברההמשווקות ע"י  ,המיחשוב. מערכות מיחשובשירותי אחזקת תוכנה, מכירת תוכנה ותמיכה במערכי 

 עימןקשורות  חברת הבת והנכדה אשר, Lenovo -ו IBM ,HPר מתוצרת החברות הינן בעיק החברה, של נכדה

בעלת זכויות הפצה של מוצרי חומרה  הנה, החברה של בת החבר 2018משנת  החל .בלעדיים לא הפצה בהסכמי

 9לתיאור פעילות הקבוצה בתחום זה ראו סעיף  - IBMכמפיצה מורשית מטעמה של  משווקיםל IBMשל 

  להלן.

 מרכזי הפעלת באמצעות לארגונים המחשוב בתחום מנוהלים שירותים מכלול אספקת 

  תמיכה

 במתן מגוון שירותים, זה ובכלל לארגונים המחשובבאספקת מכלול שירותים מנוהלים בתחום  עוסקת הקבוצה

(  , צוותי NOC),צוותי הפעלה של חדרי , צוותי ניטור תקשורת  פן תכנון יעוץ והקמה של מרכזי תמיכהיכמו גם א

אם באתרי החברה או מאתר  חוץ מיקור בשיטת מבוצעיםפעילות זה  בתחום הקבוצה שירותי הגדרת הרשאות ועוד.

 . להלן 10לתיאור פעילות הקבוצה בתחום זה ראו סעיף  - הלקוח

נט, אשר הוצגה במסגרת מגזר -החליט דירקטוריון החברה לאחד את פעילות קולאפ 2018במאי  15יצוין כי ביום 

לתקנים נט, בהתאם -אחרים, לתוך מגזר פתרונות ושירותי תוכנה, וזאת לאור ניתוח של פעילות קולאפ

החשבונאיים המקובלים, אשר העלה כי מאפייני פעילות זו דומים במהותם לפעילות מגזר התוכנה. לאור האמור 

הותאמו על דרך של התאמה  2018 דצמברב 31מספרי ההשוואה המוצגים לעיל ובדוח הכספי של החברה ליום 

חות על המצב הכספי, דוחות על הרווח או שאינה מהותית. יודגש, כי לשינוי ההצגה האמור אין כל השפעה על הדו

  .הפסד, דוחות על השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה בכל אחת מהתקופות הרלוונטיות

 התאגיד ועסקאות במניותיו בהוןת שקעוה 

מניות  184,210"( ישיר מיחשוב( )"בחברה השליטה"מ )בעלת בע ישיר מיחשוב קבוצת מכרה 20.06.2019 ביום 

 .הלמני ש"ח 190בעסקה מחוץ לבורסה במחיר של  ,החברה של המונפק מההון 2.7% -כ המהוות, רגילות של החברה

 של המונפק מההון 1.76% -כ המהוות, מניות רגילות של החברה 120,000 ישיר מיחשוב  מכרה 01.01.2020 ביום 

 ה.למני ש"ח 256.2בעסקה מחוץ לבורסה במחיר של  ,החברה
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   דיבידנד חלוקת 

 :2019 - 2018 בשנים החברה ידי על וחולק שהוכרז הדיבידנד בדבר פרטים להלן 

 על החלוקה אישור מועד
 הדירקטוריון ידי

 הצריכה החלוקה האם "חבש שחולק הסכום התשלום מועד
 "שבימ אישור

 לא 13,140,666 10.04.2018 13.03.2018

 לא 10,402,722 12.06.2018 15.05.2018

 לא 10,623,888 13.09.2018 13.08.2018

 לא 9,633,030 13.12.2018 15.11.2018

 לא 12,702,292 10.04.2019 13.03.2019

 לא 12,013,256 17.06.2019 19.05.2019

 לא 14,525,204 15.09.2019 18.08.2019

 לא 16,682,119 16.12.2019 17.11.2019

 

 על להשפיע העשויות, עצמי הון על לשמירה התחייבויות לותלנכ שלה המממנים הבנקים עם החברה התקשרויותב 

. חלוקת הדיבידנדים, כמתואר לעיל, להלן 16פרטי ההתחייבויות בסעיף  ראה. דיבידנדים לחלק החברה יכולת

  כדי להפר את התחייבויות החברה כלפי הבנקים המממנים. בובוצעה באופן שאין 

 להוראותקבע הדירקטוריון את מדיניות חלוקת הדיבידנדים הנוכחית של החברה, לפיה, בכפוף  2015במרץ  12 ביום 

מהרווחים הראויים לחלוקה  66%כל דין והסכם, החברה תחלק מדי רבעון כדיבידנד לבעלי מניותיה, סכום של 

הקורונה,  התפרצות נגיףבהשלכות  2020במרץ  15ביום דירקטוריון החברה דן בישיבתו ותו רבעון. שנצברו בא

דיבידנד בגין רווחי הרבעון החלוקת את  בשלב זה להשעות לאור אי הוודאות לגבי משך האירועים והיקפם והחליט

להערכת  ,מהותית על פעילות החברהיצוין, כי נכון להיום אין לאירועי הקורונה השפעה  2019הרביעי של שנת 

החברה קיימת לה יכולת פיננסית טובה להתמודד עם משבר הקורונה וזאת לאור תזרים המזומנים שלה, מגוון 

החברה עוקבת אחר האירועים ותעדכן במידת  .ופיזור רחב של לקוחותיה, ומסגרות האשראי הזמינות לניצול

 הצורך.

יכולתה להתמודד עם משבר הקורונה כאמור לעיל, הינן בגדר מידע צופה פני  מובהר כי הערכותיה של החברה בדבר

, אשר מבוססות, בין היתר, על הנתונים שבידי החברה נכון למועד 1968-עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

באופן  זה. לפיכך, ככל שיחול שינוי בנתונים כאמור, עשויות הערכותיה של החברה שלא להתממש או להתממש

 שונה.

'( ג)סדרה  החוב אגרות מתנאי הנובעות, 1999-"טהתשנעל "חלוקה" כהגדרת המונח בחוק החברות,  למגבלות 

' )דוח הדירקטוריון( ב בפרקסעיף "פרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד שבמחזור"  ראו החברה שהנפיקה

  .להלן

 "ח. ש אלפי 300,984 הינה 2019בדצמבר  31ליום החברה  שלהרווחים הראויים לחלוקה  יתרת 
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  התאגיד של הפעילות תחומי לגבי כספי מידע 

 )אלפי ש"ח(* 2019שנת 

שירותים  התאמות סה"כ
 מנוהלים

פתרונות 
תשתיות 
 ומיחשוב

פתרונות 
ושירותי 

 תוכנה
 

 הכנסות מחיצוניים 788,911  681,885  137,475  - 1,608,271

- (16,758)  3,991  11,384  1,383 
הכנסות מתחומי פעילות 

 אחרים של התאגיד

 סה"כ הכנסות 790,294  693,269  141,466  (16,758) 1,608,271

 עלויות פנימיות** 12,180  783  3,795  (16,758) -

 עלויות אחרות  696,652  652,206  131,576  2,685 1,483,119
 )שאינן עלויות פנימיות(

 סה"כ עלויות 708,832  652,989  135,371  (14,073) 1,483,119

 רווח תפעולי 81,462  40,280  6,095  (2,685) 125,152

 עלויות קבועות  105,399  22,300  15,484  10,771 153,827

 עלויות משתנות 591,253  629,906  116,092  (8,086) 1,329,292

 

 )אלפי ש"ח(* 2018שנת 

שירותים  התאמות סה"כ
 מנוהלים

פתרונות 
תשתיות 
 ומיחשוב

פתרונות 
ושירותי 

 תוכנה
 

 הכנסות מחיצוניים 625,303 682,129 124,942 - 1,432,374

הכנסות מתחומי פעילות  1,546 10,653 3,026 (15,225) -
 אחרים של התאגיד

 סה"כ הכנסות 626,849 692,782 127,968 (15,225) 1,432,374

 עלויות פנימיות** 10,062 1,175 3,988 (15,225) -

 עלויות אחרות  554,477 657,868 118,213 7,614 1,338,172
 )שאינן עלויות פנימיות(

 סה"כ עלויות 564,539 659,043 122,201 (7,611) 1,338,172

 רווח תפעולי 62,310 33,739 5,767 (7,614) 94,202

 עלויות קבועות  58,434 49,992 10,685 7,614 126,725

 ***עלויות משתנות 496,043 607,876 107,528 - 1,211,447
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מאחר וחברות הקבוצה אינן מנהלות מערכת תמחיר ייעודית המבחינה בין עלויות קבועות ומשתנות, נעשתה  * 

החלוקה לעיל לצרכי דיווח זה בלבד. יצוין כי בחישוב העלויות הקבועות נלקחו בחשבון עלויות שכירות, פחת, 

 עלויות חלקיות של הוצאות מכירה וכן הנהלה וכלליות. 

 פנימיות" בטבלאות כוללת עלויות המהוות הכנסות של תחום פעילות אחר. שורת "עלויות  **

 " עלויות אשר מושפעות באופן ישיר מהיקף פעילות העסק.משתנות"עלויות  שורת *** 

 

 פרק ב' לדוח )דוח הדירקטוריון(. להסברים בדבר ההתפתחויות שחלו בכל אחד מהנתונים המובאים בטבלאות לעיל ראו 

 

 התאגיד  פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כלכלית סביבה 

 ישראל בנקנתוני  פיבין היתר, על  ברוב הנתונים הכלכליים שינויחל  לא 2019משק הישראלי בשנת ה לעכולל  במבט 

 התוצר צמיחת, ותחזית 3.3%-בשיעור כ צמח 2019 נוהג במתאם גבוהה אליו( בשנת  ITהמשק בישראל )אשר שוק ה 

 עדכניים נתונים התפרסמנו)טרם  ואנליסטים מחקר מחברות מידע פי על. 2.9%צפויה להיות בשיעור של  2020בשנת 

 ירידה צפויהForrester    חברת של תחזית פי על. הגלובאלי  IT-ה בשוק 3.9% של גידול חל 2019 בשנת( הדוח למועד

 שנתי גידול 2.8%-ל 2019-ב שנתי גידול 5%-מ הגלובלית ברמה לוגיהוהטכנ בתחום בהוצאות השנתי הגידול בשיעור

 לקוחות. והעולמי הישראלי במשק כלליות ממגמות ישירות מושפעת החברה פעילות. 2021-ב 3.2%-ו 2020-ב

, IT -. שוק המיתון של בתקופות המידע טכנולוגיות בתחומי הוצאותיהם את לצמצם, כלל בדרך, נוטים החברה

 מההתפתחויות הכלכליות במשקים הרלבנטיים.מושפע ישירות 

 )אלפי ש"ח(* 2017שנת 

שירותים  התאמות סה"כ
 מנוהלים

פתרונות 
תשתיות 
 ומיחשוב

פתרונות 
ושירותי 

 תוכנה
 

 הכנסות מחיצוניים 602,161 668,576 124,851 - 1,395,588

הכנסות מתחומי פעילות  - 6,061 3,274 (9,335) -
 אחרים של התאגיד

 סה"כ הכנסות 602,161 674,637 128,125 (9,335) 1,395,588

 עלויות פנימיות**  9,335 - - (9,335) -

 עלויות אחרות  528,806 641,352 122,648 6,805 1,299,611
 )שאינן עלויות פנימיות(

 סה"כ עלויות 538,141 641,352 122,648 (2,530) 1,299,611

 רווח תפעולי 64,020 33,285 5,477 (6,805) 95,977

 עלויות קבועות  55,846 48,356 12,011 6,805 123,018

 ***עלויות משתנות 472,960 592,996 110,637 - 1,176,593
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מרפורמות המונהגות על ידי הממשלה והרגולציה בתחומים  רבהכן, פעילות המשק בישראל מושפעת במידה  כמו 

כאמור כרוכות  רפורמותהשונים. לרפורמות רגולטוריות עשויה להיות השפעה על הביקוש לשירותי החברה, שכן 

 עבור התחום הרלוונטי.  ITביצירת פתרונות  לעיתים

 ויכולותועוד, ההתפתחויות הטכנולוגיות מציעות כלים חדשים, דוגמת פתרונות מחשוב ענן, שיווק חברתי  זאת 

אנליטיות בהיקפים נרחבים. בהתפתחויות כאמור עשויות להיות טמונות הזדמנויות עסקיות שעשויות לקדם את 

מחייבת  אשר מגמהגיות חדשות, להתאפיין בהמשך אימוץ טכנולו צפויה 2020החברה שנת  להערכתעסקי החברה. 

 את החברה לשמר גמישות ומוכנות מתמדת לעריכת שינויים והתאמות בשירותים אותם היא מציעה ללקוחותיה. 

 מימון לגייס הקבוצהעל יכולתה של  שלילית בשווקים הפיננסים עלולה להיות השפעה שליליות , להתפתחויותבנוסף 

 התפתחותטרם נצפתה  זה שלה, אולם נכון למועד דוח האשראי תנאי עלו הטווח וארוכת השוטפת לפעילותה

 כאמור. 

)כהגדרתו  עתיד פני צופה מידע בגדר הינה, עסקיה על הכלכלה להשפעת בנוגעכאמור בסעיף זה לעיל, בין היתר  החברה הערכות

 בידי המצויים הנתונים על מבוססות כאמור החברה הערכות)"מידע צופה פני עתיד"(.  1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 ולפיכך, גבוהה הינה החברה על השפעתה ועוצמת הכלכלה התפתחות לאופן בקשר הוודאות אי. הדוח למועד נכון החברה

 כלכליים מאקרו בגורמים, היתר בין, תלויות והינן שונה באופן להתממש או להתממש שלא עשויות כאמור החברה הערכות

אלו עשויות להתממש באופן שונה ככל שאופן  . כמו כן, הערכותעליהם השפעה יכולת אין שלחברה, החברה לפעילות חיצוניים

או עקב מעורבות מספר גורמים ומגמות במקביל כמתואר לעיל.  שתנהההשפעה של הגורמים שצוינו לעיל י
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  3תיאור עסקי התאגיד 

 המידע  טכנולוגיות בשוק גמותמ 

 המידע טכנולוגיות בשוק הבאיםכלכלית -המקרו הסביבה מאפייני ואת הבאות המגמות את מזהה חברהה 7.1.1

ארגונים רבים נוטים להעביר את תשתית המחשוב שלהם, כולה או חלקה לתשתית  – ענן מחשוב: הישראלי

כאשר השימוש  ותמרוחקמערכות מרוחקת )ענן(. כמו כן, חברות נוטות ליישם אפליקציות המותקנות על גבי 

מגמה הולכת וגוברת, בשוק העולמי  – מידע אבטחתבאפליקציות אלו נעשה לרוב תוך תשלום דמי שימוש חודשיים. 

ובשוק הישראלי, להרחבת מנגנוני ההגנה על מערכות המידע בפני מתקפות סייבר, לרבות אבטחת מידע ביחס 

 ניהול תחוםלמחשוב ענן. הרגולציה בישראל בנושא זה מתפתחת, דבר שיגביר את השימוש בכלים אלו. בנוסף, 

חומים בעלי משמעויות עסקיות נרחבות, התופסים נפח יותר משמעותי ( הינם תBI) עסקיתה בינההו הסיכונים

, (IoTהאינטרנט של הדברים ) Machine Learningמעבר לקוד פתוח,  ם:ת בשוק הינונוספ ותבשוק. מגמ

Blockchain  ,נדרשים הארגונים להתמודד. כנגזרת  את כמות המידע איתו כל אלו מגדילים משמעותית ועוד

 מהיקפי המידע האמורים, תהליכי אוטומציה צפויים להמשיך ולתפוס נתח משמעותי מהפעילות בשוק. 

 טכנולוגיים  שינויים 7.1.2

המבוססים על  / יישומים תהליך של כניסת טכנולוגיות חדשות כגון מוצרים ,היתר בין, מערכות המידע עובר תחום

 משתמש והלקוח ומבוזרות ותמרוחק במערכות יםנמצא והיישום של הלקוח המידעשענן. טכנולוגיה זו משמעותה 

 והטמעה פיתוח שרותי( 1: )פלטפורמות במספרענן ב. החברה מספקת שירותי פיתוח שירות כצרכן ובמערכות במידע

ענן של  בפלטפורמת( שרותי פיתוח והטמעה 2, )לינק. איי. בי חברת באמצעות Salesforce.com של ענן בפלטפורמת

Service Now בתחום ה( שרותי פיתוח והטמעה 3) לאבס דיקומנו חברת באמצעות- ERP ענן של של  בפלטפורמת

NetSuite בתחום ה והטמעה( שרותי יעוץ, יישום, פיתוח 4)-ו- BI  של למוצרים)בינה עסקית( בעיקר QlikTech 

 המידע אבטחת בתחום חדשניים פתרונות מאמצת החברה בנוסף. איי.בי סנס חברת באמצעות Alteryx ומוצרי

 .לקוחותיה לקהל אותם ומשווקתבענן 

 ורכישות מיזוגים גמתמ 7.1.3

 חברות של ברכישתן ביטוי לידי בא הדבר. ורכישות מיזוגים של המידע טכנולוגיות בשוק עולמית כלל מגמה יימתק

 טכנולוגיות בשוק למיתוע הכלל הפעילות ככלל. בישראל גם קיימת זו מגמה ,גדולות חברותידי -על קטנות מחשוב

 מהווה תמונת מראה אשר, הישראלי המידע טכנולוגיות בשוק הפעילות על ביותר חשוב משפיע גורם מהווה המידע

 חברות עם מיזוגים/או ו רכישות ביצוע באמצעות שלה הצמיחה מאופקי אחד את רואה החברה. הבינלאומי שוקל

 .החברה משיקים ו/או בעלי מאפיינים דומים לפעילות שהינםבתחומים אחרים  חברותוכן  .אחרות מחשוב

                                            

3
להלן הנו משותף ונכון לגבי כל תחומי הפעילות של הקבוצה, ולכן מתייחס לכל תחומי פעילות אלה, וזאת אלא אם צוין  7בסעיף האמור   

 במפורש אחרת בסעיף ספציפי.
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 היות. תוכנה מוצרי שיווק של הפעילות תחום על פציפיתזו של מיזוגים ורכישות עשויה להיות השפעה ס מגמהל

 ירכוש מוצריו את משווקת שהחברה מסוים תוכנה יצרן אם, בינלאומיים תוכנה יצרני של מוצרים משווקת והחברה

 בישראל שלה הלקוחות מאגר הרחבת באמצעות, החברה על חיובית השפעה לכך להיות עשויה, אחרת חברה

. קיימים ללקוחות( שנרכש התוכנה יצרן)של  חדשים מוצרים מכירת באמצעות המכירות פוטנציאל והרחבת

 השפעה לכך להיות עלולה, אחרת חברה"י ע יירכש מוצריו את משווקת שהחברה מסוים תוכנה יצרן אם, במקביל

 לשווק החברה של זכותה ואת החברה עם התקשרותה את להפסיק עשויה הרוכשת החברה שכן, החברה על שלילית

 .בישראל אלו מוצרים

 ידי עלבין היתר, , השוק לצרכי מהר להגיב מהחברה מצריכה המידע מערכות בתחום הטכנולוגיות ההתפתחויות

לפרטים אודות . עוסקת לא החברה בהם בתחומים וידע ניסיון בעלות קיימות פעילויות של ורכישות מיזוגים

 הפתרונות סל את משמעותי באופן הרחיבה , אשר באמצעותה החברה ומיזוגים רכישותבנוגע ל החברה מדיניות

  .להלן 20.1, ראו סעיף שלה

 חוץ מיקור 7.1.4

חברות וארגונים מבצעים  מצד אחד במסגרתהבשוק טכנולוגיות המידע  מעורבת גמהמ ניכרתהאחרונות  בשנים

 זה ובכלל הפעילות עלויות את להוזיל במטרה וזאתבאמצעות מיקור חוץ,  המיחשובבתחום  רביםפרויקטים 

החברה, בתקופות האטה וזהירות כלכלית נוטות חברות  להערכת. רכבש הקבועים העובדים מערך את להפחית

. על כן, IT -וארגונים להעדיף להתקשר בכל הקשור לקבלת שירותים עם ספקים גדולים ומוכרים, לרבות בתחום ה

 בשנים, ךמאידמוניטין החברה ומיצובה כחברה מובילה ואיתנה בשוק, עשויים להקנות לה יתרון בתחום. 

הפוכה בה חלק מהארגונים פועלים לגייס לשורותיהם עובדים  במגמהלהתאפיין  החלהישראלי  השוק האחרונות

 (. In Sourcingאשר הועסקו במסגרת חברות מתמחות )

 ישראליות בחו"ל מיחשובפעילות חברות  7.1.5

. הבינלאומי הגלובאלי לשוק לחדור המנסות ישראליות חברות של מגמה קיימת הישראלי המידע טכנולוגיות שוקב

בתחום של פיתוח  על ידי החברה. מוחזקותזרות הבאמצעות מספר חברות בחו"ל מתבצעת ה חברהפעילותה של 

וכן  עבור חברות ישראליות ובינלאומיות, באמצעות חברת סטנגה הפועלת בבולגריה. OFFSHOREפרויקטים 

 טסקום אוסטרליה ופעילות בחו"ל בתחום של בדיקות תוכנה, בעיקר באמצעות החברות טסקום סינגפור 

 הינה, עסקיה על לעיל המתוארות המגמות להשפעת בנוגעכאמור בסעיף זה לעיל, בין היתר  החברה הערכות 

. הדוח למועד נכון החברה בידי המצויים הנתונים על מבוססות כאמור החברה הערכות. עתיד פני צופה מידע בגדר

 הערכות ולפיכך, גבוהה הינה החברה על השפעתן ועוצמת המתוארות המגמות התפתחות לאופן בקשר הוודאות אי

 כלכליים מאקרו בגורמים, היתר בין, תלויות והינן שונה באופן להתממש או להתממש שלא עשויות כאמור החברה

. כמו כן, הערכות אלו עשויות עליהם השפעה יכולת אין שלחברה, החברה לפעילות חיצונייםמשקיים  וכלל

או עקב מעורבות מספר גורמים  שתנהלהתממש באופן שונה ככל שאופן ההשפעה של הגורמים שצוינו לעיל י

 ומגמות במקביל כמתואר לעיל.
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 כניסה ומחסומי הצלחה ורמיג 

, למתחרים משמעותי כניסה מחסוםכ גם המשמש, ילותעהפ תחומי בכל המרכזי ההצלחה גורם, החברה ראייתב

 והן למוצר הן הלקוחות של נאמנות כלל בדרך קיימת המידע טכנולוגיות בתחום. החברה של הלקוחות בסיס הינו

 לגורם קשה יהיה לפיכך. זו נאמנות על רבה במידה נשענת בתחום הפועלות החברות והצלחת, המשווקת לחברה

 .רחב לקוחות בסיס לו יש ואשרם בתחו וניסיון רב ותק משלב אשר בגוף להתחרות בתחום חדש

נצבר של שנים, ניהול עסקי נכון, חוסן פיננסי, ניסיון בענף  וניסיון מוניטיןהצלחה בולטים נוספים הם:  ורמיג

 להצלחה של חברה בתחום טכנולוגיות המידע.  ויכולות שיווק ומכירה המהוות נדבך מרכזי ומשמעותי

 שהינם, נוספים הצלחה וגורמי נוספים כניסה למחסומי התייחסות מופיעה החברה של הפעילות תחומי בתיאור

 . הפעילות לתחומי ספציפיים

 החברה למוצרי תחליפיים מוצרים 

והשירותים המסופקים ע"י החברה קיימים בד"כ מוצרים ושירותים תחליפים, מקומיים או בינלאומיים,  למוצרים

המשווקים ע"י גופים מתחרים. בנוסף, קיימת האפשרות שהלקוחות יפתחו את המוצרים בעצמם ויספקו את 

כשירו. הנטייה בשוק שירותי טכנולוגיות המידע הנלווים באופן עצמאי באמצעות עובדים שהלקוחות ישכרו וי

מוצרים ושירותים ויישומם בהתאם  תטכנולוגיות המידע נעה בין רכישת מוצרי מדף הקיימים בשוק, לבין רכיש

 לצורכי הלקוח הספציפי.

  החברה ומיצוב החברה פועלת בו בשוק התחרות מבנה 

 בשוק טכנולוגיות המידע הישראלי פועלים גורמים רבים:

, IBM, , Microsoft, Dell HP ,SAPחברות תוכנה ותשתית בינלאומיות הפועלות בישראל כגון:  

Oracle ו-Lenovo. 

גדולות הפועלות בעיקר בשוק הישראלי, המשווקות בין היתר  שראליותי אינטגרציה ומחשובחברות  

ור מערכות טלד ,"(מטריקס)" , כגון: מטריקס אי.טי. בע"ממיחשובגם מוצרי תוכנה ומערכות 

 .ועוד "(חילן)" חילן נס בע"מ ,"(מלם)"  מ"בע תים - מלםמחשבים בע"מ, 

 מספר קטן של תחומים ספציפיים.בם מתמקדים בתחום אחד או ברוב אשר, רבים קטנים תוכנה בתי 

' לעיל, קיימות חברות ישראליות נוספות המשווקות מערכות בלחברות המפורטות בסעיף  בנוסף 

 תקשורת מחשבים בע"מ. ובינת "(מחשוב אמת)" בע"מ מיחשוב, כגון: אמת מיחשוב

"מ בע תוכנה בדיקות טסנת"מ, בע קווליטסט: כגון התוכנה בדיקות בתחוםחברות העוסקות   

 .מטריקס של הבדיקות וחטיבת

 וערה רבהתחרות  קיימתוכי  גדולבאופן כללי ניתן לומר כי מספר השחקנים בשוק טכנולוגיות המידע הישראלי 

בשוק. 
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, ניסיון, פתרונות ללקוח מוסף ערך מתןהשיטות להתמודדות עם התחרות בשוק הישראלי בכל התחומים כוללות: 

קשרים עסקיים  וכן ווי הלקוחות לאחר המכירהאיכותיים, מקצוענות בהליכי המכירה, ניהול נכון, שיווק ולי

 ואישיים.

, בשוק החברה ולמיצוב לתחרות הקשורים נוספים להיבטים התייחסות מופיעה החברה של הפעילות תחומי בתיאור

 .הפעילות לתחומי ספציפיים שהינם

 

 ושירותי פתרונות תחום – פעילות תחומי לפי התאגיד עסקי תיאור 

 תוכנה

 כניסה ומחסומי הצלחה גורמי, הפעילותכללי על תחום  מידע 

 לעיל. 2.1 סעיף ורא זה פעילות תחוםכללי בדבר  למידע 8.1.1

גורמי הצלחה בתחום פעילות זה הם קשת הפתרונות אותם החברה מספקת   - בתחום כניסה ומחסומי הצלחה גורמי 8.1.2

, תוכנה ספקי שלוכן בסיס לקוחות רחב המשמשים גם כמחסום כניסה. בנוסף היות והחברה משווקת מוצרי תוכנה 

 החברה ביצועי על גדולה השפעה יש( מוצריו טיב, פיננסי חוסן, מסחרית)הצלחה  התוכנה ספק של הכללי למצבו

, זה בתחום להצלחה חשוב גורם מהווה התוכנה ספק עם זמן לאורך יציבים עבודה קשרי ,כן כמו. זה בתחום

עוסקים בו ה. מעבר לכך, תחום זה הינו עתיר ידע, ונדרש כי חדשים לשחקנים כניסה מחסום גם מהווה ובמקביל

ידע וניסיון רבים. עובדה זו, כמו גם התהליך הארוך והמורכב הנדרש כדי להכשיר כוח אדם בתחום  בעלי ויהי

 וכפועל יוצא מכך מחסור בכוח אדם מיומן בתחום, מהווים מחסום כניסה בתחום פעילות זה. 

  ושירותים מוצרים 

 :ERPהמתאימות לסביבת  תוכנות 8.2.1

 "One1 View" - ה תוכנות חבילת- ERP החברה"י ע שפותחו: 

 אצלהינה מערכת לניהול משאבי הארגון והינה פרי פיתוח עצמי. התוכנה מותקנת  One1Viewמערכת 

מאות לקוחות במשק הישראלי ומספקת פתרון כולל לניהול משאבי הארגון בהיבטים פיננסיים, 

ועוד. המערכת נחשבת לאחת המערכות המתקדמות בארץ ומספקת מענה  ייצור רצפותלוגיסטיים, 

 לצורכי הלקוחות.  ורחב היקפי

הכוללת שיפורים בחוויית המשתמש ובפשטות השימוש.  One1View -פיתחה גרסה חדשה ל החברה

 מדרישת הלקוחות.  כתוצאהמאפיינים חדשים למערכת  מתווספים כל העתכמו כן 

אורקל כמאגר המידע המרכזי שלה.  תשתיתוססת על טכנולוגיות מתקדמות ומושתת על המערכת מב

בתי מלון, מרכזי מזון, מרכזי הפצה,  :ישנם פתרונות רוחביים לתעשיות שונות כגון One1View -ל

פיתוח המערכת, תחזוקת המערכת, מרכז שירות, ביצוע  תמאפיות ועוד. פעילות החברה בתחום כולל

 יישום ושדרוג מהדורות.  פרויקטי
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)מערכת  הקבוצהאשר פותחו על ידי  ERPושירותים כגון מערכות  מוצרים מספקת החברה, כן כמו

לניהול רצפת יצור במפעלים, מערכת לניהול מטבחים גדולים )"מנה"(, התוכנה הלוגיסטית 

 החברה.  ידי על פותחו אשר נוספות תוכנות וכןוהפיננסית )"עתיד"(, 

 תוכנה לרשויות מקומיות באמצעות החברה לאוטומציה פתרונות 

יות( את הפתרונות העיקריים לאוטומציה מציעה ללקוחותיה )רשויות ומועצות מקומ החברה

ת בטיפול מקיף של כל ות תומכוהמערכ - ואוכלוסין גבייה, הכנסות לניהול מערכותהבאים: )א( 

הרכיבים המטפלים בחיוב וגבייה ומאפשרות לנהל את כל מערך ההתחשבנות בין התושב לעירייה, 

ית התומכת בטיפול מקיף )ב( מערכת פיננסית לוגיסט  ;בכל שיטות החיוב והגבייה הקיימות במשק

של הפעילות החשבונאית המתבצעת ברשות המקומית, כולל ניהול הרכש והלוגיסטיקה; )ג( מערכת 

)ד( מוצרי הנדסה לרבות ניהול  -כוח אדם ושכר המאפשרת חישוב והפקה של תלושי שכר לעובדים; ו

 . GISועדות בניה ומוצרי 

 SAP חבילת יישומים בתחום ה(- ERP  מביתSAP:) 

, וכן SAPבהם מותקנת מערכת  ללקוחות יישום פרויקטי ביצועהחברה מספקת שירותי תוכנה, 

 . זהיעוץ ומיקור חוץ בתחום  וכן וטכנולוגיותעתירי ידע, תהליכים  אינטגרציהמספקת שירותי 

תדיר בהתפתחויות  באופןאנשי מקצוע ותיקים ובעלי שם בתעשייה אשר מעודכנים  מעסיקה ברההח

לרבות המודולים הפיננסיים,  SAP -היישומי  חבילתלוגיות. השירותים הניתנים הינם לכלל הטכנו

שיתוף פעולה  ברהלח .Success Factorsהסמכה ליישום הלוגיסטיים ומשאבי אנוש כולל 

  . ובעולםבארץ  SAPמשמעותי עם חברת 

 Oracle Applications חבילת יישומים בתחום ה(- ERP  מביתOracle:) 

החברה מספקת שירותי יישום וביצוע פרויקטי הטמעה ללקוחות אורקל בישראל. לחברה מספר רב 

של מומחים בכל תחומי יישום המערכת: פיננסיים, לוגיסטיים, ייצור, משאבי אנוש, מפתחים 

 ומומחי תשתיות. 

 :פריוריטיחברת  מבית ERP למערכות פתרונות 

הכוללים פיתוח, יישום, הטמעה  פריוריטימבית חברת  ERPמספקת פתרונות למערכות  החברה

 ותמיכה. בנוסף, החברה עוסקת באספקת שירותי ענן ושירותים משלימים בתחום.

 :QlikTechושיווק של מוצרי  BI פעילות 

, במגוון רב של ענפים כגון היי BIכולל פיתוח מודלים של  BIמספקת שירותי יעוץ בתחום ה  החברה

הכולל  QlikTechבריאות וכן שיווק של מוצרי  ,פיננסים, ביטוח, תקשורת, תעשיהטק, קמעונאות, 

 נעשה על פי הזמנות מלקוחות.  BI. פיתוח מודלים של QlikViewמוצר 
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 NetSuite: 

 במסגרתה, העולמית NetSuiteסיכמה על שותפות אסטרטגית עם חברת  החברה 2016ינואר  בחודש

)מסחר אלקטרוני(,  ERP ,E-commerce -החברה תשווק ותנהל פרויקטים בתחום פתרונות ה

CRM (Customer-Relationship Management )- פלטפורמת על בענן NetSuite .הפעולה שיתוף 

 הניסיון, הידע לבין NetSuite של המתקדמת הטכנולוגית הפלטפורמה בין שילוב על מבוסס האמור

 המגזרים מכל ארגונים של הייחודיים הצרכים ועם השוק עם One-ל שיש העמוקה וההיכרות

 .בישראל העסקיים

, ומשגשג גמיש, צומח ארגון לניהול הנדרשות היכולות מירב את מספק NetSuite ERP של פתרון

 כוללות NetSuite מערכות. הארגון משאבי לניהול גמישה ופלטפורמה עשירה פונקציונליות בעזרת

 כוללות וכן, תעשיות למגוון, אחד נתונים ובסיס, אחת/תשתית מערכת בסיס על מובנים פתרונות

 .E-commerce -ו CRM פתרונות

-E -ו ERP ,CRM: פרוייקטי בביצוע החברה של ולניסיון ליכולות בענן ERPשילוב בין פלטפורמת 

commerce ,מאפיינים שונים להנות מיתרונות המערכת, ובכלל זה  בעלי לקוחות למגוון מאפשר

 .  IT-ה בעלויות משמעותית התייעלות

  תוכנה מוצרי שיווק 8.2.2

יישום )אפליקציות( או מערכות הכוללות  תוכנות היתר יןב כולליםמגוונים ו הנתוכ וצרימשווקת ומפיצה מ הקבוצה

 לפיתוח אינטגרציה מוצריוסייבר,  מידע אבטחת מוצרי, נתונים למסדי תוכנה שתיותמספר תוכנות יישום ות

 מיחשובוגדולים שברשותם מאגרי נתונים גדולים ומערכות  םייבינונ ללקוחות מיועדים המוצרים. ועוד אפליקציות

 לרכוש ניתן כאשר(, ומודולים)תוכנות  רכיבים ממספר מורכב קו כל דהיינו, םיימודולר המוצריםוי קומורכבות. 

 החברה מפיצהאשר את מוצריו  מרכזי ספק. הלקוח של הספציפיים צרכיו לפי ותוכנות מודולים של תוקומבינצי

 .IBMהוא 

 הקבוצה הינם:  מפיצהאשר  IBMפתרונות התוכנה העיקריים של  קווי

 Analytics -  ,מגוון פתרונות לניהול וניתוח נתונים, ביג דאטה, תובנה עסקית, ניתוח צופה פני עתיד

 ניהול תוכן, מסדי נתונים.

 System middleware – .פתרונות בנושא אינטגרציה, שליטה ובקרה, ניהול חיי פיתוח תוכנה 

 Security – .פתרונות בתחום אבטחת מידע 

 Commerce – הומי פתרונות העוסקים בתח- Buy-market-sell בארגון. 

 Cloud – .אוסף פתרונות הקשורים במחשוב ענן 
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הנחלקים לשתי קבוצות עיקריות: )א( שותפים  IBMשל  עסקיים באמצעות שותפים הנעש IBMמוצרי  הפצת

   4עם בתי תוכנה. OEM)ב( הסכמי -ול פתרונות תוכנה ומטמיעים פתרונות אלה ש פרויקטיםעסקיים המבצעים 

 מחשוב ועציי 8.2.3

 טכנולוגיים מקצועות של רחב במגוון, מחשובהקבוצה לשירות לקוחותיה יועצי  דהימעמ זו פעילות מסגרתב

עובדי הקבוצה. רוב היועצים פועלים ממשרדי הלקוחות כשהלקוחות אחראים להפעלתם ולניהולם של  מרביתם

: המיחשובהעובדים וחלקם המועט פועל ממשרדי הקבוצה. לקבוצה שני סוגים עיקריים של לקוחות בתחום יועצי 

יבוריים, ממשלתיים והחלק השני הינם גופים צ טק-והי מיחשובזה הן חברות  וםחבת החברה לקוחות מרבית

 הגמישות הגדלת הינו זה התקשרות במבנה רואים שלקוחות העיקרי יתרוןידיעת החברה, ה למיטב. יטחונייםוב

וכן המעטפת והתמיכה שמספקת החברה  לעת מעת הלקוח צרכי לפי משתנות בכמויות עובדים להעסקת הנוגע בכל

 לעובדיה וללקוחותיה.

 עציםובי מדובר מהפרויקטים בחלק. לפרויקט ומפרויקט ללקוח מלקוח משתנה עצמם היועצים של הפעילות

בתחומים בהם היא מתמחה, ובחלקם האחר הינם יועצים שאותרו באופן ייעודי לפי תחומי  הקבוצהשהוכשרו ע"י 

 . יועצים גיוס של באופן לרבות זו לפעילות משאבים מפנה הקבוצהההתמחות שנדרשו ע"י הלקוח. 

 תוכנה  דיקתבבתחום  פעילות 8.2.4

פעילות בתחום בדיקת התוכנה אשר מתמקדת במתן שירותים בתחום הבטחת איכות ובקרת איכות  לחברה

למערכות תוכנה, הכוללים, בין השאר, בדיקות תקינות של מערכות מבוססות תוכנה והתאמתן לתקינה ו/או 

מערכות מידע ארגונית ועוד. פעילות  לסטנדרטים נדרשים, שירותי יעוץ ניהולי לשם שיפור היעילות התפעולית של

 או תוכנה)חומרה,  מידע טכנולוגיות בפיתוח העוסקים בארגונים ומיושמת"ל ובחו בארץ מתבצעתהתוכנה  בדיקות

 .שונים וחברות ארגונים של( IT) מידע מערכות במחלקות או( ביניהן שילוב

 ענן מיחשובבתחום  פעילות 8.2.5

פעילות בתחום פיתוח מודולים בעבור לקוחות בארץ ובחו"ל  לחברה - SalesForce -בתחום ה פעילות 

להטמעת מערכות לניהול תהליכי שיווק, מכירות ושירותים המבוססים על פלטפורמת המחשוב בענן 

 . SalesForce של 

בעבור לקוחות בארץ  מודוליםבתחום פיתוח  פעילות לחברה - Service Now -בתחום ה פעילות 

, משאבי אנוש, ניהול מתקנים, ITמערכות לניהול שירותים עסקיים כדוגמת: שרותי  להטמעת

 .Service Nowכספים, שיווק ועוד המבוססים על פלטפורמת המחשוב בענן של 

                                            

 עסקה שבה רכיבי תוכנה שהחברה משווקת ישולבו במערכות שבתי התוכנה הנ"ל מוכרים ללקוחותיהם. - OEMעסקת   4
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 קמעונאיות ורשתות עסקים לניהול תוכנות בתחום פעילות 8.2.6

 עסקיםולתוכנות לניהול  למערכות ותחזוקה שירות ומתן מכירה, הטמעה, והתאמה הפיתוח בתחום פעילות לחברה

 .הבינוניות המזון רשתות בתחום לקוחות בעבור.  Nibit4allרשתות קמעונאיות, בשםו

 ייעודית חומרה של מכירה גם הכולל( Self-Check Out" )עצמי לשרות"קופה  של חדש מודול פיתחה החברה כן  כמו

. מודול זה כולל ממשק ידידותי ומתקדם המאפשר שימוש נוח ואינטואיטיבי כולל מפתרון כחלק ללקוח הנמכרת

עצמאי. היתרון לרשת הקמעונאית בשימוש בפתרון זה הוא חיסכון באופן ללקוח הסופי של הרשת המאפשר תשלום 

 . בכוח אדם ובשטח החנות

 offshore פעילות 8.2.7

 בינלאומיות חברות, ישראליות חברות עבור פיתוח ופרוייקטי תוכנה בדיקות, תוכנה שירותי בתחום פעילות לחברה

 הפועלתבשליטת החברה  פרטית חברה הינה אשר סטנגה חברת באמצעות"ב ובארה באירופה בינלאומיים ולקוחות

 . החברה לפעילות מהותית אינה"ל הנ הפעילות .בסרביהו בבולגריה

  בתחום נוספים ושירותים םיוצרמ 8.2.8

 תובנה, IT Governance-ה תחומיגם ב זו במסגרת הקבוצה עוסקתלעיל,  המפורטותהפעילויות העיקריות  צדל

החברה מזהה בשנים האחרונות בנוסף . הדרכות ופעילות סייבר, מידע אבטחת, מובייל, לקוחות קשרי ניהול, עסקית

המוזכרים  חברהבהחברה הרחיבה את סל מוצריה מבוססי ענן בהתאם, מגמה של מעבר לשירותים מבוססי ענן. 

 . (AWS)ואמזון  (Azure)הקימה לאחרונה, פעילויות מבוססות ענן של מיקרוסופט ו, מעלה

  לקוחות 

 רשויות וכן ממשלה משרדימשווקת בתחום זה הינן חברות גדולות ובינוניות,  שהקבוצה המוצרים של היעד הלק

המפעילות מערכות מחשב מורכבות ומסדי נתונים גדולים. סוג נוסף של לקוחות פוטנציאליים הינם בתי  מקומיות

בונים ומפתחים  כאמור תוכנה בתימשווקת על מנת לשלבם במערכות תוכנה ש קבוצהתוכנה הרוכשים מוצרים שה

, טק-ההייפועלות בתחומי כשוק יעד עיקרי את החברות ה רואה הקבוצהעבור לקוחותיהם. בתחום פעילות זה, 

( וכן את שוק התקשורת לעולם תוכנה ספקי)כולל  התקשורת, מגזר ציבורי וממשלתי, הקמעונאות

לאור המגוון הרחב של פעילויות החברה בתחום פתרונות ושירותי התוכנה, קשה לאפיין את  הבנקאות/פיננסים.

שרות, נבדלים, בין היתר, בשל אופי הפעילות תנאי ההתקשרות העיקריים של החברה עם לקוחותיה )תנאי ההתק

מרבית ההתקשרויות של החברה בתחום הפתרונות ושירותי התוכנה מבוססות על ככלל ניתן לציין ש וסוג הלקוח(.

. תנאי תשלוםו ,כגון: תכולת עבודהבסיסיים הזמנות עבודה מול הלקוחות, אשר כוללות לרוב תנאי התקשרות 

, יםרה מציעה ללקוחותיה, במקרים מסוימים, גם שירותי אפיון, ניהול פרויקטכחלק ממכירת המוצרים החב

התקנה, יישום, ביצוע, הדרכה, הטמעה ותחזוקה. מרבית הסכמי ההתקשרות של החברה בתחום הפעילות עם 

החברה מתקשרת בפרויקטים שנמשכים  למשך מספר חודשים בודדים עד שנה, לעיתים בדרך כלל םלקוחותיה ה

 . לתקופות ארוכות יותר
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 פי-על, 2018-2019פתרונות ושירותי תוכנה בשנים  מתחום הקבוצהת מכירו התפלגות את המפרטת טבלה הלןל 8.3.1

  :עסקיים למגזרים לקוחות שיוך

מסך כל הכנסות  הכנסות שיעור
 2018בשנת  המגזר

 גזרהממסך כל הכנסות  הכנסות שיעור
 2019בשנת 

 

 /ציבוריממשלתי תחום 33.7% 38%

 טק-והיי מיחשוב 15.9% 21.9%

 תעשיה 11.8% 10.7%

 

 והפצה שיווק 

זה הינן לרוב על בסיס הזמנות. מרבית ההתקשרויות  בתחוםמוצרי הקבוצה  לשיווקעם לקוחות  ההתקשרויות

עם הלקוחות במו"מ פרטני וביחס לכל עסקה בנפרד. בחלק  קבעיםמבוססות על מחירונים וכן על תנאים הנ

 מהמקריםמאוד  קטןוכן מעמידה החברה בחלק  מחשובמהמקרים נמכרים ללקוח גם שירותי הדרכה ויועצי 

 שיווק(. לןלה 8.9 סעיף ראה זה בתחום הלקוחות עם האשראי להסדרי ביחס נוספים)לפרטים  ללקוחות אשראי

"לי מנכומכירת המוצרים והשירותים המרכזיים מבוצע באחריות מנהלי תחומי הפעילות )בדרג של סמנכ"לים ו/או 

. על כל אחד ממנהלי תחומי הפעילות להוביל להםחברות בת(, אשר נעזרים במנהלי היחידות העסקיות הכפופים 

 את המכירות בתחומים הנמצאים באחריותו. 

 של סוגים שני מתבצעים הקיימים ללקוחות. חדשים ללקוחות והן קיימים ללקוחות הן מופנים השיווק מאמצי

אפשר ללקוח הגדלת תוכנה נוספים לאלה הקיימים כבר אצל הלקוח, באופן שי רישיונות שיווק: )א( שיווק פעילויות

 המוצרים לסל חדשים תוכנה ומוצרי פתרונות)ב( הוספת  -ו להשתמש במוצר; המורשים( Usersמספר המשתמשים )

 וחותקהל בין. אחרים ספקים של מוצרים והן ספק אותו של נוספים מוצרים רכיבי או מוצרים הן, הלקוח שרכש

החדשים נמנים לקוחות הפונים לחברה מיוזמתם, לקוחות המופנים אל החברה על ידי ספקי התוכנה ולקוחות 

חדשים שהחברה פונה אליהם מיוזמתה מתוך הנחה שללקוח צורך במוצרים שהחברה משווקת. מטבע הדברים, 

השיווק הכרוכים במכירה מאמצי השיווק הכרוכים בחדירה ללקוח חדש גדולים )במונחי זמן ותקציב( ממאמצי 

. בדרך כלל המכירה הראשונה ללקוח חדש הינה בסכום קטן יחסית, ורק בעקבותיה מתבצעות קיימיםללקוחות 

אשר כ, הפוטנציאלים תללקוחו ומצגותמכירות משמעותיות יותר. מאמצי השיווק מתמקדים בפגישות מכירה 

, משתתפת הקבוצה בנוסףרלוונטי, או מול הכפופים לו. בדרך כלל עובדת החברה מול מנהל מערכות מידע בארגון ה

במכרזים )פנימיים ופומביים(, פונה לגורמים במשק, משתפת פעולה עם ספקי תוכנה ושותפים עסקיים, נפגשת עם 

, עושה שימוש מפרסמתחסות לאירועים,  מעניקהקובעי מדיניות, עורכת ימי עיון וכנסים ללקוחות פוטנציאליים, 

 . וכדומהר ביחסי ציבו

 הזמנות  צבר 

: 31.12.2018אלפי ש"ח )ליום  379,427-כשל  לסך הסתכם זה פעילות בתחום 31.12.2019 ליום ההזמנות צבר 8.5.1

 ש"ח(.  369,672

 לפי המועד הצפוי של ההכרה בהכנסה הנובעת מההזמנות:  31.12.2019 ליוםצבר ההזמנות  התפלגות להלן 8.5.2
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 הזמנות צבר"כ סה
 "חש באלפי

שאינם  הזמנות
 מחייבות

 )*("חש באלפי

 מחייבות הזמנות

 "חש באלפי
2020 

 I רבעון 90,750 24,077 114,827

 II רבעון 38,611 39,208 77,821

 III רבעון 40,424 37,417 77,842

 IV רבעון 33,958 43,279 77,237

 "כסה 203,745 143,983 347,728

 31.12.2020 לאחר 31,699 - 31,699

 .הקצר בטווח למחייבות יהפכו הזמנות צבר החברה)*(להערכת  

 יוער כי צבר ההזמנות בסמוך למועד פרסום הדוח כולל שינויים זניחים ביחס לצבר ההזמנות המפורט לעיל.     

המידע בדבר המועד הצפוי של ההכרה בהכנסה הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על ההזמנות הנוכחיות.  8.5.3

ול שינוי בקצב העבודה, המכירות ללקוחות, מועדי חשינויים במועדי ההכרה בהכנסות ככל שי עשויים להיות

 כו' או אם ההנחות יסתברו כלא מדויקות. ו והשירותים המוצרים אספקת מועדיאספקת המוצרים והשירותים ו

 בגין, פורמאליותלקוחות אינם נוהגים להמציא לחברה הזמנות ההצבר שימשו ההנחות הבאות: במידה ו בחישוב

חודשי פעילות; צבר הזמנות ללא חלוקה מוגדרת לרבעונים חולק  12-, חושב צבר בהיקף של כנמשכת התקשרות

  .  לינארית

 תחרות 

 :להלן כמפורט זה פעילות בתחום רבים מתחרים לחברה

בסה"כ פועלות בארץ עשרות חברות שלהן זכויות הפצה למוצרים של חברות בינלאומיות, אשר מתחרים במוצרי 

 הספקים הבינ"ל העיקריים עמם קשורה החברה בהסכמי הפצה. 

 .חילןו מטריקסהחברות:  הינם, זה בתחום המובילים הישראלים המתחרים בין, הבינלאומיים לגופים בנוסף

 תוכנה מוצרי שיווק 8.6.1

יצוין כי למיטב ידיעת החברה פעיל בארץ מפיץ נוסף שלו זכויות הפצה לשווק  IBMמוצרי תוכנה מבית  הפצתלעניין 

  (.Arrowמלבד החברה ) IBMמוצרי תוכנה מבית 

 ERPהמתאימות לסביבת  תוכנות 8.6.2

היא מהווה גורם מוביל בשוק המקומי וזאת ביחס לתוכנות הישראליות  ERP -מעריכה כי בענף ה הקבוצה

תחרות העיקרית לפעילות החברה הינה מצד החברות המפתחות גם ה .וגדולים בינוניים לקוחות ידי על כשותהנר

, כגון: אשבל טכנולוגיות בע"מ, אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מ ומטריקס. הןאו חלקים מ ERPהן תוכנות 
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 SAP -ו, Oracle Applicationsפתרונות בסביבת  הקבוצהללקוחות המבקשים פתרונות בינלאומיים משווקת 

חברת  גםכי  יצוין .ומלם, IBMע"י חילן,  יםהמשווקפתרונות  אותם כאשר התחרות הינה מצד משווקים נוספים של

 .לעיל )א(1.2כאמור בסעיף  שירותי תוכנה וואןלרכישתה ע"י  עדשירותים מתחרים  סיפקה אדוונטק

. עסקיתבתחום תובנה  יםמוכרת מוצרי תוכנה ויישומ הקבוצה -( BIתובנה עסקית ) פעילותכן, באופן ממוקד, ב כמו

מעריכה כי היא נחשבת לספק  הקבוצהו בתי התוכנה בארץ פועלים כיום בתחום זה של רב מספר, החברה להערכת

 בתחום זה.  בינוני

 מחשוב יועצי 8.6.3

רוב רובם של בתי התוכנה בארץ פועלים כיום בתחום זה. מדובר בעשרות חברות  - יועצי תוכנה ללקוחות פעילותב

מעריכה כי היא נחשבת לספק בינוני בתחום  הקבוצהמתחרות מכל הגדלים, והתחרות בתחום זה קשה וחריפה. 

 זה. 

 

  התוכנה בדיקות פעילות 8.6.4

לקוחותיה וזאת מאחר וההתקשרות  עםמתחריה בתחום ברוב התקשרויותיה  מול מתמודדת החברה זו  בפעילות

 מול החברה מתחרה בישראל. פרויקט להשגת בתחרותנעשית בדרך כלל על בסיס זכייה במכרזים או השתתפות 

. כדי להתמודד עם חילןכגון מטריקס ו גדולות אינטגרציה מחברות כחלק פועלים חלקם אשר, תוכנה בדיקות גופי

להגדלת סל מוצריה, שיתופי פעולה, כניסה לעולם שירותי ענן, המשך התבדלות  החברההתחרות בפעילות זו, פועלת 

בדיקה חדשים והרחבת פתרונות בדיקה ומובילות מקצועית, וכן להגברת מאמצי שיווק ומכירה, שדרוג פתרונות 

 קיימים. 

  אבטחת מידע וסייבר פעילות 8.6.5

בשוק העולמי והישראלי בפרט. מספר לא מועט של חברות  מתפתחים תחומים הינםתחום אבטחת המידע והסייבר 

 מספרשוק המקומי והעולמי. בשוק המקומי ישנם ה צרכימענה ל ונותנותבתחום זה  מתעמקותאבטחת מידע 

מנת להתמודד עם התחרות פועלת  על, ניו אייג' טק בע"מ, ספיידר פתרונות בע"מ. 2BSecureשחקנים עיקריים כגון 

על ידי הבאת והחברה להגדלת היצע סל מוצריה ושירותיה בתחום אבטחת המידע והסייבר על ידי הגדלת הנציגויות 

  בתחום אבטחת המידע הינו קטן.פתרונות חדשים בעלי ערך מוסף ללקוח. להערכת החברה חלקה 

  אנושי הון 

 נתונים בדבר מספר המועסקים בתחום פעילות זה:  להלן

מספר מועסקים סמוך 
 למועד פרסום הדוח

מספר מועסקים ליום 
31.12.2019 

מספר מועסקים ליום 
 תפקיד 31.12.2018

אנשי מקצוע בתחום  1,598 1,813 1,823
 המיחשוב

 ואדמיניסטרציההנהלה  182 213 209

 סה"כ 1,780 2,023 2,032
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  ספקים 

 בו תלות קיימת לחברהאשר  - IBM - שלהספק מרכזי  עםבתחום זה  מהותיהקבוצה קשורות בהסכם  חברות 8.8.1

 (. לעיל 8.2.2מהווה בסיס חיוני בתחום פעילות זה )לפירוט המוצרים ראה סעיף  וההתקשרות עימו

'ואל ויז.ג בע"מ, באמצעות בלוז הפצה בע"מ )לשעבר ד'ואל ויזהקמת המיזם המשותף עם חברת  בעקבות

שהחליף את  IBMהסכם חדש מול  2018"( נחתם בחודש אפריל הבת החברה"- זה בסעיף)בע"מ;  1וואן

 ההסכם" -זה  בסעיףלבין החברה בתחום פעילות זה ) IBMההסכם הקודם שהסדיר את ההתקשרות בין 

 IBM"(. במסגרת ההסכם החדש, הוסמכה החברה הבת למכור ולהפיץ מוצרים ושירותים מבית החדש

הינו לתוקף של  . ההסכם החדש, בלעדי לא באופן  IBMמוצרי תוכנה אחרים המשווקים על ידי  וכן בישראל

-מראש בדבר אי השנתיים )ומתחדש אוטומטית לתקופות נוספות בנות שנתיים, ובלבד שלא נמסרה הודע

מוקדמת בת שלושה חודשים. במקרה  הודעהכל צד יכול לסיים את ההתקשרות באמצעות  הארכת ההסכם(.

או הפרה של זכויות  IBMשל הפרה יסודית כדוגמת, הפרה של תנאי התשלום, אי עמידה בקוד העסקי של 

. ההסכם בתוקף מיידירשאית, מבלי לגרוע מסעדים אחרים, לסיים את ההסכם באופן  IBMהקניין הרוחני, 

רשאית לשנות, מבלי להביא לביטולו של ההסכם, חלק מתנאיו,  וזאת  IBMכן,  כמו. 2022 אפריל לחודשעד 

 יום.  30בהתראה של 

, עמידה בתנאי שירות IBMלות, בין היתר, הגדרת תוכנית עסקית מול של החברה בהסכם כול התחייבויותיה

ומכירה לרבות העסקה של עובדי מקצוע מיומנים ומוכשרים בתחום מוצרי התוכנה, עמידה בקוד העסקי 

 -וכן מסירת דיווחים שונים ל IBM, שמירה על הכללים בדבר אופן השימוש במאגר המידע של IBMשל 

IBM ב הפיננסי, שינויים במבנה הפעילות וכן תחזית מכירות למוצרי התוכנה(. )לרבות שינוי במצ 

לספק ללקוח שירותים שונים, ובכלל זה שירות טכני  IBMהוראות ההסכם, החברה התחייבה כלפי  במסגרת

 תקלות.   ופתרון

, ע"פ ההסכם קיימות לחברה התחייבויות לבצע פעולות מסוימות כלפי הלקוחות דוגמת,  מעקב אחר בנוסף

סטאטוס הרישיונות שנמכרו והעברת מידע ללקוח הקצה בדבר מוצרי התוכנה שנרכשו על ידו. לצורך כך  

 החברה נדרשת למנות כוח אדם ייעודי אשר אמון על קיום התחייבויותיה של החברה. 

התחייבה לזכות לקוחות על מוצרים שהוחזרו בהתאם  החברה, IBMלמדיניות ההחזרות של  ובהתאם בכפוף

להוראות המדיניות הנ"ל ובמסגרת התקופה שנקבעה בה. במקרה של זיכוי כאמור, החברה רשאית להחזיר 

עשויה ביחס למוצרי התוכנה,  IBM. יחד עם זאת, אחריות IBM -ולהזדכות על עלותו מ IBM-את המוצר ל

, כי ככלל, מדיניות ההחזרות אליה מחויבת יצויןלפקוע באם החברה מבצעת שינויים במוצרי התוכנה. 

 .IBMינה זהה למדיניות ההחזרות הנקבעת ע"י א הלקוחהחברה כלפי 

 מפעילות שנבעו, IBM' כלפי ג צדדיבמקרה של טענות  IBMכולל התחייבויות של החברה לשיפוי  ההסכם

 מוצרי של הרוחני הקניין בענייןטענות הפרה  של במקרהאת החברה  לשפות IBMחייבות של , וכן התהחברה

ערכה שינויים במוצרי התוכנה. חובת  החברהש במקרה לפקוע עשויה IBM שללשיפוי  ההתחייבות. התוכנה

מוגבלת  IBMהשיפוי ההדדית מוגבלת בתנאים מסוימים, כפי שנקבעו בהסכם, ובכלל זה חובת השיפוי של 

 בסכום ביחס למקרים מסוימים.

 



 

25     www.one1.co.il 

 

 רכישות החברה מספקים העיקריים:  שיעור 8.8.2

סך הרכישות 
מהספק מתוך עלות 

המכר במגזר 
פתרונות ושירותי 

 2018תוכנה בשנת 

סך הרכישות 
מהספק מתוך עלות 

 2018המכר במאוחד 

סך הרכישות 
מהספק מתוך עלות 

המכר במגזר 
פתרונות ושירותי 

 2019תוכנה בשנת 

סך הרכישות 
מהספק מתוך עלות 

 2019המכר במאוחד 

 הספק שם

8.8% 3.7% 6.7% 3.4% IBM5 

 

 אחרים בתחום התוכנה  ספקים עם ההתקשרות צורת בדבר פרטים 8.8.3

 מתבצעת התוכנה לספקי הקבוצה חברות בין ההתקשרות המקרים מרביתב: התוכנה ספקי מול ההתקשרות בנהמ

או למשווק אשר מוכר את המוצר ללקוח הסופי. התשלום  הסופיח ללקו ומכירתו מהספק המוצר רכישת של באופן

לספק אינו מותנה בדרך כלל בביצוע התשלום בפועל ע"י הלקוח הסופי לחברה. במקרים מסוימים הלקוח הסופי 

התוכנה, כתוצאה ממאמצי שיווק של החברה, והחברות בקבוצה זכאיות לעמלה מהספק מתקשר ישירות עם ספק 

 בגין המכירה )במקרים אלו ההכרה בהכנסה הינה על בסיס נטו(. 

הספק שמקבלת החברה  ממחירון ההנחה שיעור על הצדדים מסכימים וכנהתה ספקי עם החברה הסכמיב :תמחור

בעת רכישת המוצרים או לחילופין על שיעור העמלה ממחיר המכירה ללקוח. הנ"ל חל גם במקרה שהלקוח רוכש 

. גדולים תוכנה בתי עם  OEMמסוג  עסקאותאת המוצר ישירות מהספק כתוצאה ממעורבות של החברה ובכלל זה 

 ספקי מול פרטני"מ מו לעיתים החברה מנהלת זה לותפעי בתחום המהותיות למכירות יחסאלו, ב הסכמותת למרו

 נקבע הסופי הלקוח עם"מ במו שמסוכם ולמחיר העסקה לגודל ובהתאם, גדולות מכירה לעסקאות ביחס התוכנה

 , לפי העניין, שיעור עמלה שונה מהקבוע בהסכם. אוק מהספ החברה של לרכישות אחר מחיר לעיתים

 חוזר  הון 

 הממוצע וההיקף, ימים 92התקופה הממוצעת המשוקללת של אשראי לקוחות בתחום פעילות זה  תהיהי 2019 בשנת

התקופה הממוצעת המשוקללת של  הייתה 2019 בשנת"ח. ש מיליוני 197-כ היה לקוחות אשראי של המשוקלל

  "ח.ש מיליוני 56-כ היה ספקים אשראי של המשוקלל הממוצע וההיקף, ימים 88אשראי ספקים בתחום פעילות זה 

 זה פעילות תחוםמהעסקאות התשלום לספק מבוצע טרם גביית התשלום מהלקוח בגין אותה מכירה. ב בחלק 8.9.1

 בעיקר הינם בתחום הלקוחות. אשראי ביטוחי רוכשת ואינה מלקוחות בטחונות כלל בדרך מקבלתה אינ החברה

. החברה והנהלת הגבייה במערך תפקידים בעלי ידי על הגבייה על שוטף מעקב וקיים, ומבוססות גדולות חברות

לרוב יחד עם  יםשנרכ אשר, התמיכה שירותי מתן את להפסיק החברה באפשרות, משלם אינו הלקוח בו במקרה

                                            

5    IBM  מהספק בתחום פתרונות ושירותי תוכנה ובתחום  2018 -ו 2019ספק בתחום תשתיות ומחשוב. שיעור עלות המכר במאוחד לשנים הינו גם

  בהתאמה., 6.3% -ו 7.7%תשתיות ומחשוב יחד עומד על 



 

      www.one1.co.il 26 

מוצרי התוכנה. להערכת החברה מבנה העסקאות הסטנדרטי הנהוג בתחום פעילות זה הינו עסקאות לטווח קצר 

 (. בממוצע 90)שוטף + 

 החברה מכירה(, 90+ לשוטף מעבר שהינן אשראי תקופות)היינו  ארוכות אשראי תקופות תהכוללו בעסקאות 8.9.2

 לאורך משולמים להיות או להתקבל הצפויים המזומנים תזרימי של הנוכחי הערך בגובה ובהוצאות בהכנסות

 תקופת פני על האפקטיבית הריבית בשיטת מימון כהוצאות או כהכנסות מוכר הסכום יתרת. ההסכם תקופת

 . האשראי

את המוצרים  מהספקים תוומזמינ מוצרים מלאיאינן מחזיקות  לרובתחום פעילות זה בהפועלות  הקבוצה חברות

 .מהלקוח הזמנה קבלת עם, הוק-לשימוש בתוכנה למספר המשתמשים המבוקש אד רישיונות נלווים אליהם

 הפעילות בתחום התאגיד פעילות על ופיקוח מגבלות 

 מוגדרות לתקופות אישורים לעת מעת ניתנים משווקת שהקבוצה החשבונות הנהלת ותוכנות הפיננסיות תוכנותל

 הקבועים והכללים למתכונת בהתאם הפעולות של ודיווח רישום יאפשרו שהתוכנות הינה הדרישה. הכנסה מס"י ע

 . הכנסה מס"י ע מאושרות שאינן פיננסיות תוכנות מלרכוש ימנעו שלקוחות להניח סביר. הכנסה מס בתקנות
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 תשתיות פתרונות תחום - פעילות מיתחוהתאגיד לפי  עסקי תיאור 

 ומחשוב

 כללי על תחום הפעילות חסמי כניסה ויציאה  מידע 

 תתי תחומים:  בארבעה תופועל החברותהראל טכנולוגיות.  -ו מערכות וואןבתחום זה מתבצעת בעיקר ע"י  הפעילות

, שרתים, מערכות אחסון וגיבוי PCפעילות של שיווק ומכירה של מערכות מחשוב ) :מכירות 

, HPI, HPE ,IBM ,Lenovo, Fujitsu Dell/EMCופתרונות גיבוי ווירטואליזציה( מתוצרת 

NetApp ;מתוצרת מדפסות של מכירה HP; פתרונות לניהול קופה ותשתיות מחשוב  של המכיר

 פיננסים לגופים בעיקרפתרונות לניהול מזומנים  של המכיר ;Toshibaלשוק הקמעונאות מתוצרת 

וכן פתרונות נוספים לניהול מזומנים והמחאות  CPS (Cash Processing Solutions)מתוצרת 

 בנקאיות. 

והקמת מחשוב ענן פרטי  (IaaS) ל מתשתית כשירותפתרונות ענן מקצה לקצה, הח שירותי ענן: 

וציבורי, ענן היברידי, שרתים ומכונות וירטואליות, פתרונות אירוח, פתרונות גיבוי מתקדמים 

 .במודל ענן, הקמת סביבות וירטואליות על גבי הענן (DR) והתאוששות מאסון

 .נלוות ומערכות מחשוב מערכות ואחזקת תפעול, טכנית תמיכה שירותי מתן :שירות 

העמדת שירותי עובדים מקצועיים לרשות הלקוחות, בעיקר בתחומי  (:Outsourcing) חוץ מיקור 

 . מחשוב מערכותהתמיכה הטכנית, התפעול והאחזקה של 

כגון  מיצרניםקיימת פעילות לא משמעותית בביצוע פרויקטים וכן ייעוץ שיווק והטמעה של מוצרי תוכנה  בנוסף

VMware ,Microsoft . 

