
 

 

 

 

 

 סומוטו לימיטד

 
 5201, בספטמבר 30ליום 

 
 

תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( כהגדרתו ב לאור עמידת החברה בהגדרת המונח "תאגיד קטן",
, לאמץ את כל ההקלות 2014בנובמבר,  11החליט דירקטוריון החברה ביום  ,"התקנות"( )להלן: 1970-התש"ל

ביחס ל"תאגיד קטן" )"ההקלות"(, אם וככל שתהיינה רלוונטיות לחברה, כדלקמן: )א( ביטול  תקנותבשנקבעו 
החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; )ב( העלאת סף המהותיות 

(; )ג( העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות 10%)חלף שיעור של  20%-בקשר עם צירוף הערכות השווי ל
; )ד( פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות )פרטים בדבר חשיפה לסיכוני 40%-מהותיות לדוחות ביניים ל

 שוק ודרכי ניהולם, "דוח גלאי"(.
עד החלטת הדירקטוריון ואילך, וזאת מבלי לגרוע מיכולת החברה לשנות בעתיד יישום ההקלות כאמור הינו החל ממו

 .את בחירתה ביחס ליישום ההקלות
 

 
 
 

 2015 ,בספטמבר 30תאריך המאזן: 
  

 2015 ,בנובמבר 16 :תאריך הדוח
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 30ביום  ושלושה חודשים שנסתיימותשעה של  לתקופות לימיטד סומוטודוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

 2015, בספטמבר

 ,נכבדים מניות בעלי

, "(תקנות הדוחות)להלן: " 1970 –לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים( התש"ל  בהתאם

לתשעת  את נתוני הפעילות של החברה"( הדוח התקופתיבדוח תקופתי זה )להלן: "הרינו מתכבדים לסקור 

. דוח "(תקופת הדוח)להלן ביחד: " חהדו ולתאריך 2015 ,בספטמבר 30יום ב מולרבעון שהסתייהחודשים ו

 .2015 ,נובמברב 16זה אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום 

, אשר 2014בדצמבר,  31יש לקרוא דוח זה בקשר עם הדוח התקופתי של החברה לתקופה המסתיימת ביום 

 "(. הדוח התקופתיהלן: ")ל 2015-01-051277, מס' אסמכתא: 2015במרס,  15פורסם ביום 

 Genieo Innovationsהון המניות של  100%, השלימה החברה את רכישת 2014באוגוסט,  31ביום 

Ltd. " :להלן(Genieo" "או "ג'ניו )בעלי מניות מ Genieoלהלן: "עסקת רכישת ג'ניו"(. נכון  לשעבר(

-ה כתתמורת העסקה הכוללת היחברת בת בבעלות מלאה של החברה. הינה  Genieoלמועד דוח זה, 
 מיליון דולר ארה"ב.  34.1

, 2015ביוני,  1במסגרת התשלום הדחוי, כהגדרתו בהסכם עסקת רכישת ג'ניו, החברה שילמה ביום 
, הוקצו מניות רגילות של 2015ביוני,  14מיליון דולר ארה"ב במזומן, וכן ביום  1לניצעי ג'ניו סך של 

דולר ארה"ב. נכון למועד דוח רבעוני זה, לחברה נותרה  6,028,849סומוטו, המשקפים שווי של 
   . במזומן דולר ארה"ב 971,151, סך כולל של 2015בדצמבר,  1התחייבות לשלם לניצעי ג'ניו ביום 

 2013 לשנת הכספיים הדוחות, הדירקטוריון דוח, Genieo פעילות לרבות, העסקה של מפורט לתיאור
 שפרסמה מיידים דיווחים ראו, 2014, ביוני 30יום ו 2014, במרץ 31 ביום תוהמסתיימ ותולתקופ
, 2014-01-120951-ו, 2014-01-120948, 2014-01-120942: אסמכתא' מס, 2014, ביולי 25 ביום החברה

 דרך על המובאים ,2014-01-144513-ו 2014-01-144501: אסמכתאות' מס, 2014, באוגוסט 28 ומיום
, 2014-01-147066אסמכתאות: , מס' 2014באוגוסט,  31או דיווחים מיידים מיום כמו כן , ר . ההפניה

2014-01-147147 ,2014-01-147399 ,2014-01-147411 ,2014-01-147327 ,2014-01-147336 ,2014-
 .2014-01-147327-ו 01-147537

 
בפעילות העסקית של החברה המאוחדת בהשוואה  חל גידולזו, בתשעת החודשים הראשונים של שנה 

 .בשורת הרווח התפעוליוהן בשורת ההכנסות הן תקופה המקבילה אשתקד, בלתוצאות המאוחדות 

מיליון דולר והרווח  22.9 -עמדו על כ 2015הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

 מיליון דולר. 7.3 -התפעולי לפני הפחתות עמד על כ

מיליון דולר והרווח התפעולי לפני  6.2 -עמדו על כ 2015של שנת  ות החברה ברבעון השלישיהכנס

 מיליון דולר. 1.9 -הפחתות עמד על כ

 החברה הנהלת. Appleהתמודדה החברה עם השפעת ההודעות של חברת  זו שנה של הראשוןברבעון 

האתגרים הטכנולוגיים כפי שעלו  קריכי סיימה להתמודד עם ע ,בעבר שדיווחה כפי, מעריכה

 ."(Apple)להלן "הודעות  להלן 15.2מההודעות האמורות. לפרטים נוספים ראו סעיף 

במהלך הרבעון השלישי של השנה הגדילה החברה את קצבי ההפצה בסביבה זו לעומת הרבעון השני 

 של השנה. 

מוצריה  שלהחלה החברה להגדיל את קצבי ההפצה  שניה רבעוןהבשלהי כפי שדיווחה החברה בעבר, 

 תוהודע ממועד החלאלה  םמוצרי שלבהשוואה לקצבי ההפצה  Appleהמותקנים על ידי משתמשי 

Apple.  

במהלך הרבעון הראשון ובמרבית הרבעון השני את קצבי ההפצה על מנת  הפחיתה החברהכאמור, 

 לגידול ערכותהיה את השלימה השני הרבעון במהלך לבנות תשתיות ההולמות הפצה מסיבית יותר.

 .כעת שקורה כפי בהפצה משמעותי
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בסביבת המובייל ורואה בפעילות זו מנוע צמיחה  ההחברה מרכזת מאמצים בהרחבת פעילות

 עמדוהכנסות החברה מפעילות המובייל . הן ע"י צמיחה אורגנית והן ע"י מיזוגים ורכישות ,משמעותי

שנת  של לתקופה המקבילהבהשוואה  ,דולר מיליון 3.1 -כ עלהחודשים הראשונים של השנה  בתשעת

  .זו מפעילות הכנסות נרשמו לא בה 2014

במטרה להרחיב את פעילותה ויכולותיה  האסטרטגית תכניתה מימושתקדמת במ החברה

 .2015עוד במהלך שנת  הרכיש עסקת להשליםו הטכנולוגיות בתחום זה

, הערכות בדבר Appleבקשר עם הודעות הערכות החברה  בפרטו, לעילשהוצגו  כפיהחברה  הערכות

ת המוצרים של החברה, הערכות בקשר לפעילות בסביבת המובייל ובאשר היקף הפצב שינוי

ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם  הערכותתחזיות,  הינן, 2015להתממשות עסקת רכישה בשנת 

, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם 1968-שכ"חבחוק ניירות ערך הת

, חלקן או כולןלהתממש,  שלא עשויות אלו הערכותבכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. 

/או ו החברה בשליטת אינם אשר, שונים מגורמים כתוצאה, שהוערך מכפי שונה באופן להתממש או

  .התקופתי לדוח' א לפרק 35 בסעיף הנזכרים הסיכון מגורמי אילו אי התממשות

הנתונים להלן כוללים ) 2015, בספטמבר 30ביום  ושנסתיימ עיקרי תוצאות הפעילות לתקופות

  (:הקבוצהנתונים מאוחדים של 

בספטמבר  30 יוםלתקופה של תשעת החודשים שהסתיימו במאוחדות  הכנסות מיליון דולר 22.9 .א

  .(2014בשנת  ההמקביל תקופהב 17.8כנסות של הלעומת  29%-)גידול של כ 2015

רבעון ב 8.1כנסות של לעומת ה 23.6%-של כקיטון לרבעון )מאוחדות  הכנסות מיליון דולר 6.2

 .(2014המקביל בשנת 

לתקופה של תשעת החודשים שהסתיימו  הפחתות לפני מאוחד תפעולימיליון דולר רווח  7.3 .ב

מיליון דולר  6.7 -)גידול של כ מההכנסות 31.7%-שיעור של כ המהווה, 2015בספטמבר  30 יוםב

  .(2014בשנת  בתקופה המקבילהמיליון דולר  0.6 -תפעולי של כרווח לעומת 

 30.5% -שיעור של כ המהווה, לרבעון הפחתות לפני מאוחד תפעולימיליון דולר רווח  1.9

מיליון דולר ברבעון  1.7 -תפעולי של כרווח מיליון דולר לעומת  0.2 -)גידול של כ מההכנסות

 .(2014המקביל בשנת 

 יוםבתקופה של תשעת החודשים שהסתיימו ב מיליון דולר תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 5 .ג

 .2015בספטמבר  30

 ברבעון. מיליון דולר תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 3 .ד

 .מיליון דולר במזומן מוגבל 0.8 -כ מתוך סכום זה, ושווי מזומנים מזומנים מיליון דולר 10.9  .ה

 מתאגיד בנקאי. מיליון דולר, מיתרת ההלוואה לזמן קצר 0.8 -כבמהלך הרבעון החברה פרעה  .ו

בדצמבר  31ליום  עובדים 75 לעומתעובדים  44 ליום הדוח בקבוצה מועסקיםצמצום עלויות,  .ז

2015. 

'ניו אישור מרשות המסים בישראל, מחלקת ג, הומצא ל2015ביוני,  11ביום  -הטבת מס לג'ניו .ח

בהתאם לסעיף  חוקי עידוד, החטיבה המקצועית, המכיר בג'ניו חדשנות בע"מ, כ"מפעל תעשייתי"

 . 1959-לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 51

וכן, הוכרו  16%מפעל תעשייתי, ג'ניו תחויב בשיעור מס חברות מופחת של בהתאם להגדרת ג'ניו כ

. תוקף האישור עד כאמור הכנסותיה של ג'ניו כ"הכנסה מועדפת", בהתאם להגדרת המונח בחוק

לרבות בקשר עם  ,, בהינתן והחברה תעמוד בתנאים המפורטים באישור ובחוק2018וכולל שנת 

באם לא תעמוד החברה בתנאים האמורים,  .'ניו ושיעור הייצוא מסך הכנסותבגכמות המועסקים 
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 .26.5%יעור המס בו תחוייב החברה יהיה שעור מס חברות רגיל העומד על ש

הינה הפחתת שיעור המס האפקטיבי  האישור והחוק, 'ניו בתנאיג לעמידת בכפוף, השפעת האמור

 בו תישא החברה.

 חוציכוללים והפצת אפליקציות  פתרונותהדוחות הכספיים משקפים פעילות הקבוצה של  .ט

 .Win ,Apple Mac ,Android ,iPhone: פלטפורמות

עוד במהלך  רכישה תעסק להשלים במטרהמאמצים  להשקיעממשיכה  החברה -ורכישות מיזוגים .י

ובתחומי פעילות המשיקים  המובייל בסביבתכאמור  בעסקה בעיקר ומתמקדת, 2015שנת 

 .על גבי מובייל ואיהווידאו בכלל ותחום יהווידובפרט בתחום  לפעילות החברה

החברה משקיעה משאבים בתחום המובייל, תחום בו החברה צופה  -המובייל של החברה פעילות .יא

הדוח מירב הפעילות בתחום המובייל של החברה מתרכז  לתאריךבעתיד. נכון גידול משמעותי 

 בהפצת אפליקציות מובייל של מגוון מפתחים, מרביתם בתחום המשחקים.

ים ישירים של מפתחי אפליקציות וכן על ידי החברה מקיימת פעילות זו על ידי החתמת מפרסמ

ים והפצתם ישירות דרך אתרים בעלי תנועת גולשי מובייל, יסינדיקציה של הצעות מצדדים שליש

דרך רשתות פרסום של תנועת מובייל, דרך בעלי אפליקציות, דרך בורסות הפרסום 

(programmatic)  וכן דרך פלטפורמות הפרסום הגדולות כדוגמתAdmob ( ושל )גוגל- Facebook. 

החתמת מפרסמים חדשים בעלי בין השאר, בפעילות זו כוללים עימם מתמודדת החברה האתגרים 

ידך. החברה תקציבים משמעותיים ובמחירים תחרותיים מחד וסינון איכות שטחי הפרסום מא

על ידי צד שלישי ובמערכת סינון אוטומטיות של איכות שטחי הפרסום  משקיעה במערכות זיהוי

 היא רוכשת. םאות

ל בפרט כתחום בעל על גבי מוביי ואיהווידאו בכלל ותחום יכמו כן החברה זיהתה את תחום הוויד

מהגדלת תקציבי פרסום הכוללים ווידאו לגולשי הרשת על גבי המחשב ועל המונע צמיחה חזקה 

החברה החלה ותמשיך להשקיע בתחום זה מתוך כוונה לבנות אותו כמרכז הכנסות  גבי המובייל.

