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   - עתיד מידע צופה פני

     

, העתיד פני צופה מידע ידה על המוחזקים לתאגידים וביחס לעצמה ביחס החברה כללה זה בדוח

 וודאי בלתי מידע הינו זה מידע"). ערך ניירותחוק " -להלן ( 1968-ח"תשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו

 לקרות העתיד לגבי החברה של הערכות וכן, הדוח במועד בחברה הקיים מידע על המבוסס, העתיד לגבי

 או החברה פועלת בהם בשווקים והעסקית הכלכלית ההתפתחות לגבי הערכות, פועלת היא בו בשוק

 -  מכך יוצא וכפועל, בפועל ההתפתחויות. האמורות ההערכות על בהתבסס וכוונותיה לפעול עתידה

 הפעילות אותמתוצ מהותי באופן שונות להיות עשויות, החברה מפעילות שינבעו בפועל התוצאות

  . ")עתיד פני צופהמידע " –להלן ( הדוח הכנת במועד החברה בידי הקיים המידע על בהתבסס המוערכות

והוא מבוסס רק על הערכתה  הסובייקטיבית של הנהלת , מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת

, ח זה"פניה במועד עריכת דושהיה ב, על ניתוח מידע כללי, בין השאר, אשר הסתמכה בהנחותיה, החברה

אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו או שלמותו של , מחקרים וסקרים, ובכללו פרסומים  ציבוריים

  .ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי, המידע הכלול בהם

במידע צופה פני  ח זה יזוהה על פי רוב באמירה מפורשת המציינת כי מדובר"מידע צופה פני עתיד בדו

תוך ציון העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע וכן הגורמים העיקריים שלהערכת , עתיד

אי התממשות המידע צופה פני עתיד עשוי . החברה עשויים להביא לכך שמידע צופה פני עתיד לא יתממש

 שפיעים על פעילות החברהמהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המ, בין היתר, לנבוע

למען . להלן 5.10או מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף , ואשר אינם בשליטת החברה

  .על החברה לא מוטלת חובה לדווח על אי התממשותו כאמורכי  ,הסר ספק יובהר

  

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו 1

כחברה פרטית והחלה את  1987בנובמבר  30יום התאגדה ב ")החברה: "להלן(מ "מר תעשיות בע. ח 1.1

נרשמו ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה  1992בשנת . 1988פעילותה העסקית בשנת 

 24יום בבהתאם לתשקיף אותו פרסמה החברה , ")הבורסה: "להלן(מ "אביב בע-לניירות ערך בתל

  .1992באוגוסט 

   להלן 5.8 אה סעיף לפרטים אודות שינוי המבנה הארגוני של החברה ר

  תחומי פעילות 1.2

שלושה תחומי פעילות עיקריים המדווחים כמגזרים בקבוצה פעלה ה 2012בדצמבר  31עד ליום 

  כמפורט להלןעסקיים בדוחותיה המאוחדים של החברה 

מר ": להלן(מ "מר טלקום בע) 100%(חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת   -חטיבת טלקום   1.2.1 

  ).להלן 2 יףסעראה . ()"טלקום

מר מערכות אבטחה ) 100%(חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת  -חטיבת מערכות 1.2.2

  ).להלן 3 סעיףראה "). (מר מערכות: "להלן( מ"ותקשורת בע
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 1)%86(חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת  -)Broadband(חטיבת תקשורת רחבת פס  1.2.3

 ).להלן 4 סעיףראה (. ")רוטל: "להלן( מ"רוטל נטוורקס בע

הווה מחטיבות באופן בו כל חטיבה  3במסגרת  פועלתהחברה , 2013ינואר ב 1חל מיום ה 1.2.4

 :כדלקמן, תחום פעילות של הקבוצה

 ומעבדה הקמה, הנדסה, תכנון שרותי בתחומי בקבוצה פעילות אתמרכזת  -הטלקום חטיבת .1

, מ"וכוללת את החברות הבנות מר טלקום בע התקשורת בתחומי ופתרונות ציוד אספקת וכן

 .מ"מערכות בע. טק.טי.אר.מ ואו"רוטל נטוורקס בע

, ייעוץ בתחומי הקבוצה פעילות את מרכזת -") חטיבת המערכות"לשעבר ( הביטחון חטיבת .2

 Public-ו Homeland Security, הביטחון בתחומי תוכנה מערכות ואספקת אינטגרציה

Safety .חטיבת הבטחון . הלחטיבה זו מספר מרכזי פיתוח המשמשים את החברות בחטיב

יישומים בטחוניים  3י אס 'ג אתנה, החברות הבנות מר מערכות אבטחה ותקשרות כוללת את

 .")טקמר:"להלן( מ"מ וטקמר בע"בע

מר אנרגיות , מ"אנרגיה ירוקה בע. אם.אי.י'גחטיבה זו כוללת את  -הקלינטק חטיבת .3

, ות מתחדשותהקמה ותפעול בתחום אנרגי, המספקת שירותי הנדסה מ"מתחדשות בע

אשר זכתה בחודש דצמבר במכרז לחלוקת הגז  2)50%(מ "מרימון גז טבעי חיפה והצפון בע

) 33.06%(גרופ  החזקות בסאן טים 2)50%(מ "מרימון פתרונות מים בע, באזור חיפה והגליל

 .אשר פועלת בתחום פתרונות ייעול אנרגטי לתאגידי מים )20.5%(ופיק דינאמיקס 

 למיקוד יסייע כאמור תחום מוטה חטיבתי למבנה הארגוני המבנה ינויש, החברה להערכת

  . הערך יצירת למיקסום ויביא, החברה של העסקי

  . להלן 5נוספים ראה סעיף  לפרטיםשאינן עונות להגדרת מגזר נוספת לקבוצה השקעות  1.2.5

לרשימת החברות המלאה ראה ( :להלן תרשים של חברות הקבוצה למועד פרסום דוח זה

  : )לדוחות הכפיים המאוחדים של החברה נספח

                                                            
  .אדם פרטי בעל אזרחות ישראלית המתגורר בישראל, ששון נמרודימר יתרת מניות רוטל נטוורקס מחוזקות על ידי  1
  חברה , מ"י רימון שירותי ייעוץ בע"מ מוחזקות ע"מ ומרימון פתרונות מים בע"חיפה והצפון בע- עייתרת מניות מרימון גז טב 2

  .או לבעלי עניין בה/אשר אינה קשורה לחברה ו, רשומה בישראל
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20.5%  
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Dynamics 

50%  
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50%  
 Merimon Natural 
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  השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו  1.3

  השקעות בהון התאגיד 

מניות של החברה  38,154במהלך המסחר בבורסה רכשה החברה  2012במהלך שנת : מניות רדומות

דוח ', לפרק ב 17יות הרכישה ראה סעיף לפרטים אודות תכנ. למניה₪  36.67במחיר ממוצע של 

 .הדירקטוריון

למיטב ידיעת החברה לא נעשו במהלך השנתיים האחרונות עסקאות מהותיות על ידי בעלי עניין 

  מחוץ לבורסה 

   חלוקת דיבידנדים 1.4

  . בדוחותיה הכספיים של החברה ז19לפרטים אודות חלוקת דיבידנד לבעלי המניות ראה ביאור 

  .כלשהיחלוקה ה מדיניות החברה לא אימצ

 5.3.2ראה סעיף , לפרטים אודות התחייבות החברה לתאגידים בנקאיים לעמידה באמות מידה פיננסיות

  .להלן

  . ח"אלפי ש 201,007-לחברה עודפים ראויים לחלוקה בסך של כ 2012בדצמבר  31נכון ליום 

   



  12

  מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד    1.5

   ):ח"באלפי ש(כספיים מאוחדים של הקבוצה בחלוקה לתחומי פעילות  להלן נתונים

  2201שנת 

חטיבת   

  טלקום

חטיבת 

תקשורת 

  רחבת פס

חטיבת 

  מערכות

התאמות   אחרים

  למאוחד

  מאוחד

  סך ההכנסות

  776,121  -   237  283,170  159,138  333,576  מחיצוניים 

  -   )36,690( 11,957  7,183  8,328 9,222  מתחומי פעילות אחרים 

  776,121 )36,690(  12,194  290,353 167,466 342,798  כ "סה

  סך העלויות המיוחסות

עלויות אשר אינן מהוות 

 הכנסות בתחום פעילות אחר

311,280  151,627  258,167  16,003   -  736,747  

עלויות המהוות הכנסות של 

  תחומי פעילות אחרים

12,317  5,089  18,954   -  )36,690(   -  

  736,747 )36,690(  16,003  277,121  156,716  323,597  כ "סה

  9,827  -   )1,063(  -   10,869  21  אחרות) הוצאות(הכנסות 

  49,201  -   )4,872(  13,232  21,619  19,222  רווח תפעולי 

  629,949  200,837  29,491  59,728  65,777  274,116  31.12.2012סך נכסים ליום 

חלק המיעוט בהכנסות תחום 

  יצונייםהפעילות מח

 -  22,279  32,023   -   -  54,302  
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  2011שנת 

חטיבת   

  טלקום

חטיבת 

תקשורת 

  רחבת פס

חטיבת 

  מערכות

התאמות   אחרים

  למאוחד

  מאוחד

  סך ההכנסות

  743,508  -   251  171,427  148,612  423,218  מחיצוניים 

  -   )17,223( 7,857  1,399  1,519 6,448  מתחומי פעילות אחרים 

  743,508 )17,223(  8,108  172,826 150,131 429,666  כ "סה

  סך העלויות המיוחסות

עלויות אשר אינן מהוות 

 הכנסות בתחום פעילות אחר

381,921  133,162  163,724  13,318   -  692,125  

עלויות המהוות הכנסות של 

  תחומי פעילות אחרים

3,658  4,996  8,122  447  )17,223(   -  

  692,125 (17,223)  13,765  171,846  138,158  385,579  כ "סה

  259  -   )562(  -   318  503  אחרות) הוצאות(הכנסות 

  51,642  -   )6,219(  980  12,291  44,590  רווח תפעולי 

  658,567  183,130  30,568  96,818  81,992  266,059  31.12.2011סך נכסים ליום 

חלק המיעוט בהכנסות תחום 

  הפעילות מחיצוניים

 -  20,806  10,435   -   -  31,241  
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  2010שנת 

חטיבת   

  טלקום

חטיבת 

תקשורת 

  רחבת פס

חטיבת 

  מערכות

התאמות   אחרים

  למאוחד

  מאוחד

  סך ההכנסות

  530,982  -   699  125,101  129,570  275,612  מחיצוניים 

  -   )11,241( 4,843  1,101  1,596 3,701  מתחומי פעילות אחרים 

  530,982 )11,241(  5,542  126,202 131,166 279,313  כ "סה

  סך העלויות המיוחסות

עלויות אשר אינן מהוות 

 הכנסות בתחום פעילות אחר

254,254  120,317  120,687  8,628   -  503,886  

עלויות המהוות הכנסות של 

  תחומי פעילות אחרים

2,673  5,404  3,239  32  )11,241(   -  

  503,886  )11,241(  8,660  123,926  125,721  256,927  כ "סה

  12,967  -   12,568  )13(  247  165  אחרות) הוצאות(הכנסות 

  40,059  -   9,451  2,263  5,793  22,551  רווח תפעולי 

  575,704  177,795  20,598  70,667  69,814  236,830  31.12.2010סך נכסים ליום 

חלק המיעוט בהכנסות תחום 

  הפעילות מחיצוניים

 -  18,310  8,059   -   -  26,369  

  

  

 הכספיים בדוחות 23 באורלדוח הדירקטוריון וכן  5 פעילות האמורה ראה סעיףה תוצאותאודות  להסברים

  .המצורפים
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   -הסביבה הכללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה  1.6

דרום אמריקה  ,אמריקה במדינות מרכזחל קיטון בהכנסות החטיבה  2012שנת ב –חטיבת הטלקום 

דרום אמריקה נבע בעיקרו מירידה בהשקעות של מפעילי הקיטון בהכנסות במרכז ו. ובאפריקה

הקיטון מירידה בהשקעות נובע ובאפריקה  2011התקשורת במדינות בהן פועלת החטיבה ביחס לשנת 

 Tower(המפעילים ומכניסת חברות ניהול אתרים המקימות אתרים עבור מספר מפעילים 

Management(. בעקבות זכיית .בעיקר מול משרדי ממשלה ,בישראל חל גידול בפעילות החטיבה, מנגד

הוט מובייל וגולן , למיטב ידיעת החברה TurnKeyהחברה כספק יחיד בפרויקט הקמת אתרים בשיטת 

טרם החלו בפריסת תשתית עצמאית ונעזרים בשלב זה ") בישראל החדשים המפעילים: "להלן(טלקום 

יחלו המפעילים  2013בשנת , חברהלהערכת הנהלת ה. בתשתיות הקיימות של המפעילים הקיימים

ימשיכו משרדי , בנוסף ,מאית על מנת לעמוד בתנאי הרישיוןהחדשים בישראל בפריסת תשתית עצ

כדוגמת פרויקט (ממשלה להקים ולתחזק אתרי תקשורת כחלק מתהליך כולל להגנה על גבולות המדינה 

מר טלקום תשמש , כת הנהלת החברהלהער). שעון חול לבניית גדר פיזית בגבול מצרים בין עזה לאילת

  .לי הסלולר החדשים והן מול משרדי ממשלהיספק משמעותי הן מול מפע

ברשתות הסלולאר ועימן ) LTE(והרביעי המשך ההשקעות בטכנולוגיית הדור השלישי , להערכת החברה

מספקת  הביקושים לשירותים ולמוצרים אותם ימשיך להיות בסיסשידרוג ציוד הרשתות פעילות המשך 

 .החטיבה

סתכמו י 2013שנת ב )כחלק מחטיבת הטלקום החדשה(מר טלקום להערכת הנהלת החברה מכירות 

להערכת הנהלת החברה המכירות ביבשת אפריקה יהיו דומות בהיקפן לשנת . אלפי דולר 100,000-בכ

מר טלקום בעקבות זכייתה של  משרדי ממשלה להיות מול ימשיךפעילות החטיבה בישראל עיקר , 2012

למשרדי במכרז לאספקת אתרים ועבודות תשתית בתחום התקשורת  2012במחצית השנייה של שנת 

   .לתקופה של שלוש שנים הממשלה

בהשוואה  20%-הכנסות החטיבה יהיו נמוכות בכ 2013ברבעון הראשון של שנת , להערכת החברה

ודומות  ודרום אמריקהבמרכז בעקבות תקופת החופשות והקרנבלים  2012לרבעון הרביעי של שנת 

  .להכנסות הרבעון הראשון אשתקד

חטיבה זו פעילה בעיקר מול גורמי ממשל בישראל  -")חטיבת מערכות"לשעבר (הבטחון חטיבת 

ומזה מספר תהליך השיווק לגופים אלו הינו ארוך טווח . )HLS -)Homeland  Security ובעולם בתחום ה

 Safe" (עיר בטוחה"בעיקר בפרויקטים של , ות אבטחה מתקדמותלייה בביקושים למערכשנים קיימת ע

City(  עיר חכמה"בפרויקטים של ולאחרונה" )Smart City(.  להערכת הנהלת החברה ממשלות וגופים

ת לאומיים אשר חלקם יכללו פרויקטים והנתמכים על ידי ממשלות ימשיכו ויקצו תקציבים לפרויקטי תשתי

, IBMחברות ענק כדוגמת  HLS -בשנים האחרונות נכנסו לתחום ה. Homeland Security-בתחום ה

Tyco ,L3 תרון כולל לעיר בטוחה ולעיר חכמהפ, כמו החברה, ומציעות.  

חברות ממשלתיות כדוגמת נמלים ימיים , ל"חטיבה פעילה בעיקר מול גורמי ממשל בארץ ובחוהכאמור 

עיריות ורשויות מקומיות וחברות מובילות  גופים הנתמכים על ידי ממשלות כדוגמת, ושדות תעופה

להערכת הנהלת החברה הכנסות החטיבה בשנת . א"ל ותע"בתחום עיסוקה של החטיבה כדוגמת רפא

  .2012בהשוואה לשנת  25%-גידול של כ, מיליון דולר 95 -יסתכמו בכ 2013
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 10%-נמוכות בכ ,₪מליון  65-הכנסות חטיבת המערכות ברבעון הראשון יסתכמו בכ, להערכת החברה

  .יסתכמו תוצאות חטיבת המערכות ברבעון הראשון בהפסד, להערכת החברה. מהכנסות הרבעון הרביעי

  . הגידול בהכנסות החטיבה יקבל ביטוי ברבעון השני של השנה ובעיקר במחצית השניה שלה השנה

חס לשנת בי 10%-חטיבה בכהגדל מחזור המכירות של  2012בשנת  - חטיבת תקשורת רחבת הפס

 - טלקוםהוט , החברה כי רוטל נטוורקס הודיעה ללקוח עיקרי שלה 2הודיעה 2012בחודש דצמבר . 2011

להערכת הנהלת . 31/01/2013-על הפסקת פעילות ההתקנות ב, )"הוט"-להלן(שותפות מוגבלת 

 2013בהכנסות החטיבה בשנת ₪ מליון  50 -הפסקת הפעילות מול הוט תגרום לקיטון של כ, החברה

רוטל פועלת למצוא תחליפים לפעילות ההתקנות .  ברווח התפעולי₪ מיליון  5-6-ולקיטון בשעור של כ

להערכת .. הקמת פרויקטים מכירת הציוד ושירותי התחזוקה לציוד הקצה, מול הוט בתחומי ההתקנות

  . 2012שנת בביחס להכנסות  20%-בכ יקטנו 2013הכנסות  בשנת , הנהלת החברה

מיליון  13.9מ בתמורה לסך של "מכרה רוטל את אחזקותיה בחברת ארכוס טכנולוגיות בע וחבתקופת הד

ראה . נוספים בכפוף לעמידה ביעדים ובאבני דרך₪ מיליון  10.4-לגדול בכ עשויההתמורה . במזומן₪ 

   .להלן. 4.1.2גם 

השתתפות  ,משאים ומתנים, הערכות ותחזיותמידע זה הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על 

ולפיכך עשוי להיות שונה בפועל ועל טיבות השונות הזמנות שנתקבלו מלקוחות החבמכרזים ו

  .מתחזיות החברה

  

  

  

  

  

   

                                                            
  .2012-01-298821 מספר אסמכתא , 3.12.2012 אה דוח מיידי אשר פורסם על ידי החברה ביוםר 2
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  מ "בעטלקום  מר -תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  . 2

  ימידע כלל  2.1

ייצור , ןהכוללים תכנופרויקטים  מבצעת חטיבת הטלקום: בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה

קישורן , מגדלי אנטנות ותחנות בסיס ,בינוי אתרים ,מתקני תקשורת ומבנים לציוד תקשורת והקמה של

בנוסף  .ותקשורת אלחוטית ומתגים, ומתן שירותים הנדסיים לציוד תקשורת סלולארית, למתגים והתקנתן

תאים פוטו מפתחת ומשווקת החטיבה מתקני תקשורת ומקימה מערכות לייצור חשמל באמצעות 

  .וולטאים

המוצרים הקיימים ומוצרים חדשים עתירי טכנולוגיה ללקוחות קיימים וחדשים שיווק בממשיכה  החטיבה

מדינות במרכז ודרום אמריקה  בשבעלמועד הדוח החטיבה פעילה . במדינות בהן פועלת החטיבה

  .מדינות באפריקה ובשלוש

החברה מגבילה את הצעותיה . מכר של החטיבהלתנודתיות במחירי הפלדה השפעה ישירה על עלות ה

 2.11ראה סעיף . ללקוחותיה לפרקי זמן קצרים ונוהגת להצמיד את מחירי מוצריה למחירי הפלדה והאבץ

     .להלן

  

במרכז אמריקה ובדרומה ימשיכו להוות בסיס מרכזי לפעילות החטיבה , השווקים המתפתחים באפריקה

צרים המסורתיים אותם מספקת החטיבה לצד מוצרים חדשים על מגוון הפתרונות והמו 2013בשנת 

שתרומתם למפעיל מוצרים אלו הינם מוצרים עתירי טכנולוגיה . שיווקםפיתוחם ובשהחלה החטיבה ב

של רשתות התקשורת ) יעילות(אופטימיזציה , הינה הקטנת עלויות התחזוקה של האתרים יהסלולאר

  .ויצירת מקורות הכנסה נוספים למפעילים

  

בארגנטינה ובמספר מדינות באפריקה חוקקו חוקים , ילה'בצ, בישראל : ותקינה חקיקה, מגבלות  

גובה מקסימלי , מרחק מבתים ומבנים(המגבילים את המפעילים הסלולאריים בהקמת אתרים חדשים 

קצב הקמת המגדלים  את הקטינווקים אלו ח .)לאתר או הקמת אתרים משותפים למספר מפעילים

להכנס לתחום במדינות מרכז ודרום אמריקה  Management Towerגרמו לחברות ניהול והחדשים 

 ).הלןל 2.14-ו לעיל 1.6.2 ראה גם (. ובאפריקה

    

מלקוחות התחום אישורי דגם והוכחת כשירות קבלת  :חסמי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות הינם  

, יכולת ייצור לאספקה מתמשכת, קצר זמינות של מלאי לאספקה בזמן, םמולטרם תחילת העבודה 

יכולת היערכות מהירה , הסמכה מיצרני הציוד כתנאי לקבלת עבודות בתחום המתגים והתקנת הציוד

תנאי , ערבויות(איתנות פיננסית , לביצוע פרויקטים במדינות שונות בהן אין נוכחות קבועה לחטיבה

  ). תשלום

להתקשר עם קבלני משנה וספקים גלובליים אשר יכולים מעדיפים והמפעילים ) Vendors(ספקי הציוד   

אולם בכל מדינה בה פועלת החטיבה קיימים גם קבלני  לתת מענה במספר מדינות על פני מספר יבשות

איתנות פיננסית וניסיון , הינם יכולת הנדסיתוהמפעילים חלק מדרישות ספקי הציוד . משנה מקומיים

  .מעותייםבביצוע פרויקטים דומים בהיקפים מש

תקופות אחריות בגין עבודות , הסכמי מסגרת וחוזים מחייבים: חסמי יציאה של תחום הפעילות הינם

  .ומוצרים שסיפקה החטיבה
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התחרות מאופיינת . לחברה מספר מתחרים גלובליים ומספר רב של מתחרים מקומיים במדינות השונות

ן המקצועית ובחברות גדולות המספקות על ידי חברות מקומיות בינוניות בהיקף פעילותן וביכולת

, Ramboll  ,Alan Dickחברות בעלות נוכחות בינלאומית כדוגמת , רותים שונים לשוק התקשורתיש

African Tower ,Plessey , וחברות המספקות שרותי הנדסה וניהול פרויקטים כדוגמת קבוצת לידקום

וספקי הציוד ) ,Telefonica  Nextel, America Moviles, Airtelכדוגמת(המפעילים הגלובליים . ברן

 לתתמעדיפים ספקים אשר יכולים ) Nokia Siemens, Huawei, Ericssonכדוגמת (הבינלאומיים 

  .מענה במספר מדינות

  מוצרים ושירותים   2.2

  :מחלקות ארבעממורכבת  טלקוםחטיבת 

כנון מתקני הקמה ות, המחלקה עוסקת בפעילות של ייצור -תשתיות לתקשורת אלחוטית 2.2.1

 .מבנים לציוד תקשורת ובינוי אתרים, תקשורת

2.2.2 TI -Telecom Implementation - קישורן , המחלקה עוסקת בהתקנת ציוד ותחנות בסיס

 - במסגרת זו מתמחה הקבוצה במתן שירותים הנדסיים בתחום ה. למתגים והתקנת מתגים

Wireless תקנה והפעלה של ציוד ה, המרחיב את יכולות החברה בתכנון רשתות סלולאריות

במסגרת פעילות זו החלה החטיבה , כאמור לעיל. תמסורת אלחוטית ומתגים, תקשורת סלולארי

ולחברות  לשווק מוצרים משלימים למפעילי תקשורת אשר מאפשרים למפעילים 2010בשנת 

 ,יםניהול האתרבר יות ובקרה טוביםשליטה , למקסם את רווחיהם מאתרים פעילים ניהול אתרים

מוצרים המשדרגים את פריסת הרשת ומאפשרים קליטה , הן בהיבט התפעולי והן בהיבט הכספי

בחטיבה קיימים כל  ).מרכזי מסחר וכדומה, בניינים רבי קומות, בתוך מבנים(במקומות מורכבים 

התקנה ותחזוקה של מערכות תקשורת אלחוטיות הכוללים את , המשאבים הדרושים לתכנון

, תכנון הרשת ,Turn Key - יהול כולל של הפרויקט ומתן פתרונות בשיטת הנ :היכולות הבאות

הקמה ואינטגרציה של , ייצור, הרכשה ורישוי של אתרים, תכנון הנדסה אזרחית, תכנון רדיו

אינטגרציה של רשתות תקשורת ומערכות מיצרנים שונים ואספקת , מגדלים וקרונות תקשורת

התשתיות ומערכות לניהול , מערכות התמסורת, יסמערכות מלאות הכוללות את אתרי הבס

  . הרשת

בתחום זה משלב ההרכשה  Turn-Keyזו מבצעת פרויקטי  מחלקה -לאריתומערכות אנרגיה ס 2.2.3

חיבורם לרשת החשמל , התקנתם, והמתקן עליו יותקנו הפאנלים, האתר הנדסת, וקבלת ההיתר

לים בתחום זה בישראל החטיבה משמשת כקבלן משנה ליזמים המובי. להפעלת המערכת

פאנלים סולארים ( המערכת ציוד את מספקת לא החברה). ריהאסול, יקס'אנרג, כדוגמת אנלייט(

 ). ממירי חשמלו

 מר, זה בתחום -)VAS – Value Added Services(מוצרים משלימים עתירי ידע וטכנולוגיה  2.2.4

החלה מר  2012בשנת  .ר טכנולוגיות של חברות ישראליותצינור שיווקי למספ משמשתטלקום 

החטיבה , )להלן 2.13ראה סעיף ( MFSכדוגמת  בפיתוח מוצרים חדשים טלקום להשקיע

במדינות בהן , חדשיםו קיימיםממשיכה להפנות מאמצי שיווק של מוצרים משלימים ללקוחות 

, להערכת הנהלת החברה. מדינות חדשות בהן טרם פעלה החברה בעברובפועלת החטיבה 
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תפתח מר טלקום פורטפוליו מוצרים משלימים ללקוחותיה בתחום הטלקום  2013במהלך שנת 

  .של השנה הותחל בשיווק מוצרים אלו במחצית השניי

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  2.3

להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות הקבוצה על פי המוצרים והשירותים העיקריים בתחום התקשורת 

  ): ובאחוז מכלל הכנסות הקבוצה ח"באלפי ש(האלחוטית 

  

  .שיעור באחוזים מסך הכנסות הקבוצה במאוחד -(*)

 23.8%-ו 22% , 20% הינו 2010-ו, 2011, 2012שיעור הרווח הגולמי של חטיבת הטלקום בשנים 

 93,062, ח"אלפי ש 66,715הינו  2010-ו, 2011, 2012בשנים  הרווח הגולמי של תחום זה. בהתאמה

ירידה ברווחיות הגולמית של  נמשכהבתקופת הדוח . ח בהתאמה"אלפי ש 66,583 -ו, ח"אלפי ש

. בעיקר עקב התחרות המתפתחת במדינות בהן פועלת החטיבה חטיבת הטלקוםהמוצרים אותם מוכרת 

מספר  על פנינסות החטיבה אינו מיידי ומתמשך תהליך התאמת ההוצאות להקטנה בהכ ,בנוסף

 הזמנותלקבלת  עדסות ולשמר את הידע שנצבר בידי העובדים במדינות השונות נל על מנת, רבעונים

 2-שהסתכמו לכ, MFS -ח הוצאות בגין פיתוח מוצרים כדוגמת ה"נרשמו בשנת הדו, במקביל .נוספות

  .₪מיליון 

 

 מוצרים חדשים 2.4

 ועמודיבפיתוח דגמים חדשים של מגדלים טיבה בין היתר והשקיעה הח בתקופת הדוח המשיכה

אתרים להנפה מהירה לצורך מענה , תקשורת כדוגמת מגדלים קלים יותר העומדים בעומסי רוח חזקים

מוצרים אלו מגבירים ויגבירו את כושר התחרות . באזור מסוים קיבולתלי על צורך בהגדלת אבזמן מינימ

פשרו כניסה למדינות חדשות וקבלת הזמנות מלקוחות עמם יאהן היא פועלת ושל החברה במדינות ב

החברה צופה המשך השקעות בפיתוח מוצרים חדשים אשר יענו על צרכי . טרם פעלה החברה בעבר

  . לקוחותיה ויגוונו את קו המוצרים שלה

  

  

2010  2011  2012 

שיעור 

(*)  

הכנסות 

 ₪באלפי 

שיעור 

(*)  

הכנסות 

 ₪באלפי 

שיעור 

(*)  

הכנסות 

  ₪באלפי 

תשתיות תקשורת   298,595  38.5% 322,792 43.4% 231,432  43.6%

  אלחוטית

7.2%  38,027  11.6% 86,126  3.3%  25,649  TI- Telecom 

Implementation  

  אנרגיה סולארית  9,332  1.2%  14,300  1.9%  6,153  1.1%

  סך הכל  333,576  43.0% 423,218 56.9% 275,612  51.9%
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 לקוחות 2.5

מחזור המכירות המאוחד  או יותר מסך 10%לחטיבה לקוח עיקרי אחד שמחזור ההכנסות ממנו היווה 

  :2010-2012 של הקבוצה בשנים

  .שיעור מסך הכנסות הקבוצה במאוחד -(*)

סלולארית הרשת ההינו מפעיל  )(Telcel Radio Movil Dipsa SA de C.V ,למיטב ידיעת החברה

הגדול במקסיקו אשר החטיבה משמשת כספק מוביל עבורו בכל הקשור בהקמת תחנות בסיס לתקשורת 

בסמוך לתחילת פעילותה של  2002הקשרים העסקיים עם לקוח זה החלו במהלך שנת . סלולארית

ותיקון לו  2003גרת משנת ההזמנות מלקוח זה מתקבלות בהתאם להסכם מס. במקסיקו החטיבה

 על פיו שני הצדדים מסכימים על הקצאת כמות אתרים מסוימת לתקופה מוגדרת 2008מחודש יוני 

   .) "ההסכם"להלן בסעיף זה (

הסכם המסגרת הוא לתקופה בלתי קצובה כאשר כל צד רשאי להודיע על ביטול ההסכם בהודעה מראש 

הזמנות עבודה בהיקף ובכמות לפי  Telcelמנפיקה , סכם הבמסגרת ה. ימים מראש 60ובכתב לצד השני 

-ניתן לבטל הזמנת עבודה שהחלו בביצועה ובלבד ש, בהתאם לתנאי ההסכם. שיקול דעתה הבלעדי

Telcel תשלם לחברת הבת עבור העבודות שבוצעו בפועל עד מועד הביטול.  

אם לתנאי ההסכם וכן ליתן התחייבויות החברה הינן לבצע את העבודה במקצועיות ובמיומנות בהת

  . ערבויות ביצוע וערבויות טיב

, בין היתר, בהסכמי מסגרת אלו נכללים. החברה נוהגת להתקשר עם חלק מלקוחותיה בהסכמי מסגרת

  :התנאים הבאים

 ימים 60-90+ בישראל שוטף -תנאי תשלום . 

 ם להתקדמות ותשלום בהתא) כנגד ערבות(ל מרבית ההזמנות כוללות מרכיב של מקדמה "בחו

 .ימים 30-60לאחר קבלת אישור להוצאת חשבונית התשלום מתבצע תוך . באבני דרך

 דרום אמריקה ובישראל החברה לא התחייבה כלפי , במרכז אמריקה -התחייבויות החברה

לקוחותיה לכמויות או סכומים בהסכמי המסגרת למעט התחייבויות שקיבלה על עצמה על פי 

באפריקה התחייבה החברה בהסכמי המסגרת עם לקוחותיה ליכולת  .הזמנות עבודה ספציפיות

 תבהתחייבויועמדה החברה , בתקופת הדוח ולתאריך הדוח. ביצוע מינימאלית על בסיס חודשי

 .ל"הנ

 לקוחות החטיבה אינם מחויבים בהסכמי המסגרת להזמין היקפי עבודה  -הלקוח תהתחייבויו

 .מסוימים

 או  על /ההסכמים מתחדשים מידי שנה בהסכמה הדדית ו, סגרתבהתאם להסכמי המ -תנאי יציאה

בכל עת ולפי שיקול דעתו להפסיק ביצוע , הלקוח יהא רשאי. ידי מתן הודעה מוקדמת לצד השני

עבודות שנתנו בהתאם להזמנת עבודה לפרק זמן מסוים או לצמיתות וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי 

של הודעה על הפסקת ביצוע הזמנת עבודה  במקרה. שיהיה צורך לפרט את סיבת ההפסקה

2010  2011 2012   
  לקוח (*)שיעור  ח"אלפי ש (*)שיעור  ח"אלפי ש (*)שיעור  ח"אלפי ש

48,784  9.2%  138,379 18.6%  62,661  8.1%  Telcel  
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ישלם הלקוח לחברה בגין עבודות שבוצעו על ידה עד למועד ההפסקה ואשר בגינן קיבלה , כאמור

  .החברה אישור השלמה

    

ובהם , חטיבת הטלקום מבצעת פרויקטים ללקוחות בתחום התקשורת הסלולארית שחלקם ספקי ציוד

Huawei ,ZTE ,NSN )פרטנר ופלאפון , ריקסון וחלקם מפעילים כדוגמת סלקוםוא) נוקיה סימנס

  .ל"בחו Nextel-ו  America Movil,Airtelמקבוצת  Claro -ו Telcel, בארץ

החטיבה מבטחת בביטוח . לקוחות החברה אינם מעמידים בטחונות בגין האשראי הניתן להםמרבית 

ות נוספים במקרים ספציפיים אשראי חלק מלקוחותיה במרכז אמריקה ובוחנת רכישת ביטוח ללקוח

  .ובהתאם לבדיקת הנהלת החברה

. ל"נחשבת למובילה באזורי פעילותה בארץ ובחוהיא לקבוצה ניסיון ומוניטין רב שנים בתחום זה ו  

מכירות לחיצוניים (להלן פרטים אודות היקף ההכנסות במגזר בחלוקה לפי סוגי לקוחות המגזר 

  ): בלבד

  

  

  ): מכירות לחיצוניים בלבד( לפי אזורים גאוגרפייםלהלן פרטים אודות היקף ההכנסות במגזר בחלוקה 

2010  2011  2012   

  

  

  ₪אלפי 

מסך  %

ההכנסות 

  המאוחד

  

  

  ₪אלפי 

מסך  %

ההכנסות 

  המאוחד

  

  

  ₪אלפי 

מסך  %

ההכנסות 

  המאוחד

  
  סוג הלקוח

 מפעילים ובעלי אתרים  24.6%  190,732  42.7% 317,329  34.5%  183,189

  ספקי ציוד  16.2%  125,736  8.7%  64,836  11.8%  62,552

  אנרגיה סולארית  1.1%  8,265  1.9%  14,300  1.2%  6,153

  אחרים  1.1%  8,843  3.6%  26,753  4.5%  23,713

  כ"סה  43.0%  333,576  56.9% 423,218  51.9%  275,612

2010  2011  2012   
  

  

  ₪אלפי 

מסך  %

ההכנסות 

  המאוחד

  

  

  ₪אלפי 

מסך  %

ההכנסות 

  אוחדהמ

  

  ₪אלפי 

מסך  %

ההכנסות 

  המאוחד

  
  סוג הלקוח

  ישראל  8.6%  67,117  7.8%  58,348  9.5%  50,473

  מרכז אמריקה  16.2%  125,603 24.8% 184,007 19.1%  101,211

  דרום אמריקה  10.2%  79,269 14.3% 106,368 12.9%  68,417

  אפריקה  7.5%  58,367  9.9%  73,687 10.2%  54,138

  שאר העולם  0.5%  3,220  0.1%  808  0.2%  1,373

  כ"סה  43.0%  333,576 56.9% 423,218 51.9%  275,612
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 .דרום אמריקה ואפריקה, מהכנסות החטיבה הינן במדינות מרכז אמריקה 80%-כ

 

 שיווק והפצה 2.6

הרחבה ושדרוג הרשתות וכתוצאה , תחזוקה, למפעילי התקשורת בישראל ובעולם צורך מתמיד בחידוש

  . הגת לשמור על קשר מתמיד והדוק עם לקוחותיההקבוצה נו, מכך

, במדינות אמריקה הלטינית, החטיבה ממשיכה במאמציה השיווקיים במטרה לחדור למדינות נוספות

  . אפריקה ובאירופה

מר טלקום החלה לשווק ולמכור מוצרים עתירי טכנולוגיה כמוצר עצמאי וכחלק מפרויקט הכולל את סל 

ביצעה החברה מספר פרויקטים  2011-2012 יםבשנ. בה ללקוחותיההמוצרים אותה מספקת החטי

   .מיליון דולר 13-בתחום זה ללקוחות קיימים וחדשים בהיקף של כ

, כמו כן. השיווק מתבצע באמצעות מחלקת השיווק של החטיבה הפרוסה באזורים בהם היא פועלת

זכאים , על פי הסכמים אלה. החטיבהבמספר מדינות בהן פועלת ', עם צדדי גלחברה הסכמי שיווק והפצה 

  .המשווקים לעמלות בהתאם להיקף ההזמנות אותם תקבל החטיבה באמצעותם

  .אין לחברה תלות במשווק או עובד במחלקת השיווק, להערכת החברה  

  

 צבר הזמנות  2.7

על פי הסכמים אלה . החטיבה פועלת על בסיס הסכמי מסגרת עם לקוחותיה, לעיל 2.4כאמור בסעיף 

ל אינם מהווים התחייבות בלתי חוזרת "הסכמי המסגרת הנ. לת החטיבה באופן שוטף אתרים לביצועמקב

  . של הלקוחות

אלפי  160,182 – 31.12.2011(₪ אלפי  114,260 -צבר הזמנות החטיבה מסתכם ל, לתאריך המאזן

  .2012צבר זה כולל הזמנות שנתקבלו במהלך הרבעון הראשון של שנת . )₪

  ):₪באלפי (  2013ההכרה בצבר ההזמנות  לשנים להלן תחזית 

  :צבר הזמנות לפי תחומי פעילות

 כ"סה Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013  תחום

*Telecom 54,72933,07711,92911,259 110,994 

TI 1,4931,773 - - 3,266 

 114,260 56,22234,85011,92911,259  סך הכל

  

 *Telecom- אלחוטיות תשתיות תקשורת  
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  :צבר הזמנות לפי אזורים גאוגרפיים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מועד ביצוע . קבלו בחברות הבנותתמידע זה הינו מידע צופה פני עתיד ומתבסס על הזמנות שנ

הביצוע בפועל תלוי במספר גופים שונים בכל מדינה . ההזמנות הינו על פי הערכת הנהלת החברה

  . חברת חשמל ועוד, עיריות, שלהמשרדי ממ, רשויות מקומיות, הם הלקוחותיבינ

  

לקוחות החברה רשאים בכל עת ולפי שיקול דעתם להפסיק ביצוע עבודות שנתנו , לעיל 2.4כאמור בסעיף 

בהתאם להזמנת עבודה לפרק זמן מסוים או לצמיתות וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שיהיה צורך לפרט את 

ישלם הלקוח לחברה בגין , נת עבודה כאמורבמקרה של הודעה על הפסקת ביצוע הזמ. סיבת ההפסקה

  .עבודות שבוצעו על ידה עד למועד ההפסקה ואשר בגינן קיבלה החברה אישור השלמה

 חרותת 2.8

התחרות מאופיינת . לחברה מספר מתחרים גלובליים ומספר רב של מתחרים מקומיים במדינות השונות

רותים יהמקצועית ובחברות גדולות המספקות שעל ידי חברות מקומיות בינוניות בהיקף פעילותן וביכולתן 

 Ramboll  ,Alan Dick ,Africanחברות בעלות נוכחות בינלאומית כדוגמת , שונים לשוק התקשורת

Tower ,Plessey , וחברות המספקות שרותי הנדסה וניהול פרויקטים כדוגמת קבוצת ברןלידקום .

וספקי הציוד ) ,Telefonica  Nextel, America Moviles, Airtelכדוגמת(המפעילים הגלובליים 

מענה  לתתמעדיפים ספקים אשר יכולים ) Nokia Siemens, Huawei, Ericssonכדוגמת (הבינלאומיים 

אולם אינה  ובישראל נתח השוק שלה הינו מהותי  ילה'בצ, החברה מעריכה כי במקסיקו .במספר מדינות

  . עלותיכולה להעריך את חלקה ביתר מדינות בהן היא פו

, פיזורה הגיאוגרפי, ניסיונה הרב, ינה השימוש בכח אדם מקצועי ומיומןשל חטיבת הטלקום ה יתרונה

  .קלים יותר ותואמי לקוח, חכמים יותר, מוצרים חדשים השקעותיה בפיתוח

מוצרים אלו . יתרון יחסי של החטיבה מול התחרות המתגברת אשר מקורה בסין והודו מהוויםכל אלו 

, להערכת החברהויגבירו את כושר התחרות של החברה במדינות בהן היא פועלת ויאפשרו מגבירים 

החברה צופה המשך . כניסה למדינות חדשות וקבלת הזמנות מלקוחות עמם טרם פעלה החברה בעבר

  .השקעות בפיתוח מוצרים חדשים אשר יענו על צרכי לקוחותיה ויגוונו את קו המוצרים שלה

אינטגרטור מוביל בשוק התקשורת האלחוטית יצרן מגדלי תקשורת ואת מעמדה כ החטיבה פועלת לשמר  

יכולת מכירת , הרחבה ושדרוג היכולת הנדסית, במספר אופנים ובהם החזקת מלאי מגדלים זמין לאספקה

  כ"סה Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013  תחום

  29,659 --19,41210,247  מרכז אמריקה

38,413 19,95311,3303,7333,397  דרום אמריקה

25,737 8,0079,4064,3293,995 אפריקה

  20,451 8,8503,8673,8673,867  ישראל

114,260 56,22234,85011,92911,259  כלסך ה
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ללקוחות קיימים וחדשים ופריסה גלובלית של כח אדם המאפשרת ניידות ) VAS(מוצרים משלימים 

  .רכי הלקוחות במדינות השונות בהן פועלת החברהוזמינות במענה לצ

 עונתיות  2.9

הכנסות החטיבה ברבעון הראשון של השנה נמוכות ביחס להכנסות ביתר הרבעונים וזאת עקב , בדרך כלל

 - תהליכי אשור תקציבים והפקת הזמנות לספקים אשר מתבצע אצל מרבית המפעילים בחודשים נובמבר

חופשת השנה , רבעון הראשון בירידה בפעילות עקב חופשות הקיץבדרום אמריקה מתאפיין ה. ינואר

  .החדשה והקרנבלים

ברבעון . של כחודשייםממוצע מתאריך קבלת ההזמנה ועד לתחילת ביצוע העבודות בפועל עובר פרק זמן 

, הראשון בדרך כלל מבוצעות עבודות שהתקבלו בגינן הזמנה וטרם הסתיים ביצועם בשנה הקודמת

  . הוק ועבודות שתהליך קבלת האישורים לתחילת ביצועם קצר-קות אדהזמנות ואספ

  

  

  

  

  

  

  

  

  כושר ייצור 2.10

באמצעות חברת מר , ל"הנמכרים בארץ ובחו, החטיבה מייצרת בישראל את מרבית מגדלי התקשורת

המפעילה באשקלון מפעל לייצור מגדלי ) 100%מוחזקת ") (מר מתכת: "להלן(מ "עבודות מתכת בע

הטבות מס במסלול החלופי של  1959 -ט"מתכת תובעת לפי חוק לעידוד השקעות הון התשי מר. תקשורת

, בהתאם להזמנות ולתכנון מראש, מפעל זה עובד). לדוחות הכספיים 17ראה באור (' אזור פיתוח א

- עובדי ייצור ועוד כ 40 -במפעל מועסקים כ. לפי הצורך, ימים בשבוע או יותר 5, במשמרת אחת או יותר

ומסוגל  במשמרת אחת, המפעל פועל כיום בתפוקת ייצור מלאה. בקרת איכות וניהול, עובדי הנדסה 15

  . להגדיל באופן משמעותי את כושר הייצור בזמן קצר וללא השקעות משמעותיות נוספות בציוד

  . קווי ייצור המספקים את מגוון המוצרים שמציעה החטיבה ללקוחותיה 3במפעל 

פועלת החטיבה הייצור של חלק מסל המוצרים של החטיבה הוא באמצעות ספקים במספר מדינות בהן 

  .עלויות השינוע ומכס, השיקולים לייצור מקומי הינם עלויות הייצור המקומי. מקומיים

  

  

  

  

  

  2012  2011  2010  

  %  ₪אלפי  % ₪אלפי  % ₪אלפי   רבעון

I 72,261  21.7 81,925  19.4 54,168  19.8 

II 93,628  28.1 109,137  25.7 66,340  24.0 

III 78,997  23.7 130,522  30.9 78,665  28.5 

IV 88,690  26.5 101,634  24.0 76,439  27.7 

 100  275,612 100  423,218 100 333,576  סך הכל
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 הון אנושי 2.11

  :החטיבהלהלן תרשים המבנה הארגוני של 

  
  

  :31.12.12פעילות התקשורת האלחוטית ליום  להלן פירוט מספר העובדים בתחום

  

   מספר עובדים  

  כ "סה  אפריקה דרום אמריקה מרכז אמריקה ישראל   

  9  -  -  3  6  מכירות ושיווק

  47  -  -  -  47  ייצור

  72  1  20  26  25  הנדסה

  44  -  19  11  14  כספים

  19  2  7  5  5  הנהלה

  128  12  55  45  16  ניהול ופיקוח

  147  13  49  48  37 תפעול ולוגיסטיקה

  68  1  5  24  38  מתקינים

  534  29  155  162  188  כ"סה

Executive VP 

Infracomex 
Mexico 

 

Mer Bolivia  

Mer Telecom 
Rwanda 

Sonincel 
Niger 

Mer Senegal E.Y.A. 
(Angola)  

Cellular Israel  

CEO 

Mer Chile 

Mer Peru  

Mer 
Colombia 

Mer 
Argentina 

South America Central America Israel Africa 

MOD 

Engineering Operation Marketing TI Finance 

Mer Telecom 
Tanzania 

Europe 

Holland 

Cyprus  

Mer Telecom 
Ghana  

Renewable 
Energy Israel  

Mer Telecom 
DRC  

VAS 

Mer Panama 
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 584 -31/12/2011ביום (במספר עובדי החטיבה עובדים  50 -של כ קיטוןחל , 2012במהלך שנת 

, הינו עקב הירידה בפעילות מר טלקום והחברות הבנות שלה במרכז אמריקה הקיטוןעיקר ). עובדים

ועד למועד הדוח לא חל שינוי מהותי במצבת כח האדם  31/12/2012מיום . דרום אמריקה ובאפריקה

  . של החטיבה

. ככלל העובדים מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים וחלקם זכאים למענקים על פי פרמטרים שונים

  .היקף מענקים אלה אינו מהותי

וד ולצורך כך חלק מעובדי הקבוצה בתחום פעילות זה נדרשים לעמוד בתנאי הסמכה מטעם ספק הצי

לחטיבה תוכנית הדרכה והכשרה המתבצעת בחברה עצמה ומחוצה . נשלחים לקורסים והכשרות שונות

האיכות והמקצועיות להם , לה במטרה לשמר את הידע הדרוש לביצוע העבודות ברמת הבטיחות

עלות ההכשרה והדרכת העובדים בחטיבה זו לרבות בנושאי בטיחות . נדרשת החברה מלקוחותיה

  .עבודה אינה מהותיתב

  .יםעובדבמי מהתלות  לא קיימת לחטיבה, להערכת החברה

  -חומרי גלם וספקים 2.12

. חומרי הגלם העיקריים המשמשים את הקבוצה בתחום התקשורת האלחוטית הינם פלדה ואבץ

הקבוצה חשופה לתנודות במחירי הפלדה והאבץ . החברה משתמשת בפלדה לצורך ייצור המגדלים

  .יבואנים עיקריים בארץ וממספרל "הפלדה נרכשת ישירות בחו, רוב על פי. בעולם

מראש במחיר  חודשים 6-לכהצטיידות החטיבה בפלדה הינה בהתבסס על תחזית עבודות עתידיות 

, בנוסף רוכשת הקבוצה חומרי גלם ומוצרים נוספים בהם ברגים. הנקבע במועד ההזמנה הראשוני

לחטיבה מספר רב של קבלני משנה בארץ ובעולם . הותי לחברהבהיקף שאינו מ' סולמות וכד, כבלים

  . 'הובלות וכד, עבודות הנדסה אזרחית, צביעה, גלוון באבץ חםשירותים שונים לרבות המספקים לה 

במסגרת  ומבנים ניידים ציוד חשמל, מזגנים, םגנראטורי: החטיבה רוכשת ציוד נלווה כגון, כמו כן

החברה מתקשרת עם ספקי ציוד , עם קבלת הזמנה מלקוח. החברה אותם מבצעת Turn-Keyפרויקטי 

  .ומזמינה את הציוד בהתאם למפרט הנדרש על ידי הלקוח

התקשרות החטיבה עם ספקיה בתחום זה מבוצעת באמצעות הסכמי מסגרת במסגרתם מוציאה 

שים את לרכישת חומרי הגלם העיקריים המשמ, נקודת זמןאותה הוק במחירים ל-החטיבה הזמנות אד

  . לעיל 2.9עיקר ייצור מתקני התקשורת נעשה באמצעות מר מתכת כאמור בסעיף . החטיבה

  חומר גלם פלדה

ביקוש של פלדה ה, להערכת החברה. שוק הפלדה הוא השני בגודלו לאחר הנפט במסחר סחורות

  .ה זוגם בתקופכיוון שמדינות מתפתחות צורכות פלדה , לטווח הרחוק יעלה לאחר ההאטה הכלכלית

  :החטיבה שואפת להקטין את החשיפה לתנודתיות במחירי הפלדה במספר אופנים

מחירי המוצרים שהיא מוכרת ללקוחותיה לסל הצמדות המושפע ממחיר הפלדה והאבץ הצמדת  .1

 .לחילופין על ידי קבלת מקדמות מהלקוחות אשר משמשות לרכישת חומרי גלם או

      , תייחסות לגורמים משתנים קשורים לחברההתוך ביצוע הזמנת חומרי גלם על בסיס תחזיות  .2

  .ללקוחותיה ולתנודות במחירי הפלדה
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  חומר גלם אבץ

מחירי האבץ נתונים לשינויים בהתאם . חלק מתהליך ייצור המגדל כולל גילוון באבץ חם, כאמור לעיל

  . למגמות בעולם ולרמת הביקוש לגילוון

  .ת הישירה של ייצור המגדלממחיר העלו 20%-מחיר הגילוון מהוה כ

לפחות מתוך סך רכישות  10%היוו  2012לחברה אין ספק כלשהו אשר רכישותיה ממנו בשנת 

  .החטיבה

אחוז מסך הקניות של  10-כמהווים ) תחום האנרגיה המתחדשת(אבץ ואלומיניום , פלדה, חומרי הגלם

אין , השונים להם נדרשת החטיבה לאור קיומם של ספקים רבים לחומרי הגלם, כמו כן. חטיבת הטלקום

  .ואין תלות בספק כלשהו" ספק עיקרי"ספק אחד אותו היא מחשיבה כ

  הון חוזר 2.13

מדיניות הקבוצה הינה לשאוף להתאמת רמות המלאי של חמרי הגלם ושל המוצרים בשלבי הגמר 

ם או לביקושים המשתנים על פי תחזית החברה וזאת על מנת ליתן מענה מהיר לביקושי, השונים

מתבססת על שני , בעיקר פלדה, מדיניות החטיבה ביחס להחזקת חומרי גלם. הזמנות חדשות

החטיבה הינן רמות מלאי . תחזית הצריכה של מוצרי החטיבה ומחיר חומרי הגלם בעולם: פרמטרים

  ).לעיל 1.6ראה גם ( 2012מכירות שנת בהתאם להערכת הנהלת החברה ל

, לאור ניסיון העבר. ופה של שנה או שנתיים למתקני התקשורתהקבוצה נוהגת ליתן אחריות לתק

  .העלויות בגין אחריות זו אינן מהותיות

אולם עדיין  ככלל שואפת החברה להתאים את מדיניות האשראי של הקבוצה ללקוחותיה אל מול ספקיה

  .קיים פער בין מועד התשלום לספקי החטיבה למועד הגבייה מלקוחותיה

. ימים כמקובל בשוק 90עד  30טיבה מעניקה ללקוחותיה אשראי לתקופה של בין הח -אשראי לקוחות

במרבית מהמקרים מקבלת החברה מקדמה עם חתימה על הזמנת העבודה אשר משמשת בעיקרה 

עמדה  2012בשנת . מרבית הלקוחות אינם מעמידים בטחונות כנגד האשראי הניתן להם. ג"לרכישת חו

ההיקף הממוצע של האשראי ללקוחות ). יום 111 -2011שנת (יום  163תקופת האשראי הממוצעת על 

הגידול בימי האשראי ). ₪אלפי  129,121 – 2011שנת ( ח"אלפי ש 148,887 -הסתכם ב 2012לשנת 

נובע מהתארכות תהליכי השלמת העבודות מול הלקוחות במרכז ודרום אמריקה ובמקביל מקיטון 

  .במחזור ההכנסות של החטיבה

. ימים כמקובל בשוק 120עד  30החטיבה מקבלת אשראי מספקיה לתקופה של בין  -פקיםאשראי ס

ותוצרת  רכישות של חומרי גלםחלק מלמעט , החברה אינה מעמידה בטחונות כנגד האשראי הניתן לה

  ). יום 51 -2011שנת (יום  62עמדה תקופת האשראי הממוצעת על  2012בשנת . ל"חומ גמורה

" גב אל גב"וחות לימי הספקים נובע מכך שהחברה אינה משלמת לספקיה בשיטת הפער שבין ימי הלק

  .כנגד התקבולים אותם היא מקבלת מלקוחותיה

החטיבה נוהגת לרכוש פלדה בהתבסס על תחזית עבודות עתידיות למספר , כאמור לעיל  - מלאי

, קבוצה חומרי גלםבנוסף רוכשת ה. חודשים מראש בכל פעם ובמחיר הנקבע במועד ההזמנה הראשוני

לחטיבה מספר קבלני משנה המספקים לה , מעבר לכך. ומוצרים נוספים בהיקף בלתי מהותי, ציוד

, על פי רוב. 'הובלות וכד, עבודות הנדסה אזרחית, צביעה, גלוון, עבודות ייצור של רכיבי מגדלים

  .התקשרות החטיבה עם ספקיה בתחום זה מבוצעת באמצעות הזמנות בהסכמי מסגרת
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מדיניות חטיבה זו הינה לקיים מלאי אסטרטגי גדול של תוצרת גמורה במטרה לספק מענה לדרישות 

מוצרי חטיבה זו ובעיקרם מגדלי תקשורת . הלקוחות המחייבות לעיתים זמן תגובה קצר ביותר

החלק . הלקוחות ברחבי העולם למרבמתוכננים בצורה המאפשרת שימוש גמיש ורחב של המוצרים 

  .מלאי הקבוצה שייך לחטיבה זו הארי של

  

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 2.14

. אס.סי.אם.טי, רוטל נטוורקס, מר טלקום: חטיבת הטלקום כוללת את החברות 1.1.13-החל מה

   .טק.טי.אר.ואו מ"תקשורת בע

 VAS-החברה רואה בתחום ה. ל חטיבת הטלקום"נכנס מר עוז עובדי לתפקידו כמנכ 1.3.13ביום 

)Value Added Services (תחום מתפתח בעיקר במדינות בהן היא פועלת.  

MFS-Mobile Financial Services - פיתחה מערכת תשלומים  טק.טי.אר.יחד עם או, מר טלקום

, כחשבון בנק המערכת מאפשרת לבעל המכשיר להשתמש בטלפון הסלולרי. ותקבולים למכשירי סלולר

בהן הגישה לבנק אינה , במדינות מתפתחות .ורתצוע תשלומים ולקבלת כספים כדוגמת משכככלי לבי

המערכת מאפשרת לבעל המכשיר הסלולרי לבצע פעולות שוטפות מבלי , זמינה כמו בעולם המערבי

  .שיצטרך להגיע פיזית לסניף הבנק

להערכת . MFSבחודש ינואר בוצע בהצלחה פיילוט עבור לקוח במדינה במערב אפריקה לשרות 

מ עם "מר טלקום מנהלת מו. 2013ברבעון השני של " חיה"ור לגרסה הנהלת החברה המערכת תעב

  .לקוחות נוספים למכירת שירות זה

וזאת במטרה לנצל , VAS-משאבים לפיתוח יכולות נוספות בתחום ה להפנותהחטיבה בכוונת , בנוסף

ולהציע לאותם לקוחות את קשרי הלקוחות הקיימים של החטיבה בכל המדינות בהן היא פועלת 

  .רותים נוספים מבוססי טכנולוגיה מעבר לשירותים המסורתיים אותם מוכרת החטיבה כיוםש

בכוונת החברה לשווק את מוצריה המסורתיים לצד המוצרים החדשים ולנצל את יכולת ההנדסה 

והלוגיסטיקה של החטיבה למתן מענה מהיר לצרכי הלקוח וכניסה לפעילות במדינות חדשות נוספות 

במקביל . יבה מאמצי שיווק אולם אין כל ודאות באשר למידת החדירה למדינות אלהבהן מרכזת החט

למדינות נוספות באמריקה הלטינית ואפריקה פועלת ותמשיך לפעול להרחבת פעילותה החטיבה 

   .ולמדינות נוספות בעולם

  

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 2.15

מיליון דולר תוך  100-לסך של כ 2013בהיקף המכירות בשנת  10%-של כ צופה עליההנהלת החברה 

 2013להערכת הנהלת החברה בשנת , בנוסף .מדינות חדשות שטרם פעלה בהן בעבר 2-כניסה ל

  .פרי פיתוחה MFSלקוחות  בשתי מדינות מערכות  2-תמכור החברה ל

כולל איחוד פיזי של משרדי (טק בחטיבת הטלקום .טי.אר.שינוי המבנה והכללת רוטל נטוורקס ואו

יאפשר לחטיבה לתת מענה רחב ומקצועי יותר ללקוחות הקיימים  )במחצית השניה של השנה ותרהחב

, לאחר איחדו המשרדים, כמו כן. וללקוחות חדשים של החטיבה במגוון רחב יותר של מוצרים ושרותים

החברה תבחן תהליכי התייעלות תפעולית בין החברות במטרה להביא לחסכון בעלויות הקבועות של 

  .יבההחט
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הערכות אלו מתבססות על . מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד והוא מבוסס על הערכות החברה

מידע זה יכול . משאים ומתנים בשלבים שונים אותם מנהלת החברה מול לקוחות פוטנציאליים

 ויתחדששלא להתממש במידה שלקוחות החברה יחליטו על הקטנת ההשקעות בתחום או במידה 

  .יפיננסהמשבר ה
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 תקשורת רחבת פסחטיבת -תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  3

 -כללי מידע 3.1

 הכוללת בין היתרת הפס וחטיבה זו עוסקת באספקת מוצרים ושירותים והקמת תשתיות תקשורת רחב

פרויקטים המשלבים תשתיות אופטיות של ניהול ביצוע ו, תכנון, תשתיות מחשוב ותקשורת מתקדמות

אספקת ציוד רשת , IPT -התקנות בתחום ה, התקנה ותחזוקה של סיבים אופטיים, צהוציוד ק ונחושת

לחטיבה , בנוסף. אספקת ציוד מוקדי שידור וכן תחזוקת מוצרים וציוד קצה, CATV  &IPבתחום  

  .ופתרונות אבטחת מידע לארגונים בתחום הבטחוני) רדיו(פתרונות תמסורת אופטיים ואלחוטיים 

אשר החברה , הפעילות בחטיבה זו מבוצעת באמצעות רוטל: בו החלים ושינויים תהפעילו תחום מבנה

ורוטל  ")אס.סי.אם.טי: "להלן(מ "תקשורת בע. אס.סי.אם.טי, שלהמהון המניות  86%-בכאמור מחזיקה 

  .על ידי רוטל 100%מ המוחזקות "תשתיות כבלים בע

 HOT( ,DATAכדוגמת (ווידאו RF בו החטיבה פועלת כולל שידורי  Broadband -תחום ה    3.1.1

כדוגמת טלפוניה ( VOICE -ו) כדוגמת אינטרנט מהיר על גבי רשת בזק או הטלוויזיה בכבלים(

, כדוגמת בזק(פועלים ספקי התשתית  DATA -בתחום ה). IPבטכנולוגית  LANעל גבי רשתות 

תחום זה כולל . )ן ובזק בינלאומי'נטוויז, 012כדוגמת סמייל (וספקי השירות ) HOT -סלקום ו

בטכנולוגיות , )במיוחד על גבי רשתות אופטיות(פעילות המשלבת יכולות אלחוטיות וקויות 

יכולות אלה .  ECI-ו Alcatel ,Cisco ,Siemens, Enterasysי חברות כדוגמת "המיוצרות ע

פתרונות אלה קיימים במערכות . מחייבות פתרונות של העברת נתונים בכמויות גדולות

המסופקות על ידי יצרנים שונים ומאפשרים לאינטגרטורים כדוגמת רוטל לאתר  תקשורת

העברת שידורי טלויזיה ( IPTV/OTT (Over The Top)פעילויות חדשות כדוגמת יישומים של 

 IPהעברת טלפוניה בטכנולוגית ( IPTושל ) השרות ספקי של ותבאמצעות רשת IPבטכנולוגית 

 ). באמצעות מגוון תשתיות

ב בארכוס "דולר ארה 540,000השקיעה רוטל סך של  2010עד  2007הלך השנים במ   3.1.2

 35.18% .מהון המניות של ארכוס 23.76% -בתמורה ל") ארכוס: "להלן(מ "טכנולוגיות בע

אשר החברה מחזיקה במניותיה במישרין  קסניהמהון המניות של ארכוס מוחזק על ידי 

 ,ותוכנה על חומרה המבוססות אפליקציות של ומכירה ייצור, בפיתוח עוסקת ארכוס .3ןובעקיפי

 מולטימדיה של תכני אמת בזמן ושידור ייחודית של המרה טכנולוגיה על התבססות תוך

  ).אודיו ונתונים, וידאו( דיגיטאליים

          במסגרת. ממניות חברת ארכוס 100%הושלם הסכם למכירת , 2012בינואר  31 יוםב 

 החברה ידיעת למיטב אשר, .ATX Networks Corpמניות ארכוס לבין בין כל בעלי  ,ההסכם

: להלן( בכבלים הטלוויזיה בתחום מוצרים ומשווקת מייצרת, המפתחת קנדית חברה הינה

"ATX(" ,רכשה ATX 100%  מהונה המונפק והנפרע של ארכוס)בתמורה") ההסכם: "להלן 

  :להלן כמפורט, ")רדול: "להלן(ב "ארה דולר מיליון 26 -כ עד של כוללת

 מיליון 12.5 -כ של בסך תמורה ארכוס מניות לבעלי שולמה, ההסכם על החתימה במועד .1

 ממועד חודשים 18 של לתקופה בנאמנות יופקדו דולר מיליון 1.15 -כ מתוכה, דולר

                                                            
 .5.2.8ה בקסניה ראה סעיף לפרטים אודות החזקות החבר 3
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 קסניה ושל רוטל של חלקן. המוכרים המניות בעלי התחייבויות להבטחת, העסקה השלמת

 4.5(ח "ש מיליון 17 -וכ )דולר מיליון 3.4(ח "ש מיליון 12.7 -כ הינו שהתקבלה בתמורה

  ;בהתאמה, )מיליון דולר

) כאלו ויהיוככול ( ארכוס ממכירות כתמלוגים ישולם דולר מיליון 13.5 -כ עד של סכום .2

 - כ עד הינו קסניה ושל רוטל של חלקן. ההסכם על החתימה ממועד שנים 3 של בתקופה

. בהתאמה, )מיליון דולר 4.75(ח "מיליון ש 17.9 - וכ) דולר מיליון 3.5(ח "ש מיליון 13

בגין מכירות , מיליון דולר 2.5בהתאם להוראות ההסכם ישולמו תמלוגים בסכום של עד 

 11וכן ישולמו תמלוגים בסכום של עד ,  2012בשנת  ATX -המוצר הנוכחי של ארכוס ל

בהתאם  2014 – 2012ס בשנים מיליון דולר בגין מכירות המוצר החדש של ארכו

חלקן של רוטל ושל קסניה  ;למפתחות חלוקת הכנסות ויעדי מכירות המפורטים בהסכם

 .בהתאמה, )אלפי דולר 448(ח "מליון ש  1.7 -וכ) אלפי דולר 328(ח "מליון ש 1.2 -הינו כ

 440 - עובר להשלמת העסקה חילקה ארכוס דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ, בנוסף .3

) אלפי דולר 159(ח "ש אלפי 600 -חלקן של קסניה ושל רוטל בדיבידנד הינו כ. פי דולראל

  .בהתאמה, )אלפי דולר 292(ח "מיליון ש 1.1 -וכ

 ח"ש מיליון 10.9 - כ של בסך כוללים רווחים ולקסניה לרוטל הניבה העסקה 2012בשנת 

 המכירות עדיבי  תעמוד  ATXלעמידת בכפוף. בהתאמה, ח"ש מיליון 15.3 -כ ושל

 של נוספים רווחים לרשום עשויות וקסניה רוטל, 2014 -ו 2013 לשנים בהסכם שנקבעו

  . לעיל 2 בסעיף לאמור בכפוף בהתאמה, ח"ש מיליון 14.2  -ו ח"ש מיליון 10.4 עד

 מהשלמת לחברה הצפוי והעתידי המיידי הרווחהמידע הכלול בדיווח זה בדבר 

- ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, פני עתיד הינו בבחינת מידע צופה, העסקה

 וגובה ארכוס מכירות היקף ובכללם, אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים, 1968

  .שישולם התמלוגים

, 2008בחודש אוגוסט  להלן 6.2.6סעיף  גם ראה –השקעה בפלייקאסט מדיה סיסטמס  3.1.3

") פלייקסט: "להלן(מ "עב בפלייקסט מדיה סיסטמס ב"דולר ארה 250,000השקיעה רוטל 

השקיעה רוטל סכום נוסף  2009בחודש יוני . מהון המניות של פלייקסט 5.6% -בתמורה ל

. נוספים מהון המניות של חברת פלייקסט 3.24%-ב בתמורה ל"דולר ארה 250,000של 

דולר  187,000העמידה רוטל לפלייקסט הלוואה המירה בסכום של  2010בתחילת 

מיליון  10בוצע סבב גיוס נוסף לפלייקסט בסך כולל של  2010טובר בחודש אוק. ב"ארה

הלוואת רוטל הומרה  זה בסבב. מיליון דולר לפני הכסף 4לפי שווי חברה של , דולר

  . למניות פלייקסט

אלפי דולר  163 -בוצע סבב גיוס אשר רוטל השקיעה בו כ, 2012במהלך חודש ספטמבר 

מהון המניות של  20.08%) בדילול מלא(והחברה  ל רוטמחזיקות  לאחר הגיוס . נוספים

  . נוספים  9.77%בנוסף קסניה מחזיקה  מהון המניות של פלייקסט והחברה . פלייקסט

על גבי   Triple Playציוד תקשורת למפעילי תקשורת המספקים שרותי מוכרתהחטיבה  3.1.4

 רשתבת פועלת להרחרוטל . בהולנד)  FTTH -Fiber To The Home(תשתית אופטית 
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בתקופת . ומוכרת ציוד תקשורת ללקוחות בעזרת המפיצים מפיצים במערב אירופהה

החברה צופה כי . שוויץ ופורטוגל, הדוח קיבלה רוטל הזמנות ראשונות מלקוחות בגרמניה

  .2013יתקבלו הזמנות נוספות לאספקת ציוד במהלך שנת 

, הלקוחות הפוטנציאלייםמידע זה הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על פגישות עם 

  . אותם מנהלת רוטל והערכות החברה בנוגע לביקוש הלקוחות מ"מו

טלקום שותפות  הוטהחברה כי רוטל התקשרה עם  הדיווח 2011 בספטמבר 20 ביום 3.1.5

: להלן( הוטבהסכם מסגרת לביצוע שדרוג ברשת התקשורת של ") הוט: "להלן(מוגבלת 

) אופטי ציודלמעט ( וחומרים ציוד רכישת, תכנון לרבות, Turn Key -בשיטת ה") ההסכם"

באזורים שיקבעו בהסכמת ") השדרוג עבודות: "להלן( התקשורת רשת של ותחזוקה

 . הצדדים

זכאית לתמורה בגין עבודות השדרוג בהתאם לכמות בתי אב שחוברו  רוטלעל פי ההסכם 

אבני דרך כפי  על בסיס, לכל מקלט אופטי באזור בו יבוצעו עבודות השדרוג כאמור

ככל שיתבקשו , תהא רוטל זכאית לתשלום בגין שירותי תחזוקה, בנוסף. שנקבעו בהסכם

וזאת בכפוף לזכויות ביטול , תקופת ההסכם הינה ארבע שנים ממועד חתימתו. הוטעל ידי 

החלה רוטל בביצוע  2011במהלך שנת . כפי שנקבעו בהסכם, מוקדם לכל אחד מהצדדים

במסגרת זכותה  2012במהלך שנת  .מוגדר ומוסכם יגיאוגרפזור עבודות השדרוג בא

. הודיעה רוטל להוט כי אינה מעונינת להמשיך בביצוע עבודות השדרוג, לביטול מוקדם

. רוטל תסיים שידרוג עבור שני מתחמים באזור שנקבע, בהתאם להסכמות בין רוטל להוט

   .ח"מליון ש 9.6 -כ הינההתמורה בגין שני המתחמים 

השינויים , למועד דוח זה, להערכת החברה :רווחיותווב בתחום הפעילות בהיקף ינוייםש 3.1.6

הממשלה לכניסת חברת החשמל לתחום   אישור  :הרגולטוריים בתחום פעילות זה כגון

שקיבלה הוט צפויים להגביר את התחרות בתחום תקשורת  ISP -שיון היהתקשורת ור

יהיו רשאים , חברות הכבלים וחברות הסלולר, רחבת הפס שכן מפעילי התקשורת השונים

שיחות , סלולרית, לספק את כל סוגי התקשורת ללקוח הסופי ובהם טלפוניה קווית

כדוגמת רכישת גרעין (שינוי הבעלות והמיזוגים בענף זה . וידאו ואינטרנט, בינלאומיות

טה בהוט רכישת השלי, קבוצת סבןי "רכישת פרטנר ע', י שאול אלוביץ"השליטה בבזק ע

גורמים ) י סלקום"ן ע'ורכישת נטוויז י פרטנר"רכישת סמייל ע ,י קבוצת דרהי"ומירס ע

בתשתיות אופטיות כדוגמת פריסת תשתית ל "היקף ההשקעות של החברות הנלגידול ב

לתמיכה ברוחב סרט של עד  ותשתיות בבית הלקוח ,י חברת החשמל"אופטית ע

100Mbps .חברת החשמל בתחום הסיבים האופטיים  להערכת החברה הניסוי שערכה

והניסוי בתחום זה אותו  במטרה להוות תחרות כספק תשתית מול בזק) FTTH(עד הבית 

עשוי להגדיל את היקף ההתקנות והעבודות של  2011החלה לערוך בזק בסוף שנת 

בשידורי  HD -הגדלת מגוון ערוצי ה. החטיבה עבור מפעילי התקשורת וספקי התקשורת

 VOB -וחדירת טלפונית ה לתחום הטלוויזיה הרב ערוצית   ISPכניסת חברותיזיה הטלוו

סיבים אופטיים בתחום תשתיות התקשורת לעשויים גם הם להגדיל את היקף הדרישה 

שדרוג רשתות הסלולר  .תחזוקה ושירות למוצרי קצה, התקנותולדרישה מוגברת של 
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עשוי אף הוא  םלפונים הסלולארייוהתאמתן לדרישה הגוברת לרוחב פס של משתמשי הט