החברה, לא קיימים חסמי כניסה מהותיים לתחום המכירות של מערכות מחשוב, אולם ניתן לאפיין  להערכת

גורמים כמו פעילות ענפה וצבירת מוניטין על פני שנים ובניית מערך לקוחות נרחב ויציב כחסמי כניסה לא 

אחזקה והשירות לטווח הארוך שבהם פורמאליים. חסם היציאה המרכזי נוצר כתוצאה מהמחויבות לחוזי ה

 מתחום להכנסות/או ו המכירות לפעילות מהותי חסם מהווה אינו זה חסם כי יובהר. קשורות בקבוצה החברות

 .זה פעילות

הכניסה לתחום השירות למערכות מחשוב הינם בעיקרם: צבירת מוניטין רלוונטי; החזקת צוות מקצועי רחב  חסמי

פנימיים; עמידה  מחשובלענות על דרישותיהם של ארגונים גדולים המעסיקים מנהלי מספיק ומיומן מספיק כדי 

 הלקוחות מרבית ידי על כיום יםהנדרש 27001 ותקן אבטחת מידע ISO 9001יש תקן  לחברהבתקינת איכות 

 לקוחות של וגדלים משתנים לצרכים כמענה, חומרה של ושיווק מכירה של תומך מערך ואחזקת הגדולים

 הכניסה חסמי. ושירותים מוצרים של דומה תמהיל ללקוחותיהם המציעים בשוק אחרים שחקנים עם וכהתמודדות

 על לענות כדי ומיומן רחב מקצועי צוות והחזקת רלוונטי מוניטין צבירת הינם חוץ מיקור לפעילות העיקריים

 .גדולים ארגונים של דרישותיהם
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  ושירותים מוצרים

וגיבויים  אחסוןושרתים(, מערכות  PC) מחשוב מערכות של במכירה בעיקר עוסקת החברהפעילות זה  תחוםב 9.1.2

 מרכזיים, ציוד נלווה וציוד קצה )כמפורט לעיל(. 

 :הפעילות בתחוםהמוצרים העיקריים  קווי

 .Dell -ו HPI ,Lenovo   Fujitsuניידים ותחנות עבודה של  מחשבים (א)

 , Lenovo, ,Fujitsu  HPI ,IBMארגוניים ומערכות אחסון וגיבוי מרכזיים של  שרתים (ב)

EMC/DELLו- NetApp - המבוססים על מעבדי אינטל ומערכת הפעלה של  שרתים רובם

בתחום זה, היינו שכבת הפצה  Tier-1כספק  מוגדרת החברה. Linux, VMwareמיקרוסופט, 

החברה חתומה על הסכמים ישירות מול היצרנים )ללא דרגי ביניים(, דבר המאפשר  -ראשונה 

 לה רכש ישיר מאת היצרנים.

 . HPI מתוצרת מדפסות (ג)

וציוד נילווה  Toshibaלשוק קמעונאות המבוסס בעיקר על קופות רושמות מתוצרת  תשתיות (ד)

 .ועוד תצוגה, עמדות (SCO)עצמי  לשרות עמדות, משקלים, סורקיםכגון: 

וכן פתרונות נוספים לניהול מזומנים  CPSלניהול מרכזי מזומנים מתוצרת  מערכות (ה)

 והמחאות בנקאיות. 

של משווק בלעדי  מעמד לחברההמוצרים הנ"ל, הינם תחליפים למערכות הנמכרות על ידי משווקים אחרים. אין  כל

)כלומר,  הספק זהות ברמת הן, תחליפייםצגת, והמוצרים אותם היא משווקת הינם עבור היצרנים אותם היא מיי

 המוצרים לכל מתחרים מוצרים)קיימים  המוצר מהות ברמת והן( אחרים מספקים מוצרים אותם את לרכוש ניתן

 (.משווקת החברה אותם

מציעים מגוון פתרונות אנו . מספקת קשת רחבה של שירותים בענן, בהתאמה מלאה לצורכי הלקוח החברה 9.1.3

מקומי או   Data center-החל מ המאפשרים זמינות מידית של משאבי מחשוב במתכונת "שלם לפי שימוש",

מייצגת בישראל  בנוסף החברה Microsoft Azure.ו  IBM, AWSמהחברות המובילות בעולם לשירותי ענן, כגון

 SaaS במודל  בענןמגוון פתרונות המובילים בעולם לגיבוי ואבטחת מידע 

שירותי תמיכה ואחזקה למערכות המחשוב שברשות הלקוחות. שירותים אלה כוללים  ללקוחותיה מעניקה החברה 9.1.4

מתן שירות טכני, תפעול שוטף ותמיכה באמצעות טכנאי שירות המגיעים ללקוח או באמצעות מענה טלפוני, לפי 

בשטח,  מיחשוב מערכותשירותי תמיכה ואחזקת  המספקיםטכנאים  121 -כזה  בתחום מעסיקה החברההצורך. 

 IBM ,HPI ,HPE (Authorizedשירותי תחזוקה מטעמן של  למתן מורשית ספקית הינה החברה. בפריסה ארצית

Service Provider ,)EMC ,NetApp  Fujitsuו- Lenovo .מספקת וואן מערכות שירותים גם לציוד של  כן כמו

ספקים אחרים. וואן מערכות פעילה במתן שירותים ותמיכה בתחום הקמעונות ופועלת אצל מגוון רשתות קמעונות 

 CPSמעניקה שרות למערכות לניהול מרכזי מזומנים מתוצרת  החברהבתחום המזון, ביגוד, פארם, צעצועים ועוד. 

 והמחאות של יצרנים נוספים.  ופתרונות ניהול מזומנים
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ואנשי תקשורת.  System Administrators-ו PC( של טכנאי Outsourcingחוץ ) מיקורמספקת שירותי  החברה 9.1.5

בנוסף לעובד עצמו המושם אצל הלקוח לפרק זמן מסוים, מקבל הלקוח "מטריית" גיבוי הן ברמת התמיכה 

ברמות מקצועיות גבוהות יותר וכן שמירה על רצף השרות  החברההמקצועית הניתנת גם על ידי עובדים אחרים של 

 בוע בעובד אחר מקרב עובדי המחלקה.במקרה של חופשה, מחלה, מילואים וכד' בהם מוחלף העובד הק

 ושירותים מוצרים ורווחיות הכנסות פילוח 

מסך הכנסות  10%היוו מעל  2019בשנת  ןמה(, אשר ההכנסות ושתי קבוצות מוצרים )השייכות לפעילות ז לחברה 9.2.1

 -כ היוותההחברה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים. אחת הקבוצות הינה "שרתים ומערכות אחסון וגיבוי" אשר 

 מיליון 231 -הסתכמו בכ 2019)לפי הדוחות הכספיים המאוחדים(. ההכנסות ממנה בשנת  החברה הכנסות מסך 14%

הינה "מחשבים ניידים ותחנות עבודה" אשר היוותה  השנייהמיליון ש"ח בהתאמה(.  207-ו 14% 2018ש"ח )בשנת 

 288 -הסתכמו בכ 2019)לפי הדוחות הכספיים המאוחדים(. ההכנסות ממנה בשנת  החברההכנסות  מסך 18% -כ

  (.9.1.2מוצרים אלו ראה סעיף  קבוצות בדברמיליון ש"ח בהתאמה( )לפרטים  276 -ו 19% 2018ש"ח )בשנת  מיליון

   לקוחות 

ממוקדת בעיקר בפלח השוק המוסדי, דהיינו חברות גדולות  מחשובבשיווק ומכירת מערכות  החברה פעילות 9.3.1

שלהם. ברוב המקרים  המחשובומוסדות ציבוריים וממשלתיים המבקשים להחליף, לשדרג ולתחזק את מערכות 

נעשות באמצעות הזמנות רכש בכתב בהן מפורטים תנאי המכירה, זמני אספקה, מחירים ושירותים  ההתקשרויות

-אד לקוחות הם מהלקוחות וחלק, עמה שנים ארוכי עבודה יחסי להם, חוזרים לקוחות הינם הלקוחותנלווים. רוב 

 כאשר הם נזקקים למוצריה.  לחברהשפונים  הוק

מתאפיינים ברגישות גבוהה למחיר )הבאה לידי ביטוי במקרים רבים ברכש באמצעות  המוסדיבפלח השוק  חותלקו 9.3.2

מכרזים( וברמת רווחיות נמוכה. גורמי ההצלחה הקריטיים הנדרשים מחברות העובדות מול פלח שוק זה הינם 

עלויות ככל הניתן; מיצוי -ודל קשר עסקי ישיר עם ספקים/יצרנים של ציוד איכותי; מערך מכירות ושיווק יעיל

עדכניות טכנולוגית וזיהוי צרכים ומגמות  ;יתרונות לגודל, ככל שקיימים; קיום מערך שירות ותמיכה איכותי

בשלבים הראשונים ושימור שביעות רצון ונאמנות הלקוחות באמצעות מתן מענה מקיף ואיכותי למגוון רחב של 

 אי אספקה וזמינות נוחים ומתן שירותים מסייעים.דרישות וצרכים משתנים של הלקוחות, תנ

גם שירותי תמיכה ואחזקה במסגרת הסכם  לעיתיםהרוכשים ממנה מוצרים, רוכשים ממנה  החברהשל  לקוחותיה 9.3.3

 תהוק לפי קריא אדאחריות היצרן למוצרים שרכשו מהחברה. חוזי השירות הינם לתקופה מוגדרת )בד"כ לשנה( או 

רוכשים הרחבת אחריות יצרן לאחר שנסתיימה תקופת האחריות המקורית )בד"כ שנה עד . חלק מהלקוחות שירות

שלוש(, וחלקם רוכשים חבילת שירותי תמיכה הכוללת לעתים גם תמיכה בתוכנה הבסיסית המהווה חלק ממערכת 

 ההפעלה והחלפות חלקי חומרה פגומים בעת הצורך.

ההצלחה מול הלקוחות בתחום מתן שירותי התמיכה למערכות מחשוב הינם בעיקר: זמינות עבור הלקוחות,  גורמי 9.3.4

המחייבת צוות רחב של טכנאים מיומנים; שמירה על רמה מקצועית גבוהה של נותני השירות, באמצעות עריכת 

תן השירות, באמצעות, בין הכשרות והדרכות תקופתיות לעובדי החברה; ורמת יעילות גבוהה בניהול המערך נו

ושמירה על מסה קריטית של  יםיפסדה חידוש חוזים -היתר, החזקת מלאי מתאים וזמין של חלפים, יציאה ו/או אי

 לקוחות. 
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 SMB (Small Medium המכונה הלקוחות לפלח אחזקה שירותי החברה מעניקה, המוסדי השוק לפלח בנוסף 9.3.5

Businesses - עובדים ואף פחות(. הפעילות כוללת מתן שרות כולל ללקוחות אלו הן  50-100 -ארגונים המונים כ

וקישור לאינטרנט של משרדי  IT -ה בתחום שירותים מתן, חומרה מכירתלגבי החומרה והן לגבי מערכות ההפעלה, 

 נסיעות וגופים העוסקים בתיירות. 

מבוססות על הזמנות עבודה מול הלקוחות.  ומחשובתקשרויות של החברה בתחום פתרונות תשתיות מרבית הה 9.3.6

 :לרוב מסופקים אלו התקשרויות במסגרת

 . יצרן ואחריותאינטגרציה  שירותי אספקת המוצר, את לרובמכירת מוצרים, כוללת להתקשרות ה – חומרה מוצרי

 העדכון וכאשר אם, כוללת לעיתים שירותי תחזוקה ועדכונים )רישיוןלמכירת  ההתקשרות –ותחזוקה  רישיונות        

 בדרך כלל לצורך הטמעת הרישיון. הכרחיים אינם אלו בהתקשרויות הניתנים התחזוקה שירותי(. זמין יהיה

 הסכמי של מסוג הינםבגין שירותים הנמכרים בנפרד ממוצרי החומרה אותם החברה מתחייבת לספק  הסכמים 9.3.7

 .תחזוקהכלל: התחייבות לזמני תגובה, שירותי תיקונים, שדרוגים,  בדרךכוללים ו הציוד על ואחריות וקהתחז

 פי-על, 2018-2019 בשניםפתרונות תשתיות ומחשוב,  מתחום הקבוצהת מכירו התפלגות את המפרטת טבלה הלןל

 :עסקיים למגזרים לקוחות שיוך

מסך כל הכנסות  הכנסות שיעור
 2018בשנת  המגזר

 המגזרמסך כל הכנסות  הכנסות שיעור
 2019בשנת 

 

 /ציבוריממשלתי תחום 32.6% 36.3%

 טק-והיי מיחשוב 27.9% 19.8%

 

  והפצה שיווק 

 מטפל מכירות איש כל. עובדים 81 -כהכולל  החברהעל ידי מערך השיווק של  מתבצעתהמחשוב  מערכות מכירת 9.4.1

. הלקוחות לסוגי בהתאם התמחויות המכירות לאנשי. ולקוח לקוח כל עם הפעילות להיקפי בהתאם לקוחות במספר

משווקת ללקוחותיה את המוצרים מתוצרת היצרנים השונים על פי צרכי הלקוח כפי שמוכתבים על ידו.  החברה

 המכירות מתבצעות בדרך כלל בעקבות פניה של הלקוח. 

 המתוארים לאלו דומים חוץ מיקור ולשירותי מחשובה למערכות תמיכה ואחזקה לשירותי וההפצה השיווק אפיקי 9.4.2

 . המוצרים לקוחות לרוב הם השירותים שרוכשי מכיוון המכירות בתחום
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 הזמנות  צבר 

 אלפי 126,687-: כ31.12.18אלפי ש"ח )ליום  122,300-בתחום פעילות זה מסתכם בכ 31.12.2019ההזמנות ליום  צבר 9.5.1

 "ח(. ש

 לפי המועד הצפוי של ההכרה בהכנסה הנובעת מההזמנות:  31.12.2019 ליוםצבר ההזמנות  התפלגות להלן 9.5.2

              

 

 

 

    

 .לעיל המפורט ההזמנות לצבר ביחס זניחים שינויים כולל הדוח פרסום למועד בסמוך ההזמנות צבר כי יוער

, בגין פורמליותהצבר שימשו ההנחות הבאות: במידה ולקוחות אינם נוהגים להמציא לחברה הזמנות  בחישוב 9.5.3

חודשי פעילות; צבר הזמנות ללא חלוקה מוגדרת לרבעונים חולק  12-התקשרות נמשכת, חושב צבר בהיקף של כ

 .לינארית

ברובו מהזמנות שהתקבלו מלקוחות עבור  מורכב, 31.12.2018 ליום לצבר בדומה, 31.12.2019 ליום ההזמנות צבר 9.5.4

יועצי מחשוב. חישוב הצבר מבוסס על הזמנות שהתקבלו בפועל מלקוחות בגין ציוד וציוד מחשבים, הסכמי שירות 

    .מחשבים שטרם סופק. ההכרה בהכנסה נקבעה על פי צפי אספקת הציוד ללקוח

המועד הצפוי של ההכרה בהכנסה הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על ההזמנות ו ההזמנות צברהמידע בדבר 

 שיחולבמועדי ההכרה בהכנסות ככל והנוכחיות וההנחות המפורטות לעיל. עשויים להיות שינויים בצבר ההזמנות 

ירותים וכו' או אם ההנחות יסתברו כלא שינוי בקצב העבודה, המכירות ללקוחות, מועדי אספקת המוצרים והש

 .מדויקות

  תחרות 

  המכירות בישראל תחום 9.6.1

מחשוב פועלות מספר רב של חברות. התחרות בענף חריפה ביותר וגורמת לרווחיות  ציוד  המכירות של בתחום

כניסה ויציאה מהענף מאפשרים לחברות רבות להיכנס לענף. ההסכמים של  מחסומיגולמית נמוכה יחסית. מיעוט ב

 וליצרניות, בלעדיות לה מעניקים אינם NetApp -ו HPI ,HPE ,IBM ,Lenovo, Fujitsu, Dell/EMCעם  החברה

 .שיחפצו עת בכל לסיום אלו הסכמים להביא אפשרות קיימת

 המשווקים גופים לרבות, שלה המכירות פעילות םבתחו בחברהגופים רבים המתחרים  קיימיםומחוצה לה  בישראל

בתחום  החברההעיקריים של  מתחריה. יצרניות אותן ידי על ושמיוצרים משווקת שהחברה המוצרים אותם את

ועוד. לא מן   מלם"מ, בע מחשוב סי טריפל, מטריקס, מחשוב אמתפעילות המכירות שלה הם: 

 הזמנות מחייבות

 באלפי ש"ח

2019 

  Iרבעון  58,349

 IIרבעון  21,318

 IIIרבעון  21,318

  IVרבעון  21,315

 סה"כ 122,300
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 . בישראל החברה של הפעילות לתחום, לרבות תאגידים בינלאומיים גדולים, נוספים גופיםהנמנע, כי בעתיד יצטרפו 

אטרקטיבי, ניסיון,  תמחורהחברה להתמודדות עם התחרות בשוק הישראלי בתחום המכירות הינן:  של השיטות

בהליכי המכירה, ניהול נכון של מלאי וכ"א, שיווק וליווי הלקוחות לאחר המכירה וקשרים עסקיים  התמקצעות

 . זהואין ביכולתה להעריך את חלקה בשוק  זהאין מעמד מוביל בשוק  לחברהואישיים עם הספקים והלקוחות. 

 תמיכה שירותי 9.6.2

קיימים מספר רב של גופים המתמחים במתן שירותי תמיכה למערכות מחשוב, לרבות מערכות מחשוב  בישראל

מנותני שירות אחרים  אותםקיימים תחליפים וניתן לרכוש  מציעה שהחברהאצל לקוחות גדולים. לכל השירותים 

 ועוד.  טלדור ,שובמח אמת,  מלםת, וחברהובעלויות דומות. עיקר התחרות לחברה בתחום השירות הינה עם 

  חוץ מיקור 9.6.3

ועוד.  מטריקס,  םמל ,חילןבתחום מיקור החוץ ניתן למנות את קבוצת  בחברההגופים העיקריים המתחרים  בין

  החברות הפעילות בו. ותבשנים האחרונות ניכרת מגמה של גידול והתרחבות התחרות בתחום וחל כרסום ברווחי

 אנושי  הון 

 : בתחום הפעילות החברה"י ע שהועסקו המועסקים מספר בדבר נתונים להלן

 מועסקים מספר
 למועד סמוך

 הדוח פרסום

מועסקים  מספר
 31.12.2019ליום 

מועסקים  מספר
 פקידת 31.12.2018ליום 

 המיחשוב בתחום מקצוע אנשי 255 261 261

 מכירות אנשי 71 81 80

  ואדמינסטרציה הנהלה 98 90 90

 "כהס 424 432 431

 
  ספקים 

 -ו Lenovoספקים עיקריים  שנישל  ,לא בלעדי ,מורשה כמשווק מונתהאשר על פיהם  בהסכמים קשורה החברה 9.8.1

HPI   .יש תלות בכל אחד מהספקים האמורים והפסקת ההסכמים עם כל אחד מהספקים האמורים עלול  לחברה

בספקים  החברה מתייחסת לתלות שלהערכת החברה כאמור כי  יובהרהחברה בתחום פעילות זה.  לפגוע בתוצאות

 ספקים הנ"ל הייתה כדלקמן:ה שנירכישות החברה  שיעור. בלבדזה  פעילותהנ"ל בתחום 

 

הרכישות  סך
מהספק מתוך עלות 

 המכר במאוחד 
 2019 בשנת

הרכישות  סך
מהספק מתוך עלות 

 המכר 
תשתיות  במגזר
 2019בשנת 

הרכישות  סך
מהספק מתוך עלות 

 המכר במאוחד 
 2018 בשנת

 הרכישות סך
 עלות מתוך מהספק

 המכר
 במגזר תשתיות  

 2018 בשנת

Lenovo  10.94% 26.8% 12.2% 25.6% 

HPI 6.19% 15.17% 10.7% 22.4% 
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"ל הינם לתקופה בלתי מוגבלת או מתחדשים אוטומטית מדי תקופה, כאשר כל אחד הנ הספקים שני עם ההסכמים

מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם במתן הודעה מראש לפי תקופות ההודעה שנקבעו בהסכמים. בכל ההסכמים 

 ידיעת למיטב אשר)בד"כ יעדים ספציפיים לכל מוצר או קבוצת מוצרים(,  מינימאלייםיעדי רכישה  לחברהנקבעו 

  .בתקופת הדיווח בהם עמדה היא, החברה

תדורג בדירוג גבוה יותר אצל  שהחברה, וכנהוג בתחום זה, ככל יםהמוצרים נקבעים מעת לעת ע"י הספק מחירי

-עם( וHP -)חברות קשורות ל HPI, HPEעם  קשורה החברה, היא תזכה למחירים ותנאים נוחים יותר. יםהספק

Lenovo לתחזק את המוצרים של  מוסמכת החברההשירות הנ"ל,  הסכמיראות שירות. בהתאם להו בהסכמי

היצרנים הנ"ל בתקופת האחריות תוך קיום מערכת התחשבנות מול היצרנים. הסכמי שירות אלו מתחדשים מעת 

 לעת באופן אוטומטי, בכפוף לזכות הצדדים להודיע על אי רצונם בחידוש. 

  חוזר הון 

 היה לקוחות אשראי של הממוצע וההיקף, ימים 81 -התקופה הממוצעת של אשראי לקוחות כ הייתה 2019 בשנת 9.9.1

, וההיקף הממוצע של ימים 81-כ ספקים אשראי להתקופה הממוצעת ש הייתה 2019 בשנת"ח. ש מיליוני 147 -כ

 "ח. ש מיליוני 121 -כ היה ספקים אשראי

לשמור על רמות מלאי נמוכות ככל האפשר ולהקפיד כי מלאי  שואפת החברההחזקת מלאי: ככלל,  מדיניות 9.9.2

מגובה בהזמנות קיימות מלקוחותיה ו/או בתחזית מכירות עדכנית. לכן, בד"כ  יהיה מחזיקה היאהמוצרים אותו 

מבוצעות הזמנות של מוצרים מהספק רק לאחר קבלת הזמנה מקבילה מהלקוחות או על בסיס תחזית מעודכנת. 

מוצרים מוגמרים, בהתאם לסוג המוצר, לשם פעילותה השוטפת ולצורך מענה מהיר לצרכים  לאיממחזיקה  החברה

מיידים של הלקוחות וזאת כחלק מהשירות הכולל הניתן להם. היקף מלאי זה נקבע לפי תחזית מכירות ובהתחשב 

 החברהלפי הערכת בזמני האספקה של יצרני הציוד. קיימים מקרים בהם נרכש מלאי מוצרים מסוג ובכמות אשר 

יתאפשר לה למכור ללקוחות הקצה, וכן קיימים מקרים מועטים בהיקפים לא מהותיים בהם נרכשים מוצרים 

. יום 19-בממוצע מלאי לתקופה של כ החברה החזיקה 2019למלאי כאשר היצרן מציע אותם במחיר כדאי. בשנת 

 .  מחשוב מערכות ואחזקת תפעול, טכנית תמיכה שירותי מתן לצורך וחלפים שירות מלאי החברה מחזיקה, כן כמו

אחריות למוצרים: האחריות למוצרים ניתנת לשנה אחת או יותר במקביל לתקופת האחריות )גב אל גב(  מדיניות

היא לטפל ישירות בבעיות  החברה)שנה עד שלוש שנים(. המדיניות של  היצרניםאשר ניתנת למוצרים ע"י 

יתים בסיוע יצרני המוצרים(, וזאת מבלי שהלקוח נדרש לפנות ליצרן. הלקוחות המתעוררות בקשר למוצרים )לע

 יכולים לבצע הרחבת תקופת האחריות תמורת תוספת תשלום.

 הפעילות בתחום התאגיד פעילות על ופיקוח מגבלות 

, המעניק לה, בין השאר, את הזכות למכירה ISO 9001( 2008מכון התקנים ) שלמערכות עומדת בדרישות תקן  וואן 9.10.1

 ושירות של מערכות מחשבים כולל רשתות תקשורת, חומרה ותוכנה. 

, השאר בין לה המעניק ISO 9001( 2008עומדת בדרישות תקן של מוסד הטכניון למחקר ופתוח  ) טכנולוגיות הראל

 .תקשורת ורשתות היקפי ציוד, למחשבים של ושירות למכירה הזכות

 .27001וואן מערכות עומדת בדרישות של תקן אבטחת מידע 

 לנהוג על פי חוקי היצוא בארצות הברית לגבי המוצרים של אותו ספק.  מספקיה חלקכלפי  תמחויב החברה 9.10.2
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 . הביטחון למשרד מוכר כספק מעמדן בדבר אישור יש הבנות מהחברות לחלק 9.10.3

 .ותשתיות ציוד לאספקת"ל משכ ושל"ל חשכ של מורשה כספק מעמדן בדבר אישור יש הבנות מהחברות לחלק 9.10.4

 

 מרכזי והפעלת הקמת תחום - פעילות מיתחוהתאגיד לפי  עסקי תיאור 

  טכנולוגיים ושירותים למוצרים תמיכה

 כללי על תחום הפעילות  מידע 

"( וואן תמיכה)" וואן מרכזי תמיכה בע"מ )לשעבר: כלנית כרמון שירותי תוכנה בע"מ( באמצעות עוסקת הקבוצה

לארגונים ובכלל זה במתן מגוון  המחשובמכלול שירותים מנוהלים בתחום  באספקת ידה על המוחזקות והחברות

(, NOCיעוץ והקמה של מכרזי תמיכה, צוותי הפעלה של חדרי ציוותי ניטור תקשורת ) תכנון איפיוןכמו כן  שירותים,

. אם באתרי החברה או באתר הלקוח מבוצעים בשיטת מיקור חוץ וואן תמיכהשירותי  צוותי הגדרת הרשאות ועוד.

הרבה הקיימת בשוק הישראלי בשירותים המבוססים על מיקור חוץ, התחום נתון לשינויים  התחרותיותעקב 

בהתאמת והרחבת מגוון השירותים הניתנים ללקוחות, עמידה ושיפור מתמיד ברמת השירות הנדרשת מלקוחות 

  .ם תחרותיתושמירה על רמת מחירי

 .בהמשך כמפורט מומחים ושירותי תמיכה משירותי מורכבת תמיכה וואן של פעילותה

כלכליות שיש להם, או צפויה להיות להם, השפעה מהותית על תוצאותיה -להלן פרטים אודות ההשפעות המקרו

 והשלכותיהן.  הפעילות תחוםאו התפתחות  הפעילות תחוםהעסקיות של 

פועלת, בעיקר, מול ארגונים גדולים ולפיכך מושפעת מהיקף פעילותם, היקף גיוס עובדים חדשים  וואן תמיכה 10.1.1

מקצב הצמיחה במשק הישראלי  מושפע הפעילות תחוםורווחיותם המאפשרת שדרוג מערכות שונות. לפיכך, 

 ומפעולות ממשלתיות המעודדות את פעילותם של ארגונים גדולים זרים או מקומיים בישראל.      

מתאפיינת בתחלופה גבוהה של העובדים בתחום , נושא המגדיל את עלויות הגיוס ושימור  התקופה האחרונה 10.1.2

  העובדים בכדי לעמוד בצרכי הלקוחות.

הפעילות הינה לפי שעות עבודה בפועל ו/או תשלום סכום  בתחוםבשנים האחרונות עיקר ההתקשרות עם הלקוחות  10.1.3

מצבת  שלמאפשרת ייעול  פחותו הפעילות בתחוםקבוע מראש לעובד. שיטת תמחור זו מקטינה את יכולת הגמישות 

ת, עד כמה שניתן וכבר בשלב הצעת פועל וואן תמיכה. לפיכך, הפעילות בתחום יםכח האדם המעניק את השירות

 SLA - Service Levelהמחיר ללקוח, להתקשרות המבוססת על עמידה ביעדים שנקבעים על ידי הלקוח )

Agreement) ("SLA"))  ,כאשר התמורה המשולמת מותנית בעמידה ביעדים שנקבעו על ידי הלקוח. יחד עם זאת

הלקוחות הינה עדיין תשלום בגין שעת עבודה או סכום קבוע וכפי שצוין לעיל, שיטת ההתחשבנות הנפוצה מול 

 לעובד המחויב לתת שירות ללקוח. 

 נמוכה יותר.ארגונים מבקשים להמיר את השירות הניתן על ידי נציגי התמיכה בפתרונות טכנולוגיים בעלות קבוע   10.1.4
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עד כה ההצלחה בנושא זה אינה מוכיחה את עצמה בתחום התמיכה אך ניתן לצפות שניסיונות אלו ימשיכו עם 

 השיפור בטכנולוגיות התומכות.

בנוסף , השינויים התכופים והמהירים בתחום התשתיות וכניסת תחומי הדיגיטל כחלק מהשירות אותם מספקים  10.1.5

  ם  מגדיל את הצורך בשירותי  התמיכה במשתמשי הקצה בארגונים בתחום זה.ארגונים לעובדיהם וללקוחותיה

בעקבות תופעת הגלובליזציה בעולם נוטים ארגונים לאחד את מרכזי המחשוב שלהם ולהיעזר בשירותי סיוע  10.1.6

ניסיון רב ומתודולוגיות מוכחות בסביבות עבודה מגוונות עבור חברות  וואן תמיכהוהדרכה מרחוק. בידי 

 אליות.  גלוב

המספקים להם שירותים כעובדי הלקוח וזאת  וואן תמיכהישנם מקרים בהם הלקוחות מבקשים לקלוט את עובדי  10.1.7

 מטעמים שונים. החברה רואה בכך כהשקעה במערכת יחסים ארוכת טווח עם אותם לקוחות.

 שירותים 

 תמיכה שירותי 10.2.1

 ( המספקים שירותי תמיכה טכניים לחברות Help Deskאלו כוללים הקמה והפעלה של מרכזי תמיכה ) שירותים

לסייע בפתרון  ושירותי טלוויזיה, טלפוניה ואינטרנט, אשר נועד יגלובליות, מובילות בתחומן וספקמקומיות ו/או 

, מערכות הפעלה אינטרנט רשתותבעיות טכנולוגיות של הלקוחות, וכן הפעלת מרכזי תמיכה לתוכנה, חומרה, 

. וואן תמיכהניהולית על ידי -פעול חדרי מחשב על ידי צוותי הפעלה המוכוונים מתודולוגיתואפליקציות ייעודיות ות

, התמיכה מרכזי להפעלת. לקוח של פניה בעקבות, הטלפון באמצעות לרוב ניתן התמיכה מרכזי במסגרת השירות

 ויישום פיתוח ומאידך, מהתומכים אחד לכל טכני ידע מחד נדרש, גבוהה שירות רמת על לשמורמנת -על ובעיקר

 .תמיכה מרכז של והפעלה לניהול ייחודית מתודולוגיה

 מרכזי. וואן תמיכה עובדי באמצעות ומופעלים הלקוחות אצל או וואן תמיכה במשרדי ממוקמים התמיכה מרכזי

 עם שלהם להסכם בהתאם זו לתמיכה הזכאים קצה למשתמשי טכנית תמיכה במתן בעיקר עוסקים התמיכה

 .וואן תמיכהידי -על המרכז מופעל עבורו הארגון

חיסכון בעלויות, עלויות ידועות מראש, הגדלת יעילות  -ללקוחות בקבלת שירותים בשיטה זו הינם  היתרונות

הפניית האנרגיה הניהולית לעסקים, שחרור הלקוח מטיפול בכוח אדם, בקרה  ,SLA6-התמיכה, מחויבות ועמידה ב

 שוטפת ודוחות ביצוע.

 תמיכה הכוללים הרחב לקהל המיועדת, ארגונית חוץ תמיכה שירותי: )א( סוגים לשני נחלקים התמיכה מרכזי

תמיכה פנים  שירותי )ב(-ו ;לקוחות של וסלולאר אינטרנט לשירות ותמיכה יצרנים של וחומרה תוכנה למוצרי

ארגוניים. 

                                            

 . לספק וואן תמיכהאמנת שירות שנקבעת בהסכם מול הלקוח אשר מפרטת את יעדי השירותים אותם מתחייבת   6



 

36     www.one1.co.il 

 

 מומחים שירותי 10.2.2

בביצוע שירותים מנוהלים או באספקת צוותים מלאים או באספקת כח אדם על  התמקדותאלו כוללים  שירותים

ניהול תשתיות, ניהול תחנות הקצה,  תוכנה ,בדיקות  בפרויקטים ומיקור חוץ בכל ההיבטים של פי דרישת הלקוח

מסייעת ללקוחותיה במתן פתרונות והטמעתם, המשלבים ראיה טכנולוגית עם הבנת צרכיו העסקיים  וואן תמיכה

צוותים טכנולוגיים מהשורה הראשונה הכוללים: מנהלי  וואן תמיכהוהייחודיים של כל לקוח. לצורך כך משלבת 

ומטמיעים, התורמים  כיםפרויקטים, מנתחי מערכות, מנהלי פיתוח, צוותי פיתוח, מתכנתים בודקי תוכנה, מדרי

ויישום  "Best Practices"להצלחת יישום הפתרונות. קשת הפתרונות בתחום כוללת מתודולוגיה המבוססת על 

 כלים טכנולוגיים מתקדמים מהארץ ומהעולם. 

  ומספקת פתרונות מקצועיים בתחומים הבאים: וואן תמיכה מתמחה זו במסגרת

פתרונות והטמעה של מוצרי מיקרוסופט, שיבוץ מהנדסי תוכנה מקצועיים  אפיון: תוכנה (א)

באתרי לקוחות על ידי צוותים טכנולוגיים מהשורה הראשונה הכוללים: מנהלי פרויקטים, 

מנתחי מערכות, מנהלי פיתוח, צוותי פיתוח, מתכנתים בודקי תוכנה, מדריכים ומטמיעים, 

 תורמים להצלחת יישום הפתרונות.  אשר

בנוסף לתמיכה המבוצעת על ידי מרכזי תמיכה, כוללים השירותים בתחום שירותי  :תשתיות (ב)

מומחים סיוע שוטף באתר הלקוח המבוצע בעזרת עובדים מקצועיים הפועלים באופן קבוע 

  .תשתיות המיחשובבתחומי הבאתר הלקוח. מרבית העובדים המקצועיים הנ"ל הם 

ירותים של הסבה ושדרוג ארגונים לסביבות עבודה מעניקה ש וואן תמיכה: מערכות הפעלה (ג)

, תוך שימוש במהדורות השונות PCמתקדמות, תחזוקת מערכות הפעלה ותשתיות בסביבת 

של מוצרי תוכנה קיימים, התקנת והתאמת כלי מעקב ובקרה וכלי אבטחת מידע לרשתות 

-ותמיכה ביחידות הגדולות מאוד ותמיכה מקצועית ברמה גבוהה )קו שני( במנהלי תשתיות 

IT. 

מספקת שירותי תמיכה מתקדמים לעובדי הלקוח  וואן תמיכה: מרכז תמיכה טלפוני קו שני (ד)

בתחום המחשוב, השרות ניתן לאנשי המחשוב בארגון כתמיכה במקרים בהם הידע הדרוש 

 אינו זמין לאנשי המחשוב בארגון.

מייצגת יצרני מוצרים  יכהוואן תמ: וואן תמיכהמוצרים טכנולוגיים המשיקים לפעילות  (ה)

מובילים בתחומים המשיקים לפעילויותיה הנוספות, כגון כלי ניהול מרכזי תמיכה וכלים 

 טכנולוגיים המסייעים למנהלי התשתיות בביצוע משימותיהם.

 וברווחיותם הפעילות בתחומי הפעילות בהיקף שינויים 

וואן בשנים האחרונות ניתן להצביע על שחיקה מתמשכת בשיעורי הרווחיות הגולמית של תחומי הפעילות של 

 , הנובעת, בין היתר, מהתחרות הגדולה בתחומי הפעילות ומעליה בעלות העסקתם של העובדים.תמיכה

ום פעילות מרכזי פעולות על מנת להתמודד עם השחיקה ברווחיות הגולמית של תח מספרביצעה  תמיכה וואן

פעולות לשימור עובדים על מנת למנוע תחלופת עובדים  וכןשל פעילויות דומות  מטה תפקידיתמיכה, דוגמת: איחוד 

 )שכן, שימור של עובדים קיימים מביא לחסכון בעליות לעומת גיוס עובדים חדשים(.
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 הפעילות תחומי על להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים ייםושינ 

בדומה למגמה הקיימת בשוק  , מגמה בשוק הישראליה שינויפעילות שירותי התמיכה ניתן להצביע על  בתחום

, משירות טלפוני לשירות באמצעות צ'אטים, דואר אלקטרוני או שרות התמיכה שרותיהעולמי, של שינוי באופן מתן 

 .לשינויים טכנולוגיים אלה השפעה פחותה על תחום שירותי המומחים עצמי.

 פעילות ה מיתחליפים למוצרי תחו 

  לעיל. 10.4 סעיףבעניין זה, ראו  לפירוט

 זה פעילות לתחום הייחודיים קריטיים הצלחה גורמי 

מתן שירות איכותי ומקצועי ללקוח, תוך שימת דגש על יעילות  - גבוהה איכות ברמת שירות (א)

ידי -( ובלוחות זמנים לפרויקטים המוכתבים עלSLA-ועמידה בלוחות זמנים )כגון עמידה ב

הלקוח. לקוחות כיום דורשים ומעמידים כתנאי מהותי לקבלת שירותים בתחום הפעילות את 

 .ממנושלהם  הרצון ושביעות השירות איכות היבט

גורם זה הינו בעל משקל רב בהחלטות הלקוחות להתקשר עם ספק מסוים  – ומוניטין ניסיון (ב)

 יך את ההתקשרות עמו.בתחום וכן להמש

גורם זה מהווה בסיס לאיכות רמת  – ייחודיות עבודה ושיטות מתודולוגיהפי -על עבודה (ג)

פי מתודולוגיה מובנית ומסודרת מאפשרת לספק -השירות הניתנת ללקוחות, שכן עבודה על

 להתרכז בשיפור מתמיד של רמת השירות אותו הוא מעניק ללקוחותיו.

גורם זה הכולל גיוס והכשרה מיטביים של כוח אדם  – איכותיו מקצועי אדם כוח העסקת (ד)

מקצועי וכן שימור כוח האדם הקיים והמשך הכשרתו, מהווה נדבך עיקרי בשמירה על איכות 

 רמת השירות.

 קיימים לקוחות על בשמירה עוזר זה גורם - הלקוח לצרכי ומותאם נרחב שירותים סל (ה)

 לשירותים המוצעים השירותים התאמתידי -על חדשים לקוחות עם התקשרויות ומאפשר

 .הלקוחידי  על המבוקשים

ל שקיפות, ניסיון מקצועי מקיף ושותפות עם הלקוח. עמתן שירותים תוך הקפדה  - מקצועיות (ו)

 ידע וניסיון רבים שנרכשו במשך השנים בתחום הפעילות.  וואן תמיכהברשותה של 

 בהם החלים ושינויים הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכניסה מחסומי 

שנצברו בתחום  ומתודולוגיות ידע, בתחום ומוניטין ניסיון כוללים, הפעילות לתחום העיקריים הכניסה מחסומי

ניהול מרכזי תמיכה, כוח אדם איכותי ומקצועי בעל ניסיון תוך שמירה על עדכון מתמשך לגבי שיטות עבודה חדשות, 

 העיקריים היציאה חסומיגמישות בתמהיל סל השירותים המוצעים ללקוחות. מ ידע טכנולוגי עדכני וכיו"ב וכן

 .אדם כוח הכשרת עלויות להחזיר יכולת ואי לקוחות כלפי חוזיות התחייבויות הינם
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   לקוחות 

נמנים  יההשונים, ממגזרים שונים של המשק. על לקוחותמספר רב של לקוחות בתחומי הפעילות  לוואן תמיכה

טק, חברות מחשוב ותוכנה גלובליות, מובילות בתחומן, -מקומיות, חברות ממשלתיות, חברות היי רשויותבנקים, 

 וספק שירותי טלוויזיה, טלפוניה ואינטרנט. 

 הינם בארגוניםקרים הלקוחות בינוניים. במרבית המ-הינם ארגונים גדולים וואן תמיכהלקוחותיה של  מרבית

 חלק לגבי כאשר, ארוכה תקופה במשך שירות המקבלים קבועים לקוחות הינם הלקוחות מרבית. המחשוב יחידות

 מסופק השירות)לעתים  מישראל רק, להיום נכון מתבצעת וואן תמיכה פעילות. ותיקים בלקוחות מדובר מהלקוחות

 עם וואן תמיכה של יהקשרים ארוכי טווח של לקוחות (.העולם ברחבי הנמצאים ולעובדיהם גלובאליים לארגונים

 , רמת השירות שהיא מספקת ושביעות רצון הלקוחות.ה, מעידים על איכות העבודה המבוצעת על ידיוואן תמיכה

 עשוימהכנסותיה ואשר אובדן כל אחד מהם  42%-כ המהוויםלקוחות מהותיים,  בשלושה תלות לוואן תמיכה 10.8.1

"ל הנ מהלקוחות אחד מכל מהחברה הכנסותכי  מובהר .הפעילות תחוםתוצאות החברה ב על מהותי באופןלהשפיע 

מהלקוחות הנ"ל כלקוח מהותי  באיזה רואה לא החברה כן ועל, החברה הכנסות מסך 10%מהוות  אינן)בנפרד( 

 ברמת החברה.

הקמת והפעלת מרכזי תמיכה למוצרים ושירותים  מתחום הקבוצהת מכירו התפלגות את המפרטת טבלה הלןל  10.8.2

 :עסקיים למגזרים לקוחות שיוך פי-על, 2018-2019 בשנים ,טכנולוגיים

הכנסות מסך כל הכנסות  שיעור
 2018בשנת  המגזר

 המגזרהכנסות מסך כל הכנסות  שיעור
  2019בשנת 

 טק-והיי מיחשוב  33.3% 24.1%

 , הפיננסי תחום 20.7% 23.7%
 וביטוח בנקאות

 טלקום 21.9% 23%

 

 ההתקשרויות ופעילויות מרכזיות:  תיאור

 )שירותי תמיכה(  תמיכה מרכזי הפעלת עם בקשר ההתקשרויות (א)

 רמת את והמפרטות הלקוח מאת המתקבלות הזמנות פי על הינן התמיכה מרכזי להפעלת ההתקשרויות

. ללקוח הנדרש התומכים מספר ואת המחשבים מספר את, המשתמשים מספר את(, SLA) הנדרשת השירות

 . בהזמנה המצוין תעריף בסיס על הינו החיוב

 התקשרויות בקשר עם ייעוץ בתחום התמיכה )שירותי תמיכה( (ב)

ההתקשרות עם לקוחות בקשר עם ייעוץ בתחום מרכזי התמיכה נעשית על בסיס סכום קבוע או על בסיס 

. מהותיות אינןהייעוץ כאמור משירותי  וואן תמיכהשעות עבודה בפועל. סך הכנסות 
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 )שירותי מומחים( לארגונים טלפוניים תמיכה שירותי עם בקשר תקשרויותה (ג)

תמיכה טלפוניים לארגונים, בקשר עם מוצרי התוכנה של חברת מחשוב ותוכנה מובילה בתחומה,  שירותי

בהסכם למתן שירותי תמיכה. ההסכמים הינם במרבית המקרים  וואן תמיכהניתנים ללקוחות עימם קשורה 

לתקופה של שנה. במהלך תקופת ההסכם זכאי הלקוח, תמורת תשלום סכום קבוע )המבוסס על מספר 

שירותי תמיכה טלפוניים בגין פניות טלפוניות כקבוע בהסכם.  מוואן תמיכהתומכים ורמת השירות(, לקבל ה

 מהשירותים כאמור הינן בהיקף לא מהותי.  וואן תמיכההכנסות 

 התקשרויות בנושא ייעוץ בתחום בדיקות תוכנה )שירותי מומחים( (ד)

ה נעשית על בסיס סכום קבוע או על בסיס ההתקשרות עם לקוחות בקשר עם ייעוץ בתחום בדיקות תוכנ

 כאמור הינן בהיקף לא מהותי.שעות עבודה בפועל. סך הכנסות החברה משירותי הייעוץ 

 (מומחים)שירותי  הלקוח באתר קבועים יועציםבקשר עם  התקשרויות  (ה)

של היועצים הקבועים באתר הלקוח ניתנים בהתאם להזמנות עבודה המתקבלות מעת לעת  השירותים (1)

מהלקוחות. חיוב הלקוח הינו בתחילת כל חודש בגין החודש הקודם ובהתאם לשעות העבודה בפועל 

 באותו החודש. 

העבודה המוזמנות כוללות את המספר המקסימאלי של שעות העבודה, והמזמין רשאי במרבית  שעות (2)

לתשלום בגין שעות העבודה  וואן תמיכההמקרים להקטין את היקף ההזמנה, אולם בכל מקרה זכאית 

 שבוצעו על ידה בפועל. 

 את להחליף שלא וואן תמיכה מתחייבת, עבודה שעות של גדול מספר בגין בייחוד, מההתקשרויות בחלק (3)

 וואן תמיכה מתחייבת, כן כמו. המזמין אישור לקבלת בכפוף אלא השירותים את המעמידים העובדים

 את להעמיד שימשיכו מעוניין אינו כי לוואן תמיכה יודיע המזמין אשר עובדים לאלתר להחליף

 . השירותים

  והפצה שיווק 

 אנשי ידי על המתבצע שיווק בעקבות וכן, לקוחות מצד וואן תמיכה אל פניה בעקבות ניתנים וואן תמיכה שירותי

 שירותיה שיווק במסגרת. פעילותו תחום פי על אחד כל, הבכירים ועובדיה מנהליה ידי ועל וואן תמיכה של המכירות

 מתן המאפשרים שירותים של רחב מגוון ללקוחותיה מציעה שוואן תמיכה כך על דגש מושם וואן תמיכה של

 .לקוחות מפרסמים אותם במכרזים וואן תמיכה משתתפת, כן כמו. הלקוחות לצרכי פתרונות

הינה במרבית המקרים ישירה, בדרך של שמירת הקשר עם הלקוחות הקיימים  וואן תמיכההשיווק של  שיטת

ואנשי המכירות שלה לארגונים  וואן תמיכהוהרחבת השירות הניתן להם, ופניה באופן יזום וישיר של מנהלי 

טנציאליים, באמצעות פרסום הן ללקוחות קיימים והן ללקוחות פו וואן תמיכההמהווים יעד שיווקי. בנוסף, פונה 

מקצועית והפקת עלוני פרסום  בעיתונותשירותיה בכנסים ותערוכות, ייזום פגישות, ימים פתוחים וימי עיון, פרסום 

 ודפי מידע ללקוחות. 
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 הזמנות  צבר 

 לתקופה אחת המתחדשים חוזים באמצעות מתבצעת לקוחותיה עם וואן תמיכה התקשרויותהמקרים  במרבית 10.10.1

 .רלבנטי לקוח כל עם בהסכם כקבועיום,  30-90 של מוקדמת בהודעה להתרה וניתנים

הזמנות  לוואן תמיכה להמציא נוהגים אינם ולקוחות הבאות: במידה בין היתר ההנחות שימשו הצבר בחישוב

 פעילות.  חודשי 12-של כ בהיקף צבר ליות, חושבאפורמ

, הפעילות בתחום וואן תמיכה של יהבשל אופיין המתמשך של ההתקשרויות למתן השירותים הניתנים ללקוחות

לאור האמור לעיל, קשה להעריך את מועד סיומן בפועל של ההתקשרויות ואת היקף מתן השירותים לשנים הבאות. 

לפיכך,  הקיימות לתקופה של שנה אחת בלבד.מוצגות בסעיף צבר ההזמנות הכנסות המבוססות על ההתקשרויות 

החודשים הקרובים או לתקופות ארוכות  12יתכן שצבר ההזמנות אינו משקף את היקף תחומי הפעילות לתקופת 

 יותר.

: 31.12.2018"ח )ליום שאלפי  141,390 -, הסתכם בסך של כ31.12.2019ליום  זה פעילות בתחוםצבר ההזמנות  10.10.2

  "ח(. שאלפי  120,165

 , בתקופות העתידיות הבאות )באלפי ש"ח(: 31.12.2019 ליום ההזמנות צבר של התפלגותו להלן 10.10.3

 הזמנות צבר"כ סה
 "חש באלפי

 שאינם הזמנות
 מחייבות

 )*("חש באלפי

 מחייבות הזמנות

 "חש באלפי
2020 

 I רבעון 28,772 5,001 33,773

 II רבעון 2,042 32,318 34,360

 III רבעון 1,065 35,064 36,129

 IV רבעון 1,055 36,071 37,126

 "כסה 32,936 108,454 141,390

 .הקצר בטווח למחייבות יהפכו הזמנות צבר החברה)*(להערכת       

 יוער כי צבר ההזמנות בסמוך למועד פרסום הדוח כולל שינויים זניחים ביחס לצבר ההזמנות המפורט לעיל.           

של  הדוח למועד בסמוך שדווחלא היו ביטולים או שינויים מהותיים בפועל לעומת צבר ההזמנות  2019במהלך שנת 

  .2018שנת 

המועד הצפוי של ההכרה בהכנסה הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על ההזמנות ו ההזמנות צברהמידע בדבר 

 שיחולבמועדי ההכרה בהכנסות ככל והנוכחיות וההנחות המפורטות לעיל. עשויים להיות שינויים בצבר ההזמנות 

שינוי בקצב העבודה, המכירות ללקוחות, מועדי אספקת המוצרים והשירותים וכו' או אם ההנחות יסתברו כלא 

 .מדויקות
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 תחרות 

מתחרים רבים, הכוללים חברות בסדרי גודל שונים וכן יועצים עצמאיים. המתחרים העיקריים של  לוואן תמיכה 10.11.1

 .  "למחו מתחרים וכן תקשוב, חילן, טלדור, מטריקס, מלם, IBMהחברה בתחום זה הם: 

עם נושא התחרות מתבצעת באמצעות התמקדות בתחומי הפעילות המרכזיים  וואן תמיכהשל  התמודדותה 10.11.2

 תחומים באותם העובדים יכולת שיפור תוך, (Outsourcing)כמתואר לעיל, המושתתים שניהם על שיטת מיקור חוץ 

 עם שלה הטובים העבודה בקשרי משתמשת וואן תמיכה, בנוסף. המתחרים מול טובים ביצועים להשיג בכדי

 הצורך את ולהציע לאתר המנסים, שלה המכירות אנשי את מפעילה וכן, עסקיה להרחבת הגדולים לקוחותיה

 עוד לפני החלטה של הלקוח לבדוק פתרונות של חברות אחרות. לקוחות אצל וואן תמיכה בשרותי

 על המבוסס שלה הרב המוניטין הם מתחריה מול בהתמודדות תמיכה לוואן המסייעים הגורמים, החברה להערכת

 אצל ביעדים עמידה, ללקוחות הניתנת הגבוהה השרות רמת, מוכחות מתודולוגיות, רב ניסיון: הבאים הגורמים

 תמיכה וואן של המנהל הצוות ומיצוב מובילות בינלאומיות לחברות שרות ספקית תמיכה וואן של היותה, הלקוחות

החברה להעריך את חלקה  שלאין מעמד מוביל בשוק ואין ביכולתה  תמיכה לוואן. בתחומם מובילים המקצוע כבעלי

  . הרלוונטיים יםקובשו תמיכה וואן של

על ידי רמת מקצועיות  זה םמתמודדת אל מול התחרות בתחו וואן תמיכה: להערכת החברה תחום שירותי תמיכה 10.11.3

בתחום, לרבות ניסיון רב וייחודי שנצבר בתחום מרכזי תמיכה  מעשור של ניסיון למעלהגבוהה אותה צברה משך 

. המקצועיות מלווה ביישום רמה גבוהה של שירות הניתן בוואן תמיכהלצד מתודולוגיות ייחודיות שפותחו 

פיתחה עם השנים. רמת השירות  שוואן תמיכהלמשתמשי הקצה, וכן פתרונות, יצירתיות, ומתודולוגיות ייחודיות 

ששמה רף שירות גבוה המלווה בהדרכה ועדכון מקצועי שוטף של  SLAגת על ידי הגדרת אמנת הגבוהה מוש

 וההסכמים עם הלקוחות.  SLA-העובדים, מדידה שוטפת של רמת השירות ובקרה מול יעדי ה

בישראל קיימים גופים רבים העוסקים בפיתוח ואספקת מוצרים ושירותים בתחום התוכנה  תחום שירותי מומחים: 10.11.4

במסגרת תחום פעילות זה אינם  וואן תמיכהפרויקטים. חלק משירותי ומוצרי פתרונות התוכנה אותם מספקת וה

מאופיינים בהתמחות ייעודית או ייחודית, ולכן לגבי שירותים אלה כניסת מתחרים פוטנציאליים הינה קלה יחסית. 

חס למתחריה בתחום פעילות זה, יתרונות יחסיים חשובים בי לוואן תמיכהיחד עם זאת, להערכת החברה, 

בתחום, לרבות ניסיון רב וייחודי שנצבר, לצד מתודולוגיות מוכחות.  המאופיינים, בין היתר, ברמת מקצועיות גבוהה

  .המקצועיות מלווה ביישום ברמה גבוהה של פתרונות איכותיים, הבנת צרכי הלקוח ובניית שותפות עם הלקוח

  אנושי הון 

 תחום, )ב( מומחים שירותי תחום: )א( תחומים שלוש פועלות שתחתיו"ל מנכ כולל וואן תמיכה של הארגוני המבנה

 .סטרציהיואדמינ ההנהלה תחום)ג(  - ו תמיכה שירותי
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 : כדלקמן בחלוקה ובדיםע מעסיקה וואן תמיכה

ליום  כוןנ דוחלמועד ה כוןנ
31.12.2019 

 ליום כוןנ
31.12.2018  

 )*( מנוהלים תמיכה שירותי תחום 930 910 932

 שירותי מומחים  תחום 140 126 121

 ואדמיניסטרציה הנהלה 29 30 30

 "כהס 1,099 1,066 1,083

  

, אשר מעמידים לחברה שירותים שונים במתכונת נותני שירות 26 -כ כולל דלעילהעובדים כמפורט בטבלה  מספר

 של קבלני משנה. 

רקע וידע בתוכנות תשתית למחשוב,  בעלי( 30 עד 20( הינם צעירים )בגילאי 70%-80%) וואן תמיכהעובדי  רביתמ

 שהתקדמו מקצוע מאנשי ברובו מורכב הניהול צוות. למחשוב תשתית תוכנות בתחום שונים קורסים עברו ובםר

  .ניהול לתפקידי והגיעו וואן תמיכה בתוך

מענה מקצועי ומקיף  וואן תמיכהשל  יהעל מנת לשמור על רמה מקצועית גבוהה ובכדי להמשיך להעניק ללקוחות

והכשרה בעובדים  בתכניות הדרכה וואן תמיכהבתחומים המתפתחים ומתחדשים באופן תדיר, משקיעה 

 .בחידושים הטכנולוגייםהתעדכנות  והשתלמויות מקצועיות לצורך

 להקטין כמטרה לה שמה וואן תמיכהרואה בהון האנושי שלה את המרכיב העיקרי בהצלחת פעילותה.  וואן תמיכה

תחום, ה את המאפיינת. לאור התחלופה הגדולה התמיכה שירותי בתחום בעיקר, העובדים של התחלופה שיעור את

תכנית קידום מקצועי אשר  מיושמת, השירות במוקדי עבודהתקבל להמ עובד: )א( וביניהם, צעדים מספרהוחלט על 

 אפשרהכשרות לעובדים על מנת ל להעביר פועלת וואן תמיכה; )ב( וואן תמיכהבמשאבי אנוש  מחלקת ידי לנבחנת ע

 עריכת; )ג( יותר בכירים לתפקידים קידומם ידי על בוואן תמיכה העובדים את להשאיר שמטרתוקידום מקצועי 

 במרכזי התמיכה הגדולים.  בעיקרסקרי שביעות, 

 לעובדים הניתנותשימור העובדים הנזכרות לעיל ואחרות אינן כרוכות בעלויות מהותיות. ההכשרות  פעילות

  .קידום העובד, אינן מהותיות שמטרתןעלויות ההכשרה ש כך, עובדיה ידי על וואן תמיכה במתקני מבוצעות

  חוזר הון 

 של הממוצע וההיקף, ימים 90+  שוטףכ וואן תמיכההתקופה הממוצעת של אשראי לקוחות  הייתה 2019 בשנת

 וואן תמיכההתקופה הממוצעת של אשראי ספקים של  הייתה 2019ש"ח. בשנת  מיליוני 40-כ היה לקוחות אשראי

 ש"ח.  מיליוני 5-כ היה ספקים אשראי של הממוצע וההיקף ימים 90+ שוטףכ

לרוב אינה מבקשת מלקוחותיה בטחונות להבטחת תשלומי הלקוחות. יתרה מזאת, בחלק  וואן תמיכהכן מובהר כי 

 ערבויות ביצוע.  מוואן תמיכה וואן תמיכהמהמקרים מקבלים לקוחות 
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 השקעות 

 )ה'( 12נוספים ראה סעיף  לפרטים

  זה פעילות תחום על ופיקוח מגבלות 

 . 2022שתוקפו עד פברואר  ISO 9001אישור על פי תקן  לוואן תמיכה

 משויכים אינם שכן, הקבוצה ברמת הינו שתיאורם נושאים מספר מתוארים שלהלן בסעיפים
.ספציפי פעילות לתחום  

 

 הדוחות פי על) עיקריים ולקוחות לקוחות למגזרי ביחס נתונים 

 (החברה של המאוחדים הכספיים

 עסקיים למגזרים לקוחות שיוך פי-על 2018-2019 בשנים הקבוצהת מכירו התפלגות את המפרטת טבלה הלןל 

 (: 23.3 סעיף ראה לקוחות במגזרי)לתלות 

הכנסות מסך כל  שיעור
 2018הכנסות החברה בשנת 

הכנסות מסך כל הכנסות  שיעור
  2019החברה בשנת 

 /ציבוריממשלתי תחום 29.8% 34.2%

 טק-והיי מיחשוב 22.8% 21.1%

 תעשייה 8.1% 8.3%

 , הפיננסי תחום 6.7% 6.9%
 וביטוח בנקאות

 

 כל מסך 10%ההכנסות ממנו עלה על  ךלחברה ו/או לחברות הבנות שלה לקוח אשר ס ההי לא 2018-ו 2019 בשנים 

ממנו שווה או עולה  היתרה 31.12.2019 ליום אשר לקוח ואין המאוחדים הכספיים הדוחות פי על החברה הכנסות

 . במאוחד החברה של הלקוחות מיתרת 10%על 

 "ח. ש אלפי 3,014 -כ הינה המאוחדים הכספיים הדוחות"י עפ 31.12.2019 ליוםלחובות מסופקים  ההפרשה 

  ומתקנים קבוע רכוש 

, בפ"ת, וזאת חלף בניין המשרדים 17משרדיה החדשים ברחוב יגע כפיים  עברה החברה 2019אוקטובר  במהלך חודש 

, החברה שוכרת משרדים ברחבי הארץ )עיקרם בפתח  תקווה 2019בדצמבר  31נכון ליום   בפארק אפק בראש העין.

ות מ"ר. הסכמי השכירות הינם לתקופ 17,064-( בשטח כולל של כ, עומר ונשרהרצליה ירושלים, חיפה, שהם, לוד,

מקרקעין בחכירה מהוונת )עד לשנת בנוסף, לחברה  שונות, כאשר לרוב ניתנות לחברה אופציות להארכת שכירות.

 מ"ר. 2,772-בשטח כולל של כ (2037
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 :2019בדצמבר  31ליום להלן פרטים בדבר רכוש קבוע ומתקנים נכון 

 סוג הזכות בנכס שטח )מ"ר( שימוש

 6,358 משרדים ראשיים 

 שכירות
 4,506 פיתוח

 3,036  מרכזים לוגיסטים

 3,164 מרכזי תמיכה

 

 הכספיים.  לדוחות 11ביאור  אהרכושה הקבוע של החברה ר לתיאור 

ראה ביאור , IFRS16והשפעות תקן חשבונאות בינלאומי  השלכותהסכם ועלויות השכירות של הקבוצה,  לתיאור 

 לדוחות הכספיים.  ( 1)18

  מוחשיים לא נכסים 

  " הוא סימן מסחר רשום.1ONEהלוגו של החברה " 

התוכנות אשר פותחו על ידי החברה מוגנות לפי דיני זכויות יוצרים. בחלק מהסכמי החברה עם לקוחותיה ביחס  

. בתוכנות החברה של יהרוחנ הקנייןלתוכנות שפותחו ע"י החברה קיימים סעיפים חוזיים המעגנים את זכויות 

 .האמור בשל מהותית חשיפה לה אין החברה להערכת

 .שומיםנטים ראין בבעלות החברה פט 

 הסכומים שמוציאה החברה בקשר לרישום סימני המסחר אינם מהותיים.  

 הכספיים.  לדוחות 13-ו 12 ביאורים אהמוחשיים של החברה ר בלתי נכסים אודות נוספים לפרטים 

לעיל. 10.11.3-ו 9.6, 8.6בסעיפים  מתוארת  ,לתחומי הפעילות של החברה מוחשיים הבלתי הנכסישל  חשיבותם 13.5.1



 

45     www.one1.co.il 

 היבטי כלל הקבוצה  -אנושי  הון 

המבנה של הקבוצה מיועד לענות על צרכיה השיווקיים בתחומי הפעילות השונים בהם  

  ועל ריכוז התמחויות עובדיה מול שווקים אלו. החברה פועלת

 :הקבוצה של הארגוני המבנה את המתאר תרשים להלן

 

. לעיל( 10.12)כולל העובדים המפורטים בסעיף  מועסקים 3,521 הוא 31.12.2019 ליום בחברה המועסקים מספר 

)כולל העובדים המפורטים בסעיף  מועסקים 3,766על  עומדדוח זה מספר המועסקים בחברה  פרסוםבסמוך למועד 

המכריע אנשי מקצוע בתחום המחשוב ובכללם: מנהלי  רובם, משנה קבלני 193 -ו עובדים 3,741 מהם, לעיל( 10.13

 . טכנית תמיכהפרויקטים, מנתחי מערכות, תכניתנים, אנשי מכירות, טכנאים, מיישמים ואנשי 

 קבלנות הסכמי"י עפ המשנה וקבלני אישיים העסקהי הסכמ"י עפ מועסקים הבנות החברות עובדי וכן החברה ובדיע 

 כתלות משתנות עמלות, הבסיס למשכורת בנוסף, כולל ומכירות בשיווק מהמועסקים חלק של השכר רכיב. משנה

 ההעסקה הסכמי רוב. ספציפיים ביעדים עמידה בסיס על למענקים מהעובדים חלק זכאים, כן כמו. במכירות

, החברה של רוחני וקנין סודיות לגבי הוראות, פנסיונים להסדרים הפרשות, חופשה לגבי מקובלות הוראות כוללים

 .נייד טלפון/או ו החברהבמימון  לרכב זכאות גם ולעיתים

מהמנהלים הבכירים מועסקים באמצעות הסכם שירותים בין החברה לבין חברות ניהול המצויות בשליטתם.  לקח 

 מנכ"ל

 התוכנה   מגזר
  שירותי פעילויות)כלל 

 וקולאפ בישראל התוכנה
  בחול בנות וחברות, נט

 ( וויזרום סטנגה

  - מנוהלים שירותים
   תמיכה וואן

 ותפעול כספים

 התשתיות   מגזר
)כלל פעילויות תשתיות 

 בישראל( המיחשוב

 רוחביות מכירות

 מידע מערכות מנהל
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קיימות תוכניות תגמול שונות לעובדים במדרגים השונים כמפורט להלן, אשר על פיהן זכאים העובדים,  חברהב 

 .םבנוסף לשכר הקבוע, למענקים בתלות בפרמטרים מסוימי

ו/או לפי  אחריותם שבתחום הפרטניות היחידות רווחיות בסיס על קיםנמע תוכניות קיימות בכירים מנהליםל 14.5.1

 .הקבוצה ללתוצאות הפעילות של כ

 בפסקה הנזכרים והמענקים אלו מענקים)סכומי  הספציפיים הישגיהם"י עפ למענקים זכאים ומכירות שיווק נשיא 14.5.2

 (.בחברה הכוללת השכר לעלות ביחס מהותיים אינם הקודמת

 .מהותי שאינו בהיקף השונים בתחומים לעובדים הדרכות מקיימת חברהה 

 לדוחות הכספיים.  23ההענקה ומימוש האופציות לנושאי המשרה, ראה ביאור  לתיאור 

. לעיון במדיניות החברה של החדשהמדיניות התגמול  אתאישרה האסיפה הכללית של החברה  2020 במרץ 12ביום  

  (.2020-01-012822 אסמכתא' מס)3.2.2020של החברה ראו זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום  החדשה התגמול

 להלן.  17.1 סעיףשירותי ניהול שמעניק בעל השליטה לקבוצה ראה  לתיאור 

ישיר מכוח הסכם  מיחשובהניהול שמעניקה  שירותי לרבותתנאי העסקתם של נושאי המשרה בחברה,  לתיאור 

 .זה תקופתי לדוח' ד לפרק 21 תקנה, ראו ניהולה

  מימון 

 : הבאים באופנים פעילותה את מממנת קבוצהה 

 .עצמי וןה 15.1.1

  הכספיים(. לדוחות 16 ביאור)ראה בנקאי  שראיא 15.1.2

מיליון ש"ח.  85.25 -ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'( וגייסה כ 85,250,000הנפיקה החברה  2014ספטמבר  בחודש 15.1.3

לפרטים נוספים בדבר אגרות החוב הנ"ל לרבות דירוג והתניות פיננסיות ראו סעיף "פרטים בדבר תעודות התחייבות 

  שבמחזור" בפרק ב' )דוח הדירקטוריון(.התאגיד של 
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 (: שיעורים)בעיגול  2019שיעורי הריבית הממוצעים לשנת  הלןל 

  בנקאיים אשראי קורותמ בנקאיים לא אשראי קורותמ

 3.2% -)סדרה ג'(  שיקלי"ח אג
 נקובה ריבית

 

 -קבועה בריבית הלוואות
2.25%-3.45%. 

 -משתנה בריבית הלוואה

1.80%-3.3% 

  קצר לזמן לוואותה

 של שוטפותת וחלויו יתר משיכת)כולל 
 (ארוך לזמן הלוואות

 3.2% -)סדרה ג'(  שיקלי"ח אג
 נקובה ריבית

 

 -קבועה בריבית הלוואות
2.25%-3.45%. 

