
 
 

 

 

 סומוטו לימיטד

 
 2015דוח תקופתי לשנת 

 
 
 
 

, ולאור עמידת : "התקנות"(להלן) 1970-(, התש''לדוחות תקופתיים ומיידיים) ניירות ערך תקנותלבהתאם 
, לאמץ את כל 2014בנובמבר,  11דירקטוריון החברה ביום החברה בהגדרת המונח "תאגיד קטן", החליט 

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

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

 בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם, "דוח גלאי"(.
ת הדירקטוריון ואילך, וזאת מבלי לגרוע מיכולת החברה לשנות יישום ההקלות כאמור הינו החל ממועד החלט

 .בעתיד את בחירתה ביחס ליישום ההקלות
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 תיאור עסקי החברה - 'אפרק 
פרק זה כולל או עשוי לכלול מידע צופה פני עתיד, לרבות תחזיות, הערכות, אומדנים, ציפיות או מידע 
אחר, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה 

הקיים  בלבד, או בכלל. מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי וודאי לגבי העתיד, המבוסס על מידע
. התוצאות הדוח, וכולל הערכות, אומדנים או כוונות של החברה נכון למועד דוחהבחברה בתאריך 

ידי החברה או -בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או צפויות על
יטת ודאויות וגורמים אחרים שאינם בשל-משתמעות ממידע זה, והתממשותן מושפעת, בין היתר, מאי

החברה. במקרים מסוימים, ניתן לזהות קטעים המכילים מידע צופה פני עתיד על ידי הופעת מילים, 
כגון: "להערכת החברה", "בכוונת החברה", "החברה סבורה", "החברה צופה" וכד', אך יתכן כי מידע 

 זה יופיע גם בניסוחים אחרים.

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד – ראשוןחלק 

 ותיאור התפתחות עסקיו התאגידילות פע .1

 הגדרות   1.1

 דוחיד הינה מערכת הפעלה במכשירים ניידים המופצת על ידי חברת גוגל, למועד האאנדרו –"ידאאנדרו"

 טפונים )טלפונים חכמים(. רמערכת הפעלה זו הינה הנפוצה ביותר בעולם לסמא

המופיע ברשת האינטרנט אשר הקלקה עליו מפנה את גרפי פרסום  -כרזה(  -, בעברית Banner" )באנר"

 הגולש ברשת האינטרנט לאתר האינטרנט נשוא הפרסום. 

 תוכנה המאפשרת לקרוא ולתקשר עם אתרי אינטרנט.  -( Browser" )דפדפן"

 עם המוצע חיפושעל מנוע  המבוסס מנגנון – Genieo( של Monetization Package)" מוניטיזציה חבילת"

על ידי משתמש המק מייצרת תקבולים לחברת  הטמעתו אשר, שלישי צדשל  או  Genieoשל  תוכנה התקנת

Genieoהתשלומים ל .- Genieo חיפוש בקופסאות החיפוש על ידי  שאילתותמתקבלים מביצוע

 . המשתמשים

קו של מחשבים  (Mac) -״ מקינטוש" ו/או ״מק", או PCמסוג מחשב נייח או מחשב נייד  –" מחשב אישי"

. למחשבים אלו מערכת הפעלה ותוכנות אשר שונות Apple תאישיים שתוכנן, פותח ומשווק על ידי חבר

 אחרים. PCממערכות הפעלה ותוכנות של מחשבי 

 טאבלט ו/או סמארטפון. – (Mobile)" /מוביילמכשיר נייד"

מערכת אחזור מידע המעוצבת כדי לאתר מידע דיגיטלי )קבצים או תוכן( המאוחסן  -" מנוע חיפוש"

במערכת המחשב ו/ או ברשת האינטרנט. מנוע החיפוש מנגיש מידע למחפש, ע"י מילוי שאילתת חיפוש 

המציגה את המידע הנחוץ ושליחתה לשרת, המפעיל יישום לביצוע הפעולה תוך הפעלת אלגוריתמים שנועדו 

 ן את התוצאות, ולבסוף מציג השרת את התשובה בפני המשתמש. לסנ

 עסקים בין ומכירה רכישה פעילות - (B2B - Business to Business) "עסקים בין אלקטרוני מסחר"

 ,ובמובייל Mac -, בPC-ב סומוטו לימיטדזה ולפעילות  לדוחבהקשר . האינטרנט ברשת כולה המתבצעת

 ברשת האינטרנט. "תוכנות שותפים"במונטיזציה של הינה פעילות החברה  B2Bפעילות 

פעילות בין חברות  -" (B2C - Business to Consumerמסחר אלקטרוני בין חברה לצרכנים" )"

 Mac -, בPC-ב סומוטו לימיטדזה ולפעילות  לדוחבהקשר  .האינטרנט ברשת כולה המתבצעתלמשתמשים 

 )לרבותתוכנות שפיתחה בעצמה  של ובמונטיזציה הינה פעילות החברה בשיווק B2Cפעילות  ,ובמובייל
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 ברשת האינטרנט.תוכנת קוד פתוח שבוצעה בהן התאמה על ידי החברה( 

 .סמארטפון טאבלט ו/אומק ו/או ו/או  באמצעות מחשב אישי יחיד המשתמש ברשת אינטרנט -" משתמש"

מסך המחשב כשורה, טור או קובייה עם אייקונים המפעילים רכיב המופיע על  -( toolbar" )סרגל כלים"

פונקציות בסיסיות בתוכנת מחשב, כגון חיפוש באינטרנט ממספר קופסאות גישה וכן ניווט לשירותים 

שונים )משחקים, מזג אוויר וכו'(. העיקרון מאחורי סרגל הכלים היא ליצור גישה קלה וברורה כמו גם 

מורות. כיום סרגלי הכלים משולבים במערכות ההפעלה של המחשב ו/או זמינות גבוהה לפונקציות הא

 למנועי חיפוש. בסרגלי כלים רבים מופיעות "קופסאות חיפוש".

שדה חיפוש ויזואלי המוצג בתוכנות מחשב כגון דפדפנים ואתרי אינטרנט. בדרך כלל  –" חיפוש קופסת"

על ידי המשתמש.  וששליחת שאילתת חיפקופסת החיפוש כוללת שורת חיפוש מילולית בודדת, לשם 

(, אשר מבצע את החיפוש על Googleשאילתת החיפוש בדרך כלל מוגשת למנוע חיפוש באינטרנט )כדוגמת 

המידע שברשותו. במקרים רבים לקופסת החיפוש מאפיינים נלווים נוספים כגון  במאגרי מפתח מילותפי 

 '. וכו בשאילתאטים תיקון שגיאות כתיב בשאילתא, השלמת מילים ומשפ

(, Search Engine Optimization)ראשי תיבות של  SEOאו בקיצור המקובל באנגלית  -" קידום אתרים"

 הוא אוסף שיטות לשיפור מיקומו של אתר אינטרנט בתוצאות החיפוש של מנועי החיפוש.

האינטרנט שטחי או הליך מקובל בתחום אתרי האינטרנט, במסגרתו רוכש מפעיל אתר  -" רכישת מדיה"

, שטחי פרסום קישורי פרסום הגורמים לתעבורת רשת של גולשים לאתר, כדוגמת באנרים )מודעות פרסום(

 וקישורים ממומנים.  בוידיאו

 Genieoסומוטו לימיטד או המוצעת למשתמש על ידי תוכנה  זה, בדוח - ממומנת" /אפליקציה"תוכנה

אותה משלמים עבור הפצתה. תוכנות ממומנות מוצעות , ואשר המשווקים במהלך תהליך ההתקנה

 .של החברה עיקר הכנסותיהאת  המהווהפצתן בתהליך ההתקנה של החברה ו םלמשתמשי

שלה פתוח ונגיש לכל מי  קוד המקורפתוח משמש בעולם התוכנה לציון תוכנה ש קוד - "תוכנת קוד פתוח"

שחפץ בו והוא חופשי לשימוש, לצפייה, לעריכת שינויים ולהפצה מחודשת לכל אחד ואחת. שיטת פיתוח כזו 

 .ולתרום לשיפורה פיתוח התוכנהמאפשרת בעצם לכל מי שחפץ בכך לקחת חלק ב

זה, תוכנת מחשב כלשהי שפותחה ו/או בבעלות צדדים שלישיים  בדוח - שותפים" /אפליקציית"תוכנת

אשר החברה מנהלת חלק או כל תהליך ו חברות הבת שלהאו אשר הינם שותפים עסקיים של החברה 

 . באמצעות התקנת תוכנת השותפים על ידי המשתמש מציעה החברה למשתמש תוכנות ממומנותההתקנה

 .מציעה חבילת מוניטיזציה ותוכנות ממומנות Genieo-ו

 תותוכנ זה, בדוחמבקש להתקין, לרבות  האינטרנטהתוכנה אשר משתמש  - נשאית"  /אפליקציה"תוכנה

  אשר פותחו על ידי החברה, תוכנות קוד פתוח ותוכנות שותפים. 

"Ad Network"-  רשת פרסום באינטרנט או ברשת מודעות. חברה שמחברת את המפרסמים לאתרי

 אינטרנט שרוצים לארח את הפרסומות. 

"Adsense "-  תוכנית שותפי הפרסום שלGoogle יכולים  )שותפים( באמצעותה בעלי אתרים שונים

משמעותי של  מאחוז תוליהנובאתר  Googleלתוכנית ולהטמיע את טכנולוגיית הפרסום של להצטרף 

במסגרת התוכנית כאמור, משולבות פרסומות שהוזמנו באמצעות  .Googleתקציב הפרסום של מפרסמי 

 מיני הפרסום. ממז Googleבאתרי השותפים, והשותפים זכאים לחלק מהכנסות  Adwordsרשת 
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"Adwords" -  רשת הפרסום הדיגיטלי הגדולה בעולם של חברתGoogle במסגרת התקשרות עם רשת זו .

מזמין הפרסום משתתף בהליך של מכרז במסגרתו מציע מחיר בעבור הקלקה על הפרסום מטעמו )הפרסום 

. Googleיכול להיות באמצעות באנר או באמצעות מודעת טקסט(. הפרסום יכול להיות ברשת החיפוש של 

הפרסום יופיע בדף תוצאת החיפוש כמודעה ממומנת, ומיקומה ייקבע על פי המחיר שהוצע ודירוג המודעה 

( ביחס למזמיני פרסום אחרים. הפרסום יופיע בהקשר לתוצאת החיפוש של BIDשל מזמין הפרסום )

 משתמש האינטרנט ומילות המפתח שהגדיר מזמין הפרסום. 

"AppStore Mac"- מבוססים מחשביםעבור  תוכנות להפצתדיגיטלית  פלטפורמהOSX  המפותחים 

)אפליקציות(  יישומים השירות מאפשר למשתמשים לגלוש ולהוריד Apple. והמתוחזקים על ידי חברת

זמין בחינם או  השירות. בהתאם ליישום, iTunes האישי המחשב על המותקנת אפליקציה באמצעותמחנות 

  .OSXבוסס ם. את היישומים ניתן להוריד ישירות למחשב אישי, מימחיר מסויב

"CPA/PPA" (Cost/Pay per Action)  - עבור פעולה. יחידת התשלום המחייבת את המפרסם  תשלום

יכולה להיות כל פעולה שעליה יסכימו הצדדים. ברוב המקרים מדובר בפעולות כגון הורדת קובץ מסוים, 

הינה להשלמה מוצלחת של  CPA/PPA-זה, הכוונה ב לדוחמילוי טופס ועד מכירה ממשית באתר. בהקשר 

 התקנה או להשלמת תהליך קניה בפרסום.

"CPI/PPI( "Cost/Pay Per Install פירושו )התקנה פר תשלום" .CPM/PPM( "Cost/Pay Per Mille ,)

 (. חשיפות 1000 כלל)בדרך  חשיפות מספר עבור תשלוםמודל פרסום שפירושו 

"dCPM" (dynamic Cost Per Mille )- ב והמאזן בין המודלים מודל המשלCPM ו-CPI והמטיב הן עם ,

, אך CPM-בעל התוכנה והן עם המפרסם. המפרסם אמנם מתוגמל לפי מספר החשיפות ועל פי מודל ה

 (.  CPIבקביעת התעריף בגין מספר החשיפות בא לידי ביטוי מספר ההתקנות שבוצעו בפועל )בהתאם למודל 

"GateKeeper "- כנה המגנה על משתמש מתוכנות זדוניות הרצות על מערכת ההפעלה ותMac OSX .

 שבו הסיכוי את להקטין בכדי מותקנת התוכנה מהם המקורות את להגביל למשתמשים מאפשרת התוכנה

 , סוס טרויאני או כל תוכנה מזיקה אחרת. וירוס יתקין הקצה משתמש

"Google Play "– לרבות משחקים,  ,שירות תוכן בגוגל הכוללת חנות מקוונת לאפליקציות למגוון יישומים

 וירוס וכו'. -מוזיקה, אנטי

"iOS"-  מערכת הפעלה עבורiPhone ו-iPad  המיוצרים על ידי חברת(Apple.) 

"InstallMac"-  מערכת התקנת תוכנות שפתחהGenieo  למערכת ההפעלה של חברתApple  :להלן(

 תוכנות וכן Genieo ידי על שפותחו תוכנות של התקנה מייעלת ההתקנה מערכת"(. ההתקנהמערכת "

מערכת ההתקנה מאופיינת בהליך התקנה מהיר  .Appleחברת  במחשבי שלישיים צדדים ידי על שפותחו

 ההתקנות אחוזי והגדלת האינטרנט מרשת ההתקנה קובץ הורדת)באופן שמשפר את הסיכויים להשלמת 

וכן תוכנות נוספות )שאף הן  מוניטיזציה חבילת(, וממליצה במסגרת הליך ההתקנה על התקנת המוצלחות

 יותקנו באמצעות מערכת ההתקנה(. 

"OSX"-  מערכת הפעלה עבור מחשבים ניידים ונייחים המיוצרים על ידי חברתApple.   
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 כללי 1.2

. .Somoto Limitedוהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים בשם  2009 בפברואר, 23תאריך ה בהחברה נוסד

 .בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ השלימה החברה הנפקה ציבורית ראשונה 2013באוגוסט  1ביום 

 : בבעלות מלאהת נוב ותחברחמש לחברה 

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

התאגדה , (""סומוטו הונג קונגהתאגדותה בהונג קונג )להלן: אשר מקום  דסומוטו הונג קונג לימיט  (ב)

 .עסקית בפעילותטרם החלה  הדוחלמועד  נכוןו ,2013 בחודש מאי

, אשר נרכשה על פלטפורמת המוביילבהפצת אפליקציות  בתחום חברה פרטית העוסקת, טאבאטו בע"מ  (ג)

 (.לדוח 29.2)וראו סעיף  2014ידי החברה במאי 

חברה פרטית ישראלית אשר נרכשה על ידי החברה  ,"(Genieo)להלן: " .Genieo Innovation Ltd  (ד)

עיקר פעילותה ו ,בתחום האינטרנטהפועלת לדוח,  29.1כמפורט בסעיף , 2014באוגוסט,  31ביום 

  .OSXמבוססת על פיתוח בסביבת מערכת ההפעלה 

אשר מקום התאגדותה בארצות הברית. נכון  ,.Digital Cogs Inc ,נוסדה חברת בת 2015)ה( בחודש מרץ 

 טרם החלה בפעילותה העסקית. למועד הדוח

חברה פרטית ישראלית אשר נרכשה על ידי החברה , ("טרסראו " "Terser)להלן: " .Terser Tude Ltd (ו)

במובייל ובמחשבים  פרסום בווידאובלדוח, המתמחה  29.3בסעיף  , כמפורט2016בינואר,  5ביום 

 אישיים.  

 רכישות מהותיות –Terserורכישת  Genieoרכישת  1.3

 . , בהתאמהלדוח 29.3 -ו 29.1סעיפים ו רא Terserורכישת  Genieoלפרטים בדבר רכישת 

 מבנה ההחזקות בחברה 1.4

ת בבעלות מלאה של נות בוחבר ןהינ ובטבלה להלן 1.2כל החברות בנות כמפורט בסעיף  ,הדוחלמועד 

   .עסקית פעילותב וטרם החל .Digital Cogs Inc -וסומוטו הונג קונג  , לתאריך הדוח. החברה
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 תחומי הפעילות של התאגיד .2

, פרסום בווידאוכן ו ממומנותנכון למועד הדוח, החברה פועלת למתן שירותי הפצה של תוכנות ואפליקציות 

באמצעותה  Mobile iOS -ו PC Win, PC Mac, Mobile Androidבסביבת  באמצעות חברת טרסר,

  .ובאמצעות חברות הבת

 סומוטו לימיטד

סומוטו  טאבאטו
 ישראל

סומוטו
 ה. קונג

Genieo טרסר Digital 

Cogs Inc.  



 
 

                                                                              5-א

 החברה באה לידי ביטוי בפלטפורמות הבאות:פעילות 

התקנה ניהול המאפשרת  ,Smart Installer -מערכת התקנה חכמה לחברה  -והמובייל PC-בתחום ה 2.1

( ומכשירים ניידים PC) אישייםבמחשבים  רבות למשתמשי האינטרנט /אפליקציותשל תוכנות אוטומטית

ת או בעלות באופן שוטף אפשרות להתקנה חינמימשתמשי האינטרנט מחפשים . )סמארטפונים וטאבלטים(

תוכנות השוואת מחירים, כיווץ קבצים, /המרתלמגוון רחב של שימושים )ואפליקציות של תוכנות  נמוכה

לצד התקנה של  מציעה. מערכת ההתקנה החכמה של החברה (תוכנה נשאית - וכיו"בלשימושים שונים 

בגין כל  בגינן זכאית החברה לתשלומי המפרסם ,ממומנות ואפליקציות אלו, תוכנות ואפליקציות תוכנות

במידה והתוכנה הנשאית הינה תוכנת שותף, התקנה שמתבצעת ובהתאם לתנאי ההתקשרות עם המפרסם. 

ובמובייל ראו   PC-המודל העסקי ב לתיאורהשותף. ההכנסות מהמפרסם מתחלקות בין החברה לבין 

 להלן. 3.2-ו 3.1סעיפים 

  החברה פועלת בשני מישורים, כדלקמן: – (Genieo)באמצעות  OSXבתחום מערכת ההפעלה  2.2

(. Machine Learningבינה מלאכותית ) תעל אלגוריתמיק בהתבסס, לוגיות פרסונליזציהופיתוח טכנ .א

, אישית )פרסונליזציה( לצרכי המשתמש מאפשרות פרסום אפקטיבי באינטרנט. החברה התאמה

מפתחת טכנולוגיה ליצירת פרופיל משתמש המסייע בהתאמה אישית של שירותים  ,Genieoבאמצעות 

 ויישומים בסביבת האינטרנט. 

( 1נובעות בעיקרן משלושה מקורות: )הכנסות החברה מפעילות זו . ופרסום באינטרנט הפצהשיווק,  .ב

-ו Client Connect (Perion) ,Yahooבמסגרת שיתוף פעולה עם חברות  לרבותשירותי חיפוש, 

InfoSpace( ;2הכנסות ממכירת שטחי פרסום בעמוד הבית החכם והמותאם אישית )  שלGenieo( ;3 )

מוסכם  נקבעות על פי תשלום אשרהכנסות מהפצת תוכנות ומוצרים של מפרסמים שונים באינטרנט, 

 חכמה משתמשת במערכת התקנות Genieoבעבור כל התקנה. לצורך הפצת תוכנות ומוצרים אלו, 

(Installmac). 

 5), החל ממועד רכישת טרסר מפעילות זו הכנסות החברה – (Terserבתחום הפרסום בווידאו )באמצעות  2.3

הפצת פרסומות במתכונת וידיאו על גבי מדיה הנרכשת על נובעות מתשלומי מפרסמים בגין  ,(2016בינואר 

שיים. לתיאור המודל העסקי ראו שטחי פרסום באתרי אינטרט( במובייל ובמחשבים איכגון ידי החברה )

 . להלן 3.4סעיף 

  המודלים העסקיים של החברה .3

 PC-בפלפטפורמת ההתוכנות התקנת  הליך 3.1

 - B2B (1לשם הפצת התוכנות הממומנות: ) PC-החברה פועלת בשני ערוצי שיווק והפצה בפלטפורמת ה

ות תוכנות ממומנות באמצעהפצה של  -B2C (2). הפצה של תוכנות ממומנות באמצעות תוכנות שותפים

-מ למעלה עםלאורך שנות פעילותה  התקשרה החברה, הדוח למועד נכוןתוכנות שפותחו על ידי החברה. 

 B2B ,B2Cלהגדרות המונחים ) .תוכנות בעצמה, חלקן תוכנות קוד פתוח מספרפיתחה , ושותפים 1,200

  לדוח זה(. 1.1קוד פתוח ראו סעיף  ותוכנת

ת שותף או תוכנה תוכנ Smart Installerבשלב הראשון משתמש האינטרנט מאתר בעצמו ומתקין באמצעות 

של החברה )תוכנה נשאית(. בשלב השני, ותוך כדי התקנת התוכנה הנשאית, מציעה החברה למשתמש 
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החברה התקשרה  .להתקנה, אשר התקנתן מזכה את החברה בהכנסהשל מפרסמים תוכנות ממומנות 

 מפרסמים. עשרותרך שנות פעילותה עם לאו

 , כי החברה אינהיובהרתוכנות ממומנות.  התקנתהכנסותיה של החברה נצמחות מתשלומי מפרסמים בגין 

. התשלום על ידי המפרסמים מתקבל על פי מודל של תשלום מוסכם משמשתהמישירות מקבלת כל הכנסה 

בעבור כל התקנה או על פי מודל של חלוקת הכנסות או חלוקת רווחים, בגין הכנסות שייצמחו למפרסמים 

 לאחר התקנת התוכנה, בעיקר בגין תקבולים בגין תוצאות חיפוש. 

קת עם מפתח התוכנה בהכנסותיה מהפצת במקרה בו התוכנה הנשאית הינה תוכנת שותף, החברה מתחל

, החברה מקבלת את כל התמורה מהכנסותיה B2Cהתוכנה הממומנת. במקרה של התקנת תוכנה במתכונת 

 .מהתקנת התוכנה הממומנת

 :PCבפלטרפורמת  העסקי המודלאת  המתארתרשים  להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במחשבים האישיים לא תציע החברה למשתמש תוכנה  הצעת התוכנות הממומנות למועד הדוח, במסגרת

משתמש באותו  כבר לאותו הוצעהממומנת נוספת אשר עשויה להתחרות בתוכנה ממומנת ראשונה אשר 

 חלק לבין החברה בין ההפצה הסכמיב מעוגנתהאמורה  הפרקטיקה כי, יצוין זה בהקשרתהליך התקנה. 

 .מהמפרסמים

בעלי תוכנות  הינםבפעילות המתייחסת למחשבים האישיים  החברה של הגדולים לקוחותיה כי, יצוין עוד

  הכוללות אפשרות חיפוש באינטרנט.

 :ההפצה פעילות עם בקשר לחברה שנוצרות ישירות עלויות

בגין תשלומיה לשותפים העסקיים. עלויות  B2Bלחברה נוצרות עלויות ישירות בקשר עם ערוץ ההפצה 

מקליק על  המשתמש
פרסומת לתוכנת שותף 

(B2(B  

המשתמש עובר 
לדף נחיתה 

הכולל מידע על 
 התוכנה הנשאית

 

 
הצעה להורדה 

של תוכנה 
 ממומנת

 

הכנסה 
מהמפרסם 

מתחלקת בין 
 סומוטו
 לשותף

 

המשתמש מקליק על 
 סומוטופרסומת לתוכנת 

(C2(B 

המשתמש מקליק להורדת 
 התוכנה

 

הכנסה 
מהמפרסם 
 לסומוטו 
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 אמור נזקפות בדוח על הרווח הכולל בסעיף הוצאות עלות המכירות.כ

לחברה נוצרות עלויות ישירות וכן עלויות בקשר עם תשלומים בגין רכישת מדיה  B2Cבגין ערוץ ההפצה  

החברה לא מבצעת סקירה שוטפת של  ואשר נזקפות בדוח על הרווח הכולל לסעיף הוצאות מכירה ושיווק.

כל אחד משני הערוצים האמורים וכן לא מנתחת את הרווח השולי בפועל של כל אחד ההכנסות בפועל של 

 . זה מידע קבלת מאפשרות אינן החברה של המידע מערכות, הדוחלמועד  נכון. יובהר, כי אלה הפצה מערוצי

 :השונים ההפצה בערוצי הסיכונים ניתוח להלן

 B2B B2C סיכון

 קיים קיים אשראי מסיכון כספי הפסד

 קיים קיים ממומנת תוכנה התקנת בגין צפויה תמורה של שגויה מהערכה כספי הפסד

כספי מפערים בין כמות ההתקנות כפי שנספרות על ידי החברה  הפסד
 החברהלעומת כפי שנספרות על ידי לקוחות 

 קיים קיים

 קיים קיים לא הפצה עלויות של שגוי תמחור בשל כספי הפסד

 קיים קיים לא רלוונטיות נשאיות תוכנות בפיתוח הצורך

 קיים קיים הכנסות/חלוקת רווחים חלוקת ממודל כתוצאה כספי הפסד

 

 : PC-פעילות החברה בתחום הב צמצום

תמשכת בשנתיים עוברת תהליך של רגולציה מ  PC-פעילות הפצת התוכנות הממומנות בסביבת ה

. לפרטים נוספים בדבר  Microsoft-ו Googleהאחרונות על ידי הגופים הגדולים הפועלים בתחום, 

ה משקיעה משאבים בפלטפורמה זו, נלהלן. כתוצאה מרגולציה זו, החברה אי 8.8הרגולציה, ראו סעיף 

ומרכזת את השקעותיה בתחום הפצת תוכנות בסביבת אפל, המובייל והפרסום בוידיאו. נכון למועד הדוח, 

 החברה.  מהכנסות 15%-כלמסתכמות   PC-הכנסות החברה בסביבת ה

 מובייל:ההתוכנות בפלפטפורמת התקנת  הליך 3.2

 למשתמש במכשירים ניידים אפליקציותהשיקה החברה פתרון ראשון בתחום הפצה ושיווק של  2014 במאי

התאפשרה באמצעות פיתוח טכנולוגי של החברה וכן . השקת המוצר iOS-יד ואאנדרוהמופעלים באמצעות 

 (. לדוח 29.2ף ו )לפרטים ראו סעיאטרכישת חברת טאבבהמשך להשלמת עסקת 

 התקנות האפליקציות מתבצעת בשני ערוצים כדלקמן: 

ישירות התקנת האפליקציה  - מחשב האישימערכת ההתקנה החכמה דרך ה באמצעותהתקנה  3.2.1

מערכת ההתקנה החכמה המופעלת על גבי המחשב האישי של מתאפשרת באמצעות למכשיר הנייד 

משתמש מקבל הצעה ה .Google Play-רשום ומחובר ל, והיא מתבצעת כאשר המשתמש המשתמש

להתקין אפליקציה באמצעות מערכת ההתקנה החכמה במחשב האישי, וכאשר הוא נותן את 

במידה ויבחר להתקין את האפליקציה  .דרך המחשב האישיGoogle Play -הסכמתו, הוא מועבר ל

 שיר הנייד )סמארטפון או טאבלט(. המוצעת, ההתקנה תבוצע ישירות למכ

החברה  - המכשיר הנייד דרךהתקנה של אפליקציות באמצעות הצעות למשתמשי מכשירים ניידים  3.2.2

משתמש  .התקשרה איתו מפרסםאפליקציה של  להתקין ,באפליקציות של שותפיםמציעה למשתמש 

באמצעות פרסומת, וכאשר הוא בוחר ללחוץ עליה הוא מופנה להוריד או  הצעה זוהקצה מקבל 

 של גוגל ואפל. חנות להתקינה במגוון של חנויות לרבות 



 
 

                                                                              8-א

 :המכשיר הנייד דרך  את הליך ההתקנה בפלטרפורמת המובייל מתארלהלן תרשים ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,הדוח למועד נכון בעתיד. משמעותי צופה גידול החברה בו תחום המובייל, בתחום משאבים משקיעה החברה

 מרביתם, מפתחים מגוון של מובייל אפליקציות בהפצת תמתרכז החברה של המובייל בתחום הפעילות מירב

 המשחקים. בתחום

הפצת האפליקציות במובייל מתבצעת על ידי החברה באמצעות התקשרות עם מפרסמים ישירים של  פעילות

מפתחי אפליקציות וכן על ידי סינדיקציה של הצעות מצדדים שלישיים והפצתם באתרים פופולריים, ברשתות 

  ת.פרסום של מובייל, באמצעות בעלי אפליקציות, בורסות פרסום וכן פלטפורמות הפרסום הגדולו

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

סומוטו משווקת אפליקציות מפרסמים דרך מערכת ההתקנה המשולבת באפליקציות שותפים  
ההתקנה התקנות )למשתמש במכשיר נייד שהוריד אפליקציה של שותף יוצעו לאחר תהליך 
 נוספות של אפליקציות מפרסמים(, וכן באמצעות פרסום במכשירים ניידים.

 

העושה שימוש באפליקצית שותף מקבל משתמש 
 הצעה להוריד אפליקציה ממומנת.

משתמש מקליק על אחת המודעות כשברצונו 
 .אפליקציה למכשיר הנייד שברשותולהוריד 

או כל  Appleמשתמש מועבר לחנות של גוגל, 
חנות אפליקציות אחרת ומוריד את האפליקציה 

 למכשירו. 

 

 

משתמש מפעיל את האפליקציה החדשה שהוריד. 
  הפעלה זו מזכה את סומוטו בהכנסה. 

המשתמש מקבל  הצעת התקנה באמצעות 
 פרסומת  במכשיר הנייד. 
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 במערכות עושה שימוש החברה .מאידך הפרסום שטחי איכות וסינון מחד תחרותיים ובמחירים משמעותיים

 .רוכשת היא אותם הפרסום שטחי איכות של אוטומטיות סינון ובמערכת שלישי צד של  זיהוי

. יצוין כי, למועד הקשורים לפעילות החברה במכשירים הניידים מפרסמיםו שותפים עשרותוח לחברה הדלמועד 

. במודל התקנות זה יותקנו בשנה בודדים דולרים מיליונישל  הדוח, הכנסות החברה מפעילות זו נמצאות בקצב

 להיות כרוכות בתשלום על ידי המשתמש. העלולות אפליקציות מפרסמים 

 המודלים העסקיים בפלטפורמת מק 3.3

 המשמשתמפתחת טכנולוגיה תשתיתית ליצירת פרופיל משתמש,  ,Genieo חברתהחברה, באמצעות 

מספקת את הטכנולוגיה לחברות  Genieoלהתאמה אישית של שירותים ויישומים בסביבת האינטרנט. 

 כמומה אישית במוצריהם ולספק שירותים המותאמים אישית למשתמש. מעוניינות להטמיע פתרון התאה

 צרכןמאפשרת לספקי תוכן ושירותים במדיות אחרות ללמוד על טעמו המגוון של ה שפותחה הטכנולוגיה, כן

 באינטרנט ובכך לשפר את רמת השירות.  

Genieo( ;2 )של  החכם הבית מדף הכנסות( 1: )הינם בפלטפורמת המקמקורות ההכנסה של החברה 

 .InstallMacהכנסות ממערכת ההתקנה החכמה 

, ובינגגוגל, יאהו  שלקופסאות החיפוש  אתדף הבית החכם משלב  – Genieoשל  החכם הבית דף .3.3.1

פרסום ה, מערכת בנוסףהחיפוש של המשתמש.  משאילתות הנובעיםזכאית לתשלומים  והחברה

 יעד לקהל) למשתמשים אישית המותאמים שיווקייםמסוגלת להפיץ תכנים  "Advertorialהמכונה "

זכאית להכנסות כתוצאה מהקלקה או החברה , ובדף הבית החכם (המפרסם דרישת פי על מפולח

 בנוסף. מפרסם כל עם להסכם בהתאם(, CPM/PPA/CPA-בחשיפה של הפרסומת למשתמש )במודל 

נכון למועד ירת שטחי פרסום באתר הבית החכם. לתשלומים כתוצאה ממכגם זכאית  החברה, לאמור

, הן ועל ידי מפיצים נוספיםמופץ על ידי החברה בעצמה  Genieoהדוח, דף הבית החכם של 

 .PC-בפלטפורמת המק והן בפלטפורמת ה

 :Genieoתרשים המתאר את המודלים העסקיים בדף הבית החכם של  הלןל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
דף הבית החכם של 

Genieo 

 

הכנסות במודל 
CPA 

הכנסות במודל 
CPM 

Advertorial 
שילוב תכנים 

שיווקיים 
 מותאמים

 

מכירת שטחי 
פרסום 

 )באנרים(

 

שילוב קופסת 
 חיפוש 

 

הכנסות 
משאילתות 

 החיפוש
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3.3.2. InstallMac – אושרו על ידה מראש  אשרתוכנות  מותקנות המערכת התקנה חכמה אשר באמצעות

וכן של  Genieoעל ידי  ואשר פותח תונשאי ותכולל, בין היתר, תוכנתקנה הקובץ ה. מק למחשבי

החברה, מתבצעת באמצעות של קובץ ההתקנה  ההפצה. מוניטיזציהוחבילת  צדדים שלישיים

עמם התקשרה החברה. עם התקנת חבילת  ("Ad Network")לרבות  מפיציםשותפים או 

החיפוש של  ומשאילתות החיפוש מנוע מהפעלת בעיקרןת הכנסות הנובעות וקבלת, מיזציההמוניט

מוצע למשתמש תוכנה ממומנת אחת של מפרסם,  המוניטיזציהלהתקנת חבילת  בנוסףהמשתמשים. 

 .PPIאשר באם יבחר להתקינה, תתקבל הכנסה נוספת במודל 

 :InstallMacתרשים המתאר את המודל העסקי של מערכת ההתקנה החכמה של  להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 פתוח קוד תוכנות שותפים תוכנות

 שלישיים גורמים או החברה באמצעות הפצה
 (Ad Network)שותפים או מפיצים כגון  

חבילת  עם הנשאית התוכנה אריזת
 InstallMac באמצעות המוניטיזציה

  

הכנסות כתוצאה מהפעלת מנוע 
 חיפוש ופרסום 

)באמצעות  הצעת תוכנה ממומנת
 מנוע המלצות(

  

בעבור  PPIהכנסה נוספת במודל 
 התקנת תוכנה ממומנת
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 . לדוח 9סעיף נוספים בדבר מוצרי החברה, ראו  לפרטים

 המודל העסקי בפרסום בוידיאו 3.4

חברה אשר התאגדה כחברה פרטית ישראלית בשנת רכשה החברה את חברת טרסר,  ,2016 ,בינואר 5-ב

לפרטי  במחשבים אישיים ובמכשירים ניידים.פרסום בווידאו ומוניטיזציה בפתרונות המתמחה , ו2014

  להלן. 29.3עסקת רכישת טרסר ראו סעיף 

הפצת פרסומות וידאו ישירות לאתרי מקבלת תשלום מהמפרסמים בעבור  טרסרבהתאם למודל העסקי, 

אינטרנט או בעקיפין, דרך רשתות פרסום ו/או בורסות פרסום הפועלות בתחום. הפצת הוידיאו עבור 

רכישת המדיה, כמו גם התקבולים המתקבלים  באמצעות רכישת מדיה. טרסרהמפרסמים מתבצעת על ידי 

 יטור שולי הרווח בהפצת פרסומות הוידיאו,לצורך נ .CPMעל פי מודל תשלום  לרוב מהמפרסמים מתבצעת

בהן  באופן שוטף באמצעות פלטפורמות אופטימיזציהבוידיאו בוחנת את האפקטיביות של הפרסום  טרסר

. פלטפורמות אלו מאפשרות לטרסר, בין השאר, בבעלות צדדים שלישיים היא עושה שימוש ואשר הן

המסייעת לחברה בבחירת  טכנולוגיה – ("Waterfall)להלן: " Waterfall Management -להשתמש ב

, הן מבחינת התשלום שיתקבל בגין הצגתה והן מבחינת ברגע אמתלהצגה  פרסומת הוידיאו הכדאית ביותר

    איכותה ואפיון המשתמש. 

 בוידיאו:להלן תרשים הממחיש את המודל העסקי של החברה בפרסום 

 

 

 

 

שיתופי פעולה עם התקשרה במפרסמים, וכן  60-נכון למועד הדוח, החברה, באמצעות טרסר, התקשרה עם כ

 .דיגיטאליות פרסום ובורסותבעלי אתרים, רשתות פרסום  עשרות

 הראשונים החודשים בעשרת טרסר הכנסות. 2015 יולי מחודש החל מהותיות הכנסות לרשום החלה טרסר

מהמחזור(.   22%-)כ ש"חמיליון  2.5-, עם רווח תפעולי של כש"חמיליון  11.8-הסתכמו בכ 2015 שנת של

עם רווח ש"ח, מיליון  9-צפויות להסתכם בכ 2015להערכת החברה, הכנסות טרסר ברבעון הרביעי של 

  נבעה מפרסום במובייל. 2015מפעילות טרסר במהלך   65%-מהמחזור. כ 23%-תפעולי בשיעור של כ

ובמחשבים  במובייל קצהלהצגת פירסומת הוידאו למשתמש המתודות  ארבעקיימות נכון למועד הדוח, 

 , כמפורט להלן: אישיים

  :אישייםבמחשבים  .3.4.1

(1) Desktop Small Player –  מתבצעת על גבי אתר האינטרנט בשטח הוידיאו הצגת הפרסומת

באופן אוטומטי לפני יכולה להיות מוצגת פיקסלים. פרסומת הוידיאו  250X300-פרסום שגודלו כ

. ההכנסות לחברה בגין , במהלכו או עם סיומולצפות בו מעוניין המשתמש הצגת הסרטון המקורי

 . ותיחסית זניח ןערוץ הפצה זה הינ

התקשרות 
עם 

 מפרסמים

 

 -טכנולוגיית ה
Waterfall – 

 בחירת הפרסומת
   הכדאית ביותר

 

הצגת 
הפרסומת 
 –למשתמש 

קבלת הכנסה 
 מהמפרסם

 

רכישת מדיה 
מבעלי 

אתרים/רשתות 
פרסום/בורסות 

 פרסום
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(2) Desktop Large Player –  הצגת פרסומת הוידיאו מתבצעת על גבי כל מסך המחשב האישי

על ידי צד שלישי. לפני הצגת הסרט המבוקש על ידי המשתמש, המוצע באמצעות נגן וידיאו 

ההצעה הגבוהה ביותר מתקבלת ברגע אמת בין מפיצים שונים, ו (biddingמתבצעת התמחרות )

הכנסות מסך  30%-ההכנסות בגין ערוץ הפצה זה נאמדות בכ. פרסומתההמפיצים להצגת  מבין

 .2015טרסר בשנת 

 במובייל: .3.4.2

(1)  Mobile Web – במהלך הצגת הפרסומת מתבצעת על גבי דפדפן במובייל באופן אוטומטי, לפני ,

. Desktop Small Player-הצגת הסרטון המבוקש על ידי המשתמש, באופן דומה ל יוםאו עם ס

ההכנסות בגין ערוץ הפצה זה נאמדות  הצגת הפרסומת מתבצעת על גבי כל מסך המכשיר הנייד.

 .2015הכנסות טרסר בשנת מסך  45%-בכ

(2)  Mobile in app –  על גבי מסך המכשיר הנייד ות שונותאפליקציבהצגת הפרסומת מתבצעת 

טרסר מסך הכנסות  25%-. ההכנסות בגין ערוץ הפצה זה נאמדות בכMobile Web-באופן דומה ל

 . 2015בשנת 

 השקעות בהון סומוטו ועסקאות במניותיה .4

מניות רגילות של החברה ללא ערך  200,000,000-הון הרשום של החברה מורכב מהנכון לתאריך דוח זה, 

"(. הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון לתאריך הדוח מורכב מניות רגילות)להלן: "נקוב כל אחת 

מניות רדומות אשר נרכשו במסגרת תוכנית  301,385-החברה מחזיקה במניות רגילות.  70,369,095-מ

 .אשר אינה בתוקף נכון למועד הדוחרכישה עצמית 

 בשנתיים האחרונות: להלן טבלה המסכמת את ההשקעות שנעשו בהון החברה 4.1

מועד  מהות העסקה
 העסקה

ניירות הערך  הניצעים
 המוקצים

שווי  התמורה
החברה 

לאחר הכסף 
הנגזר 

 מההקצאה

מחיר המניה 
הנגזר 

מהעסקה 
לתאריך 

 הדוח

רכישת טאבאטו 
לפרטים ראו ) בע"מ
 (לדוח 29.2סעיף 

במאי,  1
2014 

בעלי מניות 
טאבאטו 

מר  –בע"מ 
יאיר 

מירנדה 
וחברת 

גיגינר טק 
 בע"מ

מתוך סך  290,785
מות אשר המניות הרדו

היו בידי החברה 
באותה עת, בנוסף 
לסכום במזומן עד 

 3.5-לגובה כולל של כ
  ש"ח

מההון  100%
המונפק והנפרע 

 של טאבאטו

מיליון  120
 ש"ח

 ש"ח. 2.06

 Genieoרכישת 
לפרטים ראו סעיף )

 (לדוח 29.1

31 
באוגוסט, 

2014 

בעלי מניות 
Genieo 

מניות  10,350,000 (1)
 רגילות של החברה

 במועד ההשלמה; 

מניות  14,364,549 (2)
רגילות של החברה 

ביוני,  14ביום 
2015 ; 

)בנוסף לתשלום 
 1,971,151במזומן של 

 דולר ארה"ב בסך הכל(

מההון  100%
המונפק והנפרע 

 Genieoשל 

 "ח.ש 2.00 מיליון ש"ח 93

 טרסררכישת 
 סעיףראו  )לפרטים

 (לדוח 29.3

בינואר,  5
2016 

בעלי מניות 
 טרסר

מניות  7,017,544עד 
ת, כמפורט בסעיף רגילו
29.3. 

מההון  100%
המונפק והנפרע 

 טרסרשל 

ראו סעיף 
29.3 . 

 .29.3ראו סעיף 
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 עסקה מהותית אחרת שנעשתה על ידי בעל ענין בתאגיד במניות התאגיד מחוץ לבורסה:  4.2

, התקשרו בעלי השליטה ו/או בעלי 2015, במרץ 8 ביום - רכישה פרטניות על ידי בעלי עניין תכניות .4.2.1

 בבורסה( 1129451בהסכמים פרטניים לרכישת ניירות ערך החברה )נייר ערך מס'  הבאיםהעניין 

 נמל הגנת" בדבר ערך ניירות רשות עמדת להנחיות בהתאםו/או מחוץ לבורסה על ידי נאמן, 

 נושאי ידי על החברה של ערך בניירות עסקאות ביצוע בעת פנים במידע שימוש מפני מבטחים

( 1)  2014:1, באפריל 13 ביום שפורסמה כפי", בתאגיד עיקריים מניות ובעלי עובדים, בכירה משרה

 טכנולוגיות"ל סמנכ, השליטה בעל, יעקב איל מר( 2; )ודירקטור"ל מנכ, השליטה בעל, גירון בן מר

 חברת"לית מנכ, צבי סול' גב( 4"ח אסף יצחיאק, סמנכ"ל הכספים של החברה; )רו( 3; )ודירקטור

 ביחד)להלן  בחברה החזקותיו מכח עניין בעל, טננבוים יעקב מר( 5)-ו"מ; בע חדשנות'ניו ג הבת

 "(. העניין/י בעל: "ולחוד

לתכניות הרכישה הפרטניות, כל בעל עניין היה רשאי לרכוש ניירות ערך של החברה  בהתאם

 1,000,000בבורסה ו/או מחוץ לבורסה באופן שסכום הרכישה הכולל של כל בעלי העניין לא עלה על 

ש"ח ובכפוף למגבלות נוספות של מחיר וכמות  2.25ש"ח במצטבר, במחיר למניה שלא עלה על 

צעות הנאמן, איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ. כל תכנית לרכישה עצמית ניירות ערך, באמ

בתוקף למשך  והייתהלתוקפה שלושה חודשים מתאריך החתימה על ההסכם הפרטני כאמור  נכנסה

 ארבעה חודשים מיום כניסת התכנית כאמור לתוקף. 

ק בהסכם הלוואה עם , כי לצורך ביצוע תכנית הרכישה הפרטנית, התקשר רו"ח אסף יצחיאיצוין

ש"ח,  150,000בבעלותו המלאה של יו"ר דירקטוריון החברה, מר יהושע אברמוביץ, על סך  חברה

במסגרתו הוסכם בין הצדדים כי כספי ההלוואה כאמור ישמשו לרכישת מניות החברה בהתאם 

לא לתנאים המפורטים בהסכם הרכישה והנחיית הרשות המפורטים לעיל. ההלוואה כאמור 

רכשו במסגרת הסכם הרכישה, וניתנת נבבטוחה ו/או עירבון כלשהו, למעט המניות ש בטחההו

 לפירעון מוקדם על ידי רו"ח אסף יצחיאק, בכל עת, בכפוף להוראות החוק.  

תכנית רכישה עצמית של אחד מבעלי העניין הינה בלתי הדירה ועומדת בתנאי "נמל המבטחים".  כל

מניות רגילות על ידי כלל בעלי העניין.  345,298נרכש סך כולל של  במסגרת תכניות הרכישה כאמור

, 2015-01-047344: אסמכתא' מס, 2015, במרץ 9 מיום משלים דיווח ראובדבר התכנית  לפרטים

לפרטים בדבר הרכישות נכון למועד הדוח, תכנית הרכישה הסתיימה. על דרך ההפניה.  המובא

באוקטובר,  8בספטמבר,  3באוגוסט,  4ביולי,  2מיידיים מיום והחזקות בעלי העניין ראו דיווחים 

-2015-ו 2015-01-112740, 2015-01-088662, 2015-01-063510, מס' אסמכתאות בהתאמה: 2015

 על דרך ההפניה.  , המובאים01-129537

על , מכר מר איל יעקב, ב2015בדצמבר,  6ביום  – מכירת מניות מחוץ לבורסה על ידי מר איל יעקב .4.2.2

מניות  1,000,000שליטה, דירקטור וסמנכ"ל טכנולוגיות, למר יעקוב טננבוים, בעל עניין בחברה, 

מניות נוספות של  2,100,000, מכר מר איל יעקב 2016בינואר,  7ביום  .למניה אגורות 92במחיר של 

ין ולא שישה רוכשים, אשר למעט מר יעקב טננבאוים אינם בעלי עניש"ח למניה ל 1החברה במחיר 

מר יעקב טננבוים, אשר רכש מתוך הסך האמור , כדלקמן: למרכישה זוהפכו לבעלי עניין כתוצאה 

                                                 
1
 http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/101-18.pdf 
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לארבעה רוכשים נוספים. לפרטים נוספים, ראו דיווחים ומניות, למר צחי סולטן  120,971סכום של 

 10ומיום  2015-01-175275, 2015-01-173217, מס' אסמכתאות: 2015בדצמבר,  7-ו 6מיידיים מיום 

 .  2016-01-006691-ו 2016-01-006625, מס' אסמכתאות: 2016בינואר, 

 דיבידנדים חלוקת .5

 אישר, 2016במרץ,  8ביום לחברה אין מדיניות קבועה בכל הקשור לחלוקה ו/או אי חלוקה של דיבידנדים. 

 מיליון 1.955 -כהשווים למועד זה ל , דולר ארה"ב אלפי 500חלוקת דיבידנד בסך של דירקטוריון החברה על 

  ש"ח. 

, ועל כן 1999-לחוק החברות התשנ"ט 302חלוקת הדיבינד כאמור עומדת במבחן החלוקה בהתאם לסעיף 

  .  לא נדרש אישור בית משפט לחלוקה כאמור

לחברה יתרת  ,2015, בדצמבר 31 ליום נכוןהכספיים של החברה,  לדוחותובהתאם  הישראלידין ה פי-על

נד כמפורט לעיל, דחלוקת הדיבילאחר ביצוע . אלפי דולר ארה"ב 5,256של רווחים הניתנים לחלוקה בסך 

 .אלפי דולר ארה"ב 4,756יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה הינם בסך 

 6אלף דולר נוספים בתוך  500 -כמו כן, דירקטוריון החברה ידון באפשרות חלוקה שניה ונוספת של כ

 חודשים מהמועד הקובע לחלוקת הדיבידנד הראשון כאמור.
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 מידע אחר - שניחלק 
 

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה  .6

)כל  2015-ו 2014, 2013בדצמבר  31יימו בימים להלן יובאו נתונים כספיים של החברה לשנים שהסת

  (:ארה"ב הנתונים האמורים הינם באלפי דולר

 שנסתיימה לשנה 
בדצמבר,  31 ביום

2015 
 ביום שנסתיימה לשנה
 2014בדצמבר,  31

 שנסתיימה לשנה
בדצמבר,  31 ביום

2013 

 22,080 31,755 29,631 הכנסות ממכירות

 6,859 8,084 7,969 אחרות -הוצאות עלות המכירות 

הפחתת נכסים בלתי  –הוצאות עלות המכירות 
 מוחשיים

4,472 
1,509 - 

 1,902 3,287 3,715 הוצאות מחקר ופיתוח

 9,428 13,380 6,959 הוצאות מכירה ושיווק

 1,335 1,952 1,611 הוצאות הנהלה וכלליות

 19,524 28,212 24,726 סך הוצאות

 2,556 3,543 4,905 רווח תפעולי

 152 45 116 הכנסות מימון

 34 1,138 1,132 הוצאות מימון

 2,674 2,450 3,889 רווח לפני מסים על הכנסה

 853 1,759 373 מסים על הכנסה

 1,821 691 3,516 רווח נקי

 1,331 7,106 7,352 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

דוח דירקטוריון בפרק ב' לדוח פעילות העסקית של החברה ראו תוצאות הכספיות של הדבר הלפרטים נוספים ב

 התקופתי.

 החברה סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות .7

 מיתון ואי ודאות כלכלית 7.1

חיובית ולאי וודאות כלכלית בשוק הישראלי ו/או העולמי, עשויה להיות השפעה  למיתון, דוחהנכון למועד 

בתחום הפעילות של החברה, באשר גורמים העוסקים בשיווק מוצרים פונים לאפיק המכירה באינטרנט, 

אשר אפיקי פרסום באמצעי שיווק אחרים. יחד עם שהינו בחלק מהתחומים זול, יעיל ואפקטיבי יותר מ

ומכאן להשפיע באופן כללי על תקציבי הפרסום זאת, אם יחריף המשבר הכלכלי בעולם עלול הדבר להשפיע 

 על יכולת החברה לגייס הון בשוק ההון המקומי. וכן לרעה על פעילות העסקית של החברה 

 תנודות שערי מטבע  7.2

 ליצור עשויות ותשערי המטבעבלהתקבל מלקוחות בחו''ל. לפיכך, תנודות  צפויות, החברההכנסות  מרבית

 בשעריהחברה הינן בדולר ארה"ב, כאשר שינויים  הכנסות. החשיפה ועלולות להשפיע על רווחיות לחברה

 בהתאם את עלות העסקת העובדים והמשרדים בישראל. משנים"ב ארה/דולר שקל חליפין

 רגולציה  7.3

 להלן.  8.7 יףלפרטים ראו סע
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  במחשבי מק ובמכשירי מובייל בעולםמגמות בשימוש  7.4

בד בבד עם ירידה בביקוש למחשבים  בשנים האחרונות גובר השימוש במכשירי הסמארטפונים והטאבלטים

לעומת  בשנים האחרונות גובר השימוש במחשבים מסוג מק בעולםמבין המחשבים האישיים,  .אישיים

ט. נכן, בתקופה האחרונה קיימת עלייה בתחום הפרסום בוידיאו באינטר כמו .PCמחשבי ירידה בצריכת 

 8.5-ו 8.4, 8.1לפרטים נוספים ראו סעיפים   .בשנים הבאותגם  תימשכנהזו  מגמות אלוה כי יכהחברה מער

 להלן. 

 ורשתות פרסום , מנועי חיפושרגולציה על ידי פלטפורמות 7.5

סביבות פעילות דינאמיות והכוללת מספר שחקנים , אשר הינן האינטרנט והמובייל בסביבות החברה פועלת

-ו Yahoo  ,Apple ,Google , כגוןשל החברה אשר לכל אחד מהם השפעה מהותית על הפעילותדומיננטיים 

Microsoft . 

ההתקנות של תוכנות מבוססות חיפוש ממשיך לעבור תהליך של רגולציה ואכיפה שוק  ,החברה להערכת

תקנות של תוכנות מבוססות בשוק הההדומיננטיים שחקנים ה. םע"י שחקנים דומיננטייפנימית המונהג 

אחד  ידי באופן ששינוי רגולטורי על, Apple -ו  Google, Microsoft, Yahooכוללים בין השאר אתחיפוש 

אחר ביחס  כל שינויהעבודה הנוגעים לפלטפורמות אשר בבעלותן או למוצריהן או  בכללי , לרבות שינוימהם

 .והכנסותיה ע משמעותית על פעילות החברהיעלול להשפ למוצרי ו/או פעילות החברה וחברות הבנות שלה

והנחיות גוגל )אשר מהווה שחקן עיקרי בשוק מנועי החיפוש וברשתות הפרסום(, לפירוט בדבר תהליך זה 

  Genieoימה הדיגיטלית של , ובפרט בדבר ביטול החתAppleלפרטים בדבר הנחיות להלן.  8.8סעיף ראו 

 להלן. 8.9והשפעתו על פעילות החברה בתקופת הדוח ראו סעיף 

תחום הפרסום בוידיאו הינו תחום צעיר יחסית, ובשל כך הינו תחום שאין בו רגולציה מבוססת וענפה. אשר 

ם מרכזיים על כן, החברה מעריכה כי ככל שתגבר הפעילות בתחום זה על ידי השחקנים הפועלים בו, שחקני

הנחיות  ליצור רגולציה בשוק זה, לרבות בדרך של השתתעלולים  ואחרים Facebook  ,Appleכגון גוגל,

וכן כללי הצגת פירסומות וידאו או דרך הצגת פירסומות וידאו והמיקום בו הן  וכללי התקשרות עימם

או על יכולתה של החברה לרעה להשפיע בפרט התעשייה כולה ולהשפיע לרעה על עלולה ככלל אשר  מוצגות,

 . ולפעול בתעשייה זו לצבור הכנסות בתחוםטרסר 

 הצרכנים והעדפות בטעמי ים טכנולוגיים ושינוייםשינוי 7.6

בין היתר,  ,התוכנות המותקנות, מאפייניהן ושימושיהם על ידי משתמשי האינטרנט משתנים מעת לעת

בנוסף, תחום  ת פופולאריות של תוכנות מסוימות.לנוכח התקנה של מערכות מתקדמות יותר, אופנות ומידו

תמשים לסוגי פלטפורמות אינטרנטיות, כגון מעבר בשנים שפעילות החברה חשוף לשינויים בהעדפות המ

האחרונות משימוש במחשבים האישיים למכשירי מובייל וסמארטפונים. אופן צריכת המידע באינטרנט 

קנים הפועלים בזירה להתאים את התכנים הפרסומיים , ועל השחוהעדפות המשתמשים משתנה אף היא

  בהתאם לשינויים אלו. 

החברה בוחנת את המגמות המשתנות בתחום הפרסום וההפצה באינטרנט, ופועלת באופן דינמאי, לרבות 

מאחר והחברה באופן של מיזוגים ורכישות, על מנת לתת מענה מתאים לדרישות המשתמשים והמפרסמים. 

קשורה בהסכמים עם מאות פעילותה בכל הפלטפורמות הקיימות בתחום, וכן מאחר והיא פועלת להרחבת 

מעריכה שתוכל לתת מענה מתאים לדרישות המשתנות של משתמשי , החברה מפתחי תוכנות כיום

 האינטרנט גם בעתיד.
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בדבר הגורמים המשפיעים על הסביבה לעיל  7.6עד  7.1בסעיפים כל ההנחות והנתונים המפורטים 

, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הצופים פני עתיד הינם תחזיות, הערכות ואומדנים הכללית בה פועלת החברה

עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם  קיימים , בדבר התפתחויות ואירועיםהחברההמבוססים על הערכות 

לקן, או להתממש . הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חהחברה בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה

/או אי ו פיתוח ו/או שיווק באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידה ביעדי

גורמים ו/או השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים בשלבי הפיתוח השונים ו/או שיווק המוצרים 

 זה. דוחל 35 יףסיכון הנזכרים בסעהתממשות אי אילו מגורמי ה/או ו החברהנוספים אשר אינם בשליטת 

 

 תיאור עסקי החברה - שלישיחלק 

 מידע כללי על תחום פעילות החברה .8

 התפתחות תחום השיווק והפרסום באינטרנט 8.1

לפרסום, שיווק רית אעם התפתחות האינטרנט והשימוש בו, הופך האינטרנט באופן טבעי לפלטפורמה פופול

Researchהערכותעל פי והפצה. 
2
  Forrester , מיליארד  103-הדיגיטליות צפויות להגיע לכהוצאות הפרסום

הגידול בהוצאות הפרסום  3.בשנה זו על ההוצאת הפרסום בטלוויזיה ויעלה, 2019דולר ארה"ב בסוף שנת 

התאמה אישית של הפרסום למשתמש האינטרנט, לצרכיו ולתחומי העניין שלו, הדיגיטלי נובע מיכולת 

בחינה מתמדת של אפקטיביות הפרסום והכדאיות הכלכלית של אפיק עלויות יחסית נמוכות ושמירה על 

האפקטיביות של הפרסום  4הפרסום המסוים בהתייחס להכנסות של המפרסם )אופטימיזציה  של הפרסום(.