 .להגדיל את היקף ההתקנות והעבודות עבור חברות הסלולר

התחרות  -התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו  3.1.7

בין חברות הטלוויזיה בכבלים המסורתיות לבין חברות הטלפוניה המספקות שרותי 

באירופה מחייבות את חברות הטלוויזיה   xDSLשתית על ת IPTVטלוויזיה דרך מערכות 

בכבלים להשקיע בתשתית אופטית רחבה כמעט עד הבית וזאת לצורך הספקת שרותי 

שרותי וידאו לפי דרישה וכמובן אינטרנט בקצבים גבוהים של , HDטלוויזיה באיכות גבוהה 

100Mbps .רתיות בחלק ממדינות מערב אירופה חברות הטלוויזיה בכבלים המסו

מספקות את ערוצי הטלוויזיה למפעילים אזוריים קטנים יותר ובעלי תשתית מודרנית 

שינוי זה יוצר אפשרויות עבור ספקי . כאמור לעיל, הנוגסים בשוק של המפעילים הגדולים

 . שעד כה לא עבדו מול לקוחות מסוג זה, כדוגמת החטיבה, ציוד ושרות קטנים יותר

בשנים הקרובות  –בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  שינויים טכנולוגיים שיש  3.1.8

י המפעילים "רותים המסופקים עיצפויים שינויים משמעותיים כגון הגדלת רוחב הפס והש

הקמת תשתית אופטית לחיבור בתים בישראל , של הוט  UFIשל בזק מול NGN(בישראל 

רשתות סיבים אופטיים  מסתמנת מגמה של פיתוח, בנוסף. והוטבזק , י חברת חשמל"ע

. מוסדות חינוך ומצלמות אבטחה, לצורך חיבור מבני ציבור מוניציפליותעל ידי רשויות 

 וטאבלטים) Smartphone(חכמים  סלולרייםעליה משמעותית בשיעור חדירת טלפונים 

מעלה את דרישת המשתמשים לרוחב פס ומביא את חברות הסלולר לשדרג את הרשתות 

כניסת . Data -רחבות פס המאפשרות הגדלת קיבולת שירותי ההקיימות לרשתות 

צפויים גורמים , בנוסף). מרכזייה וירטואלית( IPCentrixדרך שרותי ,  IPTטכנולוגית של 

 Over The Top שרותפרטנר להשתמש בתשתית רחבת הפס למתן ו סלקוםנוספים כגון 

שינויים טכנולוגיים אלה . וםכי במתכונתה בשוקהמתחרה בשידורי הטלוויזיה רב ערוצית 

 .מהווים הזדמנות לחטיבה לספק סל פתרונות נוספים לכל מפעילי התקשורת בארץ

  

הוזלת עלויות הייצור והקשר הישיר מול  :ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות גורמי 3.1.9

מאפשרים לחטיבה להיות תחרותית הן , היכולת ההנדסית שנצברה, ל ובנוסף"מחויצרנים 

במספר שווקים , למיטב ידיעת החברה. צריה והן בשילובם כחלק מפתרון כוללבאספקת מו

ערוצי טלביזיה אנלוגיים על גבי תשתית ( RF Over Lay לפתרונותקיים ביקוש  באירופה

משתמשת  בפרויקטים באירופה. מספקת רוטל אותם) Triple Playאופטית למתן שרותי 

יצרה , יכולות ההנדסה והשרות שלהעות במוצרים המיוצרים במזרח הרחוק ובאמצ רוטל

 .בסיס אמון ותמיכה במחיר תחרותי אצל מספר לקוחות

יכולת , הפעילות מתבססת על שרות כלל ארצי, בתחום התקנות ושירות -כניסה חסמי 3.1.10

מחסום , בתחום תחזוקת ציוד הקצה. וגיוס ופריסה של טכנאים ברחבי הארץ וצי רכב גדול

בתחום מכירת הציוד מחסום הכניסה . שקעה בציוד בדיקההכניסה הינו ידע בתחום וה

בדיקה והתאמת מוצרים אשר יענו על צרכי הלקוחות תוך , הינו יכולת הנדסית לפיתוח

   בתחום הקמת פרויקטים  .התחשבות בעלות הייצור ומציאת גורמי ייצור והתקשרות עימם

 .לת ביצוע וחוסן פיננסייכו, חסמי הכניסה הם יכולת הנדסית לתכנון ומציאת פתרונות
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 מוצרים ושירותים  3.2

תמסורת ומוצרים , מספקת שירותי אינטגראציה והתקנה של מערכות תקשורת Broadband-חטיבת ה

  .ללקוחות שונים

תחזוקה ושיפור של מערכות תשתית , הקמה, רוטל פועלת בתחומים אלו ועוסקת במתן שירותי תכנון

התקנת תקשורת רחבת , התקנת מוקדי שידור וידאו, ה בכבליםפריסת תשתיות לטלוויזי: בהיקף נרחב

מתן פתרונות מערכתיים ברשתות , אספקת רשתות תמסורת המבוססות על סיבים אופטיים, פס

ואספקת  ,Voice Over IPהתקנות בתחום האינטרנט המהיר והטלפוניה כולל , טלוויזיה בכבלים

 RFמוצרי , כבלים, ספקי כוח, משדרים ומקלטים, טיתמערכות תמסורת אופ: מוצרים וציוד קצה הכוללים

  .פרוטוקולים ופתרונות אבטחת מידע מודמים וממירי, ומיקרוגל

  -הבאים םהשירותיחטיבת התקשורת רחבת פס כוללת את 

ביצוע והתקנה של  מערכות סיבים אופטיים , פריסה, תכנון -תשתיות לתקשורת רחבת פס   3.2.1

אינטרנט , תקשורת נתונים, בכבלים ההטלוויזייים וצבאיים בתחום לגופים אזרח RFותשתיות 

  .התקנת ציוד קצה בבתי הלקוחות ושירותים נלווים נוספים, חיבור לרשת התקשורת, וטלפוניה

, תמסורת   כולל מכירת ציוד אקטיבי כגון מערכות  -מכירת והתקנת ציוד לתקשורת רחבת פס 3.2.2

מים ומערכות תמסורת וידאו והתקנתם ומכירת ציוד מוד, נתבים, ממירים, מקלטים, משדרים

 .ל"מפצלים וכדומה בארץ ובחו, כבלים, פסיבי כגון שקעים

עיקר פעילות החטיבה בתחום זה  -אספקת שירותי אחזקה ותיקונים של ציוד רשת וציוד קצה 3.2.3

לציוד קצה  In-warrantyהחלה החברה במתן שרותי  2011בשנת . yes-ו הינה מול חברת הוט

החברה . Sagemcom -ו Technicolorכדוגמת חברת נמכר בארץ על ידי יצרנים בינלאומיים ה

הגידול צפוי . צופה עליה בפעילות בתחום זה הן מול לקוחות קיימים והן עם לקוחות חדשים

במסגרת  .In-warrantyתחזוקה במסגרת  ממתן שרותי תחזוקה לציוד משומש ומתן שרותי

ו הועתקה פעילות המעבדה למעבדה חדשה היכולה להכפיל את כושר הגידול הצפוי בפעילות ז

 .)ציוד רשת, ספקי כח, מודמים, ממירים(תיקון ציוד הקצה 

מ אותו "מו, מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על פגישות עם הלקוחות הפוטנציאליים

  . צפוי בממוצע לתקופה מנהלת החטיבה והערכות החברה בנוגע לביקוש הלקוחות ולמספר תיקונים
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  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  3.3

להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות הקבוצה על פי המוצרים והשירותים העיקריים בתחום התקשורת 

  :2010- 2012 נים בש) ובאחוז מכלל הכנסות הקבוצה₪ באלפי (רחבת פס 

  

2010  2011  2012  

** ₪ אלפי (*) % ** ₪אלפי   (*) %  ** ₪אלפי  (*) %

  תשתיות לתקשורת רחבת פס  14.5  114,111  14.3 106,233  16.4 87,215

מכירת והתקנת ציוד לתשתיות   2.9  22,904  2.9  21,722  5.7 30,291

  תקשורת רחבת פס

אספקת שירותי אחזקה ותיקונים של  2.9  22,123  2.8  20,657  2.3 12,064

  ציוד קצה

  כ"סה  20.3  159,138  20.0 148,612  24.4 129,570

  

  .שעור ההכנסות מתוך סך ההכנסות במאוחד*

  .לצדדים שלישיים בלבד ואינם כוללים מכירות לחברות אחרות בקבוצה ןהמכירות הינ** 

 -ו 20%, 19.8%הוא  2010 -ו 2011, 2012שיעור הרווח הגולמי של תחום תקשורת רחבת פס בשנים 

 אלפי 28,209הוא  2010 -ו 2011, 2012הגולמי של תחום זה בשנים סכום הרווח . בהתאמה 19.3%

ברווח הגולמי נובעת  מגיוס עובדים  הירידה. ח בהתאמה"אלפי ש 25,354-ו₪ אלפי  29,553, ח"ש

, לקוח חדש בתחום ההתקנות מול לפעילות עובדים והכשרת גיוס, הערכות, והכשרתם לפעילות התקנות

ומשחיקה בשעורי הרווחיות של פעילות  הוטויקט שדרוג רשת התקשורת של נמוכה מהצפוי בפר מרווחיות

  .2012המעבדות במחצית השניה של שנת 

 לקוחות 3.4

ספקי , בזק, חברות הסלולאר, הלקוחות העיקריים של החטיבה בארץ הם חברות תקשורת כגון הוט

 ,לקוחות עסקיים, תקשורתאינגרטורים בתחום ה, לקוחות מוסדיים, בזק, משרד הביטחון, א"אינטרנט ומפ

-Tripleספקי שרותי , בתחום ציוד התקשורת מפיציםל הם "הלקוחות העיקריים של החברה בחו. וקיבוצים

Play  וחברות טלוויזיה בכבלים.  

הזמנה או הסכם אד הוק " (חד פעמית"שיטת ההתקשרות עם הלקוחות היא לעיתים על בסיס התקשרות 

התקשרות ארוכה יותר המבוססת על הסכמי מסגרת כדוגמת הסכמים ולעיתים ) שירות/ואספקת המוצר

והסכם מול סמייל למתן שירותי התקנה בבתי , עם הוט לתחזוקת רשת אופטית  ולתחזוקת ציוד קצה

  .לקוחות

ושרותי תחזוקה לציוד  NGN -החטיבה מספקת לבזק בעיקר מערכות תמסורת אופטית לטכנולוגית ה

  .ל בסיס הסכם מסגרת ומשא ומתן נפרד על כל הזמנהשיטת ההתקשרות היא ע. רשת

התקנות ופריסות , החטיבה מספקת לחברות הסלולר שרותי התקנות ותחזוקה של תשתית סיבים אופטיים

. ההתקשרות בתחום התשתיות האופטיות מבוססת על הסכם מסגרת. של רשתות תקשורת במבנים וציוד
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או /הזמנה ו, הצעות מחיר(נעשות על בסיס חד פעמי ת רשתות ומכירת ציוד סההתקשרות בתחום פרי

  ).שירות/הסכם ואספקת המוצר

 - ו, 11.4%,  9.5%מהוות  2010-ו 2011, 2012לחטיבה זו לקוח אשר הכנסות החברה ממנו בשנים 

  . מסך ההכנסות המאוחד של החברה בהתאמה 14.3%

  : סוגי לקוחות להלן פרטים אודות היקף ההכנסות החטיבה מחיצוניים בחלוקה לפי

  

  

    

  

  

  

  

  

  מסך ההכנסות המאוחדות של הקבוצה*   

  .ממכירות החטיבה הינם בישראל 94%-כ  

 שיווק ומכירות 3.5

לאחר הגשת הצעות מחיר וזכייה ) ובזק HOTכדוגמת (מכירת המוצרים מתבצעת מול מפעילי תקשורת 

  .במכרזים

מתבצעת באמצעות אנשי מכירות ומנהלי , פרויקטים ומוצרי תקשורת לכל הגופים לעיל, מכירת שרותים

להערכת החברה אין לה תלות במי  .לקוח המקבלים תמיכה הנדסית וטכנית ממחלקת ההנדסה בחטיבה

  .מגורמי השיווק האמורים

 צבר הזמנות 3.6

סמייל וחברות , חטיבה זו פועלת באמצעות הסכמי מסגרת עם הוט, עבודות התשתית וההתקנות בתחום

  בתחום . או הסכמי אד הוק/סלולר או באמצעות הזמנות ו

. מכירת והתקנת הציוד החברה פועלת בהליך של הזמנה ואספקה ולא בהסכמי אספקה ארוכי טווח

 במחציתצבר זה ימומש במלואו , ₪אלפי  4,821 -צבר הזמנות החטיבה מסתכם ל, המאזן לתאריך

  .2013 שנתהראשונה של 

 תחרות 3.7

החברה פועלת בסביבה תחרותית בה קיימים מספר רב של מתחרים הן בתחום השירותים והן בתחום 

  .המוצרים

2010  2011  2012   

(*) % ח"אלפי ש (*) % ח"אלפי ש (*) % ח"אלפי ש לפי פעילות (סוג הלקוח 

  )עיקרית של הלקוח

 טלוויזיה בכבלים  11.8 91,978  11.5  85,357 14.3 75,683
 חברות סלולר  3.0 23,026  2.0  15,417  2.9  15,650
 ISP-ו טלפוניהחברות   2.1  16,674  1.9  13,542  2.4  12,483
 'משרדים ממשלתיים ואחר  3.4 27,460  4.6  34,296  4.8 25,754

  סך הכל  20.3 159,138  20  148,612 24.4 129,570
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תנאי התחרות  .החטיבה מהווה גורם משמעותי בישראל בכל התחומים בהם היא פועלת, יחד עם זאת

  :ת מגווניםבהם החברה פועל

בתחום תשתיות סיבים  ,)קבוצת פל(מ "בע HELPCקיימים מתחרים כדוגמת  VOB-ה בתחום התקנות

  . מ"העיקרי שבהם הוא נקסטקום בע. מתחרים 2-קיימים עוד כ -אופטיים

החטיבה מתמודדת . מחיר וחוסן כלכלי, איכות: גורמים 3ההתמודדות מול המתחרים מתבססת בעיקר על 

אולם . לספק מוצרים ושירותים דומים במחירים נמוכים יותר, זמנית, פקים קטנים המצליחיםלעיתים מול ס

וארוכת טווח לא מצליחים ספקים אלה להוות אלטרנטיבה אמיתית , סיון החברהילאורך זמן ועל פי נ

  . מוכרת כגורם ותיק ומיומן בתחוםה, לחברה

 עונתיות  3.8

, עם זאת. רך השנים בפעילות רבה יותר בחודשי הקיץמאופיין לאו, HOTתחום ההתקנות עבור חברת 

להלן פרטים . אשר ישפיעו על פעילות ההתקנותן 'ונטוויזסמייל ,  HOT-יתכנו מבצעי קידום מכירות ב

  :אודות מכירות החטיבה בחלוקה על פי רבעונים

  

  

 

 

 

  

  

  

 הון אנושי 3.9

- מבנים נפרדים בקריית מטלון בפתח בשנימשרדי החטיבה ומעבדות התחזוקה לציוד קצה ממוקמים 

מרבית . השנה של השניה במחצית בחולון הקבוצה משרדי למתחם לעבור צפויים רוטל משרדי, קווהת

לחטיבה מספר סניפים בפריסה ארצית אשר . שירות ותחזוקה, עובדי חטיבה זו הינם צוותי התקנות

לאחר תאריך הדוחות הכספיים . הוטמשמשים למתן שרות והתקנות עבור הלקוחות הסופיים של חברת 

להלן תרשים המבנה הארגוני של תחום פעילות  אלו סניפים נסגרו, הוטם הפסקת פעילות ההתקנות מול וע

  :תקשורת רחבת פס

  2012  2011  2010  

  %  ₪אלפי   % ₪אלפי  % ₪אלפי   רבעון

I 42,013 27  31,521 21  28,122  22  
II 41,670 26  31,651 21  32,325  25  

III 41,991 26  39,849 27  34,054  26  
IV 33,464 21  45,591 31  35,069  27  

 100 129,570  100 148,612  100 159,138  סך הכל
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  לעיל 4.1.2לעניין מימוש ההשקעה בארכוס ראה סעיף  *

 .ביצועי החטיבהלחלק מאנשי המכירות ולהנהלת החטיבה מערכת תגמול הנגזרת מ –תגמול העובדים 

  :31.12.2012להלן פירוט מספר העובדים בתחום על פי המבנה הארגוני של תחום הפעילות ליום 

  

  מספר עובדים  סיווג

  14  מכירות ושיווק

  154  שירותי מעבדה ותיקונים

  263 אנשי שרות ותמיכה, מתקינים, טכנאים

 7  כספים

 7  הנהלה

 17  תפעול ולוגיסטיקה

  462  כ"סה

  

 2011ביחס למספר העובדים ליום בתום שנת  6%-בכ ירד 31/12/2012העובדים בחטיבה זו ליום  מספר

תיקון ותחזוקת ו ההתקנותתחום ב בפעילות קיטוןנובע מ קיטוןעיקר ה). 31/12/2011עובדים ליום  494(

  . ציוד קצה

 הוטההתקנות מול  פעילות מסגירת בעיקרהנובעת  הירידה. 350מספר העובדים עומד על , ח"הדו ליום

  .2013בחודש ינואר 

  

 

 שרותי מעבדה

 רוטל תשתיות
 מ"כבלים בע

  אס.סי.אמ.טי
 מ"שורת בעתק

 התקנות עבור
  ן'נטוויז

 012 סמייל ועבור

 פלייקסט מדיה
  מ"סיסטמס בע

4.44% 

  מכירת
 והתקנת ציוד

והתקנות  ביצוע, תכנון
 תשתיות תקשורת של

  נטוורקס רוטל
 מ"בע
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  מוצרי תקשורת וספקים, חומרי גלם 3.10

רכיבים , ציוד תקשורת(לתיקונים ולמכירה , לפרויקטים, חומרי הגלם ומוצרי תקשורת המשמשים להתקנות

. הינם זמינים מספקים רבים בארץ ובעולם) 'ציוד עזר להתקנה כגון ברגים מקדחים וכו, אלקטרוניים

  . רכישה מספק כלשהו תלויה בזמינות המוצר הנדרש ובמחירו החלטה על

לאור , כמו כן. מסך רכישות הקבוצה 10%היוו מעל  2012לחטיבה אין ספק אשר רכישותיה ממנו בשנת 

אין לחטיבה ספק אחד אותו , קיומם של ספקים רבים לחומרי הגלם השונים והציוד להם נדרשת החטיבה

לחטיבה הסכמי בלעדיות עם מספר ספקי . חטיבה אין תלות בספק כלשהול". ספק עיקרי"היא מחשיבה כ

  . ציוד

 הון חוזר    3.11

  .מדיניות החזקת מלאי מבוססת על מינימום מלאי בכל נקודת זמן

תקופה זו מגובה לרוב ). לרוב לתקופה של שנה(ללקוחות החברה ניתנת אחריות למוצרים שמסופקים 

  .טיבההמתקבלת מספקי הח" גב לגב"באחריות 

מרבית המוצרים וציוד העזר אותם רוכשת החטיבה הינם זמינים ולכן אין החברה נוהגת להצטייד במלאים 

החטיבה פועלת מול ספקים אמינים ובאיכות מוצרים גבוהה ולכן כמעט ולא נדרשת להחזרות ציוד . גדולים

 .לספקים

חבת פס אשראי לתקופה של בין הקבוצה מעניקה ללקוחותיה בתחום פעילות תקשורת ר -אשראי לקוחות

בשנת . הלקוחות אינם מעמידים בטחונות כנגד האשראי הניתן להם. ימים כמקובל בשוק 126עד  60

ההיקף הממוצע של האשראי ). יום 113 – 2011(יום  94עמדה תקופת האשראי הממוצעת על  2012

הירידה ). ₪מיליון  46 -הסתכם בכ 2011בשנת (₪ מיליון  46 -הסתכם בכ 2012ללקוחות בשנת 

שחתמה רוטל למכירת חובות  מהסכםנובעת בעיקרה כתוצאה  2012בתקופת האשראי הממוצעת בשנת 

הסיכונים וההטבות , הפקטורינגעם קבלת תשלום מחברת , על פיו, ההפוך הפקטורינגלקוח בשיטת 

בוטל , תאריך המאזןלאחר . ללא זכות חזרה לחברה הפקטורינגהקשורים בחובות הלקוח עוברים לחברת 

  . הסכם זה

הקבוצה מקבלת אשראי מספקיה בתחום פעילות תקשורת רחבת פס לתקופה של בין  -אשראי ספקים

מפעילה קבלני משנה בתחום ההתקנות  החברה. ימים כמקובל בשוק 100+ עד שוטף  ימים 40+ שוטף 

  . ימים 15+ תנאי האשראי לקבלנים אלו עומד על שוטף 

עמדה תקופת האשראי הממוצעת , 2012בשנת . מידה בטחונות כנגד האשראי שניתן לההחברה אינה מע

נובעת בעיקרה מגידול  2012הירידה בתקופת האשראי הממוצעת בשנת ). יום 74 -2011(יום  61על 

  .בהיקף הפעילות עם קבלני המשנה בתחום ההתקנות

  יעדים ואסטרטגיה עסקית  3.12

, שירותי התקנות(תחומי פעילותה הנוכחיים  להרחיב אתהינה קית של החברה סהאסטרטגיה הע 3.12.1

מכירת מוצרים , פיתוח פתרונות ,מתן פתרונות תמסורת לטובת שרותי פס רחב ,הקמת פרויקטים

החטיבה לפרויקטים תוך שימת דגש על הרחבת פעילות ) למפעילי תקשורת ותחזוקת ציוד קצה

ועד  ינג'בטכנולוגית המיקרו טרנצ מתכנון דרך הנחת התשתיות הדורשים מתן פתרון והנדסה מלא
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החברה שמה דגש על איתור לקוחות , בנוסף. ל"לאינטגרציה והפעלה של ציוד אקטיבי בארץ ובחו

החברה מתכוונת . חדשים באירופה למוצרים ופתרונות אותם החברה מיישמת בהצלחה כיום

לחטיבת מערכות על מנת למקסם את יכולת  להעמיק את שיתוף הפעולה בין חטיבת הפס הרחב

בראשון לציון " מבט ראשוני"בפרויקטים בארץ כגון פרויקט  Turn Keyהקבוצה לתת פתרונות 

 1.6 ראה נוסףלמידע (" עיר בטוחה בבואנוס איירס ארגנטינה"ל כגון פרויקט "ובפרויקטים בחו

 )לעיל

לצורך מתן , יות של החטיבההאסטרטגיה תיושם באמצעות המשך פיתוח היכולות ההנדס 3.12.2

ל תוך שימוש וניצול המרכזים "הקמת ערוצי שיווק חדשים בארץ ובעיקר בחו ,Turn Keyפתרונות 

וחטיבת המערכות הניסיון וקשרי הלקוחות של חטיבת הטלקום , יכולות השיווק, הלוגיסטיים

עילות מול יצרנים פיתוח יכולות תחזוקת ציוד הקצה וכניסה לפ, ובישראל במרכז ודרום אמריקה

 .רכישה ומיזוג של חברות נוספות, בתחום ובחינת אפשרויות של הקמה

הדרישה הגוברת להגדלת רוחב הפס  -שמירה על הקיים וניצול הזדמנויות בשוק התקשורת 3.12.3

, מירס, סמייל, פרטנר, בזק(בחברות תקשורת נים האחרונות ללקוחות הסופיים ושינוי הבעלות בש

HOT ,אשר יצרה קבוצות תקשורת גדולות בשוק הישראלי וכניסת גורמים חדשים ) ן'זסלקום ונטווי

מהווה הזדמנות לחטיבה להגדיל את בסיס הלקוחות שלה ואת ) חברת חשמל(לשוק התקשורת 

 .היקפי הפעילות עימם

כבישי : ומוניציפליות תחום נוסף בו פועלת החברה הוא תשתיות תקשורת לתשתיות לאומיות 3.12.4

מוסדות  ,נמלים, תחבורה ציבורית, רכבות ורכבות עירוניות, מחלפים, מנהרות, אגרה מופרטים

 תחום זה צפוי להתפתח עקב עידוד הממשלה, להערכת החברה. וכדומה מבני ציבור, חינוך

 . להשקעה בתחום ורשויות מקומיות

 .בשוק הבטחוני החטיבה צפוייה לשמור על היקף פעילותה 3.12.5

פה פני עתיד המבוסס על הערכות פנימיות של החברה והוא מסתמך המידע בפסקה זו הינו מידע צו

פגישות , ל אליהם ניגשה החטיבה"מכרזים בארץ ובחו, על גידול בפועל של חלק מפעילויות החטיבה

לחברה אין כל ודאות מ המתנהלים עם לקוחות החטיבה ולקוחות חדשים אולם "עם לקוחות ומו

  .בהתממשותו

  

  רובה צפי להתפתחות בשנה הק  3.13

  :החטיבה צופה התפתחות במספר מישורים עיקריים

 .הגדלת נפח הפעילות ומספר הלקוחות בתחום תשתיות התקשורת )1

  .הפתרונות והשרותים של רוטל בתחום התקשורת בארץ, הרחבת סל המוצרים )2

ל תוך "הרחבת הפעילות בתחום פתרונות התקשורת הכוללים שהחטיבה מציעה ללקוחות בחו )3

 וצי שיווק חדשים באמצעות נציגים מקומיים באירופההתבססות על ער

  HOT,מול חברת  -הרחבת הפעילות באספקת שירותי אחזקה ותיקונים של ציוד רשת וציוד קצה )4

yes ויצרני הציוד. 

   . של חטיבת המערכות בפרויקטיםל באמצעות שילוב החטיבה "הרחבת הפעילות בארץ ובחו )5
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מפעיל (א "לחברות המפ Turnkeyת מענה וות אשר נותנפותחו בחטיבה יכול האחרונות בשנים  )6

 2010-2012 בשניםרוטל הגדילה את פעילות בתחום זה . גז ודלק, ציבורית תחבורה, )ארצי-פנים

  .2013וצופה כי  הקפי הפעילות של החטיבה מול לקוחות אלו ימשיכו לגדול גם בשנת 
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 מערכותחטיבת - התאגיד לפי תחומי פעילות תיאור עסקי     4

 מידע כללי  4.1

  : עוסקת בארבעה תחומים עיקרייםהבטחון חטיבה 

  ייעוץ והקמת מערכות משולבות בתחום הביטחון)Defense ( האבטחה)Homeland Security( 

 ;)Intelligence(והמודיעין 

 לשימוש צבאי ואזרחי מערכות קשר; 

 כות הסביבה ומטאורולוגיהמערכות ניטור ובקרה בתחום אי; 

 פרויקטים משולבי פלטפורמות יבילות.  

  

  ):אם צוין אחרת אאל 100%ההחזקות הינן (להלן מבנה סכמטי של החטיבה 

  

  'צד ג השהינ ב"חברה רשומה בארה, North American Mobile Systemsזקות על ידי חיתרת המניות מו* 

ביצוע והקמת פרויקטים רב תחומיים , הכולל תכנוןמר מערכות מרכזת את תחום שילובי המערכות 

  . בנושאים בהם פועלת החטיבה

טקמר מהווה מרכז פיתוח ושיווק מוצרים ייחודיים המביאים לידי ביטוי את הטכנולוגיות שפותחו במסגרת 

אודיו , הטכנולוגיות בהן משתמשת טקמר כוללות עיבוד ספרתי של אותות וידאו. ל"החטיבה בארץ ובחו

  . אלחוטיות וקוויות IPתונים והפצתם ברשתות ונ

מספקת  )72.5%4י מר מערכות "מוחזקת ע") (אתנה" :להלן(מ "יישומים בטחוניים בע 3.אס.י'אתנה ג

. מוסדות מדינה וממשלות ברחבי העולם, טחון ועל לקוחותיה נמנים גופים פרטייםישרותי יעוץ בתחום הב

 ניסיוןשנות  40-מטיבית ושירותים אשר מבוססים על יותר לאתנה יכולת מתן פתרונות אבטחה פרואק

פתרונות מבוססי תוכנה לניהול ידע בארגוני בתקופת הדוח המשיכה אתנה בפיתוח . בלוחמה בטרור

וניתוח מידע  לאיסוף Cy-Humint כדוגמת והחלה בפיתוח פתרונות חדשים") CK2I"(ביטחון ואבטחה 
                                                            

  'יתרת המניות מוחזקות על ידי אנשים פרטיים שהינם צד ג 4

מר מערכות  
אבטחה  

ותקשורת  
מ"בע

Mer 
Inc.

 3.אס.י'אתנה ג
יישומים בטחוניים 

)72.5%(מ "בע

Athena GS3 
de Mexico

טקמר 
מ"בע

Techmer Inc.

Techmer 
NAMS LLC 

*(72.5%) 

Mer Systems 
S.A. (Argentina)

. טק.טי.אר.או
מ  "מערכות בע

)65%(

Mer 
Security 
Mexico

Mer Panama
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אתנה נוסדה על ידי . להלן 3.2ראה גם סעיף .  ופורומים חברתיות רשתות, גלויים אינטרנטייםממקורות 

במטרה לתת מענה בפן הבטחוני , ר דירקטוריון אתנה"המכהן כיו ,)ראש המוסד לשעבר( שבתי שביט

, התערבות ראשונית של כוחות חירום, אבטחה ימית, אבטחת תעופה, המודיעיןלתחומי והלחימה בטרור 

  .ניהול משברים ומערכות אבטחה לתחבורה ציבורית המונית ,תשתיות מערכתיות קריטיות

אפליקציות מבוססות כרטיסים  ומשווקת מפתחת ")ORT"או " .טי.אר.או:"להלן( - מ"מערכות בע. טק.טי.אר.או

. ולקחות בתחום התחבורה הציבורית) כדוגמת מפעילים סלולאריים(ללקוחות בתחום הסלולאר חכמים 

אופציה על מימוש ה ORTלבעל המניות של מר מערכות הודיעה  2012ברבעון הראשון של שנת .

לאחר  .הנוספים אינו מהותי לחברה 15%-סך רכישת ה .ORTנוספים מהון המניות של  15%לרכישת 

  .טי.אר.מהון המניות המונפק של או 65%מימוש האופציה מחזיקה מר מערכות 

למאמצי , להערכת הנהלת החברה. ₪יון מיל 206-לחטיבת המערכות צבר הזמנות למועד הדוח של כ

השיווק ולהשקעות בפיתוח מוצרי החטיבה יש פוטנציאל לגידול נוסף בצבר ההזמנות ובהכנסות החטיבה 

  .בשנים הבאות

   :החטיבה השרותים והמוצרים אותם מספקתאור של ילהלן ת

ן ואבטחה אספקה ואחזקת מערכות ביטחו, הקמה, אינטגרציה, תכנון, יעוץ -בטחון ואבטחה 4.1.1

מסילות , מעברי גבול, בתי כלא, נמלי תעופה, לאתרים רגישים ומורכבים כגון נמלים ימיים

הקמת מרכזי שליטה לאומיים או פרויקטים  "ערים חכמות","ערים בטוחות", ותחנות רכבת

פרויקט נוסף שבצעה . בפנמה" SUME 911"לאירועים מיוחדים כגון הקמת מערך חירום 

. דוח הינו התקנת מערך חסימה סלולארי במספר בתי כלא במרכז אמריקההחטיבה בתקופת ה

הפרויקטים משלבים טכנולוגיות אבטחה רבות כגון תוכנות שליטה ובקרה אשר פותחה במחלקת 

מערכות הגנה , )ס"טמ(טלוויזיה במעגל סגור מערכות , )יקס'מנג(פיתוח התוכנה של מר מערכות 

מערכות הקלטה , מערכות זיהוי תנועה, מערכות בקרת כניסה, גדרות אלקטרוניות: היקפיות כגון

לפרויקטים  ")System Integrator("חטיבה משמשת כאינטגרטור מערכתי ה. ושיקלוט ועוד

) C4I(ב צבאיות "שו/מערכות קשר, מערכתיים מורכבים בתחומי מערכות הביטחון והאבטחה

 . וכדומה

המצב הגיאופוליטי הכללי : ע ממספר מגמות כגוןתחום מערכות הביטחון והאבטחה בעולם מושפ  

, )הגירה בלתי חוקית במעברי גבול ועוד, שיתופי פעולה, סכסוכים, מלחמות, איום(בין המדינות 

החלטות (רמת הפשיעה במדינות השונות , רמת איומי הטרור ופיגועים מצד ארגוני הטרור

ואירועים חריגים שהשפיעו באופן ) אסטרטגיות שנלקחות במדינות מסוימות בהתייחס לפשיעה

מלחמה : המודעות ההולכת וגוברת במדינות העולם בנושאים. מהותי על מדיניות עולמית

, מלחמה בהברחות בלתי חוקיות וכדומה, מלחמה בבעיות הגירה בלתי חוקית, בפשיעה מקומית

החטיבה  בתחום זה קיבלה. עשויים להשפיע על ביקושים למערכות בתחום הביטחון והאבטחה

וביניהם יעוץ ואספקת מערכות אבטחה  2012בשנת  שבוצעו 2011מספר הזמנות בשנת 

ויעוץ והדרכה ליחידות משטרה שונות במדינה ) לאבטחת תחנות מטרולרבות (לחברת רכבות 

  . במרכז אמריקה

החטיבה מקדמת תפיסה זו בעולם ומבצעת פרויקטים מעין אלו במספר רשויות מקומיות ועיריות   

  . אפריקהבאמריקה וומדינות נוספות ב ארגנטינה ,מקסיקו, בישראל
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הינו שלב ראשון במגמה עולמית של ) Safe City(כמו כן מעריכה החברה כי תחום העיר הבטוחה   

אשר משלבות מערכות עירוניות רבות לכדי יצירת סביבה , )Smart City(פיתוח ערים חכמות 

פ אסטרטגיים עם חברות "פיתוח ושת, יכי מחקרלשם כך מקדמת החברה תהל. חכמה לעיר

  .ל"כל זאת על מנת לייצר ערך מוסף טכנולוגי ותורתי בתחום הנ, מובילות

חתמה על הסכם עם מדינה במערב אפריקה להקמת ) 72.5%( נכדהבתקופת הדוח חברה   

איתור והכשרת כוחות ובניית נהלי אבטחה לצורך הבטחת ועידת ראשי , תשתית טכנולוגית

אלפי  18,000-כ בתמורה של המדינות דוברות הצרפתית שהתקיימה במדינה בתקופת הדוח

  2012הפרויקט הסתיים בהצלחה ברבעון הרביעי של שנת . דולר

הקבלן המבצע שהינו  לקוחלבין ) 72.5%( נכדהנחתם הסכם בין חברה תקופת הדוח ב, כמו כן  

פלטפורמת  להקמת מערכת ניו יורק ,במנהטן NY-NJ Port Authorityעבור  WTC1של בנין 

במסגרת הפרויקט החברה  ").הפרויקט: "להלן( בבנייןלכוחות חרום והצלה  תקשורת אחודה

אשר תיתן כיסוי תקשורתי לשימוש כלל , תתקין ותתחזק מערכת תקשורת, תספק, תייצר, תפתח

משך . לפי דולרא 11,000 -היקף הפרויקט הוא כ .במדינה כוחות ביטחון וההצלה באתר מרכזי

למעט מרכיב ( 2013ןצפוי להסתיים ברבעון השלישי של שנת  חודשים 18ביצוע הפרויקט הינו 

  ).ממועד אישור קבלת המערכת פתנוס שנההתחזוקה אשר ימשך 

כל המגמות שצוינו לעיל השפיעו על גידול בביקוש למערכות ביטחון ואבטחה בשוק המקומי   

קיטון , מנגד. מאידך ועל כניסת מתחרים נוספים מחד בוהים יותרוהבינלאומי והפניית תקציבים ג

טחוניות יגרם לכך שחברות ב, במדינות רבות )בניגוד לאזרחי( בתקציבי הביטחון הצבאיים

גדולות שניזונו מתקציבי הביטחון צבאיים הפנו חלק ניכר ממאמציהן לשוק מערכות האבטחה 

)HLS( ,ודבר זה הגביר את היקף התחרות , הן הקודמותשהינו שוק משיק וסינרגטי ליכולותי

  . בשוק

שילוב , פיתוח תוכנה ותכנים, מר מערכות עוסקת בתחום זה בתכנון -איכות וניטור הסביבה 4.1.2

מתקני בקרה ותחנות , )Public Utilities(ואספקת מערכות ניטור ובקרה לתשתיות עירוניות 

הפרויקטים בתחום זה . רום ומטאורולוגיותע מטאורולוגית קרק, שפכים, מים, לניטור איכות אוויר

, הינם עתירי ידע וטכנולוגיה ונשענים על חלק ממוצרי ופתרונות החברה בתחום תוכנות הניהול

בתחום זה גוברת המודעות הבינלאומית לפגיעה באיכות , להערכת החברה. בקרים והתוכן

מפעילות האדם דוגמת פגיעה בסביבה נגרמת . הסביבה בעיקר במדינות המפותחות בעולם

עלייה מתמדת , גורמים כגון צפיפות אוכלוסייה. כרייה וחציבה, תעשייה, ייצור חשמל, תחבורה

הרחבת מעגל המדינות , בנוסף. ברמת החיים ותנאים מטאורולוגיים אף מחמירים את הבעיה

החברות באיחוד האירופי והחלת התקנים והנורמות מביאה להרחבת שוק רשתות הניטור 

והצורך בכלי ניתוח , לצד התקדמות טכנולוגית בשוק הנתחים והחיישנים, מגמות אלו. עולםב

ותצוגות מתקדמים לניהול משאבי הטבע והסביבה יקדמו מימוש פתרונות ניטור רחבים 

להשפעה הסביבתית על האדם רשת הניטור ועד , ובמעגלים שונים מרמת מקור הפליטה

  .בקהילה

ם חברה מובילה בעולם בתחום מערכות מטאורולוגיה בתחומי חישה בתחום זה לחברה הסכם ע  

החטיבה מוכרת מערכות אלו כחלק מפתרון מערכתי כולל לגופים שונים ביניהם . מרחוק ורום
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החברה בוחנת תוכניות לשיתוף פעולה עם חברות , בנוסף. משרדי ממשלה בארץ ובעולם

  .מובילות בעולם

, של מערכת הביטחון בישראל, ")צבא יבשה דיגיטאלי("ד "ת ציבמסגרת תוכני -מטאורולוגית רום  

 2009בשנת . החברה סיפקה מערכת אב טיפוס למטאורולוגית רום עבור חיל התותחנים

תקציב . התקבלה הזמנה ממשרד הביטחון לאספקת מערכות נוספות על בסיס תכנית רב שנתית

ספקה בתקופת החטיבה . דרתיותלמימוש אספקות ס) FMF(זה כולל בחלקו נתח בכספי סיוע 

  .2013פרויקט זה יסתיים בשנת . הדוח גרסה ראשונה של המערכת להערכת הנהלת החברה

לגופים ) ניידים(בתחום זה מספקת החטיבה מתקנים יבילים  -פרויקטים ופלטפורמות משולבות 4.1.3

, קנים ניידיםאספקה והתקנה של מת, כבילה, חיווט, ייצור, הנדסה, העבודה כוללת תכנון. שונים

מתקנים אלו משמשים את לקוחות החטיבה לשימושים שונים כגון שימוש . על פי דרישות הלקוח 

 . צבאי ושימוש רפואי

כרטיס כדוגמת (מפתחת אפליקציות מבוססות כרטיסים חכמים  ORT -תחום כרטיסים חכמים 4.1.4

לם התקשורת לעו SIMכרטיסי , תהמשווק היום אצל כל חברות התחבורה הציבורי" קו-רב"

עם חטיבת הטלקום וחטיבת  ORTשיתופי פעולה של המשיכו  2012בשנת ). 'הסלולארית וכו

שיתופי פעולה אלה כוללים מחקר ופיתוח מוצרים חדשים ללקוחות בתחום הטלקום . המערכות

-כדוגמת ה(וחטיבת הטלקום  יקטים אותם מבצעת חטיבת המערכותומוצרים משלימים לפרו

MFS (חטיבות הקבוצה לבין שיתופי הפעולה בין, הלת החברהלהערכת הנ ORT  ימשיכו

 .בעיקר עם חטיבת הטלקום, ויתהדקו

, הקמת תשתיות, הכוללים תכנון Turn-Keyמבוצעים כפרויקטי  בחטיבההפרויקטים , ככלל  

הטמעה והדרכת המשתמשים וכן שירות ואחזקה בחוזים ארוכי , אינטגרציה, פריסת מערכות

מערכות אלו . ב מערכות מגוונות בפרויקט הופך לנתח משמעותי במרבית הפעילויותשילו. טווח

 . מתוצרת החברה ומוכללות לפתרון אחדנרכשות חלקן מיצרנים שונים וחלקן 

בחלק מהמקרים בהם  -תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, מגבלות חקיקה 4.1.5

) לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים, צבאות(ל "בחוהחטיבה מעוניינת לייצא את מוצריה ללקוחות 

מ "האישור מתיר לחטיבה לנהל מו). האגף ליצוא בטחוני במשרד הבטחון(י "יש צורך באישור אפ

חל על החטיבה איסור למכירת , ל"ללא האשור הנ. ולמכור ציוד מוגדר ללקוח או מדינה ספציפיים

ד הביטחון מחייבת מספר ספק לחברה הפעילות מול משר, בישראל. המוצרים נשוא הבקשה

 המורשכספק  הרישומהשלימה מר מערכות  את  2010בשנת . מוצרים/המספקת את השרותים

 ואף ם "להשתתף במכרזים שונים של האו ההחבר ההחללאחר השלמת התהליך . ם"של האו

  .ם באפריקה ובמרכז אמריקה"סיפקה מוצרים מתחום המטאורולוגיה לגופים שונים של האו

 המאבק בשוחד של"שראל לאמנה בדבר והצטרפות י OECD -בעקבות הצטרפות ישראל ל  4.1.6

להטמיע וליישם  ,ותוך כך החברות ,מחויבת המדינה" עובדי ציבור זרים בעסקאות בינלאומיות

, על מנת להימנע מהפרת הוראות הדין .Compliance Program -תוכנית ציות למניעת שחיתות

וא ביטחוני מוטלת החובה להטמיע בקרבו נורמות למניעת תשלום שוחד על תאגיד העוסק בייצ

את תכנית הציות  הכוללקוד אתי  אימצה מר מערכות 2012במהלך שנת . לעובדי ציבור זרים

  כחלק מקוד אתי שאומץ בקבוצה כולה ל"הנ
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ה לקוחות החטיב -התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו 4.1.7

 R/VOIP )Radio/Voice Over Internetבתחום מערכות הקשר אימצו באופן מלא את טכנולוגיות 

Protocols( יכולת ההתממשקות למוצרים הקיימים . וכל מוצר חדש נדרש לעבוד בתקנים אלה

 .בשוק מהווה חסם כניסה שבלעדיו לא ניתן לחדור לשווקים אלו

לים בעיקר את היכולת להתאים את המוצרים של גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות כול 4.1.8

יכולת להתממשק עם מוצרים של ספקים , החטיבה לדרישות ולתקנים של השוק בו היא פועלת

וצר בסיס יומכירת מוצרים  ללקוחות מוכרים כך שי) טכנולוגית ופיזית(אחרים או מוצרים מיושנים 

ם הלקוחות באמצעות חוזי שרות שמירת הקשר ע, כמו כן". לקוחות עוגן"לקוחות המהווה 

כמו גם מאפשרים , ותחזוקה רב שנתיים מאפשרים לחברה לשמור על קשר שוטף עם הלקוח

 .לחברה ליצור בסיס תזרים מזומנים והכנסות שאינו תלוי בגורמים שאינם בשליטת החברה

מי חס, כפי שהוזכר לעיל -חסמי כניסה עיקריים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם 4.1.9

הכניסה לחטיבה זו הינם יכולת אימוץ של טכנולוגיות מתקדמות יחד עם השקעה כספית ניכרת 

הקצב המהיר של השיפורים הטכנולוגיים גורם לכך שחברות קטנות לא . בפיתוח לאורך זמן

השפעתם של חסמים בתחום זה פוחתת באופן . יכולות לאמץ טכנולוגיות אלו עקב חסם כלכלי

ר כניסה של ספקים נוספים בעלי מבנה עלויות תחרותי יותר היכולים לספק דבר המאפש, עקבי

קיים חסם נוסף של מתן , בפרויקטים בעלי מרכיב שרות ותחזוקה. פתרונות בעלויות נמוכות יותר

 .והחזקת מוקד לצורת מענה ללקוחות החטיבה 24/7שרות 

תקופות האחריות להן מחויבת  -חסמי יציאה עיקריים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם 4.1.10

החטיבה בפרויקטים השונים אותם בצעה וערבויות הביצוע אותם הגישה החטיבה במסגרת 

 .ויקטים אותם היא מבצעתרהפ

 תחום מוצרים ושירותים  4.2

  :תחום המוצרים של החטיבה מחולק כלהלן

. חברת טקמר מפתחת ומשווקת מערכות קשר לשימוש צבאי ואזרחי -מערכות קשר 4.2.1

מערכת אינטרקום דיגיטלית המותקנת על גבי  - MDISערכות קשר אלו כוללת את מ

  ).להלן 4.4.1ראה גם ( mACSומשפחת מוצרי ) רכב קרבי משוריין(מ "רק

מרוכז ומנוהל בחברת  -כרטיסים חכמים ואפליקציות המיושמות על כרטיסים חכמים 4.2.2

כגון כרטיסי (מים מיקוד פעילות החברה הוא בשיווק כרטיסים חכ. טי.אר.הבת או

G&D Iberica S.A )-www.gi(הגרמנית  G&D ' מתוצרת חב) 'לסלולר וכו  SIM,אשראי

de.com) (להלן: "G&D("( על . ופיתוח אפליקציות המתבססות על כרטיסים חכמים אלו

חברות כרטיסי , התחבורה הציבורית' חב, לקוחות החברה נמנים חברות הסלולר

על פי הסכם בין  1999בישראל משנת  G&Dמפיץ של  הינה ORT .האשראי והבנקים

G&D ל-ORT 

טחוני יפעילויות ייעוץ בהכולל (תחום הידע הביטחוני אתנה מרכזת בתוך החטיבה את  4.2.3

לרבות מיון וגיוס כוח אדם מקצועי לצורכי , ושירותים ללקוחות בתחום המשאב האנושי
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וכן היא כוללת בתוכה ) יםוכן הדרכות כוח אדם לצורכי אבטחה במגוון תחומ, אבטחה

  :מחלקת תוכנה העוסקת בפיתוח פתרונות תוכנה ייחודיים לעולם המודיעין והאבטחה

אתנה פיתחה מערכת מיון וגיוס ממוקדת אבטחה המבוססת על  –ח אדםמיון וגיוס כ 4.2.3.1

ראיונות ובדיקות מהימנות , )באמצעות האינטרנט(שילוב של מבחנים ממוחשבים 

לרבות , והיא מספקת את שירותיה בתחום במספר שפות) גרףאו פולי/ממוחשבים ו(

אתנה מלווה את תהליך המיון וההדרכה גם לאחר סיומו . צרפתית וספרדית, אנגלית

 .ו אצל הלקוח באמצעות חוזי שרות ותמיכהשומשמרת את היכולות שנרכ

ביטחון ואבטחה במגוון , מודיעיןאתנה מבצעת הדרכות והכשרות של עובדי  -הדרכה 4.2.3.2

בשנים ). רוסית, צרפתית, ספרדית, אנגלית, עברית(ובמספר שפות , תחומים ונושאים

קורס , מודיעין בסיסי: החברה ביצעה קורסים והדרכות בתחומים הבאים 2008-2012

יחידות , קציני ביטחון, מפעילי חדר בקרה, מודיעין מרשתות חברתיות, מנתחי מודיעין

ן "פרמדיקים באמבולנסי נט, ים מסווגיםשומרי מתקנ, מאבטחי אישים, מיוחדות

 .אבטחת נוסעים בתעופה ועוד, )ניידות טיפול נמרץ(

לחברה  מחברה המספקת שירותים וייעוץתהליך המעבר  אתנהנמשך בבתקופת הדוח  4.2.4

כמו גם מודולים נוספים  חוקים מנוע הינה התוכנה ליבת. המפתחת ומספקת מערכות תוכנה

 חברת של מודיעין מומחי ידי על נושאופיי מידע והפיכתו לתובנות לביצוע ניתוחים וחיתוכים של

הנהלות אתנה והחברה רואות בהשקעה במוצר זה ובנגזרותיו השקעה אסטרטגית  .אתנה

במסגרת תהליך זה  .פלח שוק בו לא פעלה הקבוצה בעבר) ולאתנה(אשר פותחת לחברה 

 .אנשי פיתוח למרכז זה מועצה אזורית שער הנגב וגייסהפתחה אתנה מרכז פיתוח ב

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושרותים 4.3

להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות החטיבה ממכירות ללקוחות חיצוניים על פי המוצרים 

  ):ובאחוז מכלל הכנסות הקבוצה₪ באלפי (והשירותים העיקריים בתחום המערכות 

    

  .עור מסך הכנסות הקבוצה במאוחדשי*

2010  2011  2012 

  שיעור

(*)  

הכנסות 

  ₪באלפי 

  שיעור

)(*  

הכנסות 

  ₪באלפי 

  שיעור

(*)  

הכנסות 

 ₪באלפי 

  

  תחום

 מערכות ביטחון ואבטחה   209,878  26% 130,260  17.5%  73,953  14.0%

מערכות קשר ותקשורת   67,026  9% 32,140  4.3%  43,074  8.1%

  צבאיות 

מערכות בקרה לניטור   6,266  1% 9,027  1.2%  8,074  1.5%

  סביבתי

 כ"סה  283,170  36% 171,427  23.0%  125,101  23.6%
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  :אותם ביצעה החטיבה* להלן פרטים אודות פרויקטים עיקריים

  

מהות 

  הפרויקט

  

אזור 

ביצוע 

 הפרויקט

  

מועד 

תחילת 

  הפרויקט

  

  

/ מועד סיום

  סיום צפוי

  

  הכנסות שנזקפו  בדוחות הכספיים

  

  

היקף כספי 

כולל של 

  הפרויקט

הכנסות 

פויות צ

  מהפרויקט

בשנת 

2013  

  

גמר  %

הנדסי ליום 

31/12/12  2012  2011  2010  

 תהקמ

מערך 

  אבטחה 

מדינה 

במערב 

  100%  - 69,777  - - 69,777  11/2012  06/2012  אפריקה

הקמת 

מערך 

Safe city  

בבואנוס 

, איירס

ארגנטינ

 85% 31,414 154,660 - 50,207 73,039 10/2013 7/2011  ה

  

  .מסך הכנסות החטיבה 15%מסך ההכנסות במאוחד או  5%ות מהמהוות הכנס*

מעליה נובע  הגידול. בהכנסות החטיבה ממכירות לחיצוניים 60% -של כ עליהחלה  2012בשנת   

ובפרויקט הקמת מערך אבטחה  בעיקר פרויקט עיר בטוחה בארגנטינה, בפרויקטים בתחום הביטחון

  במדינה באפריקה

  30.8% 22.4% 21.9% הוא 2010 -ו 2011, 2012מי של תחום המערכות בשנים שיעור הרווח הגול  

 ,₪אלפי  63,451 הינו 2010 -ו 2011 ,2012סכום הרווח הגולמי של תחום זה בשנים . בהתאמה

  .תאמהבה ₪אלפי  38,866  -ו,₪אלפי  38,601

 מוצרים חדשים   4.4

4.4.1 mACS-  מתג)R/VOIP ( אודיו, עיבוד סיפרתי של וידאוהכולל את מגוון הטכנולוגיות כמו ,

אבני הבניין . אשר פותחו בחברה Gatewaysתוך שימוש במגוון  IPנתונים והפצת ברשתות 

שפותחו באופן מלא בחברה מאפשרות מגוון רחב של יישומים כמו טיפול  המודולאריות

  .שחזור וידאו ויכולת הקלטה, שיחות ועידה, יישומי אינטרקום, במידע מולטימדיה

4.4.2 CK2I- מנוע חוקים  פלטפורמת ניהול ידע הכוללת)rule base engine(,  ניתוח קשרים ויזואלי

)Visual Link Analysis( , להפוך מידע  תהמאפשריצירה אוטומטית של תיקי אובייקט ועוד

לספק מערכת  יכולתתקופת הפיתוח תהיה לאתנה בתום ). knowledge to Insights(לידע 

הפיתוח החל כהמשך למערכת . law enforcement agenciesחות עבור לקו ידעלניהול 

 .לעיל 1.6ראה גם סעיף . שפותחה וסופקה לאחד מלקוחות החברה

4.4.3 Cy-Humint – מערכת לאיסוף וניתוח מידע מעולם ה- Deep Web ) הרבדים העמוקים יותר

) יםשהכניסה אליהם מצריכה הכרות ואישורים מוקדמים של מנהלי האתר, של האינטרנט

אתנה סיימה את . בלוגים ומיקרובלוגים, אטים'צ, פורומים, רשתות חברתיות, ובכלל זה
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הפיתוח של הגרסה הראשונה של המערכת והיא מתכוונת לשווק אותה בנפרד כמו גם יחד 

 . CK2Iעם פלטפורמת 

4.4.4 Secure M Next Generation – המערכת מפותחת על . ב מהמתקדמות בעולם"מערכת שו

המערכת נבנית על מנת . ון מצטבר ויידע טכנולוגי ותהליכי מהמתקדמים בעולםבסיס ניסי

 העם דגש על פרויקטי עיר בטוח HLSלספק פתרון שליטה ובקרה מיטבי וגמיש בתחום 

)Safe City ( ועיר חכמה)Smart City .( מערכות נמצאת לקראת סיומו של תהליך מר

 .2013הפיתוח אשר צפוי להסתיים במהלך 

 תלקוחו 4.5

  :להלן פרטים אודות היקף ההכנסות בחטיבה בחלוקה לפי סוגי לקוחות המגזר  

2010  2011  2012   

  סוג הלקוח (*) שעור ₪אלפי  (*)שעור  ₪אלפי  (*)שעור   ₪אלפי 

 ל "משרדי ממשלה בארץ ובחו  28% 215,776  14.0% 104,829  7.8% 41,241

  **יםתאגידים גדול  2%  12,665  2.2%  16,183  8.1%  43,204

  ***אחרים  7% 54,729  6.8% 50,415  7.7% 40,656

  כ"סה  36% 283,170  23.0% 171,427  23.6% 125,101

  

  אחוז מסך ההכנסות המאוחדות של החברה -*

 מוטורולה, רפאל, א"כדוגמת תע -**

  רשויות מקומיות, כולל עיריות -***

הירידה . חה בארגנטינהמפרויקט עיר בטובהכנסות במשרדי הממשלה נובע בעיקרו  הגידול

בהכנסות מתאגידים גדולים נובעת מסיום פרויקט הקמת מוקד מערך חרום רפואי שמדינה במרכז 

  .אמריקה

2010  2011  2012    

  סוג הלקוח (*) שעור  ₪אלפי  (*)שעור   ₪אלפי  (*)שעור   ₪אלפי 

  ישראל  10%  74,478  8.6% 64,336  13.7% 72,909

  אמריקה מרכז  1% 10,342  7.3% 53,055  6.6%  34,578

  אמריקה דרום  10% 74,434  2.7% 20,922  -  - 

  אפריקה  12% 94,724  3.4% 25,259  1.7%  9,003

  אירופה  1%  5,607  0.4%  3,149  0.9%  4,900

  צפון אמריקה  3%  23,523  0.6%  4,706 0.6%  3,040

  אחר  0% 62  -  -   0.2%  671

  כ"סה  36% 283,170  23.0% 171,427  23.6% 125,101
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 שיווק והפצה 4.6

תהליך השיווק בתחום פעילות החטיבה מאופיין בפעילות מול ממשלים וגופים מורכבים אשר משך 

  . הזמן מפרסום מכרז ועד לקבלת הזמנה או חתימה על חוזה יכול להגיע לתקופה של שנה ואף יותר

לשם כך , תבמהלך שנת הדוח הקימה חטיבת הביטחון מחלקה יעודית אשר עיסוקה שיווק ומכירו

התבצע תהליך בניית אסטרטגיה שיווקית ותוכנית עבודה רב , גויסו אנשי מכירות בעלי ניסיון בתחום

במהלך תקופת הדוח . האזורים בעולם ויעדים ברורים ומדידים, שנתית הבנויה על תחומי הפעילות

ם בהם הושקעו מאמצים רבים בקידום פעילות החברה והרחבתה מחוץ לישראל ובעיקר באזורי

  .2013במהלך שנת  חוזים והזמנותהשקעה זו תניב  להערכת הנהלת החברה. הקבוצה פועלת

  

מרכזת מאמצי שיווק במדינות בהן פעלה בעבר  ,באמצעות אנשי שיווק ומכירות וסוכנים, החטיבה

ומנצלת את נוכחות החטיבות ) באמצעות חברה בת או משרד קידמי(ובמדינות בהן לחברה נציגות 

טחוניים בארץ יהשיווק ללקוחות הב -מערכות קשר. ת על מנת לשווק את יכולות החטיבההאחרו

, כדוגמת רפאל(טחוני ימבוצע באמצעות מנהלי לקוחות העובדים מול החברות הגדולות בתחום הב

ל מבוצע באמצעות שיתופי פעולה או כקבלן משנה או כספק של "השיווק לחו). תעשיה אווירית

. כאשר מוצרי החברה משולבים בפתרון הכולל המוצע ללקוח הסופי) א"גון תעכ(חברות מובילות 

בעלי ניסיון ספציפי בתחום פעילותה של , בחברת הבת טקמר גויסו מספר אנשי שיווק ומכירה

, בישראל System Integratorsטקמר על מנת לתת מענה למכרזים וליצור רשת הסכמים עם 

. ולבו בפרויקטים המבוצעים על ידי אינטגרטורים שוניםב כך שמוצרי טקמר יש"אירופה וארה

 11-הדוח חתמה טקמר על הסכם לאספקת מערכות קשר פרי פיתוחה בהיקף כולל של כבתקופת 

  .2012-2013בשנים  לביצוע מיליון דולר

  

  :לחברה הסכמי בלעדיות עם מספר ספקים כלהלן

Vaisala )aisala.comwww.v(- aisalaV רותים לניטור סביבתי ימייצרת ומשווקת מוצרים ש, מפתחת

החטיבה . ונחשבת למובילה בתחום מערכות מטאורולוגיה בתחומי חישה מרחוק ורום הבתעשיי

רותים יש, טחוניימייצגת בארץ באופן בלעדי את קבוצת הפתרונות והמוצרים לשוק הב

) VAR )Value added Representative-החטיבה משמשת כ. הידרולוגיים ועוד, מטאורולוגיים

ומורשה לספק פתרונות כוללים משולבי תוכנה פרי פיתוח החטיבה למדינות נוספות במזרח 

ומתחדש באופן  31/12/13תוקף הסכם הבלעדיות הינו עד ליום . ב"המזרח הרחוק וארה, אירופה

  . אוטומטי כל שנה

Siqura (Member of TKH Group) )www.siqura.com( - חברת Siqura  את  2011רכשה בשנת

, נתונים, העוסקת בפיתוח ויצור ציוד תקשורת לתמסורת של וידאו Optelecom-NKF .Siqura חברת

, התחבורה, או זוגות שזורים המכוונים מכוונים לשוק הביטחון IPרשת , שמע בסיבים אופטיים

החטיבה הינה . חינוך וועידת וידאו, תחנות שידור, בריאות ורפואה, יישומי ציבוריים לאומיים, פיתתצ

  .Siquraכל מוצרי  אינטגרטור ומפיץ בישראל של
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 צבר הזמנות 4.7

פרויקטים שתקופת ביצועם מתפרסת על פני : חטיבת המערכות מתאפיינת בסוגי פרויקטים מגוונים

ההבדלים בין הפרויקטים . ביצועם מתפרסת מעבר לשנה אחתמספר חודשים וכאלה שתקופת 

  לוחות הזמנים ותאום עם גורמים , מיקומו הגאוגרפי, מורכבותו, נובעים מהיקפו של הפרויקט

  .חיצוניים נוספים אשר להם השפעה על עמידה בלוחות זמנים

, בדצמבר 31ום יל. ₪אלפי  206,458 -צבר ההזמנות של החטיבה הינו כ, 2012בדצמבר  31ליום 

  . ₪אלפי  199,022 -צבר ההזמנות של החטיבה היה כ 2011

  

  

לפי אזורים גאוגרפיים  2013-2015יגה את קצב ההכרה בהכנסה הצפויה לשנים להלן טבלה המצ

   ):בחלוקה לרבעונים 2013, ₪הנתונים באלפי ( בהם פועלת החטיבה

  

, אשר ידוע לחברה במועד זה, המידע האמור בסעיף זה הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד

או , לרבות ביטול הזמנות, ברהועשוי להתממש באופן שונה בשל גורמים שאינם בשליטת הח

  . שינוי היקף ההזמנות ממוצרי החברה

  

  

  

 

 Q1 תחום
2013  

Q2 
2013 

Q3 
2013  

Q4  
2013  

  שנת
2014  

שנת 

2015  
  
  כ"סה

 55,836 - 2,625 8,150 14,374 16,355 14,331 מערכות קשר ותקשורת צבאיות 

 144,569 2,883 20,137 11,495 20,631 38,657 50,765 אבטחה ובקרה, ומערכות ביטחון

 6,054 - - 789 2,077 1,819 1,369 מערכות בקרה לניטור סביבתי

 206,458 2,883 22,762 20,435 37,082 56,831 66,465 כ"סה

  

  תחום

Q1 

2013 

Q2 

2013 

Q3 

2013 

Q4 

2013 

  שנת

2014  

  שנת

2015  

  

  כ"סה

 97,690 2,883 21,418 13,998 18,443 22,288 18,660  ישראל
 34,053 - 1,344 1,344 1,344 8,635 21,387  ז אמריקהמרכ

  דרום אמריקה
7,428 7,428 7,428 111 - - 22,395 

  צפון אמריקה
8,378 8,378 8,378 3,494 - - 28,627 

  אפריקה
10,613 10,102 1,489 1,489 -  23,692 

 206,458 2,883 22,762 20,435 37,082 56,831 66,465  כ"סה
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  תחרות 4.8

  ישראל   .א

השוק הישראלי כולל מספר רב של חברות הפעילות בתחומי האבטחה ומספר רב של חברות 

רשויות , עיריות, בעיקר גופים ממשלתיים(מרבית הלקוחות . תחוםלחדור לנוספות המנסות 

כרים בדרך כלל יועץ המסייע להם בתהליכי המכרז ולעיתים גם בביצוע שו) 'בנקים וכו, מקומיות

יכולתן במתן פתרונות ועלויות , ליועצים הכרות טובה עם החברות הפועלות בתחום, ככלל. הפרויקט

  . תהליכים אלה גורמים ליצירת שוק משוכלל ולהורדת רמת הריווחיות בו. הציוד וחומרי הגלם

, מגל, אפקון, ל"רפא, אלביט: ים העיקריים בישראל בתחום זה הינםהמתחר, למיטב ידיעת החברה

  .ואורד, בינת, מגאסון

  .ומוטורולה בתחום מערכות הקשר והתקשורת הצבאית עיקר התחרות הינה מול חברות כגון אלביט

הינו שוק המאופיין בחברות בסדר גודל קטן עד בינוני ' מטאורולוגיה וכו, שוק הניטור הסביבתי

  ). .In.P.C(מטאוטק והחברה הבין לאומית לבקרה בתעשייה , אנויטק: כדוגמת

כגון , בתחום המודיעין המתחרים הישראליים העיקריים הינם חברות גדולות מהותית מאתנה

  .נייס ונס, ורינט, אלביט

  .התחרות השוק בו פועלת החטיבה מתבטאת בעיקר בהגשה למכרזים של מרבית המתחרים

  מחוץ לישראל  .ב

ל בתחום האבטחה ניתן לציין בדרך כלל "בפרויקטים משמעותיים בחו, ידיעת החברהלמיטב 

  : שלושה סוגי מתחרים

  .ואחרות Thales ,Siemens ,GE ,EADSחברות בינלאומיות גדולות הפועלות בתחום כמו .1

 .מגלואורד , רפאל, חברות ישראליות כדוגמת אלביט. 2

  .חברות מקומיות. 3

ברה יכולה להשתלב כשותפה בקונסורציום או כקבלן משנה של הקבלן בפרויקטים גדולים הח

  . כ מהחברות המובילות בתחום"הראשי שהוא בד

  .צה להבישראל ומחו בשווקים האמורים החברה אינה יכולה להעריך את חלקה בתחום

 מחקר ופיתוח 4.9

ין מודיע תמערכו )  Secure M(משמשות לפיתוח מערכות אבטחה ובטחון פ בחטיבה "הוצאות המו

מפתחת חברה בת של החטיבה מגוון פתרונות לגופי  מערכת המודיעיןבתחום  . לאומי ועסקי

הכוללים יכולות של איסוף אינפורמציה ממקורות , מודיעין לאומיים כמו גם ללקוחות מסחריים

הפקת , הפצה, מידור, אחזור אינפורמציה, ממקורות שונים) Data Fusion(התכת מידע , גלויים

החטיבה מספקת את . אתראות אוטומטיות ועוד, ויזואליזציה, אנליזה, זיהוי מגמות, חות"וד

, הכוללים גם אספקת תשתיות תקשורת turn-keyהפתרונות הללו ללקוחותיה כחלק מפרויקטים 

  :הוצאות בפיתוח כוללות.ועוד, תמיכה, הדרכות טכניות ואופרטיביות, חומרה

. מחקר ופיתוח במסגרת פרויקטים ספציפיים במימון הלקוח -מחקר ופיתוח במימון לקוח 4.9.1

  .בחברת אתנה CK2Iכדוגמת פיתוח 
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של כל ) ב"שו(תוכנת שליטה ובקרה מר מערכות מפתחת  -מחקר ופיתוח במימון החברה 4.9.2

שונות  ITופיתוח תוכנה לשילוב מערכות ) Secure-Mמערכת (מערכות האבטחה 

ב מתבצע "העובדה שפיתוח תוכנת השו. חברההשותפות בפרויקטים המבוצעים על ידי ה

, מאפשר לה  גמישות וזמינות של פתרונות חדשים בהתאם לצורך, על ידי החברה

 .תוך ניצול הידע והתוכנה מפרויקטים קודמים, והמשכיות מפרויקט לפרויקט

 :מפתחת את המוצרים הבאים, טקמר

Infra - י לכוחות חירום במקומות מערכת נישאת המיועדת לתת פתרון של כיסוי אלחוט

המערכת מורכבת ממספר ', מרתפים וכד, מכרות, בהם אין כיסוי אלחוטי כגון מנהרות

  חדשנית ומאפשרות העברת MESHיחידות נישאות המתקשרות ביניהן בטכנולוגיית 

  .וידאו וטלמטריה בזמן אמיתי  ,אודיו

פ "חלק מהוצאות המו. לי במימון האיחוד האירופי או המדען הראשי הישראמחקר ופיתוח  4.9.3

חלק אחר . בתוכניות שהוגשו למדען הראשי בישראל, ממומן בחלקו על ידי המדען הראשי

פ "ותוכניות למימון שת, של האיחוד האירופי FP7ממומן בתוכניות בין לאומיות כדוגמת 

חברות החטיבה הגישו בתחילת . ארגנטינה –כיה וישראל 'צ –בין מדינות כדוגמת ישראל 

מספר תכניות למדען הראשי לפיתוח מוצרים חדשים המשיקים לפעילות  2012ת שנ

. ₪מיליון  15-הצפוי בפיתוח מוצרים אלו מסתכם בכהכולל השקעות ההיקף . החטיבה

מחקר ופיתוח בנחל עוז אשר נהנים ממענק קו  הקימו מרכזאתנה ומר מערכות , כמו כן

וממענק אזור )  2012ביוני  1לפני לפרויקטים שהוגשו לאישור ( 25%עימות בגובה 

במרכז זה עובדים ). 2012ביוני  1לפרויקטים שהוגשו לאישור אחרי ( 10%פיתוח בגובה 

  .אנשי פיתוח של מר מערכות 5 -כאנשי פיתוח של אתנה ועוד  13 -כח "למועד הדו

פרויקט  (המשיכה אתנה בביצוע פרויקט מחקר במימון האיחוד האירופי  2012במהלך 

"SAFECITY" ( , וכן המשיכה בביצוע פרויקט מחקר במימון המדען הראשי)EICS (

  . ₪ מיליון  1.5בתקציב פרויקט כולל של 

זכתה אתנה בפרויקט מחקר נוסף במימון האיחוד האירופי  2012במהלך , כמו כן

)ARGOS ( פרויקט זה צפוי להתחיל בשנת . אירו 446,800בתקציב פרויקט כולל של

2013.  

פתרון של מערכת כיסוי אלחוטי  - Ibrocהחלה בתקופת הדוח בפיתוח  טקמר

הקווית  העושה שימוש בתשתית , בגורדי שחקים קיימים, ואינראופרביליות לכוחות חירום

ללא צורך , המערכת תיתן פתרון לגורדי שחקים קיימים. הקיימת בגורדי השחקים

 .נים חדשים שבהקמהכפי שנדרש בבניי, מוגנת שריפה, בפרישת תשתית יקרה

והעתידית והמוצרים החדשים ב "בשדרוג תוכנת השותמשיך ותשקיע החברה הנהלת 

בשנת  ,עלות הפיתוח נטו, להערכת הנהלת החברה .שהחלה בפיתוחם בשנת הדוח

  . ₪מיליון  20-תסתכם בכ 2013

  .לדוחות הכספיים' ג18ראה גם באור 
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 נכסים לא מוחשיים 4.10

 :שלה המוצרים מסל חלק ומהווים בחברה פותחו אשר המוצרים רשימת להלן

 Secure M - תוכנה זו משמשת את החטיבה . תוכנת שליטה ובקרה למערכות בטחון

סך העלויות . מנהלת בטחון) שליטה ובקרה(ב "בפרויקטים מתחום האבטחה כמערכת שו

 .מיליון דולר 5 -שהושקעו בפיתוח תוכנה זו מסתכם לסך של כ

 Met M Osnat-  לשדות תעופה צבאיים  המטאורולוגישליטה ובקרה למערכות תוכנת

 ;ואזרחיים

 Met M Maya - תוכנת שליטה ובקרה למערכות מטאורולוגית רום טקטיות; 

 החטיבה מוכרת מוצר זה למערכת הבטחון בישראל -מ"מערכת קשר פנים דיגיטלית לרק ; 

  מתגR/VOIP )ACS/mACS(-  רכזת רדיו וקול על תשתיתIP; 

 לעיל 3.6ראה סעיף  -לעדיות עם ספקי ציוד מוביליםהסכמי ב. 