 .שמעותי בשנים הקרובותחים מווור

פעילות החברה בתחום הפצת אפליקציות בסביבת מיקרוסופט  - PC Windowsבסביבת  פעילות .יב

. רגולציה זו האחרונות בשנתיים מתמשכת( עוברת תהליך של רגולציה PC- Windowsווינדוס )

מתבצעת על ידי חברות כגוגל ומיקרוסופט אשר מפעילות טכנולוגיות המוטמעות בתוך הדפדפן 

על מנת לבדוק ולעצור מערכות התקנה חכמות הפועלות  וזאתומערכת ההפעלה שלהן בהתאמה, 

בתחום. כתוצאה מכך החברה איננה משקיעה משאבים בתחום זה ומרכזת את השקעותיה בתחום 

. נכון ליום פרסום הדו"ח חלקן אוימובייל ובתחום הוויד , OSX אפליקציות בסביבת אפלהפצת 

 15% -בכמסתכם הכנסות החברה מתחום הפצת אפליקציות בסביבת מיקרוסופט ווינדוס של 

 .מהכנסות החברה

 .כפי שהציגה בעבר פרופורמה, החברה לא נדרשת עוד להציג נתוני פרופורמה נתוני .יג

לדו"ח התקופתי, בחודשים האחרונים מזהה החברה מגמה  35 -ו 8.8לסעיפים  בהמשך -רגולציה .יד

, אשר כוללת בין היתר Googleורמת הפרסום של פשל הקשחת הרגולציה המתבצעת על ידי פלט

הגבלת יכולת הפצת תוכנות שלא באתרים של מפתחי התוכנות וכן הגבלת קמפיינים פרסומיים 

כאמור עשויה להשפיע על תוצאות הפעילות של החברה, להפצת תוכנות. הקשחת הרגולציה 

לכללים  בכפוף ,Googleאום עם י, בתומחייבת אותה למצוא פתרונות שוטפים ומתן מענה

 .Googleשנקבעים על ידי 
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מרכז חדשנות לתחום המדיה  2015החברה הקימה בשלהי הרבעון השני של שנת  -מרכז חדשנות .טו

פותחים מוצרים וטכנולוגיות שישמשו את החברה בפעילותה הדיגיטלית ותעשיית האינטרנט בו מ

. נכון במטרה להרחיב את היצע פתרונותיה ואת הערך המוסף הניתן למשתמש הקצה העסקית

כן ו ,והמובייל Apple- Macלמועד פרסום הדוחות מפתחת החברה מוצרים וטכנולוגיות לסביבות 

צמיחה  מרכז זה יהווה מנועחברה שואפת שהמשלימות לפעילותה זו.  טכנולוגיותבוחנת רכישת 

 ופועללפעילות החברה. בראש המרכז עומד מר ירון פישמן, שהצטרף לחברה במועד רכישת ג'ניו 

עסק מרכז ברבעון זה  .כראש מרכז החדשנות בנוסף לפעילותו הטכנולוגית והמוצרית בג'ניו

על מנת המאפשרת זיהוי כוונות שימוש שונות מצד המשתמש חדשנות בפיתוח טכנלוגיה חדשה ה

עם  אלה יחדמשימות יום יומיות מורכבות לפשוטות ונגישות. המערכת המושקת בימים  להפוך

בקו  קלה, והשקה ותמיכה ותלחברה יכולות פיתוח מהיר ותמספר אפליקציות חדשות מעניק

פעילות  מיפן שוטף עם חברות מתחו. כמו כן, מנהל מרכז החדשנות נפגש באוהמוצרים החדש

 או רכישת טכנולוגיות משלימות.ו/החברה על מנת לבנות שיתופי פעולה 

 בשנת עוד מיזוג עסקת השלמת צפי( 1המובאות בסעיף זה לעיל, ובפרט באשר ל: ) החברה הערכות

 הפעילות צמצום( 3; )המובייל בתחום הפעילות הרחבת( 2; )החברה תחזית על והשפעותיה 2015

 הינן חדשנות למרכז ביחס החברה כוונות( 5)-ו ;Google( הרחבת הרגולציה על ידי 4; )PC-ה בתחום

 וודאית אינה התממשותן אשר, 1968-"חהתשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע

 או כולן ,תתממשנה כאמור החברה הערכות כי וודאות כל . איןבלבד החברה בשליטת מצויה ואינה

 תלותם בשל ,היתר בין וזאת ,החברה ידי על שנצפו מכפי שונה באופן שתתממשנה או ,חלקן

ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  החברה בשליטת שאינם חיצוניים בגורמים

  לפרק א' לדוח התקופתי. 35

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד  .1

 Somoto Limitedוהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים בשם  2009בפברואר,  23החברה נוסדה בתאריך 

השלימה החברה הנפקה ציבורית ראשונה בבורסה לניירות  2013באוגוסט  1"(. ביום החברה)להלן: "

ל ערך בתל אביב בע"מ והפכה לחברה ציבורית. נכון למועד הדוח, החברה פועלת למתן שירותי הפצה ש

 . Mobile iOS -ו PC Win ,PC Mac ,Mobile Androidתוכנות ואפליקציות בסביבת 

 :, כדלקמןבנות בבעלות מלאה חמש לחברההדוח, נכון למועד 

 ."(ישראל סומוטוסומוטו ישראל בע"מ אשר מקום התאגדותה בישראל )להלן: " .א

"(. סומוטו סומוטו הונג קונגלימיטד אשר מקום התאגדותה בהונג קונג )להלן: "סומוטו הונג קונג  .ב

 .עסקית בפעילותטרם החלה הדוח למועד  נכון, ו2013הונג קונג התאגדה בחודש מאי, 

"(, אשר מוביילסומוטו גם: "  )להלן  mobile-טאבאטו בע"מ, חברה פרטית העוסקת בתחום ה .ג

 . 2014 ,מאיב 1-נרכשה על ידי החברה ב

 ישראלית פרטית טכנולוגית חברה, ("ג'ניואו " "Genieo)להלן: " .Genieo Innovations Ltd .ד

 . 2014באוגוסט,  31, אשר רכישתה הושלמה ביום האינטרנט בתחום הפועלת

 אין, הדוחנוסדה חברת בת אשר מקום התאגדותה בארצות הברית. נכון למועד  2015מרץ בחודש  .ה

    , וכן טרם החלה בפעילותה העסקית.כלשהם נכסים הבת חברת בידי



 

 

 מצב כספי  .2

 בספטמבר 30ליום  
 )אלפי דולר ארה"ב(

לשנה שהסתיימה ביום 
 2014 בדצמבר 31

 )אלפי דולר ארה"ב(
 החברה הסברי

2015 2014 
יתרת מזומנים 

 ושווי מזומנים
 2014 בדצמבר 31של החברה בין הימים מזומנים ושווי המזומנים הגידול ביתרת ה .1.1 7,472 2,843 10,131 

 5,047-בסך של כ מפעילות שוטפת מתזרימי מזומנים נובע 2015 ספטמברב 30-ל
אלפי דולר, התאמה  2,950-מרווח נקי בסך של כ הבעיקר תאלפי דולר אשר מורכב

של  נטו קיטוןהפחתות נכסים בלתי מוחשיים וכן מ הנובעת 3,354-לרווח בסך של כ
 . אלפי דולר בשינויים בסעיפיי לקוחות, ספקים וזכאים אחרים 1,468-כ

בתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות  דולר מיליון 2.2-כ של בסךכן, ישנו קיטון  כמו
וכן  לשעבר'ניו גמיליון דולר לבעלי מניות  1מימון שנובע בעיקרו מתשלום של 

אלפי דולר ותשלום  800מפרעון חלקי של הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל בסך של 
 .בתקופה אלפי דולר 417-ריבית לבנק האמור בסך של כ

 בספטמבר 30 -ל 2014בדצמבר  31הימים בין הקיטון ביתרת הלקוחות של החברה  .1.2 6,276 8,242 2,879  לקוחות
 2015 וספטמבר אוגוסטבחודשים  הקבוצה, נובע בעיקרו מקיטון בפעילות 2015

עם האמור יש לציין כי לחברה אין  בקשר .2014בהשוואה לחודשים נובמבר ודצמבר 
יתרות לקוחות מהותיים שגבייתם מוטלת בספק או כאלה אשר קיים עיכוב 
בגבייתם ביחס למועד התשלום הרלוונטי ושלא הופרש בגינם. יתרת הלקוחות ליום 

 מוצגת בניכוי יתרות בין חברתיות. 2015 בספטמבר 30
נכסים בלתי 

 מוחשיים
שנוצרו בקשר עם רכישת ג'ניו בערכם המופחת, מייצג שני נכסים בלתי מוחשיים  .1.3 22,033 23,151 18,679 

 9,882שנים והשני בגובה  7אלפי דולר והמופחת על פני  13,270 -האחד בגובה של כ
שנים ונכס נוסף שנוצר בעסקת רכישת טאבאטו בגובה  4אלפי דולר והמופחת על פני 

, נרשמה 2015 ספטמברב 30ועד ליום  2015בינואר  1אלפי דולר. בתקופה מיום  274
אלפי דולר. במועד בו תסתיים  3,354-בסך של כ אמוריםן הנכסים ההפחתה בגי

שנים ממועד השלמת עסקת הרכישה של  4) 2018באוגוסט  31, הפחתת הנכס השני
 אלפי דולר לרבעון. 487 -ג'ניו( תעמוד ההפחתה על כ

מיליון דולר  10.7 -של כ מייצג מוניטין שנוצר בקשר עם רכישת חברות ג'ניו בסך .1.4 10,833  10,833 10,833  מוניטין
 מיליון דולר. 0.1 -ובגין רכישת טאבאטו בסך של כ

זכאים ויתרות 
 זכות

 30 -ל 2014בדצמבר  31הימים הקיטון ביתרת זכאים ויתרות זכות של החברה בין  .1.5 9,687 6,972 5,067 
מיליון דולר וכן  1.9 -מתשלומי מסים בסך של כ, נובע בעיקרו 2015 ספטמברב

בהשוואה לחודשים  2015 אוגוסט וספטמברמקיטון בפעילות החברה בחודשים 
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 .2014נובמבר ודצמבר 
התחייבות בגין 
רכישת חברת 

 בת

של תשלום דחוי את השווי הכלכלי ההוגן  תמייצג, 2015 ספטמברב 30היתרה ליום  .1.6 7,845 18,820  963
  .2015 רבבדצמ 1בגין עסקת רכישת ג'ניו הצפוי להיות משולם ביום 

, מייצגת את השווי הכלכלי ההוגן של היוון התחייבות 2014בדצמבר  31היתרה ליום  .1.7
החברה שנותרה לבעלי המניות לשעבר בג'ניו, בקשר לתשלום בדרך של הקצאת 

. לצורך חישוב השווי הכלכלי ההוגן של 2015ביוני  1ביום  שבוצעהמניות החברה 
ברה בעיקר על השפעת כללי חסימת מרכיבי התשלום כאמור, התחשבה הנהלת הח

הבורסה על שווי המניות הצפויות להיות מוקצות ועוד. יש לציין בקשר לאמור 
 שהשווי הכלכלי של ההתחייבות חושב על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי בחברה.

הלוואה מתאגיד 
בנקאי לזמן קצר 

 וזמן ארוך

מייצגת את שווי התחייבות החברה בגין נטילת  2015בספטמבר  30ליום היתרה  .1.8 8,451  - 7,875
-הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל. יתרת החוב מייצגת יתרת חוב נומינלית בסך של כ

מיליון דולר בניכוי שווי כלכלי של מניות אותן הקצתה החברה ושל מניות אותן  8.2
התחייבה החברה להקצות במסגרת נטילת ההתחייבות מהתאגיד הבנקאי, כאמור 

  .שר מוצגת בספרים בשוויה לפי חישוב הריבית האפקטיביתוא

 לזמן קצר. אלפי דולר מקרן ההלוואה 800 -ברבעון זה פרעה החברה סכום של כ .1.9
התחייבות 

 למדען 
היתרה מייצגת תקבולים בגין תמיכת המדען שהתקבלו בעבר בחברה )ג'ניו(. ג'ניו  .1.10 452  458  218

בשיעורים שונים מהכנסות הנובעות ממוצרים פרי מחויבת לשלם תמלוגים למדען 
הקיטון ביתרת התחייבויות  פיתוח נתמכי מדען עד גובה יתרת ההתחייבות כאמור.

 בעיקרו , נובע2015בספטמבר  30 -ל 2014בדצמבר  31למדען של החברה בין הימים 
 .אלפי דולר 200-מתשלומים למדען בסך של כ

התחייבות מס 
 נדחה

הנכסים הבלתי מוחשיים שנוצרו מיתרת  מייצג יתרת מס נדחה המחושב כנגזרת .1.11 5,814 6,106 4,934 
בעסקאות רכישת ג'ניו וטאבאטו. התחייבות זו מופחתת על פני אורך חיי הנכסים 

 הבלתי מוחשיים בגינם נוצר ועל פי שיטת הקו הישר.
הון המיוחס 
לבעלי מניות 

 החברה

-, ל2015 ספטמברב 30ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בין הימים הגידול ביתרת  .1.12 17,016 15,107 25,372 
 5,165-הנפקת מניות לבעלי מניות ג'ניו לשעבר בסך של כנובע מ 2014בדצמבר  31

 אלפי דולר. 2,950-רווח נקי בתקופה בסך של כאלפי דולר וכן מ
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 הפעילות תוצאות .3

החודשים תשעת לתקופת  

 30שהסתיימה ביום 

 בספטמבר

 )אלפי דולר ארה"ב(

החודשים  שלושתלתקופת 

 30שהסתיימה ביום 

 בספטמבר

 )אלפי דולר ארה"ב(

לשנה 

שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

)אלפי דולר  

 ארה"ב(

  החברה הסברי

 2015 2014 2015 2014 2014  

גידול של אלפי דולר המהווים  5,147-גדלו בכהכנסות החברה  31,755 8,151 6,222 17,769 22,916 הכנסות
 30חודשים שנסתיימו בימים  בין התקופות של תשעה 29%-כ
אלפי  1,929 -בכ קטנו. הכנסות החברה 2014 -ו 2015 ספטמברב

בין התקופות של שלושה  24%-של כ קיטוןדולר המהווים 
הגידול . 2014 -ו 2015 ספטמברב 30חודשים שנסתיימו בימים 

 30תשעת החודשים שנסתיימו ביום של בהכנסות בין התקופות 
נובע מהכנסות שנרשמו בגין פעילות  2014-ו 2015בספטמבר 

ואשר מקורה ברכישת חברת ג'ניו וכן  Macהחברה בסביבת 

הקיטון בהכנסות בין  .של החברה Mobile -מפעילות ה
בר בספטמ 30ת החודשים שנסתיימו ביום שלושהתקופות של 

, קיטון בפעילות החברה בין התקופות האמורותנובע מ 2015

 .(PC- Windowsבעקר בסביבת 

הוצאות עלות 

 מכירות

6,607 

 

5,198 

 

אלפי דולר  1,409 -בכ גדלוהוצאות עלות המכירות של החברה  8,084 1,991 1,529
חודשים  תשעהבין התקופות של  27%-של כ גידולהמהווים 