חברה יכולה לדעת לדוגמא, . מאשר באמצעי תקשורת אחרים באינטרנט ניתנת למדידה בקלות רבה יותר

  הניבו רכישות בפועל.  ללוה אנשים ראו את המודעה שלה והקליקו עליה באתר, וכמה מהכניסות כמה

בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחה חדה בתחום הפרסום בוידיאו ומעבר תקציבי פרסום ממדיית 

לפי סקרים חיצוניים לפרסום באינטרנט על גבי מכשירי מובייל ומחשבים אישיים. ואחרות הטלוויזיה 

צפוי לגדול פי בארצות ארצות הברית הפרסום בוידיאו באינטרנט ובמובייל וכמפורט להלן, אנו למדים כי, 

, כשקצב הצמיחה הצפוי הינו 2020מיליארד דולר ארה"ב בשנת  6.5-עד לסכום של כ 2020-2015 חמש בשנים

 2020ו באינטרנט ובמובייל צפוי להגיע בשנת . סך ההוצאה העולמית לפרסום בוידיאבממוצע לשנה 40% -כ

 : 5מיליארד דולר, כמתואר בגרף שלהלן 25-לכ

                                                 
2

  , העוסקת בניתוח וייעוץ אסטרטגי עסקי ללקוחות רבים ברחבי העולם.NASDAQחברה הנסחרת בבורסת  
3
 http://adage.com/article/media/digital-overtake-tv-ad-spending-years-forrester/295694/  

 ת":: "הישראלים השתלטו על הפרסום ברש15.4.12כתבת "כלכליסט" מיום  וראו  4
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3568142,00.html  
5
http://www.businessinsider.com/mobile-boosts-digital-video-advertising-2015-4 
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   שוק התקנת התוכנות באינטרנטהתפתחות  8.2

וצע מגוון רחב של תוכנות ובהתבסס על פעילותה ועל פעילות יזמיה בשנים האחרונות, מ להערכת החברה

כוללות מגוון רחב והאפליקציות להורדה דרך האינטרנט התוכנות ואפליקציות להורדה על ידי המשתמש. 

מאוד של יישומים ובכללם סרגלי כלים, המרת קבצים, תוכנות אבטחה, תוכנות בתחום התקשורת )דואר 

(, enhanced desktopsאלקטרוני, צ'ט וכיו"ב(, תוכנות דפדפנים ועזרים לדפדפנים, תוכנות לשולחן עבודה )

 מונות, תוכנות לעדכון תוכנות הפעלה, משחקים, תוכנות למידה ועוד. תוכנות לעיבוד ולניהול ת

והסרת  לתקופת ניסיון אפשרות( 1) מבחינת המשתמש, להתקנת תוכנות באינטרנט מספר יתרונות בולטים:

זולות יותר או מוצעות במודלים תוכנות באינטרנט , מאחר והכספי חיסכון( 2) ;התוכנה באופן מיידי

הורדת התוכנות חוסכת בזמן ואינה דורשת  (4) ;רב של תוכנות מגוון( 3)אופן חלקי; מיים בחינמיים או חינ

תוכנות רבות באינטרנט הינן תוכנות קוד  - התאמה אישית של תוכנות קוד פתוח יכולת( 5)מקום אחסון; 

 מכן לבצע בהן שינויים ולהתאימן לצרכיו המיוחדים.  פתוח אשר המשתמש יכול להתקינן, ולאחר 

המצביעים על כלל היקף שוק התקנת תוכנות ואפליקציות אין בידי החברה מחקרי שוק אובייקטיביים 

  באינטרנט.

 PCהתקנת תוכנות ממומנות במחשבי  התפתחות שוק 8.3

במחשבי נפוץ מודל ההפצה ה לעיל הינו 3.1של החברה כמפורט בסעיף למיטב ידיעת החברה, המודל העסקי 

 .PC-ה

לעיל, לאור התגברות הרגולציה של הגופים הגדולים הפועלים בתחום, גוגל ומייקרוסופט,  3.1כאמור בסעיף 

בשלב זה, ומרכזת את השקעותיה בתחום הפצת   PC-החברה אינה משקיעה משאבים בפלטפורמת ה

 תוכנות בסביבת אפל, מובייל והפרסום בוידיאו. 

 מק במחשבי השימוש מגמות 8.4

על גרסאותיו, המיוצר על ידי  Windowsמערכות ההפעלה העיקריות של המחשבים האישיים בעולם הינן 

מרבית החוקרים  Apple.6של חברת  OSX-מנתח השוק, ו 50%-והמחזיקה למעלה מ Microsoftחברת 

נמצא במגמת עלייה הנמכרים ברחבי העולם  Appleמעריכים כי מספר מחשבי המק המיוצרים על ידי 

                                                 
6
     http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=10&qpcustomd=0 . 
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   PC.7-באופן יחסי למכירת מחשבי ה

 :2015-20068בארצות הברית במהלך השנים  להלן טבלה המציגה את העלייה בנתח השוק של מחשבי מק

 

, ארה״ב, שוויץ: ןהמדינות בהן אחוז משתמשי המק הינו הגבוה ביותר הינ החברה ידיעת למיטב, כן כמו

בסביבת  10הערך הכלכלי של משתמש אינטרנט ,כגון אנגליה, צרפת וגרמניהמדינות בו 9,קנדה ואוסטרליה

 . (אחר PC )לעומת משתמש מק הינו גבוה יחסית

, רואה את עצמה כשחקן מוביל בתחום הפצת תוכנות מק ויצירת פתרונות Genieoהחברה, באמצעות 

ה אחוז יחסית קטן מכלל שוק מהוו Genieoמוניטיזציה. להערכת החברה, נכון למועד הדוח, נתח השוק של 

התקנת תוכנות במק, ועל כן בעל פוטנציאל התרחבות. בכוונת החברה להגדיל את נתח השוק בפלטפורמה 

 זו. 

  התקנת תוכנות ממומנות בסמארטפונים ובטאבלטים 8.5

מיליארד.  268-צפוי להגיע ל 2017בשנת במובייל סך ההתקנות  Gartner,11שבוצע על ידי מכון  מחקרפי  על

-דולר ארה"ב ל 0.99 בין( הינה בתשלוםמהתוכנות  90%-)כ בתשלוםבגין מרבית התקנות התוכנות  התמורה

 2017צפוי להגיע בשנת  לסמארטפונים בתשלום, סך ההכנסות מהורדת תוכנות בהתאםדולר ארה"ב.  2.99

  12.מיליארד דולר 77-לכ

  :13את גודל שוק התקנת תוכנות בטלפונים מסוג סמארטפונים ומחשבים מסוג טאבלטים המתארלהלן גרף 

                                                 
7
   http://techcrunch.com/2015/07/09/pc-market-slips-11-8-percent-in-q2-but-apple-keeps-picking-up-steam/ 

8
   http://www.macrumors.com/2016/01/12/4q15-pc-sales/ 

9
 http://insight.globalwebindex.net/chart-of-the-day-apples-mac-turns-30-with-penetration-highest-in-australia-the-us-

and-canada  
10

אומדן זה משתנה  בין לקוח  מפעולה שמבצע המשתמש המניבה הכנסות.אומדן החברה המעריך את צפי ההכנסות כתוצאה   
 ללקוח ובמהלך תקופות שונות.

11
  Gartner הינה חברה המבצעת מחקר וניתוח סטטיסטי בתחום הטכנולוגיה. 

12
    http://www.gartner.com/newsroom/id/2654115  

13    http://www.statista.com/statistics/208132/global-smartphone-and-tablet-app-revenue-forecast/  



 
 

                                                                              20-א

 

  שוק החיפוש באינטרנט 8.6

קיימים ברשת האינטרנט מנועי חיפוש הפועלים לאיתור מידע לצורכי המשתמש. מנוע  ,הרב המידע לנוכח

'. וכו Yahoo  ,Bingכגון אחרים חיפוש מנועי קיימים לו ובנוסף, Googleהחיפוש הפופולארי ביותר הינו 

-כ הינו 2016בינואר  בעולםאישיים במחשבים  הקיימים החיפושמנועי  מתוך  Googleשל השוק נתח

במובייל נאמד הגלובלי של גוגל נתח השוק  14.15.82%-נתח השוק של כ כאשר אחריו בינג עם 65.44%

   15.1.43%-במובייל הוא כ, ולהשוואה, נתח השוק הגלובלי של בינג 90%-מעלה מבל

במחשבים אישיים  הקיימים החיפושמנועי  מתוך  Googleשל,  נתח השוק 2016בינואר  1-נכון ל בארה"ב,

 16.21.3%ונתח השוק של בינג הוא  63.8%-הוא כ

 כאשר ,ארה"ב דולר מיליארדיעשרות מוערך ב באינטרנט חיפושהשוק , הדוחלמיטב ידיעת החברה ולמועד 

  17.דולר מיליארד 20-מ למעלהשוק זה  מוערך ,ב בלבד"ארהתחומי ב

הינם תחזיות, הערכות  בדבר תחום פעילות החברהעיל ל 8.1-8.6בסעיפים  הערכות החברה כמפורט

, בדבר החברה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות הצופים פני עתיד ואומדנים

 עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה קיימים התפתחויות ואירועים

. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, החברה

/או אי השגת המימון הדרוש לצורך ו פיתוח ו/או שיווק כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידה ביעדי

גורמים נוספים אשר אינם בשליטת ו/או לבי הפיתוח השונים ו/או שיווק המוצרים פיתוח המוצרים בש

 זה. דוחל 35 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף/או ו החברה

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  8.7

ת בהן פועלת החברה. פעילות החברה כפופה פעילות החברה כפופה לדיני מדינת ישראל, ולדיני מדינות אחרו

בין השאר, בכל הנוגע לתכנים המוצגים למשתמשים ולגולשים באתר החברה, לדינים הכלליים המתייחסים 

להגנת הפרטיות, זכויות יוצרים, קניין רוחני, לשון הרע, חופש הביטוי ודיני העונשין. פעילות החברה בכל 

                                                 
14

    http://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4&qpcustomd=0  
15 

 http://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4&qptimeframe=Y&qpcustomd=1  
16

 http://www.comscore.com/Insights/Market-Rankings/comScore-Releases-January-2016-US-Desktop-Search-

Engine-Rankings 
17

  http://www.statista.com/statistics/293641/revenue-of-search-engines-in-the-us  
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 לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים.  הנוגע בפיתוח הטכנולוגיות, כפופה

חקיקה בבעת האחרונה ניכרת מגמה של הרחבת הרגולציה החלה על תחום האינטרנט בין היתר בפסיקה ו

הנוגעים לשמירה על פרטיות גולשים, מגבלות על דיוור אלקטרוני וכן מגבלות נוספות העשויות להשפיע 

רית בארץ ובעולם, לרבות הוספת דרישות ובסביבה הרגולטבאופן עקיף יותר על תחום הפעילות. שינוי 

ריות עתידיות, ייתכן וישפיעו על אפיון השירותים והמוצרים המוצעים על ידי החברה ועל תוצאותיה ורגולט

 .הבפעילות למיטב ידיעת החברה, החברה עומדת בכל דין ו/או מגבלה ו/או תקינה החלה עליה העסקיות.

חברות לפירוט בדבר הנחיות . אין לה חשיפות בכל הקשור לדיני הגנת הפרטיותלהערכת החברה כמו כן, 

 להלן.  8.9 -8.8 , 7.5  ראו סעיפיםעל פעילות החברה והשפעתן  Apple-ו Googleהענק 

 PC-בוהשפעתו על פעילות החברה  ומנועי חיפוש אחרים "(גוגל: "גם )להלן Google שינוי מדיניות 8.8

, למשל שינויים בדרישות Google מנועי חיפוש אחרים ורשתות פרסום כגון שינויים ברגולציה פנימית של

לאופן בו מוצעות  Googleכמו גם שינוי בהתייחסות של לגבי צורתם ואפיונם של באנרים ודפי נחיתה, 

יחייבו את  Googleשל  Chromeוכן דפדפן  Googleשל  AdWordsאפליקציות תוך שימוש בפלטפורמת 

או להקשות בצורה ניכרת על יכולת  התאמות אשר עלולות לפגוע ברווחיות עסקי החברההחברה לבצע 

 . Googleהפצת האפליקציות של החברה תוך שימוש במוצרי 

, בעלת מנוע חיפוש ורשת פרסום הגדולים באינטרנט, Googleהחלה  2012החל מחודש ספטמבר בפרט, 

טפורמה שלה ולשותפיה במספר תחומים, לרבות תחום לבצע מספר שינויים במדיניות הפרסום על גבי הפל

במהלך תקופת הדוח זיהתה החברה מגמה של הקשחת הרגולציה . אישיים מחשביםב ההתקנות הממומנות

המתבצעת על ידי פלטפורמת הפרסום של גוגל, אשר כללה, בין היתר, הגבלת יכולת הפצת תוכנות שלא 

לפרטים נוספים בדבר צמצום ינים פרסומיים להפצת תוכנות. באתרים של מפתחי התוכנות וכן הגבלת קמפי

 לעיל.  7.5-ו 3.1פעילות החברה בתחום זה כתוצאה מהקשחת הרגולציה כמפורט להלן, ראו סעיפים 

השינויים במהותם סובבים סביב חווית המשתמש במטרה להבטיח שהמשתמש יקבל מידע לגבי התוכנות 

 בלות. המוצעות, ויוכל להסירן בדרכים מקו

 :Adwordsעיקרי השינויים בפלטפורמת הפרסום  8.8.1

  הפרסום צריך להוביל למוצר שהוא בלעדי למפרסם. גוגל לא מאפשרת לפרסם אותו מוצר על ידי

 .באמצעות פלטפורמה זו מספר מפרסמים שונים

  אם מדובר  המציע למשתמש להתקין את מוצרי החברה להיות ברור, לכלול מסגרת הפרסוםעל(

 לכלול את שם האתר ואת תיאור פעילות המוצר. ,בבאנר(

   דף הנחיתה של האתר הרלבנטי אליו מוביל הבאנר צריך לכלול מידע מפורט לגבי התוכנה

 המוצעת והתוכנות הממומנות אשר יוצעו למשתמש האינטרנט במסגרת תהליך ההתקנה.

  יש ליצור במערכת ההתקנה הפרדה ברורה בין התוכנה המוצעת לתוכנות הממומנות. כאשר

מציעים תוכנה ממומנת הכוללת סרגל כלים, יש להגביל את ההתקנה רק לדפדפן ממנו 

 המשתמש הגיע. 

  יש להציע למשתמש האינטרנט הליך פשוט של הסרת התוכנה הממומנת כאשר הוא מבצע

 המוצעת.  פעולה של הסרת התוכנה 

 :Adsense for searchעיקרי השינויים בפלטפורמת הפרסום  8.8.2

עם מספר מפרסמים להתקנת תוכנות ממומנות )אשר קונים שירותי פרסום  Adsenseלגוגל הסכמי 
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והפצה מהחברה(. תחת הסכמים אלו ניתן למפרסמים כאמור רישיון להציע סרגלי כלים המבוססים 

. הסכמים אלה כוללים הגבלות שימוש Adsenseהפרסומות של על מנוע החיפוש של גוגל ומנוע 

  והפצה אשר מתעדכנות מעת לעת, ובעת האחרונה כוללות את השינויים המפורטים להלן:

  ,סרגל כלים של תוכנה ממומנת המונע על ידי גוגל יוכל להיות מוצע למשתמשים בתהליך התקנה

 ור בצורה אקטיבית להתקין את הסרגל(.)על משתמש האינטרנט לבח opt inוזאת במתכונת של 

  אין להציג את סרגלי הכלים הנתמכים ע"י מנוע החיפוש של גוגל ביחד עם תוכנות מוצעות

 העלולות להפר זכויות יוצרים.

  .המפרסם נדרש להתקשר ישירות בהסכם עם בעלי התוכנה המוצעת 

  ביחד עם סרגל הכלים המפרסם נדרש לאשר כל תוכנה מוצעת ותוכנה ממומנת אשר יוצעו

 במהלך תהליך ההתקנה למשתמש האינטרנט.

 שינויים בפלטפורמת דפדפן גוגל כרום:עיקרי ה 8.8.3

בשנים האחרונות חלה עלייה מתמדת בשימוש בדפדפן גוגל כרום על ידי המשתמשים. גוגל פרסמה 

 Chrome Storeהנחיה כי כל תוכנה המהווה תוסף לדפדפן גוגל כרום מחויבת להיות מאושרת על ידי 

לפני התקנתה. כמו כן, גוגל החלה למנוע מהמשתמשים בכרום גישה לאתרים ולתוכנות מסוימות 

אשר דורגו על ידי גוגל בדירוג נמוך מבחינת בטיחות למשתמש. החברה פועלת עם המפרסמים 

 והשותפים להבטחת דירוג מספק של האתרים והתוכנות המופצות לשם עמידה בדרישות גוגל בעניין

 זה ובכדי למנוע פגיעה בתפעול מערכת ההתקנה. 

הינם  בדבר הנחיות גוגל והשפעתן על פעילות החברהעיל זה ל 8.8 בסעיפים הערכות החברה כמפורט 

, החברה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות הצופים פני עתיד תחזיות, הערכות ואומדנים

עד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו עתידיים אשר מו קיימים בדבר התפתחויות ואירועים

. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי החברה בשליטתה

/או אי השגת המימון ו פיתוח ו/או שיווק שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידה ביעדי

גורמים נוספים אשר ו/או ים ו/או שיווק המוצרים הדרוש לצורך פיתוח המוצרים בשלבי הפיתוח השונ

 זה. דוחל 35 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף/או ו החברהאינם בשליטת 

 Genieoוהשפעתו על פעילות  Appleשל חברת  שינוי מדיניות רגולטורית 8.9

  Genieoביטול החתימה הדיגיטלית של  8.9.1

( .Code Signing Cert) דיגיטלית קוד חתימת באמצעות והמזהה המאשר הגורם הינה Apple חברת

 שלישים צדדים עם העובדת מיקרוסופט מחברת)בשונה  Appleגוף פיתוח )יחיד או חברה( בסביבת 

בזמן הורדת תוכנה מרשת האינטרנט  (.Verisignדיגיטלית של קוד כדוגמת  החתמה לצורך

GateKeepers  הרץ של מחשבי הקצה מבוססיMac OSX ודאים שליצרן התוכנה המיועדת כרגע מו

 Mac מגרסא. Appleמזוהה ע״י חברת המה יחת ל מחשבו האישי של המשתמשלהורדה והתקנה ע

OSX 10.7.3  ומעלה הגדרות ברירת המחדל שלGateKeeper  תוכנות מהכך שרק שונו-AppStore 

. במקרה של תוכנה שאינה למשתמש אזהרהללא הצגת הודעת מהאינטרנט  להיות מורדות מורשות

המערכת תציג הודעה למשתמש המציינת שהתוכנה מזוהה או לא  ,AppStore-ממיועדת להורדה 

יחסום את  GateKeeperמזוהה ע״י חתימה דיגיטלית. במקרה של תוכנה שאינה חתומה דיגיטלית, 
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יטליות הורדת קובץ ההתקנה )התוכנה( למחשבו האישי של המשתמש. באמצעות החתימות הדיג

מערכת ב לפעוליכולה לעדכן בכל שלב אלו תוכנות מאושרות  Appleהמזהות את יצרן התוכנה, חברת 

 . Mac OSXההפעלה 

היא פועלת ע״פ ההנחיות שחברת אפל מספקת למפתחי התוכנה ואינה העריכה כי  החברהעל אף כי 

חברת  לשעבר של מנכ"לית, קיבלה הגב' סול צבי, 2015בינואר,  15, ביום חורגת מאפיונים אלה

Genieo  הודעה אוטומטית מחברתApple לפיה בוטלה החתימה הדיגיטלית המאושרת שבידה ל-

Genieo ההודעה כאמור נתקבלה ללא מתן הסברים לביטול כאמור וללא מתן התראה מראש על ידי .

Appleהחברה פנתה ל .- Apple על מנת לבחון את אפשרות ביטול ההחלטה כאמור, וכן על מנת

 לבחון את משמעות ההחלטה, לרבות השלכותיה העסקיות. 

על מנת לבחון את נסיבות הביטול Apple -עדכנה החברה כי היא פנתה ל 2015בינואר,  18ביום 

לביטול כאמור  כי הנושא מצוי בבדיקה. החברה העריכה כי הסיבה Appleכאמור, ונענתה על ידי 

נובע מכמות תלונות גבוהה של משתמשים, וזאת בגין היקף ההתקנות הגדול של תוסף החיפוש 

Omnibar  בדפדפןSafari בעבר קוימו מספר שיחות עם .Apple  ,מתוך כוונה לתת מענה לתלונות אלו

לה לא קיב Genieoובעקבות שיחות אלו גם בוצעו התאמות בתוסף האמור, ואולם חברת הבת 

 לפעול לביטול החתימה הדיגיטלית.  Appleדיקציה ו/או אזהרה בדבר כוונת נאי

 תחזית החברה לאור הודעת אפלפעולות החברה ו

 2014מהכנסותיה בשנת  25%-, העריכה החברה כי היקף של כ2015בינואר,  18במסגרת הדיווח מיום 

( נובע מהתקנת Genieo )על פי תחשיב הכולל את כלל הכנסות החברה הכוללות את הכנסות

Omnibar  בדפדפןSafari 2015, ואולם להערכת החברה, ההשפעה על הכנסותיה של החברה לשנת 

צפויה להיות נמוכה משמעותית משיעור זה, וזאת מאחר שהחברה תהיה זכאית להכנסות 

עו , וינב2014ואשר טרם הוכרו בשנת  2015משמעותיות עתידיות שעיקרן צפויות להתקבל במהלך 

 מחיפושים עתידיים שיבוצעו על ידי משתמשים שהתקינו תוכנות בעבר.

כמו כן, החברה הודיעה כי היא מבצעת את הפעולות הבאות לצמצום השפעת ביטול החתימה 

 הדיגיטלית של החברה על פעילותה: 

 . Safariבמידת הצורך, לבצע עדכונים דרושים שיאפשרו המשך התקנת התוכנה בדפדפן  (1)

 באמצעות רישיון מתאים.  Safariאו מוצרים דומים לדפדפן  Omnibarהמשך התקנת  (2)

 . Safariתוכנות ותוספים נוספים לדפדפן  2015החברה מתכוונת להפיץ כבר ברבעון הראשון של  (3)

לרבות מפרסמים על גבי  Apple OSXהחברה פועלת להגדלת מספר המפרסמים בפלטפורמת  (4)

 . Safariדפדפן 

בדבר ביטול החתימה Apple -, קיבלה החברה הודעה אוטומטית נוספת מ2015רואר, בפב 13ביום 

. לאור הפעולות שננקטו על ידי החברה, החברה מעריכה כי לא צפויה להיות Genieoהדיגיטלית של 

על התוצאות הכספיות של החברה, מעבר למפורט לעיל. כמו  Appleהשפעה מהותית נוספת להודעת 

כי על אף ביטול החתימה כאמור, הכנסותיה  2014במסגרת הדוח התקופתי לשנת  כן, החברה העריכה

 41-, אשר הוערכו בכ2014יעלו על הכנסותיה המאוחדות פרופורמה לשנת  2015של החברה בשנת 



 
 

                                                                              24-א

, לפני הפחתות, יעלה על הרווח התפעולי המאוחד 2015מיליון דולר ארה"ב, וכי הרווח התפעולי בשנת 

במסגרת הדוח הרבעוני מיליון דולר.  11-המוערך בגובה של כ 2014פחתות בשנת פרופורמה לפני ה

מרכזת מאמצים על מנת להשלים  היא כיהחברה , עדכנה 2016ביוני,  30לתקופה המסתיימת ביום 

עלולה שלא  היא כי הנעדכ כן כמו. 2015עסקת רכישת חברה הפועלת בתחום המובייל עד לתום שנת 

, כפי שהעריכה בעבר וכפי 2014בתוצאות החברה על בסיס פרופורמה של שנת  2015לעמוד בשנת 

  .שקרה בפועל

. החברה מיישמת Appleבפלטפורמת  Genieoעוד הובהר, כי החברה מוסיפה להפיץ את מוצרי 

במספר רב של ערוצים לרבות באמצעות  Genieoאסטרטגיה שיווקית הכוללת את שיווק מוצרי 

שיתופי פעולה עם שותפיה העסקיים, באופן שהפקעת חתימה ו/או חתימות דיגיטליות נוספות אינן 

 בפעילות החברה. באופן מהותי צפויות להערכת החברה לפגוע 

כה בנוסף לפעולות עליהן דיווחה החברה כי היא מבצעת כמפורט לעיל, החברה דיווחה כי היא ממשי

אצל המשתמשים  Genieoעל ידי בעבר בגביית תשלומים משמעותיים בקשר עם תוכנות שהותקנו 

 כאשר התקבולים להם זכאית החברה נובעים מחיפושים אותם מבצעים המשתמשים.

וביטול החתימות הדיגיטליות כמפורט לעיל על  Appleהערכות החברה בנוגע להשפעת הודעת 

נוגע לפעולות אותן ביצעה וממשיכה לבצע בקשר עם האמור וכן ,בהתוצאות הכספיות של החברה

 תחזיות, הערכות ואומדנים  ןהינהשונות ככל שתהיינה  Appleבקשר להשפעה עתידית של פעולות 

, בדבר התפתחויות החברה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות הצופים פני עתיד

. החברה עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה קיימים ואירועים

הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, 

/או אי השגת המימון הדרוש ו פיתוח ו/או שיווק כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידה ביעדי

גורמים נוספים אשר ו/או לבי הפיתוח השונים ו/או שיווק המוצרים לצורך פיתוח המוצרים בש

  לדוח זה. 35 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף/או ו החברהאינם בשליטת 

 שיטת "הגן הסגור" 8.9.2

כפי שהיא מנהיגה בתחום  "הגן הסגור"לאמץ את שיטת  עלולה Appleחברת החברה,  להערכת

המחשבים האישיים, באופן  ולאמץ מדיניות דומה גם בתחום תוכנות AppStoreהסלולאר בסביבת 

מערכת תוכנה הינה ״ גן סגורה״שיטת  .AppStoreשתאפשר התקנה של תוכנות רק באמצעות 

בניגוד לפלטפורמה  ,מאושרים. זאת םתוכן שאינלליישומים או ת המשתמשים גישאת מגבילה ה

 . , והם רשאים לשנותםמוגבלת ליישומים, תוכן ועודלצרכנים יש גישה בלתי  הפתוחה, שב

, הנושא עלה למודעות הציבור ונבלם עקב לחץ של יצרניות התוכנה, שאילצו את 2012, כי בשנת יצוין

כאמור לעיל עלולה לשנות את המודל  Appleשינוי במדיניות  18.לנטוש את הגן הסגור Appleחברת 

, וכן עלולה להשפיע לרעה על החברה בפלטפורמת מקמוצרי  תהעסקי של החברה ואת אופן הפצ

 .החברההכנסות 

איננה מתכוונת לחסום התקנת תוכנות שלא דרך Apple , הערכת החברה, ולמיטב הדוחלמועד  נכון
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   lion-mountain-frustration-sandboxing-store-app-http://www.theverge.com/2012/7/27/3186875/mac :וראו  

users-mac-for-garden-walled-larger-a-building-apple-http://www.technightowl.com/2012/02/is/  
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 .AppStore -ה

 שינויים טכנולוגיים בהגדרות הדפדפן 8.9.3

לייצר  החברהלהשפיע על יכולת  שעלולים Appleבנוסף יתכנו שינויים טכנולוגיים בדפדפן של חברת 

הכנסות מחיפוש, כדוגמת דרישת אישור בכל התקנה של תוסף לדפדפן ספארי. דרישות כאמור 

 .InstallMacשל  המוניטיזציהעלולות להכביד או לצמצם את הטמעת חבילת 

והשפעתן על פעילות החברה  Appleמדיניות זה לעיל בדבר  8.9  ףעיהערכות החברה כמפורט בס

, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססים על הצופים פני עתיד תחזיות, הערכות ואומדנים  הינם

מועד התרחשותם, אם בכלל,  עתידיים אשר קיימים , בדבר התפתחויות ואירועיםהחברההערכות 

. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או החברה אינו ודאי ואינו בשליטתה

פיתוח  להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידה ביעדי

/או אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים בשלבי הפיתוח השונים ו/או שיווק ו ו/או שיווק

התממשות אי אילו מגורמי הסיכון /או ו החברהגורמים נוספים אשר אינם בשליטת ו/או המוצרים 

 .לדוח זה 35 הנזכרים בסעיף

 בתחום הפרסום בוידיאורגולציה  8.10

, תחום הפרסום בוידיאו באינטרנט הינו תחום צעיר הנמצא בצמיחה חדה בתקופה 7.5כאמור בסעיף 

האחרונה. נתח השוק של השחקנים הגדולים כדוגמת גוגל, פייסבוק ואפל בתחום פעילות זה נאמד על ידי 

דוח, לא , כאשר החברה מעריכה כי נתח השוק שלה בתחום זה הינו זניח. נכון למועד ה80%-החברה בכ

עם העליה בפעילות וההכנסות בתחום, תגברנה גם קיימת רגולציה ענפה בתחום, ואולם החברה צופה כי 

ניסיונות השחקנים הגדולים כאמור להשית הנחיות וכללים על הפועלים בתעשייה זו. שינויים בהגדרות 

לים עלולים להשפיע הדפדפנים או בכללי הגשת ההצעות לבורסאות הפרסום אשר בבעלות השחקנים הגדו

 באופן מהותי על היקף פעילותה של החברה ויכולתה להפיק הכנסות. 

תחזיות, הערכות הינם  והשפעתן על פעילות החברה  בדבר הרגולציה של תחום הוידאוהערכות החברה 

 , בדבר התפתחויותהחברה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות הצופים פני עתיד ואומדנים

. הערכות אלה החברה עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה קיימים ואירועים

, , כתוצאה מגורמים שוניםעשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך

אי אילו מגורמי הסיכון התממשות /או ו החברהאשר אינם בשליטת  לרבות שינויי רגולציה או גורמים אחרים

 .לדוח זה 35 הנזכרים בסעיף

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות 8.11

 פיתוח טכנולוגיות מתחרות במערכת ההתקנה החכמה של החברה

בכל אחת מהפלטפורמות בהם פועלת  מערכות התקנה חכמה על ידי מתחרים ושיווקפיתוח טכנולוגי 

פור מתמיד של שימחקר, פיתוח וים לנגוס בחלקה של החברה בתחום זה. החברה פועלת לעלול החברה

ת ההתקנה החכמה שבבעלותה ולמערכ דוחבנוסף מעריכה החברה כי נכון למועד ה הטכנולוגיה שברשותה.

פים ת ההתקנה של החברה ראו סעיויתרונות על פני מתחרים אחרים. לפרטים בדבר יתרונות מערכ מספר

  להלן. 15. לפירוט בדבר מתחרי החברה ראו סעיף לדוח ג'9.3.2-ו 9.1.3

 עדכון פלטפורמות עיקריות בתחום פעילות החברה

  כגון מערכת הפעלה)באינטרנט החברה מתמודדת עם עדכונים שוטפים של פלטפורמות מהותיות 
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Windowsאנדרויד ו ,-iOS  אשר (ואחרים גוגל כרוםספארי,  ,מסוג אינטרנט אקספלורר ניםדפדפוכן ,

העוסקות בתחום התקנת תוכנות חברות עדכונים אלו מאפשרים ל .לשוק בצורה הדרגתית מוחדרים

וסרגלי כלים נתחי שוק חדשים, בשל הצורך של משתמש האינטרנט להתקין תוכנות חדשות המתאימות 

עלול  נט כמפורט לעיל,והפלטפורמות המהותיות באינטר למערכות הפעלה אלו. עדכון מערכות ההפעלה

מייצר לחברות העוסקות בתחום התקנות התוכנה אתגרים חדשים להשית מגבלות על פעילות החברה ו

 והרצון לייעל ולקצר את הליך ההתקנה. בתחום הפיתוח, כתוצאה מהצורך בתאימות לתוכנות החדשות 

 במובייל בהיקף הפעילות באינטרנט גידול 

 .לעיל 8.5עיף לפרטים נוספים ר' ס

 פיתוח טכנולוגיות ואפיקי פרסום נוספים באינטרנט ובמובייל

 לעיל.  7.6לפרטים ראו סעיף 

 בהם החלים והשינויים הפעילות בתחוםההצלחה הקריטיים  גורמי 8.12

 :כדלקמןניתן להצביע על מספר גורמים שהינם קריטיים להצלחה,  בתחום פעילותה של החברה

שיפור מתמשך ושוטף של הטכנולוגיה שברשות החברה משליך באופן ישיר על  – שיפור טכנולוגי .א

יכולתה להגדיל את הכנסותיה ולשפר את שורת הרווחיות. החברה משפרת באופן שוטף את 

לרגולציה הטכנולוגיה שברשותה תוך כדי שיפור האלגוריתמיקה של בניית פרופיל המשתמש והתאמתו 

 כים המשתנים של המפרסמים. לצרהמשתנה בתחום הפעילות וכן 

הבסיס לפעילות הינו מנוע התקנה יעיל. יעילות מנוע ההתקנה בא לידי ביטוי  - תוכנת התקנה יעילה  .ב

ד גודל הקובץ של מנוע ההתקנה הינו קטן ואינו צורך זיכרון מחשב רב ו/או מעב)א(  במספר אלמנטים:

הינה גבוהה ונמדדת בין שניות ועד מהירות ההתקנה )ב(  מחשב מתקדם אצל משתמש האינטרנט;

 ההתקנה; )ד( איתורהסתברות נמוכה לכשל בהליך )ג(  בודדת, כתלות בחומרת משתמש הקצה; לדקה

הוי הצורך בהתקנת תוכנות נוספות; )ה( וזיהוי של התוכנות המותקנות אצל משתמש האינטרנט וזי

; )ו( תמיכה וזיהוי צרכי המשתמשיםיכולת עיבוד המידע המתייחסת לניתוח כללי של הליכי ההתקנה 

 .  בפורמטים רבים של התקנה; )ז( ייעול תהליך הורדת קובץ ההתקנה

  .דוחל 7.6 ףסעי ראו - זיהוי מגמות התפתחות השימושים באינטרנט   .ג

עלויות  רה.אופטימיזציה מוצלחת של רכש מדיה מביאה לגידול בהכנסות החב -מקסום רכש המדיה    .ד

שולי מביאים ל המפרסםבמיוחד ומאידך גידול בתמורה המשולמת על ידי רכישת משתמש נמוכות 

פעילות זו מחייבת ידע, טכנולוגיה וניסיון בתחום רכש המדיה . גידול בהכנסותרווחיות גבוהים ו

ההכנסות וכן את באינטרנט ויכולת למדוד את האפקטיביות של המדיה הנרכשת ברזולוציה גבוהה 

. ולהתאים את המדיה הנרכשת לתוכנה הרלבנטית באופן מדויק ,העתידיות הצפויות מכל משתמש

   על מנת למזער את הוצאות ההפצה, להקטין עלויות וכך למקסם רווחים לחברה. ,זאת

למשתמש  (micro-paymentבעלות נמוכה )ו/או חינמיות  /אפליקציותביצוע התקנה של תוכנות .ה

ממומנות, מביא לכך שמשתמש  יישום המודל העסקי הנוגע לביצוע התקנות של תוכנות - האינטרנט

 .בעד התוכנה אותה רצה להתקין )או משלם עלות נמוכה( האינטרנט אינו נדרש לשלם תמורה כלשהי

 /אפליקציותמאחר ומשתמש האינטרנט יעדיף להתקין תוכנה ללא תמורה, ככל שמספר התוכנות

גדול יותר, תגדל פעילותו של מנהל ההתקנה, או בעלות נמוכה תמורה המוצעות להתקנה ללא 

  והכנסותיו כתוצאה מהתוכנות הממומנות.

הרחבת מעגל המפרסמים של החברה כמו גם  – וערוצי ההפצה (הלקוחותהמפרסמים )הרחבת קהל  .ו

את קהל לקוחות החברה כמו גם ת פרסום ובורסאות פרסום מרחיבות התקשרויות עם שותפים, רשתו
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     ממקסמות את ערוצי ההפצה העומדים לרשותה.

פעילות בתחום מחייבת כוח אדם מיומן בתחומי המחשוב, בתחומי השיווק והמכירות,  - כוח אדם .ז

במישור ההתקשרויות עם השותפים הפוטנציאליים, במישור ההתקשרויות עם המפרסמים ובתחומי 

  רכישת המדיה באינטרנט.

ואינה עושה שימוש  בספקים )השותפים( תלותאין  לחברה - לתחום הפעילות הספקים במערך שינויים 8.13

 בחומרי גלם. 

 :חסמי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 8.14

, החברה של פעילותהניתן להצביע על מספר חסמי כניסה המשפיעים על האפשרות להיכנס לתחום 

 ובעיקרם:

קיימת חשיבות רבה בזיהוי הגורם המציע והמבצע את התקנת התוכנות על רקע החשש של  - מיתוג .א

מפתח התוכנה, השותף הפוטנציאלי, מהתקנה של תוכנות מזיקות )כגון וירוסים, תוכנות פרסום 

שונות, תוכנות לאיסוף מידע וכו'( ביחד עם התוכנה אשר הוא מציע, כישלון בהליך ההתקנה ו/או 

מחשב ו/או חשיפת פרטים אישיים של המשתמש במסגרת הליך ההתקנה. השותף נזק שייגרם ל

הפוטנציאלי העוסק בפיתוח ושיווק התוכנה המותקנת יעדיף להתקשר עם גורם בעל ניסיון ואמינות 

בתחום התקנת התוכנות אשר קשור עם מפרסמים בעלי שם ושמערכת ההתקנה שלו מציגה נתוני 

גם התקנות הסתיים בהצלחה מתוך כלל ההתקנות אשר החלו(. אחוזי השלמה גבוהים )שעור ה

 למפרסם.                           הינם שיקולים קריטייםבתחום הפרסום בוידיאו, אמינות המפיץ וצבירת מוניטין 

יתקשר עם גורם המציע לו מודל עסקי הממקסם את ההכנסות כתוצאה  המפרסם - מודל עסקי .ב

 . מפעילות ההפצה

לצורך פעילות בכל פלטפורמה נדרשת הבנת  – התמקצעות ומומחיות בפלטפורמה הרלוונטית .ג

 תהליכי ההתקנה, ממשקי משתמש ואופן משתמשי הפלטפורמה ורמת מיומנות בכל פלטפורמה. 

, מנועי חיפוש עמידה בהנחיות גוגל -אחרים משמעותייםושחקנים  Apple ,גוגלעמידה בהנחיות  .ד

ה הפועלת בתחום להתקשר ולשמר תסייע לחבר לעיל 8.9 -8.8 סעיפים ב כמפורט  Apple-ו נוספים

 את פעילותה העסקית. 

 העיקריים מתחום הפעילות הינם:חסמי היציאה  8.15

פי רוב החברה רשאית למסור הודעה מיידית בדבר -על  - והמפרסמים מחויבות חוזית כלפי השותפים

. במיעוט המקרים על החברה למסור הודעה ו/או המפרסם סיום התקשרות עם השותף מפתח התוכנה

 יום. 30-90מוקדמת של 

 שינויים במבנה התחרות 8.16

לך השנים הקרובות פלחי אוכלוסייה גדולים יותר ייחשפו להצעות התקנות תוכנה צופה כי במה החברה

הגידול בשימוש  בגין כןו לשוק חדשים ומפרסמים שחקניםואפליקציות, בין היתר כתוצאה מכניסת 

 .החברה פועלת בהן הפלטפורמות בכלבמכשירים 

וכן הגורמים הפועלים היום  ,הפעילותהחברה בשנים הקרובות יכנסו גורמים נוספים לתחום  להערכת

( 1. לתחרותיות כאמור מספר השפעות: )זהבתחום  יפעלו בכדי לשמר את אחוזי הצמיחה הגבוהים

הגברת התחרות בין החברות העוסקות בהפצת התוכנות וכתוצאה מכך תחרות מחירים שתבוא לידי 

טחי פרסום שתביא לעלית מחירי ( תחרות מוגברת על ש2ביטוי בשולי רווח נמוכים יותר לחברה; )

( תחרות בקרב מפתחי התוכנות 3הפרסום במדיות השונות באינטרנט וכתוצאה לגידול בעלויות ההפצה; )
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 בתחום, שתביא לעליית מחירי הפצתן, ועליה בהכנסות החברות העוסקות הממומנות והאפליקציות

 . דוחל 15 סעיףהחברה ראו  לפעילות התחרות בדבר לפרטים. ( התחזקות רגולציה4) הפעילות

 ידי על פוטנציאלית תחרות עם להתמודד כדי העסקי ובפן הטכנולוגי בפן נערכת החברה, המק בתחום

 . פוטנציאלים שותפים לשמר מנת על מפיצים עם בלעדיים חוזים על חתימה

 בהם החלים ושינויים הפעילות תחום למוצרי תחליפים 8.17

ת ותוכנמוצעים לעיתים ו/או במכשירים ניידים נות במחשבים אישיים ומבשוק התקנות תוכנות ממ

 /האפליקציהאשר מתקשרות באופן ישיר עם מפתחי תוכנה וכורכות את התקנת התוכנה מפרסמים

הנשאית עם התוכנה הממומנת. למיטב ידיעת החברה, החיסרון במוצר חליפי זה, מאחר ואינו עושה 

במקום מגוון  בעובדה שלמשתמש מוצעת רק תוכנה ממומנת אחתשימוש בתוכנת התקנה חכמה, הינו 

. במצבים בהם התוכנה הממומנת מותקנת כבר אצל של תוכנות ממומנות המתאימות לצרכי המשתמש

 משתמש הקצה, מפתח התוכנה לא יהא זכאי לתקבול.   

 :InstallMac-, ובפרט לGenieoבתחום המק, קיימים מספר מוצרים תחליפיים למוצרי 

8.16.1 AppStore - משתמשים המחפשים תוכנות מק לרוב ימצאו קישור ל- AppStore החנות ,

 Appleחברת  -( תוכנות ממומנות 1: )AppStore-. ניתן להוריד מAppleוונת של חברת קהמ

התוכנות  –( תוכנות חינמיות 2הניתנת ליצרן התוכנה כעמלה; ) העסקה תמורתמ אחוזיםגוזרת 

פלח  הרחבתלצורך  םצרן התוכנה ועל כן יצרן התוכנה מוגבל במשאביהכנסות לי מייצרותאינן 

 השוק והפצת התוכנה. 

דרך  רקמוכרים את התוכנה שלהם באתרים שלהם ולא  יצרני תוכנה ממומנת )בתשלום( 8.16.2

AppStore סביבת ל דומה באופןהם יומשווקים את מוצרPC ,של מדיה  רכישה באמצעות

 ושיווק און ליין.

מפיצים תוכנות חינמיות גם עבור משתמש מק. אולם בשונה  PC-המקובלים בעולם הפורטלים  8.16.3

המופצות על ידן, בגין תוכנות המק המופצות באתרים אלו, לרוב לא יוצמד מנגנון  PCמתוכנות 

 ליצירת רבפוטנציאל  קיים, לפיכךזהו ענף חדש בעולם המק. ועבור המפיץ, מאחר  מוניטיזציה

 בענף זה. הכנסות

 צרים ושירותיםמו .9

 PCפלטפורמת  .9.1

  לדוח.  3.1והמודל העסקי ראו סעיף  Smart Installer לתיאור מוצר החברה .9.1.1

 במחשבים אישייםשלבי ההתקנה  .9.1.2

תן את הסכמתו לתנאי השימוש של מערכת ההתקנה אינו מתחיל לפני שהמשתמש נתהליך  .א

  ההתקנה כפי שהוצגו בפניו.  

בצעת בדיקה וסריקה של מערכת ההפעלה מערכת ההתקנה מ לאחר קבלת הסכמת המשתמש .ב

כגון גרסת מערכת , מערכת ההתקנהשבידי המשתמש לפרמטרים המוגדרים על ידי מפתח 

שמשתמש מבקש  ההפעלה, הימצאות רכיבים מסוימים הכרחיים לתפעול תקין של התוכנה

שהמשתמש מבקש האם מותקנת על מחשב המשתמש גרסה קודמת של התוכנה  ,להתקין

, התהליך מופסק הנדרשים להתקנההמשתמש אינו עומד בתנאים וכדומה. במידה ו להתקין

 וניתנת הודעת שגיאה למשתמש, תוך פירוט סיבת התקלה. 
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מתחיל תהליך  ,"המשך" או "התקן"ומקליק  אם המשתמש עומד בתנאים המפורטים לעיל .ג

את תנאי השימוש, מיקום ההתקנה בקבצי מידע ובחירה הכוללים ומוצגים מסכי  ההתקנה עצמו

של התוכנה המותקנת )למשל הצעה למשתמש להתקין קיצורי  םאופציונאלייהמחשב, ורכיבים 

אייקון מיוחד על שולחן העבודה, להריץ את התוכנה מיד בסיום ההתקנה באמצעות  דרך

 וכדומה(. 

משך זמן ומראה את התקדמות הליך ההתקנה המסך  במהלך ההתקנה למשתמש מוצג .ד

מערכת ההתקנה ברוב המקרים הליך ההתקנה אורך מספר שניות עד שתי דקות.  ההתקנה.

משתמש מעתיקה הכוללת את התוכנה שמשתמש האינטרנט מבקש להתקין, ועם קבלת אישור 

את קבצי התוכנה המותקנת למחשב המשתמש. בזמן ההתקנה המערכת מעתיקה את קבצי 

 תוכנה במערכת ההפעלה של המשתמש. התוכנה ומבצעת את הרישום של ה

ונסגרת מבלי  תהליך ההתקנה מערכת ההתקנה מסיימת את פעילותה במחשב המשתמשתום ב .ה

 . תוכנה המותקנת(השיוותרו רכיבי תוכנה כלשהם במחשב המשתמש )למעט, כמובן, 

 לעיל.  3.1ראו גם סעיף  PC-לתרשים הליך התקנת התוכנות בפלטפורמות ה

 למחשבים אישיים ההתקנה שפיתחה החברהמערכת יתרונות  .9.1.3

מעבר להתקנה הבסיסית של התוכנה  יכולות נוספות מאפשרת מערכת ניהול ההתקנה החכמה

 :הממומנת

יצוין, כי צרכיו והעדפותיו.  להציע למשתמש להתקין תוכנות ממומנות לפילזהות והיכולת  .א

ה, ו/או חושפת פרטי זיהוי בחינת המידע הינה בזמן אמת והחברה אינה אוגרת כל מידע אצל

  .המשתמש

פילוח תמשים, זיהוי מגמות בשוק, שעיבוד המידע מאפשר הבנה יותר טובה של צרכי המ .ב

גיאוגרפי של המשתמשים וקביעת מדיניות שיווק ותמחור משתנה לפי האזורים והערוצים 

 )ערוצי השיווק(,  כמו כן שיעור סטטיסטי של הצלחת ההתקנה.

כך גדלה מערכת ההתקנה קלה יותר, ככל שבלבד.  kb150-כ ההתקנה הינו מערכת ניהול משקל .ג

 .תברות להשלמת הליך ההתקנה בהצלחהההס

לאלגוריתם שפיתחה החברה . פיתוח ייחודי של החברה שהינולמערכת ההתקנה אלגוריתם  .ד

  עם הגדלת מספר המשתמשים.יכולת למידה עצמית ושיפור 

ומאפשרת יכולות  ,HTML, CSS, Javascriptמערכת ההתקנה שפיתחה החברה מבוססת  .ה

המשתמש  דכונים ושיפורים בממשקמשתמש משופרות משמעותית כמו גם עגרפיות וחווית 

 דכון הקובץ אותו הוריד המשתמש. בזמן אמיתי וללא צורך בע

 במוביילהחברה  שלמערכת ההתקנה  .9.2

החברה פיתחה בעצמה וכן באמצעות הטכנולוגיה שרכשה במסגרת עסקת טאבאטו )לפרטים ראו סעיף 

מערכת הצעה חכמה של אפליקציות ופרסומות למשתמשי סמארטפון וטאבלטים על , להלן( 29.2

 לעיל.  3.2לפירוט בדבר המודל העסקי בתחום המובייל ראו סעיף .  iOS-פלטפורמות אנדרויד ו

לבי ההפעלה של מערכת ההתקנה לטאבלטים ולסמארטפונים דומה לעקרונות מערכת עקרונות וש

 . PC-בההתקנה 

 -ההתקנה מתבצעת כאשר המשתמש רשום ומחובר ל – התקנת אפליקציות דרך המחשב האישי .א

Google Play ,אחר זיהוי צרכי המשתמש והצעת ההתקנה באופן הדומה לעקרונות מערכת ל



 
 

                                                                              30-א

  לעיל. 9.1.2בסעיף  PC-בההתקנה 

החברה מתקשרת עם שותפים ומסייעת  – טפונים והטאבלטיםרהתקנת אפליקציות דרך הסמא .ב

. המשתמש מוריד את תוכנת השותף iOS-ו מערכת ההתקנה לפלטפורמות אנדוראידלהם בהטמעת 

העדפות המשתמש  יחד עם מערכת ההתקנה של החברה. בשלב זה, מערכת ההתקנה מאפיינת את

של אפליצקיות נוספות, אשר  ותהתקנ על פי פעולת האיפיון מוצעות 19.(קבוצתי ואנונימי באופן)

 עשויות להתאים לפרופיל המשתמש. הצעות אלו, הינן של מפרסמים המתקשרים עם החברה.

במהלך של השימוש שלו  , אשר מופיעהפרסומתאמצעות ב המשתמש הקצה מקבל את ההצע

לתרשים הליך הליך ההתקנה.  מתבצעולחיצתו על הפרסומת, באפליקציה של השותף. עם הסכמתו 

 לעיל.  3.2התקנת התוכנות ראו גם סעיף 

 פלטפורמת מק .9.3

 במק הפרסונליזציה טכנולוגית .9.3.1

לחישוב התאמה ממוקם מנוע  ,Genieoאשר התקין את דף הבית החכם משתמש  כלבמחשבו של   

המתקבל אשר מנטר את אופן הגלישה של המשתמש באינטרנט ומעבד את המידע  ,פרופיל משתמש

מנוע חישוב הפרופיל האישי מ. כל מקור מידע "(ההתאמה מנוע)להלן: " לרכיבי מידע משמעותיים

סנסור הממוקם באמצעות  נקרא סנסור )חיישן(. עיקר הניטור מתבצע אחר פעילותו של המשתמש

 (.עודהוא קורא ושהמשתמש, דפים  בדפדפן )אתרים שאליהם פונה

חברת מתקדמים שמוגני פטנטים הקלט של מנוע ההתאמה מעובד תוך שימוש באלגוריתמים   

Genieo לפרטים אודות פטנטים רשומים של . פיתחהGenieo  דוחל 20.1 סעיףבתחום זה, ראה .

ממוקדים מאוד, זיהוי מקורות הערכת תחומי העניין  -שלו דיוקרמת הב של מנוע זה הוא ועיקר ייחוד

המנוע בונה את פרופיל  לספק שירותי התאמה אישית. היכולתהמשתמש ומידע מועדפים על ידי 

של  המשתמש הכולל את תחומי העניין שלו בכל נקודת זמן באופן אוטומטי וללא התערבותו

 . המשתמש

, התאמה אישית )פרסונליזציה( לצרכי המשתמש מאפשרות פרסום אפקטיבי לדוח 8.1כאמור בסעיף 

 יותר באינטרנט, ולמידה של תוצאות הפרסום המקוון עשויות לסייע גם בפרסום במדיות אחרות. 

מגיעות להיקף הכנסות מכובד  ת הפרסוליזציההחברות העושות שימוש בשיט, החברהלהערכת 

רמת הפרטיות של ברוב המקרים עם זאת,  20.ההקלקות בשיעור 50%-20% באמצעות שיפור של

 מכיוון שהפרטים שלהם נשמרים על שרת מרכזי ולא על מחשבם האישי. ,נמוכהמשתמש ה

עתידיים נוספים שבכוונתה לפתח, יאפשרו לחברות אשר יישומים ושירותים , החברהלהערכת 

 Genieoלטפורמת הפרסום של ההתאמה )ולא רק לעמוד הבית ולפ אל מנועגם  יתקשרו עימה גישה

. הגישה אל המנוע תאפשר לספקי השירותים להתאים את השירות לצרכיו של המשתמש כפי שכיום(

 בכל נקודת זמן ולאתר שירותים אשר עשויים לעניין את המשתמש בהינתן הפרופיל העכשווי שלו.

 שומרפרופיל המשתמש והעדפותיו האישיות על מחשבו האישי. מודל זה , נשמרים הדוחנכון למועד 

                                                 
19

  ממנו הגיע המשתמש, המיקום הגיאוגרפי שלו וכו'.החברה מאפיינת את המשתמש בין היתר באמצעות אפיק הפרסום ש  
20

  :ראו ממוקדים מיילים באמצעות לרבותבדבר שיפור אחוזי ההיענות לפרסום מקוון,  לכתבות לדוגמאות  

http://blog.getvero.com/triggered-email-increase-click-through-rate/ 

http://www.marketingsherpa.com/article/case-study/email-personalization-ctr-ecommerce-site 

http://www.insidefacebook.com/2011/05/03/sponsored-stories-ctr-cost-per-fa/ 
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בהתאם במחשבו האישי ו מתבצעיםתהליך הלימוד ותהליך ההתאמה שעל פרטיות המשתמש מאחר 

 לכך מידע פרטי לא יוצא מרשות המשתמש.