 CK2I-  תוכנה הכוללת מנוע חוקים אשר מנטרת מידע על גבי פלטפורמות שונות בהתאם

 . לדרישות הלקוח

 Cy-Humint – בלוגים , אטים'צ, פורומים, תוכנה לאיסוף וניתוח מידע מרשתות חברתיות

 ומיקרובלוגים

  -כושר יצור 4.11

מפעל זה . ה החברה מפעל לייצור קרונות ופלטפורמות יבילות באשקלוןבתקופת הדוח הקימ

. לפי הצורך, ימים בשבוע או יותר 5במשמרת אחת , בהתאם להזמנות ולתכנון מראש, עובד

המפעל אינו . בקרת איכות וניהול, עובדי הנדסה 5-עובדי ייצור ועוד כ 12 -במפעל מועסקים כ

גל להגדיל באופן משמעותי את כושר הייצור בזמן קצר וללא פועל כיום בתפוקת ייצור מלאה ומסו

   .סך ההשקעה בהקמת המפעל אינה מהותית .השקעות משמעותיות נוספות בציוד
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 -הון אנושי 4.12

להלן פירוט מספר העובדים בתחום המערכות על פי המבנה הארגוני של תחום הפעילות ליום 

31.12.2012 :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 193 -2011בדצמבר  31ביום ( 259 -הסתכם מספר עובדי חטיבה זו ב 2012, בדצמבר 31ליום 

בעקבות תחילת , ובמחלקת פיתוח חומרה ותוכנה הייצורעיקר הגידול הינו במחלקות ). עובדים

  .לאחר תאריך הדוח לא חל שינוי מהותי במספר עובדי החטיבה. פיתוח מוצרי חדשים בחטיבה

ככלל העובדים מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים וחלקם זכאים למענקים על פי פרמטרים 

  .קף מענקים אלה אינו מהותיהי. שונים

חלק מעובדי הקבוצה בתחום פעילות זה נדרשים לעמוד בתנאי הסמכה מטעם ספק הציוד ולצורך 

לחטיבה תוכנית הדרכה והכשרה המתבצעת בחברה . כך נשלחים לקורסים והכשרות שונות

 האיכות, עצמה ומחוצה לה במטרה לשמר את הידע הדרוש לביצוע העבודות ברמת הבטיחות

עלות ההכשרה והדרכת העובדים בחטיבה זו . והמקצועיות להם נדרשת החברה מלקוחותיה

  .לרבות בנושאי בטיחות בעבודה אינה מהותית

  .אין לחטיבה תלות באף עובד

  מלאי מוצרים וספקים 4.13

המוצרים המשמשים את החטיבה הינם על פי ציוד אלקטרוני הכולל ציוד המשמש לתחזוקת 

הספקים הינם ספקים זרים המיוצגים על פי רוב . אלקטרוניים מכל הסוגיםהמערכות וכן רכיבים 

ל "מיוצרים בחלקם בחו) mACSכדוגמת (מוצרים אשר פיתחה החברה . על ידי נציגות בארץ

  . ובחלקם בישראל

לפחות מתוך סך רכישות  10%היוו  2012לחברה אין ספק כלשהו אשר רכישותיה ממנו בשנת 

לאור קיומם של ספקים רבים למוצרים , כמו כן). במאוחד(ם באותה שנה החברה של מוצרים שוני

  ". ספק עיקרי"אין לחברה ספק אחר אותו היא מחשיבה כ, השונים להם נדרשת החברה

  .לחברה אין תלות בספק כלשהו

 מספר עובדים  

  15 מכירותיכה טכנית לשיווק ותמ,מכירות 
  28 ס ואבטחת איכות"בד, חיווט, ייצור

  58 מחקר ופיתוח
  27 מהנדסי תוכנה וחומרה

  93 התקנות ומעבדות, הנדסה ,שירות
 15 ולוגיסטיקהתפעול 
  23 הנהלה

  259 כ"סה
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 הון חוזר   4.14

עד  30הקבוצה מעניקה ללקוחותיה בחטיבת המערכות אשראי לתקופה של בין  -אשראי לקוחות

. הלקוחות אינם מעמידים בטחונות כנגד האשראי הניתן להםעל פי רוב . ימים כמקובל בשוק 120

הקיטון בימי ). יום 114  - 2011 שנת(יום  91עמדה תקופת האשראי הממוצעת על  2012בשנת 

ההיקף הממוצע של . נובע מתנאי תשלום הכוללים רכיב מקדמה משמעותיאשראי הלקוחות 

  ). ₪אלפי  53,092 -2011 שנת(₪ אלפי  71,704הסתכם ב  2012 האשראי ללקוחות לשנת

 120עד  30הקבוצה מקבלת אשראי מספקיה בתחום המערכות לתקופה של בין  -אשראי ספקים

עמדה  2012בשנת . החברה אינה מעמידה בטחונות כנגד האשראי הניתן לה. ימים כמקובל בשוק

  ).יום 87 - 2011בשנת . (יום 60תקופת האשראי הממוצעת על 

חטיבה זו רוכשת את , ככלל .₪מיליוני  9-בתאריך הדוח נכלל במלאי החטיבה סך של כ - מלאי

מעבר . המלאים במהלך השוטף של ביצוע הפרויקטים השונים בהתאם להתקדמות בביצועם

  .ערך המלאי בחטיבה זו אינו מהותי, למלאי המצוין לעיל

לתת אחריות למוצריה ולפרויקטים שהיא מבצעת  חטיבה זו נוהגת -אחריות מוצרים ופרויקטים

העלות בגין אחריות זו אינה מהותית , העבר ןניסיועל פי . לתקופה שבין מספר חודשים לשנה

  . ספק/ן שהמוצרים שנרכשים נמצאים לרוב בתקופת האחריות של היצרןומכיו

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  4.15

  :החברה שואפת להשגת היעדים הבאים

 ב של החטיבה"תוכנת השו השלמת פיתוח- Secure M Next Generation. 

  הרחבת פעילות החברה בתחוםSafe & Smart City. 

  הרחבת פעילות החטיבה בתחום ניטור סביבתי ומערכות מטאורולוגיה טקטיות מחוץ

 ;לישראל

 הרחבת פעילות החטיבה בתחום מערכות המודיעין; 

 ה בתחום האבטחה במדינות קיימות בה בפרויקטי ייעוץ והדרכיהחט הרחבת פעילות

 .ובמדינות חדשות

 טחוניים וממשלתייםיהרחבת פעילות החטיבה בתחום המערכות היבילות ללקוחות ב. 

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 4.16

להערכת החברה אחת המגמות המתפתחות בעולם היא תפיסת בטחון ואבטחה מוניציפאליים 

יומי -נת מענה לתושב מרמת הפשיעה והטיפול היוםהנות") Safe City" ("עיר בטוחה" - לתושבים

י שילוב של "מימוש התפיסה ע). מעשה טרור/אסון טבע(בהיבטי האבטחה ועד לאסון לאומי 

מרכזי שליטה ומערכות תומכות , )מרכזי מענה לאזרח ועוד, חיישנים מסוגים שונים(אמצעי חישה 

התרחבות , להערכת החברה ).חות ועודכו, ניידות(ועד אמצעי מענה ותגובה , למקבלי ההחלטות

והקיטון בהיקף הרכישות , התגברות האיומים הפוטנציאליים, התקציבים והצרכים כפי שתואר לעיל

טחונית ישל הלקוחות הצבאים מגדילים את התחרות של חברות גדולות אשר עוברות מפעילות ב
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מתאים להתפתחות .  אבטחהמסורתית מול צבאות לפעילות מול גופים אזרחיים בתחום מערכות ה

  בתחום

שצברו ניסיון על פני מספר שנים  וחברות , מתווספים מתחרים קטנים רבים כאינטגרטורים, מנגד

שצמחו מתחום של התקנת מערכות פשוטות יותר שנוגסות ומתחרות בשוק בפרויקטים הפשוטים 

  .יותר מבחינה מערכתית

הכנסות החטיבה . דול בהכנסות החטיבהתמשך מגמת הגי 2013החברה צופה כי במהלך שנת 

עיר "צפויות לגדול עקב הגדלת הפעילות אצל לקוחות קיימים הן בתחום ה 2013-2014בשנים 

כמו כן להערכת . והן בתחום פרויקטי המשך באפריקה, בבואנוס איירס ובמרכז אמריקה" הבטוחה

ריקה ומערב אפריקה הנהלת החברה יחתמו השנה מספר חוזים חדשים ומשמעותיים במרכז אמ

כי במהלך המחצית הראשונה של השנה הנהלת החברה מעריכה , כמו כן. החטיבהבתחום פעילות 

לצד המשך פעילות הייעוץ , מוצר זה. חדשללקוח  CK2Iחתם חוזה נוסף למכירת מערכת יי

  .ישמש מנוע צמיחה של אתנה בשנים הבאות, המסורתית של אתנה

על סמך הידע והניסיון העיר החכמה  Conceptיתוח בניית בפחטיבה השקיעה  2012במהלך 

בתהליכי מצויות  חברות החטיבה, .אותו היא מציגה ללקוחות קיימים ופוטנציאלים, שנצברו בה

. בתחום לשיתופי פעולה בתחום פעילות החטיבההתקשרות אסטרטגיים עם גופים משמעותיים 

נס החברה לתחום הערים החכמות תכ 2013-2014הנהלת החברה צופה כי במהלך השנים 

)Smart City (פרויקטים מסוג זה לצד הפעילות המסורתית של החברה ישמשו . בארץ ובעולם

  .מנועי צמיחה לשנים הבאות

מר מערכות והחברות הבנות שלה מנהלות מגעים עם לקוחות נוספים במספר מדינות , בנוסף

לביצוע פרויקטים בתחום ות לשעבר ובמדינות ברית המועצבדרום אמריקה , אמריקהבמרכז 

בהיקף הזמנות נוספות יתקבלו  2013מחצית הראשונה של בלהערכת הנהלת החברה . האבטחה

  .2013לביצוע בשנת מרביתם  , דולר מיליון 30-ככולל של 

, אשר ידוע לחברה במועד זה, המידע האמור בסעיף זה הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד

המשאים ומתנים לרבות ביטול , של גורמים שאינם בשליטת החברהלהתממש בשלא ועשוי 

  . אותם מנהלת החברה
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  עניינים הנוגעים לפעולות הקבוצה בכללותה  –תיאור עסקי הקבוצה  5

  רכוש קבוע ומיתקנים   5.1

  ):₪אלפי ( 2012בדצמבר  31להלן פירוט עלות ופחת ברכוש הקבוע של הקבוצה ליום 

  
  קרקע
  ומבנים

  ,מכונות
בים וציודמחש

  ריהוט
  וציוד
  משרדי

  
  כלי
  רכב

  
  שיפורים
  במושכר

  
  
  כ"סה

              עלות
 89,923 10,859 29,914 5,210 36,658 7,282  2012, בינואר 1יתרה ליום 

 10,386 2,550 2,455 463 4,919 -  תוספות במשך השנה 

  344  45  124  22 153 -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
 )4.113( - )3,836( )197( )80( -  גריעות במשך השנה

              
 96,540 13,454 28,656 5,498 41,650 7,282  2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

              
              פחת שנצבר

 49,857 6,128 16,479 1,710 25,449 91  2012, בינואר 1יתרה ליום 

 10,154 1,677 3,485 302 4,401 289  תוספות במשך השנה

  341  42  114  12  173 -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
 )2,970( - )2,802( )114( )54( -  גריעות במשך השנה

              
  57,382 7,847 17,276 1,910 29,969 380  2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

              
 39,158 5,607 11,380 3,588 11,681 6,902  2012, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

  

 השקעות  5.2

  חלל 5.2.1

מהונה המונפק והנפרע של ממניות חלל  4.15%, נכון לתאריך דוח זה, החברה מחזיקה  

    ).בדילול מלא 3.28%(

א לדוחות 9ראה באור . ההשקעה בחברת חלל מוצגת על פי שווי השוק של חלל בבורסה  

  .הכספיים המצורפים

 נובקום  5.2.2

. ההשקעה העיקרית של נובקום הינה בקסניה, ממניות נובקום 37.48%-בכ מחזיקה החברה

, בנוסף. )בדילול מלא 10.62%( מהון המניות המונפק של קסניה 11.07%נובקום מחזיקה 

 -סך של כ) להלן 5.2.6ראה (ובקריסטל קליר ) להלן. 5.2.5ראה (השקיעה נובקום באופלון 

) מהון המניות ליום הדוח 1.2%(של אופלון מהון המניות  4.5%-דולר בתמורה לכ 120,000

   ).מהון המניות ליום הדוח 2.44%(וקריסטל קליר 

  ")עומרים: "להלן(מ "בע) 2005(עומרים השקעות מניבות  5.2.3

 עומרים). 50%מוחזקת על ידי החברה ( 2005נובמבר  במהלך חודש עומרים הוקמה

בהסכם לביצוע ") המכון"או " מזמין העבודה: "להלן(חולון  המכון הטכנולוגי עם התקשרה

 הפרויקט. הסטודנטים ישמשו את אשר ומתקנים סטודנטים מעונות פרויקט הקמת מגדל

 וההיתרים כל האישורים קבלת מיום כשנתיים הינו הבנייה משך .B.O.T. בשיטת יבוצע

 החברה תשקיע, המייסדים הסכם פי על. בהסכם וקבלת מימון בנקאי כמתואר הנדרשים
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ב בהתאם לקצב התקדמות "דולר ארה מיליון -1 כ של סך עד בעלים הלוואות בצורה של

נכון למועד הדוח השקיעה החברה בצורה של הלוואת . העבודות וקבלת ההיתרים הרלוונטיים

הביסוס והדיפון של  עבודות הסתיימו 2008במהלך שנת . ח"מיליון ש 2-בעלים סך של כ

שלות באפשרות לביצוע הפרויקט שנגרמו על ידי העבודות באתר הופסקו עקב מכ. הפרויקט

  . מ עם המכון בנוגע להמשך התקשרותה בפרויקט"מנהלת מו הנהלת עומרים. מזמין העבודה

   ")אופלון"או " Oplon: "להלן( OPLON BVהשקעה בחברת  5.2.4

והתחייבה  אלפי דולר 2,950סך מצטבר של באופלון השקיעה החברה  2010-2012בשנים 

 26%למועד הדוח החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין . אלפי דולר נוספים 375יעה קלהש

  .מהון המניות של אופלון

באמצעות ) חיידקים ופטריות(אופלון מפתחת שיטה חדשה למניעת התפתחות מיקרובים 

אריזות : היישומים הראשונים אשר נמצאים בפיתוח. חומרים ידידותיים לאדם ולסביבה

צנתר לדרכי השתן וחומרים , מיכלים המטהרים מים, חלבאריזות ל, למשקאות קלים

 .קוסמטיים חדשים לטיפול בנגעי עור

 :הסכמי פיתוח משותפים באופלון

המוחזקת ( ")ישראל אופלון:"להלן(מ "אופלון פיור סאיינס בע 2012באפריל  2ביום  .1

, חתמה על הסכם פיתוח משותף עם חברת מזון ומשקאות )Oplonעל ידי  100%

 ).בהתאמה, "השותף"-ו" ההסכם: "להלן(לות בעולם מהגדו

בתהליך פיתוח משותף שמטרתו התאמת הטכנולוגיה של  החלווהשותף  ישראל אופלון

למתן פתרונות ישימים לשיפור וייעול תהליכי ייצור ושימור מזון ומשקאות ישראל אופלון 

 . לצרכי אריזות המזון והמשקאות של השותף

ל של "ישתתף בעלויות הפיתוח של משפחת המוצרים הנהשותף , במסגרת ההסכם  

בהתאם , מיליון דולר 8בהיקף של עד , שנים 3על פני תקופה בת עד ישראל אופלון 

צוותי פיתוח משותפים יחלו לעבוד "). תהליך הפיתוח: "להלן(לעמידה באבני דרך 

 .במעבדות אופלון בישראל ובמתקני השותף בארצות הברית ואירופה

והשותף לפיו תקבל אופלון ישראל הליך הפיתוח ייחתם הסכם תמלוגים בין אופלון בתום ת  

הסכם התמלוגים . תשלום בהתאם למכירת המוצרים בהם משולבת הטכנולוגיה של אופלון

  .יאפשר לאופלון חדירה מהירה לשוק הבינלאומי ובהיקפים משמעותיים ביותר

קבלת חוות דעת המאשרת את  -יהרגולצ: שני השלבים הראשונים במימוש ההסכם הם  

טיפוס של בקבוקים -השלב השני הינו פיתוח אבי. השימוש בחומרי אופלון במשקאות

נושא הרגולציה הסתיים . מצופים בחומרי אופלון עבור שלושה משקאות קלים שונים

תוכנית לבהתאם  הטיפוס נמצאים בשלב הפיתוח מתקדם עם הלקוח-אבי, בהצלחה

   .הגדרת וחלוקת משימות מפורטת ומדויקתעה עם הלקוח הכוללת שנקבעבודה משותפת 
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ההסכם מהווה אבן דרך משמעותית בעסקיה והבעת אמון ביכולות , להערכת החברה  

הטכנולוגיות של אופלון למתן פתרונות ישימים לשיפור וייעול תהליכי ייצור ושימור מזון 

  . ומשקאות

, הסכם פיתוח משותף עם קבוצת ריינולדס עלישראל חתמה אופלון  2012ביוני  14ביום  .2

: להלן(מהגדולות בעולם בתחום ייצור ואספקת אריזות למזון ולמשקאות ואריזות אחסון 

  ).בהתאמה, "השותף"או " ריינולדס"-ו" ההסכם"

וריינולדס יחלו בתהליך פיתוח משותף שמטרתו התאמת הטכנולוגיה של  ישראל אופלון

לשיפור וייעול תהליכי ייצור ושימור מזון ומשקאות לצרכי  אופלון למתן פתרונות ישימים

  . אריזות המזון והמשקאות של השותף

ל של "השותף ישתתף בעלויות הפיתוח של משפחת המוצרים הנ, במסגרת ההסכם  

: להלן(בהתאם לעמידה באבני דרך   ,חודשים 18-36על פני תקופה של ישראל אופלון 

לעבוד במעבדות אופלון בישראל ובמתקני  החלומשותפים  צוותי פיתוח"). תהליך הפיתוח"

  .ריינולדס בארצות הברית

והשותף לפיו תקבל אופלון  ישראל בתום תהליך הפיתוח ייחתם הסכם תמלוגים בין אופלון

הסכם התמלוגים . תשלום בהתאם למכירת המוצרים בהם משולבת הטכנולוגיה של אופלון

  .הבינלאומי ובהיקפים משמעותיים ביותריאפשר לאופלון חדירה מהירה לשוק 

קבלת חוות דעת חיובית על  -רגולציה : שני השלבים הראשונים במימוש ההסכם הם

טיפוס של אריזות מצופות -השימוש בחומרי אופלון למספר סוגי אריזות ופיתוח אבי

-פיתוח אבי ,שלב הרגולציה הסתיים בהצלחה. בחומרי אופלון עבור בשר ועבור חלב

  .וס נמצא בשלב מוקדם של פיתוחהטיפ

מהווה  2012המתווסף להסכם קודם שנחתם בחודש אפריל , הסכם זה, להערכת החברה  

אבן דרך משמעותית בעסקיה והבעת אמון ביכולות הטכנולוגיות של אופלון למתן פתרונות 

  . ישימים לשיפור וייעול תהליכי ייצור ושימור מזון ומשקאות

הינו בבחינת מידע , ר תשלום עלויות הפיתוח ומכירות אופלוןבדב לעילהמידע הכלול   

המבוסס על הערכות , 1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, צופה פני עתיד

כגון השלמת הליך הפיתוח והצלחת , אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים, אופלון

  .מאמציה השיווקיים של אופלון

התקדמה בייצור יריעות , נוספת לרישום פטנטבתקופת הדוח הגישה אופלון בקשה   

אקטיביות אשר יהוו את בסיס המוצר של אופלון ביישומים השונים והגישה בקשות למדען 

נחתם  ברבעון הרביעי של השנה. פ"ת ולקרן בירד למימון תכניות מו"הראשי במשרד התמ

הסכם זה במסגרת . הסכם הלוואת גישור בין אופלון לחלק מבעלי המניות הקיימים

על פי הסכם . אלפי דולר באופלון 750התחייבה החברה להשקיעה סך נוסף של 

 24בעלי המניות יהיו זכאים להנחה במידה ויערך סיבוב גיוס בתקופה של , ההלוואה

אלף דולר לאופלון  375החברה העבירה סך של  .חודשים ממועד החתימה על ההסכם

  .במסגרת הסכם זה
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 קליר השקעה בשותפות קריסטל  5.2.5

 2006ובסך הכל השקיעה משנת (₪ אלפי  650-החברה השקיעה בתקופת הדוח סך של כ

. מזכויות השותפות של קריסטל קליר 30.2%-החברה מחזיקה בכ. ₪אלפי  5,220סך של 

  :תחומים 2-קריסטל קליר פועלת ב

חות קריסטל קליר מתרכזת בגיוס לקו, לאחר הוכחת יכולת גיבוש חלבונים -גיבוש חלבונים

  . עבור לקוחות אלו גיבושבמטרה לבצע 

אך טרם הגיע  קריסטל קליר פיתחה יכולת הפרדת חלבונים -DNA ,RNAהפרדת חלבונים 

  . לכדי מיצוי עסקי של יכולת זו

 ")פלייקסט:"להלן" (מ"בעסיסטמס פלייקסט מדיה "השקעה בחברת  5.2.6

השרת יאפשר . ייםפלייקסט מפתחת שרת וידאו לדחיסה ושידור של משחקי מחשב איכות

לחברות כבלים וטלפוניה לספק שירותי משחקים ברמה המתחרה במשחקים על מחשבים 

ללא צורך בשינוי הממירים הקיימים בבית המנוי או בתשתית , אישיים או קונסולות משחקים

  . הרשת

ברבעון . בפלייקאסט אלפי דולר 2,550סך של השקיעו החברה ורוטל  2008-2010בשנים 

אלפי דולר במסגרת  600השקיעו החברה ורוטל סכום נוסף של  2012שנת של השלישי 

לאחר סיבוב ההשקעה מחזיקה  .סיבוב גיוס פנימי בו השקיעו בעלי מניות נוספים בפלייקאסט

  .נוספים 12.5%וקסניה מחזיקה  4.5%רוטל מחזיקה , מפלייקאסט 12.8%החברה 

הסלולר , הסכם עם ספקית האינטרנטעל  פלייקסטחתמה  2012ברבעון הראשון של שנת 

יאפשר  פלייקסטהשירות של "). בוויג: "להלן( Bouygues Telecomוהכבלים הצרפתית 

ללא ,  לשחק במשחקים איכותיים על גבי מסך הטלוויזיה באמצעות הממיר הביתי בוויגלמנויי 

 מושק תלהיו אמור השירות, לחברה שנמסר כפי. משחקים וברכישת נוספים בהתקנים צורך

מפעיל רשת חתמה פלייקאסט הסכם עם  השלישיברבעון  .חודשים מספר בתוך בצרפת

  .כבלים בדרום קוריאה

סינגפור (הסכמים אלו מצטרים להסכמים שחתמה פלייקאסט עם פורטוגל טלקום וסינגטל 

  ).טלקום

 עלחתמה פלייקסט , השירות במסגרת למנויים שיוצעו התכנים את לספק מנת על, במקביל

משחקים מהמובילים בעולם כגון אטארי  מפתחישיתוף פעולה עם שורה ארוכה של  הסכמי

  .קאפקוםו

ובמחצית השנייה של השנה  לטלוויזיה רב ערוצית On-lineפלייקסט פועלת בתחום משחקי 

  . על שרותי ענן On-lineהחלה לפתח משחקי 

  -")גרופ סאן טים:"להלן(מ  "בעגרופ השקעה בסאן טים  5.2.7

") השלד רוכשי: "להלן(ביחד עם צדדים שלישיים , השלימה החברה 2012דצמבר בחודש 

בתמורה לתשלום ") השלד: "להלן(מ "בע) 1997. (סי.פי.יפ'את רכישת השלד הציבורי של צ

העברת מלוא אחזקות רוכשי השלד בחברות סאן טים , ₪מיליון  5.75במזומן ובמניות של 

לשלד והמרת ") המועברות החברות: "להלן(מ "מ ולג גגות מערכות סולאריות בע"בע

  . הלוואות הבעלים שנתנו החברות המועברות להון
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הינה חברת ניהול ופיקוח בתחום הקמת מערכות ") טים סאן: "להלן(מ "בעסאן טים 

. ")גגות: "להלן(מ "מערכות סולאריות בעלג גגות הפועלת בין היתר באמצעות , סולאריות

הסכמים  40-כגגות ל. בתחום מערכות פוטו וולטאיות לייצור חשמלהינה חברה יזמית  גגות

. ומספר הסכמים להקמת מערכות בינוניות) 50kw(להקמת מערכות קטנות לייצור חשמל 

למועד הדוח . גגות מקימה את האתרים באמצעות הון עצמי והלוואות לזמן ארוך מבנקים

  .1.3MW -לגגות מערכות פעילות בהיקף של כ

  

   -")H4:"להלן(מ  "פתרונות אנרגיה בע 4' ייץהשקעה בה 5.2.8

את  הפחיתה חברת הבתבתקופת הדוח .  H4 -באלפי דולר  320חברה בת השקיעה סך של 

 H4הנהלת . H4לגובה חלקה היחסי ביתרת המזומנים שבקופתה של עד  H4-השקעתה ב

 החליטה להפסיק בשלב זה את פעילותה העסקית להחזיר למשקיעים את חלקם היחסי

  .במזומן לאחר תאריך המאזן קיבלה חברת הבת את חלקה היחסי. ביתרת המזומנים

  ב  "הסכמים בנקאיים וכיו, מימון 5.3

שאינן , ח"להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות שהיו בתוקף במהלך תקופת הדו 5.3.1

וך תוך הפרדה בין הלוואות לזמן קצר והלוואות לזמן אר, מיועדות לשימוש ייחודי בידי החברה

 . ואבחנה בין מקורות אשראי בנקאיים ומקורות אשראי לא בנקאיים

  להלוואות אשר 2012שיעור ריבית ממוצעת לשנת   

  אינן מיועדות לשימוש ייחודי

הלוואות לטווח 
  קצר

הלוואות לטווח 
  ארוך

שיעור 
  ממוצע

  3.98%  3.90%  4.0%  מקורות בנקאים

 )ליסינג מימוני(מקורות לא בנקאים 
  דדצמוד מ

-  -  -  

 )ליסינג מימוני(מקורות לא בנקאים 
  לא צמוד

-  4.66%  4.66%  

  4.0%  4.0%  4.0%  שיעור ממוצע
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  :החברה של המהותיות הפיננסיות ההתחייבויות בדבר פרטים להלן
  

  א"הלוואות בנקים ז  הלוואות בנקים  הלוואות מבנקים  שם ההתחייבות

  מוסד פיננסי  מוסד פיננסי  מוסד פיננסי  מאפייני המלווה

  ₪  37,455  ₪  14,958  ₪ 132,072  היקף ההלוואות

  LIBOR+3.5%-4% LIBOR3.57%-3.9%  )ממוצע(0.25%+פריים   שיעור הריבית

  רבעוני  רבעוני  הלוואות און קול  מועדי פירעון קרן

  רבעוני  רבעוני  קול- בעת פרעון און  מועדי תשלום ריבית

  ב"דולר ארה  ב"ר ארהדול  ללא הצמדה  בסיס הצמדה קרן וריבית

על ) שעבוד שוטף כללי(כ "שש  בטוחות שהועמדו לטובת המלווה
  ערבות החברה, חברות הבת

על ) שעבוד שוטף כללי(כ "שש
  ערבות החברה, חברות הבת

על ) שעבוד שוטף כללי(כ "שש
  ערבות החברה, חברות הבת

        אמות מידה פיננסיות

סך הון עצמי לא יפחת מסך של 
120,000  ₪  

 ₪ אלפי  258,006מתקיים  ₪ אלפי  258,006מתקיים ₪ אלפי  258,006  מתקיים

 29%- שעור ההון העצמי לא יפחת מ
  מסך היקף המאזן

  41.0%מתקיים   41.0%מתקיים   41.0%מתקיים 

החברה לבין ' יחס חובות והתח
EBITDA  3.7לא יעלה על  

  1.51מתקיים    1.51מתקיים   1.51מתקיים 

פיננסיים לבין ' והתח יחס בין חובות
  2ההון העצמי לא יעלה על 

  0.8מתקיים   0.8מתקיים   0.8מתקיים 

  ₪ אלפי  49,201מתקיים   ₪ אלפי  49,201מתקיים   ₪ אלפי  49,201מתקיים   רווח תפעולי

  

תאגידים בנקאיים שיעבוד צף פרי פסו על כל רכושה ונכסיה כבטוחה  ארבעההחברה יצרה לטובת 

  .או תקבל החברה מאת שלושת התאגידים הבנקאיים/אשר קיבלה ו לפרעון האשראים

. בלא שינויהאשראי אותו לקחה הקבוצה מבנקים  נותר 18.3.2013לבין  31.12.2012בתקופה שבין 

הינם ₪ מיליון  26-מתוכה כ₪ מיליון  239 -הינה כלקבוצה סך מסגרת האשראי , 2013במרץ  20ליום 

 .₪מיליון   25 -שנוצלה לאותו תאריך הינה כלזמן ארוך יתרת האשראי . מסגרת להלוואות לטווח ארוך

 . קול-בעיקר הלוואות און, ק"יתרת המסגרות הינה באשראי לז

בחלקו ו לשיעור ריבית הפריים במשק בחלקו צמוד, אשראי הקבוצה הינו אשראי בריבית משתנה 5.3.2

  .LIBOR-עור ריבית הילש

לאחר תאריך  .ית להחזיר ההלוואות לתאגידים בנקאייםהחברה ממשיכה לדרג את יכולתה הפיננס

עם קביעת אופק דירוג יציב ליכולת   Baa1אישררה מדרוג את הדירוג  2013 בחודש פברואר, המאזן

לדוחות הכספיים ' ו-ו' ה 21-ו 15,14, 11ראה גם ביאורים .החברה לפרוע את התחייבויותיה לבנקים

  .המצורפים

 מיסוי  5.4

  . לדוחות הכספיים של החברה הכלולים בדוח זה 17ראה באור , סוי הקבוצהלפרטים בקשר עם מי

 :להלן( על") הנכדה החברה: "להלן) (100%( נכדה חברה דירקטוריון החליט, בפברואר 18 ביום

-בכ המוערך בסךהנכדה מס חברות מוטב  החברהשלם ת, השעה הוראת פי על"). הוראת השעה"
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 אשר, 2005-2011 השנים בגין החברה הנכדה של הפטורות נסותההכ מלוא בגיןח "ש מיליון 10.5

 הקרובות השנים חמשת במהלך תשקיע הנכדה החברה השעה להוראתבהתאם  .₪ מיליון 103-כ הינן

  .למס הפרשה רשמה החברה. השעה בהוראות כהגדרתה מיועדת בהשקעהח "ש מיליון 7.7 -כ

  

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה 5.5

בכל אזור ומדינה בה פועלת החברה . אוגרפית רחבהימספר רב של מדינות בפריסה גהחברה פועלת ב

להלן מגבלות פיקוח . חלה על פעילות החברה מערכת רגולאטורית שונה בהתאם לדיני אותה מדינה

 :החלים על החברה םוחקיקה עיקריי

כים קבלת חלקים מסוימים מפעילותן של חברות הקבוצה בארץ ובעולם מצרי -רישיונות עסק 5.5.1

חברות . 1995 -ה"התשנ, )עסקים טעוני רישוי(רישיונות עסק על פי הוראות צו רישוי עסקים 

 .פועלות לקבלת רישיונות עסק כנדרש, שטרם קיבלו רישיון עסקהקבוצה 

טחון ילקבוצה מספר חברות בעלי מספר ספק מוכר למשרד הב -ספק מוכר למשרד הביטחון 5.5.2

 .תם השוטפת מול הגורמים הממשלתיים הרלוונטייםהמשמש חברות אלו לצורך פעילו

מערכת ניהול האיכות של החברה עומדת בדרישות התקן הישראלי והתקן  -תקינה 5.5.3

 . ISO 9000.3ותקן למערכות ניהול איכות תוכנה  ISO 9000-2000י "הבינלאומי ת

נטנות על מפעילי התקשורת הסלולארית חלים תקנות וצווים העוסקים במיקומם של מתקני א 5.5.4

תקנות וצווים אלה מחייבים את המפעילים לעמוד בדרישות . ומרחקם מריכוזי אוכלוסין

אישורי המשרד לאיכות , אישורים על פי חוק התכנון והבנייה: רגולטוריות שונות ובהם

תקנות וצווים אלה אינם חלים על החברה באופן ישיר אולם . הסביבה ותקינה בתחום הקרינה

 .ל עשוי להשפיע בעקיפין על פעילות החברה"שינוי ברגולציה הנ

 הסכמים מהותיים 5.6

  :להלן תמצית הוראות ההסכמים אשר החברה מחשיבה כהסכמים מהותיים     

) %72.5(נחתם הסכם בין חברה נכדה  2012במרץ  6ביום  - גראונד זירו, WTC1רויקט פ 5.6.1

 11-קף הפרויקט כהי. לבין לקוח מארצות הברית להקמת מערכת קשר לכוחות חירום והצלה

אספקה והתקנה של מערכות קשר לכוחות חירום , הפרויקט כולל תכנון רשת. מיליון דולר

קומות אשר נבנה בימים  104בן ) WTC1 )World Trade Center 1שחקים בבניין והצלה ב

חודשים החל מהרבעון השני  15-משך הפרויקט הצפוי הינו כ. Ground Zero-אלו באתר ה

  ).מרכיב התחזוקה והאחריות ללא( 2012של שנת 

 2012ביוני  25בתאריך  -  הסכם לשדרוג מערכת לבטחון פנים במדינה במרכז אפריקה 5.6.2

נחתם הסכם עם ממשלה של מדינה במרכז אפריקה לשדרוג מערכות לביטחון פנים של 

אספקת אמצעי תצפית , תשתיות תקשורת, הדרכה, הפרויקט יכלול בין היתר יעוץ. המדינה

היקף  .ויבוצע על ידי מספר חברות בנות בקבוצה") הפרויקט: "להלן(כות בטחון ומער

 .ח"בתקופת הדוהוא הסתיים ו ,אלפי דולר 17,750 -הפרויקט הוא כ
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  הליכים משפטיים 5.7

מהרכוש השוטף של החברה  10%החברה אינה צד להליך משפטי מהותי בו עולה הסכום הנתבע על 

  .להלן' בפרק ב) 5( 3סעיף  ראה גם. על בסיס דוחות מאוחדים

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  5.8

  .לעיל 4.12-ו 2.13, 1.6להשפעת המשבר הפיננסי הגלובלי על פעילות החברה ראה סעיפים 

בדעת הנהלת החברה להמשיך ולפתח יכולות שיווק ומכירת מוצרים חדשים , בחטיבת הטלקום

ם אמריקה במטרה להרחיב את סל המוצרים מרכז ודרו, בעיקר באפריקה, ללקוחות קיימים וחדשים

, בנוסף בוחנת החטיבה אפשרות של כניסה לפעילות באירופה. אותם מציעה החטיבה ללקוחותיה

  ). VAS )Value Added Services-בעיקר בתחום שרותים מקצועיים ו

בארגנטינה , ח במערב אפריקה"פרויקטים שזכתה החברה בתקופת הדוה, בחטיבת המערכות

החטיבה פועלת לקבלת הזמנות נוספות . 2013בשנת גם עוגן לפעילות החטיבה  מהוויםב "ובארה

מערכות אבטחה ובטחון למשרדי  -בתחומים אלו לצד המשך הפעילות המסורתית של החטיבה

  .חברות ואתרים רגישים, עיריות, ממשלה

  .טיבותיהרכישה או הנפקה במסגרת ח, החברה תשאף בטווח הארוך לבצע פעולה של מיזוג

  :חטיבות כדלקמן 3פועלת הקבוצה לפי  1.1.2013מיום 

הקמה ומעבדה , הנדסה, אשר תרכז את פעילותה בקבוצה בתחומי שרותי תכנון, חטיבת הטלקום .1

מ  "החטיבה כוללת את החברות מר טלקום בע. וכן אספקת ציוד ופתרונות בתחום התקשורת

תקשורת . אס.סי.אם.כולל טי( ות הבנות שלהמ והחבר"רוטל נטוורקס בע, והחברות הבנות שלה

אשר נכנס לתפקידו ביום (ל החטיבה מונה עוז עובדי "למנכ. מ"טק בע.טי.אר.ואו )מ"בע

1.3.2013.( 

, אשר תרכז את פעילות הקבוצה בתחומי ייעוץ, )לשעבר חטיבת המערכות(חטיבת הבטחון  .2

. Public Safety -ו Homeland Security, אינטגרציה ואספקת מערכות תוכנה בתחום הבטחון

. אס. י'מ ואתנה ג"טקמר בע, מ"החטיבה כוללת את החברות מר מערכות אבטחה ותקשורת בע

 .מ והחברות הבנות שלהן"יישומים בטחוניים בע 3

, אשר תרכז ת פעילות הקבוצה בקשר עם יזמות ושירותים בתחום הסולארי, חטיבת הקלינטק .3

ום אנרגיות מתחדשות וטיפול במים וכן תספק פתרונות הקמה ותפעול בתח, שירותי הנדסה

ובראשה עומד מר גיל עציון ששימש עד לכניסתו  1.1.2013-חטיבה זו הוקמה ב. לייעול אנרגטי

מ "חטיבה כוללת את מר אנרגיות מתחדשות בעה. לתפקיד זה כמנהל פיתוח עסקי בקבוצה

פיק , )33.06%(מ "ים גרופ בעטהשקעה בחברות סאן , )פעילות שהועברה מחטיבת הטלקום(

 ).50%(מ "ומרימון פתרונות מים בע) 50%(מ "מרימון גז טבעי בע, )25%(מ "דיינמיקס בע

  יסייע , שינוי המבנה הארגוני למבנה חטיבתי מוטה תחום כאמור, להערכת הנהלת החברה

  .למיקוד האסטרטגי של החברה ויביא למקסימום יצירת עסק

 גיאוגרפיים  מידע כספי לגבי מגזרים 5.9

  .לדוחות הכספיים המצורפים' ג 23ראה באור 
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  דיון בגורמי סיכון 5.10

בשווקי הטלקום והביטחון בהם פעילה . הקבוצה עוסקת בביצוע פרויקטים בתחומי התקשורת והביטחון

  :להשפיע לרעה על פעילות החברה, כאמור החברה עלולים כל אחד מגורמים המפורטים להלן

  מאקרו סיכוני

לקוחות החברה בשווקי הטלקום פועלים בתחומים המתאפיינים  - בר בשוק ההוןמש    5.10.1

, המשבר בשווקי ההון הקטין .בתחרות עזה ורף כניסה גבוה התלוי בין היתר בחוסן הפיננסי

להערכת החברה את היקף השקעותיהם של מפעילי התקשורת בהקמת אתרים חדשים וגרם 

-co(גון הקמת אתרים משותפים למספר מפעילים לחיפוש פתרונות זולים יותר למפעילים כ

location.( 

הפחתת דמי , שינוי רגולטורי בשוק הטלקום כדוגמת מתן רשיון למפעיל וירטואלי -רגולציה 5.10.2

הקישוריות או הגברת התקינה הקשורה למתקני אנטנות או תקנים אחרים בתחום איכות 

 .עלול לפגוע בפעילות לקוחות החברה והחברה הסביבה

חומר הגלם העיקרי המשמש את החברה בפעילות מגזר התקשורת  -אבץ, ר פלדהמחי 5.10.3

האלחוטית הנו הפלדה המשמשת לייצור המגדלים והתרנים אותם מספקת החברה 

 ,עליה קיצונית במחיר חמרי גלם אלה ללא אפשרות התאמת מחיר מקבילה. ללקוחותיה

 .תפגע ברווחיות  החברה

. והלייבור ת משתנה בהתאם לשינויים בשיעורי הפרייםהתחייבויות הקבוצה נושאות ריבי 5.10.4

 עלייה בשיעורי הפריים והלייבור עלולים להשפיע לרעה על הוצאות המימון של החברה

 1.6.3ראה (בעיקר דולר אמריקאי ופזו מקסיקני  -לקבוצה חשיפה לשינויי שערי מטבע חוץ 5.10.5

 ). לעיל

 ענפיים סיכונים

  בעיקר , ל"הטלקום מקורו בהכנסות מלקוחות בחוחלק מהותי ממכירות החברה בחטיבת  5.10.6

כלכלי או בטחוני בארצות אלה כמו גם , משבר פוליטי. באפריקה ובדרום ומרכז אמריקה

 .של החברה העסקיותמשבר מטבעי עלולים  לפגוע בתוצאות 

לתחרות בשוק הסלולאר בארץ ובעולם ובטלוויזיה הרב ערוצית בישראל השפעה ישירה של  5.10.7

המפעילים מציעים ללקוחותיהם חבילות מוזלות במטרה לשמר או . פעיליםהשקעות המ

 .בשרות ובתחזוקה, לקלוט לקוחות וכתוצאה ישירה מכך מפחיתים את ההשקעות בציוד

   החברה רכשה ביטוח . לקוחות החברה אינם מעמידים בטחונות בגין האשראי הניתן להם 5.10.8

לאחר בחינת הלקוחות , חר תאריך המאזןר לא'גאנה וניג, אשראי ללקוחות החברה במקסיקו

בשנים האחרונות 5.10.10.המבוטחים והסיכון הקיים לכל לקוח מבוטח את פוליסת הביטוח

החברה צופה . התגברה המודעות הציבורית להיבטים הסביבתיים של תשתיות הסלולאר

שמגמה זו עלולה להביא את חברות הסלולאר להרחיק את מגדלי התקשורת מאזורים 

צעד זה עלול להקטין את קצב הקמת המגדלים החדשים מחד אולם יגביר את היקף . ושביםמי

 ).לעיל 2.14-ו. 1.6.2ראה גם . (הפעילות בהעתקה ושיתוף המגדלים הקיימים מאידך
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          נהוגה על פי רוב מתכונת התקשרות , בתחומי האבטחה והתקשורת בהם פועלת החברה 5.10.9

טל התקשרות או הזמנות מסגרת בשל טעמים שאינם רות לבאפש, למזמיני העבודה, לפיה

ביטול הזמנות או התקשרויות כאמור עלול להסב לקבוצה הוצאות בשל . בשליטת החברה

 .הערכות מיוחדת שהקבוצה נערכה לה

 לחברה יייחוד סיכון

  הניסיון והותק שלהם וקשריהם עם , ה חיים מר ויצחק בן בסט בשל הידע"לחברה תלות בה 5.10.10

  .ספקיה והבנקים מהם מקבלת החברה אשראי, חות החברהלקו

 35%-כ(עילות חברת הבת במקסיקו ממשיכה להיות גורם עיקרי במכירות חטיבת הטלקום פ 5.10.11

שינוי תקינה או האטה בקצב ההשקעות של המפעילים יכולים להשפיע על ). 2012בשנת 

 .מכירות חטיבת הטלקום

 . 10%היה מעל  2012וחד בשנת במאאליו היקף המכירות לקוח אחד שלחברה  5.10.12

 

  הערכת ההשפעה על עסקי החברה  

  קטנה  בינונית  גדולה  גורם הסיכון

  סיכוני מקרו

      X  משבר בשוק ההון

   X    רגולציה

    X    מחיר פלדה ונפט

    LIBOR    X-שינויים בשיעורי הפריים וה

הסביבה חשיפה לשינויי שערי מטבע 
  חוץ

   X  

 סיכונים ענפיים

  X    עילות במדינות מתפתחותתחרות פ

  X    לקוחות תחרות בשוק הטלקום

  X    לקוחות בטחונות לאשראי לקוחות

   X   עיקרים איכות הסביבה

    X   אופן התקשרות עם לקוחות 

 לחברה ייחודיים סיכונים

  X    תלות באנשי מפתח
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  2013, במרס 21: אריךת

  

  

  מ"מר תעשיות בע. ח

  

  

  

  

  

  
  

        

  חיים מר
 ר דירקטוריון"יו

 יצחק בן בסט  
 ר הדירקטוריון"סגן יו

  עדי ברוק  
  ל"מנכ

      

    X  פעילות חטיבת הטלקום במקסיקו

  X    תלות בלקוחות עיקריים



  

  

  

  

  

  פרק ב

  דוח הדירקטוריון 

  על מצב עסקי התאגיד

  

  

  

  

  

  
  2012, במרס 21                   

  

    



ב  

  מ"מר תעשיות בע. ח
  2012בדצמבר  31 -דוח דירקטוריון לשנה שהסתיימה ב

  )בשקלים מדווחים -הנתונים הכספיים ( 
  

 הצופה מידע ידה על המוחזקות לחברות וביחס לעצמה ביחס החברה כללה זה דירקטוריון בדוח
 מידע הינו זה מידע") ערך ניירותחוק (" 1968-ח"תשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני

 החברה של הערכות וכן, הדוח במועד בחברה הקיים מידע על המבוסס, העתיד לגבי וודאי בלתי
 בשווקים והעסקית הכלכלית ההתפתחות לגבי הערכות, פועלת היא בו בשוק לקרות העתיד לגבי
 ההתפתחויות. האמורות ההערכות על בהתבסס וכוונותיה לפעול עתידה או החברה פועלת בהם

 באופן שונות להיות עשויות, החברה מפעילות שינבעו בפועל התוצאות - מכך יוצא וכפועל, בפועל
 הדוח הכנת במועד החברה בידי הקיים המידע על בהתבסס המוערכות הפעילות מתוצאות מהותי

 על רק מבוסס והוא, מוכחת עובדה מהווה אינו עתיד פני צופה מידע"). עתיד פני צופהמידע ( "
 ניתוח על, השאר בין, בהנחותיה הסתמכה אשר, החברה הנהלת של הסובייקטיבית  הערכתה

, וסקרים מחקרים, ציבוריים פרסומים ובכללו, זהח "דו עריכת במועד בפניה שהיה, כללי מידע
 על נבחנה לא ונכונותו, בהם הכלול המידע של שלמותו או לנכונותו התחייבות בהם ניתנה לא אשר
 מפורשת באמירה יזוהה זהח "בדו עתיד פני צופה מידע, לרוב. עצמאי באופן החברה הנהלת ידי

 בסיס ששימשו העיקריים והנתונים העובדות ציון תוך, עתיד פני צופה במידע מדובר כי המציינת
 לא עתיד פני צופה שמידע לכך להביא עשויים החברה שלהערכת העיקריים הגורמים וכן למידע
 בסביבה מהתפתחויות, היתר בין, לנבוע עשוי עתיד פני צופה המידע התממשות אי. יתממש
 הסיכון מגורמי איזה מהתממשות או, החברה פעילות על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכללית

  .ועל החברה לא מוטלת חובה לדווח על אי התממשותו כאמור להלן זה בפרק המפורטים

  

מתכבדת להגיש בזאת את דוח ") החברה: "להלן(מ "מר תעשיות בע. מועצת המנהלים של ח

" הקבוצה: "להלן(הדירקטוריון הכולל סקירה עדכנית של פעילות החברה והחברות המוחזקות על ידה 

 2012 בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה ואת התוצאות הכספיות של הקבוצה ") קבוצת מר"או 

  ").תקופת הדוח: "להלן(

קבוצת מר עוסקת בפרויקטים ובתשתיות ומובילה באספקת פתרונות כוללים בתחומי התקשורת 

  .אפריקה ואירופה, מרכז ודרום אמריקה, ב"ארה, בישראל, והביטחון

, פיתוח, התקנה, הקמה, אינטגרציה, תכנון, הקבוצה משלבת מגוון רחב של יכולות הכוללות בין היתר

  .תמיכה ותחזוקה, ייצור

, טכנאים, מערכות, הנדסה, עובדים הכוללים אנשי תוכנה 1,300 -מועסקים כ, ל"בארץ ובחו, בקבוצה

  . עובדי ייצור ומתקינים

  .שהם חלק מסל הפתרונות אותם היא מציעה ללקוחותיה, וח עצמיפרי פית, לקבוצה טכנולוגיות ומוצרים

 .אירופה ואפריקה, מרכז ודרום אמריקה, ב"ארה, הקבוצה פעילה בישראל

  : לקבוצה שלושה תחומי פעילות עיקריים המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה המאוחדים של החברה

החטיבה עוסקת . מ"טלקום בע מר) 100%(חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת  -חטיבת טלקום

מייצרת , בתחום זה הקבוצה מתכננת. ל"בביצוע תשתיות בתחום התקשורת האלחוטית בישראל ובחו



ג  

מגדלי אנטנות , ומקימה מערכי תקשורת וכן מספקת ומקימה מבנים לציוד תקשורת ובינוי אתרים

תקשורת , שורת סלולאריתמתן שירותים הנדסיים לציוד תק, קישורם למתגים והתקנתם, ותחנות בסיס

חטיבה זו ). PV(וולטאיים -אלחוטית ומתגים ותשתיות למערכות לייצור חשמל באמצעות תאים פוטו

הרפובליקה , טנזניה, סנגל, בוליביה, ארגנטינה, קולומביה, ילה'צ, פרו, פנמה, מקסיקו, פעילה בישראל

לה החטיבה בפעילות באורוגוואי בתקופת הדוח הח. אנגולהורואנדה , גאנה, הדמוקרטית של קונגו

 ).מערב אפריקה(ר 'ובניג) דרום אמריקה(

מר מערכות אבטחה ) %100(חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת  - Systems)(חטיבת מערכות 

בתחומי האבטחה והביטחון ומפתחת ומשווקת  Turn Keyהחטיבה מבצעת פרויקטי . מ"ותקשורת בע

, חדרי בקרה, CCTVתכנון ואינטגרציה של מערכות : פרויקטים אלו כוללים. מערכות תקשורת צבאית

מערכות בקרה ושליטה , ניהול תעבורה ברשת, מערכות קשר ניידות ונייחות, תוכנות שליטה ובקרה

, ב"ארה, חטיבה זו פעילה בישראל. ביטחון והאבטחהמערכות ניהול וידאו ואודיו וייעוץ בתחום ה, לקשר

  .מדינות נוספות במרכז אמריקה ובאפריקה, ארגנטינה, מקסיקו

רוטל ) %86(חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת  -)Broadband(חטיבת תקשורת רחבת פס 

החטיבה עוסקת בתחום אספקת מוצרים ושירותים לשוק התקשורת רחבת הפס . מ"נטוורקס בע

התקנות בתחום האינטרנט , התקנת תקשורת רחבת פס, פריסת תשתיות לטלוויזיה בכבלים: יםהכולל

 .חטיבה זו פעילה בעיקר בישראל. ספקה ותחזוקה של מוצרים וציוד קצהאו

  :לקבוצה השקעות שאינן עונות להגדרת מגזר כדלקמן
 החברה . חלל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה -")חלל: "להלן(מ "חלל תקשורת בע

  .מהון המניות של חלל 4.15% -מחזיקה לתאריך הדוח ב

  מהון  50%-החברה מחזיקה בכ -")עומרים: "להלן(מ "בע) 2005(חברת עומרים השקעות מניבות

  .המניות של עומרים

  השקעה בחברתOplon BV )26.0% - החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין כ -")אופלון:"להלן 

  ).להלן 8'הראה גם סעיף (באופלון 

  עד למועד הדוח השקיעה החברה סך  -")קריסטל קליר: "להלן(השקעה בשותפות קריסטל קליר

ראה גם סעיף ( מזכויות השותפות 30.2%-כלחברה . בקריסטל קליר₪ אלפי   5,220כולל של 

  ). להלן 9'ה

 cVidya Inc -)להלן" :Cvidya ("מהון המניות  1.4% -חברה בת מחזיקה בכ)של ) בדילול מלא

Cvidya. 

 לתאריך הדוח החברה מחזיקה במישרין  –") קסניה: "להלן(מ "ר קפיטל בע'חברת קסניה ונצ

קסניה . מהון המניות של קסניה 13.28% -בכ) מ"באמצעות נובקום טכנולוגיות בע(ובעקיפין 

 .לעיל 1.2.4ראה סעיף . נסחרת בבורסה") קסנה: "סימול(

  למועד ( 33.06%חברה בת מחזיקה  -)מ"בע. סי.פי.יפ'צ: לשעבר(מ "בסאן טים גרופ בעהשקעה

הקמה , תכנון, ביזום) באמצעות חברות בנות(סאן טים עוסקת . מהון המניות של סאן טים) הדוח

, עוסקת סאן טים בתכנון הפרויקטים, במסגרת פעילותה בתחום זה. ותפעול של חוות סולאריות

, השגת האישורים הרגולטוריים, רישוי, י הדרוש ליזום והקמת הפרויקטיםהשקעת ההון העצמ



ד  

 5.2.8 -ו 1.2.4ראה גם סעיפים . פיקוח ובקרה על הקמת הפרויקטים וחיבורם לרשת החשמל

  .לעיל' בפרק א

  

בפרק תאור  5.2ראה סעיף  –בנוסף לקבוצה מספר השקעות בחברות שאינן עונות להגדרת מגזר 
  .עסקי התאגיד לעיל

  . לדוח תקופתי זה' לפרטים נוספים אודות פעילות הקבוצה ראה פרק א
  

 לקוחות הקבוצה ואפיונם .1

  .הקבוצה פועלת בשוק התקשורת ובשוק הביטחון, כאמור

אינטגרטורים , משרדי ממשלה, ממפעילים וספקי ציוד, בארץ ובעולם, לקוחות הקבוצה מורכבים

  .ותאגידים גדולים אחרים

אשר מתבטא בהגדלה , לישראל מתאפיין בתקופה האחרונה בגידול בביקושים שוק התקשורת מחוץ

  .בקצב ההשקעות ברשתות הקיימות ובמעבר לטכנולוגיות מתקדמות יותר כמו הדור השלישי

  ):ח"באלפי ש(על פי חטיבות הפעילות של הקבוצה  –להלן יתרת הלקוחות 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 התפלגות ההכנסות על פי תחומי פעילות .2

  :פי חטיבות הפעילות באחוזים להלן טבלה המציגה את התפלגות ההכנסות על 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 בתקופת הדוח אירועים עיקריים .3

ממניות  100%הושלם הסכם למכירת , 2012בינואר  31ביום  -טכנולוגיותהסכם מכירת ארכוס  .1
מהון המניות המונפק והנפרע של  23.76% -כ"). ארכוס: "להלן(מ "חברת ארכוס טכנולוגיות בע

מהון המניות המונפק והנפרע של ארכוס מוחזק על ידי  35.18%ארכוס מוחזק על ידי רוטל וכן 
אשר למיטב , .ATX Networks Corpבעלי מניות ארכוס לבין במסגרת ההסכם בין כל . קסניה

  
  

  כ"סה    

  31.12.11  31.12.12 ל"בחו בארץ  חטיבה
  140,139  139,727  115,821  23,906  טלקום

  61,111  46,199  2,113  44,086 תקשורת רחבת פס
  56,032  71,803  31,733  40,070  מערכות

  -  74  -  74  אחר
  257,282  257,803  149,667  108,136  סך הכול

 דצמבר-ינואר  חטיבה
2012  

  דצמבר-ינואר
2011  

  דצמבר-ינואר
2010  

  51.9%  56.9%  43.0%  טלקום
  24.4%  20.0%  20.5% תקשורת רחבת פס 

  23.6%  223.0%  36.5%    מערכות
  0.1%  0.1%  0.0%  אחר



ה  

מייצרת ומשווקת מוצרים בתחום הטלוויזיה בכבלים , ידיעת החברה הינה חברה קנדית המפתחת
בתמורה ") ההסכם: "להלן(מהונה המונפק והנפרע של ארכוס  ATX 100%רכשה , ")ATX: "להלן(

  :כמפורט להלן, ")דולר" :להלן(ב "מיליון דולר ארה 26 -כוללת של עד כ
, מיליון דולר 12.5 -שולמה לבעלי מניות ארכוס תמורה בסך של כ, במועד החתימה על ההסכם 1.1

, חודשים ממועד השלמת העסקה 18מיליון דולר יופקדו בנאמנות לתקופה של  1.15 -מתוכה כ
שהתקבלה חלקן של רוטל ושל קסניה בתמורה . להבטחת התחייבויות בעלי המניות המוכרים

  ;2בהתאמה, )מיליון דולר 4.5(ח "מיליון ש 17 -וכ 1)מיליון דולר 3.4(ח "מיליון ש 12.7 -הינו כ
בתקופה ) ככול ויהיו כאלו(מיליון דולר ישולם כתמלוגים ממכירות ארכוס  13.5 -סכום של עד כ 1.2

ח "מיליון ש 13 -חלקן של רוטל ושל קסניה הינו עד כ. שנים ממועד החתימה על ההסכם 3של 
בהתאם להוראות . בהתאמה, )מיליון דולר 4.75(ח "מיליון ש 17.9 -וכ 3)מיליון דולר 3.5(

בגין מכירות המוצר הנוכחי של ארכוס , מיליון דולר 2.5ההסכם ישולמו תמלוגים בסכום של עד 
ר מיליון דולר בגין מכירות המוצ 11וכן ישולמו תמלוגים בסכום של עד , 2012בשנת  ATX -ל

בהתאם למפתחות חלוקת הכנסות ויעדי מכירות  2014 – 2012החדש של ארכוס בשנים 
 ;המפורטים בהסכם

אלפי  451 -עובר להשלמת העסקה חילקה ארכוס דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ, בנוסף 1.3
 1.1 -וכ) אלפי דולר 159(ח "אלפי ש 600 -חלקן של קסניה ושל רוטל בדיבידנד הינו כ. דולר
  .בהתאמה, )אלפי דולר 291(ח "ן שמיליו

מיליון  13.6 - ח ושל כ"מיליון ש 9.7 - רווחים כוללים בסך של כבתקופת הדוח רוטל וקסניה רשמו 
, ח"מיליון ש 12.9ח ושל עד "מיליון ש 13רווחים נוספים של עד צפויות לרשום בהתאמה וכן , ח"ש

לפרטים נוספים ראה דיווח . עילל 1.2בהתאמה בכפוף לתשלום כל התמלוגים האמורים בסעיף 
   .2012-01-030597אסמכתא ' מס, בפברואר 1החברה מיום 

הינו בבחינת מידע צופה פני , המידע לעיל בדבר הרווח העתידי הצפוי לחברה מהשלמת העסקה
אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים ובכללם היקף מכירות , כהגדרתו בחוק ניירות ערך, עתיד

 .גובה התמלוגים שישולםארכוס ובהתאם 
  .לעיל 4.1.1ראה פרק   -ב"בארה WTC1מערכת תקשורת חרום בבניין זכייה בפרויקט  .1
  .לעיל 5.2.4ראה פרק  -השקעה באופלון .2
על ידי הרשות להגבלים עסקיים הוגש כתב אישום , 2012במרץ  20ביום  -הרשות להגבלים עסקיים .3

כנגד מר יוסף זיידמן , מ"אבטחה ותקשורת בע ומר מערכות מ"בע כנגד החברות הבנות מר טלקום
אשר על פיו הם מואשמים בטענה , ומנהלה' נושא משרה בחברה וכנגד חברה נוספת בבעלות צד ג

הנהלת החברה לא יכולה לאמוד בשלב . 2010לכאורה כי ביצעו תאום הצעות מחיר למכרז בשנת 
 .זה את ההשפעה של ההליך על פעילות החטיבה

 ")סאן טים: "להלן(מ "סכם מימון והגשת בקשה לאישור סגירה פיננסית בסאן טים גרופ בעה .4
הודיעה סאן טים כי השלימה את התנאים לסגירה הפיננסית בקשר עם  2012במאי  17ביום 

וכי סאן טים הגישה את ") המתקן("מגה וואט במושב תלמי יוסף  9הפרויקט הפוטו וולטאי בגודל של 
  "). רשות החשמל("הסגירה הפיננסית לרשות לשירותים ציבוריים חשמל  הבקשה לאישור

במסגרת מאמציה של סאן טים לעמוד בתנאי הסגירה הפיננסית דירקטוריון סאן טים ודירקטוריון 
אישרו לסאן טים ולחברת הבת להתקשר במסכת של ") חברת הבת("מ "חברת סאן טים בע

  :עיקרי ההסכמים כוללים. הסכמים
התקשרות חברת הבת בהסכם מימון בקשר  - הסכם מימון עם תאגיד בנקאי והסכם הזרמת הון. א

עלות הפרויקט הכוללת , להערכת חברת הבת. מעלות הקמת המתקן 80%עם תאגיד בנקאי שיממן 
. סוג המימון מוגדר כמימון פרויקטים וכולל בין היתר בטחונות ושעבודים. ₪מליון  100 -הינה כ

מ להעמיד את ההון העצמי הנדרש "כם הזרמת ההון התחייבה סאן טים גרופ בעבמסגרת הס
מ למסור בטחונות לתאגיד הבנקאי "לחברת הבת וכמו כן התחייבו בעלי ענין בסאן טים גרופ בע

  .והכל בכפוף לפרטי הסכם המימון והסכם הזרמת ההון, שעיקריהם מוצגים להלן
                                                            

 .2 -ו 1מהתמורה בהתאם לסעיפים  2% -בהיקף של כ Finder’s Feeרוטל תהא זכאית לתשלום , על פי הוראות ההסכם 1
מיליון  14.7 –הינה כ , ח"מיליון ש 2.3 -ארכוס בסכום של כלאחר החזר הלוואת המדען הראשי שהתקבלה בגין , התמורה נטו לקסניה 2
 .ח"ש
 .לעיל 2ש "ראה הע 3



ו  

 בטחונות שעבודים וערבויות: 
  חברת הפרויקט/סאן טים שעבוד מניות .1
בגובה החוב הפתוח עבור מקרה של אי חיבור , ערבות בעלים שניתנו על ידי בעלי ענין בחברה .2

לרשת החשמל בשל אי קיום מחויבות חברת חשמל להסכם החיבור לרשת שנחתם בין סאן טים 
 .מדובר במקרה קיצון בעל הסתברות נמוכה ביותר, לדעת החברה. וחברת חשמל

לים עבור משיכת כספים בטרם התמלאו התניות של העברת הזכויות והרישיון לחברת ערבות בע .3
 . הפרויקט

 .רישום משכון וזכויות על הקרקע לטובת הבנק .4
הציוד במתקן וההכנסות של המתקן , שעבוד כל נכסי הפרויקט לרבות הזכויות לשימוש בקרקע .5

 .מחברת חשמל
ראו (קה מזכה בועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ין אושרה כעסיהעמדת ערבויות על ידי בעלי ענ

  ).2012-01-127839אסמכתא ' מס 2012, במאי 17דיווח מיידי של סאן טים מיום 
הסכם עם קבלן ראשי להקמת המתקן ולתחזוקה  - O&Mוהסכם  EPCכמו כן אושרו הסכמים עם 

  .תפעולית
  . ת בקשר עם פרויקט תלמי יוסףהתקבל אישורה של רשות החשמל לסגירה הפיננסי 4.9.2012ביום 

תקבל אישורו של השר להעברת הזכויות בפרויקט לחברת סאן ה 2012של שנת  ברבעון הרביעי 
חיבור לרשת  -2013אוקטובר -בין החודשים יולי .והחלו עבודות ההקמה מ"טים תלמי יוסף בע

  .החשמל וקבלת רישיון קבוע לאספקת חשמל כיצרן חשמל
מובהר כי הצפי האמור הינו בגדר מידע הצופה פני עתיד וכי גורמים אשר אינם תלויים בסאן 

יכולים להביא לכך כי הערכות סאן טים לא יתגשמו , ובכלל זה קבלת אישורים רגולטורים, טים
אין כל וודאות כי האירועים המתוארים והזמנים הצפויים יתקיימו . במועד החזוי או בכלל, בפועל
  . כל וודאות באשר למועד התקיימותם ואין

  
  בסאן טים חובגיוס  .5

סכום זה ישמש את . ₪מיליון  11.2חתמה סאן טים על הסכם הלוואה בסך של  לאחר תאריך המאזן
 3החברה משתתפת בסיבוב גיוס זה בהיקף של . סאן טים להחזר הלוואה לזמן קצר מתאגיד בנקאי

   .₪מיליון  9-טים ישקיעו במסגרת הסכם הלוואה זו כ וסך כל בעלי העניין בסאן ₪מיליון 

 לעיל. 4.1.1ראה סעיף  -הסכם חדש באפריקה .6
  

 :הסכם השקעה בפיק דיינמיקס .7
 בתמורה. דיינמיקסח בחברת פיק "אלפי ש 1,500החברה השקיעה  2012, באוגוסט 31 ביום

בהון המניות של פיק  20.5% המהווים' ב מסוג בכורה מניות 299,064 קיבלה החברה, להשקעה
  .'ב מסוג בכורה למניות נוספים אופציה כתבי קיבלה החברה בנוסף. דיינמיקס

שנים עשר חודשים לאחר סיבוב  גיוס נוסף ) 1מבין  למוקדם עד להמרה ניתנים האופציה כתבי
מחיר מימוש יקבע בעתיד על פי . מליון דולר 2בסיבוב גיוס הבא בסכום שעולה על ) 2בחברה או 

  .  תנאי ההסכם

 42על הסכם הפצה בלעדי במדינות מסוימות לתקופה של  דיינמיקסהחברה חתמה עם פיק  בנוסף
באמצעות רשת המפיצים הבינלאומיים של  דיינמקיסוצרי פיק לפיו החברה תפיץ את מ,  חודשים

  .דיינמיקסבגין מכירות המוצרים של פיק  9% -החברה  בתמורה ל

 הנהלת החברה ונושאי משרה בכירה .8
 30/08/2012 מיום מיידיים דיווחים ראה בכירה משרה ובנושאי החברה בהנהלת שינויים לעניין

-2012-01, 2012-01-224109, 2012-01-224100, 2012-01-224094' מס אסמכתאות
224115 ,2012-01-224121.  