. הוצאות עלות 2014 -ו 2015 ספטמברב 30שנסתיימו בימים 
של  קיטוןאלפי דולר המהווים  462 -בכ קטנוהמכר של החברה 

 30בין התקופות של שלושה חודשים שנסתיימו בימים  23%-כ
 .2014-ו 2015 ספטמברב

הוצאות עלות המכירות של החברה כוללות בעיקרן הוצאות 
בגין תשלומי החברה לשותפיה העסקיים מפתחי תוכנות 

 נשאיות וכן הוצאות בגין שימוש החברה בשרתים. 
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 30הגידול בין התקופות של תשעת החודשים שנסתיימו ביום 
נובע בעקרו מהוצאות שנרשמו בגין  2014-ו 2015בספטמבר 

 תשעתשל  בתקופהוהמובייל  Mac -בסביבת ה החברהפעילות 
הקיטון בין  .2015 ספטמברב 30החודשים שנסתיימו ביום 

בספטמבר  30התקופות של שלושת החודשים שנסתיימו ביום 
 נובע מקיטון בפעילות החברה בין התקופות האמורות 2015

 .PC- Windowsבעקר בסביבת 

הפחתת נכסים 

 בלתי מוחשיים

 בספטמבר 30ושלושת החודשים שנסתיימו ביום  תשעתבמהלך  1,509 388 1,118 388 3,354
נרשמה הפחתה בגין שני נכסים שנוצרו בקשר עם רכישת  2015

 3,354 -ג'ניו ונכס שנוצר בקשר עם רכישת טאבאטו בסך של כ
אלפי דולר בהתאמה. במועד בו תסתיים הפחתת  1,118 -כ

ממועד השלמת עסקת שנים  4) 2018באוגוסט  31הנכס הראשון 
 אלפי דולר לרבעון.  487 -הרכישה( תעמוד ההפחתה על כ

הוצאות מחקר 

 ופיתוח

2,906 2,289 828 
 

 

940 
 

 

אלפי דולר  617 -הוצאות מחקר ופיתוח של החברה גדלו בכ 3,287
חודשים  תשעהבין התקופות של  27%-המהווים גידול של כ

. הוצאות מחקר 2014 -ו 2015 בספטמבר 30שנסתיימו בימים 
 קיטוןאלפי דולר המהווים  112 -בכ קטנוופיתוח של החברה 

בין התקופות של שלושה חודשים שנסיימו בימים  12% -של כ
בין  בהוצאות מחקר ופיתוח גידולה. 2014-ו 2015 בספטמבר 30

 2015בספטמבר  30 -התקופות של תשעת החודשים שנסתיימו ב
וצאות שנרשמו בחברת ג'ניו וכן, ישנו מה בעיקר, ,נובע 2014-ו

גידול בהוצאות בקשר עם מ גידול בין התקופות האמורות
 הקבוצה בסביבתהעסקת מפתחים נוספים בקשר עם פעילות 

 מובייל.ה

הוצאות מכירה 

 ושיוק

אלפי דולר  3,554 -בכ קטנוהוצאות מכירה ושיווק של החברה  13,380 2,925 1,659 8,529 4,975
חודשים  תשעהבין התקופות של  42%-של כ קיטוןהמהווים 

. הוצאות מכירה 2014 -ו 2015 בספטמבר 30שנסתיימו בימים 
אלפי דולר המהווים קיטון  1,266 -ושיווק של החברה קטנו בכ

בין התקופות של שלושה חודשים שנסיימו בימים  43% -של כ
הירידה בהוצאות מכירה ושיווק . 2014-ו 2015 בספטמבר 30
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. כאמור Appleקופות אלה קשורה בין השאר להודעות בת
 החלה זו שנה שלוברבעון השלישי  שניה בשלהי הרבעון, לעיל

מוצריה המותקנים על ידי  שלאת קצבי ההפצה  להגדיל החברה

מוצריה  שלוזאת בהשוואה לקצבי ההפצה  Appleמשתמשי 

 .Apple הודעות ממועד החלאלה 

הוצאות הנהלה 

 וכלליות 

אלפי דולר  56 -בכ קטנוהוצאות הנהלה וכלליות של החברה  1,952 557 308 1,211 1,155
חודשים  תשעתבין התקופות של  5%-של כ קיטוןהמהווים 

. הוצאות הנהלה 2014 -ו 2015 בספטמבר 30שנסתיימו בימים 
 קיטוןאלפי דולר המהווים  249 -בכ קטנווכלליות של החברה 

בין התקופות של שלושה חודשים שנסיימו בימים  45% -של כ
הקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות . 2014-ו 2015 בספטמבר 30

 30בין התקופות של שלושת החודשים שהסתיימו ביום 
קיטון בהוצאות נובע בעיקרו מ 2014-ו 2015בספטמבר 

משפטיות והוצאות יועצים וכן בקשר להוצאות שנרשמו בספרי 
ואינן קיימות בתקופה  2014האמורה בשנת ג'ניו בתקופה 
 .2015האמורה בשנת 

  3,543 1,350 780 154 3,919 רווח תפעולי

רווח תפעולי לפני 
הפחתות נכסים 

 בלתי מוחשיים

7,273  542 1,898 1,738 5,052  

שות המסים הומצא לג'ניו אישור מר 2015במהלך חודש יוני  1,759 369 540 503 134 הוצאות מסים
ובהתאם לכך גניו תחויב  בישראל, המכיר בגניו כמפעל תעשייתי

בהנתן ותעמוד בתנאים  16%בשיעור מס חברות מופחת של 
תקופה של הכנסות המיסים נטו ל. מסוימים כמצויין לעיל

מהוות  2015בספטמבר  30תשעת החודשים שנסתיימו ביום 
הוצאות מיסים שוטפות בניכוי הכנסות מיסים הנובעות 

החברה מחשבת את המיסים  רה בג'ניו כמפעל תעשייתי.מההכ
. ג'ניו בוחנת את יכולת 26.5%השוטפים לפי שיעורי מס של 

עמידה בתנאים שיזכו אותה בהטבת המס האמורה ועורכת 
 התאמות כנדרש.
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  691 721 40 (640) 2,950 רווח )הפסד( נקי

 ומקורות מימון נזילות .4

 תשעתלתקופת  

החודשים שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום 

 )אלפי דולר ארה"ב(

החודשים  שלושתלתקופת 

 30שהסתיימה ביום 

 בספטמבר

 )אלפי דולר ארה"ב(

לשנה 

שהסתיימה 

 בדצמבר  31ביום 

  החברה הסברי

 2015 2014 2015 2014 2014  

 7,472 2,843 10,131 2,843 10,131 יתרת המזומנים
 

מזומנים נטו )ששימשו 

לפעילות( שנבעו 

 מפעילות שוטפת

החודשים  בתשעתמזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת  .1.13 7,106 801 2,970 (625) 5,047
אלפי  5,047 -, הסתכמו לכ2015 בספטמבר  30שהסתיימו ביום 

דולר. תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת כאמור, נבעו 
 -אלפי דולר, גידול של כ 2,950-בעיקר מרווח נקי בסך של כ

שנובעים מהתאמות לרווח שאינן כרוכות  אלפי דולר 3,354
בתזרימי מזומנים בקשר להפחתות נכסים בלתי מוחשיים 

מיליון דולר  0.2 -, גידול של כשנוצרו בעיקר ברכישת חברת ג'ניו
קיטון וכן  לעניין סכומים שנזקפו בגין תשלום מבוסס מניות

 1,468-וש והתחייבויות תפעוליים בסך של כבסעיפי רכבשינויים 
מיליון דולר  1.9 -לרבות בקשר עם תשלום מסים של כ אלפי דולר
 .2014בגין שנת 

ו לפעילות שוטפת בשלושת החודשים משמזומנים נטו ששי .1.14
אלפי  2,970 -, הסתכמו לכ2015 בספטמבר  30שהסתיימו ביום 

דולר. תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת כאמור, נבעו 
 1,118 -אלפי דולר, גידול של כ 40-מרווח נקי בסך של כבעיקר 

אלפי דולר שנובעים מהתאמות לרווח שאינן כרוכות בתזרימי 
מזומנים בקשר להפחתות נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו בעיקר 

ויים בסעיפי רכוש בשינ גידולוכן ברכישת חברת ג'ניו 
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 ר.אלפי דול 1,795-והתחייבויות תפעוליים בסך של כ

 -, הסתכמו לכ2014מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בשנת 
אלפי דולר. תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת  7,106

, נבעו בעיקר מגידול בשינויים בסעיפי רכוש כאמור
-ן דולר, גידול של כמיליו 3.8-והתחייבויות תפעוליים בסך של כ

אלפי דולר שנובעים מהתאמות לרווח  800-מיליון דולר וכ 1.5
שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים בקשר להפחתות נכסים בלתי 
מוחשיים שנוצרו בעיקר ברכישת חברת ג'ניו וכן שינוי 
בהתחייבות לבעלי חברת ג'ניו לשעבר, בהתאמה. וכן, רווח נקי 

 .י דולראלפ 691בסך של  2014בשנת 
תזרימי מזומנים נטו 

מפעולות השקעה 

)ששימשו לפעולות 

 השקעה(

של  התזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעולות השקעה בתקופ .1.15 (18,218) (6,126) (4) (6,274) (238)
 והסתכמ ,2015 בספטמבר 30ביום  ההחודשים שהסתיימ תשעת

 212-נבעו בעיקרם מהפקדת סכום של כואלפי דולר  238 -לכ
 . אלפי דולר אצל אחד משותפיה העסקיים של החברה

 2014תזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעולות השקעה בשנת 
אלפי דולר, שנבעו בעיקרם בקשר עם  18,218 -הסתכמו לכ

מיליון דולר המייצגים  17.7 -רכישת חברת ג'ניו בסך של כ
 23.7 -תשלום לבעלי המניות לשעבר בחברת ג'ניו בגובה של כ

-מיליון דולר בניכוי מזומנים שהתקבלו עם חברת ג'ניו בסך של כ
 מיליון דולר במועד רכישתה. 6

תזרימי מזומנים נטו 

שנבעו מפעולות מימון 

)ששימשו לפעילות 

 מימון(

(2,195) (696) (937) (32) 
 

 תשעתשל  התזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעולות מימון בתקופ .1.16 8,248
 -, הסתכמו לכ2015 בספטמבר 30ביו  ההחודשים שהסתיימ

מיליון  1-אלפי דולר, נבעו בעיקרם בקשר עם תשלום של כ 2,195
, פרעון דולר בגין פירעון תמורה נדחית לבעלי מניות גניו לשעבר

אלפי  800חלקי של הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל בסך של 
 .אלפי דולר 417-כן כוללים תשלומי ריבית לבנק של כו דולר

תזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעולות מימון בתקופה של  .1.17
, הסתכמו 2015בספטמבר  30שלושת החודשים שהסתיימה ביו 

אלפי דולר, נבעו בעיקרם בקשר עם פרעון חלקי של  937 -לכ
אלפי דולר וכן  800 -כ הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל בסך של

 אלפי דולר. 139-כוללים תשלומי ריבית לבנק של כ
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1.18.  
 2014זרימי מזומנים נטו שנבעו מפעולות מימון בשנת ת

אלפי דולר, שנבעו בעיקרם בקשר לנטילת  8,248-הסתכמו לכ
 מיליון דולר. 9-הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל בסך של כ

 



 

 

 עונתיות .5

 אין השפעת עונתיות על תוצאות פעילות החברה. 

 חשבונאים קריטייםאומדנים  .6

לדוחות  ב2 בביאורכאמור  םבינלאומייהכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לכללי חשבונאות 

דורשת מהנהלת החברה לערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים הכספים של החברה, 

  המוצגים בדוחות הכספיים.

האומדנים המהותיים אשר שימשו בהכנת התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה. 

 ה אינם שונים באופן מהותי מהאומדנים אשר שימשו בהכנת הדוחות השנתיים.לדוחות ביניים א

'ניו גרכישת  לעסקתהחברה התקשרה עם מעריך שווי בלתי תלוי לשם ביצוע הערכות שווי באשר 

והקצאת עלות הרכישה למרכיבי ההשקעה השונים, לרבות נכסים בלתי מוחשיים, מוניטין והתחייבות 

למס. הערכת השווי האמורה פורסמה במסגרת דוח רבעון של החברה לתקופה של תשעה ושלושה 

, )מס' אסמכתא: 2014בנובמבר,  11, שפורסמה ביום 2014בספטמבר,  30המסתיימת ביום חודשים 

  א)א( לתקנות הדוחות.5ונכללת בדוח זה על דרך ההפניה בהתאם להוראות תקנות  (2014-01-192558

 תגמולים לנושאי משרה בכירה  .7

גמול , ומאז הדוח התקופתי, לא חלו שינויים בתנאי הכהונה והגמול של נושאי המשרה הבכירה בחברה

-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל לתקנות ניירות ערך )דוחות 21נושאי המשרה בחברה בהתאם לתקנה 

 , תואם את מדיניות התגמול של החברה. 1970

 

  תרומות .8

 3,000מוענק מדי חודש סך בגובה של עד מדיניות חלוקת תרומות לפיה  2013אימצה בפברואר החברה 

  אלפי ש"ח לתרומות. 28-כ חולקו הדוח בתקופתש"ח לגופים שונים לפי החלטת מנכ"ל החברה. 