כות תחזיות, הערהינם פיתוח הבמחקר ו יםצפוי ושירותים יישומיםכל ההנחות והנתונים בקשר עם 

, בדבר החברה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות הצופים פני עתיד ואומדנים

 עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה קיימים התפתחויות ואירועים

 . הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך,החברה

/או אי השגת המימון הדרוש ו פיתוח ו/או שיווק כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידה ביעדי

גורמים נוספים אשר אינם ו/או לצורך פיתוח המוצרים בשלבי הפיתוח השונים ו/או שיווק המוצרים 

 .לדוח זה 35 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף/או ו החברהבשליטת 

 :Genieoחברת  של העיקריים והשירותים המוצריםתיאור  .9.3.2

 "(המערכת" או" התוכנה: "זה)בסעיף   - משתמש לכל אישית מותאם חכם בית דף .א

המבוסס על טכנולוגיה  ,בית מותאם אישית דףהינו  Genieo, מוצר הדגל של הדוחנכון למועד 

 והן מק בפלטפורמת הן קיים החכם הבית דף. Genieoייחודית מוגנת פטנטים שפותחה ע״י 

בלוס  Demoבכנס  2010מרץ חודש הושקה בשל המוצר גרסת בטא ראשונה . PC-ה בפלטפורמת

 Genieoזכתה לביקורות חיוביות רבות על הטכנולוגיה. באותה שנה זכתה ו 21אנג׳לס, ארה״ב

 Google Chrome, Microsoft Office:יחד עם המוצרים הבאיםב "PCWorld Best 100"לתואר 

2010, Adobe Photoshop Lightroom 3, Norton Antivirus 2011.  ,זכתה  2011בשנת כמו כן

Genieo :בתואר" About.com 2011 Readers’ Choice Award."  הודיעה 2015בדצמבר,  7ביום ,

 7, וראו דיווח מיידי מיום Windowsבפלטפורמת  Genieoהחברה על השקת דף הבית החכם של 

 , המובא על דרך ההפניה.2014-01-215433מס' אסמכתא:  ,2015בדצמבר, 

מייצרת המשתמש והל מחשב הקצה של עתוכנת מדף הרצה הינה  Genieo של החכם הבית דף

בכל רגע אישית למשתמש על פי העדפותיו מותאם ה( דף בית חכם האישימחשב בבאופן מקומי )

 . נתון

מותקנת על  ,Genieoהמבוססת על טכנולוגיה ייחודית מוגנת פטנטים שפותחה על ידי  כנהותה

תוך שמירה על  ,אוספת מידע לגבי התנהגותו וצריכת התכנים שלוו, משתמשמחשבו האישי של ה

משתמש. הניתוח סמנטי של התכנים וניתוח התנהגותי של  התוכנה מבצעת . כמו כןפרטיותו

, (mini topics) פרופיל משתמש, אוסף של "נושאים ממוקדים" מטיובונה באופן אוטתוכנה ה

ומתעדפת מתוך סל של שירותים, מוצרים, תכנים ומידע זמינים את הפריטים הרלוונטיים ביותר 

ואלגוריתמיקת  22"בחכמת המונים" ,בין היתר ,התאמה ושימושזאת, באמצעות  .משתמשהעבור 

להלן תמונה . Genieoחברת  ל ידיפותחה עש ט,מוגנת פטנ(, Machine Leaning) ותיתבינה מלאכ

 המחשה:שם השל דף הבית החכם ל

                                                 
21

  http://www.demo.com/ehome/index.php?eventid=29414&  
22

גורס שחכמתו של ההמון גדולה, בתנאים מסוימים, מחכמתו של המומחה היחיד. על פי רעיון זה, שקלול  "חכמת ההמונים" רעיון  
הטובה והמלומדת התשובות שתפיק קבוצה גדולה של אנשים שאינם מתואמים ביניהם יהיה כמעט תמיד מדויק יותר מהתשובה 

מאפשרת ללמוד את הרגלי הקריאה של  Genieo, הטכנולוגיה שפיתחה Genieoשיפיק מומחה עצמאי. בהקשר לפעילות חברת 
  המשתמשים ועל ידי כך להציג לכל משתמש שירותים הממוקדים להעדפותיו.
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, כך .אפשר שירות ממוקד ואישי יותרוהעדפותיו, מטעמו האישי  וחיזוי לימוד התנהגות המשתמש

במקום  , וזאתתכנים ושירותים נוספים שעשויים לעניין אותושל המשתמש  ידיעתוניתן להביא ל

  המשתמשים. ללהציג מידע או שירות אחיד לכל

על פי שיקול דעתה  ובינגגוגל, יאהו  שלקופסאות החיפוש  אתהבית החכם  בדףמשלבת  החברה

  .בהפצהגמישות לגוון את התקשרויותיה עם מספר ספקים באופן שיאפשר  מטרהבו

Genieo  .אינה מנתחת את כמות המבקרים בדף הבית החכם ו/או את אחוזי הנטישה באופן שוטף 

 

 מערכת פרסום ממוקד המשולבת בדף הבית החכם  - Advertorial .ב

 ם, המאפשרת למפרסם להפיץ תכנים המיועדים למשתמשיGenieoפרסום שפותחה על ידי  מערכת

 ין שלהם. יהגולשים ופילוח העדפותיהם ותחומי הענטכנולוגיית ניתוח התנהגות ב שימושבאמצעות 

מידע שיווקי בהתאם למה שמעניין את  מציגהמעבדת את הפרטים באופן אוטומטי, ו המערכת

המשתמש ברגע נתון, באופן שיענה על כוונת הרכישה שלו או העניין שלו באופן כללי. בכך משפרת 

 את יעילות הקמפיין הפרסומי של המפרסם. המערכת

מערכת לחברות, יצרני תוכן, ומפיצים, לפרסם מאמרים ותכנים באופן ממוקד ה, מציעה וסףבנ

באופן ניכר  גדלים, החברה הערכתעבור קהל משתמשים מפולח שמביע עניין במידע מסוים. בכך, ל

 המתכווןכן, המערכת מאפשרת למפרסמים למקד מסרים עבור קהל  כמוענות לפרסום. יסיכויי הה

להגדיל את שיעור ההכנסות והמחיר  באפשרותןמסוים, או בתחום עניין ממוקד, ובכך לרכוש מוצר 

 לפרסום בפלטפורמה.

 CPA (Costבשוק זה קיימים מספר רב של מודלים כלכליים בין המפרסם לבעל הפלטפורמה כגון 

Per Action), CPM (Cost Per Mille) ו-CPC ( (Cost Per Click .ה מערכת באפשרות- 

Advertorial עניין תחום או/מדינה מיקום לפי המשתמשים את ולפלח קהל מאפייני להגדיר 

 (Sport Extreme, Travel, New York City: לדוגמא)

משולבת באתר הבית החכם, ובאמצעותה מוצגות פרסומות  Advertorial, כי מערכת יודגש

  ממומנות.

  ההתקנות ניהולמערכת  – InstallMac .ג

מערכת )להלן: " Appleלמערכת ההפעלה של חברת  Genieoתחה יהתקנת תוכנות שפמערכת 

.  Appleחברת  מחשבי משתמשי אצל תוכנות של התקנה מייעלת ההתקנה מערכת"(. ההתקנה
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מאופיינת בהליך התקנה מהיר )באופן שמשפר את  Genieoמערכת ההתקנה שפותחה על ידי 

ממליצה במסגרת הליך ההתקנה על התקנת תוכנות הסיכויים להשלמת הליך התקנה מוצלח( ו

 . (באמצעות מערכת ההתקנה תותקנהנוספות )שאף הן 

להגדיל את נתח השוק שלהם, לאמץ  OSX בסביבתלמפרסמים ולמפיצי תוכנה  תהמערכת מאפשר

מתוכנות חינמיות )קרי, ליצר הכנסות עבור התקנות מוצלחות של  Genieoאת מודל ההכנסות של 

, ולשפר את אחוזי ההתקנה וההורדה של תוכנות על המוניטיזציההתוכנה שלהם( יחד עם חבילת 

 .InstallMac ההתקנה במערכת שלהםהתוכנות  של" יפהידי פתיחת  חשבון בשירות "ועט

 המוניטיזציה חבילתות חינמיות ומהטמעת המתקבלות הינן מהפצת תוכנ ההכנסות – שותפים

 שפותחה תוכנה כל או פתוח קוד תתוכנ להעלות ניתן, המפיץ יצרבתוכנות אלו. באמצעות החשבון ש

 תוכנת( ולקבל החברה/יצרן התוכנה )ובתנאי שיהא תואם למדיניות ההפצה של השותף ידי על

ם של יצרני התוכנה או המפיץ המשתמשי אשר. כהנשאית התוכנה עבורהתקנה חלופית מהשירות 

וכחלק מתהליך ההתקנה,  הנשאיתיתקינו את התוכנה החדשה, התוכנה תציע להם, בנוסף לתוכנה 

, באמצעות השירות יכולים המפיצים לקבל בנוסףותוכנות נוספות להתקנה.  מוניטיזציה חבילת

החברה מפיצה בעצמה  יצוין, כי גם דוחות על כמות ההתקנות ועל הכנסות נוספות הנובעות מהן.

 תוכנות קוד פתוח הכוללות את חבילת המונוטיזציה ותוכנות נוספות להתקנה.  

בעלי תוכנה המבקשים להגיע למשתמשים נוספים ולהגדיל את כמות ההפצה/התקנות  - מפרסמים

, גם שותפים. בדומה לPPI – Pay Per Installמודל  באמצעותומוכנים לשלם על ההפצה 

מעלים את התוכנה שלהם לשירות, מוסיפים את קהל היעד שאליו הם מבקשים לכוון  מפרסמיםה

את התוכנה )לפי סוג מערכת ההפעלה, דפדפן ומדינה( וקובעים את המחיר הרצוי להתקנה. בעת 

לזהות האם התוכנה שלהם כבר  InstallMac-ה ההתקנה מערכתמנסה  שותףההתקנה של תוכנת ה

ינה מותקנת כבר אצל המשתמש וההתקנה כאמור תצמיח לחברה את והתוכנה א במידהמותקנת. 

המשתמש  אםציע למשתמש להתקין גם את התוכנה הנוספת. י InstallMacהתקבול הגבוה ביותר, 

יקבל תשלום נוסף עבורה.  שותףאישר ואכן התרחשה התקנה, המפרסם ישלם עבור ההתקנה וה

על תשלומים, אחוזי קבלה ומידע נוסף  המפרסם יכול לראות באמצעות המערכת את הדוחות

,  Real Time Bidding -RTB –שיסייע לו לשפר את המכירות. מערכת זו מבוססת על טכנולוגית

 ידי על שניתנות המלצותעל מנת לשפר את נתוני ההתקנה וייעול ה Genieoשפותחה על ידי 

 .המערכת

 ות באופן עצמאי:ולמפרסמים לעשות את הפעולות הבא למפיציםהמערכת מאפשרת 

 פתיחת חשבון והגדרת סוג המשתמש )דהיינו מפיץ או מפרסם(. (א

 חתימה מקוונת על חוזה מפיץ ומפרסם וההגדרות העסקיות הנגזרות ממנו. (ב

 :InstallMac-ב ההתקנה תהליך את המתאר תרשים להלן
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 InstallMacבקרה ומעקב  מערכת

InstallMac  מספק לחברה מערכת מידע בזמן אמת לגבי ההפצות השונות, הפוטנציאל העסקי

 ם, כפי שמופיע בתמונה להלן:שלונות במסלולים השונייואחוזי ההמרה והכ

 

שונות ולשנות את  תוכנותמפרסם לערוך ולבטל הפצה של למאפשר למפיץ או  InstallMacבנוסף, 

ל יהמערכת מחוברת למערכת ידע באמצעות אימי. התנאים העסקיים סביב כל אחד מערוצי ההפצה

 .בפני המפיץ והמפרסם על שינויים במצב ההפצה עהמתרי

  InstallMacיתרונות 

 :ותמערכת ניהול ההתקנה החכמה מאפשרת יכולות נוספות מעבר להתקנה הבסיסית של התוכנ
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ת ולהציע למשתמש להתקין תוכנות ממומנות לפי צרכיו והעדפותיו. יצוין, כי היכולת לזהו (1

 .בחינת המידע הינה בזמן אמת

 תמיכה במגוון רחב של קבצי הרצה והתקנה. (2

טכנולוגיה המאפשרת הרצה מידית של תוכנת צד שלישי שהורדה על ידי משתמש ללא צורך  (3

 בהתערבותו.

צרכי המשתמשים, זיהוי מגמות בשוק, פילוח  עיבוד המידע מאפשר הבנה יותר טובה של (4

גיאוגרפי של המשתמשים וקביעת מדיניות שיווק ותמחור משתנה לפי האזורים והערוצים 

 שיעור סטטיסטי של הצלחת ההתקנה. גם)ערוצי השיווק(,  כמו 

 ככל שמערכת ההתקנה קלה יותר, כך גדלה ההסתברות להשלמת הליך ההתקנה בהצלחה. (5

מאפשרת יכולות גרפיות וחווית משתמש משופרות  Genieoשפיתחה מערכת ההתקנה  (6

 .משמעותית כמו גם עדכונים ושיפורים בממשק המשתמש בזמן אמיתי

מפתחת תמיכה למספר שפות, שיאפשרו צמיחה בשווקים  Genieo, הדוחנכון למועד כתיבת  (7

  חדשים.

 פרסום בוידיאו על ידי טרסר .9.4

בפלטפורמות  במספר שימוש במערכות אשר פיתחה בעצמה, אלאנכון למועד הדוח, טרסר אינה עושה 

אופטימיזציה אשר פותחו על ידי צדדים שלישיים. בעת התקשרות עם מפרסם, טרסר מקבלת שורת קוד 

 בץ אשר יתממשק לפלטפורמות השונות,מהמפרסם אשר מגלם את פרסומת הוידיאו, ומעבדת אותו לקו

 דבר מציג למשתמש את הפרסומת. ואשר בסופו של  , Waterfall-לרבות ה

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .10

 הרחבת הפעילות במודל הכנסות של חלוקת הכנסות או חלוקת רווחים 10.1

הנהלת החברה בחנה ומצאה כי להערכתה, בפעילות הפצת תוכנות במודל הכנסות של חלוקת הכנסות או 

 רקטיביים והזדמנות להתרחבות עסקית.חלוקת רווחים, קיימים כיום שיעורי רווחיות אט

מודל על פי לאור הערכתה זו החליטה הנהלת החברה להגדיל את היקף פעילותה במודל ההכנסות האמור. 

החברה נושאת מראש בעלויות הפצה והכנסותיה נצברות לאורך זמן, כתלות בשימוש בתוכנות זה, 

ת הוצאות ההפצה עם הוצאתן ואת א מבחינה חשבונאית החברה רושמתהמוממנות אצל המשתמש. 

  .זמן עם התהוותן ההכנסות הנוצרות לה לאורך

 . 3.1ראו סעיף   PC-בתחום ההחברה  לצמצום פעילות

 הכנסות ורווחיות בתחום המק 10.2

שני מוצרים מובילים אשר נשענים על מודל עסקי ויכולת טכנולוגית הינם  InstallMac-דף הבית החכם ו  

הן  ובינגמהפעלת מנועי החיפוש של גוגל, יאהו  נצמחות  החברה מפלטפורמה זושל  הכנסותיה עיקרזהה. 

 Advertorial ,באנריםמפרסום באמצעות  כתוצאה, ואילו הכנסות InstallMac-בדף הבית החכם והן ב

  .זניחות יחסית הינן ממומנות תוכנות והתקנת

ואשר על כן למועד הדוח  2016טרסר נרכשה בינואר  -2015בשנת  הכנסות ורווחיות בתחום פרסום בווידאו 10.3

 נתונים ביחס להכנסות החברה כתוצאה מפעילות הפרסום בוידיאו.   החברה לא כוללת

 הינם תחזיות, הערכות ואומדנים בדבר הכנסות החברהעיל זה ל 10הערכות החברה כמפורט בסעיף  10.4
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, בדבר התפתחויות החברהעל הערכות , כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססים הצופים פני עתיד

. החברה עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה קיימים ואירועים

הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה 

/או אי השגת המימון הדרוש לצורך ו פיתוח ו/או שיווק מגורמים שונים, וביניהם אי עמידה ביעדי

גורמים נוספים אשר אינם בשליטת ו/או פיתוח המוצרים בשלבי הפיתוח השונים ו/או שיווק המוצרים 

 לדוח זה. 35 התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף/או ו החברה

  מוצרים חדשים .11

  לעיל. 9.3.1ף ליזציה של החברה, ראו סעילפירוט בדבר יישום עתידי של טכנולוגיית הפרסונ – בתחום המק

  לקוחות .12

 ו/או אפליקציות לקוחות פעילים אשר התקשרו איתה לצורך הפצת תוכנות עשרותלחברה  דוחהלמועד 

שהכנסות  החברה. בטבלה להלן מצורפת רשימת לקוחות לקוחות בתחום פרסום בווידאו 60-וכ ממומנות

מסך ההכנסות, ושמות הלקוחות שהכנסות החברה מהם מהוות לפחות  10%החברה מהם מהוות לפחות 

 מסך ההכנסות. 20%

 שם לקוח
 בדצמבר 31

 (%-)ב 2015

 בדצמבר 31

 (%-)ב 2014

 בדצמבר 31

 (%-)ב 2013

 קליינטקונקט
(1)

 
 61.59 31.84  37.24 

 16.97  *  * לקוח א'

  Genieo (2 ) -  11.53  * 

 לשנה. 10% -סכום הכנסה המהווה פחות מ   *

 .2013. כמו כן, חלק מפעילות קונדואיט מוזגה לפריון בסמוך לתום שנת מייצג פעילות קליינטקונקט ופריון 2013 נת( בש1)

 .2014באוגוסט  31הכנסות החברה מחברת ג'ניו עד למועד השלמת רכישת ג'ניו ביום ( 2)

   (/פריון)קונדואיט עם קליינטקונקט הסכמי שיתוף פעולה .12.1

הכנסות החברה נובעות מהסכמי שיתוף פעולה להפצת מוצרי קליינט קונקט בין החברה לבין קונדואיט, 

 כדלקמן: 

להפצת סרגל הכלים של בהסכם עם קונדואיט  2011החברה התקשרה בנובמבר  - PC-פלטפורמת ה

דעת בלעדי בבחירת מנוע החיפוש בסרגל לקונדואיט שיקול על פי ההסכם, . "(2011 הסכם)" קונדואיט

הכלים ובאתר הבית שבבעלותה. החברה התחייבה להפיץ את סרגל הכלים ללא שינוי הגדרות החיפוש 

לכך שלמשתמש יוצע דף התחייבה בו, וכן מבלי להציע למשתמש אופציית חיפוש של מתחרה. החברה 

של המשתמש. התשלום לחברה ייגזר באופן מלא מהנתונים ילה קונדואיט, במקום דף הבית בית שמפע

נחתמה תוספת  2012, פברוארב 8 יום. ב30יבוצע באופן חודשי בתנאי שוטף+, ושתספק קונדואיט כאמור

נחתם הסכם הפצה נוסף עם  2013 יוני במהלך נוספים. נקבעו מנגנוני תשלום אשר במסגרתו להסכם

נחתמה תוספת  2014 ,בפברואר 3-ב. 2011דומים להסכם  בתנאים קונדואיטלהפצת מוצרי  קונדואיט

  על ידי החברה. קונדואיטמנגנון תמחור בגין הפצת מוצרי  נקבע, במסגרתה כאמורלהסכם 

נובעות מהסכם סינדיקציה של קופסת בפלטפורמה זו הכנסות החברה  - InstallMac – פלטפורמת המק

, במסגרתו תופץ קופסאת החיפוש 2013ממאי  Genieoבין קונדואיט לבין  Clientconnectהחיפוש של 

Bing  שלMicrosoft  באמצעותInstallMac . אופי ההתקשרות הינו מתן רישיון לא בלעדי ושאינו ניתן

בגין קופסת החיפוש בשטחי ארצות  Genieoתשלם לחברת  Clientconnectלהעברה. על פי ההסכם, 
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. עבור חיפושים מחוץ Clientconnectוסס על כמות השאילתות היומית ורווחי הברית על פי תחשיב המב

התחייבה להפיץ את  Genieoלארצות הברית מנגנון התשלום הינו שונה ומבוסס על חלוקת רווחים. 

ללא שינוי הגדרות החיפוש בו, וכן מבלי להציע למשתמש אופציית חיפוש של מתחרה.  Bingהחיפוש של 

. 30כאמור, ויבוצע בתנאי שוטף+ Clientconnectיגזר באופן מלא מהנתונים שתספק התשלום לחברה י

יום מראש.  90ההסכם הינו לשנה וניתן לחידוש אוטומטית, אלא אם אחד הצדדים הודיע על ביטולו 

אשר הוטמע עבורם שירות  Genieoמחויבת לאי תחרות מול לקוחות  Clientconnectבמהלך ההסכם 

לא תהיה רשאית להציע למשתמשי  Clientconnect. במידה וההסכם יסתיים, Bingהחיפוש של 

Genieo  שירותי חיפוש למשך שישה חודשים, וזאת באם ללקוחות אלו הוטמע שירות החיפוש שלBing .

ההסכם כולל סעיפי הגנה על הקניין הרוחני וסודיות, הצהרות ומצגים והתחייבות לשיפוי הדדית בגין 

 נגד הצהרות ומצגי אחד הצדדים. תביעה שתועלה כ

, החברה אינה מפיצה מוצרים הדוחנכון למועד  – "(לקוח א')להלן: " א' לקוח לבין החברה בין הסכמים .12.2

ביולי,  18ומיום  2012באפריל,  15התקשרו בהסכמי שיתופי פעולה מיום  ולקוח א'. החברה לקוח א'של 

, לקוח א'הוענק לחברה רישיון להפצת סרגל הכלים של  2012באפריל,  15. במסגרת ההסכם מיום 2013

 לקוח א'וכן הוסכם כי החברה תציע למשתמש במסגרת ההתקנה להפוך את שאילתת החיפוש של 

ה של סרגל כל התקנבעבור  CPIלחברה על פי מודל  לקוח א' שילם. לברירת המחדל במחשב האישי

בהסכם הפצה חדש שתוקפו  לקוח א'התקשרה החברה עם  2013ביולי,  18ביום . 45הכלים בתנאי שוטף+

"(. במסגרת הסכם ההפצה התחייבה החברה לספק הסכם ההפצה)להלן: " 2016ביולי,  17עד ליום 

, אשר הינם טכנולוגיות, לקוח א'ק של החברה שירותי הפצה למוצרי באמצעות ערוצי השיוו ללקוח א'

. לקוח א'אפליקציות, פיצ'רים, דף הבית, וכל מוצר ושירות שכולל אופציית חיפוש המוצעים על ידי 

מהצעות ההתקנה הראשונות של  50%-הוסכם כי תקציב ההפצה ייקבע בין הצדדים. החברה התחייבה ש

. עוד הוסכם, כי לקוח א'יבוצעו על ידה יהיו הצעות התקנה של מוצרי תוכנות חיפוש ממומנות ש

לחברה סכום המבוסס על פי חישוב מספר ההתקנות כפול  לקוח א'בתמורה לשירותי ההפצה תשלם 

תמורת ההתקנה שתיקבע בין הצדדים, כאשר תמורת ההתקנה תשוקלל על פי ההכנסות אותן צופה 

בגין כל חודש.  30ה. התשלום יועבר לחברה על פי תנאי שוטף + לקבל כתוצאה מהסכם ההפצ קוח א'ל

 30-ו 23כמפורט בדיווחי החברה מיום  לקוח א'לאור אירועים הקשורים לפעילותה העסקית של 

, הדוחנכון למועד , בהתאמה(, 2013-01-178494-ו 2013-01-173847)מס' אסמכתאות:  2013באוקטובר, 

  .וח א'לקהחברה אינה מפיצה את מוצרי 

התקשרה החברה בהסכם שיתוף פעולה להפצת  2013בדצמבר  - עסקת הרכישה טרם Genieoהסכם עם  .12.3

החברה התחייבה לעשות את מירב המאמצים כדי להפיץ את המוצרים כאמור. ההסכם . Genieoמוצרי 

סכם. על פי ההסכמות בין הצדדים, החברה חודשים מתאריך חתימת הה 36בתוקף במשך  היההאמור 

זכאית לתשלום בגין פעילות ההפצה בדרך של חלוקת רווחים, על פי מנגנון תמחור המפורט בהסכם. 

ההסכם כולל תנאים כלליים כגון שמירה על סודיות וכן תנאים המזכים את הצדדים לביטול ההסכם, 

 בין היתר, בגין הפרה יסודית. 

 קיף מהותיתלות בלקוח ישיר וע .12.4

מאחר ומערכת ניהול ההתקנה פועלת למקסום התמורה לחברה כתוצאה מביצוע ההתקנות, תועדף  

התקנת תוכנה ממומנת שהתמורה בגינה לחברה גבוהה יותר, על פני תוכנה אחרת אשר התמורה בגינה 

נמוכה יותר, באותו מועד. לפיכך במועדים מסוימים היקף התקנות של תוכנה מסוימת עשוי לגדול 
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מאוד משמעותית ביחס לתוכנות ממומנות אחרות, בנסיבות בהן התמורה מהתקנת התוכנה  בצורה

גבוהה מהתמורה בגין התקנת תוכנות אחרות. אם תסתיים התקשרות עם מפתח תוכנה ממומנת 

 מסוימת, מערכת ההתקנה תפעל להצעת התקנת תוכנות ממומנות אחרות.

 Bing)בקופסת החיפוש  Microsoft -כלקוח מהותי, ובלמועד הדוח, לחברה תלות בקליינט קונקט  כוןנ

הפסקה ו/או אי חידוש ההסכמים עם קליינט קונקט ו/או שינוי רגולטורי  .( כלקוח עקיףMicrosoftשל 

 הכנסות עיקר, כן כמו. עלולה לפגוע בהכנסות החברה באופן מהותי Microsoftכזה או אחר של  

 8.8 . שינוי מדיניות כמפורט בסעיף Google-מ בעקיפין או במישרין נובעות החברה של הפרסום והכנסות

הכנסות החברה. החברה פועלת לצמצום הסיכון והתלות שבלקוח ישיר ו/או עקיף  לעיל עשוי להשפיע על

בודד, ואולם שוק זה מאופיין בדרך כלל במספר קטן של שחקנים דומיננטיים. החברה פועלת להתקשר 

 עם לקוחות, מנועי חיפוש ורשתות פרסום נוספים. 

 לעיל. 3לפרטים בגין המודלים העסקיים של החברה ראו סעיף 

 
הינן תחזיות, הערכות ואומדנים  בלקוחותיה החברה תלותהחברה בדבר השינויים בדבר  הערכות

, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים 1968-הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח

אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכה זו עשויה שלא 

תממש, כולה או חלקה, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר לה

 .זה דוחל 35 סעיףאינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים ב

 שיווק והפצה .13

 :דרכי שיווק פעילותה העסקית של החברה 13.1

 העוסקים בפיתוח לאיתור שותפיםבעצמה באמצעות מחלקת המכירות החברה פועלת   - איתור שותפים 13.1.1

השותפים  תוכנותלכאשר  ,רדות ו/או שידור תכנים דיגיטלייםבהותוכנות ו/או אתרים העוסקים  והפצת

 מספרתוכנה אשר מעניקה ערך למשתמש; ב.   - לגיטימיות התכונות הבאות: א.הפוטנציאליות 

. התקנה גבוה תקבול החברה בגין כלהתקנות באזורי פעילות בהם של התקנות יומיות; ג.  משמעותי

בין היתר, באמצעות בדיקת פורטלים להורדה, בדיקת פופולאריות באתר החברה בודקת פרמטרים אלו, 

Alexa לאחר איתור השותף הפוטנציאלי. שותף הפוטנציאליוכן באמצעות הפניית שאלות ישירות ל 

)סמנכ"ל פיתוח עסקי,  אצל השותף צעות אנשי הקשר הרלבנטייםלאותם גורמים באמפניה  מתבצעת

 הסבר על סל המוצרים ומדיניות השיווק של החברהנמסר סמנכ"ל שותפים, בעל שליטה וכיוצ"ב(, 

ם משא ומתן בדבר התנאים ימתקיומועברת לשותף הפוטנציאלי תוכנת הדגמה. בשלב השלישי 

 במערכת ניהול ההתקנות של החברה.של השותף ת המוצר עהמסחריים ומבוצע הליך של הטמ

 PC-התקשרות עם השותפים בפלטפורמת ה - PC-התקשרויות עם השותפים בפלטפורמת ה .א

על פי הסכמות בעל פה ו/או התכתבויות דואר נעשות באמצעות הסכם שותפים סטנדרטי, או 

 עיקרי הסכם השותפים הסטנדרטי הינם:אלקטרוני ופעילות בפועל. 

הסכם הסטנדרטי שנחתם בין החברה לבין השותפים השונים החברה תעניק לשותף במסגרת ה

מערכת ב , בלתי ניתן להעברה ושלא ניתן להעניק לו רישיון משנהרישיון שימוש שאינו בלעדי

. השותף מתחייב לשווק את המוצר אך ורק בתנאים ההתקנה החכמה שפותחה על ידי החברה

 הקבועים בהסכם.

, וזאת בכפוף למוצרבכל עת, לרבות ביצוע עדכונים וגרסאות  במוצרהחברה רשאית לבצע שינויים 

, וכן אף אם הגרסה ו/או לשיקול דעתה המוחלט ומבלי שתחויב להודיע על כך מראש לשותף



 
 

                                                                              39-א

 במוצרהחברה תהא רשאית להפסיק את השימוש  כמו כן,. העדכון אינם תואמים לתוכנת השותף

השותף מסכים לכך  .וזאת בכפוף לשיקול דעתה המוחלטזמני או לצמיתות,  בכל עת, באופן

שהחברה לא תהיה מחויבת לעדכונים, תיקונים ושינויים למעט עדכונים הנוגעים למוצר כאמור 

 לעיל. 

לא יבצע ו/או יאפשר לצדדים שלישיים לבצע פגיעה בתוכנה ו/או באלגוריתם הטמונים השותף 

החברה מחויבת להקפיד על פרטיותם של גיה ותוכנה אחרות של החברה. ו/או בכל טכנולו במוצר

המשתמשים. לפיכך, החברה תספק לשותף דף אינטרנט הכולל הודעה בדבר מדיניות הפרטיות של 

החברה ואשר יהא זמין למשתמשים, והשותף יהא מחויב לציית למדיניות האמורה. החברה 

ם סטטיסטיקה בדבר השימוש בתוכנת השותף מצהירה כי במהלך תקופת ההסכם החברה תדגו

לצורך שיפור המוצר, ובמסגרת דגימה זו תבדוק גם האם השותף מציית למדיניות הפרטיות של 

 החברה. 

יעשה שימוש ישתמש במוצר באופן בלתי חוקי ו/או באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או השותף לא 

וזאת כל תוכן פוגעני כאמור,  מהמוצרעת  תהא רשאית להסיר בכלבתכנים פוגעניים וכי החברה 

 בכפוף לשיקול דעתה המוחלט.  

ההסכם יהא בתוקף למשך שנה מיום חתימתו, ובסיום התקופה כאמור יחודש באופן אוטומטי 

לתקופה של שנה נוספת בכל פעם. נקבע, כי בתום שנה מיום החתימה על ההסכם יהא רשאי 

בכתב לחברה. החברה תהא רשאית להביא את השותף להביא את ההסכם לסיומו בהודעה 

 ההסכם לסיומו בכל עת ומכל סיבה שהיא באמצעות מתן הודעה בכתב לשותף. 

ההסכם מכיל תנאי סודיות שראשיתם ביום חתימת ההסכם ולמשך שנתיים מסיומו, וכן סעיפי 

 קניינה הבלעדי של החברה.קניין רוחני הקובעים שהינו 

ק מהשותפים לא נעשית באמצעות חתימה על ההסכם, אלא יצוין, כי ההתקשרות עם חל

באמצעות חתימה על הזמנת עבודה הכפופה לאמור בהסכם וכוללת את התנאים המסחריים 

, הדוח(. נכון למועד IOאו Insertion Order המרכזיים הנוגעים להתקשרות בין הצדדים )

 על הזמנת עבודה כאמור. ההתקשרות עם חלק מהשותפים אינה מעוגנת בחתימה על ההסכם או

בעל אפליקציה המעוניין  שותף - במובייל תנאי שימוש במוצר החברה לשותפי אפליקציות .ב

להתקשר עם החברה להפצת אפליקציות ממומנות מוזמן להתקשר עם החברה באמצעות אישור 

תנאי השימוש במוצר החברה באתר האינטרנט של החברה. לאחר קבלת הסכמת השותף, השותף 

 רשאי להטמיע את מערכת ההתקנה החכמה באפליקציה שברשותו. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את שירות בכל זמן, וכן לשנות, לעדכן או להטיל מגבלות 

נוספות ו/או תשלום על השימוש במוצר החברה. באם יחול בתנאי השימוש שינוי, החברה 

 מתחייבת לפרסם את התנאים החדשים באתר החברה. 

חשבונו האישי. ניהול החשבון  במועד קבלת הסכמת השותף, השותף מקבל סיסמא כדי לנהל את

 האישי מתבצע על אחריותו של השותף בלבד. 

במועד ההתקשרות עם החברה, השותף מקבל רישיון עולמי, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, 

לעשות שימוש במוצר החברה. מוסכם, כי הקניין הרוחני במוצר החברה הינו בבעלות החברה 

 בלבד. 
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שימוש אחר במוצר החברה אלא כמפורט בתנאי השימוש, ומתחייב  השותף מתחייב שלא לעשות

שלא להפריע או לחסום או לבצע כל פעולה אשר תסכל את הצגת הפרסומות המשולבות 

 באפליקציה. 

 . 30שוטף +מינימלי של החברה מתחייבת לשלם לשותף במודל של חלוקת רווחים בתנאי 

ה אחראית לתכנים שבאפליקציה. השותף תנאי השימוש כוללים הצהרת החברה כי היא אינ

 מתחייב, בין היתר, לפעול ולפקח כי השימוש במוצר החברה אינו פוגע בפרטיות המשתמש.  

מאפשרת רישום עצמי של יצרן התוכנה  Genieoחברת  - התקשרות עם שותפים בפלטפורמת מק .ג

 מסוכמים מסגרתוב מקוון בהסכם החברה עם מתקשר התוכנה יצרן. InstallMac אתרבאמצעות 

, היצרן מעלה את התוכנה שלו, מאפיין אותה Genieo. עם ההתקשרות עם ההתקשרות תנאי כל

אותה לתוכנה הניתנת להתקנה באמצעות  וממיר InstallMacבהתאם לשאלות המודרכות באתר 

InstallMac מחלקת בקרת האיכות והחיפוש של .Genieo  ,מבצעת בדיקה של תוכנת היצרן

יצרן  הנחיות על עונה התוכנה כי וכן, מזיקות תוכנות או וירוסים זו בתוכנהמוודאת כי אין 

. במידה ותוכנת היצרן עומדת בתנאים, היא מאושרת להפצה Yahoo-ו  Bingהחיפוש כדוגמת

ר התקנות התוכנה ניטו לשם InstallMacבקרה ומעקב של  למערכתהתוכנה ניתנת גישה  וליצרן

 .   InstallMacשלו המבוצעות על ידי 

התקשרות טרסר עם אתרי אינטרנט או רשתות פרסום  – התקשרות עם שותפים בפרסום בוידיאו .ד

"( לשם הפצת הוידיאו של המפרסם מתבצעת באמצעות הסכם סטנדרטי בכתב, השותף)להלן: "

. טרסר רשאית להפסיק את ותףהמעניק לטרסר רישיון לא בלעדי להפצת הפרסומת אצל הש

ההתקשרות עם השותף בכל עת בהודעה בכתב. השותף מתחייב שלא לבצע שינויים בקוד 

השותף זכאי לדרוש מטרסר להסיר פרסומות הפרסומת הוידיאו אשר עלולים לפגוע בהצגתו. 

הפרסומות. צהירה כי היא אינה אחראית לתכני מ אשר תוכנן עלול להיות פוגעני, ואולם טרסר

וההסכם כולל סעיף שיפוי במקרה של הפרת אי  ,30אופן התשלום לשותף הינו בדרך כלל שוטף+

   אילו ממצגי הצדדים. 

החברה פועלת בעצמה באמצעות מחלקת המכירות ובאופן שוטף לאיתור מפרסמים  –איתור מפרסמים  13.1.2

 נוספים ומציעה את מוצרי החברה.

לכך שתוכנות  Adwords Googleעות התקשרותה בתוכנית החברה פועלת באמצ – קידום אתרים 13.1.3

החברה ו/או תוכנות שותפים יופיעו בדירוג גבוה במסגרת תוצאות החיפוש במנועי חיפוש כדוגמת גוגל, 

בינג ואחרים(, וזאת לקדם את התוכנות להגדיל את ההכנסות הנצמחות מהתקנת מוצרי החברה )במודל 

. לפירוט בדבר התקשרות החברה בתוכנית (PPA)קבוע להתקנה חלוקת הכנסות או באמצעות תשלום 

Adwords לפירוט בדבר תלות עקיפה של החברה בגוגל כגורם סיכון ראו סעיף לדוח 30.3.2, ראו סעיף .

 .  לדוח 35.2.4

 התקשרויות לשם פרסום תוכנות נשאיות של החברה.רכישת המדיה מתבצעת בעיקר  – רכישת מדיה 13.1.4

. רשתות מדיה נוספותמדיה מוכרות  רשתותוכן עם  Adwordsלצורך שימוש בפלטפורמת  גוגלעם  ןהינ

החברה באתרים אלו.  מדיהלהפצת לשם  ,אתרי אינטרנט מספר רב שלויות עם אלו הינן בעלות התקשר

חלק מהותי מרכישת המדיה נעשה תוך , דוחה למועד נכון מתקשרת עם מספר רשתות מדיה מפעם לפעם.

באופן שהפסקת פעילות הפצה זו עשויה לפגוע פגיעה מהותית  Adwordsהסתמכות על פלטפורמת 
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   .לדוח 35.2.4להרחבה בנוגע לתלות עקיפה בגוגל ראו גם סעיף  בפעילות החברה

 31 ביום שהסתיימה בשנהו ,2015, בדצמבר 31חודשים שנסתיימה ביום  שניים עשרבתקופה של 

מיליון דולר  9.4 -בכ בכל ערוצי ההפצה השונים בחברה המדיה רכישת עלויות הסתכמו, 2014 ,בדצמבר

 . 2013בשנת  בדולר ארה" מיליון 13.2בהתאמה. זאת, לעומת  בארה" דולר מיליון 15.8 -בכארה"ב ו

 דצמברועד לחודש  2013 בשנת חודשי בסיס על החברה נשאה בהן ההפצה עלויות את דוחה גרף להלן

2015:  

 

החברה פועלת בעצמה לעיצוב אתרי החברה, וכן פועלת באמצעות  – עיצוב אתרים ופרסום באינטרנט 13.1.5

, לרבות דף הבית רשתות מדיה לפרסום האתרים באינטרנט כאמור לעיל, לשם שיווק תוכנות החברה

 . החכם

  צבר הזמנות .14

 מיידי ברשת האינטרנט. לחברה אין צבר הזמנות מאחר והתקנת התוכנות מתבצעת באופן 

גם לא נוצר צבר התאמת תוכנת ניהול ההתקנה לשותפים אורכת פרק זמן קצר של שעות ספורות, ולכן 

 הזמנות המתייחס למערכת ניהול התקנה של שותפים.

  תחרות .15

 לעיל.  8.8-8.10, 7.5מות השונות ראו סעיפים לטפורלפירוט בדבר רגולציה של השחקנים הגדולים בפ

 מק 15.1

מתחרי דף הבית החכם הינם כל עמוד הכולל תוכן חדשותי המותאם על בסיס  – Genieoדף הבית החכם 

. שני מתחרים אלו feedly-ו Google newsהעדפותיו האישיות של המשתמש. מתחרים עיקריים הינם 

מתייחסים להגשת כתבות ומאמרים וחדשות למשתמשים תוך התבססות על פרסונליזציה וזיהוי 

העדפותיו האישיות של משתמש הקצה )העדפות קריאה(. יחד עם זאת, שני המתחרים הללו הינם אתרי 

ית באופן אינטרנט ולא תוכנת מדף הרצה על המחשב האישי של המשתמש. תוכנת מדף הינה אוטומט

מלא, כך שהמשתמש אינו צריך להגדיר בשום צורה את תחומי העניין שלו, קרי )מוזיקה, ספורט וכו'(, 

ואינו צריך להוסיף באופן ידני את מקורות המידע שלו )למשל אתרי מידע מסוימים(. המשתמש חווה את 

ותיו. מאחר ומוצר המדף חווית הפרסונליזציה באופן מיידי ואינו חשוף לתהליך ארוך של לימוד העדפ

ועיבוד הנתונים וייצור הפרופיל מתבצע במחשבו האישי של המשתמש, החברה פיתחה טכנולוגיות 
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בתחום ניתוח התנהגות משתמשים השונה ממתחריה ובכך מאפשרת רמת דיוק גבוהה יותר בהבנת 

 תמש.  ויצירת פרופיל משתמש דינמי המשתנה בזמן אמת ובהתאם לשינוי העדפותיו של המש

InstallMac –  למיטב ידיעת חברתGenieo , לאחרונה החלו מתחרים כגוןIronSource  ,SPIGOT ו-

Crossrider כי להחברה מעריכה  .להפעיל מערכת התקנה בסביבת המק- InstallMacיתרונות 

המק אלו לעולם  שחקנים. כמו כן, להערכתנו, כניסת טכנולוגיים על פני מערכות ההתקנה של המתחרים

תיצור תחרות מסוימת מהחברות האמורות. יחד עם זאת, החברה מעריכה כי מוצרים בסביבת מק אינם 

בנוסף לאמור, ישנן חברות אשר  .במוקד העסקי של החברות האמורות ואינם בערוצי ההפצה המרכזיים

בנוסף,  הן.( ו/או מנהל התקנה ספציפי עבור התוכנה הייעודית לDownload Managerלהן מנהל הורדה )

 החברה מעריכה כי ייתכן וקיימים מתחרים נוספים אשר החברה אינה מודעת אליהם נכון למועד הדוח.

 מובייל 15.2

מתחרי החברה להפצת אפליקציות למכשירים הניידים כוללים עשרות גורמים הפועלים בתחום שהם 

מפעילים (, יצרני מכשירי סלולר, בעלי חנויות אפליקציה, Apple-מפתחי מערכות הפעלה )גוגל ו

ואחרים שאף להן חנויות להורדת אפליקציות  Optus -, ווריזון וTelstraכדוגמאת סלולאריים גדולים 

וכן מפתחי אפליקציות, וכן רשתות פרסום הפעילות בפלטפורמת המובייל ומשווקי מערכות התקנה 

 חכמה כדוגמת החברה.

כה כי הרוב המכריע של התקנות האפליקציות בעולם המערבי במכשירים הניידים החברה מערי

. החברה מעריכה למועד הדוח כי חלקה בפעילות זו הינו itunes-ו Google Playמתבצעת באמצעות 

  .זניח

15.3 PC 

להערכת החברה )יצוין כי אין בידי החברה מידע מחקרי אובייקטיבי אודות הנתונים להלן בגין הגופים 

מרכזיים העוסקים בתחום והמידע המפורט להלן מהווה הערכות של החברה המתבסס בחלקו על ה

חלק מהגורמים, ואולם ייתכן כי היקף הפעילות של גורם כזה או אחר שונה מידע פומבי ביחס לפעילות 

מהמתואר להלן(, הגופים המרכזיים העוסקים בתחום התקנה חכמה של תוכנות ממומנות ובכלל זה 

 .SweetLabs-ו IAC ,Conduit ,NativeX ,Iron Sourceי כלים הינם סרגל

, IAC ,Conduitהמתחרים הישירים בתחום פעילותה של החברה, שוק ניהול התקנות החכמות, הינם: 

NativeX ,Iron Source ו-SweetLabs  יצוין כי חלק מהמתחרים כאמור משווקים כתוכנה ממומנת(

 בתחום סרגל הכלים, רק את סרגל הכלים שפותח על ידם(. 

למיטב ידיעת החברה, על פי הערכתה את השוק, למעט המתחרים האמורים קיימים עשרות בודדות של  

 מתחרים ברחבי העולם בסדר גודל קטן. 

   (.Iron Source)של חברת  Installcoreמתחרות הינן דוגמא למערכות ההתקנה החכמות של ה

כמו כן, לדעת החברה, בתחום פעילותה של החברה מתפתח מותג "סומוטו", דבר המעיד למיטב ידיעת 

לפרטים בדבר צמצום היקף הפעילות בתחום ראו החברה, על איכותם ואמינותם של מוצרי החברה. 

 לעיל.  7.5-ו 3.1סעיף 

הערכות החברה בדבר התחרות למוצרי ושירותי החברה בפלטפורמות השונות הינן תחזיות, הערכות 

, בדבר התפתחויות ואירועים 1968-ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח

עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. הערכה זו 

ויה שלא להתממש, כולה או חלקה, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים עש
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לדוח  35שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 זה. 

 עונתיות .16

 אין השפעת עונתיות על תוצאות פעילותה של החברה.

 כושר ייצור .17

ההתקנות אשר על גבי רשת האינטרנט, לא קיימת מגבלה של מספר קנת תוכנות החברה פועלת להתמאחר ו

    החברה מבצעת מאות אלפי התקנות תוכנה ביום.  דוחהלמועד ) החברה יכולה לבצע

 ומתקנים מקרקעין, קבוע רכוש .18

 בבעלותה.קבוע משמעותי לחברה אין רכוש  דוחהנכון למועד 

 .  2015לשנת  יםהכספי ותדוחל (ב')15ראו ביאור  להןת הבת צד ולתיאור הסכמי השכירות שחבר

  מחקר ופיתוח .19

  ותוצאותיה והפיתוח המחקר פעילות סקירת 19.1

וכן  ההתקנות כמות, יהםהכנסות להגדלתלספק לשוק מפתחי ומשווקי התוכנות כלים  החברה הוקמה כדי

להלן שלבים במחקר (. טיזציהיורווחיותו )מונ יעילותו, ההתקנה הליך בדבר שיווקי ניתוחלספק מידע ל

 ופיתוח החברה:

פיתוח סרגל הכלים על ידי שיווק והפצה של תוכנת סרגל כלים. בדרכה התמקדה החברה  בתחילת .א

 .2009החברה הושלם בחודש דצמבר 

 smart) חכמה התקנה ניהולהינו מערכת  PC-בתחום ההדגל של החברה  מוצר, דוחנכון למועד ה .ב

installer) לעיל 9.1-ו 3.1פים יסע ראו החכמה ההתקנה ניהול מערכת לתיאור. במחשבים אישיים .

  .2011יוני ב ההתקנהניהול  מערכתרסת המוצר הראשונה של ג פיתוח את סיימההחברה 

האפקטיביות  בחינתיצירה, העלאה,  שמטרתה תוכנה הינה השלישית אותה פיתחה החברה המערכת .ג

ברשת האינטרנט בצורה אוטומטית.  מספר רב של קמפיינים פרסומיים )עשרות אלפים( של ושינוי

 זו מערכת, כן כמו .רשת תעבורתאפקטיבית של  רכישהזו מופעלת על ידי החברה בלבד לצורך  תוכנה

החברה . השונים הפרסומיים בקמפיינים ההשקעה על ההחזר של מעמיק ניתוח לבצע לחברה מאפשרת

זו אינה משווקת ללקוחות  מערכת. 2012במהלך  להנ" מערכתהגרסה הראשונה של ה פיתוח את סיימה

  אותה לצרכי פעילותה בלבד. החברה אלא משמשת 

טו, שהינה הבעלים של טכנולוגיה הנוגעת ארכשה החברה את מלוא הזכויות בחברת טאב 2014במאי  .ד

מובייל באמצעותו ניתן להציע בתחום הפיתחה פתרון טאבאטו למוצר החברה בתחום המובייל. 

 לדוח.  29.2לפרטים ראו סעיף  .למשתמש אפליקציות ממומנות על פי העדפותיו

הודיעה על  2014, ובדצמבר Genieoהשלימה החברה את רכישת מלוא הזכויות בחברת  2014באוגוסט  .ה

 לדוח.  29.1ראו סעיף  Genieo. לפרטים בדבר רכישת PC-השקת דף הבית החכם ב

 לדוח. 29.3 . לפרטים ראו סעיף Terserרכשה החברה את מלוא הזכויות בחברת  2016בינואר  .ו

 ופיתוח מחקר הסכמי 19.2

. מרכיבים או על ידי חברות הבת של החברה מערכות ותוכנות החברה פותחו על ידה באופן עצמאי

  .במערכות ו/או בתוכנות פותחו באמצעות צדדים שלישייםולא מהותיים מצומצמים 

  ופיתוח למחקר הוצאות 19.3
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החברה מימנה את השקעותיה בתחום מחקר ופיתוח מאמצעיה העצמאיים. להלן טבלה המרכזת את סך 

  דולר ארה"ב(:כל ההוצאות המחקר והפיתוח של החברה )באלפי 

 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה  

 2013 2014 2015 התקופה

 

 שהוכרו סכומים

 כהוצאות בדוחות

 בדוחות שהוכרו סכומים

 מוחשי בלתי כנכס

 סכומים

 שהוכרו

 בדוחות

 כהוצאות

 שהוכרו סכומים

 כנכס בדוחות

 מוחשי בלתי

 סכומים

 שהוכרו

 בדוחות

 כהוצאות

 שהוכרו סכומים

 בלתי כנכס בדוחות

 מוחשי

 0 1,902  0  3,287 0 3,715 מחקר ופיתוח  הוצאות

 ופיתוח במחקר צפויות השקעות 19.4

 3-כתשקיע במחקר ובפיתוח סך של  דוחההחברה מעריכה כי במהלך שניים עשר החודשים ממועד פרסום 

  .מיליון דולר ארה"ב

הינם תחזיות, הערכות ואומדנים  בקשר עם השקעות צפויות במחקר ופיתוחכל ההנחות והנתונים 

, בדבר התפתחויות החברההצופים פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על הערכות 

. הערכות החברהואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של 

מגורמים  ן שונה מכפי שהוערך, כתוצאהאלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופ

שונים, וביניהם אי עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים בשלבי 

התממשות /או ו החברהגורמים נוספים אשר אינם בשליטת ו/או הפיתוח השונים ו/או שיווק המוצרים 

 זה.  דוחל 35בסעיף לו מגורמי הסיכון הנזכרים  אי אי

 
 )פטנטים ו/או סימני מסחר( נכסים לא מוחשיים .20

 שבבעלות החברה  Genieoשל חברת הבת  פטנטים לרישום ובקשות פטנטים .20.1

לרישום פטנטים חשיבות ראשונה במעלה בקשר עם הגנה קניינית, ביחס לטכנולוגיה אשר בפיתוח החברה. 

שנה ממועד הקדימות. לפרטים  20ינו למיטב ידיעת החברה, אורך החיים של הפטנטים בישראל ובחו"ל ה

 . לדוח 35בדבר גורמי סיכון בקשר עם ההגנה הקניינית לטכנולוגיה המפותחת על ידי החברה ר' סעיף 

להלן הפרטים אודות הפטנטים המהותיים הרשומים והבקשות לפטנטים מהותיים בקשר עם מוצרי 

 .הדוחהחברה, כפי שהינם בתוקף במועד 

פטנט או בקשה בסיסית המתייחסים למערכת ו/או שיטה המבוססות על מזהי  " הינופטנט מהותי"

 משתמשים ככלל או למוצר המצוי בשלבי פיתוח מתקדמים של החברה.

מגנים על להלן,  43125258וכן   43125260 -הפטנטים המפורטים להלן סווגו כפטנטים מהותיים מאחר ו

 מערכות ושיטות המבוססות על מזהי משתמשים.

 טב ידיעת החברה, לא חלים עיכובים מעבר למקובל בבחינת הבקשות לרישום פטנטים של החברה.למי

  Apparatus and Methods for Providing Answers toבנושא – 43125260משפחת פטנטים מספר  .א

ser UniqualifiresU Queries Respective of a User Based on-  מערכת ושיטה למתן תשובות

: מערכת ושיטה המשתמשת של משתמשים, המבוססות על מזהיי המשתמשים לשאלות קלט

בחיישנים מזהיי משתמשים, לצורך איסוף נתונים על השימוש המשתמשים במערכת, ולמתן תשובה 

 לשאלת קלט שלהם בהתאם לנתונים שנאספו.

omized System and method for generation of a custבנושא  –43125258משפחת פטנטים מספר  .ב

web page based on user identifiers-  ,מערכת ושיטה לייצור דף אינטרנט מותאם אישית
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 המבוסס על מזהי משתמשים:

( אשר יוצר דף אינטרנט IGMמערכת ושיטה ליצירת דף אינטרנט מותאם אישית, הכוללת מחולל )

 רך זמן. המכיל מידע רלוונטי למשתמש, בהתבסס על נתונים שנאספו על המשתמש לאו

 : הדוחחברה למועד בבעלות הבשלהלן טבלה המסכמת את הפטנטים המהותיים הרשומים 

מס' 
 הפטנט

זכויות בעלות  תיאור הפטנט
 בפטנט

מועד הגשת  מועד קדימות
 הבקשה

מדינות בהן 
 אושר

מועד 
פקיעה צפוי 

 *של הפטנט

מדינות בהן 
הוגשה 
 בקשה

משפחה: 
43125260  

Issued 

USA 

patent 

No. 
8,504,569 

 מערכת
ושיטה למתן 

תשובות 
לשאלות קלט 

של 
משתמשים, 

 על המבוססות
 מזהי

 .המשתמשים

, פברואר 26 2009אי, מ 20 ג'ניו
2010 

דצמבר ב 18 "בארה
2029  

 "בארה

משפחה: 
43125258 

Issued 

USA 

patent 

No. 
8,407,212 

מערכת 
ושיטה לייצור 
דף אינטרנט 

מותאם 
אישית, 

המבוסס על 
 מזהי

 משתמשים.

, פברואר 26 2009אי, מ 20 ג'ניו
2010 

ביולי  24 "בארה
2029 

 "בארה

 משפחה: 
43125306
Issued 

USA 

patent   

No. 

9,026, 641 

 מערכת
ושיטה לניהול 

מידע  הזרמת
 המועבר

 על לשימוש
 המשתמש ידי

 

, פברואר 26 2009אי, מ 20 ג'ניו
2010 

 בדצמבר 30 ארה"ב
2030 

 "בארה

 

 :הדוחלהלן טבלה המסכמת את בקשות החברה לרישום פטנטים למועד 

זכויות  תיאור הפטנט מס' הפטנט
בעלות 
 בפטנט

מועד 
 קדימות

מועד הגשת 
 הבקשה

מועד 
פרסום 
 הבקשה

מועד פקיעה 
צפוי של 
 הפטנט

מדינות בהן 
הוגשה 
 בקשה

 שנזנחה  בקשה

US patent application 

No. 12/713,903 

Publication No.  

US20100299691  

מערכת ושיטה 
להתאמה 

אישית של תוכן 
בטלוויזיה 

בהתבסס על 
 מזהי

 .משתמשים

אי, במ 20 ג'ניו
2009 

, פברואר 26
2010 

25 
, בנובמבר

2010 

 הבקשה
 נזנחה

 "בארה

US patent application 

No. 13/845,501 

Publication No.  

US20130219266 

מערכת ושיטה 
לייצור של דף 

אינטרנט 
מותאם אישית, 

המבוסס על 
מזהי 

 משתמשים

אי, במ 20 ג'ניו
2009   

)המוקדם 
 ביותר(

מרס, ב 18
2013 

22 
, באוגוסט

2013 

, במאי 20
אם  )2029

, יאושר
בתוספת 

התאמה עקב 
 (זמני בחינה

 "בארה

 

 מסחר סימני .20.2

 סימני מסחר רשומים בישראל כדלקמן: חברהג'ניו שבבעלות הל, הדוח למועד נכון
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 "ב כדלקמן:בארהסימני מסחר רשומים  חברהג'ניו שבבעלות הל, הדוח למועד נכון

 
 הון אנושי .21

 ובחברות הבנות הון אנושי בחברה .21.1

עובדים לרבות ה"ה בן גירון ואיל  4הועסקו בחברה  2009, בפברואר 23ביום עם הקמתה של החברה 

 יעקב.

, דוחהנכון למועד , טרסרורכישת  Genieoהשלמת רכישת חברת עם התרחבות פעילותה של החברה, 

לרבות, מנכ"ל החברה, מר בן גירון, מנהל הפיתוח, מר  ,ובדיםע 49 ובחברות הבנות בחברהמועסקים 

, כי על רקע Genieoבסמוך לחתימה על הסכם רכישה עם  הודיעה החברה סמנכ"ל כספים.ואיל יעקב, 

מהעלויות התפעוליות השוטפות של החברה, בעיקר בדרך של  20%-הסינרגיה בין החברות, יצומצמו כ

-2014, מס' אסמכתא: 2014באוגוסט,  6ראו דיווח מיום מצבת כח האדם, כפי שבוצע בפועל, צמצום ב

 , המובא על דרך ההפניה. 01-127707

 :ובחברות הבנות מצבת העובדים בחברה .21.2

 הינה כדלקמן: 2013-2015לכל אחת מהשנים , דוחהלמועד  ובחברות הבנות חברההעובדים ב מצבת

 

 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 למועד הדוח תחום עיסוק

 3  9 6 6 הנהלה וכללית 

כוח אדם 

 ואדמיניסטרציה
2 2 5  2 

 17  28 22 20 מחקר ופיתוח 

  40  33 14 21 שיווק ומכירות 

 62  75 44 49 סה"כ

 החברה של  הארגוני מבנהה .21.3

 :דוחה, למועד החברהלהלן תרשים המבנה הארגוני של 

תאריך הגשת בקשה  מס' הסימן הסימן
 לרישום בפנקס המסחר

 הדוחסטטוס בקשה נכון למועד 

GENIEO 266088 17  ,4.11.14 נרשם  2014ביוני 

הגשת בקשה תאריך  מס' הסימן הסימן
 לרישום בפנקס המסחר

 הדוחסטטוס בקשה נכון למועד 

GENIEO 85045221 21  ,22.9.15קובל ביום  2010במאי  
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 החברהשל  מסוים בעובד מהותית תלות .21.4

 למיטב ידיעת החברה אין תלות מהותית בעובד מסוים של החברה בפעילותה.

 לעובדים ונושאי משרה בכירה הסכמי העסקה .21.5

, בהתאם להחלטת בחוזים אישיים הנקבעיםמועסקים על פי תנאים והחברות הבנות  החברה עובדי

על פי הסכמי ההעסקה, זכאים העובדים, בין היתר, לתנאים סוציאליים בהתאם לדין . החברההנהלת 

הסכמי ההעסקה כוללים התחייבות בנוגע לשמירה על סודיות, אי תחרות  ולקבוע בהסכמים האישיים.