ז  

  
 אמריקה במרכז מדינה הסכם .9

עימה התקשרה מר מערכות אבטחה ותקשורת , ")התאגיד הזוכה("חברה הפועלת במרכז אמריקה 
בדבר התקשרות  לביצוע  הזמנהקיבלה מלקוח סופי , ")מר מערכות)  ("100%חברת בת (מ  "בע

 - הקמת מערכת צפייה ומרכז שליטה ובקרה בתחום ה, Secure‐Mמערכת  אספקת הכוללפרויקט  
Homeland Security  הפרויקט: "להלן(במדינה במרכז אמריקה .("  

חלקה של . מהתאגיד הזוכה על פיו תשמש כקבלן עיקרי בביצוע הפרויקט הזמנה קיבלהמר מערכות 
  . הזכייה ממועד חודשים 12מיליון דולר ומשך הביצוע יתפרס על  8.5 -מר מערכות בפרויקט הוא כ

  
  המצב הכספי .4

לעומת  , מהמאזן 41%ומהווה ₪ אלפי  258,006 -הסתכם ב 2012בדצמבר  31ההון העצמי ליום 
  . 2011בדצמבר 31מהמאזן ליום  37.9%שהיוו ₪ אלפי  249,419

  
בהשוואה להון חוזר בסך ₪ אלפי  148,218 -מסתכם ב 2012בדצמבר  31ההון חוזר של החברה ליום 

בהכנסות  הירידהבהון החוזר נובעת בעיקרה מ יהיהעל.  2011בדצמבר 31ליום ₪ אלפי  127,424של 
  .באשראי לזמן קצר בתקופת הדוחמראש ו

  
ואילו היחס  2011בדצמבר  31-ב 1.34לעומת  1.45עומד על  2012בדצמבר  31היחס השוטף ליום 

  .בתום השנה הקודמת 1.0לעומת  1.17המהיר לתאריך הדוח הנו 
  

מהמאזן  6.2%ומהווה ₪ אלפי  39,158 -ח הסתכם ב"לתאריך הדו, בניכוי פחת שנצבר, רכוש קבוע
  . 2011בדצמבר 31מהמאזן ליום   6.0%שהיוו ₪ אלפי  40,066 -בהשוואה ל

  
 -בהשוואה ל 2012בדצמבר  31ח ליום "אלפי ש 39,818 -יתרת ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמה ב

המיסים הנדחים  וביתרת ארוך לזמן הלוואות גידולמנובע  הגידול. באותו מועד אשתקד₪ אלפי  37,445
  .לתקופת הדוח

  
  תוצאות הפעולות .5

₪ אלפי  743,508לעומת מכירות בסך של , ₪אלפי  776,121 -הסתכמו ב 2012סך המכירות בשנת 

בהשוואה  ₪אלפי  194,127 -הסתכמו ב 2011סך המכירות ברבעון הרביעי של שנת . בשנה הקודמת

עיקר הגידול בשנה וברבעון נובע מחטיבת . בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי  204,245לסך של 

  .הטלקום וחטיבת המערכות

  . ח אשתקד"אלפי ש 580,930לעומת ₪ אלפי  620,757-כירות בשנת הדוח הסתכמה בעלות המ

 21.8%לעומת שיעור של  20.0%שיעור הרווח הגולמי מסך מחזור המכירות בתקופת הדוח מהווה 

  .בתקופה המקבילה אשתקד

תקשורת וה הטלקום, בחטיבות המערכותמהמשך ירידה ברווחיות הגולמית הירידה ברווח הגולמי נובעת 

חטיבת הטלקום ירידה ברווחיות הגולמית של המוצרים אותם מוכרת נמשכה בתקופת הדוח  רחבת פס

תהליך התאמת ההוצאות להקטנה ,בנוסף. בעיקר עקב התחרות המתפתחת במדינות בהן פועלת החטיבה

לנסות  זאת משיקולים פנימיים של החברה, בהכנסות החטיבה אינו מיידי ומתמשך לפני מספר רבעונים

  .ולשמר את הידע שנצבר בידי העובדים במדינות השונות עד לקבלת הזמנות נוספות



ח  

ברבעון . 16%ושיעורו עמד על ₪ אלפי  30,575-הסתכם ב 2012הרווח הגולמי ברבעון הרביעי לשנת 

  . מסך המכירות לאותה תקופה 23%שהיוו ₪ אלפי  46,875-המקביל אשתקד הסתכם הרווח הגולמי ב

 1.6%והן מהוות ₪ אלפי  12,736 -מחקר ופיתוח נטו של הקבוצה הסתכמו בתקופת הדוח בעלויות 

  .אשתקד, מהמחזור 0.9%שהיוו  ₪ אלפי  6,349לעומת  , ממחזור המכירות

הינו פ "הגידול בעלויות המו. בחטיבת המערכותהיו , עלויות המחקר ופיתוח בשנה זו כמו גם אשתקד

' בפרק א 3.10' ראה גם ס. בחטיבה הבטחון הכוללת פיתוח מוצרים חדשיםפ בחטיבת "בהתאם לתכנית מו

  .לעיל

₪ אלפי  104,801-בהשוואה ל₪ אלפי  103,254 -הוצאות מכירה והנהלה לתקופת הדוח הסתכמו ב

  . אשתקד

ברבעון המקביל אשתקד הסתכמו  .₪ אלפי  25,009 -הוצאות מכירה והנהלה ברבעון הרביעי הסתכמו ב

  . ₪אלפי  26,611 -ה בהוצאות אל

לעומת  הקבוצה מהכנסות 6.3%המהווה ₪ אלפי  49,201 -הרווח מפעולות רגילות לשנה זו הסתכם ב

בתקופת  .)מההכנסות 6.9%שהיווה ( בשנה הקודמת₪ אלפי   51,642רווח מפעולות רגילות בסך של 

ממכירת ארכוס ברבעון  הנובע₪  9,827ח הרווח מפעולות רגילות כולל הכנסות אחרות בסך של "הדו

הנובעות ממימוש מניות ₪ אלפי  12,568מפעולות רגילות הכנסות אחרות בסך של הראשון של השנה ו

  .חלל

לעומת רווח מפעולות רגילות בסך ₪ אלפי  3,031 הסתכם הרווח מפעולות רגילות בסך ברבעון הרביעי

נובעת מהפסד  עולית ברבעון הרביעיהירידה ברווחיות התפ. בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי   18,146

תפעולי ברבעון הרביעי בחטיבת המערכות ומירידה באחוזי הרווחיות התפעולית בחטיבת תקשורת רחבת 

  .פס

 10-פ של החברה בסך של כ"ח נובעת מגידול בהוצאות המו"הירידה ברווחיות התפעולית בתקופת הדו

והמשך ירידה ) פ והיתר נכלל במסגרת עלות המכר"ונרשם בהוצאות מ₪ מיליון  6.3גידול של (₪ מיליון 

  .ברווחיות הגולמית של חטיבת הטלקום ותקשורת רחבת פס

עיקר ההפרש  .אשתקד₪ אלפי  14,676לעומת , ₪אלפי  8,931 -הוצאות המימון בשנת הדוח הסתכמו ב

  .בהוצאות המימון נובע מהפרשי שער

₪ אלפי  14,444לעומת סך של ₪ אלפי  19,736מסים על ההכנסה בשנה זו הסתכמו בהוצאות בסך של 

על יישום ") הנכדה החברה: "להלן) (100%(החליט דירקטוריון חברה נכדה , לאחר תאריך המאזן. אשתקד

הוראת " :להלן" (2012-ג"התשע, )והוראת שעה 69' תיקון מס(חוק לתיקון חוק לעידוד השקעות הון "

ח "מיליון ש 10-בסך המוערך בכמס חברות מוטב החברה הנכדה שלם ת, על פי הוראת השעה"). השעה

  .₪מיליון  103-אשר הינן כ, 2005-2011בגין השנים  בגין מלוא ההכנסות הפטורות של חברת הבת

ח "מיליון ש 7.7 - בהתאם להוראת השעה החברה הנכדה תשקיע במהלך חמשת השנים הקרובות כ

החברה תרשום הפרשה למס בדוחותיה השנתיים לשנת . בהשקעה מיועדת כהגדרתה בהוראות השעה

  .בסכום האמור לעיל 2012
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 7,715לעומת הפסד של , ₪אלפי  5,870-חלקה של החברה בהפסדי חברות כלולות בשנה זו הסתכם ב

כלל רישום מניות למסחר של חברה בתקופה המקבילה אשתקד ההפסד בחברות כלולות . אשתקד₪ אלפי 

  .Oplon B.Vעיקר ההפסד נובע מחלק החברה בהפסדי חברה כלולה . ₪מיליון  1.4כלולה בסך של כ 

₪ אלפי  14,807בסך של  רווחלעומת ₪ אלפי  14,664 -הסתכם ב 2012הרווח הנקי של החברה לשנת 

  . 2011בשנת 

לעומת רווח נקי בסך ₪ אלפי  10,447-תכם בהס  2011של החברה ברבעון הרביעי של שנת  ההפסד

  .ברבעון המקביל אשתקד₪ אלפי  5,688

  

  נזילות ומקורות מימון .6

לעומת תזרימי מזומנים ₪ אלפי  23,690-ב הסתכמופעילות שוטפת מ נבעוהדוח מזומנים ש בתקופת

ים שנבע נברבעון הרביעי הסתכם תזרים המזומ. אשתקד₪ אלפי  40,015פעילות זו בסך  שימשוש

  .₪אלפי  23,360מפעילות שוטפת לסך של 

מזומנים ששמשו לעומת ₪ אלפי  10,322-פעילות השקעה בשנת הדוח הסתכמו במ שנבעומזומנים 

השינוי נובע בעיקרו משחרור פיקדון משועבד  .בשנה הקודמת₪ אלפי  42,003של  לפעילות השקעה בסך

  .בפרויקט ארגנטינה

מיצירת  ברובוונובע ₪ אלפי  4,851 -תזרים המוזמנים ששמשו לפעילות השקעה ברבעון הרביעי הסתכם ל

  .פיקדון משועבד בפרויקט ארגנטינה

נבעו שלעומת מזומנים ₪ אלפי  19,007 -פעילות מימון בשנת הדוח הסתכמו במ שמשושהמזומנים 

ופת הדוח נובע מפירעון הלוואות והתחייבויות השינוי בתק. אשתקד₪ אלפי  1,532בסך של  מימון פעילותמ

  . הקיטון נובע מקיטון בנפח האשראים לזמן קצר וההלוואות לזמן ארוך בתקופת הדוח

  .₪אלפי  7,751 -ברבעון הרביעי הסתכם ל מימוןפעילות מ נבעותזרים המוזמנים ש
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  :הכספיים שלוים שחלו בפעילות התאגיד ובעסקיו ובנתוני הדוחות ישינויים מהות .7

  :2011להלן דוחות רווח והפסד על בסיס רבעוני לשנת 
  

  2012שנת  רבעון רביעי שלישירבעון  רבעון שנירבעון ראשון
 776,121 194,127 202,837 200,750 178,407 הכנסות ממכירות
 620,757 163,552 159,589 155,587  142,032 עלות המכירות

 155,364 30,575 43,251 45,163 36,375 רווח גלמי
 12,736 2,650 3,524 3,095 3,467  נטו, הוצאות מחקר ופיתוח
  46,154 10,652 11,227 11,828 12,447 הוצאות מכירה ושווק

 57,100 14,357  15,258  13,488 13,996 הוצאות הנהלה וכלליות
 9,827 115 )359( 381 9,690 אחרות הוצאות )הכנסות(

 19,201 3,031 12,883 17,133 16,155 רגילותרווח מפעולות 
 4,842  1,448 1,115 -  2,279  הכנסות מימון
 13,773 5,214 2,381 4,045 2,133 הוצאות מימון

, חלק החברה בהפסדי חברות כלולות
 5,870 1,056 1,965 1,770  1,079 נטו

 34,400 )1,792( 9,652 11,318 15,222  לפני מסים) הפסד(רווח
 19,736 8,685  3,712  2,250 5,089 )הטבת מס(על ההכנסה מיסים 

 14,664 )10,447( 5,940 9,068 10,133  )הפסד(רווח נקי 
  
 

  התגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכיר .8

 22-ו 21 לתקנות בהתאם, בחברה עניין ובעלי בכירה משרה לנושאי שניתנו התגמולים בדבר לפירוט

 תקנות ראה") התקנות: "זה בסעיף להלן( 1970 -ל"התש, )ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות

  .להלן זה לדוח' ד בפרק 22-ו 21

 דירקטוריון מינה, ") 20' מס תיקון: "להלן( 2012-ב"התשע, )20' מס תיקון( החברות לחוק בהתאם

 ה"ה הינם חבריה אשר") התגמול ועדת: "להלן( בחברה תגמול ועדת, 2012, בנובמבר 29 ביום החברה

 הינם והעסקתו כהונתו שתנאי, שלמה וקס ומר; צ"דח, פאול וייסבאך; הועדה ר"ויו צ"דח, פינס-אופיר פז

  "). החברות חוק: "להלן( 1999-ט"התשנ, החברות לחוק 244 סעיף לפי שנקבעו להוראות בהתאם

 האמורים בחברה העניין ולבעלי הבכירה המשרה לנושאי שניתנו התגמולים בין הקשר בחינת מהליך כחלק

 להלן( הדוח תקופת במהלך, בנפרד מהם אחד כל, לחברה תרומתם לבין להלן' ד בפרק 22-ו 21 בתקנות

, 2013 במרץ 18 ביום החברה של התגמול ועדת שקיימה בישיבה") המשרה נושא: "בנפרד א"כ ייקראו

 הנתונים מלוא, האמורים לדיונים עובר, הובאו, 2013 במרץ 21 ביום החברה דירקטוריון שקיים ובישיבה

, לתקנות 21 לתקנה בהתאם המשרה מנושאי אחד כל לגבי התגמול וועדת הדירקטוריון לדעת הרלוונטיים

 שתפורטנה כפי( 20' מס בתיקון המפורטות המידה לאמות, לתקנות השישית לתוספת' ג -ו' ב לחלקים

 לאפשר כדי בו היה החברה ודירקטוריון התגמול ועדת להערכת אשר נוסף מידע וכן) להלן בהרחבה

 נתוני כגון לחברה ותרומתו המשרה נושא של וההעסקה הכהונה תנאי וסבירות הוגנות של נאותה בחינה

הן   החברה של לזה דומה פעילות בהיקף בחברות דומים משרה נושאי של והעסקה כהונה לתנאי השוואה



יא  

הן בהון עצמי דומה לזה של החברה והן ברמת מכירות דומה לזו של , בתחום פעילותה של החברה

 הינם והדירקטוריון התגמול וועדת לדעת אשר החברה של לזה דומה פעילות בתחום תווהעוסק. החברה

בחברה ח מיועץ חיצוני בדבר נתוני השכר של נושאי המשרה "לצורך כך קיבלה ועדת תגמול דו. רלוונטיים

  .ביחס למקובל בחברות דומות

 העניינים יתר את וכן הבאים הקריטריונים את והדירקטוריון התגמול ועדת ציינו, כאמור הבחינה לצורכי

 המפורטות וההוראות החברות לחוק ב267 בסעיף כקבוע התגמול במדיניות אליהם להתייחס שחובה

   4:החברות לחוק' א ראשונה לתוספת' ב -ו' א בחלקים

 נושא תרומת זה ובכלל, טווח ארוכת בראייה ומדיניותה שלה העבודה תכנית, החברה מטרות קידום) 1(

 החברה גודל בראי התגמול שקילת) 2(; ויציבותה חוסנה, רווחיה, הכנסותיה, החברה של לעסקיה המשרה

,  כישוריו,  השכלתו)  3(; )השוואתי סקר באמצעות גם נבחנה התגמול סבירות זה בהקשר( פעילותה ואופי

 קודמים שכר הסכמי, אחריותו תחומי,  תפקידיו,  המשרה נושא של והישגיו המקצועי ניסיונו,  מומחיותו

 ניתן זה בכלל. הדוח בשנת רווחיה ולהשאת החברה יעדי להשגת המשרה נושא של תרומתו וכן, עמו

 שבין היחס)  4(; ייחודיים מומחיות או ידע, כישורים בעל משרה נושא לשמר החברה של לצורך משקל

 עובדים לרבות( הקבלן עובדי ושל החברה עובדי שאר של לשכר המשרה נושא של והעסקה הכהונה תנאי

 והשפעת כאמור עובדים של החציוני ולשכר הממוצע לשכר היחס ובפרט, החברה אצל המועסקים) זמניים

 כללו והעסקתו כהונתו שתנאי משרה לנושא בהתייחס) 5(  ;בחברה העבודה יחסי על ביניהם הפערים

 של הסיכונים ניהול במדיניות בהתחשב המשרה לנושא הראויים התמריצים נבחנו, משתנים רכיבים

 הרכיבים להפחתת האפשרות נבחנה זה ובכלל טווח ארוכת בראייה ביצועים על ובהתבסס החברה

 הרכיבים בגין התגמול לסך תקרה לקביעת והאפשרות הדירקטוריון דעת שיקול פי על המשתנים

 שאינם המשרה נושא של וההעסקה הכהונה בתנאי משתנים לרכיבים בהתייחס כי, מובהר. המשתנים

 בהתייחס) 6(; לחברה המשרה נושא של בתרומתו בהתחשב, הראויים התמריצים נבחנו, למדידה ניתנים

 בתנאי הקבועים הרכיבים בין היחס נבחן, משתנים רכיבים כללו והעסקתו כהונתו שתנאי משרה לנושא

 משרה לנושא בהתייחס) 7(; .וההעסקה הכהונה בתנאי המשתנים הרכיבים לבין וההעסקה הכהונה

 התייחסות נבחנה, ")מניות מבוסס תגמול": להלן( הוניים משתנים רכיבים כללו והעסקתו כהונתו שתנאי

 מענקי כללו והעסקתו כהונתו שתנאי משרה לנושא בהתייחס) 8( ,טווח ארוכת בראייהלאופציות ולתנאיהן 

 ולהשאת החברה יעדי להשגת המשרה נושא של תרומתו, הדוח בשנת החברה ביצועי נבחנו, פרישה

  .  הפרישה ונסיבות רווחיה

 ובעלי המשרה מנושאי אחד כל שמקבל התגמולים מכלול של פירוט והדירקטוריון התגמול ועדת קיבלו כן

 החברה של ההתקשרות תנאי בחינת כי, מובהר .זה לדוח' ד בפרק 21 בתקנה המפורטת במתכונת העניין

, מענקים, בסיס שכר( העסקתו תנאי במכלול התחשבות כדי תוך נעשתה לעיל כאמור המשרה נושא עם

  ). 'וכיוב מניות מבוסס תגמול

 ברמת הן, בחנו וכן בפניהם הובא אשר האמור המידע את בחנו החברה ודירקטוריון התגמול ועדת

 ואת הדוח בשנת בחברה ההעסקה תנאי את, פרטני באופן משרה נושא כל ברמת והן הכולל התגמול

 החברה שהנהלת לאחר. לעיל שפורטו בקריטריונים בהתחשב הדוח בשנת לחברה מהם אחד כל תרומת
                                                            

 .20' טרם אימצה החברה מדיניות תגמול בהתאם להוראות תיקון מס, יובהר כי נכון למועד פרסום דוח זה 4
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 העסקיים יעדיה להשגת ותרומתו הדוח בתקופת משרה נושא כל של העיקריים  ותרומתו פועלו את סקרה

 בלא נפרד דיון קיימו החברה ודירקטוריון התגמול שועדת ולאחר, העבודה בתכניות ועמידתה החברה של

 המשרה לנושאי התגמולים כי החברה ודירקטוריון התגמול וועדת מצאו, החברה של המשרה נושאי נוכחות

 זאת וכל, ומענקים החברה של ערך בניירות תגמול עם בקשר לרבות, וסבירים הוגנים הינם בחברה

 ויעדיה החברה של הטווח ארוכת מדיניותה לאור וכן פעילותה ובהיקף החברה של בגודלה בהתחשב

 ובעל גבוהה ברמה בכיר ניהול צוות העמדת המאפשר באופן, הקיימים מנהליה על לשמור היכולת בהיבט

 בנתוני בהתחשב וכן החברה בהצלחת משמעותי גורם כאמור מהווה אשר, לחברה גבוהה מסירות

 בו הענף עם החברה ודירקטוריון התגמול ועדת חברי של וניסיונם ובהיכרותם לעיל כאמור ההשוואה

  . החברה פועלת

 עומדים העניין ובעלי הבכירה המשרה נושאי כל כי החברה ודירקטוריון התגמול וועדת מצאו, כן כמו

    .עמם שנכרתו בהסכמים עמידתם את ובחנו מכהנים הם בו התפקיד בדרישות

  אירועים לאחר תאריך המאזן .9

 .תיאור עסקי התאגיד', בפרק א 5.8 פרטים אודות שינוי מבנה בקבוצה ראה סעיף 9.1

- ג"התשע, )והוראת שעה 69' תיקון מס(לתיקון חוק לעידוד השקעות הון חוק " יישוםלפרטים אודות  9.2

 .לעיל 5.4ראה סעיף  2012

  .לסיכוני שוק ודרכי ניהולם דווח בדבר חשיפה .10

לפרטים נוספים (ל הכספים של החברה מונה לתפקיד אחראי ניהול סיכונים "סמנכ, שגב חוסטיק .1

נועצת החברה , במסגרת ניהול הסיכונים). לדוח זה דבפרק ) ו(א 26ראה תקנה , אודות מר חוסטיק

 .באופן שוטף בחברת ייעוץ למתן שירותים בתחום ניהול הסיכונים וניהול חשיפות

סיכוני , פעילות החברה חשופה לסיכונים פיננסיים הכוללים סיכוני שער חליפין -תאור סיכוני שוק .2

פיננסיים שונים על מנת לגדר חשיפות הנהלת החברה משתמשת במכשירים . אשראי וסיכוני נזילות

 .ספציפיות לסיכונים המוזכרים לעיל

  שינויים בשערי מטבע  

חלקן צמודות למדד המחירים לצרכן וחלקן , חלקן של ההכנסות בארץ אינן צמודות -בישראל.  א  

א מנגד החלק העיקרי של ההוצאות בארץ הינו בשקלים לל. צמודות לשערי החליפין של הדולר והאירו

החשיפה לשינויים בשערי המטבע . וחלקן בהצמדה למדד המחירים לצרכן) שכר עבודה(הצמדה 

  .בפעילות בישראל אינה מהותית

פעילות הקבוצה במדינות במרכז ודרום אמריקה מתנהלת רובה ככולה במטבע  -מחוץ לישראל. ב

נקובות , פריקההכנסות החברות בא. ב"פרט לייבוא המגדלים המתבצע בדולר של ארה, המקומי

  .ברובן בדולר אמריקאי

ל פועלות כיחידות עצמאיות ושינויים בשערי המטבעות המקומיים גורמים לקבוצה "החברות בחו

  . להיות חשופה כלכלית לפיחותים בשערי המטבע בגובה עודף הנכסים על ההתחייבויות
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סיכוני . פר תחומי פעילותהקבוצה פועלת במספר שווקים ובמס -מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק .3

חשיפות . תחום הפעילות וסוג הלקוחות, השוק כפי שתוארו לעיל נבחנים בהתאם למיקום הפעילות

  .ככל שניתן, בטרום קרות החשיפה האפשרית, לסיכוני שוק מדווחות למנהל הכספים

ל "ר הדירקטוריון מפקח באמצעות סמנכ"יו -הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושם

על יישום המדיניות בניהול סיכוני שוק וכן על הפעולות הננקטות להקטנת , באופן שוטף, הכספים

  . החשיפות הקיימות

פעילות מהותית הנהלת החברה בוחנת ורוכשת מעת לעת עסקאות הגנה על המטבעות בהן קיימת 

לחברה חשיפה בגין ייצוא מתקני תקשורת ). סולס פרואני, יליאני'פזו צ, פזו מקסיקני(לחברה 

החברה . ב"ושרותים באופן שמרבית הוצאות הייצור הינן שקליות והתקבולים הינם בדולר ארה

המזומנים  מבצעת באופן שוטף תוך היוועצות ביועצים חיצוניים עסקאות הגנה על החשיפה על תזרים

  . הצפוי מייצוא זה

  .אחת לתקופה נבחנת כדאיות השימוש באשראי בנקאי שקלי לעומת אשראי בנקאי צמוד דולר

על סיכוני השוק להם , ל הכספים"ר הדירקטוריון וסמנכ"י יו"ע, אחת לרבעון נמסר דיווח לדירקטוריון

  .על פעולות הננקטות ועל דרכי ניהולן, חשוף התאגיד

  )מדווחים₪ אלפי (הצמדה ח בסיסי "דו .4

  .היתרות לסוף התקופה משקפות את התנועות במהלך התקופה

ונצואלה וארגנטינה מתנהלת רובה ככולה במטבע , קולומביה, ילה'צ, פרו, פעילות הקבוצה במקסיקו

מקומי ושינויים בשערי המטבעות המקומיים יוצרים חשיפה כלכלית שבאה לידי ביטוי חשבונאי בדוח 

  . יים בהון העצמי במסגרת קרן הון מהפרשי תרגוםעל השינו
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        2/201/1231דוח בסיסי הצמדה ליום 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

הצמדה
  למדד

 המחירים
 אירו דולר אחר לצרכן

  ללא
 הצמדה

  פזו
 מקסיקני

פריטים 
לא 

 כ"סה כספיים

         רכוש
 83,783 - 15,163 3,188 10,826 43,351 11,255 - מזומנים ושווי מזומנים

 60 60 - - - - - -  השקעות לזמן קצר
 257,803 - 66,758 134,824 3,083 39,480 13,658 - לקוחות והכנסות לקבל
 36,820 10,943 5,394 3,685 6,940 4,743 5,115 - חייבים ויתרות חובה

 90,539 90,539 - - - - - - מלאי
 2,009 - - 159 - 1,850 - -  לקוחות וחייבים לזמן ארוך

 58,173 58,173 - - - - - -  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 29,491 26,543 - 596 - - - 2,352 מוחזקות' השקעות בחב

 1,261 1,261 - - - - - -  הוצאות מראש 
 39,158 39,158 - - - - - - רכוש קבוע

 1,991 1,991 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין 
  8,646  8,646  -  -  -  -  -  -  נכסים בגין הטבות לעובדים 

 12,666 12,666 - - - - - -  מסים נדחים
 622,400 250,035 87,260 142,452 20,849 89,424 30,028 2,352 כ רכוש"סה

 
          התחייבויות

אשראי מתאגידים בנקאיים 
 163,635  -  -  132,415 -  28,881 1,810 529 ואחרים

התחייבויות לספקים ולנותני 
 61,381 -  5,589 42,231 291 11,154 2,116 -  םשירותי

 79,554 7,127 8,426 55,215 -  2,894 5,892 -  זכאים ויתרות זכות
 18,929 18,929        הכנסות מראש

א מתאגידים בנקאיים "לז' הלו
 16,481 -  -  4,298 -  12,183 -   -  ואחרים

 19,016 19,016 -  -  -  -  -  -   מסים נדחים

התחייבות בגין הטבות 
 5,397 5,397 -   -  -  -  -  -  לעובדים

  364,393 50,469 14,015 234,159 291 55,112 9,818 529 כ התחייבויות"סה
 

 199,566258,007 73,245 91,707 20,558 34,312 20,210 1,823  עודף נכסים על התחייבויות
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        1/201/1231 דוח בסיסי הצמדה ליום
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

הצמדה
  למדד

 המחירים
 אירו דולר אחר לצרכן

  ללא
 הצמדה

  פזו
 מקסיקני

פריטים 
לא 

 כ"סה כספיים

         רכוש

 67,949 - 22,964 3,223 8,517 27,854 5,391 - מזומנים ושווי מזומנים
 18,513 - - - - 18,513 - -  מזומנים משועבדים

 30 30 - - - - - -  השקעות לזמן קצר
 257,282 - 39,571 104,923 13,403 63,519 32,745 3,121 לקוחות והכנסות לקבל
 29,982 2,984 840 7,761 2,395 1,507 9,667 4,828 חייבים ויתרות חובה

 125,372 125,372 - - - - - - מלאי
 4,993 - - 203 - 4,790 - -  לקוחות וחייבים לזמן ארוך

 64,618 64,618 - - - - - -  למכירהנכסים פיננסים זמינים 
 32,275 17,268 - 2,709 - 10,047 - 2,251 מוחזקות' השקעות בחב

 1,289 1,289 - - - - - -  הוצאות מראש 
 40,066 40,066 - - - - - - רכוש קבוע

 1,973 1,973 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין 
  8,224  8,224  -  -  -  -  -  -  נכסים בגין הטבות לעובדים 

 7,708 7,708 - - - - - -  מסים נדחים

 660,274 269,532 63,375 10,20047,803126,23024,315118,819 כ רכוש"סה

         נכסים פיננסים זמינים למכירה
          התחייבויות

אשראי מתאגידים בנקאיים 
 179,816  - - 95,529 - 76,775 5,252 2,260 ואחרים

התחייבויות לספקים ולנותני 
 85,188 - 335 62,999 1,846 7,934 12,074 - םשירותי

 67,820 - 14,059 33,962 6,099 4,846 8,854 - זכאים ויתרות זכות
 38,880 38,880 - - - - - -  הכנסות מראש

א מתאגידים בנקאיים "לז' הלו
 14,932 - - 5,225 - 8,596 -  1,111 ואחרים

 735 - - - - - - 735  א"הלוואות אחרות לז

 17,380 17,380 - - - - - -  מסים נדחים

 4,398 4,398 -  - - - - - התחייבות בגין הטבות לעובדים
  409,149 60,658 14,394 197,715 7,945 98,151 26,180 4,106 כ התחייבויות"סה

         
 251,125 208,874 48,981 )78,896(6,09421,62328,07916,370  עודף נכסים על התחייבויות



טז  

  עסקאות הגנת מטבע
  עסקאות לצרכי ") מר טלקום: "להלן(מ "במהלך תקופת הדוח ולאחריה בצעה חברת הבת מר טלקום בע

  :הגנה כדלקמן

  חודש 
 מטבע סוג העסקה

דולר (סכום 
 Putשער  Callשער  Call/Put מכירה/קניה )ב"ארה

 תאריך
 פקיעה

 Call/Put 4.013 3.8 30/03/2012 מכירה/קניה 300,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ינו
 Call/Put 4.013 3.8 30/05/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ינו
 Call/Put 4.013 3.8 28/06/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ינו
 Call/Put 4.01 3.8 30/08/2012 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ינו
 Call/Put 4.01 3.8 24/09/2012 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ינו
 Call/Put 4.01 3.8 29/11/2012 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ינו
 Call/Put 4.01 3.8 27/12/2012 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ינו
 Call/Put 14.5 12.7 29/03/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה' אופ  12-ינו
 Call/Put 14.5 12.6 29/06/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה' אופ  12-ינו

 Call/Put 13.7 12.0 28/06/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/יליאני'פזו צ ונילה' אופ  12-פבר
 Call/Put 495 465 28/06/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/יליאני'פזו צ ונילה' אופ  12-פבר
 Call/Put 3.902 3.75 30/04/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-פבר
 Call/Put 3.912 3.75 30/05/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-פבר
 Call/Put 3.917 3.75 29/06/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-פבר
 Call/Put 3.92 3.75 31/07/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-פבר
 Call/Put 1870 1724 28/06/2012 מכירה/קניה 1,000,000 ב"דולר ארה/פזו קולומביאני ונילה' אופ  12-פבר
 Call/Put 4.00 3.7 30/07/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-מאי
 Call/Put 4.00 3.7 30/08/2012 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-מאי
 Call/Put 4.00 3.7 24/09/2012 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-מאי
 Call/Put 4.00 3.7 30/10/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-מאי
 Call/Put 4.027 3.7 30/01/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-מאי
 Call/Put 4.038 3.7 27/02/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-מאי
 Call/Put 4.038 3.7 28/03/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-מאי
 Call/Put 4.044 3.7 29/04/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-מאי
 Call/Put 3.93 3.82 26/06/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-מאי
 Call/Put 3.94 3.82 31/07/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-מאי
 Call/Put 3.945 3.82 31/08/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-מאי
 Call/Put 3.9835 4.2 02/10/2012 מכירה/קניה 4,000,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-יול
 Call/Put 4.00 4.2 24/09/2012 מכירה/קניה 300,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-יול
 Call/Put 4.00 4.225 30/10/2012 מכירה/קניה 300,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-יול
 Call/Put 4.00 4.224 29/11/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-יול
 Call/Put 4.00 4.235 29/12/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-יול
 Call/Put 4.00 4.246 30/01/2013 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-יול
 Call/Put 4.00 4.255 27/02/2013 מכירה/קניה 300,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-יול
 Call/Put 4.00 4.265 27/03/2013 מכירה/קניה 300,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-יול
 Call/Put 4.00 4.269 29/04/2013 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-יול
 Call/Put 3.99 4.23 29/05/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-יול
 Call/Put 3.99 4.236 27/06/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-יול
 Call/Put 3.98 4.198 30/07/2013 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  12-יול
 Call/Put 13.77 12.8 02/10/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה' אופ  12-אוג
 Call/Put 13.95 12.8 28/12/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה' אופ  12-אוג
 Call/Put 490 475 02/10/2012 מכירה/קניה 1,000,000 ב"דולר ארה/יליאני'צ פזו ונילה' אופ  12-אוג
 Call/Put 3.95 4.09 30/10/2012 מכירה/קניה 300,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ספט
 Call/Put 3.95 4.095 29/11/2012 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ספט



יז  

 Call/Put 3.95 4.108 27/12/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ספט
 Call/Put 3.95 4.118 30/01/2013 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ספט
 Call/Put 3.95 4.11 27/02/2013 מכירה/קניה 700,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ספט
 Call/Put 3.95 4.118 27/03/2013 מכירה/קניה 300,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ספט
 Call/Put 3.95 4.128 29/04/2013 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ספט
 Call/Put 3.95 4.13 29/05/2013 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ספט
 Call/Put 3.95 4.146 30/07/2013 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ספט
 Call/Put 3.95 4.155 29/08/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-ספט
 Call/Put 3.87 4.076 29/12/2012 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-נוב
 Call/Put 3.87 4.0775 30/01/2013 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-נוב
 Call/Put 3.87 4.083 27/03/2013 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-נוב
 Call/Put 3.87 4.072 29/04/2013 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-נוב
 Call/Put 3.87 4.07 27/06/2013 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-נוב
 Call/Put 3.87 4.082 30/07/2013 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-נוב
 Call/Put 3.87 4.093 30/09/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-נוב
 Call/Put 3.87 4.101 30/10/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-נוב
 Call/Put 492 472 28/12/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/יליאני'פזו צ ונילה' אופ  12-נוב
 Call/Put 12.7 13.6 29/03/2013 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה' אופ  12-דצמ
 Call/Put 3.78 4.06 29/05/2013 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-דצמ
 Call/Put 3.78 4.08 29/08/2013 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-דצמ
 Call/Put 3.80 4.054 27/11/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ  12-דצמ
 Call/Put 3.68  3.88  26/06/2013 מכירה/קניה  200,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-ינו
 Call/Put 3.68  3.9  30/09/2013 מכירה/קניה  400,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-ינו
 Call/Put 3.68  3.926  30/12/2013 מכירה/קניה  800,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-ינו

 Call/Put 3.7  3.87  27/03/2013 מכירה/קניה  650,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-פבר
 Call/Put 3.66  3.88  29/04/2013 מכירה/קניה  650,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-פבר
 Call/Put 3.66  3.88  29/05/2013 מכירה/קניה  550,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-פבר
 Call/Put 3.66  3.88  27/06/2013 מכירה/קניה  550,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-פבר
 Call/Put 3.66  3.88  30/07/2013 מכירה/קניה  750,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-פבר
 Call/Put 3.66  3.89  29/08/2013 מכירה/קניה  450,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-פבר
 Call/Put 3.66  3.89  29/09/2013 מכירה/קניה  450,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-פבר
 Call/Put 3.665  3.90  30/10/2013 מכירה/קניה  650,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-פבר
 Call/Put 3.68  3.904  27/11/2013 מכירה/קניה  200,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-פבר
 Call/Put 3.68  3.917  30/12/2013 מכירה/קניה  200,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-פבר
 Call/Put 3.68  3.928  30/01/2014 מכירה/קניה  400,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-פבר
 Call/Put 3.70  3.862  29/05/2013 מכירה/קניה  300,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-מרץ
 Call/Put 3.70  3.883  29/08/2013 מכירה/קניה  300,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-מרץ
 Call/Put 3.70  3.912  27/11/2013 מכירה/קניה  600,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-מרץ
 Call/Put 3.70  3.994  27/02/2014 מכירה/קניה  1,200,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-מרץ

  
   



יח  

  :החברה של המהותיות הפיננסיות ההתחייבויות בדבר פרטים להלן
, פרסמה החברה דוח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה, עובר לפרסום דוח זה

לפרטים נוספים . 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(ה לתקנות ניירות ערך 38כנדרש בתקנה 
  )015877-01-3201: אסמכתא( 3201 סבמר 21ראו דוח מיידי מיום 

  
 ניתוח רגישות .11

  שקל/ח דולר"רגישות לשינויים בשע

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח  
  10% 5% 3.7330 -5% -10% 

 (4,335) (2,168) 43,351 2,168 4,335 מזומנים ושווי מזומנים
 (3,948) (1,974) 39,480 1,974 3,948 לקוחות והכנסות לקבל

 (474) (237) 4,743 237 474 ויתרות חובה חייבים
 (10,793) (5,397) 107,934 5,397 10,793 צבר הזמנות

 2,888 1,444 (28,881) (1,444) (2,888) אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 1,115 558 (11,154) (558) (1,115) התחייבות לספקים ולנותני שרותים

 289 145 (2,894) (145) (289) זכאים ויתרות זכות
 1,218 609 (12,183) (609) (1,218) א מתאגידים בנקאיים ואחרים"לז' הלו

 27 13 (267) (13) (27) ד בישראל"שכ - התקשרות איתנה 
 141 70 (1,408) (70) (141) ל"ד בחו"שכ - התקשרות איתנה 

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים 
 חשבונאית

          

 (560) (280) 0.2 280 560 שקל/לרכישת דולרעסקת אקדמה 
 1,866 933 735 (933) (1,866) שקל/עסקת אקדמה למכירת דולר
 211 210 (211) (531) (1,557) שקל/מכירת אופציות רכש דולר
 5,507 2,391 2,414 (1,457) (2,160) שקל/קניית אופציות מכר דולר

 (6,848) (3,682) 141,660 4,294 8,849 כ"סה

  

השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת התקשרות איתנה 

ח "ח באופן שעליית שע"שווי זה חשוף לשינויים בשע. 31/12/2012-נכון ל₪ אלפי  141,660 -נאמד בכ

  . ולהפך במקרה של ירידת השער ,מעלה את השווי ההוגןשקל /דולר

. חודשים 12-האופציות הן לטווח של עד כ. שקל/ומכרה אופציות רכש דולר החברה רכשה אופציות מכר

  . אופציות אלו מהוות חלק מאסטרטגיית צילינדר

השפעתה של ירידת שער הדולר . שקל מורידה את השווי ההוגן של האופציות/עלייה בשער החליפין דולר

  . על שווי של האופציות הפוכה לזו של עליית השער

  .הבסיסית היא חשיפה לירידת שער הדולרחשיפת החברה 

  

  

  

  

  

  



יט  

  שקל/ח אירו"רגישות לשינויים בשע

מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח  
  10% 5% 4.9206 -5% -10% 

 (1,771) (886) 17,712 886 1,771 מזומנים ושווי מזומנים
 (308) (154) 3,083 154 308 לקוחות והכנסות לקבל
 (694) (347) 6,940 347 694 חייבים ויתרות חובה

 (2,318) (1,159) 23,182 1,159 2,318 צבר הזמנות
 29 15 (291) (15) (29) התחייבות לספקים ולנותני שרותים

 (7,228) (2,186) 50,626 2,186 7,228 כ"סה

  

שווי  .31/12/2012 -נכון ל₪  אלפי 61,452 -כהשווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן נאמד ב

ח מעלה את השווי ההוגן ולהפך במקרה של ירידת "ח באופן שעליית שע"זה חשוף לשינויים בשע

  . השער

  .אירושער ה ירידתחשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה ל

  

  שקל/ח פזו מקסיקני"רגישות לשינויים בשע

מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגןמהשינויים) הפסד(רווח  
 10% 5% 0.2311 -5% -10% 

 (1,516) (758) 15,163 758 1,516 מזומנים ושווי מזומנים
 (6,676) (3,338) 66,758 3,338 6,676 לקוחות והכנסות לקבל
 (534) (267) 5,339 267 534 חייבים ויתרות חובה

 (2,966) (1,483) 29,659 1,483 2,966 צבר הזמנות
 559 279 (5,589) (279) (559) התחייבות לספקים ולנותני שרותים

 843 421 (8,426) (421) (843) זכאים ויתרות זכות
 80 40 (799) (40) (80)ד בפזו מקסיקני"שכ- התקשרות איתנה 

 (10,210) (5,106) 102,105 5,106 10,210  כ"סה

  

של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת התקשרות איתנה  ההוגןהשווי 

ח באופן שעליית "שווי זה חשוף לשינויים בשע .31/12/2012 -נכון ל₪  אלפי 102,105 -נאמד ב

  .ח מעלה את השווי ההוגן ולהפך במקרה של ירידת השער"שע

  .חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לירידה בשער הפזו

  

  שקל/ליאני'ח פזו צ"רגישות לשינויים בשע

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח  
 10% 5% 0.0078 -5% -10% 

 (1,146) (573) 11,460 573 1,146  צבר הזמנות
 113 57 (1,131) (57) (113) ליאני'ד בפזו צ"שכ- התקשרות איתנה 

 (1,033) (516) 10,329 516 1,033  כ"סה



כ  

  

₪ אלפי  10,329 -יליאני אשר שווים נאמד ב'ד בפזו צ"שכ–לחברה צבר הזמנות והתקשרות איתנה 

  .ח מעלה את השווי ההוגן ולהפך במקרה של ירידת השער"באופן שעליית שע ח"וחשוף לשע

  .חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לירידה בשער הפזו

  

  31/12/2012 -נתוני בסיס ל

  3.733 -שקל/דולרשער 

  4.9206 -שקל /שער אירו

  0.2311 -שקל /פזו מקסיקני

  0.0078  -שקל / ליאני'פזו צ

   105.5 -מדד ידוע 

   
   אומדנים חשבונאיים קריטיים .12

  .הכספיים לדוחות 2 ביאור לפרטים אודות אומדנים חשבונאים קריטיים ראה

  
   גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד .13

  .רואה חשבון ,אורי אילן: שם המבקר .1

דירקטוריון ועדת ביקורת וידי -מינוי המבקר הפנימי אושר על. 1.04.2012 -ב :תחילת כהונתו .2

 .כישוריו וניסיונו הרב של המבקר, השכלתו: בין הנימוקים לאישור המינוי. החברה

 .לחוק הביקורת הפנימית 8לחוק החברות ובסעיף ) ב( 146המבקר הפנימי עומד בסעיף  .3

למבקר הפנימי אין אחזקות בניירות ערך , למיטב ידיעת החברה. המבקר הפנימי אינו עובד החברה .4

 ).או בגוף קשור(בחברה 

שותף אחראי על הביקורת הפנימית , שיון רואה חשבון מוסמךיהמבקר הינו בעל ר: כישורי המבקר .5

כמו . 2008שנת ושותף במשרד ברייטמן אלמגור זהר מ 2006-2008במשרד זהר את זהר בשנים 

 .ה העבריתאוניברסיטהכלכלה מחשבונאות והינו בעל תואר ראשון ב, כן

 :שעות כדלקמן 320בהיקף של  2012המבקר הפנימי הועסק בשנת : היקף העסקה .6

 

  
בחברות מוחזקות   בחברה  

  בארץ
בחברות מוחזקות 

  ל"בחו
מספר שעות העסקה בשנת 

2012  
20  300   -  

מספר שעות העסקה בשנת 
2011*  

20  240   -  

  
  .מיוחסת למבקר הפנים הקודם של החברה 2011שנת * 
 

וכן לפעילות של החברה , תוכנית הביקורת מתייחסת גם לתאגידים מוחזקים מהותיים של החברה .7

 .מחוץ לישראל, ושל תאגידים מוחזקים שלה



כא  

 :השנתית והשיקולים בקביעתה ותהביקורתכנית  .8

 .ופעולותנושאים , החשיפה לסיכונים של פעילויות .1

 .ניהוליים ומנהליים, ההסתברות לקיומם של ליקויים תפעוליים .2

 .2012וסקר סיכונים שבוצע בחברה בשנת  ממצאים של ביקורות קודמות .3

: כגון(או גורמים מחוץ לארגון /י המוסדות המנהלים ו"נושאים בהם מתבקשת ביקורת ע .4

 ).רואה חשבון

הנושא מבחינת בקרה פנימית והשגת  או הכלכלית של/המשמעות הניהולית התפעולית ו .5

 .יעדי הארגון

 .או חולשותיהם/קיום בקרות רלוונטיות אחרות בארגון והמידע המצוי על יעילותם ו .6

 .הצורך בשמירה על מחזוריות .7

מדי שנה מגיש המבקר הפנימי לועדת הביקורת ולדירקטוריון הצעה לתכנית עבודה שנתית הכוללת 

קורת דנה יועדת הב. ו נושאים אחרים אשר לדעתו טעונים בדיקהמספר נושאים מתוך רשימה זו א

ונושאים אלה , השנתית ואת הנושאים שיבדקו על ידי המבקר הפנימי הומאשרת את תכנית העבוד

למבקר הפנים שיקול דעת לסטות מתכנית . נבדקים על ידי המבקר הפנימי בעבודתו השנתית

  .עם ועדת ביקורתהביקורת בהתאם לצרכי החברה לאחר התייעצות 

דוחות . ל"מבקר הפנים מבצע את תכנית הביקורת בחלק מהתאגידים המוחזקים בארץ ובחו

  :  .הביקורת של התאגידים המוחזקים נידונו בועדת הביקורת של החברה שנתכנסה בתאריכים

עורך את הביקורת הפנימית בהתאם לתקנים , על פי הודעתו, המבקר הפנימי: תקנים מקצועיים .6

לחוק הביקורת הפנימית הכוללים בין היתר תקני תכונות ) ב(4צועיים המקובלים כאמור בסעיף  המק

  .ותקני ביצוע

הדירקטוריון הסתמך על דיווחי המבקר הפנימי בדבר עמידתו בתקנים המקצועיים לפיהם הוא עורך 

  .את הביקורת

 . ר ועדת ביקורת"הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו .7

טרם  ל החברה"וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי הוגש בכתב ליושב ראש ועדת ביקורת ולמנכדין  .8

כל הדוחות שהועברו נידנו בועדות . ישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו במהלך תקופת הדוח

 , 26/08/2012, 24/05/2012, 22/03/2012, 22/02/2012: הביקורת שהתקיימו בתאריכים

26/11/2012 ,7/01/2013. 

לחוק  9כאמור בסעיף , כל המסמכים והמידע שמתבקשים על ידי המבקר הפנימי נמסרים לו .9

וכן ניתנת לו גישה חופשית למידע כאמור באותו סעיף ובכלל זה גישה מתמדת , הביקורת הפנימית

לרבות תאגידים מוחזקים , לרבות הנתונים הכספיים, ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה

 מחוץ לישראל , ולרבות עבור פעילות של החברה ושל תאגידים מוחזקים שלה, חברהמהותיים של ה

היקף אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר , הדירקטוריוןועדת הביקורת ולדעת  .10

  הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד

אלפי  120 -הסתכם בסך של כ, 2012בגין השירותים שנתנו על ידו בשנת  שכרו של מבקר הפנימי .11

 ). ₪אלפי  70 -2011שנת (₪ 

, וזאת בין היתר, תגמול המבקר הפנימי לא משפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי, לדעת הדירקטוריון

  .בשים לב להתרשמות הדירקטוריון מהאופן בו הוא מבצע את מלאכת ביקורת הפנים בחברה



כב  

  

  שכר טרחת רואה חשבון .14

שכר , להערכת החברה. ח"רו, פורר גבאי את קסירר, רואי החשבון המבקרים של החברה הינם קוסט

נקבע בהתבסס , טרחתו של רואה החשבון המבקר הינו כמקובל בשוק בחברות מסוגן וגודלן של החברה

הוסמך על ידי האספה הכללית לדון ולאשר את שכר  דירקטוריון החברה .על היקף עבודתם בפועל

  . טירחתו של רואה החשבון המבקר

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ITשירותים אלה כוללים יעוץ בנושא מיסוי ויעוץ בנושא מערכות *

  

 מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות .15

לגופים שונים  תרמה החברה הקבוצה. החברה לא קבעה מדיניות בנושא תרומות, למועד הדוח נכון

  . ח"אלף ש 100-סך של כ במהלך התקופהבישראל 

   

  2011שנת  2012שנת   

ח "רו  

  מבקרים
ח "רו

 אחרים
ח "רו

  מבקרים
ח "רו

  אחרים
  672  1,080  650  1,135 שכר טרחה עבור שרותי בקורת

  70  205  120  962  *שכר טרחה עבור שרותים אחרים

  4,995  6,714 4,920  5,961  שעות שהושקעו



כג  

  

  בדבר תוכנית רכישה עצמיתגילוי  .16

אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית של מניות של החברה על  2012, בפברואר 7ביום  1

הרכישה . וזאת למטרת הגדלת הרווח למניה של החברה₪ מיליון  1בהיקף כספי של עד , ידי החברה

ההחלטה כאמור . תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה ובין באמצעות אשראי בנקאי אחר

כי הרכישות כאמור עומדות במבחני החלוקה , התקבלה לאחר שהדירקטוריון החברה בחן וקבע

הרכישה תתבצע מעת לעת . 1999-ט"התשנ, ויכולת הפירעון של החברה הקבועים בחוק החברות

 כפי שיקבע על, במחירים ובהיקפים, במועדים 31/07/2012ועד ליום  12/02/2012החל ממועד מיום 

לפרטים . בכפוף לאישור התכנית על ידי דירקטוריון החברה, פי שיקול דעתה של הנהלת החברה

מידע זה מהווה ( 2012-01-035964אסמכתא מספר  07/02/2012מיידי מיום  חנוספים ראה דיוו

 ).הכללה על דרך הפנייה

 .למניה₪  36.67 מניות בשער ממוצע של 38,154שה החברה ועד לתאריך הדוח רכ 1.1.2012 -מ 2

  

  

  

  

  .מועצת המנהלים של החברה מודה לכל עובדי הקבוצה ומנהליה על מאמציהם ותרומתם

   

  

  

  

  

          

 חיים מר

  ר הדירקטוריון"יו

  יצחק בן בסט  

 ר הדירקטוריון"סגן יו

  ברוק עדי  

  ל"מנכ

  

  

  

 .21/03/2013 -ח"תאריך החתימה על הדו



  

  

  

  

  

  פרק ג

  21.31.12דוחות כספיים ליום 

  



  
  

  
  
  
  

  מ"מר תעשיות בע. ח
  

  2012, בדצמבר 31דוחות כספיים מאוחדים ליום 
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד  
    
    

  2 דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
    
    

  3 דוח רואה החשבון המבקר
    
    

  4-5 מאזנים מאוחדים
    
    

  6 דוחות מאוחדים על הרווח והפסד
    
    

  7 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
    
    

  8 דוחות מאוחדים על השינויים בהון
    
    

  9-10 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
    
    

  11-72 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
    
    
   
    

  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  -  
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  מ"מר תעשיות בע. המבקר לבעלי המניות של חדוח רואה החשבון 
  

  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
  

  בתקנות ניירות ערך) ג(ב 9בהתאם לסעיף 
  1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

  
  

 31ליום ) ביחד החברה -להלן (מ וחברות בנות "מר תעשיות בע. ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של ח
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום . רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. 2012בדצמבר 

רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת  בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של
אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס . ל"לדוח התקופתי לתאריך הנ

  . על ביקורתנו
  

ן הכנסותיהלא בדקנו את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן ו
 31מהסכומים המתייחסים בדוחות הכספיים המאוחדים ליום , בהתאמה, 15.72%-ו 18.40% הכלולים באיחוד מהווים

האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אותן חברות . ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2012בדצמבר 
ככל שהיא מתייחסת לאפקטיביות של , ו וחוות דעתנובוקרה על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים שדוחותיהם הומצאו לנ

  . מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים, רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אותן חברות
  

של לשכת רואי חשבון בישראל  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
, בקרות ברמת הארגון) 1: (רכיבים אלה הינם). 104תקן ביקורת  -להלן " (נימית על דיווח כספיביקורת של רכיבי בקרה פ"

בקרות על תהליך ) 2(; לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע
בקרות על ) 6(; שכרות על תהליך הבקר) 5(; בקרות על תהליך המלאי) 4(; בקרות על תהליך המזומנים) 3(; ההכנסות

  ).רכיבי הבקרה המבוקרים - כל אלה יחד מכונים להלן ( תהליך ההוצאות
  

פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות -על. 104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 
י בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיב

הערכת , זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי. המהותיות
וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של , הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים

כללה גם ביצוע נהלים אחרים , לגבי אותם רכיבי בקרה, ביקורתנו. ה בהתבסס על הסיכון שהוערךאותם רכיבי בקר
להבדיל מבקרה פנימית על , ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים. כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות

כמו . לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבדולפיכך חוות דעתנו מתייחסת , כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי
חוות , ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, כן

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו . דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה
  .בהקשר המתואר לעיל

  
הצגה  ותע או לגללמנולא עשויים ש ,ורכיבים מתוכה בפרט, בכלל בקרה פנימית על דיווח כספי, ת מובנותבשל מגבלו

ה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כמו כן. מוטעית
  .ם תשתנה לרעהנהליה ואמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפ

  
  .2012בדצמבר  31ליום  את רכיבי הבקרה המבוקרים, מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה באופן אפקטיבי ,לדעתנו

  
 בדצמבר 31את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים , בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ביקרנו גם

 2013 ,במרס 21מיום , והדוח שלנו 2012 בדצמבר 31וש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ולכל אחת משל 2011-ו 2012
  .כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים

  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  ,אביב-תל
  רואי חשבון   2013, במרס21     
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  דוח רואה החשבון המבקר
  
  מ"בעמר תעשיות . לבעלי המניות של ח

  
  

   2012בדצמבר  31לימים ) החברה -להלן (מ "מר תעשיות בע. ביקרנו את המאזנים המאוחדים המצורפים של ח
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים , הרווח הכולל, ואת הדוחות המאוחדים על רווח והפסד 2011-ו

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 2010- ו 2011, 2012בדצמבר  31שהסתיימו בימים 
  .על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו אחריותנו היא לחוות דיעה

  
 35.62%-כו 35.46% -כ לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים

- כ , %29.76- כ והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות, בהתאמה, 2011-ו 2012בדצמבר  31מכלל הנכסים המאוחדים לימים 
כמו . בהתאמה, 2010- ו 2011, 2012בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  36.4% - כו, 43.95%

 אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של, כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני
ברווחי ואשר חלקה של החברה , בהתאמה, 2011-ו 2012בדצמבר  31ח לימים "אלפי ש 12,005-ו ח"אלפי ש 10,034

ח לשנים שהסתיימו בימים "אלפי ש )158(-ו ח"אלפי ש )471( ,ח"אלפי ש 728 ל הסתכם לסך של"החברות הנ )בהפסדי(
הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים . בהתאמה, 2010-ו 2011, 2012בדצמבר  31

מבוססת על דוחות , ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, וות דעתנושדוחותיהם הומצאו לנו וח
  .רואי החשבון האחרים

  
דרך (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו . 1973- ג"התשל, )פעולתו של רואה חשבון
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות . מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים . התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים
. הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותההמשמעותיים שנעשו על ידי 

  .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו
  

ל משקפים באופן "הדוחות הכספיים הנ, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו
 2011-ו 2012בדצמבר  31את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים , הבחינות המהותיותמכל , נאות

בדצמבר  31השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים , ואת תוצאות פעולותיהן
, )דוחות כספיים שנתיים(קנות ניירות ערך והוראות ת) (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2010-ו 2011, 2012
  .2010-ע"התש

  
ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח " של לשכת רואי חשבון בישראל 104בהתאם לתקן ביקורת , ביקרנו גם

כלל  2013, במרס 21 והדוח שלנו מיום, 2012בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  ,"כספי
  .חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי

  
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  ,אביב-תל
  רואי חשבון   2013,במרס21
  



 מ"מר תעשיות בע. ח

  4

  מאזנים מאוחדים
  
  
  
  בדצמבר 31ליום       
      2012   2011  
  ח"שאלפי    באור  
          

          נכסים שוטפים
         

  67,949   83,783   3  מזומנים ושווי מזומנים
  18,513   -   3  מזומנים משועבדים
  30   60   4  השקעות לזמן קצר

  233,187   222,336  א5  לקוחות והכנסות לקבל 
  24,095   35,467   ב5 הכנסות לקבל מעבודת בחוזי הקמה

  29,982   36,820   6  חייבים ויתרות חובה
  125,372   90,539   7 מלאי

         
    469,005   499,128  

          נכסים לא שוטפים
         

  4,993   2,009     לקוחות וחייבים לזמן ארוך
  30,568   29,491   8  השקעות בחברות מוחזקות

  64,618   58,173   9 נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  1,289   1,261  2'יג2 הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

  40,066   39,158   10   נטו,רכוש קבוע
  907   1,348    מוניטין

  1,066   643     נטו, נכסים בלתי מוחשיים
  8,224   8,646   16  נכסים בגין הטבות לעובדים

  7,708   12,666   17  מסים נדחים
         
    153,395   159,439  
         
    622,400   658,567  
  
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  5

  מאזנים מאוחדים
  
 
  בדצמבר 31ליום   
  2012  2011  
  ח"אלפי ש   באור 

       התחייבויות שוטפות
      

  179,816  163,635 11 אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
  85,188  61,381 12 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  67,823  79,554 'א 13  זכאים ויתרות זכות
  38,880  18,929   הכנסות מראש

      
  323,499  371,707  
      

       התחייבויות לא שוטפות
      

  14,932  16,481 14  הלוואות מבנקים ואחרים
  735  - 14 התחייבויות לא שוטפות אחרות

  4,398  5,397 16 התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  17,380  19,016 17  מסים נדחים

      
  40,894  37,445  

     19 הון
      

  14,542  14,552  הון מניות
  51,693  51,859   פרמיה על מניות

  )20,493(  )23,395(  אוצרמניות
  188,245  201,007  יתרת רווח

  )28,544(  )23,928(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
  898  898  קרן בגין תשלום מבוסס מניות

  -  )743(  שאינן מקנות שליטהקרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות
  33,334  27,335  פיננסיים זמינים למכירה קרן בגין נכסים

      
  247,585  239,675  
      

  9,740  10,422   זכויות שאינן מקנות שליטה
      

  249,415  258,007   סך הכל הון
      
  622,400  658,567  
  
  

  .והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הבאורים
  
  
  

          2013,במרס 21        
  שגב חוסטיק   עדי ברוק  חיים מר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  ל כספים"סמנכ   ל"מנכ  ר הדירקטוריון"יו   
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  6

  דוחות מאוחדים על הרווח וההפסד 
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום       
  בדצמבר 31

     2012 2011  2010  
   

  באור
  ח "אלפי ש  

  )למעט נתוני רווח למניה(
          

  530,982  743,508 776,121     הכנסות ממכירות
  394,991  580,930 620,757   ב21  עלות המכירות 

          
  135,991  162,578 155,364    רווח גולמי

          
  4,416  6,394  12,736   ג21  נטו, ופיתוחהוצאות מחקר 

  52,245  51,572  46,154   ד21  הוצאות מכירה ושיווק
  52,238  53,229  57,100   ה21  הוצאות הנהלה וכלליות

  )12,967(  )259(  )9,827(   ח21  אחרותהכנסות
          

  40,059  51,642  49,201     רווח תפעולי
          

  861  1,123  4,842   ו21  מימוןהכנסות
  )15,553(  )15,799( )13,773(   ז21  הוצאות מימון

  )2,493(  )7,715(  )5,870(    נטו,חלק החברה בהפסדי חברות כלולות
          

  22,874  29,251  34,400     רווח לפני מסים על ההכנסה
  6,859  14,444  19,736   17  מסים על ההכנסה 

          
  16,015  14,807  14,664    רווח נקי

          
          :מיוחס ל

  15,247  14,085  12,762     בעלי המניות של החברה 
  768  722  1,902    זכויות שאינן מקנות שליטה 
          
    14,664  14,807  16,015  
          
          

     22 )ח"בש(המניות של החברהרווח נקי למניה המיוחס לבעלי
          

  1.95  1.82  1.92     רווח נקי בסיסי 
          

  1.93  1.81  1.91     רווח נקי מדולל
          
          
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  7

  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 
  
  

  שהסתיימה ביוםלשנה     
  בדצמבר 31

   2012 2011  2010  
  ח "אלפי ש   
        

  16,015  14,807  14,664  רווח נקי
        

        ):לאחר השפעת מס(כולל אחר )הפסד(רווח
        

  13,052  )8,325(  )5,999(  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה)הפסד(רווח
  )12,568(  1,904  -  והפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירההעברה לדוח רווח 

  )2,322(  )3,795(  4,691  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות במטבע חוץ
  )80(  76  120  כולל אחר של חברות כלולות) הפסד(חלק הקבוצה ברווח 

       
  )1,918(  )10,140(  )1,188(   כ הפסד כולל אחר "סה

        
  14,097  4,667  13,476   כ רווח כולל"סה

        
        :מיוחס ל

        
  13,433  3,942  11,379   בעלי מניות של החברה

  664  725  2,097   שאינן מקנות שליטהזכויות
        
  13,476  4,667  14,097  
        
  
  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים הבאורים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
     מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  הון 
מניות

פרמיה על 
מניות

  מניות 
אוצר

  יתרת
רווח 

התאמות
הנובעות 

מתרגום דוחות
כספיים  של 
פעילות חוץ

קרן בגין
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות
שליטה

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 

כ"סה

  זכויות 
שאינן מקנות
 שליטה

  כ"סה
 הון  

₪אלפי 
    

 259,892 250,9988,894 39,271813-)22,524(177,901)10,694(14,53851,693 2010,בינואר 1יתרה ליום 
    

  16,015 768 15,247  - - - - 15,247 - - -  רווח נקי 
  )1,918( )104( )1,814(  - 484 - )2,298(  - - - - כולל אחר) הפסד(רווח 

                
  14,097 664 13,433  - 484 - )2,298( 15,247 - - - כולל)הפסד(כ רווח "סה

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות
  )333( )333(  -  - - - -  - - - -  שליטה

  69 -  69  69 - - -  - - - - עלות תשלום מבוסס מניות
  4 -  4  - - - -  - - - 4מימוש כתב אופציה למניות

  )8,988( - )8,988(  - - - - )8,988( - - - דיבידנד ששולם
  )6,731( - )6,731(  - - - -  - )6,731( - - רכישה עצמית של מניות החברה

    
 258,010 248,7859,225 39,755882-)24,822(184,160)17,425(14,54251,693 2010,בדצמבר 31יתרה ליום 

        -        
  14,807 722 14,085  - - - - 14,085 - - -  רווח נקי 

  )10,140( 3 )10,143(  - )6,421(  )3,722(  - - - - כולל אחר) הפסד(רווח 
                
  4,667 725  3,942  - )6,421( - )3,722( 14,085 - - - כולל)הפסד(כ רווח "סה

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות
  )210( )210(  -  - - - -  - - - -  שליטה

  16 -  16  16 - - -  - - - - עלות תשלום מבוסס מניות
  )10,000( - )10,000(  - - - - )10,000( - - - דיבידנד ששולם

        -        
  )3,068( - )3,068(  - -  -  - )3,068( - - רכישה עצמית של מניות החברה

    
 249,415 239,6759,740 33,334898 - )28,544(188,245)20,493(14,54251,693 2011,בדצמבר 31יתרה ליום 

     12,762 - - - -  12,762 1,902  14,664  
                רווח נקי 

  )1,188( 195 )1,383(  - )5,999( - 4,616  - - - - כולל אחר) הפסד(רווח 
                
  13,476  2,097 11,379  - )5,999( - 4,616 12,762 - - - כולל)הפסד(כ רווח "סה

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות
  )1,050(  )1,050(  -  - - - -  - - - -  שליטה

  )1,108( )365(  )743(  - - )743( -  - - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
  176 -  176  - - - -  - - 166 10 מימוש כתבי אופציות למניות

        -        
  )2,902( - )2,902(  - - - -  - )2,902( - - רכישה עצמית של מניות החברה

    
 258,007 247,58510,422 27,335898 )743( )23,928(201,007)23,395(14,55251,859 2012,בדצמבר 31יתרה ליום 

                
 

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

  לשנה שהסתיימה ביום   
  בדצמבר 31

  2012  2011  2010  
  ח "אלפי ש  

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

  16,015  14,807  14,664רווח נקי
       

       :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

      :התאמות לסעיפי רווח והפסד
      

  6,352  9,361  8,284  נטו, הוצאות ריבית
  10,106  9,598  10,154פחת

  31  28  28 הפחתה של הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית
  423  467  423נטו,הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים

  )434(  )1,155(    60 נטו, רווח ממימוש רכוש קבוע
  )12,568(  -  -רווח ממימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  2,493  7,715  6,132נטו,חלק החברה בהפסדי חברות כלולות
  -  -  )9,809(  רווח ממכירת חברה כלולה

  6,859  14,444  19,736 מסים על ההכנסה
  )625(   3,456   449 נטו,שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

  69  16  - תשלום מבוסס מניות
  210  719  1,210פיננסיים זמינים למכירה שנזקפה לרווח או הפסדירידת ערך נכסים 

  1,349  3,022  )498( שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים
 הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או ערך של ניירות ערך) עליית(ירידת 
  636  10  )30( הפסד

  323  102  - הפחתת ניכיון והוצאות הנפקה בגין אגרות חוב
      

36,139  47,783  15,224  
      :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות

      
  )26,426(  )45,510(   1,480 בלקוחות)עלייה(ירידה

  )6,136(  )811(  )4,541(עלייה בחייבים ויתרות חובה לזמן קצר ולזמן ארוך
  )10,454(  )31,325(  37,840 במלאי) עלייה(ירידה
  2,942  32,451  )23,340(בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים) ירידה(עלייה

  -  30,383  16,209  עלייה בהכנסות מראש
  14,532  36,509  )37,267(בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה

      
)9,619(  )8,686(  )25,421(  

       
      :מזומנים ששולמו במשך השנה עבור

  -  785  593 דיבידנד שהתקבל
  )5,931(  )6,181(  )8,578( ריבית ששולמה
  )10,765(  )9,715(  )9,904( מסים ששולמו

       
 )17,889(  )15,111(  )16,696(  
       

  )11,993(  38,793  23,295שוטפת)ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
       
  

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

  לשנה שהסתיימה ביום    
  בדצמבר 31 

   2012 2011  2010  
  ח "אלפי ש   

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

  )87(  -  -  השלמת תמורה בגין רכישת חברה מאוחדת
  )16,130(  )12,484( )10,386(  רכישת נכסים קבועים

  2,918  4,121  1,083 תמורה ממימוש נכסים קבועים
  -  -  -  )א(רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה

  )5,616(  )3,459(  )5,713( חברות כלולותוהשקעות בתורכיש
  -  -  11,919  תמורה ממימוש השקעה בחברות כלולות

  -  -  )441(  רכישת חברה מאוחדתתמורה נוספת ל
  )8,396(  )1,241(  )2,834(  רכישת נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  14,439  -  - תמורה ממימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  -  )18,513(  18,165  נטו,מזומנים משועבדים

  )1,595(  )10,427(  )1,797( מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך
       

  )14,467(  )42,003(  9,996 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

  4  -  176   מימוש כתב אופציה למניות
  )8,988(  )10,000(  -   דיבידנד ששולם

  )333(  )210(  )1,050(  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  )6,731(  )3,068(  )2,902(  רכישת מניות החברה על ידי החברה

  -  -  )1,108(  י חברה מאוחדת"רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ע
  )17,300(  )8,897(  -  פרעון אגרות חוב

  -  1,222  1,309  קבלת מענקים מהמדען הראשי
  26,332  9,254  21,216 והתחייבויות אחרות לזמן ארוךקבלת הלוואות 

  )9,188(  )12,188( )18,103( פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
  41,048  26,641 )17,980( נטו,אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

       
  24,844  2,754 )18,442( מימון)לפעילותששימשו(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

       
  1,075  )3,702(  985 הפרשי תרגום בגין יתרות של פעילויות במטבע חוץ

       
  )541(  )4,158(  15,834 במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה

       
  72,648  72,107  67,949 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

       
  72,107  67,949  83,783 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

        
  
  
  

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

ייצור והקמת , מוחזקות שלה עוסקות בפיתוחוחברות ) החברה -להלן (מ "מר תעשיות בע. ח  .א
הקמה ותכנון , ייצור, מערכות ניהול שליטה ובקרה, מערכות ביטחון אלקטרוניות, מערכות תקשורת

החברה והחברות הבנות שלה פועלות . מבנים לציוד תקשורת ובינוי אתרים, של מגדלי תקשורת
  .בדרום אמריקה ובאפריקה, במקסיקו, בעיקר בישראל

  
  הגדרות  .ב
  

.מ"מר תעשיות בע.ח- החברה
 

מ והחברות המוחזקות שלה המצוינות ברשימה "מר תעשיות בע. ח- הקבוצה
 .25בנספח בביאורהמצורפת

 
ואשר דוחותיהן ) IAS 27-כהגדרתן ב(חברות אשר לחברה שליטה בהן  -  חברות מאוחדות

  . מאוחדים עם דוחות החברה
    

ואשר , חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברות מאוחדות -  חברות כלולות
השקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה על 

 .בסיס השווי המאזני
 

באשר לרשימת החברות ראה נספח . חברות מאוחדות וחברות כלולות-חברות מוחזקות
.לדוחות הכספיים

    
  .2010- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  - בעלי עניין

    
 .24IAS-כהגדרתם ב - צדדים קשורים

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .1  .א

  
אשר נמדדים מכשירים פיננסים למעט , הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות

  .המטופלות על פי שיטת השווי המאזניכלולות והשקעות בחברות  ,לשווים ההוגןבהתאם 
  

  .החברה בחרה להציג את הדוח על הרווח הכולל לפי שיטת מאפיין הפעילות
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים  .2
  

תקנים ). IFRSתקני  -להלן (דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
  :אלו כוללים

  
  ).IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים   )א
  ).IAS(תקני חשבונאות בינלאומיים   )ב
  ).SIC(ולתקני חשבונאות בינלאומיים ) IFRIC(הבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים   )ג
  

דוחות כספיים (הדוחות הכספיים נערכו בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך , כמו כן
  .2010- ע"התש, )שנתיים

  
  מדיניות חשבונאית עקבית   .3
  

בכל התקופות , ים בעקביותהמדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספי
  .המוצגות
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב
  

  השיקולים  .1
  

הפעילה הקבוצה שיקול דעת , המדיניות החשבונאית בדוחות הכספייםבתהליך יישום עיקרי 
שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים , ושקלה את השיקולים לגבי הנושאים הבאים

  :שהוכרו בדוחות הכספיים
  

  סיווג חכירה  -
  

בוחנת החברה האם , לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית
בכלל . במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכסהחכירה מעבירה 
את , את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי, בין היתר, זאת בוחנת החברה

תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס  ואת השווי ההוגן של תשלומי 
  .החכירה המזעריים ביחס לשווי ההוגן של הנכס

  
  נחותאומדנים וה  .2

  
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח 
ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים 

  :לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בתקופות הדיווח הבאות
  
  תביעות משפטיות  -

  
, סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלהבהערכות 

הערכות אלה של היועצים . הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים
בהתחשב בשלב בו מצויים , המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי

מאחר שתוצאות . וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים, ההליכים
  .עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה, התביעות תקבענה בבתי המשפט

  
  ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה  -

  
בכל תאריך מאזן בוחנת הקבוצה האם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שערכו של הנכס 

 לצורך בחינת ירידת ערך כאמור מפעילה הקבוצה. נפגם וקיימת ירידת ערך לגביו
שיקול דעת לגבי סממנים המעידים על ראיה אובייקטיבית המתייחסים לשיעור הירידה 

  . בשווי ההוגן באחוזים וכן למשך תקופת הירידה בשווי ההוגן
  
  נכסי מסים נדחים  -

  
שטרם , נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים

נדרש . במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם, נוצלו
שיקול דעת של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר 

. במס הצפויה ואסטרטגית תכנון המס סכום ההכנסה החייבת, בו בהתבסס על העיתוי
  ).2('בכ2ראה מידע נוסף בבאור 

  
  הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה  -

  
התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש 

חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר . בטכניקות הערכה אקטואריות
שיעור עליית השכר ושיעורי , שיעורי תשואה צפויים על נכסים, ורי היווןלגבי שיע

קיימת אי ודאות מהותית בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות . תחלופת עובדים
  .16ראה מידע נוסף בבאור . לזמן ארוך
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  שווי הוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר  -
  

השווי ההוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר המסווג לרמה שלוש במדרג גילוי השווי ההוגן 
נקבע בהתאם לתזרימי המזומנים העתידיים המהוונים לפי שיעורי היוון שוטפים בגין 

קיימת אי ודאות בגין אומדן תזרימי . פריטים בעלי תנאים ומאפייני סיכון דומים
  .'ז15ראה מידע נוסף בבאור . היווןמזומנים עתידיים ואומדן שיעורי ה

  
  קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות  -

  
 השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות באמצעות מודל תמחור אופציות

אורך , תנודתיות צפויה, מחיר המימוש, הנחות המודל כוללות את מחיר המניה. מקובל
  .ושיעור ריבית חסרת סיכוןדיבידנד צפוי , החיים הצפוי

  
  אומדן עלויות על פי חוזה הקמה ואומדן שיעור הגמר ההנדסי -

  
  .לקבוצה עבודות על פי חוזה הקמה במחיר קבוע

  
עלויות הכרוכות . ההכנסה מעבודות על פי חוזה הקמה מוכרת על פי שיעור גמר הנדסי
, י הנהלת החברהבביצוע העבודה ואשר טרם התקבלו חשבונות בגינן נאמדות על יד

העלויות בפועל עלולות להיות שונות . על המידע העומד לרשותה, בין היתר, בהתבסס
  .מאומדנים אלה

  
  דוחות כספיים מאוחדים  .ג

  
חברות (הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן 

להתוות את המדיניות , רין או בעקיפיןבמיש, שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת). בנות
בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה . הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת

איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת . פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך הדיווח
  .ועד למועד בו הופסקה השליטה, השליטה

  
מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות הקבוצה בוטלו יתרות ועסקאות הדדיות 

  .במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים
  

זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה 
רכישת החברות הכולל של החברות הבנות ובנכסים נטו לפי שוויים ההוגן במועד ) הפסד(ברווח 
  .הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה. הבנות

  
בהון המחושב  או קיטון רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד גידול

כהפרש בין התמורה ששולמה על ידי הקבוצה לבין סכום החלק הנרכש בזכויות שאינן מקנות 
מוכר גידול או קיטון בהון , ללא איבוד שליטה, במימוש החזקה בחברה בת. רע במועדשליטה אשר נג

בגובה ההפרש בין התמורה שהתקבלה בקבוצה לבין היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן 
מוניטין בגין החברה בהתחשב גם במימוש ה, מקנות שליטה בחברה הבת שהתווספו להון החברה

  . אם קיים, הבת
  

ים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות הפסד
  . שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית

  
המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים

באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה  החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה
  .בדוחות הכספיים של החברה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  ומטבע חוץ מטבע ההצגה, מטבע הפעילות  .ד
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  .ח"מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש
  

את הסביבה הכלכלית שבה פועלת  מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר
לרבות חברה כלולה המוצגת , נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה, החברה ואת עסקאותיה

מטבע . ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה, על פי שיטת השווי המאזני
כאשר מטבע הפעילות של חברה בקבוצה שונה ממטבע . ח"הפעילות של החברה הינו ש

חברה זו מהווה פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים , פעילות של החברהה
  :לצורך הכללתם בדוחות הכספיים המאוחדים כדלקמן

  
מתורגמים לפי שער ) כולל מספרי השוואה(נכסים והתחייבויות בכל תאריך דיווח   )א

ות הכספיים של מוניטין וכל התאמות שווי הוגן ליתרה בדוח. סגירה בכל תאריך דיווח
הנכסים וההתחייבויות במועד רכישת פעילות חוץ מטופלים כנכסים והתחייבויות של 

  . בכל תאריך דיווח, פעילות החוץ ומתורגמים לפי שער הסגירה
) כולל מספרי השוואה(הכנסות והוצאות לכל התקופות המוצגות בדוח רווח והפסד   )ב

במקרים בהם , אולם; קופות המוצגותמתורגמות לפי שערי חליפין ממוצעים בכל הת
הכנסות והוצאות מתורגמות לפי שערי , חלו תנודות משמעותיות בשערי החליפין
  .החליפין כפי שהיו במועד העסקאות עצמן

קרנות הון ותנועות הוניות אחרות מתורגמים לפי שער החליפין במועד , הון מניות  )ג
  .התהוותם

תרת הפתיחה שתורגמה לפי שער החליפין לאותו יתרת הרווח מתורגמת בהתבסס על י  )ד
במשך התקופה שתורגמו כאמור ) דיבידנד: כגון(מועד ותנועות רלבנטיות נוספות 

  .לעיל) ג-ו) בסעיפים ב
בקרן , כולל אחר לסעיף נפרד בהון) הפסד(כל הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים ברווח   )ה

  ".התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים"
  

, בחלקו או במלואו, המצטבר) הפסד(הרווח , בחלקה או במלואה, מוש פעילות חוץבעת מי
בעת , 2010, בינואר 1החל מיום . שהוכר ברווח כולל אחר מועבר לדוח רווח והפסד, בהתאמה

המצטבר ) הפסד(הרווח , תוך איבוד שליטה, שהינה חברה מאוחדת, מימוש חלק מפעילות חוץ
, ואילו בעת מימוש חלק מפעילות חוץ, ר לדוח רווח והפסדשהוכר ברווח כולל אחר מועב

חלק יחסי של הסכום , תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, שהינה חברה מאוחדת
  .המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה

  
רע בעתיד אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפ, הלוואות בין חברתיות בקבוצה

מטופלות כחלק , ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, הנראה לעין
כאמור , כאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו נזקפים לאותו סעיף בהון, מההשקעה
  .לעיל) בסעיף ה

  
  נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, עסקאות  .2

  
נית בהן לפי שער החליפין במועד נרשמות עם ההכרה הראשו עסקאות הנקובות במטבע חוץ

נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ , לאחר ההכרה הראשונית. העסקה
, הפרשי שער. מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה

נזקפים לדוח רווח , למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים להון בעסקאות גידור
נכסים והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין . והפסד

נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן . במועד העסקה
  .מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן
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  )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות   -: 2באור 
  
  פריטים כספיים צמודי מדד  .3

  
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 

בהתאם לתנאי , בכל תאריך דיווח, מותאמים לפי המדד הרלוונטי) המדד -להלן (בישראל 
לנכסים כשירים  למעט אלה המהוונים, הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור. ההסכם

  .נזקפים לדוח רווח והפסד, או נזקפים להון בעסקאות גידור
  

  שווי מזומנים  .ה
  

הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר , שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה
שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה , אשר אינם מוגבלים בשעבוד

ומהווים חלק מניהול , עולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנסאו ש
  .המזומנים של הקבוצה

  
  הפרשה לחובות מסופקים  .ו
  

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם 
בו נקבע שחובות אלה אינם  נגרעים במועד, חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם. מוטלת בספק
  .ניתנים לגבייה

  
  מלאי  .ז

  
עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת . מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו

שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך . המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים
  .ועלויות הדרושות לביצוע המכירההעסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה 

  
  :עלות המלאי נקבעת כדלקמן

  
  .לפי שיטת הממוצע המשוקלל - חומרי גלם

    
עבודה והוצאות ייצור, על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים -  תוצרת גמורה

  .ישירות ועקיפות אחרות
  

  .איטי בהתאמההחברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי 
  

עלות המלאי אינה כוללת עלויות תקורה , בתקופה מסוימת בה אין מייצרים בתפוקה נורמאלית
נזקפו , שלא הועמסו, כאמור, עלויות. קבועות נוספות מעבר לאלו הנדרשות בתפוקה נורמאלית

יגים עלות המלאי אינה כוללת סכומים חר, כמו כן. כהוצאה לדוח רווח והפסד בתקופה בה התהוו
  .עבודה ואחרות הנובעים מחוסר יעילות, של עלויות חומרים

  
  הקמהעבודות על פי חוזי   .ח
  

  .לקבוצה עבודות על פי חוזה הקמה במחיר קבוע
  

פי שיטת שיעור ההשלמה כאשר מתקיימים כל - מוכרת על הקמהפי חוזה -הכנסה מעבודות על
העלויות , גביית ההכנסות צפויה, ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן: התנאים הבאים

לא קיימת אי ודאות מהותית באשר , הכרוכות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן
ה ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוח ושיעור להשלים את העבוד) הקבלן המבצע(הקבוצה ליכולת 

שיעור ההשלמה נקבע על בסיס העלות בפועל מול העלות הכוללת . ההשלמה ניתן לאומדן מהימן
   .על בסיס גמר שלבים הנדסיים של העבודהו החזויה

  
הכנסה מוכרת , הקמהפי חוזה -כל עוד לא מתקיימים כל התנאים להכרה בהכנסה מעבודות על

  ").מרווח אפס שיטת) ("PROBABLE(אשר השבתן צפויה , יות שהוצאובגובה עלו
  

  . מלוא ההפסד מוכר מיידית ללא קשר לשיעור ההשלמה במסגרת עלות המכר, כאשר צפוי הפסד מהחוזה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  תקופת המחזור התפעולי  .ט
  

  .שנההמחזור התפעולי של החברה הינו בעיקר 
  
  מכשירים פיננסיים  .י

  
מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 

למעט לגבי השקעות המוצגות בשווי הוגן עם שינויים בו לדוח , עלויות עסקה המיוחסות ישירות
  .רווח והפסד

  
  
  והפסדנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח   .1
  

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים נכסים פיננסיים המוחזקים 
   .למסחר

  
  . למעט כאלה המיועדים לעסקת הגנה, מסווגים כמוחזקים למסחר, נגזרים

  
  הלוואות וחייבים  .2

  
בעלי תשלומים קבועים או הניתנים ם וחייבים אשר הינם נכסים פיננסיילקבוצה הלוואות 

הלוואות מוצגות על פי , לאחר ההכרה הראשונית. לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל
אשראי לזמן קצר מוצג . תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית

  . בדרך כלל בערכו הנומינלי, לפי תנאיו
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .3
  

רווחים . נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן, ההכרה הראשונית לאחר
. כולל אחר) הפסד(נזקפים להון כרווח , למעט, או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן

כולל אחר מועבר לדוח רווח ) הפסד(הרווח , במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך
  .'הסעיף כראה , ידנדים בגין השקעות במכשירים הונייםבאשר להכרה בדיב. והפסד

  
  שווי הוגן  .4
  

השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך 
השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש , בגין מכשירים פיננסיים שלהם אין שוק פעיל. הדיווח

, התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוקשיטות אלו כוללות . בשיטות הערכה
היוון תזרימי מזומנים או , התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו

  .שיטות הערכה אחרות
  
  התחייבויות פיננסיות  .5
  

  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
  

, עסקה מיוחסות ישירות הלוואות ואשראי מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות
מוצגות על פי תנאיהן לפי עלות , הלוואות, לאחר ההכרה הראשונית. במידה שקיימות

בדרך , מוצג לפי תנאיו אשראי לזמן קצר .מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
  . כלל בערכו הנומינלי
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  פיננסיים גריעת מכשירים  .6
 

  נכסים פיננסיים
  

או , נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי
החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על 

עיכוב  ללא, עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי
ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא , משמעותי

העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה 
  .את השליטה על הנכס

  
  התחייבויות פיננסיות

  
. בוטלה או פקעה, ות נפרעהדהיינו ההתחייב, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת

  ):הקבוצה(התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב 
  

 בסחורות או , בנכסים פיננסיים אחרים, פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן
 או, שירותים

 משוחרר משפטית מההתחייבות.  
  