 הסכם מסגרות אשראי, בטוחות ואמות מידה פיננסיות  .9

, התקשרה החברה בהסכם מסגרות אשראי עם תאגיד בנקאי, עד לסכום כולל 2014בדצמבר,  29ביום 

מיליון דולר ארה"ב  5.5מיליון דולר ארה"ב כדלקמן: )א( הלוואה לזמן ארוך בסכום כולל של  9של 

ם, החל מתום שנה להעמדתה; )ב( מסגרת אשראי למימון תשלומים רבעוניים רצופי 12-אשר תיפרע ב

 לפרק א' לדוח התקופתי.  25.1מיליון דולר ארה"ב.  לפרטים נוספים ראו סעיף  3.5חוב לקוחות עד 

כמו כן התחייבה החברה כי יתרות המזומנים בחשבונות הבנק של הקבוצה בתאגיד  - אמות מידה

שהחברה שיעבדה פיקדון ב בכל עת. הסכום האמור יכלול הבנקאי לא יפחתו משני מיליון דולר ארה"

, אישר דירקטוריון החברה את שינוי 2015במאי,  17ביום דולר ארה"ב.  750,000כבטוחה בסכום של 

מנגנון השעבוד האמור כדלקמן: החברה תוכל להסיר את השעבוד על פיקדון החברה כמפורט לעיל 

 הלוואה לזמן ארוך. מיליון ש"ח מתוך ה 1.75לאחר פירעון של 

 תכנית רכישה .10

מניות רדומות אשר נרכשו במסגרת תכנית רכישה אשר  649,084-נכון למועד הדוח, החברה מחזיקה ב

 תכנית רכישה בתוקף ןאי.  נכון למועד הדוח, לחברה 2014והופסקה באוגוסט  2013אומצה בדצמבר 

 .לניירות ערך החברה

שבהן התקשרו דירקטורים ונושאי משרה בחברה בהתאם לפירוט בדבר תכניות רכישה פרטניות 

ראו  , אשר הסתיימה במהלך חודש אוקטובר,להנחיית רשות ניירות ערך בדבר "הגנת נמל מבטחים"

   להלן. 15.4סעיף 
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 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .11

על פי החלטת דירקטוריון החברה המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 

בחברה הינו שניים. הדירקטוריון סבור כי מספר זה הולם את גודל החברה, סוג הפעילות שלה 

 והיקפה. 

 ומר( ודירקטור)מנכ"ל  גירון בן מר(, הדירקטוריון)יו"ר  אברמוביץ יהושע מר, הדוח למועד נכון

. לפרטים בדבר השכלתם ופיננסית חשבונאית מיומנות בעלי דירקטורים הינם)דח"צ(  אבני מיכאל

 . התקופתי והכשרתם ראו פרק ד' לדוח

החברה לא אימצה בתקנון את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי  -דירקטורים בלתי תלויים 

לפרטים בדבר השכלתה  .בחברה תלויה בלתי כדירקטורית מכהנת וידבסקי אתי' גבתלויים. 

 . התקופתי והכשרתה ראו פרק ד' לדוח

  בדבר מבקר פנים בחברה גילוי .12

  חלו שינויים בעבודת מבקר הפנימי מאז הדוח התקופתי. לא

 פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרך ניהולם  .31

ניהולם,  השוק של החברה, בדרכילאורך כל תקופת הדו"ח לא חלו שינויים מהותיים כלשהם בסיכוני 

   במדיניות הסיכונים ובאחראי לניהול הסיכונים בחברה.

ומדווחת לדירקטוריון החברה על דרכי  הפיננסיים הנהלת החברה בוחנת מעת לעת את סיכוני השוק

  הפעולה שבחרה. 

 דוח בסיס הצמדה של החברה (א)

  )אלפי דולר(: 2015, בספטמבר 30מאזן הצמדה ליום 

  

   

 סה"כ "חש דולר  נכסים שוטפים

 מזומנים ושווי מזומנים

 

8,094 2,037 10,131 

 212 - 212  פקדון לזמן קצר

 לקוחות

 

2,879 - 2,879 

 חייבים ויתרות חובה

 

12 86 98 

 13,320 2,123 11,197 סה"כ נכסים שוטפים

 נכסים לא שוטפים
   

 קדונותיפ

 

- 11 11 

 10,833 - 10,833  מוניטין

 18,680 - 18,679  נכסים בלתי מוחשיים

 824 74 750  מזומן מוגבל

 רכוש קבוע

 

- 158 158 

 מסים נדחים

 

- 604 604 

 31,109 847 30,262 סה"כ נכסים לא שוטפים

 התחייבויות 

 

- - - 

 963 - 963  תמורה נדחית בגין רכישת חברת בת

 218 - 218  התחייבות למדען

 4,419 - 4,419  מתאגיד בנקאיהלוואה 

 התחייבות לספקים ולנותני שירותים

 

647 119 766 

 4,301 2,183 2,118 זכאים ויתרות זכות

 10,667 2,302 8,365 סה"כ התחייבויות שוטפות

 - - - התחייבויות לא שוטפות
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 4,934 4,934 - התחייבויות בגין מסי הכנסה נדחים

 3,456 - 3,456 הלוואה מתאגיד בנקאי

 19,057 7,236 11,821 סה"כ התחייבות

 25,372 (6,825) 32,153 יתרה מאזנית, נטו

 

  )אלפי דולר(: 2014 ,בספטמבר 30מאזן הצמדה ליום 

 

  

 סה"כ "חש דולר 

 נכסים שוטפים
   

 מזומנים ושווי מזומנים

 

2,557 286 2,843 

 לקוחות

 

8,242 - 8,242 

 502 - 502  פקדונות לזמן קצר

 906 - 906  שווי הוגן נגזרים פיננסים

 חייבים ויתרות חובה

 

3 76 79 

 12,572 362 12,210 סה"כ נכסים שוטפים

    נכסים לא שוטפים

 קדונותיפ

 

- 13 13 

 23,151 - 23,151  מוחשי בלתי נכס

 10,833 - 10,833  מוניטין

 76 76 -  מוגבל מזומן

 רכוש קבוע

 

- 158 158 

 נדחיםמסים 

 

- 660 660 

 34,891 907 33,984 סה"כ נכסים לא שוטפים

 התחייבויות שוטפות 

 

   

 18,820 - 18,820  תמורה נדחית בגין רכישת חברת בת

 384 - 384  התחייבות למדען

 2,660 207 2,453 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים                  

 4,212 2,792 1,520 זכאים ויתרות זכות

 26,176 2,999 23,177 סה"כ התחייבות שוטפות

     שוטפות לאהתחייבויות 

 6,106 6,106 - נדחים הכנסה מסי בגין התחייבות

 74 - 74 התחייבות למדען

 32,356 9,105 23,251 סה"כ התחייבות

 15,107 (7,836) 22,943 יתרה מאזנית, נטו

 

 

 

 

 : )אלפי דולר( 2014 בדצמבר, 31מאזן הצמדה ליום 

  

   

 סה"כ "חש דולר  נכסים שוטפים

 מזומנים ושווי מזומנים

 

7,072 400 7,472 

 897 - 897  שווי נגזר פיננסי

 לקוחות

 

6,276 - 6,276 

 חייבים ויתרות חובה

 

5 82 87 
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 14,732 482 14,250 סה"כ נכסים שוטפים

 נכסים לא שוטפים
   

 קדונותיפ

 

- 13 13 

 10,833 - 10,833  מוניטין

 22,033 - 22,033  נכסים בלתי מוחשיים

 822 72 750  מזומן מוגבל

 רכוש קבוע

 

- 179 179 

 מסים נדחים

 

- 653 653 

 34,533 917 33,616 סה"כ נכסים לא שוטפים

 התחייבויות 

 

- - - 

 7,845 - 7,845  תמורה נדחית בגין רכישת חברת בת

 452 - 452  התחייבות למדען

 3,287 - 3,287  הלוואה מתאגיד בנקאי

 התחייבות לספקים ולנותני שירותים

 

3,059 198 3,257 

 6,430 5,236 1,196 זכאים ויתרות זכות

 21,271 5,432 15,839 סה"כ התחייבויות שוטפות

 - - - התחייבויות לא שוטפות

 5,814 5,814 - התחייבויות בגין מסי הכנסה נדחים

 5,164 - 5,164 מתאגיד בנקאיהלוואה 

 32,249 11,246 21,003 סה"כ התחייבות

 17,016 (9,847) 26,863 יתרה מאזנית, נטו

 

  ניתוח רגישות (ב)

תה יפעילות הקבוצה הי, 2014-ו 2015, בספטמבר 30חודשים שנסתיימו ביום תשעה תקופות של ב

חשופה לסיכוני שער החליפין בין הדולר לשקל החדש הנובעים מהעלויות התפעוליות בשקלים חדשים 

חזק . אילו הת, בגין יתרת מזומנים בשקל חדש בבנק המוחזקות על ידי החברה האםהחברות הבנותשל 

תר ואילו כל י, מהתקופות האמורותבכל אחת  5%-שער החליפין הממוצע בין השקל החדש לדולר ב

 אלפי דולר. 253-נמוך בכ 2015 בספטמבר 30יום המשתנים נותרו קבועים, היה הרווח ל

 

 

 אישור הדוחות הכספיים פרטים בדבר .14

 - התש״ע ,(הכספיים הדוחות אישור הליך לעניין ותנאים הוראות) החברות תקנות להוראות בהתאם

)יו"ר  דח״צ -בנימיני איתן מר - חברים משלושהלאישור הדוחות הכספיים מורכבת  הועדה, 2010

)דירקטורית  וידבסקי אתי' והגב)בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית(  דח״צ -אבני מיכאל מרהועדה(, 

 .  התקופתי בלתי תלויה(. לפירוט בדבר השכלתם וניסיונם ראו פרק ד' לדוח

 ביוםמועד כינוס ישיבת הועדה  לפניימים  כארבעהטיוטת הדוחות הכספיים נשלחו לחברי הועדה 

 עסקאות לרבות, הכספי בדיווח מהותיות סוגיות וחנתב הביקורת ועדת .2015 ,בנובמבר 9 -ה

 מבחן רגישות לשינויים      
 בשער הדולר/שקל

 רווח )הפסד( מהשינוי      
עלייה  של          

5% 
ירידה  של  

5% 
     
 233    (233)       2015, בספטמבר 30נכון ליום  
 253  (253)     2014, בספטמבר 30נכון ליום  
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 והאומדנים המהותיות ההערכות את, והיו במידה, הרגיל העסקים במהלך שאינן מהותיות

 ושינויים שיושמה החשבונאית המדיניות, הנתונים סבירות, הכספיים בדוחות שיושמו הקריטיים

 ביקורתה ועדת. להם הנלווה ובמידע הכספיים בדוחות הנאות הגילוי עקרון יישום ואת בה שחלו

 כדוגמת) הכספיים בדוחות המשתקפים כאלה הן, סיכונים וניהול בקרה של שונים היבטים בוחנת

 במקרה. הכספיים הדוחות של מהימנותם על המשפיעים כאלה והן( פיננסיים סיכונים על הדיווח

 .בחירתה לפי נושאים בפניה יסקרו כי הדוחות ועדת דורשת, הצורך

 אתי' והגב אבני מיכאלבנימיני,  איתן ה״ה נכחו, 2015, בנובמבר 12 -ה מיום ועדת הביקורת בישיבת

 .וידבסקי

 הוועדה. החברה של הכספיים הדוחות את לאשר החברה לדירקטוריון להמליץ החליטו הועדה חברי

  .הכספיים הדוחות אישור לעניין המלצותיה את החברה לדירקטוריון העבירה

 החברה לדירקטוריון הדוחות להעברת סביר זמן הינו יומיים ,החברה דירקטוריון לקביעת בהתאם

 .ההמלצות מורכבות היקף לאור וזאת החברה של הכספיים בדוחות לדון ישיבתו לפני

המנכ"ל  ע״י נסקרו במהלכה החברה של דירקטוריון ישיבת התקיימה 2015 ,בנובמבר 16 -ה ביום

  החברה, השינויים בשוק, התפתחויות טכנולוגיות וסקירת מתחרים.סקיות של ההתפתחויות הע

 הכספי מצבה, החברה של הכספיות התוצאותאת  כמו כן, במהלך הישיבה הציג סמנכ"ל הכספים

 קודמות לתקופות בהשוואה החברה פעילות על נתונים הוצגו , וכןהחברה של המזומנים ותזרים

 הועדה בהמלצות דן , הדירקטוריוןכן כמו. הכספיים חות"הדו לבחינת הועדה בהמלצות דיון ונערך

 החברה של הכספיים חות"הדו אישור הליך במסגרת. הכספיים חות"הדו אישור לעניין לו שנמסרו

 ח"דו וטיוטת הכספיים חות"הדו טיוטת הדירקטוריון חברי של לעיונם הועברו, הדירקטוריון ידי על

. חות"הדו לאישור הקבועה הישיבה מועד לפני ימים חמישה, 2015, בספטמבר 30ליום  הדירקטוריון

 של מזומניםה ותזרים הכספי מצבה, הכספיות התוצאות נסקרות הדירקטוריון ישיבת במהלך

 תוובתקינ במדיניות שינויים, קודמות לתקופות והשוואה החברה פעילות על נתונים ומוצגים החברה

, הדיון במסגרת. הדירקטורים שאלות על החברהת הנהל משיבה במהלכו דיון תקייםה. חשבונאית

 הדיון לאחר. הכספיים חות"לדו בקשר סוגיות לגבי החברה של החיצוניים החשבון רואי נשאלו

 .הכספיים חות"הדו לאישור הצבעה התקיימה, כאמור

 וזאת ,בדירקטוריון הדיון לפני סביר זמן לדירקטוריון הועברו הועדה המלצות ,הדירקטוריון להנחת

 את ולאשר הועדה החלטת את לאמץ החליט החברה דירקטוריון. ההמלצות מורכבות היקף לאור

 .החברה של הכספיים חות"הדו

 16-ה מיום הדירקטוריון בישיבת אושרו 2015 בספטמבר 30 ליום החברה של הכספיים הדוחות

"ר הדירקטוריון, מר יהושע יו: הבאים הדירקטורים נכחו האמורה בישיבה. 2015 ,בנובמבר

אברמוביץ, מנכ"ל החברה ודירקטור, מר בן גירון, סמנכ"ל טכנולוגיות ודירקטור החברה מר איל 

, הגב' אתי וידבסקי, דירקטורית בלתי תלויה, מר מיכאל אבני, דירקטור חיצוני ומר איתן יעקב

 המבקר נציג, יצחיאק אסף"ח רו הכספים"ל סמנכ השתתפו כן כמובנימיני, דירקטור חיצוני. 