. החברהמפני צדדים שלישיים וכרכושה הבלעדי של  החברהני של ושמירה על זכויות הקניין הרוח

ורכבים. כמו כן, חלק מהסכמי  , הסעדהמעמידה לרשות חלק מעובדיה טלפונים ניידים החברה

)לפרטים אודות תוכנית האופציות של  החברהההעסקה כוללים מתן אופציות לרכישת מניות של 

 .(לדוח 21.7סעיף ראה החברה 

נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה מועסקים על פי רוב באמצעות הסכמי ניהול ו/או ייעוץ אישיים 

 בכתב, על בסיס שכר חודשי גלובלי. הסכמי הייעוץ כאמור הינם לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל צד 

 רשאי להפסיק את ההסכם בהודעה מראש כפי שקבוע בהסכם. 

של היועצים לשמירה על  סודיות, שמירה על הקניין הרוחני של הסכמי ההעסקה כוללים התחייבות 

 החברה מפני צדדים שלישיים ואי תחרות.  
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בפרק ד' לדוח  8הקיימים בין החברה לנושאי המשרה הבכירה ראו סעיף  לתיאור הסכמי העסקה 

 התקופתי. 

 מעביד-בשל סיום יחסי עובד החברההתחייבויותיה של  .21.6

של סיום יחסי עובד־מעביד מכוסות באמצעות תשלומים שוטפים לחברות ב החברההתחייבויותיה של 

 הביטוח בגין פוליסות ביטוח מנהלים. 

 תוכניות תגמול לעובדים .21.7

, יועצים 23על פיה יוקצו לעובדים לאמץ תוכנית החברההחליט דירקטוריון  ,2012 אוקטובר, בחודש

רגילות מניות  2,250,000אופציות לא רשומות לרכישת  2,250,000ונושאי משרה בחברה, ללא תמורה, עד 

יתרת  ."(התוכניתאופציות )להלן: " 7,375,000כל אחת של החברה, אשר הורחבה לעד ללא ערך נקוב 

מוש בתמורה למחיר תהיינה ניתנות למי על פי תנאי התוכנית,האופציות להקצאה מתוך הסך האמור ו

מימוש שיקבע על ידי דירקטוריון החברה. להלן תנאי יתרת האופציות להקצאה על פי תוכנית 

 האופציות:

שנים ממועד אימוצה על ידי דירקטוריון החברה. דירקטוריון החברה  10התוכנית תהא בתוקף במשך 

 רשאי להאריך או לצמצם את תוקף התוכנית.

ועדת פי המלצתה של באופן ישיר או לחילופין על  החברהל ידי דירקטוריון ע מנוהלתתוכנית האופציות 

 . החברההתגמול, בכפוף לכל חוק שיהא בתוקף ולקבוע בתקנון 

, ההשליטה ב י, למעט בעלבחברהבהתאם לתוכנית האופציות, האופציות לעובדים ולנושאי המשרה 

לקבוע את סוג האופציה כ"אופציה ן יכול הדירקטוריולפקודת מס הכנסה )כאשר  102יוקצו לפי סעיף 

במסלול עם נאמן"( והאופציות למי שאינם עובדים או נושאי  102במסלול ללא נאמן" או כ"אופציה  102

)ט( לפקודת מס הכנסה )מקבל 3, יוקצו בהתאם לסעיף בחברה, בנוסף לבעל השליטה בחברהמשרה 

 "(.ניצעהאופציות ייקרא להלן: "

במסלול עם נאמן" ו/או מניות שיונפקו בעקבות ההענקה ו/או מימוש ו/או הבשלה של  102"אופציה 

ח מימוש זכויות, לרבות מניות ובמסלול עם נאמן" ו/או מניות אחרות אשר יונפקו מכ 102"אופציה 

הטבה, יוקצו או יונפקו על שם הנאמן לטובת הניצע ויוחזקו בידיו לפחות במשך התקופות הקבועות 

ו/או בכל חוק ו/או תקנות ו/או כללים אשר יותקנו מכוחו. באם התנאים להענקת  102בסעיף  והנדרשות

במסלול עם נאמן" שהוענקה עשויה  102במסלול עם נאמן" אינם מתקיימים, אזי "אופציה  102"אופציה 

 .102ל בהתאם לתנאי סעיף ו)ט(, הכ3במסלול ללא נאמן" או כאופציה  102להיחשב כ"אופציה 

, בנוסח כפי שיאושר, מעת לעת, כתב הענקהת אופציות לניצע בהתאם לתוכנית תיעשה באמצעות הענק

 . תנאי ההענקה של האופציותיוגדרו כתב הענקה  . בכלהחברה על ידי דירקטוריון

 החברהשל דירקטוריון  מחיר המימוש של כל מניה ביחס לאופציה ייקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי

האופציות תהיינה  .החל, בכפוף להנחיות שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה חוקובהתאם להוראות ה

 ניתנות למימוש כולן או מקצתן עד למוקדם מבין: 

עשר שנים ממועד ההענקה אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון או וועדת התגמול בהתאם 

 להוראות התוכנית או ההסכם שבין החברה לניצע;

                                                 
23

 למעט בעל/י שליטה.אדם המועסק על ידי החברה או גוף הקשור לחברה, לרבות דירקטור או נושא משרה  
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 24החברהתו של העובד על ידי החברה ו/או הפסקת התקשרות נותן השירותים עם עם הפסקת העסק

", לפי העניין(, הניצע יהיה רשאי מועד הפסקת ההתקשרות" -" והתקשרות הניצע עם החברה)להלן: "

 במקרים הבאים: לממש את האופציות שהבשילו במועד הפסקת ההתקשרות

 ;25ות עם החברה לא הופסקה מחמת "עילה"ימים ממועד הפסקת ההתקשרות וההתקשר 30בתוך 

של הניצע; הדירקטוריון אישר על פי שיקול דעתו  26חודשים ממועד פטירתו, פרישתו או נכותו 6בתוך 

הבלעדי בכתב, בין לפני ובין לאחר מועד הפסקת ההתקשרות, להאריך את משך זמן מימוש האופציות, 

א תעלה על התקופה אשר התוכנית מאפשרת להאיץ את מועדי הקניית האופציות למשך תקופה של

 לממש את האופציות האמורות.

כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות שהוענקו על פי התכנית, תירשמנה על שם החברה לרישומים 

 של החברה.

של האופציות, הרי שמועדי  בשלהבמידה ובהסכם ההקצאה בין הניצע לחברה לא נקבעו מועדי ה

 יהיו בשלוש מנות שוות על פני שלוש שנים ממועד ההענקה.  בשלההה

האופציות לא יהיו ניתנות להעברה, המחאה או לשמש כערבות אלא בהתאם להוראות התוכנית או 

 וועדת התגמול ו/או דירקטוריון החברה. אופציות יהיו ניתנות למימוש על ידי כל ניצע בלבד.

 כמפורט להלן:להנחיות הבורסה  בהתאםכפופות להתאמות  תהיינההאופציות 

, בדרך של מניות הטבה, פיצול מניות, איחוד או החברהבכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של 

או כל אירוע דומה על ידי או של  של החברה בהון המונפק והנפרע ללא תמורה,החלפה של מניות, שינוי 

התוכנית, יותאמו במסגרת  אופציותהממימוש  , אזי כמות המניות הניתנות למימוש כתוצאההחברה

שמחזיק האופציות יהיה זכאי להן באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את כמות המניות 

  .כמניות, לו מימש את האופציות האמורות

)להלן: או פירוק )בין מרצון ובין אם לאו( החברה  )כהגדרתה בתוכנית האופציות( 27במקרה של עסקה

ימים לאחר  10החברה תודיע על כך בהקדם האפשרי לפני המועד הקבוע של האירוע. במשך , "(רועהאי"

הימים כל  10ההודעה האמורה, כל ניצע יהא זכאי לממש את כל האופציות שהבשילו. בחלוף תקופת 

ון האופציות שלא מומשו, בין הבשלות ובין הלא בשלות, יפקעו ללא צורך בכל פעולה שהיא. הדירקטורי

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהא רשאי לאפשר מימוש כל האופציות הקיימות, בין המוקנות ובין הלא 

מוקנות, בפרק זמן סביר לפני קרות האירוע ובכפוף להוראות הדין. במקרה בו עסקה מתרחשת לפני 

יצע רכש הצעה ראשונית לציבור, כל ניצע חייב למכור או להחליף, לפי העניין, את המניות אותו נ

במסגרת התוכנית בהתאם להנחיות דירקטוריון החברה ועל פי שיקול דעתו המוחלט של דירקטוריון 

 החברה ובאותם תנאים שייקבעו לכל בעלי המניות של החברה.

                                                 
 לרבות בגין העסקה או התקשרות עם גוף קשור לחברה אשר במסגרת זו ניתנו אופציות )לא רשומות( בחברה.  24
פירושה )א( הרשעה בעבירה שיש עימה קלון או שפוגעת בחברה; )ב( סירוב של הניצע בין במעשה ובין במחדל לקיים "עילה"   25

אחרים, של דירקטוריון החברה או הממונה הישיר של הניצע, בקשר עם עסקי החברה או הוראות של המנכ"ל או נושאי משרה 
גופים הקשורים לחברה אשר ניתנת היתה לביצוע על פי דין; )ג( הניצע ביצע מעילה בכספי החברה או בכספי גופים הקשורים 

ודי של החברה או שהחברה מחויבת בשמירה על לחברה; )ד( הפרת חובת אמונים או חובת זהירות כלפי החברה, כולל גילוי מידע ס
סודיותו, עיסוק בעסק המתחרה בעסקי החברה או בגופים הקשורים לחברה; )ה( כל התנהגות )למעט התנהגות בתום לב( אשר 

  לדעתו של הדירקטוריון מזיקה באופן משמעותי לחברה.
יו לחברה או לכל גוף קשור אליה למשך תקופה רצופה של פירושה חוסר יכולתו של הניצע לבצע את עבודתו או שירות "נכות"  26

 ימים בשלוש שנים רצופות לאחר קביעה של רופא שנבחר על ידי הניצע לאחר הסכמת החברה. 360ימים או  180לפחות 
 חברות)או  אחרת חברה לתוך או עם החברה של ארגון-, רכישה  או רהמיזוג( 1: )הבאים מהמקרים אחד כל פירושה" עסקה"  27

 .החברה של או מניותיה נכסיה רוב או כל של מכירה (2) ;השורדת החברה אינה החברה שבסופו(, אחרות
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אם תציע החברה למחזיקי מניות החברה במהלך תקופת המימוש של האופציות ניירות ערך בדרך של 

 תיה לא תבוצע התאמה כלשהי בגין הזכויות.זכויות של החברה לבעלי מניו

אם תחלק החברה במהלך תקופת המימוש של האופציות דיבידנד במזומן לבעלי מניותיה, לא תבוצע 

 התאמה כלשהי למחיר המימוש ו/או למספר מניות המימוש בעקבות חלוקת דיבידנד כאמור.  

במניות  T+1אודות מעבר לסליקה ביום  2012 ,בינואר 8בהתאם להודעת הבורסה מיום בנוסף, יצוין כי 

ובניירות ערך המירים ובהתאם להודעת רשות ניירות ערך בדבר אופן שינוי תנאי ניירות ערך המירים 

 מניות לחלוקת הקובע ביום האופציה כתבי של מימוש יבוצע לא: א( 2012 ,במרץ 19קיימים מיום 

 אחד)כל  הון להפחתת או הון לפיצול, הון לאיחוד, דיבידנד לחלוקת, זכויות של בדרך להצעה, הטבה

יבוצע מימוש של כתבי האופציה ב"יום האקס" במקרה שבו  לא; ב( "(חברה אירוע: "להלן ייקרא"ל מהנ

 חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה. 

פרק ד' לדוח  8.3.9סעיף לפירוט האופציות שהוענקו עד כה לנושאי המשרה והדירקטורים ראו 

 התקופתי. 

 מיקור חוץ .21.8

 מתקשרת בהסכמי שירותים עם מפתחים חיצוניים שאינם קשורים לחברה בהתאם לצרכיההחברה 

 הסכם השירותים:תאור עיקרי דוגמת . להלן ("הסכם השירותים") לשם פיתוח קוד

קוד במסגרת פרויקט של ירת ( ליצ"המפתח"החברה מתקשרת עם מפתח חיצוני שאינו קשור לחברה )

 החברה תוך כדי הצבת יעדי עבודה למפתח.

למפתח  והתשלוםהסכם השירותים קובע מסגרת שעות עבודה חודשיות שעל המפתח להקדיש לפרויקט 

 נעשה לפי מספר שעות עבודה.

תקופת הסכם השירותים הינה לתקופה קצובה שלעיתים מתחדשת באופן אוטומטי לתקופה נוספת. 

 התקופה הנוספת החברה רשאית לבטל את הסכם השירותים באמצעות הודעה בכתב מראש.במהלך 

 במקרים כאמור בהסכם השירותים הסכם השירותים ניתן לביטול מיידית.

ת בנוגע לשמירה על סודיות ושמירה על זכויות הקניין הרוחני של יוהסכמי השירותים כוללים התחייבו

 .ה הבלעדי של החברההחברה מפני צדדים שלישיים וכרכוש

   והדרכה באימון החברה השקעת .21.9

 החברה מורכבת בעיקר ממפתחים ומאנשי שיווק ומכירות. 

חיים רבים, אשר מהם לאחר תהליך סינון מעמיק קורות לשם גיוס אנשי שיווק ומכירות החברה אוספת 

סיומו שעד להדרכהתהליך ומתמשך, מקבלת החברה מספר מצומצם ביותר של מועמדים לעבור 

  מחליטה החברה אם להמשיך את העסקתו.

 )שותפים( חומרי גלם וספקים .22

ואין  םייחודירשת לחומרי גלם , החברה אינה נדבתחום ניהול התקנות תוכנות באינטרנטכחברה שעוסקת 

בגין ההתקשרות עימו או בגין , לחברה אין שותף אשר דוחהנכון למועד  כלשהו.)שותף( לה תלות בספק 

  מסך הכנסות החברה. 10%על עולות ההכנסות תוכנה ספציפית של השותף מניבה החברה בעקיפין 

   הון חוזר .23

)לחברה אין מלאי או חומרי גלם  חוזר הון פריטי בדבר מדיניות החברה ידי על נקבעה לא, דוחה למועד  נכון

ימים  35לייצור מוצריה(. התמורה בגין התקנת התוכנית הממומנת משולמת לחברה בתוך המשמשים 

 ממועד התקנת התוכנה.
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 השקעות .24

השקעות מהותיות בחברות מוחזקות, בשותפויות או במיזמים שאינם חברות  לחברה, אין דוחהלמועד  נכון

 בנות ו/או בפעילות אחרת. 

 מימון .25

את פעילותה בעיקר מהונה העצמי ובאמצעות גיוסי הון מבעלי מניותיה  החברהמיום היווסדה מימנה 

המזומנים הנובעים מפעילותה העסקית, הלוואות ממוסדות בנקאיים, , וכן מתזרימי וממשקיעים חדשים

 לגיוס הון, ככל שיידרשלפעול החברה  בכוונתכמו כן,  הלוואת בין חברתיות וחלוקת דיבידנד מחברה בת.

 בוחנת מעת לעת את האפשרויות והצורך החברה .או לכל צורך ככל שידרש מיזוגים ורכישות לצורך מימון

 . לגייס מקורות מימון נוספים

 קו אשראי .25.1

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

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

תשלומים רבעוניים רצופים, החל מתום שנה להעמדתה; )ב( מסגרת אשראי למימון חוב  12-תיפרע ב

מסך מסגרת  40%התאגיד הבנקאי לא יעמיד הלוואה העולה על מיליון דולר ארה"ב.  3.5לקוחות עד 

מסך מסגרת האשראי בגין חובות  20% האשראי בגין חובות לקוחות מהותיים לחברה, והעולה על

התאגיד הבנקאי לא יהיה חייב להעמיד הלוואות למימון חוב לקוחות אלא אם כן אישר לקוחות אחרים. 

את הלקוחות החייבים, לפי שיקול דעתו הסביר, ובכפוף לכך שהחברה עומדת בכל התחייבויותיה תחת 

 מסגרות האשראי.  ההסכם

סכם מסגרות אשראי נוסף, המחדש את מסגרת האשראי למימון חוב נחתם ה 2016בינואר  3ביום 

של לקוח מהותי  לחברה בגין הלקוחות לשנה נוספת, ובמסגרתו התאגיד הבנקאי יעניק הלוואה נפרדת

כאמור לעיל, בתוך  החלים על הלקוחות האחרים)ב( לעיל ו25.1 -המפורטות בללא ההגבלות החברה 

 .ה"במיליון דולר אר 3.5המסגרת של 

 ריביות ועמלות

 בגין ההלוואה לזמן ארוך.  6.75%החברה תשלם ריבית בשיעור ריבית לייבור רבעונית בתוספת  .א

בגין מסגרת האשראי למימון  4.50%החברה תשלם ריבית בשיעור ריבית לייבור רבעונית בתוספת  .ב

 בגין מסגרת אשראי אשר לא נוצלה.  1%חוב לקוחות, וכן ריבית שנתית בשיעור של 

 במקרה של פירעון מוקדם תשלם החברה לתאגיד הבנקאי עמלות כפי שהוגדרו בהסכם. .ג

מניות רגילות של החברה מתוך  347,699לתאגיד הבנקאי העבירה החברה , 2015בינואר,  14ביום  .ד

, 2015בדצמבר,  27ביום כמות המניות הרדומות אשר בהחזקתה מיד לאחר ההתקשרות בהסכם. 

 . מתוך המניות הרדומות מניות רגילות של החברה 347,699כמות נוספת של  העבירה החברה

 בטוחות   

 אות:בוענקו הבטוחות הה ,לעיל רטכמפו האשראי מסגרות פירעון להבטחת

תיצור החברה שעבוד צף וקבוע על כל הרכוש, הכספים והנכסים מכל מין וסוג של החברה ושל   .א

החברה תפעל  אשר בבעלות החברה. Genieo, וכן שעבוד ספציפי על מניות  Genieoחברת הבת 

לביטול שעבודים קודמים, באופן שהשעבודים לטובת התאגיד הבנקאי יהוו שעבודים יחידים 

 וראשונים בדרגה. 

 תערוב באופן בלתי מוגבל בסכום להבטחת חובותיה של החברה.  Genieo .ב
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, אישר דירקטוריון 2015במאי,  17יום בדולר ארה"ב.  750,000החברה תשעבד פיקדון בסכום של  .ג

 -דולר ו 1,250,000 -)א( הגדלת סכום השיעבוד להחברה את שינוי מנגנון השעבוד האמור כדלקמן: 

על פיקדון החברה כמפורט לעיל דולר  500,000הנוסף בסך החברה תוכל להסיר את השעבוד )ב( 

 וך.מיליון ש"ח מתוך ההלוואה לזמן אר 1.375לאחר פירעון של 

 אמות מידה פיננסיות

החברה התחייבה כי יתרות המזומנים בחשבונות הבנק של הקבוצה בתאגיד הבנקאי לא יפחתו משני 

תחת הכותרת בטוחות מיליון דולר ארה"ב בכל עת. הסכום האמור כולל את הפיקדון המשועבד כאמור 

 לעיל.

-2014, מס' אסמכתא: 2014צמבר, בד 30לדיווח החברה בעניין התקשרות בהסכם מסגרות אשראי מיום 

 , המובא על דרך ההפניה. 01-233664

כל ההנחות והנתונים המפורטים לעיל הינם תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתו 

בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על פרסומים מדעיים וטכנולוגיים שונים, ובחלקם על הערכות 

ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו  , בדבר התפתחויותהחברה

. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה החברהבשליטתה של 

מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידה ביעדי ניסויים ו/או אי עמידה בלוחות 

ן הדרוש לצורך פיתוח המוצרים בשלבי הפיתוח השונים ו/או שיווק זמנים ו/או אי השגת המימו

התממשות אי אילו מגורמי הסיכון /או ו החברהגורמים נוספים אשר אינם בשליטת ו/או המוצרים 

    .דוחל 35הנזכרים בסעיף 

  מיסוי .26

בחודש  .2015ות הכספיים לשנת לדוח 14ביאור ראו  ועל חברות הבנותלתיאור דיני המס החלים על החברה 

הגיעה החברה להסכמות עם רשות המסים בישראל לרבות בקשר למעמד החברה כחברה  2013אפריל 

וכן גובה חבות המס בה תעמוד החברה בגין התקופה שממועד  2013בינואר,  1תושבת ישראל החל מיום 

י מס הכנסה . החל מהמועד האמור חלים על החברה גם כלל2012בדצמבר,  31הקמת החברה ועד היום, 

 ישראלים. 

והחברות הבנות תושבות ישראל, למעט ג'ניו הוא שיעור מס חברות  רהשיעור המס החל על החבליום הדוח 

כמפעל תעשייתי והפחתת שיעור המס  Genieo-להכרה בו Genieoולגבי שיעור המס החל על  25%רגיל בסך 

-2015-01, מס' אסמכתא: 2015ביוני,  14וכן לדיווח מיום  2015לדוחות הכספיים לשנת  14ראו ביאור 

046881 . 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .27

, אין סיכונים סביבתיים הנוגעים לפעילות החברה, והחברה אינה מעריכה כי תידרש לשאת דוחהלמועד 

 בהשקעה ו/או בעלות כלשהי לשם עמידה בהוראות הנוגעות לאיכות הסביבה.

  החברהמגבלות ופיקוח על פעילות  .28

   .לעיל 8.7-8.10 פיםראו סעילפירוט 

 הסכמים מהותייםו משאים ומתנים מהותיים .29

   Genieoהסכם לרכישת חברת  .29.1

בהסכם  "(המוכרים)להלן: " Genieoבעלי מניות ו Genieo, התקשרה החברה עם 2014ביולי,  24ביום 
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, לפיו בהתקיים התנאים המתלים, בכפוף לאישור האסיפה הכללית Genieoלרכישת כל הון המניות של 

מהון המניות המונפק והנפרע של  100%-של החברה ובתמורה למזומן ומניות החברה, תחזיק החברה ב

Genieo ללא דילול ובדילול מלא( במועד השלמת העסקה, כך ש(- Genieo תהפוך לחברת בת בבעלות

 מלאה של החברה. 

או במועד מאוחר יותר, כפי שייקבע בין  2014באוגוסט,  31-ד השלמת העסקה )הבמוע - התמורה

, יעבירו להלן"(, ובכפוף להשלמת התנאים המתלים המפורטים מועד השלמת העסקההצדדים, להלן: "

 Genieoמההון המונפק והנפרע של  100%, המהוות Genieoהמוכרים את מלוא החזקותיהם במניות 

 Genieo"(, ובתמורה להן תעביר החברה לבעלי מניות המניות המועברות)ללא דילול ובדילול מלא( )"

דולר ארה"ב במזומן ובמניות החברה  34,118,000-ומחזיקי אופציות שהבשילו סך כולל השווה ל

הרכישה, בעבור  ומיםנכון למועד הדוח, כל התשלובתוספת )או בניכוי( ההפרש העודף )כהגדרתו להלן( . 

 למוכרים.  םבמלוא מובמזומן ובמניות, שול

רטה(, ואולם חלק -)פרו Genieo-לכל מוכר באופן יחסי על פי אחוז החזקותיו ב חולקהסך התמורה 

 את חלקם היחסי מהתמורה במזומן בלבד.  קיבלומהמוכרים 

 למוכרים כדלקמן: שולמה סך התמורה בהתאם להסכם, 

 : במועד השלמת העסקה .א

; Genieo( בניכוי חוב של 1: )כדלקמן דולר ארה"ב במזומן 12,118,000סך של  - במזומןתשלום  (1)

מיליון  3.6-, לבין סכום השווה ל2014ביולי,  31שבין ההון החוזר נכון ליום  הפער( בתוספת 2)

( בניכוי הוצאות עסקה )כמוגדר בהסכם(. התשלום 3)-"(; והעודף ההפרשדולר ארה"ב )להלן: "

 יבוצע בדולר ארה"ב. 

 3-עריכה כי ההפרש העודף הינו תוספת בשיעור של כה, החברה חתימת ההסכם כאמורלמועד 

 40%"(: )א( מועדי הבדיקהמיליון דולר ארה"ב. ההפרש העודף ישולם בשני מועדים )להלן: "

מההפרש העודף  60%חודשים לאחר מועד השלמת העסקה; )ב( מההפרש העודף ישולם שלושה 

 ישולם שישה חודשים לאחר השלמת מועד העסקה. 

הצדדים קבעו מנגנון התחשבנות, אשר החברה רשאית להפעיל במהלך שישה חודשים שלאחר  

מועד ההשלמה, וזאת באם הנתונים אשר ברשותה ביחס להפרש העודף שונים לעומת הנתונים 

 אליה במועד השלמת העסקה, ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.  שהועברו 

מניות רגילות של החברה ללא ע.נ. כ"א )להלן:  10,350,000סך של  - החברה תשלום במניות (2)

וקצו במחיר של ה)שישה מיליון( דולר ארה"ב, אשר  6,000,000-"(, בסך השווה לרגילות מניות"

המניות )להלן: "₪  3.45-דולר ארה"ב ל 1אשר הינו  ועל פי שער חליפין 28לכל מניה ש"ח 2.00

מההון המונפק והנפרע  19.10%מיד לאחר ההקצאה כאמור  היוו"(. המניות המוצעות המוצעות

.מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא 17.68%-של החברה ו
29

 

לעיל, עודף  כהגדרתם( במועדי הבדיקה Genieoמובהר, כי אם יוותר לחברה )לאחר רכישת 
                                                 

28
יצוין, כי על פי ההסכם ההקצאה תבוצע על פי ממוצע שער הנעילה של מניית החברה בשלושים ימי המסחר שלפני מועד החתימה על  

, נקבע מחיר 2014ביולי,  24-לאור ממוצע שער הנעילה של מניית החברה לפני ה לפי הגבוה מביניהם. אשר על כן,₪,  2.00ההסכם או 
 כאמור. ₪  2.00המניה על 

מההון  18.77%. בתוספת המניות הרדומות כאמור, המניות המוצעות תהוונה מניות רדומות 936,093בחישוב האמור לא נכללו  29
  של החברה בדילול מלא. מההון המונפק והנפרע 17.40%-המונפק והנפרע של החברה ו
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מיליון דולר ארה"ב, אזי היתרה  3.5נכסים נזילים על הלוואות קצרות מועד, בסכום העולה על 

על Genieo -"( תועבר להחופשי המזומן"להלן:מיליון דולר ארה"ב כאמור ) 3.5העודפת על 

 מועד התשלום הדחוי. לפני חשבון התשלום הדחוי במועדי הבדיקה, ו

 "(התשלום הדחוי)להלן: " –עסקה חודשים לאחר השלמת ה 9 .ב

)שמונה מיליון( דולר ארה"ב במזומן. התשלום יבוצע  8,000,000סך כולל של  - תשלום במזומן (1)

ן וכן כל סכום מזומן להל כהגדרתו, הנאמנות סכום יופחת כאמור התשלום  מתוךבדולר ארה"ב. 

 חופשי ששולם על חשבון חלק התשלום הדחוי שבמזומן.

)שמונה מיליון( דולר ארה"ב,  8,000,000-מספר מניות רגילות בסך השווה ל - תשלום במניות (2)

אשר יוקצו בהתאם למחיר מניה שייקבע על פי ממוצע מחיר הנעילה של מניית החברה בשלושים 

ימי המסחר שקדמו למועד התשלום הדחוי, לפי שער חליפין שקל דולר ממוצע בשלושים הימים 

 ובכפוף לכל דין. שקדמו למועד התשלום הדחוי,

יום שלפני מועד התשלום  35מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית להודיע למוכרים במהלך 

מיליון דולר ארה"ב מתוך תשלום המניות האמור לתשלום במזומן  4הדחוי על בחירתה להמיר עד 

 . "(האופציה)להלן: " ( לעיל1בתנאים הזהים לתשלום המפורט בס"ק )

 4,000,000מתוך התשלום הדחוי כאמור לעיל יופקדו במזומן ובמניות סך של עד  - נאמנות סכום

 Genieo)ארבע מיליון( דולר ארה"ב בנאמנות, וזאת להבטחת שיפוי בגין הצהרות ומצגי 

חודשים ממועד  6והמוכרים במסגרת ההסכם. הסכומים כאמור יופקדו בנאמנות למשך 

 התשלום הדחוי.  

כי אם החברה לא תעביר למוכרים את התשלום הדחוי במזומן או חלק  עוד הוסכם בין הצדדים

מיליון  2ממנו, אזי תקבל החברה הלוואה מהמוכרים בגין יתרת המזומן שלא שולמה בתוספת 

( לעיל )באופן שגובה התשלום המקסימלי 2דולר ארה"ב מתוך התשלום במניות כאמור בס"ק )

מיליון דולר ארה"ב(. ההלוואה כאמור תהא  10במזומן במסגרת התשלום הדחוי יעמוד על 

ותיפרע בסוף תקופה זו בתשלום אחד.  לשנה 10%לתקופה של תשעה חודשים ותישא ריבית של 

 ההלוואה תובטח באגרת חוב בלתי סחירה. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל הקצאה נוספת בעתיד של ניירות ערך החברה בהתאם לסעיף 

פרסום דוח בהתאם לתקנות הצעה פרטית על ידי החברה, וכן בכפוף לכל קטן זה תהיה כפופה ל

 דין, לרבות תקנון הבורסה והנחיותיה ולקבלת אישורה של הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. 

כל צד בעסקה יהיה רשאי לעכב או לנכות כל סכום הנדרש על פי דיני המס החלים, וימציא  – ניכוי מס

 ע תשלום בגין מס כאמור.  אישור על עיכוב או ביצו

או למועד אחר, כפי שייקבע  2014באוגוסט,  31מועד השלמת העסקה נקבע לתאריך  –השלמת העסקה 

בין הצדדים. במועד השלמת העסקה הצדדים יחליפו ביניהם את המסמכים כפי שפורטו בהסכם, לרבות 

   -ו הדירקטורים המכהנים באישור התקיימות התנאים המתלים. כמו כן, במעמד השלמת העסקה ימסר

Genieo להלן. זה הסכם שעבוד כמפורט בסעיףעל התפטרותם והחברה תחתום  את   

ההסכם כולל הצהרות ומצגים מטעם הצדדים הכוללים, בין היתר, הצהרות באשר  – הצהרות ומצגים

 למצב הכספי, מצבת הנכסים, הקניין הרוחני והמצב המשפטי של כל אחד מהצדדים. 
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, הגב' סול צבי ומר Genieoההסכם כולל את התחייבות מייסדי  - תחרות-התחייבות המייסדים לאי

 במשך שלוש שנים ממועד השלמת העסקה. בחברהיעקב טננבוים, שלא להתחרות 

להבטחת קיום התחייבויות החברה למוכרים, תיצור החברה שעבוד מדרגה ראשונה על  -יצירת שעבודים

ט תקבולים מלקוחותיה, וכן שעבוד ספציפי מדרגה ראשונה על זכויות הקניין של כלל נכסי החברה למע

שיוחזקו על ידי החברה וכן על מניות חברת סומוטו ישראל בע"מ. החברה  Genieoהחברה, מניות 

  מתחייבת שלא ליצור שעבודים נוספים על הנכסים המשועבדים כאמור כל עוד שעבודים אלו בתוקף.

במהלך התקופה שבין מועד השלמת העסקה  – אה ממנה תוחלף השליטה בחברהעסקה אחרת שכתוצ

, תהיה החברה מחויבת )או פרעון אגרת החוב הבלתי סחירה, לפי הענין( ביצוע התשלום הדחוי לבין

על עסקה אחרת, ככל שתבוצע, אשר כתוצאה ממנה יוחלפו בעלי השליטה  Genieo-להודיע למוכרים ול

"(. החברה תהיה רשאית לבצע עסקה כאמור רק העסקה האחרתם, להלן: "בחברה )כהגדרתה בהסכ

 במזומן.  התשלום הדחויכל ביצוע  לאחר

 התנאים המתלים להשלמת העסקה

( נכונות ההצהרות והמצגים שניתנו על 1השלמת העסקה כפופה, בין היתר, לתנאים המתלים הבאים: )

( קבלת כל המסמכים 3וי התחייבויות הצדדים; )( מיל2ידי כל אחד מהצדדים במסגרת הסכם העסקה; )

( הצהרה על העדר הליכים משפטיים, לרבות טענות כנגד חוקיות הסכם 4הנדרשים על פי ההסכם; )

לבין בעלי עניין בה, על פי בחירתה ושיקול דעתה של  Genieo( ביטול הסכמים קודמים בין 5העסקה; )

( העדר מניעה חוקית כלשהי 7של בעלי מניות החברה )( אישור הסכם על ידי הרוב הנדרש 6החברה; )

( אישורים והסכמות הנדרשים על פי כל דין, לרבות מסמכים הנדרשים להעברה 8להשלמת העסקה; )

( אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 9רולינג של מס הכנסה; )-לידי המדען הראשי ופרה

רון ואיל יעקב, בעלי השליטה בחברה, התחייבו להצביע יצוין כי ה"ה בן גי להקצאת המניות המוצעות

 באסיפת בעלי המניות בעד אישור העסקה.

( 2( בהסכמת כל הצדדים בכתב; )1ההסכם יהיה ניתן לביטול באופן המפורט להלן: ) – ביטול ההסכם

, אם לא התקיים אחד או יותר מהתנאים 2014בספטמבר,  30-לפני מועד השלמת העסקה או לפני ה

( הפרה יסודית של ההסכם; 3מתלים בהסכם העסקה שלא בגין אי מילוי התחייבות אחד מהצדדים; )ה

( מניעה על פי כל דין או גוף ממשלתי מוסמך, ובכפוף למילוי כל התחייבות על ידי כל אחד מהצדדים; 4)

שקיומם  או המוכרים, או Genieo( על ידי החברה, אם לא התקיימו כל התנאים המתלים שבאחריות 5)

 של התנאים המתלים כאמור הפך לבלתי אפשרי.

או המוכרים בגין כל נזק שייגרם  Genieoהחברה תהיה זכאית לשיפוי על ידי  –שיפוי ותביעות צד שלישי 

לה כתוצאה ישירה מאי נכונות או הפרה של אחד או יותר מסעיפי ההצהרות והמצגים,  מסכום השיפוי 

 בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם, לנכות את סכום השיפוי מסכום השיפויהמירבי שהוסכם ותהיה זכאית, 

  לעיל.שהופקד בנאמנות, כמפורט 

בנוסף, תהיה החברה רשאית להתגונן כנגד תביעות צד שלישי בקשר לעסקה או בקשר להצהרות 

או המוכרים, ובכל הנוגע לתביעות שיפוי בקשר עם מצגי הקניין  Genieoוהמצגים שניתנו לה על ידי 

 עד לגובה התמורה בהסכם. Genieoהרוחני של 
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 28, וראו דיווחים מיידים מיום Genieo, הושלמה עסקת רכישת 2014באוגוסט,  31כאמור, ביום 

ך ההפניה, וכן , המובאים על דר2014-01-144513 -ו 2014-01-144501, מס' אסמכתא: 2014באוגוסט, 

 , המובא על דרך ההפניה. 2014-01-147066, מס' אסמכתא: 2014באוגוסט,  31דיווח מיום 

, הצפוי Genieo-יצוין, כי החברה בחרה להחליף חלק מתשלום המניות הדחוי לבעלי המניות לשעבר ב

 מפורט להלן:  מיליון הדולר שולמו כ 8-, לתשלום במזומן, כך ש2015ביוני,  1 -היה להשתלם ביום ה

 .במועד התשלום הדחוי Genieo לשעבר מניותהלבעלי  הועברומיליון דולר ארה"ב במזומן  1 (א)

מניות רגילות של החברה ללא  14,364,549דולר ארה"ב במניות החברה, אשר הינם  6,028,849 (ב)

  .במועד התשלום הדחוי Genieo לשעבר של מניותהועברו לבעלי הערך נקוב כ"א 

 .Genieo לשעבר של מניותהלבעלי  2015בדצמבר,  1שולמו ביום דולר ארה"ב במזומן  971,151 (ג)

 1ומיום  2015-01-021801, מס' אסמכתא: 2015במאי,  18לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מיום 

 , המובאים על דרך ההפניה.2015-01-037473, מס' אסמכתא: 2015ביוני, 

בדצמבר,  1הועבר ביום  דולר 971,151בסך של  Genieoהתשלום האחרון והסופי במסגרת הסכם רכישת 

, המובא 2015-01-171195, מס' אסמכתא: 2015בדצמבר,  2. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 2015

 .על דרך ההפניה

 סקת רכישת טאבאטוע .29.2

)להלן בהתאמה:  .Tabatoo Ltdרכישת חברת בהסכם מחייב להחברה , התקשרה 2014במאי,  1ביום 

)מכשירים ניידים  ת הרשומה בישראל והפועלת בתחום המובייל"(, חברה פרטיההסכם"-" וטאבאטו"

"(. העלות העסקה)להלן: " כשלושה וחצי מיליון ש"חמסוג סמארפונים וטאבלטים( בעלות כוללת של 

במניות ומזומן, וכן סכום תשלומים עתידי מותנה, אלפי ש"ח  860כאמור כוללת תשלומים מיידים בסך 

מועד לרבות בגין העסקת בעלי תפקידים בחברה. העסקה הושלמה במועד ההתקשרות בהסכם )להלן: "

 להלן עיקרי העסקה: "(.השלמת העסקה

ההסכם המחייב נחתם בין סומוטו לבין טאבאטו ובין כל בעלי מניותיה  - זהות הצדדים ומהות העסקה

אטו. במועד השלמת העסקה, העבירו כל בעלי המניות של טאבאטו לסומוטו את מלוא ההון של טאב

המונפק והנפרע של החברה, כשהוא נקי וחופשי מכל שעבוד, כך שעם השלמת העסקה הפכה טאבאטו 

 לחברת בת בבעלות מלאה של סומוטו והבעלים של כל הקניין הרוחני של טאבאטו. 

לבעלי מניותיה של  החברה העבירהוא ההון המונפק והנפרע של טאבאטו, בתמורה לרכישת מל - התמורה

ש"ח.  600,000המשקף שווי של  ,מניות החברה 290,785טאבאטו סכום במזומן שאינו מהותי לחברה וכן 

( ימי המסחר 60לטאבאטו משקפת את מחיר הסגירה הממוצע בשישים ) שהועברהמחיר כל מניה 

מתוך סך המניות אג' לכל מניה. העברת המניות בוצעה  206, שהינו הקודמים למועד השלמת העסקה

סעיף )וראו  2013בדצמבר,  17הרדומות שבבעלותה אשר נרכשו במסגרת תוכנית רכישה עצמית מיום 

על פי חוק  (. המניות המועברות על ידי סומוטו תהיינה כפופות לכללי החסימהדוחבב' לפרק  ג'2.2.3

 . 2000 -ג' לחוק(, תש"ס15א' עד 15ותקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים  1968 -ניירות ערך, תשכ"ח

בין הצדדים הוסכם כי חלק מהתמורה אשר תועבר על ידי סומוטו תופקד בידי נאמן  - חשבון נאמנות

על  למשך תקופה של שישה חודשים מיום השלמת ההסכם. הפקדת חלק מהתמורה בחשבון נאמנות הינה

 יח תשלום לסומוטו במקרה בו יתממש אירוע המזכה אותה בשיפוי.  מנת להבט

(, מר של טאבאטובמסגרת העסקה נחתמו בין מייסדי טאבאטו )בעלי המניות היחידים  -  הסכמי העסקה
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יאיר מירנדה וחברת גיגינר טק בע"מ )חברה בבעלותו המלאה של מר רון דיק(, הסכמי מתן שירותים לשם 

הרוחני הנרכש, בתנאים ובהיקפים כפי שסוכמו בן הצדדים והכוללים מרכיבי תגמול  סיוע בפיתוח הקניין

 עבור השלמת תקופות העסקה מינימליות. 

ההסכם כולל הצהרות ומצגים מטעם הצדדים וכן התחייבות בעלי המניות - הצהרות, מצגים ושיפוי

בטאבאטו לשיפוי סומוטו בגין אי עמידת טאבאטו או בעלי מניותיה בהתחייבויותיהם על פי ההסכם או 

 במקרה של הפרת אי אילו מהמצגים. 

 Terserעסקת רכישת  .29.3

 "(המוכרים: "בסעיף זה )להלן טרסרבעלי מניות ו טרסר, התקשרה החברה עם 2016, בינואר 5 ביום

  . טרסרבהסכם לרכישת כל הון המניות של 

 להלן עיקרי העסקה:

 זהות הצדדים ומהות העסקה (א)

הסכם עסקת הרכישה נחתם בין סומוטו לבין טרסר ובעלי המניות של טרסר. במועד השלמת העסקה, 

כשהוא נקי וחופשי מכל שעבוד, יעבירו בעלי מניות טרסר את מלוא ההון המונפק והנפרע של החברה, 

 כך שעם השלמת העסקה תהפוך טרסר לחברת בת בבעלות מלאה של סומוטו.

 מתווה העסקה, תמורה (ב)

מיליון ש"ח, בכפוף לעמידה באבני הדרך המפורטים  14 -סכום התמורה בגין רכישת טרסר נאמד בכ

ובהתחייבות המירה  בהסכם ולהלן. החברה התחייבה לשלם את התמורה האמורה באמצעות מזומן

 למניות, כמפורט להלן:

 מיליון ש"ח במזומן. 2.1 -שולם סך של כ  - 2016בינואר,  5-במועד ההשלמה, הוא ה (1)

אלף ש"ח במזומן,  940 -תשלם סומוטו לבעלי מניות החברה הנרכשת סך של עד כ 2016בחודש מרס  (2)

 .2015מותנה בתוצאות הכספיות של החברה הנרכשת בשנת 

   :( כמוגדר בהסכם, כדלקמןEarn Outבאבני דרך ) התמורה תחושב על בסיס מנגנון של עמידהיתרת  (3)

, תוך הנרכשת החברה של המניות לבעלי יועבר, 2016 שנת במהלך שיחול קלנדרי רבעון כל בגין  (א)

 במזומן סך ימי עסקים ממועד אישור הדוחות הכספיים המאוחדים לאותו רבעון קלנדרי, 7

, אך לא יותר כאמור קלנדרי רבעון בכל הנרכשת החברה של הנקי מהרווח 44.2% -לכ השווה

 מיליון ש"ח. 4.42 -מסך מצטבר של כ

, תקצה 2016ימים מאישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה הנרכשת לשנת  35תוך  (ב)

-סומוטו לבעלי מניות החברה הנרכשת מניות רגילות של סומוטו אשר שוויין יהיה שווה לכ

 6.4 -, אך לא יותר מסך מצטבר של כ2016מהרווח הנקי של החברה הנרכשת בשנת  63.7%

 מיליון ש"ח במניות סומוטו.

)ב( לעיל ייקבע על בסיס מנגנון מורכב. מחיר כל מניה לא יהיה נמוך 3חישוב שער המניה בהתאם לסעיף 

דמו למועד ההשלמה, ובכל ממחיר הנעילה של מניית סומוטו בשלושים הימים הקלנדרים שק 80% -מ

אגורות לכל  114ממחיר אשר הינו  80%אגורות לכל מניה )אשר מהווה  91.2 -מקרה לא יהיה נמוך מ

מיליון ש"ח חלקי מחיר  6.37-מניה(. בהתאם לכך, מספר המניות המקסימלי שיוקצה ייגזר משווי של כ

המקסימלית שתוקצנה תהיה שווה  אגורות למניה, באופן שכמות המניות 91.2 -מניה אשר לא יפחת מ

מניות של סומוטו. סומוטו פועלת לקבלת אישור הבורסה לרישום התחייבות המירה )בלתי  7,017,544 -ל

 מניות רגילות אשר תנבענה ממימוש ההתחיבות ההמירה כאמור.  7,017,544סחירה( ולרישום עד 



 
 

                                                                              58-א

 חשבון נאמנות (ג)

מיליון ש"ח אשר יוחזק  1.105ות במועד ההשלמה במסגרת ההסכם, התחייבה סומוטו להפקיד בנאמנ

ויופחת במקביל לכל תשלום שישולם על ידי סומוטו. לשם הפקדת הכספים בנאמנות חתמו  בנאמנות

 הצדדים על הסכם נאמנות נפרד, אשר מהווה חלק מעסקת הרכישה. 

 הצהרות ומצגים, שיפוי (ד)

 אי אילו מהמצגים על ידי אחד הצדדים. ההסכם כולל מצגים, הצהרות וסעיפי שיפוי במקרה של הפרת

 התקשרות סומוטו בהסכם הלוואה והסכמי העסקה נוספים (ה)

במסגרת עסקת הרכישה התקשרה סומוטו בהסכם הלוואה עם טרסר במסגרתו תעמיד סומוטו לטרסר 

מיליון ש"ח החל ממועד ההשלמה. כמו כן, סומוטו תאמץ במועד ההשלמה את  2.61 -הלוואה בסך של כ

העסקה בין טרסר לבין מר יונתן ברקן, בכפוף לשינויים מסוימים, לרבות הענקת אופציות של  הסכם

  סומוטו.

 22לפרק ד' לדוח התקופתי )סעיף המתייחס לתקנה  10, ראו סעיף הסכמים עם בעלי ענייןלתיאור  .29.4

 לתקנות הדוחות(. 

 הסכמי שיתוף פעולה .30

 לעיל.  12לתיאור התקשרויות עם הלקוחות המהותיים של החברה ראו סעיף  .30.1

לתיאור תנאי ההתקשרות הסטנדרטים עם השותפים של החברה בכל הפלטפורמות בהן היא פועלת ראו  .30.2

 לעיל.  13.3.1סעיף 

 גוגל עם הסכמים .30.3

בין החברה לבין  Adsenseנחתם הסכם פרסום מסוג  2010בחודש מאי  - Adsenseהסכם פרסום מסוג  .30.3.1

. ההתקשרות כאמור השונים גוגל, במסגרתו נקבע כי ישולבו מודעות ופרסומים של גוגל באתרי החברה

 Google Adsense Online Standard התוכניתעם גוגל בוצעה על בסיס תנאי ההתקשרות הכלליים של 

Terms  (:התוכנית" להלן בסעיף זה.)"  מאגר מרלוונטיות מות לבחור פרסוהתוכנית מאפשרת לחברה

גוגל, באופן שיאפשר לחברה למקסם את הכנסותיה מהצגת הפרסומות כאמור באתרי  שלפרסומות ה

להציג פרסומות מסוגים שונים, כגון פרסומות טקסט, פרסומות גרפיות  רשאית החברההחברה. 

הבלעדית לכל  החברה תישא באחריות וכדומה, וכן להציג את הפרסומות באופנים ויזואליים שונים.

לא תעשה ולא תרשה ו/או תעודד צדדים  . החברה התחייבה כיהתכנים שיופיעו באתריה השונים

שלישיים לייצר, במישרין או בעקיפין, הקלקות על מודעות של גוגל באמצעות אמצעי אוטומטי המשמש 

כסף המייצג  החברה תהיה זכאית לקבל סכוםלמטרות מרמה או הונאה, או כל אמצעי לא חוקי אחר.  

וזאת לאחר , גוגל תרוויח מהמודעות שיפורסמו באתרי החברה השוניםבאם נתח מהכנסות הפרסום 

. התשלום הכנסות שמגיעות לגוגל כתוצאה משימוש בפונקצית החיפוש של גוגל באתרי החברההניכוי 

לאחר סוף  בתוך כתשעים ימים או 30כאמור יועבר לחברה על ידי גוגל באופן חודשי בתנאי שוטף+

החודש הקלנדרי שבו הסתיים ההסכם. יצוין, כי גוגל רשאית לשנות את המחירים ו/או את שיטת 

 התשלום שלה בכל עת, בכפוף לשיקול דעתה המוחלט.

דולר ארה"ב  0.35 -ל 0.05להערכת החברה, הרווח בעבור כל הקלקה על מודעה של גוגל יהא בין 

וגל, הנגזרים בין היתר מתוכן המודעה, עיתוי הפרסום )בהתאם לתנאי הפרסום שבין המפרסם לג

 והמיקום הגיאוגרפי של פרסום המודעה(.
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קניין רוחני הקובעים שהינו ההסכם מכיל תנאי סודיות שראשיתם ביום חתימת ההסכם, וכן סעיפי 

 הן זניחות.  Adsense-הכנסות החברה מ דוחהלמועד  קניינה הבלעדי של גוגל.

 Adwordבתוכנית פרסום .Google Incהתקשרות החברה עם  .30.3.2
בתוכנית זו גוגל  ההתקשרות עם - 30

תשלום בגין זכייה במכרז  והעברתוהגשת הצעת מחיר במכרז,  גוגלנעשית באמצעות כניסה לאתר של 

משולמת על ידי החברה מראש התמורה בגין הקמפיינים הפרסומים  באמצעות הסכם "הזמנת עבודה".

"הזמנת  הסכם במסגרת התשלום את להעביר התחייבה החברה .פרסומייםהחלו הקמפיינים הבטרם ו

התשלומים לגוגל, ועל בסיס הערכת היקף הפעילות בין הצדדים,  להבטחת"ב. ארה בדולר" עבודה

 לבטלהצדדים רשאים  ."בארה דולר 212,000-כ של סךלחצי שנה הפקידה החברה בפיקדון מוגבל בזמן 

 התחייבה החברה .בכתב מוקדמת הודעה מסירת לאחר הבלעדי םדעת שיקול פי על ההתקשרות את

 הוצאה, הפסד, טענה לכל בכל לה והקשורים עובדיה, סוכניה, בה המשרה נושאיגוגל,  את לשפות

 .ההסכם מהפרת או יםיהפרסומ מהקמפיינים הנובעת

 מדיה הסכמי .30.4

רשתות עם  באמצעות טופס הזמנת עבודה יםפרסומי ניםמזמינה קמפייהתקשרויות אלו החברה  בסוג

על  .אותם קמפייניםבאמצעות  ו/או שירותיה לשם קידום מוצרי החברהו/או אתרי אינטרנט גלובליים 

 התנאים הכללים של אותם רשתות ו/או אתרים.  טפסים אלו חלים

  .CPI -ו CPA ,CPM, dCPMפרסומיים לפיהם מבוצעים הקמפיינים הינם המודלים ה

בהיקף תחתיו מוצאת הזמנה ראשונה  עם ספק מדיה מסוים מסגרתרוב החברה מתקשרת בהסכם על פי 

בנסיבות שבהן מוכחת אפקטיביות הפרסום לבחינת אפקטיביות הפרסום.  של אלפי דולרים בודדים

 לתאריך הדוח התקופתינכון  הזמנות שוטפות. כה ומתקשרת עם ספק המדיה באמצעותהחברה ממשי

שואפת לכך שהתשלום לספק המדיה יתבצע החברה  .ספקי מדיה פעילים 50-כ עם החברה התקשרה

(. CPI או CPA בהתאם לכמות התקנות התוכנות הממומנות שיבוצעו בפועל )כלומר במודל תשלום של 

כל אחד מספקי המדיה ומעדכנת באופן שוטף החברה בוחנת באופן שוטף את אפקטיביות הפרסום של 

 ם של כל אחד מהספקים. רסואת היקפי ותמחור הפ

 13.1.4, ראו סעיף 2012-2014, בדצמבר 31-להוצאות בגין רכישת המדיה במהלך התקופות שנסתיימו ב

 לעיל.

 הליכים משפטיים .31

 למיטב ידיעת החברה, החברה אינה צד להליכים משפטיים בין כתובעת ובין כנתבעת.

   יעדים ואסטרטגיה עסקית .32

 החברה הינם כמפורט להלן:, יעדי דוחהנכון לתאריך 

שוק ההתקנות ב הפצות תוכנה מובילה מבחינה טכנולוגית בתחום הלחברשמה לה ליעד להפוך  החברה

החכמות, מקסום ההכנסות כתוצאה מהתקנת התוכנות באינטרנט והפיכה לחברה מובילה ברמה עולמית 

 , טאבלטים וסמארטפונים.  PCלמערכות   הפצות תוכנה בתחום

 אסטרטגיית החברה להשגת היעדים כאמור הינם:

                                                 
30

 לעיל.  1.1ראו סעיף  Adwordsרה והסבר בדבר להגד 
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שמירה על מובילות טכנולוגית במערכות ניהול ההתקנה אשר באה לידי ביטוי בשיעור גבוה של סיום  .א

 היר יותר ביחס לתוכנות המקבילות בשוק. תקנה, וכן בהליך התקנה ממוצלח של הליך הה

  ת פלטפורמת טאבלטים וסמארטפונים.הרחבת פלטפורמת ניהול ההתקנה לפלטפורמות נוספות כדוגמ .ב

העוסקים בפיתוח תוכנות לצורך שיווק תוכנות שפותחו על ידם למשתמשי נוספים התקשרות עם שותפים  .ג

 האינטרנט.

 ייעול מתמיד של הליכי רכש המדיה ובחינה שוטפת של אפקטיביות הפרסום באינטרנט.  .ד

אשר להערכת , PPIבנוסף למודל  חלוקת רווחיםהרחבת הפעילות במודל הכנסות של חלוקת הכנסות או  .ה

שיעורי לאור הערכת החברה בדבר קיומם של , גדיל את הכנסות החברה לאורך זמןהחברה צפוי לה

 .ריווחיות אטרקטיביים והזדמנות להתרחבות עסקית

 פיתוח עצמי של תוכנות בהתאם לזיהוי רצונות וצרכי משתמשי האינטרנט.  .ו

בתחום פעילותה של החברה ה בוחנת באופן שוטף רכישה ו/או מיזוג עם חברות החבר -מיזוגים ורכישות  .ז

כך שיוביל להגדלת פעילותה של החברה בין בכמות מספר התקנת התוכנות ובין במגוון התוכנות ו/או 

 ק מעמדה של החברה ולהגברת צמיחתה.פעילויות סינרגטיות אשר יובילו לחיזו

משיקים לפעילותה תוך ניצול יכולותיה הטכנולוגיות, ים העסקיים חדשתחומים ב הרחבת פעילות  .ח

העסקיות והשיווקיות של החברה ואת הידע שנצבר בה ומינוף נכסיה הקיימים בינהם מערכות 

 .רכישת מדיהצורך ללמחצה אוטומטיות 

 50% -כ, 2016 שנת שבמהלך מנת על, צמיחתה ואזורי ההכנסות מקורות לגיוון פועלת סומוטו .ט

 מימוש באמצעות היתר בין והוידאו המובייל בסביבת מפעילותה ינבעו המאוחדות מהכנסותיה

  .ורכישות מיזוגים של בדרך להתרחבות האסטרטגיות תוכניותיה

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה .33

 :2016במהלך שנת  יעדיההחברה מתכוונת לפעול להשגת 

מספר הכנסותיה באמצעות הגדלת להגדלת  מתכוונת החברה לפעול 2016במהלך שנת  - הכנסות .א

תוך הגדלה וגיוון התעשיות בהם פועלים המפרסמים )כגון מפרסמים מעולם המובייל,  המפרסמים

וכן גיוון הפלטפורמטות בהן פועלת החברה )כדוגמת מערכת ההפעלה  מפרסמים מסין ובתעשיות נוספות(

סומוטו כאמור לעיל,  .וכתוצאה מכך להביא לגידול בהיקף ההכנסות של החברה ,וכו'( iOSאנדרויד 

בת המובייל והוידיאו, יבותיה המאוחדות ינבעו מפעילותה בסמהכנס 50%-, כ2016שנת שב פועלת על מנת

  בין היתר באמצעות מימוש תכניותה האסטרטגיות להתרחבות בדרך של מיזוגים ורכישות.

במהלך השנה  - והפרסום בוידיאו והטאבלטים הסמארטפונים תחוםב ברההמשך הרחבת פעילות הח .ב

מתוך מערכת ההתקנה במחשב הקרובה החברה פועלת להרחבת ערוצי ההפצה של אפליקציות מובייל 

החברה משקיעה זמן ומשאבים לשיפור אלגוריתמים ( וכן באמצעות רשתות פרסום מובייל. PCהנייח )

 לאופטימיזציה של תהליך ההתקנה כדי למקסם את רווח החברה.לרכישת תעבורת רשת ומצד שני 

החברה רואה ברכישת טרסר צעד נוסף במימוש חזונה של סומוטו לדריסת רגל משמעותית בסביבת 

המובייל ובפרט בתחום הפרסום בוידיאו. סומוטו מעריכה כי עסקת רכישת טרסר תסייע לה בהמשך 
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הידע שנצבר על ידי טרסר בה, וכן בגיוס כוח אדם מומחה התרחבות לשוק המובייל ובשילוב והטמעת 

 בתחום. 