  מניות אוצר  .7

  
כל רווח . המקוזזת מהון החברהמניות החברה המוחזקות על ידי החברה מוצגות לפי העלות 

  .הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקף ישירות להון, מכירה, או הפסד הנובע מרכישה
  

  ירידת ערך נכסים פיננסיים  .יא
  

הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי או 
  :קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים

  
  המוצגים בעלות המופחתת פיננסים נכסים  .1

  
הראיה האובייקטיבית לגבי הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם המופחתת קיימת כאשר 

העתידיים מהנכס  אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים
יתרת הנכס סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין . לאחר מועד ההכרה

שאינם כוללים (בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 
המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית , )הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו

שיעור הריבית ההיוון נעשה בהתאם ל, אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה. המקורית
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן . האפקטיבית הנוכחית

  . את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד יאובייקטיב
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .2
  

הראיה האובייקטיבית כוללת , לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים
תמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת שינויים ירידה משמעותית או מ

הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה , בסביבה הטכנולוגית
, דיווחתלויה בנסיבות בכל תאריך , הבחינה של ירידה משמעותית או מתמשכת. את המכשיר

היסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של בחשבון התנודתיות ה מובאות, במסגרת הבחינה, כאשר
 ירידה של זמןויותר או משך  20% מגמה מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן בשיעור כולל של

 שנזקף המצטבר ההפסד, ערך לירידת ראיה קיימת כאשר. ויותר חודשים 12 של ההוגן בשווי
הפסד מירידת ערך ביטול , בתקופות עוקבותמסווג מחדש לדוח רווח והפסד  רווח כולל אחרל

  .אינו נזקף לרווח או הפסד אלא נזקף לרווח כולל אחר



  מ"מר תעשיות בע. ח
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  18

  
  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )גידור(נגזרים לצרכי הגנה מכשירים פיננסיים   .יב
  

בגין  (Forward)הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה 
להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בשיעורי הריבית ותנודות בשערי החליפין  מטבע חוץ כדי
נגזרים פיננסיים אלה מוכרים לראשונה לפי השווי ההוגן ועלויות עסקה הניתנות . של מטבע חוץ

נמדדים  הנגזרים הפיננסיים, לאחר ההכרה הראשונית. לייחוס נזקפות לרווח והפסד בעת התהוותן
  . גןלפי השווי ההו

  
רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור 

  .נזקפים מיידית לדוח רווח והפסד
  

השווי ההוגן של חוזי אקדמה בגין מטבע חוץ מחושב בהתייחס לשערי חליפין קיימים עבור חוזים 
  . עם מועדי פרעון דומים

  
  חכירות  .יג

  
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד 

  . IAS 17- ההתקשרות על פי הכללים שנקבעו ב
  

  הקבוצה כחוכר
  
  חכירה מימונית  .1

  
הועברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים , בחכירה מימונית של רכבים ומכונות

הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי  .לבעלות על הנכס החכור
  . ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים

מטופל הנכס החכור בהתאם למדיניות החשבונאית הנהוגה לגבי , לאחר ההכרה הראשונית
  ).'ז 18 באורראה גם (נכס זה 

  
  חכירה תפעולית  .2

  
בהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על , הסכמי חכירה

עלויות ישירות ראשוניות שהתהוו מתווספות לעלות . מסווגים כחכירה תפעולית, הנכס
  .הפנקסנית של הנכס המושכר ומוכרות על פני תקופת השכירות

  
  צירופי עסקים ומוניטין  .יד
  

בשיטה זו מזוהים הנכסים וההתחייבויות . יישום שיטת הרכישהצירופי עסקים מטופלים באמצעות 
עלות הרכישה הינה השווי . של החברה הנרכשת ונמדדים בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה

ההתחייבויות שניטלו והזכויות ההוניות , ההוגן המצרפי במועד הרכישה של הנכסים שניתנו
  .שהונפקו על ידי הרוכש

  
  .ות מיידית כהוצאה ברווח או הפסדות המיוחסות לעסקת צירוף העסקים נזקפעלויות רכישה ישיר

  
שהינה עודף תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה על , מוניטין נמדד לראשונה לפי עלות

הסכום נטו של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו כפי שנמדדו במועד 
  . הרכישה

  
במידה , נמדד המוניטין לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר, לאחר ההכרה הראשונית

  .'כראה סעיף , באשר לבחינת ירידת ערך של מוניטין. המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי. שקיים
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  השקעות בחברות כלולות  .טו
  

, הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהןחברות כלולות 
 .אך לא שליטה

  
ההשקעה בחברה , לפי שיטת השווי המאזני. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס השווי המאזני

הכלולה מוצגת בדוח על המצב הכספי לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה 
שיטת השווי המאזני מיושמת עד . כולל אחר של החברה הכלולה) הפסד(לרבות רווח , טובנכסים נ

  .למועד איבוד ההשפעה המהותית או סיווגה כהשקעה המוחזקת למכירה
  

מוניטין בגין רכישת החברה הכלולה נמדד לראשונה כהפרש שבין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה 
ההתחייבויות המזוהות וההתחייבויות התלויות של החברה  ,נטו של הנכסים המזוהים, בשווי ההוגן

מוניטין . לאחר ההכרה הראשונית נמדד המוניטין לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. הכלולה
  .'כראה גם סעיף . נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה בכללותה

  
הכירה החברה בחלקה , לים על ההון שלהןבחברות כלולות בהן נגרמו הפסדים בסכומים העו

בהפסדי החברות הכלולות עד גובה השקעתה בחברות הכלולות בתוספת הפסד העלול להיגרם לה 
כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברות כלולות אלה עד לגובה הערבות 

כגון (פיים לקבל לזמן ארוך ההשקעה כוללת פריטים כס, לצורך כך. או התמורה הפיננסית האחרת
  .אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין) הלוואות שניתנו

  
המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים

שיושמה החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו 
  .בדוחות הכספיים של הקבוצה

  
החברה , בעת עלייה בשיעור החזקה בחברה כלולה תוך שימור ההשפעה המהותית באותה חברה

מיישמת את שיטת הרכישה רק בגין אותו חלק שנרכש כאשר ההשקעה הקודמת בחברה הכלולה 
ה המהותית באותה בעת ירידה בשיעור החזקה בחברה כלולה תוך שימור ההשפע. נותרת ללא שינוי

  .החברה מממשת חלק יחסי מהשקעתה בחברה הכלולה ומכירה ברווח או הפסד מהמכירה, חברה
  

  רכוש קבוע  .טז
  

בניכוי , בניכוי פחת שנצבר, פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות
בגינם ואינם כוללים הוצאות לצורך הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו 

העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר שניתן להשתמש בהם רק בהקשר למכונות . תחזוקה שוטפת
  .וציוד

  
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

  :כדלקמן, השימושיים בנכס
  
 %בעיקר  % 
  

 4*) )למעט מרכיב הקרקע( בניינים
 10-3315 מכונות וציוד

 15 כלי רכב
 6-157ריהוט וציוד משרדי

 33 מחשבים וציוד היקפי
 ראה להלןשיפורים במושכר

  
לרבות תקופת האופציה (שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות 

לפי , או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של הנכסים) להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה
  . הקצר שבהם
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אורך החיים השימושיים שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 
לגבי בחינת ירידת ערך של . ולהבא-והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

  .להלן' כראה סעיף , רכוש קבוע
  

לבין המועד שבו  הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה
עוד הטבות כלכליות  נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות. הנכס נגרע

  .מהשימוש בנכס
  

  נכסים בלתי מוחשיים  .יח
  

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות 
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד . רכישה ישירות

, למעט עלויות פיתוח מהוונות, עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי. הרכישה
  . זקפות לדוח רווח והפסד בעת התהוותןנ

לאחר ההכרה הראשונית נכסים בלתי מוחשיים נמדדים על פי עלותם בניכוי הפחתה מצטברת 
  .ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו

  
הנכסים מופחתים על . לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים שימושיים מוגדר, פי הערכת ההנהלה- על

ים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר פני אורך החיים השימושי
תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי . קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך

  . בעל אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה
  

  :אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הינו כדלקמן
  

  שנים  
   

5הסדר הפצה
1  ידע

  5 צבר הזמנות
  

נטו ועלות , רווחים או הפסדים מגריעת נכס בלתי מוחשי נמדדים לפי ההפרש בין התמורה ממימוש
  .הנכס ונזקפים לדוח רווח והפסד

  
  עלויות מחקר ופיתוח  . יט

  
  . עלויות מחקר נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן

  
  נכסים לא פיננסייםירידת ערך   .כ

  
 נכסים בלתי מוחשיים ,רכוש קבוע -החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים

כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים . והשקעה בחברות כלולות
של  במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים. השבה-על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת
ההשבה - מופחתים הנכסים לשווי בר, ההשבה שלהם-הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

בהערכת שווי השימוש . נטו ושווי שימוש, ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה-השווי בר. שלהם
מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים 

השבה עבור היחידה -בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר. נכס לכל
  .הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד. מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס
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  :הספציפיים הבאיםהקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים 
  
  בגין חברות מאוחדות מוניטין  .1

  
או לעיתים , בדצמבר 31אחת לשנה ביום , החברה בוחנת את המוניטין לצורך ירידת ערך

  .קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך
  

מניבת  ההשבה של היחידה- ברבחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת הסכום 
-כאשר הסכום בר.שאליה הוקצה המוניטין) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(המזומנים 

נמוך מהיתרה ) או קבוצה של יחידות מניבותמזומנים(ההשבה של היחידה מניבת המזומנים 
) או קבוצה שליחידות מניבות מזומנים(בדוחות הכספיים של היחידה מניבת המזומנים 

  . מוכר הפסד מירידת ערך המיוחסראשית למוניטין, שאליה הוקצה המוניטין
  
  חברות כלולות   .2

  
האם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין , לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה קובעת

החברה קובעת בכל תאריך מאזן אם קיימת ראייה . ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות
מוכר הפסד , במידה ויש צורך בכך. ירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולהאובייקטיבית על 

בסכום ההפרש בין השווי ההוגן של ההשקעה בחברה הכלולה לבין עלותה , מירידת ערך
  . בספרים

  
  מענקים ממשלתיים  .אכ

  
מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל 

  .ונטיים המתאימיםהתנאים הרלו
 

בגין תמיכה בפעילות מחקר ופיתוח , מענקים ממשלתיים שהתקבלו מהמדען הראשי בישראל
הכוללת התחייבות לתשלומי תמלוגים למדינה המותנים בביצוע מכירות עתידיות הנובעות 

מוכרים במועד קבלתם כהתחייבות אם צפויות הטבות כלכליות כתוצאה מפעילות , מהפיתוח
, כאשר לא צפויות הטבות כלכליות כאמור. ביאו למכירות המזכות את המדינה בתמלוגיםהמחקר שי

ההתחייבות , במקרה כזה. תקבולי המענק מוכרים כקיטון בהוצאות המחקר והפיתוח המתייחסות
 . IAS 37-לתשלום תמלוגים מטופלת כהתחייבות תלויה בהתאם ל

  
לא , כולה או חלקה, סביר שההתחייבות שהוכרהבכל תאריך דיווח בוחנת החברה האם קיים בטחון 

מוכרת התחייבות , אם אומדן המכירות העתידיות מראה כי בטחון סביר כאמור לא קיים. תסולק
 .מתאימה המשקפת את תשלומי התמלוגים החזויים ובמקביל מוכרת הוצאת מחקר ופיתוח

  
 מטופלים, וכרים כהתחייבותאשר מ, 2009, בינואר 1יום  לפנימהמדען הראשי  שהתקבלו מענקים

  .לפי התנאים המקוריים של ההלוואה IAS 20כהלוואות הניתנות למחילה בהתאם להוראות 
  

מטופלים , אשר מוכרים כהתחייבות, ואילך 2009, בינואר 1 מהמדען הראשי מיוםשהתקבלו  מענקים
. הכרה ומדידה: סייםמכשירים פיננ IAS 39להוראות וזאת בהתאם , )המתוקן( IAS 20כהלוואות לפי 

ההכרה ההפרש בין סכום המענק שהתקבל לבין השווי ההוגן של ההתחייבות יטופל מיום 
לאחר הכרה . ולפיכך מוכר כקיטון בהוצאות המחקר והפיתוח, כמענק ממשלתי בהתחייבות
  . התחייבות כאמור נמדדת בעלותה המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, לראשונה
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  מסים על ההכנסה  .בכ
  

תוצאות המס בגין מסים . מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים
ות לפריטים הנזקפים ישירות למעט אם הן מתייחס, שוטפים או נדחים נזקפות לדוח רווח והפסד

  .להון
  

  מסים שוטפים  .1
  

בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חבות 
וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס , עד לתאריך המאזן, חקיקתם הושלמה למעשה
  .לתשלום בגין שנים קודמות

  
  מסים נדחים  .2

  
ין מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לב

מסים נדחים . למעט מספר מצומצם של חריגים, הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס
  .נזקפים אף הם לסעיף המתייחס בהון, המיוחסים לפריטים הנזקפים ישירות להון העצמי

  
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו לדוח 

סס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד בהתב, רווח והפסד או להון
ל "סכום המסים הנדחים בדוח רווח והפסד מבטא את השינויים ביתרות הנ. לתאריך המאזן
  .בתקופת הדוח

  
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש 

בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד כל עוד מכירת ההשקעות , ההשקעות בחברות מוחזקות
לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות , כמו כן. הנראה לעין

או בשל , מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, מוחזקות כדיבידנדים
  .מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת

  
מקוזזים אם קיימת זכות חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד  מסים נדחים

התחייבות מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות 
  .מס

  
  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .גכ

  
עובדים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים הוניים 

  ).עסקאות המסולקות במכשירים הוניים -להלן (
  

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים עם עובדים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים 
  . השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור מקובל. ההוניים שהוענקו במועד ההענקה

  
מוכרת בדוח רווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון  עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים

העצמי על פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים 
   .זכאים לגמול

  
  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .דכ
  

  .בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים
  

  הטבות לעובדים לזמן קצר  .1
  

הבראה והפקדות לביטוח לאומי , ימי חופשה, הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות
התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות . ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום , ברווחים
  .די העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכוםהאמור בגין שירות שניתן על י
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  הטבות לאחר סיום העסקה  .2
  

. הקבוצה מפעילה תוכנית הטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין
הפיצויים מחושבים . פרישתםלפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם 

  .לפי השכר החודשי האחרון של העובד במועד סיום העסקתו מוכפל במספר שנות עבודתו
  

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות הפקדה 
  .מוגדרות וכן כתוכניות הטבה מוגדרות

  
שלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לת

  ).נכסי התוכנית -להלן (בקרנות פנסיה וחברות ביטוח 
  

. עלות תשלום הפיצויים נקבעת לפי שיטת שווי אקטוארי צפוי של יחידת הזכאות החזויה
  .רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופת היווצרותם

  
  הכרה בהכנסות  .הכ

  
צפוי שההטבות , ות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימןהכנסות מוכר

הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות 
ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות . למדידה באופן מהימן

  . ותהנחות כמות והחזר, מסחריות
  

  :להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי ההכנסות הבאים
  

  הכנסות ממכירת סחורות
  

הכנסות ממכירות סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים 
מועד , בדרך כלל. מהבעלות על הסחורות לקונה והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת

  . המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות
  

  הכנסות ממתן שירותים
  

פי שיטה - על. לשלב ההשלמה של העסקה לתאריך הדיווחהכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם 
במקרה שתוצאת החוזה אינה ניתנת . ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים, זו

  .ההכנסה מוכרת עד לגובה ההוצאות שהתהוו הניתנות להשבה, למדידה באופן מהימן
  

  הקמההכנסות מעבודות על פי חוזי 
  

  .חוזי הקמה במחיר קבוע לקבוצה עבודות על פי
  

מוכרת על פי שיטת שיעור ההשלמה כאשר מתקיימים כל  הקמההכנסה מעבודות על פי חוזה 
העלויות , גביית ההכנסות צפויה, ההכנסות ידועות או ניתנות לאומדן מהימן: התנאים הבאים

ותית באשר לא קיימת אי ודאות מה, הכרוכות בביצוע העבודה ידועות או ניתנות לאומדן מהימן
להשלים את העבודה ולעמוד בתנאים החוזיים עם הלקוח ושיעור ) הקבלן המבצע(ליכולת הקבוצה 

. שיעור ההשלמה נקבע על בסיס גמר שלבים הנדסיים של העבודה. ההשלמה ניתן לאומדן מהימן
  .לגבי עבודות שבהן צפוי הפסד נזקפת הפרשה למלוא ההפסד הצפוי

  
מוכרת הכנסה , תנאים להכרה בהכנסה מעבודות על פי חוזה ביצועכל עוד לא מתקיימים כל ה

  ").הצגת מרווח אפס) ("PROBABLE(אשר השבתן צפויה , בגובה עלויות שהוצאו
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  הסכמי מכירה בעלי מספר רכיבים
  

, שירות, מספר רכיבים כגון מכשירהכוללים , שאין בהם זכות החזרה כללית, הכנסה מהסכמי מכירה
. מפוצלת ליחידות חשבונאיות נפרדות ומוכרת בנפרד לגבי כל יחידה חשבונאית, והסכמי תמיכה

קיימות ראיות , בנוסף. קיים לו ערך בנפרד ללקוח, רכיב מהווה יחידה חשבונאית נפרדת אם ורק אם
או לשווי ההוגן של הרכיבים שטרם מהימנות ואובייקטיביות לשווי ההוגן של כל הרכיבים בהסכם 

רכיבים שלא פוצלו ליחידה חשבונאית עקב אי עמידה בתנאים שפורטו לעיל מקובצים יחדיו . סופקו
ההכרה בהכנסה מהיחידות החשבונאיות השונות מוכרת כאשר התקיימו . ליחידה חשבונאית אחת

ורק עד , התאם לסוגםהתנאים להכרה בהכנסה מהרכיבים הכלולים באותה יחידה חשבונאית ב
  .לגובה התמורה שאינה מותנית בהשלמה או ביצוע יתרת הרכיבים בחוזה

  
  הכנסות מדיבידנד

  
מוכרות במועד הקובע לזכאות נכסים פיננסים זמינים למכירה השקעות בגין הכנסות מדיבידנד 

  .לדיבידנד
  

  עלות ההכנסות  .וכ
  

כמו . ושינוע מלאי עד לנקודת המכירה הסופית איחסון, בעלות המכירות נכללות הוצאות בגין אובדן
  .מחיקת מלאי והפרשות בגין מלאי איטי, נכללים בעלות המכירות הפסדים בגין ירידת ערך מלאי, כן
  

  רווח למניה  .חכ
  

ברווח  הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר . הרווח למניה מחושב לפי מספר המניות הרגילות
נכללות רק בחישוב הרווח  המדולל  ומניות רגילות פוטנציאליותתקופה קיימות בפועל במהלך ה

שהומרו במהלך  ניירות ערך המירים, בנוסף. למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה
ומאותו מועד נכללים ברווח  הבסיסי , התקופה נכללים ברווח  המדולל למניה רק עד למועד ההמרה

חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות . למניה
  .מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי החברה

  
  הפרשות  .טכ

  
וצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה הפרשה מוכרת כאשר לקב
צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות , מאירוע שהתרחש בעבר

  . וניתן לאמוד אותה באופן מהימן
  

  אחריות
  

האחריות מוגבלת לתקלות טכניות . הקבוצה מכירה בהפרשה לאחריות בגין מכירת מוצריה
  .ות על ידה ואינה כוללת אחריות כתוצאה מנזקי הלקוחהמוגדר

  
  תביעות משפטיות

  
 הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות

הקבוצה  כי) more likely than not(יותר סביר מאשר לא , משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר
כאשר השפעת ערך .תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן

  .נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי, הזמן מהותית
  
  

  הצגת דוח על הרווח הכולל  .אל
  

, ודוח על הרווח הכולל, דוח רווח והפסד: החברה בחרה להציג דוח על הרווח הכולל בשני דוחות
כל הפריטים אשר הוכרו , מלבד סכום הרווח הנקי הנלקח מדוח רווח והפסד, במסגרתו מוצגים
  .ברווח כולל אחר
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .בל
  

1 SAI - הצגת דוחות כספיים  
 

פריטים אשר ניתן להעבירם לרווח או הפסד  לפי IAS 1-תיקון ל IASB- פרסם ה 2011בחודש יוני 
  .בשלב מאוחר יותר יוצגו בנפרד מהפריטים אשר לא יועברו לרווח או הפסד לעולם

  
, 2013, בינואר 1התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

  . או לאחריו
  

IAS 19 )הטבות עובד -) מתוקן  
  

עיקרי התיקונים שנכללו בתקן ). התקן -להלן ) (מתוקן( IAS 19את  IASB-פרסם ה 2011בחודש יוני 
  :הם
  
  .רווחים והפסדים אקטואריים יוכרו אך ורק ברווח הכולל האחר ולא ייזקפו לרווח או הפסד  -
  .אשר אפשרה דחייה של רווחים או הפסדים אקטואריים מבוטלת" הרצועה"שיטת   -
וכר ברווח או הפסד בהתבסס על שיעור היוון שמשמש למדידת תשואת נכסי התכנית ת  -

  .ללא קשר להרכב בפועל של תיק ההשקעות, ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים
האבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד   -

  .הסילוק הצפוי ולא על המועד בו קמה זכאות העובד להטבות
  .ירותי עבר הנובעת משינויים בתכנית תוכר מיידיתעלות ש  -

  
 או 2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושםהתקן 
   .אימוץ מוקדם אפשרי .לאחריו

  
 31לימים  3,120 -ו 1,464 של בסךגידול ביתרת הרווח  להיות צפויה התקן השפעת, החברה להערכת
 31 בימים שהסתיימו לשנים 3,120, 945 של בסךוכן גידול ברווח , בהתאמה 2011, 2012, בדצמבר
  .בהתאמה 2011, 2012, בדצמבר

  
IAS 32  - 7 -הצגה ו: מכשירים פיננסיים IFRS  - גילוי: מכשירים פיננסיים  

  
בנושא קיזוז ) IAS 32 - התיקונים ל -להלן ( IAS 32-תיקונים ל IASB-פרסם ה 2011בחודש דצמבר 

את משמעות , בין היתר, מבהירים IAS 32 -התיקונים ל. נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
  ."זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז) currently(קיימת באופן מיידי "המונח 

  
 בנושא) IFRS 7 -התיקונים ל - להלן ( IFRS 7-תיקונים ל IASB-פרסם ה 2011בחודש דצמבר , במקביל

  . קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
  

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע מוייוש IAS 32 -התיקונים ל
ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות  IFRS 7 -התיקונים ל. לאחריו או 2014 ,בינואר

  .או לאחריו 2013, בינואר 1המתחילות ביום 
  

   .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא  IAS 32 -ל יקוניםלת, החברה ערכתלה
  
9 IFRS - מכשירים פיננסיים 
  
1. IFRS 9 ) מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל ) התקן -להלן

  .IAS 39הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
  

בתקופות . יימדדו בשווי הוגןה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים התקן קובע כי בעת ההכר
  עוקבות יש למדוד מכשירי חוב 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  :בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים
  

את הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות   -
 .תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם

  
לקבל , במועדים מסויימים, החברה זכאית, על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי  -

 .תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן
  

פי שווי המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על 
  .הוגן

  
וההפרשים , נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן

לגבי כל מכשיר  החברהעל פי בחירת , כולל אחר) הפסד(ייזקפו לרווח והפסד או לרווח 
ותם בשווי חובה למדוד א, אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר. ומכשיר
  .רווח או הפסד הוגן דרך

  
  .אימוץ מוקדם אפשרי .2015, בינואר 1תאריך התחילה של התקן הוא 

  
. ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעהפורסמו תיקונים לתקן בנושא  2010בחודש אוקטובר  .2

לגבי גריעה ולגבי התחייבויות  IAS 39יש להמשיך וליישם את הוראות , לפי הוראות התיקונים
  .בחרה לגביהן חלופת השווי ההוגןנ פיננסיות שלא

  
שמיוחס לשינויים בסיכון  - סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות , לפי התיקונים

  . כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד. ייזקף לרווח כולל אחר - האשראי 
  

 שהחברה בתנאי, אפשרי מוקדם אימוץ. 2015, בינואר 1 הוא התיקונים של התחילה תאריך
  ). שלב הנכסים( פיננסים נכסים של ומדידה לסיווג בנוגעהתקן מיישמת גם את הוראות 

  
 את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך, התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .הכספיים הדוחות על, בכלל אם, השפעתו

  
IFRS 10 ,IFRS 11 ,IFRS 12 ,IFRS 13  - בדבר גילוי, משותפים הסדרים, מאוחדים כספיים דוחות 
  הוגן שווי מדידת, אחרות בישויות זכויות

  
 IFRS 11, מאוחדים כספיים דוחות IFRS 10: ארבעה תקנים חדשים IASB-ה פרסם 2011 מאי בחודש
 את כןו) התקנים החדשים -להלן ( אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי IFRS 12, משותפים הסדרים

13 IFRS קיימים תקנים שני יקןות, הוגן שווי מדידת IAS 27R ) נפרדים כספיים דוחות) 2011מתוקן 
  .משותפות ותאובעסק כלולות בחברות השקעות )2011מתוקן ( IAS 28R-ו
  

  להערכת החברה לתקנים החדשים לא צפויה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
  

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החלהחדשים ייושמו למפרע  התקנים
 . או לאחריו ,2013 ,בינואר
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  מזומנים ושווי מזומנים  -: 3באור 
  

 בדצמבר 31 
 2012  2011 
 ח"אלפי ש 
    

 3,223 3,744 מזומנים במטבע ישראלי
 46,893 60,252 מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית במטבע חוץ

 17,833 19,787 פקדונות לזמן קצר
    
  83,783 67,949 
  

בתאגידים הבנקאיים במטבע ישראלי ומטבע חוץ נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת  הפקדונות לזמן קצר
הפקדונות למשיכה מיידית ). 1.85%-1.05%(המבוססת על שיעורי ריבית בגין הפקדות בנקאיות חודשיות 

  .3.5%עד  1.5%בשיעור של  במטבע חוץ נושאים ריבית
  

  .'ו15ראה באור , באשר לתנאי הצמדה של המזומנים והפקדונות לזמן קצר
  
 בדצמבר 31 
 2012  2011 
 ח"אלפי ש 
    

  18,513   - פקדון משועבד במטבע חוץ
   

  -  18,513 
  

שועבד לטובת  הפקדון. 0.5%נשא ריבית של  בחברה בתפקדון דולר הינו  2011בשנת  משועבדההפקדון 
  .הפקדון הוסר 2012בשנת . בארגנטינה הבטחת ערבות בנקאית לפרויקט

  
  

  לקוחות והכנסות לקבל  -: 5באור 
  

  ההרכב  .א
  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ח"אלפי ש   
       

 149,463  123,034 )1(חובות פתוחים
 74,632  91,148 הכנסות לקבל
 2,274  1,478 שטרות לגבייה

 6,818  6,676 חלויות שוטפות של לקוחות לזמן ארוך
    

  222,336  233,187 
    

 2,133  2,172 הפרשה לחובות מסופקים-בניכוי  )1(
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  )המשך( לקוחות והכנסות לקבל  -: 5באור 
  

  הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה  .ב
  

  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ח"אלפי ש   
        

  104,742   277,023 עלויות שהתהוו בתוספת רווחים שהוכרו
       

  80,647   241,556 חשבונות על התקדמות עבודה -בניכוי 
       
  35,467   24,095  

  
  ).ללא פיגור בגבייה(יתרת ההכנסות לקבל מייצגת סכומים שטרם הגיע מועד פרעונם לתאריך הדיווח 

  
  ניתוח יתרת לקוחות  .ד
  

לפי תקופת , )הפרשה לחובות מסופקים(להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך 
  :הפיגור בגבייה ביחס לתאריך המאזן

  
  לקוחות שטרם   
    לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו הגיע מועד   

   
ללא (פרעונם 

 )פיגור בגבייה
  עד

 יום30
60-30   
  יום

90-60   
  יום

120-90  
  יום

 120מעל 
 סך הכל  יום

  ח"אלפי ש   
              
 124,512  8,387  1,446  5,287 10,182 14,766 84,444 2012,בדצמבר 31
             
 158,555  4,748  5,840  6,829  6,048 14,502 2011120,588,בדצמבר 31

  
 בשיטתלקוח  חובות למכירת בהסכם התקשרה חברת בת 2012של שנת  השלישי הרבעון במהלך

, הפקטורינג מחברת התשלום קבלת עם, ההסכם פי על). Reverse Factoring( ההפוך הפקטורינג
  .לחברה חזרה זכות ללא הפקטורינג לחברת עוברים הלקוח בחובות הקשורים וההטבות הסיכונים
מיליון  9.4 -בכ 2012, בדצמבר 31נכון ליום  .מכך גרעה החברה את יתרת חובות הלקוחותכתוצאה 

  .ח"אלפי ש 560הוצאות מימון של כ  2012ונרשמו במהלך שנת , ח"ש
  
  

  חייבים ויתרות חובה  -: 6באור 
  

  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ח"אלפי ש   
       

 1,722 1,488  )1(עובדים 
 18,492 14,869 מוסדות ממשלתיים

 735 750 )2(חברות כלולות 
 4,033 11,189  הוצאות מראש
 5,000 8,524  חייבים אחרים

    
  36,820 29,982 
  
  .לשנה 4%היתרות צמודות למדד המחירים לצרכן ובחלקן נושאות ריבית בשיעור של   )1(
  .פריים נושאות ריבית, אינן צמודות, היתרות הינן עסקיות  )2(
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   מלאי  -: 7באור 
  

  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ח"אלפי ש   
       

 18,014 25,867 חומרי גלם ועזר 
 107,085 64,593 )1(תוצרת גמורה 

      
 273 79 מקדמות על חשבון מלאי

      
  90,539 125,372 
    
 3,195 2,940 בניכוי ירידת ערך מלאי  )1(
  

  
  השקעות בחברות מוחזקות  -: 8באור 

  
  ההרכב  .א
  

   
המטופלות  חברות כלולות

  בשיטת השווי המאזני
  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ח"אלפי ש   

      :פירוט ההשקעות
       

 25,917  48,206 עלות המניות
 )17,686(  )23,667( נטו,הפסדים שנצברו ממועד הרכישה

 השווי בסיס על להשקעה למכירה זמין מנכס השקעה סיווג
  4,507   - המאזני

 325  633  התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
     
  25,172  13,063 

    :השקעות אחרות
     

 17,505  4,319 )1(הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
     
  29,491  30,568 

 
  .ריביתההלוואות ברובן אינן נושאות   )1(

  
  .15ראה באור , באשר לתנאי הצמדה של הלוואות לחברות מוחזקות
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 8באור 
  

  2012התנועה בהשקעות בשנת   .ב
  

חברות כלולות 
  ח"אלפי ש   
     

  30,568  יתרה לתחילת השנה
     

    :תנועה במשך השנה
   :השקעות
  5,845 במניות

  1,877 נטו,בהלוואות
  )6,132(  ונטו בניכוי דיבידנדים שהתקבל,חלק הקבוצה בהפסדים

  )2,667(  מימוש השקעה בחברה כלולה
    
     

  29,491 יתרה לסוף השנה
  

  תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של החברות הכלולות  .ג
  

 בדצמבר 31  
  2012  2011 
 ח"אלפי ש  

הכלולות בהתאם לשיעור ההחזקה חלק הקבוצה במאזן החברות 
    :בהן לתאריך הדיווח

      
 18,880  18,948   נכסים שוטפים

 25,917  35,446   *)נכסים לא שוטפים 
 )23,226(  )23,179(  התחייבויות שוטפות

 )4,868(  )6,043(   התחייבויות לא שוטפות
      

 13,063  25,172   נכסים נטו
  

  .עלות ומוניטין כולל יתרות עודפי  *)
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום  

  בדצמבר 31 
   2012   2011   2010  
 ח "אלפי ש   
           

חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של 
החברות הכלולות בהתאם לשיעור 

        :ההחזקה בהן בשנה

  

           
  12,843   19,789   21,353  הכנסות

           
  )2,493(   )7,715(   )5,870(  *)הפסד

  
  .כולל התאמות בגין עודפי עלות  *)
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 8באור 
  
  מידע נוסף בגין חברות מוחזקות  .ד
  

  . ראה בנספח לדוחות הכספיים, רשימת חברות מאוחדות וכלולות  .1
  
  פרוטים נוספים  .2
  

  )גרופ סאן טים -להלן (מ "בע גרופ השקעה בסאן טים  )א
  

מהון המניות  GEM 25%) -להלן (מ "אם אנרגיה בע.אי.י'רכשה חברה בת ג 2010 בשנת
 - להלן(מ "גגות מערכות סולאריות בע. ג.מהון המניות של ל 45% ו מ"של סאן טים בע

הינה יזם בתחום אספקת והתקנת מערכות לייצור חשמל  מ"בע סאן טים. )גגות
  .PVר חשמל באמצעות מערכות גגות משקיעה באתרים לייצו. PVבאמצעות מערכות 

  
ביחד עם צדדים שלישיים את רכישת השלד , השלימה החברה 2011בחודש דצמבר 
רגילות  מניות  11,184,272וקיבלה  ")השלד" -להלן(מ "בע) 1997. (סי.פי.יפ'הציבורי של צ

, החברה, כחלק מהרכישה .והנפרע של השלדנפק מוהבהון  37.75%המהוות , בשלד
 החברות: "להלן(מ וגגות "בעלי המניות בחברת סאן טים בע ביחד עם שאר

 5.8-בחברות הללו לשלד בשווי כולל של כ החזקותיהםהעבירו את מלוא , ")המועברות
שילמו , ביחד עם שאר בעלי המניות בחברות המועברות, בנוסף החברה. ח"מליון ש

 1.8- מתוך זה חלקה של החברה כ(ח "ש מליון 4.5 -כ לנאמנים של נושי השלד מןובמז
יתרת ההלואות , כחלק מהעברת הפעילות של החברות המועברות לשלד). ח"שמליון 

  . הוןבשניתנו לחברות המועברות הומרו 
  

בסעיף  מהנרשאשר  ח"שמליון  1.3 -נטו של כ ,וצאהההחברה רשמה , בעקבות המיזוג
  .נטו ,חלק החברה בהפסדי חברות כלולות

  
". מ"סאן טים גרופ בע"ל מ"בע) 1997( .סי.פי.יפ'שונה שמה של צ 2012פברואר בחודש 

סאן טים גרופ נמצאת ברשימת השימור עד להשלמת התנאים הנדרשים להחזרת 
גייסה סאן טים גרופ בהנפקה  ,2012במהלך הרבעון הראשון של שנת . המניות למסחר
  . ממשקיעים חיצוניים ח"שמיליון  3.9פרטית סך של 

  
מיליון  11.2על הסכם הלוואה בסך של , מ"בעחתמה סאן טים  2012במהלך דצמבר 

החברה . סכום זה ישמש את סאן טים להחזר הלוואה לזמן קצר מתאגיד בנקאי. ח"ש
  . ח"מליון ש 9ח מתוך "שמיליון  3בסיבוב גיוס זה בהיקף של  השתתפה

  
ניות המונפק והנפרע של מהון המ 33.7% -החברה מחזיקה בכ, 2012בדצמבר  31ליום 

 .בדילול מלא, סאן טים גרופ
  
  באופלוןהשקעה   )ב
  

אלפי  2,600סך מצטבר של  ,בעיקר על ידי הלוואות, השקיעה החברה 2010-2011בשנים 
המירה החברה , במסגרת סיבוב השקעה 2012בחודש מאי  .באופלון ארצות הברית דולר

והשקיעה עוד כ , ב להון"ליון דולר ארהמ 2.6והלוואות המירות בסך של כ , הלוואות
החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין  2012, בדצמבר 31ליום . ב"אלף דולר ארה 500

  . מהון המניות של אופלון 26.0%
  

, 1.3%חברה מחזיקים דירקטור בר הדירקטוריון ו"סגן יו, ר הדירקטוריון"יו, כמו כן
  .ממניות חברת אופלון בהתאמה 0.46%ו  1.3%

  
) חיידקים ופטריות(ופלון מפתחת שיטה חדשה למניעת התפתחות מיקרובים א

היישומים הראשונים אשר נמצאים . באמצעות חומרים ידידותיים לאדם ולסביבה
צנתר לדרכי , מיכלים המטהרים מים, אריזות לחלב, אריזות למשקאות קלים: בפיתוח

  .השתן וחומרים קוסמטיים חדשים לטיפול בנגעי עור
  

צורפו לדוחות הכספיים של  2012, בדצמבר 31ות הכספיים של אופלון ליום הדוח
  . שקל לדולר 3.733ההשקעה תורגמה לפי שער של . החברה
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 8באור 
  

  הסכם מכירת ארכוס טכנולוגיות  )ג
  

חברת ארכוס  מהון המניות של 100%הושלם הסכם למכירת , 2012בינואר  31יום ב
מהון המניות המונפק והנפרע של ארכוס מוחזק על  23.76%  -כ ).ארכוס :להלן( מ"בע

מהון המניות שלה  86%-אשר החברה מחזיקה כ) רוטל: הלןל(מ "ידי רוטל נטוורקס בע
ר קפיטל 'מהון המניות המונפק והנפרע של ארכוס מוחזק על ידי קסניה ונצ 35.18% וכן
במסגרת ההסכם בין . מניותיה במישרין ובעקיפיןמ 12.55%יקה מ אשר החברה מחז"בע

 ATX 100%תרכוש ) ATX: להלן( ATX Networks Corp  כל בעלי מניות ארכוס לבין
מיליון  26 -בתמורה כוללת של עד כ )ההסכם: להלן(מהונה המונפק והנפרע של ארכוס 

  :כמפורט להלן ,)דולר: להלן( ב"דולר ארה
  

- שולמה לבעלי מניות ארכוס תמורה בסך של כ , על ההסכםבמועד החתימה   .א
 18פקדו בנאמנות לתקופה של הומיליון דולר  1.15-מתוכה כ, מיליון דולר 12.5

. םלהבטחת התחייבויות בעלי המניות המוכרי, חודשים ממועד השלמת העסקה
 17- ח וכ"שמיליון  11.7 -כ נטו הינו, וקסניה בתמורה שהתקבלהשל רוטל  החלק

 1.5 - ח וכ"מיליון ש 1 - מתוכם נמצאים בנאמנות כ. בהתאמה, ח"מיליון ש
 .בהתאמה, ח"מיליון ש

  
 2%-בהיקף של כ Finder's Fee רוטל תהה זכאית לתשלום, על פי הוראות ההסכם

מיליון  1 -בכ Finder's Feeמהתמורה בתקופת הדוח הסתכם התשלום עבור ה 
  .ח"ש

  
ממכירות ארכוס מותנים דולר ישולם כתמלוגים  מיליון 13.5- סכום של עד כ  .ב

של  ןחלק. שנים ממועד החתימה על ההסכם 3 בתקופה של )ככול ויהיו כאלו(
בהתאם . בהתאמה, ח"מיליון ש 17.9 -ח וכ"ש מיליון 13 - הינו עד כוקסניה רוטל 

בהתאם למפתחות חלוקת הכנסות ויעדי  להוראות ההסכם ישולמו תמלוגים
  .םם בהסכמכירות המפורטי

  
ח בגין התמורה "ש מיליון 1.2בתקופת הדוח הכירה החברה בהכנסות לקבל בסך 

  .המותנית
  

-בסך של כ לרוטל וקסניהעובר להשלמת העסקה חילקה ארכוס דיבידנד , בנוסף  .ג
 .בהתאמה, ח"מיליון ש 1.1-ח וכ"שאלפי  593

  
ח הנכלל במסגרת "מיליון ש 10.9 -סקה רשמה הקבוצה רווח ככתוצאה מהע

  הכנסות אחרות 
  
  בקריסטל קלירהשקעה   )ד
  

קריסטל . ח בשותפות קריסטל קליר"אלפי ש 4.9סך של  2006החברה השקיעה משנת 
 2012, בדצמבר 31 םנכון ליו. קליר פועלת בתחום גיבוש חלבונים והפרדת חלבונים

  .מהזכויות של שותפות קריסטל קליר 30%החברה מחזיקה 
  

  מהשותפות 2.1%ר הדירקטוריון מחזיקים כל אחד "ר הדירקטוריון וסגן יו"וי
  
  קסניה   )ה
  

התאגדה לצורך הפעלת מרכז למחקר ופיתוח ) קסניה -להלן (מ "ר קפיטל בע'קסניה ונצ
  . אביב-תעשייתי בתנאי חממה טכנולוגית בקרית גת ונסחרת בבורסה של תל

  
מהון  9.02%מניות רגילות המהוות  2,169,180-בהחברה מחזיקה  2012 ,בדצמבר 31ליום 

מהון המניות  12.58%מחזיקה החברה  ,דרך חברה כלולה המניות של קסניה ובעקיפין
   .של קסניה

  
  .ממניות החברה 0.68%ר הדירקטוריון מחזיק ב "יו, כמו כן
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות  -: 8באור 
  

  ה.ל.פ   )ו
  
תושבת ישראל אשר התאגדה והחלה את פעילותה , ה הנדסה הינה חברה פרטית.ל.פ

  . החברה עוסקת בייצור ושיווק של עמודי תאורה, 1998העסקית באוגוסט 
מהון המניות של פ  37.5%) באמצעות חברה מאוחדת(מחזיקה החברה , לתאריך המאזן

  .ה. ל.
  

  מ"טק מערכות בע. טי. אר. או   )ז
  

נוספים ממניות החברה  15%מימשה החברה אופציה לרכישת  2012בחודש מרס 
  .65%ובכך הגדילה את שיעור ההחזקה בה ל , מ"טק מערכות בע.טי.אר.או

. ח"שמליוני  1.1לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה סכום נוסף של  שילמההחברה 
ל בגין התמורה ובין היתרה בדוחות הכספיים ש ח"שאלפי  743ההפרש בסך של 

  .ות שליטהנעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקהון בגין הזכויות שנרכשו נזקף לקרן 
  

  יק דיינמיקספהסכם השקעה ב   )ח
  

, ח בחברת פיק דיינמיקס"אלפי ש 1,500החברה השקיעה  2012, באוגוסט 31ביום 
, בתמורה להשקעה .ח"אלפי ש 120 –ובנוסף היוונה החברה עלויות עסקה בסך של כ 

בהון המניות של פיק  24%המהווים ' מניות בכורה מסוג ב 299,064החברה קיבלה 
  .'בנוסף החברה קיבלה כתבי אופציה נוספים למניות בכורה מסוג ב. דיינמיקס

  
שנים עשר חודשים לאחר סיבוב  ) 1כתבי האופציה ניתנים להמרה עד למוקדם מבין 

מחיר . מליון דולר 2ב גיוס הבא בסכום שעולה על בסיבו) 2גיוס נוסף בחברה או 
  .  מימוש יקבע בעתיד על פי תנאי ההסכם

  
בנוסף החברה חתמה עם פיק דיינמיקס על הסכם הפצה בלעדי במדינות מסוימות 

באמצעות רשת  דיינמקיסאת מוצרי פיק  פיץלפיו החברה ת,  חודשים 42לתקופה של 
בגין מכירות המוצרים של פיק  9% -ורה להמפיצים הבינלאומיים של החברה  בתמ

    .דיינמיקס
  
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  -: 9באור 
  

 בדצמבר 31  
  2012  2011 
 ח"אלפי ש  
     

 12,316 12,730 מניות בלתי סחירות
 52,302 45,443  )ראה א להלן( מניות סחירות

     
   58,173 64,618 

  
  :העיקריות בנכסים פיננסים זמינים למכירהפירוט ההשקעות 

  
  )חלל -להלן (מ "השקעה בחלל תקשורת בע  .א
  

מהון המניות  4.23%אלפי מניות המהוות  850 -יתרת אחזקות החברה במניות חלל מסתכמת לכ
  .ח"שאלפי  45,443ל ההשקעה במניות חלל מוצגת בשווי ש 2012, בדצמבר 31ליום  .המונפק של חלל

  
  )פלייקסט -להלן (מ "בפלייקסט מדיה סיסטמס בעהשקעה   .ב
  

בהון המניות של חברת פלייקסט  ח"שאלפי  2,834בתקופת הדוח השקיעה החברה וחברת בת 
  .מהון המניות של חברת פלייקסט 17.39%הקבוצה מחזיקה  .'מניות בכורה ב 500,564תמורת 

אלפי  9,493על ידי הקבוצה מוצגת בשווי של  ההשקעה במניות פלייקסט 2012, בדצמבר 31ליום 
  .ח"ש
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  רכוש קבוע  -: 10באור 
  

  :ההרכב והתנועה  .א
  

  2012שנת 
  

  
קרקע 
 ומבנים

 ,מכונות
מחשבים
 וציוד

  ריהוט
  וציוד
 משרדי

  כלי
  רכב

שיפורים
 כ"סה במושכר

  ח"אלפי ש  
                עלות

                    
 89,923   10,859  29,914   5,210  *)36,658  7,282 2012,בינואר1יתרה ליום

 10,386   2,550  2,454   463  4,919  - תוספות במשך השנה
התאמות הנובעות מתרגום

דוחות כספיים של 
  344   45  124   22  153   פעילויות חוץ

 )4,113(   -  )3,836(   )197(  )80(  - גריעות במשך השנה
                

, בדצמבר 31יתרה ליום 
2012  7,282  41,650  5,498   28,656  13,454   96,540 

                
               פחת שנצבר

                
 49,857   6,128  16,479   1,710  25,449  91 2012,בינואר1יתרה ליום

 10,154   1,677  3,485   302  4,401  289 תוספות במשך השנה
התאמות הנובעות  

דוחות כספיים  וםמתרג
  341   42  114   12  173  - של פעילויות חוץ
  )2,970(     )2,802(   )114(  )54(  - גריעות במשך השנה

                
, בדצמבר 31יתרה ליום 

2012  380  29,969  1,910   17,276  7,847   57,382 
                

 יתרת עלות מופחתת ליום
 39,158   5,607  11,380   3,588  11,681  6,902 2012,בדצמבר 31

  
  
  ח"אלפי ש 276בסך  כולל הקטנת יתרת פתיחה בגין הפרשה שנעשתה בשנים קודמות *)
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  )המשך( רכוש קבוע  -: 10באור 
  

  2011שנת 
  

  
קרקע 
 ומבנים

 ,מכונות
מחשבים
  וציוד

  ריהוט
  וציוד
 משרדי

  כלי
  רכב

 שיפורים
 כ"סה במושכר

  ח"אלפי ש  
           עלות

                 
  93,053  10,096  37,705  4,429 34,756 7,067 2011,בינואר1יתרה ליום 

  12,484  1,373  4,398  1,421 4,467 825 תוספות במשך השנה
התאמות הנובעות מתרגום 

דוחות כספיים של 
  )2,850(  )419(  )1,125(  )186( )1,120( - פעילויות חוץ

 )12,488(  )191(  )11,064(  )454( )779( - גריעות במשך השנה
            

  90,199  10,859  29,914  5,210 36,324 20117,892,בדצמבר31יתרה ליום 
            

           פחת שנצבר
            

  52,684  5,404  22,141  1,310 23,738 91 2011,בינואר1יתרה ליום 
  9,598  1,092  4,050  774 3,682 - תוספות במשך השנה

התאמות הנובעות מתרגום 
דוחות כספיים של 

  )2,903(  )322(  )867(  )90( )1,624( - פעילויות חוץ
  )9,522(  )46(  )8,845(  )284( )347( - גריעות במשך השנה

            
  49,857  6,128  16,479  1,710 25,449 201191,בדצמבר31יתרה ליום 

            
  )276(  -  -  - )276( -הפרשה לירידת ערך -בניכוי 

            
  יתרת עלות מופחתת ליום

  40,066  4,731  13,435  3,500 10,599 7,801 2011,בדצמבר 31
  

  .20ראה באור , לשעבודיםבאשר   .ב
  
  

  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים  -: 11באור 
  

  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ח"אלפי ש   
       

 163,920 146,205 )2) (1(משיכות יתר והלוואות לזמן קצר
 15,896 17,430 )2(חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

   
 163,635 179,816 

  
ריבית הפריים ( 0.5%-0.05%בתוספת  היתרות בעיקרן אינן צמודות ונושאות בממוצע ריבית פריים  )1(

  ).3.5% הדיווח לתאריך 
  .'ד14ראה באור , ולהתחייבות לאמות מידה פיננסיות 20ראה באור , טחונותיבאשר לב  )2(
    .'ג14ראה באור , באשר להתחייבות לאמות מידה פיננסיות  )3(
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  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  -: 12באור 
  

  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ח"אלפי ש   
       

 74,324 55,456  חובות פתוחים
 10,864 5,925  שטרות לפרעון

   
 61,381 85,188 

  
  .60+ ממוצע ימי אשראי ספקים הינו שוטף . ריבית החובות לספקים אינם נושאים

  
  

  זכאים ויתרות זכות  -: 13באור 
  

  :ההרכב  .א
  

  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ח"אלפי ש   
       

 20,345 24,503 עובדים ומוסדות בגין שכר
 23,331 23,707 הוצאות לשלם

 4,404 7,127 מקדמות מלקוחות
 15,180 19,976 מוסדות ממשלתיים

 4,563 4,241 זכאים אחרים
    
  79,554 67,823 

  
  

  התחייבויות לא שוטפות  -: 14באור 
  

  ההרכב  .א
  

  2012, בדצמבר 31ליום 
  

   
שיעור ריבית 
   יתרה   אפקטיבית

יתרה בניכוי 
 חלויות שוטפות

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש   %   
        

  12,918   26,484  4.57 הלוואות מתאגידים
  -   843  6.1 התחייבויות בגין שיפורים במושכר

  3,563   6,584  5.1 התחייבות בגין חכירה מימונית
         

  16,481   33,911    סך הכל
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  )המשך( התחייבויות לא שוטפות  -: 14באור 
  

  2011, בדצמבר 31ליום 
  

   
שיעור ריבית 
   יתרה   אפקטיבית

יתרה בניכוי 
 חלויות שוטפות

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש   %   
        

  8,829   20,025  4.25 הלוואות מתאגידים
  735   1,185  6.1 התחייבויות בגין שיפורים במושכר

  6,103   10,143  5.1 התחייבות בגין חכירה מימונית
         

  15,667   31,353    סך הכל
  

  2012, בדצמבר 31לאחר תאריך הדיווח ליום  מועדי הפרעון  .ב
 

   
שנה 
ראשונה

שנה 
 שנייה

שנה 
שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
חמישית

שנה 
שישית 
 הכל- סך ואילך

  ₪אלפי    
              

התחייבויות בגין 
  843  -  -  - - - 843  שיפורים במושכר

התחייבות בגין חכירה 
  6,584  -  59  320  828 2,356 3,021  מימונית

  26,484  -  54  207  4,938 7,719 13,566  הלוואות לזמן ארוך
              

  33,911  -  113  572  5,766 10,075 17,430   סך הכל
  

  2011, בדצמבר 31ליום הדיווח מועדי הפרעון לאחר תאריך 
 

   
שנה 
 ראשונה

שנה 
 שנייה

שנה 
שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
חמישית

שנה 
שישית 
 הכל- סך ואילך

  ₪אלפי    
              

התחייבויות בגין 
  1,185  -  -  -  362 373 450  שיפורים במושכר

התחייבות בגין חכירה 
  10,143  -  237  728  2,158 2,981 4,039  מימונית

  20,025  -  61  60  1,331 7,377 11,196  הלוואות לזמן ארוך
              

  31,353  -  298  788  3,851 10,731 15,685   סך הכל
  

החליט דירקטוריון החברה לאשר גיוס הון בדרך של הקצאה למשקיעים  2005, במאי 10ביום   .ג
  : מוסדיים כדלקמן

  
 1א במחיר של "כ. נ.ח ע"ש 1לא סחירות בנות ) 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"מליון ש 79.4סדרה של 

שווים החל תשלומים חצי שנתיים  9-עומדות לפרעון ב) 'סדרה ג(אגרות החוב . ח לכל אגרת חוב"ש
וצמודות  4.15%נושאות ריבית שנתית בשיעור של , 2011, במאי 30עד ליום  2007, במאי 30ביום 

אשר תשולם אחת לחצי שנה , 2005למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש מרס ) קרן וריבית(
, בנובמבר 30תשלום הריבית הראשון בוצע ביום . בגין היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב

 8,514 של הינה בסך 2010, בדצמבר 31נכון ליום ) 'סדרה ג(יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב . 2005
  .פרעה החברה את התשלום האחרון בגין אגרות החוב 2011במאי  31ביום  .ח"אלפי ש

  
  .'ד19ראה באור , )3סדרה (לגבי הקצאת כתבי אופציה 
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  )המשך( התחייבויות לא שוטפות  -: 14באור 
  

  אמות מידה פיננסיות בקשר להלוואות מבנקים  .ד
  

על פי . נותני אשראי לחברה, לחברה התחייבות לעמידה בתנאים פיננסיים כלפי תאגידים בנקאיים
התחייבה החברה כלפי , בנוסף. ח"אלפי ש 120,000התחייבות זו סכום ההון לא יפחת מסך של 

מסך היקף המאזן וכי הרווח התפעולי יהיה  29%-התאגידים הבנקאיים כי שיעור ההון לא יפחת מ
מהחזקת החברה בשווי שוק  30%היחס בין חובות והתחייבויות פיננסיות של החברה בניכוי , חיובי

לא יעלה בכל עת שהיא  EBITDA-לבין ה, בצירוף מקדמות מלקוחות, )בניכוי מזומנים(נטו , של חלל
פיננסיות של החברה בתוספת ערבויות בנקאיות  וכי היחס בין סך כל חובות והתחייבויות, 3.7על 

  . 2לא יעלה בכל עת שהיא על , לבין ההון של החברה, )בניכוי מזומנים(נטו , בכלל המערכת הבנקאית
  

  .החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות דלעיל 2012, בדצמבר 31ליום 
  
  .'ו15 ראה באור, באשר לתנאי הצמדה וריבית של התחייבויות לזמן ארוך  .ה
  
  מענקים ממשלתיים  .ו
  

 2012  2011 
 ח"אלפי ש  
    

 125 1,264 בינואר1יתרה ליום
 1,139 1,308 מענקים שהתקבלו במהלך השנה

   
 1,264 2,572בדצמבר31יתרה ליום

  
  :מוצג בדוח על המצב הכספי במסגרת

  
  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ח "אלפי ש   
       

  1,264   2,572  התחייבויות שוטפות
  

החברה וחלק מהחברות המאוחדות שלה קיבלו מממשלת ישראל מענקי השתתפות במחקר ופיתוח 
ממכירות פרי המחקר והפיתוח שמומנו  3.5%ובתמורה לכך התחייבו לשלם תמלוגים בשיעור של 

, בדצמבר 31סך המענקים שהתקבלו עד ליום . מסך המענקים שהתקבלו 3.5%בסכום של עד , כאמור
אלפי  1,367עומד על עד למועד זה ואילו סך התמלוגים ששולמו , ח"אלפי ש 7,132עומד על  2012
  . ח"ש
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  מכשירים פיננסיים  -: 15באור 
  

  סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות  .א
  

יים וההתחייבויות הפיננסיות במאזן לקבוצות המכשירים הפיננסיים להלן סיווג הנכסים הפיננס
  :IAS 39-בהתאם ל

  
  בדצמבר 31 
 2012 2011 
 ח"אלפי ש  

       נכסים פיננסיים
        

       :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  30   60  נכסים פיננסיים שסווגו כמוחזקים למסחר

        
  287,264   294,623  חייביםהלוואות ו

        
  64,618   58,173  נכסים פיננסיים זמינים למכירה

        
       התחייבויות פיננסיות

        
  195,483   180,116  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

  
  גורמי סיכון פיננסי  .ב

  
, לרבות סיכון מטבע(סיכון שוק  כגון, פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים

סיכון אשראי וסיכון , )סיכון מדד המחירים לצרכן וסיכון מחיר, סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית
  . תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית

  
ניהול הסיכונים מבוצע על ידי מנהל הכספים של הקבוצה בהתאם למדיניות שאושרה על ידי 

כגון סיכון , ון קובע את המדיניות הספציפית לחשיפות מסוימות לסיכוניםהדירקטורי. הדירקטוריון
  . סיכון אשראי והשקעות עודפי נזילות, סיכון שיעור ריבית, שער חליפין

  
  סיכוני שוק  )1

  
  )מטבע חוץ(סיכון שער חליפין   )א

  
הקבוצה פועלת בפריסה בינלאומית והיא חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה 

  .ב"בעיקר לפזו המקסיקני ולדולר של ארה, עות שוניםלמטב
נכסים שהוכרו והתחייבויות , סיכון שער חליפין נובע מעסקאות מסחריות עתידיות

שאינו מטבע המדידה של הקבוצה וכן מהשקעות נטו חוץ שהוכרו הנקובים במטבע 
  .בפעילויות חוץ
  .שימוש בנגזרים להקטנת החשיפות, מעת לעת, החברה בוחנת

  
  סיכון אשראי  )ב

  
בעיקר (סיכון אשראי מבטא את הסיכון הנובע מכך שהצד הנגדי למכשיר הפיננסי 

  .לא יכבדו את התחייבויותיהם לחברה) לקוחות וחייבים
  
  סיכון שיעור ריבית  )ג

  
. נובע בעיקר מאשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים, סיכון שיעור הריבית של הקבוצה

התחייבויות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור 
ריבית בגין תזרים מזומנים ואלו הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות את הקבוצה 

  . לסיכון שיעור ריבית בגין שווי הוגן
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  סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית   )ד

  
הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות לזמן קצר 

מדיניות הקבוצה היא לנהל את עלויות המימון . שהתקבלו ונושאות ריבית משתנה
ריבית משתנה לבין ריבית קבועה בגין  המתייחסות לריבית תוך שימוש בתמהיל בין

  . הלוואות לזמן ארוך של הקבוצה
  
  מדד המחירים לצרכןסיכון   )ה

  
אשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן  הלוואות מתאגידים בנקאיים לקבוצה
הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים אשר צמוד למדד המחירים , כמו כן. בישראל

 1,293- הינו כ, לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכןלצרכן ושבגינו קיימת 
  ).ח"ש אלפי 4,106 -כ -  2011, בדצמבר 31( 2012, בדצמבר  31 ליום נכוןח "ש אלפי

  
  המחירסיכון   )ו

  
מניות המסווגות , לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך

כנכסים פיננסיים זמינים למכירה ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 
אשר בגינן הקבוצה חשופה לסיכון בגין תנודתיות במחיר נייר הערך הנקבע , הפסד

של  2012, בדצמבר 31הכספיים ליום בדוחות  היתרה. בהתבסס על מחירי שוק בבורסה
  ).ח"אלפי ש 54,367-  2011, בדצמבר 31(ח "אלפי ש 45,443השקעות אלה הינה 

  
  סיכון אשראי  )2

 
  ריכוזי סיכון אשראי

 
סיכון אשראי הוא הסיכון שצד נגדי למכשיר פיננסי ייכשל בביצוע המחויבות ויגרום לחברה 

עשוי להתעורר מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים ריכוז סיכוני אשראי . הפסד כספי
או כתוצאה מהתקשרות עם מספר קבוצות חייבים בעלות ) ריכוז יחיד(פיננסיים עם גוף אחד 
שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה , אפיונים כלכליים דומים

תכונות העשויות לגרום לריכוז סיכון ). ריכוז קבוצתי(משינויים בתנאים כלכליים או אחרים 
האזור , כגון הענף שבו הם פועלים, כוללות את מהות הפעילויות שבהן עוסקים חייבים

  .הגיאוגרפי שבו מתבצעות פעילויותיהם ורמת איתנותם הפיננסית של קבוצות לווים
 

פועלת כוללת יתרת הלקוחות חובות של מספר לקוחות במדינות בהן  הדיווחלתאריך   .א
  :כדלקמן, אשר לגביהם קיים ריכוז סיכון אשראי, החברה

  
 בדצמבר 31

2012  2011 
 ח"אלפי ש

   
 136,701 129,570 לקוחות בישראל ואחר

 )2,133( )2,172( הפרשה לחובות מסופקים
   

 134,568 127,398 נטו,לקוחות בישראל ואחר

   
 98,956 104,889 אמריקהלקוחות מרכז ודרום

   
 23,758 25,516 לקוחות אפריקה
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  :המכירות ללקוחות אלה הסתכמו כדלקמן
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
 20122011 2010 

 ח"שאלפי   
     

  265,593  322,834 348,356  ישראל ואחר
     

  149  136  138  ימי אשראי ממוצעים
     

  204,206  320,750 280,945  מרכז ודרום אמריקה
     

  135  109  133  ימי אשראי ממוצעים
     

  61,183  99,924 146,820  אפריקה
     

  107  69  61  ימי אשראי ממוצעים
  

 15החברה מוכרת ללקוחותיה בתנאי תשלום הכוללים מקדמה והיתרה באשראי שבין 
החברה מבצעת באופן שוטף הערכת . ימים מיום אישור הלקוח להוצאת חשבונית 90-ל

אך , תוך בדיקת התנאים הפיננסיים הסביבתיים שלהם, האשראי הניתן ללקוחותיה
בצעת הפרשה לחובות החברה מ. אינה דורשת בטחונות להבטחת חובות אלה

, בהתבסס על גורמים המשפיעים על סיכון האשראי של לקוחות מסויימים, מסופקים
החברה מבטחת בביטוח אשראי חלק מלקוחותיה בהתבסס על . ניסיון עבר ומידע אחר

  .נסיון העבר ומידע אחר, גורמים המשפיעים על סיכון האשראי של הלקוחות
  
השקעות לזמן קצר ולזמן ארוך ומכשירים , ושווי מזומניםהחברה מחזיקה מזומנים   . ב

מוסדות פיננסיים אלו ממוקמים באזורים . פיננסיים אחרים במוסדות פיננסיים שונים
ומדיניות החברה הינה ביזור השקעותיה בין , גיאוגרפיים שונים ברחבי העולם