  .החברה של הדין ועורכי החשבון רואי, הפנימי

  אירועים במהלך תקופת הדוח .15

 עדכון תחזית החברה .15.1

 2014בספטמבר,  7-, עדכנה החברה את התחזית שפורסמה על ידה ב2015בינואר,  13ביום 

התחזית "(, והודיעה כי היא צופה כי תעקוף בצורה משמעותית את התחזית הקודמת)להלן: "

ביחס להכנסותיה ולרווח התפעולי לפני הפחתות על בסיס פרופורמה במחצית שנת  הקודמת
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, המובא 2015-01-010303. לפרטים נוספים בדבר דיווח החברה ראו דיווח מס' אסמכתא: 2014

 ראו בדוח התקופתי.   2014על דרך ההפניה. לתוצאות הכספיות של החברה לשנת 

  Appleת על ידי ביטול החתימה הדיגיטלי .15.2

 הודעותבדבר  יםמיידי ים, פרסמה החברה דיווח2015, בפברואר 16-, ובינואר 18 ,15 בימים

לפיה בוטלה החתימה הדיגיטלית המאושרת שבידי חברת הבת, ג'ניו. יובהר, כי  Appleמחברת 

 .Appleהחברה ממשיכה להפיץ את מוצריה, לרבות מוצרי ג'ניו, הרצים על מערכת ההפעלה של 

, 2015-01-031879-ו 2015-01-013519, 2015-01-012580)לדיווחים המיידיים ראו אסמכתאות: 

המובאים על דרך ההפניה. לפירוט בדבר אירוע זה והשלכותיו על הפעילות העסקית של החברה 

, תחזית 2015בפברואר,  16כמו כן, נכלל בדיווח מיום לפרק א' לדוח התקופתי.  8.9.1ראו סעיף 

 ביחס לתחזית הקודמת. 2015החברה לשנת 

15.3. IBI בית השקעות חדל להיות בעל עניין 

בית השקעות בע"מ להיות בעל עניין בחברה לאור ירידה  IBI, חדל 2015בינואר,  18ביום 

, המובא על דרך 2015-01-015022, מס' אסמכתא: 2015בינואר,  20, וראו דיווח מיום באחזקותיו

 ההפניה.  

  בעלי השליטה ו/או בעלי העניין  רכישה על ידיסיום תכנית  .1..3

בן גירון )בעל השליטה, מנכ"ל ודירקטור(, מר איל יעקב )בעל השליטה, סמנכ"ל טכנולוגיות  מר

'ניו( ומר יעקב גודירקטור(, רו"ח אסף יצחיאק )סמנכ"ל הכספים(, גב' סול צבי )מנכ"לית 

"( התקשרו בהסכמים בעניין/י בעליחדיו: "בחברה( )להלן  החזקותיו)בעל עניין מכוח  טננבוים

( בהתאם להנחיות עמדת רשות 1129451לרכישת ניירות ערך החברה )נייר ערך מס' פרטניים 

לפרטים נוספים  2014.1, באפריל 13 ביום שפורסמה כפי, "הגנת נמל מבטחים"ניירות ערך בדבר 

, 2015-01-046810-ו 2015-01-047344, מס' אסמכתאות: 2015במרס  9ראו דיווחים מיידים מיום 

 המובאים על דרך ההפניה.

 נכון .בתוקף למשך ארבעה חודשים מיום כניסת התכנית כאמור לתוקףתוכניות הרכישה הינן 

 בתוקף. ןואינ והסתיימ תוהתכני, הדוח למועד

 שנתית ומיוחדת אסיפהוהחלטות דירקטוריון  .15.5

 החברה את ההחלטות ו/או ההמלצות הבאות:, קיבל דירקטוריון 2015במרס,  15ביום 

דיון בדוחות הכספיים לשנת  לכנס אסיפה שנתית ומיוחדת אשר על סדר יומה, בין היתר: .א

 , מינוי מחדש של רואי החשבון של החברה והארכת מינוי דירקטורים שאינם דח"צים. 2014

י משרה אשר לרבות דירקטורים ונושאהענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה,  .ב

 בכפוף למדיניות התגמול של החברה ולתקנון החברה. הינם בעלי שליטה, 

 מניות רגילות ללא ערך נקוב.  200,000,000-הגדלת ההון הרשום של החברה ל .ג

הענקת אופציות לעובדים, לרבות למנכ"ל ולסמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה, ובהתאם  .ד

 רית הראשונה של החברה. להסכם העסקתם, אשר אושר ערב ההנפקה הציבו

הארכה ועדכון הסכם בין החברה לבין חברת נורית הגליל בע"מ, חברה בשליטת יהושע  .ה

 אברמוביץ, יו"ר דירקטוריון החברה. 

 עדכון תנאי העסקתו של רו"ח אסף יצחיאק, סמנכ"ל הכספים של החברה.  .ו

                                                 
1

   1 http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/101-18.pdf 
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אשר ת ומיוחדת, בהתאם להחלטות ו/או ההמלצות כאמור, פרסמה החברה זימון אסיפה שנתי

לעיל.  ה'-ו 'ג-גרתה אושרו ההחלטות האמורות בס"ק א'סובמ, 2015במאי,  21ביום  התקיימה

 21ודיווח מיום , 2015-01-079282, מס' אסמכתא: 2015באפריל,  15דיווח החברה מיום  ראו

 על דרך ההפניה.  יםהמובא, 2015-01-025632, מס' אסמכתא: 2015במאי, 

 פטנט בארה"באישור על קבלת  .15.6

החברה קיבלה את אישור משרד המשפטים האמריקני בגין בקשת פטנט שהוגשה על ידי ג'ניו 

 . 2029במאי  29. תאריך פקיעת הפטנט הינו 2015במאי  5ואשר נכנס לתוקף ביום 

הפטנט החדש הינו הפטנט השלישי של ג'ניו ומגן על שיטת הזיהוי וההתאמה של התכנים 

(. הפטנט מאפשר לג'ניו Really Simple Syndication) RSSהמוצגים המבוססים על טכנולוגיית 

עבור כל אתר בעולם אליו מגיע המשתמש  RSS-( של הfeedsלזהות בזמן אמת "רשימת הזנה" )

, בהתאם לתחומי העניין המשתנים של RSS feedבאופן אוטומטי לאותו ולרשום את המשתמש 

 20המשתמש ותוך שימוש במערכת החכמה של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

 , המובא על דרך ההפניה.2015-01-002316מס' אסמכתא:  ,2015באפריל 

 וביצוע תשלום דחוי לניצעי ג'ני .15.7

מועד התשלום ", הוא 2015ביוני,  1ובהמשך לדיווחי החברה, ביום כמפורט בהסכם עסקת ג'ניו 

, הוקצו לניצעי 2015ביוני,  14מיליון דולר במזומן. ביום  1שילמה החברה לניצעי ג'ניו , "הדחוי

מיליון דולר  6,028,849מניות רגילות של החברה, המשקפות שווי של  14,364,599ג'ניו סך של 

, סך של 2015בדצמבר,  1כמת ניצעי ג'ניו, החברה תשלם ביום ארה"ב. כמו כן, בהתאם להס

דולר ארה"ב. יצוין, כי התשלום הדחוי כמפורט לעיל מהווה תשלום סופי ואחרון לניצעי  971,151

כמו כן, כתוצאה מביצוע הקצת התשלום הדחוי הפכה ג'ניו במסגרת העסקה האמורה. 

TELTORA S.A.מס' אסמכתא: 2015ביוני,  14ווח מיידי מיום , תאגיד זר, לבעל עניין, וראו די ,

לפרטים נוספים בדבר ביצוע התשלום הדחוי ראו , המובא על דרך ההפניה. 2015-01-047532

-2015-01, מס' אסמכתאות בהתאמה: 2015ביוני,  14-ו 1, 2015במאי,  18דיווחי החברה מיום 

 , המובאים על דרך ההפניה. 2015-01-047202-ו 2015-01-037497, 2015-01-037473, 021801

 סיום כהונתה של מנכ"לית ג'ניו חדשנות בע"מ .15.8

, סיימה הגב' סול צבי לכהן כמנכ"לית חברת הבת ג'ניו חדשנות בע"מ, על 2015ביוני,  15ביום 

השלמה בהצלחה של הטמעת תהליכי עבודה משותפים וסינרגיה של הפעילויות של סומוטו  ערק

וג'ניו, על כלל מחלקותיהן, ולרבות איחוד משרדי החברות. הגב' סול תוסיף לייעץ לחברה, ככל 

ביוני,  1שיידרש. כמו כן, הגב' סול הינה בעלת עניין מכח החזקותיה בחברה. וראו דיווחים מיום 

 , המובאים על דרך ההפניה. 2015-01-037509-ו 2015-01-037515ס' אסמכתאות: , מ2015

 למנכ"ל ולסמנכ"ל טכנולוגיות נותני שירותים, לעובדים, הענקת אופציות .15.9

, פרסמה החברה מתאר לעובדים, נותני שירותים בחברה ו/או חברת הבת, 2015ביוני,  10ם ביו

, המובא על דרך 2015-01-044916)אסמכתא מס':  למנכ"ל החברה ולסמנכ"ל הטכנולוגיות

אופציות  473,142אופציות לא רשומות של החברה, מתוכן  1,206,998. בסך הכל יוקצו ההפניה(

ביום , כחלק מהסכם העסקתם. לא רשומות יוקצו בחלקים שווים למנכ"ל וסמנכ"ל הטכנולוגיות

, פורסם מתאר 2015באוקטובר,  21ום כמו כן, בי, בוצעו ההקצאות כאמור. 2015באוגוסט,  16

-2015)מס' אסמכתא:  אופציות לא רשומות 620,000להענקת עד  לעובדי החברה ו/או חברת הבת

01-139797 .) 
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 הכרה בג'ניו כמפעל תעשייתי .15.10

, הומצא לג'ניו חדשנות בע"מ אישור מרשות המסים בישראל אישור המכיר 2015ביוני,  11ביום 

. בהתאם להגדרה 1959-י" על פי החוק לעידוד השקעות הון, התשי"טבג'ניו כ"מפעל תעשיית

, וכן תרשום החברה הכנסות מיסים בגין העבר 16%כאמור, יושת מס חברות מופחת בשיעור 

-2015, מס' אסמכתא: 2015ביוני,  14מיליון דולר ארה"ב. וראו דיווח מיום  1.3-שתסתכמנה לכ

 , המובא על דרך ההפניה.01-046881

 ל מכירות בסומוטו ישראל בע"מ"סיום כהונתו של סמנכ  .15.11

ל מכירות בסומוטו ישראל "כ, סיים מר אלעד המאירי לכהן כסמנ2015באוקטובר,  31ביום 

, המובא על דרך 2015-01-130650, מס' אסמכתא: 2015באוקטובר,  8. וראו דיווח מיום בע"מ

 ההפניה. 

 דירקטוריון החלטות  .15.12

 , קיבל דירקטוריון החברה את ההחלטות הבאות:2015בנובמבר,  16ביום 

, בכפוף לתכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה 262,500אישור הקצאה של  .א

 .האופציות ותכנית התגמול של החברה

-הניתנת להענקה במסגרת תכנית האופציות הקיימת של החברה בהגדלת כמות האופציות  .ב

מיליון אופציות לא רשומות, באופן שסך האופציות הניתנות להענקה במסגרת תכנית  2.5

 של החברה.  אופציות לא רשומות 7,375,000האופציות של החברה הינו 

 לסמנכ"ל הכספים מר אסף יצחיאק מענק ואופציות .15.13

, החליטו ועדת התגמול וישיבת הדירקטוריון על הענקת מענק חד 2015בנובמבר,  16-ו 12ביום 

ש"ח, וזאת בגין מאמץ חריג ומיוחד של רו"ח יצחיאק  120,000פעמי למר אסף יצחיאק בסך של 

ת להתמודדות החברה המשמעותי תרומתובעונים האחרונים, בין היתר, בגין במהלך שלושת  הר

אופציות לא רשומות  120,000לעיל. כמו הוחלט על הענקת  15.2עיף עם  הודעת אפל, כמתואר בס

של החברה הניתנות למימוש במחיר מימוש המשקף  מניות רגילות 120,000-הניתנות למימוש ל

 16ימי מסחר של מניית החברה בתקופה שקדמה למועד החלטת דירקטוריון החברה ) 30ממוצע 

 רבעוניות.ת להבשלה במשך תקופה של שנתיים במנות (. האופציות תהיינה ניתנו2015בנובמבר, 

    המענק והאופציות כאמור הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה. 

 

 2015, בנובמבר 16 תאריך:

 

 בן גירוןמר   יהושע אברמוביץמר 

 מנכ"ל ודירקטור  יו"ר דירקטוריון

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סומוטו לימיטד
 

 מידע כספי לתקופת ביניים

 )בלתי מבוקר(
 

 2015 בספטמבר 30
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סומוטו לימיטד
 

 לתקופת בינייםמידע כספי 

 )בלתי מבוקר(
 

 2015 בספטמבר 30
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 

  

 2 לבעלי המניות דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

  המאוחדים בדולר של ארצות הברית )דולר(: התמציתיים הדוחות הכספיים

 3  מאוחדים על המצב הכספיתמציתיים דוחות 

 4 הכולל )הפסד( הרווח על מאוחדיםתמציתיים  דוחות

 5-6 בהון השינויים על מאוחדיםתמציתיים  דוחות

 7-8  המזומנים תזרימי על מאוחדיםתמציתיים  דוחות

 9-11 המאוחדיםהתמציתיים  הכספיים לדוחות אוריםיב

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 



   6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 
 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 

 

 
 סומוטו לימיטד לבעלי המניות של רואה החשבון המבקרסקירה של דוח 

 
 מבוא

 
 הדוח את הכולל ,הקבוצה( -סומוטו לימיטד והחברות המאוחדות שלה )להלן יחד  של המצורף הכספי המידע את סקרנו

)הפסד(  הרווח על המאוחדים התמציתיים הדוחותת וא 2015 בספטמבר 30 ליום על המצב הכספי המאוחד התמציתי
 באותו תאריך. הדירקטוריוןהחודשים שהסתיימו שלושה ותשעה של  לתקופות המזומנים ותזרימי הכולל, השינויים בהון

 "דיווח IAS 34בינלאומי ת בהתאם לתקן חשבונאו זו ביניים תכספי לתקופ מידע של אחראים לעריכה ולהצגה וההנהלה
ערך )דוחות  תקנות ניירותל ש פרק ד' זו לפי ביניים לתקופת מידע כספי ביניים", וכן הם אחראים לעריכת לתקופות כספי

בהתבסס על  אילוביניים ת ולתקופ כספי מידע על מסקנה היא להביע . אחריותנו1970 -ל "התש תקופתיים ומיידיים(,
 סקירתנו.