 3.3%-משתנה בריבית הלוואה
 ארוך לזמן הלוואות

 

ולא  בנקאיים אשראי ממקורות)במאוחד(  החברה של האשראי יתרות טופיר הלןל 

 "ח(: ש באלפי) 31.12.2019בנקאיים ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31של החברה ליום  הכספיים לדוחות 17-ו 16, ביאורים ראהיתרות האשראי של החברה  בעניין נוספים לפרטים 

  2019בדצמבר 

על החברה בקשר עם קבלת  החלות התחייבויות תונכלל, אותה המממנים הבנקים עם החברה התקשרויותב 

 . 2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום ה' 22ביאור  ראה נוספיםהאשראי. לפרטים 

 "ל.הנ התחייבויותיה בכל החברה עומדת הדוח פרסוםולמועד  2019 בדצמבר 31 ליום

 אשראי קורותמ
 בנקאיים לא

 אשראי מקורות
 בנקאיים

 

 קצר לזמן שראיא  

 משתנה בריבית שקלי אשראי 29,889 -

 קבועה בריבית חוב אגרות של שוטפות חלויות - 17,050

  ומשתנה קבועה בריבית ארוך לזמן הלוואות של שוטפות חלויות 9,848 -

 קצר לזמן אשראי"כ הס 39,737 17,050

 (שוטפות חלויות)בניכוי  ארוך לזמן שראיא  

 ומשתנה קבועה בריבית ארוך לזמן אשראי 85,300 25,300

 ארוך לזמן אשראי"כ הס 85,300 25,300

 "כ הס 125,037 42,350
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 הדוח למועד נכון, הבנות והחברות החברה"י ע וניצולן אשראי מסגרות טבלת הלןל 

 "ח: ש במיליוני

 לא מסגרות
 מנוצלות
 יתרות בתוספת
 מזומנים

יתרות מזומנים 
חיוביות של 

 החברה בבנק

ניצול מסגרת 
אשראי)*(, 

הלוואות 
 וערבויות

מסגרת 
אשראי)**(, 

הלוואות 
 וערבויות

 בנק

 בנק א' 181.2 (153) 35.8 64

 בנק ב' 165.1 (29.4) 13.7 149.4

 'ג בנק 17.3 (10.1) 4.5 11.7

 'ד בנק 20.5 (4.1) 1.3 17.7

 'ה בנק 24.9 (7.4) 0.5 18

 סה"כ 409 (204.2) 56.2 261.8

 

 .הבנות מחברות ולחלקמסגרות האשראי בחלק מהבנקים הנ"ל משותפת לחברה    )*( 

 בוחנת מעת לעת את הצורך לגייס מקורות מימון נוספים לפעילותה השוטפת. חברהה  

 .האם חברת בערבות מובטחות הבנות חברות של האשראי ממסגרות חלק   )**(

 התקבל בידי החברה אישור רשות ניירות ערך בדבר הארכת תוקף תשקיף המדף של החברה 2019ביוני  5ביום  )***( 

 .2020במאי  17חודשים נוספים עד ליום  12 -ב

 מיסוי 

 31של החברה ליום  הכספייםחות לדו 20ביאור  אהבדבר הוראות המס החלות על החברה ופרטים נוספים ר לפירוט

  .2019בדצמבר 

 מהותיים  הסכמים 

 השליטה בעלת עם ניהול הסכם 

של  הכספיים לדוחות 31 ביאור ראה, מנכ"ל שירותי מתן, בחברהבדבר הסכם הניהול עם בעלת השליטה  לפירוט

 אסמכתא)מס'  14.1.2019 מיוםאסיפה כללית  זימוןבעניין  נוספים לפרטים. כמו כן 2019בדצמבר  31החברה ליום 

 . ההפניה דרך על בזאת נכלל אשר( 2019-01-004510

 הסכם שכירות בניין משרדים 

"בניין המשרדים"( בפתח תקווה -חתמה החברה על הסכם שכירות בבניין משרדים )להלן 2018בדצמבר  31ביום 

מ"ר בבניין המשרדים כאשר תקופת  6,358למטה הקבוצה עפ"י הסכם השכירות תשכור החברה שטח של 

-ימוש בחניות הינם כדמי השכירות החודשיים כולל דמי ניהול וש . 2029בספטמבר  30השכירות הינה עד ליום 

. במהלך חודש אוקטובר 2018בנובמבר  15אלפי ש"ח לחודש צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  574

 החברה עברה למשרדיה החדשים בפתח תקווה. 2019
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 לעיל. 8.8.1בדבר שיווק והפצה של מוצרי תוכנה, ראו סעיף  IBMבדבר ההסכם עם  לפרטים 

  עונתיות 

האחרון של השנה. התופעה  ברבעוןבמכירות  מסוימתיה ימורגשת בדרך כלל על הקבוצה של מהפעילויות בחלק

לניצול ומיצוי תקציבי הרכש  מהדינאמיות לקראת סוף שנה קלנדארית ,החברה של הערכתה למיטב ,נובעת

. הבדלים נוספים בין תקופות השנה נובעים , בעיקר בכל הקשור ללקוחות ממשלתייםותהשנתיים של הלקוח

  הממשלתי הנכללים עם לקוחות החברה.  מהמגזרממועדי חגים וחופשים, ומאופי התקצוב בבנקים וגופים 

 משפטיים הליכים 

 . הכספיים לדוחותא' 22 ביאור וראבדבר הליכים משפטיים  לפרטים 

  עסקית ואסטרטגיה יעדים 

משלימים  יםרכמוצ חדשים מוצרים ומכירת חדשים לתחומים כניסה של האפשרות את שוטף באופן בוחנת החברה

החברה  ללקוחות קיימים, ושואפת ליעדי גידול באופן כללי, הן של התחומים הקיימים והן של תחומים חדשים

 (.AWS( ואמזון )Azureפעילויות מבוססות ענן של מיקרוסופט )הקימה לאחרונה, 

 לקוחות עם ההתקשרויות הרחבת ובעיקר חדשים לקוחות עם התקשרות לשם השיווק מאמצי הגברת -פנימי  ידולג 

. בכוונת החברה לרכז את מאמציה בפיתוח עסקי והגדלת נתח השוק שלה בתחומי הפעילות של החברות קיימים

 .בקבוצה

 את להגדיל    מתכננת החברה. סינרגטי ערך יצירת תוך, אחרות חברות של ורכישות מיזוגים בחינת -חיצוני  גידול 

 החברה מתכננת וכן, החברה של הקיימים הפעילות בתחומי ללקוחותיה תציע אותם החדשים המוצרים היקף

 חדשים לקוחות למגזרי ושירותים מוצרים שיווק/או ו חדשים מוצרים בשיווק הכרוכות נוספות לפעילויות כניסה

מדיניות החברה, בכל הקשור להגדלת היקף המוצרים והשירותים . הדוח למועד נכון פעולת אינה החברה בהם

שהיא מציעה ללקוחותיה, כוללת צמיחה אורגנית וכן, בעיקר ביחס לתחום הפתרונות ושירותי התוכנה, גם צמיחה 

 מיזוגים ורכישות.קסוגנית, על ידי ביצוע א

מעבר לאמור החברה לא אימצה מדיניות מיזוגים ורכישות מפורטת, והיא בוחנת, מעת לעת, את ההזדמנויות 

הקיימות בשוק. ככלל, החברה נוטה לבחון מיזוגים ורכישות, ביחס לחברות ו/או פעילויות שמציעות פתרונות 

 שירותים שהחברה יכולה להציע ללקוחותיה. ושירותים, אשר יש בהם בכדי להגדיל את סל הפתרונות וה

 R&D יכולות חיזוק י"ע העסקיות הליבה ומערכות המידע טכנולוגיות של בתחום להובילכן, החברה שואפת  כמו

חלק ניכר מפעילותה השוטפת של )מחקר ופיתוח( פנימיות וכן איתור והבאת פתרונות חדשניים ללקוחות החברה. 

החברה בתחום פתרונות ושירותי התוכנה, כוללת התאמה,  תחזוקה והטמעה של "תוכנות מדף" או תוכנות קיימות, 

לדרישות ולצרכים העדכניים של לקוחותיה. לגישת החברה, פעילות כאמור אינה עולה כדי פעילות מחקר ופיתוח 

 (.R&Dפנימי 

 .התייעלות עריכת וכן החברה של והניהולי הארגוני במבנהארגון -רה ביצוע המשך 
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  הקרובה בשנה להתפתחות צפי 

 אליהן החדשים והתחומים עוסקת היא בהם בתחומים פעילותה את ולהגדיל להרחיב להמשיך שואפת החברה 

 החדשות הפעילויות לרבות, הקיימים נכסיה את ומפתחת משקיעה, משמרת שהיא תוך, האחרונות בשנים נכנסה

 . שלה האנושי וההון"ל ובחו בארץ, שרכשה

 פעילות  מגזרי לגבי מידע 

  . הכספים לדוחות 33 ביאור ראהבדבר מגזרי הפעילות  לפירוט

 בגורמי סיכון  דיון 

 : פעילותה במסגרת הקבוצה מתמודדת איתם הסיכון גורמי של סקירה הלןל

 מקרו יכוניס 

חשופה לשינויים בשער הדולר בשל  ומיחשובפתרונות תשתיות  מגזר פעילות - הדולר של החליפין בשער רידהי

יסוף של השקל מול הדולר מיום הרכישה ועד ליום האספקה ללקוח, ימלאי אשר נרכש בערכים דולריים, ו

הנהלת החברה,  ידילשחיקה בשיעורי הרווח הגולמי. רמת החשיפה לשער הדולר נבדקת באופן שוטף על  מיםגורה

נות מטבע המקטינות את החשיפה בעסקאות ספציפיות מהותיות. בנוסף, הנהלת החברה פועלת ומבוצעות הג

 לצמצם את היקף המלאי ואת ההתקשרויות הדולריות של החברה.

, לשינויים בשערי החליפין של מטבע  התקשורת בתחום החברה של הפעילות בעיקר, חשיפה לחברה קיימת, נוסףב

מקבלים משכורת בשקלים חדשים, ואילו תמורות המכירות  החברה ילויותמפע בחלק העובדיםהחוץ, כאשר 

 מגיעות בדולר ארה"ב או ביורו.

השקעות במכשירים פיננסיים הנושאים ריבית קבועה, וכן התחייבויות פיננסיות  לחברה - הריבית בשער שינוי

קיימת חשיפה לסיכון  לחברהה. כהלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב שהנפיקו חברות הקבוצה הנושאות ריבית קבוע

 בגין שינוי בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנ"ל כתוצאה משינוי בשיעורי ריבית השוק.

 םבאותם תחומי פעילות אשר אינ יקושיםשל מיתון בשוק חשופה הקבוצה לירידה בב במקרה - במשק יתוןמ

רבות בעולם, כמו גם בישראל, ניכרים אותות מיתון בהם ירידה בצמיחה,  במדינותכוללים עסקאות לזמן ארוך. 

 בצריכה האישית.  וירידהירידה בהכנסה הפנויה 

התדרדרות במצב הפוליטי והביטחוני והאטה כלכלית בישראל עלולות להביא  - וכלכלי בטחוני פוליטי מצב

לעיל. 6 סעיף ראה לפירוטלהרעה בתוצאות פעילותה של החברה כמו גם על שאר שוק טכנולוגיות המידע בארץ. 
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לאחרונה התפרץ נגיף הקורונה וממשיך להתפשט ברחבי העולם.  - (COVID-19)מגיפה עולמית נגיף הקורונה 

התפרצות הנגיף מעלה חשש להתמתנות בפעילות הכלכלית הגלובלית, אשר עלולה להשפיע על הרגלי הצריכה 

בענפים שונים במשק, ולרבות: תעופה, תיירות, תחבורה ותעשייה. שינויים אלו עלולים להוביל לירידה בביקושים 

התפרצות הנגיף על עסקיה, אולם  בתחומי הפעילות של החברה. בשלב זה החברה אינה יכולה להעריך את השפעת

ברי שהמשך ו/או התגברות התפשטות הנגיף בישראל ובעולם, עלולים, מטבע הדברים, להוביל להשפעה שלילית 

 על תחומי הפעילות של החברה. 

החברה החלה בהיערכות על מנת להתמודד עם התפרצות הנגיף. היערכות זו כוללת אפשרות לעבודה מהבית 

עובדים, הפרדת עובדים חיוניים, צמצום התכנסויות וכד'. הנהלת החברה עוקבת אחר השינויים  במקרה של בידוד

 בנושא באופן רציף.

המידע בדבר נגיף הקורונה והשפעותיו האפשריות מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך אשר 

זה, הערכות אלה עשויות שלא להתממש  התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה נכון למועד פרסום דוח

או להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר ככל שיחולו שינויים בהתפשטות הנגיף ובהנחיות של הרשויות 

 הרלוונטיות בארץ ובעולם.

 סיכונים ענפיים 

עשויה להוביל לעליות בשיעור  טק-ההיבשיעור האבטלה בענף  ירידה - טק-ההיבמצב כוח האדם בתחום  םיינויש

קבוצה לעדכן את תעריפי לקוחותיה ב חברותהשכר בענף, כאשר במקביל עשוי להתקיים פיגור ביכולת ה

 בהתאמה. 

 מתקציב משמעותי נתח מהווים המתוקצבים וגופיה הממשלה - המידע טכנולוגיות בתחום ממשלתי קציבת

 משפיעים, לכך בהתאם. 2019מסך ההכנסות של החברה לשנת  29.8%-כ ומהווה בענף הכולל המידע טכנולוגיות

. צמצום הוצאות המדינה בתחום עלולים להביא להקטנת המרווחים בענף הפעילות על המדינה בתקציב שינויים

של הקבוצה ולפגיעה בתוצאותיה העסקיות. כמו כן, חלק מהתקשרויות הקבוצה עם לקוחותיה נובעים מזכייה 

 של זכייתה-אי, המקורית ההתקשרות תקופת בתום המכרז עורך מצד כאמור התקשרות חידוש-איבמכרזים. 

 .הקבוצה בהכנסות לפגוע עלולים חדשים במכרזים הקבוצה של זכייתה אי וכן המשך במכרזי הקבוצה

החרפה בתחרות בחלק מתחומי הפעילות של החברה, כמו גם חסמי הכניסה הנמוכים בתחומים  - תחרות

מסוימים, עלולים לגרום לשחיקה במתח הרווחים של החברה. בשנים האחרונות קיימת מגמה של תחרות מוגברת 

נולוגיות בתחומי הפעילות של החברה הנובעת בין היתר מכניסת מתחרים שהינם זרוע מקומית של חברות טכ

 מידע בינלאומיות. המשך מגמה זו עלול לפגוע בתוצאותיה העסקיות של החברה.

 חשופה החברה ,במסגרת פעילותה, המבוססת על מערכות מידע ועל מידע דיגיטלי מסוגים שונים –סייבר  סיכוני

 למערכות סייבר מאירועי נזקים( ב; )החברה של המידע מאגרי של חשיפה( א: )זה ובכלל, שונים סייבר לסיכוני

של החברה  IP -; )ד( זליגת מידע עסקי / פרטי; )ה( פגיעות במוצרי הRansomware( תקיפות סייבר כגון ג; )המידע

שבגינם קיימת לחברה חשיפה מהותית )כיצרנית המוצר או כמספקת של המוצרים האמורים ללקוחות החברה 

 (. ]לא ברור[SaaSכשרות 

ה כתוצאה מאירוע סייבר כאמור עלולה החברה לסבול מהשלכות שליליות מהותיות, במקרה של פגיעה בחבר

כגון: שיבוש הפעילות של החברה ו/או של לקוחות להם החברה מספקת שירותים, שיבוש פעולתן של מערכות 
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המידע או השבתתן, פגיעה במוניטין המשפיעה על אמונם של לקוחות וחשיפה לתביעות משפטיות. במקרים 

 ור, עלול הדבר לפגוע בתוצאותיה העסקיות של החברה.כאמ

החברה משקיעה מאמצים ומשאבים )ארגוניים, כספיים, מקצועיים ומחשוביים( במטרה להגן על מערך 

טכנולוגיות המידע שלה ולמזער את סיכוני אבטחת המידע, לרבות: )א( ביצוע תוכניות עבודה שנתיות להגנת 

משפרת ויזומה(; )ב( ביצוע סיקרי סיכונים ובדיקות חוסן; )ג( עריכת הדרכות  סייבר )פעילות שוטפת, מתקנת,

מודעות, תקופתיות, כלליות ופרטניות; )ד( הטמעת כלים טכנולוגיים מתקדמים ליישום וביצוע נהלי ומדיניות 

 אבטחת המידע; )ה( הטמעת כלים טכנולוגים פרואקטיביים לזיהוי ונטרול אירועים.

דיניות אבטחת המידע, החברה אימצה נהלים שונים המותאמים להתמודדות עם סיכונים כמו כן, כחלק ממ

אפשריים הגלומים במתקפות סייבר, כגון: סיווג וטיפול במידע, תגובה לאירוע אבטחת מידע, הנחיות לעובדים 

גרי מידע, בנושא אבטחת מידע, בקרת גישה, גיבוים ושחזורים, בקרה על כניסת עובדים ומבקרים, טיפול במא

 ניהול משתמשים וסיסמאות וכן אבטחת מידע במדור משאבי אנוש.

 כמו כן, החברה התקשרה עם מבטח בפוליסת ביטוח סיכוני סייבר.

 החברה לפעילות יחודייםיה סיכונים 

 אשרהממשלתי/ציבורי,  במגזריעד עיקרים את החברות הפועלות  כשווקירואה  החברה - לקוחות במגזרי לותת

 22.8% -כ היוו אשרטק -וההי המחשוב בתחומי הפועלות החברות את, 2019 בשנת החברה ממכירות 29.8% -כ היוו

 2019 בשנת החברה ממכירות 8.1% -כ היוו אשר התעשייה בתחומי הפועלות החברות את , בשנת החברה ממכירות

. החברה 2019 בשנת החברה ממכירות 6.7% -כ היוו אשר וביטוח בנקאות הפיננסי םבתחו הפועלות החברות ואת

תלויה במגזרי לקוחות אלו באופן שאם תחול ירידה משמעותית בפעילות בישראל בתחומים דלעיל או שלקוחות 

מהתקשרויות הקבוצה  חלק. החברה של העסקיות בתוצאות משמעותית הרעה להיגרםייכנסו לקשיי נזילות, עלולה 

חידוש התקשרות כאמור מצד עורך המכרז בתום תקופת ההתקשרות -איעם לקוחותיה נובעים מזכייה במכרזים. 

באופן  במכרזים חדשים עלולים לפגוע זכייתה של הקבוצה-המקורית, אי זכייתה של הקבוצה במכרזי המשך וכן אי

 . הקבוצה בהכנסותמהותי 

 תלות קיימת( 8.8.3פעילות ייצוג יצרני תוכנה )המתואר לעיל בסעיף   לתחום - תוכנה מספקי שיווק בזכויות לותת

 . IBM –ספק תוכנה עיקרי מ השיווק בזכויות

שיווק  בתחוםפועלות  אשרהנכדה הראל טכנולוגיות  ולחברהלחברת הבת וואן מערכות  -בספקי חומרה  תלות

 HPI,HPEמול  םהסכמיהתלות ביצרניות מערכות מחו"ל.  קיימת( 9.8.1מערכות מחשבים )המתואר לעיל בסעיף 

,Lenovo  בלעדיות, דבר שמאפשר לחברות היצרניות להביא לסיום את היחסים ביניהן לבין  לחברהאינם מעניקים

  לא תעמוד ביעדי מכירות. החברהבכל עת שיחפצו ומכל סיבה, ובעיקר אם  החברה

הראל טכנולוגיות  ושלחשיפה בגין ירידת ערך המלאי של וואן מערכות  לחברה -בגין ירידת ערך המלאי  חשיפה

  .שונים מדגמים מוצרים וייצור המחשבים בתחום תכופים טכנולוגיים שינויים בשל

 כלל בדרך - ללקוחות ומוכרת מספקים רוכשת שהחברה וחומרה תוכנה למוצרי ביחס - לקוחות אשראי יכוןס

 נוהגת אינה החברה כלל בדרך, כן כמו. הלקוח"י ע בפועל בגינם התשלום שמתבצע לפני מהספק המוצרים נרכשים

 על חובות תשלום אי דלעיל בנסיבות. אשראי סיכוני בביטוח מבוטחת ואינה החוב החזר להבטחת בטוחות לדרוש

 השווקים כניסת בנוסף. החברה של העסקיות בתוצאות לרעה מהותית לפגיעה לגרום עשוי לקוחות מספר ידי

 .זה לסיכון החברה חשיפת את להגביר עלולה למיתון המקומי והשוק הגלובאליים
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פועלת, בין היתר, בשווקים מתעוררים ומתפתחים אשר רק לאחרונה נכנסו לעולם  החברה -גיאוגרפי  יכוןס

העסקיים המקובלים בעולם המערבי. לאור  הגיםומהנהעסקיים במדינות אלו, שונים  הגיםוהנ .הכלכלה החופשית

עלולה החברה להיות חשופה לסיכונים שיגרמו בשל בעיית אדפטציה של הדין המקומי למקובל בעולם  ,האמור

המערבי. כמו כן, חשופה החברה לסיכונים הנובעים מעצם הפעילות במדינות זרות )לרבות סיכונים פוליטיים, 

 של הפעילות להיקפי ביחס נמוכים בהיקפים הינהבחו"ל )במצטבר(  הפעילות, מדיניים וסיכוני כלכלה מקומית(

 הכנסות מחזור מבחינת והן המושקעים המשאבים מבחינת הן, החברה לפעילות ביחס זניחה והינה, החברה

 . ורווחיות

  בטבלה טיבם פי על הסיכון גורמי צגתה 

 קיימים בפועל כי וייתכן בלבד החברה של הערכה סמך על הינם החברה של השפעתם ומידת הסיכון גורמי זיהוי

  .לעיל מהאמור שונה שהשפעתם או זוהו שטרם סיכון גורמי

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

 החברה עסקי על הסיכון גורם של ההשפעה מידת

 קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה השפעה 

 מקרו סיכוני

   + "חהמט של החליפין בשער ירידה

 +   המדד בשיעור שינוי

  +  בשער הריבית שינוי

   + בשוק מיתון

   + ובטחוני כלכלי מצב

  +  קורונה - עולמית מגיפה

 ענפיים סיכונים

   + טק-ההיהאדם בתחום  כחבמצב  שינויים

   + תחרות

   + המידע טכנולוגיות בתחום ממשלתי תקציב

   + סייבר סיכוני

 לחברה ייחודיים סיכונים

   + לקוחות במגזרי תלות

 וספקי תוכנה מספקי שיווק בזכויות תלות
   + חומרה

  +  המלאי ערך בגין חשיפה

   + אשראי סיכון

 +   סיכון גאוגרפי
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 "למנכ, אייל עדי        ניצן ספיר, יו"ר דירקטוריון                                               

 2020, במרץ 15: תאריך
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 שתיים עשרהשל  לתקופה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
 2019 דצמברב 31סתיימה ביום החודשים ש

( מתכבד להגיש את הדוחות המאוחדים "החברה": ןלהל) טוריון של חברת וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מקדירה

 (."לתקופהן: "להל) 2019בדצמבר  31ביום סתיימה הששל החברה לשנה 

 תיאור תמציתי של החברה )והחברות המאוחדות( וסביבתה העסקית

 עהחברה עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות )להלן: "הקבוצה"( באספקת שירותי טכנולוגיות מיד

.(Information Technology Services) אנשי תוכנה, תמיכה ואינטגרציה המספקים  3,500 -הקבוצה מעסיקה מעל ל

  .שירותי מחשוב מגוונים למגוון רחב של לקוחות בשוק הישראלי

 למועד פרסום הדוח פעילות הקבוצה מתמקדת בשלושה מגזרי הפעילות הבאים: 

  תוכנהושירותי  פתרונותמגזר 

ושירותי תוכנה. החברה מלווה את לקוחותיה  מוצריםבפיתוח, יישום והטמעת פתרונות, החברה פועלת במסגרת מגזר זה, 

 הטכנולוגיות המובילות בתעשייה. על בסיסהחל משלב הייעוץ והאפיון ועד לשלב הבדיקות וההטמעה 

רחב של סקטורים במשק.  ( למגווןERPענפה ורחבה ביישום, פיתוח והטמעה של מערכות ליבה ארגוניות )לחברה פעילות 

. ,OneERP, Priority  SAP, Oracle, NetSuiteטכנולוגיות ומוצרים מובילים כגון : ום זה פועלת החברה במגווןחבת

, על בסיס מגוון (CRMמערכות ניהול לקוחות, מכירה ושירות )מגוונת ביישום, פיתוח והטמעה של בנוסף, לחברה פעילות 

  .,Pivotal Salesforce, ServiceNow, MS Dynamics כגון: טכנולוגיות

והאנליטיקה, שירותי ענן,  BI -, החברה עוסקת בנוסף במתן פתרונות מתקדמים בתחום הפתרונות כולליםכחלק ממתן 

 מערכות דיגיטליות, פיתוחים במובייל ומערכות ייעודיות לסקטורים ספציפיים.   

  ומחשוב תשתיות פתרונותמגזר 

שיווק ויישום פתרונות תשתיות הכולל :  בתחום התשתיות מעניקה הקבוצה מגוון רחב של פתרונותבמסגרת מגזר זה 

אספקת שירותים מקצועיים מגוונים כשירותי מגוון פתרונות ושירותים בתחום מחשוב הענן,  ,מחשוב, אחסון ותקשורת

הינן בעיקר מתוצרת  ידי הקבוצה על המשווקות המיחשוב. מערכות מגוונים מיחשובותמיכה במערכי  האחזקסיסטם ו

 . Lenovo -ו IBM ,HPהחברות 

  תמיכה מרכזי הפעלת באמצעות לארגונים המחשוב בתחום מנוהלים שירותים מכלול אספקתמגזר 

 Helpאלו כוללים הקמה והפעלה של מרכזי תמיכה ) שירותים החברה מרכזי תמיכה טכנולוגיים.מגזר זה מפעילה במסגרת 

Desk לסייע בפתרון בעיות  ואשר נועד גלובליות, מובילות בתחומןמקומיות ו חברותל טכנולוגיים( המספקים שירותי תמיכה

מערכות הפעלה ואפליקציות ייעודיות  ,אינטרנט רשתותוכן הפעלת מרכזי תמיכה לתוכנה, חומרה, , טכנולוגיות של הלקוחות

 ותפעול חדרי מחשב. 

הרחבת הפעילות לטכנולוגיות ושווקים , תוך מואצת החברה למימוש אסטרטגיית צמיחה, פעלה הנהלת השנהבמהלך 

 שימת דגש על מיקוד הצמיחה במגזר הפתרונות ושירותי התוכנה, המהווה מגזר ליבה מרכזי בחזון החברה. חדשים ותוך 

, חיבור ומיזוג לריענון שכבת ההנהלהכאמור לעיל, פעלה החברה  במקביל למיקוד האסטרטגי בהאצת הצמיחה

פעילויות קיימות לטובת היערכות טובה יותר מול ההזדמנויות בשוק והעברת סמכויות ואחריות מלאה יותר מהמטה 

 אל החטיבות התפעוליות על מנת לאפשר לחברה יכולת טובה יותר לעמוד מול אתגרי השוק. 
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לתוצאות הכספיות אשר מפורטות בהמשך  הביאלעיל,  ועיקרי התוכנית כפי שפורטיווח של בתקופת הד המימוש

ברווח הנקי של  26% -ו ברווח התפעולי 33% -לגידול של כהתוכנה, ובהכנסות מגזר  26% -של כושעיקרן צמיחה 

 .2019בדצמבר  31החברה בשנה שנסתיימה ביום 

הונו , הסברי הדירקטוריון לגבי מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעילותו

 :ם שלוהעצמי ותזרימי המזומני

 :להלן עיקרי התוצאות הכספיות

  באלפי ש"ח -תמצית נתוני רווח והפסד 

 וםהחודשים שהסתיימו בישלושת ל ביום סתיימה השנה של 

 31/12/2019 31/12/2018 
 -שינוי ב

% 
 % -שינוי ב 31/12/2018 31/12/2019

 %9.3 400,078 415,720 %12.3 1,432,374 1,608,271 הכנסות

 %5.10 68,756 75,967 %16 241,712 317,280 רווח גולמי

       

 16.4% (19,399) (22,582) 10.7% (74,083) (81,985) הוצאות מכירה ושיווק

 6.9% (18,984) (20,290) 12% (72,569) (81,266) הוצאות הנהלה וכלליות

 - (858) 350 - (858) 8,086 אחרות )הוצאות( הכנסות

 %3.13 29,515 445,33 %32.9 94,202 125,152 רווח תפעולי

   -   - 

 37.9% (2,384) (3,287) 79.2% (8,059) (14,443) הוצאות מימון, נטו

 9.4% (6,470) (7,076) 34.8% (18,048) (24,326) הוצאות מיסים על הכנסה

 %11.8 791,20 23,235 %26 073,69 87,029 רווח נקי

EBITDA 167,283 110,517 51.4% 46,459 34,290 35.5% 

 

 רווח נקי המיוחס ל:

      

 11.5% 19,247 21,457 25.4% 65,700 82,399 בעלי מניות החברה

 15.1% 1,544 1,778 37.3% 3,373 4,630 זכויות שאינן מקנות שליטה

 %11.8 791,20 23,235 %26 073,69 87,029 רווח נקי
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  ניתוח תוצאות רווח והפסד

 לעומת התקופה המקבילה  2019 דצמברב 31ביום  בשנה שהסתיימהבהכנסות  12.3%-גידול של כ - הכנסות

, בעיקר בתחום יישומים מכניסה לאיחוד של חברות שאוחדו לראשונה בתקופת הדוח עיקר הגידול נובע אשתקד.

 ובע מפעילויות בתחוםשבעיקר נבחלקו מגידול אורגני בפעילויות החברה ו .BIופעילות  SAPמבית  ERP-בתחום ה

 ן.מיחשוב הענ אפליקציות

 לעומת התקופה המקבילה  2019 דצמברב 31ביום  בשנה שהסתיימהברווח הגולמי  16%-גידול של כ - רווח גולמי

 .מגידול בהיקף פעילות החברהבעיקר אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע 

 31ביום  שנה שהסתיימהוק והנהלה וכלליות בהוצאות מכירה שיו – הוצאות מכירה שיווק והנהלה וכלליות 

 מיליון ש"ח 146.7 -מהמכירות, לעומת כ 10.1% -מיליון ש"ח, שהיוו כ 163.2 -הסתכמו בכ 2019 דצמברב

מהמכירות. הגידול בהוצאות מכירה שיווק והנהלה וכלליות נובע  10.2%-, שהיוו כבתקופה המקבילה אשתקד

 . שאוחדו לראשונה בתקופת הדוחברובו מכניסה לאיחוד של חברות 

 ממניות חברת  50%הכנסות אחרות נובעות מרווח שנוצר מעליה לשליטה בעקבות רכישת  – הכנסות אחרות

 .2019בדצמבר  31המאוחדים ליום  לדוחות הכספיים 31. לפרטים נוספים ראה ביאור בע"מ אי.סי.אס.סי

 לעומת התקופה  2019 בדצמבר 31ביום  סתיימההשבשנה ברווח התפעולי  33% -גידול של כ - רווח תפעולי

הגידול ברווח התפעולי נובע מהסיבות שפורטו לעיל. סך כל השפעת היישום לראשונה של תקן  .המקבילה אשתקד

ברווח  הביאה לגידול 2019 דצמברב 31חודשים שהסתיימו ביום  שתיים עשרהלתקופה של  IFRS-16 חשבונאות

ראה ביאור  IFRS-16 לפרטים נוספים אודות השפעה של  תקן חשבונאות .חאלפי ש" 131 -התפעולי בסך של כ

 .לדוחות הכספיים 3

 EBITDA - ב 51.4%-גידול של כ- Ebitda לעומת התקופה המקבילה  2019דצמבר ב 31ביום  בשנה שהסתיימה

לפרטים נוספים .  IFRS-16 אשתקד. הגידול נובע מהגידול ברווח התפעולי וכן מיישום לראשונה של תקן חשבונאות

 .2019בדצמבר  31המאוחדים ליום  לדוחות הכספיים 18ראה ביאור  IFRS-16 אודות השפעה של  תקן חשבונאות

 לעומת הרווח הנקי בתקופה  2019 דצמברב 31ביום  בשנה שהסתיימהברווח הנקי  26% -גידול של כ - רווח נקי

 .הגידול ברווח הנקי נובע מהסיבות שפורטו לעיל אשתקד. המקבילה

 לעומת  2019 דצמברב 31ביום  בשנה שהסתיימהבהוצאות המימון נטו  79.2% -גידול של כ - הוצאות מימון נטו

ר הגידול בהוצאות המימון בתקופת הדוח וברבעון נובע עיק אשתקד. הוצאות המימון נטו בתקופה המקבילה

 .מהשפעה של תקני חשבונאות כמפורט בטבלה בהמשך

 24,326הסתכמו הוצאות המיסים לסך של  2019 דצמברב 31ביום  בשנה שהסתיימה – הוצאות מיסים על הכנסה 

 34.8% -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ 18,048 -אלפי ש"ח, לעומת הוצאות מיסים בסך של כ

לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מגידול ברווח לפני מס וכן מסגירת התחייבות מס בתקופה 

 .המקבילה אשתקד

 

 

 

 

 

 



 

      www.one1.co.il 4 

 

 באלפי ש"ח-פירוט הוצאות מימון

 ביום לשנה שהסתיימה 

 % -שינוי ב 31/12/2018 31/12/2019 

שערוך התחייבות בגין הוצאות 
 התחייבות צירוף עסקים ותמורה מותנית

5,800 3,371 72% 

 - - IFRS16 1,182הוצאות בגין 

הוצאות מימון בהתאם לתקני  "כסה
 חשבונאות

6,982 3,371 107.1% 

 59.2% 4,688 7,461 הוצאות מימון שוטפות

 79.2% 8,059 14,443 הוצאות מימון, נטו"כ סה

  באלפי ש"ח -לפי מגזרי פעילות עסקית תמצית תוצאות 

  :הכנסות 

 ביום לשנה שהסתיימה 

 % -שינוי ב 31/12/2018 31/12/2019 

 26.1% 626,849 790,294 פתרונות ושרותי תוכנה

 0.07% 692,782 693,269 פתרונות תשתיות ומחשוב

 10.5% 127,968 141,466 שירותים מנוהלים

 12.2% 1,447,599 1,625,029 סה"כ

 - (15,225) (16,758) התאמות

 %12.3 1,432,374 1,608,271 סה"כ הכנסות 

 

  :רווח תפעולי 

 ביום לשנה שהסתיימה 

 % -שינוי ב 31/12/2018 31/12/2019 

 30.7% 62,310 81,461 פתרונות ושרותי תוכנה

 19.4% 33,739 40,280 פתרונות תשתיות ומחשוב

 5.7% 5,767 6,096 שירותים מנוהלים

 25.6% 101,816 127,837 סה"כ

 - (858) 8,086 אחרות )הוצאות( הכנסות

 59.4% (6,756) (10,771) הוצאות לא מיוחסות

 %9.32 94,202 152,125 סה"כ רווח תפעולי
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 :מגזר פתרונות ושירותי תוכנה

  אלפי ש"ח, לעומת  790,294 -הסתכמו לסך של כ 2019, דצמברב 31שהסתיימה ביום  בשנהההכנסות לתקופה

לעומת התקופה המקבילה  26.1% -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ 626,849 -הכנסות של כ

בעיקר בתחום  חברות שאוחדו לראשונה בפעילות מגזר זה עיקר הגידול בהכנסות נובע מהכנסות שלאשתקד. 

  .BIופעילות  SAPמבית  ERP-יישומים בתחום ה

  אלפי ש"ח, לעומת רווח  81,461 -הסתכם לסך של כ 2019, דצמברב 31שהסתיימה ביום  בשנההרווח התפעולי

לעומת התקופה המקבילה  30.7%-אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ 62,310 -תפעולי של כ

ובחלקו מתוצאות חברות שאוחדו  במגזר פעילות זה אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נובע בחלקו מגידול אורגני

 .לראשונה בפעילות מגזר זה

 :מגזר פתרונות תשתיות ומחשוב

  אלפי ש"ח, לעומת  693,269 -כ הסתכמו לסך של 2019, דצמברב 31שהסתיימה ביום  בשנהההכנסות לתקופה

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  692,782 -הכנסות של כ

  אלפי ש"ח, לעומת רווח  40,280 -הסתכם לסך של כ 2019, דצמברב 31ום שהסתיימה בי בשנההרווח התפעולי

  לעומת התקופה המקבילה. 19.4% -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  גידול של כ 33,739 -תפעולי של כ

 :מגזר שירותים מנוהלים

  אלפי ש"ח, לעומת הכנסות של כ 141,466 -הסתכמו בכ 2019, דצמברב 31שהסתיימה ביום  בשנהההכנסות- 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול  10.5%אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של  127,968

 לדוחות הכספיים 31לפרטים נוספים ראה ביאור ). בע"מתמיכה  בהכנסות נובע בעיקר מאיחוד חברת אי.סי.אס.סי

 .(2019בדצמבר  31המאוחדים ליום 

  אלפי ש"ח, לעומת רווח תפעולי  6,096 -הסתכם בכ 2019, דצמברב 31שהסתיימה ביום  לשנההרווח התפעולי

עיקר  לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 5.7% -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ 5,767 -של כ

לדוחות  31הגידול נובע מכניסתה לאיחוד של חברת אי.סי.אס.איי תמיכה בע"מ )לפרטים נוספים ראה ביאור 

  .(2019בדצמבר  31הכספיים המאוחדים ליום 

  תמצית תזרימי המזומנים באלפי ש"ח 

 31/12/2019 31/12/2018 
 -שינוי ב

% 
 הסבר

מזומנים שנבעו 
 מפעילות שוטפת

83,091 61,768 34.5% 

שנה שהסתיימה הגידול במזומנים שנבעו מפעילות שוטפת ב
לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע  2019 דצמברב 31ביום 

תקן חשבונית  ויישום לראשונה של משינויים בסעיפי ההון החוזר
IFRS 16. 

מזומנים ששימשו 
 לפעילות השקעה

(62,640) (33,146) 89% 
 31ביום  בשנה שהסתיימה השקעה פעילותל ששימשו המזומנים

 לרכישת חברות מאוחדות. בעיקר שימשו 2019 דצמברב

מזומנים ששימשו 
 לפעילות מימון

(65,274) (47,110) 38.6% 
 31ביום  בשנה שהסתיימה מימוןפעילות ששימשו ל המזומנים

ויישום לראשונה  שימשו בעיקר לתשלום דיבידנד 2019 דצמברב
 .IFRS 16תקן חשבונית  של
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 באלפי ש"ח -תמצית נתוני הדוח על המצב הכספי 

 31/12/2019 31/12/2018 
 -שינוי ב

% 
 הסבר

 (0.5%) 585,120 582,362 רכוש שוטף

ביתרת המזומנים ושווי  בעיקר מקיטוןברכוש השוטף נובע  הקיטון
מקיטון ביתרת המלאי בסך אלפי ש"ח,  44,754מזומנים בסך של 

ביתרת נכסי מיסים שוטפים בסך של  ןמקיטוש"ח, אלפי  5,952של 
ביתרת הלקוחות בסך גידול קיטון זה קוזז על ידי ש"ח. אלפי  1,972

 2,052ביתרת החייבים בסך של  ומגידולש"ח, אלפי  47,868של 
 .אלפי ש"ח

 22% 36,768 44,842 רכוש קבוע

בעקבות  נוסףאשר  מרכוש קבוענובע בעיקר  קבועהגידול ברכוש ה
בתקופת הדוח )לפרטים נוספים ראה ביאור  ושנרכשת ואיחוד חבר

וממעבר מטה החברה למשרדים חדשים  לדוחות הכספיים(. 11
 בפתח תקווה.

נכסי זכות 
 שימוש

 .IFRS-16יישום לראשונה של תקן חשבונאות נכס שנוצר בעקבות  - - 91,051

נכסים בלתי 
 מוחשיים

287,987 189,995 51.6% 

בעיקר מנכסים בלתי מוחשיים אשר הגידול ברכוש האחר נובע 
בתקופת הדוח )לפרטים  שנרכשות ונוספו בעקבות איחוד חבר

 31המאוחדים ליום  לדוחות הכספיים 31נוספים ראה ביאור 
 (.2019בדצמבר 

התחייבויות 
 שוטפות

475,262 417,135 13.9% 

ביתרת חלויות  מגידולבהתחייבויות שוטפות נובע בעיקר  הגידול
בסך  IFRS-16שוטפות של התחייבויות חכירה בעקבות יישום תקן 

אשראי מתאגידים בנקאיים ביתרת  מגידול ,ש"חאלפי  29,156  של
 ,אלפי ש"ח 17,333בסך של  וחלויות שוטפות בגין אגרות חוב

ש"ח, אלפי  16,713בסך של זכאים ויתרות זכות מגידול ביתרת 
בגין צירופי עסקים ותמורה מותנית בסך  מגידול ביתרת התחייבות

ומגידול ביתרת התחייבויות מיסים שוטפים ש"ח, אלפי  11,088של 
גידול זה קוזז על ידי קיטון ביתרת ספקים ש"ח. אלפי  2,788בסך 

 ש"ח. אלפי  18,951ונותני שירותים בסך של 

התחייבויות 
 לזמן ארוך

229,299 121,370 88.9% 

מגידול בהתחייבות הגידול בהתחייבויות לזמן ארוך נובע בעיקר 
יישום לראשונה  בעקבותאלפי ש"ח  63,165בגין חכירה בסך של 
מגידול בהתחייבויות לתאגידים  ,IFRS-16של תקן חשבונאות 

מגידול בהתחייבויות ש"ח, אלפי  45,154בנקאיים ואחרים בסך של 
מגידול בהתחייבות בגין  ח,ש"אלפי  10,028בסך של  למסים נדחים

יות , מגידול בהתחייבוש"חאלפי  3,891הטבות לעובדים בסך של 
 .אלפי ש"ח 2,579בגין צירופי עסקים ותמורה מותנית בסך של 

על ידי קיטון ביתרת אגרות חוב בסך של בחלקו גידול זה קוזז 
 אלפי ש"ח. 16,888

 9.4% 298,748 326,745 הון עצמי

אלפי ש"ח נובע בעיקר מהרווח  27,997 -הגידול בהון בסך של כ
אלפי ש"ח. גידול זה קוזז  87,029 -הנקי בתקופת הדוח בסך של כ

 52,922 -במהלך התקופה בסך של כ שחולקבחלקו על ידי דיבידנד 
 אלפי ש"ח.
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  באלפי ש"ח -יתרות נכסים נזילים וחוב "נטו" 

 31/12/2019 31/12/2018 

 105,304 60,550 מזומנים ושווי מזומנים

 (39,454) (56,787) אשראי לזמן קצר

 (40,146) (85,300) אשראי לזמן ארוך

 (42,188) (25,300) אגרות חוב

 (484,16) (837,106) חוב "נטו" )אשראי לזמן קצר ולזמן ארוך בניכוי מזומנים ושווי מזומנים(

 מימון מקורות

האשראי של הקבוצה ממקורות אשראי  יתרותבדבר מקורות המימון של הקבוצה, ובכלל זאת פרטים ביחס  לפרטים

 15 סעיף ראו, זה דוח למועד נכון הקבוצה ידי על, וכן מסגרות האשראי וניצולן 31.12.2019בנקאיים ולא בנקאיים ליום 

 . זה לדוח המצורף התאגיד עסקי תיאור בפרק

 דרכי ניהולםחשיפה לסיכוני שוק ו

  דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

 האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה

, סמנכ"ל הכספים. לפרטים בדבר השכלתו, כישוריו וניסיונו העסקי של אורי אנוךהאחראי בחברה לניהול סיכוני שוק הינו 

)"תקנות  1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לא לתקנות 26בחמש השנים האחרונות לפי תקנה  אנוךמר 

 .וחות"(, ראו פרק ד' לדוח התקופתיהד

 תיאור סיכוני השוק

להערכת החברה קיימים מספר גורמי סיכון עיקריים העשויים להשפיע לרעה על תוצאות פעילותה העסקית של החברה: 

 .חירים לצרכן, סיכוני אשראי וסיכונים ענפייםשינויים בשער החליפין של הדולר, שינויים במדד המ

פעילויות וואן מערכות והראל טכנולוגיות חשופות לשינויים בשער הדולר בשל מלאי אשר  - שינוי בשער החליפין של הדולר

ח נרכש בערכים דולריים, ופיחות של השקל מול הדולר מיום הרכישה ועד ליום האספקה ללקוח, גורם לקיטון בשיעורי הרוו

  .של השקל מול הדולר בשער 7.79%בשיעור של הגולמי. במהלך התקופה חלה ירידה 

פועלת במגזרי פעילות רבים ומגוונים: מגזר ציבורי, פיננסי, ביטחוני, תעשיה,  החברה - במשק הכלכלית בסביבה שינויים

 מושפעת החברה פעילותתוצאות החברה מושפעות משינויים במגזרי המשק השונים. כך שטק, קמעונאות ועוד, -מסחר, היי

 ומשינויים במגזרי השוק בהם פועלת החברה. והעולמי הישראלי במשק כלליות ממגמות ישירות
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ם דירקטוריון החברה דן בישיבתו האחרונה בהשלכות אירועי הקורונה, והחליט, כי לאור אי הוודאות לגבי משך האירועי

את חלוקת הדיבידנד בגין הרבעון  בשלב זה בעלי המניות ועובדיה של החברה, להשעות כלפיוהיקפם, ומתוך אחריות 

יצוין, כי נכון להיום אין לאירועי הקורונה  ,החברה עוקבת אחר האירועים ותעדכן במידת הצורך .2019הרביעי של שנת 

 השפעה מהותית על פעילות החברה.

קיימת לה יכולת פיננסית טובה להתמודד עם משבר הקורונה וזאת לאור תזרים המזומנים שלה, מגוון להערכת החברה 

 .ופיזור רחב של לקוחותיה, ומסגרות האשראי הזמינות לניצול

מובהר כי הערכותיה של החברה בדבר יכולתה להתמודד עם משבר הקורונה כאמור לעיל, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, 

, אשר מבוססות, בין היתר, על הנתונים שבידי החברה נכון למועד זה. לפיכך, 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"חכהגדרתו 

 ככל שיחול שינוי בנתונים כאמור, עשויות הערכותיה של החברה שלא להתממש או להתממש באופן שונה.

 ור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה. לפרק תיא 23לפרטים נוספים לגבי סיכוני השוק שהחברה חשופה להם, ראו סעיף 

, לעיל למצוין פרט .להלן המתוארת הסיכונים ניהול מדיניות את תואם בפועל הסיכונים ניהול החברה דירקטוריון להערכת

 . שוק לסיכוני החברה בחשיפת מהותי שינוי חל לא הדוח בתקופת

 מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק

על סיכוני השוק להם עתידה להיות החברה חשופה ועל התפתחויות חריגות בשווקים  דירקטוריון החברה מקבל דיווח

השונים, ככל שישנן, בהם פועלת החברה, וכן קובע באופן פעיל את אופן ניהולם של סיכוני השוק הקיימים. באשר לסיכוני 

דים נוספים, אם בכלל, עליה לנקוט השוק הקיימים היום, מעבר למפורט לעיל, הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף, באילו צע

 בשלב זה להקטנת הסיכונים, תוך בחינת העלויות הכרוכות בכך.

 

 מימושה ואופן שוק סיכוני ניהול מדיניות על הפיקוח

להלן אמצעי הפיקוח למימוש המדיניות הננקטים על ידי החברה: )א( הגדרת אחריות ניהולית לניהול הסיכונים המשמעותיים; 

)ב( דיווח לדירקטוריון על התפתחויות חריגות; )ג( דיווח ופיקוח על מדיניות האשראי והשקעות וביצוע הוראותיהם. במקרה 

 רך בחינת המדיניות וקבלת החלטות. של התפתחויות חריגות מדווחת ההנהלה לצו

 הצמדה בסיסי מאזן

 בדוחות הכספיים. 26ראה ביאור 

 2019 בדצמבר 31רגישות בגין שינויים בגורמי שוק ליום  מבחני

רגישות לשווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן וכן אלו שאינם מוכרים אך שלגביהם קיימת התקשרות  ניתוחי להלן

איתנה. במסגרת ניתוחי הרגישות נבדקה השפעת השינוי במחירי השוק של השווי ההוגן של הרכיבים האמורים, וצוין 

  במחירי השוק. 10%-ו 5%ה של הרווח או ההפסד שנוצר בשווי ההוגן הכלכלי כתוצאה משינויים מעלה ומט
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 /שקלדולר מטבע החליפיןרגישות לשינוים בשער 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן  

  10% 5% 3.456 (5%) (10%) 

 (1,110) (555) 11,098 555 1,110 מזומנים

 (2,263) (1,132) 22,627 1,132 2,263 וחייבים לקוחות

 3,112 1,555 (31,114) (1,555) (3,112) וזכאים  ספקים

      

 (261) (132) 2,611 132 261 סה"כ

 

 

 /שקלאירורגישות לשינויים בשע"ח 

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 

 10% 5% 3.8782 (5%) (10%) 

 (332) (165) 3,313 165 332 מזומנים

 (562) (281) 5,614 281 562 וחייבים לקוחות

 (25) (13) 252 13 25 רכוש קבוע

 (341) (171) 3,409 171 341 ומיסים נדחיםרכוש אחר 

 312 156 (3,120) (156) (312) וזכאים ספקים

 37 18 (365) (18) (37) ומעביד, נטהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד 

 (911) (456) 9,103 456 911 סה"כ

 לצרכן המחירים במדד לשינויים רגישות

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 

 3% 2% 1%  (1%) (2%) (3%) 

 (32) (21) (11) 1,073 11 21 32 חייבים

 (220) (146) (73) 7,320 73 146 220 נכסי מיסים שוטפים

 (56) (37) (19) 1,857 19 37 56 נכסי מס לזמן ארוך
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 (2,732) (1,821) (911) 91,051 911 1,821 2,732 נכסי זכות שימוש

 206 137 69 (6,856) (69) (137) (206) התחייבות מסים שוטפים

 875 583 292 (29,156) (292) (583) (875) התחייבות זמן קצר חכירה

 1,917 1,278 639 (63,914) (639) (1,278) (1,917) התחייבות זמן ארוך חכירה

 (42) (27) (14) 1,375 14 27 42 סה"כ

 

 רגישות לשינוים בריבית השקלית נומינלית

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 

 2% 10% 5%  (5%) (10%) (2%) 

 (5,293) (627) (314) (94,290) 314 627 5,293 שקליות נומינליות-הלוואות

 (1,199) (36) (18) (44,313) 18 36 1,199 אגרות חוב שקליות לא צמודות

 634 107 54 (31,684) (54) (107) (634) הלוואות בריבית משתנה

 (5,858) (556) (278) (170,287) 278 556 5,858 כסה"

 השפעות של תנודות במחירי שוק על מכשירים פיננסים נסחרים

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 

 5% 2% 1%  (1%) (2%) (5%) 

 2,216 886 443 (44,313) (443) (886) (2,216) סדרה ג' חוב אגרות

 2,216 886 443 (44,313) (443) (886) (2,216) סה"כ
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 גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי הוראות

 ורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיתטירקד

 מר: להלן כמפורט ופיננסית חשבונאית מיומנות בעלי דירקטורים ארבעהבדירקטוריון החברה  מכהנים הדוח למועדנכון 

 וניסיונם כישוריהם, השכלתם בדבר לפרטים. ומר עדי אייל "ת(דבשטרן ) אלומר דני עמיר דינה' גב"צ(, דח) הראל רונן

 . התקופתי לדוח' ד פרק ראוהדוחות,  לתקנותא 26 תקנה לפי האחרונות השנים בחמש"ל הנ הדירקטורים של העסקי

לפיה ככל שאין בחברה בעל  החברה בדירקטוריון תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר הוראה כוללתקנון החברה 

 בחברה שיש וככל תלויים בלתי דירקטורים הדירקטוריון רוב יהיה"( שליטה בעלשליטה )" בדבוקתשליטה או מי שמחזיק 

  .תלויים בלתי דירקטורים, לפחות ,הדירקטוריון חברי מבין שליש יהיו שליטה בעל

 בדבר המבקר הפנימי בתאגיד במהלך שנת הדוח יגילו

 להלן פרטים בדבר רו"ח דניאל שפירא, המבקר הפנימי של החברה במהלך שנת הדוח.

  ריכוז הפרטים

 דניאל שפירא שם המבקר הפנימי

 1.1.15 המינוימועד 

עמידה בהוראות 
 הדין

שנים בביצוע  25-חשבון מוסמך המתמחה בביקורת פנים. למשרד ניסיון של כהמבקר הפנימי הינו רואה 
 ביקורת פנים בחברות ציבוריות והוא מתמחה במגוון רחב של תחומי פעילות. 

, 1999 -)ב( לחוק החברות, תשנ"ט 146למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף 
 להלן: "חוק הביקורת הפנימית"(.לחוק הביקורת הפנימית ) 8ובהוראות סעיף 

  המבקר הפנימי אינו עובד החברה, והוא נותן שירותים חיצוני לחברה.

 רואה חשבון -החברה התקשרה בהסכם שרותים עם  דניאל שפירא מתכונת העסקה

הממונה הארגוני על 
 המבקר הפנימי

  .אורי אנוךשל החברה, מר  סמנכ"ל הכספים

ועדת הביקורת והמבקר הפנימי הכינו רשימת נושאים אשר להערכתם מהווים מוקדי סיכון בחברה החברה,  תוכנית העבודה
 ואשר דורשים ביקורת של המבקר הפנימי.

, תלת שנתיתמגיש המבקר הפנימי לועדת הביקורת ולדירקטוריון הצעה לתכנית עבודה  אחת לשלוש שנים
אשר לדעתו טעונים בדיקה. ועדת הביקורת  הכוללת מספר נושאים מתוך רשימה זו או נושאים אחרים

ואת הנושאים שיבדקו על ידי המבקר  התלת שנתיתודירקטוריון החברה דנים ומאשרים את תכנית העבודה 
  הפנימי, ונושאים אלה נבדקים על ידי המבקר הפנימי בעבודתו השנתית.

יכול להמליץ על שינויים תוכנית העבודה אינה מותירה שיקול דעת למבקר הפנים, יחד עם זאת הוא 
 בתוכנית העבודה.
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התייחסות הביקורת 
לתאגידים מוחזקים 

  מהותיים

לקוחות כדלקמן: )א(  פעילות החברה וחברות המוחזקות על ידהנערכה ביקורת על  2019במהלך שנת 
  .לוגיסטייםמחסנים )ג(  -, ויישום המלצות דוחות ביקורת פנים)ב(  -, ובחברה לאוטומציה מכירות וגביה

  .2019שעות עבודה בשנת  420 היקף העסקה

היקף העסקת המבקר הפנימי נקבע בכל שנה עם אישור תכנית העבודה, בין היתר בשים לב להיקף תכנית 
 העבודה לשנה הרלבנטית, למורכבות תכנית העבודה, ולרגישות הנושאים הנבדקים באותה שנה.

 -הביקורת בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, והתקנים המקצועיים  המבקר הפנימי עורך את עריכת הביקורת
המועצה המקצועית. התקנים  -המתפרסמים ומתעדכנים שוטף על ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל 

המקצועיים המקובלים שעל פיהם עורך המבקר הפנימי את תכנית הביקורת כוללים, בין היתר, תקני תכונות 
אי תלות ואובייקטיביות מקצועיות וזהירות מקצועית ראויה; תכנית שיפור  ;ואחריות )מטרה, סמכות

ואבטחת איכות( ותקני ביצוע )ניהול הביקורת הפנימית; תכנון הביקורת; ביצוע הביקורת; דיווח על תוצאות; 
קנים הנ"ל, מעקב אחר תיקון ליקויים ועוד(. לדעת הדירקטוריון, המבקר הפנימי עומד בדרישות שנקבעו בת

וזאת בשים לב למקצועיותו של המבקר הפנימי, כישוריו, תקופת העסקתו על ידי החברה, היכרותו עם 
 החברה, והאופן בו הוא עורך, מגיש ומציג לחברה את ממצאי הביקורות הנערכות על ידו. 

לחוק הביקורת  9בסעיף כל הנתונים והמידע שמתבקשים על ידי המבקר הפנימי נמסרים לו, כאמור  גישה למידע
הפנימית, וכן ניתנת לו גישה חופשית למידע כאמור באותו סעיף, ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית 

 , לרבות לנתונים הכספיים.והחברות המוחזקות על ידה למערכות המידע של החברה

בחינת עסקאות 
מהותיות ע"י מבקר 

 הפנים

 לחוק החברות. 270מבקר הפנים לא בחן עסקאות כהגדרתם בסעיף  2019בשנת 

דין וחשבון המבקר 
 הפנימי

להלן פירוט המועדים בהם הוגש דין וחשבון בכתב על ממצאי המבקר הפנימי למנהל הכללי וליושב ראש 
 ועדת הביקורת והמועדים בהם התקיים דיון בוועדת הביקורת בממצאי המבקר:

תאריך הגשת הדו"ח להנהלת  נושא הביקורת
 החברה

 תאריך דיון בוועדת ביקורת

בחברה  לקוחות מכירות וגבייה
 לאוטומציה

16/07/2019 14/08/2019 

יישום המלצות דוחות ביקורת 
 פנים

2019/11/05 13/11/2019 

 20/02/2020 11/12/2019 מחסנים לוגיסטיים

הערכת הדירקטוריון את 
 פעילות המבקר הפנימי

להערכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של 
המבקר הפנימי, הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית 

 בחברה.
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 2018 2019  תגמול

 75 86 ₪שכר באלפי 

 370 420 שעות

 להיות השפעה לתגמול המבקר הפנימי על הפעלת שיקול דעתו המקצועי לדעת הדירקטוריון לא עשויה

  

 מהותיות בנותבחברה ובחברות  רפרטים אודות רואה החשבון המבק

 שם

 ושות' אלמגור זהר ברייטמןדלויט 

    שכר

 י ש"חאלפב  :2019 - 2018 השכר הכולל לשנים פירוט הלןל

   

 2019 2018 

   

 1,712 1,552 מס ושירותי ייעוץ, לביקורת הקשורים שירותים, ביקורת שירותי גיןב כרש

   

 10,002 8,936 ביקורת שירותי עבור עבודה בשעותסה"כ 

 

שכ"ט רואה החשבון המבקר נקבע על סמך הערכה של היקף העבודה הנדרש וכן ניהול משא ומתן באשר לתנאים המסחריים 

 טרחת הרו"ח המבקר הינו דירקטוריון החברה.של ההתקשרות. הגורם אשר אישר את שכר 

 תורומת

קיבלה החברה החלטה על מדיניותה בנושא תרומות. החברה רואה בתרומתה לקהילה בישראל ערך  2003ש מאי חודב

, ברהמהרווח הנקי של הח 1%חשוב ולכן אישר הדירקטוריון מדיניות תרומות במסגרתה החברה תתרום מדי שנה עד 

 שיקול לפי 25% -חינוכי לילדים ונערים ממשפחות מצוקה הממוקם בקרית מלאכי וכ דסלמו 75% -הבאה: כ רהוצשיתחלק ב

 .ח"ש אלפי 439-כ הינו 2019 בשנתשנתרם  הסכום"כ ה"ל. סהמנכ דעת
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 אומדנים חשבונאים קריטיים 

נדרשת הנהלת הקבוצה להשתמש באומדנים ולהניח הנחות לגבי  IFRS-בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לתקני ה

אשר השפעתם על הדוחות הכספיים אינה ניתנת לקביעה מדויקת במועד עריכתם. לעניין אומדנים אלו  םעסקאות או ענייני

 .הכספיים לדוחות 4 ביאור ראה

 פרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד שבמחזור

  בספטמבר  11החברה אגרות חוב נוספות )סדרה ג'( מכח דוח הצעת מדף מיום  הנפיקה 2014בחודש ספטמבר

 .אשר נכון למועד הדוח הינן עדין במחזור 2014

(:׳להלן פרטים הנוגעים לאגרות החוב )סדרה ג  

 השווי סך
 הנקוב
 במועד

 ההנפקה

 השווי סך
 הנקוב

 לתאריך
 "חהדו

 סכום
 הריבית
 שנצברה
  לתאריך

 "חהדו

 הערך
 הפנקסני
 שנכלל

"חות בדו
 הכספיים

 השווי
 הבורסאי

 סוג
 הריבית

 תשלום מועדי
 הקרן

 מועדי
 תשלום
 הריבית

 בסיס
 הצמדת

 /הקרן
הריבית 
 ותנאיה

האם הסדרה 
 מהותית*

85.250 
מיליון 

 .נ.ע ח"ש

43.348 
מיליון 
 ש"ח

116 
אלפי 
 ש"ח

42.35 
מיליון 
 ש"ח

42.63 
מיליון 
 ש"ח

  שנתית
בשיעור 

של 
3.2%  

תשלומים  10
חצי שנתיים 

רצופים ושווים, 
ישולמו ר שא

מאי ב 31ביום 
 30וביום 

 נובמברב
 2017בשנים 

 2022עד 
)כולל( באופן 
שהתשלום 
הראשון של 
הקרן ישולם 

 30ביום 
בנובמבר 

2017 
והתשלום 

האחרון ישולם 
במאי  31ביום 

2022. 

 פעמיים
בשנה 
 -ביום ה

 מאיב 31
 -הביום ו

30 
 נובמברב

 כל של
 אחת

 מהשנים
2015 
 ועד

2022 

ללא 
 הצמדה

 כן

  או יותר מסך התחייבויות התאגיד 5%סך התחייבויות התאגיד על פיה לתום שנת הדיווח מהוות  *

 ׳(:)סדרה גפרטים נוספים הנוגעים לאגרות החוב 

כחלק מתנאי שטר הנאמנות אשר נחתם בקשר עם הנפקת אגרות החוב כאמור : התחייבות לאי ביצוע חלוקה .1

פי תנאי אגרות החוב )סדרה ג'(, החברה -התחייבה החברה כי עד לסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על

, רק אם:)א(: ההון העצמי של החברה 1999-תהא רשאית לבצע חלוקה כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט 

קה והן בעקבותיה, ההון העצמי מיליון ש"ח, )ב( הן לפני החלו 110 -בניכוי סכום החלוקה לא יפחת אל מתחת ל

 EBITDA  -מסך המאזן, )ג( הן לפני החלוקה והן בעקבותיה יחס חוב נטו ל 17%של החברה של יפחת משיעור של 

 .3.5כהגדרתו בנספח א' לשטר הנאמנות( לא יעלה על )
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הכספיים של החברה ליום  לדוחות 22להתחייבות החברה לעמידה בהתניות פיננסיות ראו ביאור  אמות מידה פיננסיות:

.2019בדצמבר  31  

 :לשטר הנאמנות 5.5להלן אופן חישוב עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בסעיף  

 2019 דצמברב 31תוצאות החישוב נכון ליום  אמת המידה הפיננסית

ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 
 ש"חמיליוני  100

 "חש אלפי 326,745

העצמי של החברה לא יפחת משיעור ההון 
יה מסך המאזן על פי דוחות 14%של 

 הכספיים המאוחדים המבוקרים או
 הסקורים

31.7% 

 ׳(:דרוג אגרות החוב )סדרה ג 

 שם החברה המדרגת
הדירוג שנקבע למועד הנפקת 

 הסדרה
 הדירוג שנקבע למועד הדוח

 A1 A1 מדרוג בע"מ

 .(2019-01-094627)מס' אסמכתא  10.09.2019לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום     

לפרטים נוספים, לרבות בדבר התחייבות לאי יצירת שעבודים )שעבוד שלילי(, מגבלות על עסקאות מיזוג, שינוי  .2

מוקדם ועילות העמדה לפרעון  הפסקת דירוג או אי עמידה בהתניות פיננסיות, פדיון\שיעור הריבית כתוצאה בשינוי

-2014-01)מס' אסמכתא  11.9.2014מיידי יש לעיין בהוראות שטר הנאמנות אשר צורף לדוח הצעת המדף מיום 

 .( אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה156177

נכון למועד הדוח עומדת החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקיימים  .3

 . ה להעמדת תעודות ההתחייבות לפירעון מיידיעיל

הנאמן לאגרות החוב )סדרה ג'( הינו משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ )לשעבר זיו האפט חברה לנאמנויות  .4

 .03-6374354, ת"א טל' 46-48בע"מ( באמצעות מר רמי סבתי, מרחוב מנחם בגין 

 ,בשם הדירקטוריון

 

   

 עדי אייל מנכ"ל      ניצן ספיר יו"ר הדירקטוריון

 

 15.3.2020תאריך חתימה: 



 

 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 

 דוחות כספיים מאוחדים

 9201בדצמבר  31ליום 



 

 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 

 

 

 דוחות כספיים מאוחדים

 9201בדצמבר  31ליום 

 

 

 

 הענייניםתוכן 

 

 

 

 עמוד 

  

  

 2-3 ות רואה החשבון המבקרדוח

  

  

  הדוחות הכספיים:

  

 4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

 5 או הפסד ורווח כולל אחרדוחות מאוחדים על הרווח 

  

 6-8 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  

 9-10 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

 11-85 המאוחדים לדוחות הכספייםביאורים 
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 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 

 

 

 

 

בדצמבר  31"החברה"( לימים  -להלן  (וואן טכנולוגיות תוכנה בע"משל  המצורפים המאוחדים על המצב הכספי הדוחות את ביקרנו

 אחת משלוש לכל המזומנים ותזרימי בהון השינויים או הפסד, הרווח הכולל, הרווח על ואת הדוחות המאוחדים 2018 -ו 2019

 החברה. של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים . דוחות2019בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום  השנים

 .ביקורתנו על ססבהתב אלה כספיים דוחות על עהיד לחוות היא אחריותנו

 

מכלל הנכסים  0.98% -וכ 0.90% -לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ

 1.13% -וכ 1.49% -, כ1.56% -בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2018 -ו 2019בדצמבר  31המאוחדים לימים 

. כמו כן, לא ביקרנו את הדוחות , בהתאמה2017-ו 2018, 2019בדצמבר  31לשנים שהסתיימו בימים מכלל ההכנסות המאוחדות 

הסתכמה לסך  2018 -ו 2019בדצמבר  31הכספיים של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן לימים 

-ו 2018, 2019בדצמבר  31ם שהסתיימו בימים אלפי ש"ח בהתאמה, והחלק בתוצאותיהן לשני 7,002 -אלפי ש"ח ו 6,261של 

אלפי ש"ח, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות  733 -אלפי ש"ח וכ 827 -כש"ח, אלפי  655 -, הסתכם לסך של כ2017

ות, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חבר

 מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

 

 רואה של פעולתו דרך (חשבון רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות בישראל, מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאתנו נדרש אלה תקנים פי-. על1973-ג"התשל ,חשבון(

 שבדוחות ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת מהותית. מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין

 וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת הכספיים. ביקורת

 מספקים האחרים החשבון רואי ודוחות שביקורתנו סבורים אנו .בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של

 .דעתנו לחוות נאות בסיס

 

 מכל נאות, באופן משקפים ל"הנ הכספיים המאוחדים אחרים, הדוחות חשבון רואי של הדוחות ועל ביקורתנו על בהתבסס ,לדעתנו

 תוצאות ואת 2018 -ו 2019בדצמבר  31 לימים שלה המאוחדות והחברות החברה של הכספי המצב המהותיות, את הבחינות

בהתאם  2019בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  אחת לכל שלהן המזומנים ותזרימי בהון פעולותיהן, השינויים

 .2010-התש"עשנתיים(,  כספיים ערך )דוחות ניירות תקנות והוראות (IFRS) בינלאומיים כספי דיווח לתקני

 

, יבי בקרה פנימית על דיווח כספי"של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכ 911)ישראל(  ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת

כלל חוות דעת בלתי  2020במרץ  15והדוח שלנו מיום  2019בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום את 

 של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.מסוייגת על קיומם 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון
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 המניות שלדוח רואי החשבון המבקרים לבעלי 

 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 ב )ג(9בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי בהתאם לסעיף 

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

 

 

 

בדצמבר  31"החברה"( ליום ביחד )להלן וחברות בנות  וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של 

. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית הבאה בפסקה. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר 2019

על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. 