 תחומים משיקים לפעילותה תוך ניצול נכסיההרחבה ל בוחנת מעת לעתהחברה  - תחומי פעילות חדשים .ג

 . ותחומים נוספים

לעיל הינם תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד,  32-33בסעיפים  כל ההנחות והנתונים המפורטים

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על פרסומים מדעיים וטכנולוגיים שונים, ובחלקם על 

, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו החברההערכות 

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי  . הערכות אלההחברהבשליטתה של 

שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידה ביעדי ניסויים ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או אי 

גורמים ו/או השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים בשלבי הפיתוח השונים ו/או שיווק המוצרים 

    זה.  דוחל 35התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף /או ו החברהאינם בשליטת נוספים אשר 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד .34

 אין מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לחלק מהותי בפעילות החברה ככל הידוע לחברה, 

 . לעיל 8.7סעיף  לפרטים בעניין רגולציה ראווהמשפיעים עליו באופן מהותי. 

  גורמי סיכון .35

 כלכליים קרואמ סיכונים .35.1

 לעיל.  7.1ראו סעיף לפירוט  - מיתון ואי וודאות כלכלית בשוק הישראלי ו/או העולמי .35.1.1

  לעיל. 7.2לפרטים ראו סעיף  - תנודות שערי המטבע .35.1.2

ישראלית משמשת במקרים מסוימים כמקדם מכירות )לאור ההכרה ביתרונות  זהות - ישראלית זהות .35.1.3

הטכנולוגיים הקיימים בישראל(, ואילו במקרים אחרים עלולה זהות ישראלית להוות חיסרון, ואף 

 זהותההערכת החברה,  למיטבלהביא לביטול עסקאות ולחסימת שווקים בחו"ל בפני החברה. 

 רב לאור, אחרים לשווקים בהשוואה יותר מצומצמת שמעותמ בעלת הינה החברה של הישראלית

 .האינטרנט של וגלובליזציה תרבותיות

 ענפיים  סיכונים .35.2

 זה לעיל.  דוחל 8.7סעיף  ראו -  כללית )הגנת הפרטיות, זכויות יוצרים וכו'( רגולציה .35.2.1

 האינטרנט בסביבת פועלת החברה -  ברשתות פרסוםבפלטפורמות השונות, במנועי החיפוש ורגולציה  .35.2.2

 השפעה מהם אחד לכל אשר שחקנים מספר והכוללת דינאמיות הן אלה פעילות סביבות ,והמובייל

 ,Google, Microsoft את השאר בין כוללים אלה שחקנים. סביבות באותן הפעילות על מהותית

Yahoo  ו- Apple ,לפלטפורמות הנוגעים העבודה בכללי או ברגולציה שינויים ידם על ויבוצעו שבמידה 

 לכך להיות עלולה, החברה פועלת בה הדרך עם בקשר ישיר באופן או, למוצריהן או בבעלותן אשר

וכן שינויי  ,שינויים במוצר, שינויים טכנולוגים או רגולציה שינויי. החברה פעילות על משמעותית השפעה

וברשתות הפרסום עלולים בפלטפורמות השונות, במנועי החיפוש מותרות הפעולה מוסכמות או הדרכי 

לעיל. כמו כן שינויים ברגולציה של  7.5להשפיע על הכנסות החברה באופן מהותי כמפורט בסעיף 

Google  ובפרט בקשר עם פלטפורמתGoogle Adwords המהווה פלטפורמת הפצה מהותית של מוצרי ,

ניכרת על יכולת הפצת לעיל עלולים להקשות בצורה  8.8כמפורט בסעיף  (13.1.4)ראה סעיף  החברה
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 . Googleתוך שימוש במוצרי  , החברות הבנות ולקוחותיה של החברההאפליקציות של החברה

 לעיל.  8.9לפרטים ראו סעיף  –וביטול החתימה הדיגיטלית  Appleרגולציה של  .35.2.3

, עיקר הכנסותיה של החברה מגיעות ממפרסמים זה דוחנכון למועד  -  Google קוחתלות עקיפה בל .35.2.4

, אשר מספקת למפרסמים אלו הכנסות מהותיות על ידי Google Adsense for searchהמסתמכים על 

. סיום או אי חידוש של חוזי אספקת הטכנולוגיה ומאגר הפרסומות בבסיסו של סרגל הכלים שלהם

תקציבי הפרסום של אותן חברות וכתוצאה  להשפיע על עם חברות אלו יכולים Googleהתקשרות של 

 אינה מקור פרנסתן. Google ת להתקשר עם חברות אשרהחברה פועל מכך להשפיע על הכנסות החברה.

נכון למועד דוח זה, לחברה נצברות הכנסות משמעותיות מהפצת  -  Microsoftתלות עקיפה בלקוח .35.2.5

  Microsoft. שינוי ברגולציה על ידי InstallMacמוצרי החברה לרבות באמצעות   Bingקופסת החיפוש 

לפגוע בהכנסות החברה באופן משמעותי, וראו  יםעלולאו שינוי המתיחס באופן פרטני לפעילות החברה 

 לעיל.  12.4סעיף 

קיימת מצד תוכנה ברחבי האינטרנט תעבורה רבה, תוכנות  כאשר - התראות על ידי תוכנות אנטי וירוס .35.2.6

א מזוהה או אנטי וירוס מזהירות את המשתמש אודות תוכנה זו כהיותה תוכנה לא מוכרת או ל

החברה בודקת כל יום באופן אוטומטי את ההתראות ופונה באופן אקטיבי פוטנציאלית לא רצויה. 

. בנוסף, כל תוכנות החברה חתומות דיגיטלית, דבר תבאם מתקבל לחברות האנטי וירוס להסרת התראה

מרבית תוכנות האנטי וירוס  אשר מקל על תוכנת האנטי וירוס לזהות את התוכנה כלגיטימית.

מסתנכרנות אוטומטית ומורידות את ההתראה האמורה במידה והתוכנה עומדת בדרישות תוכנת האנטי 

 וירוס.

מאגרי המידע של החברה מצויים על שרתי מחשב ו/או  כל - תקשורת ומערכות מידע במערכות תלות .35.2.7

 התקשורת במערכות טכניים כשליםמערכות מחשוב ענן ופעילות החברה מתבצעת באמצעות האינטרנט. 

 על להשפיע עשויים Googleו/או הטלת מגבלות מטעם חברות ענק כדוגמת  הנתונים במערכות/או ו

 בפני פגיעות החברה מערכות. החברה של השירות מהירותיכולת החברה להתקשר עם גורמים אלו ו/או 

, טבע אסון של התרחשותו. בטלקומוניקציה ושיבושים חשמל הפסקות, שריפות, שיטפונות, טרור נזקי

 בשירות שיבושים. החברה שירותי את לשבש יכול אחר צפוי בלתי אירוע או החברה מתקני סגירת

"מחשוב ל מעבר ידי על זה סיכון מצמצמת החברה. לקוחותיה נאמנות את ולצמצם בחברה לפגוע עלולים

 . החברה של המידע במערכות לפגיעה הסיכון את מקטינים אשר" וכן יתירות בשרתיה, ענן

מול  החברההגידול החד בהכנסות בתחום החיפוש והפרסום באינטרנט מציב את  - בשוק יתר ריכוזיות .35.2.8

יתרון מונופולי  לאפשר ה. ריכוזיות יתר בשוק זה עלולהחברהאמצעים גדולים יותר משל  מתחרים בעלי

 חשבון השותפים הקטנים והבינוניים. לחברות הגדולות על

 חברהל ייחודיים םסיכוני .35.3

, כמפורט Perion/ClinetConnectנכון למועד הדוח, לחברה יש תלות בלקוח  – תלות בלקוח מהותי .35.3.1

 . לעיל 12.4בסעיף 

יכולת החברה להגדיל את מספר התקנות מוצרי החברה באמצעות רכישה נוספת של מדיה וערוצי שיווק  .35.3.2
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 החברהתלויים, בין היתר, ביכולת  החברהההכנסות העתידיות והרווח הנקי של  - נוספים ועלויות מדיה

 שיווק וערוצי מדיה של נוספת רכישה באמצעות החברה מוצרי של ההתקנותלהמשיך ולהגדיל את מספר 

להביא לידי שחיקת  יכולהאו לחילופין התייקרות בעלויות המדיה,   31ירידת שווי משתמש אולם. נוספים

 .ההתקנות במספר הגידולרווחיות מוצרי החברה ולהשפיע על 

ו/או מוצרים  שירותים - החברה לשירותי תחליפיים/או ו מתחרים מוצרים/או ו שירותים וייצור פיתוח .35.3.3

, עשויים להוות תחליף יעיל החברהאו תחליפיים, אם וככל שיפותחו על ידי מתחריה של מתחרים ו/

 בשווקי היעד.  החברה, ועלולים לנגוס בחלקה של החברהשמפתחת  ולשירותים למוצרים, טכנולוגיותל

 - מלקוחותיה תשלומיםבמועד ובהיקף גביית הללא תלות היא החברה לתשלום לשותפים  התחייבות .35.3.4

מתחייבת כלפי השותפים לתשלומים שונים בהתאם למודלי התמחור כפי שנקבעו בהסכמים החברה 

  היקף גביית התשלומים מלקוחות החברה.מועד ובעימם. זאת, ללא תלות ב

לעיל, החברה  10.1ף יכאמור בסע - במודל של חלוקת רווחים/חלוקת הכנסותחשיפה לעלויות ההפצה  .35.3.5

וצפויה להמשיך להגדיל את פעילותה על פי  הגדילה את פעילותה במודל של חלוקת רווחים/הכנסות

, החברה נושאת מראש בעלויות הפצה והכנסותיה נצברות לאורך זמןמודל זה, . על פי מודל עסקי זה

ת הוצאות החברה רושמת מבחינה חשבונאית א. מנות אצל המשתמשמוכתלות בשימוש בתוכנות המ

הפחתת ו/או הפסקת השימוש  ההפצה עם הוצאתן ואת ההכנסות הנוצרות לה לאורך זמן עם התהוותן.

בתוכנות הממומנות על ידי המשתמש עשויה לגרום לחברה להפסדים לנוכח הוצאות ההפצה שנשאה 

  בהם החברה. 

 : החברהלהלן טבלה המסכמת את מידת ההשפעה של כל גורם סיכון על 
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ההכנסות שינבעו  אתוהמבוצע על ידי לקוחות החברה המעריך את צפי ההכנסות כתוצאה מהתקנה של תוכנה ממומנת   אומדן 
 לך תקופות שונות. מהתקנת התוכנה. אומדן זה משתנה  בין לקוח ללקוח ובמה כתוצאהלמפתח התוכנה הממומנת 

 
 החברהההשפעה של גורם הסיכון על מידת 

 גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה השפעה
    מאקרו סיכוני

 וודאות ואי כלכלית האטה, במשק מיתון
 העולמי בשוק

+   

   + שערי המטבע  תנודות

   + ישראלית זהות
    ענפיים םסיכוני

  +   רגולציה

 חיפוש במנועי, בפלטפורמות רגולציה
 באינטרנט פרסום ברשתותו

  + 

 +   Appleשל  רגולציה

 +   Google בלקוח עקיפה תלות

 +   Microsoftעקיפה בלקוח  תלות

 +   וירוס אנטי תוכנות ידי על התראות

  +  תקשורת ומערכות מידע במערכות תלות

 +   בשוק יתר ריכוזיות

    להחברה ייחודיים סיכונים
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כל ההנחות והנתונים המפורטים לעיל הינם תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתו  -בטבלה 

שונים, ובחלקם על  מדעיים וטכנולוגיים, המבוססים בחלקם על פרסומים 1968 -בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

בכלל, אינו ודאי ואינו , בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם החברההערכות 

. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי החברהבשליטתה של 

שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך 

גורמים נוספים שינוי העדפות צרכנים ו/או /או ופיתוח המוצרים בשלבי הפיתוח השונים ו/או שיווק המוצרים 

 .דוחל זההתממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף /או ו החברהאשר אינם בשליטת 

בלקוח מהותי  תלות
Perion/ClientConnect 

  + 

 +    Microsoft  -תלות עקיפה ב

הפצה של מוצרי הקבוצה באמצעות 

  Google Adwordsפלטפורמת 
  + 

 באמצעות החברה מוצרי התקנות מספר
וערוצי שיווק  מדיה של נוספת רכישה

 נוספים ועלויות מדיה

  + 

 שירותים/או ו מוצרים של ייצור/או ו פיתוח
 החברה למוצרי תחליפיים

 +  

 היאלשותפים  לתשלוםהחברה   התחייבות
 התשלומים גביית ובהיקף במועדללא תלות 

 לגבות תשלומים מלקוחותיה.

 
+ 

  

 חלוקת של במודל ההפצה לעלויות חשיפה
 הכנסות/חלוקת רווחים

  + 



 1-ב

 

 פרק ב'
 2015 ,בדצמבר 31 ביום השנסתיימ לשנה לימיטד סומוטודוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

 ,נכבדים מניות בעלי

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

וני הפעילות של החברה את נתבדוח תקופתי זה )להלן: "הדוח התקופתי"( הרינו מתכבדים לסקור 

. דוח זה אושר )להלן ביחד: "תקופת הדוח"( חהדו ולתאריך ,2015 ,בדצמבר 31יום ב לשנה שהסתיימה

 .2016 ,במרץ 8על ידי דירקטוריון החברה ביום 

 2015תוצאות עקריות לשנת 

 6.2 -כעומת ל 8% -מיליון דולר )גידול של כ 6.7 -, עמדו על כ2015הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 

 .(2015מיליון דולר ברבעון השלישי של 

 1.9לעומת  10% -מיליון דולר )גידול של כ 2.1 -הרווח התפעולי לפני הפחתות ברבעון זה עמד על כ

 .(2015מיליון דולר ברבעון השלישי של 

 31.7 -לעומת כ 7%)קיטון של מיליון דולר  29.6 -רשמה החברה הכנסות בסך של כ, 2015בשנת 

מיליון  9.4 -לכגידול משמעותי בשורת הרווח התפעולי לפני הפחתות תוך  (2014בשנת מיליון דולר 

 .(2014בשנת  מיליון דולר 5.1 -כלעומת  84%גידול של דולר )

 .מיליון דולר במזומן מוגבל 1.3 -מזומנים, מתוך סכום זה כ מיליון דולר 11.7

 .2015בשנת  טפתמיליון דולר תזרים מזומנים מפעילות שו 7.4

 חלוקת דיבידנד

אלפי דולר. לפרטים נוספים  500דנד של יהחברה על חלוקת דיבהחליט דירקטוריון  2016במרץ  8ביום 

 לפרק א' בדוח התקופתי. 5ראו סעיף 

, החברה בקשר עם חלוקת הדיבידנד כאמור, הנהלת החברה מעריכה כי מגמת השיפור בהכנסות

ועד  2016צור המזומנים שלה נמשכת גם לתוך הרבעון הראשון של שנת בריווחיות החברה וביכולת יי

 2016, באופן שלהערכת הנהלת החברה הכנסות החברה בחודשים ינואר ובפברואר למועד דוח זה

מיליון דולר  1.8מיליון דולר והרווח התפעולי לפני הפחתות יסתכם בלפחות  5.5יסתכמו ללפחות 

 לחודשים האמורים.

כי מגמת  ובקשר להערכתה 2016בדבר הכנסות החברה בחודשים ינואר ופברואר  החברה תהערכ

, ברווחיות החברה וביכולת ייצור המזומנים שלה נמשכת גם לתוך הרבעון החברה השיפור בהכנסות

ואומדנים הצופים פני עתיד,  הערכותתחזיות,  הינן ,ועד למועד דוח זה 2016הראשון של שנת 

, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד 1968-ערך התשכ"חכהגדרתם בחוק ניירות 

 שלא עשויות אלו הערכותהתרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ו/או אינו בשליטתה של החברה. 

 אשר, שונים מגורמים כתוצאה, שהוערך מכפי שונה באופן להתממש או, חלקן או כולןלהתממש, 

 לדוח' א לפרק 35 בסעיף הנזכרים הסיכון מגורמי ואיל אי התממשות/או ו החברה בשליטת אינם

  .התקופתי

 רכישת חברת טרסר טיוד בע"מ )"טרסר"(

רטית ישראלית המתמחה חברה פ, השלימה החברה את רכישת חברת טרסר, 2016בינואר  5ביום 

   .בפתרונות פרסום בווידאו ובפרט ווידאו על גבי מובייל

 3.6 -מיליון ש"ח במזומן ומניות )כ 14 -באבני דרך, הינה עד כתמורת העסקה הכוללת, בכפוף לעמידה 
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מסך תמורת העסקה  75% -טרסר מהווה כפעילות בתוצאות  התשלומים המותניםמיליון דולר( כאשר 

חברת בת ל וטרסר הפכה מיליון ש"ח במזומן 2.1 -סך של כשולם הכוללת. במועד השלמת העסקה 

 .של סומוטו( 100%)בבעלות מלאה 

מימוש האסטרטגיה העסקית שלה. רכישת טרסר מהווה צעד רואה בעסקת הרכישה משום  מוטוסו

נוסף במימוש חזונה של סומוטו לדריסת רגל משמעותית בסביבת המובייל ובפרט בתחום הפרסום 

בוידאו. סומוטו מעריכה כי עסקת הרכישה תסייע לסומוטו בהמשך ההתרחבות לשוק המובייל ובשילוב 

 ע שנצבר על ידי טרסר בה, וכן בגיוס כוח אדם מומחה בתחום.  והטמעת היד

סומוטו פועלת להמשך התרחבותה העסקית בתחום הפרסום בוידאו גם בדרך של מיזוגים ורכישות, 

מהכנסותיה  50% -, כ2016במהלך שנת לגיוון מקורות ההכנסות ואזורי צמיחתה, על מנת שופועלת 

 3.4סעיף לתיאור המודל העסקי של טרסר ראו  המובייל והוידאו.המאוחדות ינבעו מפעילותה בסביבת 

 לפרק א' לדוח התקופתי. 

 הרחבת פעילות בסביבת המובייל

בסביבת המובייל ורואה בפעילות זו מנוע צמיחה  ההחברה מרכזת מאמצים בהרחבת פעילות

 עמדוילות המובייל הכנסות החברה מפע. הן ע"י צמיחה אורגנית והן ע"י מיזוגים ורכישות ,משמעותי

 הכנסות נרשמו בה 2014שנת  של לתקופה המקבילה, בהשוואה דולר מיליון 3.9 -כ על 2015בשנת 

  .אלפי דולר 800 -בסך של כ

 הודעת אפל

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

 "(.Apple)להלן "הודעות  לפרק א' לדוח התקופתי 8.9ראו סעיף ים נוספ

במהלך הרבעון הרביעי של השנה הצליחה החברה לשמור ואף להגדיל את קצבי הפצת מוצריה 

  למשתמשי הקצה ביחס לרבעון השלישי של השנה זו.

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

 הודעות 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 היערכותה את השלימה השני הרבעון במהלך לבנות תשתיות ההולמות הפצה מסיבית יותר.

 .כעת שקורה כפי בהפצה משמעותי

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

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

 כי מגמת השיפור בהכנסות בקשר להערכתה ,2016וידאו בשנת הפרסום בהכנסותיה הצפוי מפעילות 

ריווחיות החברה וביכולת ייצור המזומנים שלה נמשכת גם לתוך הרבעון הראשון של שנת , בהחברה

ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות  הערכותתחזיות,  הינן ,ועד למועד דוח זה 2016

, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו 1968-ערך התשכ"ח

 להתממש או, חלקן או כולןלהתממש,  שלא עשויות אלו הערכותו אינו בשליטתה של החברה. ודאי ו/א

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

  .התקופתי לדוח' א לפרק 35 בסעיף הנזכרים הסיכון מגורמי אילו
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הנתונים להלן כוללים נתונים ) 2015, בדצמבר 31ביום  ויימשנסת עיקרי תוצאות הפעילות לתקופות

 (: מאוחדים של הקבוצה

 7%-של כ קיטון) 2015בר בדצמ 31 יוםב שנה שהסתיימהלמאוחדות  הכנסות מיליון דולר 29.6 .א

  .(2014תקופה המקבילה בשנת ב 31.8כנסות של לעומת ה

בדצמבר  31ים שהסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשמאוחדות  הכנסות מיליון דולר 6.7

קיטון של מיליון דולר ברבעון שלישי של שנה זו ו 6.2לעומת הכנסות של  8%-גידול של כ) 2015

 .(2014מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת  14 -כ לעומת הכנסות של 52%-כ

, 2015בר בדצמ 31 יוםשהסתיימו ב לשנה הפחתות לפני מאוחד תפעולימיליון דולר רווח  9.4 .ב

מאוחד לפני  לעומת רווח תפעולי 84% -)גידול של כ מההכנסות 31.6%-שיעור של כ המהווה

  .(2014מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנת  5.1 -של כ הפחתות

שיעור של  המהווה, 2015לרבעון הרביעי של  הפחתות לפני מאוחד תפעולימיליון דולר רווח  2.1

 1.9 -של כ לפני הפחתות לעומת רווח תפעולי מאוחד 10.8% -)גידול של כ מההכנסות 31.3% -כ

מיליון דולר לעומת רווח  2.4 -של כ לעומת הרבעון השלישי של שנה זו וכן קיטוןמיליון דולר 

 .(2014מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת  4.5 -של כ מאוחד לפני הפחתות תפעולי

 .2015בדצמבר  31ה שהסתיימו ביום בשנ מיליון דולר תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 7.4 .ג

 .2015ברבעון הרביעי של  שוטפתמיליון דולר תזרים מזומנים מפעילות  2.3 .ד

 .מיליון דולר במזומן מוגבל 1.3 -מזומנים, מתוך סכום זה כ מיליון דולר 11.7  .ה

מיליון דולר, מיתרת ההלוואה לזמן קצר מתאגיד בנקאי  0.8 -, החברה פרעה כ2015במהלך שנת  .ו

 מיליון דולר, מיתרת ההלוואה לזמן ארוך. 0.5-סך של כו

דולר  אלפי 971 -כ 2015בחודש דצמבר מיליון דולר, מתוכם  2 -שילמה החברה כ 2015בשנת  .ז

נכון למועד דוח זה, לחברה לא נותרה כל כאמור לעיל,  בקשר עם רכישת חברת ג'ניו. ומיםכתשל

 התחייבות לשלם לניצעי ג'ניו.

אנשי מחקר  20מתוכם עובדים  49מועסקים עלויות, ליום הדוח בקבוצה  צמצוםהתיעלות ו .ח

 .2015בדצמבר  31עובדים ליום  75לעומת ופיתוח, 

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

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

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

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

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

עמוד בתנאים המפורטים באישור ובחוק, לרבות בקשר עם , בהינתן והחברה ת2018וכולל שנת 

באם לא תעמוד החברה בתנאים האמורים,  'ניו ושיעור הייצוא מסך הכנסות.בגכמות המועסקים 

 (.25% -, ליום הדוח26.5% -2015שיעור המס בו תחוייב החברה יהיה שעור מס חברות רגיל )

והחוק, הינה הפחתת שיעור המס האפקטיבי  'ניו בתנאי האישורג לעמידת בכפוףהשפעת האמור, 

 לפרק א' בדוח התקופתי. 26וראו גם סעיף  בו תישא החברה.

 חוציכוללים והפצת אפליקציות  פתרונותהדוחות הכספיים משקפים פעילות הקבוצה של  .י

ואינם כוללים את פעילות הוידאו שנרכשה  Win ,Apple Mac ,Android ,iPhone: פלטפורמות

 ביחד עם רכישת טרסר. 2016ר בחודש ינוא

נוספת  רכישה עסקת להשלים במטרהמאמצים  להשקיעממשיכה  החברה -ורכישות מיזוגים .יא

ובתחומי פעילות המשיקים  המובייל בסביבתכאמור  בעסקה בעיקר ומתמקדת, 2016במהלך שנת 
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  או.יהווידובפרט בתחום  לפעילות החברה

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

הדוח מירב הפעילות בתחום המובייל של החברה מתרכז  לתאריךגידול משמעותי בעתיד. נכון 

 בהפצת אפליקציות מובייל של מגוון מפתחים, מרביתם בתחום המשחקים.

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

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 מם מתמודדת החברה עיהאתגרים 

תקציבים משמעותיים ובמחירים תחרותיים מחד וסינון איכות שטחי הפרסום מאידך. החברה 

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

על גבי מובייל  והווידיאאו בכלל ותחום ירה זיהתה את תחום הווידכמו כן החב היא רוכשת. םאות

מהגדלת תקציבי פרסום הכוללים ווידאו לגולשי הרשת על המונע בפרט כתחום בעל צמיחה חזקה 

גבי המחשב ועל גבי המובייל. החברה החלה ותמשיך להשקיע בתחום זה מתוך כוונה לבנות אותו 

  .נים הקרובותשמעותי בשחים מווכמרכז הכנסות ור

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

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

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

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

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

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

 15% -מסתכם בכחום הפצת אפליקציות בסביבת מיקרוסופט ווינדוס הכנסות החברה מתשל 

  .מהכנסות החברה

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

, אשר כוללת בין היתר Googleשל הקשחת הרגולציה המתבצעת על ידי פלטפורמת הפרסום של 

ת שלא באתרים של מפתחי התוכנות וכן הגבלת קמפיינים פרסומיים הגבלת יכולת הפצת תוכנו

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

, בכפוף לכללים Googleומחייבת אותה למצוא פתרונות שוטפים ומתן מענה, בתיאום עם 

 .Googleשנקבעים על ידי 

מרכז חדשנות לתחום המדיה  2015ה בשלהי הרבעון השני של שנת החברה הקימ -מרכז חדשנות .טו

הדיגיטלית ותעשיית האינטרנט בו מפותחים מוצרים וטכנולוגיות שישמשו את החברה בפעילותה 

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

והמובייל, וכן  Apple- Mac נולוגיות לסביבותלמועד פרסום הדוחות מפתחת החברה מוצרים וטכ

בוחנת רכישת טכנולוגיות משלימות לפעילותה זו. החברה שואפת שמרכז זה יהווה מנוע צמיחה 

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

רית בג'ניו. ברבעון זה המשיך מרכז כראש מרכז החדשנות בנוסף לפעילותו הטכנולוגית והמוצ

החדשנות בפיתוח טכנלוגיות המאפשרות זיהוי כוונות שימוש והפיכת משימות יום יומיות 

מורכבות לפשוטות ונגישות ובנוסף החל בבחינה ותכנון של טכנלוגיות יחודיות המאפשרות 
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של למידה בקרב קונסילידציה ורפלקציה של אירועי תוכן כדי להפכם לתהליכי בעלי משמעות 

המשתמשים. כמו כן, מנהל מרכז החדשנות נפגש באופן שוטף עם חברות מתחומי פעילות החברה 

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

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

 צמצום( 3; )והוידאו  המובייל בתחום הפעילות הרחבת( 2; )החברה חזיתת על והשפעותיה 2016

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

 התממשותן אשר, 1968-"חהתשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע הינן חדשנות

 כאמור החברה הערכות כי וודאות כל . איןבלבד החברה שליטתב מצויה ואינה וודאית אינה

 ,היתר בין וזאת ,החברה ידי על שנצפו מכפי שונה באופן שתתממשנה או ,חלקן או כולן ,תתממשנה

ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון  החברה בשליטת שאינם חיצוניים בגורמים תלותם בשל

  תי.לפרק א' לדוח התקופ 35הנזכרים בסעיף 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד  .1

 Somotoוהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים בשם  2009בפברואר,  23החברה נוסדה בתאריך 

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

ון למועד הדוח, החברה פועלת נכבבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והפכה לחברה ציבורית. 

 -ו PC Win ,PC Mac ,Mobile Androidלמתן שירותי הפצה של תוכנות ואפליקציות בסביבת 

Mobile iOS .וכן בתחום הפרסו בוידאו, באמצעות חברת הבת טרסר טיוד כמפורט להלן  

 Genieoסומוטו ישראל בע"מ, טאבאטו בע"מ,  :, כדלקמןחברות בנות בבעלות מלאה ששלחברה 

Innovations Ltd. " :להלן(Genieo" " ג'ניואו") ,Terser Tude Ltd. " :להלן(Terser או "

, וכן סומוטו הונג 2016בינואר,  5"(, חברה פרטית ישראלית אשר נרכשה על ידי החברה ביום טרסר"

  , אשר טרם החלו בפעילות עסקית.  .Digital Cogs Inc -קונג ו

 

 ו פרק א' לדוח התקופתי. לתיאור עסקי התאגיד רא
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 מצב כספי .2

 :2015-ו 2014, בדצמבר 31 ימיםבין המצב הכספי של החברה פרטים על השינויים ב להלן

שהסתיימה  לשנה 
 בדצמבר 31ביום 

 החברה הסברי

 2015 
 

2014  

  ארה"ב אלפי דולר 
מתזרימי  נובע 2015 בדצמבר 31-ל 2014בדצמבר  31של החברה בין הימים המזומנים  מזומנים ושוויהגידול ביתרת ה .1.1 7,472 10,390 יתרת מזומנים ושווי מזומנים

 3.7, בניכוי תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות מימון בסך אלפי דולר 7,352-מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ
 אלפי דולר. 736 -מיליון דולר ובניכוי תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה בסך של כ

אלפי דולר, התאמה לרווח בסך של  3,516-מרווח נקי בסך של כ םבעיקר מורכבים רימי המזומנים מפעילות שוטפתתז .1.2
 823-וכן קיטון נטו של כ אלפי דולר 4,472-בסך של כ הנובעת מהפחתות נכסים בלתי מוחשייםאלפי דולר  3,836-כ

 זכאים אחרים. ספקים ו התחייבות למדען, אלפי דולר בשינויים בסעיפיי לקוחות,

דולר בתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות מימון שנובע בעיקרו מתשלום של  מיליון 3.7-כ של בסךכן, ישנו קיטון  כמו .1.3
אלפי  1,258וכן מפרעון חלקי של הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל בסך של  לשעבר'ניו גדולר לבעלי מניות  אלפי 1,971

 .בתקופה אלפי דולר 552-ל כדולר ותשלום ריבית לבנק האמור בסך ש

מהפקדת נובע  שעיקרולפעילות השקעה  אלפי דולר בתזרימי מזומנים ששימשו 736-בנוסף לאמור, ישנו קיטון של כ .1.4
 .וכן משינוי במזומן המוגבל של החברה אלפי דולר אצל אחד משותפיה העסקיים של החברה 212-סכום של כ

, נובע בעיקרו מקיטון בפעילות 2015 בדצמבר 31-ל 2014בדצמבר  31הימים בין ת של החברה הקיטון ביתרת הלקוחו .1.5 6,267 2,879 לקוחות
עם האמור יש לציין כי  בקשר .2014בהשוואה לחודשים נובמבר ודצמבר  2015בחודשים נובמבר ודצמבר  הקבוצה

ם ביחס למועד לחברה אין יתרות לקוחות מהותיים שגבייתם מוטלת בספק או כאלה אשר קיים עיכוב בגביית
 מוצגת בניכוי יתרות בין חברתיות. 2015 בדצמבר 31התשלום הרלוונטי ושלא הופרש בגינם. יתרת הלקוחות ליום 

אלפי  13,270 -האחד בגובה של כ .מייצג שני נכסים בלתי מוחשיים בערכם המופחת, שנוצרו בקשר עם רכישת ג'ניו .1.6 22,033 17,561 נכסים בלתי מוחשיים
אלפי דולר והמופחת  9,882והשני בגובה אלפי דולר(  10,742 -)נטו ליום המאזן בסך של כשנים  7חת על פני דולר והמופ

 274ונכס נוסף שנוצר בעסקת רכישת טאבאטו בגובה אלפי דולר(  6,587 -)נטו ליום המאזן בסך של כשנים  4על פני 
, 2015 בדצמבר 31ועד ליום  2015בינואר  1ה מיום . בתקופאלפי דולר( 182 -)נטו ליום המאזן בסך של כ אלפי דולר

 31אלפי דולר. במועד בו תסתיים הפחתת הנכס השני,  4,472-נרשמה הפחתה בגין הנכסים האמורים בסך של כ
 אלפי דולר לרבעון. 487 -שנים ממועד השלמת עסקת הרכישה של ג'ניו( תעמוד ההפחתה על כ 4) 2018 ,באוגוסט

 0.1 -מיליון דולר ובגין רכישת טאבאטו בסך של כ 10.7 -מייצג מוניטין שנוצר בקשר עם רכישת חברות ג'ניו בסך של כ .1.7 10,833 10,833 מוניטין
 מיליון דולר.
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, נובע בעיקרו 2015 בדצמבר 31 -ל 2014בדצמבר  31הקיטון ביתרת זכאים ויתרות זכות של החברה בין הימים  .1.8 9,687 5,741 זכאים ויתרות זכות
בהשוואה  2015מיליון דולר וכן מקיטון בפעילות החברה בחודשים נובמבר ודצמבר  1.9 -י מסים בסך של כמתשלומ

 .2014לחודשים נובמבר ודצמבר 
התחייבות בגין רכישת חברת 

 בת
ת , מייצגת את השווי הכלכלי ההוגן של היוון התחייבות החברה שנותרה לבעלי המניו2014בדצמבר  31היתרה ליום  .1.9 7,845 -

. לצורך חישוב השווי 2015ביוני  1ביום  שבוצעהלשעבר בג'ניו, בקשר לתשלום בדרך של הקצאת מניות החברה 
הכלכלי ההוגן של מרכיבי התשלום כאמור, התחשבה הנהלת החברה בעיקר על השפעת כללי חסימת הבורסה על שווי 

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

 .בגין רכישת החברה הבת , החברה פרעה את מלוא התחייבותה2015בדצמבר  31נכון ליום  .1.10
הלוואה מתאגיד בנקאי לזמן 

 קצר וזמן ארוך
נטילת הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל. יתרת  מייצגת את שווי התחייבות החברה בגין 2015בדצמבר  31ליום היתרה  .1.11 8,451 7,488

מיליון דולר בניכוי  9)המייצגת יתרת חוב מקורית של  מיליון דולר 7.7-החוב מייצגת יתרת חוב נומינלית בסך של כ
מיליון דולר מיתרת ההלוואה לזמן ארוך  0.5-ובניכוי תשלומי קרן של כאלפי דולר מקרן ההלוואה לזמן קצר   800

בניכוי שווי כלכלי של מניות אותן הקצתה החברה ושל מניות אותן ובנוסף  ( 2015רעה במהלך שנת אשר החברה פ
התחייבה החברה להקצות במסגרת נטילת ההתחייבות מהתאגיד הבנקאי, כאמור ואשר מוצגת בספרים בשוויה לפי 

 גין ההלוואות על בסיס שוטף.כמו כן, יש לציין כי החברה משלמת את תשלומי הריבית ב חישוב הריבית האפקטיבית.
התחייבות למדען לזמן קצר 

 וזמן ארוך
היתרה מייצגת תקבולים בגין תמיכת המדען שהתקבלו בעבר בחברה )ג'ניו(. ג'ניו מחויבת לשלם תמלוגים למדען  .1.12 452 204

. הקיטון בשיעורים שונים מהכנסות הנובעות ממוצרים פרי פיתוח נתמכי מדען עד גובה יתרת ההתחייבות כאמור
, נובע בעיקרו מתשלומים 2015 בדצמבר 31 -ל 2014בדצמבר  31ביתרת התחייבויות למדען של החברה בין הימים 

 אלפי דולר. 200-למדען בסך של כ
באטו. מייצג יתרת מס נדחה המחושב כנגזרת מיתרת הנכסים הבלתי מוחשיים שנוצרו בעסקאות רכישת ג'ניו וטא .1.13 5,814 4,641 התחייבות מס נדחה

 התחייבות זו מופחתת על פני אורך חיי הנכסים הבלתי מוחשיים בגינם נוצר ועל פי שיטת הקו הישר.
הון המיוחס לבעלי מניות 

 החברה
נובע מהנפקת  2014בדצמבר  31-, ל2015 בדצמבר 31הגידול ביתרת ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בין הימים  .1.14 17,016 25,989

 אלפי דולר. 3,516-אלפי דולר וכן מרווח נקי בתקופה בסך של כ 5,165-'ניו לשעבר בסך של כמניות לבעלי מניות ג
 

 תוצאות הפעילות .3

 . בדוח זה הכולל הרווח, ראה דוחות מאוחדים על 2015-ו 2014, 2013בדצמבר,  31ביום  ושהסתיימ יםלפרטים בדבר תוצאות הפעילות העסקית לשנ

 הסברי החברה בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2015 

 
2014 2013  
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  אלפי דולר 
השנים בין  7%-של כ קיטוןאלפי דולר המהווים  2,124-קטנו בכהכנסות החברה  22,080 31,755 29,631 הכנסות

נובע מקיטון בפעילות החברה בין התקופות  הקיטון בהכנסות .2014-ו 2015

החברה פועלת באופן  בנוסף לאמור (.PC- Windowsקר בסביבת יהאמורות, בע
  .תמידי לשיפור התנאים העסקיים בהתקשרות עם לקוחותיה

בין  1%-של כ קיטוןאלפי דולר המהווים  115-הוצאות עלות המכירות קטנו בכ 6,859 8,084 7,969 הוצאות עלות המכירות
 .2014-ו 2015השנים 

ה הפחתה בגין שני נכסים שנוצרו בקשר עם רכישת ג'ניו נרשמ ,2015 שנתבמהלך  - 1,509 4,472 הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
אלפי דולר  1,118 -כ) 4,472 -ונכס שנוצר בקשר עם רכישת טאבאטו בסך של כ

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

-אלפי דולר המהווים גידול של כ 428 -הוצאות מחקר ופיתוח של החברה גדלו בכ 1,902 3,287 3,715 מחקר ופיתוח אותהוצ
נובע בין התקופות  בהוצאות מחקר ופיתוח גידולה. 2014 -ו 2015 השניםבין  13%

גידול בהוצאות בקשר עם העסקת מ מהוצאות שנרשמו בחברת ג'ניו וכן בעיקר
 בקשר עם פעילות הקבוצה בסביבת המובייל.מפתחים נוספים 

אלפי דולר המהווים קיטון של  6,421 -הוצאות מכירה ושיווק של החברה קטנו בכ 9,428 13,380 6,959 ושיווק מכירה הוצאות
. הירידה בהוצאות מכירה ושיווק בתקופות אלה 2014 -ו 2015 השניםבין  48%-כ

, . כאמור לעילכן לקיטון בהוצאות שכרו Appleקשורה בין השאר להודעות 
את קצבי  להגדיל החברה החלה זו שנה שלוברבעון השלישי  שניה בשלהי הרבעון

וזאת בהשוואה לקצבי  Appleמוצריה המותקנים על ידי משתמשי  שלההפצה 

)לפרטים נוספים ראו סעיף  Apple הודעות ממועד החלמוצריה אלה  שלההפצה 
בנוסף לאמור החברה פועלת באופן תמידי לשיפור  פתי(.בפרק א' לדוח התקו 8.9

 התנאים העסקיים בהתקשרות עם שותפיה העסקיים.

אלפי דולר המהווים קיטון של  341 -הוצאות הנהלה וכלליות של החברה קטנו בכ 1,335 1,952 1,611 וכלליות הנהלה הוצאות
ליות בין התקופות . הקיטון בהוצאות הנהלה וכל2014 -ו 2015 השניםבין  17%-כ

נובע בעיקרו מקיטון בהוצאות משפטיות והוצאות יועצים וכן בקשר להוצאות 
ואינן קיימות בתקופה  2014שנרשמו בספרי ג'ניו בתקופה האמורה בשנת שכר 

 .2015האמורה בשנת 

  2,556 3,543 4,905 תפעולי רווח

רווח תפעולי לפני הפחתות 
 נכסים בלתי מוחשיים

9,377 5,052 2,556  
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ניו 'הומצא לג'ניו אישור מרשות המסים בישראל, המכיר בג 2015במהלך חודש יוני  .1.15 853 1,759 373 הוצאות מסים
 16%ניו תחויב בשיעור מס חברות מופחת של 'כמפעל תעשייתי ובהתאם לכך ג

המסים נטו מהוות  הוצאותבהנתן ותעמוד בתנאים מסוימים כמצויין לעיל. 
ות בניכוי הכנסות מיסים הנובעות מההכרה בג'ניו כמפעל הוצאות מיסים שוטפ

. ג'ניו 26.5%תעשייתי. החברה מחשבת את המיסים השוטפים לפי שיעורי מס של 
בוחנת את יכולת עמידה בתנאים שיזכו אותה בהטבת המס האמורה ועורכת 

 התאמות כנדרש.

  1,821 691 3,516 נקי רווח 

 

 )באלפי דולר ארה"ב(:  2015רבעונים לשנת  להלן תמצית תוצאות הפעילות לפי

 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 
 2015במרץ,  31 2015ביוני,  30 2015בספטמבר,  30 2015בדצמבר,  31 

 9,760 6,934 6,222 6,714 הכנסות ממכירות
 1,118 1,118 1,118 1,118 הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 2,642 2,436 1,529 1,362 הוצאות עלות המכירות
 1,000 1,078 828 808 הוצאות מחקר ופיתוח
 2,335 981 1,659 1,984 הוצאות מכירה ושיווק

 431 416 308 456 הוצאות הנהלה וכלליות
 2,234 905 780 986 תפעולי)הפסד( רווח 

 23 - 35 58 הכנסות מימון
 189 469 235 239 הוצאות מימון

 2,068 436 580 805 ם על ההכנסהלפני מסי)הפסד( רווח 
 595 (1,001) 540 239 מסים על ההכנסההוצאות )הכנסות( 

 1,473 1,437 40 566 נקי רווח

 תזרים מזומנים ומקורות מימון .4

 הסברי החברה בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2015 2014 2013  
  דולר אלפי 

  10,573 7,472 10,390 יתרת המזומנים



 10-ב

 

שנבעו  ם נטומזומני
 לות שוטפתיפעמ

אלפי  7,352 -, הסתכמו לכ2015מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בשנת  .1.16 1,331 7,106 7,352
דולר. תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת כאמור, נבעו בעיקר 

אלפי דולר  3,836 -אלפי דולר, גידול של כ 3,516-מרווח נקי בסך של כ
אינן כרוכות בתזרימי מזומנים בקשר שנובעים מהתאמות לרווח ש

בסך  להפחתות נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו בעיקר ברכישת חברת ג'ניו
, וכן קיטון בשינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות אלפי דולר 4,472-של כ

 -אלפי דולר לרבות בקשר עם תשלום מסים של כ 823-תפעוליים בסך של כ
  .2014מיליון דולר בגין שנת  1.8

נטו  תזרימי מזומנים
)ששימשו  השקעה מפעולות

 לפעולות השקעה(

 -, הסתכמו לכ2015 בשנתתזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעולות השקעה  .1.17 468 (18,218) (736)
אלפי דולר אצל  212-מהפקדת סכום של כונבעו בעיקרם אלפי דולר  736

לר אלפי דו 500 -של כוכן משינוי  אחד משותפיה העסקיים של החברה
 .במזומן המוגבל של החברה

 -הסתכמו לכ 2014תזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעולות השקעה בשנת 
אלפי דולר, שנבעו בעיקרם בקשר עם רכישת חברת ג'ניו בסך של  18,218

מיליון דולר המייצגים תשלום לבעלי המניות לשעבר בחברת ג'ניו  17.7 -כ
מנים שהתקבלו עם חברת ג'ניו מיליון דולר בניכוי מזו 23.7 -בגובה של כ

 מיליון דולר במועד רכישתה. 6-בסך של כ
 נטו שנבעו תזרימי מזומנים

)ששימשו  מפעולות
 מימוןלפעילות( 

 -, הסתכמו לכ2015תזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעולות מימון בשנת  .1.18 6,024 8,248 (3,743)
דולר לבעלי  יאלפ 1,971מתשלום של אלפי דולר, ואשר נבעו בעיקרם  3,743

וכן מפרעון חלקי של הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל  לשעבר'ניו גמניות 
 552-אלפי דולר ותשלום ריבית לבנק האמור בסך של כ 1,258בסך של 

 .אלפי דולר בתקופה

1.19.  

 8,248-הסתכמו לכ 2014תזרימי מזומנים נטו שנבעו מפעולות מימון בשנת  .1.20
הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל  אלפי דולר, שנבעו בעיקרם בקשר לנטילת

 מיליון דולר. 9-בסך של כ
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 פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרך ניהולם  .5

 לאורך כל תקופת הדו"ח לא חלו שינויים מהותיים כלשהם בסיכוני השוק של החברה, בדרכי

   ניהולם, במדיניות הסיכונים ובאחראי לניהול הסיכונים בחברה.

ומדווחת לדירקטוריון החברה על דרכי  הפיננסיים לעת את סיכוני השוקהנהלת החברה בוחנת מעת 

  הפעולה שבחרה. 

 האחראי על ניהול סיכונים (א)

אסף , מנכ"ל ודירקטור בחברה, רוןיבן גהאחראים בחברה לניהול סיכוני שוק הינם ה"ה 

ל סמנכ". ויהושע אברמוביץ, יו"ר דירקטוריון החברה סמנכ"ל הכספים של החברה ,יצחיאק

אחראי גם לניהול מדיניות השקעת המזומנים ושווי המזומנים במידת הכספים של החברה 

לפרטים אודות השכלתם וניסיונם  .הצורך, כפי שייקבע מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה

בפרק ד' לדוח  26ורו"ח יצחיאק ראו פרטים לפי תקנה  אברמוביץ מר, רוןיהעסקי של מר ג

 התקופתי.

  ני השוקתיאור סיכו (ב)

(, חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )סיכון מטבע חוץ החברהפעילויות 

כנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות סיכון אשראי וסיכון נזילות. ת

לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. ניהול 

סיכוני השוק של החברה הינם:  מי הסיכון הפיננסים בקבוצה מתבצע על ידי הנהלת הקבוצה.גור

לדוחות  12לתיאור סיכוני השוק ראו ביאור סיכון שער חליפין, סיכון אשראי וסיכון נזילות. 

 .2015לשנת הכספיים 

 מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק ואופן ניהולה (ג)

קטוריון החברה על דרכי רומדווחת לדי ת סיכוני השוקהנהלת החברה בוחנת מעת לעת א

 הפעולה שבחרה.

 דירקטוריון החברה קובע את דרכי הפעולה להנהלה, באשר לסיכוני השוק.

 אמצעי הפיקוח על ניהול מדיניות סיכוני שוק ואופן מימושה (ד)

חו קטוריון החברה מיישמת מנגנוני בקרה פנימית שיבטירהנהלת החברה, בהתאם להנחיות די

 מימוש המדיניות שהתווה הדירקטוריון.

, דן באופן ניהול סיכוני השוק אליהם חשופה 2016, במרץ 8דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 

 החברה, ואימץ את אופי פעולתה של הנהלת החברה המתוארת לעיל.

 דוח בסיס הצמדה של החברה (ה)

 : )אלפי דולר( 2015 ,בדצמבר 31מאזן הצמדה ליום 

  

   

 סה"כ "חש דולר  כסים שוטפיםנ

 מזומנים ושווי מזומנים

 

6,635 3,755 10,390 

 212 - 212  פיקדון לזמן קצר

 לקוחות

 

2,879 - 2,879 

 חייבים ויתרות חובה

 

20 93 113 

 13,594 3,848 9,746 סה"כ נכסים שוטפים

 נכסים לא שוטפים
   

 קדונותיפ

 

- 9 9 

 10,833 - 10,833  מוניטין
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 17,561 - 17,561  סים בלתי מוחשייםנכ

 1,322 72 1,250  מזומן מוגבל

 רכוש קבוע

 

- 147 147 

 מסים נדחים

 

- 597 597 

 30,469 825 29,644 סה"כ נכסים לא שוטפים

 התחייבויות 

 
   

 204 - 204  התחייבות למדען

 4,448 - 4,448  הלוואה מתאגיד בנקאי

 ותיםהתחייבות לספקים ולנותני שיר

 

971 96 1,067 

 4,674 3,458 1,216 זכאים ויתרות זכות

 10,393 3,554 6,839 סה"כ התחייבויות שוטפות

 התחייבויות לא שוטפות
   

 4,641 4,641 - התחייבויות בגין מסי הכנסה נדחים

 3,040 - 3,040 הלוואה מתאגיד בנקאי

 18,074 8,195 9,879 סה"כ התחייבות

 29,989 (3,522) 29,511 ויתרה מאזנית, נט

 

 )אלפי דולר(: 2014 דצמברב 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 

 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  רכישת חברת בת תמורה נדחית בגין

 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 - ייבויות בגין מסי הכנסה נדחיםהתח

 5,164 - 5,164 הלוואה מתאגיד בנקאי

 32,249 11,246 21,003 סה"כ התחייבות

 17,016 (9,847) 26,863 יתרה מאזנית, נטו
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 )אלפי דולר(: 2013 דצמברב 31מאזן הצמדה ליום 

 

  

 סה"כ "חש דולר 

 נכסים שוטפים
   

 יםמזומנים ושווי מזומנ

 

6,955 3,618 10,573 

 לקוחות

 

2,517 - 2,517 

 חייבים ויתרות חובה

 

5 158 163 

 13,253 3,776 9,477 סה"כ נכסים שוטפים

 נכסים לא שוטפים
   

 קדונותיפ

 

- 11 11 

 72 72 -  מזומן מוגבל

 רכוש קבוע

 

- 68 68 

 מסים נדחים

 

- 499 499 

 650 650 - סה"כ נכסים לא שוטפים

 יבויות התחי

 
   

 התחייבות לספקים ולנותני שירותים

 

36 77 113 

 2,506 649 1,857 זכאים ויתרות זכות

 630 630 - זכאים בגין שכר

 3,249 1,356 1,893 סה"כ התחייבות

 10,654 3,070 7,584 יתרה מאזנית, נטו

 

  ניתוח רגישות (ו)

סיכוני שער החליפין בין הדולר לשקל פעילות הקבוצה היתה חשופה ל 2013 -ו 2014, 2015בשנים 

החברות הבנות וכן מיתרת מזומנים החדש הנובעים מהעלויות התפעוליות בשקלים חדשים של 

. אילו התחזק שער הנקובים בשקלים חדשים והמוחזקים על ידי החברה האם והחברות הבנות

, ואילו כל 2013 -ו 2014, 2015 בכל אחת מהשנים 5%-החליפין הממוצע בין השקל החדש לדולר ב

 2014)בשנת  אלפי דולר  141 -נמוך בכ 2015יתר המשתנים נותרו קבועים, היה הרווח לשנת 

אלפי  82 -בהפסד של קיטון 2013אלפי דולר ובשנת  359של  ברווח קיטוןהיתה  הרווחההשפעה על 

 דולר(. 

 

 

 אומדנים חשבונאים קריטיים .6

לדוחות  2כאמור בביאור  םבינלאומייהכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לכללי חשבונאות 

 מבחן רגישות לשינויים       

 בשער הדולר/שקל

 מהשינוירווח )הפסד(       

עלייה  של          

5% 

ירידה  של  

5% 

     

 141  141      2015, בדצמבר 31נכון ליום  

 359  359      2014בדצמבר,  31נכון ליום  
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דורשת מהנהלת החברה לערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על חברה, הכספים של ה

  הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים.

האומדנים וההנחות החשבונאיים המשמשים בעריכת הדוחות הכספיים נבחנים באופן שוטף 

ומתבססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים, לרבות אירועים עתידיים אשר התרחשותם צפויה 

 דה סבירה לאור הנסיבות הקיימות. במי

נדיר שאומדנים  ,החברה מבצעת אומדנים והנחות לגבי התרחשויות עתידיות. מעצם טבעם

 חשבונאיים אלה יהיו זהים לתוצאות בפועל.

ירידת ערך לבחינת ת שווי בלתי תלוי לשם ביצוע הערכחיצוני ך שווי החברה התקשרה עם מערי

בהתאם להערכת   .2015בדצמבר  31ם המאוחדים של החברה ליום מוניטין הרשום בדוחות הכספיי

 השווי, לא נדרשה הפחתה בשווי המוניטין כפי שנרשמה בדוחות הכספיים. 

ב)ט( 8להלן נתונים הנדרשים בקשר עם הערכות השווי, המצ"ב לדוח זה בהתאם להוראות תקנה 

 :1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 ערך מוניטיןת בחינ נושא ההערכות

מועד ההתקשרות עם מעריכי 
 השווי

 2016 פברואר

 2016 מרץ הסכמה לצירוף ההערכות
 2015בדצמבר  31 עיתוי ההערכות

שינוי נושא ההערכות סמוך לפני 

 מועד ההערכות

 לא רלבנטי

 כמפורט בגוף העבודות המצורפות שווי נושא ההערכות

 Variance Economic Consultingחברת  פייניוזיהוי המעריך ומא

 Variance Economic Consultingחברת  מעריכי השווי

למעריכים אין עניין אישי בחברה ואינם תלויים בחברה,  תלות במזמין ההערכות

 1955-כמשמעותו של המונח בחוק רואי החשבון, תשט"ו

 ותקנות שהותקנו לפיו. 

 עבודות המצורפותכמפורט בגוף ה מודל ההערכות

 כמפורט בגוף העבודות המצורפות הנחות העיקריות בבסיס ההערכות

 תגמולים לנושאי משרה בכירה  .7

תואם את מדיניות התגמול ו הדוחותלתקנות  21בהתאם לתקנה הינו גמול נושאי המשרה בחברה 

רק ד' לדוח לתקנות הדוחות ראו פ 21לפירוט בדבר התגמולים שניתנו בהתאם לתקנה של החברה. 

  .התקופתי

  תרומות .8

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

החליטה החברה להגדיל את  2015בשנת ש"ח לגופים שונים לפי החלטת מנכ"ל החברה.  3,000

עד ווח הנוכחית ומתחילת שנת הדיוש"ח בחודש  5,000 -תקרת התרומות החודשית עד לסכום של כ

  תרומות.אלפי ש"ח ל 41-כחולקו למועד פרסום דוח זה 

 מסגרות אשראי, בטוחות ואמות מידה פיננסיות  הסכם .9

החברה התחייבה כי יתרות המזומנים בחשבונות הבנק  -אמות מידה בגין הסכם מסגרות האשראי

הסכום האמור יכלול  של הקבוצה בתאגיד הבנקאי לא יפחתו משני מיליון דולר ארה"ב בכל עת.
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, אישר 2015במאי,  17דולר ארה"ב. ביום אלפי  750פיקדון שהחברה שיעבדה כבטוחה בסכום של 

את שינוי מנגנון השעבוד האמור כדלקמן: החברה תוכל את הגדלת הפקדון ודירקטוריון החברה 

לאחר  הלן,לעל פיקדון החברה כמפורט  אלפי דולר 750 -הנוסף מעבר ל השעבודחלק להסיר את 

, הגדילה החברה את 2015בנובמבר  17ביום מתוך ההלוואה לזמן ארוך.  דולרמיליון  1.75פירעון של 

אלפי דולר באופן שלאחר ההגדלה כאמור יתרת הפקדון  500-הסכומים המשועבדים לטובת הבנק ב

 .אלפי דולר 1,250המשועבד עמדה על סכום של 

 פרק א' לדוח התקופתי. ל 25.1שראי ראו סעיף כם מסגרות האלפרטים נוספים אודות הס

 תכנית רכישה .10

מניות רדומות אשר נרכשו במסגרת תכנית רכישה  301,385-נכון למועד הדוח, החברה מחזיקה ב

. נכון למועד הדוח, לחברה אין תכנית רכישה 2014והופסקה באוגוסט  2013אשר אומצה בדצמבר 

 בתוקף לניירות ערך החברה.

 , במסגרתן2015אשר הסתיימו במהלך חודש אוקטובר תכניות רכישה פרטניות לפירוט בדבר 

התקשרו דירקטורים ונושאי משרה בחברה בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר "הגנת נמל 

 .  התקופתי לפרק א' לדוח 4מבטחים", ראו סעיף 

 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .11

המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית  ,ברהעל פי החלטת דירקטוריון הח

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

 שלה והיקפה. 

רון )מנכ"ל ודירקטור( ומר ינכון למועד הדוח, מר יהושע אברמוביץ )יו"ר הדירקטוריון(, מר בן ג

ים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית. לפרטים בדבר השכלתם צ( הינם דירקטורמיכאל אבני )דח"

 והכשרתם ראו פרק ד' לדוח. 

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

 לפרטים בדבר השכלתהגב' אתי וידבסקי מכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. הבלתי תלויים. 

  והכשרתה ראו פרק ד' לדוח.

  בדבר מבקר פנים בחברה גילוי .12

, הודיע מר אהרון מיכאלי, אשר כיהן כמבקר הפנימי של החברה, על סיום 2016במרץ,  6ביום 

 . בכוונת החברה לפעול למינויו של מבקר פנימי בהקדם. 2016במרץ,  31כהונתו החל מיום 

מי שמונה לפי התוספת הרביעית של תקנות ניירות ערך להלן יובאו הפירוט הנדרש לגבי המבקר הפני

 :1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

 אהרון מיכאליח "רושם המבקר הפנימי בתאגיד: 

אהרון מיכאלי מסר  רו"ח .31.3.16תאריך סיום כהונה צפוי: . 21.11.13תאריך תחילת הכהונה:  (א)

רת על ידי עורך דין כי ככל הידוע לו הוא הצהרה חתומה המאוש 2013בנובמבר  11לחברה ביום 

 )ה( להלן:-עומד בתנאים הנקובים בס"ק )ג(

 1992-)א( לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב3המבקר הפנימי עומד בכל תנאים הקבועים בסעיף  (ב)

 "(.חוק הביקורת הפנימית)להלן: "

 8הוראות סעיף וכן ב 1999-)ב( לחוק החברות התשנ"ט146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף  (ג)

 לחוק הביקורת הפנימית.