 
 היקף הסקירה

 
ם ביניי כספי לתקופות מידע של חשבון בישראל "סקירה רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

ם ע מבירורים, בעיקר ביניים מורכבת כספי לתקופות מידע של הישות". סקירה של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת
ת הינה מצומצמ ואחרים. סקירה אנליטיים סקירה נהלי הכספיים והחשבונאיים, ומיישום לעניינים האחראים אנשים

לנו  מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר בהיקפה במידה ניכרת
ת חוו מחווים אנו מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג

 ביקורת. של דעת
 

 מסקנה 
 

ת הבחינו הנ"ל אינו ערוך, מכל הכספי שהמידע לנו לסבור הגורם דבר ליבנו בא לתשומת סקירתנו, לא על בהתבסס
 .IAS 34בינלאומי  חשבונאות לתקן המהותיות, בהתאם

 
ל הנ" הכספי לנו לסבור שהמידע הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא סקירתנו, על הקודמת, בהתבסס בפסקה לאמור בנוסף

, ומיידיים( תקופתיים ערך )דוחות ניירות ד' של תקנות פרק לפי הגילוי המהותיות, אחר הוראות הבחינות ממלא, מכל אינו
 .1970 -התש"ל 
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 סומוטו לימיטד

 על המצב הכספי יםמאוחד םייתמצית ותדוח

 2015 בספטמבר 30ליום 

 בדצמבר 31 בספטמבר 30  

  2015 2014 2014 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 דולר אלפי  

 
     נכסים שוטפים:

 7,472  2,843  10,131   מזומנים ושווי מזומנים

 -  502  212   פקדונות לזמן קצר

 897  906  -   מכשיר פיננסי נגזר

     חייבים ויתרות חובה:

 6,276  8,242  2,879   לקוחות

 87  79  98   חייבים אחרים

   13,320  12,572  14,732 

     נכסים לא שוטפים:

 13  13  11   פקדונות

 822  76  824   מזומן מוגבל

 22,033  23,151  18,679   נכסים בלתי מוחשיים

 10,833  10,833  10,833   מוניטין

 179  158  158   רכוש קבוע

 653  660  604   מסים נדחים

   31,109  34,891  34,533 

 49,265  47,463  44,429   נכסים סך

     :התחייבויות שוטפות

 7,845  18,820  963   התחייבות בגין רכישת חברת בת

 3,287  384  4,419   הלוואה מתאגיד בנקאי

 452  - 218   התחייבות למדען

     זכאים ויתרות זכות:

 3,257  2,660  766   נותני שירותיםספקים ו

 6,430  4,312  4,301   זכאים אחרים

   10,667  26,176  21,271 

     :שוטפות שאינן התחייבויות

 5,164  74  3,456   הלוואה מתאגיד בנקאי      

 5,814  6,106  4,934   מסים נדחים      

   8,390  6,180  10,978 

 -  -  -    והתקשרויות ערבויות

 32,249  32,356  19,057   התחייבויות סך
     

     :המיוחס לבעלי מניות החברה הון

 -  - -   הון מניות 

 13,734  13,608  19,032   פרמיה על מניות, נטו

 1,303  1,299  1,411   בגין תשלום מבוסס מניותהון קרן 

 377  377  377   תקבולים בגין כתבי אופציה

 1,740  409  4,690   יתרת רווח 

 244  - 244   קרן הון בגין הנפקת מניות עתידיות

 (382) (586) (382)  החברה המוחזקות בהחזקה עצמיתעלות מניות 

 17,016  15,107  25,372   הון סך

 49,265  47,463  44,429   סך התחייבויות והון

 

     

 אברמוביץ  יהושע
  יוןדירקטוריו"ר ה

 בן גירון 
  דירקטורמנכ"ל ו

 אסף יצחיאק
 סמנכ"ל כספים

 
 .2015בנובמבר  16דירקטוריון החברה: תאריך אישור הדוחות הכספיים ע"י 

 .המאוחדים התמציתיים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 סומוטו לימיטד

   הכולל)הפסד( הרווח על מאוחדים  םייתמצית ותדוח

 2015 בספטמבר 30ביום  והחודשים שהסתיימ 3-ו 9של  ותלתקופ

 
 

 שנה שהסתיימה  החודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו 9 

 בדצמבר 31 -ב בספטמבר 30 -ב בספטמבר 30 -ב 

 2015 2014 2015 2014 2014 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 דולראלפי  

 

 31,755  8,151 6,222 17,769  22,916 הכנסות ממכירות

      עלות המכירות:הוצאות 

 1,509  388 1,118 388  3,354 הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 8,084  1,991 1,529 5,198  6,607 אחרות

 3,287  940 828 2,289  2,906 מחקר ופיתוחהוצאות 

 13,380  2,925 1,659 8,529  4,975 הוצאות מכירה ושיווק

 1,952  557 308 1,211  1,155 הוצאות הנהלה וכלליות

 18,997  17,615 5,442 6,801  28,212 

 3,543  1,350 780 154  3,919 תפעולי רווח 

 45  27 35 38  40 הכנסות מימון

 1,138  287 235 329  875 הוצאות מימון

 2,450  1,090 580 (137) 3,084 לפני מסים על ההכנסה  )הפסד( רווח

 1,759  369 540 503  134 המסים על ההכנס )הכנסות( הוצאות

 691  721 40 (640) 2,950 נקי)הפסד( רווח 

      

למניה המיוחס לבעלי מניות )הפסד(  רווח נקי

      (:בדולר)האם החברה 

 0.015 0.015 0.001 (0.014) 0.048  בסיסי למניה  נקי )הפסד( רווח

 0.014 0.014 0.001 (0.014) 0.043  מדולל למניה נקי )הפסד( רווח

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 המאוחדים. התמציתיים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים אוריםיהב
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 1 -)המשך( 
 דסומוטו לימיט

 על השינויים בהון  יםמאוחד םייתמצית ותדוח

 2015 בספטמבר 30ביום  והחודשים שהסתיימ 3-ו 9של  ותלתקופ
 
 

 

מניות הון 
 רגילות

פרמיה על 
 המניות

בגין  הון קרן
תשלום מבוסס 

 מניות
תקבולים בגין 
 כתבי אופציה

קרן הון בגין 
הנפקת מניות 

 עתידיות

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בהחזקה 

 עצמית
רווח רת ית

 סך ההון )הפסד(

 אלפי דולר 

 

 17,016  1,740  (382) 244 377 1,303  13,734 - )מבוקר( 2015 בינואר 1יתרה ליום 
 החודשים שהסתיימו  9תנועה במהלך 

          )בלתי מבוקר(: 2015 בספטמבר 30-ב
 22  -  - - - (111) 133 - מימוש כתבי אופציה   
 5,165  -  - - - -  5,165 - 2014הנפקת מניות בגין רכישת חברת בת בשנת    

 2,950  2,950  - - - -  - - רווח כולל לתקופה

 219  -  - - - 219  - - לעובדים ונותני שירותים אופציות בהענקתמרכיב הטבה    

 25,372  4,690  (382) 244 377 1,411  19,032 - )בלתי מבוקר( 2015 בספטמבר 30יתרה ליום 

 10,654  1,049  (58)  377 1,146  8,140 - )מבוקר( 2014 בינואר 1יתרה ליום 

 2014בספטמבר  30-החודשים שהסתיימו ב 9תנועה במהלך 

          )בלתי מבוקר(:
 6  -  -  - - (168) 174 -  מימוש כתבי אופציה

 5,468  -  174  - - -  5,294 - הנפקת מניות בגין צירוף עסקים  
 (702) -  (702) - - -  - - רכישת מניות החברה המוחזקת בהחזקה עצמית  

 (640) (640) -  - - -  - -      לתקופהכולל הפסד 

 321  -  -  - - 321  - - לעובדים ונותני שרותים אופציות בהענקתמרכיב הטבה 

 15,107  409  (586) - 377 1,299  13,608 - )בלתי מבוקר( 2014בספטמבר  30יתרה ליום 
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 2 -)סיום( 
 דסומוטו לימיט

 על השינויים בהון  יםמאוחד םייתמצית ותדוח

 2015 בספטמבר 30ביום  והחודשים שהסתיימ 3-ו 9של  ותלתקופ
 
 

 

הון מניות 
 רגילות

פרמיה על 
 המניות

בגין  הון קרן
תשלום מבוסס 

 מניות
תקבולים בגין 
 כתבי אופציה

קרן הון בגין 
הנפקת מניות 

 עתידיות

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בהחזקה 

 עצמית
רווח רת ית

 סך ההון )הפסד(

 אלפי דולר 

 
 25,328  4,650  (382) 244 377 1,452  18,987 - מבוקר(בלתי ) 2015 ביולי 1יתרה ליום 

 החודשים שהסתיימו  3תנועה במהלך 
          )בלתי מבוקר(: 2015 בספטמבר 30-ב

 2  -  - - - (43) 45 - מימוש כתבי אופציה   
 -  -  - - - -  - - 2014הנפקת מניות בגין רכישת חברת בת בשנת    

 40  40  - - - -  - - רווח כולל לתקופה

 2  -  - - - 2  - - לעובדים ונותני שירותים אופציות בהענקתמרכיב הטבה    

 25,372  4,690  (382) 244 377 1,411  19,032 - )בלתי מבוקר( 2015 בספטמבר 30יתרה ליום 

 9,014  (312) (551) - 377 1,279  8,221 - )בלתי מבוקר( 2014 ביולי 1יתרה ליום 

 2014בספטמבר  30-החודשים שהסתיימו ב 3תנועה במהלך 

          )בלתי מבוקר(:
 3  -  -  - - (90) 93 - מימוש כתבי אופציה

 5,294  -  -  - -  5,294 - הנפקת מניות בגין צירוף עסקים
 (35) -  (35) - - -  - - רכישת מניות החברה המוחזקת בהחזקה עצמית

 721  721  -  - - -  - - רווח כולל לתקופה

 110  -  -  - - 110  - - לעובדים ונותני שרותים אופציות בהענקתמרכיב הטבה 

 15,107  409  (586) - 377 1,299  13,608 - )בלתי מבוקר( 2014בספטמבר  30יתרה ליום 

 10,654  1,049  (58) - 377 1,146  8,140 - )מבוקר( 2014 בינואר 1יתרה ליום 
  -  -  - - -     :2014 שנתתנועה במהלך 

 11  -  -  - - (249) 260 - מימוש כתבי אופציה
 5,468  -  174  - - -  5,294 - הנפקת מניות בגין צירופי עסקים

 244  -  204  - - -  40 - הנפקת מניות
 (702) -  (702) - - -  - - רכישת מניות החברה המוחזקות בהחזקה עצמית

 691  691  -  - - -  - - רווח כולל לתקופה
 244  -  -  244 - -  - - קרן הון בגין הנפקת מניות עתידית

 406  -  -  - - 406  - - לעובדים ונותני שרותים אופציות בהענקתמרכיב הטבה 

 17,016  1,740  (382) 244 377 1,303  13,734 - )מבוקר( 2014 דצמברב 31יתרה ליום 

 
 המאוחדים. התמציתייםאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים יהב
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 1 -)המשך( 
 סומוטו לימיטד

 המזומנים תזרימי על מאוחדים תמציתיים דוחות

 2015 בספטמבר 30ביום  והחודשים שהסתיימ 3-ו 9של  ותלתקופ

 
 

 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו 9 

 בדצמבר 31 -ב בספטמבר 30 -ב בספטמבר 30 -ב 

 2015 2014 2015 2014 2014 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 דולראלפי  

 
      - שוטפות מפעילויות מזומנים תזרימי

)ששימשו לפעילות  שוטפת לותיפעמ שנבעו מזומנים נטו
 7,106  801  2,970  (625) 5,047  א' נספח, ראה שוטפת(

      
      השקעה: מפעולותתזרימי מזומנים 

 (108) (36) (7) (83) (26) רכישת רכוש קבוע
 502  -  -  -  -  פיקדוןמימוש 

 (6,185) (6,085) -  (6,185) -  רכישת חברות בנות, בניכוי מזומנים שנרכשו
 (11,675) - -   -  פרעון תמורה נדחית בגין צירוף עסקים

 (750) (3) 3  (4) (2) שינוי במזומן מוגבל 

 (2) (2) -  (2) (210) השקעה בפקדונות

 (18,218) (6,126) (4) (6,274) (238) השקעה לפעילותששימשו מזומנים נטו 

      
      מימון: מפעולותתזרימי מזומנים 

 8,939 - -  - -  הלוואה מתאגיד בנקאינטילת 
 - - (800) - (800) פרעון הלוואה מתאגיד בנקאי

 - - (139) - (417) ריבית ששולמה
 (702) (35) -  (702) -  רכישת מניות החברה המוחזקות בהחזקה עצמית

 - - -  - (1,000) פרעון תמורה נדחית בגין צירוף עסקים

 11  3  2  6  22  מימוש כתבי אופציה

)ששימשו לפעילות  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
 8,248  (32) (937) (696) (2,195) מימון(

      

 (2,864) (5,357) 2,029  (7,595) 2,614  במזומנים ושווי מזומנים )קיטון( גידול

 10,573  8,328  8,107  10,573  7,472  תקופהזומנים ושווי מזומנים לתחילת היתרת מ

 (237) (128) (5) (135) 45  הפסדים מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים

 7,472  2,843  10,131  2,843  10,131  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לגמר  יתרת

 

 

 

 המאוחדים. התמציתייםאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים יהב
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 2 -)סיום( 
 לימיטד סומוטו

 המזומנים תזרימי על מאוחדים תמציתיים דוחות

 2015 בספטמבר 30ביום  והחודשים שהסתיימ 3-ו 9של  ותלתקופ

 
 

 שנה שהסתיימה החודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו 9 

 בדצמבר 31 -ב בספטמבר 30 -ב בספטמבר 30 -ב 

 2015 2014 2015 2014 2014 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 דולראלפי  

 

      :פעולותמ (שימשונבעו )שש נטו מזומנים - 'א נספח

 691  721  40  (640) 2,950  לתקופה (הפסדרווח )

התאמות בגין הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת 
      מזומנים:

 37  18  16  34  47  פחת 
 1,509  379  1,118  388  3,354  הפחתות

 (57) 3  65  (64) 49  בנכס מס נדחה (גידולקיטון )
 826  126  12  126  147  שינוי בהתחייבות בגין רכישת חברת בת