 ת דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.אחריותנו היא לחוו

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת  911 )ישראל( רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת

( בקרות ברמת 1"(. רכיבים אלה הינם: ) 911 )ישראל( תקן ביקורת " -של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", על תיקוניו )להלן 

( 4) ;( הכנסות3) מלאי;( 2הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי, ובקרות כלליות של מערכות מידע; )

 "רכיבי הבקרה המבוקרים"(.-)כל אלה יחד מכונים להלן  שכר;

 

פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות -. על911)ישראל( ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 

את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. 

וקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המב

מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון 

שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו 

בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך ייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים הת

חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה 

 כך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנוהמבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפי

 בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל. יםמספק ודוחות רואי החשבון המבקרים האחרים

 

צגה מוטעית. כמו בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות ה

כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות 

 בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

 

החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות , בהתבסס עם ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחריםלדעתנו, 

 . 2019בדצמבר  31המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 

 

  2019בדצמבר  31ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 

, כלל חוות 2020במרץ  15והדוח שלנו, מיום  2019דצמבר ב 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2018 -ו

 דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים.

 

 

 

 הר ושות'בריטמן אלמגור ז

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 2020במרץ,  15 אביב,-תל
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 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 

 

 

 בדצמבר 31ליום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

    נכסים שוטפים

 105,304  60,550  5 מזומנים ושווי מזומנים

 426,369  474,237  6 לקוחות

 17,103  19,155  7 חייבים ויתרות חובה

 9,292  7,320  21 נכסי מסים שוטפים

 27,052  21,100  8 מלאי

   582,362  585,120 
    

    השקעות, הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

 7,447  5,382  9 יתרות חובה לזמן ארוך

 1,207  1,207  26 בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר פיננסייםנכסים 

 8,093  6,270  ג'10 השקעות בחברות מוחזקות

 1,061  1,857  21 נכסי מס לזמן ארוך

 36,768  44,842  11 רכוש קבוע, נטו

 -  91,051  18 זכות שימוש, נטונכסי 

 189,995  287,987  12,13 נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 7,562  10,348  21 מסים נדחים

   448,944  252,133 
        

  

 

1,031,306  837,253 

    

    התחייבויות שוטפות

 39,454  56,787  16,17 אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות בגין אגרות חוב

 -  29,156  18 חלויות שוטפות של התחייבויות חכירה

 8,852  19,940  27 התחייבויות בגין צירופי עסקים ותמורה מותנית

 231,511  212,560  14 ספקים ונותני שירותים

 133,250  149,963  15 זכאים ויתרות זכות

 4,068  6,856  21 התחייבות מסים שוטפים

   475,262  417,135 
    

    התחייבויות לא שוטפות

 40,146  85,300  16 התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 14,723  17,302  27 התחייבות בגין צירופי עסקים ותמורה מותנית

 749  63,914  18 חכירההתחייבות 

 42,188  25,300  17 אגרות חוב

 14,825  18,716  20 התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 8,739  18,767  21 התחייבויות מסים נדחים

   229,299  121,370 
    

    הון

 138  138  23,24 הון מניות

 293,783  317,819  25 עודפים וקרנות הון השייכות לבעלי מניות הרוב

 4,827  8,788   זכויות שאינן מקנות שליטה

   326,745  298,748 
    

  

 

1,031,306  837,253 

    

    2020 ,במרץ 15

 סמנכ"ל כספים מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון הכספיים תאריך אישור הדוחות

 אורי אנוך עדי אייל ניצן ספיר 
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 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

 כולל אחראו הפסד ורווח דוחות מאוחדים על הרווח 
 
 
 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

     
 1,395,588  1,432,374  1,608,271  א28 הכנסות

 (1,156,495) (1,190,662) (1,327,954) ב28 עלות ההכנסות

 239,093  241,712  280,317   רווח גולמי

     
 (75,734) (74,083) (81,985) ג28 הוצאות מכירה ושיווק

 (67,382) (72,569) (81,266) ד28 הוצאות הנהלה וכלליות

 -  (858) 8,086  ב13 אחרות (הוצאותהכנסות )

  (155,165) (147,510) (143,116) 
     

 95,977  94,202  125,152   רווח מפעולות רגילות
     

 666  1,005  920  29 הכנסות מימון
 (13,717) (9,064) (15,363) 29 הוצאות מימון

 16  9  (26)  אחרות )הוצאות( הכנסות

 1,003  969  672  ג10 חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

 83,945  87,121  111,355   רווח לפני מס
     

 (17,165) (18,048) (24,326) 21 מסים על ההכנסה

     

 66,780  69,073  87,029   לשנהרווח 

     
     רווח כולל אחר:

     )לאחר השפעת המס(: סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד
 (1,223) 294  (2,030)  מדידה מחדש של התחייבות בגין הטבה מוגדרת

 8  (15) 4   חלק ברווח )הפסד( של ההשקעה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
     

     סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:
 193  357  (1,438)  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ

חלק ברווח )הפסד( הנובע מהפרשי תרגום של השקעה המטופלת לפי 
 17  209  (798)  שיטת השווי המאזני

 65,775  69,918  82,767   סה"כ רווח כולל לשנה

     
     מיוחס ל:רווח לשנה 

 66,427  65,700  82,399   בעלים של החברה האם

 353  3,373  4,630   זכויות שאינן מקנות שליטה

   87,029  69,073  66,780 

     
     רווח כולל לשנה מיוחס ל:

 65,394  66,467  78,268   בעלים של החברה האם

 381  3,451  4,499   זכויות שאינן מקנות שליטה

   82,767  69,918  65,775 

     
ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלים של החברה  1רווח למניה רגילה אחת בת 

     האם:

 9.78  9.67  12.13  רווח בסיסי למניה

     

 9.78  9.67  12.12  רווח מדולל למניה
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 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 

 2019בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מהפרשי 

תרגום של 
 עודפים פעילות חוץ

קרן הון 
בגין 

תשלום 
מבוסס 
 מניות

מניות 
 באוצר

קרן הון 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

סך הכל 
מיוחס 
לבעלי 

 מניות הרוב

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך הכל שליטה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

           

 298,748  4,827  293,921  (5,272) (370) 946  274,518  (5,076) 29,037  138  2019בינואר  1יתרה ליום 

 (991) - (991) - - - (991) - - - השפעת שינויים במדיניות חשבונאית חכירות

לאחר תיאומים  2019בינואר  1יתרה ליום 

 297,757 4,827 292,930 (5,272) (370) 946 273,527 (5,076) 29,037 138 למפרע

           

           שינויים בשנה:

 - - - - - (250) - - 250  )*(  מימוש אופציות נושאי משרה

 (319) - (319) - - (319) - - -  -  תשלום מבוסס מניות

 14 14 - - - - - - -  -  כניסה לאיחוד

  - 250 - - (569) - - (319) 14 (305) 

           

 87,029 4,630 82,399 - - - 82,399 - -  -  רווח לשנה

מדידה מחדש של התחייבות נטו ממס בגין 

 (2,026) (6) (2,020) - - - (2,020) - -  -  הטבה מוגדרת

 (2,236) (125) (2,111) - - - - (2,111) -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ

 82,767 4,499 78,268 - - - 80,379 (2,111) -  -  סה"כ רווח כולל לשנה

           

דיבידנד ששולם לבעלי הזכויות שאינן מקנות 

 (552) (552) - - - - - - -  -  שליטה בחברה מאוחדת

 (52,922) - (52,922) - - - (52,922) - -  -  דיבידנד שחולק

  -  - - (52,922) - - - (52,922) (552) (53,474) 
           
           

 326,745 8,788 317,957 (5,272) (370) 377 300,984 (7,187) 29,287  138  2019בדצמבר  31סה"כ הון ליום 

           

 אלפי ש"ח. 1-נמוך מ )*(
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 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 

 

 

 2018בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מהפרשי 

תרגום של 
 עודפים פעילות חוץ

קרן הון 
בגין 

תשלום 
מבוסס 
 מניות

מניות 
 באוצר

קרן הון 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

סך הכל 
מיוחס 
לבעלי 

 מניות הרוב

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך הכל שליטה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

           

 268,372  1,284  267,088  (9,044) (370) 552  252,339  (5,564) 29,037  138  2018בינואר  1יתרה ליום 

           

           שינויים בשנה:

 3,772  -  3,772  3,772  -  -  -  -  -  -  שינוי בשיעור החזקה כתוצאה ממיזוג

 522  522  -  -  -  -  -  -  -  -  כניסה לאיחוד

 394  -  394  -  -  394  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

  -  -  -  -  394  -  3,772  4,166  522  4,688 

           

 69,073  3,373  65,700  -  -  -  65,700  -  -  -  רווח לשנה

התחייבות נטו ממס בגין מדידה מחדש של 

 279  -  279  -  -  -  279  -  -  -  הטבה מוגדרת

 566  78  488  -  -  -  -  488  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ

 69,918  3,451  66,467  -  -  -  65,979  488  -  -  סה"כ רווח כולל לשנה

           

שאינן מקנות דיבידנד ששולם לבעלי הזכויות 

 (430) (430) -  -   -  -  -  -  -  -  שליטה בחברה מאוחדת

 (43,800) -  (43,800) -  -  -  (43,800) -  -  -  דיבידנד שחולק

  -  -  - (43,800)  -  -  - (43,800) (430) (44,230) 
           
           

 298,748  4,827  293,921  (5,272) (370) 946  274,518  (5,076) 29,037  138  2018בדצמבר  31סה"כ הון ליום 
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 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 

 

 

 2017בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מהפרשי 

תרגום של 
 עודפים חוץ פעילות

קרן הון 
בגין 

תשלום 
מבוסס 
 מניות

מניות 
 באוצר

קרן הון 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

סך הכל 
מיוחס 
לבעלי 

 מניות הרוב

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך הכל שליטה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

           

 260,459  8,452  252,007  (1,513) (370) 302  230,460  (5,735) 28,725  138  2017בינואר  1יתרה ליום 

           

           שינויים בשנה:

 (115) (115) -  -  -  -  -  -  -  -  כניסה לאיחוד בחברה מוחזקת

 (10,650) (6,931) (3,719) (3,719) -  -  -  -  -  -  רכישת חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה

 (3,812) -  (3,812) (3,812) -  -  -  -  -  -  תנאים של אופציהשינוי 

 -  -  -  -  -  (312) -  -  312  )*(     -  מימוש אופציות של נושאי משרה

 562  -  562  -  -  562  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

  -  312  -  -  250  - (7,531) (6,969) (7,046) (14,015) 

           

 66,780  353  66,427  -  -  -  66,427  -  -  -  רווח לשנה

מחדש של התחייבות נטו ממס בגין  מדידה

 (1,215) (11) (1,204) -  -  -  (1,204)  -  -  הטבה מוגדרת

 210  39  171  -  -  -  -  171  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ

 65,775  381  65,394  -  -  -  65,223  171  -  -  סה"כ רווח כולל לשנה

           

דיבידנד ששולם לבעלי הזכויות שאינן מקנות 

 (503) (503) -  -   -  -  -  -  -  -  שליטה בחברה מאוחדת

 (43,344) -  (43,344) -  -  -  (43,344) -  -  -  דיבידנד שחולק

  -  -  - (43,344)  -  -  - (43,344) (503) (43,847) 
           
           

 268,372  1,284  267,088  (9,044) (370) 552  252,339  (5,564) 29,037  138  2017בדצמבר  31סה"כ הון ליום 

           

 אלפי ש"ח. 1-נמוך מ )*(
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 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 דוחות על תזרימי המזומנים

 

 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

 66,780  69,073  87,029  רווח לשנה

    

    מפעילות שוטפת:התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים 

 (1,003) (969) (672) חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות

 17,158  16,315  42,131  פחת והפחתות

 -  -  (8,086) רווח מעלייה לשליטה

 31  -  (6) הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע

 115  (102) 95  , נטופיננסייםהתאמת מכשירים 

 6,348  3,371  5,800  ותמורה מותניתשינוי בהתחייבות צירוף עסקים 

 3,803  (5,065) 1,473  מסים נדחים, נטו

 (499) (1,255) (1,620) שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים

 562  394  (319) הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות

    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 (2,757) 7,088  -  ירידה )עליה( בנכס מס לזמן ארוך

 25,519  (49,149) (10,722) ירידה )עליה( בלקוחות

 (7) 217  3,577  ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה

 3,306  (3,476) 5,952  ירידה )עליה( במלאי

 (7,962) (4,325) 5,642  עליה )ירידה( ירידה במסים שוטפים, נטו

 (25,465) 20,168  (37,303) עליה )ירידה( בספקים ונותני שירותים

 (1,152) 9,483  (9,880) עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

    

 17,997  (7,305) (3,938) שוטפת )לפעילות( סה"כ התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות 
    
    

 84,777  61,768  83,091  מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת 

    

    

    מידע נוסף: 

 4,083  3,694  6,696  תשלומי ריבית, נטו 

    

 23,742  20,630  16,353  תשלומי מסים, נטו 

    



 

 .אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב

 

10 

 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 דוחות על תזרימי המזומנים

 - המשך -

 

 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 

 (10,674) (7,372) (16,171) רכישת רכוש קבוע

 (12,303) (23,824) (46,374) רכישת פעילויות וחברות מאוחדות

 -  -  (1,524) נכס זכות שימושמקדמה בגין תשלום 

 (1,423) (2,769) (1,984) השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

 -  -  3,576  משועבדיםקיטון בפיקדונות 

 -  -  43  תמורה ממכירת רכוש קבוע

 (4,111) -  (2,332) ונדחית תשלום בגין תמורה מותנית

 553  783  1,804  דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

 5,126  -  -  , נטותמורה מניירות ערך סחירים

 842  36  322  פירעון הלוואה שניתנה לצד קשור

    

 (21,990) (33,146) (62,640) מזומנים שימשו לפעילות השקעה

    

    

    פעילות מימון -תזרימי מזומנים 

 (5,951) (2,883) (25,492) פירעון הלוואות לזמן ארוך

 -  44,000  55,000  קבלת הלוואות לזמן ארוך

 (8,525) (17,050) (17,050) פירעון אגרות חוב

 -  -  (22,687) חכירהפירעון התחייבות 

 (21,156) (9,348) (7,954) תשלום בגין התחייבות צירוף עסקים ותמורה מותנית

 22,977  (17,599) 6,383  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 (10,650) -  -  רכישת חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת

 (503) (430) (552) בחברות מאוחדותדיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 (43,344) (43,800) (52,922) דיבידנד שחולק

    

 (67,152) (47,110) (65,274) מזומנים ששימשו לפעילות מימון
    
    

 (4,365) (18,488) (44,823) במזומנים ושווי מזומנים ירידה

    

 128,333  123,692  105,304  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

    

 (276) 100  69  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

    

 123,692  105,304  60,550  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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 כ ל ל י - 1ביאור 

 

 הקבוצה: פעילות א.

 

"החברה" או "וואן טכנולוגיות"(, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה  -)להלן וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ 

 .1973אביב, התאגדה בישראל והחלה לפעול בשנת -לניירות ערך בתל

 

 החברה ביחד עם החברות המאוחדות שלה עוסקת בתחומים הבאים:

 

 פתרונות ושירותי תוכנה: (1)

 

פעילות זו עוסקת החברה בביצוע פרויקטי תוכנה, בשיווק, הפצה והטמעה של מוצרי תוכנה, בין במסגרת 

הקבוצה ובין מוצרים של יצרנים אחרים, בשירותי פיתוח, בבדיקות תוכנה  ל ידימוצרי תוכנה שפותחו ע

"פתרונות  -)להלן  ובאספקת שירותים מקצועיים בתחום טכנולוגיות המידע במגוון רחב של טכנולוגיות

 ושירותי תוכנה"(.

 

  פתרונות תשתיות ומיחשוב: (2)

 

 -)להלן  במסגרת פעילות זו עוסקת החברה בשיווק ויישום פתרונות בתשתיות מחשוב, אחסון ותקשורת

 "פתרונות תשתיות ומיחשוב"(.

 

 שירותים מנוהלים: (3)

 

אספקת מכלול שירותים מנוהלים בתחום המיחשוב לרבות הפעלת במסגרת פעילות זו עוסקת החברה ב

)לשעבר:  וואן מרכזי תמיכה בע"מ  "שירותים מנוהלים"(. מגזר זה כולל את פעילות -מרכזי תמיכה )להלן 

 ."(כלנית כרמון שירותי תוכנה בע"מ"

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 (:IFRSבינלאומיים )הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי  א.

 

"( IFRS"תקני  -הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

. עיקרי המדיניות החשבונאית (IASB)והפרשנויות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 

המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה, פרט 

לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות אשר נכנסו לתוקף במועד 

 א'. 3הדוחות הכספיים כמפורט בביאור 

 

 יישום תקנות ניירות ערך: ב.

 

"תקנות  -)להלן  2010-הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות כספיים שנתיים(, התש"ע

 .דוחות כספיים"(

 

 תקופת המחזור התפעולי ומתכונת הצגת הדוח על המצב הכספי ג.

 

לפריטים שוטפים ולא שוטפים. תקופת המחזור הקבוצה מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי בחלוקה 

 .חודשים 12התפעולי של החברה הינה 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: ד.

 

 הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית, למעט:

 

  :מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן דרך רווח הנכסים וההתחייבויות הבאים הנמדדים לפי שוויים ההוגן

 והפסד, מכשירים פיננסיים.

 .מלאי, אשר מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין השווי מימוש נטו 

  רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים מוצגים לפי הנמוך מבין עלות, בניכוי הפחתה שנצברה לבין סכום 

 השבה.-בר

 ,כג' 2כמפורט בביאור  התחייבויות בגין הטבות לעובדים. 

 

 מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד: .ה

 

הוצאות החברה בדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר מוצגות בהתבסס על מהות ההוצאות. להערכת הקבוצה, 

 סיווג הוצאות באופן זה מספק מידע מהימן ורלוונטי יותר.

 

 מטבע חוץ: .ו

 

 :ההצגה מטבע הפעילות ומטבע (1)

 

הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא 

"מטבע הפעילות"(. למטרת איחוד הדוחות הכספיים, התוצאות והמצב הכספי של כל אחת  -פועלת )להלן 

המאוחדים של "ח, שהוא מטבע הפעילות של החברה. הדוחות הכספיים מתורגמים לשמחברות הקבוצה, 

 .כח' 2ראה ביאור הקבוצה מוצגים בש"ח. לעניין שערי החליפין והשינויים בהם במהלך התקופות המוצגות 

 

 :תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות (2)

 

בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע 

מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות. " -הפעילות של אותה חברה )להלן 

בכל תום תקופת דיווח, פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו 

למועד בו מתורגמים לפי שערי חליפין  הנקוב במטבע חוץ בשווי הוגןכספיים הנמדדים -מועד; פריטים לא

כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין -פריטים לא ;ןנקבע השווי ההוג

 כספי.-שבתוקף במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא

 

 :אופן הרישום של הפרשי שער (3)

 

 הפרשי שער מוכרים בדוח רווח והפסד בתקופה בה הם נבעו.

 

 :הפעילות שלהן שונה מש"חתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות שמטבע  (4)

 

, לרבות מוניטין ועודפי לצורך הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים, הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ

. פריטי הכנסות והוצאות לתום תקופת הדיווחשערי החליפין שבתוקף  על פימוצגים  עלות מיוחסים,

אלא אם כן חלה במהלכה תנודתיות משמעותית  מתורגמים לפי ממוצע שערי החליפין בתקופת הדיווח,

הפרשי  .בשערי החליפין. במקרה זה, תרגום פריטים אלה נעשה לפי שערי החליפין במועד ביצוע העסקאות

"קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ". הפרשי  סעיף התרגום מוכרים ברווח הכולל האחר במסגרת

ועד מימוש פעילות החוץ בגינה נוצרו הפרשי התרגום וכן בעת איבוד תרגום אלו מסווגים לרווח והפסד במ

בעת רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה  שליטה, שליטה משותפת או השפעה מהותית בפעילות החוץ.

בפעילות חוץ, מסווג חלק יחסי של הסכום המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר אשר יוחס לבעלי הזכויות שאינן 

 המיוחס לבעלים של החברה האם. מקנות שליטה להון
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 מזומנים ושווי מזומנים: ז.

 

דית וכן פיקדונות לזמן ייידי, פיקדונות הניתנים למשיכה מיכוללים מזומנים הניתנים למימוש ממזומנים ושווי מזומנים 

 פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים.קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד 

 

 :דוחות כספיים מאוחדים .ח

 

 :כללי (1)

 

הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות הנשלטות 

ולת להשפיע חברה משקיעה שולטת בחברה מושקעת כאשר יש לה יכעל ידי החברה במישרין או בעקיפין. 

 על אותן תשואות באמצעות הפעלת כוח על המושקעת.

 

תוצאות הפעילות של חברות בנות שנרכשו או מומשו במהלך תקופת הדיווח נכללים בדוחות הרווח והפסד 

 המאוחדים של החברה החל מהמועד בו הושגה השליטה או עד למועד בו הופסקה השליטה, לפי העניין.

 

מאוחדות הערוכים שלא על פי המדיניות החשבונאית של הקבוצה מותאמים, לפני  דוחות כספיים של חברות

 איחודם, למדיניות החשבונאית המיושמת על ידי הקבוצה.

 

 חברתיות.-לצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאות, היתרות, ההכנסות וההוצאות הבין

 

 :זכויות שאינן מקנות שליטה (2)

 

שליטה בנכסים נטו, למעט מוניטין, של חברות בנות שאוחדו, מוצג בנפרד  חלק הזכויות שאינן מקנות

במסגרת ההון של הקבוצה. זכויות שאינן מקנות שליטה כוללות את הסכום של זכויות אלה במועד צירוף 

העסקים וכן את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשינויים שאירעו בהון החברה המאוחדת לאחר 

 עסקים.מועד צירוף ה

 

הפסדי חברות מאוחדות המתייחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה, העולים על זכויות שאינן מקנות שליטה 

בהון של החברה המאוחדת, מוקצים לזכויות שאינן מקנות שליטה בהתעלם ממחויבויותיהם ומיכולתם של 

 אותם בעלי זכויות לבצע השקעות נוספות בחברה המאוחדת.

 

ת עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה, שעניינן מימוש חלק מהשקעת הקבוצה בחברה תוצאות של עסקאו

 מאוחדת, כאשר נשמרת השליטה בה, נזקפות להון המיוחס לבעלים של החברה האם.

 

בעסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה שעניינן רכישת חלק נוסף בחברה מאוחדת, לאחר מועד 

ף עלות הרכישה על ערכן בספרים של זכויות שאינן מקנות שליטה במועד הרכישה השגת השליטה, נזקף עוד

 להון המיוחס לבעלים של החברה האם.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 צירופי עסקים: ט.

 

 כללי: (1)

 

צירוף העסקים רכישת פעילויות וחברות מאוחדות המהוות עסק נמדדות תוך שימוש בשיטת הרכישה. עלות 

נמדדת כשווי ההוגן המצרפי )למועד ההחלפה( של נכסים שניתנו, התחייבויות שהתהוו, מכשירי הון שהונפקו 

על ידי הקבוצה בתמורה להשגת השליטה בנרכשת, השווי ההוגן של החזקות הקבוצה בישות הנרכשת טרם 

 צירוף העסקים.

 

 קפות לרווח והפסד עם התהוותן.עלויות עסקה, הקשורות במישרין לצירוף העסקים נז

 

)מתוקן( "צירופי  IFRS 3-הנכסים וההתחייבויות המזוהים של הנרכשת, העומדים בתנאים להכרה בהתאם ל

עסקים", מוכרים לפי שווים ההוגן במועד הרכישה, פרט למספר סוגי נכסים, אשר נמדדים בהתאם להוראות 

 .הרלוונטייםהתקנים 

 

קים נמדד בגובה עודף עלות הרכישה, בתוספת השווי ההוגן של הזכויות שאינן מוניטין הנובע מצירוף עס

מקנות שליטה, על השווי ההוגן נטו של הנכסים המזוהים, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה 

המאוחדת. אם, לאחר הערכה חוזרת, סך זכויות הקבוצה בשווי ההוגן נטו בנכסים המזוהים, בהתחייבויות 

 ברווח והפסד. מידיתהתחייבויות תלויות שהוכרו עולה על עלות צירוף העסקים, העודף מוכר וב

זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת נמדדות לראשונה במועד צירוף העסקים בגובה חלקן בשווי ההוגן של 

 הנכסים, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הישות הנרכשת למעט חלקן במוניטין.

 

 IAS 32מסווגת כמכשיר הוני או כהתחייבות פיננסית בהתאם להוראות בגין צירופי עסקים מותנית תמורה 

"מכשירים פיננסיים: הצגה". בתקופות עוקבות, במידה ומרכיב התמורה המותנית סווג כהתחייבות פיננסית, 

 ההוגן לרווח והפסד. בשוויהנזקפים שינויים 

 

יטה לאחר מספר רכישות )רכישה בשלבים(, נמדדים הנכסים, בצירופי עסקים, בהם מושגת השל

ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הנרכשת בשווי הוגן במועד השגת השליטה, תוך זקיפת ההפרש 

בין ערכן בספרים של החזקות החברה בישות הנרכשת טרם צירוף העסקים לבין שוויין ההוגן במועד צירוף 

 .העסקים לדוח הרווח והפסד

 

 :אופציית מכר לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה (2)

 

אופציות מכר אשר מוענקות לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות בקבוצה, באופן אשר בעלי 

זכויות אלו יכולים לחייב את הקבוצה לרכוש את מניותיהם, מטופלות ומוצגות בדוחות הכספיים המאוחדים 

מומשו על ידי בעלי הזכויות. בהתאם לכך, מכירה הקבוצה בהתחייבות בדוח על המצב של הקבוצה כאילו 

הכספי בגובה הערך הנוכחי של סכום הפדיון הצפוי בעת מימוש האופציות. בתקופות עוקבות, הקבוצה 

מודדת את ההתחייבות הפיננסית לפי שיטת הריבית האפקטיבית תוך עדכון תזרימי המזומנים במידה וסכום 

דיון הצפוי משתנה כתלות בפרמטרים מסוימים. כמו כן, הקבוצה אינה מכירה בזכויות שאינן מקנות שליטה הפ

נשואות האופציה, ועל כן מכירה בחלק הרווחים של אותן חברות בנות המשויך לאותן מניות כרווח המיוחס 

כויות שאינן מקנות שליטה, לבעלי המניות של החברה האם. דיבידנדים המשולמים בגין אותן מניות לבעלי הז

מוכרים כהוצאות מימון על ידי הקבוצה אלא אם במועד צירוף העסקים הוכרה התחייבות לחלוקת הדיבידנד, 

במקרה זה, הדיבידנדים נכללים בצפי לתזרימי המזומנים שידרשו לסילוק ההתחייבות ומוכרים כקיטון 

 ם בפועל.יההתחייבות בעת תשלומ

 

ין אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, כולל ערך הזמן, נזקפים לסעיף שערוכי ההתחייבות בג

ותשלומי ההתחייבות בפועל מסווגים כתזרימי מזומנים מפעילות  ווח והפסדהוצאות/הכנסות מימון בדו"ח ר

 מימון בדוח על תזרימי המזומנים.

 

קנות שליטה, בשל סילוק במזומן בתמורה בעת גריעת התחייבות בגין אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מ

 שאינה בהתאם לתנאי האופציה המקוריים או כתוצאה משינוי תנאים מהותי כהגדרתו

, החברה מכירה בהפרש בין השווי ההוגן של דמי הפדיון, בהתאם לתנאים המקוריים 39IAS  /9 IFRS-ב

ד, כאשר הפרש התמורה ביחס של האופציה, לבין הערך בספרים של ההתחייבות במסגרת הרווח והפס

לערך בספרים העודף על הסכום שהוכר ברווח והפסד, יוכר במסגרת קרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות 

 .שאינן מקנות שליטה

  



 טכנולוגיות תוכנה בע"מוואן 
 הכספיים לדוחות ביאורים

 

15 

 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 צירופי עסקים: )המשך( ט.

 

 התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: (3)

 

התחייבות פיננסית מסווגת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם היא מהווה תמורה מותנית שנוצרה בצירוף 

עסקים אשר אינה מסווגת כהון או שהיא מוחזקת למטרת מסחר או שהיא יועדה כהתחייבות פיננסית בשווי 

 הוגן דרך רווח או הפסד.

 

למטרות מסחר או תמורה מותנית שנוצרה בצירוף התחייבות פיננסית למעט התחייבות פיננסית המוחזקת 

עסקים אשר אינה מסווגת כהון, מיועדת כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בעת ההכרה 

 הראשונית, כאשר:

 

  ייעוד כזה מבטל או מפחית משמעותית אי עקביות בהכרה או מדידה שהייתה נוצרת אלמלא יעוד

 זה; או

  הפיננסית מהווה חלק מתוך קבוצה של נכסים או התחייבויות פיננסיים או שניהם גם ההתחייבות

יחד, אשר ניהולה וביצועיה מוערכים על בסיס שווי הוגן, בהתאם למדיניות מתועדת של ניהול 

הסיכונים או אסטרטגיית ההשקעות של הקבוצה, ומידע אודות קבוצת המכשירים הפיננסיים מועבר 

 פנימיים על פי בסיס זה לאנשי מפתח ניהוליים של הקבוצה; אובמסגרת דיווחים 

  היא מהווה חלק מחוזה הכולל נגזר משובץ אחד או יותר וניתן לייעד את החוזה המעורב כולו )נכס

 או התחייבות( בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 

רווח או הפסד הנובע משינויים התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוצגות בשווי הוגן. כל 

בשווי ההוגן מוכר ברווח או הפסד. הרווח או ההפסד נטו המוכר ברווח או הפסד מגלם בתוכו ריבית ששולמה 

 בגין ההתחייבות הפיננסית. עלויות עסקה נזקפות במועד ההכרה הראשונית לרווח או הפסד.

 

 .27קביעת השווי ההוגן, ראה ביאור לעניין אופן 

 

 הסדרים משותפים: .י

 

 "עסקה משותפת" הינה הסדר משותף אשר לצדדים לו יש זכויות בנכסים נטו המיוחסים להסדר.

 

בהסדרים משותפים המהווים עסקה משותפת, הקבוצה מכירה בעסקה המשותפת כהשקעה ומטפלת בה בשיטת 

 .ביאור יא' להלןהשווי המאזני. לעניין שיטת השווי המאזני ראה 

 

 :המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בחברותהשקעות  יא.

 

התוצאות, הנכסים וההתחייבויות של חברות כלולות ועסקאות משותפות נכללים בדוחות כספיים אלה תוך שימוש 

 .בשיטת השווי המאזני

 

, עודף עלות הרכישה של חברה כלולה או עסקה משותפת מעל חלקה של הקבוצה בשווי ההוגן של נכסים מזוהים

התחייבויות והתחייבויות תלויות של הכלולה או העסקה המשותפת שהוכרו במועד הרכישה, מוכר כמוניטין. המוניטין 

נכלל בערך בספרים של ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, ונבחן לצורך ירידת ערך כחלק של 

, התחייבויות והתחייבויות תלויות על ההשקעה. עודף כלשהו של חלק הקבוצה בשווי ההוגן נטו של נכסים מזוהים

 ידית בדוח הרווח והפסד.שותפת, לאחר הערכה חוזרת, מוכר מעלות הרכישה של החברה הכלולה או העסקה המ

 

הקבוצה מפסיקה להשתמש בשיטת השווי המאזני החל מהמועד בו ההשקעה מפסיקה להיות חברה כלולה או 

זקת למכירה כאמור לעיל, כמוקדם(. בעת איבוד ההשפעה עסקה משותפת )או כאשר ההשקעה מסווגת כמוח

המהותית, השקעה כלשהי שנותרה לאחר המימוש נמדדת בשוויה ההוגן. ההפרש בין הערך בספרים של ההשקעה 

שוויה ההוגן נזקף לרווח והפסד. כמו כן, הסכומים שהוכרו ברווח כולל אחר בהתייחס לאותה השקעה  ןהנותרת, לבי

מטופלים באותו אופן שהיה נדרש אילו הישות המושקעת הייתה מממשת בעצמה את הנכסים הקשורים או 

 ההתחייבויות הקשורות.

 

  



 טכנולוגיות תוכנה בע"מוואן 
 הכספיים לדוחות ביאורים

 

16 

 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 ך השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני:ירידת ער יב.

 

הקבוצה בוחנת את קיומם של סימנים לירידת ערך של השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני. ירידת 

ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מההשקעה הושפעו 

 לרעה.

 

ערך של ההשקעה נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה. בהתאם לכן, הפסד המוכר מירידת ערך של בחינת ירידת 

ההשקעה לא מיוחס לנכסים המרכיבים את חשבון ההשקעה, לרבות מוניטין, אלא מיוחס להשקעה בכללותה, ולפיכך 

, כאשר בסכום בר הקבוצה מכירה בהיפוך של הפסדים שהוכרו בגין השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 ההשבה שלהן חלה העלייה.

 

השבה של -במטרה לקבוע את סכום ההפסד הנוצר מירידת ערך, אם בכלל, מבוצעת אמידה של הסכום בר

ההשקעה. סכום בר השבה הינו הגבוה מבין שוויה ההוגן של ההשקעה בניכוי עלויות מימוש לבין שווי השימוש שלה. 

הקבוצה אומדת את חלקה בערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים בקביעת שווי השימוש של ההשקעה 

 הצפויים מהפעילות של החברה הכלולה ומימושה.

 

 מוניטין: .יג

 

מוניטין הנובע מרכישה של עסק נמדד בגובה עודף עלות הרכישה, על חלק החברה בשווי הוגן נטו של הנכסים 

 התלויות של החברה המאוחדת או של הישות תחת השליטה המשותפתהמזוהים, ההתחייבויות וההתחייבויות 

שהוכרו במועד הרכישה. אופן מדידת המוניטין, בהתאם לחלופות המפורטות לעיל נקבע באופן פרטני בכל צירוף 

 עסקים.

 

 צברו.מוניטין מוכר לראשונה כנכס לפי עלותו, ונמדד בתקופות עוקבות לפי עלותו בניכוי הפסדים מירידת ערך שנ

 

לצורך בחינת ירידת ערך, מוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויה להן תועלת 

מהסינרגיה של צירוף העסקים. יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה מוניטין, נבדקות לצורך בחינת ירידת ערכן מידי 

על ירידת ערך אפשרית של יחידה כאמור. כאשר סכום שנה או בתדירות גבוהה יותר כאשר יש סימנים המעידים 

ראשית  בר השבה של יחידה מניבה מזומנים נמוך מערכה בספרים של אותה יחידה, מוקצה ההפסד מירידת הערך 

להפחתת הערך בספרים של מוניטין כלשהו המיוחס ליחידה מניבת המזומנים. לאחר מכן, מוקצה יתרת ההפסד 

לנכסים אחרים של היחידה מניבת המזומנים, באופן יחסי לערכם בספרים. הפסד מירידת מירידת ערך, אם נותרה, 

 ערך של מוניטין אינו מבוטל בתקופות עוקבות.

 

 בעת מימוש של חברה מאוחדת, סכום המוניטין המתייחס נכלל בקביעת הרווח או ההפסד מהמימוש.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 רכוש קבוע: .יד

 

 כללי: (1)

 

או להשכרה  רכוש קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק לצורך שימוש או בהספקת סחורות או שירותים,

החברה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה  אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת. לאחרים

 באופן הבא:

 

פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי  - מודל העלות

הפסדים מירידת ערך שנצברו. העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין 

 להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה.

 

 כוש קבוע:הפחתת ר (2)

 

פחת בעל עלות משמעותית -הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר

ביחס לסך העלות של הפריט. ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים 

הבאה בחשבון של ערך  השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך

 שייר צפוי בתום החיים השימושיים.

 

 אורך החיים השימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן: (3)

 

 שיעורי פחת אורך חיים שימושיים 

 % שנים 

   

 33 3 מחשבים וציוד היקפי

 15 7 כלי רכב

 6 17 ריהוט וציוד משרדי

 בהתאם לתקופת השכירות בהתאם לתקופת השכירות שיפורים במושכר

 4-10 )*( בהתאם לתקופת החכירה בניין

   

 .2037 נה בשנת)*( תום תקופת החכירה הי

 

ערכי השייר, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת 

 "מכאן ולהבא".כספים. שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של 

 

רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש שבין 

 התקבולים ממכירתו לבין ערכו הפנקסני במועד המכירה או ההוצאה משימוש, ונזקף לדוח רווח והפסד.

 

 נכסים בלתי מוחשיים, פרט למוניטין: .טו

 

נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית. נכסים בלתי מוחשיים בעלי 

אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים, ונבדקים לצורך בחינת ירידת ערך אחת לשנה, או בכל 

ן משך החיים . אומדIAS 36עת שקיים סימן, המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך בהתאם להוראות 

השימושיים של נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר, נבחן בתום כל שנת דיווח. 

שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי המשתנה מבלתי מוגדר למוגדר, מטופל בדרך של 

 "מכאן ולהבא".

 

מוגדר מופחתים בקו ישר על פני אורך החיים השימושיים נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים 

המשוער שלהם בכפוף לבחינת ירידת ערך. שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי בעל 

 אורך חיים מוגדר, מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".

 

  



 טכנולוגיות תוכנה בע"מוואן 
 הכספיים לדוחות ביאורים

 

18 

 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 פרט למוניטין: )המשך( נכסים בלתי מוחשיים, טו.

 

אורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים  

 מוגדר הינו כדלקמן:

 

 (שנים 8 בעיקר) שנים   4-15 קשרי לקוחות

 שנים 10-12 תוכנה

 

 לפי הקבוצות הבאות:הנכסים הבלתי מוחשיים של החברה מוכרים ונמדדים בהתאם לאופן היווצרותם, 

 

 נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד: (1)

 

לפי העלות בניכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו.  יםנכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד מוצג

הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר, מחושבת על בסיס הקו הישר על פני משך החיים 

. אומדן משך החיים ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת השימושיים המשוער שלהם

 שינויי אומדן מטופלת בדרך של "מכאן ולהבא".

 

 עלויות מחקר ופיתוח: -נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי  (2)

 

 יות.עלויות בגין פעילויות מחקר נזקפות לרווח והפסד במועד התהוותן, בניכוי מענקים והשתתפו

 

נכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי מפעילויות הפיתוח של הקבוצה )או משלב הפיתוח של פרויקט פנימי( 

 מוכר, בניכוי מענקים והשתתפויות, בהתקיים כל התנאים הבאים:

 

 ( קיימת היתכנות טכניתTechnical Feasibility להשלמת הנכס כך שהוא יהיה זמין לשימוש או )

 ;למכירה

  הקבוצה להשלים את הנכס ולהשתמש בו או למוכרו;בכוונת 

 ;ביכולתה של הקבוצה להשלים את הנכס ולהשתמש בו או למוכרו 

 האופן שבו הנכס יפיק הטבות כלכליות עתידיות ניתן לקביעה; 

 ( קיימים בידי הקבוצה משאבים טכנייםTechnical פיננסיים ואחרים זמינים להשלמת הפיתוח ,)

 ירתו; וכןולשימוש בנכס או למכ

 .עלויות במהלך הפיתוח שניתן לייחסן לנכס, ניתנות למדידה באופן מהימן 

 

כאשר לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי, עלויות הפיתוח נזקפות לרווח והפסד במועד 

 התהוותן.

 

החיים השימושיים  נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת

 שלהם, ומוצגים בעלות, בניכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו.

 

 :נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים (3)

 

נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים מוכרים בנפרד ממוניטין כאשר הם עומדים בהגדרת 

יים ניתנים לזיהוי להפרדה או נובעים מזכויות חוזיות או משפטיות נכסים בלתי מוחש .וניתנים לזיהוינכס 

 שווים ההוגן.במועד צירוף העסקים  ביוכרו נכסים בלתי מוחשיים כאלה  אחרות.

 

בתקופות העוקבות להכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים מוצגים לפי 

ערך שנצברו. הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר, עלותם בניכוי הפחתה והפסדים מירידת 

מחושבת על בסיס הקו הישר על פני משך החיים השימושיים המשוער שלהם. אומדן משך החיים ושיטת 

 ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת שינויי אומדן מטופלת בדרך של "מכאן ולהבא".
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 )המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי  - 2ביאור 

 

 ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, פרט למוניטין: טז.

 

את הערך בספרים של נכסיה המוחשיים והבלתי מוחשיים, למעט מלאי, בתום כול תקופת דיווח, בוחנת הקבוצה 

ה וקיימים סימנים כאמור, במטרה לקבוע האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים אלו. במיד

השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר, אם בכלל. כאשר לא ניתן -נאמד סכום בר

המזומנים -ההשבה של היחידה מניבת-לאמוד את הסכום בר ההשבה של נכס בודד, אומדת הקבוצה את הסכום בר

דות המניבות מזומנים הבודדות במידה וניתן לזהות בסיס אליה שייך הנכס. נכסים משותפים מוקצים אף הם ליחי

סביר ועקבי להקצאה כזו. במידה ולא ניתן להקצות את הנכסים המשותפים ליחידות מניבות המזומנים הבודדות על 

מזומנים שלגביהן ניתן  -בסיס האמור, מוקצים הנכסים המשותפים לקבוצות הקטנות ביותר של יחידות מניבות 

 הקצאה סביר ועקבי. לזהות בסיס

 

השבה הינו הגבוה מבין מחיר המכירה של הנכס בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו. בהערכת שווי -סכום בר

השימוש, אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף את 

ן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן תזרימי הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמ

 המזומנים העתידיים.

 

מזומנים( נאמד כנמוך מערכו הפנקסני, הערך הפנקסני של -ההשבה של נכס )או של יחידה מניבה-כאשר סכום בר

רך מוכר מיידית כהוצאה ההשבה שלו. הפסד מירידת ע -מזומנים( מופחת לסכום בר-הנכס )או של היחידה מניבה

 בדוח רווח והפסד.

 

-כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל, הערך הפנקסני של הנכס )או של היחידה מניבה

, אך לא יותר מערכו הפנקסני של הנכס )או של היחידה מעודכןהשבה  -מזומנים( מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר

לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך. ביטול הפסד מירידת ערך  מזומנים( שהיה קיים אילו-מניבה

 .מוכר מיידית בדוח רווח והפסד

 

 יג'. 2ביאור באשר לירידת ערך של מוניטין ראה 

 

 מלאי: יז.

 

 מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל.

 

נטו שלו. עלות המלאי כוללת את כל עלויות הרכישה, עלויות מלאי מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין השווי מימוש 

 עבודה ישירות, עלויות תקורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ומצבו הנוכחיים.

 

שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן 

 ויות הדרושות לביצוע המכירה.העל

 

מלאי הנרכש בתנאי אשראי, אשר כוללים מרכיב מימון, מוצג לפי עלות התואמת את עלות הקנייה בתנאי אשראי 

רגילים. ההפרש בין סכום הקנייה בפועל לבין העלות התואמת את עלות הקנייה בתנאי אשראי רגילים, מוכר כהוצאת 

 ריבית בתקופת האשראי.

 

 :בעה כדלהלןהעלות נק

 

יוצא ראשון", לפי  -על בסיס עלות מזוהה, או בשיטת "נכנס ראשון  - מחשבים, תוכנות וציוד היקפי למכירה

 .העניין

 

 על בסיס ממוצע נע משוקלל. - מלאי חלקי מחשב
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 פיננסיים: נכסים .יח

 

 :כללי (1)

 

מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של נכסים פיננסיים 

המכשיר. מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת ההשקעה במסגרת 

הזמן המקובלת על ידי השוק המתייחס, ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר )המועד בו הקבוצה 

 נכס(. את או למכורהתחייבה לרכוש 

 

השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט אותם נכסים 

עלויות  פיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר מוכרים לראשונה לפי שוויים ההוגן.

 כהוצאה מיידית לרווח או להפסד.ו הפסד נזקפות בשווי הוגן דרך רווח א פיננסייםהעסקה בגין נכסים 

 

 יימדדו בעלות מופחתת או בשווי הוגן בהתאם לסיווגם. פיננסייםלאחר ההכרה הראשונה, נכסים 

 

 :פיננסייםסיווג נכסים  (2)

 

 מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:

 

  את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכןהמודל העסקי של הקבוצה הינו להחזיק 

  התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים אשר

 מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד.

 

 מכשירי חוב נמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:

 

  העסקי של הקבוצה הינו החזקת הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים ומכירתם, המודל

 וכן

  התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים אשר

 מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד.

 

 למרות האמור לעיל:כל יתר הנכסים הפיננסיים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 

 

  במועד ההכרה לראשונה רשאית הקבוצה לייעד השקעות במכשירי הון, אשר אינם מוחזקים למסחר

ואינם מהווים תמורה מותנית בצירוף עסקים, בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. ייעוד זה אינו ניתן 

בייעודן או באי ייעודן  לביטול בתקופות עוקבות וכן ניתן לעשותו עבור כל השקעה בנפרד ללא תלות

של השקעות אחרות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לקבוצה השקעות במניות חברת אנטרופי יועצים 

 בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. IFRS 9אשר יועדו על ידה במועד היישום לראשונה של 

 

 הנמדדים בעלות מופחתת ושיטת הריבית האפקטיבית: פיננסייםנכסים  (3)

 

ות מופחתת של נכס פיננסי הינה הסכום שבו נמדד הנכס הפיננסי בעת הכרה לראשונה בניכוי תשלומי על

קרן, בתוספת או בניכוי ההפחתה המצטברת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, של הפרש כלשהו 

 בין הסכום הראשוני לבין סכום הפירעון, מותאם בגין הפרשה להפסד כלשהי.

 

האפקטיבית הינה שיטה המשמשת לחישוב העלות המופחתת של מכשיר חוב ולהקצאה שיטת הריבית 

 ולהכרה בהכנסת הריבית ברווח או הפסד על פני התקופה הרלוונטית.

 

הכנסות ריבית מחושבות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. החישוב מבוצע על ידי יישום שיעור 

 .נכס פיננסיהריבית האפקטיבי לערך בספרים ברוטו של 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 פיננסיים: )המשך( נכסים יח.

 

 מכשירי הון שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר: (4)

 

במועד ההכרה לראשונה רשאית הקבוצה לייעד השקעות במכשירי הון, אשר אינם מוחזקים למסחר ואינם 

עסקים, בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. ייעוד זה אינו ניתן לביטול בתקופות מהווים תמורה מותנית בצירוף 

עוקבות וכן ניתן לעשותו עבור כל השקעה בנפרד ללא תלות בייעודן או באי ייעודן של השקעות אחרות בשווי 

 הוגן דרך רווח כולל אחר.

 

ההכרה לראשונה בשווי הוגן דרך לקבוצה השקעות במניות חברת אנטרופי יועצים אשר יועדו על ידה במועד 

 רווח כולל אחר.

 

במועד ההכרה לראשונה ההשקעה במכשירי הון שיועדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר נמדדת בשווי הוגן 

בתוספת עלויות עסקה. בתקופות עוקבות ההשקעה נמדדת בשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים הנובעים 

אלה שמקורם בשינויים בשערי חליפין, נזקפים לרווח כולל אחר לקרן הון ואינם משינויים בשווי ההוגן, לרבות 

 מסווגים מחדש לרווח או הפסד לעולם.

 

הכנסות מדיבידנדים בגין השקעה במכשירי הון שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר מוכרות ברווח או 

דיבידנד מייצג בבירור השבה של חלק הפסד כאשר נוצרת לקבוצה הזכות לקבל תשלומים בגינם, אלא אם ה

 מהעלות של ההשקעה.

 

 :פיננסייםירידת ערך נכסים  (5)

 

, הקבוצה בחרה ליישם את הגישה המקלה IFRS 15לגבי לקוחות, חייבים בגין חכירה ונכסי חוזה לפי 

סדי (. הפlifetimeלמדידת ההפרשה לירידת ערך לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר )

האשראי הצפויים בגין נכסים פיננסיים אלה נאמדים תוך שימוש במטריצת הפרשות המבוססת על ניסיון 

העבר של הקבוצה לגבי הפסדי אשראי ומותאמת לגורמים שהם ספציפיים ללווה, תנאים כלכליים כלליים 

יווח לרבות והערכה הן של המגמה השוטפת של התנאים והן של המגמה החזויה של התנאים במועד הד

 ערך הזמן של הכסף לפי הצורך.

 

לגבי כל יתר המכשירים הפיננסיים, הקבוצה מכירה בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים 

לאורך כל חיי המכשיר כאשר חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה. אם 

לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בו לראשונה, לעומת זאת, סיכון האשראי של המכשיר הפיננסי 

החודשים הקרובים. הבחינה  12-הקבוצה מודדת את ההפרשה לירידת ערך לפי הסתברות לחדלות פירעון ב

האם להכיר בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר מבוססת על הסיכון 

כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך במועד הדיווח או לכשל ממועד ההכרה לראשונה ולא רק 

 כשהכשל התרחש בפועל.

 

הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר הינם הפסדי האשראי החזויים הנובעים מכל אירועי הכשל 

 12האפשריים במהלך אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי. לעומת זאת, הפסדי אשראי חזויים בתקופת 

חודש הינם החלק מהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר אשר מייצג את הפסדי האשראי החזויים 

 חודש לאחר מועד הדיווח. 12הנובעים מאירועי כשל במכשיר פיננסי שהם אפשריים בתוך 

 

 עלייה משמעותית בסיכון האשראי:

 

באופן משמעותי מאז ההכרה לראשונה, בעת ביצוע ההערכה האם סיכון האשראי של מכשיר פיננסי עלה 

הקבוצה משווה את הסיכון להתרחשות הכשל במכשיר הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל 

במכשיר הפיננסי במועד ההכרה לראשונה ומביאה בחשבון מידע כמותי ואיכותי סביר וניתן לביסוס, כולל 

ני עתיד שהובא בחשבון כולל תחזיות של ענפי התעשייה של ניסיון עבר ומידע צופה פני עתיד. מידע צופה פ

 הלווים, המתקבלים מדוחות של מומחים כלכליים, אנליסטים, גופים ממשלתיים וארגונים דומים אחרים.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 פיננסיים: )המשך( נכסים יח.

 

 : )המשך(פיננסייםירידת ערך נכסים  (5)

 

 עלייה משמעותית בסיכון האשראי: )המשך(

 

הקבוצה מביאה בחשבון את המידע שלהלן בעת ביצוע ההערכה האם סיכון האשראי עלה באופן משמעותי 

 ממועד ההכרה לראשונה:

 

 ;שינוי משמעותי בפועל או שינוי משמעותי חזוי בדירוג האשראי החיצוני של המכשיר הפיננסי 

 ק חיצוניים של סיכון אשראי בגין מכשיר פיננסי מסוים כגון: עלייה שינויים משמעותיים במדדי שו

משמעותית במרווח האשראי, מחירי חוזי החלפה של כשל אשראי בגין הלווה, אורך הזמן או המידה 

 שבהם השווי ההוגן של נכס פיננסי היה נמוך מעלותו המופחתת;

  העסקיים, הפיננסיים או הכלכליים אשר שינויים בפועל או חזויים, בעלי השפעה שלילית על התנאים

 חזויים לגרום לשינוי משמעותי ביכולת של הלווה לקיים את מחויבויות החוב שלו;

 ;שינוי משמעותי בפועל או חזוי, בתוצאות התפעוליות של הלווה 

  שינויים בפועל או חזויים בעלי השפעה שלילית, בסביבה הרגולטורית, הכלכלית או הטכנולוגית של

 הלווה שגורמים לשינוי משמעותי ביכולת של הלווה לקיים את מחויבויות החוב שלו.

 

למרות האמור לעיל, הקבוצה מניחה שסיכון האשראי של מכשיר פיננסי לא עלה באופן משמעותי ממועד 

 ההכרה לראשונה אם נקבע במועד הדיווח כי המכשיר הפיננסי הינו בעל סיכון אשראי נמוך.

 

של מכשיר פיננסי נחשב נמוך אם למכשיר הפיננסי יש סיכון נמוך לכשל, ללווה יש יכולת  סיכון האשראי

חזקה לקיים את מחויבויות תזרימי המזומנים החוזיים שלו בתקופה הקרובה ושינויים בעלי השפעה שלילית 

ה ביכולת בתנאים הכלכליים והעסקיים בתקופה הארוכה יותר, עשויים לגרום, אך לא יגרמו בהכרח, ליריד

 של הלווה לקיים את מחויבויות תזרימי המזומנים החוזיים שלו.

 

הקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר האפקטיביות של הקריטריונים המשמשים לזיהוי האם קיימת עלייה 

 משמעותית בסיכון האשראי ומעדכנת אותם לפי הצורך.

 

 :הגדרת כשל

 

 שלהן מהווים כשל לצורכי ניהול פנימי:בהתאם לניסיון העבר, הקבוצה קבעה כי המקרים 

 

 הפרה של אמות מידה פיננסיות על ידי הלווה 

  מידע שפותח באופן פנימי או מתקבל ממקורות חיצוניים מצביע על כך שסביר שהלווה לא יפרע את

חובותיו במלואם לנושיו, לרבות לקבוצה )מבלי להביא בחשבון כל בטחונות המוחזקים על ידי 

 הקבוצה(.

 

 פגומים עקב סיכון אשראי: פיננסייםסים נכ

 

נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד, או יותר, מהאירועים שיש להם השפעה שלילית 

על תזרימי המזומנים העתידיים שנאמדו של נכס פיננסי זה. ראיה שנכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי 

 בי האירועים הבאים:כוללת נתונים ניתנים לצפייה לג

 

 ;קושי פיננסי משמעותי של המנפיק או הלווה 

 ;הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע פיגור בתשלומים 

  המלווים של הלווה, מסיבות כלכליות או חוזיות המתייחסות לקושי פיננסי של הלווה, העניקו ללווה

 ויתורים שהמלווים שוקלים אילולא כן;

  ייכנס לפשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי אחר הופכת לצפויה; אוהסבירות שהלווה 

 .היעלמות שוק פעיל לנכס פיננסי זה עקב קשיים פיננסיים 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 נכסים פיננסיים: )המשך( יח.

 

 : )המשך(פיננסייםירידת ערך נכסים  (5)

 

 :פיננסייםמדיניות מחיקת נכסים 

 

הקבוצה מוחקת נכס פיננסי כאשר קיים מידע המצביע על כך שהלווה נמצא בקשיים פיננסיים חמורים ואין 

סיכוי ריאלי להשבת הנכס. נכסים פיננסיים שנמחקו עשויים להיות כפופים לפעילויות אכיפה במסגרת הליכי 

סי שנמחק נזקפת לרווח הגביה של הקבוצה, תוך קבלת ייעוץ המשפטי לפי הצורך. כל השבה של נכס פיננ

 או הפסד.

 

 :מדידה והכרה בהפסדי אשראי חזויים

 

המדידה של הפסדי אשראי צפויים הינה פונקציה של ההסתברות להתרחשות כשל, גובה ההפסד במקרה 

של התרחשות כשל והחשיפה המקסימלית להפסד באירוע כשל. אומדן ההסתברות להתרחשות כשל וגובה 

 היסטוריים המתואמים על ידי מידע צופה פני עתיד כמתואר לעיל. ההפסד מבוסס על נתונים

 

לגבי נכסים פיננסיים, החשיפה המקסימלית להפסד באירוע כשל הינה הערך בספרים ברוטו של הנכס 

הפיננסי במועד הדיווח. לגבי מחויבות למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית, החשיפה המקסימלית להפסד 

ת הסכום שנלקח עד למועד הדיווח, יחד עם סכומים נוספים הצפויים להיגרם בעתיד באירוע כשל כוללת א

עד להתרחשות הכשל על בסיס נתוני העבר, הכרת הקבוצה את צרכי המימון העתידיים הספציפיים של 

 הלווים, ומידע רלוונטי אחר צופה פני עתיד.

 

כל תזרימי המזומנים החוזיים שהקבוצה זכאית לגבי נכסים פיננסיים, הפסדי אשראי חזויים הינם ההפרש בין 

להם בהתאם לחוזה לבין כל תזרימי המזומנים שהקבוצה צופה לקבל, מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי 

המקורי. לגבי חייבים בגין חכירה, תזרימי המזומנים המשמשים לקביעת הפסדי האשראי החזויים הינם 

 16דיווח כספי בינלאומי דידת החייב בגין חכירה בהתאם לתקן עקביים עם תזרימי המזומנים המשמשים במ

 חכירות.

 

כאשר הפסדי אשראי חזויים נמדדים על בסיס קבוצתי, המכשירים הפיננסיים קובצו על בסיס המאפיינים 

 שלהלן:

 

  מהות המכשיר הפיננסי )לקוחות וחייבים, חייבים בגין חכירה וסכומים לקבל מלקוחות נבחנים

 נפרדת, הלוואות לצדדים קשורים נבחנים כקבוצה נפרדת(כקבוצה 

 ;התקופה שעברה ממועד הפירעון 

 ;המהות, הגודל והענף של הלווים 

 ;סוג הבטחונות 

 .דירוג אשראי חיצוני 

 

אופן הקיבוץ נבחן באופן קבוע על ידי הנהלת הקבוצה על מנת לוודא שהמרכיבים של כל קבוצה ממשיכים 

 שראי דומים.לחלוק מאפייני סיכוני א

 

כאשר הקבוצה מדדה את ההפרשה להפסד בגין מכשיר פיננסי בתקופות קודמות בסכום השווה להפסדי 

אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר אולם קבעה כי התנאים למדידת הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי 

דדת בסכום השווה להפסדי המכשיר אינם מתקיימים בתקופה הנוכחית, ההפרשה להפסדי אשראי חזויים נמ

 חודש בתקופה הנוכחית. 12אשראי חזויים בתקופת 

 

 פיננסייםהקבוצה מכירה בהפסד מירידת ערך )רווח מביטול ירידת ערך( ברווח או הפסד לכל המכשירים ה

כנגד התאמה לערכם בספרים באמצעות חשבון הפרשה לירידת ערך. אולם, לגבי השקעות במכשירי חוב 

הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, ההפסד מירידת ערך )רווח מביטול ירידת ערך( מוכר ברווח או 

שהערך בספרים  הפסד כאשר ההפרשה לירידת ערך בגינן מותאמת כנגד קרן ההון ברווח כולל אחר על מנת

 של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי יהיה שוויו ההוגן.

 

 למועד הדוח, אין לקבוצה נכסים פיננסים פגומים עקב סיכון אשראי.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 ידי הקבוצה:-התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על .יט

 

 כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני:סיווג  (1)

 

התחייבויות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה מסווגים כהתחייבויות פיננסיות או כמכשיר הוני 

 בהתאם למהות ההסדרים החוזיים ולהגדרת התחייבות פיננסית ומכשיר הוני.

 

 מכשירים הוניים: (2)

 

שייר בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה. מכשירים מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות 

הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין להנפקת 

 מכשירים אלו.

 

 התחייבויות פיננסיות: (3)

 

 התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:

 

 יות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.התחייבויות פיננס 

 .התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת 

 

 :התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 

התחייבות פיננסית מסווגת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם היא מהווה תמורה מותנית שנוצרה בצירוף 

ת מסחר או שהיא יועדה כהתחייבות פיננסית בשווי עסקים אשר אינה מסווגת כהון או שהיא מוחזקת למטר

 הוגן דרך רווח או הפסד.

 

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצגות לפי שווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים כלשהם 

לם הנובעים משינויים בשווי ההוגן מוכרים ברווח או הפסד. הרווח או ההפסד נטו שנזקף לרווח או הפסד מג

 בתוכו ריבית ששולמה על ההתחייבויות הפיננסיות ונכלל בסעיף המימון בדוח רווח או הפסד.

 

 :התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

 

יתר ההתחייבויות הפיננסיות שאינן נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, מוכרות לראשונה בשווי הוגן 

הראשונית התחייבויות פיננסיות אלה נמדדות בעלות מופחתת לאחר ניכוי עלויות עסקה. לאחר מועד ההכרה 

 תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

 

שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחישוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת 

פן הוצאות ריבית על פני תקופת האשראי הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באו

מדויק את הזרם החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית 

 לערכה בספרים, או מקום שמתאים, לתקופה קצרה יותר.

 

 גריעה של התחייבויות פיננסיות: (4)

 

מבוטלת או פוקעת. הקבוצה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת, 

 ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה בין התמורה ששולמה מוכר ברווח או הפסד.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 הכרה בהכנסה: .כ

 

 :הכנסה ממכירת מחשבים וציוד היקפי (1)

 

בהתקיים  כאשר השליטה על הטובין מועברת ללקוח ההכנסה ממכירת מחשבים וציוד היקפי )"טובין"( מוכרת

 כל התנאים הבאים:

 

 לקבוצה יש זכות לתשלום בהווה עבור הנכס;  

 ;ללקוח יש בעלות משפטית על הנכס 

 ;הקבוצה העבירה חזקה פיזית על הנכס 

 ;ללקוח יש את הסיכונים וההטבות המשמעותיים מהבעלות על הנכס 

 ;הלקוח אישר את קבלת הנכס 

 

לאחר השלמת תהליך האינטגרציה ועם המשלוח ללקוח. תהליך ההתקנה  מוכרותהכנסות ממכירת מחשבים 

מהווה חלק לא משמעותי בתהליך הפקת הרווח, עלויותיו אינן מהותיות והוא מבוצע סמוך לאחר המשלוח 

 ללקוח.

 

 :שירותיםספקת אמו ממכירת תוכנה הכנסה (2)

 

 –שירותים בפועל  הכרה בהכנסה בהתאם לאספקת  .א

שירותי אפיון, ניהול פרויקטים, התקנה, יישום, ביצוע, הדרכה, הטמעה ותחזוקה  מספקתהחברה 

 הואילבהתאם לדרישת הלקוח, כאשר מחיר העסקה נקבע בהתאם לשעות המושקעות בפועל. 

פי מדובר באספקת שירותים, ההכנסה מוכרת על פני תקופת מתן השירותים ובמקרים מסוימים לו

 אבני דרך. 

  –רישיונות הכרה בהכנסה ממכירת  .ב

הכרה בהכנסה מרישיונות אשר דורשים שירותי אינטגרציה והטמעה משמעותיים לתוכנה כך 

. פרויקטיםאלה מהוות למעשה  התקשרויותשהתוצר המובטח ללקוח הינו התוצר המשולב. 

קצב התקדמות  ולפיבמקרים אלה מדובר במחויבות ביצוע אחת וההכרה בהכנסה היא על פני זמן 

 .  הפרויקט

          –הכרה בהכנסה מרישיונות אשר לא דורשים שירותי אינטגרציה והטמעה משמעותיים לתוכנה 

 ההכרה בהכנסה היא בנקודת זמן במועד אספקת הרישיון.

ותחזוקה בענף התכנה . שירותים אלה מהווים מחויבות ביצוע החברה מספקת שרותי תמיכה  .ג

לאורך זמן מאחר והלקוח מקבל וצורך את ההטבות המסופקות על ידי החברה ככל שהחברה 

 .מבצעת, ולכן החברה מכירה בהכנסות על פני תקופת השירות

 :אחריות של סוגים בשני בהכנסה ההכרה בעת מבחינה החברה .ד

מדובר על תקופת אחריות מקובלת בענף, וככל שבמסגרת האחריות מבוצעות משימות  כאשר

מוגדרות, אשר מספקות ביטחון ללקוח כי יישום המערכות הינו תקין, תקופת האחריות תהווה 

 מחויבות ביצוע אחת ביחד עם השירותים האחרים אשר זוהו בכל חוזה. 