ות על מבוצעות באופן שוטף הערכ, בהתאם למדיניות החברה. המוסדות השונים
  .איתנות האשראי היחסית של המוסדות הפיננסיים השונים
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  ריכוז סיכון נזילות  .3

  
  :של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון

  
  2012, בדצמבר 31ליום 

  
  לפרעון
 מיידי

  3עד 
 חודשים

חודשים 3- מ
 עד שנה

 משנה עד
 שנתיים

 משנתיים
שנים3עד

שנים 3- מ
שנים 4עד 

שנים 4- מ
שנים 5עד 

  5מעל 
  כ"סה  שנים

 ₪אלפי

  172,129 -  54  207 4,938 7,685 9,733 51,612 97,900 הלוואות מתאגידים בנקאיים
  61,381 -  -  - - - 10,525 29,231 21,625 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  72,427 -  -  - - - 4,241 36,311 31,875 ם ויתרות זכותזכאי
  7,144 -  59  330 828 2,356 2,169 1,269  133 במושכרהתחייבויות בגין שיפורים

  843 -  -  - - - 656 87  100 התחייבויות בגין חכירה מימונית
              

151,633 118,510 27,324 10,041  5,766  537   113  - 313,924  
  

  2011, בדצמבר 31ליום 
  

  לפרעון
 מיידי

  3עד 
 חודשים

חודשים 3- מ
 עד שנה

 משנה עד
 שנתיים

 משנתיים
שנים3עד

שנים 3- מ
שנים 4עד 

שנים 4- מ
שנים 5עד 

  5מעל 
  כ"סה  שנים

 ₪אלפי

  183,946 -  62  60 1,331 7,377 8,636 8,273 158,207 ת מתאגידים בנקאייםהלוואו
  85,188 -  -  - - - - 63,891 21,297 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  106,700 -  -  - - - 21,336 67,423 17,941 )כולל הכנסות מראש(ם ויתרות זכותזכאי
  1,185 -  -  - 362 373 263 89  98 שיפורים במושכרהתחייבויות בגין

  10,143 - 237  728 2,158 2,981 3,028 1,011  - התחייבויות בגין חכירה מימונית
              

197,543 140,687 33,263 10,731 3,851 788  299 - 387,162  
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  שווי הוגן  .ג
  

, הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים
  :שווים ההוגןפי -שלא על, המוצגים בדוחות הכספיים

  
  שווי הוגן   יתרה   
 בדצמבר 31 בדצמבר31   
   2012 2011   2012   2011  
 ח"שאלפי    

      התחייבויות פיננסיות
        

 10,143  6,978  10,143 7,506 )1(הלוואה לזמן ארוך בריבית קבועה
  20,025  25,562  20,025 25,562 )2(הלוואות אחרות בריבית משתנה

         
 30,168  32,540  30,168 33,068  סך הכל

  
השווי ההוגן של הלוואה לזמן ארוך שהתקבלה הנושאת ריבית קבועה מבוסס על חישוב   )1(

הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואה דומה בעלת מאפיינים 
  .דומים

  .קירוב לשווי ההוגןהיתרה בדוחות הכספיים מהווה   )2(
  

חייבים ויתרות , לקוחות, השקעות לזמן קצר, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים
אשראי , הלוואות שניתנו לזמן ארוך, הלוואות לחברות כלולות, השקעה בבטוחות סחירות, חובה

יתרות זכות תואמת או התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ו, מתאגידים בנקאיים ואחרים
  .קרובה לשווי ההוגן שלהם

  
  סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ד

  
לפי קבוצות בעלות , הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן מסווגים המכשירים

למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי , מאפיינים דומים
  : ההוגן

  
  . זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק) התאמותללא ( מצוטטים מחירים  :1 רמה
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  יםנתונ  : 2 רמה

  . בעקיפין
 שימוש ללא הערכהטכניקות ( לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים  : 3רמה 

  ).לצפייה ניתנים שוק בנתוני
  

 2012, בדצמבר 31
  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
  

  3רמה    2רמה    1רמה    
  ח"שאלפי   
           

          :נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  12,730   -   45,443   מניות  
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  2011, בדצמבר 31
  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
  

  3רמה    2רמה    1רמה    
  ח"אלפי ש  
           

          :נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  12,317   -   52,301   מניות

  
   3התנועה בנכסים פיננסיים המסווגים לרמה 

  

   

נכסים 
פיננסיים 
זמינים 
   למכירה

  ח"אלפי ש 
     

   12,317  2012,בינואר1יתרה ליום
      

     :שהוכר)הפסד(סך רווח 
      

   )1,210(  ברווח או הפסד
   )1,211(  כולל אחר)הפסד(ברווח 
   2,834   רכישות

      
   12,730  2012,בדצמבר31יתרה ליום

      
לשנה שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים ) הפסד(סך רווח 

   )1,210(  המוחזקים בסוף תקופת הדיווח
  

   

נכסים 
פיננסיים 
זמינים 
   למכירה

  ח"אלפי ש 
     

   12,776  2011,בינואר1יתרה ליום
      

     :שהוכר)הפסד(סך רווח 
      

   )719(  ברווח או הפסד
   )724(  כולל אחר)הפסד(ברווח 
   984   רכישות

      
   12,317  2011,בדצמבר31יתרה ליום

      
לשנה שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים ) הפסד(סך רווח 

   )719(  המוחזקים בסוף תקופת הדיווח
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  פוזיציות בנגזרים  .ה
 

  2012, בדצמבר 31פוזיציות בנגזרים ליום 
  

  ח"ש/ דולר   
  ערך הוגן   ערך נקוב   
  עד שנה   עד שנה   
   LONG   SHORT   LONG   SHORT 
  ח"שאלפי    

לא מוכר  -נגזרים למטרות הגנה 
            :חשבונאית

             
  -   CALL  73,692  -   3,150אופציות 

             
  PUT  -  63,267   -   211אופציות 

  
  2011, בדצמבר 31פוזיציות בנגזרים ליום 

  
  ח"ש/ דולר   
  ערך הוגן   ערך נקוב   
  עד שנה   עד שנה   
   LONG  SHORT  LONG   SHORT 
  ח"שאלפי    

לא מוכר  -נגזרים למטרות הגנה 
            :חשבונאית

             
  -   )CALL  55,213  -   )1,193אופציות 

             
  PUT  -  43,750   -   358אופציות 

  
  נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים

  
לקבוצה הלוואות הנקובות במטבע חוץ וחוזי אקדמה במטבע חוץ שמטרתם להגן עליה מפני 

חוזי האקדמה במטבע חוץ לא יועדו . החשיפה לתנודות בשערי חליפין בגין חלק מהעסקאות שלה
והם נחתמים לתקופות , שווי הוגן או השקעה נטו בפעילות חוץ, תזרימי מזומניםכגידורים של 

. חודשים 24-בדרך כלל אחת ל, הזהות לתקופות בהן לחברה חשיפות למטבע חוץ בגין עסקאות
 .נגזרים אלה אינם נחשבים כגידור מבחינה חשבונאית
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  תנאי הצמדה של יתרות כספיות  .ו
  

 2011בדצמבר 31 2012בדצמבר31 

 

במטבע 
חוץ או 
בהצמדה לו

)1( 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

בפזו 
 מקסיקני

  ללא 
 סך הכל הצמדה

במטבע 
חוץ או 
בהצמדה לו

)1( 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

בפזו 
 מקסיקני

  ללא 
  סך הכל  הצמדה

 ח"אלפי ש 
               רכוש

               
ומזומנים  מזומנים ושווי מזומנים

  86,462  3,223 22,964  - 60,275 83,783 3,188 15,163  - 65,432 משועבדים
  257,282  104,923 39,571  3,121 109,667 257,803 134,824 66,758  - 56,221 לקוחות

  25,949  6,963  840  4,828 13,318 25,631 3,685 5,148  - 16,798 )2(חייבים ויתרות חובה
הלוואות לזמן ארוך לחברות 

  17,505  5,190  -  2,251 10,064 4,314 188 -  2,352 1,774 )4(כלולות
              
 140,225 2,352  87,069 141,885 371,531 193,324 10,200  63,375 120,229  387,198  

              התחייבויות
              

אשראי לזמן קצר מתאגידים 
  158,129  86,669  -  578 70,882 146,205 128,893 -  - 17,312בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

התחייבויות לספקים ולנותני 
  85,188  62,999  335  - 21,854 61,381 42,231 5,589  - 13,561 שירותים

  63,419  29,560 14,059  - 19,800 72,427 55,215 8,426  - 8,786 )3(זכאים ויתרות זכות
  37,354  14,085  -  3,528 19,741 33,911 7,819 -  530 25,562 )4(התחייבויות לזמן ארוך

              
 65,221 530  14,015 234,158 313,924 132,277 4,106  14,394 193,313  344,090  

  הערות
  
  .ב או צמוד לו"בעיקר דולר ארה  ) 1(
  .חייבים ויתרות חובה מוצגים בניכוי מקדמות לספקים והוצאות מראש  )2(
  .זכאים ויתרות זכות מוצגים בניכוי מקדמות מלקוחות והכנסות מראש  )3(
   .מוצגות כולל חלויות שוטפות  )4(
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 15באור 
  

  מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק  .ז
  

  2012, בדצמבר 31ליום 
  

   
  מבחן רגישות לשינויים

  בשיעורי ריבית
  מהשינוי) הפסד(רווח    

   
עליית ריבית

   2%של 
ירידת ריבית 

  2%של 
  ח"שאלפי    
        

  3,126   )3,126(  מהשינוי)הפסד(רווח 
  
  

   
מבחן רגישות לשינויים בשער

  החליפין של הדולר
  מהשינוי) הפסד(רווח   

   
ח"עליית שע

   10%של 
ח "שעירידת 
  10%של 

  ח"שאלפי    
        

  )1,480(   1,480  מהשינוי)הפסד(רווח 
  
  

   
מבחן רגישות לשינויים בשער
 החליפין של הפזו המקסיקני

  מהשינוי) הפסד(רווח    

   
ח"עליית שע

   15%של 
ח "ירידת שע

  15%של 
  ח"שאלפי    המכשיר

        
  )10,987(   10,987  מהשינוי)הפסד(רווח

  
  
  

  

  
מבחן רגישות לשינויים בשערי 
הבורסה של ניירות ערך סחירים

  השינוי בהון העצמי  

  
עלייה בגורם 

 20%השוק של 
ירידה בגורם 

20%השוק של 
  ח"שאלפי   
       

  )9,089(   9,089 קרן הון זמין למכירהשינוי ב
  

  מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות
  

החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 
או השינוי /מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו. הפעולות או המצב הכספי המדווחים

עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל , )לפני מס(בהון העצמי 
  . ד דיווחמוע

מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשתנה , בהלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה
  .בריבית
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  נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים  -: 16באור 
  

הטבות אחרות לטווח ארוך , הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר
  .הטבות בגין פיטורין

  
על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית להטבה , בדרך כלל, ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות

  .מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן
  

  תוכניות להפקדה מוגדרת  .א
  

-ג"התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14חלים תנאי סעיף , לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, 2010החל משנת 
, או בפוליסות בחברות ביטוח/פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו-לע, 1963

הפקדות אלו . בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים
  .וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת

  

     
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2012 2011 
 ח"שאלפי     
       

  4,973  5,707    הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת

 
  תוכניות להטבה מוגדרת  .ב
  

, כאמור לעיל, החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת
הטבות עובדים ובגינה  מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין

  .הקבוצה מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות
  

  מידע באשר לתוכניות להטבה מוגדרות
  

  נטו, הוצאות בגין הטבות לעובדים  .1
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  20122011 2010 
 ח"שאלפי    
      

 963 2,255 1,725  עלות שירות שוטף
 225 7 -  עלות שירות עבר

 2,039 1,910 1,911  הוצאות הריבית בגין ההתחייבות להטבות
 )2,766( )2,430( )2,225(  תשואה צפויה על נכסי התוכנית

 976 3,193 946  נטו שהוכר השנה,אקטוארי)רווח(הפסד
      

 1,437 4,935 2,357  סך הוצאות בגין הטבות לעובדים
      

      :ההוצאות הוצגו בדוח רווח והפסד כדלקמן
      

 978 3,276 1,562  עלות המכירות
 46 76 36  נטו,הוצאות מחקר ופיתוח
 196 778 373  הוצאות מכירה ושיווק
 217 805 386  הוצאות הנהלה וכלליות

      
   2,357 4,935 1,437 
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  )המשך( נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים  -: 16באור 
  
  נטו, נכסי התוכנית  .2
  

  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  ח"שאלפי    
         

  41,853   44,807  התחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת
  45,679   48,056  שווי הוגן של נכסי התוכנית

        
  3,834   3,249  נטו,סך הכל נכסים

  
  השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת  .3
  

   2012   2011  
  ח"שאלפי    
         

 40,592  41,853  בינואר1יתרה ליום
 1,910  1,911  הוצאות הריבית

 2,255  1,725  עלות שירות שוטף
 7  -  עלות שירות עבר
 )2,452(  )2,350(  תגמולים ששולמו

 )233(  -  עדכון נתוני עובדיםרווח בגין
 )226(  1,668  נטו,אקטוארי)רווח(הפסד

      
 41,853  44,807  בדצמבר31יתרה ליום

  
  נכסי התוכנית  .4
  

  נכסי התוכנית  )א
  

נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך וכן 
  .פוליסות ביטוח מתאימות

  
  בשווי ההוגן של נכסי התוכניתהתנועה   )ב
  

  2012   2011  
  ח"שאלפי   
        

  47,825   45,679  בינואר1יתרה ליום
       

  2,430   2,225  תשואה צפויה
  1,321   1,583  הפקדות לתוכנית על ידי המעביד

  )2,223(   )2,153(  הטבות ששולמו
  )3,412(   722  נטו,אקטוארי)הפסד(רווח

  )262(   -  עדכון נתוני עובדיםהפסד בגין
       

  45,679   48,056  בדצמבר31יתרה ליום
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  )המשך( נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים  -: 16באור 
  

  ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת  .5
  

  20122011 2010 
   % 
      

 5 4.9 4.9  שיעור ההיוון
      

 5.4 5.6 6.5  שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית
      

 4 4 4  שיעור עליית שכר צפויה
  
  

  מסים על ההכנסה  -: 17באור 
  
  חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א
  

  חברות בישראל  .1
  

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  2007עד לתום שנת , פי החוק- על
  . לשינויים במדד המחירים לצרכן

  
, )תיאומים בשל אינפלציה(התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה  2008בחודש פברואר 

, 2008החל משנת . ואילך 2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985- ה"התשמ
מדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד נ

כגון , תיאומים המתייחסים לרווחי הון. 2007, בדצמבר 31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 
התיקון לחוק כולל . ממשיכים לחול עד למועד המימוש, וניירות ערך) שבח(ן "בגין מימוש נדל
לנכסים בני (ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת  בין היתר את

  .2008החל משנת ) 2007פחת שנרכשו לאחר שנת המס 
  

  )החוק - להלן ( 1959-ט"התשי, החוק לעידוד השקעות הון
  

שניתן " מפעל מאושר"בתוקף מעמד של , זכאיות החברות להטבות מס שונות, על פי החוק
באם נקבע מעמדן כמפעל הזכאי להטבות מס לאחר תיקון , "מפעל מוטב"או לחלק ממפעליהן 

  .כמשמעותו בחוק זה, לחוק 60
  

אשר ביצעה והפעילה השקעות , מ"מר עבודות מתכת בע, הוקמה חברה מאוחדת 2005בשנת 
בהתאם ', לחוק הטבות במסלול חלופי באזור פיתוח א 60ותובעת בגינן במסגרת תיקון מספר 

  .לפי החוק" מפעל מוטב"עונה לקריטריונים של " התוכנית המאושרת"רה כי לעמדת החב
  

 "מפעל בר תחרות"לקבלת הטבות במסלול חלופי הינו שהמפעל הינו  םהבסיסי םהתנאי
תנאי נוסף לקבלת הטבות במסלול  "ייצורית"ושעיקר פעילותו בשנת המס בישראל הינה 
מדובר בהשקעה ברכישות נכסים יצרניים . חלופי הינו שבוצעה השקעה מזערית מזכה

ההשקעה המזערית המזכה הנדרשת . במכונות וציוד שאותה יש לבצע בתוך שלוש שנים
  .ח"אלפי ש 300להקמת מפעל היא 

  
  :ההטבות העיקריות הינן

  
  60וק לאחר תיקון בהתאם לח שיעורי מס מופחתים  )א
  

לתקופה שבין ההכנסות החייבות הנובעות מהמפעל המאושר זכאיות לפטור ממס 
של תקופת ההטבות ולמס ) בהתאם לאזור פיתוח(שנתים לעשר השנים הראשונות 

בהתאם ( ביתרת תקופת ההטבותשנים  5-8 לתקופה של 25%-10% מופחת בשיעור של
בהתאם לשיעור (שנים  10עד  7 - תקופת ההטבות מוגבלת ל ).לשיעור החזקת החוץ

שנים מיום  12או , מהשנה הראשונה שהחברה מייצרת הכנסה חייבת) החזקת החוץ
 וטב של חברת מר דיבידנד המחולק מההכנסה ממפעל מ .תחילתה של שנת הבחירה
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 17באור 
  

שנים חייב במס בשיעור של  10מס לתקופה של זכאיות לפטור ממ "עבודות מתכת בע
  .בידי מקבלו 15%

 10ההכנסות החייבות הנובעות מהמפעל המוטב זכאיות לפטור ממס לתקופה של 
  .החל משנת ההקמה של החברה, שנים

  
החברות  תחוייבנה, אם יחולק דיבידנד מהכנסות הזכאיות לפטור ממס כאמור לעיל

במס בשיעור שהיה חל על הכנסתן ממפעל מאושר או מפעל מוטב בשנה בה הופקה 
מדיניות החברות היא לא לחלק דיבידנד . אילולא היו בתקופת הפטור, ההכנסה

  .מרווחים אלו
 

  פחת מואץ  )ב
  

מחשבים וציוד המשמשים את המפעל המאושר זכאיות החברות לניכוי , בגין מכונות
  .החל בשנת ההפעלה של כל נכס, שנות מס 5פחת מואץ במשך 

  
  תנאים לתחולת ההטבות  )ג

  
אי  .בתקנות שהותקנו על פיו, ההטבות דלעיל מותנות בקיום התנאים שנקבעו בחוק

ולהחזר סכומי , כולן או מקצתן, עמידה בתנאים עלולה לגרום לביטול ההטבות
  .ות בתנאים האמוריםהחברות עומד, על פי הערכת ההנהלות. ההטבות בתוספת ריבית

  
מ הודעה לפקיד השומה על שנת "הגישה חברת מר מערכות בע 2011בחודש דצמבר 

מכוח , א לחוק51כשנת בחירה לעניין קבלת הטבות המס המנויית בסעיף  2010המס 
  .לחוק 60' בתיקון מס' ד 51לפי סעיף " מפעל מוטב"מעמדה כ

  
, לחוק 60במסגרת תיקון מספר  2005 ,באפריל 1שבוצעו לאחר בגין תוכניות הרחבה 

תחילת תקופת ההטבות נקבעת החל משנת הבחירה או מהשנה בה נוצרה לחברה 
שנים מיום תחילתה של  12ובלבד שלא עברו , כמאוחר שבהן, הכנסה חייבת לראשונה

  .שנת הבחירה
  

תתחייב החברה במס , אמור לעילמהכנסות הפטורות ממס כדיבידנד יחולק שבמידה 
אילולא בחרה  ,בשנה בה הופקה ההכנסה ממפעל מוטביעור שהיה חל על הכנסתה בש

  .מדיניות החברה היא לא לחלק דיבידנד כאמור. החלופיבמסלול 
התנאי הבסיסי , 2005, באפריל 1במידה שהתוכנית במסלול חלופי אושרה לאחר 

מדינה לקבלת ההטבות במסלול זה הינו שהמפעל תורם לעצמאות הכלכלית של משק ה
לשם עמידה בתנאי ). מפעל בר תחרות - להלן ( בר תחרות לתוצר המקומי הגולמיוהוא 

  .קובע החוק דרישות שונות לעניין מפעל תעשייתי, זה בקשר להקמת מפעל
  

נדרש כי בכל שנת מס בתקופת ההטבות יתקיים בו אחד , לעניין מפעל תעשייתי
  :מאלה

  
וניתן על כך אישור , יה או ננוטכנולוגיהעיקר פעילותו הוא בתחום ביוטכנולוג  )א

  .לפני אישור התוכנית כאמור, מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי
  
  מכלל  75%הכנסתו בשנת המס ממכירות המפעל בשוק מסוים אינה עולה על   )ב
  

מוגדר כמדינה או טריטוריית  "שוק". הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס  
  .מכס נפרדת

  
הם ממכירות בשוק , או יותר מכלל הכנסתו בשנת המס ממכירות המפעל 25%  )ג

  .מליון תושבים לפחות 12מסוים המונה 
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 17באור 
  

  1959-ט"התשי, תיקון החוק לעידוד השקעות הון
  

תיקוני ( 2012 -ו 2011אושר בכנסת חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2010בחודש דצמבר 
-ט"התשי, תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון, בין היתר, אשר קובע, 2011-א"התשע, )חקיקה

התיקון משנה את מסלולי . 2011, בינואר 1תחולת התיקון היא מיום ). החוק - להלן ( 1959
החל משנת . יעור מס אחיד על כלל ההכנסות המועדפות של החברהההטבות שבחוק ומחיל ש

אם לעבור לתחולת ) ללא אפשרות לחזור בה מבחירתה(החברה רשאית לבחור , 2011המס 
. התיקון והחל מאותה שנת מס שלגביה נעשתה הבחירה יחולו עליה שיעורי המס המתוקנים

, )10% -' באזור פיתוח א( 15% 2012-ו 2011בשנים : שיעורי המס על פי התיקון לחוק הינם
 - ' באזור פיתוח א( 12%ואילך  2015ובשנת , )7% -' באזור פיתוח א( 12.5% 2014-ו 2013בשנים 

6%.(  
  

  ".מפעל המועדף"מ על מעבר ל"מר עבודות מתכת בע, הודיעה חברת בת 2012במאי  28ביום 
  ".מפעל המועדף"ר למ על מעב"מר מערכות בע,הודיעה חברת בת 2012במאי  31ביום 

  
  הוראת שעה -חוק הרווחים הכלואים

  
והוראת שעה לחוק העידוד החוק לעידוד השקעות  69' נחקק תיקון מס 2012בנובמבר  5ביום 
המציע הסדר לתשלום מס מופחת לחברות , ")הוראת השעה:"להלן( 1959- ט"התשי, הון

בע כי חברות שיבחרו השעה נק בהוראת. שקיבלו פטור ממס חברות מכוח החוק האמור
יהיו זכאיות ליהנות מהנחה במס בגין , )בתוקף לשנה אחת(להחיל את הוראת השעה 

מס החברות : "להלן( 31.12.2011שהצטברו להם עד ליום הרווחים הפטורים " הפשרת"
יקבע בהתאם ליחס הרווחים הפטורים אותם תבקש החברה , מס החברות המוטב"). המוטב

משעור מס החברות שהיה חל על אותה  70% -ל 40%וינוע בין, הפטוריםלשחרר מכלל רווחיה 
 נקבע, כמו כן. 6%-אך בכל מקרה לא יפחת מ, הכנסה בשנה בה הופקה אלמלא הייתה פטורה

 בנכסים :"מיועדת השקעה" להשקיע המס בהטבת שבחרה החברה את המחייב מנגנון
הקבועים בהוראת השעה  בשיעורים ,חדשים עובדים בשכר או פ"במו ,המפעל את המשמשים

אי עמידה בתנאי זה יחייב את החברה . שנים שתחילתן בשנת ההודעה 5מהלך תקופה של וב
 .בתשלום מס חברות נוסף

  
  ".רווחיה הכלואים"מ על חלוקת "הודיעה חברת מר מתכת בע, סבמהלך חודש מר

  
  חברות מאוחדות מחוץ לישראל  .2
  

נישומות לפי חוקי המס בארצות , התאגדותן מחוץ לישראלשמקום , החברות המאוחדות
  .מושבן

  
   שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה  .ב
  

  חברות בישראל  .1
  

  . 25% -  2010ובשנת  24%היה  2011שיעור מס החברות בישראל בשנת 
  .חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה

  
 2011- ב"התשע, )תיקוני חקיקה(התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס  2011, בדצמבר 5ביום 

מתווה ההפחתה של שיעורי , 2012החל משנת , בין היתר, במסגרת החוק בוטל). החוק -להלן (
לאור . 2012החל משנת  25%במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של . מס החברות

הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון , כאמור לעיל, 25%-החברות להעלאת שיעור מס 
  .ריאלי ושיעור המס של השבח הריאלי

  
  חברות מאוחדות מחוץ לישראל  .2
  

שיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות שמקום התאגדותן מחוץ לישראל 
  .34%-ל 17%הינם בין 

  .וארצות הברית קיימות אמנות למניעת כפל מסהולנד , בין מדינת ישראל לבין מקסיקו
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  שומות מס  .ג
  

  שומות מס סופיות
  

שומות מס סופיות או הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת  ל"ובחו לרוב החברות המאוחדות בישראל
  .2008המס 

על  2010 -ו 2008לשנות המס  שומות לפי מיטב השפיטה לחברה מאוחדתהוצאו  2012במהלך שנת 
כולל ריבית והפרשי הצמדה ( ח"שמיליון  5- בסך של כפיהן סכום המס אותו חבה החברה הינו 

  .ל"החברה הגישה השגה על השומות הנ) שנצברו
שישולם ועל כן החברה לא יצרה לא ניתן להעריך את גובה הסכום לדעת הנהלת החברה בשלב זה 

   .הפרשה בגין זה
  

  הפסדים מועברים לצורכי מס  .ד
  

- לתאריך הדיווח לחברה ולחברות מאוחדות הפסדים עסקיים לצורכי מס המסתכמים לסך של כ
בגין . ח"אלפי ש 1,270ל "ח ובחברות בנות בחו"שאלפי  50,961חברות בנות בארץ , ח"אלפי ש 52,231

 . ח"אלפי ש 6,110-נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ  יתרת ההפסדים כאמור 
בהיעדר צפי , ח"אלפי ש 8,055-לא נכלל נכס מס נדחה בגין הפסדים עסקיים להעברה בסך של כ

 לניצולו בעתיד הנראה לעין
  

  מסים נדחים  .ה
  

  :ההרכב
 דוחות רווח והפסד מאזנים  

 בדצמבר31  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20122011 2012 2011 2010 
  ח"שאלפי   

 התחייבויות מסים נדחים
           

נכסים פיננסיים זמינים המוצגים בשווי 
  -  - -  11,450 9,711  *)הוגן 

  )792(  917  )508(  1,673 1,905 הטבות לעובדים
הפרשי עיתוי בגין התרת הוצאות 

  )551(  )887(  3,055  7,707 10,646 **)והכנסות
          
  22,262 20,830       

         נכסי מסים נדחים
           

נכסים פיננסיים זמינים המוצגים בשווי 
  -  - -  393 738  *)הוגן 

  )3,030(  3,077  )3,144(  2,966 6,110 הפסדים מועברים לצורכי מס
        

  96  )256(  247  774 527 הפרשה לחובות מסופקים
  1,170  )1,104(  )14(  1,998 2,478 הטבות לעובדים

הפרשי עיתוי בגין התרת הוצאות 
  4,376  )2,093(  )1,302(  5,027 6,059 **)והכנסות

          
  15,912 11,158       
          

  1,269  )346(  )1,396(    מסים נדחים)הכנסות(הוצאות 
           

       9,672 6,350 נטו,התחייבויות מסים נדחים
  

  השינוי נזקף להון   *)
  .חלק מהשינוי נזקף להון  **)
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 17באור 
  

  :המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן
בהתבסס על שיעורי המס ) 25% -   2011(  25%המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של 

  . הצפויים לחול בעת המימוש

  
  מסים נדחים בגין פריטים שנזקפו להון 

  
  :בגין לרווח כולל אחרסכומי מסים נדחים שנזקפו 

  
  בדצמבר 31   
   2012 2011  2010  
         

  1,672  1,475  2,070  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה הפסד
  )179(  )417(  )140( קרן בגין הפרש תרגום רווח

         
   1,926  1,892  1,851  

  
  מס תיאורטי  .ו
  

הרווחים וההפסדים , שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, להלן מובאת התאמה בין סכום המס
לבין סכום מסים על ההכנסה , בדוח רווח והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי

  :שנזקף בדוח רווח והפסד
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 20122011 2010 
 ח"שאלפי   
     

 22,874 29,251 34,440  רווח לפני מסים על ההכנסה
         

  25%  24%  25%  שיעור המס הסטטוטורי
         

  5,718  7,020  8,610  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
         

הגורמים במסים על ההכנסה הנובעת מ) ירידה(עלייה 
        -: הבאים

         
  623  1,851  130  נטו,חלק החברה בהפסד חברות כלולות

  )1,531(  -  )2,037(  יצירת מסים נדחים בגין הפסדים מהעבר
מפעל "הטבת מס הנובעת מהפחתה בשיעור המס של 

  -  )2,101(  -  "מאושר
  -  -  201  הפסדים שבגינם לא נוצר מס נדחהמימוש 

  2,290  3,849  3,038  הפסד בגינו לא נוצר מס נדחה
במס בגין הכנסה בשיעור מס אחר ) חסכון(תוספת 

  311  53  636  בחברות בחוץ לארץ
  653  1,454  )324(  נטו,)הכנסות פטורות(הוצאות לא מוכרות
  -  291  )86(  שינוי בשיעור המס

  )1,540(  2,086  )41(  מסים בגין שנים קודמות
  -  -  10,261  הפרשה למס בגין רווחים כלואים
  335  )59(  )652(  הפרשים בבסיס המדידה ואחרים

         
  6,859  14,444  19,736  מסים על ההכנסה

         
  27%  39%  57%  שיעור מס אפקטיבי
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  )לפני ביאור מס תיאורטי( מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד  .ז
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20122011 2010 
 ח"שאלפי    
      

 7,130 12,704 10,912  מסים שוטפים
  1,269  )346(  )1,396(  )ראה גם ה לעיל(מסים נדחים

  )1,540(  2,086  )41(  קודמותמסים בגין שנים
  -  -  10,261  הפרשה למס בגין רווחים כלואים

         
   19,736  14,444  6,859  

  
  

  התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 18באור 
  

  ערבויות  .א
  

, מ"מר טלקום בע, מ"אנרגיה ירוקה בע. אם.אי.י'החברה נתנה ערבות בלתי מוגבלת לחברות ג  .1
  .מהיקף אשראי של רוטל נטוורקס 86%-מ ו"אבטחה ותקשורת בעמר מערכות 

  .ח בגין מכרזים שונים"מליון ש 4.9- חברות מאוחדות נתנו ערבויות בסך של כ
  .ח בגין השכרת מבנים"מליון ש 1.8חברות מאוחדות נתנו ערבויות בסך של 

  
לפרויקטים בסך של מקדמה וביצוע , החברה והחברות המאוחדות נתנו ללקוחות ערבויות טיב  .2

   .ח"מליון ש 96-כ
  
  .ח"מליון ש 0.4-החברה וחברות מאוחדות נתנו ערבויות לחברות ליסינג בסך של כ  .3
  

  תביעות משפטיות  .ב
  

  :כדלקמןנגד החברה הוגשו תביעות 
  
מהות התביעה הינה פיצוי בגין נזקים . תביעה על ידי בעל נכס שחברה בת השכירה בעבר  .1

בשלב זה לא ניתן להעריך את הסיכון הטמון .ח"שאלפי  597- ל המגיע לכלנכס בסכום כול
  בתביעה זו

 
מהות התביעה תשלום עמלה בגין פרויקט . נגד החברה ושלוש חברות בנות ספקתביעה של   .2

בשלב זה לא  .ח"מליון ש 4סכום התביעה הינו . שביצעה חברה בת במדינה במרכז אמריקה
  הטמון בתביעה זוניתן להעריך את הסיכון 

 
לתשלום מענקי שכר בסכום כולל  תביעה של עובד לשעבר של חברה בת במרכז אמריקה  .3

  בשלב זה לא ניתן להעריך את הסיכון הטמון בתביעה זו .מיליון דולר 1-המגיע לכ
  
 2.8 -של חברת בת לתשלום מענקי שכר בסכום כולל המגיע לכתביעה של עובד לשעבר   .4

  בשלב זה לא ניתן להעריך את הסיכון הטמון בתביעה זו. ח"שמיליון 
 
הוגש כתב אישום על ידי הרשות להגבלים עסקיים נגד החברות הבנות מר  ח "בתקופת הדו  .5

ונגד חברה  נגד נושא משרה בחברה ,מ"מ ומר מערכות אבטחה ותקשורת בע"טלקום בע
אום יצעו תילכאורה כי באשר על פיו הם מואשמים בטענה  ומנהלה' נוספת בבעלות צד ג

 .2010הצעות מחיר למכרז בשנת 
  

 בדוחות הכספייםחלקית כללה הפרשה , בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, הנהלת החברה
 .ל"בגין התביעות הנ
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  התחייבות לתשלום תמלוגים  .ג

  
לשלם תמלוגים לממשלת ישראל בגין מכירות מוצרים שפותחו במהלך מחקר  והתחייב חברות בנות

ממחיר המכירה של  3.5%של  רהתמלוגים הם בשיעו. קר של הממשלהשמומן על ידי מענקי מח
. מהמענק שהתקבל צמוד לדולר 150%-100%המוצרים המפותחים במסגרת המחקר עד להשלמת 

המותנית במכירות הינה בסך של  2012, בדצמבר 31ל ליום "יתרת ההתחייבות בגין המענקים הנ
בדוחות . אלפי דולר 689החברה כללה בדוחותיה הפרשה בגין התחיבות זו בסך של  .אלפי דולר 1,544

וון שהחברה אינה צופה יאלפי דולר וזאת כ 885של  בסךלא נכללה הפרשה בגין יתרת ההתחייבות 
  . מכירות נוספות

  
  שליטההסכמי העסקה עם בעלי   .ד

  
 -ח ו"אלפי ש 101למשכורת חודשית של  זכאים, ה חיים מר ויצחק בן בסט"ה, בעלי השליטה  .1

, 2%- ו 5.4%לבונוס שנתי בשיעור של  וכן) 2011צמוד למדד חודש יולי (ח "אלפי ש 81
בתנאי , מהרווח השנתי לפני מס על בסיס דוחות כספיים מאוחדים של החברה, בהתאמה

 .)2011צמוד למדד חודש אוגוסט (ח "אלפי ש 10,000יעלה על סך של  שהרווח בדוחות אלה
ח צמוד "אלפי ש 775סכום הבונוס השנתי הכולל לשני בעלי המניות לא יעלה על סך של 

כמו כן זכאים בעלי . שולם הבונוס במלואו 2010-ו 2011בשנים . 2011למדד חודש יולי 
  .בין אם פוטרו ובין אם יתפטרו ,עבודתםשה חודשי שכר נוספים לאחר הפסקת יהשליטה לש

  
, עוד נקבע כי במידה שבדוחותיה המאוחדים של החברה ירשם הפסד לפני מס בשנה נתונה  .2

במידה . הפסד זה יועבר לשנה הבאה לצורך חישוב הרווח בגינו ישולם מענק בשנה הבאה
ך שנתיים יפחת במש, בדוחות המאוחדים של החברה, שהרווח השנתי המאוחד לפני מס

ח "ח במונחי ש"מליון ש 2.53-כ ( 1992במונחי חודש מרס , מתואמיםח "מליון ש 1- רצופות מ
על מחצית משכרם בשנה , ה חיים מר ויצחק בן בסט"ה, יוותרו בעלי השליטה, )מתואמים
  .השניה

  
  הסכמי שכירות  .ה

  
דמי השכירות הצפויים על פי .הקבוצה שוכרת מספר מבני תעשייה ומשרדים לתקופות שונות

  .ובחלקם לדולר למדד המחירים לצרכןבחלקם הסכמים אלו צמודים 
  

  :הינם, התשלומים הצפויים בגין הסכמים אלו
  

  
  בדצמבר 31

2012  
  ח"אלפי ש  
     

2013  8,598  
2014   5,335  
2015  1,168  

     
  15,101  

  
  התחייבויות לאמות מידה פיננסיות  .ו
  

  .'ד14ראה באור   .1
  .החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות דלעיל הדיווחלתאריך   

  
  .'ג14ראה באור , לעניין התחייבות לעמידה בתנאים פיננסיים כלפי מחזיקי אגרות חוב  .2
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  -: 18באור 
  

 התקשרויות  .ז
 

  התחייבות לתשלומי חכירה תפעולית   .1
  

 3-5לחכירות אורך חיים ממוצע של . הסכמי חכירה תפעוליים על כלי רכב מסחרייםקבוצה ל
לא הוטלו הגבלות מסוימות על חוכר שנכנס . מבלי שקיימת אופציית הארכה בחוזה, שנים

  .להסכם חכירה זה
  

תשלומי החכירה המינימליים העתידיים לחוזי החכירה התפעולית שאינם ניתנים לביטול 
  :בדצמבר הינם 31ליום 

  
 2012 
 ח"אלפי ש  
   

2013 9,064 
2014 6,025 
2015 1,072 

  
 16,161 

  
  זכויות חכירה מהוונות של קרקע ממינהל מקרקעי ישראל   .2

  
נבנה מפעל חדש  העליזכויות חכירה מהוונות של קרקע ממינהל מקרקעי ישראל באשקלון 

הסכום המיוחס לזכויות המהוונות . לייצור מתקני תקשורת של חטיבת תקשורת אלחוטית
ראה גם , מוצג במאזן כהוצאות מראש בגין חכירה תפעולית ומופחת על פני תקופת החכירה

  . 2056תקופת החכירה מסתיימת בשנת . 'גי2באור 
  
  

  הון   -: 19באור 
  

  :הנומינלי הינו כדלקמןהרכב הון המניות   .א
   2012בדצמבר  31 

   רשום 
מונפק 
  ונפרע

  מספר המניות 
       

  8,415,695   12,000,000 א"כ.נ.ח ע"ש1מניות רגילות בנות
       

  2011בדצמבר  31 

   רשום 
מונפק 
  ונפרע

  מספר המניות 
       

  8,405,695   12,000,000 א"כ.נ.ח ע"ש1מניות רגילות בנות
  

  זכויות הנלוות למניות
  

זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי , זכות לדיבידנד, הצבעה באסיפה הכלליתזכויות   .1
  .הדירקטורים בחברה

  
  .אביב-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל  .2
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  )המשך( הון  -: 19באור 
  

  מניות החברה המוחזקות על ידיה  .ב
  

  :כדלקמןהחזקות החברה במניותיה הינן 
  בדצמבר 31  
  2012   2011  
  %  

    מניות
    

 8.82 9.78 שיעור מההון המונפק
    
 ח"שאלפי   
    

 20,493 23,395  עלות
  

  ניהול ההון בחברה  .ג
  

  :מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן
  

, לבעלי המניותלשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה   .1
  .משקיעים ובעלי עניין אחרים

 
לדאוג להבטחת תשואה הולמת לבעלי המניות באמצעות תמחור המוצרים והשירותים   .2

  .המותאמת לרמת הסיכון הקיימת בפעילותה העסקית של הקבוצה
 
לשמור על דירוג אשראי גבוה ויחסי הון טובים שיבטיחו תמיכה בפעילות העסקית וייצרו ערך   .3

 . מרבי לבעלי המניות
  

  
  הנפקת אופציות לעובדים  .ד
  

  הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים  .1
  

ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מעובדים מוצגת בטבלה 
  : שלהלן

 

  
  שהסתיימה ביוםלשנה 

  בדצמבר 31
  2012  2011  2010  
  ח"שאלפי   
     
ת ניות תשלום מבוסס מניות המסולקותוכ

 69 16 - במכשירים הוניים
     

סך ההוצאה שהוכרה מעסקאות תשלום מבוסס
 69 16 - מניות
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  )המשך( הון  -: 19באור 
  

 3- אופציות של החברה ל 110,000, 2008אופציות לשנת הוענקו במסגרת תכנית  2008בשנת   .2
מחיר המימוש . כמו כן נושא משרה בחברה קיבל אופציות בחברה בת, נושאי משרה בחברה

ח המהווה שווי שוק של המניות ביום הענקת "ש 17.6של האופציות למניות החברה הינו 
  .האופציות

  
  .הענקתן ממועד, האופציות יבשילו בתקופה של עד ארבע שנים

בהתאם לתנאים , השווי ההוגן של האופציות מוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי
  .פיהם הוענקו האופציות למניות-ולנתונים על

  .הינו שש שנים ממועד ההענקה, הבשילושבמידה , משך החיים החוזי של האופציות למניות
  

לנושאי , אופציות למניות בחברההחברה האריכה את מועד פקיעת ה, 2012במהלך אוגוסט 
  .משרה בחברה בשלוש שנים נוספות
וחישבה את  IFSR2החברה יישמה את תקן חשבונאות , כתוצאה משינוי כתבי האופציות

  .סך השווי ההוגן התוספתי אינו מהותי. השווי ההוגן התוספתי של מכשירים אלו
  

  תנועה במהלך השנה  .3
  

את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש , ות למניותלהלן טבלה הכוללת את מספר האופצי
  :שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים במשך השנה השוטפת

 
  2010בדצמבר  31  2011בדצמבר  31 2012בדצמבר31  

  
מספר 

 האופציות

ממוצע 
משוקלל 
של מחיר 
 המימוש

מספר 
 האופציות

ממוצע 
משוקלל 
של מחיר 
 המימוש

 מספר
 האופציות

ממוצע 
משוקלל 
של מחיר 
 המימוש

  ח"ש      ח"ש     ח"ש     
            

אופציות למניות לתחילת 
  17.6  110,000  17.6  110,000 17.6 110,000   השנה

שמומשו אופציות למניות 
  -  - -  - 17.6 )10,000(  במהלך השנה השנה

            
אופציות למניות לסוף 

  17.6  110,000  17.6  110,000 17.6 100,000   השנה
אופציות למניות אשר 

ניתנות למימוש לסוף 
  17.6  96,666  17.6  105,000 17.6 100,000   השנה
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  )המשך(הון   -: 19 באור
  
  קרנות אחרות  .ה
  

  :מיוחס לבעלי מניות החברה -ההרכב   .1

  

קרן בגין 
נכסים זמינים
  למכירה

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 

דוחות כספיים
של פעילויות 

  חוץ

 בגיןקרן 
תשלום 

  סך הכלמבוסס מניות
  ח"שאלפי   
         

  17,560  813 )22,524(  39,271 2010,בינואר1יתרה ליום
          

  13,051  -  -  13,051 רווח בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
העברה לדוח רווח והפסד בגין נכסים 

  )12,567(  -  -  )12,567( פיננסיים זמינים למכירה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

  )2,298(  - )2,298( - של פעילויות חוץ
  69  69  - - מבוסס מניותעלות תשלום

         
  15,815  882 )24,822(  39,755 2010,בדצמבר31יתרה ליום

          
  )6,421(  -  -  )6,421( רווח בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
  )3,722(  - )3,722( - של פעילויות חוץ

  16  16  - - מבוסס מניותעלות תשלום
         

  5,688  898 )28,544(  33,334 2011,בדצמבר31יתרה ליום
         

  )5,999(  -  -  )5,999( רווח בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

  4,616  -  4,616 - של פעילויות חוץ
  -  -  - - מניותעלות תשלום מבוסס

         
  4,305  898 )23,928(  27,335 2012,בדצמבר31יתרה ליום

         
  
  שאינן מקנות שליטהזכויות   .ו

  
  :במאזן שאינן מקנות שליטההרכב זכויות 

  
 בדצמבר 31  
  2012 2011 
 ח"שאלפי   
      

 9,417  10,099  *)החלק בשווי המאזני
  323   323   מעסקאות תשלום מבוסס מניות בחברות מאוחדותקרן הון 

      
   10,422  9,740 
  
  .כולל החלק ביתרות עודפי עלות מיוחסים  *)

  
  דיבידנד   .ז
  

ח לכל מניה "ש 1.3-ח המהווה כ"אלפי ש 10,000הוכרז דיבידנד בסך של , 2011בנובמבר  27ביום 
להמרות נוספות של כתבי אופציה לאחר תאריך ההכרזה בכפוף , )ליום ההכרזה(רגילה של החברה 
  .2011, בדצמבר 29הדיבידנד שולם ביום . ועד ליום הקובע
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  שעבודים  -: 20באור 
  

לרבות הזכויות בגינם וזכויות  ,קיים שעבוד שוטף על כל רכושה ונכסיה של החברה -בחברה   .א
הבנק הבינלאומי הראשון  ,מ"לישראל בעבנק לאומי , מ"ים בעהביטוח בגינם לטובת בנק הפועל

, קיים שעבוד קבוע על הון המניות הנפרע של החברה והמוניטין שלה, וכמו כן .HSBC PLC-ו מ"בע
השעבודים . מ"מ ובנק לאומי לישראל בע"כספים וזכויות ביטוח לטובת הבנק הבינלאומי הראשון בע

  .ל ניתנו להבטחת התחייבויות הקבוצה"הנ
  
ל לטובת בנקים "שעבוד קבוע על כלי רכב וציוד ועל זכויות מביטוח כלי הרכב הנ -מ "בע מר טלקום  .ב

קיים שעבוד שוטף על פקדון ללא הגבלה בסכום , כמו כן. ומוסדות פיננסיים ללא הגבלה בסכום
, מ"מ ושעבוד שוטף על בטוחות סחירות לטובת בנק לאומי לישראל בע"לטובת בנק הפועלים בע

  . כוםללא הגבלה בס
  
מ ושעבוד שוטף על כל ניירות "שעבוד קבוע על הפקדונות בבנק הפועלים בע -מ "נטוורקס בע.רוטל  ג 

השטרות והמסמכים הסחירים האחרים ושעבוד שוטף ללא הגבלה על כל הכספים שהחברה , הערך
זכויות קיים שעבוד קבוע על כלי רכב ועל , כמו כן. זכאית או תהיה זכאית לקבל מלקוח לטובת ספק

  .מ"מ ולאומי ליסינג להשקעות בע"ל לטובת בנק לאומי לישראל בע"מביטוח כלי רכב הנ
  
 . אס.סי.אם.טישעבוד צף בדרגה ראשונה על רכושה ונכסיה של  -מ "תקשורת בע. אס.סי.אם.טי  ד 

מתבל  .אס.סי.אם.טי שעבוד על כספים שיגיעו ל. מ"וזכויות הביטוח לטובת בנק הפועלים בע
  .מ"מ לטובת בנק הפועלים בע"בינלאומית לישראל בע תקשורת

  
ל "שעבוד קבוע על כלי רכב וציוד ועל זכויות מביטוח כלי הרכב והציוד הנ - מר עבודות מתכת  .ה

  .לטובת בנקים ומוסדות פיננסיים ללא הגבלה בסכום
  

  
  פרוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד  -: 21באור 

  
 באחוזים מסך כל המכירותלקוחות עיקריים   .א
  

ומעלה מסך ההכנסות המדווחות בדוחות  %10 -ל, כל אחד, הכנסות מלקוחות עיקריים האחראים
  :הכספיים

  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20122011 2010 
 באחוזים   
      

 9 19 8   )מגזר טלקום( 'לקוח א
  6  11  12   )מגזר תקשורת רחבת פס( 'לקוח ב
  14  12  7   )מגזר מערכות( 'לקוח ג

         
  29  42  27   סך הכל לקוחות עיקריים

  
  .החשיפה לסיכוני אשראי לקוחות הינה מוגבלת בהתחשב במספר הרב ופיזורם של הלקוחות

  .מביצוע פרויקטים, בעיקר, הכנסות החברה נובעות
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  פרוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד  -: 21באור 
  

  עלות המכירות  .ב
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20122011 2010 
 ח"שאלפי    
      

 252,888 359,516333,602  חומרים שנצרכו ועבודות חוץ
  85,979  123,755 127,694  משכורות ונלוות, שכר
  7,742  6,618  7,082   פחת

  42,185  86,926  78,934  הוצאות יצור אחרות
  6,197  30,029  47,531  עלייה ירידה במלאי תוצרת גמורה

         
   620,757 580,930  394,991  

  
  נטו, מחקר ופיתוחהוצאות   .ג
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   20122011 2010 
 ח"שאלפי    
      

 4,416 6,394 12,736  נטו,מחקר ופיתוחהוצאות 
  -  -  -  ממדען ראשימענקים 

      
   12,736  6,394  4,416 

  
  הוצאות מכירה ושיווק  .ד

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   20122011 2010 
 ח"שאלפי    
      
      

 24,967 24,205 22,841  משכורות ונלוות, שכר
  3,607  3,496  3,162  ל"נסיעות לחו

  23,671  23,871  20,151   אחרות
         
   46,154  51,572  52,245  

  
  נטו, הוצאות הנהלה וכלליות  .ה
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20122011 2010 
 ח"שאלפי    
      

 17,447 17,033 19,396   משכורות ונלוות, שכר
  8,889  8,070  8,225   אחזקת משרדים

  2,364  2,982  2,977   פחת
  146  )447(  300    חובות מסופקים ואבודים)ביטול הוצאות(הוצאות 
  23,392  25,591  26,202   אחרות 

         
   57,100  53,229  52,238  
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  )המשך( פרוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד  -: 21באור 
  
  הכנסות מימון  .ו
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   20122011 2010 
 ח"שאלפי    
      

 117 514 220  ותכלולותהכנסות מהלוואה לחבר
 734 607 836  חובות נושאים ריבית מתאגידים בנקאיים

 10 2 26  נטו,רווח מניירות ערך סחירים
 - - 3,760  )בעיקר הפרשי שער(נטו,הכנסות מימון אחרות

      
   4,842 1,123 861 
        

  
  הוצאות מימון  .ז

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   20122011 2010 
 ח"שאלפי    
      

 4,284 6,245 7,750  הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר
 1,757 633 -  הוצאות מימון בגין אגרות חוב

 1,045 2,962 1,460  הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך
  647  10  44  נטו,מניירות ערך סחיריםהפסד 

  969  168  -  מכשירים פיננסיים נגזרים
  210  719  -  ירידת ערך נכסים זמינים למכירה

 6,641 5,062 4,519  נטו,הוצאות מימון אחרות
      
   13,773 15,799 15,553 

  
  נטו, הכנסות אחרות  .ח

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20122011 2010 
 ח"שאלפי    
      

  *) 12,703  -  11,038  רווח הון ממימוש השקעות בכלולות
  434  1,155  )60(  נטו,רווח הון ממימוש רכוש קבוע

  )170(  )896(  )1,151(  נטו,אחרות)הוצאות(הכנסות 
         
   9,827  259  12,967  
  
מליון  14.6- מניות של חברת חלל בתמורה לכ 200,000החברה מכרה  2010, בפברואר 3ביום   *)

  .ח"מליון ש 12.7-רווח ההון לפני מס שנרשם כתוצאה מהמכירה הינו כ, ח"ש
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  רווח נקי  למניה  -: 22באור 
  

  פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח נקי למניה  .א
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2012 2011  2010  

 

כמות 
מניות 
משוקללת

רווח נקי 
 )הפסד(

כמות 
מניות 
משוקללת

רווח נקי 
 )הפסד(

כמות 
מניות 
משוקללת

רווח נקי 
 )הפסד(

ח"אלפי ש  אלפיםח"אלפי ש  אלפיםח"אלפי ש אלפים 
כמות המניות והרווח  לפני חלק 

, החברה  בהפסדי חברות מוחזקות
  15,247  7,827  14,085  7,720 14,664 7,619   נטו 

חלק החברה הפסד למניה בסיסי של 
  -  -  -  - - -  נטו,החברות המוחזקות

             
  15,247  7,827  14,085  7,720 14,664 7,619  לצורך חישוב רווח נקי  בסיסי

             
הפסד למניה מדולל שלבחלק החברה 

  -  -  -  -    נטו,החברות המוחזקות
השפעת מניות רגילות פוטנציאליות 

  -  55  -  57 - 52   מדללות
             

  15,247  7,882  14,085  7,777 14,664 7,671  לצורך חישוב רווח נקי מדולל

  
השפעתם אנטי כיוון שמ, )3סדרה (בחישוב הרווח הנקי  המדולל למניה לא נכללו כתבי אופציה   .ב

  .מדדללת
  

  
  פעילותמגזרי   -: 23באור 

  
  כללי  .א

  
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי   .1

)CODM( בהתאם לזאת. לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים ,
הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים של , למטרות ניהול

  :היחידות העסקיות ולה מגזרי פעילות כדלקמן
  

  )לשעבר חטיבת תקשורת אלחוטית(חטיבת טלקום   )א
  

מבנים לציוד , הקמה ותכנון מגדלי תקשורת, צורחטיבה זו עוסקת בפעילות של יי
, עוסקת חטיבה זו גם בהתקנת אנטנות ותחנות בסיס, כמו כן, תקשורת ובינוי אתרים

  .קישורן למתגים והתקנת מתגים
  
  חטיבת תקשורת רחבת פס  )ב
  

, לבזק, אחזקה ומוצרים לחברות הטלוויזיה בכבלים, חטיבה זו מספקת שרותי התקנה
  .תקשורת בינלאומיים ולספקי אינטרנטלספקי שרותי 

  
  חטיבת מערכות  )ג
  

, מהנדסי אינטגרציה, ייצור מוצרים, חטיבת המערכות כוללת בתוכה קבוצת פיתוח
עיקר פעילות חטיבה זו בתחומי מערכות תקשורת צבאיות . טכנאים ומתקינים

  .ומערכות בטחון
  
  .לחברה פעילויות שלא עונות להגדרות מגזר ומוצגות באחרים בדיווח המגזרי, כמו כן
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  )המשך( פעילותמגזרי   -: 23באור 
  

יתרת ההוצאות שאינן . כל ההכנסות ומרבית ההוצאות מיוחסות ישירות למגזרים העסקיים  .2
  .ישירות מוקצות למגזרים באופן סביר

  
ומסים , עלויות הנהלה וכלליות, עיקר נכסי מטה של הקבוצההכוללים ב, פריטים שלא הוקצו  .3

  .מנוהלים על בסיס קבוצתי, על ההכנסה
  
מכירות אלו מדווחות בהתאם . תוצאות המגזרים כוללות מכירות בין המגזרים העסקיים  .4

. הנמכרים ללקוחות שאינם צד קשור לחברה למחירי שוק תחרותי לאותם מוצרים ושרותים
  .עסקאות אלו מבוטלות בדוחות המאוחדים

  
נכסי המגזר כוללים את כל הנכסים התפעוליים בהם משתמש המגזר ומורכבים בעיקר   .5

את רוב הנכסים ניתן לייחס . לקוחות ורכוש קבוע, המחאות לגבייה, ממזומנים ושווי מזומנים
, מגזרים או יותר 2- נכסים מסויימים המשמשים במשותף ל הסכומים של. למגזר מסוים

  .מוקצים למגזרים על בסיס יחס מחזור המכירות
ההתחייבויות של המגזר כוללות את כל ההתחייבויות התפעוליות הנובעות מהפעילות 
התפעולית של המגזר ומורכבות בעיקר מהתחייבויות לספקים ולנותני שרותים וזכאים 

  .סים וההתחייבויות של המגזר אינם כוללים נכסי מס הכנסההנכ. ויתרות זכות
  

  דיווח ראשי בדבר מגזרים עסקיים  .ב
  
  הכנסות מחיצונים  .1

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20122011 2010 
 ח"שאלפי    
      

 129,570 159,138148,612 תקשורת רחבת פס
 275,612 333,576423,218טלקום
 125,101 283,170171,427מערכות
 699 251 237אחרים

    
 776,121743,508 530,982 

   :הכנסות בין מגזרים
     

 1,596 1,519 8,328 תקשורת רחבת פס
 3,701 6,448 9,222טלקום
 1,100 1,399 7,183מערכות
 4,843 7,857  11,956אחרים

    
  36,689 17,223 11,241 
     

 542,223 812,810760,731סך הכל הכנסות
 )11,241( )17,223( )36,689(התאמות

    
 530,982 776,121743,508סך הכל בדוחות רווח והפסד
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  )המשך( פעילותמגזרי   -: 23באור 
  
  )הפסד(תוצאות המגזר והתאמה לרווח נקי   .2
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20122011 2010 
 ח"שאלפי    
     

 5,793 12,291 21,619 תקשורת רחבת פס
 22,551 44,590 19,222טלקום
 2,262 980 12,791מערכות
 *)  9,452 )6,219( )4,431(אחרים

     
 40,059 51,642 49,201רווח תפעולי

 )14,692( )14,676( )8,931( נטו,מימוןהוצאות
 )6,859( )14,444( )19,736( מסים על ההכנסה

 )2,493( )7,715( )5,870( **)חברות כלולותבהפסדיחלק הקבוצה
     

 16,015 14,807 14,664 רווח נקי
  

  .כולל רווח חד פעמי  *)
  .במגזר אחריםחלק הקבוצה בהפסדי חברות כלולות נכלל   **)

  
  נכסים המשמשים את המגזר  .3
  

 בדצמבר 31  
  2012  2011 
 ח"שאלפי   
      

 81,992 66,268  תקשורת רחבת פס
 266,059 254,048 טלקום
 96,818 95,409 מערכות

    
  415,725 444,869 

   :השקעות בחברות כלולות
     

 30,568 29,491 אחרים
    

 183,130 177,184 נכסים שלא הוקצו למגזרים
    

 658,567 622,400 סך הכל נכסים
  



  מ"מר תעשיות בע. ח
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-         -  67

  
  

 )המשך(פעילות- מגזרי  -: 23באור 
  
  התחייבויות המגזר .4
  

 בדצמבר 31  
  2012  2011 
 ח"שאלפי   
      

 27,195 54,127  תקשורת רחבת פס
 52,624 54,346 טלקום
 93,596 21,268 מערכות

     
  129,741 173,415 

 235,737 234,652 התחייבויות שלא הוקצו למגזרים
     

 409,152 364,393  סך הכל התחייבויות
  

  עלות רכישת נכסים לזמן ארוך  .5
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20122011 2010 
 ח"שאלפי    
      

 2,509 1,699 4,113  תקשורת רחבת פס
 12,107 7,103 2,060 טלקום
 678 2,450 2,758 מערכות
 836 1,232 1,455 אחרים

      
   10,386 12,484 16,130 

  
  פחת והפחתות  .6

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20122011 2010 
 ח"שאלפי    
        

 3,590 2,937 3,201  תקשורת רחבת פס
 5,845 5,531 5,114 טלקום
 503 766 1,170 מערכות
 169 364 669 אחרים

      
   10,154 9,598 10,106 
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  )המשך(פעילות מגזרי  -: 23באור 
  

  מידע גאוגרפי  .ג
  

  :המגזרים הגאוגרפיים מוצגים על בסיס מיקום הלקוחות ומחולקים לארבעה מגזרים
  
תקשורת אלחוטית , פעילות חטיבת תקשורת רחבת פסבמגזר זה   -  ישראל  .1

  .ומערכות
  

  .במגזר זה פעילות חטיבת הסלקום  -  אירופה  .2
  

  .הפעילויות במגזר זה הן בתחום חטיבות תקשורת אלחוטית ומערכות  -  דרום אמריקה  .3
  

  .במגזר זה פעילות חטיבות הסלקום ומערכות מרוכזות בעיקרן במקסיקו  -  מרכז אמריקה  .4
  

  .במגזר זה פעילות חטיבת הטלקום ומערכות  -  אפריקה  .5
  

ומחוצה לה ) ישראל(המדווחות בדוחות הכספיים הופקו במדינת המושב של החברה  הכנסות
  :בהתבסס על מיקום הלקוחות כדלקמן

  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20122011 2010 
 ח"שאלפי    
      

 248,355 290,132258,527   ישראל
  5,500  16,420  19,022   אירופה

  68,417  159,423 153,914  דרום אמריקה
  135,789  204,655 136,132  מרכז אמריקה

  61,183  98,946 153,302   אפריקה
  11,738  5,537  23,619  שאר העולם

         
   776,121 743,508  530,982  

  
המושב ומחוצה לה ובהתבסס על מיקום  מדינתקבועים לפי  יתרתם בדוחות הכספיים של נכסים

   : הנכסים כדלקמן
  

 עלות רכישת נכסים לזמן ארוך נכסי המגזר   

 בדצמבר31   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
   2012 2011  2012  2011  2010  
  ח"שאלפי   
           

  14,372  8,627  8,963  248,759 232,440   ישראל
  389  1,787 816  68,349 60,486  דרום אמריקה
  58  1,662 170  95,805 100,386  מרכז אמריקה

  1,311  408 437  28,297 9,445   אפריקה
  -  -  -  3,659 12,968   אחר

           
   415,725 444,869  10,386  12,484  16,130  

  
  

. על שינוי מבני של חטיבותיה 2013החברה החליטה כי החל מתחילת  במהלך הרבעון הרביעי
הוקמה , במסגרת השינוי המבנה חטיבת הטלקום וחטיבת תקשורת רחבת פס אוחדו לחטיבה אחת

חטיבה חדשה שתרכז את פעילות הקבוצה בתחום הקלינטק ושמה של חטיבת מערכות שונה 
  .לחטיבת בטחון
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  ם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות ע  -: 24אור ב
  

  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .א
  

  :ההרכב
  

  2012, בדצמבר 31ליום 

    
בעל 
 שליטה

  חברות
 כלולות

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
  אחרים

  ח"שאלפי      
            
  -  4,319  -   הלוואות לחברות כלולות

  30  - 69   חייבים ויתרות חובה
  278  -  -   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  
בסך  בנטו,עם החברות מאוחדות לחברה יתרת חיבים לזמן ארוך ולזמן קצר 2012 ,בדצמבר 31ליום 

  .32,218של 
  

  2011, בדצמבר 31ליום 

    
בעל 
 שליטה

  חברות
 כלולות

בעל עניין 
וצדדים 
קשורים 
  אחרים

  ח"שאלפי      
            
  -  10,130  -   הלוואות לחברות כלולות

  -  719 40   חייבים ויתרות חובה
  -  531  -   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  
  

בסך  בנטו,לחברה יתרת חיבים לזמן ארוך ולזמן קצר עם החברות מאוחדות 2011 ,בדצמבר 31ליום 
  .44,785של 

  
  הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין  .ב
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20122011 2010 
 ח"שאלפי    
      

 6,255 6,531 7,084 שכר ונלוות למועסקים בחברה או מטעמה
      

 302 397 391 שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או מטעמה
      

 164 169 173 דמי שכירות לבעל עניין
      

 54 54 59 דירקטורים ביטוח
      

 396 405 412 דמי ייעוץ לבעל עניין
      

     מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות
      

צדדים קשורים ובעלי העניין המועסקים בחברה או 
 4 4 4 מטעמה 

 5 5 5 דירקטורים שאינם מועסקים בחברה
      
  9 9 9 
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  )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 24באור 
  
  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ג

  
  2012, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  

  
  בעל 
 שליטה

צדדים 
קשורים 
  אחרים

  ח"שאלפי    
       

  -  173 עלות המכר
  

  2011, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  

  
  בעל 
 שליטה

צדדים 
קשורים 
  אחרים

  ח"שאלפי    
       

  -  165 עלות המכר
  

  2010, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  
  בעל 
 שליטה

צדדים 
קשורים 
  אחרים

  ח"שאלפי    
       

  571  -   מכירות
  729  164 עלות המכר

      
  164  )158(  

  
  הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין   .ד

  
  העסקאות עם צדדים קשורים תנאי

  
יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן . הקניות והמכירות מצדדים קשורים מבוצעות במחירי שוק

לא התקבלו או ניתנו כל ערבויות בגין סכומים . אינן נושאות ריבית ויישובן יעשה במזומן, מובטחות
החברה לא רשמה כל  2010-ו 2011, 2012, בדצמבר 31לשנים שהסתיימו בימים . לקבל או לשלם

אומדן ההפרשה לחובות מסופקים . הפרשה לחובות מסופקים בגין סכומים לקבל מצדדים קשורים
  .מחושב כל שנת כספים בדרך של בחינת המצב הכספי של הצד הקשור והשוק בו הוא פועל
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  רשימת חברות מוחזקות  : 25באור 
  

   
מדינת 
התאגדות

  שיעור 
  החזקה

  שווי
  מאזני

 ח"אלפי ש  %       
א
           חברות מאוחדות.
             

  36,646  100  ישראל   )GEM:להלן(מ"אם אנרגיה ירוקה בע.אי.י'ג
  34,024  100  ישראל   )GEMידי-מוחזקת על(מ"לווינות ותקשורת בע. מ.מ

  47,775  86  ישראל   )רוטל-להלן(מ"רוטל נטוורקס בע
  1,525  86  ישראל   )ידי רוטל-מוחזקת על(מ"כבלים בע רוטל תשתיות
  4  64.5  ישראל   ) *)ידי רוטל-מוחזקת על(מ "נטלינקום בע

  8,014  86  ישראל   )ידי רוטל-מוחזקת על(מ"תקשורת בע. אס.סי.אם.טי
  )9,805(  72  ישראל   מ"פארק תעשיות משגב בע

  )9,024(  100  ישראל   ) *)אס.טי.אס-להלן(מ"מערכות אלקטרוניות בע. אס.טי.אס
  )7,127(  98  ישראל  ) *)אס.טי.ידי אס-מוחזקת על(מ"אניוור טכנולוגיות בע

Leros International B.V.12,508(  100  הולנד   *)חברה רשומה בהולנד(  
Cesare holdings B.V)י"מוחזקת עLEROS(   100  הולנד  )12,516(  

  27,109  100  ישראל   )מר מערכות-להלן(מ"מערכות אבטחה ותקשורת בעמר 
  )27,237(  100  ישראל   )מוחזקת על ידי מר מערכות(מ "טקמר בע
מוחזקת על ידי מר(מ "יישומים בטחוניים בע 3.אס.אתנה גי
  7,342  72.5  ישראל   )אתנה -להלן ) (מערכות

Athena GS3 DE Mexico, S.A. DE C.V. )מוחזקת על ידי
  )389(  100   מקסיקו    )אתנה

Mer Inc.  2,658  100  ב"ארה   )מוחזקת על ידי מר מערכות(חברה  
  118,280  100  ישראל   )מר טלקום- להלן (מר טלקום 

  95,015  100  ישראל   )מוחזקת על ידי מר טלקום(מ"מר עבודות מתכת בע
Truparu B.V. )להלן) (ידי טלקום-מוחזקת על-Truparu(   85,934  100  הולנד  

TMV Wireless B.V)מוחזקת על ידיTruparu(   100  הולנד  )842(  
Terence Technologies V.O.F. ) ידי-על 99%שותפות המוחזקת

Truparu ידי -על 1%- וTMV Wireless( ) להלן- Terence 
Technologies(    2,856  100  הולנד  

Regard Interactive B.V.)296  100  הולנד  )ידי מר מערכות-מוחזקת על  
מוחזקת על) (מ"לשעבר ריגארד בע(מ "מר אנרגיות מתחדשות בע

  )8,521(  100  ישראל   ) ידי מר טלקום
Cellular B.V. )ידי -מוחזקת עלTerence Technologies) (להלן

- Cellular(    83,310  100  הולנד  
Mer Engenharia de Seguranca E Instalacoes Ltda. )מוחזקת

  -  100  ברזיל   )*Cellularידי -על
Mer Infraestructura Colombia Ltd. )ידי-מוחזקת על

Cellular(    1,208  100  קולומביה  
Mer Infraestructurade Venezuela C.A )ידי-מוחזקת על

Cellular(* (   100   ונצואלה  -  
Mer Infrastructura Chile S.A)ידי-מוחזקת עלCellular(   14,367  100  ילה'צ  

Mer Cellular Cyprus Ltd.  מוחזקת (חברה רשומה בקפריסין
  )490(  100   קפריסין  )Mer Cyprus-להלן) (Cellularידי -על

Mer Infrastructure Ltd.)ידי-מוחזקת עלCellular(*   100 מאוריציוס  -  
Mer Guinea SARL)ידי-מוחזקת עלCellular*(   100  גינאה  -  

Mer Telecom Senegal SARL)ידי-מוחזקת עלCellular(*   100  סנגל  )2,619(  
Abernet Holdings Limited)ידי-מוחזקת עלMer Cyprus(* (   100   קפריסין  )130(  

Mer Infraestructura Peru S.C.R.L )ידי-מוחזקת עלCellular(  1,814  100   פרו  
Mer Security Mexico S.A de C.V  )ידי -מוחזקת עלRegard 

B.V(     320  100   מקסיקו  
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  )המשך( רשימת חברות מוחזקות  : 25באור 
  

   
מדינת 
 התאגדות

  שיעור 
  החזקה

  שווי
  מאזני

 ח"אלפי ש  %       
        )המשך(מאוחדותחברות   .א
            

  Infracomex S.A. de C.V)ידי-מוחזקת עלCellular( 79,877  100   מקסיקו  
  Mexmerco S.A. de C.V)ידי-מוחזקת עלInfracomex(*(  42  100   מקסיקו  
  Servcel SA de C.V)ידי-מוחזקת עלInfracomex( 100   מקסיקו  )174(  

 Mer Honduras SA de C.V)ידי-מוחזקת עלCellular(*(  36  100   הונדורס  
  Mer Infraestructura S.A.)ידי-מוחזקת עלInfracomex(  100   גוואטמלה  )382(  
  Mer Telecom Ghana Limited)מוחזקת על ידיCellular (  100   גאנה  )373(  
  Mer Telecom Tanzania Limited)מוחזקת על ידיCellular (  691  100   טנזניה  
  Mer Panama Limited)מוחזקת על ידיCellular( 3,396  100   פנמה  
  Mer Jamaica Limited)מוחזקת על ידיCellular( 100   מייקה'ג  )3,383(  
  Mer DRC SARL)מוחזקת על ידיMer egprus( 100   קונגו  )661(  
  Mer Infrastructure Argentina S.A.)מוחזקת על ידיCellular(  100   ארגנטינה  )588(  
  Mer Telecom Uganda Limited)מוחזקת על ידיCellular*(  100   אוגנדה  -  
  Mer Telecom Rwanda)מוחזקת על ידיCellular( 63  100   רואנדה  

  
Cellular Infrastructure Nepal Limited )מוחזקת על ידי

*Cellular( 100   נפאל  -  
  Maxitec S.A)ידי-מוחזקת עלRegard B.V(100   פנמה  -  
  Sonincel C.A.)מוחזקת על ידיCellular(677  100   ר'ניז  
  E.Y.A. LTDA.)מוחזקת על ידיCellular(534  100   אנגולה  
  Mer Telecom Bolivia)מוחזקת על ידיCellular(869  100   בוליביה  
  Mer Costa Rika)י"מוחזקת עCellular(  100 ריקהקוסטה  )2,892(  
  Mer Uruguay)י"מוחזקת עCellular(100   אורוגוואי  )662(  
  2,862  65   ישראל מ"מערכות בע.טק.טי.אר.או  
  Mer Systems S.A.192  100   ארגנטינה  
  Techmer NAMS LLC358  72.5   ב"ארה  
  Techmer Inc930(  100   ב"ארה(  
  Bllomsbury Informayion Technology Ltd22  100   קפריסין  
  Bynar B.V. 2  100   הולנד  
  Tamnon S.A de C.V158  100   מקסיקו  
          
        חברות כלולות  .ב
            

  )650(  50   ישראל מ"בע)2005(עומרים השקעות מניבות  
  3,274  37.28   ישראל מ"נובקום טכנולוגיות בע  
  6,617  37.5   ישראל )ידי מר טלקום-מוחזקת על(מ"ה הנדסת תאורה בע.ל.פ  
  23  33.3   ישראל )ידי מר טלקום-מוחזקת על(מ"אפיק הצפון השקעות בע  
  2,701  30   ישראל קריסטל קליר שותפות בלתי מוגבלת  
  Oplon B.V.)מוחזקת על ידיLeros(6,257  21   הולנד  
  4H מוחזקת על ידי(מ"פתרונות אנרגיה בעGEM( 1,207  10.4   ישראל  
  1,968  33.06   ישראל )GEMמוחזקת על ידי(מ"סאן טים גרופ בע  
  9,472  17.16   ישראל פלייקסט מדיה סיסטמס  
  1,446  24   ישראל פיק דינמיקס  

  
 .לא פעילה  *) 

  
- -  -  - - -  -  - - - -  -  
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AUDITOR'S REPORT 
 

To the Shareholders of 
 

OPLON B.V. 
 