 5  (4) -  (4) 33  שינוי בשווי הוגן נגזרים פיננסים
 -  - 210  - 641  הוצאות מימון נטו

 (394) (103) (293) (103) (880) שינוי בעתודה למס בגין נכסים בלתי מוחשיים
 237  128  5  135  (45) הפסדים )רווחים( מהפרשי שער

 406  110  2  321  219   תשלום מבוסס מניותסכומים שנזקפו בגין 

  3,565  833  1,135  657  2,569 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
 (1,423) (1,335) 1,661  (1,958) 3,397  בלקוחות (גידולקיטון )
 99  (24) (42) 106  (11) אחריםבחייבים )גידול( קיטון 

 (8) (2) (225) (2) (234) קיטון בהתחייבות למדען
 3,259  1,572  195  1,489  (2,491) )קיטון( בספקים ונותני שירותים גידול

 1,919  (788) 206  (453) (2,129) בזכאים אחרים גידול )קיטון(

 (1,468) (818)  1,795 (577)  3,846 

 7,106  801  2,970  (625) 5,047  שנבעו )ששימשו( מפעילות שוטפת, נטו מזומנים נטו

 
 

 :פעילות שלא במזומן -נספח ב' 
 

פרעה החברה את התחייבותה , 2015 בספטמבר 30החודשים שנסתיימו ביום  תשעתבתקופות של 
תמורה במניות החברה המוצגות במסגרת ההון  הכוללת, ניו לשעבר'להנפקת מניות לבעלי מניות ג

בנכסים שוטפים, , סגירת מכשיר פיננסי נגזר המוצג לרבות אלפי דולר, 5,165 -של כנטו העצמי, בסכום 
 '.ד4ראה ביאור  אלפי דולר, 864 -בסכום של כ
 
 

 
 
 

 המאוחדים. התמציתיים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים אוריםיהב
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 כללי - 1 באור

 
והתאגדה באיי  2009חברת סומוטו לימיטד נוסדה והחלה פעילותה העסקית בחודש פברואר 

החברה או החברה האם(. לחברה חברה בת  -)להלן  .Somoto Ltdהבתולה הבריטיים בשם 
אל, אשר מקום התאגדותה בישר )להלן "סומוטו ישראל"( בבעלות מלאה בשם סומוטו ישראל בע"מ

 בפעילות החלה טרם הכספיים הדוחות אישור למועד נכוןאשר  קונג בהונג מלאה בבעלות בת חברה
 אשר מקום התאגדותהחברת בת בבעלות מלאה בשם טאבאטו בע"מ )להלן "טאבאטו"(  ,עסקית

 אשר מקום התאגדותה )להלן "ג'ניו"( חברת בת בבעלות מלאה בשם ג'ניו חדשנות בע"מ ,בישראל
 טרם הכספיים הדוחות אישור למועד נכוןאשר  בארצות הברית מלאה בבעלות בת חברהוכן  בישראל

 הקבוצה(. -יחד החברות הבנות,  -)להלן . עסקית בפעילות החלה
 PC Win ,PC Mac ,Mobileהקבוצה פועלת למתן שירותי הפצה של תוכנות ואפליקציות בסביבת 

Android ו- Mobile iOS  
 , טורטולה, איי הבתולה הברטיים.90כתובת משרדה הרשום של החברה הינה רחוב מיין 

ובכלל זה  והתקנה אוטומטית של תוכנות למשתמשי האינטרנט, , פיתוחעוסקת בשיווק הקבוצה
תוכנות המכילות תכנים פופולאריים לרשתות החברתיות המקוונות, תוכנות המרת קבצי מדיה 

  .כנות להשוואת מחירים באינטרנט וכן תוכנות לעדכון מזג האווירוטקסט, תו
 

בדבר ביטול החתימה  אפלהודיעה החברה כי קיבלה הודעה אוטומטית מ 2015בינואר  15ביום 
 ובכך, Safari בדפדפן" Omnibar" התוכנה לתוסף המתייחסת ניו'גשבידי הדיגיטלית המאושרת 

 . זו בחתימה שימוש תוך ידה על שפותח לדפדפן התוסף את להפיץ האפשרות את שוללת
 חתימה ביטול בדבר מאפל נוספת אוטמטית הודעה החברה קיבלה 2015 בפברואר 13 ביום

 .ניו'ג את המשמשות דיגיטליות חתימות מספר מתוך, מ"בע חדשנות ניו'ג שם על דיגיטלית
 אין כי ונמצא, מוניטין ערך ירידת קיימת האם החברה בחנה, כאמור ינואר מחודש ההודעה בעקבות

 .מוניטין ערך ירידת
 

 מספר והכוללת דינאמיות הן אלה פעילות סביבות  ,והמובייל האינטרנט בסביבת פועלת החברה
 בין כוללים אלה שחקנים. סביבות באותן הפעילות על מהותית השפעה מהם אחד לכל אשר שחקנים

 או ברגולציה שינויים ידם על ויבוצעו שבמידה, Apple -ו  Google, Microsoft, Yahoo את השאר
 הדרך עם בקשר ישיר באופן או, למוצריהן או בבעלותן אשר לפלטפורמות הנוגעים העבודה בכללי

 .החברה פעילות על משמעותית השפעה לכך להיות עלולה, החברה פועלת בה
 

 מלקוחות אחד היווה, 2015 בספטמבר 30 ביום שנסתיימו חודשים תשעהו שלושה של בתקופות
 65% -הקבוצה בגין פעילותה עם אותו לקוח הסתכם לכ הכנסות שחלק באופן מהותי לקוח הקבוצה

 .  6ראה באור , בהתאמה, מהכנסות הקבוצה בתקופות האמורות 59% -וכ
 
 

 :התמציתיים הכספיים הדוחות של העריכה בסיס - 2 באור
 

ולתקופת הביניים של  2015 בספטמבר 30 ליום החברה של המאוחד התמציתי הכספי המידע .א
"המידע הכספי לתקופת הביניים"( נערך  -החודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן  ששת

"(  IAS 34" -"דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן  - 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 
ערך )דו"חות תקופתיים וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות 

המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים  .1970-ומיידיים(, התש"ל
יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם  הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים.

קני לת והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר מצייתים 2014 הדוחות הכספיים השנתיים לשנת
( שהם תקנים International Financial Reporting Standards) הדיווח הכספי הבינלאומיים

 Internationalופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )
Accounting Standards Board)  להלן(- תקני ה-IFRS וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש )

 .2010-התש"ע רות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,בהתאם לתקנות ניי
 

עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת החברה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש  .ב
הקבוצה ועל  והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של באומדנים חשבונאיים

המדווחים. התוצאות בפועל עשויות להיות סכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות 
ה אינם שונים לאשר שימשו בהכנת דוחות ביניים אהאומדנים המהותיים  שונות מאומדנים אלה.

 .באופן מהותי מהאומדנים אשר שימשו בהכנת הדוחות השנתיים
 



 לימיטד סומוטו
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 10 

 
 עקרי המדיניות החשבונאית - 3 באור

 
המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, עיקרי 

, 2014ת הינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנ
 למעט: 

 
 מסים

 
האומדן הטוב ביותר של ההנהלה בנוגע  מסים על ההכנסה לתקופות הביניים מוכרים על בסיס

 .לשיעור המס הממוצע שיחול על סך הרווחים השנתיים החזויים
 

 :הון - 4 באור
 

, לעובדי הקבוצה שאינם בעלי עניין, אישר דירקטוריון החברה להעניק 2015במרס  15ביום  .א
מניות ללא ערך נקוב של  480,000-להמרה ל ות, הניתנשומותכתבי אופציה לא ר 480,000

רבעוניים, בתוספת  12יות על פני תקופה של החברה. האופציות כאמור, יבשילו במנות רבעונ
 101 -שווי ההטבה הכלכלית בגין כתבי האופציה האמורים עומד על כ דולר. 0.41מימוש של 
 אלפי דולר.

 
ולוגיות של החברה נמנכ"ל וסמנכ"ל הטכ, בהתאם להסכמי העסקה של 2015במרס  15ביום  .ב

ובהמשך לאישור ועדת התגמול החברה, אישר דירקטוריון החברה להעניק למנכ"ל וסמנכ"ל 
אופציות לא סחירות הניתנות  236,571הטכנולוגיות של החברה, לכל אחד בנפרד סך של 

לית בגין כתבי שווי ההטבה הכלכ .מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב 236,571-למימוש ל
 אלפי דולר. 261 -האופציה האמורים עומד על כ

 
, אישר דירקטוריון החברה להעניק לעובדי הקבוצה ויועציה שאינם בעלי 2015במאי  12ביום  .ג

מניות ללא ערך נקוב של  293,856-כתבי אופציה לא רשומים, הניתנים להמרה ל 293,856עניין, 
שווי ההטבה הכלכלית בגין כתבי האופציה  דולר. 0.43 -ל 0.41בתוספת מימוש של בין ,  החברה

 אלפי דולר. 07 -האמורים עומד על כ
 
, החברה פרעה 2014חודש אוגוסט מ, ובהתאם להשלמת עסקת רכישת ג'ניו 2015 ביוני 1ביום  .ד

מיליון דולר כאשר במסגרת הפרעון  8מיליון דולר מתוך תשלום דחוי בסך של  7 -סך של כ
אלפי  6,029 -מיליון דולר במזומן וכ 1כאמור, העבירה החברה לבעלי מניות ג'ניו לשעבר, סך של 

ת רכישת ג'ניו, דולר במניות בכפוף להסכם הרכישה. להשלמת התחיבויותיה במסגרת עסק
אלפי  971 -בסך של כ 2015בדצמבר  1התחייבה החברה לתשלום דחוי שצפוי להשתלם ביום 

, בספרי החברה 2015 בספטמבר 30דולר )להלן "התשלום הדחוי"(. התשלום הדחוי מוצג ליום 
 .בעלותו המופחתת אלפי דולר 963 -במסגרת ההתחייבויות השוטפות בסך של כ

 
, אישר דירקטוריון החברה להעניק לעובדי הקבוצה ויועציה שאינם בעלי 2015 אוגוסטב 25 ביום .ה

 של נקוב ערך ללא מניות 120,000-ל להמרה הניתנים, רשומים לאכתבי אופציה  120,000עניין, 
 האמורים האופציה כתבי בגין הכלכלית ההטבה שווי. דולר 0.39 של מימוש בתוספת, החברה

 .דולר אלפי 30 -כ על עומד
 
 11.6 -, אישר דירקטוריון ג'ניו, חלוקת דיבידנד לחברה בגובה של כ2015באוגוסט  25ביום  .ו

 מיליון דולר. 

  



 לימיטד סומוטו

 )המשך( המאוחדיםהתמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים 

 11 

 
 מסים - 5 באור

 

אישור מרשות המסים בישראל, מחלקת חוקי עידוד, החטיבה  ג'ניו, הומצא ל2015, ביוני 11ביום 

לחוק  51בהתאם לסעיף  )להלן "מפעל תעשייתי"( , כ"מפעל תעשייתי"והמקצועית, המכיר בג'ני

 )להלן: "החוק"(. 1959-לעידוד השקעות הון, התשי"ט

. הוכרו הכנסותיה של ג'ניו כ"הכנסה מועדפת"בהתאם להגדרת ג'ניו כמפעל תעשייתי על פי החוק, 

, 2018עד וכולל שנת  2014משנת  תוקף האישור. 16%של  תחויב בשיעור מס חברות מופחתו

לרבות בקשר עם כמות המועסקים בג'ניו  בהינתן והחברה תעמוד בתנאים המפורטים באישור ובחוק

 שיעור ,בתנאים כאמור תעמוד החברה לא באם .תנאים"(הלהלן ")ושיעור הייצוא מסך הכנסות ג'ניו 

 .26.5%המס בו תחוייב החברה יהיה שיעור מס רגיל העומד על 

 

הינה הפחתת שיעור המס האפקטיבי בו תישא  , כל עוד תעמוד ג'ניו בתנאיםהאמורהשפעת 

הכירה  2015 בספטמבר 30ביום ה החודשים שהסתיימ תתשעבהתאם, בתקופה של  החברה.