, תחזוקה לשירותי במהותה דומה אשר, יללע מהמתואר שונה מסוג אחריות על מדובר כאשר

 .האחריות תקופת מתן פני על ומוכרת נפרדת ביצוע כמחויבות האחריות מטופלת
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 הכרה בהכנסה: כ.

 

 :הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו (3)

 

הכנסות החברה כסוכנת או כמתווכת ללא נשיאה בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה, מוצגות על בסיס 

ונושאת בסיכונים  (Primary Obligor)נטו. הכנסות בגין עסקאות בהן החברה הינה החייב העיקרי 

 ובתשואות הנגזרים ממנה מוצגות על בסיס ברוטו.

 

 :הכנסות ריבית (4)

 

 ריבית נצברות על בסיס עיתי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. הכנסות

 

 הפרשות: .אכ

 

 :כללי (1)

 

הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש 

 צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות. הבעבר, בגינ

 

הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויבות 

ויבות. בהווה במועד הדיווח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במח

כאשר ההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות, הערך הפנקסני של 

 שינויים בגין ערך הזמן נזקפים לרווח והפסד. ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים.

 

על ידי צד שלישי, מכירה כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב 

 (Virtually Certain)הקבוצה בנכס, בגין ההשבה, עד לגובה ההפרשה שהוכרה, רק כאשר וודאי למעשה 

 שהשיפוי יתקבל וכן ניתן לאומדו באופן מהימן.

 

 :הפרשה לאחריות (2)

 

החברה נותנת ללקוחותיה אחריות בגין מוצרי התוכנה שבפיתוח עצמי של החברה לתקופה המקובלת בענף. 

במרבית העסקאות האחריות מבוצעת במסגרת הסכמי תחזוקה שבגינם נדחית הכנסה. החברה אינה נוהגת 

את מאחר עסקאות של מכירת מוצרי תוכנה שבפיתוח עצמי וזבגין לרשום בספריה הפרשה בגין אחריות 

 מהותיים.אינם ולאור ניסיון העבר הסכומים 

 

לרשום הפרשה לאחריות מאחר  נוהגותאינן  של צד ג' במכירת רישיונות תוכנהחברות מאוחדות העוסקות 

 והאחריות בגין שיווק רישיונות התוכנה חלה על ספקי רישיונות התוכנה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 מסים על ההכנסה: .כב

 

 :כללי (1)

 

הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות המסים 

 הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון, ולעסקאות צירופי עסקים.

 

 :מסים שוטפים (2)

 

מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה וחברות מאוחדות הוצאות המסים השוטפים 

במהלך תקופת הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת 

פריטי הכנסות והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס או 

לניכוי. נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר  ניתנים

 נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.

 

נכסים והתחייבויות מסים שוטפים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז 

 וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית. את הסכומים שהוכרו

 

 :מסים נדחים (3)

 

חברות הקבוצה יוצרות מיסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין 

י שיעורי המס הצפויים ערכם בדוחות הכספיים. יתרות המיסים הנדחים )נכס או התחייבות( מחושבות לפ

בעת מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד 

תאריך הדוח על המצב הכספי. התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין 

יים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספ

ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את 

 ההפרש הזמני הניתן לניכוי.

 

הקבוצה לא יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים הנובעים מההכרה לראשונה במוניטין, וכן מההכרה 

ו בהתחייבות במסגרת עסקה שאינה צירוף עסקים, כאשר במועד העסקה ההכרה לראשונה בנכס א

 לראשונה בנכס או בהתחייבות לא משפיעה על הרווח החשבונאי ועל ההכנסה החייבת )הפסד לצרכי מס(.

 

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המיסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות 

כוונת הקבוצה להחזיק בהשקעות ולפתחן. כמו כן לא מובאים בחשבון מיסים נדחים בגין מוחזקות, מאחר וב

חלוקת רווחים בחברות אשר בהן, הדיבידנדים אינם חייבים במס או מאחר וקיימת החלטה שלא לחלק 

 דיבידנדים החייבים במס בעתיד הנראה לעין.

 

קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי  נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות

על ידי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים 

 רשות מס, ובכוונת הקבוצה לסלק את נכסי והתחייבויות המיסים השוטפים על בסיס נטו. אותה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 הטבות עובדים: .כג

 

 :הטבות לאחר סיום העסקה (1)

 

הטבות הקבוצה לאחר סיום העסקה כוללות התחייבות לפיצויי פיטורין. הטבות הקבוצה לאחר סיום העסקה 

הינן בחלקן תוכניות להפקדה מוגדרת ובחלקן תוכניות להטבה מוגדרת. הוצאות בגין התחייבות הקבוצה 

( נזקפות לרווח והפסד Defined Contribution Planתכנית להפקדה מוגדרת ) להפקדת כספים במסגרת

במועד אספקת שירותי העבודה, בגינם מחויבת החברה לביצוע ההפקדה. ההפרש בין סכום ההפקדה 

 העומד לתשלום, לבין סך ההפקדות ששולמו מוצג כהתחייבות בשל הטבות לעובדים.

 

( נזקפות לדוח רווח והפסד בהתאם לשיטת Defined Benefit Planהוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת )

(, תוך שימוש בהערכות אקטואריות המתבצעות Projected Unit Credit Methodיחידת הזכאות החזויה )

בדצמבר  31ליום תקופת דיווח. הערך הנוכחי של מחויבות הקבוצה בגין תכנית להטבה מוגדרת  בתום כל

ת היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין התכנית בתשואות שוק של אגרות נקבע באמצעו 2019

הנקובות במטבע בו ישולמו ההטבות בגין התכנית, ובעלות תקופות פדיון  גבוהה קונצרניות באיכותחוב 

הזהות בקירוב למועדי הסילוק החזויים של התכנית. בהתאם למדיניות החשבונאית של הקבוצה, עלות 

 .בדוח על הרווח או הפסד בעלות המכרהריבית נטו נכללת 

 

 ד היווצרותם. עלות שירות עבררווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח הכולל האחר במוע

(Past Service Costצמצומים או סילוקים מוכרים ברווח וההפסד במועד תיקון התכנית או בהט ,) בות בגין

ניהם. רווחים והפסדים אקטוארים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח פיטורין, לפי המוקדם מב

 או הפסד במועד מאוחר יותר.

 

ת ריבית על נכסי תכנית נקבעת על בסיס שיעור ההיוון של המחויבות ונמדדים בשווי הוגן. הכנס נכסי התוכנית

ת הריבית על נכסי תכנית לבין התשואה וונזקפת לרווח והפסד כחלק מעלות הריבית נטו. ההפרש בין הכנס

 מאוחר יותר.הכוללת על נכסי התוכנית נזקף לרווח כולל אחר ולא יסווג מחדש לרווח או הפסד במועד 

 

התחייבות הקבוצה בגין תכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב הכספי כוללת את הערך הנוכחי של 

המחויבות בגין הטבה מוגדרת בניכוי שווים ההוגן של נכסי התוכנית. נכס נטו, המתהווה מהחישוב כאמור, 

הקטנה בהפקדות עתידיות או החזר  מוגבל לגובה ההטבות הכלכליות העתידיות הזמינות לקבוצה בצורה של

 "סכום התקרה"(. -כספי, בין אם במישרין לקבוצה ובין אם בעקיפין לתוכנית אחרת שנמצאת בגירעון )להלן 

 

 :הטבות עובדים לטווח קצר (2)

 

חודשים  12בתקופה שאינה עולה על  צפויות להיות מסולקותהטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות אשר 

מתום התקופה בה סופק השירות המזכה בהטבה. הטבות עובדים לטווח קצר בחברה כוללות את התחייבות 

החברה בגין תשלומי מענקים ושכר, הטבות אלו נזקפות לדוח רווח והפסד, במועד היווצרותן. ההטבות 

הפרש בין גובה ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד, . אותו חזויה החברה לשלם נמדדות על בסיס לא מהוון

 לבין הסכום ששולם בגינן מוכר כנכס, או כהתחייבות.

 

 הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך: (3)

 

חודש לאחר  12אחרות לטווח ארוך הן הטבות אשר לא חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  יםהטבות עובד

תקופת הדיווח השנתית בה העובד מספק את השירות המתייחס ואינן מהוות הטבות לאחר סיום העסקה או 

 הטבות בגין פיטורין.

 

לרווח או הפסד במועד  רווחים והפסדים אקטואריים בגין הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך נזקפים

( מוכרת ברווח או הפסד במועד תיקון התכנית או במועד Past Service Costהיווצרותם. עלות שירות עבר )

 או בהטבות בגין פיטורין, לפי המוקדם מבניהם. IAS 37ההכרה בעלויות בגין שינוי מבני קשורות לפי 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 רווח למניה: .כד

 

החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות של החברה על ידי 

חלוקת רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 

המדולל למניה מתאמת החברה את הרווח או ההפסד, הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח. לצורך חישוב הרווח 

המיוחס לבעלי המניות הרגילות, ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור, בגין ההשפעות של 

 כל המניות הפוטנציאליות המדללות.

 

 תשלומים מבוססי מניות: .כה

 

ם, המסולקים במכשירים הוניים של הקבוצה תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומי

נמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה. הקבוצה מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים 

המוענקים על ידי שימוש במודל הבינומי )לעניין אופן מדידת השווי ההוגן של תשלומים מבוססי מניות(. כאשר 

אינם מבשילים עד אשר אותם עובדים משלימים תקופת שירות מוגדרת, עומדים  המכשירים ההוניים המוענקים

בתנאי ביצוע או בהתקיים תנאי שוק מוגדר, הקבוצה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי המניות בדוחות הכספיים על 

דיווח,  פני תקופת ההבשלה כנגד גידול בהון, תחת סעיף "קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות". בתום כל תקופת

אומדת הקבוצה את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל. שינוי אומדן ביחס לתקופות קודמות מוכר ברווח 

 והפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.

 

 חכירות: .וכ

 

 :2019בינואר  1המדיניות החשבונאית שלהלן יושמה עד ליום 

 

מעבירים את כל הסיכונים וההטבות המשמעותיים מונית כאשר תנאי החוזה הסדרי חכירה מסווגים כחכירה מ

 הנגזרים מהבעלות לחוכר.

 

 :מוניתחכירה מ

 

נית בהן חוכרת הקבוצה נכסים מישות אחרת, מכירה הקבוצה במועד תחילת החכירה בנכס מובעסקאות חכירה מ

ות להעברת תשלומי על פי הנמוך מבין שוויו ההוגן לבין ערכם הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. ההתחייב

החכירה המינימליים למחכיר מוצגת בדוח על המצב הכספי כהתחייבות פיננסית בגין חכירה. בתקופות עוקבות, 

מונית בין מרכיב המימון לרכיב ההתחייבות, באופן שיתקבל שיעור ריבית ם תשלומים שוטפים בגין החכירה הממוקצי

 למרכיב המימון נזקף לרווח או הפסד. קבוע המחושב על יתרת ההתחייבות. החלק שהוקצה

 

אשר התשלום  או רשות מקומית נהל מקרקעי ישראל,ל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן( ממחכירות קרקע )שאינן נד

ומנגד  מוניות. במועד תחילת החכירה מכירה הקבוצה ב"רכוש קבוע"צע מידי תקופה מסווגות כחכירות מבגינן מבו

ונית וזאת על פי הנמוך מבין השווי ההוגן של הקרקע לבין הערך הנוכחי של תשלומי מבהתחייבות בגין החכירה המ

-החכירה המינימאליים. בתקופות עוקבות, ההתחייבות מטופלת כאמור לעיל והקרקע מופחתת על בסיס קו ישר על

 פני יתרת תקופת החכירה, בהתעלם מאופציית הארכה.

 

 חכירה תפעולית:

 

חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה. בהסדרי חכירה בהם  הוצאות דמי שכירות בגין

בתחילת תקופת החכירה לא משולמים דמי חכירה, או משולמים דמי חכירה מופחתים, וכן מתקבלות הטבות נוספות 

 מהמחכיר, מכירה החברה בהוצאות על בסיס קו ישר, על פני תקופת החכירה.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 )המשך( חכירות: כו.

 

 :2019בינואר  1המדיניות החשבונאית שלהלן מיושמת החל מיום 

 

 הקבוצה כחוכר

 

הקבוצה מעריכה האם חוזה הינו חכירה )או כולל חכירה( במועד ההתקשרות בחוזה. הקבוצה מכירה בנכס זכות 

כל חוזי החכירה בהם היא החוכר, למעט חכירות לטווח קצר )לתקופה  שימוש מחד ובהתחייבות חכירה מאידך בגין

חודשים( וחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך. בחכירות אלה מכירה הקבוצה בתשלומי החכירה כהוצאה  12של עד 

 תפעולית על בסיס קו ישר על פני תקופת החכירה, אלא אם כן בסיס שיטתי אחר מייצג בצורה טובה יותר את תבנית

 צריכת ההטבות הכלכליות על ידי הקבוצה מהנכסים החכורים.

 

לתיק של חכירות כלי רכב ונדל"ן בעלות מאפיינים דומים  IFRS 16כהקלה מעשית, הקבוצה מיישמת את הוראות 

מאחר והקבוצה מצפה באופן סביר כי ההשפעות על הדוחות הכספיים של יישום התקן לתיק לא יהיו שונות באופן 

 מהותי מאשר יישום תקן זה לחכירות הבודדות הכלולות בתיק.

 

 חוכר יש את הזכות להשתמש בנכס החכור יחד עם:תקופת החכירה הינה התקופה שאינה ניתנת לביטול שלגביה ל

 

 תקופות המכוסות על ידי אופציה להארכת החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו, וכן 

 

 .תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר לא יממש אופציה זו 

 

ודאי באופן סביר  2019בינואר  1בחשבון אופציות הארכה אשר ליום  בקביעת תקופת החכירה, הקבוצה לקחה

שימומשו על ידה. סבירות המימוש של אופציות ההארכה נבחנה בהתחשב, בין היתר, בתשלומי החכירה בתקופות 

ההארכה ביחס למחירי השוק, שיפורים משמעותיים במושכר שבוצעו על ידי הקבוצה אשר צפוי שתהיה להם הטבה 

ת משמעותית לקבוצה בתקופת ההארכה, עלויות המתייחסות לסיום החכירה )ניהול משא ומתן, פינוי הנכס כלכלי

הקיים ואיתור נכס חלופי במקומו(, חשיבות הנכס לפעילויות הקבוצה, מיקום הנכס החכור והזמינות של חלופות 

 מתאימות.

 

חכירה שאינם משולמים במועד התחילה, התחייבות החכירה נמדדת לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי ה

מהוונים תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה. אם לא ניתן לקבוע בנקל שיעור זה, הקבוצה משתמשת בשיעור 

 בדבר שיעורי ההיוון ששימשו במועד היישום לראשונה. 3הריבית התוספתי שלה. ראה ביאור 

 

 רה מורכבים מהתשלומים הבאים:תשלומי החכירה הנכללים במדידת התחייבות החכי

 

 ;תשלומים קבועים )כולל תשלומים קבועים במהותם(, בניכוי תמריצי חכירה כלשהם 

 

  תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, שנמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים או בשער

 הקיים במועד התחילה;

 

 תאם לערבויות לערך שייר;סכומים החזויים לעמוד לתשלום על ידי החוכר בה 

 

 מחיר המימוש של אופציית רכישה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו; וכן 

 

  תשלומי קנסות לביטול החכירה, אם תקופת החכירה משקפת מימוש אופציה לבטל את החכירה על ידי

 החוכר.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 )המשך( חכירות: כו.

 

 הקבוצה כחוכר )המשך(

 

התחייבות החכירה מוצגת בסעיף "התחייבות חכירה" בדוח על המצב הכספי. התחייבות חכירה נמדדת לאחר מכן 

על ידי הגדלת הערך בספרים על מנת לשקף ריבית על התחייבות החכירה בשיטת הריבית האפקטיבית ועל ידי 

 י החכירה שבוצעו.הקטנת הערך בספרים על מנת לשקף את תשלומ

 

הפרשי שער בגין התחייבות חכירה הנקובה במטבע חוץ נזקפים להוצאות המימון בדוח רווח או הפסד בעת 

 התהוותם.

 

 הקבוצה מודדת מחדש את התחייבות החכירה )כנגד התאמה לנכס זכות השימוש( כאשר:

 

 נכס הבסיס. במקרה זה  חל שינוי בתקופת החכירה או כאשר חל שינוי בהערכה של אופציה לרכישת

 התחייבות החכירה נמדדת על ידי היוון תשלומי החכירה המעודכנים תוך שימוש בשיעור היוון מעודכן.

 

  ,חל שינוי בתשלומי חכירה עתידיים הנובע משינוי במדד או בשער המשמש לקביעת תשלומים אלה )לדוגמה

ינוי בסכומים החזויים לעמוד לתשלום תשלומי חכירה הצמודים למדד המחירים לצרכן( או כאשר חל ש

בהתאם לערבות לערך שייר. במקרה זה התחייבות החכירה נמדדת על ידי היוון תשלומי החכירה המעודכנים 

תוך שימוש בשיעור ההיוון המקורי )אלא אם כן השינוי בתשלומי החכירה נובע משינוי בשיעורי ריבית 

 .ן מעודכן(משתנים, במקרה זה, נעשה שימוש בשיעור היוו

 

  בוצע תיקון חכירה שאינו מטופל כחכירה נפרדת. במקרה זה התחייבות החכירה נמדדת מחדש על ידי היוון

 תשלומי החכירה המעודכנים תוך שימוש בשיעור היוון מעודכן.

 

 הקבוצה לא ביצעה התאמות כאמור בתקופות הדיווח המוצגות.

 

דה לראשונה של התחייבות החכירה, תשלומי חכירה כלשהם העלות של הנכס זכות שימוש מורכבת מסכום המדי

שבוצעו במועד התחילה או לפניו ועלויות ישירות ראשוניות. לאחר מכן, נכס זכות שימוש נמדד לפי העלות בניכוי 

 פחת נצבר והפסדים מירידת ערך.

 

תקופת החכירה לבין אורך  נכס זכות השימוש נמדד לפי מודל העלות ומופחת בקו ישר על פני התקופה הקצרה מבין

שנים ותקופה  4.35ן הינה החיים השימושיים של נכס הבסיס. תקופה הממוצעת של נכסי זכות שימוש בגין נדל"

 שנים. אם החכירה מעבירה לקבוצה בעלות על נכס הבסיס או אם 1.4הממוצעת בגין זכות שימוש כלי רכב הינה 

נכס זכות השימוש מופחת בקו  העלות של נכס זכות השימוש משקפת מימוש של אופציית רכישה על ידי הקבוצה,

 ישר על פני אורך החיים השימושיים של נכס הבסיס. הפחת מתחיל ממועד תחילת החכירה.

 

ש ולטפל בהפסד ירידת ערך נכסים על מנת לקבוע אם נפגם הנכס זכות שימו IAS 36הקבוצה מיישמת את הוראות 

 .2019בדוחות הכספיים לשנת  18מירידת ערך כלשהו שזוהה. ראה ביאור 

 

 נכס זכות השימוש מוצג בסעיף "נכסי זכות שימוש" בדוח על המצב הכספי. 

 

מאפשר לחוכר לא להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי חכירה ובמקום זאת לטפל בכל  IFRS 16כהקלה מעשית, 

בים כלשהם שאינם חכירה הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד. הקבוצה השתמשה בהקלה מעשית רכיב חכירה וברכי

 זו.

 

 סיווג ריבית ששולמה, דיבידנדים ששולמו וריבית ודיבידנדים שהתקבלו בדוח על תזרימי המזומנים: כז.

 

מזומנים בגין ריבית הקבוצה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית ודיבידנדים אשר התקבלו בידיה וכן תזרימי 

ששולמה כתזרימי מזומנים אשר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת. תזרימי מזומנים בגין מסים על הכנסה מסווגים 

ככלל כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות שוטפת, למעט אלו אשר ניתנים לזיהוי בנקל עם תזרימי מזומנים אשר 

 המשולמים על ידי הקבוצה מסווגים כתזרימי מזומנים מפעילות מימון. שימשו לפעילות השקעה או מימון. דיבידנדים
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 

 

 שערי חליפין ובסיס ההצמדה: .כח

 

יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי  (1)

 תקפים ליום המאזן.בנק ישראל והיו 

 

 יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך המאזן. (2)

 

 להלן נתונים על שער החליפין של מט"ח ועל המדד: (3)

 

 מדד שער החליפין היציג של 

 "ידוע")*( "בגין")*( היורו הדולר 

 נקודות נקודות ש"ח ש"ח 

     

 125.06 125.06 3.878 3.456 2019בדצמבר  31ליום 

 124.68 124.31 4.292 3.748 2018בדצמבר  31ליום 

     

 .2002לפי ממוצע  )*(

 

 והמדד:המט"ח להלן נתונים בדבר שעור השינוי של  (4)

 

 מדד שער החליפין היציג של 

 ידוע בגין היורו הדולר 

 % % % % 

     

 0.30 0.60 (9.64) (7.79) 2019בדצמבר  31ביום לשנה שהסתיימה 

 1.19 0.79 3.35 8.10 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 0.30 0.40 2.69 (9.83) 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 

 

  תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו - 3ביאור 

 

 

 המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווחתקנים חדשים, פרשנויות חדשות ותיקונים לתקנים  .א

 :קודמות

 

 

  תיקוןIAS 12 ה בגין דיבידנד(:ס"מסים על הכנסה": )בדבר השפעות מסים על הכנ 

 

התיקון מבהיר כי השפעות מיסים על הכנסה בגין דיבידנד יוכרו ברווח או הפסד, ברווח כולל אחר או בהון 

העסקאות שהניבו את הרווחים הניתנים לחלוקה, ללא קשר לשאלה האם בהתאם למקום בו הוכרו במקור 

 יחולו שיעורי מס שונים על רווחים מחולקים ולא מחולקים.

 

או לאחריו, באופן של "מכאן ולהבא".  2019בינואר  1התיקון ייושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 יישום מוקדם אפשרי.

 

 השפעה מהותית ליישום התיקון על דוחותיה הכספיים של הקבוצה.הנהלת החברה מעריכה כי אין 
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 תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך( - 3ביאור 

 

תקנים חדשים, פרשנויות חדשות ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח  א.

 (קודמות: )המשך

 

  פרסוםIFRIC 23 :"עמדות מס לא ודאיות" 

 

הפרשנות מבהירה את הוראות ההכרה והמדידה של מסים על הכנסה כאשר קיימת אי ודאות לגבי עמדת 

רשויות המס. הפרשנות קובעת כי על הישות לקבוע האם עמדות המס הלא ודאיות צריכות להיות מוערכות 

הישות להעריך האם סביר כי רשויות המס בנפרד או כחלק מקבוצה של עמדות מס לא ודאיות. כמו כן, על 

יקבלו את הטיפול שבו נקטה החברה, או צפויה לנקוט בו, בקשר עם עמדות המס הלא ודאיות בהנחה כי 

(. במידה וכן, 100%רשויות המס יבדקו את דיווחי הישות וכל המידע הרלוונטי יהיה בידיהן )סיכון חשיפה 

בעמדות המס הלא ודאיות באופן עקבי עם עמדת המס שבה  הישות נדרשת לקבוע את הטיפול החשבונאי

היא נקטה או צפויה לנקוט בה. במידה ולא, הישות נדרשת לשקף את השפעת אי הודאות באמצעות שימוש 

(, בהתאם Most Likely Amount( או בשיטת הסכום הסביר ביותר )Expected Valueבשיטת התוחלת )

 תוצאת אי הוודאות.לשיטה שצופה באופן הטוב ביותר את 

 

או לאחריו. ניתן ליישם את התיקון  2019בינואר  1התיקון ייושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

למפרע באופן מלא או ללא תיקון מספרי השוואה כאשר ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה תוכר 

 .2019בינואר  1כתיקון יתרת העודפים ליום 

 

 ה כי השפעת יישום הפרשנות על דוחותיה הכספיים של הקבוצה אינה מהותית.הנהלת החברה מעריכ

 

 IFRS 16 :"חכירות" 

 

 IAS 17)"מועד היישום לראשונה"( מבטל את  2019בינואר  1התקן החדש אשר נכנס לתוקף החל מיום 

"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני 

הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק )'מחכיר'(. התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים 

 כיום בספרי המחכיר.

 

ין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, ב

מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד 

 להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.

 

חודשים בלבד  12ים החכורים לתקופה של עד הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכס

בדבר המדיניות  כו'2וכן ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת, מחשבים אישיים(. ראו ביאור 

 .2019בינואר  1החשבונאית המיושמת החל מיום 

 

 אופן יישום התקן לראשונה:

 

של יישום לראשונה של התקן הוכרה הקבוצה בחרה ליישם את התקן למפרע כאשר ההשפעה המצטברת 

 2018בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום לכתיקון יתרת העודפים לאותו מועד. נתוני ההשוואה המתייחסים 

 והפרשנויות הנלוות לו. IAS 17מוצגים בהתאם להוראות 

 

הוכרו כנכסים במועד היישום לראשונה, חכירות של נדל"ן וכלי רכב בקבוצה אשר טופלו כחכירות תפעוליות, 

 וכהתחייבויות בדוח על המצב הכספי של הקבוצה כדלקמן:

 

  התחייבויות החכירה הוכרו ונמדדו במועד היישום לראשונה בערך הנוכחי של תשלומי החכירה 

שנותרו, מהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של הקבוצה בכל חכירה במועד היישום 

 לראשונה. 

 

 אילו התקן היה מיושם ממועד תחילתש הוכרו ונמדדו במועד היישום לראשונה כנכסי זכות השימו 

החכירה, אך מהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של הקבוצה בכל חכירה במועד היישום 

 לראשונה.
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 תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך( - 3ביאור 

 

ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח  תקנים חדשים, פרשנויות חדשות א.

 (קודמות: )המשך

 

 16 )חכירות": )המשך" 

 

 אופן יישום התקן לראשונה: )המשך(

 

של שיעור הריבית התוספתי של הקבוצה שיושם להתחייבויות חכירה שהוכרו בדוח על   הממוצע המשוקלל

. שיעורי ההיוון מבוססים על שיעור 3.78%לבין  2.08%הינו ביןי במועד היישום לראשונה המצב הכספ

הריבית התוספתי של החוכר בכל חכירה, כתלות בסכום החכירה, משך החיים הממוצע שלה וטיב הנכס 

 החכור.

 

 הקבוצה בחרה ליישם את התקן תוך יישום ההקלות המתאפשרות בהוראות המעבר לתקן כדלקמן: 

 

אם החוזה הינו חכירה או כולל חכירה למועד תחילת יישום התקן. לפיכך, הקבוצה לא תבחן מחדש  א.

הסכמים אשר מטופלים כיום כחוזי חכירה תפעולית יטופלו בהתאם לתקן החדש ואילו הסכמים 

 שטופלו בעבר כחוזי קבלת שירות, ימשיכו להיות מטופלים כך ללא שינוי.

 

 12רות שתקופת החכירה שלהן מסתיימת תוך הקבוצה אינה מיישמת את הוראות התקן לגבי חכי ב.

 חודש ממועד היישום לראשונה.

 

הקבוצה מתייחסת לחוזה בכללותו כחוזה חכירה בגין חוזה כלי רכב, כך שזכות השימוש והתחייבות  ג.

 בגין חכירה יכללו גם את הערך הנוכחי של עלות השירותים הנלווים לחכירה.

 

 הדוח הכספי במועד היישום לראשונה של התקן: להלן ההשפעות העיקריות הצפויות על

 

 -הובילה לגידול בסך הנכסים של כ 2019בינואר  1-השפעה היישום לראשונה של התקן החדש ליום ה

, יצירה של נכס מס נדחה בסך של אלפי ש"ח 34,385-אלפי ש"ח, לגידול בסך ההתחייבויות  של כ 33,095

 אלפי ש"ח. 991-נטו בסך של כ ולקיטון ביתרת העודפים אלפי ש"ח 297-כ

 

 בדצמבר 31חודשים שהסתיימו ביום  שניים עשרהשפעת היישום לראשונה של התקן החדש לתקופה של 

אלפי ש"ח, ולעליה בהוצאות  23,869 -הובילה לקיטון בהוצאות השכירות של החברה בסך של כ 2019

אלפי ש"ח.  1,182 -בהוצאות המימון של החברה בסך של כלעליה ו אלפי ש"ח 23,737 -בסך של כ הפחת

 31חודשים שהסתיימו ביום  שניים עשרסך כל השפעת היישום לראשונה של התקן החדש לתקופה של 

ברווח לפני מס בסך של  לקיטון, אלפי ש"ח 131 -הביאה לגידול ברווח התפעולי בסך של כ 2019 בדצמבר

אלפי  820אלפי ש"ח ולקיטון ברווח הנקי בסך של  245המסים בסך של , לקיטון בהוצאות אלפי ש"ח 1,065

 ש"ח.

 

 2019 בדצמבר 31חודשים שהסתיימו ביום  שניים עשרכמו כן, כתוצאה מיישום התקן החדש לתקופה של 

אלפי ש"ח ולקיטון מקביל בתזרים המזומנים  22,687 -גידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ

 ימון באותו סכום.מפעילות מ

 

 תיקוןIFRS 3  )"צירופי עסקים" )בדבר הגדרת "עסק": 

 

התיקון קובע כי על מנת להיחשב כ"עסק", הנכסים והפעילויות הנרכשים חייבים לכלול, לכל הפחות, תשומה 

ותהליך מהותי אשר יחד תורמים באופן משמעותי ליכולת ליצור תפוקה. התיקון משמיט את הצורך בבחינה 

משתתפים בשוק מסוגלים להחליף תשומות או תהליכים חסרים ולהמשיך ליצור תפוקות, וכן משמיט האם 

מהגדרת "עסק" ו"תפוקות" עלויות מוזלות או הטבות כלכליות אחרות ומתמקד במוצרים ושירותים המסופקים 

 ללקוחות.

 

ופן מהותי כל השווי ההוגן של כמו כן, התיקון מוסיף מבחן 'ריכוז שווי הוגן' לפיו אין מדובר בעסק אם בא

 הנכסים ברוטו שנרכשו מרוכז בנכס מזוהה יחיד או בקבוצה של נכסים מזוהים דומים.

 

. 2020בינואר  1התיקון ייושם לגבי צירופי עסקים ורכישות נכסים שמועד הרכישה שלהם הינו החל מיום 

 יישום מוקדם אפשרי.
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 ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים - 4ביאור 

 

 כללי: א.

 

לעיל, נדרשת הנהלת החברה, במקרים מסוימים,   2ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, המתוארת בביאור 

להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות שאינם 

אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים  בהכרח בנמצא ממקורות

 כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

 

האומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף. שינויים לאומדנים החשבונאיים מוכרים רק 

אומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה ובתקופות בתקופה בה בוצע שינוי ב

 עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.

 

 מפתח לאומדני אי וודאות: גורמי ב.

 

 :הכרה בהכנסה (1)

 

 לעיל ,כ' 2 ביאורבל הקריטריונים המצוינים הכנסות ממכירה של מחשבים וציוד היקפי מוכרות כאשר כ

מצד הנהלת  שיקול דעת מתקיימים. הקביעה האם הקריטריונים אכן התמלאו עבור כל עסקת מכירה, דורשת

הקבוצה, בעיקר לשם הקביעה האם הועברו לקונה כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות 

 על הטובין.

 

ומביצוע פרויקטים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה וכן בהתקיים הכנסות מהספקת שירותים 

מספר תנאים מצטברים הכוללים, בין היתר, את יכולת הנהלת החברה לאמוד באופן מהימן את סכום 

ההכנסה, העלויות שהתהוו והנדרשות להשלמה וכן את שלב ההשלמה של העסקה בתום תקופת דיווח. 

 מצד הנהלת הקבוצה. שיקול דעת ן התמלאו עבור כל עסקת מכירה, דורשתקביעה האם הקריטריונים אכ

 

 :הרכוש האחר( -ירידת ערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים )להלן  (2)

 

לצורך הקביעה האם חלה ירידת ערך של הרכוש האחר והמוניטין, מבצעת הנהלת החברה והנהלת חברות 

הבנות אומדן של שווי השימוש של יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה הרכוש האחר והמוניטין. לצורך חישוב 

ם שיעור צמיחה הכוללישווי השימוש מחשבת החברה את אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, 

הנובעים מכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים, וכן את שיעור הניכיון המתאים בכדי לחשב את הערך עתידי 

 אומדנים אלו מבוססים בין היתר על יועציה המקצועיים של הקבוצה לעניין זה. הנוכחי.

 

 אלפי 287,987 פי הואבמועד הדוח על המצב הכס המוניטין והנכסים הבלתי מוחשייםהערך הפנקסני של 

 ש"ח.

 

 .12ביאור בדבר ירידת ערך מוניטין, ראה 

 

 :הכנסההמסים על  (3)

 

הקבוצה כפופה לחוקי המס במספר מדינות. שיקול דעת נרחב נדרש לצורך קביעת ההתחייבות למס של כל 

מכירה  אחת מחברות הקבוצה. לקבוצה עסקאות רבות, אשר תוצאות המס לגביהן אינן וודאיות. הקבוצה

בגין תוצאות המס של עסקאות אלה, בהתבסס על אומדני ההנהלה, אשר מסתמכת  ונכסים בהתחייבויות

ל על יועצים מקצועיים, בנוגע לעיתוי וגובה חבות המס הנובעת מעסקאות אלה. כאשר תוצאת המס ש

נדחים במועד  עסקאות אלה שונה מאומדני ההנהלה, יוקטנו/יוגדלו הוצאות המסים וההתחייבויות למסים

 קביעת השומה הסופית.

 

החברה מתבססת על אומדני ההנהלה בנוגע לתחזיות רווחים עתידיות בחישוב יתרות מיסים נדחים בגין 

ניצול יתרות הפסדים לצרכי מס הכנסה. במידה ודוחות רווח והפסד של החברה יהיו שונים מהתחזיות, או 

 דלו הוצאות המסים וההתחייבויות למסים נדחים באותו מועד.במידה והחברה תעדכן, את התחזיות יוקטנו/יוג

 כמו כן, קיימות מספר חברות בקבוצה אשר עורכות את דוחותיהן לצרכי מס על בסיס מזומן.
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 שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות )המשך( - 4ביאור 

 

 גורמי מפתח לאומדני אי וודאות: )המשך( ב.

 

 :הטבות עובדים (4)

 

הערך הנוכחי של התחייבות הקבוצה לתשלום פיצויי פיטורין לעובדיה מתבסס על מספר רב של נתונים, 

אשר נקבעים על בסיס הערכה אקטוארית, תוך שימוש במספר רב של הנחות, לרבות שיעור היוון. שינויים 

ויות החברה לתשלום פיצויי פיטורין. בהנחות האקטואריות עשויים להשפיע על ערכן הפנקסני של התחייב

התשואה של אגרות חוב קונצרניות הקבוצה אומדת את שיעור ההיוון אחת לשנה, בהתבסס על שיעור 

. הנחות מפתח אחרות נקבעות בהתבסס על התנאים השוררים בשוק, ועל בסיס הניסיון באיכות גבוהה

 .20בוצה שימוש, ראה ביאור שנצבר בחברה. לפרטים נוספים אודות ההנחות בהן עשתה הק

 

 :הקצאת עלויות רכישה (5)

 

הקבוצה מחשבת אומדנים, בנוגע להקצאת עודפי עלות לנכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים. כמו כן, בקביעת 

שעורי ההפחתה של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים אומדת הקבוצה את אורך החיים הצפוי של הנכס. 

 ר על יועציה המקצועיים של הקבוצה לעניין זה.אומדנים אלו מבוססים בין הית

 

 :והתחייבות צירופי עסקים שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (6)

 

, מפעילה הנהלת החברה שיקול דעת בבחירת טכניקות הערכה נאותות למכשירים 26כמתואר בביאור 

הנהלת החברה שימוש פיננסיים, שאין להם מחיר שוק מצוטט בשוק פעיל. טכניקות ההערכה בהן עושה 

הינן כאלה המיושמות בידי משתתפי שוק. השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים אחרים נקבע בהתבסס על 

היוון תזרימי המזומנים החזויים מהם, בהתבסס על הנחות הנתמכות במחירי ושיעורי שוק נצפים. אומדן 

יל כולל מספר הנחות שאינן נתמכות השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים שאינם רשומים למסחר בשוק פע

הנהלת החברה מפעילה שיקול דעת בנוגע לאומדן התזרים המזומנים הצפוי  במחירי ושיעורי שוק נצפים.

 לסילוק התחייבות צירוף עסקים אשר אינה מוצגת לפי שווי הוגן.

 

 :הפרשות להליכים משפטיים (7)

 

 א'. 22אור ראה בי -נגד הקבוצה תלויות ועומדות מספר תביעות 

 

לצורך בחינת הנפקות המשפטית של תביעות אלה, וקביעת הסבירות כי הן תתממשנה לרעתה, מסתמכת 

הנהלת הקבוצה על חוות דעת של יועצים משפטיים ומקצועיים. לאחר שיועציה של הקבוצה מגבשים את 

רך לשאת עמדתם המשפטית ואת סיכוייה של הקבוצה באשר לנשוא התביעה, בין אם הקבוצה תצט

בתוצאותיה או שיש ביכולתה לדחות אותה, אומדת הנהלת החברה את הסכום אותו יש לרשום בדוחות 

 הכספיים, אם בכלל.

 

פרשנות שונה מזו של יועציה המשפטיים של החברה למצב חוקי קיים, הבנה שונה של הנהלת הקבוצה לגבי 

בתוספת עובדות חדשות, יש בהם כדי להשפיע חוזי התקשרות וכן שינויים שמקורם בפסיקה רלוונטית או 

על ערכה של ההפרשה הכוללת בגין ההליכים המשפטיים העומדים כנגד הקבוצה ובכך להשפיע באופן 

 מהותי על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של הקבוצה.

 

 :ההפרשה לחובות מסופקים (8)

 

וכוללת ניתוח פרטני של החוב. ספציפי מחושבת באופן  בחברה ובחברות בנות, ההפרשה לחובות מסופקים

החברה  .גבייתם מוטלת בספק, מבוצעת הפרשה ההנהלהבגין חובות מסוימים אשר בהתאם להערכת 

בוחנת מדי תקופה  . החברהסבורה שכל הסיכונים הרלוונטיים נלקחים בחשבון בביצוע הבחינה הספציפית

 את הצורך בהפרשה כללית.

 

 31אלפי ש"ח )ליום  3,014 -מגיע גובה ההפרשה לחובות מסופקים לסך של כ 2019בדצמבר  31ליום 

  ג'. 6ביאור ראה  .אלפי ש"ח( 2,684 -סך של כ 2018בדצמבר 
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 מזומנים ושווי מזומנים - 5ביאור 

 

 ההרכב:

  שיעורי ריבית 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 

 ש"חאלפי  אלפי ש"ח % 

    

 71,836  54,270  מזומנים ויתרות בבנקים

 33,468  6,280 0.21 פיקדונות לזמן קצר

 105,304  60,550  מזומנים ושווי מזומנים

    

אלפי  20,478: 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח במטבע חוץ )ליום  14,813של  כוללת סך 2019בדצמבר  31היתרה ליום 

 .ארה"ב דולרהמטבע העיקרי הינו כאשר ש"ח( 

 

 

 לקוחות - 6ביאור 

 

 ההרכב: א.

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 421,736  466,270  חשבונות פתוחים והכנסות לקבל )*( 

 7,317  10,981  המחאות לגביה

  477,251  429,053 

 (2,684) (3,014) הפרשה לחובות מסופקים

  474,237  426,369 

   

 .82+ שוטף תקופת האשראי הממוצעת במכירת סחורות/הספקת שירותים הינה  )*(

 

בהתחשב גם  טרם קבלת לקוח חדש, הקבוצה אומדת את איכות האשראי המוענק ללקוח, ומגדירה מגבלות אשראי

. המגבלות והדירוג המיוחסים ללקוחות הקבוצה נבחנים אחת לשנה, או לעיתים קרובות בסוג השירות הניתן ללקוח

הלקוחות של  מיתרת 95% -כ קודמים.יותר, בהתבסס על מידע חדש שנתקבל, ועל עמידתו בתשלומי חובות 

 .הקבוצה עמדו בתקופת האשראי שנקבעה להם

 

 :בדוחות הכספיים ולא נכללה בגינם הפרשהגיל חובות הלקוחות שחרגו מימי האשראי שנקבע להם  ב.

 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 7,974  11,718 ימים 90-180

 4,925  4,649 ימים 180-270

 3,087  7,215 ימים 270מעל 

 15,986  23,582 סך הכל
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 לקוחות )המשך( - 6ביאור 

 

 לחובות מסופקים:תנועה בהפרשה  ג.

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 2,856  2,684  יתרה לתחילת השנה

 (85) (636) סכומי חובות מסופקים שנמחקו

 (346) (20) סכומים שהושבו במשך השנה

 106  580  כניסה לאיחוד

 153  406  סכומים חדשים השנה

 2,684  3,014  יתרה לסוף השנה

   

 

 גיל חובות הלקוחות שבוצעה בגינם הפרשה לחובות מסופקים: ד.

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 390  74  ימים 90-180

 104  265  ימים 180-270

 2,190  2,675  ימים 270מעל 

 2,684  3,014  סך הכל

   

 

 

 חובהחייבים ויתרות  - 7ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   חייבים:

 486  628  צדדים קשורים 

 322  1,115  חייבים בגין מימוש השקעה

 648  785  מוסדות ממשלתיים

 748  756  עובדים

 363  333  מקדמות לספקים

 2,973  3,231  חייבים אחרים

 11,563  12,307  הוצאות מראש

  19,155  17,103 
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 מלאי - 8ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 25,220  19,281  ציוד מחשבים

 1,832  1,819  מלאי חלפים

  21,100  27,052 

   

 

 

 יתרות חובה לזמן ארוך - 9יאור ב

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   יתרות חובה זמן ארוך:

 3,445  2,693  חכירה בגין ציוד

 139  194  פיקדונות לזמן ארוך

 3,863  2,495  חייבים בגין מימוש השקעה

  5,382  7,447 

   

 

 

 השקעות בחברות מוחזקות - 10ביאור 

 

 ההרכב: א.

 תחום פעילות 
מדינת 

 התאגדות
שיעור החזקה בזכויות 

 בהון חברה מאוחדת

   9 1 0 2 8 1 0 2 

   % % 

     שם החברה הבת:

     

     ת במישרין:ומוחזק

 100  100  ישראל תשתיות מיחשוב וואן שילוב מערכות בע"מ

 בלוז הפצה בע"מ

הפצה של חומרה 

 51  51  ישראל IBMותוכנה של מוצרי 

STANGA AD  

ושירותי פתרונות 

 66  66  בולגריה תוכנה

 100  100  ישראל שירותים מנוהלים בע"מ  וואן מרכזי תמיכה

 החברה לאוטומציה במנהל השלטון

 המקומי 

פתרונות ושירותי 

 100  100  ישראל  תוכנה

     

     

     שאינן מוחזקות במישרין:

     

 100  100  ישראל תשתיות מיחשוב הראל טכנולוגיות מידע בע"מ
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך( - 10ביאור 

 

 שינויים בשיעורי ההחזקה בחברות בנות אשר אינם מביאים לאיבוד שליטה: ב.

 

 שיעור ההחזקה בזכויות בהון 

 תאריך העסקה 
טרם 

 העסקה
לאחר 
 העסקה

  % % 

    :2019שנת 

 100 50.5 (6)ד( ) 10ראה ביאור  מוניציפליים בע"מ ממניות חברת מיתר שירותים 49.5%רכישת 

    

 100 90.02 (7)ד( ) 10ראה ביאור  ממניות חברת אקסאקטק אינטגרציה בע"מ 9.98%רכישת 

    

 100 80 (10)ד( ) 10ראה ביאור  "מבע( ניביט) קמעונאות פוינט וואן חברת ממניות 20% רכישת

    

    :2018שנת 

 80 60 (1)ד'() 10ראה ביאור  ממניות חברת בי איי לינק בע"מ 20%רכישת 

    

 

 :עסקאות משותפות .ג

 

 :של הקבוצהבעסקאות משותפות החברות פירוט 

 

שם החברה בשליטה 
 משותפת

מקום 
 תושבות

תחום 
פעילות 
 עיקרית

שווי 
 בספרים

 שיעור ההחזקה
 חלק הקבוצה ברווח )הפסד( במניות רגילות

   

 31ליום 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  בדצמבר

   9 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

   

אלפי 
 % % ש"ח

אלפי 
 ש"ח

אלפי 
 ש"ח

אלפי 
 ש"ח

         

Wizrom software 

SRL רומניה 

פיתוח 

יישום 

ומכירה של 

פתרונות 

 484 729  612 50 50 6,270  תוכנה

         

ICSC ישראל )*( בע"מ תמיכה 

מרכז 

תמיכה 

 519  240  60 50.01  100 -  ללקוחות 

 

         

 

31)*( לפרטים נוספים ראה ביאור   
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך( - 10ביאור 

 

 אירועים מהותיים בחברות מוחזקות: .ד

 

"הרוכשת"( בהסכם לרכישת  -)להלן  ( בע"מ1997) , התקשרה וואן שירותי תוכנה2014במאי  12ביום  (1)

מהון המניות של בי.אי.לינק בע"מ. תחום פעילותה של בי.אי.לינק בע"מ הינו פיתוח מודולים בעבור  60%

. החל ממועד הרכישה, החברה מאחדת Salesforceלקוחות בארץ ובחו"ל, על גבי פלטפורמת מחשוב בענן 

 את בי.אי.לינק במלואה.

 

הוענקה לרוכשת אופציית רכש וכן למוכרים חתמו הצדדים על הסכם במסגרתו  2017בחודש אוקטובר 

מימשה  2018בינואר  1( בשתי מנות. ביום 40%יתרת המניות ) הוענקה אופציית מכר לרכישת/מכירת

מהון המניות של בי.אי.לינק. לאחר הרכישה מחזיקה  20%הרוכשת את האופציה הראשונה לרכישת 

 .בי.אי.לינק בע"מת של חברת מהון המניו 80%הרוכשת 

 

, התקשרה החברה בהסכם להקמת מיזם משותף עם חברת ויז'ואל ד.ג בע"מ 2017בנובמבר  29ביום  (2)

 -בע"מ )להלן  הפצה בלוז(. במסגרת המיזם המשותף החברה וויז'ואל הקימו חברה בשם ויז'ואל"" -)להלן

 מהון המניות המונפק של החברה הבת  51%-מחזיקה בכ החברה "החברה הבת"(.

מהון המניות המונפק של החברה הבת. החברה הבת תרכז את פעילות הצדדים  49%-ויז'ואל מחזיקה בכ -ו

, ולצורך כך החברה העבירה את פעילותה IBMבכל הקשור למכירה והפצה של חומרה ותוכנה של מוצרי 

ויז'ואל העבירה את פעילותה בתחום  -לחברה הבת ו  IBMריבתחום המכירה והפצת התוכנה של מוצ

החברה מאחדת את  2018בינואר  1לחברה הבת. החל מיום   IBMהמכירה והפצת החומרה של מוצרי

 החברה הבת.

 

"הרוכשת"(, בהסכם לרכישת  -( בע"מ )להלן 1997, התקשרה וואן שירותי תוכנה )2018בנובמבר  18ביום  (3)

"סנס"( בתמורה במזומן  -המניות המונפק והנפרע של חברת סנס בי.איי סולושנס בע"מ )להלן מהון  90.29%

)בינה עסקית( שפעילותה מורכבת  BI-מיליון ש"ח. סנס הינה ספקית פתרונות בתחום ה 23.5 -של עד לסך כ

ומתן תמיכה  , וכן שיווק ,הפצה, מכירהBI-בעיקר מאספקת שירותי יעוץ, יישום, פיתוח, והטמעה בתחום ה

 .BIלמוצרי 

 התקיימו כל התנאים המתלים לביצוע העסקה והעסקה הושלמה  2018בחודש דצמבר 

 

"הרוכשת"(, בהסכם עם אדוונטק  - ( בע"מ )להלן1997, התקשרה וואן שירותי תוכנה )2018בדצמבר  3ביום  (4)

 -ורית ותאגיד מדווח )להלן חברה ציב 2019בינואר  28שהייתה עד ליום טכנולוגיות )אי.טי.( בע"מ , 

( בע"מ )חברה פרטית בבעלות מלאה של הרוכשת( אשר במסגרתו 2018"אדוונטק"( ועם וואן ייעודית )

מכלל בעלי המניות של אדוונטק, בדרך של מיזוג משולש הופכי את כל המניות של אדוונטק  רכשה החברה

 מיליון ש"ח. 24-בתמורה במזומן של כ

)לפרטים נוספים  התקיימו כל התנאים המתלים לביצוע העסקה והעסקה הושלמה. 2019ינואר  28ביום 

 להלן(. 31ביאור ראה 

 

, נחתם הסכם מיזוג בין חברות בקבוצה אשר יבוצע במספר שלבים, בשלב הראשון 2018בדצמבר  25ביום  (5)

, בכפוף ( בע"מ1997) את כל נכסיה והתחייבויותיה לוואן שרותי תוכנה בדיקות תוכנה בע"מ תעביר טסקום

ג לפקודת מס הכנסה. בשלב השני תעביר חברת וואן שרותי תוכנה את כל נכסיה 103להוראות 

ג לפקודה. שינוי המבנה נועד לתכלית עסקית 103והתחייבויותיה לוואן טכנולוגיות תוכנה בכפוף להוראות 

. למיזוג לא צפויות להיות השלכות וכלכלית ומטרתו, בין היתר, ריכוז הפעילות בתחום התוכנה של הקבוצה

התקבלה החלטת מיסוי  2019מהותיות על הדוחות הכספיים של החברה. במהלך הרבעון השני של שנת 

ג לפקודת מס הכנסה. אשר היווה את 103מקדמית מרשות המיסים בפטור ממס, בהתאם להוראות סעיף 

 ם הושלמו.התנאי מתלה להשלמת המיזוגים. נכון למועד הדיווח, המיזוגי
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך( - 10ביאור 

 

"הרוכשת"(, בהסכם לרכישת  -( בע"מ )להלן 1997, התקשרה וואן שירותי תוכנה )2016בדצמבר  29ביום  ( 6)

(. מיתר הינה להלן: "מיתר"מההון המונפק והנפרע של חברת מיתר שירותים מוניצפלים בע"מ ) 50.5%

 המספקת פתרונות מתקדמים בנושאי ניהול וגביה של מערכי חניה, ארנונה, מים ופיקוח עירוני.חברה פרטית 

 החל ממועד הרכישה, החברה מאחדת את מיתר במלואה.

נוספים מהון  49.5%-, מימשה החברה את האופציה בהסכם לרכישת מיתר ורכשה כ2019אפריל בחודש 

מהון המניות של  100%-רכישה מחזיקה החברה בהמניות המונפק והנפרע של החברה, כך שלאחר ה

 חברת מיתר.

 

ק אינטגרציה מימשה החברה את האופציה השנייה בהסכם לרכישת חברת אקסאקט ,2016ביוני  27ביום  (7)

נוספים מהון המניות המונפק  10%-"(  ורכשה כקאקסאקט -להלן לשעבר: אקסאקט סופט בע"מ( ) )בע"מ 

, מימשה החברה את האופציה השלישית בהסכם רכישת 2019באפריל  17ביום  והנפרע של החברה.

אחר הרכישות נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, כך של 9.98%-ורכשה כ אקסאקטק

 .קמהון המניות של אקסאקט 100%-מחזיקה החברה ב

 

 מהון המניות של חברת 49.99%, התקשרה חברת בת של החברה בהסכם לרכישת 2019במאי  2ביום  (8)

ICSC  להלן(- "ICSC כך שלאחר הרכישה תחזיק החברה  -"( מחברת עמדן גרופ בע"מ )להלן ,)"המוכרת"

מיליון ש"ח וכן נקבעה תמורה  4. תמורת הרכישה שילמה החברה סך של ICSCהבת במלוא המניות של 

את  ICSCבמהלך שלוש השנים הקרובות. במועד השלמת העסקה חילקה  ICSCעתידית המותנית בביצועי 

 להלן(. 31נוספים ראה ביאור )לפרטים  כדיבידנד. 2019 ץבמר 31יתרת העודפים שלה ליום 

 

מההון המונפק והנפרע של אפ.בי.סי.  70%התקשרה החברה בהסכם לרכישת  ,2019במאי  26ביום   (9)

מיליון ש"ח. במסגרת העסקה הוענקה  21-"אפ.בי.סי."( בתמורה לסך כולל של כ -טכנולוגיות בע"מ )להלן 

 מהון המניות של אפ.בי.סי.  30%לחברה אופציית רכש ולמוכר הוענקה אופציית מכר לרכישת/מכירת 

)לפרטים נוספים ראה  , התקיימו כל התנאים המתלים לביצוע העסקה והעסקה הושלמה.2019בחודש יוני 

 להלן(. 31ביאור 

 

"הרוכשת"(, בהסכם לרכישת  -( בע"מ )להלן 1997, התקשרה וואן שירותי תוכנה )2016בדצמבר  15ביום  (10)

)לשעבר: ניביט תקשורת מההון המונפק והנפרע של חברת וואן פויינט קמעונאות )ניביט( בע"מ  80%

אלפי ש"ח. ניביט הינה חברה פרטית  15,000 -( בע"מ( בתמורה במזומן של עד לסך של כ1989ומחשבים )

העוסקת בפיתוח התאמה, הטמעה, מכירת ומתן שירות ותחזוקה למערכת ולתוכנות לניהול רשתות קמעונות 

כרים הוענקה אופציית מכר ועסקים. במסגרת העסקה, הוענקה לרוכשת אופציית רכש וכן למו

 מהון המניות של ניביט בהתאם לתנאי ההסכם. 20%לרכישת/מכירת 

 התקיימו כל התנאים המתלים לביצוע העסקה והעסקה הושלמה. 2017בחודש ינואר 

 15אופציית הרכש מכר בהתאם להוראות הסכם רכש המניות מיום  מומשה, 2019 ספטמברב 1ביום 

מניות רגילות בנות  30,100שהוחזקו בידי המוכרים בהסכם ) החברהביחס ליתרת מניות  2016בדצמבר 

 . 100% -ע.נ. כל אחת(. לאחר המימוש, עלה שיעור אחזקותיה של וואן בחברה ל ₪ 1.00

 

א. אפשטיין מההון המונפק והנפרע של  51%התקשרה החברה בהסכם לרכישת  ,2019 בדצמבר 15ביום   ( 11)

מיליון ש"ח. במסגרת העסקה הוענקה  11.2-"( בתמורה לסך כולל של כאפשטיין" -)להלן  ( בע"מ1995)ובניו 

  אפשטיין.מהון המניות של  49%לחברה אופציית רכש לרכישת 

 , התקיימו כל התנאים המתלים לביצוע העסקה והעסקה הושלמה.2020 ינוארבחודש 
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 רכוש קבוע, נטו - 11ביאור 

 

 ההרכב: א.

 

מחשבים 
 הוט וציודיר וציוד

שיפורים 
 סך הכל מבנים )*( כלי רכב במושכר

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

       עלות:

 253,215  54,363  214  19,503  15,257  163,878  2019בינואר  1יתרה ליום 

 22,219  -  1,416  3,696  4,209  12,898  כניסה לאיחוד

 הפרשי תרגום נטו מתרגום דוחות

 (160) -  -  -  (34) (126) כספיים של פעילויות חוץ

 16,171  1,191  -  3,881  3,754  7,345  תוספות

 (13,831) -  (100) (243) (876) (12,612) גריעות

 277,614  55,554  1,530  26,837  22,310  171,383  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

       

       נצבר:שפחת 

 216,447  33,906  154  13,816  12,315  156,256  2019בינואר  1יתרה ליום 

 20,270  -  1,018  3,271  3,850  12,131  כניסה לאיחוד

 הפרשי תרגום נטו מתרגום דוחות

 (109) -  -  -  (18) (91) כספיים של פעילויות חוץ

 9,940  1,363  85  2,304  664  5,524  תוספות

 (13,776) -  (62) -  (840) (12,874) גריעות

 232,772  35,269  1,195  19,391  15,971  160,946  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
       

       עלות מופחתת:

 44,842  20,285  335  7,446  6,339  10,437  2019בדצמבר  31ליום 

       

       עלות:

 265,310  54,180  192  20,904  15,883  174,151  2018בינואר  1יתרה ליום 

 62  -  -  -  14  48  כניסה לאיחוד

 הפרשי תרגום נטו מתרגום דוחות

 86  -  -  -  6  80  כספיים של פעילויות חוץ

 7,378  183  22  1,327  445  5,401  תוספות

 (19,621) -  -  (2,728) (1,091) (15,802) גריעות

 253,215  54,363  214  19,503  15,257  163,878  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

       

       נצבר:שפחת 

 227,670  32,539  119  14,750  12,993  167,269  2018בינואר  1יתרה ליום 

 26  -  -  -  5  21  כניסה לאיחוד

 הפרשי תרגום נטו מתרגום דוחות

 72  -  -  -  3  69  כספיים של פעילויות חוץ

 8,291  1,367  35  1,792  404  4,693  תוספות

 (19,612) -  -  (2,726) (1,090) (15,796) גריעות

 216,447  33,906  154  13,816  12,315  156,256  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
       

       עלות מופחתת:

 36,768  20,457  60  5,687  2,942  7,622  2018בדצמבר  31ליום 

       

 

 :זכויות במקרקעין (*)

 אלפי ש"ח 

  בחכירה מימונית: נרשמו על שם חברות הקבוצה

 20,285 (2037מקרקעין בחכירה מהוונת )עד לשנת 

  

 יד'. 2ראה ביאור  שיעורי פחת: ב.
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 מוניטין - 12ביאור 

 

 התנועה: א.

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   עלות:

 121,168  147,286  יתרה לתחילת השנה

 26,954  58,200  צירופי עסקים שהתרחשו במהלך השנה

 (858) -  הפחתות

 22  (558) הפרשי תרגום נטו מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 147,286  204,928  יתרה לסוף השנה

   

 מזומנים לצורך בחינת ירידת ערך כדלקמן:-המוניטין הוקצה ליחידות המניבות

 בדצמבר 31ליום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 Stanga   3,334  3,892 א.

 6,994  6,994  וואן מערכות ב.

 24,767  31,980  בע"מ תמיכה מרכזיוואן  ג.

 ERP  30,689  19,415פעילויות  ד.

 SAP  25,951  8,581פעילויות  ה. 

 30,076  30,076  פעילות מוניציפאלית .ה

 .ו

( 1989ומחשבים ) וואן פויינט קמעונאות )ניביט( בע"מ )לשעבר: ניביט תקשורת

 7,866  7,866  בע"מ(

 20,083  19,973  סנס בי איי סולושנס בע"מ .ז

 -  22,453  (31אפ.בי.סי בע"מ )ראה ביאור  ח.

 17,093  17,093  אפליקציות ענן ט.

 8,519  8,519  אחר .י

   204,928  147,286 

 מוניטין המיוחס ליחידות מהותיות:

 

 שיעור היוון שיעור גידול לטווח ארוך שיטת הערכה יחידות מניבות מזומנים

 SAP DCF 1% 12.25%פעילות 

 DCF 1% 12.25%  תמיכה מרכזי וואן

 DCF 1% 12.25% תמוניציפאליפעילות 

    

מזומנים אלו נקבע לפי שווי שימוש המבוסס על תחזיות תזרימי מזומנים כפי -יחידות מניבותהסכום בר השבה של 

 לתקופה של חמש שנים )בשנה החמישית מהוון לאינסוף(.הקבוצה  חזיותשנכללו בת

 

 :ת הבאותיורגישות סכום בר ההשבה לשינויים בהנחות המפתח לפעילו

 ת יופעילוSAP -  פעילות שווי השימוש של  שנלקח בחשבון בחישוב בשיעור ההיוון 1%עליה שלSAP 

 .בסכום בר ההשבה"ח שמיליון  8.9-תביא לקיטון של כ 

תביא לקיטון   SAPבשיעור גידול לטווח ארוך שנלקח בחשבון בחישוב שווי השימוש של פעילות 1%ירידה של  

 ההשבה.מיליון ש"ח בסכום בר  5.3-של כ

 סכום בר ההשבה של הפעילות הינו גבוה מערך הפעילות בספרים.גם בהתחשב בניתוח הרגישות הנ"ל,  

 חטיבת בשיעור ההיוון שנלקח בחשבון בחישוב שווי השימוש של  1%עליה של  - חטיבת היועצים ומרכזי תמיכה

 ההשבה.מיליון ש"ח בסכום בר  8.6-תביא לקיטון של כ היועצים ומרכזי התמיכה

חטיבת היועצים ומרכזי בשיעור גידול לטווח ארוך שנלקח בחשבון בחישוב שווי השימוש של  1%ירידה של  

 מיליון ש"ח בסכום בר ההשבה. 5.1-כ תביא לקיטון של התמיכה

 גם בהתחשב בניתוח הרגישות הנ"ל, סכום בר ההשבה של הפעילות הינו גבוה מערך הפעילות בספרים. 

  המגזר המוניציפלי בשיעור ההיוון שנלקח בחשבון בחישוב שווי השימוש של  1%עליה של  - מוניציפאלימגזר

 מיליון ש"ח בסכום בר ההשבה. 10.5-תביא לקיטון של כ

 המגזר המוניציפליבשיעור גידול לטווח ארוך שנלקח בחשבון בחישוב שווי השימוש של  1%ירידה של  

 ליון ש"ח בסכום בר ההשבה.מי 5.2-תביא לקיטון של כ 

 גם בהתחשב בניתוח הרגישות הנ"ל, סכום בר ההשבה של הפעילות הינו גבוה מערך הפעילות בספרים.
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 נכסים בלתי מוחשיים אחרים - 13ביאור 

 

 להלן ההרכב והתנועה בסעיף: א.

 סה"כ אחר קשרי לקוחות תוכנה 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     עלות:

 90,889  2,326  62,030  26,533  2019בינואר  1יתרה ליום 

 46,789  -  46,789  -  כניסה לאיחוד

 1,984  -  -  1,984  תוספות

 (2,326) (2,326) -  -  גריעות

 137,336  -  108,819  28,517  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

     

     הפחתה שנצברה וירידת ערך:

 48,180  2,326  38,767  7,087  2019בינואר  1יתרה ליום 

 8,423  -  5,673  2,750  הפחתה

 (2,326) (2,326) -  -  גריעות

 54,277  -  44,440  9,837  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
     

     עלות מופחתת:

 83,059  -  64,379  18,680  2019בדצמבר  31ליום 

     

     

     

     עלות:

 96,795  2,326  55,950  38,519  2018בינואר  1יתרה ליום 

 6,080  -  6,080  -  כניסה לאיחוד

 2,770  -  -  2,770  תוספות

 (14,756) -  -  (14,756) גריעות

 90,889  2,326  62,030  26,533  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

     

     הפחתה שנצברה וירידת ערך:

 55,762  2,326  34,307  19,129  2018בינואר  1יתרה ליום 

 7,174  -  4,460  2,714  הפחתה

 (14,756) -  -  (14,756) גריעות

 48,180  2,326  38,767  7,087  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
     

     עלות מופחתת:

 42,709  -  23,263  19,446  2018בדצמבר  31ליום 

     

 

 הבאים: במסגרת הסעיפיםהפחתת נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין מוצגת בדוח רווח והפסד  ב.

 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 3,375  3,550  3,940  עלות ההכנסות

 5,009  3,624  4,483  הוצאות מכירה ושיווק

 -  858  -  הוצאות אחרות

  8,423  8,032  8,384 

    

 

 .טו' 2ראה ביאור  :לעניין תקופת ההפחתה של הרכוש האחר ג.
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 רותיםיספקים ונותני ש - 14ביאור 

 

 ההרכב: א.

 מ א ו ח ד 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 188,284  182,218  חובות פתוחים

 43,227  30,342  המחאות לפרעון

  212,560  231,511 

   

 

 '.ג 22ראה ביאור  מידע בנוגע לספקים מרכזיים: ב.

 

 

 זכאים ויתרות זכות - 15ביאור 

 

 ההרכב:

 מ א ו ח ד 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 13,078  12,767  הכנסות מראש

 58,092  69,864  והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורתהתחייבויות לעובדים 

 19,687  19,917  מוסדות

 2,498  2,980  בעלי עניין וצדדים קשורים

 4,918  5,301  הפרשה לתביעות משפטיות

 495  68  מקדמות מלקוחות

 32,043  37,306  הוצאות לשלם

 2,439  1,760  אחר

  149,963  133,250 
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 אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים - 16ביאור 

 

 .)ז'(22ביאור ראה  :שיעבודים א.

 

 )ו'(.22, (ה')22 יםביאורראה  בקשר לעמידה באמות מידה פיננסיות: ב.

 

 הרכב התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת: ג.

    שיעור ריבית 

 סך הכל התחייבויות לא שוטפות התחייבויות שוטפות שנתית אפקטיבית 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 9 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח % % 

         :פיננסייםבנקים ומוסדות 

         הלוואות:

 62,550  125,037 40,146  85,300 22,404  39,737 1.8-3.45  בריבית קבועה ומשתנה
         

         אחרים:

 59,238  42,350 42,188  25,300 17,050  17,050 3.2 3.5 אגרות חוב בריבית קבועה

 121,788  167,387 82,334  110,600 39,454  56,787   סה"כ התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

         

 

 :2019בדצמבר  31מועדי הפירעון ליום  ד.