 

We have audited the accompanying balance sheets of Oplon B.V. ("the Company") as of 
December 31, 2012 and 2011, and the related statements of comprehensive income, changes in equity and 
cash flows for each of the years then ended. These financial statements are the responsibility of the 
Company's board of directors and management. Our responsibility is to express an opinion on these financial 
statements based on our audits.  

 
 
We conducted our audits in accordance with generally accepted auditing standards in Israel, including 

those prescribed by the Auditor's Regulations (Auditor's Mode of Performance), 1973. Those standards 
require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence 
supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the 
accounting principles used and significant estimates made by the board of directors and management, as well 
as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable 
basis for our opinion. 

 
 
In our opinion, based on our audits, the financial statements referred to above present fairly, in all 

material respects, the financial position of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2012 and 
2011, and the results of their operations, changes in their equity and cash flows for each of the years then 
ended, in conformity with International Financial Reporting Standards ("IFRS"). 

 
 
Without qualifying our above opinion, we draw attention to Note 1b to the financial statements. The 

Company incurred losses totaling 5,083 thousand during the year ended December 31, 2012 and, as of that 
date, the Company's accumulated deficit was 21,823 thousand. These factors, among other factors set forth in 
said Note, raise significant doubts about the Company's ability to continue as a going concern.  
 
 
 

 
Tel-Aviv, Israel KOST FORER GABBAY & KASIERER 
March 12, 2013 A Member of Ernst & Young Global 
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BALANCE SHEETS 

U.S. dollars in thousands, except share and per share data 
 
 December 31,
 2012  2011
 Note U.S. dollars in thousands

ASSETS  
CURRENT ASSETS:  

Cash and cash equivalents 653 396
Restricted cash short-term 100 26
Financial derivatives 18 -
Other accounts receivable and prepaid expenses 5 83 83

  
 854 505
NON-CURRENT ASSETS:  

Lease deposits 23 19
Restricted cash long-term 83 80
Property, plant and equipment , net 6 559 506

  
 665 605
  
 1,519 1,110

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' DEFICIENCY  
CURRENT LIABILITIES:  

Trade payables 7 192 140
Other accounts payable 8 402 248
Short-term loans from shareholders 9 - 3,608
Short-term convertible loans from shareholders 10 916 -

  
 1,510 3,996
NON-CURRENT LIABILITIES:  

Convertible loan from shareholders 9 - 2,801
Employee benefit assets and liabilities, net 12 12 23
Other liabilities 26 -

  
 38 2,824
  
COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 13  

  
STOCKHOLDERS' DEFICIENCY 14  

Stock capital  169 139
Capital reserve from share-based payment transactions 2,997 1,958
Capital reserve for employee benefits  (21) (33)
Additional paid-in capital 18,649 8,966
Accumulated deficit (21,823) (16,740)

  
 (29) (5,710)
  
 1,519 1,110
 
The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
 

March 12, 2013       
Date of approval of the  Henk van Wijlen    

financial statements  Managing director Director   
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STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 

U.S. dollars in thousands, except share and per share data 
  
 

  
Year ended 

December 31, 
  2012  2011 
 Note U.S. dollars in thousands 

    
    
Revenues from sales  420 750 
    
Operating expenses:    
    
Cost of services 16 1,817 2,826 
    
Research and development expenses  17 2,269 2,757 
    
General and administrative expenses 18 1,252 1,911 
    
Operating loss  (4,918) (6,744) 
    
Capital loss from fixed assets  - 62 
    
Financial expenses  165 364 
    
Net loss  (5,083) (7,170) 
    
Other comprehensive income(loss):    
    
Actual profit (loss) in respect of employee benefits  12 (41) 
    
Total comprehensive loss  (5,071) (7,211) 
 
 
 
 
The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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STATEMENTS OF CHANGES IN DEFECIENCY 
U.S. dollars in thousands, except share data 
 
 

 
Stock 

capital 

Additional 
paid-in 
capital 

Capital 
reserve from 
share-base 
payment 

transactions 

 

Accumulated 
deficit 

Total 
deficiency

 U.S. dollars in thousands 
  
Balance as of January 1, 2011 120 6,366 - (9,562) (3,076)
    
Net loss - - - (7,170) (7,170)
Other comprehensive loss - - - (41) (41)
      
Total comprehensive loss - -  -  (7,211) (7,211)
    
Proceeds from  conversion related to 

convertible loan - 119 - - 119
Issuance of shares 19 2,481  -  - 2,500
Share based compensation for 

employees - - 1,958 - 1,958
    
Balance as of December 31, 2011 139 8,966 1,958 (16,773) (5,710)
    
Net loss - - - (5,083) (5,083)
Other comprehensive income - - - 12 12
    
Total comprehensive loss - - (5,071) (5,071)
    
Issuance of shares 30 9,583  -  - 9,613
Proceeds from  conversion related to 

convertible loan - 100 - - 100
Share based compensation for 

employees  1,039  1,039
    
Balance as of December 31, 2012 169 18,649 2,997 (21,844) (29)

 
 
The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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STATEMENTS OF CASH FLOWS 
U.S. dollars in thousands 
 

 
Year ended

December 31, 
 2012  2011
 U.S. dollars in thousands
Cash flows from operating activities:  
  

Loss (5,083) (7,170)
Adjustments to reconcile loss to net cash used in operating activities:  
  
Changes in profit and loss items:  
Amortization from conversion related to convertible loans from 
shareholders 115 156
Stock based compensation to employees 1,039 1,958
Depreciation of property, plant and equipment 103 73
Accrued interest 40 206
Intangible assets, net - 62
Valuation gain governments grants (13) -

  
 1,284 2,455
Changes in asset and liability items:  

Increase in other accounts receivable and prepaid expenses (18) (10)
Increase in trade payables 52 35
Increase in other accounts payable 154 20
Decrease in employee benefit assets and liabilities, net 1 (30)

  
 189 15

  
Net cash used in operating activities (3,610) (4,700)
  
Cash flows from investing activities:  

Lease deposits, net (4) 2
Restricted cash, net (77) (79)
Purchase of property, plant and equipment (156) (427)

  
Net cash used in investing activities (237) (504)
  
Cash flows from financing activities:  

Issuance of  shares 3,065 -
Receipt of convertible loan from shareholders 1,000 1,300
Receipt of short-term loans from shareholders - 3,500
Government grants 39 -
  

Net cash provided by financing activities 4,104 4,800
  
Increase in cash and cash equivalents 257 (404)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 396 800
  
Cash and cash equivalents at the end of the year 653 396
    
Supplemental disclosure of non- cash activity:    
Proceeds from conversion of shareholders loans 100  $ 119 

  
Issuance of shares  6,548  $ 2,500 

 
The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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U.S. dollars in thousands, except share and per share data 
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NOTE 1:- GENERAL 

 
a. Oplon B.V was incorporated in October 19, 2000. Oplon B.V’s,  subsidiary Oplon Pure 

Science Ltd was incorporated in June 14, 2006. Oplon B.V and its subsidiary Oplon Pure 
Science Ltd ( the "subsidiary") (together "the Company")  commenced operations  in July 
1, 2007. The Company is engaged in developing patents that prevents the development of 
microorganisems, using materials friendly to the environment. The technology, which is 
still at its development stage, can be adjusted to a wide range of verticals. 
 

b. As of December 31, 2012, the Company's loss is $ 5,083, the accumulated deficit is 
$ 21,823 and the cash used in operating activities during the year ended December 31, 
2012 amounts to $ 3,610. These conditions raise substantial doubts about the Company's 
ability to continue as a going concern. The financial statements do not include any 
adjustments to reflect the possible future effects on the recoverability and classification of 
assets or the amounts and classification of liabilities that may result from the outcome of 
this uncertainty. The Company's ability to continue to operate is dependent upon 
additional financial support of its stockholders until profitability is achieved. 

 
c. Definitions: 

 
In these financial statements:  
 
The Company - Oplon B.V. 
   
Subsidiaries - Companies that are controlled by the Company (as defined in IAS 27 

(2008)) and whose accounts are consolidated with those of the 
Company. 

   
Related parties - As defined in IAS 24.  
   
Dollar - U.S. dollar. 

 
 
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 
The following accounting policies have been applied consistently in the financial statements for 
all periods presented, unless otherwise stated.  
 
a. Basis of presentation of the financial statements: 
 

These financial statements have been prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards ("IFRS").  
 
The Company's financial statements have been prepared on a cost basis, except for: 
financial assets and liabilities (including derivatives), employee benefit assets and 
liabilities and grants from "BIRD" which are presented at fair value through profit or loss. 
 
The Company has elected to present profit or loss items using the function of expense 
method. 
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NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.) 

 
The preparation of the financial statements requires management to make critical 
accounting estimates as well as exercise judgment in the process of adopting significant 
accounting policies. The matters which required the exercise of significant judgment and 
the use of estimates, which have a material effect on amounts recognized in the financial 
statements, are specified in Note 3 below. 
 

b. Consolidated financial statements: 
 
The consolidated financial statements comprise the financial statements of companies that 
are controlled by the Company (subsidiaries). Control exists when the Company has the 
power, directly or indirectly, to govern the financial and operating policies of an entity. 
The effect of potential voting rights that are exercisable at the end of the reporting period 
is considered when assessing whether an entity has control. The consolidation of the 
financial statements commences on the date on which control is obtained and ends when 
such control ceases. 
 
The financial statements of the Company and of the subsidiaries are prepared as of the 
same dates and periods. The consolidated financial statements are prepared using uniform 
accounting policies by all companies in the Group. Significant intragroup balances and 
transactions and gains or losses resulting from intragroup transactions are eliminated in 
full in the consolidated financial statements. 
 

c. Functional currency, presentation currency and foreign currency: 
 

1. Functional currency and presentation currency: 
 

The presentation currency of the financial statements and the functional currency 
of the Company is the US Dollar. 
 
The functional currency is the currency that best reflects the economic environment 
in which the Company operates and conducts its transactions and is used to 
measure its financial position and operating results.  
 

2. Transactions, assets and liabilities in foreign currency: 
 
Transactions denominated in foreign currency (other than the functional currency) 
are recorded on initial recognition at the exchange rate at the date of the 
transaction. After initial recognition, monetary assets and liabilities denominated in 
foreign currency are translated at the end of each reporting period into the 
functional currency at the exchange rate at that date. Exchange differences, other 
than those capitalized to qualifying assets or carried to equity in hedging 
transactions, are recognized in profit or loss. Non-monetary assets and liabilities 
measured at cost are translated at the exchange rate at the date of the transaction. 
Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currency and measured 
at fair value are translated into the functional currency using the exchange rate 
prevailing at the date when the fair value was determined. 
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NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.) 
 

d. Cash equivalents: 
 
Cash equivalents are considered by the Company as highly liquid investments, including 
unrestricted short-term bank deposits with an original maturity of three months or less 
from the date of investment. 
 

e. Restricted cash: 
 

Restricted cash for short-term on the amount of $ 100, is used as security for the security 
for hedging transactions and the restricted cash for long-term on the amount of $ 83, is 
used as security for the lease facilities from Africa Israel.   
 

f. Leases: 
 

The criteria for classifying leases as finance or operating leases depend on the substance 
of the agreements and are made at the inception of the lease in accordance with the 
following principles as set out in IAS 17. 

 
The Group as lessee: 

 
Operating leases: 

 
Lease agreements are classified as an operating lease if they do not transfer substantially 
all the risks and benefits incidental to ownership of the leased asset. Lease payments are 
recognized as an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.  

 
g. Financial instruments: 

 
1. Financial liabilities measured at amortized cost:  
 

Loans and other interest-bearing liabilities are initially recognized at fair value less 
directly attributable transaction costs. After initial recognition, loans are measured 
based on their terms at amortized cost using the effective interest method. Short-
term borrowings (such as trade and other payables) are measured based on their 
terms, normally at face value.  
 

2. Derecognition of financial liabilities: 
 

A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the 
obligation is discharged or cancelled or expires. A financial liability is extinguished 
when the debtor: 

 
 discharges the liability by paying in cash, other financial assets, goods or 

services; or 
 is legally released from the liability. 
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NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.) 
 

 Derivative financial instruments designated as hedges: 
 
The Group enters into contracts for derivative financial instruments such as forward 
currency contracts and interest rate swaps to hedge risks associated with foreign exchange 
rates and interest rate fluctuations. Such derivative financial instruments are initially 
recognized at fair value. After initial recognition, the derivatives are measured at fair 
value. Derivatives are carried in the statement of financial position as assets when the fair 
value is positive and as liabilities when the fair value is negative. 
 
Any gains or losses arising from changes in the fair values of derivatives that do not 
qualify for hedge accounting are recorded immediately in profit or loss. 

 
h. Property, plant and equipment: 

 
Items of property, plant and equipment are measured at cost, including directly 
attributable acquisition costs, less accumulated impairment losses, accumulated 
depreciation and excluding day-to-day servicing expenses. Cost includes spare parts and 
auxiliary equipment that can be used only in connection with the plant and equipment. 
 
Depreciation is calculated on a straight-line basis at annual rates which are deemed 
adequate for the depreciation of the assets over their estimated useful life as follows: 
 
  % 
   
Office furniture and equipment  7 
Leasehold improvements  See below 
Laboratory equipment  15 
Computers  33 
 
Leasehold improvements are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the 
lease term (including the extension option held by the Company and intended to be 
exercised) and the expected life of the improvement. 
 

i. Impairment of non-financial assets: 
 
The Company evaluates the need to record an impairment of the carrying amount of non-
financial assets (property, plant and equipment) whenever events or changes in 
circumstances indicate that the carrying amount is not recoverable. If the carrying amount 
of non-financial assets exceeds their recoverable amount, the assets are reduced to their 
recoverable amount. The recoverable amount is the higher of net selling price and value 
in use. In measuring value in use, the expected cash flows are discounted using a pre-tax 
discount rate that reflects the risks specific to the asset. The recoverable amount of an 
asset that does not generate independent cash flows is determined for the cash-generating 
unit to which the asset belongs. 
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NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.) 

 
j. Accounting for stock-based compensation: 

 
Employees and other service providers are entitle to benefits of stock-based compensation 
plans in exchange to financial instruments. 
 
The cost of equity-settled transactions with employees is measured at the grant date at fair 
value. The fair value is determined by using an appropriate option-pricing model. The 
value of the portion of the award that is ultimately expected to vest is recognized as an 
expense over the requisite service periods in the Company's income statement.  
 
The Company recognizes compensation expense for the value of its awards over the 
requisite service period of each of the awards, net of estimated forfeitures. The amount 
recognized as an expense is adjusted to reflect the actual number of share options that are 
expected to vest. No expense is recognized for awards that do not ultimately vest. 
 
For equity settled transactions with employees that have performance based vesting, the 
Company evaluates at each reporting date the probability that the employees will meet the 
targets and updates the total number of instruments expected to vest accordingly 

 
k. Employee benefits liabilities: 
 

The Company has several employee benefit plans: 
 
1. Short-term employee benefits: 
 

Short-term employee benefits include salaries, paid annual leave, paid sick leave, 
recreation and social security contributions and are recognized as expenses as the 
services are rendered. A liability in respect of a cash bonus or a profit-sharing plan 
is recognized when the Company has a legal or constructive obligation to make 
such payment as a result of past service rendered by an employee and a reliable 
estimate of the amount can be made.  
 

2. Post-employment benefits: 
 

The plans are normally financed by contributions to insurance companies and 
classified as defined contribution plans or as defined benefit plans. 
 
The Company also operates a defined benefit plan in respect of severance pay 
pursuant to the Severance Pay Law. According to the Law, employees are entitled 
to severance pay upon dismissal or retirement. In respect of its severance pay 
obligation to certain of its employees, the Company makes current deposits in 
pension funds and insurance companies ("the plan assets"). Plan assets comprise 
assets held by a long-term employee benefit fund or qualifying insurance policies. 
Plan assets are not available to the Group's own creditors and cannot be returned 
directly to the Group. 
 
Actuarial loss recognized directly to Accumulated deficit.   
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NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.) 
 
l. Revenue recognition: 

 
Revenues are recognized in the statement of income when the revenues can be measured 
reliably, it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow 
to the Company and the costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can 
be measured reliably. Revenues are measured at the fair value of the consideration 
received less any trade discounts, volume rebates and returns.  
 
Specific criteria for revenue recognition for the following types of revenues: 
 
Revenues from the rendering of services: 
 
Revenues from the rendering of services are recognized by reference to the stage of 
completion at the end of the reporting period. The stage of completion is measured based 
on the proportion of actual labor hours incurred to the estimated total labor hours for the 
entire contract. Where the contract outcome cannot be measured reliably, revenue is 
recognized only to the extent that the expenses incurred are recoverable. 

 
Since April 1, 2011, the Company's revenues were derived from two clients. 
 

m. Government grants: 
 
Government grants are recognized when there is reasonable assurance that the grants will 
be received and the Company will comply with the attached conditions.  
 
Government grants received from the Office of the Chief Scientist in Israel ("OCI") are 
recognized upon receipt as a liability if future economic benefits are expected from the 
project that will result in royalty-bearing sales.  
 
A liability for the loan is first measured at fair value using a discount rate that reflects a 
market rate of interest. The difference between the amount of the grant received and the 
fair value of the liability is accounted for as a Government grant and recognized as a 
reduction of research and development expenses. After initial recognition, the liability is 
measured at amortized cost using the effective interest method. Royalty payments are 
treated as a reduction of the liability. If no economic benefits are expected from the 
research activity, the grant receipts are recognized as a reduction of the related research 
and development expenses. In that event, the royalty obligation is treated as a contingent 
liability in accordance with IAS 37. 
 
At the end of each reporting period, the Company evaluates whether there is reasonable 
assurance that the liability recognized, in whole or in part, will not be repaid (since the 
Company will not be required to pay royalties) based on the best estimate of future sales 
and using the original effective interest method, and if so, the appropriate amount of the 
liability is derecognized against a corresponding reduction in research and development 
expenses. 
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NOTE 3:- SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUPMTIONS 

USED IN THE PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS 
 

In the process of applying the significant accounting policies, the Group has made the following 
judgments which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial 
statements: 

 
a. Estimates and assumptions: 

 
The key assumptions made in the financial statements concerning uncertainties at the end 
of the reporting period and the critical estimates computed by the Group that may result 
in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 
financial year are discussed below. 
 
- Government grants: 

 
Government grants received from the Office of the Chief Scientist at the Ministry 
of Industry, Trade and Labor are recognized as a liability if future economic 
benefits are expected from the research and development activity that will result in 
royalty-bearing sales. There is uncertainty regarding the estimated future cash 
flows and the estimated discount rate used to measure the amount of the liability.  
 

- Legal claims:  
 

In estimating the likelihood of outcome of legal claims filed against the Company 
and its investees, the companies rely on the opinion of their legal counsel. These 
estimates are based on the legal counsel's best professional judgment, taking into 
account the stage of proceedings and legal precedents in respect of the different 
issues. Since the outcome of the claims will be determined in courts, the results 
could differ from these estimates.  
 

- Determining the fair value of an unquoted financial asset: 
 

The fair value of unquoted financial assets in Level 3 of the fair value disclosure 
hierarchy of IFRS 7 is determined using valuation techniques including projected 
cash flows discounted at current rates applicable for items with similar terms and 
risk characteristics. Changes in estimated projected cash flows and estimated 
discount rates, after consideration of risk factors such as liquidity risk, credit risk 
and volatility, are liable to affect the fair value of these assets. 
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NOTE 4:- DISCLOSURE OF NEW STANDARDS IN THE PERIOD PRIOR TO THEIR   
ADOPTION 

 
a. There were some amendments in the following standards: 
 

- IAS 1 - Presentation of Financial Statement. 
 
- IAS 19 (Revised) - Employee Benefits 
 
- IAS 32 - Financial Instruments: Presentation and IFRS 7 - Financial Instruments: 

Disclosure. 
 

The Amendments is to be applied retrospectively commencing from the financial 
statements for annual periods beginning on January 1, 2013, or thereafter. 

 
- IFRS 9 - Financial Instruments. 

 
The amendments are effective commencing from January 1, 2015. 
 
The Amendments mentioned above have no significant influence on the financial 
statements. 
 

b. IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IFRS 13 - Consolidated Financial Statements, Joint 
Arrangements, Disclosure of Interests in Other Entities, Fair Value Measurement: 

 
The IASB issued four new Standards: IFRS 10, "Consolidated Financial Statements", 
IFRS 11, "Joint Arrangements", IFRS 12, "Disclosure of Interests in Other Entities" ("the 
new Standards") and IFRS 13, "Fair Value Measurement", and amended two existing 
Standards, IAS 27R (Revised 2011), "Separate Financial Statements", and IAS 28R 
(Revised 2011), "Investments in Associates and Joint Ventures". 
 
The new Standards are to be applied retrospectively in financial statements for annual 
periods commencing on January 1, 2013 or thereafter.  
 
The Amendments mentioned above have no significant influence on the financial 
statements. 
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NOTE 5:- OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE AND PREPAID EXPENSES 
 

  December 31, 
  2012  2011 
  U.S. dollars in thousands
     

Government authorities  51  38 
Related party  -  21 
Lease deposits- short-term  10  10 
Prepaid expenses  14  14 
Other accounts receivables   8  - 
     
  83  83 

 
 
NOTE 6:- PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT, NET 
 

Composition and movement:  
 December 31, 2012 
 Leasehold 

improvements
laboratory 
equipment Computers  

Furniture and 
equipment Total 

 U.S. dollars in thousands 
Cost:  
  
Balance at January 1, 2012 131 320 108 83 642
Additions during the period 17 121 16 2 156
  
Balance at December 31, 2012 148 441 124 85 798
   
Accumulated depreciation:  
  
Balance at January 1, 2012 6 73 52 5 136
Additions during the period 13 58 26 6 103
  
Balance at December 31, 2012 19 131 78 11 239
  
Depreciated cost at December 31, 

2012 129 310 46 74 559

 
 December 31, 2011 
 Leasehold 

improvements
laboratory 
equipment Computers  

Furniture and 
equipment Total 

 U.S. dollars in thousands 
Cost:  
  
Balance at January 1, 2011 13 130 52 20 215
Additions during the period 118 190 56 63 427
  
Balance at December 31, 2011 131 320 108 83 642
   
Accumulated depreciation:  
  
Balance at January 1, 2011 1 35 25 2 63
Additions during the period 5 38 27 3 73
  
Balance at December 31, 2011 6 73 52 5 136
  
Depreciated cost at December 31, 

2011 125 247 56 78 506
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NOTE 7:- TRADE PAYABLES  
 

  December 31, 
  2012  2011 
  U.S. dollars in thousands
     

Open accounts  99  74 
Checks payable  93  66 
     
  192  140 

 
 
NOTE 8:- OTHER ACCOUNTS PAYABLE 
 

  December 31, 
  2012  2011 
  U.S. dollars in thousands
     

Employees and payroll accruals  242  165 
Accrued expenses  138  83 
Related party  13  - 
Other liabilities  9  - 
     
  402  248 

 
 
NOTE 9:- SHORT-TERM LOANS FROM SHREHOLDERS 
 

a. In March, 2011, the Company entered into a loan agreement (the "Agreement") with three 
of its shareholders (the "Lenders"). Pursuant to the Agreement, the Lenders extended the 
Company a loan in three tranches, each trench will be in the amount of $500, in 
accordance with the conditions stipulated in the Agreement. The loan will repaid within a 
year and will bear 6% per annum. 

 
The Company received the total loan amount. 
As of December 31, 2012 the loan and accrued interest in the amount of $ 1,583 was 
converted in to equity shares. 
 

b. On June 27, 2011, the Company entered into a loan Agreement (the "Agreement") with 
its shareholders (the "investors"). Pursuant to the terms of the Agreement, the aggregate 
principle amount of the loan is $2,000. The principal amount is repaid at the rate of six 
percent (6%) per annum, which payable upon twelve months following June 27, 2011. 
 
The Company received the total loan amount. 
On January 2012 the loan and accrued interest in the amount of $ 2,059 was converted in 
to equity shares. 
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NOTE 10:- CONVERTIBLE SHAREHOLDERS LOANS 

 
a. On October 20, 2010, the Company entered into a Convertible loan Agreement (the 

"Agreement") with its shareholders (the "investors"). Pursuant to the terms of the 
Agreement, the aggregate principle loan amount of $ 3,000. The principal amount of the 
convertible loan bears a simple interest at the rate of 6% per annum, which payable upon 
the earlier of: (i) twelve months following June 30, 2011, or (ii) an M&A transaction. 
 
In connection with the issuance of the Convertible loan Agreement, the Company 
recorded $ 175 as equity component in accordance with International Accounting 
Standard 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". 
 
The conversion price shall mean 80% of the price per share paid in an M&A transaction 
or in the next equity round or the applicable equity financing transaction. 
 
Upon a next equity round, the unpaid outstanding loan amount and any interest accrued 
thereon shall automatically be converted into fully-paid of the Company of the same class 
with same rights, preference and on the same contractual terms as shall be issued in the 
next equity round.  
 
If neither an M&A transaction nor a next equity round takes place prior to the lapse of 
twelve month October 20, 2010, than the outstanding unpaid loan amount and any interest 
accrued thereon shall automatically and without further action be converted in accordance 
with the provisions of the above into fully-paid and non-assessable senior securities, 
having substantially the same rights, and preference and the same contractual terms on 
October 20, 2010 as if the closing of next equity round reflecting a Company valuation of 
$ 50,000.  

 
The Company received $ 1,500 out of the $ 3,000. On January 2012 the loan and accrued 
interest in the amount of $ 1,613 was converted in to equity shares.   
 

b. On October 24, 2011, ( the "Effective date") the Company entered into a Convertible loan 
Agreement (the "Agreement") with its shareholders (the "investors"). Pursuant to the 
terms of the Agreement, the aggregate principle amount of the loan is $300. The principal 
amount is repaid at the rate of six percent (6%) per annum, which payable upon eighteen 
months following October 24, 2011. 
 
In connection with the issuance of the Convertible loan Agreement, the Company 
recorded $ 27 as equity component in accordance with International Accounting Standard 
39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". 

 
The loan will be converted upon: 

 
(i) Upon a next equity round, the unpaid outstanding loan amount and any interest 

accrued thereon (unless earlier repaid) shall automatically and without further 
action be converted into fully-paid and non-assessable new equity securities of the 
Company of the same class with same rights, privileges and preferences and on the 
same contractual terms as shall be issues in the next equity round. Upon an M&A 
transaction, the unpaid outstanding loan amount and any interest accrued thereon 
shall automatically and without further action be converted into fully-paid and non-
assessable Senior securities. 
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NOTE 10:- CONVERTIBLE SHAREHOLDERS LOANS (Cont.) 

 
(ii) If neither an M&A transaction nor a Next equity round takes place prior to the 

lapses of twelve month from the Effective date, then, on such 12-month 
anniversary of the Effective date, unless there is an event of default at such time, 
the outstanding unpaid loan amount and any interest accrued thereon shall 
automatically and without further action be converted in accordance with (i) above, 
into fully-paid and  non-assessable senior securities, having substantially the same 
rights, privileges and preferences and the same contractual terms as granted to the 
investors of Senior Securities at such 12-month anniversary of the Effective date, 
as if the closing of the Next equity round reflecting a Company valuation of 
$ 50,000.  

 
(iii) If the Company raises funds through the sale or issuance of equity securities in a 

transaction that does not qualify as a Next Equity round, the investors shall have 
the right, but not the obligation, to convert the unpaid outstanding loan amount and 
the interest accrued thereon into the most Senior Securities issued by the Company 
in such transactions, pursuant to the applicable Conversation price. 

 
The Company received the total loan amount. On January 2012 the loan and accrued 
interest in the amount of $ 304 was converted in to equity shares.   

 
c. On November 10, 2011, the Company entered into a Convertible loan Agreement (the 

"Agreement") with its shareholders (the "investors"). Pursuant to the terms of the 
Agreement, the aggregate principle amount of the loan is $ 1,000. The principal amount is 
repaid at the rate of six percent (6%) per annum, which payable upon eighteen months 
following November 10, 2011. 

 
In connection with the issuance of the Convertible loan Agreement, the Company 
recorded $ 92 as equity component in accordance with International Accounting Standard 
39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". 
 
The loan will be converted upon the same conditions as describe above in note 10b. 
 
The Company received the total loan amount. On January 2012 the loan and accrued 
interest in the amount of $ 1,013 was converted in to equity shares.  
 

d.  On November 22, 2012, ( the "Effective date") the Company entered into a Convertible 
loan Agreement (the "Agreement") with its shareholders (the "investors"). Pursuant to the 
terms of the Agreement, the aggregate principle amount of the loan is $ 2,000, the 
principal amount is repaid at the rate of six percent (8%) per annum. 
 
The Company received $ 1,000 of the loan amount and during the year 2012, the 
Company recorded $ 9, as interest expenses and additional of $ 4 as finance expenses 
with respect to amortization of the discount. 
 
In connection with the issuance of the Convertible loan Agreement, the Company 
recorded $ 100 as equity component. 
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NOTE 10:- CONVERTIBLE SHAREHOLDERS LOANS (Cont.) 
 
The loan will be converted upon: 
 
(i) In the event the company executes a term sheet for an equity investment for a next 

equity round within three month of the effective date, the outstanding loan amount 
shall be converted into fully-paid and non-assessable new equity securities of the 
company of the same class with the same rights, privileges and preferences, and on 
the same contractual terms (with no discount to the price per share) as set forth in 
such term sheet. 

  
(ii) If the company does not execute a term sheet for an equity investment within three 

month of the effective date, upon the closing of a next equity round within twelve 
months of the first closing date, the loan amount shall automatically and without 
further action be converted into fully-paid and non-assessable new equity securities 
of the company of the same class with the same rights, privileges and preferences, 
and on the same contractual terms as shall be issued in the next equity round , 
except that the price per share shall be 80% of the price per share paid in the next 
M&A transaction or in the next equity round.   

 
(iii) If neither an M&A transaction nor a next equity round take place prior to the lapse 

of twelve months from the effective date, then, on such 12-month anniversary of 
the effective date, unless there is an event of default at such time, the outstanding 
loan amount shall automatically and without further action be converted into fully 
paid and non-assessable senior securities at a $ 32.56 price per share.   

 
 
NOTE 11:- FINANCIAL INSTRUMENTS 
 

a. Classification of financial assets and liabilities: 
 
 The financial assets and financial liabilities in the statement of financial position are 

classified by groups of financial instruments pursuant to IAS 39:  
 

 December 31,  
 2012  2011 
 U.S. dollars in thousands 
Financial assets:     
     
Financial assets at fair value through profit or loss:      
Classified as held for trading  18  - 

     
Receivables  92  102 

     
Financial liabilities:      
     
Financial liabilities measured at amortized cost   916  6,409 
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NOTE 11:- FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.) 

 
b. Financial risks factors: 

 
The Group's activities expose it to various financial risks such as market risk (foreign 
exchange risk and interest rate risk) and liquidity risk. The Company comprehensive risk 
management plan focuses on activities that reduce adverse effects on the Company 
financial performance. The Group utilizes derivatives in order to hedge certain exposures 
to risks. 
 
1. Market risks:  
 

Foreign exchange risk: 
 

The Group operates in a large number of countries and is exposed to foreign 
exchange risk resulting from the exposure to different currencies, mainly the New 
Israeli Shekel. Foreign exchange risk arises on forward commercial transactions, 
recognized assets and liabilities that are denominated in a foreign currency other 
than the functional currency. The foreign operations in the Group are also exposed 
to exchange rates risk in relation to the functional currency of each foreign 
operations arising on such transactions and items. The risk management unit is 
responsible for managing the net position of each foreign currency by the use of 
forward exchange contracts. 
 
Management's policy is to hedge between 75% and 75% of forecasted transactions 
(mainly export sales) in every principal currency over the next 6-12 months. 
 

2. Credit risk: 
 

The Group has no significant concentrations of credit risk. The Group has a policy 
to ensure collection through sales of its services to wholesalers with an appropriate 
credit history. 
 

3. Liquidity risk: 
 

The company founded by loans from share holders or by issuing shares to its 
shareholders. The Group monitors its risk to a shortage of funds using monthly and 
daily budget tools.  
 
The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities 
based on contractual undiscounted payments (including interest payments): 
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NOTE 11:- FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.) 
 
December 31, 2012:  
   
 Less than 

one year 
1 to 4 
years  

4 to 5 
years Total 

 U.S. dollars in thousands
   
Current Liabilities:   
Trade payables 191 - 191
Other accounts payable 402 - 402
Short-term convertible loans from shareholders 916 - 916
  
Non-Current liabilities:  
Other liabilities - - 26 26
  
 1,509 - - 1,535

 
December 31, 2011:  
 
 Less than 

one year  
1 to 2 
 years  Total

 U.S. dollars in thousands
   
Current Liabilities:   
Trade payables 140 -  140
Other accounts payable 248 -  248
Short-term loans from shareholders 3,608 -  3,608
   
Non-Current liabilities:   
convertible loans from shareholders - 2,801  2,801
   
 3,996 2,801  6,797

 
c. Fair value: 

 
The carrying amount of cash and cash equivalents, trade receivables, other accounts 
receivable, short-term loans granted, trade payables and other accounts payable 
approximate their fair value.  
 

d. Classification of financial instruments by fair value hierarchy:  
 

The financial instruments presented in the statement of financial position at fair value are 
grouped into classes with similar characteristics using the following fair value hierarchy 
which is determined based on the source of input used in measuring fair value:  

 
Level 1 - quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or 

liabilities. 
   
Level 2 - inputs other than quoted prices included within Level 1 that are 

observable either directly or indirectly. 
   
Level 3 - inputs that are not based on observable market data (valuation techniques 

which use inputs that are not based on observable market data). 
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NOTE 11:- FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.) 

 
December 31, 2012:  
 
Financial assets measured at fair value:  
 
 Level 1 Level 2  Level 3 
 U.S Dollar in thousands 
Financial assets at fair value through profit or 

loss:  
   
Hedging derivatives - 18 - 
 

e. Derivatives and hedging: 
 
Derivatives not designated as hedging instruments:  
 
The Group has foreign currency denominated borrowings and forward foreign currency 
contracts to manage some of its transactions exposure to fluctuations in exchange rates. 
These forward foreign currency contracts are not designated as cash flow, fair value or 
net investment hedges and are entered into for periods consistent with the periods of 
currency transaction exposure, generally one to 12 months. Such derivatives do not 
qualify for hedge accounting. 
 

f. Sensitivity tests relating to changes in market factors: 
 

There is no significant influence on the statement of comprehensive income to the 
sensitivity test of increase in Libor interest and Nis exchange rate.   

 
The selected changes in the relevant risk variables were determined based on 
management's estimate as to reasonable possible changes in these risk variables. 
 

g. Additional information regarding significant investments in financial assets:  
 

Linkage terms of financial assets by groups of financial instruments pursuant to IAS 39: 
 
December 31, 2012:  

 
 In or linked to  

foreign currency    
 NIS Euro  Unlinked Total 
 NIS in thousands 
   
ASSETS:  
Cash  80 5 569 654
Restricted cash short-term - - 100 100
Other accounts  receivable 75 - 26 101
Lease deposits 23 - - 23
Restricted cash long term 83 - - 83
  
 261 5 695 961
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NOTE 11:- FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.) 

 
 In or linked to  

foreign currency    
 NIS Euro  Unlinked Total 
 NIS in thousands 
   
Liabilities:  
Trade payables 170 - 21 191
Other accounts payables 384 17 - 402
Short-term convertible loans from shareholders - - 916 916
Other liabilities - - 26 26
  
 554 17 963 1,535

 
December 31, 2011:  

 
 In or linked to  

foreign currency    
 NIS Euro  Unlinked Total
 NIS in thousands 
   
ASSETS:  
Cash  144 2 250 396
Restricted cash short-term 26 - - 26
Other accounts  receivable 83 - - 83
Lease deposits 19 - - 19
Restricted cash long term 80 - - 80
  
 352 2 250 604

 
 In or linked to  

foreign currency    
 NIS Euro  Unlinked Total
 NIS in thousands 
   
Liabilities:  
Trade payables 125 - 15 140
Other accounts payables 228 20 - 248
Short-term loans from shareholders - - 3,608 3,608
convertible loans from shareholders - - 2,801 2,801
  
 353 20 6,424 6,797

 
 
NOTE 12:- EMPLOYEE BENEFIT ASSETS AND LIABILITIES 

 
The Company implemented for the first time, International Financial Reporting Standards 
(IFRS), and employee befits assets and liabilities are represented as the standard required. 
 
The conversation price shall mean the price per share paid in an M&A transaction or in the next 
equity round or the applicable equity financing transaction. 
 
Employee benefits include short-term benefits, benefits after termination of employment, other 
long-term benefits and benefits due to dismissal. 
  
Employee benefits after termination of employment are often financed by deposits classified as 
defined benefit plans or as defined deposit plan as cited below. 
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NOTE 12:- EMPLOYEE BENEFIT ASSETS AND LIABILITIES (Cont.) 

 
Defined benefit plans: 
 
The Group accounts for that part of the payment of compensation that is not covered by defined 
deposit plans, as above, as a defined benefit plan for which an employee benefit liability is 
recognized and in respect of which the Group deposits amounts in central severance pay funds 
and qualifying insurance policies. 
 
Information about defined benefit plans 

 
1. Expenses in respect of employee benefits, net: 

 
 December 31, 
 2012  2011
 U.S dollars in thousands
  
Current service cost 142 115
Interest expenses in respect of benefit liability 8 6
Expected return on plan's assets (7) (6)
  
Total employee benefit expenses 143 115
  
The expenses are presented in statements of income 

as follows:  
  
Cost of services 53 43
Research and development costs, net 64 51
General and administrative expenses 26 21
  
 143 115

 
2. Plan assets, net: 
 

 December 31, 
 2012  2011
 U.S dollars in thousands
  
Liability for defined benefit plan 320    188 
Fair value of plan assets 308  165 
   
Total net assets 12  23 
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NOTE 12:- EMPLOYEE BENEFIT ASSETS AND LIABILITIES (Cont.) 

 
3. Changes of the present value of defined benefit obligation: 

 
 December 31, 
 2012  2011
 U.S dollars in thousands
  
Balance as of January 1 188  119
   
Interest expenses 8  6
Current service cost 142  115
Benefits paid (12)  (59)
Actuarial loss (gain), net (6)  8
  
Balance as of December 31 320  188

 
4. Plan assets: 

 

a) Plan assets: 
 

Plan assets comprise assets held by a long-term employee benefit fund and 
qualifying insurance policies. 

 
b) The movement in the fair value of the plan assets: 

 
 2012  2011
 U.S dollar in thousands
   
Balance as of January 1 165  107 
    
Expected return 7  6 
Contributions to the plan by the employer 142  139 
Benefits paid (12)  (53)
Actuarial gain (loss), net 6   (33)
    
Balance as of December 31 308  165 

 
5. The principal assumptions used in determining the obligation for the defined benefit plan: 

 
 2012  2011
 % 
     

Discount rate 3.1  4.2
     

Expected rate of return on plan assets 3.1  4.2
     

Future salary increases 4  4
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NOTE 12:- EMPLOYEE BENEFIT ASSETS AND LIABILITIES (Cont.) 

 
6. The amounts for current and previous years: 

 
  2011  2012 
  
     
Present value of defined benefit obligation  188 320 

    
Fair value of plan's assets  165 308 

    
Surplus in the plan  23 12 

 
 
NOTE 13:- CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS  
 

a. The Company and its subsidiary lease its facilities and its motor vehicles under operating 
lease agreements for periods ending in 2021 and 2014, respectively. The future lease fees 
in respect of the existing leases as of December 31, 2012 are as follows: 

 
  U.S. dollars 
  
2013  383
2014  336
2015  319
2016 and on  1,814

  
  2,852

 
The Company leases motor vehicles under a cancelable lease agreement for 3 years.  

 
b. The Company provided bank guarantees in the amounts of $ 83 thousand to secure its 

obligations under the lease agreements. 
 

c. The Company provided bank guarantees in the amounts of $ 100 thousand to secure its 
obligations in respect to hedging transactions. 
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NOTE 14:- STOCKHOLDERS' DEFICIENCY 
 

a.  
 Authorized Issued and outstanding 
 December 31, December 31, 
 2012 2011 2012  2011 
 Number of shares 

      
Ordinary shares 3,000,000 3,000,000 1,199,970  963,755 

 
b. Issues of shares: 

 
(i) On November 27, 2012, the Company issues to its shareholders 236,215 Common 

Stock, € 0.1 par value each, pursuant to which the Company received an aggregate 
amount of $ 3,065 and converted loans from share holders in the amount of $6,548. 

 
(ii) On January 4, 2010, the Company issues to its shareholders 61,316 Common 

Stock, € 0.1 par value each, pursuant to which the Company received an aggregate 
amount of $ 1,162 

 
(iii) On April 4, 2010, the Company issues to its shareholders 49,377 Common Stock, 

€ 0. 1 par value each, pursuant to which the Company received an aggregate 
amount of $ 1,162. 

 
In 2009, the Company received an aggregate amount $ 2,500 from its existing 

shareholders (the "investors"). Pursuant to the terms of the issuance agreement, the 
Company will issue a number of Common Stock. As of December 2009 and 
December 2010 the Company did not issued the shares. On December 2, 2011, the 
Company met those terms and accordingly issued to its shareholders 131,861 
Common Stock, € 0.1 par value each. 

 
c. Share-based payment plan to Company employees: 
 

The Company's Board and general meeting of shareholders approved a plan for granting 
Company employees up to 141,936 options. The entitlement of the Company's employees 
to exercise the options normally vests over a period of about three years. The options will 
expire at the end of ten years from the date of grant. The Israeli employee option plan is 
in accordance with section 102 to the Income Tax Ordinance. 
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NOTE 14:- STOCKHOLDERS' DEFICIENCY (Cont.) 
 

d. All shares shall be registered shares. No share certificates shall be issued. 
Shares may be pledged and encumbered with usufruct. The right to vote may not be 
transferred to the usufructuary or pledgee. 

 

 
Year ended  

December 31, 
 2012 2011 

 
Number of 

options  

Average 
exercise 

price 
Number of 

options  

Average 
exercise 

price 
      
Outstanding at beginning of 

year 
 

63,475 7.22 - - 
Granted  43,497 26.05 63,475 7.22 
Exercised   - - - - 
Forfeited   (4,025) 15.923 - - 

      
Outstanding at beginning of 

year 
 

102.947 14.84 63,475 7.22 
 
The following table lists the inputs used for the fair value measurement of equity-settled 
share options for the above plan based on the Black & Scholes option-pricing model:  
 
   
Dividend yield (%)  - 
Expected volatility of the share prices (%)  82 
Risk-free interest rate (%)  1.59-2.67 
Expected life of share options- average (years)  5.66 
Share price ($)  38.37 

 
The weighted average remaining contractual life for the share options outstanding as of 
December 31, 2012 is 7.21 years.  
 
Expenses recognized in the financial statements:  

 
The expense recognized in the financial statements for services received from employees 
is shown in the following table: 

 
 Year ended  

December 31, 
 2012  2011 
 U.S. dollars in thousands 
    
Equity-settled share-based payment plans  1,039  1,958 
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NOTE 15:- TAXES ON INCOME 
 

a. The Israeli corporate tax rate was 26% in 2009, 25% in 2010 and 24% in 2011. 
 

A company is taxable on its real (non-inflationary) capital gains at the corporate tax rate 
in the year of sale. A temporary provision for 2006-2009 stipulates that the sale of an 
asset other than a quoted security (excluding goodwill that was not acquired) that had 
been purchased prior to January 1, 2003, and sold by December 31, 2009, is subject to 
corporate tax as follows: the part of the real capital gain that is linearly attributed to the 
period prior to December 31, 2002 is subject to the corporate tax rate in the year of sale as 
set forth in the Israeli Income Tax Ordinance, and the part of the real capital gain that is 
linearly attributed to the period from January 1, 2003, through December 31, 2009, is 
subject to tax at a rate of 25%. 
 
On December 5, 2011, the Israeli Parliament (the Knesset) passed the Law for Tax 
Burden Reform (Legislative Amendments), 2011 ("the Law") which, among others, 
cancels effective from 2012, the scheduled progressive reduction in the corporate tax rate. 
The Law also increases the corporate tax rate to 25% in 2012. In view of this increase in 
the corporate tax rate to 25% in 2012, the real capital gains tax rate and the real 
betterment tax rate were also increased accordingly. 

 
b. Final tax assessments:  

 
The Company has not received final tax assessments since its incorporation.  

 
c. Carryforward losses for tax purposes:  

 
Carryforward operating tax losses of the subsidiary is approximately $ 7,390 and for the 
parent Company, is approximately $ 0 as of December 31, 2012.  

 
 

NOTE 16:- COST OF SERVICES 
 

 December 31, 
 2012  2011 
 U.S. dollars in thousands 
    

Salaries and related expenses  1,315  2,029 
Subcontractor and purchases  356  663 
Lease and maintenance office  143  130 
Others  3  4 
     
  1,817  2,826 
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NOTE 17:- RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES 
 

  December 31, 
  2012  2011 
  U.S. dollars in thousands 
     

Salaries and related expenses  1,574  1,907 
Subcontractor and purchases  522  722 
Rent Expenses  169  126 
Others  4  2 
     
  2,269  2,757 

 
 
NOTE 18:- GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 
 

  December 31, 
  2012  2011 
  U.S. dollars in thousands
     

Salaries and related expenses  629  845 
Professional services  334  595 
Travel expenses  77  229 
Rent Expenses  143  78 
Others  69  164 
     
  1,252  1,911 

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - -  - - -  
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  לכבוד
  מ"מר תעשיות בע. בעלי המניות של חברת ח

  5רחוב הצורף 
  חולון

  
  ,.נ.ג.א
  
  

  המבקר  דוח מיוחד של רואה החשבון    :הנדון
  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ג לתקנות ניירות ערך 9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

  
  

-ל"התש ,)ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות ג9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את ביקרנו
 השנים משלוש אחת כלול 2011- ו 2012 בדצמבר 31 לימים )החברה -  להלן( מ"בעמר תעשיות . ח של 1970

 הכספי המידע. החברה של התקופתי לדוחבפרק ד  נכלל ואשר 2012 בדצמבר 31 ביום הסתיימה שבהן שהאחרונה
 הנפרד הכספי המידע על דיעה לחוות היא אחריותנו .החברה של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו הנפרד

  .ביקורתנו על בהתבסס
  

 
מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות לא ביקרנו את המידע הכספי 

, 2011- ו 2012בדצמבר  31ח לימים "אלפי ש 119,520-ו ח"אלפי ש 102,592 נטו הסתכמו לסך של, המיוחסים להן
 11,978- ו ח"אלפי ש 7,781 ,ח"אלפי ש 11,168 מחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של ואשר הרווח, בהתאמה
הדוחות הכספיים של אותן חברות . בהתאמה, 2010- ו 2011, 2012בדצמבר  31ח לשנים שהסתיימו בימים "אלפי ש

ככל שהיא מתייחסת לסכומים אלה , בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו
  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים, שנכללו בגין אותן חברות

 
  

 את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על .בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את וערכנ
. במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית ולבצעה הביקורת

ביקורת . הנפרדביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי 
כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים 

אנו . שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד
  .בסיס נאות לחוות דעתנו יםמספק אחריםהחשבון הרואי ודוחות סבורים שביקורתנו 

  
  

מכל הבחינות , המידע הכספי הנפרד ערוך, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו
  .1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ג לתקנות ניירות ערך 9בהתאם להוראות תקנה , המהותיות

  
  
  

קוסט פורר גבאי את קסירר ,אביב-תל
 רואי חשבון 2013, במרס21   
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  'ג9דוח מיוחד לפי תקנה 

  
  המאוחדים הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
  
  לחברההמיוחסים 

  
  
  

מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  לחברהלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים 
המוצגים בהתאם לתקנה , )דוחות מאוחדים -להלן (המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים  2012, בדצמבר 31
  .1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך  'ג9
  

  .לדוחות המאוחדים 2ם אלה פורטו בבאור עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיי
  

  .בדוחות המאוחדים 1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
  



  מ"בע תעשיותמר . ח
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה
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 בדצמבר 31ליום  
 2012 2011 

 ח"אלפי שמידע נוסף
     נכסים שוטפים

     
 495  476    מזומנים ושווי מזומנים
 32,079  44,658   חייבים ויתרות חובה

     
 32,574  45,134    נכסים שוטפיםלהכךס
      

      נכסים לא שוטפים
     

 5,676  6,658 א נכסים פיננסים זמינים למכירה
 43,893  36,431 1ד  הלוואות לחברות מוחזקות

נטו לרבות , מוחזקותנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות 
 194,074  212,509   מוניטין

 1,932  2,586   נטו, רכוש קבוע
 1,111  1,395 ג  מסים נדחים

      
 246,690  259,579   סך הכל נכסים לא שוטפים

      
   304,713  279,260 

     
       התחייבויות שוטפות

      
 2,059  277   ואחריםאשראי מתאגידים בנקאיים

 743  738   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 33,792  52,568  ב  זכאים ויתרות זכות

      
 36,594  53,583  התחייבויות שוטפותסך הכל

     
      התחייבויות לא שוטפות

      
 593  752    מאחריםהלוואות

 2,398  2,793   לעובדיםהתחייבויות בשל הטבות 
        

 2,991  3,545     סך הכל התחייבויות לא שוטפות
        

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 14,542  14,552     הון מניות 
 51,693  51,859     פרמיה על מניות

 )20,493(  )23,395(     מניות אוצר
  -   )743(     זכויות שאינן מקנות שליטהקרן הון בגין עסקאות עם בעלי

 898  898     קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות
 )28,544(  )23,928(      קרן הון מהפרשי תרגום

 188,245  201,007     יתרת רווח
 33,334  27,335    בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירהקרנות הון 

       
 239,675  247,585     הון להכךס

       
    304,713  279,260 

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

  
            2013, במרס 21 

  חיים מר   תאריך אישור הדוחות הכספיים
  ר הדירקטוריון"יו

  עדי ברוק 
  ל"מנכ

  שגב חוסטיק 
  ל כספים"סמנכ



  מ"בע מר תעשיות. ח
 המיוחסים לחברה הרווח והפסדנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 
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  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  20122011 2010 

 ח"אלפי ש מידע נוסף
     

 4,843 13,23412,097  2ד הכנסות ממכירות
 6,203  5,082 7,642   וכלליותהוצאות הנהלה 

 1,889  -   )56(   אחרות) הוצאות(הכנסות
    

 529 7,015 5,536   תפעולירווח
    

 1,862 2,646 894   הכנסות מימון
 1,814 427 746   הוצאות מימון

 15,005 7,758 8,576   )לרבות ירידת ערך מוניטין(רווח מחברות מוחזקות 
    

 15,583 14,26016,992  לפני מסים על ההכנסהרווח
 335 2,907 1,498  ג מסים על ההכנסה

     
 15,247 12,76214,085   המיוחס לחברהרווח נקי

  
  
  
  

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

 בדצמבר 31
 20122011 2010 
 ח"אלפי ש 
    

 15,247 12,76214,085 המיוחס לחברה רווח נקי
   

   ):לאחר השפעת המס(כולל אחר המיוחס לחברה) הפסד(רווח
   

 484 )8,325( )5,999(בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסד(רווח
 )2,218( )3,795( 4,496התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
 - 1,904 -רווח מסווג נכס זמין למכירה לשווי מאזני

   
 13,513 11,2593,869חברהכולל אחר המיוחס לרווח סך הכל

   
לאחר השפעת (כולל אחר המיוחס לחברות המוחזקות  )הפסד( רווח

 )80( 73 120)המס
   

 13,433 11,3793,942חברהכולל המיוחס ל סך הכל רווח
  
  

  .הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים 
  
  
  



  מ"בע מר תעשיות. ח
  המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 
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  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2012 2011 2010 
 ח"אלפי ש 
   

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
    

 15,247 14,085 12,762  המיוחס לחברהרווח נקי
   

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
     :החברה

   
    :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה

   
 )506( )2,258( )475(   שערוך חובות לזמן ארוך

 168 362 664  פחת והפחתות
 930 104 133  נטו, הוצאות מימון

 69 16 - עלות תשלום מבוסס מניות
 323 102 -  הפחתת ניכיון והוצאות הנפקה בגין אגרות חוב

 646 - -  הפסדואערך ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווחירידת
 135 - -  ירידת ערך ניירות ערך זמינים למכירה

שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות אחרות לזמן 
 1,019 481 44  ארוך
 - - 56  ממימוש רכוש קבועהפסד

 )15,005( )7,758( )8,576(  רווח בגין חברות מוחזקות
 315 2,907 1,498  מסים על ההכנסה

 228 810 395 נטו,שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
    
 )6,261( )5,234( )11,678( 

    :של החברהשינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
   

 22,791 )14,682( )12,725( בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה
 535 46 )5( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים )ירידה(עלייה
 )233( 28,959   17,274  בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה

    
 4,544 14,323 23,093 
    

    :מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור
   

 )895( )265( )84( ריבית ששולמה
 - 1,290 4,300  דיבידנד שהתקבל

   
 4,216 1,025 )895( 
    

 25,767 24,199 15,261שוטפת של החברהמזומנים נטו שנבעו מפעילות
  
  
  

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

    



  מ"בע מר תעשיות. ח
  המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 
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  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2012 2011 2010 
 ח"אלפי ש 
    

   החברהתזרימי מזומנים מפעילות השקעה של
  

  -  -  75 תמורה ממכירת רכוש קבוע
 )836( )1,232( )1,449( נטו, רכישת רכוש קבוע

 )280( )8,309( )7,322( מתן הלוואות לחברות מוחזקותהשקעה ו
 )5,741( )633( )2,192( רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

 11,073 9,146 -הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוךהחזר
  

השקעה של ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 4,216 )1,028( )10,888(החברה

   
  תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

  
 - - 176 מימוש אופציות
 4 - -  הנפקת מניות

 )6,731( )3,068( )2,902(רכישת מניות החברה על ידי החברה
 )8,988( )10,000( -דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 )17,300( )8,897( - פרעון אגרות חוב
 154 290 135נטו,קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 3,201 )1,400( )1,801(נטו,אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים

  
 )29,660( )23,075( )4,392(מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה

  
 323 96 )19(במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה

  
 76 399 495יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  
 399 495 476יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

  
 

  החברהפעילויות מהותיות שלא במזומן של)א(
  

 - - 9,643המרת הלוואות להון מחברה כלולה
 7,000 - -ז עם חברות מוחזקות"שהתקבל כנגד הגדלת חודיבידנד 

  
 9,643 - 7,000 

  
  
  

  .הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים
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   )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים   .א

  
  מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם   .1

  :לחברההמיוחסים  IAS 39 -ל
  

  2012, בדצמבר 31
  

משנתיים עד 
 שנים 3

  מעל
 סך הכל שנים 5

 ח"אלפי ש 
   :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 - - - מניות
    

   :נכסים פיננסים זמינים למכירה
 6,658 6,658 - מניות

    
 - 6,658 6,658 

  
  2011, בדצמבר 31
  
משנתיים עד 

 שנים 3
  מעל

 סך הכל שנים 5
 ח"אלפי ש 

   :הוגן דרך רווח או הפסדנכסים פיננסיים בשווי
 - - - מניות

    
 5,676 5,676 -:נכסים פיננסים זמינים למכירה

    מניות
    
 - 5,676 5,676 

 
 IAS 39 - תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל  .2

  :לחברההמיוחסים 
  

  2012, בדצמבר 31
  ללא  
 סך הכל הצמדה 
 ח"אלפי ש 
   

 - -רווח או הפסד נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
 6,658 6,658:נכסים פיננסים זמינים למכירה

   
 6,658 6,658 

  
  2011, בדצמבר 31
  ללא  
 סך הכל הצמדה 
 ח"אלפי ש 
   

 - -רווח או הפסד נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
 5,676 5,676:נכסים פיננסים זמינים למכירה

   
 5,676 5,676 
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  )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( לחברהגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות   .ב

  
  לחברהזכאים ויתרות זכות המיוחסים   .1

  
 בדצמבר 31 
 2012  2011 
 ח "אלפי ש 
    

 1,160  893הוצאות לשלם
 1,890  2,086 התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת

  30,417   48,468 ז מול חברות בנות"חו
  326   1,121 מוסדות ממשלתיים

     
  52,568  33,793 

  
  לחברהסיכון נזילות המיוחס   .2
  

  .רבעונייםהחברה בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות תקציבים 
  

הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים 
   :החוזיים בסכומים לא מהוונים

  
  2012, בדצמבר 31
  

 
  עד
שנה

 עד משנה
שנתיים

 משנתיים
שנים 3עד

שנים  3-מ
שנים 4עד 

שנים  4-מ
הכל סךשנים 5עד 

 ח"ש אלפי 
    

מתאגידים  הלוואות
 1,029 59 277273232188 ואחרים בנקאיים
לספקים התחייבויות

 738 - ---738ולנותני שירותים
 4,100 - ---4,100 זכאים

    
 5,115273232188 59 5,867 

  
  2011, בדצמבר 31
  

 
  עד
שנה

 עד משנה
שנתיים

 משנתיים
שנים 3עד

שנים  3-מ
שנים 4עד 

שנים  4-מ
הכל סךשנים 5עד 

 ח"ש אלפי 
    

מתאגידים  הלוואות
 851 95 258204166128 ואחרים בנקאיים
לספקים התחייבויות

 743 - ---743ולנותני שירותים
 3,376 - ---3,376 זכאים

    
 4,377204166128 95 4,970 
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ללא סכומים בגין ( לחברהמיוחסות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים   .ג

ללא סכומים בגין ( לחברהוגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות ) חברות מוחזקות
  )חברות מוחזקות

  
  החברהחוקי המס החלים על   .1

  
  1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה 

  
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2007עד לתום שנת , פי החוק- על  

  . במדד המחירים לצרכן
  

-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(וק מס הכנסה התקבל בכנסת תיקון לח 2008בחודש פברואר   
נמדדות , 2008החל משנת . ואילך 2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985

התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים 
כגון בגין מימוש , ים לרווחי הוןתיאומים המתייחס. 2007, בדצמבר 31לצרכן בתקופה שעד ליום 

את , בין היתר, התיקון לחוק כולל. ממשיכים לחול עד למועד המימוש, וניירות ערך) שבח(ן "נדל
לנכסים בני פחת שנרכשו (ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 

  .2008החל משנת ) 2007לאחר שנת המס 
  

  החברהעל  שיעורי המס החלים  .2
  

  . 25% -  2012ובשנת  24%היה  2011שיעור מס החברות בישראל בשנת 
  .חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה

  
 -להלן ( 2011- ב"התשע, )תיקוני חקיקה(התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס  2011, בדצמבר 5ביום 
. מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות, 2012החל משנת , בין היתר, בוטלבמסגרת החוק ). החוק

לאור העלאת שיעור מס . 2012החל משנת  25%במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של 
הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון ריאלי ושיעור המס של , כאמור לעיל ,25%- החברות ל

  .השבח הריאלי
  
  

  סופיותשומות מס   .3
  

  .2008הנחשבות כסופיות עד שנת המס לחברה הוצאו שומות מס 
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ללא סכומים בגין ( לחברהמיוחסות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים   .ג

ללא סכומים בגין ( לחברהוגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות ) חברות מוחזקות
  )המשך( )חברות מוחזקות

  
  לחברהמסים נדחים המיוחסים   .5

  
  ההרכב

  
  דוחות רווח והפסד  מאזנים 

 בדצמבר31 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 20122011 2012 2011 2010 
 ח"אלפי ש 
    

   התחייבויות מסים נדחים
    

 68 - - 40775נכסים פיננסיים זמינים למכירה
    
 40775    
    

   נכסי מסים נדחים
    

 )444( )2,383( )186( 186-הפסדים מועברים לצורכי מס
 28 347 138 988850הטבות לעובדים

    
 9881,036    
    

 )348( )2,036( )48(מסים נדחים הוצאות
    

    1,3951,111נטו,נכסי מסים נדחים
  

  
ללא סכומים בגין ( לחברהמיוחסות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים   .ג

ללא סכומים בגין ( לחברהוגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות ) חברות מוחזקות
  )המשך( )חברות מוחזקות

  
  על ההכנסה המתייחסים לסעיפי הון מסים

  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2012 2011 2010 
 ח"אלפי ש 
     

 38  75 407פיננסיים זמינים למכירהרווח בגין נכסים
  
  

  הכלולים בדוחות רווח והפסד לחברהמסים על ההכנסה המיוחסים   .6
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2012 2011 2010 
 ח"אלפי ש 
    

 )335(  )2,907( )48(מסים נדחים הוצאות
     



  מ"בע מר תעשיות. ח
  מידע נוסף

-         -  13

  
  מהותיות עם חברות מוחזקותיתרות והתקשרויות , הלוואות  .ד
  

  יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות
  

  יתרות עם חברות מוחזקות  .1
  
  ההרכב  )א
  

 בדצמבר 31 
 2012 2011 
 ח"אלפי ש 
   

 33,328  44,255חייבים ויתרות חובה
 43,893  36,431יתרות חובה לזמן ארוך

       
  

. ללא הגבלה בסכום) 100%(לחוב חברה מאוחדת בנקים  ארבעהלטובת החברה ערבה   )ב
כמו כן  .החברה המאוחדת יללא הגבלה בסכום על נכס שוטףלהבטחת הערבות נרשם שעבוד 

, )86%(מחובותיה של חברה מאוחדת  86%- בנקים לסך השווה ל ארבעהערבה החברה לטובת 
על נכסי להבטחת הערבות נרשם שעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום . ללא הגבלה בסכום
  .החברה המאוחדת

 31(ח "ש מיליון 170-יתרת חוב החברות המאוחדות להם ערבה החברה מסתכמת בסך של כ
  ).ח"ש מיליון 145סך של  -  2011, בדצמבר
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  )המשך( יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות, הלוואות  .ד

  
  עסקאות עם חברות מוחזקות  .2
  

  לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2012  2011 2010 
 ח"אלפי ש 
    

 4,843  12,097  13,234 מכירות
  

  הכנסות והוצאות מימון עם חברות מוחזקות  .3
  

  לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2012  2011 2010 
 ח"אלפי ש 
    

 1,372  1,296 894הכנסות מימון
  

  השקעות בחברות מוחזקות  .ה
  

  באופלוןהשקעה 
  

ארצות הברית  אלפי דולר 2,600סך מצטבר של  ,בעיקר על ידי הלוואות, השקיעה החברה 2010-2011בשנים 
והלוואות המירות בסך של כ , המירה החברה הלוואות, במסגרת סיבוב השקעה 2012בחודש מאי . באופלון

החברה מחזיקה  2012, בדצמבר 31ליום . ב"אלף דולר ארה 500והשקיעה עוד כ , ב להון"מליון דולר ארה 2.6
  . מהון המניות של אופלון 26.0%במישרין ובעקיפין 

  
ממניות  0.46%ו  1.3%, 1.3%ר הדירקטוריון ודירקטור בחברה מחזיקים "סגן יו, ר הדירקטוריון"יו, כמו כן

  .חברת אופלון בהתאמה
  

באמצעות חומרים ) חיידקים ופטריות(מפתחת שיטה חדשה למניעת התפתחות מיקרובים  אופלון
אריזות , אריזות למשקאות קלים: היישומים הראשונים אשר נמצאים בפיתוח. ידידותיים לאדם ולסביבה

  .צנתר לדרכי השתן וחומרים קוסמטיים חדשים לטיפול בנגעי עור, מיכלים המטהרים מים, לחלב
  

  בפלייקסטה השקע הסכם
תמורת  פלייקסטח בהון המניות של חברת "אלפי ש 2,834 הדוח השקיעה החברה וחברת בת בתקופת
  .פלייקסטמהון המניות של חברת  17.39%הקבוצה מחזיקה ', מניות בכורה ב 500,664

  
  פיק דיינמיקסהסכם השקעה ב

  
, בתמורה להשקעה. דיינמיקסח בחברת פיק "אלפי ש 1,500החברה השקיעה  2012, באוגוסט 31ביום 

בנוסף החברה . בהון המניות של פיק דיינמיקס 24%המהווים ' מניות בכורה מסוג ב 299,064החברה קיבלה 
  .'קיבלה כתבי אופציה נוספים למניות בכורה מסוג ב

  
 שנים עשר חודשים לאחר סיבוב  גיוס נוסף בחברה או) 1כתבי האופציה ניתנים להמרה עד למקודם מבין 

  .  מחיר מימוש יקבע בעתיד על פי תנאי ההסכם. מליון דולר 2בסיבוב גיוס הבא בסכום שעולה על ) 2
  

,  חודשים 42בנוסף החברה חתמה עם פיק דיינמיקס על הסכם הפצה בלעדי במדינות מסוימות לתקופה של 
חברה  בתמורה לפיו החברה תפיץ את מוצרי פיק דיינמקיס באמצעות רשת המפיצים הבינלאומיים של ה

  .  בגין מכירות המוצרים של פיק דיינמיקס 9% -ל
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  פרק ה

  פרטים נוספים על התאגיד
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2 
  

  )ח מותאמים"באלפי ש(חות רווח והפסד רבעונים "תמצית דו: חות כספיים"דו    :'א 10תקנה 

  2012שנת  רבעון רביעי עון שלישירב רבעון שני רבעון ראשון
 776,121 194,127 202,837 200,750 178,407 הכנסות ממכירות

 620,757 163,552 159,589 155,587  142,032 רותעלות המכי
 155,364 30,575 43,251 45,163 36,375 רווח גלמי

 12,736 2,650 3,524 3,095 3,467  נטו, הוצאות מחקר ופיתוח
  46,154 10,652 11,227 11,828 12,447 הוצאות מכירה ושווק

 57,100 14,357  15,258  13,488 13,996 הוצאות הנהלה וכלליות
 9,827 115 )359( 381 9,690 אחרות) הוצאות(הכנסות 

 19,201 3,031 12,883 17,133 16,155 רווח מפעולות רגילות

 4,842  1,448 1,115 -  2,279  הכנסות מימון
 13,773 5,214 2,381 4,045 2,133 הוצאות מימון

 5,870 1,056 1,965 1,770  1,079 נטו, חלק החברה בהפסדי חברות כלולות
 34,400 )1,792( 9,652 11,318 15,222  לפני מסים) הפסד(רווח

 19,736 8,685  3,712  2,250 5,089 )הטבת מס(מיסים על ההכנסה 
 14,664 )10,447( 5,940 9,068 10,133  רווח נקי

  

  שימוש בתמורת ניירות הערך    :'ג 10תקנה 

  אין

  

  לתקופת המאזןרשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות   : 11תקנה 
  

  

  )₪באלפי (ח "שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות בתקופת הדו  :12ה תקנ

  

  
 תאריך השינוי

  
 מהות השינוי

  
 שם החברה

  מניה' מס
 בבורסה

סוג 
 המניה

ערך  כ"סה
 נקוב

  עלות
 מדווחת

  2,191  -   -   -   מ"פלייקאסט מדיה סיסטמס בע  השקעה  2012 'ספט-'אוק
  Oplon B.V.   -   -   -  1,425  הלוואה  2012אפריל 

  Oplon B.V.   -   -   -  5,435  השקעה  2012מרץ 
  Laros International   -   -   -  1,876  החזר הלוואה  2012מרץ 
  

  שם החברה
  סוג 
 המניה

  ' מס
  המניות

  כ "סה
  .נ.ע

עלות 
 מדווחת

 ערך מאזני 
 מדווח

שעור 
  מהון
 מונפק

  שעור מכוח
 ההצבעה

ומהסמכות 
 למנות מנהלים

מר מערכות אבטחה ותקשורת 
 100 100  - 50,200 300 300 רגילה מ"בע

 100 100  - 93,263 74,000 7,400,000 רגילה  מ"מר טלקום בע
 100 100 - 2,639 2,314,274 2,314,274 רגילה  מ"אנרגיה ירוקה בע. אם.אי.י'ג

 86 86 -  9,610 2,182 2,182 רגילה  מ "רוטל נטוורקס בע
 30.1 30.1 - 4,557 - -  שותפות  קריסטל קליר שותפות רשומה

 11.89 11.89 10,311 8,276 1,340 1,339,508  בכורה ב  פלייקאסט מדיה סיסטמס
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  )₪באלפי (ח "הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן בתקופת הדו  :13תקנה 

  

  רשימת קבוצות של יתרות הלוואות   :14תקנה 

  .וקיה העיקריים של החברהמתן הלוואות אינו אחד מעיס    

  

  מועדים וסיבות - הפסקת המסחר -ע שנרשמו למסחר "ני -מסחר בבורסה   :20תקנה 

  .במהלך תקופת הדוח לא הופסק המסחר בניירות הערך של החברה    

  

  .תשלומים לנושאי משרה בכירה  :21תקנה 

  
  תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שרותים פרטי מקבל התגמולים

 

  שם

  

  תפקיד

היקף

  משרה

שעור החזקה

  בהון התאגיד

 

  שכר

  

  מענק

תשלום 

מבוסס 

  מניות

   דמי שכירות

  כ"סה

  2,457  169  -  568 1,720  48.01%  100%  ר דירקטוריון"יו  חיים מר

  1,712  -  -  211 1,501  15.07%  100%  ר דירקטוריון"סגן יו יצחק בן בסט

  1,560  -  -  - 1,560  1.05%  100%  דירקטור *מריאן כהן

  1,665  -  -  - 1,665  1.1%  100%  דירקטור **ף זיידמןיוס

  1,089  -  -  - 1,089  -  100%  ל"מנכ  עדי ברוק

  8,483  169    779 7,535  כ"סה

  31/12/2012 עד וכדירקטור החברהל "כמנכ כיהןמר כהן   *

יידמן הוא בהתאם להסכם עם מר ז. ל משותף"ל חטיבת המערכות ומנכ"כמנכ 1/9/2012מר זיידמן כיהן עד   ** 