המבקר הפנימי הינו שותף במשרד רואי חשבון, אשר ככל הידוע למבקר הפנימי ולחברה,  (ד)



 16-ב

 

המשרד האמור מספק שירותים פיננסיים הכוללים עריכת דוחות כספיים בעניינם האישי של 

ין למבקר הפנימי בעלי שליטה ונושא משרה נוסף בחברה. ככל הידוע לחברה ולמבקר הפנימי, א

קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או גוף הקשור אליה. 

 המבקר הפנימי מסר בהצהרתו כי אין באמור לעיל כדי ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו זה. 

  .החברה של ערך בניירות מחזיק אינוהמבקר הפנימי  (ה)

נו שותף במשרד רואה חשבון מבקר הפנימי היהכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד: ה (ו)

 בשנה בתחום זה, וכן משמש כמבקר פנימי בחברות ציבוריות נוספות.  16-ובעל ניסיון של כ

, נערכה ישיבת ועדת ביקורת לדון בממצאי תכנית המבקר הפנימי בנושא 2015במרץ,  30ביום  (ז)

ביום  נהלים בנושא. כמו כן,  ואומצו המלצות לגיבוש 2015-2016סקר הונאות ומעילות לשנים 

, הציג מבקר הפנים את מסקנותיו בנושא ביקורת מערכות מידע ואבטחת 2016בפברואר,  3

 מידע בחברה. 

שכר ומשאבי אנוש, מכירות צפוי מבקר הפנימי לבחון את הנושאים הבאים:  2016בשנת  (ח)

ערכות מידע ופיתוח עסקי, ממשל תאגידי ומעקב אחרי המלצות המבקר הפנימי בנושא מ

 ואבטחת מידע בחברה.

החברה שעה ש"ח ל 210: שכרו של מבקר הפנים הינו והיקף עבודתו של מבקר הפניםשכרו  (ט)

להערכת דירקטוריון החברה תגמול המבקר  .2016שעות לשנת  200-של כ צופה היקף עבודה

הפנימי הפנימי הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר 

הינו סביר  2016כמו כן, דירקטוריון החברה סבור כי היקף השעות לשנת  בעריכת הביקורת.

 ביחס לחברה, פעילותה וגודלה. 

דירקטוריון החברה הסמיך את , 2013בנובמבר,  21ביום זהות הממונה על המבקר הפנימי:  (י)

 ועדת הביקורת של החברה להיות הממונה על המבקר הפנימי.

גישה חופשית לכל נתוני החברה,  מילמבקר הפניהחל ממועד מינויו תינתן : גישה למידע (יא)

 9שבבעלות החברה, לרבות לנתונים כספיים כאמור בסעיף מתמדת ובלתי אמצעית לכל מידע 

 .1992 –לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 

  החברה של המבקר החשבון רואה שכרבדבר  גילוי .13

 ושעות הכולל השכר פירוט, PWC Israelלחברה על ידי חברת  שירותי רואה החשבון המבקר ניתנים

 :כדלקמן הינו 2015-ו 2014 לשנים החשבון רואי הועסקובהן ש העבודה

 2014 שנת 2015 שנת השירותים

 שעות עבודה אלפי דולר שעות עבודה אלפי דולר 

 2,058 68 2,348 70 שירותי ביקורת

 

 הליך אישור הדוחות הכספיים .14

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

 משלושהמורכבת הועדה לאישור הדוחות הכספיים , (״כספיים דוחות אישור תקנות״: להלן) 2010

בעל מיומנות חשבונאית ) דח״צ -מיכאל אבני מר, )יו"ר הועדה( דח״צ -מר איתן בנימיני - חברים

. לפירוט בדבר השכלתם וניסיונם ראו פרק (דירקטורית בלתי תלויההגב' אתי וידבסקי )ו( ופיננסית

  ד' לדוח. 
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 6 -ה ביוםמועד כינוס ישיבת הועדה  לפניימים  3 -כטיוטת הדוחות הכספיים נשלחו לחברי הועדה 

 מהותיות עסקאות לרבות, הכספי בדיווח מהותיות סוגיות וחנתב הביקורת ועדת .2016 ,במרץ

 שיושמו הקריטיים והאומדנים המהותיות ההערכות את, והיו במידה, הרגיל העסקים במהלך שאינן

 יישום ואת בה שחלו ושינויים שיושמה החשבונאית המדיניות, הנתונים סבירות, הכספיים בדוחות

 של שונים היבטים בוחנת ביקורת ועדת. להם הנלווה ובמידע הכספיים בדוחות הנאות הגילוי עקרון

 סיכונים על הדיווח כדוגמת) הכספיים בדוחות המשתקפים כאלה הן, סיכונים וניהול בקרה

 ועדת דורשת, הצורך במקרה. הכספיים הדוחות של מהימנותם על המשפיעים כאלה והן( פיננסיים

 .בחירתה לפי נושאים בפניה יסקרו כי הדוחות

 אתי' והגב בנימיני איתן, אבני יכאלמ ה״ה נכחו, 2016, במרץ 6 -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 תהדוחו 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 2016 ,במרץ 8 -ה ביום

ההתפתחויות העיסקיות של החברה, השינויים בשוק, התפתחויות טכנולוגיות וסקירת מתחרים.  

 הכספי מצבה, החברה של הכספיות התוצאותאת  סמנכ"ל הכספיםו כן, במהלך הישיבה הציג כמ

 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 5-כ, 2015, בדצמבר 31ליום  הדירקטוריון

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

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

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

 הדיון לאחר. הכספיים חות"לדו בקשר סוגיות לגבי החברה של ונייםהחיצ 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 תהחלט את לאמץ החליט החברה דירקטוריון. ההמלצות מורכבות היקף לאור

 .החברה של הכספיים חות"הדו

 ,במרץ 8 -ה מיום הדירקטוריון בישיבת אושרו 2015 דצמברב 31 ליום החברה של הכספיים הדוחות

, מנכ"ל הדירקטוריון, מר יהושע אברמוביץ יו"ר: הבאים הדירקטורים נכחו האמורה בישיבה. 2016

, הגב' )טלפונית( גיות ודירקטור החברה מר איל יעקבהחברה ודירקטור, מר בן גירון, סמנכ"ל טכנולו

אתי וידבסקי, דירקטורית בלתי תלויה, מר מיכאל אבני, דירקטור חיצוני ומר איתן בנימיני, 

רואי נציג המבקר הפנימי, , סמנכ"ל הכספים רו"ח אסף יצחיאק השתתפו כן כמודירקטור חיצוני. 

  החשבון ועורכי הדין של החברה.
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 2016, במרץ 8 תאריך:

 

 מר יהושע אברמוביץ  מר בן גירון

 יו"ר דירקטוריון  מנכ"ל ודירקטור
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 לימיטד סומוטו
 

 2015דוח שנתי 

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 

  

 2 ביקורת הדוחות הכספיים המאוחדים -לבעלי המניות  דוח רואה החשבון המבקר

  הדוחות הכספיים המאוחדים בדולר של ארצות הברית )דולר(:

 3  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 4 הכולל הרווח על מאוחדים דוחות

 5 בהון השינויים על מאוחדים דוחות

 6-7  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

 8-42 המאוחדים הכספיים לדוחות אוריםיב
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 דוח רואה החשבון המבקר

 לבעלי המניות של

 סומוטו לימיטד

 
 

 2015בדצמבר  31החברה( לימים  -ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של סומוטו לימיטד )להלן 
אחת משלוש השנים בתקופה ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל  2014-ו

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו . 2015בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
 היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
מכלל הנכסים  18%-נו את הדוחות הכספיים של חברה בת שאוחדה אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כלא ביקר

מכלל ההכנסות המאוחדות לשנה  40%-, והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ2014בדצמבר  31המאוחדים ליום 
אה חשבון אחר שדוחותיו הומצאו . הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי רו2014בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה, מבוססת על דוחות רואה החשבון האחר.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה -. על1973-התשל"גשל רואה חשבון(, 

סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות 
ושמו ושל האומדנים בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שי

המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. 
 אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואה החשבון האחר מספקים בסיס  נאות לחוות דעתנו.

 
צוין לעיל, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים לדעתנו, בהתבסס על ביקורתינו ועל הדוחות של רואה החשבון האחר כמ

 2015בדצמבר  31באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 
ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  2014-ו

( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )2015בדצמבר  31ביום 
 .2010 -שנתיים(, התש"ע 
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 לימיטד סומוטו

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 

 בדצמבר 31ליום   

 2014 2015 אוריב 

 דולראלפי   

     שוטפים:נכסים 
 7,472  10,390   5 מזומנים ושווי מזומנים

 - 212   פקדונות לזמן קצר
 897  -  )ב(12 מכשיר פיננסי נגזר

    חייבים ויתרות חובה:
 6,276  2,879  6 , נטולקוחות

 87  113  7 חייבים אחרים

   13,594  14,732 

    נכסים לא שוטפים:
 13  9   פקדונות

 822  1,322  )א( 15 מוגבלמזומן 
 22,033  17,561  9 נכסים בלתי מוחשיים

 10,833  10,833  4 מוניטין
 179  147  8 , נטורכוש קבוע

 653  597  )ב(14 מסים נדחים

   30,469  34,533 

 49,265  44,063   סך נכסים

    התחייבויות שוטפות:
 7,845  -  4 התחייבות בגין רכישת חברת בת

 3,287  4,448  10 הלוואה מתאגיד בנקאי
 452  204  )ג(15 התחייבות למדען

    זכאים ויתרות זכות:
 3,257  1,067  )א(11 ספקים ונותני שירותים

 6,430  4,674  )ב(11 זכאים אחרים

   10,393  21,271 

    :התחייבויות שאינן שוטפות
 5,164  3,040  10 הלוואה מתאגיד בנקאי

 5,814  4,641  (ב)14 מסים נדחים

   7,681  10,978 

    ערבויות והתקשרויות 

 32,249  18,074  15 סך התחייבויות

   16 הון המיוחס לבעלי מניות החברה:
    הון מניות 

 13,734  19,445   פרמיה על מניות, נטו
 1,303  1,293   קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות

 377  377   כתבי אופציה תקבולים בגין
 1,740  5,256   יתרת רווח 
 244  -  ב10 תן הנפקת מניות עתידיקרן הון בגי

 (382) (382)  עלות מניות החברה המוחזקות בהחזקה עצמית

 17,016  25,989   סך הון

 49,265  44,063   סך התחייבויות והון

 
 

     

 אברמוביץ  יהושוע
  יו"ר הדירקטוריון

 בן גירון 
  מנכ"ל ודירקטור

 אסף יצחיאק
 סמנכ"ל כספים

 
 

 2015 סבמר  8תאריך אישור הדוחות הכספיים ע"י דירקטוריון החברה: 
 

  .אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםיהב
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 לימיטד סומוטו

 מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 
 
 

 בדצמבר 31-שנה שהסתיימה ב  

 2013 2014 2015 אוריב 

 אלפי דולר  

 

 22,080  31,755 29,631  הכנסות ממכירות

    (א)17 :ותריהוצאות עלות המכ
 -  1,509 4,472  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 6,859  8,084 7,969  אחרות

 1,902  3,287 3,715 (ב)17 הוצאות מחקר ופיתוח

 9,428  13,380 6,959 (ג)17 הוצאות מכירה ושיווק

 1,335  1,952 1,611 (ד)17 הוצאות הנהלה וכלליות

     

  24,726 28,212  19,524 

 2,556  3,543 4,905  תפעולי רווח

 152  45 116 (ה)17 הכנסות מימון

 34  1,138 1,132 (ה)17 הוצאות מימון

 (118) 1,093 1,016 )ה(17 , נטו)הכנסות( מימוןהוצאות 

 2,674  2,450 3,889  לפני מסים על ההכנסה רווח 

 853  1,759 373 14 המסים על ההכנס

 1,821  691 3,516  רווח נקי

     

רווח נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 

    18 (:בדולר)

 0.046 0.015 0.055  בסיסי למניה רווח נקי

 0.044 0.014 0.051  מדולל למניה רווח נקי

 
 
 
 
 
 
 
 

 המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים אוריםיהב
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 לימיטדסומוטו 

 נויים בהוןידוחות מאוחדים על הש

 

 

הון מניות 
 רגילות

פרמיה על 
 מניות

בגין  הון קרן
תשלום 
מבוסס 
 מניות

תקבולים 
בגין כתבי 

 אופציה

קרן הון בגין 
הנפקת 
מניות 
 עתידית

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בהחזקה 

 עצמית
רווח יתרת 

 סך ההון ()הפסד

 אלפי דולר 

 
 2,050  (522) -  - - 603  1,969 - 2013 בינואר 1יתרה ליום 

          :2013 שנתתנועה במהלך 
בניכוי עלויות הנפקה, הנפקת הון מניות וכתבי אופציה, 

 6,330  -  -  - 377  5,953 - (7)א()16 -( ו6)א()16ראה ביאור 
 2  -  -  -  (40) 42 - מימוש כתבי אופציה

הטבת מס בגין הוצאות הנפקה שהוכרו במסגרת ההון 
 176  -  -  - - -  176 - העצמי

 (58)  (58) - - -  - - רכישת מניות החברה המוחזקות בהחזקה עצמית
 1,821  1,821  -  - - -  - - רווח כולל לתקופה

 (250) (250) -  - - -  - - דיבידנד ששולם

 583  -  -  - - 583  - - לעובדים ונותני שרותים אופציות בהענקתמרכיב הטבה 

 10,654  1,049  (58) - 377 1,146  8,140 - 2013 דצמברב 31יתרה ליום 
  -  -  - - -     :2014 שנתתנועה במהלך 

 11  -  -  - - (249) 260 - מימוש כתבי אופציה
 5,468  -  174  - - -  5,294 - 4הנפקת מניות בגין צירופי עסקים, ראה ביאור 

 244  -  204  - - -  40 - ב10הנפקת מניות, ראה ביאור 
 (702) -  (702) - - -  - - רכישת מניות החברה המוחזקות בהחזקה עצמית

 691  691  -  - - -  - - רווח כולל לתקופה
 244  -  -  244 - -  - - ב10קרן הון בגין הנפקת מניות עתידית, ראה ביאור 

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

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

          :2015 שנתתנועה במהלך 
 38  - - - - (264) 302 - מימוש כתבי אופציה
, ראה 2014רכישת חברת בת בשנת הנפקת מניות בגין 

 5,165  - - -  - 5,165 - 4ביאור 
 3,516  3,516  - - - - - - רווח כולל לתקופה

 -  -  - (244) - - 244 - ב10קרן הון בגין הנפקת מניות עתידית, ראה ביאור 

 254  -  - - - 254  - - לעובדים ונותני שרותים אופציות בהענקתמרכיב הטבה 

 25,989  5,256  (382) - 377 1,293  19,445 - 2015 דצמברב 31יתרה ליום 

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

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

 
 בדצמבר 31-שנה שהסתיימה ב 

 2015 2014 2013 

 דולראלפי  

 

    

      - שוטפות מפעילויות מזומנים תזרימי
 1,331  7,106  7,352  א' נספח, ראה שוטפת לותיפעמ שנבעומזומנים נטו 

    

    השקעה: מפעולותתזרימי מזומנים 
 (37) (108) (28) רכישת רכוש קבוע

 583  502  - מימוש פיקדון
 -  (6,185) - 4רכישת חברות בנות, בניכוי מזומנים שנרכשו, ראה ביאור 

 - (11,675) - )ב(4פרעון תמורה נדחית בגין צירוף עסקים, ראה ביאור 
 (72) (750) (500) מזומן מוגבלשינוי ב

 (6) (2) (208) השקעה בפקדונות

 468  (18,218) (736) השקעה (לפעילותשנבעו מפעילות )ששימשו מזומנים נטו 

    

    מימון: מפעולותתזרימי מזומנים 
 -  -  (552) ריבית ששולמה

 6,330  -  - תמורה מהנפקת הון מניות וכתבי אופציה, לאחר ניכוי עלויות הנפקה
 -  8,939  -  10נטילת הלוואה מתאגיד בנקאי, ראה ביאור 

   (1,258) פרעון הלוואה מתאגיד בנקאי
 (250) -  - דיבידנד ששולם

 - - (1,971) )ב(4, ראה ביאור פרעון תמורה נדחית בגין צירוף עסקים
 (58) (702) - מניות החברה המוחזקות בהחזקה עצמיתרכישת 

 2  11  38  מימוש כתבי אופציה

 6,024  8,248  (3,743) מימון )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות

    

 7,823  (2,864) 2,873  במזומנים ושווי מזומנים)קיטון( גידול 

 2,615  10,573  7,472  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 135  (237) 45  מזומניםמהפרשי שער בגין מזומנים ושווי )הפסדים( רווחים 

 10,573  7,472  10,390  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 )המשך( דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 

 בדצמבר 31-שנה שהסתיימה ב 

 2015 2014 2013 

 דולראלפי  

 

      :לפעולות ששימשו נטו מזומנים - 'א נספח

 1,821  691  3,516  לשנהרווח 

  3,516  691  1,821 

    התאמות בגין הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים:
 30  37  60  פחת 

 -  1,509  4,472  הפחתות
 (310) (57) 56   בנכס מס נדחה (גידולקיטון )

 -  826  155  4שינוי בהתחייבות בגין רכישת חברת בת, ראה ביאור 
 -  5  33  שינוי בשווי הוגן נגזרים פיננסים

 -  (394) (1,173) שינוי בעתודה למס בגין נכסים בלתי מוחשיים
 - - 847  נטו אחרות הוצאות מימון

 (135) 237  (45) מהפרשי שער (רווחיםהפסדים )

 583  406  254   תשלום מבוסס מניותסכומים שנזקפו בגין 

  4,659  2,569  168 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
 (840) (1,423) 3,397  בלקוחות (גידולקיטון )
 (81) 99  (26) אחריםבחייבים  (גידולקיטון )

 -  (8) (248) קיטון בהתחייבות למדען
 66  3,259  (2,190) בספקים ונותני שירותים)קיטון(  גידול

 197  1,919  (1,756) בזכאים אחרים)קיטון(  גידול

 (823)  3,846 (658) 

 1,331  7,106  7,352  שנבעו מפעילות שוטפת, נטומזומנים נטו 

 
 תזרימי המזומניםמידע נוסף על  - ב' נספח

 
 2,029-כמיסים בסך  שילמה הקבוצה 2013 -ו 2014, 2015בדצמבר  31שנסתיימו בימים ם בשני

 בהתאמה. דולר אלפי 701 -וכ דולראלפי  414 -כ אלפי דולר,
 
 פעילות מימון שלא במזומן: -נספח ג' 
 

, פרעה החברה את התחייבותה להנפקת מניות 2015ר דצמבב 31בשנה שנסתיימה ביום  .א
לבעלי מניות ג'ניו לשעבר, הכוללת תמורה במניות החברה המוצגות במסגרת ההון העצמי, 

וצג בנכסים שהאלפי דולר, לרבות, סגירת מכשיר פיננסי נגזר  5,165 -בסכום נטו של כ
 .ב4ראה ביאור אלפי דולר,  864 -שוטפים, בסכום של כ

 
, פרעה החברה את התחייבותה להנפקת מניות 2015בדצמבר  31שנסתיימה ביום בשנה  .ב

 ב.10, ראה ביאור עתידית לתאגיד בנקאי בישראל המוצגות במסגרת ההון העצמי
 

ויצרה  .Tabatoo Ltdחברת  החברה את, רכשה 2014ר בדצמב 31בשנה שנסתיימה ביום  .ג
במסגרת  ומוצגות ת בהחזקה עצמיתנכס בלתי מוחשי אל מול עלות מניות החברה המוחזקו

 א.4ראה ביאור אלפי דולר,  174-ההון העצמי, בסכום של כ
 

 תמורהבלרבות ג'ניו ת חבר החברה את, רכשה 2014ר בדצמב 31בשנה שנסתיימה ביום  .ד
 אלפי דולר 5,294-, בסכום של כבשוויה ההוגן במסגרת ההון העצמי המוצגות מניות החברהב

 ב.4ראה ביאור , אלפי דולר 17,792-ונטילת התחייבות בסכום של כ
 

, יצרה החברה נכס מס אל מול הפרמיה על מניות 2013בדצמבר  31בשנה שנסתיימה ביום  .ה
 אלפי דולר. 176-ן העצמי, בסכום של כבגין הוצאות הנפקה שהוכרו במסגרת ההו
 

 המאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים אוריםיהב



 לימיטד סומוטו

 ים לדוחות הכספיים המאוחדיםביאור
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 כללי - 1 אוריב

 
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"( בע"מחברת בת בבעלות מלאה בשם ג'ניו חדשנות , 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
 ואחרות.תוכנות המרת קבצי מדיה וטקסט, תוכנות להשוואת מחירים 

 
, השלימה החברה את רכישת מלוא ההחזקה בחברת טרסר טיוד בע"מ, חברה 2016אר בינו 5 ביום

 .א20ראה לעניין זה ביאור בפרסום בוידאו,  תהעוסק
 

 מספר תוכוללו 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
 

 שחלק באופן מהותי לקוח הקבוצה מלקוחות אחד היווה, 2015 ברדצמב 31 ביום בשנה שנסתיימה
ה מהכנסות הקבוצה בתקופ 62%-הקבוצה בגין פעילותה עם אותו לקוח הסתכם לכ הכנסות
   .6 ביאורגם ראה , האמורה

 
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
 
 

 :החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 אוריב

 

 בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים .א
 

 .חודשים 12הקבוצה הינה תקופת המחזור התפעולי של 
 

הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח רווח או הפסד לפי שיטת סיווג המבוססת על 
 .  ההוצאות של הפעילות מאפיין

 
ולכל אחת משלוש השנים  2014-ו 2015בדצמבר  31הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים 

, מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים 2015ר בדצמב 31בתקופה שהסתיימה ביום 
(INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS שהם תקנים )

 INTERNATIONALופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )
ACCOUNTING STANDARD BOARD תקני ה -( )להלן-IFRS וכוללים את הגילוי הנוסף )

  .2010-לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע הנדרש
 

עיקרי המדיניות החשבונאית, המתוארים להלן, יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים והתקופות 
 המוצגות, אלא אם צוין אחרת. 
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הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההסטורית, בכפוף להתאמות 
התחייבויות פיננסיות )לרבות מכשירים נגזרים( בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נכסים ובגין 

 המוצגים בשווי הוגן.
 

דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים מסוימים , IFRS-עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה
מהותיים. כמו כן, היא מחייבת את הנהלת החברה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום 

ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה רבה של  3אור ימדיניותה החשבונאית של החברה. בב
ותית על הדוחות שיקול דעת או מורכבות, או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה מה

הכספיים המאוחדים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים וההנחות 
 ששימשו את הנהלת הקבוצה.

 
 דוחות כספיים מאוחדים .ב

 
 בנות ותחבר

 
. הקבוצה שולטת ביישות כאשר לקבוצה קיים קבוצהה הנשלטות על ידית יוישו ןה ות בנותחבר

זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה  יש לה חשיפה אוות המושקעת, כח השפעה על היש
בישות וכן יש לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על 
סכום התשואות שינבעו לה מאותה ישות. חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל 

ן מופסק במועד שבו מפסיקה מהמועד שבו מושגת השליטה בהן על ידי החברה. איחוד
 השליטה.

 
ת באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו מושגת השליטה בהן לקבוצה. ונכלל תנוב ותחבר

 איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה השליטה.
הטיפול החשבונאי של הקבוצה בצירופי עסקים מתבצע תוך שימוש בשיטת הרכישה. התמורה 
שמועברת בגין רכישת חברה בת, מחושבת כסיכום של ערכי השווי ההוגן של הנכסים שמועברים 
על ידי הקבוצה, ההתחייבויות שמתהוות לקבוצה מול הבעלים הקודמים של החברה הנרכשת 

פקות על ידי הקבוצה. עלויות הקשורות לרכישה מוכרות ברווח או הפסד והזכויות ההוניות שמונ
עם התהוותן. נכסים מזוהים שנרכשים וכן התחייבויות שנוטלת הקבוצה על עצמה במסגרת 

"צירופי עסקים"  3צירוף עסקים )למעט חריגים מסוימים המפורטים בתקן דיווח כספי בינלאומי 
 לראשונה בשווים ההוגן במועד הרכישה. ( נמדדים IFRS 3R -)מתוקן(; להלן 

 
עודף הסכום הכולל של התמורה המועברת מעל לסכום נטו, למועד הרכישה, של הנכסים 

 .הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו, שנמדדים כולם כאמור לעיל, מוכר כמוניטין
 ין חברות הקבוצה בוטלו. תרות ועסקות תוך קבוצתיות, כולל הכנסות והוצאות בגין עסקות בי

 
 ות במטבע חוץ:אתרגום יתרות ועסק .ג

 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה (1

 
נמדדים במטבע של  תנוהב ותהחברה והחברפריטים הנכללים בדוחות הכספיים של 

מטבע הפעילות(. הדוחות הכספיים  -)להלן  הן פועלותהסביבה הכלכלית העיקרית בה 
הדולר(, שהוא מטבע הפעילות ומטבע  -המאוחדים מוצגים בדולר של ארה"ב )להלן 

 .הקבוצהההצגה של 
 

 עסקות ויתרות (2
  

מתורגמות למטבע  מטבע חוץ( -עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות )להלן
העסקות. הפרשי שער,  הפעילות באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי

הנובעים  מיישוב עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע 
 .( כוללהפסד) ליפין לתום השנה, נזקפים לרווחחוץ לפי שערי הח

 
רווחים והפסדים הנובעים משינוי בשערי חליפין הקשורים למזומנים ושווי מזומנים 

 ."ת "הכנסות )הוצאות( מימוןמוצגים בדוח רווח והפסד במסגר
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 רכוש קבוע .ד

 
, רק כאשר צפוי שהטבות כלכליות עתידיות רכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישהה

של הפריט ניתנת למדידה  תהמיוחסות לפריט הרכוש הקבוע יזרמו אל הקבוצה, וכן העלו
 באופן מהימן.

 
 רכוש קבוע מוצגים בעלות היסטורית בניכוי פחת שנצבר. פרטי

 
 הפחתות וירידות ערך בגין הרכוש הקבוע שמוצג בעלות נזקפות לרווח או הפסד.

 
 ערכי השייר, אורך החיים השימושי ושיטת הפחת נסקרים אחת לשנה.

 
ני פ-הפחת על נכסים מחושב לפי שיטת הקו הישר, כדי להפחית את לערך השייר שלהם על

 אומדן אורך החיים השימושיים שלהם, כדלהלן:
 

   %  
 33 מחשבים

 7-15 ריהוט וציוד
 

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת חוזה השכירות או אורך 
 החיים המשוער של השיפורים, לפי הקצר מביניהם.

 
 נכסים בלתי מוחשיים .ה

 
 מוניטין

 
מוניטין שנוצר ברכישת חברה בת מייצג את עודף הסכום הכולל של התמורה שהועברה, על 
הסכום נטו למועד הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו, ושל ההתחייבויות 

 וההתחייבויות התלויות של הנרכשת שניטלו. 
 

עד הרכישה לכל לצורך בחינת ירידת ערך, המוניטין הנרכש במסגרת צירוף עסקים מוקצה ממו
אחת מהיחידות המניבות מזומנים או קבוצות של היחידות המניבות מזומנים של הקבוצה, 

נרגיות של צירוף העסקים. כל יחידה או קבוצה של יחידות אליהן יאשר חזויות ליהנות מהס
רכי והוקצה המוניטין מייצגת את הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוניטין לצ

  .לה פנימיים ואינה גדולה ממגזר פעילותהנה
 

אליה הוקצה מוניטין, מבוצעת אחת לשנה, ובכל , בחינה לירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים
, עת שישנו סימן כלשהו לירידת ערך של היחידה על ידי השוואת ערכה בספרים של היחידה

ימוש לבין שווי הוגן בניכוי כולל מוניטין, לסכום בר השבה שלה, שהינו הגבוה מבין שווי ש
עלויות למכירה. הפסד מירידת ערך, ככל שקיים, מוקצה להקטנת הערך בספרים של נכסי 

לפי הסדר הבא: תחילה, להקטנת הערך בספרים של מוניטין כלשהו שהוקצה ליחידה  ,היחידה
ל כל באופן יחסי על בסיס הערך בספרים ש ולאחר מכן לשאר נכסי היחידה, מניבה מזומנים

 .נכס ביחידה
 

כל הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח או הפסד. הפסד כאמור שהוכר לגבי מוניטין לא 
 יבוטל בתקופה מאוחרת יותר.
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 מחקר ופיתוח
 

פיתוח  הוצאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה. עלויות המתהוות בגין פרויקטים של
מוחשיים -)מתייחסות לעיצוב ובחינה של מוצרים חדשים או משופרים( מוכרות כנכסים בלתי

 כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
 

 קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי, כך שהוא יהיה זמין לשימוש; -
 בכוונת ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; -
 ניתן להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו; -
 ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות; -
זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס  -טכניים, כספיים ואחרים -משאבים מתאימים -

 -הבלתי מוחשי או למכירתו; ו
 אה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו.ניתן למדוד באופן מהימן את היצי -

 
הוצאות אחרות בגין פיתוח, שאינן עומדות בתנאים אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותן. 

 עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר. 
 

 כספיים-ירידת ערך של נכסים לא .ו
 

אינם מופחתים, וירידה בערכם  ,מוגדר, כדוגמת מוניטין תינכסים בעלי אורך חיים שימושיים בל
 כדוגמת נכסים בלתי מוחשיים לא כספיים אחרים נכסים של בערכם ירידה נבחנת אחת לשנה.

, המצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בנסיבות שינויים או אירועים שחלו במידה, נבחנת
 בר השבה. 

 
סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו בספרים של נכס על הסכום בר 
השבה שלו. סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס, בניכוי עלויות 
מכירה, לבין שווי השימוש שלו. לצורך בחינת ירידת ערך, מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות 

 קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים )יחידות מניבות מזומנים(. ביותר, בגינן 
 
 נכסים פיננסיים .ז

 
. הסיווג נקבע בהתאם למטרה להלוואות וחייביםמסווגים הנכסים הפיננסיים של הקבוצה 

הקבוצה קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיים בעת לת שלשמה נרכשו הנכסים הפיננסיים. הנה
 ההכרה בהם לראשונה.

 
 הלוואות וחייבים

 
הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, עם תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה,  הלוואות וחייבים

 . ואשר אינם מצוטטים בשוק פעיל. נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים
 

 הכרה ומדידה
 

ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה, עבור כל הנכסים הפיננסיים 
שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת 

הקבוצה העבירה את כל הסיכונים והתשואות בגין ותזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו, 
 אלה.  הבעלות על נכסים

 
הלוואות וחייבים נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת על בסיס שיטת הריבית 

 האפקטיבית.
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 ירידת ערך נכסים פיננסיים

 
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך 
של נכס פיננסי או של קבוצת נכסים פיננסיים. ערכו של נכס פיננסי או ערכה של קבוצת נכסים 
פיננסיים נפגם והפסדים מירידת ערך מתהווים רק אם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך 

רוע אחד או יותר שהתרחשו לאחר ההכרה לראשונה בנכס )"אירוע הפסד"( כתוצאה מאי
ולאירוע ההפסד האמור )או לאירועי ההפסד( יש השפעה על אומדן תזרימי המזומנים 
העתידיים של הנכס הפיננסי או של קבוצת הנכסים הפיננסיים שניתן לאמוד אותה באופן 

 מהימן.
 עשויה לכלוליננסי או של קבוצת נכסים פיננסיים לירידת ערך של נכס פ תאובייקטיביראיה 

 . מידע הניתן לצפייה, שבא לתשומת לב הקבוצה
 

 נגזרים משובציםונגזרים  מכשירים פיננסיים .ח
 

מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן במועד ההתקשרות בחוזה הנגזר, 
 הפסד. ואבמסגרת דוח רווח  ונמדדים מחדש בתקופות עוקבות בשוויים ההוגן

 
נגזרים המשובצים במכשירים פיננסיים, מופרדים מהחוזה המארח, אם ורק אם: )א( 

( Closely relatedהמאפיינים והסיכונים הכלכליים שלהם אינם קשורים באופן הדוק )
למאפיינים ולסיכונים הכלכליים של החוזה המארח; )ב( מכשיר נפרד עם אותם תנאים כמו 
הנגזר המשובץ היה מקיים את ההגדרה של נגזר; וכן )ג( המכשיר המעורב בכללותו )כולל 

 הנגזר המשובץ( אינו נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 

 דו כאמור נזקפים לרווח או הפסד.שינויים בשווי ההוגן של נגזרים משובצים שהופר
 

 לקוחות  .ט
 

יתרת הלקוחות מתייחסת לסכומים לקבל מלקוחותיה לקוחות מוכרים לראשונה בשוויים ההוגן. 
של החברה עבור שירותים שהוענקו במהלך העסקים הרגיל. כאשר גביית סכומים אלו צפויה 

רת, הם מסווגים במסגרת להתרחש תוך שנה אחת או פחות, הם מסווגים כנכסים שוטפים, אח
קיימת, מטופלת באמצעות רישום שירידת ערך חובות לקוחות, במידה  הנכסים שאינם שוטפים.

 הפרשה לחובות מסופקים.
 

החברה רושמת הכנסות לקבל במקרים בהם עד למועד החתך לא הנפיקה החברה חשבונית 
בגין יתרת החוב. במקרים כאמור לא כוללת החברה מיסים עקיפים באופן שאם הייתה מוציאה 
חשבונית למועד האמור הייתה כוללת. החברה כוללת את יתרת הכנסות לקבל במסגרת יתרת 

 הלקוחות. 
 

 זומניםמזומנים ושווי מ .י
 

, המזומנים ושווי מזומניםעיקר במסגרת הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים, כוללים 
שלהן לא המקורית ותקופת ההפקדה ונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, מזומנים בקופה, פיקד

 .חודשים 3עולה על 
 

 הון המניות .יא
 

המיוחסות במישרין להנפקת  . עלויות תוספתיותמניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות
 מניות או אופציות חדשות מוצגות בהון כניכוי, נטו ממס, מתקבולי ההנפקה.

 
נרשמות המניות כמניות (, "מניות באוצרלהלן "כאשר החברה רוכשת מניות של החברה )

המיוחסות במישרין  , לרבות עלויות תוספתיותבגין רכישות כאמור התמורה המשולמת רדומות.
מההון המיוחס  מנוכה (, במקרים בהם רלוונטי)בניכוי השפעת מיסים על ההכנסה לרכישה

שר מניות אלה מונפקות מחדש כא לבעלים של החברה, עד אשר המניות יונפקו מחדש.
בתקופות עוקבות, נכללת התמורה שמתקבלת, בניכוי עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין 

  , בהון החברה.לעסקה ובניכוי השפעות מסים על ההכנסה
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 ספקים  .יב

 
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו 
מספקים במהלך העסקים הרגיל. יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר 

אחרת הן מסווגות כהתחייבויות שאינן , או פחות התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת
 שוטפות.

 
יתרת הספקים מוכרת לראשונה בשווי הוגן ולאחר מכן נמדדת בעלות מופחתת על בסיס שיטת 

 הריבית האפקטיבית
 

 הלוואות  .יג
 

הלוואות מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בניכוי עלויות עסקה. בתקופות עוקבות ההלוואות 
כל הפרש בין התמורה )בניכוי עלויות עסקה( לבין ערך הפדיון מוכר נמדדות בעלות מופחתת; 

 הפסד על פני תקופת ההלוואה, בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. ואבדוח רווח 
 

הלוואות מסווגות כהתחייבויות שוטפות, אלא אם לחברה יש זכות בלתי מותנית לדחות את 
תקופת הדיווח, שאז הן מסווגות חודשים לפחות לאחר תום  12סילוק ההלוואות למשך 

 כהתחייבויות בלתי שוטפות.
 

 הפרשות  .יד
 

הפרשות מוכרות כאשר לחברה מחויבות קיימת, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירועים 
צפוי כי יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק המחויבות, וכן ניתן לערוך וכי מהעבר, 

 אומדן מהימן של סכום המחויבות.
 

 ם שוטפים ונדחיםמסי .טו
 

הוצאות המס לתקופות ולשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים. המסים מוכרים 
 .( כוללהפסד)בדוח רווח 

הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו, או שחקיקתם הושלמה 
פועלות ומפיקות  חברות הקבוצההכספי, במדינות בהן  למעשה לתאריך הדוח על המצב

הכנסה חייבת. הנהלת הקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכנסתה 
החייבת לצרכי מס, בהתאם לדיני המס הרלבנטיים, ויוצרת הפרשות בהתאם לסכומים הצפויים 

 להיות משולמים לרשויות המס.
 

זמניים בין הסכומים  הקבוצה מכירה במסים נדחים, על בסיס שיטת ההתחייבות, בגין הפרשים
של הנכסים וההתחייבויות, הכלולים בדוחות הכספיים, לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצרכי 

כמו כן, מסים נדחים אינם מוכרים, אם ההפרשים הזמניים נוצרים בעת ההכרה הראשונית  מס.
אם  בין -בנכס או בהתחייבות, אשר במועד העסקה אין להם כל השפעה על הרווח או ההפסד

החשבונאי או זה המדווח לצרכי מס. סכום המסים הנדחים נקבע בהתאם לשיעורי המס )וחוקי 
המס( שנחקקו או שחקיקתם הושלמה למעשה נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי וצפויים 

 לחול כאשר נכסי המסים הנדחים ימומשו או כשהתחייבויות המסים הנדחים ייושבו.
 

עשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצרכי מס, בגבולות ההכרה בנכסי מסים נדחים נ
 סכום ההפרשים, שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס. 

 
 ת מסים נדחים מקוזזים אם ורק אם:נכסי מסים נדחים והתחייבויו

מסים  קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות -
 שוטפים; וכן

נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה המוטלים  -
על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות במס אשר 

 מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו. 
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 :התחייבות בשל הטבות לעובדים .טז

 
 הטבות לעובדים לזמן קצר (1

 
הבראה והפקדות דמי הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, 

במסגרת החוק, זכאי כל עובד לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן השרותים בגינן. 
בססת שנתי. הזכאות מתלימי חופשה ודמי הבראה, כאשר שניהם מחושבים על בסיס 

הקבוצה זוקפת התחייבות והוצאה בגין דמי חופשה על משך תקופת ההעסקה. 
 והבראה, בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד.

 
 התחייבות לפיצויי פרישה/ לפנסיה (2

 
תוכנית הפקדה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה במסגרתה 

תלויה כך שלקבוצה אין כל -הקבוצה מבצעת הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי
מחוייבות, משפטית או משתמעת, לבצע הפקדות נוספות, במצב שבו לא יהיה די בנכסי 

י העבודה בתקופה השוטפת הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירות
 ובתקופות קודמות. 

 
 -ם, התשל"ג לחוק פיצויי פיטורי 14אם לסעיף לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהת

1963. 
 

כאמור לעיל, הקבוצה רוכשת פוליסות ביטוח ומבצעת הפקדות בקופות פנסיה ופיצויים 
ההפקדות, היא איננה למימון התחייבותה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת. עם ביצוע 

מחויבת בתשלום נוסף. ההפקדות מוכרות כהוצאות בגין הטבות עובד במקביל לקבלת 
 .השירות מהעובדים שבגינו הם זכאים להפקדה

 
 תשלום מבוסס מניות .יז

 
החברה מפעילה תוכנית לתשלום מבוסס מניות לעובדי הקבוצה, המסולק במכשירים הוניים 

שירותים מעובדים בתמורה למכשירים הוניים )אופציות( של החברה, שבהן הקבוצה מקבלת 
של החברה. שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה להענקת האופציות 
מוכר כהוצאה בדוח רווח והפסד. סך הסכום הנזקף כהוצאה נקבע תוך התייחסות לשווי ההוגן 

פעת תנאי ביצוע שאינם תנאי , ללא התחשבות בהשבמועד הענקתן של האופציות המוענקות
 שוק.

 
מניות חדשות. התקבולים, בניכוי עלויות עסקה שניתן  מנפיקה החברההאופציות,  מימושבעת 

 להון המניות )ערך נקוב( ולפרמיה על מניות. נזקפיםלייחסן במישרין, 
 

 הכרה בהכנסה .יח
 

הכנסות מתשלומי מפרסמים בגין התקנת תוכנות ממומנות. בנוסף, לחברה  לחברה מתהוות
ות אצל משתמש האינטרנט נהכנסות כתוצאה מתוצאות החיפוש בנסיבות בהן מותק מתהוות

  של החברה. תוכנות המכילות רכיבי חיפוש
 

 האמורות לעיל מוכרות בדוח על הרווח הכולל כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן ההכנסות
ליות הקשורות , צפוי שההטבות הכלכ)בחלק מהמקרים בהתבסס על דוחות לקוחות החברה(

וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן  לעסקה יזרמו לחברה
 מהימן. 

 
 שהחברה התמורה או שהתקבלה התמורה של ההוגן השווי לפי נמדדות החברה הכנסות

 נטו מוצגות ההכנסות. הרגיל העסקים במהלך שסופקו ושירותים מכירות בגין לקבל זכאית
 .מהנחותממס ערך מוסף ונטו 

 
 אלה תקבולים. מדיה רכישת עבור מלקוחות מקדמות מקבלת החברה בהם מקרים קיימים

 כאמור לקריטריונים בהתאם מוכרת בגינם וההכנסה קבלתם בעת מלקוחות כמקדמה נרשמים
 .לעיל
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החברה מדווחת על הכנסותיה על בסיס ברוטו מכיוון שהינה פועלת כספק עיקרי והאחראית 

וכן  העיקרית מול לקוחות החברה. כמו כן, לחברה קיים חופש פעולה לקבוע את מחיר העסקות
נושאת החברה בסיכונים ובתשואות הנגזרים מעסקה לרבות סיכון האשראי. על כן מדווחת 

 .החברה על הכנסותיה על בסיס ברוטו
 

 רווח למניה .יט
 

 הרגילות, לבעלי המניות לחלוקה הניתן הרווח ככלל, על מבוסס למניה הבסיסי חישוב הרווח
 בפועל במהלך במחזור הקיימותהרגילות  המניות מספר של המשוקלל בממוצע המחולק
 .באוצר, בניכוי מניות התקופה

 
 הבסיסי, גם לחישוב הרגילות, ששימש המניות לממוצע למניה, מתווסף המדולל הרווח בחישוב
 המדללות הפוטנציאליות המניות שכל שיונפקו, בהנחה המניות מספר של המשוקלל הממוצע

מדללת  הינה השפעתן כאשר כאמור רק בחשבון מובאות למניות. המניות הפוטנציאליות יומרו
 למניה(. ההפסד את מגדילה למניה או הרווח )מקטינה את

 
בנוסף, מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה רק 

 עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה.
 

מניות רגילות של החברה, מתווסף הסכום לאחר מס של לרווח או להפסד, המיוחס לבעלי 
הוצאות, שהוכרו בתקופה, בהתייחס למניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות והוא מותאם 
בגין שינויים אחרים כלשהם בהכנסה או בהוצאה, שהיו נובעים מהמרת המניות הרגילות 

 הפוטנציאליות המדללות.
 

 מענקים ממשלתיים ומענקי מדען ראשי .כ
 

 לקבלם. הזכאות מתגבשת בו במועד מוכרים מותנים בלתי ממשלתיים מענקים
 תעמוד בכל החברה כי סבירה ביטחון רמת קיימת כאשר מוכרים אחרים ממשלתיים מענקים
  יתקבל. המענק וכי למענק הנלווים התנאים

 
מוכרים  הראשי מהמדען המתקבלים ופיתוח מחקר פרוייקט בגין ממשלתיים מענקים

 סביר קיים ביטחון מועד באותו אם אלא, מועד לאותו ההוגן בשוויה קבלתם במועד כהתחייבות
 עוקבות בתקופות הראשי למדען כתמלוגים סכומים המשולמים. יוחזר לא שהתקבל הסכום כי

 תקופה בכל מחדש נבחן ההתחייבות סכום. ההתחייבות הפיננסית של כסילוק מטופלים
 המקורי הריבית בשיעור המהוונים המזומנים תזרימי הנוכחי של בערך, כלשהם כששינויים

 קובעת ההנהלה בהן בנסיבות. הפסד או לרווח נזקפים של המענק בהתחייבות להכרה ששימש
 לא שהמענק סביר ביטחון קיים כי כאמור בהתחייבות להכרה הראשונית עוקבות בתקופות

 ".ופיתוח מחקר הוצאות" הסעיף במסגרת הפסד או לרווח, מועד באותו ,המענק נזקף יוחזר
 

 :תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, .כא
 

 (IFRS 15 -"הכנסות מחוזים עם לקוחות" )להלן  15תקן דיווח כספי בינלאומי  (1
 
IFRS 15 חליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות בנושא ההכרה בהכנסה הקיימות כיום י

 הדיווח הכספי הבינלאומיים.בתקני 
 

הינו כי יש להכיר בהכנסה מחוזים עם לקוחות בדרך המשקפת  IFRS 15עקרון הליבה של 
את העברת השליטה בסחורות או בשירותים המסופקים ללקוחות במסגרת החוזים, 
בסכומים המשקפים את התמורה אשר הישות צופה כי תהיה זכאית לקבל בגין אותם 

 ים. סחורות או שירות
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2אור יב

 
IFRS 15  קובע מודל יחיד להכרה בהכנסה, לפיו הישות תכיר בהכנסה בהתאם לעיקרון

 הליבה האמור על ידי יישום חמישה שלבים:
  .( זיהוי החוזה עם הלקוח1)
  .( זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה2)
  .( קביעת מחיר העסקה3)
 .ייחוס מחיר העסקה למחויבויות הביצוע השונות בחוזה( 4)
 ( הכרה בהכנסה כאשר מבוצעת כל אחת ממחויבויות הביצוע.5)
 

IFRS 15 הקשורים ביישום המודל נושאים מגוון רחב של טיפול החשבונאי בל מתייחס
, תיאום למחיר העסקה שנקבעה בחוזה , ביניהם: הכרה בהכנסה מתמורה משתנההאמור

 חוזה.השגה וקיום של עלויות וערך הזמן של הכסף את  לשקףבכדי חוזה שנקבע ב
 
 

 (IFRS 16 -"חכירות" )להלן  16דיווח כספי בינלאומי   (2
 

IFRS 16 עם יישומו לראשונה, את ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות חליף י
של חכירות, "(. התקן עוסק בהכרה, מדידה, הצגה וגילוי IAS 17"חכירות" )" 17בינלאומי 

וצפוי להיות בעל השפעה משמעותית בעיקר על הטיפול החשבונאי המיושם על ידי הצד 
 החוכר בעסקת חכירה.

 
IFRS 16 משנה את ההנחיות הקיימות ב-IAS 17 ודורש מחוכרים להכיר בהתחייבות בגין ,

חכירה, המשקפת את תשלומי החכירה העתידיים, ומנגד ב"נכס בגין זכות שימוש", וזאת 
בהתייחס לכלל חוזי החכירה )למעט האמור להלן(, ללא הבחנה בין חכירה מימונית לבין 

וח קצר ועבור פוטר חוכרים מיישום הוראותיו עבור חכירות לטו IFRS 16חכירה תפעולית. 
 חכירות בהן הנכס נשוא החכירה הינו בעל ערך נמוך.  

 
, IAS 17-נותרו כמעט זהים לאלה שב IFRS 16עבור מחכירים, כללי החשבונאות במסגרת 

כך שמחכירים ימשיכו ויסווגו חכירות, כחכירות תפעוליות או כחכירות מימוניות, בדומה 
 .IAS 17-לכללים שב

 
IFRS 16 הגדרת "חכירה" ואת אופן הבחינה באם חוזה מכיל חכירהאת  גם משנה. 

  
IFRS 16  בינואר  1תקופות שנתיות המתחילות ביום באופן רטרוספקטיבי לגבי ייושם

בהתאם  .IFRS 16 -או לאחריו, בהתחשב בהקלות המפורטות בהוראות המעבר ל 2019
 IFRS, יישומו המוקדם אפשרי רק עבור ישויות שתיישמנה את הוראות IFRS 16להוראות 

הקבוצה בוחנת את השפעתו הצפויה . IFRS 16לפני או בד בבד עם יישומו המוקדם של  15
 על דוחותיה הכספיים. IFRS 16של 
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 אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים - 3 ביאור
 

לעתיד. מעצם טבעם, נדיר שהאומדנים החשבונאיים הקבוצה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע 
המתקבלים יהיו זהים לתוצאות בפועל. האומדנים וההנחות, שבגינם ישנו סיכון משמעותי לביצוע 
התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה, מפורטים 

 להלן.
 

 תשלומים מבוססי מניות
 

ההוגן ואופן ההכרה בתשלום מבוסס מניות, נדרשת הנהלת החברה לאמוד בין לצורך הערכת השווי 
וכן את תוצאות  במועד ההענקה היתר, פרמטרים שונים הנכללים בחישוב השווי ההוגן של האופציה

 .לרבות מחיר המניה של החברה החברה וכמות האופציות אשר יבשילו
 

  מכשירים פיננסים נגזריםשוויים ההוגן של 
 

שוויים ההוגן של מכשירים פיננסיים, שאינם נסחרים בשוק נקבע באמצעות שימוש בשיטות להערכת 
שווי. הקבוצה מפעילה שיקול דעת, לצורך בחירת שיטות הערכה שונות ולצורך הנחת הנחות, 

 המבוססות בעיקרן על תנאי השוק הקיימים בכל תאריך דוח על המצב הכספי. 
 

 מוניטין
 

הקבוצה בוחנת על נוצר במועד הרכישה נקבע על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי. ערך המוניטין ש
 ה.2המוצגת בביאור בסיס שנתי האם קיימת ירידת ערך של מוניטין, בהתאם למדיניות החשבונאית 

של יחידת מניבת  , בחנה החברה ירידת ערך למוניטין. סכום בר ההשבה2015בדצמבר  31ליום 
בהתאם לבחינה כאמור, נמצא כי אין ירידת  מזומנים נקבע על בסיס שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה.

 ערך למוניטין.
 , בחנה החברה את הצורך בהפחתת מוניטין.2014-ו 2015בשנים 

 הן כדלקמן: 2014-ו 2015ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב שווי השימוש בשנים 
 
 בכל אחת מהשנים. 3%לטווח ארוך של חה נומינלי שיעור צמי .1
 בהתאמה. 2014-ו 2015לשנים  22.2% -ו 24.8%שיעור היוון לפני מס של  .2

 
 הקבוצה משתמשת בהנחות הנ"ל לניתוח שווי המוניטין של יחדת מניבת המזומנים בחברה.

 0.5% -פני מס ב, בשינוי שיעור ההיוון ל2015בדצמבר  31בוצע מבחן רגישות לירידת ערך ליום 
 ושאר הפרמטרים האחרים ללא שינוי.

ושאר  0.5% -, בשינוי שיעור הצמיחה ב2015בדצמבר  31בוצע מבחן רגישות לירידת ערך ליום 
 הפרמטרים האחרים ללא שינוי.

 תוצאות מבחני הרגישות במפורטים לעיל אינם מצביעים על ירידת ערך נדרשת.
 

 נכסים בלתי מוחשיים
 

קבע על ידי מעריך נהבלתי מוחשיים מוצגים על בסיס שוויים ההוגן במועד הרכישה כפי שהנכסים 
ל פי אורך חייהם השימושיים הצפוי שהוערך על ידי שווי חיצוני ומופחתים בשיטת הקו הישר ע

 להשתנות בהתאם לנסיבות.הנהלת החברה. האומדן כאמור עשוי 
אלפי  657-כאו לגדול ב אלפי דולר 657-כעשוי לקטון ב הבלתי מוחשיים נכסים ההערך בספרים של 

 .בהשוואה לאומדני ההנהלה 10%-יהיה שונה ב אורך החיים השימושיים, אם דולר
 

 התחייבות בגין רכישת חברת בת - תמורה נדחית
 

מוצגת על בסיס שווייה הכלכלי במועד הרכישה כפי שחושב על ידי מעריך  התמורה הנדחית במניות
 חיצוני אשר מתעדכנת בכל תאריך חתך על פי פרמטרים כפי שיקבעו על ידי מעריך שווי חיצוני.שווי 

 , שולמה התמורה הנדחית במלואה.2015בדצמבר  31נכון ליום 
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 : עסקים פיצירו - 4 אוריב
 

-)להלן בהתאמה: "טאבאטו" ו .Tabatoo Ltdחברת  רכשה החברה את, 2014במאי,  1ביום  .א
)מכשירים ניידים  Mobile-"ההסכם"(, חברה פרטית הרשומה בישראל והפועלת בתחום ה

אלפי  274 -בעלות מיידית כוללת שאינה מותנית בסך של כפונים וטאבלטים( טמסוג סמאר
קו אשר הונפ במניות אלפי דולר 174-אלפי דולר במזומן וכ 100-. כאלפי ש"ח( 950 -דולר )כ

 249  -התמורה נטו בגין ההסכם כאמור עמדה על כ .)להלן: "העסקה"( מתוך המניות באוצר.
 אלפי דולר אלפי ש"ח(. 860 -אלפי דולר )כ

 
אלפי  273 -במסגרת הרכישה כאמור, החברה הכירה בספריה בנכס בלתי מוחשי בסך של כ

דולר וכן עתודה למסים נדחים אלפי  73 -דולר, מזומן בסך של כאלף דולר, מוניטין בסך של כ
 אלפי דולר. 73 -בסך של כ

 
בנוסף להסכם כאמור התקשרה החברה בהסכמים למתן שרותים עם מייסדי טאבאטו שעלותם 

מיליון ש"ח( על פני שלוש שנים  2.8 -אלפי דולר )כ 810 -לחברה צפויה להסתכם לסך של כ
. העסקה הושלמה והענקת אופציות והכוללים בין היתר, תשלומים קבועים, תמורה מותנית

 . במועד ההתקשרות בהסכם
 

 ישראלית פרטית טכנולוגית חברה ג'ניוכישת , השלימה החברה את ר2014 באוגוסט 31 ביום .ב
פיתחה טכנולוגיות בינה מלאכותית לצורך ניתוח  ג'ניובתחום האינטרנט. חברת  הפועלת

ממוקד עליהן רשמה מספר  התנהגות משתמשים באינטרנט יחד עם פלטפורמת פרסום
פטנטים. הכנסות החברה נובעות משיווק, הפצה ומוניטיזציה, מבוססי התאמה אישית 

 .Mac, Appleלמשתמש )פרסונליזציה( בסביבת מחשבי 
 

, שהפכה, החל ממועד השלמת העסקה ג'ניוממניות  100% רכשה סומוטועל פי תנאי ההסכם 
מיליון דולר, בתוספת  34.1 -לחברה בת בבעלות מלאה של החברה, תמורת סך כולל של כ

מיליון דולר במזומן והיתרה במניות סומוטו.  20.1עודף ההון החוזר כמוגדר בהסכם, כדלקמן: 
ד השלמת )להלן "מוע 2014באוגוסט  31 -עיקר התמורה תשולם בשני מועדים, ביום ה

מיליון דולר במניות סומוטו  6מיליון דולר במזומן והוקצו  12.1-העסקה"( שולם סך של כ
 -)להלן מיליון דולר במזומן  8מניות(, ותשלום דחוי לאחר תשעה חודשים, בסך  10,350,000)

כאשר החלוקה בין ( במניות התשלום הדחוי -)להלן  מיליון דולר במניות 8 -והתשלום הדחוי( 
. בנוסף לאמור תשלם החברה את המניות למזומן יכולה להשתנות בהתאם לתנאים בהסכם

עודף ההון החוזר כמוגדר בהסכם בשני מועדים, הראשון עם תום שלושה חודשים ממועד 
מיליון דולר.  3.6-בסך כולל של כ השלמת העסקה והשני שישה חודשים מהמועד האמור

כל ההתחייבות במזומן, בגין עודף ההון החוזר , שילמה החברה את 2014בחודש דצמבר 
 והתשלום הדחוי.