 אלפי ש"ח 

  

 29,889 פיננסייםומוסדות  בנקים -שנה ראשונה 

 9,848 חלות שוטפת הלוואות -שנה ראשונה 

 17,050 חלות שוטפת אג"ח -שנה ראשונה 

 56,787 סה"כ שנה ראשונה
  

 28,848 שנה שנייה

 29,583 שנה שלישית

 52,169 שנה רביעית ואילך

 110,600 
  

 167,387 
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 )המשך( אשראי אחריםאשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני  - 16ביאור 

 

 נטילת הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי .ה

 

מיליון ש"ח. ההלוואה  55, נטלה החברה מתאגיד בנקאי )"הבנק"( הלוואה בסך של 2019בספטמבר  11ביום 

תשלומים רבעונים רצופים ושווים בסך של  15 -)ללא הצמדה(, ותיפרע ב 2.25%נושאת ריבית קבועה של 

באפריל  15עד  2021באוקטובר  15מיליון ש"ח כ"א, באופן שהתשלום הראשון של הקרן ישולם ביום  3.5-כ

. לא חל שינוי באמות המידה 2025ביולי  15מיליון ש"ח ישולם ביום  2.5. ותשלום האחרון בסך של 2025

( לדוח הכספי המאוחד של החברה 1ה') 21הפיננסיות בהן התחייבה החברה כלפי הבנק, כמפורט בביאור 

ת באמות המידה הפיננסיות בהן , החברה עומד2019 דצמברב 31. נכון ליום 2018בדצמבר  31ליום 

תוצאת החישוב של אמות המידה האמורות נכון ליום  פירוטהתחייבה החברה כלפי הבנק. להלן 

מיליון ש"ח, )ב( היחס בין ההון העצמי לבין סך  327 -: )א( ההון העצמי של החברה הינו כ31.12.2019

ן סך כל החובות וההתחייבויות למוסדות , )ג( היחס במאזן המאוחד של החברה, בי31.6% -המאזן הינו כ

 .0.64 -, הינו כEBITDA-בניכוי מזומן לבין ה פיננסייםה

החברה התחייבה כלפי הבנק שלא לשעבד, למכור ו/או להעביר נכס מנכסיה )למעט במהלך העסקים הרגיל(, 

 ללא אישור הבנק.

 

 אגרות חוב - 17ביאור 

 

 ההרכב: א.

  שיעור הריבית הנקובה 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31 ליום 

 9 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח % 

    

 59,238  42,350 3.2 סדרה ג' -ריבית קבועה 

    

 

ש"ח  1.00אגרות חוב )סדרה ג'( בנות  .ש"ח ע.נאלפי  85,250, הנפיקה החברה 2014בחודש ספטמבר  (1)

קרן אגרות החוב )סדרה ג'( תיפרע אלפי ש"ח.  85,250כ"א. החברה גייסה בגין הנפקת אגרות החוב  .ע.נ

בנובמבר  30 -במאי ו 31כל אחד, אשר ישולמו ביום  10%בעשרה תשלומים חצי שנתיים שווים בשיעור של 

והתשלום  2017בנובמבר  30)כולל( באופן שהתשלום הראשון של הקרן ישולם ביום  2022עד  2017בשנים 

 .2022במאי  31האחרון ישולם ביום 

 

אשר נקבע במכרז ותשולם  3.2%של  שקלית קבועה קרן אגרות החוב )סדרה ג'( נושאת ריבית שנתית

 )כולל(. 2022ועד  2015בנובמבר בין השנים  30-במאי ו 31פעמיים בשנה, ביום 

 

אלפי  8,525אגרות חוב )סדרה ג'( בסך של  קרן של פרעה החברה ,2019 בנובמבר 30-ו במאי 31בימים 

 . כל פירעון ש"ח

 

 :2019בדצמבר  31חלוקה לפי מועדי פרעון ליום  ב.

 אלפי ש"ח 

  

 17,050 חלות שוטפת - שנה ראשונה

 17,050 שנה שנייה

 8,250  שלישיתשנה 

 42,350 

  

  



 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים

 

49 

 חכירות )הקבוצה כחוכר( - 18ביאור 

 

 כללי: (1)

 

ידי הבעלות -התחייבות הקבוצה לתשלומי החכירה מובטחת עלהקבוצה התקשרה בהסכם לחכירת נדל"ן וכלי רכב. 

 המשפטית של המחכיר על הנכסים.

התקשרה החברה בהסכם שכירות לאכלוס מטה החברה וחלק מפעילות החברות  2018בדצמבר  31ביום 

קומות, חניות ומחסנים בבניין משרדים בפתח  3של "(. הסכם השכירות כולל השכרה הסכם השכירות)" הבנות 

דמי  2029בספטמבר  30תקופת השכירות הינה עד ליום . מ"ר 6,358תקווה, כאשר השטח הכולל עומד על 

שפורסם  לחודש, צמוד למדד המחירים לצרכן ₪ 574,000-השכירות החודשיים, לרבות דמי ניהול ושימוש, הינם כ

 החברה עברה למשרדים כאמור. 2019לך חודש אוקטובר . במה2018בנובמבר  15ביום 

 

 

 נכסי זכות שימוש: (2)

 

 סה"כ כלי רכב מבנים 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    עלות

 -  -  -   2019בינואר  1ליום 

 IFRS 16  10,055  21,680  31,735יישום לראשונה 

 6,495  2,789  3,706  כניסה לאיחוד

 77,280  25,315  51,965  )*(תוספות

 (1,072) (1,072) -  גריעות

 114,438  48,712  65,726  2019בדצמבר  31ליום 

    

    נצבר פחת

 -  -  -  2019בינואר  1ליום 

 23,737  17,536  6,201  הוצאות פחת

 (351) (351) -  גריעות

 23,386  17,185  6,201  2019בדצמבר  31ליום 

    

 91,051  31,527  59,525  2019בדצמבר  31מופחתת ליום  עלות

 

 תקווה.-בפתח המשרדים בנין שכירות הסכם)*(עיקר התוספות הינן בגין 

 

 :המזומנים תזרימי על ובדוח והפסד ברווח שהוכרו סכומים (3)

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2020 

   

 28,015 23,737  שימוש זכות נכסי בגין פחת הוצאות

 1,944 1,182  חכירה התחייבויות בגין ריבית הוצאות

 - 4,914  קצר לטווח לחכירות המתייחסות הוצאות

 

 "ח.ש אלפי 29,156 הינו הקבוצה של קצר לטווח חכירות בגין המחויבות סכום 2019 בדצמבר 31 ליום   

  

 אלפי ש"ח.  23,869הינו  2019בדצמבר  31תזרימי המזומנים השליליים בגין חכירות לשנה שהסתיימה ביום  סך   

    

 אלפי ש"ח( 29,779: 2020)   
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 שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילות מימון - 19ביאור 

 

הן שינויים הנובעים  תכולל הטבלה מימון,הטבלה להלן מפרטת את השינויים בהתחייבויות של הקבוצה הנובעות מפעילויות 

מתזרימי מזומנים והן שינויים שאינם במזומנים. התחייבויות הנובעות מפעילויות מימון הינן התחייבויות שלגביהן תזרימי 

 מזומנים סווגו, או תזרימי מזומנים עתידיים יסווגו, בדוח על תזרימי המזומנים כתזרימי מזומנים מפעילויות מימון.

 

 

 שינויים שאינם במזומנים
 

 יתרה ליום
 בינואר 1

2019 

 
 

שינוי 
מדיניות 
 חכירות

תזרימי 
מזומנים 
מפעילות 
 מימון )א(

צירופי 
 עסקים

שינוי 
 שווי הוגן

 
 
 

חכירות 
 חדשות

שינויים 
 אחרים

 31יתרה ליום 
בדצמבר 

2019 

 
 אלפי ש"ח

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

אלפי 
 ש"ח

אלפי 
 ש"ח

אלפי 
 ש"ח

אלפי 
 אלפי ש"ח ש"ח

         

 אשראי לזמן קצר

 29,889  -  -  -  11,095  6,383  -  12,411  מתאגידים בנקאיים 

 הלוואות לזמן ארוך

 95,147  -  -  -  15,500  29,508  -  50,139  מתאגידים בנקאיים 

 42,350  -  -  162  -  (17,050) -  59,238  אגרות חוב

 93,070  (1,848) 77,149  -  6,793  (22,687) 33,663  -  התחייבות חכירה

 התחייבות צירוף עסקים

 31,646  -  -  5,441  12,281  (7,954) -  21,878  ותמורה מותנית

 292,102  (1,848) 77,149  5,603  45,669  (11,800) 33,663  143,666  סה"כ

         

 

 

 
 שינויים שאינם במזומנים

 
 יתרה ליום

 בינואר 1
2018 

תזרימי 
מזומנים 
מפעילות 
 מימון )א(

צירופי 
 עסקים

שינוי שווי 
 הוגן

שינויים 
 אחרים

בדצמבר  31יתרה ליום 
2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

       

אשראי לזמן קצר מתאגידים 

 12,411  -  -  1,244  (17,599) 28,766  בנקאיים 

 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים

 50,139  -  -  244  41,117  8,778  בנקאיים 

 59,238  -  163  -  (17,050) 76,125  אגרות חוב

 התחייבות צירוף עסקים ותמורה

 21,878  (1,640) 4,369  1,073  (9,348) 27,424  מותנית

 143,666  (1,640) 4,532  2,561  (2,880) 141,093  סה"כ

       

 

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון כוללים את תזרימי המזומנים נטו המוצגים בדוחות המאוחדים על תזרימי  )א(

 המזומנים כתזרימי מזומנים הנובעים מפעילויות מימון.
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 הטבות לעובדים - 20ביאור 

 

 ההרכב: א.

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכניות להטבה מוגדרת:

 14,825  18,716 התחייבות בגין פיצויי פרישה, מחלה ופיטורין

   

   הטבות לטווח קצר:

 45,625  54,887 שכר עבודה, משכורת וסוציאליות

 12,467  14,977 הפרשה לחופשה

 4,199  2,974 שיתוף ברווחים ותשלומי מענקים

 72,838  62,291 

   

   הצגה בדוח על המצב הכספי:

   התחייבויות בגין הטבות עובדים:

 62,291  72,838 שוטף

 14,825  18,716 לא שוטף

 91,554  77,116 

   

 

 הטבות לאחר סיום העסקה: ב.

 

 :כניות להפקדה מוגדרתת (1)

 

 כניות בגין פיצויי פרישה ופיטורין:ת

 

בישראל מחייבים את החברה וחברות  ("החוק" - " )להלן1963-תשכ"ג פיצויי פיטורין"דיני העבודה וחוק 

מאוחדות לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה )לרבות עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת 

מעביד מתבצע על פי הסכם העסקה -נסיבות ספציפיות אחרות(. חישוב ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד

 יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים., האשר לדעת ההנהלה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד

 

לחוק, על פיו הפקדותיה השוטפות בקרנות פנסיה ו/או  14בהתאם לסעיף  פועלותוחברות מאוחדות החברה 

בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור 

 יהיו מספיק לתכנית לא אם נוספים תשלומים משתמעת לשלם או לעיל. לקבוצה לא תהיה מחויבות משפטית

 .הקודמות ובתקופות השוטפת בתקופה העובד העובד המתייחסות לשירות הטבות כל את לשלם כדי נכסים

 

 31כנית להפקדה מוגדרת בשנה שנסתיימה ביום וצאות שהוכרו ברווח והפסד בגין תהסכום הכולל של הה

 31ליום  אלפי ש"ח 19,702 :2018בדצמבר  31)ליום  אלפי ש"ח 24,569 -כהינו סך של  2019בדצמבר 

 (.אלפי ש"ח 19,132: 2017בדצמבר 
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 הטבות לעובדים )המשך( - 20ביאור 

 

 הטבות לאחר סיום העסקה: )המשך( ב.

 

 :כניות להטבה מוגדרתת (2)

 

 :כללי )א(

 

וחברות מאוחדות לשלם פיצויים לעובד דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה 

)לרבות  לגבר 67לאישה וגיל  62. גיל הפרישה החוקי כיום עומד על גיל בעת פיטורין או פרישה

עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות ספציפיות אחרות(. חישוב ההתחייבות בשל סיום 

מעביד מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על המשכורת האחרונה של העובד, -יחסי עובד

 .אשר, לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים וכן בהתחשב במספר שנות העבודה שלו

 

תוכנית המפורטת לעיל, חושפת את החברה לסיכונים הבאים: "סיכון השקעה", כלומר הסיכון ה

שנכסי התוכנית יישאו תשואה שלילית ובכך יקטינו את נכסי התוכנית באופן שלא יספיקו לכסות את 

"סיכון שכר", כלומר סיכון שהנחות אקטואריות בדבר עליית השכר הצפויה, תוערכנה . המחויבות

 לעומת עליות השכר בפועל ובכך חושפות את החברה לסיכון שהמחויבות תגדל בהתאם.בחסר 

 

המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בשיטת יחידת הזכאות החזויה, המבוססת על הערכה 

. כג2אקטוארית. לעניין המדיניות החשבונאית של הקבוצה לגבי תכניות להטבה מוגדרת ראה ביאור 

 וי והסבר הסכומים המוכרים בדוחות הכספיים בגין תכניות להטבה מוגדרת.להלן גילויים לשם זיה

 

 :)*( המאזן הדוח על המצב הכספיההנחות האקטואריות העיקריות לתאריך  ב()

 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 % % 

   

 3.04-3.85 1.67-2.42 שיעורי ההיוון

 1-3.4 1-3 שיעורי העלאות משכורות חזויים

 5-30 5-40 שיעורי תחלופה ועזיבה

   

גבוהים ביחס  ןת אשר שיעורי התחלופה והעזיבה בהיו)*( ההנחות הנ"ל אינן מתייחסות לפעילו

 2.47%-1.09%כוללות שיעור היוון של  2019בשנת  אלו תיולפעילו המתייחסות ההנחות. לקבוצה

( 1%-0%: 2018)בשנת  2%-0%(, שיעור העלאת משכורת חזוי של 2.87%-1.76%:  2018)

   (.95%-50% 2018) 95%-50%ושיעורי תחלופה ועזיבה של 

 

ההנחות בדבר שיעור התמותה העתידי מבוססות על נתונים סטטיסטיים שפורסמו על ידי המפקח 

על הביטוח לקרנות הפנסיה להכנת דוחות אקטוארים ועל לוחות תמותה שפורסמו על ידי חוזר משרד 

 .2019דצמבר האוצר מעודכנים לחודש 
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 הטבות לעובדים )המשך( - 20ביאור 

 

 ות אקטואריות עיקריות:ניתוחי רגישות להנח ג.

 

ניתוחי הרגישות שלהלן נקבעו בהתבסס על שינויים אפשריים באופן סביר בהנחות האקטואריות לתום תקופת 

 הדיווח.

 

 ניתוח הרגישות אינו מתחשב בתלות הדדית כלשהי הקיימת בין ההנחות:

 

  אלפי  4,087 -להטבה מוגדרת הייתה קטנה ב נטו שיעור ההיוון היה גדל )קטן( באחוז אחד, המחויבותאם

 לפי ש"ח(.א 5,210 -ש"ח )גדלה ב

 

 להטבה מוגדרת הייתה גדלה  נטו אם שיעור העלאות משכורות חזויים היה גדל )קטן( באחוז אחד, המחויבות

 ש"ח(. אלפי 3,450 -אלפי ש"ח )קטנה ב 4,537 -ב

 

  אלפי 5,250 -גדלה בלהטבה מוגדרת הייתה המחויבות נטו , בחמישה אחוזיםקטן היה  העזיבהאם שיעור 

 .ש"ח

 

 כנית הטבה מוגדרת:בערך הנוכחי של המחויבות בגין ת התנועה ד.

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 85,917  82,379  יתרת פתיחה

  6,121  6,479  עלות שירות שוטף

 907  13,165  בצירופי עסקיםמחויבויות שניטלו 

 1,566  2,428  עלות ריבית

 (818) 3,285  הפסדים )רווחים( אקטוארים

 (11,314) (11,098) פיצויים ששולמו

 82,379  96,638 יתרת סגירה )*(

   

 

על סך של  2019בדצמבר  31בגין פדיון ימי מחלה. התחייבות זו עומדת ליום  ההתחייבות כוללת מחויבות )*(

 .אלפי ש"ח( 5,715-סך של כ - 2018בשנת ) אלפי ש"ח 6,110 -כ

 

 כנית:התנועה בשווי ההוגן של נכסי ת .ה

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

  69,495  67,554  יתרת פתיחה

 1,191  1,707  תשואה חזויה על נכסי התוכנית

 5,324  6,001  הפקדות על ידי המעסיק

 836  10,337  נכסים שניטלו בצירופי עסקים

 (8,855) (9,280) הטבות ששולמו

 (437) 1,603  הפסדים )רווחים( אקטוארים

 67,554  77,922  יתרת סגירה
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 הטבות לעובדים )המשך( - 20ביאור 

 

והשווי ההוגן של נכסי התוכנית לנכסים התאמת הערך הנוכחי של המחויבות בגין תכנית להטבה המוגדרת  .ו

 :דוח על המצב הכספיוההתחייבויות שהוכרו ב

 לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 82,379  96,638  ערך נוכחי של מחויבויות

 (67,554) (77,922) שווי הוגן של נכסי התוכניות

  18,716  14,825 

   

 

 מידע נוסף: .ז

 

 בתשלום:ומחלה ימי חופשה 

 

שנת  , זכאים עובדי החברה למספר ימי חופשה בתשלום בגין כל1951-בהתאם לחוק חופשה שנתית התשי"א

בהתאם לחוק האמור ותוספת לו שנקבעה בהסכם בין החברה לעובדים, מספר ימי החופשה בשנה להם  .עבודה

 זכאי כל עובד נקבעים בהתאם לוותק של אותו עובד.

 

בהסכמת החברה, לנצל ולצבור ימי חופשה שטרם נוצלו כפי שהוגדר בנהלי החברה. עובד, שחדל  ,העובד רשאי

 ופשה שצבר, זכאי לתשלום בגין יתרת ימי החופשה הנ"ל.לעבוד בטרם ניצל את יתרת ימי הח

 

. חבות זו 55מחלה מעל גיל פדיון ימי חבות  לחברה קיימת ,בתספציפית בחברה  לקבוצת עובדיםביחס כמו כן, 

 תקום עם פרישתו של העובד.

 

 

 מסים על ההכנסה - 21ביאור 

 

 יתרות מסים המוצגות בדוח על המצב הכספי: א.

 שנסתיימהלשנה  

 בדצמבר 31ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   נכסים )התחייבויות( שוטפים:

 9,292  7,320  נכסי מסים שוטפים

 (4,068) (6,856) התחייבויות מסים שוטפים

 5,224  464  סה"כ

   

   נכסים )התחייבויות( לא שוטפים:

 1,061  1,857  נכסי מסים לזמן ארוך

 7,562  10,348  נכסי מסים נדחים

 (8,739) (18,767) התחייבויות מסים נדחים

 (116) (6,562) סה"כ
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 מסים על ההכנסה )המשך( - 21ביאור 

 

 יתרות מסים נדחים: .ב

 

 :להלןהרכב נכסי )התחייבויות( מס נדחה מפורטים כד

 

 

 יתרה ליום
 בינואר 1

2019 
הוכר ברווח 

 והפסד
הוכר בהון 

 עצמי
רכישות/ 
 מימושים

יתרה ליום 
בדצמבר  31

2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      הפרשי עיתוי:

בגין רכוש בר פחת ונכסים בלתי 

 (17,452) (10,570) -  488  (7,370) מוחשיים

 (377) -  -  9  (386) מיסים נדחים בגין חברות בנות

 9,795  1,978  597  (763) 7,983  עובדיםהפרשות בגין הטבות 

 209  -  -   209  הפרשה לתביעות

 468  -  -  7  461  חובות מסופקים

 התחייבות חכירה בניכוי נכסי זכות 

 576  69  261  246  -  שימוש

 בגין הפרשים זמניים מדווח לרשויות

 (2,640) -  -  (342) (2,298) המס על בסיס מזומן

 (9,421) (8,523) 858  (355) (1,401) סה"כ

      

      הפסדים והטבות מס שלא נוצלו:

 1,002  1,896  -  (1,118) 224  הפסדים לצרכי מס

 (8,419) (6,627) 858  (1,473) (1,177) סה"כ

      

 

לשנים הבאות  מוחזקות, לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים מחברות 2019בדצמבר  31נכון ליום 

אלפי ש"ח. בגין יתרת ההפסדים להעברה שהחברה צופה את ניצולם נרשם בדוחות  17,625 -ומסתכמים לסך של כ

 .2019בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  1,002 -הכספיים נכס מס נדחה בסך של כ

 

 

 יתרה ליום 
 בינואר 1

2018 
הוכר ברווח 

 והפסד
הוכר בהון 

 עצמי
רכישות/ 
 מימושים

ליום יתרה 
בדצמבר  31

2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      הפרשי עיתוי:

בגין רכוש בר פחת ונכסים בלתי 

 (7,370) (1,398) -  448  (6,420) מוחשיים

 (386) - -  (5) (381) מיסים נדחים בגין חברות בנות

 7,983  86  (83) (111) 8,091  הפרשות בגין הטבות עובדים

 209  -  -  (89) 298  הפרשה לתביעות

 461  1  -  (34) 494  חובות מסופקים

 בגין הפרשים זמניים מדווח

 (2,298) -  -  6,849  (9,147) לרשויות המס על בסיס מזומן

 (1,401) (1,311) (83) 7,058  (7,065) סה"כ

      

      הפסדים והטבות מס שלא נוצלו:

 224  -  -  (1,998) 2,222  מס הפסדים לצרכי

 (1,177) (1,311) (83) 5,060  (4,843) סה"כ

      

, לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים מחברות מוחזקות לשנים הבאות 2018בדצמבר  31נכון ליום 

נרשם בדוחות אלפי ש"ח. בגין יתרת ההפסדים להעברה שהחברה צופה את ניצולם  13,781 -ומסתכמים לסך של כ

 .2018בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  224 -הכספיים נכס מס נדחה בסך של כ
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 מסים על ההכנסה )המשך( - 21ביאור 

 

 :)במונחי מס( סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחה (1) .ג

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 2,936  3,051 והפרשים זמנייםהפסדים עסקיים לצרכי מס 

 4,397  5,118 הפסדי הון לצרכי מס

 7,333  8,169 סה"כ

   

בהתאם לחוקי המס הקיימים לא קיים מועד פקיעה לניצול ההפסדים העסקיים לצרכי מס ולניצול ההפרשים 

 הזמניים הניתנים לניכוי.

 

 הוכרה בגינם התחייבות מיסים נדחיםהפרשים זמניים בגין השקעות בחברות מוחזקות אשר לא  (2)

 :)במונחי מס(

 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 49,987  53,131 חברות מאוחדות

   

 

 הפסד:או הוצאות מסים על הכנסה שהוכרו בדוח הרווח  ד.

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    מסים שוטפים:

 15,660  20,782  22,853 הוצאות מסים שוטפים

 461  1,786  - מסים בגין שנים קודמות

 (2,756) 540  - עודפות בגין שנים קודמות

 13,365  23,108  22,853 סה"כ מסים שוטפים

    

    מסים נדחים:

 בגין יצירתם והיפוכם של הפרשיםהוצאות )הכנסות( מסים נדחים 

 3,800  (5,060) 1,473 זמניים

 3,800  (5,060) 1,473 סה"כ מסים נדחים
    

 17,165  18,048  24,326 סה"כ הוצאות מס
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 מסים על ההכנסה )המשך( - 21ביאור 

 

 התאמת הוצאות )הכנסות( מסים לרווח )הפסד(: ה.

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 82,942  86,152  110,683  סה"כ רווח לפני מסים על ההכנסה

 24% 23% 23%  שיעור מס סטטוטורי

 19,906  19,815  25,457  הוצאות מס לפי שיעור מס סטטוטורי
    

    תוספת )חיסכון( במס בגין:

 1,825  1,318  13  שאינן מותרות, בניכוי הכנסות פטורותהוצאות 

 (621) (308) -  ניצול הפסדים משנים קודמות שלא הוכרו בגינם מסים נדחים

 (173) -  -  (1השפעת שינוי בשעורי המס )

 -  (4,602) -  התאמות שנעשו במהלך השנה בגין מסים נדחים משנים קודמות

 77  (697) (1,230) הכנסות )הוצאות( החייבות בשיעורי מס מיוחדים 

 (1,264) 204  306  סכומים שלא הוכרו בגינם מסים נדחים בעבר 

 (290) (8) (220) אחר

 (1,131) (4,093) (446) 

 (2,756) 540  -  עודפות בגין שנים קודמות

 461  1,786  -  קודמותהתאמות שנעשו במהלך השנה בגין מסים שוטפים משנים 

 17,165  18,048  24,326  סה"כ מסים על הכנסה כפי שהוצגו בדוח רווח והפסד

    

התייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב הפורסם ברשומות חוק  ,2016בדצמבר  29ביום  (1)

 , במסגרתו נחקקו שינויי מס כדלקמן:2016-(, התשע"ז2018-ו 2017לשנות 

 

בינואר  1צמחה מיום על הכנסה שהופקה או שנ 2017בשנת  24%-ל 25%-ופחת מהשיעור מס החברות 

 .2018בינואר  1ואילך על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום  2018בשנת  23%-ופחת להווימשיך  2017

 

 מסים המתייחסים לרכיבי רווח כולל אחר: .ו

 

סכומים 
 לפני מס

השפעת 
 מס

 סכומים
 בניכוי מס

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 (2,026) 597  (2,623) רווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת

 (2,026) 597  (2,623) סה"כ

    

    :2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 279  (83) 362  רווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת

 279  (83) 362  סה"כ

    

    :2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 (1,215) 363  (1,578) רווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת

 (1,215) 363  (1,578) סה"כ

    

 

 מידע נוסף: .ז

 

חברות חלק מהל. 2016סופית עד וכולל שנת המס שומות מס מאוחדות החברות חלק מהול לחברה (1)

 .2014שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  המאוחדות

 

 בהתאמה. 10%-ו 16%ברומניה ובבולגריה הינו  2018שיעור מס החברות בשנת  (2)

 

 7.5%של החברה הינה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף באזור פיתוח א' לגביו חל שיעור מס של  בתחברה  (3)

 .2017בינואר  1החל מיום 
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 התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים - 22ביאור 

 

 התחייבויות תלויות: א.

 

 אומדן ההשפעה הכספית:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 4,918  5,301 (1הפרשות בגין תביעות משפטיות )

   

 

 התביעות )למעטש"ח  לפיא 19,559 -של כבסכום כולל  כנגד החברה וחברות מאוחדות הוגשו תביעות (1)

והוא כולל מספר תביעות אשר החברה, בהתבסס על חוות דעת יועציה ( 3-5 זה בסעיפים בביאורהמפורטות 

 סבורה שנכללה בגין התביעות הפרשה נאותה בדוחותיה הכספיים.המשפטיים, 

 

 .(2) (ד) 32ראה ביאור  -באשר למתן שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה  (2)

 

הוגש ע"י רשות ההגבלים העסקיים, כנגד הראל טכנולוגיות מידע בע"מ, חברה  ,2017בפברואר  26ביום  (3)

"החברה הנכדה"( וכנגד מנהלים ועובדים של החברה הנכדה בתקופה הרלוונטית,  -נכדה של החברה, )להלן 

( לחוק 1)א()47כתב אישום לבית המשפט המחוזי בירושלים, בטענה להיותם צדדים להסדר כובל לפי סעיף 

ובחלק מהמקרים גם צד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לפי  1988-לים העסקיים, התשמ"חההגב

. רשות ההגבלים העסקיים חתמה מספר הסדרי טיעון עם 1977-)סיפא( לחוק העונשין, התשל"ז415סעיף 

 חלק מהנאשמים בתיק זה. אחד הנאשמים עמו הגיעה הרשות להגבלים עסקיים להסדר טיעון הוא מנכ"ל

בהסתמך על חוות דעת  החברה בעבר ומבעלי החברה בעבר. הסדר טיעון זה אושר על ידי בית המשפט.

של יועציה המשפטיים של החברה, לא ניתן להעריך באופן מהימן בשלב זה את היקף חשיפתה הכספית של 

 החברה ואת הסתברות התממשותה ולפיכך לא נכללה בגינה הפרשה בדוחות הכספים.

 

וואן מרכזי תמיכה בע"מ , הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה כנגד 2016באפריל  3ביום  (4)

"(, בנק דיסקונט לישראל בע"מ ומר יצחק בת"חברה  -)להלן  )לשעבר: "כלנית כרמון שרותי תוכנה בע"מ"(

ע"י עורך  "תורג'מן"(. התביעה הוגשה -ונושא משרה בה( )להלן  בתתורג'מן )בעל השליטה הקודם בחברה 

בבסיס התביעה טענה כי הנתבעים גרמו,  הדין יגאל וינשטיין בתפקידו כנאמן בתיק של מר עומר נירהוד.

"הקבוצה"(. על פי הנטען  -ביחד ולחוד, לקריסתה של קבוצת חברות דטה סייף גרופ בע"מ )בפירוק( )להלן 

וד, אשר היה באותה עת מנכ"ל ובעל בכתב התביעה, קריסה זו הובילה לקריסתו הכלכלית של מר עומר נירה

המניות של החברות בקבוצה וערב אישית לחובות של הקבוצה. הטענות העיקריות בכתב התביעה כנגד 

לבין קבוצת דטה סייף, ניהול  הבתותורג'מן הן הפרה )לכאורה( של חוזים שנערכו בין החברה  בתהחברה ה

מיליון ש"ח. במקביל להגשת  104-יעה הינו כמשא ומתן שלא בתום לב וגרם הפרת חוזה. סכום התב

 -התביעה, הגיש התובע בקשה לפטור חלקי מאגרה ולחלופין לדחייה חלקית של תשלום האגרה )להלן 

נתקבלה החלטה במסגרתה בית המשפט דחה את הבקשה  2017בינואר,  26"הבקשה לפטור"(. ביום 

ת בקשת רשות הערעור על דחיית הבקשה דחה בית המשפט העליון א 2018בפברואר  4ביום לפטור. 

, הגיש הנאמן בקשה לתיקון סכום התביעה 2019פברואר  28ביום  לפטור מאגרה בבית המשפט המחוזי.

מיליון ש"ח ובהתאם שובר תשלום אגרה מעודכן. על פי הסדר דיוני בין הצדדים שאושר על ידי  36לסך של 

ם הנתבעים בתביעת הנאמן, לרבות החברה ותורג'מן, בית המשפט, מניין הימים להגשת כתב ההגנה מטע

מיליון ש"ח  36הוגש כתב תביעה מתוקן בסך של  2019באפריל  15יחל ממועד תשלום האגרה בפועל. ביום 

ושולמה האגרה הנדרשת, בהתאם להסדר הדיונים שנחתם בין הצדדים, אשר אושר על ידי בית המשפט 

הגישה כתב הגנה מטעמה. ביום  הבתהחברה   2019 נובמברב 26 ביום, 2019 אוקטוברב 7בהחלטה מיום 

. 2020במרץ  29ניתנה החלטה המאשרת לנאמן להגיש כתב תשובה מטעמו עד ליום  2020בינואר  21

הנהלת החברה, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, בדעה כי בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכויי 

 ה בגין תביעה זו.התביעה ולפיכך, לא נכללה הפרש
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 התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים )המשך( - 22ביאור 

 

 התחייבויות תלויות: )המשך( א.

 

אלפי ש"ח בבית המשפט המחוזי  9,155, הגישו רחמים נגר ויעקב נגר תביעה בסך של 2017בדצמבר  27ביום  (5)

"( וכנגד וואן פוינט פתרונות קמעונאות )ניביט( בתהחברה ה" - בסעיף זהבלוד כנגד וואן שרותי תוכנה בע"מ )

חברה ה" - בסעיף זה) (( בע"מ1989ניביט תקשורת מחשבים ) -)ובשמה הקודם ( בע"מ 1989תקשורת ומחשבים )

שנערך בין התובעים  2016בדצמבר  15"(. התביעה הוגשה בקשר עם הפרות כביכול הקשורות להסכם מיום נכדהה

 18ממניות החברה הנכדה. החברה הבת והחברה הנכדה הגישו כתב הגנה ביום  80%לחברה הבת לרכישת 

במסגרתו דחו החברה הבת והחברה הנכדה את טענות התובעים בדבר זכותם לפיצוי כלשהו  2018בפברואר 

אלפי ש"ח בגין  2,700כתב תביעה שכנגד, בסך של  2018בפברואר  18מהנתבעות. במקביל הגישה החברה ביום 

התקיים דיון קדם משפט ונקבע מועד לדיון  2019בספטמבר  26ביום  התובעים בקשר עם הסכם הרכישה. מחדלי

בשלב מוקדם זה  בהסתמך על חוות דעת של יועציה המשפטיים של החברה,  .2019קדם משפט נוסף לדצמבר 

 לא ניתן להעריך באופן מהימן את סיכויי התביעה כנגד החברה.

 

 ערבויות: ב.

 

חברות הקבוצה לעיתים לצדדים שלישיים ערבויות בנקאיות לביצוע חוזים, מוציאות במסגרת הפעילות השוטפת 

תשלומים לספקים, לטיב עבודות, הבטחת מקדמות וערבויות אחרות. סך כל הערבויות הבנקאיות האמורות, ליום 

 .אלפי ש"ח( 72,852: 2018בדצמבר  31ליום ) אלפי ש"ח 87,548 -מגיע לכ 2019בדצמבר  31

 

הקבוצה ערבות זו להבטחת התחייבויותיה של זו, להבטחת אשראי שיעמידו הבנקים למי מהן. חלק מחברות 

הערבויות ההדדיות מקנות לבנקים זכויות חזקה, עיכבון וקיזוז על נכסים וזכויות של כל אחת מהחברות הערבות 

 והנערבות שיהיו בידי הבנקים בכל עת.

 

 התקשרויות עם ספקים מרכזיים: ג.

 

מהווה בסיס  ומההתקשרות ע אשרמרכזי  ספקעם בהסכם קשורות  מאוחדותחברות החברה ו - תלות ספקי תוכנה

הסכם חדש שהחליף את ההסכם הקודם שהסדיר את נחתם  2018בחודש אפריל . התוכנהחיוני בתחום פעילות 

הספק לבין החברה בתחום פעילות זה )"ההסכם החדש"(. במסגרת ההסכם החדש, הוסמכה ההתקשרות בין 

החברה הבת למכור ולהפיץ מוצרים ושירותים של הספק בישראל ההסכם החדש הינו לתוקף של שנתיים )ומתחדש 

ו כן, הארכת ההסכם(. כמ-אוטומטית לתקופות נוספות בנות שנתיים, ובלבד שלא נמסרה הודעת מראש בדבר אי

לכל צד הוקנתה הזכות לבטל את ההסכם החדש בכל עת, בכפוף למסירת הודעה מראש. ההתקשרות עם הספק 

  במסגרת ההסכם החדש איננה בלעדית.

 

לחברות המאוחדות וואן מערכות והראל טכנולוגיות תלות ביצרניות חומרה ותשתיות מחו"ל.  -תלות בספקי חומרה 

אינם מעניקים לחברות בלעדיות, דבר שמאפשר לחברות היצרניות להביא לסיום את היחסים ביניהן לבין  ההסכמים

 ועמדהחברה החברות בכל עת שיחפצו ומכל סיבה, ובעיקר אם החברות לא תעמודנה ביעדי מכירות. למיטב ידיעת 

 החברות ביעדי המכירות כאמור.
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 בויות תלויות, התקשרויות ושעבודים )המשך(התחיי - 22ביאור 

 

 התקשרויות עם בנקים: .ד

 

, אשר תוקן מספר פעמים כאשר התיקון האחרון הינו 2003בדצמבר  10מיום בכתב התחייבות כלפי בנק א'  (1)

כלפי בנק ב', אשר תוקן מספר פעמים כאשר התיקון  2004התחייבות מינואר בכתב וכן  2013למרץ  12מיום 

  :, התחייבה החברה  כדלקמן2010בנובמבר  3האחרון הינו מיום 

 

 2019בדצמבר  31ליום  פרוט ההתניות הפיננסיות

  

 326.7      מיליון ש"ח 40ההון העצמי של החברה במאוחד לא יפחת מסך של 

  

מסך  14%ההון העצמי של החברה במאוחד לא יפחת משיעור של 

 המאזן

31.6% 

  

היחס במאזן המאוחד של החברה, בין סך כל החובות וההתחייבות 

היינו חובות והתחייבויות  -למוסדות הפיננסיים )כהגדרתם בהסכם 

למוסדות פיננסיים כולל אג"ח על כל סוגיו בניכוי מזומן ושווה מזומן ,לבין 

EBITDA  0.64                .3)*( )"יחס כיסוי חוב נטו"( לא יעלה על 

  

 

()* EBITDA  החודשים הקודמים למועד הבדיקה הרלוונטי, בתוספת  12משמע רווח תפעולי במהלך

 פחת והפחתות.

 

בנוסף, התחייבה החברה כלפי בנק א' להודיע זמין סביר מראש ובכתב, על כוונתה להתחייב כלפי צד שלישי 

כלשהוא )לרבות במסגרת הנפקה( בהתחייבויות שיש או שעלול להיות בהן כדי להגביל, באופן כלשהו, את 

י ו/או שירותים זכותה ליצור לטובת הבנק בטוחות אשר דרושות ו/או עשויות להידרש להבטחת אשרא

בנקאיים קיימים ו/או צפויים, ולהמציא לבנק את נוסחה של ההתחייבות כאמור לפני גיבושה הסופי. התחייבות 

כאמור ללא הסכמת הבנק עשויה לגרום לביטול ו/או להקטנה של מסגרות אשראי לפני תום תוקפן ו/או 

יום  14ו שיינתנו לחברה, ובלבד שחלפו לביטול התחייבות למתן אשראי ו/או שירותים בנקאיים שניתנו א

מהמועד בו הודיע הבנק לחברה על הביטול ו/או ההקטנה של מסגרות אשראי או התחייבויות למתן 

אשראי/שירותים בנקאיים כאמור. בנוסף התחייבה החברה כי לא תיצור ולא תתחייב ליצור שעבוד או משכון, 

מנכסיה, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא קבלת הסכמת  בכל צורה שהיא ולכל מטרה שהיא, על נכס כלשהו

שלישי על נכס שרכישתו תמומן בפועל  שעבוד קבוע ראשון בדרגה לטובת צדהבנק בכתב ומראש, למעט 

על ידי אותו צד שלישי, וזאת בתנאי שהשעבוד ישמש בידי הצד השלישי אך ורק כביטחון לחובות והתחייבויות 

 ימש בפועל לשם רכישת אותו נכס."החברה בגין אותו אשראי אשר ש
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 התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים )המשך( - 22ביאור 

 

 התקשרויות עם בנקים: )המשך( .ד

 

 :שעיקרןלאמות מידה פיננסית כלפי בנק א' התחייבה חברה בת  2015 רוארמפבבכתב התחייבות  )א( (2)

 

 בדצמבר 31ליום  

 2 0 1 9 פרוט ההתניות הפיננסיות

  

מסך  10% משיעור שללא יפחת  במאוחד ההון העצמי של החברה

 20.2%         המאזן

 53      מיליון ש"ח 12לא יפחת מסך של  במאוחד ההון העצמי של החברה

 0.24          2.5יחס כיסוי החוב נטו של החברה לא יעלה על 

 

 הצהירה והתחייבה כדלקמן: חברת הבת (ב)

 

  תשעבד ולא תמשכן ולא תתחייב לשעבד או למשכן, בכל צורה שהיא ולכל מטרה שהיא, לא

נכס כלשהו מנכסיה ו/או חלק ממנו, כפי שהם היום וכפי שיהיו בעתיד, לטובת צד שלישי 

 כלשהו, ללא קבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש.

 ( נכס כלשהו לא תמכור ולא תעביר בכל צורה שהיא )פרט למכירות במהלך הרגיל של עסקיה

 מנכסיה ו/או חלק ממנו לצד שלישי כלשהו ללא קבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש.

 

התחייבה ליצור  נכסי החברה והיא לאהתחייבות זו לא רובצים שעבודים כלשהם על למועד נכון 

, זמן סביר מראש ובכתב, על כוונתנו להודיע החברהעל  שעבודים כאלה כלפי צד שלישי כלשהו.

כלפי צד שלישי כלשהוא, לרבות אך לא רק, במסגרת הנפקה, בהתחייבויות שיש או שעלול להתחייב 

להיות בהן כדי להגביל באופן כלשהו, את זכותה ליצור לטובת הבנק בטוחות אשר דרושות ו/או 

עשויות להידרש להבטחת אשראי ו/או שירותים בנקאיים קיימים ו/או צפויים ולהמציא את נוסחה של 

כאמור לפני גיבושה הסופי ידוע לחברה כי התחייבויות כלפי צד שלישי כאמור עלולות התחייבות 

לגרום לביטול ו/או להקטנה של מסגרות האשראי לפני תום תוקפן ו/או לביטול התחייבות למתן 

זמן  החברה, תודיע אשראי ו/או שירותים בנקאיים, ככל שניתנו ו/או שתינתנה כאלה, ומסכימה לכך.

ובכתב, על כוונתה לקבל על עצמה, כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק, במסגרת  סביר מראש

לה להעמיד הנפקה, אמות מידה פיננסיות שהפרתן תקנה, או עלולה להקנות לאותו צד שלישי, עי

 די.את חובותיה לפירעון מי

 

 :קרןימידה פיננסית שעכלפי בנק ב' לאמות בת חברה התחייבה , 2011בכתב התחייבות מחודש ינואר  (3)

 

 בדצמבר 31ליום  

 2 0 1 9 פרוט ההתניות הפיננסיות

  

 10% -סכום ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת שהיא מסכום השווה ל

 20.2% מסך המאזן של החברה

 53        מיליון ש"ח 10סכום ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת שהיא מסך של 

  

חברת הבת הצהירה והתחייבה כלפי בנק ב' כי בין היתר לא תשעבד ולא תמשכן  נכס מנכסיה לטובת  ,כמו כן

צד שלישי וכן לא תמכור או תעביר נכס מנכסיה )פרט למכירות במהלך הרגיל של עסקיה( ללא קבלת הסכמת 

 בנק ב' מראש ובכתב.

 

לאמות מידה פיננסיות ' ובנק ב' אבנק  התחייבה חברה נכדה כלפי 2011בכתב התחייבות מחודש ינואר  (4)

 :שעיקרן

 בדצמבר 31ליום  

 2 0 1 9 פרוט ההתניות הפיננסיות

  

 10% -סכום ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת שהיא מסכום השווה ל

 26% מסך המאזן של החברה

 24    מיליון ש"ח 15סכום ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת שהיא מסך של 

  

להודיע בכתב ומראש לפני מתן התחייבות למיזוג. כמו  ב'-ו כלפי בנק א' הנכדה כמו כן, התחייבה החברה

כן, התחייבה החברה למסור לבנק כל ידע ומסמך הנחוצים לבנק, על פי שיקול דעתו הבלעדית, לצורך קביעת 

 עמדתו לגבי המיזוג. האמור לעיל יחול אף על העברת שליטה בחברה.
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 התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים )המשך( - 22ביאור 

 

 התחייבות החברה מול מחזיקי אגרות חוב: .ה

 

עד לסילוק  כי כחלק מתנאי שטר הנאמנות אשר נחתם בקשר עם הנפקת אגרות החוב כאמור התחייבה החברה

 פי תנאי אגרות החוב )סדרה ג'(:-המלא, הסופי והמדויק של החוב על

 

 מיליוני ש"ח על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או  100 -ההון העצמי של החברה לא יפחת מ

 הסקורים, לפי העניין, של החברה במשך שני רבעונים עוקבים. 

 

  מסך המאזן על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים  14%ההון העצמי של החברה לא יפחת משיעור של

עניין, של החברה במשך שני רבעונים עוקבים. "הון עצמי" משמע סך כל ההון המבוקרים או הסקורים, לפי ה

העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות של החברה, בתוספת זכויות מיעוט, כהגדרתו בכללי חשבונאות 

 מקובלים.

 

 בכל אמות המידה הפיננסיות שלעיל. הקבוצה, עמדה 2019ובמהלך שנת  2019בדצמבר  31נכון ליום 

 

 :שעבודים .ו

 

 לתאגידים בנקאיים.

 

 יתרת ההתחייבויות המובטחות בשעבודים הן כדלקמן:

 מ א ו ח ד 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 25,913  20,146 הלוואות מתאגידים בנקאיים

   

 48,738  41,672 ערבויות בנקאיות

   

 

 

 ופרמיה על המניותהון מניות  - 23ביאור 

 

 הון רשום: א.

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

   

 14,220,920 14,220,920 .נ.ש"ח ע 0.01מניות רגילות בנות 

   

 

 הון מונפק: ב.

 פרמיה על המניות הון המניות מספר המניות 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

מניות רגילות בנות 

ש"ח ע.נ.  0.01

 29,037  29,287  138  138  6,792,316  6,793,415  שנפרעו במלואן
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 תשלום מבוסס מניות - 24ביאור 

 

להקצות למנכ"ל  ,החברה של התגמול ועדת לאישור , בהמשךאישרה האסיפה הכללית של החברה ,2017 במרץ 16ביום 

 לסמנכ"ל הכספים של החברהבעקבות אישור מדיניות התגמול גם ו  (2019בינואר  1)שסיים את תפקידו ביום  החברה

אופציות לא סחירות הניתנות למימוש למניות החברה  43,678 סך כולל של "ניצע"( -ן )כל אחד להל (34)ראה ביאור 

 .)ללא דילול( מההון המונפק והנפרע של החברה 0.64%-המהוות כ

 

שנים ממועד ההענקה, תנאי להבשלה של כל מנה הוא  שלושו שנתיים, שנההאופציות תבשלנה בשלוש מנות שוות לאחר 

כי עד למועד ההבשלה לא ניתנה הודעה על סיום הסכם ההעסקה בין החברה לניצע על ידי מי מהצדדים. המועד האחרון 

ו תוך שנים ממועד ההענקה, אולם ככל שהסכם העסקה עם הניצע יסתיים קודם לכן אופציות שלא ימומש 5למימוש הינו 

 מיליון ש"ח. 1.1-שווי ההטבה נאמד באמצעות המודל הבינומי והוא כ ם מסיום ההסכם יפקעו.יו 120

 

השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו נאמד תוך יישום המודל הבינומי. במסגרת זו, הביאה החברה בחשבון את השפעת 

 המוענקים. התנאים אשר אינם מהווים תנאי הבשלה על השווי ההוגן של המכשירים ההוניים

 

 הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל: 

 הענקה 

  רכיב:

 136.9 מחיר מניה )בש"ח(

 140.31 מחיר מימוש )בש"ח(

 %27 תנודתיות צפויה )*(

 5 אורך חיי כתבי האופציה )בשנים( )*(

 0.16% שיעור הריבית חסרת סיכון 

 

היסטורית של מחירי המניה של החברה. אורך חיי כתבי האופציה התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות  )*(

הממוצע נקבע בהתאם לתחזית ההנהלה לגבי תקופת ההחזקה של העובדים בכתבי האופציה שהוענקו להם 

 בהתחשב בתפקידם בחברה ובניסיון העבר של החברה בדבר עזיבתם של עובדים.

 

 1,099(, בתמורה לסך Cashlessם על בסיס "ללא מזומן" )אופציות עובדי 9,617, מומשו 2019באפריל  3ביום 

ש"ח ערך נקוב. מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לאחר המימוש עומד על  0.01מניות בנות 

 כולל מניות רדומות. 6,823,160

.לשעבר אופציות שהוענקו למנכ"ל החברה 19,234פקעו בשל סיום כהונת מנכ"ל החברה  2019בינואר  1ביום 

 

 פירוט התוכניות של הקצאת כתבי אופציה לבעלי תפקידים בחברה:

 התוכנית
תיאור 
 התוכנית

אופן סילוק 
 ההענקה

מועד 
 ההענקה

מועד 
 הפקיעה

תנאי 
ההבשלה 
ותנאים 
  נוספים

תוספת 
 המימוש

(2) 

שער 
המניה 
במועד 
 ההענקה

שווי הוגן 
במועד 
 ההענקה

 אלפי ש"ח ח " ש ח " ש      

כתבי  א'הענקה 

אופציה 

שהוענקו 

למנכ"ל 

 החברה

 753  136.9  -  (1) 1.1.19 16.3.17 סילוק במניות לשעבר

         

כתבי  'אהענקה 

אופציה 

שהוענקו 

לסמנכ"ל 

 הכספים

של  היוצא

 החברה

)ראה ביאור 

 387  136.9  122.5  (1) 16.3.22 16.3.17 סילוק במניות (34

         

 שנים ממועד הענקה.שנתיים ושלוש , שנהמנות שנתיות אשר תבשלנה לאחר  3 -האופציות תבשלנה ב (1)

  תוספת המימוש צמודה למדד המחירים לצרכן ומותאמת לדיבידנד. (2)
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 דיבידנדים - 25ביאור 

 

אישר דירקטוריון החברה מדיניות חלוקת דיבידנד, אשר תחול החל מחלוקת הדיבידנד בגין הרווח  ,2015במרץ  12ביום 

לפיה, בכפוף להוראות כל דין והסכם, ובכלל זה בכפוף לעמידת  2015הנקי הרבעוני של החברה לרבעון הראשון של שנת 

-לחוק החברות, התשנ"ט 302בסעיף  החברה במועד כל הכרזה על חלוקת דיבידנד בהוראות מבחני החלוקה הקבועים

מהרווחים הראויים לחלוקה שנצברו באותו רבעון  66%, החברה תחלק מדי רבעון כדיבידנד לבעלי מניותיה, סכום של 1999

 )"מדיניות חלוקת הדיבידנד"(. מועדי תשלום הדיבידנד יקבעו על ידי דירקטוריון החברה על פי שיקול דעתו.

 

באימוץ מדיניות חלוקת הדיבידנד כהתחייבות של החברה להכריז או לבצע חלוקת דיבידנד וכי כל ראות לכן נקבע כי אין 

הכרזה או חלוקה כאמור, תידון בנפרד בדירקטוריון החברה אשר רשאי להחליט גם כי לא יחולק דיבידנד כלל. דירקטוריון 

, לאשר חלוקות שונות בהיקפן מהמפורט רשאי לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד שונה מהמדיניות שאומצה ההחברה יהי

 במדיניות חלוקת הדיבידנד ואף לאשר חלוקות שאינן בדרך של דיבידנד במזומן.

 

יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד כפוף להוראות שטר הנאמנות שבין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( 

, וכן לאמות המידה 1999-קה הקבועים בחוק החברות, התשנ"טשל החברה וכן להוראות כל דין, לרבות מבחני החלו

דירקטוריון החברה בדבר יכולתה של החברה לעמוד מעת לעת  לעיל, ולהערכתו' 22לביאור הפיננסיות בהתאם 

בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, והכל בשים לב לתזרים הצפוי, פעילויות החברה והתחייבויותיה, יתרת המזומנים של 

 החברה, תכניותיה ומצבה כפי שיהיו מעת לעת.

 

 ש"ח למניה( לבעלי מניות רגילות. 7.8 "ח )ממוצע שלאלפי ש 52,922 שילמה החברה דיבידנד בסך של 2019במהלך שנת 

ש"ח למניה( לבעלי מניות  6.45אלפי ש"ח )ממוצע של  43,800שילמה החברה דיבידנד בסך של  2018במהלך שנת 

 תאריך המאזן הדוח על המצב הכספי(. אירועים לאחר 34)ראה גם ביאור רגילות. 

 

 

 מכשירים פיננסיים - 26ביאור 

 

 ניהול ההון: מדיניות א.

 

הקבוצה מנהלת את הונה על מנת להבטיח כי ישויות הקבוצה תוכלנה להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" תוך העצמת 

 התשואה של המחזיקים בהונה העצמי, וזאת באמצעות שימור יחס הון לחוב מיטבי.

 

ממזומנים ושווי מזומנים, בטוחות סחירות, וההון העצמי הכולל הון מונפק, קרנות הון מבנה ההון של החברה מורכב 

ואגרות חוב , הכולל את ההלוואות . בניכוי חוב23בביאור ויתרות עודפים כמתואר בדוח על השינויים בהון או 

  .17 -ו 16 יםהמתוארות בביאור

 

 :לתום השנה יחס מינוף

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 105,304  60,550  מזומנים, שווי מזומנים

 (121,788) (167,387) (1חוב )

 (16,484) (106,837) נטו ,עודף מזומנים )חוב(

   

 298,748  326,745  (2הון )

   

 5.5%  32.7% יחס חוב נטו למול הון

   

 יט'. 2מוגדר כהלוואות לזמן קצר וארוך ואגרות חוב, כמפורט בביאור  חוב (1)

ההון של הקבוצה כולל את כל קבוצות ההון שהושקע הכולל גם זכויות שאינן מקנות שליטה וכן את קרנות  (2)

 ההון.
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 26ביאור 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית: ב.

 

פרטים לגבי עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו, כולל התנאים להכרה, בסיס המדידה והבסיס לפיו הוכרו 

יח'  2ההכנסות וההוצאות ביחס לכל קבוצה של נכסים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות ומכשירי הון, מובאים בביאור 

 יט'.-ו

 

 תנאי הצמדה של מכשירים פיננסיים: ג.

 

חוץ מטבע 
 או הצמדה לו

הצמדה 
 למדד

ללא 
 סך הכל אחרים הצמדה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 לשנה שנסתיימה

      :2019בדצמבר  31ביום 

 60,550  -  45,737  -  14,813  מזומנים ושווי מזומנים

 474,237  -  444,746  -  29,491  לקוחות

 19,155  14,737  2,986  1,073  359  חייבים ויתרות חובה

 5,382  -  5,340  -  42  יתרות חובה לזמן ארוך

 559,324  14,737  498,809  1,073  44,705  סה"כ נכסים

      

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 

 56,787  -  56,787  -  -  וחלויות שוטפות

 212,560  -  179,967  -  32,593  ספקים ונותני שרות

 149,963  126,377  21,020  -  2,566  זכאים ויתרות זכות

התחייבות בגין צירוף עסקים 

 37,242  -  37,242  -  -  ותמורה מותנית

התחייבות לתאגידים בנקאיים 

 85,300  -  85,300  -  -  ואחרים לזמן ארוך

 25,300  -  25,300    אגרות חוב

 567,152  126,377  405,616  -  35,159  סה"כ התחייבויות
      

  9,546  1,073  93,193 (111,640) (7,828) 

      

      

 לשנה שנסתיימה

      :2018בדצמבר  31ביום 

 105,304  -  84,826  -  20,478  מזומנים ושווי מזומנים

 426,369  -  400,293  -  26,076  לקוחות

 17,103  13,523  2,265  1,315  -  חייבים ויתרות חובה

 4,956  -  4,956  -  -  יתרות חובה לזמן ארוך

 553,732  13,523  492,340  1,315  46,554  סה"כ נכסים

      

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 

 39,454  -  39,454  -  -  וחלויות שוטפות

 231,511  -  199,783  -  31,728  ספקים ונותני שרות

 113,564  90,495  20,495  -  2,574  זכאים ויתרות זכות

התחייבות בגין צירוף עסקים 

 23,575  -  23,575  -  -  ותמורה מותנית

התחייבות לתאגידים בנקאיים 

 40,146  -  40,146  -  -  ואחרים לזמן ארוך

 42,188  -  42,188  -  -  אגרות חוב

 490,438  90,495  365,641  -  34,302  סה"כ התחייבויות
      

  12,252  1,315  126,699 (76,972)  63,294 
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 26ביאור 

 

 מטרות ומדיניות ניהול סיכונים: .ד

 

)לרבות סיכון מטבע פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים שונים, כגון: סיכוני שוק 

וסיכון מחיר(, סיכון אשראי, סיכון נזילות וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת 

של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. 

  גזרים לגדר חשיפות מסוימות לסיכונים.הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נ

 

 להלן מידע בדבר סיכונים הקשורים למכשירים הפיננסיים:

 

 סיכון מטבע חוץ: (1)

 

בגין המלאי אשר נרכש חשופה תשתיות ומיחשוב פתרונות פעילות מגזר  -בשער החליפין של מט"ח  ירידה

רווח במול הדולר מיום הרכישה ועד ליום האספקה גורם לשחיקה  והתחזקות של השקל אלבערכים דולריים, 

הגולמי. הקבוצה מתקשרת בחוזים לאספקת מוצרי תוכנה וחומרה המיובאים מחו"ל ללקוחות בארץ. בנוסף, 

חשופה פעילות טכנולוגיות שפותחו בתחום התקשורת לשינויים בשערי החליפין של מטבע החוץ, כאשר 

בדולר במטבע חוץ )בעיקר בשקלים חדשים, ואילו תמורות המכירות מגיעות  העובדים מקבלים משכורת

 .(ארה"ב

 

בחו"ל והחברה חשופה לשינויים במטבעות המשמשים  תפועלוכמו כן, קיימת לחברה חברות בנות אשר 

 במדינות אלו )דולר, יורו, דולר אוסטרלי ודולר סינגפורי(.

 

 את יתרות המטבע חוץ:ת הטבלה שלהלן מפרט

 התחייבויות נכסים 

 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     

 30,124  31,114 36,639  33,693 דולר אמריקאי

     

 3,019  3,120 7,785  8,668 יורו

     

 701  618 1,196  1,306 דולר סינגפורי

     

 430  307 895  540 דולר אוסטרלי

     

 

 .יורוהובשער חליפין של הדולר האמריקאי  5%הטבלה הבאה מפרטת את הרגישות לעליה או ירידה של 

 

 התחייבויות נכסים 

 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     

 1,657  1,712 2,221  2,119 השפעה על הרווח או הפסד

     

 

 סיכון מחיר: (2)

 

 חשיפה למחירי מכשירים הוניים של ישויות אחרות:

 

הקבוצה חשופה לסיכוני מחיר מניות הנובע מהשקעות בחברות אחרות, המטופלות כנכסים פיננסיים זמינים 

 .למכירה

 

 אלפי ש"ח. 1,207 הערך בספרים של ההשקעות החשופות לסיכון מחיר מניות הינו
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 פיננסיים )המשך(מכשירים  - 26ביאור 

 

 מטרות ומדיניות ניהול סיכונים: )המשך( ד.

 

 סיכון אשראי: (3)

 

בדרך כלל נרכשים המוצרים מהספק לפני  -שהחברה רוכשת מספקים ומוכרת ללקוחות ותשתיות ביחס למוצרי תוכנה 

בטוחות להבטחת החזר שמתבצע התשלום בגינם בפועל על ידי הלקוח. כמו כן, בדרך כלל החברה אינה נוהגת לדרוש 

החוב ואינה מבוטחת בביטוח סיכוני אשראי. בנסיבות דלעיל אי תשלום חובות על ידי מספר לקוחות עשוי לגרום לפגיעה 

החברה בוחנת באופן שוטף את טיב הלקוחות והיקף האשראי שנתנה  מהותית לרעה בתוצאות העסקיות של החברה.

ות לחובות מסופקים, בהתבסס על גורמים שונים המשפיעים, לדעתה, על ללקוחותיה. בהתאם לכך מבצעת החברה הפרש

 סיכון האשראי של לקוחות מסוימים.

 

 סיכון נזילות: (4)

 

בוצה בגין נכסים והתחייבויות פיננסיות. קפירעון החזויים הנותרים של הההפדיון או מפרטת את מועדי הטבלה שלהלן 

הבלתי מהוונים של נכסים והתחייבות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר הטבלה נערכה בהתבסס על תזרימי המזומנים 

 :הן בגין קרן והן בגין ריבית הטבלה כוללת תזרימי המזומניםלפרוע אותם. ו אותם לפדותבו הקבוצה עשויה 

 

 :2019בדצמבר  31נכון ליום 

 

שנה 
 שנה שניה ראשונה

שנה 
 שלישית

שנה 
רביעית 

 ואילך

שיעור 
ריבית 

 ה " כ ס אפקטיבית

 אלפי ש"ח אחוז אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

       נכסים פיננסיים:

 60,550  - - - - 60,550 מזומנים ושווי מזומנים

 495,914  - - 1,522 1,786 492,606 חייבים ולקוחות

       

       התחייבויות פיננסיות:

 ספקים ונותני שירותים

 342,606  - - - - 342,606 וזכאים

 אשראי מתאגידים בנקאיים

 127,792  3.45-2.83 52,625 21,868 12,543 40,756 פיננסייםומוסדות 

 93,070   30,811 8,832 24,271 29,156 התחייבויות חכירה

 44,674  3.5 - 8,661 17,732 18,281 אג"ח שקלי 

 (51,678)  (83,436) (37,839) (52,760) 122,357 סה"כ

       

 

 :2018בדצמבר  31נכון ליום 

 

שנה 
 שנה שניה ראשונה

שנה 
 שלישית

שנה 
רביעית 

 ואילך

שיעור 
ריבית 

 ס ה " כ אפקטיבית

 אלפי ש"ח אחוז אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

       נכסים פיננסיים:

 105,304   -  -  -  105,304  מזומנים ושווי מזומנים

 447,696   1,394  1,394  1,436  443,472  חייבים ולקוחות

       

       התחייבויות פיננסיות:

 ספקים ונותני שירותים

 345,074   -  -  -  345,074  וזכאים

 אשראי מתאגידים בנקאיים

 62,550  3.45-2.83 22,000  8,298  9,848  22,404  פיננסייםומוסדות 

 63,497  3.5 8,661  17,732  18,281  18,823  אג"ח שקלי 

 81,879   (29,267) (24,636) (26,693) 162,475  סה"כ
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 26ביאור 

 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים: ה.

 

המכשירים הפיננסיים של החברה והחברות המאוחדות שלה כוללים, בעיקר, מזומנים ושווי מזומנים, חייבים 

מסחריים )לקוחות( ואחרים, לזמן קצר ולזמן ארוך, וכן ספקים וזכאים אחרים. בשל אופיים של המכשירים הפיננסיים, 

, בדרך כלל, לערך בו הם מוצגים בדוחות הכספיים. לעניין אשראי לזמן קצר וזמן זהה (Fair Value) שווי ההוגןה

 .(2) ז' 26ראה ביאור ארוך, 

 

 שווי הוגן: .ו

 

כשהם  2019בדצמבר  31נסחרים, חושב על פי שערי הסגירה המצוטטים ליום  פיננסייםהשווי ההוגן של מכשירים 

שאינם  פיננסייםמוכפלים בכמות המונפקת של המכשיר הפיננסי הסחיר באותו מועד. השווי ההוגן של מכשירים 

נסחרים נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור כגון ערך נוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים המהוונים בריבית 

במכשיר הפיננסי. החברה מסתמכת באופן חלקי ניכיון בשיעור המשקף, להערכת החברה, את רמת הסיכון הגלומה 

על ריבית ניכיון המצוטטת בשוק פעיל וכן על טכניקות הערכה שונות המתבססות בין השאר על ציטוטי ריבית מגופים 

כיון על יפיננסיים. אומדן השווי ההוגן חושב באמצעות הערכת תזרימי המזומנים העתידיים וקביעת שיעור ריבית הנ

בסמוך לתאריך המאזן מבוססים, בין השאר, על הנחות של הנהלת החברה ויועציה המקצועיים, ולכן פי השיעורים 

הערכת השווי ההוגן שלהלן אינה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר  פיננסייםעבור מרבית המכשירים ה

מוך לתאריך המאזן ואינה לוקחת הפיננסי לתאריך המאזן. הערכת השווי ההוגן נערכה כאמור לפי שיעורי הניכיון בס

בחשבון את התנודתיות של שיעורי הריבית ממועד החישוב ועד מועד פרסום דוח זה. תחת הנחת שיעורי ניכיון 

אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול ויהיו שונים באופן מהותי מאלו שנאמדו על ידי החברה, בעיקר בהתייחס 

כאלה שאינם נושאים ריבית. בנוסף, בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו  בריבית קבועה או פיננסייםלמכשירים 

 רעון המכשיר וכן הם אינם כוללים את השפעות המס.יבחשבון העמלות שעשויות להשתלם בעת פ
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 26ביאור 
 
 הפיננסיים: השיטות וההנחות העיקריות ששימשו לחישוב אומדן השווי ההוגן של המכשירים .ז

 
קדונות, לקוחות ימכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי הרכוש השוטף )מזומנים ושווי מזומנים, פ (1)

 מהווה קירוב לשווי ההוגן. 2019בדצמבר  31וחייבים ויתרות חובה( היתרה בדוח על המצב הכספי ליום 
 

וטפות )אשראי לזמן קצר, זכאים ויתרות זכות( מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי ההתחייבויות הש (2)
 מהווה קירוב לשווי ההוגן.  2019בדצמבר  31היתרה בדוח על המצב הכספי ליום 

 
  הנסחרים בשוק פעיל נקבע בהתאם למחירי השוק המצוטטים. פיננסייםהשווי ההוגן של נכסים 
  נגזרים מחושב תוך שימוש במחירים מצוטטים. פיננסייםהשווי ההוגן של מכשירים 
  נקבע על פי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים למכירה  זמינים פיננסייםהשווי ההוגן של מכשירים

עתידיים המהוונים בריבית ניכיון בשיעור המשקף להערכת ההנהלה את רמת הסיכון הגלומה 
 במכשיר הפיננסי.

 נקבע על פי ערך נוכחי של תזרימי  -ות בריבית קבועה השווי ההוגן של ההתחייבויות הלא סחיר
מזומנים עתידיים המהוונים בריבית ניכיון בשיעור המשקף להערכת ההנהלה את רמת הסיכון 

 הגלומה במכשיר הפיננסי.
 .בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית 
 

הריבית הידועים בסמוך ליום תאריך הדוחות הכספיים, פרמיית  להערכת ההנהלה, בהתבסס על שיעורי
 :2018)שנת  3.38%-1.72% הסיכון של החברה שנלקחה בחשבון בהיוון הלוואות לחברה לזמן ארוך היא

2.41%-3.15%.) 
 

המוצגים בדוחות  פיננסייםהטבלה שלהלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים 
 הכספים שלא על פי שווים ההוגן.