  .חודשי הסתגלות 6-זכאי ל

  :הערות

  .להלן 22ראה תקנה , לעניין שכרם של מר חיים מר ומר יצחק בן בסט

בסך ברוטו לשכר חודשי מר כהן זכאי . ל החברה וכדירקטור"כמנכ 2012כיהן בשנת  כהןמר  -ל החברה"מנכ

לרשותו  העמידההחברה . )2012, כאשר מדד הבסיס הינו בגין חודש אוקטובר, צמודים למדד(ח "ש 75,300

  . הסוציאליים המקובליםלו את יתר התנאים  והעניקה טלפון נייד, רכב

ל חטיבת המערכות "מנכ, ל משותף של החברה"כמנכ 2012כיהן בשנת  זיידמןמר  -ל משותף בחברה"מנכ

ל משותף "נכל חטיבת המערכות וכמ"סיים מר זיידמן את תפקידו כמנכ 01/09/2012בתאריך . ודירקטור

כאשר מדד הבסיס הינו בגין , צמודים למדד(ח "ש 75,300בסך ברוטו לשכר חודשי זכאי  ןמדייזמר . בחברה

  שם החברה
) הפסד( רווח

 לפני מס
) הפסד(רווח 

 ריבית דמי ניהול דיבידנד אחרי מס

 - 4,104 - 3,305 4,113 מ"מר מערכות אבטחה ותקשורת בע
 - 3,368  - 943 13,547 מ"מר טלקום בע

 - -  - )1,550( )1,505( מ"בע אנרגיה ירוקה. אם.אי.י'ג
 - 3,096  4,300 14,864 19,645 מ"בע נטוורקס רוטל
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הסוציאליים לו את יתר התנאים  והעניקה טלפון נייד, לרשותו רכב העמידההחברה . )2012, חודש אוקטובר

  . המקובלים

מונה מר  01/0/2013בתאריך . ל החברה"כמשנה למנכ 2012כיהן בשנת  ברוקמר  -ל החברה"משנה למנכ

, לרשותו רכב העמידההחברה . ח"ש 73,600בסך ברוטו לשכר חודשי מר ברוק זכאי . ל החברה"ברוק למנכ

  . הסוציאליים המקובליםלו את יתר התנאים  והעניקה טלפון נייד

שכר הדירקטורים . ירקטוריםד 5-אשר שולמו ל₪ אלפי  397 - שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה  .א

  .אינו עולה על הסכום המירבי לפי תקנות הגמול

לפי , שולם לנושאי המשרה שלעיל שכר ואו דמי ניהול, בפרק הזמן בין מועד הדוח לבין מועד פרסומו  .ב

 .בהתאם לתנאים דלעיל באופן יחסי כמספר החודשים שבתקופה זו, העניין

, ות לדירקטורים של החברה שאינם מפורטים בטבלה לעילשכר והוצאות נלו 21החברה שילמה בשנת   .ג

 . ₪אלפי  397 -סך כולל של כ, בגין כהונתם

  

  :בעלי השליטה בחברה: א21תקנה 

המחזיק במניות החברה באופן ישיר ובאמצעות , חיים מר ה"הינם ה, בעלי השליטה בה, למיטב ידיעת החברה

, ויצחק בן בסט, רטיות בבעלות חיים מר ואשתו דורה מרחברות פ, מ"ליעל בע-מ ומר"החברות מר אופקים בע

חברה פרטית בבעלות יצחק בן , מ"המחזיק במניות החברה באופן ישיר ובאמצעות חברת רון דן השקעות בע

ל קשורים ביניהם בהסכם "בעלי השליטה של החברות הנ ")חברות האחזקה"להלן (, בסט ואשתו טלי בן בסט

פות הכלליות של יבאס"). חברות האחזקה: "להלן(ם את השליטה בחברה המקנה לה 1992הצבעה משנת 

נויים של דירקטורים בחברה וכן יהם בעלי העניין להצביע במשותף בקשר עם בחירתם ומיהחברה הסכימו בינ

תוך תאום עמדות והפעלה של כלל זכויות , פות הכלליות של החברהיבכל הנושאים האחרים שיובאו לדיון באס

. באופן מאוחד ומוסכם וזאת על פי הכרעת הרוב ביחסי ההחזקות בינם לבין עצמם, עומדות לרשותםההצבעה ה

על פי יחס (תתקבלנה ברוב רגיל , החלטת הצדדים בכינוס אשר יקוים טרם כינוסה של האסיפה הכללית

וב מיוחד גם אשר יהיה טעון ר, למעט כל עניין הטעון רוב מיוחד על פי פקודת החברות) כאמור אחזקותיהם

לא יהיו הצדדים ראשים , כל הצעת החלטה שתועלה בכינוס המוקדם ותידחה . בכינוס על פי הסכם זה

, לפיכך .'אם היא תועלה על ידי צד ג, כללית של החברה והם יהיו חייבים להתנגד להלהעלותה באסיפה ה

החזקות בעלי השליטה  להלן פרוט.  החברה רואה בחברות האחזקה כמחזיקות במשותף במניות החברה

  :2013, במרץ 20נכון ליום , בחברה
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  1בהון ובהצבעה %  )נ"ח ע"ש(מניות רגילות   

    המחזיק

  41.97% 3,182,149  מ"מר אופקים בע

 6.40% 485,481  חיים ודורה מר 

 0.01% 750  מ"מר ליעל בע

  13.33% 1,011,876  מ"דן השקעות בע-רון

 1.82% 137,108  יצחק וטלי בן בסט 

  63.53% 4,817,364  כ"סה

  

   :עסקאות עם בעל שליטה: 22תקנה 

  : )4(270עסקאות בהתאם לסעיף 

   ר "אישרה האסיפה הכללית של החברה התקשרות עם מר חיים מר בהסכם להעסקתו כיו, 2000בחודש מאי . 1

 28טוריון החברה מיום ודירק 2011באוגוסט  28בהתאם להחלטות ועדת הביקורת מיום . דירקטוריון החברה

 מר עם החברה התקשרות את חידוש 2011בנובמבר  6באוגוסט אישרה האסיפה הכללית של החברה ביום 

 :בתנאים כדלקמן, למשך תקופה של שלוש שנים, חיים מר

לחודש  ח"אלפי ש 101 -בהתאם להסכם העסקה מר חיים מר זכאי למשכורת חודשית בסך של כ  .א

וכן לתנאים נוספים ) 2011כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש יולי (תשלום צמוד למדד הידוע ביום ה

, דמי מחלה, דמי הבראה  ,חופשה שנתית, טלפון סלולארי, 7לרבות רכב צמוד מדרגה , כמקובל

 47 -בסך של כ, כוללת לתאריך הדוח בעלות' ריסק'קרן השתלמות ופוליסת ביטוח , ביטוח מנהלים

 ).המעסיק חלק –ביטוח לאומי  כולל דמי(ח לחודש "אלפי ש

בסיס  על, מהרווח השנתי לפני מס של החברה 5.4%מר חיים מר זכאי למענק בגובה , כמו כן  .ב

 10,000על סך של  בתנאי שהרווח על פי דוחות אלה יעלה, דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה

על אף האמור  ).2011אוגוסט  כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש(צמוד למדד הידוע , ח"אלפי ש

כאשר (צמוד למדד הידוע ביום התשלום , בשנה₪ אלפי  566של  לא יעלה על סך, סך המענק, לעיל

במקרה שבדוחותיה המאוחדים של החברה ירשם הפסד לפי  ).2011חודש יולי  מדד הבסיס הינו מדד

. מענק בשנה הבאה יועבר לשנה הבאה לצורך חישוב הרווח בגינו ישולם הפסד זה, בשנה נתונה, מס

 .כאמור תועבר הלאה עד לשנה בה הרווח השנתי יהיה חיובי זקיפת הפסד

עם . עמו מעביד-חודשים בעת ניתוק יחסי עובד 6על החברה לתת למר חיים מר הודעה מראש בת   .ג

 6בחודשו עד תום  מתן הודעה כאמור תופסק עבודתו של מר חיים מר ושכרו ישולם לו מדי חודש

מעבודתו בהודעה בכתב לחברה  מר חיים מר רשאי להתפטר. וח ההודעה כאמור חודשים ממשל

תשלם החברה במקרה , חיים מר בפועל לאחר הפסקת עבודתו של מר. שנתן תשעים ימים מראש

 .לאחר הפסקת עבודתו בפועל חודשים 6כאמור למר חיים מר שכר חודשי במשך 

                                                            
  מתוך סך המניות המונפקות בניכוי המניות הרדומות 1
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לאחר ניתוק  חודשים 24של החברה במשך  מר חיים מר התחייב שלא להתחרות בעסקיה הישירים  .ד

  .הייעוץ מבני המתכת ותחומי, למעט בתחום ענף הבניה, יחסי עובד מעביד עמו

, במענק והעלאת הרף המינימלי המזכה, לעיל לעניין זקיפת הפסדים' ק ב"בסכי למעט האמור , יובהר  .ה

קטוריון הינם ללא שינוי ר דיר"ההסכם ההעסקה כיו תנאי, ח"ש 10,000ח לסך של "ש 2,706מסך של 

 .2000, ביחס לתנאים שאושרו באסיפת בעלי המניות של החברה מחודש מאי

אישרה האסיפה הכללית של החברה התקשרות עם מר יצחק בן בסט בהסכם , 2000בחודש מאי  .1

 2011באוגוסט  25בהתאם להחלטות ועדת הביקורת מיום . ר דירקטוריון החברה"להעסקתו כסגן יו

את  2011בנובמבר  6באוגוסט אישרה האסיפה הכללית של החברה ביום  28יון החברה מיום ודירקטור

 :בתנאים כדלקמן, למשך תקופה של שלוש שנים, יצחק בן בסט עם חידוש התקשרות החברה

לחודש  ח"אלפי ש 81 - זכאי למשכורת חודשית בסך של כיצחק בן בסט בהתאם להסכם העסקה מר   .א

וכן לתנאים נוספים ) 2011כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש יולי (התשלום צמוד למדד הידוע ביום 

, דמי מחלה, דמי הבראה  ,חופשה שנתית, טלפון סלולארי, 7לרבות רכב צמוד מדרגה , כמקובל

 44 -בסך של כ, כוללת לתאריך הדוח בעלות' ריסק'קרן השתלמות ופוליסת ביטוח , ביטוח מנהלים

 ).המעסיק חלק –י ביטוח לאומי כולל דמ(ח לחודש "אלפי ש

בסיס  על, מהרווח השנתי לפני מס של החברה 2%זכאי למענק בגובה יצחק בן בסט מר , כמו כן  .ב

 10,000על סך של  בתנאי שהרווח על פי דוחות אלה יעלה, דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה

על אף האמור  ).2011סט אוגו כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש(צמוד למדד הידוע , ח"אלפי ש

כאשר (צמוד למדד הידוע ביום התשלום , בשנה₪ אלפי  209של  לא יעלה על סך, סך המענק, לעיל

במקרה שבדוחותיה המאוחדים של החברה ירשם הפסד לפי  ).2011חודש יולי  מדד הבסיס הינו מדד

. ולם מענק בשנה הבאהיועבר לשנה הבאה לצורך חישוב הרווח בגינו יש הפסד זה, בשנה נתונה, מס

 .כאמור תועבר הלאה עד לשנה בה הרווח השנתי יהיה חיובי זקיפת הפסד

. עמו מעביד-חודשים בעת ניתוק יחסי עובד 6הודעה מראש בת יצחק בן בסט על החברה לתת למר   .ג

בחודשו עד  ושכרו ישולם לו מדי חודשיצחק בן בסט עם מתן הודעה כאמור תופסק עבודתו של מר 

מעבודתו בהודעה בכתב  רשאי להתפטריצחק בן בסט מר . חודשים ממשלוח ההודעה כאמור  6תום 

תשלם , בפועליצחק בן בסט  לאחר הפסקת עבודתו של מר. לחברה שנתן תשעים ימים מראש

לאחר הפסקת עבודתו  חודשים 6שכר חודשי במשך יצחק בן בסט החברה במקרה כאמור למר 

 .בפועל

לאחר  חודשים 24שלא להתחרות בעסקיה הישירים של החברה במשך  התחייביצחק בן בסט מר   .ד

  .הייעוץ מבני המתכת ותחומי, למעט בתחום ענף הבניה, ניתוק יחסי עובד מעביד עמו

, והעלאת הרף המינימלי המזכה במענק, לעיל לעניין זקיפת הפסדים' ק ב"בסכי למעט האמור , יובהר  .ה

ר דירקטוריון הינם ללא שינוי "תנאי ההסכם ההעסקה כיו, ח"ש 10,000ח לסך של "ש 2,706מסך של 

 .2000, ביחס לתנאים שאושרו באסיפת בעלי המניות של החברה מחודש מאי

באוגוסט אישרה  28ודירקטוריון החברה מיום  2011באוגוסט  25בהתאם להחלטות ועדת הביקורת מיום  .2

 בהסכם לקבלת החברה קשרותהת את חידוש 2011בנובמבר  6האסיפה הכללית של החברה ביום 

מכוח  הנמנית על בעלי השליטה בחברה, אשתו של מר חיים מר, ד דורה מר"שירותים משפטיים עם עו
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למשך , ")הסכם לקבלת שירותים משפטיים: "להלן(החזקותיה במשותף עם מר חיים מר במניות החברה 

 :בתנאים כדלקמן, תקופה של שלוש שנים

יעוץ : "להלן(ד דורה מר "הניתן על ידי עו, י שוטף בכל הענייניםבתמורה לשירותי ייעוץ משפט  .א

וחברות הבנות שלה  מ"למעט רוטל נטוורקס בע, ללחברה ולחברות הבנות שלה בישרא") משפטי

ד דורה מר לשכר טרחה חודשי בסך של "זכאית עו.") טי.אר.או: "להלן(מ "טק מערכות בע.טי.אר.ואו

יובהר כי "). הריטיינר: "להלן(שעות ייעוץ חודשיות  100גבלה של יעוץ משפטי בה ח בגין"ש 32,000

 100בהתאם לריטיינר עלה באופן ניכר על , בפועל היקף שעות הייעוץ המשפטי החודשי, 2011בשנת 

יחד עם זאת יובהר כי סכום הריטיינר ישולם גם . נוספת מבלי שנגבתה תמורה, שעות חודשיות

 .שעות יעוץ משפטי 100 -במקרה בו יוענקו פחות מ

בגין כל ) מ"מע בתוספת( 140$משולמת תמורה של . טי.אר.תמורת השירותים המשפטיים לרוטל ולאו  .ב

 .שעת יעוץ משפטי

 .כאמור ,ד דורה מר זכאית להחזר הוצאות שהוצאו במסגרת מתן השירותים"עו, בנוסף לעיל   .ג

  .ראש ובכתביום מ 30כל צד יהא רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה של   .ד

 עסקאות אחרות

חברת  ,2013 מרץב 21ולאישור דירקטוריון החברה מיום  2013מרץ ב 18בהתאם לאישור ועדת הביקורת מיום 

השטח משמש מסגרייה . ר באזור התעשייה בחולון"מ 1,338שוכרת מבעל שליטה שטח של ) 100%(בת 

). 1/2011על פי מדד (₪ אלפי  168של  ל משלמת חברת הבת סך שנתי"בתמורה לשטח הנ. ומחסן של החברה

 .ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כי העסקה האמורה אינה עסקה חריגה .סכום זה צמוד למדד

  .כל שנהאוטומטית מתחדשת העסקה 

  

בחברה בת או בחברה קשורה סמוך ככל , ע המוחזקים על ידי בעל ענין בתאגיד"מניות וני  :24תקנה 

  ח"דוהאפשר לתאריך ה

 ראה, שלה מהותיות מוחזקות חברות ושל החברה של ערך בניירות בחברה עניין בעלי אחזקות אודות לפרטים

  .2013-01-055119 אסמכתא' מס 2013 במרץ  6 מיום מיידי דיווח

  

   מונפק וניירות ערך המירים, הון רשום  :א 24תקנה 

 במרץ 6מיום דיווח מיידי  אהים של החברה רוניירות ערך המיר המונפק ההון, אודות ההון הרשום לפרטים

           .2013-01-055119אסמכתא ' מס 2013

  

  מרשם בעלי המניות של התאגיד   :ב 24תקנה 

-2012-01 אסמכתא' מס 04/07/2012 מיום מיידי דיווח ראה החברה של המניות בעלי מרשם אודות לפרטים

176085  
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  מען רשום: א 25תקנה 

  5הצורף :  רחוב

  חולון    :עיר

  58856: מיקוד

  Segev_h@mer.co.il: ל"דוא

  03-5572539: טלפון

    03-5583107: פקס



   )26 תקנה( החברה דירקטוריון

 שם  
  הדירקטור

 תעודת מספר
  זהות

 תאריך
  לידה

 מענו
 להמצאת

-בי כתבי
  דין

 חברות  נתינות
 או בועדה
 של ועדות

  הדירקטוריון

 דירקטור
 בלתי
/ תלוי

 דירקטור
  חיצוני

 לבע
 מומחיות

 חשבונאית
 ופיננסית

 כשירות או
  מקצועית

 שממלא תפקיד
, החברה כעובד

 בת חברה של
 של, שלה
 קשורה חברה
 של או, שלה
  בה עניין בעל

 התאריך
 שבו

 החלה
 כהונתו

 כדירקטור
 של

  החברה

 האחרונות שנים 5-ב עיסוק  השכלה
 משמש בהם תאגידים ופירוט

  .כדירקטור

 משפחה בן
 בעל של
 אחר עניין

  בחברה

16.11.48  04063954  מר חיים1
    

רחוב 
,  25יואב 

תל אביב
   

 בעל  לא  לא ישראלית
 מומחיות

 חשבונאית
  ופיננסית

ר דירקטוריון "יו
, החברה
 דירקטור
בחברות 
קסניה : הבאות

ר קפיטל 'ונצ
מר , מ"בע

אנרגיות 
מתחדשות 

מר , מ"בע
, מ"טלקום בע

מר עבודות 
, מ"מתכת בע

מר מערכות 
אבטחה 
, מ"ת בעותקשור

, מ"טקמר בע
, מ"מר ליעל בע
מר אופקים 

  מ"בע

1.12.87  B.Sc .
 במתמטיקה

 ומדעים
 מוסד מטעם
  הטכניון

MTS מ "בעIntegraTrak Inc. 
MTS ,S.T.S  מערכות

אניוור , מ"אלקטרוניות בע
נובקום , מ"טכנולוגיות בע
. אם.אי.י'ג, מ"טכנולוגיות בע

פארק , מ"אנרגיה ירוקה בע
 IMSN, מ"תעשיות משגב בע

חלל , מ"סיטמר בע, מ"בע
 3.אס.י'אתנה ג, מ"תקשורת בע

, מ"יישומים ביטחוניים בע
לווינות . מ.מ, מ"באנדויד בע
פלייקאסט , מ"ותקשורת בע

, מ"מדיה סיסטמס בע
  "מערכות בע. טק.טי.אר.או

בעלה , כן 
של דורה 

היועצת , מר
המשפטית 

של 
  .החברה
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 שם  
  הדירקטור

 תעודת מספר
  זהות

 תאריך
  לידה

 מענו
 להמצאת

-בי כתבי
  דין

 חברות  נתינות
 או בועדה
 של ועדות

  הדירקטוריון

 דירקטור
 בלתי
/ תלוי

 דירקטור
  חיצוני

 לבע
 מומחיות

 חשבונאית
 ופיננסית

 כשירות או
  מקצועית

 שממלא תפקיד
, החברה כעובד

 בת חברה של
 של, שלה
 קשורה חברה
 של או, שלה
  בה עניין בעל

 התאריך
 שבו

 החלה
 כהונתו

 כדירקטור
 של

  החברה

 האחרונות שנים 5-ב עיסוק  השכלה
 משמש בהם תאגידים ופירוט

  .כדירקטור

 משפחה בן
 בעל של
 אחר עניין

  בחברה

 בן יצחק2
  בסט

' רח  07.09.54  52749223
 חולדה

 תל, 5
  אביב

 ר"יו סגן  לא  לא  לא ישראלית
 של הדירקטוריון

, החברה
דירקטור 
בחברות 
 מרפל: הבאות

 רוטל, מ"בע
 ,מ"בע נטוורקס

 מערכות מר
 אבטחה

, מ"בע ותקשורת
 טלקום מר
 מר, מ"בע

 מתכת עבודות
 סיטמר, מ"בע
. ה.ל.פ, מ"בע

 תאורה הנדסת
  ,מ"בע

1.12.87  B.Sc .
 בהנדסה
 אזרחית
 מטעם
  ניוןהטכ

, מ"פארק תעשיות משגב בע
IMSN לווינות . מ.מ, מ"בע

 MTS IntegraTrak , מ"בע
Inc ,אנרגיה ירוקה . אם.אי.י'ג
אפיק הצפון , מ"בע MTS, מ"בע

דן השקעות -רון, מ"השקעות בע
, מ"דן ניהול בע- רון, מ"בע

עומרים השקעות מניבות 
, מ"נטלינקום בע, מ"בע) 2005(
, מ"לווינות ותקשורת בע. מ.מ

 גגות לג, מ"בע גרופ טים סאן
 סאן, מ"בע סולאריות מערכות

  .מ"בע טים

   לא

יוסף 3
  זיידמן  

 יעקב' רח  05.04.54  52290590
 מרידור

  ת"פ, 8

, משותףל "מנכ  לא  לא  לא ישראלית
 חטיבת מנהל

 המערכות
, בקבוצה

דירקטור 
בחברות 
 מר: הבאות
, מ"בע טלקום

 מערכות מר
 אבטחה

, מ"בע ותקשורת

1.12.87  B.Sc .
 בהנדסת
 חומרים

מאוניברסיט
 שבע-באר ת

, מ"אנרגיה ירוקה בע. אם.אי.י'ג
מר  .מ"טק מערכות בע.טי.אר.או

מר מערכות , מ"טלקום בע
טקמר , מ"אבטחה ותקשורת בע

  מ"בע

  לא
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 שם  
  הדירקטור

 תעודת מספר
  זהות

 תאריך
  לידה

 מענו
 להמצאת

-בי כתבי
  דין

 חברות  נתינות
 או בועדה
 של ועדות

  הדירקטוריון

 דירקטור
 בלתי
/ תלוי

 דירקטור
  חיצוני

 לבע
 מומחיות

 חשבונאית
 ופיננסית

 כשירות או
  מקצועית

 שממלא תפקיד
, החברה כעובד

 בת חברה של
 של, שלה
 קשורה חברה
 של או, שלה
  בה עניין בעל

 התאריך
 שבו

 החלה
 כהונתו

 כדירקטור
 של

  החברה

 האחרונות שנים 5-ב עיסוק  השכלה
 משמש בהם תאגידים ופירוט

  .כדירקטור

 משפחה בן
 בעל של
 אחר עניין

  בחברה

  מ"בע טקמר
' רח  15.10.56  013045570  כהן מריאן4

 חבצלת
17 ,

 מבשרת
  ציון

בעל   לא  לא ישראלית
מומחיות 
ית חשבונא
  ופיננסית

. דירקטור
ל "מנכ לשעבר
, החברה
 דירקטור
בחברות 
 מר: הבאות
, מ"בע טלקום

 עבודות מר
,  מ"בע מתכת
 נטוורקס רוטל
  .מ"בע

12.01.05 B.Sc .
 בהנדסה
 אזרחית
 מטעם
 הטכניון

: דירקטור בחברות הבאות
, מ"בע משגב תעשיות פארק
 אלקטרוניות מערכות אס.טי.אס
מר , מ"מר טלקום בע ,מ"בע

  מ"עבודות מתכת בע

 של בעלה
 גליתר "ד

, כהן
 דירקטורית

  בחברה

- פז אופיר5
  פינס

דורי ' רח  11.07.61  057152449
40 

  רעננה

 ועדת ר"יו ישראלית
חבר ; ביקורת
בועדת 
חבר , תגמול

בועדת 
  האכיפה

 דירקטור
  חיצוני

.  B.A 05.08.10  אין  לא
 ביחסים

 בינלאומיים
' מהאונ

, העברית
M.A .

 בינלאומיים
 מדיניותב

 ציבורית
 תל' מאונ
 .אביב

כ מטעם מפלגת "ח כיהן
מרצה במרכז , העבודה

מכהן , הבינתחומי הרצליה
: כדירקטור בחברות הבאות

  .מ"בע אוריין, מ"בע גרינגו

  לא
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 שם  
  הדירקטור

 תעודת מספר
  זהות

 תאריך
  לידה

 מענו
 להמצאת

-בי כתבי
  דין

 חברות  נתינות
 או בועדה
 של ועדות

  הדירקטוריון

 דירקטור
 בלתי
/ תלוי

 דירקטור
  חיצוני

 לבע
 מומחיות

 חשבונאית
 ופיננסית

 כשירות או
  מקצועית

 שממלא תפקיד
, החברה כעובד

 בת חברה של
 של, שלה
 קשורה חברה
 של או, שלה
  בה עניין בעל

 התאריך
 שבו

 החלה
 כהונתו

 כדירקטור
 של

  החברה

 האחרונות שנים 5-ב עיסוק  השכלה
 משמש בהם תאגידים ופירוט

  .כדירקטור

 משפחה בן
 בעל של
 אחר עניין

  בחברה

 גלית ר"ד6
  כהן

 חבצלת  04.03.64  058458001
17 ,

 מבשרת
, ציון

90805  

 D.M.d 29.05.08  אין  לא  לא  לא ישראלית
 רופאת
, שיניים

M.A .
 במדעי
 החיים

,B.A .
 במדעי
 החיים
' האונ מטעם

 .העברית

 רפואיים מרכזים ארבע ניהול
  .שיניים רופאת, הארץ ברחבי

אשתו של 
מר מריאן 

, כהן
 דירקטור
  בחברה

' רח  08.01.46  07069453 וקס שלמה7
 השלום

 רעננה, 3

, ביקורת ועדת ישראלית
 לבחינת ועדה

 הדוחות
, הכספיים

, ועדת תגמול
  דת אכיפהוע

 במדעי. B.A 21.03.01  אין  לא  לא
, המדינה

 בוגר', אונ
 המכללה
 לביטחון
 בוגר, לאומי
 קורס

 דירקטורים
 .ל"המי של

 תעשיות איגוד ל"מנכ
 יועץ, והתוכנה האלקטרוניקה

 שונות בחברות תקשורת בתחום
דירקטור בחברות  .ל"ובחו בארץ
  .מ"בע טמבורו, מ"בע סלקום

  לא

 רחוב  28.06.55  065121162 שנן אריאל8
 הלל אבא

 רמת, 7
  גן

, ביקורת ועדת  ישראלית
 לבחינת ועדה

 הדוחות
, הכספיים

  ועדת אכיפה

דירקטור 
בלתי 
  תלוי

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
  ופיננסית

 .B.A 05.08.04  אין
בכלכלה 

, חשבונאות
תל ' אונמ

 אביב

 לופטה שנן ח"רו במשרד שותף
 שרותי. ז.ל.בש דירקטור', ושות
  .מ"עב ניהול

  לא
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 שם  
  הדירקטור

 תעודת מספר
  זהות

 תאריך
  לידה

 מענו
 להמצאת

-בי כתבי
  דין

 חברות  נתינות
 או בועדה
 של ועדות

  הדירקטוריון

 דירקטור
 בלתי
/ תלוי

 דירקטור
  חיצוני

 לבע
 מומחיות

 חשבונאית
 ופיננסית

 כשירות או
  מקצועית

 שממלא תפקיד
, החברה כעובד

 בת חברה של
 של, שלה
 קשורה חברה
 של או, שלה
  בה עניין בעל

 התאריך
 שבו

 החלה
 כהונתו

 כדירקטור
 של

  החברה

 האחרונות שנים 5-ב עיסוק  השכלה
 משמש בהם תאגידים ופירוט

  .כדירקטור

 משפחה בן
 בעל של
 אחר עניין

  בחברה

 פאול9
  וייסבאך

 רחוב  15.12.45  014919013
 ר"אז

151 ,
 סבא כפר

, ביקורת ועדת ישראלית
 ועדה ר"יו

 לבחינת
 הדוחות
, הכספיים

, ועדת תגמול
  ועדת אכיפה

 דירקטור
  חיצוני

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
  ופיננסית

. M.Sc 08.01.07  אין
 למדעי

, הפיזיקה
 לימודים
 לתואר
 שלישי

 בפיזיקה

 במספר מייעצות עדותבו חבר
 ועדה ר"יו, HIGH-TEC חברות
 יועץ, סיכון הון בקרן מייעצת
 יועץ, APAX השקעות לקרן

 הפיקוח להסדרת( חייק לועדת
 שוק ולהסדרת בזק תעריפי על

  ).התקשורת

  לא

  

  א26 תקנה( החברה של בכירה משרה נושאי

 שם  
 נושא

 המשרה
  הבכירה

 תעודת מספר
  זהות

  

  לידה תאריך

  

 תאריך
  כהונה תחילת

 בחברת, בחברה תפקידו
 בחברה, שלה הבת

 בבעל או שלה קשורה
   בה עניין

  

 בעל
 עניין

 בחברה

 של משפחה בן
 משרה נושא
 של או אחר בכירה
  בחברה עניין בעל

  האחרונות שנים בחמש עיסוק  השכלה

 עדי 1
  ברוק

024000028  10.10.68
    

 .M.B.A, עסקים במנהל. B.A  לא  לא  ל"מנכ  01.01.13
 מהמכללה עסקים במנהל
  למנהל

בוגר קורס דירקטורים של 
 ל"המי

ל דה קוואן יזמות והשקעות "מנכ

ל חברות בנות בנקסטקום "מנכ, מ"בע

  .מ"בע

  

 אורי 2
  אילן

 תל' אונ מטעם בכלכלה. B.A  לא   לא  מבקר פנים  01.04.12  08.05.54  052350063
 עסקים במנהל. M.B.A, אביב
 ח"רו, אביב תל' אונ מטעם

ח ברייטמן "חשבון שותף במשרד רו
  מ"אלמגור בע
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  מוסמך

אלישע  3
  ינאי

 חטיבת דירקטוריוןר "יו  30.11.10  14.01.45  005511431
  מערכות

ל מוטורולה ישראל וסגן נשיא "מנכ  מוסמך הטכניון. B.Sc  לא  לא
) Executive Vice President( בכיר

 איגוד ונשיאר "יו, Motorola In -ב
  .יקההאלקטרונ תעשיות

 גיל 4
עציון

   

 .M, אזרחית הנדסה. B.Sc  לא  לא  חטיבת הקלינטק ל"מנכ  01.07.11  02.09.61  057312340
Sc רפואית ביו בהנדסה.  

 Netafim Brasil( ברזיל נטפים ל"מנכ
Sistemas E Equipamentos De 

Irrigacao Ltda.(  
 שגב 5

  חוסטיק
 ל"וסמנכ החברה מזכיר  01.07.11  26.7.72  029478138

  כספים
 במנהל. B.A, חשבון רואה  לא  לא

 בחשבונאות התמחות עסקים
  למנהל המכללה מטעם

  ל כספים של החברה"סמנכ

רותם  .6
  יואלי

במדיניות ) M.A(תואר שני   לא  לא  ל חטיבת הבטחון"מנכ  1.9.2012  8.2.71  027998756
אוניברסיטת , ציבורית למנהלים

 )B.A(תואר ראשון , .א"ת
חות התמ, במדעי המחשב
המרכז , במנהל עסקים

  .ההרצליי –הבינתחומי 

 ר"יו ,תנועת הצופים, ל"מנכ
 הדירקטוריון של מועצת תנועות הנוער

עוז  .7
  עובדי

, בתעשייה וניהול .M.Aלימודע   לא  לא  ל חטיבת הטלקום"מנכ  1.3.2013  21.7.71  028741148
תואר ראשון  ,בן גוריון' אונ

)B.A( תל ' אונ, במדעי המחשב
  אביב

 VASמנהל חטיבת , סגן נשיא בכיר
  קומברס –וחבר הנהלה 

  קומברס - APACמנהל משרד 
  

  

  



  מורשה חתימה של התאגיד  : ב26תקנה 

: מספר מורשי החתימה הבלעדיים שנקבעו על ידי התאגיד הינם ארבעה, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה

 - ל החברה ויוסף זיידמן"מנכ -מריאן כהן, הדירקטוריוןר "סגן יו -יצחק בן בסט, ר הדירקטוריון"יו - ה חיים מר"ה

ל יכולים לחתום באופן בלעדי בשם החברה והחברות הבנות שלה "הנ. ל משותף ומנהל חטיבת המערכות"מנכ

או /הסכמי החברה ו, המסמכים הנלווים אליהם 'וכו RFPאו /הצעות החברה ו, בכל הקשור למענה למכרזים

  . לעילא  26ל ראה תקנה "מה הניטים בדבר מורשי החתלפר. ל"מסמכים הקשורים לנ

  

  רואי חשבון של החברה  :27תקנה 

  .א"ת, 3עמינדב ' רח, ח"קוסט פורר גבאי את קסירר רו

  

  שינוי בתזכיר או בתקנון  :28תקנה 

בהתאם לחוק ייעול הליכי תקנון החברה אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון  2012במאי  17ביום 

לפרטים אודות נוסח התקנון המתוקן ראה דיווח . 2011 - א"התשע, )תיקוני חקיקה(ה ברשות ניירות ערך האכיפ

  .2012-01-128868: אסמכתא' מס, החברה ממועד זה

  

   המלצות והחלטות הדירקטוריון  :29תקנה 

 לעיל, דוח הדירקטוריון', לפרק ב  16 לפרטים אודות תכניות רכישה עצמית ראה סעיף. 

 לעיל 28ראה תקנה , אודות החלטת הדירקטוריון לתיקון תקנון החברה לפרטים. 

  לעניין החלטות אסיפה כללית מיוחדת בדבר התקשרויות עם נושאי משרה בכירה והתקשרויות עם בעלי

 .בהתאמה, לעיל 22 -ו 21שליטה ראה תקנות 

  ).ב(29 הבשנת הדוח לא התקבלו החלטות דירקטוריון בנושאים המפורטים בתקנ

  

  החלטות החברה  :א 29תקנה 

 - ו 21לעניין החלטות בדבר התקשרויות עם נושאי משרה בכירה והתקשרויות עם בעלי שליטה ראה תקנות  .1

  בהתאמה, לעיל 22

  ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח, פטור .2

החברה פוטרת את , אי המשרהבכפוף להוראות ולסייגים שנקבעו בדין בקשר למתן פטור לנוש -פטור    

בשל נזק שנגרם או , כולה או מקצתה, מאחריות, נושאי המשרה בחברה לרבות בעלי השליטה בה מראש

פטור זה לא יחול בשל כל אחד . שייגרם עקב הפרת חובת הזהירות של אותם נושאי המשרה כלפי החברה

יה לו יסוד סביר להניח שהפעולה למעט אם נושא המשרה פעל בתום לב וה, הפרת חובת אמונים: מאלה

פעולה מתוך כוונה להפיק ; הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות; לא תפגע בטובת החברה

  .קנס או כופר שיוטל על נושאי המשרה; רווח אישי שלא כדין

  

  

חברה מיום ה לדיווח 10ראה סעיף פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לפרטים אודות  -ביטוח  

  . 2012-01-099555: אסמכתא' מס, 2012באפריל  10
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החברה  לדירקטורים ונושאי משרה בחברהלפרטים אודות כתב שיפוי המקובל בחברה  -התחייבות לשיפוי  

 10החברה מיום  לדיווח' ראה נספח ב, או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה/לרבות דירקטורים ו

  . 2012-01-099555: אסמכתא' מס, 2012באפריל 

  

  2013, במרץ 21: תאריך  

  מ"מר תעשיות בע. ח  

        

          
 חיים מר

 ר הדירקטוריון"יו
  יצחק בן בסט  

 ר הדירקטוריון"סגן יו
  ברוק עדי  

  ל"מנכ

      

 



   הדירקטוריון עצמאות

   
  נכון 

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

 .יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1
  

, ימים 90ל אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה ע" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
 הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , לחוק החברות) 10)(ב.(א363כאמור בסעיף 

 תקופת כהונה גם זה ובכלל(הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים בתאגיד שני כיהנו לא בה) בימים(
  ימים 0  :)תוך הפרדה בין הדירקטורים החיצונים השונים, בדיעבד שאושרה

  
  .אופיר פז פינס:  'דירקטור א

  
  .פאול וייסבך:  'דירקטור ב

  
. 2: שאלון זה פרסום למועד המכהנים בתאגיד נכון החיצוניים הדירקטורים מספר

   

  הוראת חובה
  

 רותבהח לחוק 239 סעיף

    .א  .2
 _____ _____  .3:  שאלון זה פרסום למועד מספר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בתאגיד נכון

  

 1סעיף  -חוק החברות 
לתוספת  הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי (
ותקנה , )מומלצות

) א9)(ג(48-ו) א9)(ב(10
 לתקנות הדוחות

    .ב
  -שאלון זה פרסום למועד נכון

  
  -) בעל שליטה -בסעיף זה (בתאגיד שיש בו בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  -

  .בלתי תלויים, לפחות, ןשליש מבין חברי הדירקטוריו
  

  .רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים  -בתאגיד שאין בו בעל שליטה -
  

  

   
 

   .תלויים בלתי מספר מינימאלי של דירקטורים/ 2שיעור בו יכהן בתקנון כי התאגיד קבע  .ג
  

   - יצוין" נכון" הינה אם תשובתכם
  

  ._____ : בתקנון שנקבע תלויים הבלתי מספר הדירקטורים/שיעור
  

  ):לענין כהונת דירקטורים בלתי תלויים(הדיווח  בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד

  x  

 

                                                            
   . 1/3בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין , לדוגמה ,כך. הדירקטורים מספר מסוים מתוך כל -"שיעור"בשאלון זה  2
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  כן �

  לא �

  ).במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

ונמצא כי הם קיימו ) והדירקטורים הבלתי תלויים(בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים  .3
 החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק )ו(-ו )ב(240 ףסעי בשנת הדיווח את הוראת

או (המכהנים בתאגיד וכן מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני ) והבלתי תלויים(
   ).בלתי תלוי

  
 .הנהלת החברה : שערך את הבדיקה האמורה יצוין הגורם -" נכון"הינה  אם תשובתכם

   

√  

 

   

,  241, )ב(240עיפים ס
לחוק  246 -ו. א245

 החברות

במישרין או בעקיפין , למנהל הכללי 3כפופים אינם ,הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל .4
  ).אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים, למעט דירקטור שהוא נציג עובדים(
  

 שלא מספר הדירקטורים יצוין  -) למנהל הכללי כאמורהדירקטור כפוף , קרי( "לא נכון" הינה אם תשובתכם
 ._____ :האמורה במגבלה  עמדו

 3סעיף  -חוק החברות  √
לתוספת  הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי (
  ) מומלצות

 

או בהצבעה /טרם התחלת כל ישיבת דירקטוריון ביקש התאגיד מכל הדירקטורים המשתתפים בדיון ו .5
לפי , בנושא  שעל סדר יומה של הישיבה או ניגוד עניינים שלהם/ו אישי מו של ענייןגילוי לגבי קיו, כאמור
  4.העניין

  
או /השתתפו בדיון ו, או ניגוד עניינים/יצוין האם דירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי ו, בנוסף

לחוק ) ב(278סעיף או הצבעה שלרוב הדירקטוריון היה עניין אישי כאמור ב/למעט דיון ו(בהצבעה כאמור 
  :)החברות

  
  . _____:  או בהצבעה/שיעור הדירקטורים כאמור שהשתתפו בדיון ו. כן �
  
  .)הצבעות שהיו בשנת הדיווח/יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדיונים(

  
x לא .  
 

 x   
 278 -ו 269, 255פים סעי

 רותבהח לחוק

                                                            
  . לעניין שאלה זו "כפיפות"לא ייחשב כ ,עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק 3
  . תאגיד רשאי שלא לענות על שאלה זו, ישום לראשונהבשנת הי 4
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 לבקשת בהתאם, התאגיד חשבון על מקצועי ייעוץ ותישיר להעמיד הדירקטוריון סירב לא ,הדיווח בשנת .6
   .ככל שנתבקש לכך, החברות לחוק) א(266 סעיף לפי דירקטור

 
 ונימוקי לבקשה הדירקטור יפורטו נימוקי –) הדירקטוריון סירב כאמור, קרי" (לא נכון" הינה אם תשובתכם
  ._____: לאמור גילוי ניתן בו המיידי תינתן הפנייה לדיווח לחלופין או, לבקשה היענות-לאי הדירקטוריון

  הדירקטוריון לא נתבקש כאמור(לא רלוונטי.( 

    

 לחוק) א(266 סעיף
 החברות

 נכח לא, משרה בכירה אחר בתאגיד או נושא דירקטור שאינו, )מטעמו מי או/ו לרבות קרובו(השליטה  בעל  .7
  . שהתקיימו בשנת הדיווח בישיבות הדירקטוריון

  
או /ו דירקטוריון או מי מטעמו שאינו חבר/או קרובו ו/בעל שליטה ו, קרי" (לא נכון"הינה אם תשובתכם 

יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות האדם  – )משרה בכירה בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור נושא
  :הנוסף בישיבות הדירקטוריון כאמור

  
  .ד דורה מר"עו: זהות

  
  .יועצת משפטית: תפקיד

  
  ._____): אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו(ט הזיקה לבעל השליטה פירו

  לא Xכן    �: האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (
  

  100%: שיעור נוכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח
  

  )בתאגיד אין בעל  שליטה שאינו דירקטור(לא רלוונטי    �
  

 x   

  לחוק החברות 106סעיף 
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 הדירקטורים וכישורי כשירות

   
נכון

  
  נכון לא

שאינם , קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בתאגיד לאבתקנון התאגיד   .8
   ).נחשבת מגבלה אינהקביעה ברוב רגיל  –לעניין זה ( דירקטורים חיצוניים

   –יצוין ) קיימת מגבלה כאמור, קרי" (לא נכון"ם הינה תשובתכ אם

 

√ 

    ._____ :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   

 כי, היה מינוים יומה סדר שעל הכללית האסיפה זימון למועד עובר שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח הצהירו הדירקטורים כל .9
לא מתקיימות לגביהם  תפקידם וכי ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש והיכולת) תוך פירוטם( הדרושים הכישורים להם יש

) 2(-ו) 1(ולעניין דירקטור בלתי תלוי מתקיים בהם גם האמור בפסקאות , לחוק החברות 227 -ו 226ההגבלות האמורות בסעיפים 
   .לחוק החברות 1שבסעיף " דירקטור בלתי תלוי"להגדרה 

 ._____: לגביהם האמור התקיים שלא הדירקטורים יצוינו שמות  - " לא נכון" הינה אם תשובתכם

   

 תכנית וכן, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד והדירקטורים, חדשים לדירקטורים הכשרה לתאגיד יש תוכנית .10
   .לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד, בין השאר, המותאמת, מכהנים המשך להכשרת דירקטורים

  :הדיווח בשנת עלההופ התוכנית יצוין האם -"נכון"אם תשובתכם הינה 

   כן �

  לא �

 )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

 x )1( 
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 ופעל , החלות על התאגיד התאגידי הממשל הטמעת הוראות על אחראי) הדירקטוריון אדם אחר שמינה או( הדירקטוריון ר"יו .11
  . הדיווח שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון

 . _____: ותפקידו נא ציינו את שמו, )ר הדירקטוריון"חלף יו(האחראי  לתפקיד אחר אדם מינה ןהדירקטוריו אם

 x 

  . ופיננסיתחשבונאיתמומחיותבעלילהיותדירקטורים בדירקטוריון שעליהםשלמזערי נדרשמספרבתאגיד נקבע.א .12

   .1: יצוין המספר המזערי שנקבע -" נכון"אם תשובתכם הינה 
 

 נוספים דירקטורים, ופיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף ,בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד  .ב
  .הדירקטוריון קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי

ופיננסית אינה  אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים נוספים בעלי מומחיות חשבונאית" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
בתאגיד דירקטורים  כיהנו לא בה) בימים( הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , ימים 60עולה על 
  .ימים 0 :כאמור

   
 

  :הדיווח שנת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהנו  .ג

   .4: ופיננסית חשבונאית כשירות בעלי

  .4: מקצועית כשירות בעלי

למעט בתקופת (יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר , ה שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווחבמקר
  .של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח) ימים מקרות השינוי 60זמן של 

_____ _____ 

החברות לענין גיוון הרכב הדירקטוריון  לחוק) ד(239קוימה הוראת סעיף , חיצוני בשנת הדיווחדירקטורמינויבמועד  .א .13
  . משני המינים

   לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח(רלוונטי  לא(  

   

  .חברים משני המינים הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת בכל  .ב

  ._____: בו לא התקיים האמור) בימים(יצוין פרק הזמן  - " לא נכון"אם תשובתכם הינה 

ואולם בכל , ימים 60אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על " נכון"לענות בשאלה זו ניתן 
  .ימים 0 :משני המינים דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה) בימים( הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(תשובה שהיא 

   
 

  : ן למועד פרסום שאלון זהמספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכו  .ג

  . 1: נשים,   8: גברים
_____ _____ 
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   )וכינוס אסיפה כללית(הדירקטוריון  ישיבות

   
 נכון

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

  : הדיווח כל רבעון בשנת במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר  .א   .14
  

  .1):    2012שנת (רבעון ראשון 
  .1                     :       רבעון שני

  .2:                        רבעון שלישי
  .2:                         רבעון רביעי

_____    
_____ 

  
. א224 -ו 98,  97סעיפים 

 לחוק החברות

יצוין שיעור השתתפותו , לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח  .ב
) וכמצוין להלן, לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר -ק זה "בס(יון בישיבות הדירקטור

   ):ובהתייחס לתקופת כהונתו(הדיווח  במהלך שנת שהתקיימו

  ).יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים(

_____  _____ 

שם 
  הדירקטור

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות 
  הדירקטוריון

  

שיעור 
השתתפותו 

בות ועדת בישי
לגבי (ביקורת 

דירקטור 
החבר בוועדה 

  )זו

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות 
הועדה 
לבחינת 
הדוחות 
  כספיים 

שיעור השתתפותו בישיבות 
לגבי דירקטור (ועדת תגמול 

  )החבר בוועדה זו

  חיים מר
100%  

-  -  -  

  100%  אופיר פינס   
100%  

-  
100%  

    

  פאול וייסבך     
100%  100%  100%  100%  

     

  אריאל שנן     
100%  100%  100%  

-       
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  גלית כהן     
100%  

-  -  -       

 יצחק בן בסט     
100%  

-  -  -       

  מריאן כהן     
100%  

-  -  -       

       -  -  -   20%  יוסף זיידמן     

       100%  100%  100%  100%  שלמה וקס     

15. 
 ונושאי הכללי עסקי התאגיד בידי המנהלדיון אחד לפחות לעניין ניהול  הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת

  .עמדתם את להביע הזדמנות להם שניתנה לאחר, נוכחותם בלא, לו הכפופים המשרה

 )2(   5סעיף  -חוק החברות 
לתוספת הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי (
 )מומלצות

16.  
ה השנתית ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפ(בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית 

  ).האחרונה

   הוראת חובה  

  לחוק החברות 60סעיף   
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   הדירקטוריון עצמאות

   
  נכון 

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

 .יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1
  

, ימים 90ם אינה עולה על אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניי" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
 הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , לחוק החברות) 10)(ב.(א363כאמור בסעיף 

 תקופת כהונה גם זה ובכלל(הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים בתאגיד שני כיהנו לא בה) בימים(
  ימים 0  :)ים השוניםתוך הפרדה בין הדירקטורים החיצונ, בדיעבד שאושרה

  
  .אופיר פז פינס:  'דירקטור א

  
  .פאול וייסבך:  'דירקטור ב

  
. 2: שאלון זה פרסום למועד המכהנים בתאגיד נכון החיצוניים הדירקטורים מספר

   

  הוראת חובה
  

 רותבהח לחוק 239 סעיף

    .א  .2
 _____ _____  .3:  לון זהשא פרסום למועד מספר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בתאגיד נכון

  

 1סעיף  -חוק החברות 
לתוספת  הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי (
ותקנה , )מומלצות

) א9)(ג(48-ו) א9)(ב(10
 לתקנות הדוחות

    .ב
  -שאלון זה פרסום למועד נכון

  
  -) בעל שליטה -בסעיף זה (בתאגיד שיש בו בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  -

  .בלתי תלויים, לפחות, רי הדירקטוריוןשליש מבין חב
  

  .רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים  -בתאגיד שאין בו בעל שליטה -
  

  

   
 

   .תלויים בלתי מספר מינימאלי של דירקטורים/ 5שיעור בו יכהן בתקנון כי התאגיד קבע  .ג
  

   - יצוין" נכון" הינה אם תשובתכם
  

  ._____ : בתקנון נקבעש תלויים הבלתי מספר הדירקטורים/שיעור
  

  x  

 

                                                            
   . 1/3בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין , לדוגמה ,כך. הדירקטורים מספר מסוים מתוך כל -"שיעור"בשאלון זה  5
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  ):לענין כהונת דירקטורים בלתי תלויים(הדיווח  בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד
  כן �

  לא �

  ).במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

ונמצא כי הם קיימו ) והדירקטורים הבלתי תלויים(בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים  .3
 החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק )ו(-ו )ב(240 סעיף את הוראת בשנת הדיווח

או (המכהנים בתאגיד וכן מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני ) והבלתי תלויים(
   ).בלתי תלוי

  
 .רההנהלת החב : שערך את הבדיקה האמורה יצוין הגורם -" נכון"הינה  אם תשובתכם

   

√  

 

   

,  241, )ב(240סעיפים 
לחוק  246 -ו. א245

 החברות

במישרין או בעקיפין , למנהל הכללי 6כפופים אינם ,הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל .4
  ).אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים, למעט דירקטור שהוא נציג עובדים(
  

 שלא מספר הדירקטורים יצוין  -) דירקטור כפוף למנהל הכללי כאמורה, קרי( "לא נכון" הינה אם תשובתכם
 ._____ :האמורה במגבלה  עמדו

 3סעיף  -חוק החברות  √
לתוספת  הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי (
  ) מומלצות

 

או בהצבעה /טרם התחלת כל ישיבת דירקטוריון ביקש התאגיד מכל הדירקטורים המשתתפים בדיון ו .5
לפי , בנושא  שעל סדר יומה של הישיבה או ניגוד עניינים שלהם/ו אישי ילוי לגבי קיומו של ענייןג, כאמור
  7.העניין

  
או /השתתפו בדיון ו, או ניגוד עניינים/יצוין האם דירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי ו, בנוסף

לחוק ) ב(278אישי כאמור בסעיף  או הצבעה שלרוב הדירקטוריון היה עניין/למעט דיון ו(בהצבעה כאמור 
  :)החברות

  
  . _____:  או בהצבעה/שיעור הדירקטורים כאמור שהשתתפו בדיון ו. כן �
  
  .)הצבעות שהיו בשנת הדיווח/יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדיונים(

  
x לא .  
 

 x   
 278 -ו 269, 255פים סעי

 רותבהח לחוק

                                                            
  . לעניין שאלה זו "כפיפות"לא ייחשב כ ,עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק 6
  . תאגיד רשאי שלא לענות על שאלה זו, יישום לראשונהבשנת ה 7
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 לבקשת בהתאם, התאגיד חשבון על מקצועי ייעוץ שירותי להעמיד וןהדירקטורי סירב לא ,הדיווח בשנת .6
   .ככל שנתבקש לכך, החברות לחוק) א(266 סעיף לפי דירקטור

 
 ונימוקי לבקשה הדירקטור יפורטו נימוקי –) הדירקטוריון סירב כאמור, קרי" (לא נכון" הינה אם תשובתכם
  ._____: לאמור גילוי ניתן בו המיידי הפנייה לדיווחתינתן  לחלופין או, לבקשה היענות-לאי הדירקטוריון

  הדירקטוריון לא נתבקש כאמור(לא רלוונטי.( 

    

 לחוק) א(266 סעיף
 החברות

 נכח לא, משרה בכירה אחר בתאגיד או נושא דירקטור שאינו, )מטעמו מי או/ו לרבות קרובו(השליטה  בעל  .7
  . שהתקיימו בשנת הדיווח בישיבות הדירקטוריון

  
או /ו דירקטוריון או מי מטעמו שאינו חבר/או קרובו ו/בעל שליטה ו, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 

יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות האדם  – )משרה בכירה בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור נושא
  :הנוסף בישיבות הדירקטוריון כאמור

  
  .ד דורה מר"עו: זהות

  
  .משפטיתיועצת : תפקיד

  
  ._____): אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו(פירוט הזיקה לבעל השליטה 

  לא Xכן    �: האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (
  

  100%: שיעור נוכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח
  

  )ירקטורבתאגיד אין בעל  שליטה שאינו ד(לא רלוונטי    �
  

 x   

  לחוק החברות 106סעיף 

  

 

  

  

  

  

  



29 
  

   הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

   
 נכון

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

  .דירקטוריון ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל  .17

 60ינה עולה על ר דירקטוריון א"אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
 תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , )לחוק החברות) 2.(א363ימים כאמור בסעיף 

  .ימים 0 :ר דירקטוריון כאמור"כיהן בתאגיד יו לא בה) בימים( הזמן
 

   
  הוראת חובה

  
לחוק ) א(94סעיף  

 החברות

  .מנהל כללי בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל   .18

ימים כאמור  90ל אינה עולה על "אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ" נכון"ניתן לענות  בשאלה זו
 בה) בימים( הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , לחוק החברות) 6.(א363בסעיף 

  .ימים 0 :ל כאמור"כיהן בתאגיד מנכ לא
  

   
  הוראת חובה

  
  לחוק החברות 119סעיף 

כפל הכהונה אושר , או מפעיל את סמכויותיו/ל התאגיד ו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"אגיד בו מכהן יובת  .19
  .לחוק החברות) ג(121בהתאם להוראות סעיף 

כפל  את אישרה אשר הכללית אודות האסיפה נא הפנו לדיווח המיידי -" נכון"אם תשובתכם הינה 
  ._____: הפעלת הסמכויות כאמור או/ו הכהונה

 ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור( לוונטילא ר.( 

  

  הוראת חובה

לחוק  121 -ו 95סעיפים 
 החברות

   .הדירקטוריון ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ  .20

  –) ר הדירקטוריון"ל הנו קרוב של יו"המנכ, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 

   

לחוק  121 -ו 95סעיפים 
 החברות

 __________  ._____: המשפחתית בין הצדדיםתצוין הקרבה   .א

  :   לחוק החברות) ג(121הכהונה אושרה בהתאם לסעיף   .ב

  כן � 

  לא �

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

__________ 
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  . למעט כדירקטור, ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד"מכהן כמנכ אינובעל שליטה או קרובו    .21

  ).ין בעל שליטהבתאגיד א(לא רלוונטי  �

 x  לחוק החברות 106סעיף  

 

  

  1. הביקורת ועדת

   
נכון

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

  הוראת חובה    .הדיווח שנת במהלך הביקורת בועדת היו חברים החיצוניים הדירקטורים כל  .22
  

 לחוק החברות 115סעיף 

  הוראת חובה     .חיצוני דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו   .23
  

 לחוק החברות 115סעיף 

  הוראת חובה __________- בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת  .24
  

 לחוק החברות 115סעיף 

  .קרובו או השליטה בעל  .א

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �
   

 

 

  .הדירקטוריון ר"יו  .ב
   

 

  .בשליטתו תאגיד בתאגיד או בידי טההשלי בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  .ג
   

 

  .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור  .ד
   

 

  .השליטה בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו  .ה

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �
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לא נכח בשנת הדיווח , ה בעל שליטה או קרובוובכלל ז, מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת  .25

  . לחוק החברות) ה(115למעט בהתאם להוראות סעיף , בישיבות ועדת הביקורת

   הוראת חובה  
  

לחוק ) ה( 115סעיף 
 החברות

 של שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מנין .26
ואחד מהם לפחות היה דירקטור  בלתי תלויים רוב הנוכחים היו דירקטוריםכאשר , חברי הועדה

   .חיצוני

 ._____: יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור   - " לא נכון"אם תשובתכם הינה 

   הוראת חובה  

לחוק . א116סעיף 
 החברות

לפי , המבקר החשבון ורואה הפנימי המבקרלפחות בנוכחות  אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .27
לעניין ליקויים בניהול העסקי של , של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה ובלא נוכחות, העניין
 .התאגיד

  הוראת חובה   √

לחוק ) 1(117סעיף 
 -חוק החברות , החברות

לתוספת  הראשונה  6סעיף 
הוראות ממשל תאגידי (

 )מומלצות

או /הועדה ו ר"יו היה זה באישור, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .28
  . )לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו(לבקשת הועדה 

  

   הוראת חובה  

לחוק ) ה( 115סעיף 
 החברות

 התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן בשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת לגבי .29
  .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים בקשר

 

  הוראת חובה  √

 לחוק החברות) 6(117סעיף 

  

   הכספיים הדוחות לאישור המקדימה בעבודתה) הועדה - להלן (הועדה לבחינת הדוחות הכספיים  תפקידי

   
נכון

  
 נכון לא

  
  נורמטיביתמסגרת 
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 זמן הדירקטוריון בפני שהוגשו בשנת הדיווח הובאו הכספיים לדוחות בנוגע הועדה של המלצותיה  .א  .30
  . ודיווחה לו על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבחינה, לפני הדיון בדירקטוריון סביר

     
  הוראת חובה

  

לתקנות אישור ) 3(2תקנה 
והנחיית , הדוחות הכספיים

יין הליך אישור גילוי בענ
  . הדוחות הכספיים

 

אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות לקראת ישיבת ) בימים(יצוין פרק הזמן   .ב
  .ימים 3: הרבעוניים או התקופתיים הדוחות הדירקטוריון בה יאושרו

__________ 

  

  .ג

למועד אישור הדוחות מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון 
  : הכספיים

  .3):    2012שנת (דוח רבעון ראשון 
  .3:                            דוח רבעון שני

  .3:                       דוח רבעון שלישי
  .3:                                   דוח שנתי

  

_____  

  
  

_____ 

והמבקר הפנימי קיבל הודעות , ישיבות הועדה והדירקטוריון לכל הוזמן התאגיד של המבקר החשבון רואה  .31
 המתייחסים לתקופות הנכללות בשנת התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, על קיום הישיבות כאמור

  .הדיווח

    הוראת חובה  
  

תקנה , לחוק החברות 168סעיף 
לתקנות  אישור הדוחות ) 2(2

 .הכספיים

 _____  _____  :להלן המפורטים התנאים כל, וחהתקיימו בכל שנת הדיו בועדה  .32

  הוראת חובה
  

לתקנות אישור הדוחות  3תקנה 
  .הכספיים

      ).במועד הדיון  בועדה ואישור הדוחות כאמור(מספר חבריה לא פחת משלושה   .א  

    .ב  

לענין כהונת חברי ועדת (לחוק החברות ) ג(- ו) ב(115התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף 
  ).ורתביק

    

      .ר הועדה הוא דירקטור חיצוני"יו  .ג  

      . כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים  .ד  

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים   .ה  
  .  הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
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      .הצהרה עובר למינויםחברי הוועדה נתנו   .ו  

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו   .ז  
  .דירקטורים בלתי תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות

    

יפורט אילו מהתנאים , לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו" לא נכון"אם תשובתכם הנה   
 _____ _____  ._____: א התקייםכאמור ל

  

  מבקר  חשבון רואה

   
 נכון

  
 לא נכון

  
  מסגרת נורמטיבית

הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון )או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו(הביקורת ועדת .33
הינם , הדיווח שנתב הביקורת שעות להיקף ושכר טרחתו ביחס בשנת הדיווח המבקר בגין שירותי ביקורת

 .נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה

     
 לחוק החברות) 5(117סעיף 

 את) או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו(העבירה ועדת הביקורת , טרם מינויו של רואה החשבון המבקר .34
  .המבקר החשבון רואה היקף עבודתו ושכרו של עם בקשר, לאורגן הרלוונטי בתאגיד  המלצותיה

 בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר( לא רלוונטי.(  

או /ו(יצוין האם האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצות ועדת הביקורת  - " נכון"אם תשובתכם הינה 
  ):הועדה לבחינת הדוחות הכספיים

  כן �

תוך ציון (וונטי נא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כיצד האורגן הרל, "לא"במקרה שהתשובה היא (לא  �

  ).הניח דעתו בקשר עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקר) זהותו

  ).במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

  

  לחוק החברות) 5(117סעיף   

עבודתבחנה בשנת הדיווח כי לא הייתה מגבלה על)או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו(הביקורת ועדת .35
  .המבקר החשבון רואה

 )3(     חוק ניירות ערך ותקנותיו
דוחות מבוקרים "לעניין (
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  ")כדין   

36.   

 המבקר החשבון רואה בשנת הדיווח עם דנה )הועדה לבחינת הדוחות הכספיים או/ו( הביקורת ועדת
  .והשלכותיהם הביקורת בממצאי

V     לתקנות אישור  2תקנה
חוק , הדוחות הכספיים

לתוספת  6סעיף  -החברות 
אות ממשל הור(הראשונה 

  ) תאגידי מומלצות

טרם מינויו של רואה החשבון , הניחה את דעתה )או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו( הביקורת ועדת .37
  .ומורכבותו התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע בדבר התאמת כשירותו, המבקר

 בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר( לא רלוונטי.(     

חוק ניירות ערך ותקנותיו     
דוחות מבוקרים "לעניין (

  ")כדין

38.   

כרואה חשבון (נא פרטו את מספר השנים בהם מכהן השותף המטפל במשרד רואה החשבון המבקר בתפקידו 
  ]נא בדקו עם נועם.[_____ ):מבקר בתאגיד

  
_____  

  
_____  

חוק ניירות ערך ותקנותיו 
דוחות מבוקרים "לעניין (

  ")ןכדי

39.   

  .רואה החשבון המבקר השתתף בשנת הדיווח בכל ישיבות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים אליהן הוזמן

      לחוק ) ב( 168סעיף
לתקנות   2תקנה , החברות

  אישור הדוחות הכספיים  

  

  עניין בעלי עם עסקאות

   
 נכון

  
 לא נכון

  
  מסגרת נורמטיבית

40.   

שעניינו עסקאות בעלי עניין על מנת להבטיח כי עסקאות כאמור , די ועדת ביקורתשאושר בי, התאגיד אימץ נוהל
 . יאושרו כדין

  x  )4(   

,       255, 253, 117סעיפים 
 לחוק החברות 270-278

41. 

 

  

 .ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול-מועסק על אינו) לרבות חברה שבשליטתו(בעל השליטה או קרובו 

) בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול, קרי" (לא נכון"תשובתכם הינה  אם
   –יצוין 

 X   

 לחוק החברות) 4(270סעיף 
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.   2): לרבות חברות שבשליטתם(או קרובו /ידי התאגיד מקרב בעל השליטה בו ו-מספר המועסקים על  -
  : ים הקבועים בדיןאו שירותי הניהול כאמור אושרו בידי האורגנ/האם הסכמי העסקה ו  -

 כן  

  לא         �

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

._____). בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

  ).בתחום אחד או יותר(עסקים נוספים בתחום פעילותו של התאגיד  איןלבעל השליטה , למיטב ידיעת התאגיד .42
 :יצוין האם נקבע הסדר לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה בו –" כוןלא נ" אם תשובתכם הינה 

   כן  �

  לא  �

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

     

, לחוק החברות 254סעיף 
לחוק ניירות ערך  36סעיף 

 )פרט חשוב למשקיע הסביר(

  

. במסגרתה כלולה תכנית הכשרה לדירקטורים") תכנית האכיפה: "להלן(מוץ תכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות ערך החברה נמצאת בשלבים מתקדמים של אי )1(
 .יובהר כי בשנת הדיווח לא מונו דירקטורים חדשים בחברה

 . עמדתם את להציג נתבקשו המשרה שנושאי מבלי נערך הדוח בשנת החברה דירקטוריון שקיים הדיון )2(

 .ביחס לשנת הדיווח 2013, ם בחודש ינוארהדיון האמור התקיי )3(

 .הנוהל נכלל במסגרת תכנית האכיפה כאמור )4(

 

  פאול וייסבאך: ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים"יו      אופיר פינס: הביקורת ועדת ר"יו              חיים מר: הדירקטוריון ר"יו

2013במרץ   21 :תאריך החתימה



  1

  

  

  

  

  ופרק 

הדיווח דוח בדבר בקרה הפנימית על 

  31.12.12הכספי ועל הגילוי ליום 



  2

  ):א(ב9 תקנה לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר שנתי דוח

 והתקיימותה לקביעתה אחראית, ")התאגיד: "להלן(מ "בע תעשיות מר. חבפיקוח הדירקטוריון של , ההנהלה

  :חברי ההנהלה הם, לעניין זה. בתאגיד לויהגי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של

  ל"מנכ ,עדי ברוק .1

 ל כספים"סמנכ ,שגב חוסטיק .2

  

 המנהל בידי תוכננו אשר, בתאגיד הקיימים ונהליםפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות  בקרה

 התפקידים את לבפוע שמבצע מי בידי או, פיקוחם תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא הכללי

אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח , דירקטוריון התאגיד בפיקוח, האמורים

ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם , הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין

  .כונת הקבועים בדיןמסוכם ומדווח במועד ובמת, מעובד, על פי הוראות הדין נאסף

  

, כאמור לגלותו נדרש שהתאגיד מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלים בקרות, השאר בין, כוללת הפנימית הבקרה

 למי או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ולנושא הכללי למנהל לרבות, התאגיד להנהלת ומועבר נצבר

 לדרישת בהתייחס, המתאים במועד החלטות קבלת לאפשר כדי וזאת, האמורים התפקידים את בפועל שמבצע

  .הגילוי

  

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

  .תתגלה או תימנע בדוחות מידע השמטת או מוטעית שהצגה

  

 הגילוי ועל הכספי הדיווח לע הפנימית הבקרה של והערכה בדיקה ביצעה, הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה

צעה ההנהלה יהערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שב .שלה והאפקטיביות בתאגיד

  :בדיקת בקרות בתהליכים הבאים בפיקוח הדירקטוריון כללה

 ;)ELC(בקרות ברמת הארגון  .1

 ;עריכת ואישור הדוחות הכספיים, עיבוד, בקרות על איסוף .2

 ;)ITGC(סביבת המחשוב בקרות על  .3

תהליך : תהליכים אשר זוהו על ידי הנהלת החברה כתהליכים מהותיים לדיווח הכספים והגילוי .4

 .תהליך ההוצאות ותהליך השכר, תהליך מלאי, ההכנסות

  

הדירקטוריון והנהלת , בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ההנהלהבהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה 

 אהי 2012בדצמבר  31כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום , למסקנה הגיעו התאגיד

  .אפקטיבית
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  מנהלים הצהרות  .א

  :)1)(ד(ב9לפי תקנה  כללי מנהל הצהרת  

  :מצהיר כי עדי ברוק, אני  

  ;")תהדוחו: "להלן( 2012 לשנת") התאגיד: "להלן( מ"מר תעשיות בע. חאת הדוח התקופתי של  בחנתי .1

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

 מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית

 ;הדוחות לתקופת בהתייחס

 הבחינות מכל, נאות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי .3

 ולתקופות לתאריכים התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות

 ;הדוחות מתייחסים שאליהם

, התאגיד שלוהדוחות הכספיים לדירקטוריון ולוועדת הביקורת , לרואה החשבון המבקר של התאגיד גיליתי .4

 :הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לגבי ביותר תהעדכני הערכתי על בהתבסס

 על הפנימית הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את  .א

, לעבד, לאסוף התאגיד של יכולתו על לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח

 הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות ספק להטיל בו שיש פןבאו כספי מידע על לדווח או לסכם

 – וכן; הדין להוראות בהתאם הכספיים

 או במישרין לו שכפוף מי או יללכהל ההמנ מעורב שבה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל  .ב

 ;ילויהג ועל הכספי הדיווח על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים

 :בתאגיד אחרים עם יחד או לבד, אני .5

 להבטיח המיועדים, פיקוחי תחת ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי  .א

דוחות ( ערך ניירות בתקנות כהגדרתן שלו מאוחדות חברות לרבות, לתאגיד המתייחס מהותי שמידע

 בפרט, המאוחדות ובחברות בתאגיד אחרים ידי על לידיעתי מובא, 2010-ע"תשה, )שנתיים כספיים

 – וכן; הדוחות של ההכנה תקופת במהלך

 להבטיח המיועדים, פיקוחי תחת ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי  .ב

 לרבות, הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן

 ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם

 את זה בדוח והצגתי, הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של האפקטיביות את הערכתי  .ג

  .הדוחות למועד כאמור הפנימית הבקרה של האפקטיביות לגבי וההנהלה הדירקטוריון מסקנות

  

  .דין כל פי לע אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
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  :)2)(ד(ב9לפי תקנה  הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

  :מצהיר כי שגב חוסטיק, אני

") התאגיד: "להלן(מ "בע מר תעשיות. חאת הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  בחנתי .1

 ;")הדוחות: "להלן( 2012 לשנת

 עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע פייםהכס הדוחות, ידיעתי לפי .2

 נכללו שבהן הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית

 ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם

, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי .3

 מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את

 ;הדוחות

, התאגיד שלוהדוחות הכספיים לדירקטוריון ולוועדת הביקורת , לרואה החשבון המבקר של התאגיד גיליתי .4

 :הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית ערכתיה על בהתבסס

 על הפנימית הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את  .א

, בדוחות הכלול האחר הכספי ולמידע הכספיים לדוחות מתייחסת שהיא ככל הגילוי ועל הכספי הדיווח

 כספי מידע על לדווח או לסכם, לעבד, לאסוף התאגיד של יכולתו על לרעה להשפיע סביר באופן העלולים

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

 או במישרין לו שכפוף מי או הכללי המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל  .ב

 ;הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים רביםמעו

 :בתאגיד אחרים עם יחד או לבד, אני .5

 להבטיח המיועדים, פיקוחי תחת ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי  .א

 כספייםדוחות ( ערך ניירות בתקנות הגדרתןכ שלו מאוחדות חברות לרבות, לתאגיד המתייחס מהותי שמידע

 מובא, בדוחות הכלול אחר כספי ולמידע הכספיים לדוחות רלוונטי שהוא ככל, 2010-ע"תשה, )שנתיים

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

 להבטיח המיועדים, פיקוחנו תחת ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי  .ב

 בהתאם לרבות, הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן

 ;מקובלים חשבונאות לכללי

 לדוחות מתייחסת שהיא ככל, הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של האפקטיביות את הערכתי  .ג

 לפני הובאו כאמור הערכתי לגבי מסקנותיי; הדוחות למועד בדוחות הכלול האחר הכספי ולמידע הכספיים

 .זה בדוח ומשולבות וההנהלה הדירקטוריון

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

                  

            2013, במרץ 21

  כספיםל "סמנכ, שגב חוסטיק                
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