 .2014בגין שנת  מיליון דולר 1.1-החברה בהכנסות מסים של כ

 
 

 :, אחוז מסך המכירותלקוחות עיקריים - 6באור 

 

 :עיקרייםלקוחות 

 
 החודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו 9

שנה 
 שהסתיימה

 
 בספטמבר 30 -ב בספטמבר 30 -ב

 31 -ב
 בדצמבר

 2015 2014 2015 2014 2014 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 דולראלפי  

 אחוז מסך המכירות

1  59.27 14.29 
 

64.99 
 

24.68 31.84 

3 - 20.6 - 14.7 **11.53 

4 * * * 13.9 * 

 

 לשנה. 10% -סכום הכנסה המהווה פחות מ   *       

 .2014באוגוסט  31הכנסות החברה מחברת ג'ניו עד למועד השלמת רכישת ג'ניו ביום    **
 

 

 תאריך הדיווחאירועים לאחר  - 7 באור

 

, אישר דירקטוריון החברה להעניק לעובדי הקבוצה ויועציה שאינם בעלי 2015 בנובמבר 16 -ביום ה

מניות ללא ערך נקוב של  005,262 -כתבי אופציה לא רשומים, הניתנים להמרה ל 005,262עניין, 

 אלפי דולר. 45 -שווי ההטבה הכלכלית בגין כתבי האופציה האמורים עומד על כ .החברה

"ל הכספים של כלסמנ כתבי אופציה לא רשומים 000,120אישר דירקטוריון החברה הענקת  בנוסף

שווי ההטבה הכלכלית בגין  .מניות ללא ערך נקוב של החברה 120,000 -, הניתנים להמרה להחברה

לסמנכ"ל  . כמו כן אישר דירקטוריון החברהאלפי דולר 15 -כתבי האופציה האמורים עומד על כ

 . אלפי ש"ח 120,000חד פעמי בגובה  מענקהכספים 
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 תוכן העניינים
 
 
 

ד  ו מ  ע
  
  

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
  

  בדולר של ארצות הברית )דולר(: -נתונים כספיים 

המיוחסים המאוחדים  התמציתיים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים
 3 עצמה כחברה אםלחברה 

המיוחסות המאוחדים התמציתיים הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים 
 4 לחברה עצמה כחברה אם

המיוחסים המאוחדים התמציתיים תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים 
 5-6  לחברה עצמה כחברה אם

 7-8 הנפרדמידע הכספי ביאורים ומידע נוסף ל
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 לכבוד
 בעלי המניות של 

 לימיטד סומוטו
 
 .ג.נ.,א
 
 

 לתקנות ניירות ערך ד'38נפרד לפי תקנה הכספי הביניים המידע ה לסקירתדוח מיוחד  :הנדון
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

 מבוא
 

 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,38הנפרד המובא לפי תקנה סקרנו את המידע הכספי הביניים 
החודשים  תשעה ושלושהשל  ותלתקופו, 2015 בספטמבר 30"החברה"( ליום  -)להלן לימיטדסומוטו של  1970-התש"ל

החברה. אחריותנו היא . המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של שהסתיימו באותו תאריך
 בהתבסס על סקירתנו. אילות ביניים ופי הביניים הנפרד לתקופלהביע מסקנה על המידע הכס

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  -של לשכת רואי חשבון בישראל 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

קירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". ס
בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

ת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מאפשר
 מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל 

 .1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38ות, בהתאם להוראות תקנה הבחינות המהותי
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 לימיטדסומוטו 

 1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  'ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם המאוחדיםהתמציתיים  נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים

 

 בדצמבר 31 בספטמבר 30 

 2015 2014 2014 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 דולראלפי  

 

    נכסים שוטפים:

 2,698  1,053 1,040 מזומנים ושווי מזומנים

 897  906 - מכשיר פיננסי נגזר

    חייבים ויתרות חובה:

 5,034  4,281 2,999 לקוחות

 5  6 36 אחרים

 58  57 59 הלוואה לחברה בת

 4,134 6,303  8,692 

    :נכסים לא שוטפים

 750  - 750 מזומן מוגבל

 521  521 521 מיסים נדחים

    

נכסים, סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך ה

, המציגים בדוחות הכספיים מידע ההתחייבויותבניכוי סך 

 40,373  37,886 32,947 החברות הבנותכספי בגין 

 41,644  38,407 34,218 נכסים לא שוטפיםסך הכל 

    

 50,336  44,710 38,352 סך נכסים המיוחסים לחברה עצמה 

    התחייבויות שוטפות:

 2,873  1,548 714 ספקים ונותני שירותים

 7,845  18,820 963 התחייבות בגין רכישת חברת בת

 3,287  - 4,417 הלוואה מתאגיד בנקאי

 10,364  5,614 - הלוואה מחברת בת

 1,385  1,362 1,326 זכאים אחרים

 2,402  2,259 2,104 זכאים עם החברה הבת

 9,524 29,603  28,156 

    -התחייבויות שאינן שוטפות 

 5,164  - 3,456 בנקאיהלוואה מתאגיד 

    

 33,320  29,603 12,980 התחייבויותסך הכל 

    

 17,016  15,107 25,372 הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה 

 38,352 44,710  50,336 

 
     

  אברמוביץ יהושוע
 הדירקטוריון יו"ר

 בן גירון 
 מנכ"ל 

 יצחיאק ףאס 
 מנהל כספים

 
 .2015 בנובמבר 16 :על ידי דירקטוריון החברה הכספיים הנתוניםתאריך אישור 

 
 

 כספיים אלה. נתוניםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מוהמידע הנוסף הביאורים 
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 לימיטדסומוטו 

 1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  'ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 המיוחסות לחברה המאוחדים התמציתיים הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים 
 

 החודשים שהסתיימה 3 החודשים שהסתיימה 9 
השנה 

 שהסתיימה
 בדצמבר 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 2015 2014 2015 2014 2014 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר 

 

 23,163  5,991  3,173  15,606  12,682  הכנסות ממכירות

 6,534  1,587  846  4,790  4,504  הוצאות עלות המכר
 3,080  897  600  2,312  2,188  הוצאות מחקר ופיתוח
 13,534  2,960  1,670  8,640  5,026  הוצאות מכירה ושיווק

 1,558  453  287  1,128  909  הוצאות הנהלה וכלליות

  12,627  16,870  3,403  5,897  24,706 

 (1,543) 94  (230) (1,264) 55  רווח )הפסד( תפעולי
 6  -  -  6  36  הכנסות מימון

 1,032  223  317  239  1,074  הוצאות מימון

 (2,569) (129) (547) (1,497) (983) לפני מסים על ההכנסה  רווח )הפסד(

 (53) (1) -  (53) -  מסים על ההכנסההוצאות )הכנסות( 

כולל לשנה המיוחס לחברה  הפסד סך -לשנה  (הפסדרווח )
 (2,516) (128) (547) (1,444) (983) עצמה כחברה אם

סכום נטו, המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך 
ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות הכספיים 

החברות התמציתיים המאוחדים תוצאות פעילות בגין 
 3,207  849  587  804  3,933  הבנות

סך רווח )הפסד( כולל לשנה  -רווח )הפסד( לשנה  לסך הכו
 691  721  40  (640) 2,950  המיוחס לבעלים של החברה 

      
 
 

 כספיים אלה. נתוניםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מוהמידע הנוסף הביאורים 
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 לימיטדסומוטו 

 1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  'ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםהתמציתיים המאוחדים תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים 
 

 החודשים שהסתיימה 3 החודשים שהסתיימה 9 
השנה 

 שהסתיימה
 בדצמבר 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 2015 2014 2015 2014 2014 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר 

 

      :שוטפות מפעילויות מזומנים תזרימי

 (1,965) (656) (410) (2,224) (340) א'( נספחראה לפעילות ) ששימשו מזומנים נטו

 (2) *  *  (1) (1) ריבית בגין הלוואה לחברה בת

 73 14  59  14  214  חברה בתמריבית בגין הלוואה 

 473  159  (230) 328  (300) תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בגין עסקות עם חברה בת

 (1,421) (483) (581) (1,883) (427) שוטפת, נטו מזומנים נטו ששימשו לפעילות

      תזרים מזמני מפעילויות השקעה:

 (12,218) (12,118) -  (12,218) -  רכישת חברת בת, בניכוי מזומנים שנרכשו

 (11,675) -  -  -  -  פרעון תמורה נדחית בגין צירוף עסקים

 (750) -  -  -  -  שינוי במזומן מוגבל

 (24,643) (12,118) -  (12,218) -  השקעה ששימשו לפעילות מזומנים נטו

      ת מימון:יותזרימי מזומנים מפעילו

 - - -  - (1,000) פרעון תמורה נדחית בגין צירוף עסקים

 10,291  -  -  -  1,000  קבלת הלוואה מחברת בת

 - - (800) - (800) פרעון הלוואה מתאגיד בנקאי

 8,939  -  -  -  -  נטילת הלוואה מתאגיד בנקאי

 - 5,600  (139) 5,600  (417) תשלום ריבית בקשר להלוואה לתאגיד בנקאי

 (702) (35) -  (702) -  רכישת מניות החברה המוחזקות בהחזקה עצמית

 11  3  2  6  22  מימוש כתבי אופציה

 18,539  5,568  (937) 4,904  (1,195) מימון )ששימשו לפעילות( מפעילות מזומנים נטו שנבעו

 (7,525) (7,033) (1,518) (9,197) (1,622) ואשראי בנקאי במזומנים ושווי מזומנים קיטון

 10,324  8,162  2,527  10,324  2,698  התקופהלתחילת ואשראי בנקאי יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 (101) (76) 31  (74) (36) מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים )הפסדים( רווחים

 2,698  (1,053) 1,040  1,053  1,040  התקופהלסוף ואשראי בנקאי יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

      
  אלפי דולר 1 -* סכום הנמוך מ
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 לימיטדסומוטו 

 1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  'ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 )המשך( המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםהתמציתיים המאוחדים תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים 
 

 החודשים שהסתיימה 3 החודשים שהסתיימה 9 
השנה 

 שהסתיימה
 בדצמבר 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 2015 2014  2015 2014 2014  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולר 

 

מזומנים נטו ששימשו לפעולות המיוחסים לחברה עצמה כחברה  -נספח 

 אם:

 

  

  

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 (2,516) (128) (547) (1,444) (983) )הפסד( המיוחס לחברה עצמה כחברה  רווח

      בגין:התאמות 

 (52) -  -  (52) -  גידול בנכס מס נדחה

 101  (4) (31) (4) 36  הפסדים )רווחים( מהפרשי שער

 826  76  12  74  147  שינוי בהתחייבות בגין רכישת חברת בת

 5  126  -  126  33  שינוי בשווי הוגן נגזרים פיננסים

  -  210  -  641  הוצאות מימון נטו

  857  144  191  198  879 

      רכוש והתחייבויות תפעוליים:שינויים בסעיפי 

 (2,517) (1,141) (505) (1,764) 2,035  בלקוחות קיטון )גידול(

 125  (5) (5) 124  (31) בחייבים ויתרות חובה  קיטון )גידול(

 2,836  1,548  548  1,511  (2,159) ( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותיםקיטון) גידול

 (772) (1,128) (92) (795) (59) בזכאים ויתרות זכות קיטון

 (214) (924) (54) (726) (328) 

 (1,965) (656) (410) (2,224) (340) פעילות המיוחסים לחברה עצמה כחברה שימשו למזומנים נטו ש

      
 ןפעילות שלא במזומ -נספח ב' 

 
במניות  , פרעה החברה את התחייבותה להנפקת מניות לבעלי מניות ג'ניו לשעבר, הכוללת תמורה 2015בספטמבר  30של תשעת החודשים שנסתיימו ביום  הבתקופ  א. 

 .אלפי דולר 864 -ל כאלפי דולר, לרבות, סגירת מכשיר פיננסי נגזר המוצג בנכסים שוטפים, בסכום ש 5,165 -החברה המוצגות במסגרת ההון העצמי, בסכום נטו של כ
 

 -אישר דירקטוריון החברה הבת ג'ניו חדשנות בע"מ, חלוקת דיבידנד לחברה בגובה של כ, 2015בספטמבר  30של תשעת ושלושת החודשים שנסתיימו ביום בתקופות   ב. 
 מיליון דולר. 11.6

 כספיים אלה. נתוניםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מוהמידע הנוסף הביאורים 
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 לימיטד סומוטו

 לתקנות ניירות ערך ד'38ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

 1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות  38אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  - 1ביאור 

 :1970 -תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 

 הגדרות .א
 

 סומוטו לימיטד. -"החברה" 
 חברה מאוחדת. -"החברה הבת" 

ד' 38מידע כספי לתקופת ביניים נפרד המובא לפי תקנה  -"המידע הכספי ביניים הנפרד" 
 .1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם 

 2014כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 
 הדוחות הכספיים(. -)להלן 

 
 ספי הנפרדעיקרי אופן עריכת המידע הכ .ב

 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38המידע הכספי ביניים הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 

 תקנות דוחות תקופתיים(. -)להלן  1970 -תקופתיים ומיידיים( התש"ל 
בהתאם לתקנה האמורה, יובאו בדוח ביניים, בצירוף סקירת רואה החשבון המבקר, נתונים 

ג לתקנות 9התאגיד לתקופת הביניים, כאמור בתקנה כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של 
 ג(, בשינויים המחויבים.9תקנה  -דוחות תקופתיים )להלן 

 
בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 

 תשעה ושלושהולתקופות של  2015 בספטמבר 30התמציתיים המאוחדים של החברה ליום 
הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים(,  -חודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן 

 המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם.
 

יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
חת ולכל א 2014בדצמבר  31ביניים וביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה ליום 

המידע הכספי הנפרד של החברה  -משלוש השנים בתקופה שהסתיימה באותו תאריך )להלן 
לתקנות דוחות  ג'9(, והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתקנה 2014 -ל

תקופתיים, לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות, ובכפוף להבהרות 
ח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דו

הבהרת  -המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות )להלן  2010בינואר  24-ערך ב
 הרשות(.

 
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים 

 2014 -הכספי הנפרד של החברה ל הנפרד, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת המידע
 ואשר פורטו במסגרתו. 

 
 המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.

 
המידע הכספי ביניים הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, 

 ( בכלל,IFRS -תקני ה -הערוכים והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
"דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט ואף אינו  - 27והוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

"דיווח  - 34מהווה מידע כספי לתקופת ביניים שנערך לפי תקן חשבונאות בינלאומי מספר 
 כספי לתקופות ביניים". 

דים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוח 3עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור 
ביניים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת 
הדוחות  הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי ביניים 
הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות 

 .עריכת המידע הכספי ביניים הנפרדהחישוב שיושמו ב
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 לימיטד סומוטו

 לתקנות ניירות ערך ד'38ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

 )המשך( 1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

 השקעה בחברות בנות – 2ביאור 
  

חדשנות בע"מ, חלוקת דיבידנד , אישר דירקטוריון החברה הבת ג'ניו 2015באוגוסט  25ביום 
 מיליון דולר. 11.6 -לחברה בגובה של כ

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 :הצהרת מנהלים
 

 (1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 

 , מצהיר כי:בן גירוןאני, 
 

 2015של שנת  השלישילרבעון ( "התאגיד")להלן:  סומוטו לימיטדשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1
 (."הדוחות")להלן: 

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

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  (4
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 

או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה במישרין 
 .עליהם

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 ____________________                2015, בנובמבר 16   

 כ"ל, מנבן גירון              תאריך         

 

  

 

 

 

 

 



  

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

 

 הצהרת מנהלים

 נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

 

 , מצהיר כי:אסף יצחיאקרו"ח אני, 

של לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הו ביניים ות הכספייםבחנתי את הדוח (1
 (."הדוחות")להלן:  2015 של שנת השלישילרבעון ( "התאגיד")להלן:  סומוטו לימיטד

אינם כוללים מצג לא נכון של הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לפי ידיעתי, הדוחות  (2
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור 

 לו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.הנסיבות בהן נכל

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

ואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון גיליתי לר (4
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה 

  עליהם
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________                   2015, בנובמבר 16

 כספים סמנכ''ל, אסף יצחיאק           תאריך      
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