 

ערך 
 שווי הוגן פנקסני

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   :2019בדצמבר  31ליום 
   :פיננסייםנכסים 

 1,578 1,517 (3) הלוואה לצד קשור ריבית קבועה

 2,159 2,093 (4) הלוואה לצד קשור ריבית משתנה

 3,737 3,610 סה"כ
   

   פיננסיות:התחייבויות 
 94,290 93,350 (2) הלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה

 44,313 42,350 (1) אגרות חוב ג

 138,603 135,700 סה"כ
   
   

   :2018בדצמבר  31ליום 
   :פיננסייםנכסים 

 1,729  1,833  (3) הלוואה לצד קשור ריבית קבועה

 1,909  2,031  (4) הלוואה לצד קשור ריבית משתנה

 3,638  3,864  סה"כ
   

   התחייבויות פיננסיות:
 50,251  46,895  (2) הלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה

 61,018  59,238  (1) אגרות חוב ג

 111,269  106,133  סה"כ

   
, בהתאמה בבורסה 2018-ו 2019בדצמבר,  31השווי ההוגן מבוסס על מחיר אגרות החוב ליום  (1)

 .19ראה ביאור  .אביב-ערך בתל-לניירות
השווי ההוגן של ההלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה )הלוואות לא סחירות( מבוסס על חישוב הערך  (2)

בהתאמה למח"מ של כל הלוואה.  2.03%-1.8%הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעורי ריבית 
 .)מעל ריבית חסר הסיכון( 2.33%-1.95%ריביות אלו מגלמות פרמיית סיכון של החברה בגובה 

השווי ההוגן של הלוואה לצד קשור בריבית קבועה מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי  (3)
 .2.1% המזומנים לפי שיעורי ריבית

השווי ההוגן של הלוואה לצד קשור בריבית משתנה מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי  (4)
 .2.1% יתריבהמזומנים לפי שיעורי 
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 שווי הוגן - 27ביאור 

 

לצורך מדידת שווים ההוגן של הנכסים או ההתחייבויות, מסווגת אותם הקבוצה בהתאם למדרג הכולל את שלוש  א.

 הרמות שלהלן:

 

מחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות שלישות יש  : 1רמה 

 במועד המדידה.גישה אליהם 

 

, שהם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות, 1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים שכלולים ברמה  : 2רמה 

 במישרין או בעקיפין.

 

 נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות. :3רמה 

 

הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש סיווג הנכסים או ההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה 

 משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של הנכס או ההתחייבות בכללותם.

 

 31 מיםלהלן פירוט של הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה, אשר נמדדים בדוח על המצב הכספי של החברה לי

 בשווים ההוגן, בהתאם לרמות המדידה שלהם. 2019 ו 2018בדצמבר 

 

 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     :2019בדצמבר  31ליום 

     

     נכסים פיננסיים בשווי הוגן:

 1,207  1,207  -  -  בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר פיננסייםנכסים 

 1,207  1,207  -  -  סה"כ נכסים פיננסיים

     

     הוגן:התחייבויות פיננסיות בשווי 

 (14,469) (14,469) -  -  תמורה מותנית

 (14,469) (14,469) -  -  סה"כ התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן

     

     

     :2018בדצמבר  31ליום 

     

     נכסים פיננסיים בשווי הוגן:

 1,207  1,207  -  -  בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר פיננסייםנכסים 

 1,207  1,207  -  -  נכסים פיננסייםסה"כ 

     

     התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן:

 (9,869) (9,869) -  -  תמורה מותנית

 (9,869) (9,869) -  -  סה"כ התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן
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 שווי הוגן )המשך( - 27ביאור 

 

 :3הוגן בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן על פי רמה נכסים והתחייבויות פיננסיות הנמדדים בשווי  ב.

 

 

השקעות 
 במניות

תמורה 
 סה"כ מותנית

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 (8,662) (9,869) 1,207  2019בינואר  1יתרת ליום 

 (5,573) (5,573) -  כניסה לאיחוד

 (2,053) (2,053) -  רווחים או הפסדים שהוכרו ברווח והפסד

 3,026  3,026  -  סכומים ששולמו במהלך השנה

 (13,262) (14,469) 1,207  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

    

 

 

 תיאור המכשיר הנמדד
 31שווי הוגן ליום 

 טכניקת הערכה 2019בדצמבר 

תיאור 
הנתונים 
שאינם 
 נצפים

טווח 
)ממוצע 
 משוקלל(

    אלפי ש"ח 
     

 WACC 12.25% תזרימים היוון 14,469  תמורה מותנית

   KD 5.15% 

     

 

 נכסים והתחייבויות פיננסיות אשר אינם נמדדים בשווי הוגן בדוח על המצב הכספי: ג.

 

 

התחייבות 
צירוף 
 עסקים

 אלפי ש"ח 

  

 (13,706) 2019בינואר  1יתרת ליום 

 (12,281) כניסה לאיחוד

 6,961  סכומים ששולמו במהלך השנה

 (3,747) מימון שהוכרו ברווח והפסדהוצאות 

 (22,773) 2019בדצמבר  31יתרה ליום 
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 פרטים נוספים על הכנסות והוצאות - 28ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

    :)*( שירותיםמכירות, מביצוע עבודות וממתן מהכנסות  א.

 602,161  625,303  788,911  פתרונות ושירותי תוכנה

 668,576  682,129  681,885  פתרונות תשתיות ומחשוב

 124,851  124,942  137,475  שירותים מנוהלים

  1,608,271  1,432,374  1,395,588 

 

 )*( סווג מחדש

    

    :מביצוע עבודות וממתן שירותיםעלות המכירות  ב.

 584,035  603,110  619,019  קניות ואחזקת מחשבים, מוצרי תוכנה ושירותים

 449,365  472,412  557,907  שכר עבודה ונלוות

 61,619  61,327  74,689  קבלני משנה

 8,687  8,722  23,894  פחת והפחתות

 28,233  28,348  21,141  אחזקת רכבים

 9,067  9,501  9,183  שכירות ותקשורת

 12,194  10,722  16,269  אחרות

 3,295  (3,480) 5,852  שינוי במלאי 

  1,327,954  1,190,662  1,156,495 

    

    ושיווק: הוצאות מכירה ג.

 58,395  58,035  62,114  שכר עבודה ונלוות

 5,213  5,130  5,582  פרסום ושווק

 5,996  4,242  7,499  פחת והפחתות

 1,687  1,740  1,756  שליחויות והובלות

 1,613  1,761  1,633  אחזקת משרד

 2,830  3,175  3,401  אחרות

  81,985  74,083  75,734 

    

    הוצאות הנהלה וכלליות: ד.

 41,090  46,850  51,898  שכר עבודה ונלוות

 8,972  11,490  3,546  אחזקת משרד

 592  480  718  דואר וטלפון

 3,360  2,376  3,250  אחרות

 2,430  2,441  10,655  פחת והפחתות

 2,147  2,174  2,182  ד'(32ביאור דמי ניהול )ראה 

 8,483  6,951  8,631  שירותים מקצועיים

 308  (193) 386  הפרשה לחובות מסופקים

  81,266  72,569  67,382 
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 הכנסות והוצאות מימון - 29ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    הוצאות מימון בגין ריבית:

 1,378  1,450  2,425  הוצאות ריבית בגין הלוואות זמן קצר

 458  416  2,113  הוצאות ריבית בגין הלוואות זמן ארוך

 87  83  4  הוצאות ריבית מס הכנסה

 -  -  1,182  הוצאות ריבית בגין התחייבויות חכירה

 12  23  70  ריבית אחרותהוצאות 

 2,920  2,469  1,889  הוצאות ריבית והצמדה בגין אגרות חוב

 4,855  4,441  7,683  סה"כ הוצאות מימון בגין ריבית

    

    הוצאות מימון אחרות:

 6,348  3,371  5,800  הוצאות בגין התחייבות צירופי עסקים ותמורה מותנית

 691  726  715  הוצאות בגין עמלות

 1,683  420  1,073  הפרשי שער

 140  106  92  אחרות

 8,862  4,623  7,680  סה"כ הוצאות מימון אחרות
    
    

 13,717  9,064  15,363  סה"כ הוצאות מימון

    

    

    

 666  1,005  920  סה"כ הכנסות מימון
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 רווח למניה - 30ביאור 

 

 בסיסי למניה: חישוב רווח נקי

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 66,427  65,700  82,399  רווח לשנה שמיוחס לבעלי המניות של החברה האם

    

  ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימש חישוב רווח הבסיסי 

    למניה:

    

 6,791,146  6,792,316  6,792,870  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

    

 9.78  9.67  12.13  רווח בסיסי למניה

    

 

 

 חישוב רווח נקי מדולל למניה:

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 66,427  65,700  82,399  המניות של החברה האםרווח לשנה שמיוחס לבעלי 

    

ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימש חישוב רווח המדולל 

    למניה:

הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש לצורך חישוב 

 6,791,146  6,792,316  6,792,870  רווח בסיסי למניה

    

 1,183  1,817  5,749  מניות רגילות פוטנציאליות מדללותהשפעת 

    

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש לצורך חישוב רווח 

 6,792,330  6,794,133  6,798,619  מדולל למניה

    

 9.78  9.67  12.12  רווח מדולל למניה
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 צירופי עסקים - 31ביאור 

 

  אדוונטק טכנולוגיות )אי.טי.( בע"מחברת רכישת: 

 

מהמניות הרגילות של חברת אדוונטק טכנולוגיות )אי טי.(  100%, רכשה חברה בת של החברה 2019בחודש ינואר 

 "אדוונטק"(. -בע"מ )להלן 

ובפיתוח  ERP  ,CRM ,HRהחברה מתמחה במתן פתרונות  במתן שירותי תוכנה בישראל.חברת אדוונטק עוסקת 

 .ORACLE -ו SAPמערכות מותאמות ללקוח בהתבסס על טכנולוגיות 

 מועד 

שיעור 
המניות 
הרגילות 
 שנרכשו

עלות 
 הרכישה

 אלפי ש"ח ב % הרכישה פעילות עיקרית

    

 24,037  100%  2019ינואר  מתן שירותי תוכנה בישראל

    

 

 והתחייבויות:הסכומים שהוכרו במועד הרכישה בגין נכסים  .א

 אלפי ש"ח 

  

 32,647  פיננסייםנכסים 

 273  רכוש קבוע

 1,809  נכסי זכות שימוש

 44,950  רכוש אחר הכולל מוניטין שנוצר ברכישת החברה שאוחדה

 (765) מסים נדחים

 (2,060) התחייבויות בגין הטבות עובדים

 (1,788) התחייבות חכירה

 (51,122) התחייבויות פיננסיות

 23,944  סה"כ נכסים, נטו

  

 

 השווי ההוגן למועד הרכישה של התמורה שהועברה: .ב

 אלפי ש"ח 

  

 24,037 ןמזומ

 24,037 סה"כ

  

 

 :זרימת מזומנים נטו ברכישה .ד

 אלפי ש"ח 

  

 24,037  סה"כ עלות הרכישה

 (93) מזומנים ושווי מזומנים שנרכשו -בניכוי 

  23,944 
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 )המשך( צירופי עסקים - 31ביאור 

 

  אפ.בי.סי. טכנולוגיות בע"מ:רכישת חברת 

 

 -מהמניות הרגילות של חברת אפ.בי.סי. טכנולוגיות בע"מ )להלן  70%, רכשה החברה 2019בחודש יוני בשנת 

 "אפ.בי.סי."(.

מבית חברת פריוריטי הכוללים פיתוח, יישום, הטמעה  ERPבמתן פתרונות למערכות חברת אפ.בי.סי. עוסקת 

 ותמיכה. בנוסף, החברה עוסקת באספקת שירותי ענן ושירותים משלימים בתחום.

 

  

שיעור 
המניות 
הרגילות 
 שנרכשו

עלות 
 הרכישה

 אלפי ש"ח % -ב מועד הרכישה פעילות עיקרית

    

 33,381  70%  2019יוני  מבית פריוריטי ERPפתרונות למערכות 

    

 

 הסכומים שהוכרו במועד הרכישה בגין נכסים והתחייבויות: א.

 אלפי ש"ח 

  

 6,858  פיננסייםנכסים 

 1,964  נכסי זכות שימוש

 895  רכוש קבוע

 38,890  רכוש אחר הכולל מוניטין שנוצר ברכישת החברה שאוחדה

 (3,147) מסים נדחים

 301  נכסים בגין הטבות עובדים, נטו

 (1,974) התחייבות חכירה

 (25,263) התחייבויות פיננסיות

 18,524  סה"כ נכסים, נטו

  

 

 השווי ההוגן למועד הרכישה של התמורה שהועברה: ב.

 אלפי ש"ח 

  

 21,100  מזומן

 12,281  התחייבות צירוף עסקים

 33,381  סה"כ

  

 

 זרימת מזומנים נטו ברכישה: ג.

 אלפי ש"ח 

  

 21,100  סה"כ עלות הרכישה

 (2,576) מזומנים ושווי מזומנים שנרכשו -בניכוי 

  18,524 

  

 

 קביעת שווי הוגן באופן ארעי: ד.

 

הטיפול החשבונאי הראשוני ברכישת אפ.בי.סי., כמוצג בדוחות הכספים אלה הינו ארעי. עד לפרסום הדוחות 

הכספיים, טרם השלימה החברה את הקצאת עלות הרכישה לנכסים, להתחייבויות ולהתחייבויות התלויות 

 .2019 מיום רכישת החברה בחודש יוני שווים ההוגןשל אפ.בי.סי., ערכים אלו מבוססים על 
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 )המשך( צירופי עסקים - 31ביאור 

 

  תמיכה בע"מ איי.סי.אס.סי.רכישת חברת: 

 

מהמניות הרגילות של חברת איי.סי.אס.סי. תמיכה בע"מ  49.99%, רכשה החברה 2019בחודש אפריל בשנת 
החברה ממניות החברה כך שלאחר העסקה מחזיקה  50.01%. במועד העסקה החזיקה החברה "(ICSC" -)להלן 

 ממניות החברה. 100%-ב

  

שיעור 
המניות 
הרגילות 
 שנרכשו

עלות 
 הרכישה

 אלפי ש"ח % -ב מועד הרכישה פעילות עיקרית

    

 8,768  49.99%  2019אפריל  החברה עוסקת בהפעלת מרכזי תמיכה

    
 

 הסכומים שהוכרו במועד הרכישה בגין נכסים והתחייבויות: א.

 אלפי ש"ח 

  

 7,164  פיננסייםנכסים 

 2,719  נכסי זכות שימוש

 781  רכוש קבוע

 19,891  רכוש אחר הכולל מוניטין שנוצר ברכישת החברה שאוחדה

 (2,590) מסים נדחים

 (776) התחייבות בגין הטבות לעובדים, נטו

 (3,028) התחייבות חכירה

 (12,170) התחייבויות פיננסיות

 11,991  סה"כ נכסים, נטו

  
 

 השווי ההוגן למועד הרכישה של התמורה שהועברה: ב.

 אלפי ש"ח 

  
 4,000  מזומן

 4,768  התחייבות צירוף עסקים

 8,768  סה"כ

  
 
 זרימת מזומנים נטו ברכישה: ג.

 אלפי ש"ח 

  
 4,000  סה"כ עלות הרכישה במזומן

 (95) מזומנים ושווי מזומנים שנרכשו -בניכוי 

  3,905 

  
 
 רווח מעליה לשליטה בחברה שטופלה לפי השווי המאזני: ד.

 אלפי ש"ח 

  
 7,971  2019במרץ  31שווי מניות החברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני ליום 

 1,035  2019במרץ  31יתרת ההשקעה בדוחות הכספים המאוחדים ליום 

 (1,150) דיבידנד שחולק טרם האיחוד לראשונה

 086,8  כתוצאה מעליה לשליטהסה"כ רווח 
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 יתרות, עסקאות והסכמים עם צדדים קשורים ובעלי עניין - 32ביאור 

 

 יתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין: א.

 לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:

 1,434  1,967 וחייבים אחריםלקוחות 

   

   במסגרת ההתחייבויות השוטפות:

 2,499  2,162 זכאים

   

 1,827  729 אנשי מפתח ניהוליים

   

 241  231 חברת האם

 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: ב.

 לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 374  1,972 הכנסות 

   

 2,163  2,182 דמי ניהול לקבוצת מיחשוב ישיר בע"מ )החברה האם(

   

 336  414 גמול לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה

 

 הטבות שניתנו לבעלי עניין: ג.

 לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 336  414 אשר אינם מועסקים בחברה גמול דירקטורים

   

 5  5 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

   

  הסכמים עם צדדים קשורים ובעלי עניין: ד.

 

, אישרה האסיפה הכללית של החברה את הארכת התקשרות החברה עם קבוצת מיחשוב 2019בפברואר  19ביום  (1)

 3 -עדי אייל( )"מיחשוב ישיר"(, בהסכם למתן שירותי ניהול, בישיר בע"מ )בעלת השליטה בחברה, בשליטת מר 

לפיו תעמיד מיחשוב ישיר לחברה שירותי מנכ"ל באמצעות העמדת שירותיו של מר עדי  1.1.2019שנים החל מיום 

-משרה מלאה )"הסכם הניהול" ו 90%-אייל )וזאת חלף העמדת שירותי יו"ר דירקטוריון(, בהיקף שלא יפחת מ

הניהול"(. במסגרת הסכם הניהול מעמידה מיחשוב ישיר, את שירותיהם של שני דירקטורים, מר אייל וכן  "שירותי

בתמורה להענקת שירותי הניהול והעמדת שירותי שני הדירקטורים, משלמת  דירקטור נוסף, ללא תמורה נוספת.

( בתוספת 2011חודש נובמבר ש"ח )צמוד למדד בגין  175,000החברה למיחשוב ישיר תשלום חודשי בסך של 

מע"מ כדין )"דמי הניהול"(. בנוסף נושאת החברה בהוצאות ישירות של מיחשוב ישיר ו/או של מר אייל בקשר 

 להעמדת שירותי הניהול לחברה.

במהלך תקופת ההתקשרות כל אחד מהצדדים רשאי להפסיק את ההתקשרות על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב 

נוסף, באפשרות החברה להפסיק את ההתקשרות בהסכם הניהול לאלתר, בקרות מקרים ימים מראש. ב 120בת 

במקרה בו יבצר כגון: ביצוע מעשה המהווה הפרת אמונים כלפי החברה על ידי מיחשוב ישיר ו/או מר אייל או 

ניהול  ימים להמשיך ולתת שירותי 60 -ממיחשוב ישיר ו/או ממר אייל מכל סיבה שהיא במשך תקופה בת יותר מ

  ה.לחבר
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 יתרות, עסקאות והסכמים עם צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך( - 32ביאור 

 

 הסכמים עם צדדים קשורים ובעלי עניין:  ד.

 

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהמשך לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, 2018במרץ  20ביום  (2)

"מיחשוב  -משותפת עם מיחשוב ישיר בע"מ, בעלת השליטה בחברה )להלן את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח 

שנים, בתוקף מיום  3ישיר"(, לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה למספר תקופות ביטוח נוספות, לתקופה של 

זאת )"פוליסת הביטוח"(, אשר יכול וייעשו גם בדרך של הארכות נוספות של פוליסת הביטוח, ו 2017באוגוסט  1

בהתאם לתנאי עסקת המסגרת או בתנאים מיטבים ביחס לתנאי המסגרת )כהגדרתם להלן(, ובלבד שההתקשרויות 

( לתקנות 3)1ייערכו באישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בתום תקופת הביטוח, מכוח סמכותם על פי סעיף 

רת"(. תנאי עסקת המסגרת הינם כדלקמן: )"עסקת המסג 2000-החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס

מיליון דולר ארה"ב, סכום הפרמיה השנתית המקסימאלי בגין פוליסה  20גבול האחריות למקרה ולתקופה יעמוד על 

אלפי דולר ארה"ב לשנה. מפתח החלוקה בפרמיה בין החברה לבין  50בכל אחת מתקופות הביטוח לא יעלה על 

במשקל  50%-הפרמיה תתחלק לפי יחס ההכנסות הצפויות בתקופת הפוליסה ומ 50% -מיחשוב ישיר בנוי כך ש

שווה לכל אחת מהחברות. כמו כן, אישרה האסיפה הכללית את הארכת התקשרות החברה בפוליסה משותפת עם 

, במסגרתה נקבע כי 2018בנובמבר  30מיחשוב ישיר לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, עד ליום 

מיליון דולר ארה"ב. סכום הפרמיה השנתית המקסימלי בגין הפוליסה המשותפת  15האחריות למקרה יעמוד על גבול 

אלפי דולר ארה"ב לשנה וחלקה של החברה בפרמיית הביטוח  30החדשה בכל אחת מתקופות הביטוח לא יעלה על 

 יקבע על ידי מפתח הנשיאה בפרמיה.

 

ן החברה לעדכן את היקף גבול האחריות למקרה ולתקופה של הפוליסה אישר דירקטוריו ,2018אוגוסט  13ביום 

אישר דירקטוריון החברה להאריך את  2018בנובמבר  15ביום  .מיליון דולר ארה"ב 20המשותפת לסך של 

עד ליום  30.11.2018חודשים, מיום  12ההתקשרות בפוליסת הביטוח המשותפת, לתקופת ביטוח נוספת בת 

דולר  50,000ם זהים לתנאים המעודכנים של פוליסת הביטוח ובפרמיה שנתית שלא תעלה על בתנאי 30.11.2019

 בגין הפוליסה המשותפת.

אישר דירקטוריון החברה את הארכת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה,  2019ביולי  7ביום 

 . התנאים באותםהמשותפת לחברה ומיחשוב ישיר, לתקופת ביטוח נוספת 

 

, אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול של החברה, בהתאם להוראות 2020במרץ  12ביום  (3)

 א לחוק החברות.267סעיף 

 

, אישרה האסיפה הכללית את הארכת כתב השיפוי וביטוח למר עדי אייל שהנו בעל השליטה  2019 באוגוסט 20 ביום (4)

 .2019בספטמבר,  9שנים, החל מיום  3ישיר, דירקטור ומנכ"ל החברה, למשך תקופה של  מיחשובב

 

ב 1אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול, בהתאם לתקנה  2019בנובמבר  17ביום  (5)

לתקנות ההקלות, את התקשרות החברה, בהסכם העסקה עם מר דני אייל, אחיו של מר עדי אייל, בעל השליטה 

 , בהיקף משרה מלאה.Junior Azure Solution Architectבמיחשוב ישיר, בתפקיד 
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 יתרות, עסקאות והסכמים עם צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך( - 32ביאור 

 

 הסכמים עם צדדים קשורים ובעלי עניין: )המשך( ד.

 

)ראה ביאור  של החברה היוצא וסמנכ"ל הכספים לשעבר "להמנכ יו"ר הדירקטוריון,של התגמול להלן פירוט תנאי  (6)

34): 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 6,427  6,617  4,506 דמי ניהול

 562  394  56 תשלום מבוסס מניות

 4,562  7,011  6,989 

    

 

 :או שלבעל השליטה יש עניין אישי חריגות עם בעל שליטהזניחות או עסקאות  עם בעלי עניין עסקאות זניחות (7)

החברה את הקווים המנחים והכללים לסיווגה של עסקה זניחה של החברה עם בעלי עניין, לרבות עסקאות  דירקטוריון

( לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים ושנתיים( 3)א41כקבוע בתקנה  עם חברות בקבוצה ו/או עם בעלת השליטה,

)"תקנות דוחות כספיים"(. כללים וקווים מנחים אלו משמשים את החברה גם לבחינת היקף הגילוי  2010-התש"ע

בדוח תקופתי ובתשקיף )לרבות בדוחות הצעת מדף( לגבי עסקה של החברה, תאגיד בשליטתה וחברה מאוחדת 

לתקנות ניירות ערך  22שלה, עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורה, כקבוע בתקנה או כלולה 

לתקנות ניירות ערך  54)"תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"( ובתקנה  1970-)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

"(. סוגי העסקאות הקבועים )"תקנות פרטי תשקיף 1969-)פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף מבנה וצורה(, התשכ"ט

בתקנות דוחות כספיים בתקנות דוחות תקופתיים ומיידים ובתקנות פרטי תשקיף הנזכרים לעיל, יכונו "עסקת בעל 

 עניין"(. 

 

בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעל עניין תחשב כ"עסקה  בהתאם לכך,

 זניחה" אם:

 

 (, וכן1999-איננה "עסקה חריגה" )כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"טהעסקה  )א(

 

 מאחת מאמות המידה כדלקמן: 0.1%העסקה הינה בהיקף שלא עולה על  )ב(

 

סך ההכנסות נשוא העסקה חלקי סך ההכנסות השנתי של החברה בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים  (1)

 המאוחדים האחרונים; או

עסקה חלקי סך ההוצאות התפעוליות השנתיות של החברה בהתאם לדוחות הכספיים היקף הוצאות ה (2)

 השנתיים המאוחדים האחרונים. 

 

יובהר כי כל עסקה תיבחן בפני עצמה על ידי דירקטוריון החברה עובר לאישורה והגדרתה כ"עסקה זניחה", אולם 

 חת.זניחותן של עסקאות שלובות או מותנות תבחן באופן מצרפי, כעסקה א

 

במקרה של עסקאות בעלות מאפיינים דומים, בחינת הזניחות תבוצע באופן מצרפי לכל העסקאות שבוצעו במהלך 

 חודשים קלנדאריים אחרונים לפני מועד ביצוע העסקה הנבחנת. 12תקופה של 

 

 בעסקאות רב שנתיות תיבחן הזניחות על בסיס שנתי.

 

המידה הנזכרות לעיל אינן רלבנטיות לבחינת זניחותה של  במקרים בהם, לפי שיקול דעתה של החברה, אמות

עסקת בעל עניין, תיחשב כעסקה זניחה, בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת, שתיקבע על ידי החברה, ובלבד 

 ש"ח.מיליון  1.5שאמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה זו תהא בהיקף שלא יעלה על 

 

הקבועה דלעיל של עסקת בעל עניין עשויה להוביל לסתירת החזקה  יחד עם זאת, בחינת השיקולים האיכותיים

 בדבר זניחות העסקה.
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 גזרי פעילות עסקיתמ - 33ביאור 

 

ידי מקבל  -המגזרים התפעוליים של החברה מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימים אשר נסקרים באופן סדיר על  א.

 ההחלטות התפעולי הראשי של החברה.

 

 פועלת במגזרים ברי הדיווח הבאים:הקבוצה  ב.

 

תוכנה, בשיווק, הפצה  פרויקטיבמסגרת פעילות זו עוסקת החברה בביצוע  - הפתרונות ושירותי תוכנ (1)

והטמעה של מוצרי תוכנה, בין מוצרי תוכנה שפותחו ע"י הקבוצה ובין מוצרים של יצרנים אחרים, בשירותי 

ת פיתוח, בבדיקות תוכנה ובאספקת שירותים מקצועיים בתחום טכנולוגיות המידע במגוון רחב של טכנולוגיו

 ה"(."פתרונות ושירותי תוכנ -לן )לה

 

 "(.פתרונות תשתיות ומיחשוב" -שיווק ומכירה של מערכות מיחשוב )להלן   -ותשתיות מיחשוב פתרונות  (2)

 

 

אספקת מכלול שירותים מנוהלים בתחום המיחשוב לרבות הפעלת מרכזי תמיכה )להלן  -שירותים מנוהלים  (3)

 "שירותים מנוהלים"(. -

 

הנובעות מהפעילות התפעולית של המגזרים והמיוחסות ישירות הכנסות והוצאות המגזרים כוללות הכנסות והוצאות  ג.

( 50%. כמו כן, הן כוללות את חלק החברה )IFRS16וכולל השפעת  למגזרים העסקיים כולל הפחתת רכוש אחר

 בשליטה משותפת, המוצגות בדוח על בסיס שיטת השווי המאזני. הברווח של החבר

 

 מגזרי הפעילויות: שיקולי הדעת שיישמה ההנהלה בעת קיבוץ ד.

 

הקבוצה פועלת במגוון תחומים ותחת מספר חברות, ולפיכך בחנה החברה את אפשרויות הקיבוץ כפי שמוגדר 

המגזרים המקובצים הינם מגזר שירותי התוכנה ומגזר תשתיות מיחשוב אשר לגבי כל אחד מהם נערכה בתקן. 

 בחינה לקיבוץ.ה

 

 ההנהלה ביישום הקריטריונים לקיבוץ מגזרי הפעילות השונים. על ידי להלן שיקולי הדעת שהופעלו 

 

הנהלת החברה בחנה את המאפיינים הכלכליים של מגזרי הפעילות השונים והגיעה למסקנה כי שיעורי הרווח 

 התפעולי הממוצעים לטווח ארוך של אותם מגזרים הינם דומים:

 

 מגזר פתרונות ושירותי תוכנה:

 

  מפיתוח מערכות תוכנה ומתן שירותים נלווים ל ההכנסות נובעות עיקר - ייצורמהות המוצרים ושיטות-

צי בדיקות תוכנה, העמדת יוע ,כנה, ביצוע פרויקטים ושירותי תוומערכות ליבה של חברות ERPמערכות 

מיקור חוץ וכן שיווק, יישום והטמעה של מוצרי תוכנה מיובאים של ספקי מיחשוב ותמיכה לרשות הלקוחות, 

 גדולים.כנה בינלאומיים תו

 כלל השירותים הניתנים במסגרת מגזר זה מסופקת לקבוצת לקוחות דומה, אשר כוללת  - סוג הלקוחות

 רשויות מקומיות.ו לרבות משרדי ממשלהחברות גדולות ובינוניות 

 השיטות להפצת כלל השירותים והמוצרים במסגרת המגזר  - השיטות שמשמשות להפצת השירותים/מוצרים

אותו דרג )מנהלי תחומים ומנהלי יחידות( בחטיבות השונות. הפניה היא ללקוחות  על ידיהינן דומות ומבוצעת 

 להרחיב את סל המוצרים, פניה יזומה של לקוחות אל החברה או השתתפות במכרזים. על מנתקיימים 

  הסביבה המפקחת והחוקים החלים על מגזר פעילות זה אינם שונים מהותית. -מהות הסביבה המפקחת 

 

 מגזר פתרונות ותשתיות המחשוב:

 

  מערכות איחסון וגיבויי מרכזיים, מתן  ,עיקר תחום זה כולל מכירות של מערכות מחשוב -מהות המוצרים

 .ם לרשות הלקוחותשירותי תמיכה טכנית והעמדת שירותי עובדים מקצועיי

 לקבוצת לקוחות דומה אשר כוללת  יםשירותים הניתנים במסגרת מגזר זה מסופקהכלל  -סוג הלקוחות

 .סדות ציבוריים וממשלתייםוחברות גדולות ומ

  המכירות של השירותים הנ"ל מתבצעים על ידי מערך  -השיטות שמשמשות להפצת השירותים/מוצרים

השיווק של החברה, כל איש מכירות מטפל במספר לקוחות בהתאם להיקפי הפעילות עם כל לקוח. לאנשי 

 מתבצעות בדרך כלל בעקבות פניה של הלקוח. מכירותהמכירות התמחויות בהתאם לסוגי הלקוחות. ה

  ה בין החברות במגזר זההסביבה המפקחת זה -מהות הסביבה המפקחת. 

 

  .IFRS-8-בהתבסס על השיקולים שפורטו לעיל, הנהלת הקבוצה סבורה כי הקיבוץ למגזרים הינו בהתאם ל
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 מגזרי פעילות עסקית )המשך( - 33ביאור 

 

 ההרכב: ה.

 2019בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 

פתרונות 
ושירותי 

 תוכנה

פתרונות 
תשתיות 
 ומחשוב

שירותים 
 ס ה " כ התאמות מנוהלים

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      

 1,608,271 - 137,475 681,885 788,911 מלקוחות חיצוניים -הכנסות 

 - (16,758) 3,991 11,384 1,383 הכנסות בין מגזריות

 790,294 693,269 141,466 (16,758) 1,608,271 

      

 128,509 - 6,156 40,280 82,073 תוצאות המגזר

      

 (10,771)     הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחסות

 8,086     אחרות הכנסות

      

 125,824     רווח תפעולי מפעולות רגילות

      

 (14,443)     הוצאות מימון, נטו

 (26)     אחרות הוצאות

      

 111,355     רווח לפני מס

 (24,326)     על ההכנסהמיסים 

      

 87,029     רווח לשנה

      

      

      

 פחת והפחתות לשנה שנסתיימה 

 42,003 - 5,278 10,037 26,688 2019בדצמבר  31ביום 

      

      

      

 נכסים בלתי מוחשים

 287,987 - 35,133 11,321 241,533 2019בדצמבר  31ליום 
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 מגזרי פעילות עסקית )המשך( - 33ביאור 

 

 )המשך( ההרכב: ה.

 2018בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 

פתרונות 
ושירותי 

 תוכנה

פתרונות 
תשתיות 
 ומחשוב

שירותים 
 ס ה " כ התאמות מנוהלים

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      

 1,432,374  -  124,942  682,129  625,303  מלקוחות חיצוניים -הכנסות 

 -  (15,225) 3,026  10,653  1,546  הכנסות בין מגזריות

  626,849  692,782  127,968 (15,225)  1,432,374 

      

 102,785  -  6,007  33,739  63,039  תוצאות המגזר

      

 (6,756)     הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחסות

 (858)     אחרותהוצאות 

      

 95,171      רווח תפעולי מפעולות רגילות

      

 (8,059)     הוצאות מימון, נטו

 9      הכנסות אחרות

      

 87,121      רווח לפני מס

 (18,048)     מיסים על ההכנסה

      

 69,073      רווח לשנה

      

      

      

 פחת והפחתות לשנה שנסתיימה 

 16,315  -  1,746  2,751  11,818  2018בדצמבר  31ביום 

      

      

      

 נכסים בלתי מוחשים

 189,995  -  16,007  6,996  166,992  2018בדצמבר  31ליום 
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 מגזרי פעילות עסקית )המשך( - 33ביאור 

 

 )המשך( ההרכב: ה.

 2017בדצמבר  31ביום  לשנה שנסתיימה 

 

פתרונות 
ושירותי 
 תוכנה )*(

פתרונות 
תשתיות 
 ומחשוב

שירותים 
 ס ה " כ התאמות מנוהלים

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      

 1,395,588  -  124,851  668,576   602,161  מלקוחות חיצוניים -הכנסות 

 -  (9,335) 3,274  6,061  -  הכנסות בין מגזריות

  602,161  674,637  128,125 (9,335)  1,395,588 

      

 103,785  -  5,996  33,285  64,504  תוצאות המגזר

      

 (6,805)     הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחסות

      

 96,980      רווח תפעולי מפעולות רגילות

      

 (13,051)     הוצאות מימון, נטו

 16      הכנסות אחרות

      

 83,945      רווח לפני מס

 (17,165)     מיסים על ההכנסה

      

 66,780      רווח לשנה

      

      

      

 פחת והפחתות לשנה שנסתיימה

 17,158  -  2,148  4,320  10,690  2017בדצמבר  31ביום 

      

      

      

 בלתי מוחשיםנכסים 

 162,201  -  16,913  7,189  138,099  2017בדצמבר  31ליום 

      

 

 .התאמה לא מהותית *()
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 מגזרי פעילות עסקית )המשך( - 33ביאור 

 

 התאמה בין סך תוצאות המגזר לבין התוצאות בספרים: .ו

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

    רווח או הפסד:

 103,785  102,785  128,509  סך תוצאות מגזרים בני הדיווח

 (1,003) (969) (672) חלק )ברווחי( הפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 -  (858) 8,086  אחרות (הוצאותהכנסות )

 (6,805) (6,756) (10,771) הוצאות הנהלה וכלליות לא מיוחסות

 95,977  94,202  125,152  רווח תפעולי מפעילויות רגילות

    

 

 מידע נוסף: .ז

 

 העברות בין מגזרים:

 

חברתיות לפי מחירי שוק מקובלים ללקוחות חיצוניים בגין מוצרים דומים. -החברה מתמחרת את עסקאותיה הבין

 דוחות כספיים מאוחדים.תוצאות עסקאות אלה מבוטלות, כאמור, לצורך עריכת 

 

 כללי חשבונאות שיושמו:

 

כללי החשבונאות שיושמו בדיווח המגזרי תואמים את כללי החשבונאות המקובלים שאומצו לצורך העריכה וההצגה 

 של הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

 

 

 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח - 34ביאור 

 

, סיים מר שלום כהן את תפקידו כסמנכ"ל כספים של החברה. החל מאותו מועד משמש מר 2020 מרץב 1 ביום  .א

 אנוךמונה מר אורי  2020במרץ  1 ביוםשלום כהן כמנכ"ל החברה לאוטומציה, חברה בבעלות מלאה של החברה. 

 לכהן כסמנכ"ל כספים של החברה.

משמעותיים בניסיון למנוע התפשטות נגיף הקורונה בישראל. לאחר תאריך המאזן, נקטה מדינת ישראל בצעדים  .ב

נכון למועד פרסום הדוח, הנהלת החברה סבורה כי התפשטות נגיף הקורונה אינה צפויה להשפיע לרעה באופן 

מהותי על פעילות הקבוצה ותוצאותיה. יחד עם זאת, אין ביכולת הנהלת החברה להעריך ולכמת את השפעת המשך 

 הקורונה על תוצאות פעילותה העסקית בשלב זה.התפשטות נגיף 

השעיה החליט דירקטוריון החברה על  ,2020במרץ  15ביום לאור משבר הקורונה ולמרות מדיניות חלוקת דיבידנד  .ג

 דיבידנד. בשלב זה של חלוקת
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 דוחות כספיים נפרדים

 9201בדצמבר  31ליום 
 

 'ג9ערוך בהתאם להוראות תקנה 

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



 

 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 

 

 

 נפרדיםדוחות כספיים 

 9201בדצמבר  31ליום 

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 עמוד 

  

  

 2 מיוחד של רואה החשבון המבקרדוח 

  

  

  :מידע כספי נפרד

  

 3 על המצב הכספי נתונים

  

 4 כולל אחר או הפסד ורווחרווח על  נתונים

  

 5 על תזרימי המזומנים נתונים

  

 6-11 הנפרדים לדוחות הכספיים מידע נוסף 
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 לכבוד

 בעלי המניות של

 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

 

 א.ג.נ,

 

 על מידע כספי נפרד  רואי החשבון המבקריםדוח מיוחד של  הנדון:

 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג'9לפי תקנה 

 

 

 

וואן של  1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ים שהאחרונה שבהן משלוש השנ אחת ולכל 2018 -ו 2019בדצמבר  31"החברה"( לימים  - )להלןטכנולוגיות תוכנה בע"מ 

 לחוות היא החברה. אחריותנו של וההנהלה . המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון2019בדצמבר  31הסתיימה ביום 
 .ביקורתנו על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על דיעה

 

 -לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך ההשקעות בהן הסתכם לסך של כ
, בהתאמה, ואשר רווח מחברות מוחזקות אלה 2018 -ו 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  13,253 -אלפי ש"ח וכ 12,918

 2018, 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  167 -וכאלפי ש"ח  1,646 -אלפי ש"ח, כ 2,757 -הסתכם לסך של כ
, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו, וחוות דעתנו, ככל 2017 -ו

 שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
 

במטרה  ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-מקובלים בישראל. על ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
ראיות  של מדגמית בדיקה כוללת מהותית. ביקורת הצגה מוטעית שאין במידע הכספי הנפרד ביטחון של סבירה להשיג מידה

החשבונאיים שיושמו בעריכת  בחינה של הכללים גם כוללת הכספי הנפרד. ביקורתבמידע  ובפרטים הכלולים התומכות בסכומים
ההצגה  נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים המידע הכספי הנפרד

 .דעתנו לחוות נאות סבסי ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים סבורים שביקורתנו של המידע הכספי הנפרד. אנו
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם 
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9להוראות תקנה 
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 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 על המצב הכספי נתונים

 בדצמבר 31ליום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח מידע נוסף 

    שוטפיםנכסים 

 29,131  14,856  ב' מזומנים ושווי מזומנים

 11,827  72,632   לקוחות

 14,588  15,585   חייבים ויתרות חובה

 3,500  16,226   הלוואה לחברה מוחזקת

 -  3,051   נכסי מסים שוטפים

   122,350  59,046 

    

    פיםלא שוט נכסים

 -  2,495   יתרות חובה לזמן ארוך

 -  1,207   מכשירים פיננסים לזמן ארוך

 -  1,027   נכסי מס לזמן ארוך

 654  1,667  ד' מיסים נדחים נכסי

 327,072  423,675   השקעות בחברות מוחזקות

 1,824  8,714   רכוש קבוע, נטו

 -  48,783   נכסי זכות שימוש

 508  1,860   נכסים בלתי מוחשיים

   489,428  330,058 
    
    

   611,778  389,104 

    

    התחייבויות שוטפות

 17,050  21,050   חלויות שוטפות בגין אגרות חובאשראי מתאגידים בנקאיים ו

 -  7,751   חלויות שוטפות בגין התחייבות חכירה

 -  10,387   התחייבות בגין צירופי עסקים ותמורה מותנית

 16,641  21,196   שירותיםספקים ונותני 

 748  -   התחייבות מיסים שוטפים

 16,612  36,835   זכאים ויתרות זכות

 -  25,100   הלוואות מחברות מוחזקות

   122,319  51,051 

    

    התחייבויות לא שוטפות

 -  71,000   התחייבות לתאגידים בנקאים ואחרים

 -  8,647   זכאים לזמן ארוך

 -  21,257   התחייבויות בגין צירופי עסקים ותמורה מותנית 

 42,188  25,300  ג' אגרות חוב

 -  40,952   התחייבות חכירה

 1,944  4,346   התחייבות מעביד בגין הטבות לעובדים, נטו

   171,502  44,132 

    

    הון 

 138  138   הון מניות

 29,037  29,287   פרמיה על מניות

 (9,772) (12,452)  קרנות הון

 274,518  300,984   עודפים

   317,957  293,921 
    
    

   611,778  389,104 

    2020 ,במרץ 15

 סמנכ"ל כספים –אורי אנוך  מנכ"ל – עדי אייל יו"ר הדירקטוריון –ר ניצן ספי הכספיים תאריך אישור הדוחות

    

 למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.הנתונים המצורפים 
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 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 או הפסד ורווח כולל אחרנתונים על הרווח 

 

 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח נוסףמידע  

     

 70,820  33,481  169,959   הכנסות

 (56,718) (24,760) (138,947)  ההכנסות עלות

     

 14,102  8,721  31,012   רווח גולמי

     

 (3,237) (1,502) (6,391)  הוצאות מכירה ושיווק

 (3,152) (3,353) (16,611)  הוצאות הנהלה וכלליות

     

 (6,389) (4,855) (23,002)  סה"כ הוצאות
     
     

 7,713  3,866  8,010   רגילותרווח מפעולות 

     

 657  20  220   הכנסות מימון

 (3,010) (2,519) (8,509)  הוצאות מימון

     

 (2,353) (2,499) (8,289)  הוצאות מימון, נטו

     

 -  -  (8)  הוצאות אחרות

 62,586  65,910  83,696   חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו ממס
     
     

 67,946  67,277  83,409   כנסההרווח לפני מסים על ה

     

 (1,519) (1,577) (1,010) ד' הכנסההמסים על 

     

 66,427  65,700  82,399   רווח לשנה

     

     רווח כולל אחר:

     :)לאחר השפעת המס( הפסדאשר לא יסווגו בעתיד לרווח או סכומים 

 (1,204) 279  (2,020)  התחייבות בגין הטבה מוגדרתמדידה מחדש של 

     

     סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:

 171  488  (2,111)  הפרשי תרגום בגין פעילות חוץ

 (1,033) 767  (4,131)  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
     
     

 65,394  66,467  78,268   סה"כ רווח כולל לשנה
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 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ
 תזרימי המזומניםנתונים על 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים

 66,427  65,700  82,399  לשנהרווח 

 (62,586) (65,910) (83,696) חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות, נטו ממס

 158  164  128  , נטוהתאמת מכשירים פיננסים

 -  -  4,659  שינוי בהתחייבות צירוף עסקים ותמורה מותנית

 828  837  7,292  פחת והפחתות

 52  (152) (540) לעובדים שינוי בהתחייבויות בגין הטבות

 562  394  (319) בגין תשלום מבוסס מניות )הכנסות( הוצאות

 39  51  212  נדחים, נטו מיסים

  10,135  1,084  5,480 

    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 7,389  16,594  693  בלקוחות וחייבים אחרים ויתרות חובה קיטון

 (17,169) (10,408) 653  בספקים נותני שירותים וזכאים אחרים)גידול( קיטון 

  1,346  6,186 (9,780) 
    

 (4,300) 7,270  11,481  מפעילות שוטפת )ששימשו( מזומנים שנבעו

    

    מידע נוסף:

 2,172  1,367  532  תשלומי מיסים, נטו

    

 2,319  2,324  3,182  תשלומי ריבית, נטו

    

    פעילות השקעה - תזרימי מזומנים

 5,126  -  -  , נטוניירות ערך סחיריםמ תמורה

 -  -  8,324  מזומן שנכנס כתוצאה ממיזוג

 -  -  (21,100) רכישת פעילות וחברות מאוחדות

 -  -  (1,524) תשלום מקדמה בגין נכס זכות שימוש

 (567) (1,057) (7,683) רכישת רכוש קבוע

 -  -  (2,000) בגין תמורה מותניתתשלום 

 3,510  (3,500) (25,229) הלוואה לחברה מוחזקת, נטו)מתן( פירעון 

 22,943  80,016  57,106  דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

 1,231  75,459  7,894  השקעה מזומנים נטו מפעילות

    

    פעילות מימון - תזרימי מזומנים

 (8,525) (17,050) (17,050) פירעון אגרות חוב

 -  -  (3,000) פירעון הלוואות לזמן ארוך

 -  -  55,000  קבלת הלוואות לזמן ארוך

 -  -  (7,954) תשלום בגין התחייבות צירוף עסקים ותמורה מותנית

 -  -  (28,509) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 -  -  25,100  קבלת הלוואה מחברה מוחזקות, נטו

 -  -  (4,315) פירעון התחייבות חכירה

 (43,344) (43,800) (52,922) דיבידנד שחולק

 (51,869) (60,850) (33,650) מימון מזומנים נטו ששימשו לפעילות
    
    

 (25,157) 21,879  (14,275) נטו במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעליה )

    

 32,409  7,252  29,131  השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

    

 7,252  29,131  14,856  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    

הנתונים המצורפים למידע הכספי הנפרד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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 :כ ל ל י א.

 

 כללי: (1)

 

ג והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות 9בהתאם להוראות תקנה  החברה ערוכיםים של הנפרד יםהכספי ותהדוח

 .1970-תקופתיים ומיידיים( התש"ל

 

 :הגדרות (2)

 

 .וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ - החברה

 

 מדיניות חשבונאית: (3)

 

דוחות הכספיים המאוחדים של ל 2 מדיניות החשבונאית המפורטת בביאורבהתאם ל ים נערכוהנפרד יםהכספי ותהדוח

 בגין חברות מוחזקות, כמפורט להלן:ותזרימי המזומנים ההוצאות סות, החברה פרט לסכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנ

 

כחברה אם, למעט  העצמ חברהבדוחות המאוחדים המיוחסים ל בגובה ערכםמוצגים הנכסים וההתחייבויות  )א(

 השקעות בחברות מוחזקות.

 

המציגים בדוחות המאוחדים סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות עות בחברות מוחזקות מוצגות כסכום נטו של השק )ב(

 מידע כספי בגין החברות המוחזקות, לרבות מוניטין. חברהשל ה

 

לחברה עצמה המיוחסים  ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים סכומי )ג(

 למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות.כחברה אם, בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, 

 

חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות המציגים בדוחות  )ד(

יטין או ביטולה בפילוח בין רווח ירידת ערך מונ תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, לרבות חברההמאוחדים של ה

 או הפסד לבין רווח כולל אחר.

 

סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם,  (ה)

 למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.

 

 מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם.הלוואות שניתנו ו/או נתקבלו  )ו(

 

יתרות והכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, נמדדות  )ז(

בו היו באותו אופן  הרווח הכולל, רווח והפסד,על ועל המצב הכספי  בנתוניםומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים 

 רווחים )הפסדים( נטו שנדחו מוצגים בניכוי נמדדות ומוצגות עסקאות אלו, אילו היו מבוצעות מול צדדים שלישיים.

 והשקעות בחברות מוחזקות.מסעיפי חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות מוחזקות  )כתוספת(

 

 

 :מזומנים ושווי מזומנים .ב

 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 23,101  12,779 מזומנים ושווי מזומנים נקובים בש"ח

 6,030  2,077 מזומנים ושווי מזומנים נקובים במטבעות אחרים

 29,131  14,856 סה"כ מזומנים ושווי מזומנים
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 :נכסים והתחייבויות פיננסיים .ג

 

 :לפי בסיסי הצמדה וסוגי מטבע יםפיננסיהתחייבויות ונכסים קבוצות ניתוח  (1)

 

 2019בדצמבר  31ליום  

 

במטבע חוץ 
או בהצמדה 

 אליו
בשקל חדש 
 צמוד מדד

בשקל חדש 
 לא צמוד
 "כסה ואחרים

 "חש אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     נכסים פיננסיים:

 14,856  12,779  -  2,077  מזומנים ושווי מזומנים

 104,443  102,788  399  1,256  לקוחות וחייבים

 2,495  2,495  -  -  יתרות חובה לזמן ארוך

  3,333  399  118,062  121,794 

     

     התחייבויות פיננסיות:

 21,050  21,050  -  -  בנקאיים ואחרים וחלויות שוטפות אשראי מתאגידים

 91,778  91,209  -  569  ספקים וזכאים

 31,644  31,644  -  -  בגין צירופי עסקיםהתחייבות 

 71,000  71,000   -  - לזמן ארוך בויות לתאגידים בנקאיים ואחריםיהתחי

 25,300  25,300  -  -  אגרות חוב

  569  -  240,203  240,772 

     

  2,764  399 (122,141) (118,978) 

     

 

 2018בדצמבר  31ליום  

 

במטבע חוץ 
או בהצמדה 

 אליו
בשקל חדש 
 צמוד מדד

בשקל חדש 
 "כסה לא צמוד

 "חש אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     נכסים פיננסיים:

 29,131  23,101  -  6,030  מזומנים ושווי מזומנים

 29,915  29,491  91  333  לקוחות וחייבים

  6,363  91  52,592  59,046 

     

     התחייבויות פיננסיות:

 26,412  20,232  -  6,180  ספקים וזכאים

 59,238  59,238  -  -  אגרות חוב

  6,180  -  79,470  85,650 

     

  183  91 (26,878) (26,604) 
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 )המשך( נכסים והתחייבויות פיננסיים: ג.

 

 :ניהול סיכון נזילות (2)

 

הדירקטוריון, אשר קבע תוכנית עבודה מתאימה לניהול סיכון נזילות ביחס לדרישות האחריות הסופית לניהול סיכון נזילות חלה על 

ידי שמירה על קרנות -מנהלת את סיכון הנזילות על חברהההנהלה לגבי מימון ונזילות בטווח הקצר, בטווח הבינוני ובטווח הארוך. ה

מי המזומנים בפועל ואלו הצפויים והתאמת מאפייני ידי פיקוח מתמשך על תזרי-מתאימות, אמצעים בנקאיים ואמצעי הלוואה, על

 הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננסים. 

 

 טבלאות סיכון ריבית ונזילות:

 

 :התחייבויות פיננסיותנכסים ו

 

מפרטת את מועדי הפדיון או הפירעון החזויים הנותרים של הקבוצה בגין נכסים והתחייבויות פיננסיות. הטבלה הטבלה שלהלן 

ה בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של נכסים והתחייבות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו הקבוצה עשויה נערכ

 לקבל אותם ולפרוע אותם. הטבלה כוללת תזרימי המזומנים הן בגין קרן והן בגין ריבית:

 

 

שיעור 
ריבית 

אפקטיבית 
 שנים 3-4 שנים 2-3 שנים 1-2 עד שנה ממוצע

 5מעל 
 סה"כ שנים

 ש"חאלפי  % 

        

        :2019שנת 

        

        :נכסים פיננסיים

 14,856  -  -  -  -  14,856    מזומנים

 106,832  -  -  1,394  1,394  104,044   חייבים ולקוחות

        

        

        :התחייבויות פיננסיות

בנקאים  אשראי מתאגידים

 81,028  28,083  18,907  19,019  9,143  5,876   פיננסיםומוסדות 

 83,913  -  -  -  8,647  75,266   ספקים וזכאים

 48,703  23,559  4,885  4,885  7,624  7,750   התחייבות חכירה

 44,674  -  -  8,661  17,732  18,281  3.5 אג"ח

  11,727 (41,752) (31,171) (23,792) (51,642) (136,630) 

        

        

        :2018שנת 

        

        :נכסים פיננסיים

 29,131  -  -  -  -  29,131    מזומנים

 29,915  -  -  -  -  29,915   חייבים ולקוחות

        

        :התחייבויות פיננסיות

 26,412  -  -  -  -  26,412   ספקים וזכאים

 63,497  -  8,661  17,732  18,281  18,823  3.5 אג"ח

   13,811 (18,281) (17,732) (8,661)  - (30,863) 
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 :כנסההמסים על ה .ד

 

 :ושוטפים נדחים מסים יתרות (1)

 לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   :שוטפים התחייבויות

 (748) 3,051 שוטפים מסים (התחייבויותנכסים )

 (748) 3,051 "כסה

   

   :שוטפים לא נכסים

 654  1,667 נדחים מסים נכסי

 654  1,667 "כסה

   

 

 

 :יתרות מסים נדחים (2)

 

 מפורטים כדלהלן: יםנדח יםהרכב נכסי )התחייבויות( מס

 

 יתרה ליום
בינואר  1

2019 
הוכר ברווח 

 והפסד

 
 

יישום 
מדיניות 
 חשבונאית

הוכר ברווח 
 כולל אחר

 
 
 
 

 מיזוג

 יתרה ליום
בדצמבר  31

2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

       :הפרשים זמניים

 1,920  1,318  279  -  (299) 622  הפרשות והפרשות בגין הטבות עובדים

 (291) (196) -  -  (95) -  בגין רכוש בר פחת ורכוש אחר

 (378) (387) -  -  9  -  מיסים נדחים בגין חברות בנות 

 264  32  -  27  205  -  חכירות

 76  76  -  -  -  -  הפסדים לצרכי מס

 75  75  -  -  (32) 32  חובות מסופקים

 1,667  918  279  27  (212) 654  סה"כ

       

 

 

 יתרה ליום
בינואר  1

2018 
ברווח הוכר 

 והפסד
הוכר ברווח 

 כולל אחר

 יתרה ליום
בדצמבר  31

2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     :הפרשים זמניים

 622  (169) (51) 842  הפרשות והפרשות בגין הטבות עובדים

 32  -  -  32  חובות מסופקים

 654  (169) (51) 874  סה"כ
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 )המשך( כנסה:המסים על ה ד.

 

 :סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחה (3)

 

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 3,541  4,063 הפסדי הון לצרכי מס

 3,541  4,063 סה"כ

   

( 2')ג 20ביאור לעניין הפרשים זמניים בגין השקעות בחברות מוחזקות אשר לא הוכרה בגינם התחייבות מיסים נדחים ראה 

 לדוח הכספי המאוחד של החברה.

 

 

 מועדי פקיעה: (4)

 

 לניכוי.בהתאם לחוקי המס הקיימים לא קיים מועד פקיעה לניצול ההפסדים לצרכי מס ולניצול ההפרשים הזמניים הניתנים 

 

סים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות, מאחר מסים הנדחים לא מובאים בחשבון המבחישוב ה

ובכוונת הקבוצה להחזיק בהשקעות ולפתחן. כמו כן לא מובאים בחשבון מיסים נדחים בגין חלוקת רווחים בחברות אשר 

 החלטה שלא לחלק דיבידנדים החייבים במס בעתיד הנראה לעין.בהן, הדיבידנדים אינם חייבים במס או מאחר וקיימת 

 

 

 :מסים המתייחסים לרכיבי רווח כולל אחר (5)

 

סכומים 
 השפעת מס לפני מס

 סכומים
 בניכוי מס

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 (2,020) 603 (2,623) רווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת

 (2,020) 603 (2,623) סה"כ

    

    :2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 279  (83) 362  רווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת

 279  (83) 362  סה"כ

    

    :2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 (1,204) 359  (1,563) מוגדרתרווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה 

 (1,204) 359  (1,563) סה"כ
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 )המשך( כנסה:המסים על ה ד.

 

 הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה שהוכרו ברווח והפסד: (6)

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    :מסים נדחים

 30  51  212  מסים נדחים בגין יצירתם והיפוכם של הפרשים זמנייםהוצאות 

 9  -  -  התאמות מסים נדחים בגין שינוי שיעור המס

 39  51  212  סה"כ מסים נדחים

    

 1,480  497  1,008  מיסים שוטפים

    

 -  1,029  (210) מסים בגין שנים קודמות
    
    

 1,519  1,577  1,010  סה"כ הוצאות מס

    

 

 

 מידע נוסף: (7)

 

 .2016נת המס לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל ש )א(

 

 התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות: (ב)

 

 הכספיים המאוחדים. לדוחות ד' 10ביאור לפרטים על ההשקעה בחברות מוחזקות ראה  (1

 

 הכספיים המאוחדים. ד' לדוחות 32 יםראה ביאורלעניין הסכמי ניהול עם בעלי עניין  (2

 

לחברה היו הכנסות מדמי ניהול  2019לחברה הסכמי ניהול עם חברות מאוחדות וקשורות. במהלך שנת  (3

 אלפי ש"ח. 4,989 בהיקף של
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 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

 פרטים נוספים על החברה-פרק ד'

 תיאור עסקי התאגיד -א' 8תקנה 
ניירות ערך  לתקנותהתאגיד והתפתחות עסקיו כפי שחלו בשנה האחרונה בהתאם לפרטים ולעקרונות שבתוספת הראשונה  תיאור

  מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה )ראו פרק א'(. 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט -התשקיף וטיוטת התשקיף  פרטי)

 שווי הערכות –'  ב8תקנה 
. שלוש פעילויות בחברהת לות שווי עדכניוהערכהחברה ערכה , 2019בדצמבר  31במסגרת עריכת הדוחות הכספיים של החברה ליום 

ת שווי מהותית. פרט ושל רשות ניירות ערך, כהערכ 105-23, בהתאם למבחנים הקבועים בעמדה משפטית והשווי כאמור, סווגת והערכ
ת שווי כלשהי אשר הינה בגדר הערכת שווי מהותית או מהותית מאוד, אשר שימשה בסיס ולחברה הערכו לא הי אלהת שווי ולהערכ

 .2019בדצמבר  31לנתונים בדוחות הכספיים ליום 

 ב לתקנות:8, בהתאם לאמור בתקנה אלות שווי ולהלן פרטים אודות הערכ

 הערכת שווי נושא
 עיתוי

 הערכת
 שווי

 נושא שווי
 הערכה

 הערכה נושא שווי
 בהתאם שנקבע

 להערכה

 זיהוי
 המעריך
 ואפיוניו

 מודל
 הערכה 

 שלפיהן הנחות
 השווי מעריך
 את ביצע

 הערכה

 הצורך בחינת
 של ערך בירידת
 המוניטין סכום

 SAP-ה לפעילות המיוחס

 שווי
 המוניטין

 ליום
31.12.19 

 נטו הערך
 בספרי

 של החברה
 יחידת
 מניבת

 המזומנים
אלפי  65,981

 ש"ח
 

 107,691 הערכה שווי
 בהתאם. ₪ אלפי

 הגיעה, הערכה לשווי
 לא כי למסקנה החברה

 ערך ירידת קיימת
 הפחתה הדורשת
 המוניטין בסכום

 החברה בספרי הרשום

 הערכת
 שווי

 פנימית

 תזרים
מזומנים 

DCF 

 היוון שיעור
 אחרי

 12.25% - מס
 צמיחה שיעור

 1%-"אלז

 הצורך בחינת
 של ערך בירידת
 המוניטין סכום

 מרכזי לפעילות המיוחס
 ויועצים תמיכה

 שווי
 המוניטין

 ליום
31.12.19 

 נטו הערך
 בספרי

 של החברה
 יחידת
 מניבת

 המזומנים
אלפי  75,766

 ש"ח

 103,159 הערכה שווי
 בהתאם. ₪ אלפי

 הגיעה, הערכה לשווי
 לא כי למסקנה החברה

 ערך ירידת קיימת
 הפחתה הדורשת
 המוניטין בסכום

 החברה בספרי הרשום

 הערכת
 שווי

 פנימית

 תזרים
מזומנים 

DCF 

 היוון שיעור
 אחרי

 12.25% - מס
 צמיחה שיעור

 1%-"אלז

 הצורך בחינת
 של ערך בירידת
 המוניטין סכום

 לפעילות המיוחס
 המוניציפלית

 שווי
 המוניטין

 ליום
31.12.19 

 נטו הערך
 בספרי

 של החברה
 יחידת
 מניבת

 המזומנים
אלפי  99,615

 ש"ח

 121,241 הערכה שווי
 בהתאם. ₪ אלפי

 הגיעה, הערכה לשווי
 לא כי למסקנה החברה

 ערך ירידת קיימת
 הפחתה הדורשת
 המוניטין בסכום

 החברה בספרי הרשום

 הערכת
 שווי

 פנימית

 תזרים
מזומנים 

DCF 

 היוון שיעור
 אחרי

 12.25% - מס
 צמיחה שיעור

 1%-"אלז
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תמצית דוחות על הרווח הכולל לכל אחד מהרבעונים של  -א 10תקנה 

 באלפי ש"ח  2019שנת 
 

 2019סה"כ  2019 4רבעון  2019 3רבעון  2019 2רבעון  2019 1רבעון  

הכנסות ממכירות, 
מביצוע עבודות וממתן 

 שירותים

418,203 397,065 377,283 415,720 1,608,271 

עלות המכירות 
 והעבודות

(350,543) (330,892) (306,766) (339,753) (1,327,954) 

 280,317 75,967 70,517 66,173 67,660 רווח גולמי

 (81,985) (22,582) (19,778) (19,306) (20,319) הוצאות  מכירה ושיווק

 (81,266) (20,290) (19,971) (20,561) (20,444) הוצאות הנהלה וכלליות

 8,086 350 - 7,736 - הכנסות אחרות

 (155,165) (42,522) (39,749) (32,131) (40,763) סה"כ הוצאות

 125,152 33,445 30,768 34,042 26,897 רווח תפעולי

 (14,443) (3,287) (2,914) (5,537) (2,705) הוצאות מימון, נטו

 (26) (6) 2 (22) - הכנסות אחרות נטו

חלק החברה ברווחי 
חברות מוחזקות נטו 

 ממס

319 177 17 159 672 

רווח לפני מיסים על 
 ההכנסה

24,511 28,660 27,873 30,311 111,355 

 (24,326) (7,076) (6,231) (5,736) (5,283) מיסים על הכנסה

על  רווח אחרי מיסים
 הכנסה

19,228 22,924 21,642 23,235 87,029 

חלק המיעוט ברווחי 
 חברות מאוחדות

1,025 917 910 1,778 4,630 

רווח נקי המיוחס לבעלי 
 הרוב

18,203 22,007 20,732 21,457 82,399 

שימוש בתמורת ניירות הערך תוך התייחסות ליעדי  -ג 10תקנה 
  התמורה על פי התשקיף

ש"ח  85,250,000דוח הצעת מדף מכוחו הנפיקה  11.9.2014פרסמה ביום  על פיו, ו19.5.2014תשקיף מדף ביום החברה פרסמה 
אלפי ש"ח )ברוטו(. התמורה  85,250 כאמורגייסה בגין הנפקת אגרות החוב , וש"ח ע.נ. כ"א 1.00ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'( בנות 

פעילותה השוטפת של החברה, לרבות לצורך ביצוע רכישות, מיזוגים והרחבת  שהתקבלה מהנפקת אגרות החוב הנ"ל מיועדת למימון
 .בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה מעת לעתהכל פעילות החברה בתחומים המשיקים לתחומי פעילותה, ו

 לרכישת ,לאוטומציה החברה לרכישת, השוטפת הפעילות למימון היתר בין שימשה"ל הנ החוב אגרות מהנפקת שהתקבלה התמורה

וואן פוינט פתרונות קמעונאות  בע"מ ולרכישת השליטה בחברת לאבס דיקומנו חברת לרכישת"מ, בע.איי.לינק ביי בחברת השליטה

  .(תקשורת מחשבים בע"מ ניביט -)ובשמה הקודם  )ניביט( בע"מ
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 הדוח על המצב הכספי  כלולות מהותיות לתאריךת ובחברות נוהשקעות בחברות ב רשימת - 11תקנה 

 מדינה חברה
סוג 
 מניות

 מספר מניות

 סה"כ ע.נ

בש"ח 
(31.12.2019) 

 באלפי ש"ח שיעורי אחזקה

 בהצבעה בהון
בסמכות 
למנות 

 דירקטורים

עלות בדוח  הלוואות
הכספי 
 הנפרד

שווי השקעה כולל הלוואות 
 יתרה מהפרשי תרגוםוקרן הון 

מועד 
 פירעון

 ריבית

 חברות בנות של החברה 

וואן שילוב מערכות 
 בע"מ

 55,457 29,177 - - - 100 100 100 1,131,272 11,312,719 רגילות ישראל

וואן מרכזי תמיכה  
 בע"מ )לשעבר:

כלנית כרמון שירותי 
 (תוכנה בע"מ

 54,394 39,860 - - - 100 100 100 1,386,001 138,600,833 רגילות ישראל

החברה לאוטומציה 
במינהל השלטון 

 המקומי בע"מ
 ישראל

 רגילות

 יסוד א

 יסוד ב

6,267,784 

501 

499 

6,267,784 

501 

499 

100 100 100 - - - 40,612 79,348 

 חברות המוחזקות על ידי וואן שילוב מערכות בע"מ 

הראל טכנולוגיות 
 מידע בע"מ

 28,233 10,750 - - - 100 100 100 10,000 10,000 רגילות ישראל
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ת ובחברות כלולות בתקופת נושינויים בהשקעות בחברות ב - 12תקנה 

  הדוח

 

שיעור  שם החברה מהות השינוי תאריך
החזקה נכון 

ליום 
31.12.2019 

סוג 
 המניה

 עלות סה"כ ע.נ.
  )תמורה(
באלפי 

 ש"ח

 העסקה אודות פרטים

 2019ינואר 
אדוונטק  100%-רכישת

טכנולוגיות 
)אי.טי.( 

 בע"מ

)א( בפרק א' 1.2סעיף ראו  24,000 80,124,999 רגילה 100%
 לדוח זה

מיתר  49.5%-רכישת 2019 אפריל
שירותים 

 םמוניציפליי
 בע"מ

)ג( בפרק א' 1.2סעיף ראו  2,475 49.5 רגילה 100%
 לדוח זה

אקסאקט  9.98%-רכישת 2019אפריל 
פתרונות 

 בע"מ

)ד( בפרק א' 1.2סעיף ראו  2,750 1,008 רגילה 100%
 לדוח זה

אי.סי.אס.סי  49.99%-רכישת 2019מאי 
 תמיכה בע"מ

)ה( בפרק א' 1.2סעיף ראו  4,000 500 רגילה 100%
 לדוח זה

אפ.בי.סי.  70%-רכישת 2019יוני 
טכנולוגיות 

 בע"מ

)ו( בפרק א' 1.2סעיף ראו  21,000 70 רגילה 70%
 לדוח זה

א. אפשטיין  51% - רכישת 2020 ינואר
( 1995ובניו )
 בע"מ

)ז( בפרק א' 1.2סעיף ראו  11,200 1,725 רגילה 51%
 לדוח זה

 מהותיותחברות כלולות  אות נוהרווח הכולל של חברות ב - 13תקנה 

  והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח

 הפסד רווח שם החברה
רווח )הפסד( 

 כולל אחר

 דמי ניהול דיבידנד
)הוצאות(  
הכנסות 

 ריבית

עד 
לתאריך 

 הדוח

 לאחר
 תאריך
 הדוח

עד 
לתאריך 

 הדוח

 לאחר
 תאריך
 הדוח

 אלפי ש"ח 

וואן שילוב מערכות 
 בע"מ

25,139 - - 31,061 - 1,787 - - 

 מרכזי תמיכהוואן 
 בע"מ

12,322 - 844 12,919 - - -    
(213) 

החברה לאוטומציה 
במינהל השלטון 

 -המקומי בע"מ

 

 

10,458 - 660 9,632 - 387 - - 
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 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  - 21תקנה 

להלן יפורטו, לפי מיטב ידיעתם של החברה ומנהליה, התגמולים שניתנו על ידי החברה, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח, 

 לבעלי העניין ולכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בקבוצה: 

 באלפי ש״ח תגמולים* בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 
בהון 

 התאגיד

שכר 
 ונלוות

 מענק
תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

 סה"כ

 1,864 1,151 56 657 - 0.07%)*( מלאה סמנכ"ל כספים שלום כהן

 יוסי צייגר
מנכ"ל חברה 

 נכדה
 1,695 - - 750 945 - מלאה

 1,531 871 - 660 - - מלאה מנכ"ל חברה בת אביעד שיין

 שלום דיין 
סמנכ"ל מכירות 

 בחברה בת
 1,422 - - 630 792 - מלאה

 שני אנקוריון
מנכ"לית חטיבת 

ואבטחת  סאפ
 מידע

 1,306 - - 400 906 - מלאה

 :לעיל מאוזכרים שאינם עניין לבעלי תגמולים

קבוצת 
מיחשוב ישיר 

 בע"מ
 2,181 2,181 - - - 45.84%  מנכ"ל

 

 בפרק ג' לדוח השנתי. 23מומשו, לפרטים בדבר הענקה ומימוש כתבי אופציה לשלום כהן, ראה ביאור *לא כולל אופציות שטרם 

מדיניות התגמול של  בדבר פירוטל .אישרה האסיפה הכללית של החברה מדיניות תגמול חדשה של החברה 2020במרץ  12 ביום

  .לעיל 29 תקנההחברה ראו 
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(  ההסכם אעיקר תנאי ההסכם מפורטים להלן: ) 2019במהלך שנת לחברה שירותים כסמנכ"ל כספים עניק המר כהן  שלום כהן: .1

 כהן( בנוסף, מר ביום על ידי כל אחד מהצדדים. ) 60מר כהן הינו לתקופה בלתי קצובה וניתן יהיה לסיימו בהודעה מראש של  םע

בפועל  הנקימתוך הרווח השנתי  )לפי מדרגות( עורים משתניםזכאי למענק שנתי המבוסס על יעד רווח נקי בפועל אשר יחושב בשי

 של החברה. 