 
, החברה 2014חודש אוגוסט מ, ובהתאם להשלמת עסקת רכישת ג'ניו 2015 ביוני 1ביום 

כאשר במסגרת הפרעון כאמור,  במניות דחויהתשלום המיליון דולר מתוך  7 -פרעה סך של כ
אלפי דולר  6,029 -מיליון דולר במזומן וכ 1העבירה החברה לבעלי מניות ג'ניו לשעבר, סך של 

, באופן שכמות המניות שהוקצתה באותו מועד הסתכמה ל במניות בכפוף להסכם הרכישה
להשלמת התחיבויותיה במסגרת עסקת רכישת ג'ניו, התחייבה החברה מניות.  14,364,549

נכון ליום . מועדואשר שולם ב אלפי דולר 971 -בסך של כ 2015בדצמבר  1לתשלום דחוי ביום 
 פרעה החברה את מלוא התחייבותיה בגין רכישת ג'ניו., 2015בדצמבר  31
 

 יתרות מוניטין .ג
 בדצמבר 31 

 2014-ו 2015

 אלפי דולר 

מוניטין שנוצר בעת רכישת 

 א'4ראה ביאור  -טאבאטו 

 

73 

מוניטין שנוצר בעת רכישת 

 10,760 ב'4ראה ביאור  -ג'ניו 

 10,833 סה"כ
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 : )המשך( צירוף עסקים - 4 אוריב
 

 סכומים שהוכרו בגין נכסים שנרכשו, התחייבויות שניטלו ומוניטין .ד
 

הטבלאות שלהלן מסכמות את התמורה עבור רכישת ג'ניו, סכומי הנכסים שנרכשו, ההתחייבויות 
שניטלו ומוניטין במסגרת הרכישה. תמורת העסקה חושבה בערכי יום השלמת העסקה ותוך 
התחשבות במרכיבי תמורת העסקה שערכם הכלכלי שונה מערכם הנקוב, בהתאם לתנאי עסקת 

, וכמפורט בהסכם הרכישה, לרבות בקשר עם ההפרש בין מחיר מניית הרכישה כפי שפורטו לעיל
החברה ליום תשלום לממוצע מחיר המניה בתקופות קודמות למועד התשלום וכן בקשר עם שווי 

 הוגן של תמורה במניות מוגבלות לתקופות מסוימות: 

 תמורה

 סכום
 דולרבאלפי 

  
 12,118  תמורה במזומן ביום הסגירה

 5,294  במניות ביום הסגירהתמורה 
תמורה נדחית בגין רכישת חברת בת במזומן ובמניות, כולל 

 17,792  (3)ב( )12נגזר פיננסי, ראה ביאור 

 35,204  סה"כ תמורה

  סעיף
 6,033  מזומנים ושווי מזומנים

 502  פקדונות לזמן קצר
 5,070  לקוחות

 23  חייבים ויתרות חובה
 40  רכוש קבוע

 116  נכסים בלתי מוחשיים
 (1,058) ספקים ונותני שירותים 

 (1,840) זכאים ויתרות זכות
 (1,095) מסי הכנסה לשלם
 (460) התחייבות למדען

 Genieo (1)  13,270טכנולוגיה 
 InstallMac (2)  9,882טכנולוגיה 

 (6,039) מסי הכנסה נדחים

 24,444  סה"כ נכסים מזוהים נטו

 10,760  מוניטין

 35,204  סה"כ מחיר הרכישה

 
 שנים. 7יופחת על פני  (1)
 שנים. 4יופחת על פני  (2)
שולמה כל יתרת ההתחייבות  2015בדצמבר  31מתוך הסכום האמור, נכון ליום  (3)

 ובמניות.במזומן 
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 :מזומנים ושווי מזומנים - 5ביאור 
 

 :מזומנים ושווי מזומנים
 בדצמבר 31 

 2015 2014 

 דולראלפי  

 
 7,072 6,635 בדולר

 400 3,755  בשקלים חדשים

 10,390 7,472 

 
קאיים דולר של מזומנים מוגבלים בתאגידים בנ אלפי 1,322-בנוסף ליתרת המזומנים, לחברה כ

 א.15-ו ג10ביאורים בישראל. ראה גם 
 
 

  לקוחות - 6 ביאור
 

הכירה הקבוצה  ,2014-ו 2015 בדצמבר 31 ימיםל נכוןחובות הלקוחות אינם נושאים ריבית. 
אלפי דולר  23-וכ אלפי דולר 74 -בהפרשה לחובות מסופקים בגין יתרות לקוחות בסך כולל של כ

 מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים. ,כאמור ירידת ערך חובות לקוחות .בהתאמה
 .)הסכומים נזקפים לסעיף הנהלה וכלליות ברווח והפסד(

כן  כמו. נפרעווחות שטרם לקהן בגין החברה יתרות לקוחות  2014 -ו 2015בדצמבר  31 לימים
 לימים האמורים יתרת לקוחות החברה נקובה בדולר.

 
 בסך של מלקוחות הכנסות לקבליתרת , יתרת הלקוחות כוללת 2014-ו 2015 בדצמבר 31ם מילי

 .בהתאמה אלפי דולר 3,954-ו 1,826
 

 : עקרייםכנסות באחוזים מלקוחות הלהלן התפלגות ה
 

 בדצמבר 31-שנה שהסתיימה ב 

 2015 2014 2013 

 באחוזים :מספר סידורי

1 61.59 31.84 37.24 
2 * * 16.97 
3 ** - 11.53 * 

 
 .לשנה 10% -סכום הכנסה המהווה פחות מ   *

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

 :אחריםחייבים  - 7 ביאור
 בדצמבר 31 

 2015 2014 

 אלפי דולר 

 
 - 19 מוסדות

 87 94 חייבים ויתרות חובה אחרים

 113 87 

 
ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון ערכם בספרים של החייבים ויתרות החובה מהווה קירוב סביר לשוויים 

 קר יתרת החייבים האחרים נקובה בשקל חדש.יע אינה מהותית.
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 :רכוש קבוע - 8 ביאור

 
 :2015שנת 

 מחשבים  

ציוד 

וריהוט 

 משרדי

שיפורים 

 סה"כ במושכר

 דולראלפי  

     :עלות

 349 40 64 245  2015בינואר  1יתרה ליום 

 28 7 1 20 תוספות במשך השנה

 377 47 65 265 2015בדצמבר  31יתרה ליום 

     :פחת שנצבר

 170 6 9 155  2015בינואר  1יתרה ליום 

 60 11 3 46 תוספות במשך השנה

 230 17 12 201 2015בדצמבר  31יתרה ליום 

 147 30 53 64 2015בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 

 
 :2014שנת 

 מחשבים  

ציוד 

וריהוט 

 משרדי

שיפורים 

 סה"כ במושכר

 דולראלפי  

     :עלות

 148 16 12 120  2014בינואר  1יתרה ליום 

 93 - 14 79 רכוש קבוע של חברה שאוחדה לראשונה

 108 24 38 46 תוספות במשך השנה

 349 40 64 245 2014בדצמבר  31יתרה ליום 

     :פחת שנצבר

 80 3 3 74  2014בינואר  1יתרה ליום 

 53 - 4 49 קבוע של חברה שאוחדה לראשונה רכוש

 37 3 2 32 תוספות במשך השנה

 170 6 9 155 2014בדצמבר  31יתרה ליום 

 179 34 55 90 2014בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 

 
 :2013שנת 

 מחשבים  

ציוד 

וריהוט 

 משרדי

שיפורים 

 סה"כ במושכר

 דולראלפי  

     :עלות

 111 15 9 87  2013בינואר  1יתרה ליום 

 37 1 3 33 תוספות במשך השנה

 148 16 12 120 2013בדצמבר  31יתרה ליום 

     :פחת שנצבר

 50 1 1 48  2013בינואר  1יתרה ליום 

 30 2 2 26 תוספות במשך השנה

 80 3 3 74 2013בדצמבר  31יתרה ליום 

 68 13 9 46 2013בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 
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 נכסים בלתי מוחשיים - 9ביאור 
 

ראה , ניו'גוחברת כפי שנוצרו במסגרת רכישת חברת טאבאטו  , טכנולוגיםהרכב נכסים בלתי מוחשיים
  .4ביאור 

 

אורך חיי 
 הנכס
 בשנים

יתרה ליום 
בינואר,  1

2015 
הפחתה 
 לתקופה

עלות 
 מופחתת

 אלפי דולר  

 50 50 100 5 עצמינכס בלתי מוחשי מפיתוח 
 182 55 237 5 טאבאטו

 7 12,638 1,896 10,742 (Genieoג'ניו )

 4 9,058 2,471 6,587 (InstallMac ג'ניו )

  22,033 4,472 17,561 

 
 

 :הלוואות - 10ביאור 
 

התקשרה החברה בהסכם מסגרות אשראי  מועד העמדת האשראי( -)להלן  ,2014בדצמבר  29ביום 
 -, באופן שדולר 9,000,000ת האשראי הינו עד לסך של ומסגר היקףעם תאגיד בנקאי כאשר 

היווה מסגרת אשראי למימון לקוחות  לרדו 3,500,000-היווה הלוואה לזמן ארוך ו דולר 5,500,000
האריך הבנק את העמדת  2015בדצמבר  29לתקופה של שנה ממועד העמדת האשראי. ביום 

 מסגרת האשראי למימון חוב לקוחות לתקופה נוספת. 
 

 אשראיסוגי מסגרות  .א
 
תשלומים  12-מיליון דולר ארה"ב אשר תיפרע ב 5.5הלוואה בסך של  -. הלוואה לזמן ארוך 1

בשנת  הלוואה לזמן ארוך(. -העמדת האשראי )להלן עוניים רצופים, החל מתום שנה ממועד רב
אלפי דולר באופן  458-פרעה החברה על חשבון קרן ההלוואה לזמן ארוך סך של כ 2015

  אלפי דולר. 5,042 -יתרת קרן ההלוואה לזמן ארוך עמדה על כ 2015בדצמבר  31שליום 
מסגרת אשראי  -( לקוחות אשראימסגרת  –)להלן  . מסגרת אשראי למימון חוב לקוחות 2

 מחובות לקוחות 80%מיליון דולר בגין עד  3.5לתקופה של שנה בסך כולל של עד לקוחות 
מסך מסגרת  40%שטרם נפרעו. התאגיד הבנקאי לא יעמיד הלוואה העולה על  הקבוצה

 20%, והעולה על )כמוגדר בהסכם( לקבוצהמהותיים  בגין חובות לקוחותלקוחות האשראי 
. שלא הוגדר כמהותי לקבוצה בגין חובות של כל לקוח אחרלקוחות מסך מסגרת האשראי 

מובהר, כי התאגיד הבנקאי לא יהיה חייב להעמיד הלוואות למימון חוב לקוחות אלא אם כן 
כך שהחברה עומדת בכל ובכפוף ל, אישר את הלקוחות החייבים, לפי שיקול דעתו הסביר

 .התחייבויותיה על פי ההסכם
הינה בסך  על ידי החברה שנוצלהלקוחות  , יתרת מסגרת האשראי2015בדצמבר  31נכון ליום 

 מיליון דולר. 2.7של 
 

 אלפי דולר. 7,742-ההלוואות אותן העמיד הבנק עמד על כ יתרת קרן, 2015בדצמבר  31ליום 
 

בגין  6.75%תשלם ריבית בשיעור ריבית לייבור רבעונית בתוספת . החברה 1ריביות ועמלות:  .ב
 4.50%. החברה תשלם ריבית בשיעור ריבית לייבור רבעונית בתוספת 2. ההלוואה לזמן ארוך

בגין  1%בגין מסגרת האשראי למימון חוב לקוחות, וכן עמלת הקצאה בשיעור שנתי של 
תשלם החברה לתאגיד הבנקאי  מוקדם . במקרה של פירעון3. אשראי אשר לא נוצלהמסגרת 

מיתרת הקרן שלא  2%ובכל מקרה העמלות כאמור לא תעלנה על  כפי שהוגדרו בהסכם עמלות
של החברה מתוך כמות מניות רגילות  347,699. החברה תעביר לתאגיד הבנקאי 4. סולקה

כמות נוספת של וכן,  המניות הרדומות אשר בהחזקתה מיד לאחר ההתקשרות בהסכם
לכך שלא יבוצע  , ובכפוף2015בדצמבר,  31מניות רגילות של החברה בסמוך ליום  347,699

 . פירעון מוקדם לכלל האשראי בתאגיד הבנקאי עד מועד זה על ידי מי מהצדדים
 סך שלהעבירה לתאגיד הבנקאי פרעה החברה את התחייבותה ו, 2015בדצמבר  31נכון ליום 
  .(8)א()16ראה גם ביאור  .מניות רגילות של החברה 695,398
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 )המשך(: הלוואות - 10ביאור 
 

הבטוחות לתאגיד הבנקאי הבטחת פירעון מסגרות האשראי כמפורט לעיל, הוענקו בטוחות: ל .ג
החברה יצרה שעבוד צף וקבוע על כל הרכוש, הכספים והנכסים מכל מין וסוג של .1 :הבאות

על מניות ג'ניו אשר בבעלות החברה תוך  ג'ניו, וכן שעבוד ספציפי תהחברה ושל חברת הב
השעבודים הקודמים שיצרה החברה, באופן שהשעבודים לטובת התאגיד הבנקאי יהוו  ביטול

בסכום להבטחת חובותיה בל . ג'ניו ערבה באופן בלתי מוג2. שעבודים יחידים וראשונים בדרגה
בנובמבר  17ביום  ב.דולר ארה" 750,000. החברה שיעבדה פיקדון בסכום של 3 ה.של החבר

אלפי דולר באופן  500-לטובת הבנק ב הגדילה החברה את הסכומים המשועבדים, 2015
 אלפי דולר. 1,250שלאחר ההגדלה כאמור יתרת הפקדון המשועבד עמדה על סכום של 

 
החברה התחייבה כי יתרות המזומנים בחשבונות הבנק של הקבוצה ה -אמות מידה פיננסיות .ד

בתאגיד הבנקאי לא יפחתו משני מיליון דולר ארה"ב בכל עת. הסכום האמור כולל את הפיקדון 
ונכון למועד אישור  ,2014-ו 2015 בדצמבר 31 מיםלעיל. נכון לי 3גהמשועבד כאמור בסעיף 

 דוח זה החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות.
 בדצמבר 31  

 2015 2014 

 אלפי דולר 

 3,287 4,448  שוטפותהתחייבויות 

 5,164 3,040 התחייבויות שאינן שוטפות

 7,488 8,451 

 

 ווי כלכלי של מניות אותן הקצתה החברה לתאגיד יתרות ההלוואות כאמור מוצגות בניכוי ש
 .הבנקאי

 
 9 -ה הבנק את תקופת העמדת מסגרת אשראי לקוחות עד למועד לאחר תאריך המאזן האריך   .ה

  בתנאים הדומים לתנאים בהם הועמדה מסגרת אשראי לקוחות לראשונה. 2016בנובמבר 
 

 :זכאים ויתרות זכות - 11 ביאור
 

 :ספקים ונותני שירותים .א
 בדצמבר 31  

 2015 2014 

 אלפי דולר 

 146 70 ספקים בארץ 
 3,052 971 ספקים בחו"ל

 59 26 שטרות לפרעון

 1,067 3,257 

 
  נקובים בדולר והיתרה בש"ח, לימים 3,052-ו 971של סך , האמורותמתוך היתרות 

 , בהתאמה.2014 -ו 2015בדצמבר  31
 מהווה קירוב סביר לשוויים ההוגן מאחר שהשפעת  ספקים ונותני שירותיםערכם בספרים של 

 ההיוון אינה מהותית.
 

 :אחריםזכאים  .ב
 בדצמבר 31 

 2015 2014 

 אלפי דולר 

 2,081 1,310 הוצאות לשלם
 794 383 עובדיםעובדים ומוסדות 

 3,538 2,807 מוסדות

 17 174 אחרים

 4,674 6,430 

 
 , לימיםוהיתרה בש"ח נקובים בדולר 1,494 -ו 1,216של האמורות סך מתוך היתרות 

 , בהתאמה.2014 -ו 2015בדצמבר  31
 מהווה קירוב סביר לשוויים ההוגן מאחר שהשפעת  אחרים זכאיםערכם בספרים של 

  ההיוון אינה מהותית.
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 :וניהול סיכונים פיננסים מכשירים פיננסיים - 12 ביאור
 

 גורמי סיכון פיננסיים א.
 

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )סיכון מטבע חוץ(, 
סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות 

ניהול לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. 
 ון הפיננסים בקבוצה מתבצע על ידי הנהלת הקבוצה.גורמי הסיכ

 
 ריביתסיכון 
 

הקבוצה נובע מהלוואות לטווח ארוך. הלוואות הנושאות שיעורי סיכון שיעור הריבית של 
ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון תזרימי מזומנים ואילו הלוואות הנושאות שיעורי 

 .בגין שווי הוגןריבית קבועים חושפות את הקבוצה לסיכון 
 

 
 :סיכוני שוק

 
 סיכון שער חליפין (1

 
 יפין הנובע מחשיפההקבוצה פועלת בפריסה בינלאומית והיא חשופה לסיכון שער חל

בעיקר  לשינוי בשער החליפין בין מטבע הפעילות של החברה לשקל החדש בעיקר
חליפין . סיכון שער בקשר עם הוצאותיה התפעוליות השוטפות הנקובות בשקל חדש
של  מטבע המדידה נובע מנכסים שהוכרו והתחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע שאינו

 הקבוצה. 
 

החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על 
תוצאות הפעילות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או 
ההפסד ו/או השינוי בהון העצמי )לפני מס(, עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון 

דיווח. בחינת גורמי הסיכון והנכסים  הרלבנטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד
וההתחייבויות הפיננסים נעשו על בסיס מהותיות החשיפה ביחס לכל סיכון בהנחה שכל 

 שאר המשתנים קבועים. 
 

פעילות הקבוצה היתה חשופה לסיכוני שער החליפין בין  2013 -ו 2014, 2015בשנים 
החברות חדשים של מהעלויות התפעוליות בשקלים הדולר לשקל החדש הנובעים 

 וכן מיתרת מזומנים הנקובים בשקלים חדשים והמוחזקים על ידי החברה האם הבנות
 5%-החדש לדולר ב . אילו התחזק שער החליפין הממוצע בין השקלוהחברות הבנות

, ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים, היה 2013 -ו 2014, 2015 בכל אחת מהשנים
היתה  הרווחההשפעה על  2014)בשנת  אלפי דולר  141 -נמוך בכ 2015הרווח לשנת 

 אלפי דולר(.  82 -בהפסד של קיטון 2013אלפי דולר ובשנת  359של  ברווח קיטון
 

 סיכון אשראי (2
 

יום ללקוחותיה. החברה מבצעת  35החברה מוכרת באשראי של לכל היותר שוטף+
באופן שוטף הערכת האשראי הניתן ללקוחותיה, תוך בדיקת התנאים הפיננסיים 

תוך התחשבות במצבו הפיננסי, בניסיון העבר עמו ובגורמים  הסביבתיים שלהם,
אך אינה דורשת בטחונות להבטחת חובות אלה. החברה עוקבת באופן שוטף  ,נוספים

 . אחר חובות הלקוחות
 

 במוסדות פיננסיים שונים והשקעות לזמן קצר ה מחזיקה במזומנים ושווי מזומניםהחבר
 (Standard and Poor’s)סטנדרט אנד פור'ס  על ידיתלוי -באופן בלתיאשר דורגו 

 הבתולה הבריטיים ים באיממוקה פיננסי . מוסדבעולם והממוקמים במקומות שונים
  . AAAדירוגב ודורג בישראל הממוקמיםים פיננסי ותבמוסד . Aדורג בדירוג של 

 
אלפי דולר נמצאים  24 -סך של כ, 2015בדצמבר  31נכון ליום מתוך יתרת המזומנים, 

 אצל צד ג' וניתנים להמרה בנקל ללא קנס לסכום ידוע של מזומנים.
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 )המשך(: וניהול סיכונים פיננסים מכשירים פיננסיים - 12ביאור 

 
 סיכון נזילות (3

  
תחזיות תזרימי המזומנים מבוצעת על ידי הנהלת החברה וזו בוחנת תחזיות  (א

על מנת לוודא כי קיימים די מזומנים  תבחברה על מנשוטפות של דרישות נזילות 
  צרכי החברה התפעוליים.לספק את 

מסתכמים , עד שנהשהינם  הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצהמועד 
 .ג15וביאור  לעיל 11-( וד)10ים ביאורראה אלפי דולר.  10,393 -לסך של כ

צפוי  טפות )שמועד פירעונהשו הת שאינסף לאמור, לחברה התחייבות פיננסיבנו
מתאגיד בנקאי להיות מעבר לשנה( בקשר להלוואה לזמן ארוך שהחברה נטלה 

(, שצפויה להיות משולמת  10דולר )ראה ביאור  אלפי 3,209-כ בסכום נומינלי של
ת בשנאלפי דולר  1,833-כ בסכום של 2018-ו 2017לתאגיד הבנקאי בשנים 

 .2018אלפי דולר בשנת  1,376ובסכום של  2017
 

  ניהול הון (ב
 

להמשיך ולפעול  הינם לשמר את יכולתה של החברה יעדי ניהול ההון של החברה
לבעלי המניות והטבות לבעלי עניין אחרים, כעסק חי במטרה להעניק תשואה 

 ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית את עלויות ההון.
 
 שינוי בשווי הוגן נגזרים פיננסים .ב

 
במניות החברה. כמות  ניו'גבגין התחייבות לבעלי מניות לשעבר של חברת  מכשיר פיננסי נגזר

ימי  30-המניות שתוקצה בפועל תיקבע על פי שער נעילה הממוצע של מניות החברה ב
שווי הוגן ומסווג, לפי קבוצות  המסחר שיקדמו למועד התשלום. המכשיר הפיננסי נמדד לפי

בעלות מאפיינים דומים, למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש 
 השווי ההוגן:  לקביעת

 
 מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 

 בעקיפין. 
 נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש : 3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
 

 בהתאם לשוויו ההוגן בכל תאריך חתך. 3מודדת את המכשיר הפיננסי לפי רמה החברה 
ייבותה בגין הנפקת המניות כאמור, התחמלוא , פרעה החברה את 2015במהלך חודש יוני 

 ב.4ראה ביאור 
 

 להלן התנועה במכשיר הפיננסי:
 אלפי דולר 

, מועד השלמת 2014באוגוסט  31יתרה ליום 
 902 רכישת חברת ג'ניו
 5 2014הוצאות מימון בשנת 

 897 2015בינואר  1יתרה ליום 
 33 מימון הוצאות

 864 נזקף להון

 - 2015בדצמבר  31ליום יתרת 
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 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה - 13ביאור 

 
 תוכניות להפקדה מוגדרת

 

לחוק  14, חלים תנאי סעיף פיצויים בגין עובדים בישראלעל התחיבות הקבוצה בישראל לתשלומי 
פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או -, על1963-פיצויי פיטורין, התשכ"ג

בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים 
הסכומים  גמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת.כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין ת

 שהופקדו כאמור, אינם כלולים בדוחות על המצב הכספי.
 

 בדצמבר 31-שנה שהסתיימה ב 

 2015 2014 2013 

 אלפי דולר 

 185 305 279  הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת

 
 

  :ההכנסה על מסים - 14 ביאור
 

 :בישראל תנוהב  ותהחברועל  החברהחוקי המס החלים על  .א
 

 שיעורי המס
 

, באיי הבתולה הבריטיים ונישומה לפי חוקי המס המקומיים במקום מושבה החברה התאגדה
, הגיע החברה להסכמות עם רשויות המס 2013בחודש אפריל  .0%במס חברות בשיעור 

וכן  2013בינואר   1בישראל לרבות בקשר למעמד החברה כחברה תושבת ישראל החל מיום 
 על גובה חבות המס בה תעמוד החברה בגין התקופה שממועד הקמת החברה ועד ליום

 החברה מס בסך שלבגין תקופה זו, במסגרת ההסכם האמור, שילמה . 2012בדצמבר  31
  חברות בשיעור רגיל.החל מהמועד האמור חלים על החברה גם כללי מס אלפי דולר.  50-כ
 

 ת בישראל, חייבות במס חברות בשיעור רגיל. נוהב ותהכנסות החבר
 

, פורסם ברשומות החוק 2013באוגוסט  5ביום . 25%היה  2013שיעור מס החברות לשנת 
(, 2014-ו 2013)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  לשינוי סדרי עדיפות לאומיים

 26.5%לשיעור של  , אשר קבע, בין היתר, העלאה של שיעור מס החברות2013-התשע"ג
 .ואילך 2014משנת המס  החל

, 2016-(, התשע"ו216, פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 2016בחודש ינואר 
 26.5%ואילך, משיעור של  2016החל משנת המס אשר קבע הפחתה של מס החברות, 

 .25%לשיעור של 
 

 חוק עידוד בישראל
 

רולינג בנושא מפעל מועדף לרשויות -, הגישה ג'ניו בקשה לקבלת פרה2015בחודש ינואר 
ג'ניו מבקשת בפנייתה לרשויות המס, שאלה תכרנה בפעילות ג'ניו "פעילות  המס בישראל.

"הכנסה מועדפת" לפי סעיף בהכנסות ג'ניו מפיתוח תוכנות, כ תעשיתית" וכן, שאלה תכרנה
 לחוק העידוד.  51

אישור מרשות המסים בישראל, מחלקת חוקי עידוד,  ג'ניו, הומצא ל2015ביוני,  11ביום 
בהתאם  )להלן "מפעל תעשייתי"( , כ"מפעל תעשייתי"והחטיבה המקצועית, המכיר בג'ני

 )להלן: "החוק"(. 1959-, התשי"טלחוק לעידוד השקעות הון 51לסעיף 
בהתאם להגדרת ג'ניו כמפעל תעשייתי על פי החוק, הוכרו הכנסותיה של ג'ניו כ"הכנסה 

משנת  . תוקף האישור16%של  בשיעור מס חברות מופחת והכנסתה תחוייב. מועדפת"
 , בהינתן והחברה תעמוד בתנאים המפורטים באישור ובחוק2018עד וכולל שנת  2014
 .בקשר עם כמות המועסקים בג'ניו ושיעור הייצוא מסך הכנסות ג'ניו )להלן "התנאים"( לרבות

הינה הפחתת שיעור המס האפקטיבי בו תישא  , כל עוד תעמוד ג'ניו בתנאיםהשפעת האמור
 מיליון דולר. 1.1-הכירה החברה בהכנסות מסים של כ 2015 במהלך שנתבהתאם,  החברה.

. ג'ניו בוחנת את יכולת 26.5%טפים לפי שיעורי מס של החברה מחשבת את המיסים השו
 ה בתנאים שיזכו אותה בהטבת המס האמורה ועורכת התאמות כנדרש.תעמיד
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 )המשך(: מסים על ההכנסה - 14ביאור 
 

 שומות מס
 
  .םלא נערכו שומות מס מיום היווסד בישראל תנוהב ותחברחברה ולל
 

 מס ערך מוסף
 

 לצרכי מס ערך מוסף, בישראל, כעוסק מורשה. ותרשומת נוהב ותוהחבר החברה 
 

 :מסים נדחים .ב
 

  ניתוח הנכסים וההתחייבויות של מסים נדחים, הינו כדלקמן: (1
 בדצמבר 31 

 2015 2014 

 דולרא ל פ י   

   נכסי מסים נדחים:
   נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה לאחר  

 546 556 הכספיחודשים מתאריך הדוח על המצב  12-יותר מ
   חודשים 12נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך 

 107 41 מתאריך הדוח על המצב הכספי

 597 653 

 
   מסים נדחים: התחייבות

   מסים נדחים שהשבתם צפויה לאחר  התחייבות 
 4,643 3,468 חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי 12-יותר מ

    בתוךמסים נדחים שהשבתם צפויה  התחייבות 
 1,171 1,173 חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי 12

 4,641 5,814 
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 )המשך(: מסים על ההכנסה - 14ביאור 
 
 :הינם כדלקמן ,הנדחים לתאריכי הדוחות על המצב הכספי והתנועה בהם באותן שנים המסיםהרכב  (2
 

 -התחייבות מסים נדחים

עתודה למס בגין 
נכס בלתי מוחשי 

 (Genieoג'ניו )

עתודה למס בגין 
נכס בלתי מוחשי 

ג'ניו 
(InstallMac)  

עתודה למס בגין 
נכס בלתי מוחשי 

 סך הכל טאבאטו
 אלפי דולר 

 5,814 64 2,400 3,350 2015בינואר  1ליום יתרה 
     :2015שינויים בשנת 

 1,173 15 655 503 זקיפה לדוח רווח או הפסד

 4,641 49 1,745 2,847 2015בדצמבר  31יתרה ליום 

 
     :2014שינויים בשנת 

 6,208 73 2,618 3,517 תוספת בגין חברה שאוחדה לראשונה    
 394 9 218 167 הפסדזקיפה לדוח רווח או 

 5,814 64 2,400 3,350 2014בדצמבר  31יתרה ליום 
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 )המשך(: מסים על ההכנסה - 14ביאור 
 

 -נכסי מסים נדחים

דמי חופשה 
 והבראה

התחייבות 
בגין מענקים 

 למדען
נכס מחקר 

 ופיתוח

עודף עלות 
בגין 

התחייבות 
 למדען

הוצאות מחקר 
ופיתוח 

שתוכרנה 
לצורכי מס 

 הבאותבשנים 

הוצאות הנפקה 
שהוכרו 

במסגרת ההון 
העצמי שתוכרנה 

לצורכי מס 
 סך הכל בשנים הבאות

 אלפי דולר 

 
 13 -  - -  -  - 13 2012בדצמבר  31יתרה ליום 

        :2013שינויים בשנת 
 176 176  - -  -  - - זקיפה להון העצמי

 310 (58) 351 -  -  - 17 זקיפה לדוח רווח או הפסד

 499 118  351 -  -  - 30 2013בדצמבר  31יתרה ליום 
        :2014שינויים בשנת 

 97 -  - 38  (31) 84 6 תוספת בגין חברה שאוחדה לראשונה
 57 (15) 67 (9) 5  7 2 זקיפה לדוח רווח או הפסד

 653 103  418 29  (26) 91 38 2014בדצמבר  31יתרה ליום 

        :2015שינויים בשנת 
 (56) - - (29) 13 (37) (3) זקיפה לדוח רווח או הפסד

 597 103 418 - (13) 54 35 2015בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 .26.5% מחושבים לפי שיעורי מס של 2014-ו 2015 בדצמבר 31 מיםהמסים הנדחים לי (3
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  )המשך(: מסים על ההכנסה - 14ביאור 
 

  :ברווח או הפסד הכלולים ההכנסה על מסים .ג

 בדצמבר 31-שנה שהסתיימה ב 

 2015 2014 2013 

 דולר אלפי 

 
 - - (1,108) שנים קודמות בגין מסיםהוצאות )הכנסות( 

 1,221  2,213  2,598  הוצאות מסים שוטפים

 (368) (454) (1,117) הכנסות מסים נדחים

  373  1,759  853 

 
 תיאורטימס  .ד

 
 ות, שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייב"התיאורטי" להלן מובאת התאמה בין סכום המס

רווח דוחות שנזקף בהמס , לבין סכום שיעור המס החל על החברה בשנים האמורותבמס לפי 
 :לשנה המדווחת הפסדו

 בדצמבר 31-שנה שהסתיימה ב 

 2015 2014 2013 

 דולר אלפי 

 2,674  2,450 3,889 , כמדווח בדוחות רווח והפסדעל ההכנסה רווח לפני מסים

 25% 26.5% 26.5% שיעור המס 

 669  650 1,030 זההתיאורטי בגין רווח מס 
קיטון במסים הנובע משינוי במיסים הנדחים שנוצרו בשיעור 

 (37) - - מס שונה
גידול במסים הנובע מהפסדים לצורכי מס שנוצרו בשנה 

 - 627 375 המדווחת ושבגינם לא נוצרו מסים נדחים 
 70  85 (1,108) גידול במסים בגין שנים קודמות

 - - 27 גידול במסים הנובע מהפרשים זמניים
הוצאות שאינן  -גידול במסים הנובע מהפרשים תמידיים 

 189  375 143 מוכרות לצרכי מס
 בגינם מס לצורכי הפסדים מניצול הנובע המס בהוצאתגידול 
 - 22 - נדחים מסים נזקפו לא

 - - (94) אחרים

 (38) - - הוצאות מס בגין הסדר עם רשות המסים בגין החברה האם

 373 1,759  853 

 
 בישראל על חבות המס IFRS -השפעת אימוץ תקני ה .ה

 
 .IFRS-, לפי תקני ההקמתההחברה עורכת את דוחותיה הכספיים, החל מיום 

 
חשבונאות מקובלים בישראל, ובהתאם לכך, עריכת דוחות כספיים  כללישונים מ IFRSתקני 

עשויה לשקף מצב כספי, תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים שהינם שונים  IFRSלפי תקני 
 חשבונאות מקובלים בישראל. כללימהותית מאלה המוצגים לפי 

 
 הוראות השעה(, -)להלן  2014-ו 2012 ,2010בהתאם להוראות חוק שפורסמו בשנים 

, לא יחול תקן 2013עד  2007 רכי מס לגבי שנות המסובקביעת ההכנסה החייבת לצ
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, אף אם הוחל בדוחות הכספיים  לש 29 פרחשבונאות מס

לא יחולו הלכה  IFRS-ת השעה היא שתקני הולגבי שנות המס האמורות. משמעות הורא
 רכי מס בגין שנות המס האמורות.  ולמעשה בעת חישוב הרווח המדווח לצ

תזכיר החוק(  -, פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )להלן 2011 באוקטובר 30 ביום
. IFRS-תזכיר החוק מאמץ ככלל את תקני ה בדוחות הכספיים. IFRS-הנובע מיישום תקני ה

, בהתאם לתזכיר החוק הוצעו מספר תיקונים לפקודת מס הכנסה, אשר יהא בהם יחד עם זאת
רכי מס במקרים שקיימת אי בהירות והחייבת לצלהבהיר ולקבוע את אופן חישוב ההכנסה 

הליכי החקיקה בעניין אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות שיטת המס בישראל.  IFRS-ותקני ה
  תזכיר החוק טרם הושלמו וספק אם יסתיימו בעתיד הקרוב. 
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  )המשך(: מסים על ההכנסה - 14ביאור 
 

ת ומעריכה הנהלת הקבוצה כי הוראעקב אי השלמת הליכי החקיקה בעניין תזכיר החוק, 
. 2015-ו 2014 יםלשנבסופו של דבר גם  תוארכנה 2013עד  2007לשנים  והשעה שנקבע

כי החקיקה החדשה לא תחול על שנות המס  קבוצה בשלב זה, צופה הנהלת הכךבשל 
 .2016 שקודמות לשנת המס

 
 

 :והתחייבויות תלויות התקשרויות ערבויות - 15 ביאור
 

 שניתנו ערבויות א.
 
 בגין התחייבות , סומוטו ישראלהבת לחברה קיימת 2014-ו 2015 בדצמבר 31 מיםלי

אשר מופקדים  לכל אחד מהימים ,אלפי דולר 72-כ של בסך שכירת משרדיםו הבטחת אשראי
למשכיר  ג'ניובגין הסכם השכירות, מסרה  ג'ניולהבטחת התחייבויות כמו כן  .בפיקדון בנקאי

אלפי  27 -אלפי דולר, וכן ערבות בנקאית בסך של כ 65 -שטר חוב צמוד מדד בסך של כ
  דולר.

 
כחלק מתנאי קבלת חוב מתאגיד בנקאי, שיעבדה החברה לטובת אותו תאגיד בנקאי יתרת 

 .ג10אור י, ראה גם באלפי דולר 1,250פקדון בסך של 
 

 :שכירות .ב
 

לחברה היו בעבר מספר הסכמי שכירות לשכירת משרדים שונים אשר הסתיימו בחודש  (1
בהסכם לשכירת משרדים  סומוטו ישראלהתקשרה  2013אפריל  בחודש. 2013מאי 

נחתמה תוספת ראשונה  2013. בחודש ספטמבר "()להלן "ההסכם המקורי תל אביבב
 סומוטו ישראללהסכם המקורי. התוספת האמורה מגדילה את השטחים אותם שוכרת 

, מיום לכלל השטחיםהשכירות באותו המיקום, כפי שנחתם בהסכם המקורי. תקופת 
חודש )להלן  19היא לתקופה של  (2013חודש ספטמבר חתימת התוספת הראשונה )

להארכה לתקופה נוספת , לסומוטו ישראלהקיימת אופציה  עם אשונה"("התקופה הר
)להלן "תקופת האופציה"( אשר תחל אוטומטית עם סיום התקופה  חודש 24של 

הראשונה, אלא אם החברה הבת מודיעה על רצונה לסיים את ההסכם לפחות  שישה 
 אוטומטיתהוארך  2014חודש אוקטובר בכך ש ,התקופה הראשונה קודם לתוםחודשים 

הכוללת בגין סומוטו ישראל  התחייבות .2017הסכם השכירות עד לחודש אפריל 
להסכם זה, למשך תקופת  ותקופת האופציה התוספת הראשונהההסכם המקורי, 

 בחודש.אלפי דולר  34 -על כ תהשכירות הראשונה עומד
לשכירת משרדים בהסכם  ג'ניו, התקשרה 2014בפברואר  2ביום בנוסף לאמור לעיל, 

"(. למועד דוחות כספיים אלו, הסכם "הסכם השכירות -הרצליה פיתוח )להלן ב
מ"ר, והוצאות השכירות החודשיות בגין  324-השכירות מתייחס לשטח כולל של כ

הינה  תקופת השכירות על פי הסכם השכירות אלפי דולר. 8.1 -כמסתכמות לסך של 
 12-קיימת אפשרות להאריך את תקופת השכירות ל ג'ניו. 2016בפברואר,  28עד ליום 

 ג'ניו"תקופת האופציה" בהתאמה(. באם תבחר  -"האופציה" ו -חודשים נוספים )להלן 
לממש את האופציה, יועלו דמי השכירות החודשיים בגין המושכר למשך תקופת 

 אלפי דולר. 8.7 -של כ, לסך חודשי 7.5%האופציה בשיעור של 
 

, בדצמבר 31להלן ההתחייבויות בגין שכירות משרדים שאינן ניתנות לביטול ליום 
2015 : 

  דולראלפי  

2016 511 

2017 119 

 630 

 
החברה חתמה על הסכמי ליסינג תפעולי לשכירת כלי רכב לתקופות שונות עד שנת  (2

 בסכומים לא מהותיים. 2015
 
  



 לימיטד סומוטו

 )המשך( ים לדוחות הכספיים המאוחדיםביאור
 

 32 

 :)המשך(והתחייבויות תלויות  ערבויות התקשרויות - 15ביאור 
 

 :הכלכלההתחייבות ללשכת המדען הראשי במשרד  .ג
 

בקשה לקבלת מענק מלשכת המדען הראשי במשרד  ג'ניוהגישה  2009במהלך שנת 
 . המענק הינו מסכום ההוצאות שיאושרו על ידי המדען.הכלכלה

 
בקשר עם הקניין  החוק לעידוד מחקר ופיתוחלהוראות  ג'ניולתמיכה זו, כפופה  בתמורה

)בהתאם  5%-ל 3%הרוחני וכן הינה מחויבת, בין היתר, בתשלום תמלוגים בשיעור של בין 
 -לתקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה )שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם(, תשנ"ו

כולל של ( מכל ההכנסות משימוש של הטכנולוגיה המפותחת ועד לתקרה של הסך ה1996
 תמיכת המדען הראשי אשר מוצמדת לדולר ונושאת ריבית לייבור.

 
דולר מהמדען  אלפי 700  -מענקים בסכום מצטבר של כ ג'ניוקיבלה  ,2013עד  2010בשנים 

 דולר.אלפי  540 -תמלוגים בסכום מצטבר של כג'ניו שילמה , 2012-2015בשנים הראשי ו
 

 :קרנות ועודפים הון - 16 ביאור
 

 המניות: הון .א
 

 :הרכב הון מניות (1

 2014בדצמבר  31 2015 בדצמבר 31 

 מונפק ונפרע רשום מונפק ונפרע רשום 

 מספר המניות 

מניות רגילות ללא 
 54,325,590 100,000,000 70,067,710 200,000,000 ערך נקוב

 
 31שנסחרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בימים  מחיר המניה של החברה כפי

 , בהתאמה.284.3-ו 107.6הינו  2014-ו 2015 בדצמבר
 

 זכויות הנלוות למניות (2
 

, את הזכות לקבל הודעה ולהשתתף בכל אסיפות ות רגילות מעניקות למחזיקים בהןמני
בעלי המניות של החברה, להצביע באסיפות אלו כך שלכל מניה רגילה יש קול אחד, 

של החברה במקרה של פירוק לקבל דיבידנדים ולהשתתף בחלוקת הנכסים העודפים 
  החברה.

 
, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה 2013בחודש אפריל  (3

העבירה החברה את סכום הדיבידנד לנאמן  2013דולר. בחודש יולי  250,000בסך של 
 לצורך חלוקתו לבעלי המניות הזכאים לחלקים מהדיבידנד האמור.

 
 -, אישר דירקטוריון החברה הגדלת הון המניות הרשום של החברה ל2013 יוניבחודש  (4

בכמויות של לפני הנפקת מניות  20,000,000) מניות ללא ערך נקוב 100,000,000
 ביצעה החברה את הגדלת ההון האמורה. 2013. בחודש יולי ההטבה(

 
 -דירקטוריון החברה הגדלת ההון הרשום של החברה ל אישר, 2013 יוני בחודש (5

מניות וכן פיצול הון החברה בדרך של הנפקת מניות הטבה ביחס של  100,000,000
לכל מחזיק מניות ערב הפיצול כאמור )כך שכל מחזיק מניה אחת ערב הפיצול  1:4

ת יחזיק חמש מניות לאחריו(. במסגרת ההחלטה קבע דירקטוריון החברה שההחלטו
האמורות תבוצענה בסמוך ולפני מועד הנפקת מניות החברה בבורסה לני"ע בתל אביב. 

האמור הפיצול  .האמורה ההטבה מניות הנפקת את החברה ביצעה 2013 יולי בחודש
 מניות החברה.לחל גם על אופציות 

 
, בע"מנחתם הסכם השקעה פרטית בין החברה לבין בבילון  2013ביולי,  18ביום  (6

מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב.  1,858,805הסכם האמור הוקצו במסגרת ה
 ש"ח 4,618,063סכום של  בע"מבתמורה להקצאת המניות כאמור שילמה בבילון 

 ש"ח לדולר(.  3.601מיליון דולר בערכי יום העסקה, לפי שע"ח דולר ש"ח של  1.3 -)כ
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, השלימה החברה הליך הנפקה ראשונה לציבור בבורסה לניירות 2013ביולי,  31ביום  (7
"ההנפקה"(.  -ערך   בתל אביב על פי תשקיף להשלמה והודעה משלימה )להלן

"מניה רגילה"(  -במסגרת ההנפקה הציעה החברה מניות רגילות ללא ערך נקוב )להלן
 -ש למניה רגילה אחת )להלן( כאשר כל כתב אופציה ניתן למימו1וכתבי אופציה )סדרה 

כתבי  20 -מניות ו 100((. החברה הציעה יחידות הכוללות 1"כתבי האופציה" )סדרה 
 אופציה.

בהתאם לתנאי התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה ובמסגרת המכרז הציבורי 
בתמורה  אופציות 1,329,080 -מניות ו 6,645,400יחידות, המהוות  66,454הוקצו 

מיליון דולר בערכי יום ההנפקה לפי שע"ח  5.6 -כ, )ש"ח 20,135,562ברוטו של 
 -ר(. סך התמורה נטו מההנפקה האמורה הסתכמה לכש"ח לדול 3.566דולר/ש"ח של 

ש"ח צמודה לשינוי  4  -כל אופציה ניתנת למימוש למניה אחת בתמורה ל .מיליון דולר 5
 שנים מיום הנפקתן. 4בשער החליפין של הדולר. האופציות יפקעו כעבור 

בנוסף לאמור במסגרת ההנפקה ובהתאם לקבוע בהסכם החיתום, הקצתה החברה 
( לפועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות 1אופציות )סדרה  200,000טרם הרישום למסחר 

 ( ליועץ ההנפקה.1 כתבי אופציה )סדרה 200,000וכן  בע"מ
 

החליט דירקטוריון החברה על תוכנית רכישה עצמית של מניות  2013חודש דצמבר, ב (8
 1,570 -מיליון ש"ח )כ 5.5עד לעלות של  מניות באוצר( -)להלן  ללא ערך נקובהחברה 

לפעול למימוש תוכניתו זו אלפי דולר(. דירקטוריון החברה הורה להנהלת החברה 
בדצמבר  31ליום . עד וורת עם צד שלישי בלתי תלוינאמנות עיבמסגרת הסכם של 

 58 -אלפי ש"ח )כ 200 -בעלות של כ מניות החברה 114,200 , רכשה החברה2013
מניות החברה בעלות של  1,173,368, רכשה החברה 2014במהלך שנת  אלפי דולר(.

יצויין כי במסגרת תוכנית הרכישה רכשה אלפי דולר(.  702 -אלפי ש"ח )כ 2,400-כ
אלפי ש"ח  2,600-מניות החברה בעלות כוללת של כ 1,287,568של כולל החברה סך 

של מניות רגילות  290,785הסך האמור לעיל הועברו אלפי דולר(. מתוך  760-)כ
סך ן, הועברו לתאגיד בנקאי . כמו כא4 ראה ביאור החברה בגין עסקת רכישת טאבאטו,

 (.ב)10ראה ביאור  מניות רגילות של החברה. 695,398של 
, יתרת המניות כאמור נכון למועד הדוחות ולאחר העברת המניות לתאגיד הבנקאי

 מניות. 301,385באוצר עומדת על סך של 
על השינויים בהון המניות שנבעו מתוכנית הרכישה העצמית האמורה, מוצגות בדוח 

 המוחזקות בהחזקה עצמית.במסגרת עלות מניות החברה 
, החליט דירקטוריון החברה להפסיק את תוכנית הרכישה 2014באוגוסט  31ביום 

 העצמית של מניות החברה כאמור.
 

, 2014חודש אוגוסט מובהתאם להשלמת עסקת רכישת ג'ניו , 2015 ביוני 1ביום  (9
כאשר במסגרת  במניות דחויהתשלום המיליון דולר מתוך  7 -החברה פרעה סך של כ

מיליון דולר במזומן  1הפרעון כאמור, העבירה החברה לבעלי מניות ג'ניו לשעבר, סך של 
אלפי דולר במניות בכפוף להסכם הרכישה. להשלמת התחיבויותיה במסגרת  6,029 -וכ

 -בסך של כ 2015בדצמבר  1עסקת רכישת ג'ניו, התחייבה החברה לתשלום דחוי ביום 
פרעה החברה את , 2015בדצמבר  31נכון ליום . שולם במועדואשר  אלפי דולר 971

 ב.4ראה גם ביאור  .ג'ניו מלוא התחייבותיה בגין רכישת
 

-, אישר דירקטוריון ג'ניו, חלוקת דיבידנד לחברה בגובה של כ2015באוגוסט  25ביום  (10
 מיליון דולר. 11.6
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 :המניותהתנועה בהון  .ב
 

 ההון המונפק והנפרע:

 ש"ח ע.נ.  מספר המניות 

 - 36,001,330  2013 בינואר 1יתרה ליום 

 - 8,504,205  ( לעיל.7(+)6א )16ראה ביאורים הנפקת מניות, 
( 8א)16רכישה עצמית של מניות החברה, ראה ביאור 

  (114,200) .לעיל

 - 104,670  למניות החברהמימוש כתבי אופציה 

 - 44,496,005  2013 בדצמבר 31יתרה ליום 

 - 10,640,785  4פקת מניות, ראה ביאור הנ
( 8א)16, ראה ביאור רכישה עצמית של מניות החברה

 - (1,173,368) לעיל

 - 362,168  למניות החברהמימוש כתבי אופציה 

 - 54,325,590  2014 בדצמבר 31יתרה ליום 

 - 14,364,549  .(9)א()16-ב ו4ראה ביאור הנפקת מניות, 

 - 695,398  ב.10 קאי, ראה ביאורהעברת מניות רדומות לתאגיד בנ

 - 682,173  .למניות החברהמימוש כתבי אופציה 

 - 70,067,710  2015 בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 מבוסס מניות תשלום ג.

 
  102, החליט דירקטוריון החברה לאמץ תוכנית אופציות לפי סעיף 2012חודש אוקטובר ב

על פיה יוקצו לעובדים, יועצים ונושאי משרה בחברה,  במסלולו ההוני, לפקודת מס הכנסה,
מניות רגילות ללא ערך נקוב כל  2,250,000 עד ללא תמורה, אופציות לא רשומות לרכישת

הגישה החברה את התוכנית  2012בחודש אוקטובר תוכנית"(. "ה -אחת של החברה )להלן
 לאישור מס הכנסה.

להגדיל את כמות האופציות הלא רשומות , החליט דירקטוריון החברה 2013 אוגוסטחודש ב
יוקצו לעובדים, יועצים ונושאי משרה בחברה, ללא תמורה, אופציות לא על פיה בתוכנית, 

מניות רגילות ללא ערך  1,125,000 עד לרכישת כמות האופציות בתוכנית(-)להלן רשומות
א רשומות בתוכנית הינה , כל שסך כמות האופציות הלנקוב כל אחת של החברה

, החליט דירקטוריון החברה להגדיל את כמות 2014בנובמבר  11ביום . 3,375,000
מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת של  1,500,000 עד לרכישת בתוכניתהאופציות 

 16ביום . 4,875,000שסך כמות האופציות הלא רשומות בתוכנית הינה  ך, כהחברה
 לרכישת , החליט דירקטוריון החברה להגדיל את כמות האופציות בתוכנית2015בנובמבר 

ציות שסך כמות האופ ך, כמניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת של החברה 2,500,000 עד
על פי תנאי התוכנית, האופציות תהיינה ניתנות . 7,375,000הלא רשומות בתוכנית הינה 

למימוש בתמורה למחיר מימוש שיקבע על ידי דירקטוריון החברה ושלא יהיה נמוך מהערך 
 הנקוב של מניות החברה, במשך תקופה שתיקבע על ידי דירקטוריון החברה. 

 ממועד אימוצה על ידי דירקטוריון החברה. שנים 10התוכנית תהא בתוקף במשך 
בהתאם לתוכנית האופציות, האופציות לעובדים ולנושאי המשרה בחברה, למעט בעל 

לפקודת מס הכנסה )כאשר הדירקטוריון יכול לקבוע את  102השליטה בה, יוקצו לפי סעיף 
נאמן"( במסלול עם  102במסלול ללא נאמן" או כ"אופציה  102סוג האופציה כ"אופציה 

והאופציות למי שאינם עובדים או נושאי משרה בקבוצה, בנוסף לבעל השליטה בקבוצה, יוקצו 
 )ט( לפקודת מס הכנסה.3בהתאם לסעיף 
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 הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים
 

מוצגת בטבלה  בגין תשלום מבוסס מניות, הקבוצהההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים של 
 שלהלן: 

 בדצמבר 31 -שנה שהסתיימה ב 

 2015 2014 2013 

 אלפי דולר 

תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות 
 583 406 254 במכשירים הוניים

 
 עסקאות תשלום מבוסס המניות שהוענקו על ידי החברה לעובדיה מתוארות להלן.

 
  אופציות שהוענקו לעובדים ולעובדי מפתח (1

 
 ות הבנותלעובדים בחבר ת להעניקנוב ותחבר ותחייבה 2015-ו 2014, 2013 בשנים

, כתבי אופציה 1,236,356-ו כתבי אופציה  520,050, כתבי אופציה 371,480
מניות רגילות ללא  2,127,886 -, הניתנים למימוש להבת לעובדים בחברהבהתאמה, 

 הינו 2013בשנת מחיר המימוש של האופציות למניות שניתנו של החברה.  ערך נקוב
מחיר המימוש של האופציות למניות שניתנו , ולמניה דולר 0.266 -ל 0.02 בטווח שבין

מחיר המימוש של האופציות ולמניה  דולר 0.658-ל 0.02הינו בטווח שבין  2014ת בשנ
השווי ההוגן של  .למניה דולר 0.43-ל 0.31הינו בטווח שבין  2015ת למניות שניתנו בשנ

הוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל  2015 וכולל עד  2013האופציות שהוענקו בשנים 
 .אלפי דולר  630-כסך כולל של הבינומי ב

 
 שלוש עד הינה 2015עד  2013תקופת ההבשלה עבור האופציות שהוענקו בשנים 

 ההענקה.שנים מיום  עשרשנים ותקופת פקיעת האופציות הינה 
 לסילוק אך ורק באמצעות מניות החברה. ותניתנ אלהת תשלום מבוסס מניות אועסק

 
כתבי אופציה לא  100,000 , אישר דירקטוריון החברה הענקת2013יוני  בחודש (2

מניות  100,000 -לקרן תמורה. כתבי האופציה האמורים ניתנים למימוש ל רשומים
דולר והאופציות תבשלנה  0.02כתב אופציה עומדת על  החברה. תוספת המימוש לכל

מועד פקיעת  .2013ביולי  1בחלקים שווים על פני ארבעה רבעונים החל מיום 
 קרן תמורה עוסקת בפעילות של תרומה לחברה. קרן תמורה שנים. 10האופציות הינו 

 כתבי האופציות האמורים לעיל.את כל  מימשה
 
מנכ"ל וסמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה הענקת אופציות להתחייבות החברה ללעניין  (3

 )ג(. 19ביאור  ובה ההוצאה בגין הענקות כאמור, ראהוכן ג הבת
 
 תנועה במהלך השנה (4

 
להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות ואת הממוצע המשוקלל של מחיר 

 המימוש שלהן במשך השנה השוטפת:

 בדצמבר 31-שהסתיימה ב שנה 

 2015 2014 2013* 

 

מספר 

 האופציות

מחיר 

 המימוש

מספר 

 האופציות

מחיר 

 המימוש

מספר 

 האופציות

מחיר 

 המימוש

 דולר  דולר  דולר  

 0.02-1.063 2,018,790  0.02-1.063 2,305,950   1.063- 0.02 2,696,803  אופציות למניות לתחילת השנה
 0.02-0.266 471,480  0.02-0.658 908,138   0.43-0.31  1,709,498  אופציות למניות שהוענקו במהלך השנה
 0.02 (104,670) 0.02-0.266 (362,168) 0.54-0.02  (682,173) אופציות שמומשו למניות במהלך השנה

במהלך  / פקעואופציות למניות שחולטו
 0.02 (79,650) 0.02-0.266 (155,117) 0.66-0.02  (564,343) השנה

  2,305,950   2,696,803   3,159,785  אופציות למניות לסוף השנה
אופציות למניות אשר ניתנות למימוש 

 0.02-1.063 1,299,660  0.02-1.063 2,264,464  0.02-1.063 1,348,320  לסוף השנה
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 )המשך(: הון קרנות ועודפים - 16ביאור 
 

אלפי  38-כל, סך התמורה שהתקבלה בגין מימושי אופציות הסתכמה 2015בשנת 
    דולר.

 
 מדידת השווי ההוגן של האופציות למניות המסולקות במכשירים הוניים (5

 
אשר העיקריות להלן טבלה המציגה את הממוצע המשוקלל של נתוני מניות וההנחות 

במכשיריה ההוניים לפי המודל שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות המסולקות 
 הבינומי:

 בדצמבר 31 -שנה שהסתיימה ב 

 2015 2014 2013 

 אלפי דולר 

 

 62%-53% 66%-50% 50%-47% תנודתיות היסטורית של מחירי המניה )%(

 2.99%-2.67% 2.95%-2.35% 2.28%-2.12% שיעור ריבית דולרית חסרת סיכון )%(

 0.70 0.60 0.36 בדולרממוצע משוקלל של מחירי המניה 

 

פרמטרים נוספים בעת מדידת השווי בבנוסף לפרמטרים לעיל נעשה שימוש גם  -

ההוגן של האופציות למניות המסולקות במכשירים הוניים, הפרמטרים הנוספים 

ת העובדים לאחר שבהם נעשה שימוש הינם: מקדם מימוש מוקדם ושיעור עזיב

וכן תקופת מימוש של שלוש שנים במנות רבעוניות ומועד  ההבשלהתום תקופת 

 (.2025האופציות )חודש נובמבר  פקיעת

 
 

 :רווח או הפסד לסעיפי נוספים פירוטים - 17 ביאור

 בדצמבר 31 -שנה שהסתיימה ב 

 2015 2014 2013 

 אלפי דולר 

 

     עלות המכירות: א.
 6,431 7,501 7,585 הוצאות בגין עלויות הפצה 
 - 1,509 4,472 הפחתות נכסים בלתי מוחשיים 

 196 240 165 שכר עבודה ונלוות 
 232 343 219 אחרות 

  12,441 9,593 6,859 

     מחקר ופיתוח: הוצאות ב.