אשר נכלל  2018לדוח התקופתי לשנת  21( תחת תקנה 2לפרטים נוספים בדבר בתנאי כהונתו והעסקתו של מר כהן ראו ס"ק )

 בזאת על דרך ההפניה.

  657יעמוד על סכום של  2019בגין שנת  כהןשיוענק למר  בהתאם לתוכנית התגמול , המענקהחברה של הכספיות תוצאותיה לאור

  ניתן על בסיס מענק בשיקול דעת של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. 14% -מתוך המענק הנ"ל שיעור של כ .ש"חאלפי 

( החל "הראל"בס"ק זה  – מר צייגר מכהן כמנכ"ל של חברת הראל טכנולוגיות מידע בע"מ )חברה נכדה של החברהיוסי צייגר:  .2

יום על ידי כל אחד מהצדדים.  90. ההסכם עימו הינו לתקופה בלתי קצובה וניתן יהיה לסיימו בהודעה מראש של 1.7.2012מיום 

יעד בבגין עמידה יהיה זכאי למענק  צייגרכי מר  קובעת 2019ביחס לשנת  , תוכנית מענקים תלוית יעדים למענק לפי זכאימר צייגר 

מהיעד )כתנאי סף לקבלת   מינימאלי"(, כאשר הזכאות למענק כפופה לביצוע היעד)" 2019הרווח התפעולי של הראל לשנת 

מהרווח  מסוים לשיעור השווה בסךשולם באופן יחסי בהתאם לעמידה ביעד, בנוסף יהיה מר צייגר זכאי למענק י המענקהמענק( ו

יעמוד על סכום של בהתאם לתוכנית התגמול  2019מענק שיוענק למר צייגר בגין שנת ה . היעדהראל אשר יעלה על  שלהתפעולי 

 .ש"חאלפי  750

פי  על. מערכות שילוב וואן הבת חברת"ל כמנכ הןכיקשורה בהסכם שירותי ניהול עם מר אביעד שיין אשר  החברה :שיין אביעד .3

ניהול חודשיים, הסכם שירותי הניהול הינו לתקופה בלתי קצובה וניתן יהיה לסיימו  לדמיהניהול זכאית  תחברהסכם שירותי הניהול 

 יום על ידי כל אחד מהצדדים.  90בהודעה מראש של 

מענק המותנה בעמידה ביעדי רווחיות  כוללת 2019להסכם שירותי הניהול, תוכנית המענקים של מר שיין ביחס לשנת  בהתאם

מהרווח התפעולי  מסוים שיעור בגובה למענקמר שיין יהיה זכאי  -חום אחריותו, באופן הבא ת אשר בתיותפעולית של הפעילו

המענק שיוענק . .( במקרה של ביצועי יתרמדרגות)לפי  יםמוגדל יםבגובה שיעור למענקים וכן לו שנקבע ליעד הגעה של במקרה

  ."חשאלפי   660יעמוד על סכום של   בהתאם לתוכנית התגמול 2019שיין בגין שנת  מרל

. ההסכם 1.10.2012של החברה( החל מיום  בתשילוב מערכות בע"מ )חברה  וואןשל  מכירותמנכ"ל סכ הןיכ דייןמר : דיין שלום .4

 למענק לפי זכאי דייןיום על ידי כל אחד מהצדדים. מר  30עימו הינו לתקופה בלתי קצובה וניתן יהיה לסיימו בהודעה מראש של 

של אגף מכירות  התפעולי הרווחקובעת כי מר דיין זכאי למענק בגין  עמידה ביעד  2019ביחס לשנת  ,תלוית יעדיםתוכנית מענקים 

מהיעד )כתנאי סף לקבלת המענק(  מינימאלי כאשר הזכאות למענק כפופה לביצוע  "(היעד)" 2019וואן שילוב מערכות לשנת 

בסך השווה זכאי למענק  דיין המענק כאמור, בנוסף יהיה מר מ 100% -שולם באופן יחסי בהתאם לעמידה ביעד ועד להמענק יו

בגין שנת  דיין, המענק שיוענק למר היעדאשר יעלה על של אגף המכירות וואן שילוב מערכות  מהרווח התפעולי  לשיעור מסוים

 "ח.שאלפי  630יעמוד על סכום של   בהתאם לתוכנית התגמול 2019

חטיבת הסאפ ) של הקבוצה  ואבטחת מידע חטיבת הסאפאקזקטק המהווה את כמנכ"ל של מכהנת  אנקוריון 'גב: שני אנקוריון .5

הינו לתקופה בלתי קצובה וניתן יהיה לסיימו  ה. ההסכם עימ14.12.09( החל מיום "חטיבת הסאפבס"ק זה " – ואבטחת מידע

ביחס לשנת  ,תוכנית המענקים תלוית היעדיםלמענק לפי  תזכאי אנקוריון גב'יום על ידי כל אחד מהצדדים.  90בהודעה מראש של 

כאשר  ,"(היעד)" 2019לשנת  סאפחטיבת היעד הרווח התפעולי של בגין עמידה למענק  תזכאי אנקוריון גב' כי קובעת 2019

ה ביעד, שולם באופן יחסי בהתאם לעמידהמענק ימהיעד כתנאי סף לקבלת המענק ו מינימאליהזכאות למענק כפופה לביצוע של 

. המענק יעד האשר יעלה על  סאפחטיבת השל מהרווח התפעולי  שיעור מסוייםלמענק השווה ל תזכאי אנקוריון גב'היה תיבנוסף 

 .₪אלפי  400יעמוד על סכום של  בהתאם לתוכנית התגמול 2019בגין שנת  אנקוריון גב'שיוענק ל
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 תנאים כללים: 

הוצאות דלק, טלפון סלולארי, אש"ל והוצאות אחרות והכל בהתאם לנוהלי החברה  החזרל בטבלה זכאים כלל המנהלים המופעים

 . כפי שיהיו מעת לעת

 רכישות של במקרה כגון מיוחדים אירועים של תוצאות בפועל הנקי מהרווח לנטרל רשאים יהיו החברה ודירקטוריון התגמול ועדת

 .חשבונאיים אירועים או החברה ידי על חדשות

 השנתיים חלים הוראות שנקבעו במדיניות התגמול של החברה בקשר למענק שנתי.על המענקים 

, ראו "(ישיר מחשוב)" בדבר הסכם הניהול עם בעלת השליטה בחברה, קבוצת מיחשוב ישיר בע"מלפירוט קבוצת מיחשוב ישיר:  .6

 .הניהול הסכםיצוין כי מדיניות התגמול של החברה אינה חלה על . 2019בדצמבר  31החברה ליום  של)ד( 32 ביאורים

 "ר(.יו שירותי מתן)חלף  לחברה"ל מנכ שירותי, אייל עדי מר באמצעות, ישיר מחשוב מספקת 1.1.2019 מיום החל

 יחולוהסכם הניהול  שתנאיחשוב ישיר, באופן י, אישרה האסיפה הכללית את עדכון הסכם הניהול עם מ19.02.2019 ביום

"ר( )לפרטים יו שירותי מתן)חלף  אייל עדי מר באמצעות, ישיר חשובימ"י ע לחברה( על מתן שירותי מנכ"ל הנדרשות)בהתאמות 

 (1)1)ד( 32 ביאור( וכן 2019-01-004510: אסמכתא' מס, 14.1.2019נוספים ראו זימון אסיפה כללית שהחברה פרסמה ביום 

  .2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום 

חשוב ישיר מכוח הסכם הניהול יהדירקטורים אשר מועמדים לטובת החברה על ידי מ שניהדירקטורים המכהנים בחברה, למעט 

תקנות החברות )כללים בדבר ב כאמור: )א( לגמול שנתי בגובה הגמול הקבוע זכאיםחשוב ישיר )ה"ה עדי אייל ודינה עמיר(, יעם מ

 -"(, בהתאם לדרגה על פיה מסווגת החברה מעת לעת; וכן )ב( להגמול תקנות)" 2000-תש''סהגמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, 

 ההשתתפות לגמול ביחס הגמול בתקנות כאמורהמרבי",  הגמול"-מ נמוך שהינו, לישיבה ₪ 2,575 של בסךגמול השתתפות, 

  .החברה של בדרגתה לחברה

, ופטור בנוסף נכללים הדירקטורים במסגרת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה ומקבלים מהחברה התחייבות לשיפוי

 כמקובל בחברה.

 .אלפי ש"ח 412 הינו 2019סך ההוצאה לכל הדירקטורים בחברה הזכאים לגמול דירקטורים עבור שנת 

אישרו ועדת התגמול  1.1.2019(, ביום 13.3.2019)אשר פורסם ביום  2018לדוח השנתי של החברה לשנת  21שדווח בתקנה  כפי .7

פעמים דמי הניהול החודשיים.  6ודירקטוריון החברה להעניק למנכ"ל החברה הפורש )דאז(, מר אוזון, מענק הסתגלות בגובה 

וונטית וכן לעניין הסכם העסקה עם מר אוזון, ראו דוח זימון אסיפה כללית של לעניין מדיניות התגמול של החברה לתקופה הרל

 . 2017-01-013197, מס' אסמכתא: 6.2.2017החברה, שפורסם ביום 

 את מקיים, ההסתגלות מענק תקרת בדבר מפורשת הוראה הכולל, הניהול הסכם את הכללית האסיפה אישור, החברה לשיטת

"ע )מס' ני רשות בעמדת האמור את זה ובכלל"ל, למנכ הסתגלות מענק להענקת הנדרשים ישוריםהא לקבלת בקשר הדין הוראות

 .פרישה למענק בקשר( 5.10.2016 מיום, 101-21

 הכללית האסיפה הרשות עמדת לפי כי עולה, 2020בתחילת  "(הרשות)" ערך ניירות רשות עם בנושא קיימה שהחברה משיחות

 ההסתגלות מענק, הנדון במקרה וכי"ד; בשק כמענק ייחשב לא שזה מנת על ההסתגלות מענק היקף את ספציפית לאשר נדרשת

 בין סוכם, האמור לאור"ד. שבשק למענקים ביחס התגמול מדיניות להוראות בהתאם להינתן צריך היה אשר"ד, בשק מענק הינו

 .זה בדוח יכללו הרשות ועמדת החברה עמדת כי הרשות לבין החברה

 בעל שליטה  -א 21תקנה 

בעל השליטה הינו  056109796. ציבורית אשר מר עדי אייל, ת.ז חברה, נכון למועד הדוח, בעלת השליטה בחברה הינה מיחשוב ישיר

  .בעיקר באמצעות נריטה חברה למסחר והשקעות בע"מ( המניות מהון 76.84%-, בכהדוח, נכון למועד בה )מחזיק
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  שליטה עסקאות עם בעל - 22תקנה 

  לעיל.  21לפרק א' לדוח התקופתי וכן תקנה  18לפרטים בדבר שירותי ניהול שמעניקה בעלת השליטה לחברה ראו סעיף 

 ישיר, בעלת השליטה  מיחשובהחברה עם  התקשרותהחברה זימון אסיפה כללית לאישור  פרסמה 2018בפברואר  13 ביום

 של לתקופה עד, נוספות ביטוח תקופות למספר בחברה משרה ונושאי דירקטוריםבחברה, בפוליסה משותפת לביטוח אחריות 

"(. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המסגרת עסקת)" 2017 באוגוסט 1 מיום החל, שנים 3

לדוח זה  , אשר האמור בו הינו על דרך ההפניה2018בפברואר  13עסקת המסגרת מיום  תנאיהמניות של החברה לאישור 

 . 2019לדוחות הכספיים לשנת ד' 32( וכן ביאורים מס' 2018-01-014968)מס' אסמכתא: 

  לפרטים בדבר אימוץ קווים מנחים וכללים לסיווגן של עסקאות של החברה עם בעל עניין בה, לרבות עסקה עם צד שלישי

( לתקנות ניירות ערך )דוחות 3)א41בתקנה  שלבעל שליטה בחברה יש עניין אישי בהתקשרות עמו, כעסקה זניחה, כהגדרתה

( 7)ד'32, ראו ביאור 2019 ינואר, כפי שעודכנו על ידי ועדת הביקורת של החברה בחודש 2010-כספיים שנתיים(, התש"ע

 .2019 בדצמבר 31בדוחות הכספיים של החברה ליום 

  ב לתקנות החברות 1בהתאם לתקנה   התגמול,אחר קבלת אישורה של ועדת ל ,אישר דירקטוריון החברה 2019ביולי  7ביום

את הארכת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה "( ההקלות תקנות)" 2000 –ות עם בעלי ענין(, התש"ס )הקלות בעסקא

 7לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  .לתקופת ביטוח נוספת, חשוב ישירימוותפת לחברה , המששל החברה

  (.069520-01-2019מס' אסמכתא: ( האשר האמור בו הינו על דרך ההפניה לדוח ז, 2019ביולי 

 מיחשובהארכת כתב השיפוי וביטוח למר עדי אייל שהנו בעל השליטה באישרה האסיפה הכללית את ,  2019 באוגוסט 20 ביום 

זימון אסיפה לפרטים נוספים ראו . 2019בספטמבר  9שנים, החל מיום  3ישיר, דירקטור ומנכ"ל החברה, למשך תקופה של 

-2019-01: אסמכתא' מס) ה, אשר האמור בו הינו על דרך ההפניה לדוח ז2019ביולי  11יום מכללית שהחברה פרסמה 

060150).  

  ות לתקנ ב1לתקנה  בהתאם התגמול,אחר קבלת אישורה של ועדת אישר דירקטוריון החברה, ל 2019בנובמבר  17ביום

, מיחשוב ישירשל מר עדי אייל, בעל השליטה באת התקשרות החברה, בהסכם העסקה עם מר דני אייל, אחיו ההקלות, 

 18לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  , בהיקף משרה מלאה.Junior Azure Solution Architectבתפקיד 

 (.2019-01-098802סמכתא: ' אמס( ה, אשר האמור בו הינו על דרך ההפניה לדוח ז2019בנובמבר 

 תעל בעל נמניםאשר  הענקת פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה,אישרה האסיפה הכללית  2020במרץ  12 ביום 

ספיר )יו"ר  ניצן(, החברה"ל ומנכ דירקטור, ישיר במחשוב"ל ומנכהשליטה  בעל"ה: עדי אייל )לה, קרי בחברההשליטה 

 במחשוב כספים"לית וסמנכ ודירקטורית( ודינה עמיר )דירקטורית בחברה ישיר מחשוב דירקטוריון"ר ויודירקטוריון החברה 

 .2020-01-012822: אסמכתא' מס, 2020בפברואר  3. לפרטים נוספים ראו זימון אסיפה כללית שהחברה פרסמה ביום (ישיר

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה: מניות וני"ע  - 24תקנה 

אחרים המוחזקים ע"י בעלי ענין בתאגיד בסמוך לתאריך פרסום 

 הדו"ח 

  2020בינואר  6ראו דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה אשר פורסם על ידי החברה במגנא ביום 

 אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. ו( 2020-01-002580 )מס' אסמכתא
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הון המניות הרשום, הון המניות המונפק וניירות ערך  -א 24תקנה 

 המירים למועד הדו"ח 

  זה לדוח הכספיים הדוחות -' ג בפרק 22 בביאורבנושא ראו פירוט. 

  1מרשם בעלי המניות -ב 24תקנה 

 כמות שם המחזיק מס' נייר ערך בבורסה סוג נייר

ש"ח  0.01בת מניה רגילה 
 ע.נ.

 6,823,124 חברה לרישומים של בנק הפועלים 161018

 33 יהודה בר לב 

 1 שלומי דרור 

 1 קרמר משה 

 1 אליעזר סגל 

 מען רשום  -א 25תקנה 

תקווה-פתח 17יגיע כפיים רח'  כתובת:                                    

0089767-03 טלפון:  

8019767-03 פקס:  

  omric@one1.co.il  כתובת הדואר האלקטרוני:  

  

                                            

 (067327-01-2019)מס' אסמכתא:  2.7.2019בהתאם לפירוט בדיווח מיידי של החברה מיום  1
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 הדירקטורים של התאגיד  - 26תקנה 

 ודירקטור מנכ"ל –עדי אייל 

 56109796 מספר זיהוי

 11.12.1959 תאריך לידה

 ת"א 14אופנהיימר  דין-מען להמצאת כתבי בית

 ישראלית נתינות

 לא חברותו בוועדות של הדירקטוריון

דירקטוריון זה הנו דירקטור האם חבר 
 או בלתי תלוי  חיצוני

 לא

הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה 
בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין 

 בו
 מנכ"ל מיחשוב ישיר בע"מ

 1.7.2013 תחילת כהונה

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
  .אביב-, אוניברסיטת תלבוגר כלכלה ומוסמך במנהל עסקים

 מנכ"ל החברה

 וחברות הבנות שלה בחברה  משמש כדירקטור בחברות הבאות

 מיחשוב ישיר בע"מבבעל שליטה ומנכ"ל  קרבה משפחתית לבעל עניין 

 כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  

  יוןדירקטור יו"ר–ניצן ספיר 

 054063748 מספר זיהוי

 28.11.1956 תאריך לידה

 , חיפה12בלוטנטל  דין-ביתמען להמצאת כתבי 

 ישראלית נתינות

 יו"ר ועדת אכיפה מנהלית חברותו בוועדות של הדירקטוריון

האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור 
 או בלתי תלוי חיצוני

 לא

הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה 
בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין 

 בו
 לא

 10.11.2004 תחילת כהונה

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
שיווק ומערכות מידע  -בוגר הנדסה תעשיה וניהול, טכניון; מוסמך במנהל עסקים 

, מנכ"ל לשכת המסחר והתעשיה Inqueraמאוניברסיטת ת"א; מנכ"ל ונשיא 
  יו"ר הדירקטוריון של החברה.ומיחשוב ישיר  שלחיפה והצפון יו"ר הדירקטוריון 

 מיחשוב ישיר משמש כדירקטור בחברות הבאות

 לא קרבה משפחתית לבעל עניין 

 לא  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
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 דירקטור –דינה עמיר 

 51802254 מספר זיהוי

 12.3.1953 תאריך לידה

 , פרדס חנה3סמטת דולב  דין-מען להמצאת כתבי בית

 ישראלית נתינות

 לא הדירקטוריוןחברותו בוועדות של 

האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור 
 או בלתי תלוי חיצוני

 לא

הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה 
בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין 

 בו

ומנהלת כספים בטקליס שירותי מימון בע"מ מיחשוב ישיר בע"מ במנהלת כספים 
 "(.סיקלט)"

 18.6.2003 תחילת כהונה

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
המדינה מהאוניברסיטה העברית. מנהלת כספים  יבוגרת כלכלה ומדע

מנהלת מחלקה וטקליס נהלת כספים במיחשוב ישיר בע"מ, מבודירקטורית 
 כלכלית בקבוצת גרנות. 

 מיחשוב ישיר בע"מ, בחברה וב משמש כדירקטור בחברות הבאות

 לא קרבה משפחתית לבעל עניין 

 כן  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  

 דירקטור חיצוני - הראל רונן"ר ד

 57765646 מספר זיהוי

 27.6.1962 תאריך לידה

 אביב יפו-תל 8יצחק חילו  דין-מען להמצאת כתבי בית

 ישראלית נתינות

 חברותו בוועדות של הדירקטוריון
וכוועדה לבחינת הדוחות הכספיים המכהנת גם כועדת תגמול , ועדת ביקורתיו"ר 

  2.של החברה
האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור 

 או בלתי תלוי  חיצוני
 משמש כדירקטור חיצוני - כן

הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה 
בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין 

 בו
 לא

 תחילת כהונה
6.2.2017 

 

                                            

 עם סיום כהונתה של הגב' גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה. 20.1.2020מכהן כיו"ר הוועדה, החל מיום  2
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 האחרונותהשנים  5-השכלה ועיסוק ב

 השכלה:
 ;בכלכלה אונ' ת"אבהצטיינות  BAתואר ראשון 

 ;במנהל עסקים אונ' ת"א MBAתואר שני 
 ;פילוסופיה אונ' ת"אבהצטיינות ב MAתואר שני 
 .בנגב גוריון בן' אונ הניהול במדעי   PhDדוקטורט 

 עיסוק:
 .2018חבר סגל ומרצה למנהל עסקים במרכז האקדמי פרס מ 

 .2012יפו החל משנת -האקדמית ת"אובמיכללה 
 .2016-2018מרצה למנהל עסקים באונ' בן גוריון 

  . 2012-2013מנכ"ל סיטיוואר בע"מ 

 משמש כדירקטור בחברות הבאות
, רור אחזקות בע"מיק, ח.מר תעשיות בע"מ, ן בע"מובנק הבינלאומי הראשה

 חברת רונן הראל בע"מ ושיבולית החזקות בע"מ.  ,קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

 לא קרבה משפחתית לבעל עניין 

 כן  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 

 דירקטור –יצחק בדר 

 009671330 מספר זיהוי

 24.3.1946 תאריך לידה

 קיבוץ גבעת חיים מאוחד דין-מען להמצאת כתבי בית

 ישראלית נתינות

 לא הדירקטוריוןחברותו בוועדות של 

 האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני
 או בלתי תלוי

 לא

הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה 
 בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

 לא

 29.1.2001 תחילת כהונה

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב

 תיכונית. 

  תאגידי קבוצת גרנות: כיהן כיו"ר הדירקטוריון של עיסוק

 יו"ר הנהלה כלכלית קיבוץ גבעת חיים מאוחד

 משמש כדירקטור בחברות הבאות
 לימת קבוצת  ,חפר עמק אפיקי, כרמל עין קר קל"מ, בע אחזקות חיים גבעת גת
  .סירני, יו"ר קיבוץ נצר חקלאי ביטוח"מ, בע

 לא קרבה משפחתית לבעל עניין 

 לא ופיננסיתבעל מומחיות חשבונאית 
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 3דירקטורית חיצונית -ריקי גרנות 

 022652457 מספר זיהוי

 4.3.1967 תאריך לידה

 חיפה 8פינלנד  דין-מען להמצאת כתבי בית

 ישראלית נתינות

 חברותו בוועדות של הדירקטוריון
, המכהנת גם כועדת תגמול וכוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ועדת ביקורתיו"ר 

 4של החברה.
 האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

 או בלתי תלוי
 כדירקטורית חיצונית כיהנה - כן

הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה 
 בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

 לא

 20.1.2011 תחילת כהונה

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 למדעים מגיסטרתואר בוגר בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת חיפה ותואר 

, טכניון; רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך MBAבמנהל עסקים 
 גראל; –חברה פרטית  במסגרת(; יעוץ עסקי מותלה)

 משמש כדירקטור בחברות הבאות
רובוגרופ ט.א.ק.   השקעות.. עיסוקה ייזום ויעוץ החברה פרטית בבעלות –"גראל" 

 דנאל"צית(, דח"מ )בע רבד"צית(, דח( בע"מ )1989) יוניטרוניקסבע"מ )דח"צית(, 
  )חברה בת של בית החולים רמב"ם( קמר"צית(. דח"מ )בע( יהושע)אדיר 

 לא קרבה משפחתית לבעל עניין 

 כן בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  

 תלוידירקטור בלתי  -דניאל שטרן 

 051237188 מספר זיהוי

  11.4.1952 תאריך לידה

 47321, רמת השרון 16בן גוריון  דין-מען להמצאת כתבי בית

 ישראלית נתינות

 חברותו בוועדות של הדירקטוריון
 המכהנת גם כועדה לבחינת דוחות ועדת ביקורת

 כספיים וכועדת תגמול
  האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

 או בלתי תלוי
 משמש כדירקטור בלתי תלוי -כן 

הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה 
 בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

 לא

 13.7.2011 תחילת כהונה

 תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת ת"א; יועץ עצמאי  השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב

 אינו מכהן כדירקטור בתאגיד אחר  משמש כדירקטור בחברות הבאות

 לא קרבה משפחתית לבעל עניין 

                                            

 שנים כדירקטורית חיצונית בחברה. 9כהונה בת  19.1.2020סיימה ביום  3

 .19.1.2020כיהנה כיו"ר הוועדה, עד ליום  4
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 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
 כן
 

  

  5דירקטורית חיצונית - בלדב לימור

 028511285 מספר זיהוי

 12.03.1971 תאריך לידה

 ,כפר נטר 17השיטה  דין-מען להמצאת כתבי בית

 וצ'כית ישראלית נתינות

 בוועדות של הדירקטוריוןחברותו 
, המכהנת גם כועדת תגמול וכוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של ועדת ביקורת

 החברה
 האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

 או בלתי תלוי
 משמשת כדירקטורית חיצונית - כן

הדירקטור הנו עובד של התאגיד, של חברה 
 בו בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין

 לא

 201.200.20 תחילת כהונה

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 

LLB סמכת.ו"ד מעוו המכללה האקדמית נתניה-במשפטים 
  תואר שני במנהל עסקים

 משמש כדירקטור בחברות הבאות

 ;U.I.R.Cהיום דח"צ בחברת אג"ח -2017
 ;נדל"ן בע"מ היום דח"צ בחברת קבוצת חג'ג' "ייזום-2017
 התחדשות עירונית בע"מ. דח"צ בחברת הכשרת הישוב היום-2017
 אמריקס לימידטד בע"מ. דח"צ בחברת אג"ח קופרליין היום-2015

 דח"צ בחברת סקורפיו נדל"ן בע"מ. 2016-2012
 דח"צ בחברת אי.די.או גרופ בע"מ. 2017-2014

 ם.יאתר בחברת ,בהתנדבות, "נציגת ציבור" היום-2016
 אזורית חוף השרון. ועדת ערר במועצהחברת  היום-2016
 בכפר נטר. אזרחי-היום בעלת משרד עצמאי מסחרי-2013

 לא קרבה משפחתית לבעל עניין 

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  
החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור  כשירות מקצועית כהגדרתה בתקנות בעלת

-בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו
2005) . 

 

  

                                            

 לכהן כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה. 20.1.2020החלה ביום  5



 

      www.one1.co.il 15 

 

  נושאי משרה בכירה -א 26תקנה 

 מכהן כמנכ"ל החברה לאוטומציה 1.3.2020החל מיום  6סמנכ"ל כספים -שלום כהן 

  24931370 מספר זיהוי

 22.2.1970 תאריך לידה

 1.01.2007 תאריך תחילת כהונה

תפקיד בתאגיד, חברה בת או חברה קשורה 
 שלו או של בעל עניין בו

 סמנכ"ל כספים
 אחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה, מזכיר החברה

 דירקטור בכלנית כרמון שירותי תכנה בע"מ ובחברות נוספות מקבוצת וואן.
קרבה משפחתית לבעל בעל עניין בתאגיד או 

 אחר בחברה עניין
 לא

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 MBAתואר שני  , אילן(, רו"ח-בכלכלה וחשבונאות )אונ' בר BAתואר ראשון 

 במנהל עסקים אונ' ת"א

  

 של החברה סמנכ"ל מכירות לקוחות אסטרטגיםמכהן כ 9.2.2020החל מיום  7;מנכ"ל וואן שילוב מערכות -אביעד שיין 

 055376073 מספר זיהוי

 27.10.1958 תאריך לידה

 5.03.2007 תאריך תחילת כהונה

תפקיד בתאגיד, חברה בת או חברה קשורה 
 שלו או של בעל עניין בו

 מנכ"ל חברה בת 

קרבה משפחתית לבעל בעל עניין בתאגיד או 
 עניין אחר בחברה

 לא

 .(האוניברסיטה העברית)מוסמך במתמטיקה ובמדעי המחשב  השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב

  

 8מנהל חטיבת אורקל -רומן מיטשל 

 014900765 מספר זיהוי

 18.6.1964 תאריך לידה

 1.7.2013 תאריך תחילת כהונה

תפקיד בתאגיד, חברה בת או חברה קשורה 
 שלו או של בעל עניין בו

 מנהל חטיבת אורקל

קרבה משפחתית לבעל בעל עניין בתאגיד או 
 בחברהעניין אחר 

 לא

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 .(מכללת רופין)תואר ראשון במנהל עסקים 

 שנים. 7סמנכ"ל מכירות של חטיבת אורקל בחברה במשך 

  

                                            

 לאוטומציה.סיים את תפקידו כסמנכ"ל הכספים של החברה ומונה לכהן כמנכ"ל החברה  1.03.2020ביום  6

 ם של החברה.יומונה לכהן כסמנכ"ל מכירות לקוחות אסטרטגי כמנכ"ל וואן שילוב מערכותסיים את תפקידו  1.02.2020ביום  7

 הסתיימה העסקתו של מר מיטשל בחברה. 31.10.2019ביום  8
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  9מנהל חטיבת שירותים מקצועיים –יורם מרציאנו 

  024108508 מספר זיהוי

 7.08.1969 תאריך לידה

 12.03.2015 תאריך תחילת כהונה

תפקיד בתאגיד, חברה בת או חברה קשורה שלו 
 או של בעל עניין בו

 לא

קרבה משפחתית לבעל עניין בעל עניין בתאגיד או 
 אחר בחברה

 לא

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 (רופין אקדמי מרכז, גוריון בן' אונומוסמך במינהל עסקים ) בוגר

מטריקס -טאקט בדיקות וב"ל סמנכ,  שנתיים במשך"ל בכיר בנס טכנולוגיות סמנכ
 שנים 5במשך  גלובל

  

  10ONE1ERPמנהל חטיבת  - שמעון קצובס

  058215641 מספר זיהוי

 10.05.1963 תאריך לידה

 16.08.2017 תאריך תחילת כהונה

תפקיד בתאגיד, חברה בת או חברה קשורה שלו 
 או של בעל עניין בו

 לא

משפחתית לבעל עניין קרבה בעל עניין בתאגיד או 
 אחר בחברה

 לא

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 ONE1ERPסמנכ"ל מכירות בחטיבת 

 תואר שני בהנדסה.

  

  11ONE1ERPמנהל חטיבת  - רונן בנבניסטי

 022152110 מספר זיהוי

 16.11.1965 תאריך לידה

 1.02.2019 תאריך תחילת כהונה

חברה קשורה שלו תפקיד בתאגיד, חברה בת או 
 או של בעל עניין בו

 לא

                                            

 הסתיימה העסקתו של מר מרציאנו בחברה. 31.07.2019ביום    9

  מנהל חטיבת אורקל חזר לחברה בתפקיד15.07.19. ביום העסקתו של מר קצובס בחברההסתיימה  3.02.2019ביום  10

 01.02.2019ביום  ONE1ERPמר רונן בנבניסטי מונה לתפקיד מנהל חטיבת  11
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עניין בתאגיד או קרבה משפחתית לבעל  בעל
 עניין אחר בחברה

 לא

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב

 ישראל   SAP – IBMמנהל חטיבת ה 
   MSCאוניברסיטה ת"א מוסמך מדעי הניהול במערכות מדע 

   MBA אוניברסיטה ת"א התמחות נוספות בניהול השיווק 
 

  

חטיבת  אקזקטקמנכ"לית   - אנקוריון שני
12SAP  בקבוצת וואן 

 

 027478981 מספר זיהוי

 20.03.1975 תאריך לידה

 1.02.2019 תאריך תחילת כהונה

תפקיד בתאגיד, חברה בת או חברה קשורה 
 שלו או של בעל עניין בו

 .בקבוצת וואן SAP חטיבת  אקזקטק"לית מנכ

קרבה משפחתית לבעל בעל עניין בתאגיד או 
 עניין אחר בחברה

 לא

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 שנקר מיכללת מידע במערכות התמחות, וניהול תעשייה בהנדסת ראשון תואר
 הרצליה הבינתחומי המרכז בשיווק התמחות, עסקים במנהל שני תואר

 

  

  13CTO - כהן אליהו

 023956105 מספר זיהוי

 9.01.1965 תאריך לידה

 1.02.2019 תאריך תחילת כהונה

תפקיד בתאגיד, חברה בת או חברה קשורה 
 שלו או של בעל עניין בו

 אין

קרבה משפחתית לבעל בעל עניין בתאגיד או 
 עניין אחר בחברה

 אין

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב

BSc אביב.-מתמטיקה ומדעי המחשב אוניברסיטת תל 
CTO  2018בחברה לאוטומציה בשנת 
CTO סי מחשוב ענן בטריפל 

 

  

                                            

 .1.2.2019ביום  בקבוצת וואן SAP-חטיבת ה מנכ"לית אקזקטקגב' שני אנקוריון מונתה לתפקיד  12

 .1.02.2019ביום  CTOמר אליהו כהן מונה לתפקיד  13
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 14יועצת משפטית –איריס אתגר קבלר 

 24294068 מספר זיהוי

 10.03.1969 תאריך לידה

 13.08.2015 תאריך תחילת כהונה

תפקיד בתאגיד, חברה בת או חברה קשורה 
 שלו או של בעל עניין בו

 לא

קרבה משפחתית לבעל בעל עניין בתאגיד או 
 עניין אחר בחברה

 לא

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 -Management School למנהל המכללה"ד ומוסמך במינהל עסקים )עו

Bradford University.) 
 וואן בקבוצת משפטית יועצת

  

  חשב –עמרי כהן 

 036497675 מספר זיהוי

 7.06.1979 תאריך לידה

 31.03.2017 תאריך תחילת כהונה

תפקיד בתאגיד, חברה בת או חברה קשורה 
 שלו או של בעל עניין בו

 לא

קרבה משפחתית לבעל בעל עניין בתאגיד או 
 אחר בחברה עניין

 לא

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
(, למינהלהמכללה -האקדמי המסלולעסקים וחשבונאות ) מינהלתואר ראשון ב

 (.למינהלהמכללה -האקדמי המסלולרו"ח ותואר שני במנהל עסקים )
 וואן בקבוצת חשב

  

  מבקר פנים -דניאל שפירא 

 052755998 מספר זיהוי

 21.7.1954 תאריך לידה

 1.01.2015 תאריך תחילת כהונה

תפקיד בתאגיד, חברה בת או חברה קשורה 
 שלו או של בעל עניין בו

 לא

קרבה משפחתית לבעל בעל עניין בתאגיד או 
 עניין אחר בחברה

 לא

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 בוגר חשבונאות וכלכלה )אונ' בר אילן(

 פרטיתמבקר פנימי, בעל פרקטיקה 

  

                                            

 הסתיימה העסקתה של הגב' איריס אתגר קבלר בחברה. 15.08.2019ביום  14
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 15סמנכ"ל כספים –אורי אנוך 

 025776824 מספר זיהוי

 16.02.1974 תאריך לידה

 1.03.2020 תאריך תחילת כהונה

תפקיד בתאגיד, חברה בת או חברה קשורה 
 שלו או של בעל עניין בו

 חברה ומזכיר כספים"ל סמנכ

קרבה משפחתית לבעל בעל עניין בתאגיד או 
 עניין אחר בחברה

 לא

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב

(, למינהלהמכללה -האקדמי המסלולעסקים וחשבונאות ) מינהלתואר ראשון ב
 אביב(.-תל אוניברסיטת) במימוןרו"ח ותואר שני 

 סמנכ"ל מיקור חוץ בחברת וואן שילוב מערכות
 סמנכ"ל כספים וואן שילוב מערכות בע"מ

  

 16מנכ"ל וואן שילוב מערכות – שלום דיין

 038303012 מספר זיהוי

 27.11.1975 תאריך לידה

 1.02.2020 תאריך תחילת כהונה

תפקיד בתאגיד, חברה בת או חברה קשורה 
 שלו או של בעל עניין בו

 "מבע מערכות שילוב וואן"ל מנכ

קרבה משפחתית לבעל בעל עניין בתאגיד או 
 עניין אחר בחברה

 לא

 השנים האחרונות 5-ועיסוק בהשכלה 
 אריאל אוניברסיטת  וניהול תעשייה מהנדס

 "מבע מערכות שילוב וואן מכירות"ל סמנכ

  

 17מנכ"ל וואן מרכזי תמיכה ומנהל חטיבת היועצים –צור אבנית 

 022619142 מספר זיהוי

 16.10.1966 תאריך לידה

 6.10.2008 תאריך תחילת כהונה

בת או חברה קשורה תפקיד בתאגיד, חברה 
 שלו או של בעל עניין בו

 ומנהל חטיבת היועצים בע"מ מרכזי תמיכה מנכ"ל וואן 

קרבה משפחתית לבעל בעל עניין בתאגיד או 
 עניין אחר בחברה

 לא

 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב
 טכנאי אלקטרוניקה

  בע"מ מרכזי תמיכה מנכ"ל וואן 
 מנהל חטיבת היועצים

 

 

                                            

 .1.03.2020מר אורי אנוך מונה לכהן כסמנכ"ל כספים בחברה ביום  15

 .1.02.2020ביום  כמנכ"ל וואן שילוב מערכותמר שלום דיין מונה לכהן  16

 .1.06.2019ביום  כמנהל חטיבת היועציםמונה לכהן  צור אבניתמר  17
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 מורשי חתימה – ב26תקנה 

  .צמאייםחתימה ע רשיומבחברה  אין

 רואה החשבון של התאגיד - 27תקנה 

 , ת"א.1רואה החשבון של החברה הינם ברייטמן אלמגור זהר, רואי חשבון ממרכז עזריאלי 

 שינוי בתקנון ההתאגדות של התאגיד – 28תקנה 

לאחר המלצת ועדת התגמול ואישור תקנון ההתאגדות של החברה, אישרה האסיפה הכללית של החברה תיקון ל 2020במרץ  12ביום 

לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה,  דירקטוריון החברה. התיקון מאפשר לחברה

הזהירות בחלוקה כהגדרתה בחוק החברות; )ב( החלטה או עסקה  המותרת על פי כל דין ולמעט: )א( עקב הפרת חובת המרביתבמידה 

לפרטים שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור( יש בה עניין אישי. 

 .2020-01-012822: אסמכתא' מס, 2020בפברואר  3נוספים ראו זימון אסיפה כללית שהחברה פרסמה ביום 

  29תקנה 

 ון החברהדירקטורישלהמלצות והחלטות 

ור האסיפה הכללית נוגעות לחלוקת דיבידנד החלטות דירקטוריון החברה אשר התקבלו במהלך שנת הדוח אשר אינן טעונות איש

  לפרק א'. 4בסעיף  כמפורט

  )מיוחדת( כללית אסיפה החלטות

 ישיר,  מיחשובשיפוי וביטוח למר עדי אייל שהנו בעל השליטה בהארכת כתב החלטות האסיפה הכללית של החברה בדבר  לעניין

 .לעיל 22 תקנה ראו

 מחדש של חברי דירקטוריון החברה, אשר אינם מכהנים כדירקטורים  םמינוי, אישרה האסיפה הכללית את 2019 באוגוסט 20 ביום

, אשר האמור בו הינו על דרך ההפניה 2019ביולי  11יום מ. לפרטים נוספים ראו זימון אסיפה כללית שהחברה פרסמה חיצוניים

 (. 2019-01-060150: אסמכתא' מס) הלדוח ז

  לעיל.  28תיקון תקנון החברה ראו תקנה טת האסיפה הכללית של החברה בדבר החללעניין 

 ( שנים נוספות 3) הראל בשלושרונן את הארכת כהונתו של ד"ר  אישרה האסיפה הכללית של החברה  2019 בדצמבר 24 ביום

( 3את מינויה של גב' לימור בלדב כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש )ו, 2020בפברואר  6וזאת החל מיום 

' מס, 2019 בנובמבר 18לפרטים נוספים ראו זימון אסיפה כללית שהחברה פרסמה ביום  .2020בינואר  20שנים, החל מיום 

 .2019-01-099135: אסמכתא

 ב( הענקת פטור לדירקטורים ; מדיניות תגמול חדשה של החברה)א( אישרה האסיפה הכללית של החברה  2020במרץ  12 ביום(

 דירקטור, ישיר במחשוב"ל ומנכהשליטה  בעל"ה: עדי אייל )לה, קרי בחברההשליטה  תעל בעל נמניםולנושאי משרה בחברה, אשר 

דינה עמיר )דירקטורית ל( וישיר מחשוב דירקטוריון"ר ויופיר )יו"ר דירקטוריון החברה ס ניצןוכן למען הזהירות ל(, החברה"ל ומנכ

 נמנים אינםלדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, אשר  פטור הענקת)ג( -( וישיר במחשוב כספים"לית וסמנכ ודירקטוריתבחברה 

( 2020-01-012822 )מס' אסמכתא 2020בפברואר  3מיום  ראו זימון אסיפה כללית . לפרטים נוספיםבחברההשליטה  תעל בעל

 .אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה
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  החלטות החברה -א 29תקנה 

  לדוחות הכספים. (3)ד( )31 ביאורראו  לבעל השליטה בחברה וביטוח שיפויהענקת כתב לעניין אישור 

 לעיל. 29 תקנה ראולנושאי המשרה בחברה  פטורעניין אישור הענקת כתב ל 

 

ספירניצן   עדי אייל  

 מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון

 

315..2020תאריך:   

 

 

 

 

 



1 

 1תאגידי ממשל שאלון

 

 הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

1. 
 

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל

 כאמור, ימים 90 על עולה אינה חיצוניים דירקטורים שני כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק( 10()ב.)א363 בסעיף

 בין הפרדה תוך, בדיעבד שאושרה כהונה תקופת גם זה ובכלל) הדיווח בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד
 (: השונים החיצונים הדירקטורים

 .0':  א דירקטור

 .0':  ב דירקטור

 .2: זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים החיצוניים הדירקטורים מספר

V  

                                                                 

 . 16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  1



2 

2. 
\ 

 .3/7:  זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים 3תלויים הבלתי הדירקטורים 2שיעור

 .1/3: 5התאגיד 4בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

 (.בתקנון הוראה נקבעה לא) רלוונטי לא 

_____ _____ 

3. 
 

 בשנת קיימו הם כי ונמצא( תלויים הבלתי והדירקטורים) החיצוניים הדירקטורים עם בדיקה נערכה הדיווח בשנת
( תלויים והבלתי) החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק( ו)-ו( ב)240 סעיף הוראת את הדיווח

 (.תלוי בלתי או) חיצוני כדירקטור לכהונה הנדרשים התנאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד המכהנים

V  

4.  
 למעט) בעקיפין או במישרין, הכללי למנהל 6כפופים אינם, הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל

  7(.לעובדים נציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים נציג שהוא דירקטור

  עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  -( כאמור הכללי למנהל כפוף הדירקטור, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 .1/7: האמורה במגבלה

 V 

5. 
 

 ולא בדיון נכחו לא, הישיבה של יומה סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי ענין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל
  (:החברות לחוק( ב)278 סעיף לפי המתקיימות בנסיבות הצבעה או/ו דיון למעט) כאמור בהצבעה השתתפו

  -"  נכון לא" הינה תשובתכם אם

 :סיפה( א)278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

V 

 

 

                                                                 
 .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 2
 לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות. 3
 הוראות המפקח על הבנקים(. -בנקאי "תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד )לדוגמא בתאגיד  -לענין שאלה זו  4
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 5
ק שבשליטת דירקטור( ו/או עובד בתאגיד המוחזעצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה )למעט  -לעניין שאלה זו   6

 התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.  
ישיר מר עדי  חשוביבמ(, וכי מנכ"ל החברה ובעל השליטה בחברה שליטהה", שהינה בעלת ישיר חשובימישיר בע"מ )" חשובימ"לית הכספים ודירקטורית בקבוצת כסמנכגם  מכהנת , דירקטורית בחברה,עמיר דינה' הגב 7

  .ישיר מחשובאייל מכהן גם כמנכ"ל 



3 

 כן    לא    (לסמן ישx   המתאימה במשבצת.) 

:  א ק"בס כאמור בנסיבות למעט בהצבעה  השתתפו או/ו בדיון נכחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין
 ._____  

6. 
1.  

 בישיבות נכח לא, בתאגיד אחר בכירה משרה נושא או דירקטור שאינו(, מטעמו מי או/ו קרובו לרבות) השליטה בעל
 . הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון

 משרה נושא או/ו דירקטוריון חבר שאינו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 בישיבות נוסף אדם כל נוכחות לגבי הבאים הפרטים יצוינו –( כאמור הדירקטוריון בישיבות נכח בתאגיד בכירה

 :כאמור הדירקטוריון

 : _____.זהות

 (: _____.וקיים ככל) בתאגיד תפקיד

 (: _____.עצמו השליטה בעל אינו שנכח מי אם) השליטה לבעל הזיקה פירוט

 (.המתאימה במשבצת   xלסמן יש)    לא   כן : ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 נוכחות: _____, ידו על מסוים נושא הצגת לשם הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות 8נוכחותו שיעור
 : _____אחרת

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא

V  

 
 
 
 
 
 

                                                                 
 תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו. 8
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 הדירקטורים וכישורי כשירות

  
 נכון

 
 נכון לא

7. 
 

, בתאגיד הדירקטורים כלל של כהונתם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקנון

 . 9(מגבלה נחשבת אינה רגיל ברוב קביעה – זה לעניין) חיצוניים דירקטורים שאינם

   – יצוין( כאמור מגבלה קיימת, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

V  

  
 ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: א.

  

  
 ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.

  

  
 ._____מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:  ג.

  

  
 ._____הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:  ד.

  

8. 
 

 התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכנית לעריכת דאג התאגיד
 לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהנים דירקטורים להכשרת המשך תכנית לעריכת דאג וכן, והדירקטורים

 בתאגיד ממלא שהדירקטור

 V 

                                                                 
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 9
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 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)    לא   כן : הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין -"נכון" הינה תשובתכם אם

 

9. 
 א

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של נדרש מזערי מספר נקבע בתאגיד א.
 . ופיננסית

 .3: שנקבע המזערי המספר יצוין -" נכון" הינה תשובתכם אם

V  

 - הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים מספר ב.

  .5: 10ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי

 12 .6: 11מקצועית כשירות בעלי

 למעט) ביותר הנמוך המספר של הנתון יינתן, הדיווח בשנת כאמור הדירקטורים במספר שינויים שהיו במקרה
 .הדיווח בשנת שכיהנו סוג מכל דירקטורים של( השינוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

  

10. 
 

 .המינים משני חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שנת בכל א.

 : _____.האמור התקיים לא בו( בימים) הזמן פרק יצוין -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

, ימים 60 על עולה אינה המינים משני דירקטורים כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 משני דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם

 : _____.המינים

V 
 

                                                                 
 .2005 –מקצועית(, התשס"ו  לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 10
 . 9ר' ה"ש  11

 מהם בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית בנוסף לכשירות המקצועית. 5-ועית ודירקטורים כאשר כל הדירקטורים הם בעלי כשירות מקצ 7במהלך שנת הדיווח כיהנו בדירקטוריון החברה  12
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 : זה שאלון פרסום למועד נכון התאגיד בדירקטוריון המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר ב.

 2:נשים  5: גברים

_____ 
_____ 

 

 

 

 

 )וכינוס אסיפה כללית( הדירקטוריון ישיבות

  
 נכון

 
 נכון לא

11. 
 

 א.
  :הדיווח בשנת רבעון כל במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

 .2    : (2019)שנת רבעון ראשון 

 .2                           רבעון שני: 

 .1                      רבעון שלישי: 

 .1                         רבעון רביעי:

- 
 
- 

 .ב
 - זה ק"בס) הדירקטוריון בישיבות השתתפותו 13שיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד

 (: כהונתו לתקופת ובהתייחס) הדיווח שנת במהלך שהתקיימו( להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות

 (.הדירקטורים מספר לפי נוספות שורות להוסיף יש)
- - 

                                                                 
 . 2ר' ה"ש  13



7 

 

 

 

 שיעור הדירקטור שם
השתתפותו 

בישיבות 
 דירקטוריוןה

 

 שיעור
 השתתפותו

           בישיבות
 ועדת

 14ביקורת

 שיעור
 השתתפותו

           בישיבות
 אכיפה ועדת

  מנהלית

  

   - 100% 100% הראל רונן

   100% 100% 100% גרנות  ריקי  
 

 

  
 

   - - 100% בדר איציק
 

 

  
 

   100% - 100% ספיר ניצן
 

 

  
 

   - - 100% אייל עדי
 

 

  
 

   - 100% 100% שטרן דני
 

 

  
 

   - - 100% עמיר דינה
 

 

                                                                 
 ועדת הביקורת של החברה מכהנת גם כועדה לבחינת הדוחות הכספיים וכן ועדת תגמול.  לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 14



8 

12. 
1.  

 נוכחותם בלא, לו הכפופים המשרה ונושאי הכללי המנהל בידי התאגיד עסקי ניהול לעניין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת
 . עמדתם את להביע הזדמנות להם וניתנה

 V 

                                                                 
 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  15
 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  16

 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

13. 
 דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל 

 60עולה על  בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה
 הזמן ( לחוק החברות(, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת2א.)363ימים כאמור בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור לא )בימים( בה

V  

41. 
 מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב 

ימים כאמור  90כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא 
 )בימים( בה הזמן ( לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת6א.)363בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור לא

V  

15. 
כפל הכהונה אושר בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו,  

 .15)ג( לחוק החברות121סעיף הוראות בהתאם ל

X ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(. לא רלוונטי( 

  

16. 
  הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ 

  –)קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון(  לא נכון"אם תשובתכם הינה "

V  

 _____ _____ ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א.

 ב.
    :16)ג( לחוק החברות121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה

_____ _____ 
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 הביקורת ועדת 

  
 נכון

 
 נכון לא

18. 
 

 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת
_____ _____ 

 קרובו. או השליטה בעל א.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

V 
 

 
 V הדירקטוריון. ר"יו ב.

 

 V בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור ג.
 

 V קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור ד.
 

 כן  

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

17. 
 

 מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור.  אינושליטה או קרובו  בעל

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 V 
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 השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו ה.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

V 
 

19. 
 

בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

 . )ה( לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 

V  

20. 
 

 חברי של רוב היה הדיווח בשנת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מנין

 . חיצוני דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו הנוכחים רוב כאשר, הועדה

 : _____. כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

V  

 נוכחות ובלא המבקר החשבון ורואה הפנימי המבקר בנוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .21

 .התאגיד של העסקי בניהול ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם בתאגיד משרה נושאי של

V 

 

 

 לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .22

 (. קרובו או שליטה בעל שאינו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי) הועדה

 

V  

 בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשנת .23

 .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים

V  

 המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את הניחה (הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו) הביקורת ועדת .24

 .ראויים  וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח בשנת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו ושכר

V  
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 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה( בעבודתה -הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן  תפקידי

  
 נכון

 
 נכון לא

 הדיון לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו( בימים) הזמן פרק יצוין .א .25

  שעות 48-כ: הכספיים הדוחות לאישור  בדירקטוריון

_____ _____ 

 

 .ב
 לאישורהדיון בדירקטוריון בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד בפועל מספר הימים שחלפו 

  : הכספיים הדוחות

 .2(:    2019דוח רבעון ראשון )שנת 

 .2דוח רבעון שני:                           

 .2     דוח רבעון שלישי:                  

 .3  דוח שנתי:                                  

 
_____ 

 
_____ 
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הדיון בדירקטוריון מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד  .ג

  :אישור הדוחות הכספייםל

 .2(:    2019דוח רבעון ראשון )שנת 

 .2    דוח רבעון שני:                           

 .2        דוח רבעון שלישי:                  

 .3דוח שנתי:                                      

  

 התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה  .26

 .הדיווח בשנת הנכללות לתקופות המתייחסים

 : ______השתתפותו שיעור יצוין", נכון לא" הינה תשובתכם אם

 

V  

27. 
 _____ _____ להלן: המפורטים התנאים , כלועד לפרסום הדוח השנתי התקיימו בכל שנת הדיווח הבועד

 
 .)במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור( מספר חבריה לא פחת משלושה א.

V  

 
 ב.

 

 כהונת חברי ועדת ביקורת(. )ג( לחוק החברות )לענין-ב( ו)115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו

V  

 
 יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.

V  

 
 כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.  ד.

V  

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל  ה. 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

V  
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  תגמול ועדת 

 נכון לא נכון 

 (.בועדה הדיון במועד) רוב בה היוו החיצוניים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשנת, מנתה הועדה  .28

 (.דיון התקיים לא) רלוונטי לא 

V  

 בדבר כללים) החברות לתקנות בהתאם הינם הדיווח בשנת גמולתה ועדת חברי כל של והעסקתם כהונתם תנאי  .29

    .2000-ס"התש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול
V  

 - הדיווח בשנת כיהן לא התגמול בועדת  .30
 

_____ 
 

_____ 

 .קרובו או השליטה בעל .א

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

V  

 
 חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו.

V  

 
 ז.

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי 
 תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

V  

 
יצוין ביחס לאיזה דוח )תקופתי/רבעוני( אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, 

 ._____: התקיים שלא התנאי וכןלא התקיים התנאי האמור 

 

_____ _____ 
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  V .הדירקטוריון ר"יו .ב 

  V .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור .ג

  V .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור .ד

 .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור .ה

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

V  

 מהם מי כי הועדה ר"יו קבע אם למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשנת נכחו לא קרובו או שליטה בעל  .31

  .מסוים נושא הצגת לשם נדרש
V  

 או עסקה לאישור( ג()1()1ג)272-ו( 3()ג)272(, ג)א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת .32
 . הכללית האסיפה של התנגדותה למרות, תגמול מדיניות

 – יצוין" נכון לא" הנה תשובתכם אם

 : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

 : ______ הדיווח בשנת בסמכותם שימוש נעשה בהן הפעמים מספר

V  

 

  מבקר פנים
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 נכון

 
 לא נכון

  .בתאגיד הפנימי המבקר על הארגוני הממונה הוא התאגיד ל"מנכ או הדירקטוריון ר"יו .33
 V 

 . הדיווח בשנת העבודה תכנית את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר"יו .34

הביקורת נערכה בנושאים הבאים: _ 3__: הדיווח בשנת הפנימי המבקר עסק בהם הביקורת נושאי יפורטו, בנוסף

   x לסמן יש) .מחסנים לוגיסטים, יישום המלצות דוחות ביקורת פנים, לקוחות, מכירות וגבייה בחברה לאוטומציה

 (.המתאימה במשבצת

V  

  420(: 17בשעות) הדיווח בשנת בתאגיד הפנימי המבקר העסקת היקף .35
_____ _____ 

  .הפנימי המבקר בממצאי( בדירקטוריון או הביקורת בועדת) דיון התקיים הדיווח בשנת
V  

 עם מהותיים עסקיים קשרים מקיים אינו וכן מטעמו מי או מבקר ח"רו, קרובו, בתאגיד ענין בעל אינו הפנימי המבקר .36

 .  בשליטתם תאגידים או קרובו, בו השליטה בעל, התאגיד

V  

 

 עניין בעלי עם עסקאות

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 .ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי-על מועסק אינו( שבשליטתו חברה לרבות) קרובו או השליטה בעל .37
 V 

                                                                 
 כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העניין.  17
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  – יצוין( ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

 באמצעות או/ו שבשליטתם חברות לרבות) התאגיד ידי-על המועסקים( השליטה בעל לרבות) הקרובים מספר -

 218 (:ניהול חברות

 : בדין הקבועים האורגים בידי אושרו כאמור הניהול שירותי או/ו העסקה הסכמי האם  -

כן  

 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

 (. _____.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

38. 

 

 

 (.יותר או אחד בתחום) התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב

 :בו השליטה ובעל התאגיד בין פעילויות לתיחום הסדר נקבע האם יצוין –" נכון לא"  הינה תשובתכם אם

  כן  

 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

V  

                                                                 
כקרוב של בעל השליטה  נמנה לא אשרדירקטור נוסף,  של ו"ל, מועמדים לחברה שירותיהמנכ לשירותי בנוסף, החברה לבין( בחברה השליטה)בעלת  ישיר מחשוב שבין הניהול הסכם מכוח כי יוער 18

 לעניין התשובה לשאלה זו.
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 הערות לשאלון:

ל, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת )המכהנת גם כוועדת תגמול(, את התקשרות החברה, בהסכם העסקה עם מר דני איי 2019בנובמבר  17ביום  :37 לשאלה הערה

 , בהיקף משרה מלאה. Junior Azure Solution Architectאחיו של מר עדי אייל, בעל השליטה בחברה, בתפקיד 

 

    : ___________החברה של הכספיים הדוחות לבחינת וכוועדה תגמול כועדת גם המכהנת הביקורת ועדת ריו"   : ___________        קטוריוןהדיר ר"וי

 315..2020תאריך החתימה: 



 1-ו

 

 

 

 בע"מוואן טכנולוגיות תוכנה 
 דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 כללי .1

ב)א( לתקנות ניירות 9מצורף בזאת דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 :1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

(, אחראית לקביעתה והתקיימותה "התאגיד" -להלן ) וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מבפיקוח הדירקטוריון של  ההנהלה

  של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 ם:ינלעניין זה, חברי ההנהלה ה

 .כ"למנ, עדי אייל .1.1

 , סמנכ"ל כספים.אורי אנוך .1.2

 הבקרה הפנימית .2

אשר תוכננו בידי המנהל הכללי  תאגידהדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בבקרה פנימית על 

או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים,  ,ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם

למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת ביטחון בהתייחס מידה סבירה של אשר נועדו לספק  ,תאגידבפיקוח דירקטוריון ה

על פי הוראות הדין  םא מפרסונדרש לגלות בדוחות שה תאגידהדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שה

 נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

נדרש לגלותו כאמור, נצבר  תאגידהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שה

, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את תאגידומועבר להנהלת ה

 .הגילויהתפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות 

כספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח ה

 השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.מוטעית או 

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד 

 ;והאפקטיביות שלה

 בקרות כללה על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון הערכת האפקטיביות הבקרה הפנימית

  :להלן כמפורט ההנהלה ידי על זוהו אשר, הכספי לדווח המהותיים הקריטיים התהליכים על

 (.Entity level controls) הארגוןבקרות ברמת  .א

 .וסגירתם הדוחות עריכת תהליך על בקרות .ב

 (.ITGC) .מידעה מערכותכלליות על  בקרות .ג

 .מלאי .ד

 .לעובדים הטבותו שכר .ה

 .הכנסות .ו

 :בנוסף כללה הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה שביצעה הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת

 .שידרשו ככל, התאמות וביצוע הגילוי ועל הכספי הדיווח על הקיימות הבקרות תכנון בחינת .א

 .חיצוני בודק ידי על הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות של תיקוף של תהליך ביצוע .ב

 

 תאגידוהנהלת הכמפורט לעיל, הדירקטריון הדירקטוריון  האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוחבהתבסס על הערכה 

 .אפקטיביתהיא  2019בדצמבר  31 ליום על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגידכי הבקרה הפנימית  ,הגיעו למסקנה
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 הצהרות מנהלים .3

 הצהרת מנכ"ל .3.1

 , מצהיר כי:אייל עדי, אני

 2019 שנתל ("תאגיד"ה -להלן ) וואן טכנולוגיות תוכנה בע"משל  תקופתיבחנתי את הדוח ה (1)

  ;("הדוחות" -להלן )

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

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא עובדה מהותית 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)

 תאגידהבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

דירקטוריון של לוועדת הביקורת ו , לדירקטוריוןתאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  ,תאגידה

 :הגילוי

בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות  (א)

לאסוף, לעבד,  תאגידשל ה והדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

 -הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

במישרין או  לואו מי שכפוף  בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללימית, רכל ת (ב)

 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 :תאגידאני, לבד או יחד עם אחרים ב (5)

, המיועדים תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  של בקרות ונהלים (א)

בתקנות ניירות ערך כהגדרתן  ושל, לרבות חברות מאוחדות תאגידלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

ובחברות המאוחדות,  תאגיד, מובא לידיעתי על ידי אחרים ב2010-"ע)דוחות כספיים שנתיים(, התש

 -כןבפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; ו

המיועדים  ,תחת פיקוחישל בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  (ב)

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

את הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה  (ג)

 הדוחות.למועד מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור 

 

 יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.עאין באמור ל

 

 

 2020  במרץ  15תאריך:   עדי אייל, מנכ"ל
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 הצהרת סמנכ"ל כספים .3.2

 כי:בזה  , מצהיראורי אנוך, אני

 וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)

 ;"(הדוחות" -להלן ) 2019 לשנת ("תאגידה" -להלן )

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  (2)

נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

 דוחות;הבהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

משקפים באופן נאות, מכל  הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחותלפי ידיעתי, הדוחות  (3)

 תאגידהבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

דירקטוריון של  לוועדת הביקורתו , לדירקטוריוןתאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  ,תאגידה

 :הגילוי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  (א)

הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול 

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על  תאגידשל ה ויכולתהעלולים באופן סביר להשפיע לרעה על  בדוחות,

מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 -להוראות הדין; וכן

במישרין או  ול כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף (ב)

 ;מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 :תאגידאני, לבד או יחד עם אחרים ב (5)

, המיועדים יתחת פיקוח קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים (א)

בתקנות ניירות ערך כהגדרתן  ושל, לרבות חברות מאוחדות תאגידלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול , 2010-"ע)דוחות כספיים שנתיים(, התש

ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של  תאגידמובא לידיעתי על ידי אחרים בבדוחות, 

 - הדוחות; וכן

, המיועדים נותחת פיקוח ים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהליםקבעתי בקרות ונהל (ב)

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

היא מתייחסת הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל ש (ג)

לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור 

 .הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה

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