 1,653 2,591 2,838 שכר עבודה ונלוות 

 90 150 210 שכ"ד ותחזוקה 

 78 157 341 שכר יועצים 

 81 389 326 אחרות 

  3,715 3,287 1,902 

     הוצאות מכירה ושיווק: ג.

 1,859 2,243 1,474 שכר עבודה ונלוות 

 7,051 10,509 5,102 הוצאות רכישת מדיה ופרסום 
 265 343 202 שכ"ד ותחזוקה 
 92 60 63 הוצאות שכ"ט יועצים 
 161 225 118 אחרות 

  6,959 13,380 9,428 
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 נוספים לסעיפי רווח או הפסד:פירוטים  - 17ביאור 

 בדצמבר 31 -שנה שהסתיימה ב 

 2015 2014 2013 

 אלפי דולר 

    הוצאות הנהלה וכלליות: ד.

 645 1,169 763 שכר עבודה ונלוות 

 513 640 455 שירותים מקצועיים 

 *23 *38 116 שכ"ד ותחזוקה 

 *58 *24 131 משרדיות 

 96 81 146 אחרות 

  1,611 1,952 1,335 

    נטו:הכנסות והוצאות מימון,  ה.

    הכנסות מימון: 

 135 - - , נטוהפרשי שער 

 17 6 8 הכנסות ריבית 

 - 39 108 שינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים, נטו 

  116 45 152 

    הוצאות מימון: 

 34 30 34  עמלות בנקים 

 - 237 45 הפרשי שער, נטו 

 - 826 188 התחייבות בגין רכישת חברה בת בגין 

 - - 849 יתרת הלוואה מתאגיד בנקאי בגין 

 - 45 16 אחרות 

  1,132 1,138 34 

 
 ג מחדש*סוו

 
 :המיוחס לבעלי מניות החברה רווח נקי למניה - 18 ביאור

 
 בסיסי א.

 
ידי חלוקת הרווח בממוצע המשוקלל של מספר המניות  הרווח הבסיסי למניה מחושב על

 הרגילות המונפקות. 

 2015 2014 2013 

  אלפי דולר 

 1,821 691 3,516  רווח 

, הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות
 39,597 47,467 63,385 באלפים

 0.046 0.015 0.055 (בדולרהרווח הבסיסי למניה )

 
 מדולל ב.
 

ידי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות  הרווח המדולל למניה מחושב על
 שלושתוך הכללת כל המניות הרגילות הפוטנציאליות בעלות אפקט מדלל. לחברה  שבמחזור

, התחייבות למניות אופציותקטגוריות של מניות רגילות פוטנציאליות בעלות אפקט מדלל: 
 . ביחסרכישת ג'ניו והתחייבות בגין הנפקת מניות לתאגיד בנקאילהנפקת מניות בגין השלמת 

לאופציות למניות, מתבצע חישוב לקביעת מספר המניות שהיה ניתן לרכוש בשווי הוגן 
)הנקבע כממוצע שנתי של מחיר מניות החברה( באמצעות ערכן הכספי של האופציות, 

כאמור לעיל מושווה למספר  בהתאם לתנאי האופציות שטרם מומשו. מספר המניות המחושב
ביחס להתחייבות להנפקת מניות בגין  המניות שהיו מונפקות בהנחת מימוש האופציות.

השלמת רכישת ג'ניו, מתבצע חישוב לקביעת מספר המניות המקסימלי שהחברה הייתה 
 .2015 במהלך חודש כפי שהופקו בפועל מחוייבת להנפיק נכון ליום מועד הנפקת המניות

תחייבות להנפקת מניות לתאגיד בנקאי, מתבצע חישוב המדמה מצב שבו המניות ביחס לה
 .2015ועד למועד הנפקתן במהלך חודש דצמבר  2015בינואר  1היו מונפקות מיום 
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 2015 2014 2013 

 אלפי דולר 

לפי דוחות רווח  והפסד, ששימש בחישוב  ,סך הכל רווח לשנה

 1,821 691 3,516 הרווח הבסיסי למניה
ראה , השלמת רכישת ג'ניומימון בגין  הכנסותהתאמה בגין 

 - - 188 ב.4 ביאור

 1,821 691 3,704 סך הכל רווח נקי ששימש בחישוב הרווח המדולל למניה

 

 

 מספר מניות 

 2015 2014 2013 

    ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו 

 39,597 47,467 63,385 בחישוב הרווח הבסיסי למניה

אופציות לעובדים התאמה בגין מניות תוספתיות בהנחת המרת 

 1,500 1,690 1,121 ונותני שירותים

בגין הנפקת מניות לתאגיד ה בגין מניות תוספתיות התאמ

 - - 344 ב.10 ראה ביאור, בנקאי

ראה , בגין השלמת רכישת ג'ניוה בגין מניות תוספתיות התאמ

 - - 7,912 .(9)א()16-ב ו4ביאור 

יות ששימשו בחישוב הרווח ממוצע משוקלל של מספר המנ

 41,097 49,157 72,762 למניההמדולל 

 0.044 0.014 0.051 (דולרלמניה ) ללהרווח המדו

 
 

 וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין  - 19 ביאור
 

   .2010 -כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע  -בעל עניין" "
 .IAS 24תקן חשבונאות בין לאומי כהגדרת מונח זה ב -צדדים קשורים" "
הנכללים, יחד עם גורמים  Key management personnel - אנשי המפתח הניהוליים של החברה"

כוללים את חברי הדירקטוריון וחברי -)IAS 24R( בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה באחרים, 
 .ההנהלה הבכירה

 
  :עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.

 בדצמבר 31-שנה שהסתיימה ב 

 2015 2014 2013 

 אלפי דולר 

  
, ראה ביאור SOSבגין שרותים שהוענקו על ידי  הוצאה
 3 10 9 )ד( להלן,19

מרכיב ההטבה בגין אופציות שהוענקו ליו"ר 
 75 9 - הדירקטוריון

מרכיב ההטבה בגין אופציות שניתנו למנכ"ל החברה 
 142 163 98 ( להלן.3)ג()19ראה ביאור ואיש מפתח ניהולי, 

תמורה בגין שירותים שניתנו על ידי יו"ר הדירקטוריון, 
 81 65 51 ה להלן.19ור ראה ביא

ס לשלושה דירקטורים(, ראה )מתייחשכר דירקטורים 
 5 35 39 להלן. ז19ביאור 

 - 182 65 ה להלן.19ור ראה ביא, לית חברת ג'ניו"מנכ

 469 645 540 ואיש  מפתח ניהולישכר מנכ"ל 

 2 2 2 מספר האנשים אליהם מתייחס השכר 
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 :יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ב

 בדצמבר 31 

 2015 2014 

 אלפי דולר 

יתרות זכות בגין בעלי עניין וצדדים קשורים 
 495 73 והמסווגות ביתרת זכאים ויתרות זכות

 
 :הסכמי העסקה .ג

 

שהינו בעל עניין ודירקטור  החברה הבתמנכ"ל לבין  החברה הבתהסכם העסקה בין  (1
 "מנכ"ל החברה הבת"( -)להלןבחברה 

 

מונה לראשונה מנכ"ל לחברה הבת המשמש גם כדירקטור  2009ביולי,  1ביום 
 . בחברה
ש"ח  12,000 שכר חודשי בסך שללמנכ"ל הוסכם, כי החברה הבת תשלם תחילה 

המנכ"ל ש"ח. משכורתו הגלובאלית של  32,000 כיום עומד עלשעודכן לאורך השנים ו
ממשכורתו הגלבואלית  20% -כוללת בתוכה תשלום חודשי קבוע בסך השווה לכ

, 1951 -תמורת שעות עבודה נוספות, כהגדרתן בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א
 מפעם לפעם לפי דרישת החברה הבת.  ידואשר יבוצעו על 

 

ודעה הוסכם, כי כל צד להסכם יהא רשאי להביא את יחסי העבודה וההסכם לסיומם בה
ימים, כך שהחברה הבת רשאית לוותר על עבודתו בתקופת  90בכתב לצד השני בת 

ההודעה המוקדמת, כולה או מקצתה, ובלבד שתנאי העסקתו ישמרו במהלך כל 
 התקופה האמורה, אלא אם ויתר עליהם על כך מראש ובכתב. 

 .להלן ו19ביאור לעניין מינוי מנכ"ל החברה הבת לתפקיד מקביל בחברה האם, ראה 
, חתמה החברה הבת על הסכם העסקה חדש עם המנכ"ל. לפירוט 2013בחודש אפריל 

 להלן. 3ראה סעיף 
 

שהינו בעל עניין ודירקטור  לבין סמנכ"ל הטכנולוגיות הסכם העסקה בין החברה הבת (2
 טכנולוגיות"(.ה"סמנכ"ל  -בחברה )להלן

 
המשמש גם . לחברה הבת סמנכ"ל הטכנולוגיות מונה לראשונה 2009ביולי,  1ביום 

 כדירקטור בחברה.
תנאי העסקתו של סמנכ"ל הטכנולוגיות הינם זהים לתנאי העסקתו של מנכ"ל החברה 

 ( לעיל.1ג )19, ראה ביאור מנכ"ל החברה הבתלעניין תנאי העסקתו של הבת. 
החברה הבת לתפקיד מקביל בחברה האם, ראה של סמנכ"ל הטכנולוגיות לעניין מינוי 

 להלן. ו20ביאור 
, חתמה החברה הבת על הסכם העסקה חדש עם סמנכ"ל 2013בחודש אפריל 

 להלן. 3הטכנולוגיות. לפירוט ראה סעיף 
 

, חתמה החברה הבת על הסכמי העסקה חדשים עם המנכ"ל 2013 אפרילבחודש  (3
, אשר נכנסו לתוקף מיד לאחר רישום מניות וסמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה הבת

על פי  .(7)א16 רגם ביאו, ראה לעניין זה 2013ביולי  31החברה למסחר ביום 
 ש"ח.  49,000יעמוד על  של כל אחד מהם ההסכמים האמורים, השכר החודשי

עוד נקבע כי השכר החודשי יתעדכן מעת לעת, על פי מנגנונים כפי שהוגדרו בהסכמים, 
עודכן שכרו של  2014בינואר  1בהתאם לכך, החל מיום  .לעמידה באבני דרךבהתאם 

, עודכן שכרו של מר 2015בינואר  1ש"ח לחודש. כמו כן החל מיום  59,831-מר גירון ל
  ש"ח לחודש. 68,543 -גירון ל

 
  



 לימיטד סומוטו

 )המשך( ים לדוחות הכספיים המאוחדיםביאור
 

 40 

 )המשך(: יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 19ביאור 
 

לבונוס שנתי כהגדרתו  םזכאי יויה החברה הבת וסמנכ"ל הטכנולוגיותמנכ"ל הוסכם, כי 
מיליון דולר, בכסף או  10בסך העולה על בהסכם, וכן לבונוס חד פעמי במקרה של גיוס 

בשווה כסף. הבונוס החד פעמי כאמור נקבע בגובה של אחוז אחד מגובה הגיוס לכל 
 אלפי דולר. 200של  אחד מהעובדים, ובלבד שסכום הבונוס לא יעלה על סך

מהון  0.4%אופציות לרכישת  להםיוקצו  בתקופת ההסכם, עוד הוסכם כי מדי שנה
המניות של החברה, בדילול מלא, כפי שיהא בעת הענקת האופציות. האופציות 

מנות חודשיות שוות. מחירי המימוש של האופציות יהיו שווים למחיר  12 -תבשלנה ב
, ובמידה ובעת הענקת המימוש הנמוך ביותר לפיו הוענקו האופציות במועד ההענקה

חברה יסחרו בבורססה כלשהי, אזי מחיר המימוש של האופציות האופציות, מניות ה
יהא ממוצע מחירי הסגירה של מניות החברה בשלושים הימים שקדמו להענקת 

ליום חתימת הסכמי העסקה תוך שימוש החברה חישבה שווי אופציות  האופציות.
ת של להם זכאים מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיושווי האופציות במודל הבינומי. 
 -אלפי דולר, והוא מייצג סך של 352 -, היה כ 2013בדצמבר  31 -החברה, ליום ה 

זו הכירה החברה  זכאותבגין  מהם במשך תקופת ההסכם. דאלף אופציות לכל אח 582
 142-ו 163 ,98-כ בסך של הוצאות 2013-ו 2014 ,2015 לשניםבדוחותיה הכספיים 

 .בהתאמה אלפי דולר
עסקה של מנכ"ל וסמנכ"ל הטכולוגיות של הבהתאם להסכמי ה ,2014בחודש אפריל 

, 2014 מרסהחברה בחודש דירקטוריון ואישור ובהמשך לאישור ועדת התגמול  החברה
העניקה החברה למנכ"ל החברה ולסמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה, כל אחד בנפרד 

רגילות של  מניות 194,044-ציות לא סחירות הניתנות למימוש לאופ 194,044סך של 
 החברה ללא ערך נקוב.

העסקה של מנכ"ל וסמנכ"ל הטכולוגיות של ה, בהתאם להסכמי 2015אפריל בחודש 
, 2015החברה ובהמשך לאישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה בחודש מרס 

העניקה החברה למנכ"ל החברה ולסמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה, כל אחד בנפרד 
מניות רגילות של  236,571-אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל 236,571סך של 

 ללא ערך נקוב.ה החבר
, בהתאם להסכמי ההעסקה של מנכ"ל וסמנכ"ל הטכולוגיות של 2016 מרץבחודש 

, 2016החברה ובהמשך לאישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה בחודש מרס 
העניקה החברה למנכ"ל החברה ולסמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה, כל אחד בנפרד 

מניות רגילות של  300,026-הניתנות למימוש ל אופציות לא סחירות 300,026סך של 
 החברה ללא ערך נקוב.

 
 "(SOS)להלן: " .SITE ON SPOT LTDהסכם בין החברה הבת לבין חברת  ד.

 
, חברה פרטית אשר נמצאת SOSנחתם הסכם בין החברה הבת לבין  2010באפריל,  1ביום 

 סמנכ"ל הטכנולוגיות.  שלבבעלותו המלאה 
יסופקו שתספק לחברה הבת שירותי שיווק כמפורט בהסכם. השירותים  SOSהוסכם, כי 

במעמד של קבלן עצמאי, וכי לא יחולו יחסי עובד ומעביד ו/או הם , SOSלחברה הבת על ידי 
 יחסי שותפות בין הצדדים, בשום צורה ואופן. 

ה לפי לחברה הבת ובתמורה למילוי התחייבויותי SOSעוד הוסכם כי בגין השירותים שתיתן 
 .  "חש 3,000ההסכם, תקבל תמורה חודשית בסך של 

 
התקופה כאמור  , ובסיוםהאמורעוד הוסכם כי ההסכם יהא בתוקף למשך שנה מהמועד 

טי לתקופה של שנה נוספת בכל פעם. בחלוף שנה מהמועד הקובע תוכל יחודש באופן אוטומ
 ימים.  90החברה הבת להביא את ההסכם לסיומו בהודעה בכתב לצד השני של לפחות 
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 והסכמים בין החברה לבין הדירקטור האמור מינוי דירקטור שהוא גם בעל מניות בחברה .ה
 

מינתה החברה לראשונה, בעל מניות בה, כדירקטור בכפוף לתנאים  2012בחודש אוקטובר 
 75,226כמו כן העניקה החברה לדירקטור, אופציות לרכישת "הדירקטור"(.  -מסוימים )להלן

מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. שווי האופציות במועד ההענקה כפי שחושב תוך 
 אלפי דולר.  121 -שימוש במודל בינומי, היה כ

, התקשרה החברה בהסכם שרותים למתן שרותי ייעוץ לחברה עם 2012בחודש ספטמבר 
במסגרת הסכם זה, , "הסכם השרותים"( -לאה של הדירקטור )להלןחברה בבעלות מ

 18של  בסך , קיבלה החברה האמורה מענק חד פעמירישום מניות החברה למסחר ובעקבות
, אישר דירקטוריון החברה את הארכת הסכם התקשרות עם 2013יוני בחודש  .אלפי דולר

חברה בבעלות מלאה של יו"ר הדירקטוריון. במסגרת הארכת ההסכם, קבע הדירקטוריון כי 
לשרותים כפי שהוגדרו בהסכם, תהא זכאית החברה  בתמורה 2013ביולי  1 -החל מה

ארכת ההסכם הינה עד ליום . תוקפה של האלפי ש"ח 20 -האמורה לתמורה חודשית של כ
כמו כן נקבע באותו מועד כי על אף האמור בכתב המינוי של יו"ר . 2013בדצמבר  31

, 2013בדצמבר  31 -הדירקטוריון, במידה ורישום מניות החברה למסחר תושלם עד ה
מחצית מהאופציות למניות החברה שהוענקו לו, שטרם הבשילו עד למועד כאמור, תבשלנה 

י ותהיינה ניתנות למימוש. בעקבות רישום מניות החברה למסחר, התנאי באופן מייד
. בנוסף לאמור, לעניין ההנפקה (7)א()16אור יבההבשלה האמור התממש. ראה לעניין זה 

 31, אישר דירקטוריון החברה את הארכת ההסכם האמור עד ליום 2013בחודש יוני 
 .2014 בדצמבר

, אישר דירקטוריון החברה עדכון להסכם השירותים באופן שהתמורה 2015 מרסב 15ביום 
 12,000על סך של  2017-ו 2016ש"ח ובשנים  14,666על  עמדה 2015החודשית בשנת 

עם אישור  ונכנס לתוקפויום  30ודעה מוקדמת של הש"ח. ההסכם כאמור ניתן לביטול ב
 .2015 בחודש מאי אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה

 
 מינוי נושאי משרה בחברה .ו

 
, מינה דירקטוריון החברה את מנכ"ל החברה הבת, סמנכ"ל הטכנולוגיות 2013בחודש ינואר 

 של החברה הבת וסמנכ"ל הכספים של החברה הבת לבעלי תפקידים זהים בחברה האם.
 

 מינוי דירקטורים בחברה .ז
 

 ,2013בנובמבר,  5שהתכנסה ביום  במסגרת האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה
 רים חיצוניים ואחת בלתי תלויה.דירקטו מונו שלושה דירקטורים. שני

 
  ניו'לית ג"הסכם התקשרות עם מנכ .ח

 
. 2008החל מחודש יולי  ג'ניוומכהנת כמנכ"לית  בג'ניוהינה מבעלי השליטה  ג'ניולית "מנכ

אינה קצובה. כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו, מכל לית ג'ניו "מנככהונתה של  תקופת
לית "מנכיום מראש. ההתקשרות עם  30סיבה שהיא, באמצעות מתן הודעה מוקדמת של 

בגין שירותיה ג'ניו לית "מנכלהינה כנותנת שירותים, כאשר העלות החודשית המשולמת ג'ניו 
 ש"ח לחודש. 50,821הינה סך של 

 
לפיו בכל שנה ג'ניו לית "מנכ, נחתם תיקון להסכם ההעסקה של 2013 מרסב 25בתאריך 

. בנוסף ג'ניומהרווח הנקי של  1.8%לבונוס בשיעור של ג'ניו לית "מנכקלנדרית תהיה זכאית 
מיליון דולר, תהיה  1.5בשנה קלנדרית יעלה על  ג'ניונקבע כי במידה והרווח הנקי של 

 על החלק מהרווח הנקי העולה על הסכום האמור. 3.5%זכאית לבונוס של ג'ניו לית "מנכ
 , סיימה מנכ"לית ג'ניו לכהן כמנכ"לית בג'ניו.2015ביוני  15ביום 
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 הדיווח:אירועים לאחר תאריך  - 20ביאור 
 

מהון המניות בחברת  100%התקשרה החברה בעסקה לצורך רכישת  2016בינואר  5ביום  .א
מיליון דולר(. התמורה תינתן  3.6מיליון ש"ח ) 14-טרסר טיוד בע"מ בתמורה כוללת של עד כ

בתשלומים במניות ובמזומן אשר חלקם מותנים בעמידה ביעדי החברה הנרכשת. כמו כן, 
 ש"ח. מיליון 2.6-ה הנרכשת הלוואה של כבמסגרת העסקה, העמידה החברה לחבר

 
, בהתאם להסכמי העסקה של מנכ"ל וסמנכ"ל הטכולוגיות של החברה 2016במרס  8ביום  .ב

לאישור ועדת התגמול החברה, אישר דירקטוריון החברה להעניק למנכ"ל וסמנכ"ל  ובהמשך
אופציות לא סחירות הניתנות  300,026הטכנולוגיות של החברה, לכל אחד בנפרד סך של 

 (.3ג)19ראה גם ביאור .מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב 300,026-למימוש ל
 

, אישר דירקטוריון החברה הבת ג'ניו חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 2016 סבמר 8ביום  .ג
 מיליון דולר. 5.5

 
, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד במזומן, לבעלי המניות 2016 סבמר 8ביום  .ד

 אלפי דולר. 500בסומוטו בסך של 
 

מענק חד פעמי , ןירקטוריוליו"ר הד, אישר דירקטוריון החברה להעניק 6201 במרס 8ביום  .ה

 .אשר יכנס לתוקפו עם אישור אסיפה כללית של בעלי מניות החברהש"ח  72,000 בגובה

אישר דירקטוריון החברה להעניק לסמנכ"ל הכספים של החברה, מענק חד פעמי  כמו כן,

  ש"ח. 100,000בגובה 
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 2 המבקר חשבוןה הדוח רוא
  

  בדולר של ארצות הברית )דולר(: -נתונים כספיים 

המיוחסים לחברה המאוחדים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים 
 3 עצמה כחברה אם

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

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

 מידע הכספי הנפרדביאורים ומידע נוסף ל
7-12 
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 לכבוד

 בעלי המניות של 
 סומוטו לימיטד

 
 א.ג.נ.,

 
 

 ג' לתקנות ניירות ערך9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה  הנדון:
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש השנים בתקופה  2014בדצמבר  31 -ו 2015בדצמבר  31החברה( לימים  -לימיטד )להלן  סומוטושל 

המידע הכספי הנפרד הינו באחריות  ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. 2015בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
 הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

 
 נטו ,סך התחייבויותיה בניכוי נכסיה סך אשר חברה מוחזקת של הכספיים הדוחות מתוך הכספי המידע את ביקרנו לא

החברה המוחזקת  הוצאות בניכוי בהכנסות החברה חלק , ואשר2014בדצמבר  31אלפי דולר ליום  11,763לסך  הסתכם
 בוקרו . הדוחות הכספיים של אותה חברה2014בדצמבר  31ביום  אלפי דולר לשנה שהסתיימה 4,229של  לסך הסתכם

 אותה חברה, בגין שנכללו לסכומים מתייחסת שהיא ככל דעתנו, וחוות לנו הומצאו שדוחותיו אחר חשבון רואה ידי על
  האחר. החשבון רואה דוחות על מבוססת

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת 

ת מהותית. ביקורת כוללת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעי
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של 
הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 

ודוחות רואה החשבון צגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות הה
 בסיס נאות לחוות דעתנו.האחר מספקים 

 
המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות  בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואה החשבון האחר כמצוין לעיל, לדעתנו,

ובכפוף  1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
          להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ביום

 ת לאופן יישום התקנה האמורה.המתייחס 2010בינואר  24
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב,-תל
 רואי חשבון 2016 במרס 8

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 לימיטדסומוטו 

 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם המאוחדים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים

 בדצמבר 31  

 2014 2015 ביאור 

 דולראלפי   

 

    נכסים שוטפים:

 2,698 1,237 3 מזומנים ושווי מזומנים

 897 -  מכשיר פיננסי נגזר

    חייבים ויתרות חובה:

 5,034 2,788  לקוחות

 5 48  אחרים

 58 60 7 הלוואה לחברה בת

  4,133 8,692 

 

    :נכסים לא שוטפים

 750 1,250  מזומן מוגבל

 521 521  מסים נדחים

סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך 

, המציגים נכסים, בניכוי סך ההתחייבויותה

 40,373 33,985  בנות ותחברהבדוחות הכספיים מידע כספי בגין 

 41,644 35,756  סה"כ נכסים לא שוטפים

    

 50,336 39,889  המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם סך נכסים

    

    התחייבויות שוטפות:

 2,873 2,227  ספקים ונותני שירותים

 7,845 -  התחייבות בגין רכישת חברת בת

 3,287 4,448  הלוואה מתאגיד בנקאי

 10,364 974  הלוואה מחברת בת

 1,385 1,615 4 זכאים אחרים

 2,402 1,596 7 זכאים עם החברה הבת

  10,860 28,156 

    - שוטפות שאינן התחייבויות

 5,164 3,040  הלוואה מתאגיד בנקאי

 33,320 13,900  תהתחייבויוסך 

 17,016 25,989  הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה האם

  25,989 17,016 

  39,889 50,336 

 
 

     

  אברמוביץ הושעי
 הדירקטוריון יו"ר

 גירון בן 
 ודירקטורמנכ"ל 

 יצחיאק ףאס 
 כספים סמנכ"ל

 
 
 

 .2016 במרס 8 :על ידי דירקטוריון החברה הכספיים הנתוניםתאריך אישור 
 
 

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

 1970 -ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג' לתקנות ניירות 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 עצמה כחברה אםהמיוחסות לחברה המאוחדים הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים 

 

 
 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום   

 2013 2014 2015 ביאור 

 דולראלפי   

 

 22,080  23,163  16,356   הכנסות ממכירות

 6,869  6,534  5,368   הוצאות עלות המכר

 1,989  3,080  2,759   הוצאות מחקר ופיתוח

 9,546  13,534  7,055   הוצאות מכירה ושיווק

 1,378  1,558  1,345   הוצאות הנהלה וכלליות

   16,527  24,706  19,782 

 2,298  (1,543) (171)  תפעולי)הפסד( רווח 

 153  6  46  6 הכנסות מימון

 28  1,032  1,293  6 הוצאות מימון

 2,423  (2,569) (1,418)  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה 

 550  (53) -   מסים על ההכנסההוצאות )הכנסות( 

     סך רווח )הפסד( כולל לשנה המיוחס -לשנה  רווח )הפסד(

 1,873  (2,516) (1,418)  לחברה עצמה כחברה אם
 סכום נטו, המיוחס לבעלים של החברה האם, 

 סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות של 
 (52) 3,207  4,934    החברות הבנותתוצאות פעילות בגין המאוחדים הכספיים 

 1,821  691  3,516   לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם רווחהכל סך 

 
 
 
 
 

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

 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםהמאוחדים תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים 

 

 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום  

 2015 2014 2013 

 דולראלפי  

 

    :שוטפות מפעילויות מזומנים תזרימי

 96  (1,965) 1,365  (א' נספחראה שנבעו מפעולות ) מזומנים נטו

 (1) (2) (2) בת תריבית בגין הלוואה לחבר

 -  73  215  בת תחברמריבית בגין הלוואה 
 שוטפת בגין (פעילותשנבעו מפעילות )ששימשו ל תזרים מזומנים

 988  473  (806) בתעם חברה  עסקות

 1,083  (1,421) 772  שוטפתשנבעו מפעילות  מזומנים נטו

    תזרים מזמני מפעילויות השקעה:

 -  (12,218) -  4רכישת חברות בנות, בניכוי מזומנים שנרכשו, ראה ביאור 

 -  (11,675) (1,971) )ב(4פרעון תמורה נדחית בגין צירוף עסקים, ראה ביאור 

 583  -  -  מימוש פיקדון

 -  (750) (500) שינוי במזומן מוגבל

 583  (24,643) (2,471) השקעה( ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 

 

    ת מימון:יותזרימי מזומנים מפעילו

 6,330  - -  וכתבי אופציה, לאחר ניכוי עלויות הנפקה מניותהון הנפקת תמורה מ

 (250) - -  דיבידנד ששולם

   (552) תשלום ריבית בקשר להלוואה לתאגיד בנקאי

 -  10,291  1,971  קבלת הלוואה מחברת בת

 -  -  (1,258) פרעון הלוואה מתאגיד בנקאי

 -  8,939  -  .8, ראה ביאור נטילת הלוואה מתאגיד בנקאי

 (58) (702) -  עצמיתרכישת מניות החברה המוחזקות בהחזקה 

 2  11  38  מימוש כתבי אופציה

 6,024  18,539  199  מימון( ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 

    

 7,690  (7,525) (1,500)  במזומנים ושווי מזומנים גידול )קיטון(

 2,499  10,324  2,698  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 135  (101) 39  )הפסדים( מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים רווחים

 10,324  2,698  1,237  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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 לימיטדסומוטו 

 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

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

 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום  

 2015 2014 2013 

 דולראלפי  

מזומנים נטו ששימשו לפעולות המיוחסים לחברה עצמה  -נספח א' 

 כחברה אם:

 

  

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 1,873  (2,516) (1,418) )הפסד( המיוחס לחברה עצמה כחברה אם רווח

    :בגיןהתאמות 

 5  -  -  פחת והפחתות

 (293) (52) -  גידול בנכס מס נדחה

 (135) 101  (39) הפסדים )רווחים( מהפרשי שער

 -  826  155  שינוי בהתחייבות בגין רכישת חברת בת

 -  5  33  שינוי בשווי הוגן נגזרים פיננסים

 -  -  847  הוצאות מימון נטו

  996  879 (423) 

    רכוש והתחייבויות תפעוליים:שינויים בסעיפי 

 (840) (2,517) 2,246  בלקוחות (לגידוקיטון )

 (117) 125  (43) בחייבים ויתרות חובה  קיטון )גידול(

 37  2,836  (646) ( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותיםקיטון) גידול

 (434) (772) 230  בזכאים ויתרות זכות גידול )קיטון(

  1,787 (328) (1,354) 

 96  (1,965) 1,365  מזומנים נטו שנבעו מפעילות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

 
 מידע נוסף על תזרימי המזומנים - ב' נספח

 
אלפי דולר,  165-מיסים בסך כ החברהשילמה  2013-ו 2014 בדצמבר 31בשנים שנסתיימו בימים 

 אלפי דולר בהתאמה. 612 -כו
 

 פעילות מימון שלא במזומן: -נספח ג' 
 

, פרעה החברה את התחייבותה להנפקת מניות 2015בדצמבר  31בשנה שנסתיימה ביום  .א
לבעלי מניות ג'ניו לשעבר, הכוללת תמורה במניות החברה המוצגות במסגרת ההון העצמי, 

לרבות, סגירת מכשיר פיננסי נגזר המוצג בנכסים אלפי דולר,  5,165 -בסכום נטו של כ
 .לדוחות הכספיים המאוחדים ב4דולר, ראה ביאור אלפי  864 -שוטפים, בסכום של כ

 
, פרעה החברה את התחייבותה להנפקת 2014-ו 2015בדצמבר  31בשנה שנסתיימה ביום  .ב

לדוחות  ב10מניות עתידית לתאגיד בנקאי בישראל המוצגות במסגרת ההון העצמי, ראה ביאור 
 .הכספיים המאוחדים

 
ויצרה  .Tabatoo Ltdחברת  החברה את, רכשה 2014בדצמבר  31בשנה שנסתיימה ביום  .ג

נכס בלתי מוחשי אל מול עלות מניות החברה המוחזקות בהחזקה עצמית ומוצגות במסגרת 
 .לדוחות הכספיים המאוחדים א4אלפי דולר, ראה ביאור  174-ההון העצמי, בסכום של כ

 
לרבות בתמורה ת ג'ניו חבר החברה את, רכשה 2014בדצמבר  31בשנה שנסתיימה ביום  .ד

אלפי דולר  5,294-ההוגן, בסכום של כ ןבמניות החברה המוצגות במסגרת ההון העצמי בשווי
הכספיים  לדוחות ב4אלפי דולר, ראה ביאור  17,792-ונטילת התחייבות בסכום של כ

 .המאוחדים
 

מס אל מול הפרמיה על מניות  , יצרה החברה נכס2013בדצמבר  31בשנה שנסתיימה ביום  .ה
 אלפי דולר. 176-בגין הוצאות הנפקה שהוכרו במסגרת ההון העצמי, בסכום של כ

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

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ביאורים 
 1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 
 :כללי - 1ביאור 

 
 הגדרות: א.

 
 .לימיטד סומוטו -"החברה" 

 .חברה מאוחדתסומוטו ישראל,  –" הבת "החברה
ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  -"המידע הכספי הנפרד" 

 .1970 -תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 ג'ניו חדשנות בע"מ. -"ג'ניו" 

 טאבאטו בע"מ. –"טאבאטו" 
 

למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם 
 –)להלן  2015של החברה לשנת המאוחדים של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים 

 (.הכספייםהדוחות 
 

 וג'ניו בת עסקות של החברה עם חברה -רתיות" "עסקות בינחב
 

 -"יתרות בינחברתיות", "הכנסות והוצאות בינחברתיות", "תזרימי מזומנים בינחברתיים" 
יתרות, הכנסות או הוצאות, ותזרימי מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקות בינחברתיות, 

 .הכספייםאשר בוטלו במסגרת הדוחות 
 
ניירות ערך )דוחות ג' לתקנות 9מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת ה ב.

 1970 -תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9המידע הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 
ג'( לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית 9תקנה  -)להלן  1970 -ומיידיים( התש"ל 

ב"הבהרה בקשר עם דוח  התוספת(, ובכפוף להבהרות האמורות -לתקנות האמורות )להלן 
המתייחסת  2010בינואר  24 -כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב

 הבהרת סגל הרשות(. -לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות )להלן 
המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים 

( בכלל, והוראות תקן IFRS -תקני ה -דיווח כספי בינלאומיים )להלן  והמוצגים בהתאם לתקני
"דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט. עם זאת, המדיניות  - 27חשבונאות בינלאומי 

והאופן  החשבונאית,, בדבר עיקרי המדיניות הכספייםלדוחות  2החשבונאית שפורטה בביאור 
, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי הכספייםבו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות 

במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים  הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן.
ג' 9בנוסף, גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם לדרישות הגילוי האמורות בתקנה 

שמידע כאמור לא נכלל בדוחות  ובכפוף להבהרת סגל הרשות, ככל וכמפורט בתוספת 
 באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם. הכספיים

 
 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם (1

 
על המצב הכספי, לאחר  המאוחדיםמוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות 

, המיוחסים לחברה המאוחדיםניטרול ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות 
עצמה כחברה אם ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו אופן 

על המצב הכספי. סכומי הנכסים וההתחייבויות האמורים  המאוחדיםבו סווגו בדוחות 
על המצב הכספי, למעט  המאוחדיםים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות משקפ

סכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, 
 .המאוחדיםשל יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות 

 
הכספי, המיוחס  על המצב המאוחדיםבנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות 

לבעלים של החברה האם, של סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות 
 .על המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות המאוחדים

 
ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם, על בסיס 

  החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד., הינו זהה להון העצמי של המאוחדיםהדוחות 
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 לימיטד סומוטו
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
 )המשך( 1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 
 :)המשך(כללי  - 1ביאור 

 
 המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם הכספייםהכנסות והוצאות הכלולות בדוחות  (2

 
, בפילוח בגין רווח כולל המאוחדיםמוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות 

אחר, לאחר ניטרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות 
 ,  המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות.המאוחדים

הכולל. )ההפסד( על הרווח  המאוחדיםנתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות 
סכומי ההכנסות וההוצאות האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות 

הכולל, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות )ההפסד( על הרווח  המאוחדים
ניין, של הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, בהתאם לע

 .המאוחדיםבמסגרת הדוחות 
 

, המיוחס לבעלים של החברה המאוחדיםבנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות 
תוצאות פעילות  המאוחדיםהאם, של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות 

 בגין חברות מוחזקות.
 

ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם וסך 
, המאוחדיםכל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם, על בסיס הדוחות 

הינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם וסך כל הרווח הכולל 
, כפי שנגזרים מהמידע הכספי לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם, בהתאמה

 הנפרד.
 

  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם (3
 

, המיוחסים לחברה עצמה המאוחדיםמוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות 
דהיינו,  .על תזרימי המזומנים המאוחדיםכחברה אם, כשהם לקוחים מתוך הדוחות 

יתרות הסכומים לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות 
, בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים המאוחדים

מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם. בנוסף, במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות, 
 תיים נטו.מוצגים בנפרד תזרימי המזומנים הבינחבר

 
 . המאוחדיםנתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות 

, למעט סכומי המאוחדיםסכומים אלו משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות 
 תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.

 
 

 :צירוף עסקים - 2ביאור 
  
לדוחות  א'4ראה ביאור , 2014במהלך שנת  Tabatoo Ltd רכישת חברת לפרטים אודות  .א

 .2015 בדצמבר 31הכספיים המאוחדים ליום 
 

לדוחות הכספיים  ב'4 ראה ביאור, 2015במהלך שנת  ג'ניו חברת רכישתאודות לפרטים  .ב
 .2015 בדצמבר 31המאוחדים ליום 
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 לימיטד סומוטו
 

)דוחות תקופתיים ג' לתקנות ניירות ערך 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
 )המשך( 1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 
 :המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם הכספייםמזומנים ושווי מזומנים הכלולים בדוחות  - 3ביאור 

 
 בדצמבר 31 

 2015 2014 

 דולראלפי  

 2,426 1,007 דולר

 272 230 שקל

 1,237 2,698 

 שהשפעת מאחר ההוגן לשוויים סביר קירוב מהווה המזומנים ושווי המזומנים של בספרים ערכם
 .מהותית אינה ההיוון

 
 

 :המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם הכספייםהרכב ההתחייבויות הפיננסיות הכלולות בדוחות  - 4ביאור 
 

 :אחריםזכאים 
 בדצמבר 31

2015 2014 

 דולראלפי 

 1,045 1,339 הוצאות לשלם
 323 200 מוסדות

 17 76 אחרים

 1,615 1,385 

 
 

גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה עצמה כחברה  - 5ביאור 
 :אם

 
תחזיות תזרימי המזומנים מבוצעת על ידי הנהלת החברה וזו בוחנת תחזיות שוטפות של  .א

דרישות נזילות בחברה על מנת לוודא כי קיימים די מזומנים על מנת לספק את צרכי החברה 
 התפעוליים. 

לסך של  מתמסתכ, הינם עד שנהשמועד פרעונן  החברהההתחייבויות הפיננסיות של יתרת 
 אלפי דולר. 8,290 -כ

 
 ניהול הון  .ב

 
חי ק שיך ולפעול כעסלהמ הינם לשמר את יכולתה של החברה יעדי ניהול ההון של החברה

אחרים, ולקיים מבנה הון מיטבי  תשואה לבעלי המניות והטבות לבעלי עניין במטרה להעניק
 בדוחות הכספיים המאוחדים. א12ראה ביאור  במטרה להפחית את עלויות ההון.
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 לימיטד סומוטו
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
 )המשך( 1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 
 מימון: - 6ביאור 

 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום  

 2015 2014 2013 

 דולראלפי  

    הכנסות מימון:
 135 - 39 , נטוהפרשי שער

הכנסות ריבית מהלוואות שניתנו לחברות מאוחדות 
 18 6 7 ומפקדונות בנקאיים

 153 6 46 סך הכנסות מימון

    הוצאות מימון:
 - 73 215 הוצאות ריבית מהלוואות שניטלו מחברות מאוחדות

 - 101 - הפרשי שער נטו
 - - 849 יתרת הלוואה מתאגיד בנקאי בגין

 - 826 188 חברת בתעדכון התחייבות בגין רכישת 
 28 32 26 בנקים עמלות 
 - - 15 אחרות

 28 1,032 1,293 סך הוצאות מימון

 
 

 :ת שלהוהמוחזק ותהתקשרויות, הלוואות ועסקות מהותיות בין החברה לחבר - 7ביאור 
 

 הסכמים בין החברה לבין החברה הבת:
 
 סומוטו ישראל הסכם הלוואה בין החברה לבין החברה הבת .א

 
 נחתם ההסכם הלוואה בין החברה לבין החברה הבת. 2009באפריל  1ביום 

אלפי דולר. ההלוואה תוחזר לחברה  50הוסכם, כי החברה תלווה לחברה הבת סך של 
בתום שנתיים ממועד החתימה על ההסכם. נכון למועד דוח זה, ההלוואה טרם הוחזרה 

 לחברה.
, 2013-ו 2014 ,2015 יםלר בשנדו פיאל  1-ו 2,2-בסך של כנסות מימון הכנצברו לחברה 

 בגין הלוואה זו. בהתאמה,
 

 סומוטו ישראל הסכם מתן שירותים בין החברה לבין החברה הבת .ב
 

 נחתם הסכם בין החברה לבין החברה הבת. 2009באפריל  1ביום 
 במסגרת ההסכם הוחלט כי: 

 שיווק, מחקר ופיתוח והבטחת איכות. החברה הבת תספק לחברה שירותי -
השירותים יסופקו לחברה על ידי החברה הבת במעמד של קבלן עצמאי, וכי לא יחולו  -

 יחסי עובד ומעביד ו/או יחסי שותפות בין הצדדים, בשום צורה ואופן.
חודשים ויחודש באופן  12ההסכם יהא בתוקף מיום חתימתו למשך תקופה של  -

 דשים בכל פעם.וח 12אוטומטי לתקופות נוספות של 
לחברה הבת בעבור ההוצאות שהוציאה בגין השירותים על בסיס  החברה תשלם -

 כקבוע בהסכם. Cost Plusמנגנון 
חודשים ממועד החתימה על ההסכם תוכל החברה להביא את ההסכם  12בחלוף  -

 ימים.     90לסיומו בהודעה בכתב לצד השני בת 
 

ושאינם מוגבלים ההסכם מכיל תנאי סודיות שראשיתם ביום חתימת ההסכם בנוסף לאמור, 
בזמן, וכן סעיפי קניין רוחני הקובעים שכל הקניין הרוחני אשר יופק תחת ההסכם, אם יופק, 

 הינו קניינה הבלעדי של החברה.
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 לימיטד סומוטו
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
 )המשך( 1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 
 :)המשך( ת שלהוהתקשרויות, הלוואות ועסקות מהותיות בין החברה לחברות המוחזק - 7ביאור 

 

 ג'ניו הסכם הלוואה בין החברה לבין החברה הבת .ג

בין  הסכמי הלוואה מונחת 2015,ביוני  1-ו 2014בדצמבר  2, 2014באוגוסט  31בימים 
אלפי  1,000-ו 4,691, 5,600 -סך של כוהוסכם כי החברה תלווה מג'ניו  ג'ניוהחברה לבין 

 שלוש ההלוואות כאמור ניתנות לפירעון מיידי על פי דרישת החברה. .דולר בהתאמה
 11.6-, אישר דירקטוריון ג'ניו, חלוקת דיבידנד לחברה בגובה של כ2015באוגוסט  25ביום 

שימשו את החברה לפרעון ההלוואות האמורות  , התקבולים מהדיבידנד כאמורמיליון דולר
 לרבות מרכיב הריבית באותן הלוואות.

 
ג'ניו בין החברה לבין  הסכמי הלוואה מונחת, 2016בינואר  5-ו 2015בדצמבר  1בימים 

אלפי דולר בהתאמה. שתי  1,487-ו 971 -והוסכם כי החברה תלווה מג'ניו סך של כ
 ידי על פי דרישת החברה.ההלוואות כאמור ניתנות לפירעון מי

מיליון  5-, אישר דירקטוריון ג'ניו, חלוקת דיבידנד לחברה בגובה של כ2016במרס  8ביום 
. התקבולים מהדיבידנד כאמור שימשו, בין השאר, את החברה לפרעון ההלוואות דולר

 הריבית באותן הלוואות. האמורות לרבות מרכיב
 

, 2014-ו 2015ים לר בשנדו ףאל 73-ו 215-בסך של כמימון  הוצאותנצברו לחברה 
 ההלואות האמורות.בגין  2014בהתאמה 

 
בהסכם שיתוף פעולה לפיו  הבת ג'ניו, התקשרה החברה עם חברת 2013דצמבר בחודש  .ד

התחייבה לעשות את מירב המאמצים כדי להפיץ את  החברה. החברה תפיץ את מוצרי ג'ניו
חודשים מתאריך חתימתו. הצדדים  36כאמור. ההסכם יהא בתוקף במשך   ג'ניומוצרי 

התשלום . חודשים 4לבטל את ההסכם בהתראה מוקדמת של  ההתחייבו כי ניתן יהי
באופן חודשי. ההסכם שתחושב יעשה בדרך של חלוקת רווחים במסגרת ההסכם האמור 

 .את הצדדים לביטול ההסכםכולל תנאים כללים כגון שמירה על סודיות וכן תנאים המזכים 

הכולל מתן שרותים בהסכם  הבת ג'ניו, התקשרה החברה עם חברת 2015 רוארבפבחודש  .ה
ההסכם תקף החל מחודש אוקטובר  שירותי כח אדם המסופקים לג'ניו על ידי החברה.

בגין  במסגרת ההסכם התשלום בגין השרותים האמורים יחושב על בסיס חודשי .2014
  בפועל על ידי החברה.השרותים שניתנו 

מתן שרותים הכולל בהסכם  הבת ג'ניו, התקשרה החברה עם חברת 2016 בחודש ינואר .ו
החברה.  ישירותי שכירות וניהול שוטף של תחזוקת המשרד אשר מסופקים לג'ניו על יד

במסגרת ההסכם התשלום בגין השרותים  .2015ההסכם תקף החל מחודש אפריל 
 האמורים יחושב על בסיס חודשי בגין השרותים שניתנו בפועל על ידי החברה. 

מתן שרותי הפצה בהסכם  הבת ג'ניו, התקשרה החברה עם חברת 2016 בחודש ינואר .ז
במסגרת ההסכם  .2015ההסכם תקף החל מחודש אפריל  .ג'ניוהניתנים לחברה על ידי 

השרותים האמורים יחושב על בסיס חודשי בגין השרותים שניתנו בפועל על  התשלום בגין
 .ידי החברה

מתן שרותי בהסכם  הבת טאבאטו, התקשרה החברה עם חברת 2016 בחודש ינואר .ח
 .2015ההסכם תקף החל מחודש ינואר  .שכירות שרתים הניתנים לחברה על ידי טאבאטו

ם יחושב על בסיס חודשי בגין השרותים במסגרת ההסכם התשלום בגין השרותים האמורי
 שניתנו בפועל על ידי החברה.
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 לימיטד סומוטו
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
 )המשך( 1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 
 :)המשך( ת שלהולחברות המוחזקהתקשרויות, הלוואות ועסקות מהותיות בין החברה  - 7ביאור 

 
 ם:מית במסגרת ההסכנוב ותעסקאות מול חבר

 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום  

 2015 2014 2013 

 דולראלפי  

סכמים עם ג'ניו הההחברה במסגרת  הכנסות
 - 4,056 8,099 ((ו)7 -ו)ה( 7)ד(, 7)ראה באורים 

עם  םמיהוצאות החברה במסגרת ההסכ
-)ז( ו7, )ב(7)ראה באור  החברות הבנות

 5,583 7,129 8,160 ()ח(7

 
 

 ם:מית במסגרת ההסכנוב ותיתרות מול חבר
 בדצמבר 31 

 2015 2014 2013 

 דולראלפי  

 - 2,733  1,737 לקוחות 

 (1,929) (2,402) (4,328) זכאים אחרים וספקים ונותני שירותים

 
 

 ההלווא - 8ביאור 
 

לדוחות הכספיים  '10ראה ביאור ,2014במהלך שנת  הלוואה על ידי החברהנטילת לפרטים אודות 
 .2015 בדצמבר 31 המאוחדים ליום

 
 

 :אירועים לאחר תאריך הדיווח - 9ביאור 
 

 .)ח(7)ז( ו7)ו(, 7 ביאוריםראה , חתמה החברה על הסכמים בין חברתיים. 2016בחודש ינואר  .א
 

מהון המניות בחברת  100%לצורך רכישת התקשרה החברה בעסקה  2016בינואר  5ביום  .ב
התמורה תינתן  מיליון דולר(. 3.6מיליון ש"ח ) 14-טרסר טיוד בע"מ בתמורה כוללת של עד כ

תשלומים במניות ובמזומן אשר חלקם מותנים בעמידה ביעדי החברה הנרכשת. כמו כן, ב
 ש"ח.מיליון  2.6-העסקה, העמידה החברה לחברה הנרכשת הלוואה של כבמסגרת 

 
 5.5, אישר דירקטוריון החברה הבת ג'ניו חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 2016במרץ  8ביום  .ג

 מיליון דולר.
 

, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד במזומן, לבעלי המניות בסומוטו 2016במרץ  8ביום  .ד
 דולר. אלפי 500של בסך 
 
 

 



 

 

 

 2012במרץ  8יום שלישי 

 

 לכבוד

 סומוטו לימיטד

 

 ג.א.נ.,

 

 הסכמה להכללה בדוחות הכספיים -הערכות שוויהנדון: 

 

אשר  2012בדצמבר,  31הערכת השווי לבחינת ירידת ערך מוניטין ליום אנו נותנים בזאת הסכמתנו, כי 

, תפורסם לציבור על ידי הכללתה בדוחות הכספיים של סומוטו 2012הושלמה ונחתמה על ידנו בחודש מרץ 

 .2012לימיטד, העתידים להתפרסם במהלך חודש מרץ 

 

עבודה זו בוצעה לבקשת סומוטו, על פי ההגדרות והתנאים שנקבעו בהסכם ההתקשרות בין סומוטו לבין 

אנו מצהירים בזאת כי אין לנו כל תלות בסומוטו, ואיננו בעלי עניין בחברה  .2012פברואר וריאנס מחודש 

או צפויים להפוך לבעלי עניין בה בעתיד. תוצאות העבודה אותה ביצענו אינן תלויות ו/או מושפעות משכר 

 הטרחה אותו קיבלנו עבור ביצועה.

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 וריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ
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 שירותים לעיר בע"מ תעבורה

 

 שירותים לעיר בע"מ תעבורה

  

 

Somoto Ltd. 

 

 בחינה לירידת ערך מוניטין

 

 

 2015 בדצמבר 31ליום 

 

 

 2016 מרץ
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 מילון מונחים

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 הפניה הגדרה

Genieo Innovation Ltd. ג'ניו 

 ההנהלה סומוטוהנהלת 

 /סומוטוהחברה סומוטו לימיטד

 וריאנס וריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ

 מועד ההערכה 2015בדצמבר  31

 EBITDA לפני מימון, מס, פחת והפחתותתפעולי רווח 

 IAS 36 "ירידת ערך נכסים" 36תקן חשבונאות בינלאומי 

 WACC מחיר ההון המשוקלל
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2016 במרץ 8  
 לכבוד,

 סמנכ"ל כספים, יצחיאק אסףמר 
 לימיטד סומוטו

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

, סומוטו לימיטדהרשום בספרי  בהמשך לבקשתך, ביצעה וריאנס בחינת לירידת ערך מוניטין

 .2015 בדצמבר 31ליום 

למטרת העבודה בלבד.  סומוטומיועדת לשימושה של  זו לירידת ערך מוניטיןבחינה 

 חוק פי עללדיווחיה לבורסה  דו"ח הערכה זה לצרף את רשאית סומוטו תהיהכי  מוסכם

 ניירות דיני פי על המוגש דיווח אחר ולכל על פיו, או תקנות 1968-ח"ערך, התשכ ניירות

 מוסמכת בישראל. רשות כל בפני או/ו בישראל משפטיים במסגרת הליכים וכן ערך,

הנובע  מוניטין באופן שוטף להפחית, אין IFRS 3R תקן חשבונאות בינלאומיבהתאם ל

מרכישה של חברה. במקום זאת, יש לבצע אחת לשנה )או יותר אם קיימים סימנים 

מוניטין בכדי לוודא של נכס זה( בחינה לירידת ערך של המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך 

  .IAS 36ההשבה שלו, בהתאם להוראות -שערכו בספרים אינו עולה על סכום בר

אשר קובע את  IAS 36 -, התבססנו על המתודולוגיה שנקבעה בבחינת המוניטיןלצורך 

הטיפול החשבונאי וההצגה, הנדרשים במקרה של ירידת ערך נכסים. התקן קובע את 

-ל מנת להבטיח שנכסיו לא יוצגו בסכום העולה על סכום ברהנהלים שעל תאגיד ליישם ע

ההשבה שלו כאשר ערכו בספרים עולה -ההשבה שלהם. נכס מוצג בסכום הגבוה מסכום בר

 על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממימושו.

 מטרת העבודה

, למועד ההערכה, סומוטואשר נזקף בספרי מטרת העבודה שלהלן הינה לבחון את המוניטין 

 . IAS 36בהתאם לכללי תקן חשבונאות בינלאומי 

כיוון שמוניטין אינו מניב תזרים מזומנים באופן בלתי תלוי מנכסים אחרים, לא ניתן לקבוע את 

סכום בר ההשבה של מוניטין כנכס נפרד, על כן סכום בר ההשבה ייקבע ליחידה מניבה 

יבה מזומנים של נכס היא הקבוצה הקטנה ביותר של מזומנים אליה שייך המוניטין. יחידה מנ

נכסים, המכילה את הנכס, ומניבה תזרימי מזומנים חיוביים משימוש מתמשך שהם בלתי 

 בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים. תלויים

מניבת מזומנים  אחת סומוטו הינה יחידה קבוצת על פי המדיניות החשבונאית של החברה,

 אליה שייך המוניטין.

 אמידת סכום בר השבה

כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי יחושב  של נכס או יחידה מניבה מזומנים השבה-רסכום ב

שווי השימוש. יודגש כי עבודתנו כללה את בחינת שווי השימוש של  לבין עלויות מכירה

. תזרימי המזומנים סומוטושל השווי ההוגן ולא כללה את בחינת  סומוטופעילות 

העתידיים הוונו בשיעור ניכיון מתאים לתזרים לפני מס, המשקף את הסיכון הגלום 

 בפעילות.

 שיטות ההערכה

הסתמכה על שיטת היוון תזרימי המזומנים. השימוש  סומוטושל  שווי השימושהערכת 

בגישה זאת לצורך אמידת השווי ההוגן מבוססת על הערכת יכולתו של העסק להפיק 

מזומנים. בהתאם לכך, מוערך שווי העסק באמצעות היוון תזרימי המזומנים, אשר צפוי כי 

את הסיכון הגלום  יפיק בעתיד. תזרימי המזומנים העתידיים מהוונים במחיר הון המשקף

בפעילות העסק, ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה לקבל מעסק בעל סיכון 

 דומה.

 מקורות המידע

. בנוסף התבססנו מהנהלת החברהבהערכתנו התבססנו על נתונים ומידע פיננסי שנתקבלו 

 .החברהעל מקורות מידע חיצוניים אודות הענף בו פועלת 

 העיקריים שבהם השתמשנו לצורכי ההערכה:להלן מקורות המידע 

  2013-2014לשנים  כספיים של החברהדוחות; 

  2015 דצמברב 31ליום  החברהדוח כספי של טיוטת; 

  2013-2014דוחות כספיים פרופורמה הכוללים תוצאות כספיות של ג'ניו לשנים; 

  2016לשנת  החברהתקציב; 

 מקורות מידע ציבוריים;  

  3תקן חשבונאותR IFRS; 

  תקן חשבונאותIAS 36; 

  החברהשיחות עם הנהלת. 
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בהערכת השווי ובמסמך זה התבססנו על הצהרת ההנהלה כי כל המידע שהועבר אלינו 

נמסר לנו בשלמותו וכי לא הושמט ולא הוסתר מסמך מהותי ו/או רלוונטי כלשהו ו/או פרט 

ל הנתונים שהועברו לנו הינם מידע מהותי ו/או רלוונטי כלשהו. כמו כן, התבססנו על כך שכ

סופיים וכי לא נעשו בהם שינויים לאחר שנמסרו לנו. כמו כן, הנחנו כי המידע והנתונים 

שהועברו אלינו הינם נכונים, שלמים ומדויקים. וריאנס לא נדרשה ולא לקחה על עצמה לבצע 

ערכות כל אימות או סקירה של המידע כאמור. מסמך זה מבוסס בין השאר על הנחות וה

סובייקטיביות. שינויים בתשתית אשר שימשה בסיס להנחות אלו, עשויים להשפיע, כמובן, 

 על תוצאות ההערכה. 

 עיגול ספרות

עקב עיגול ספרות, תיתכן סטייה קלה בעת סכימה/הכפלה של המספרים המוצגים 

 במסמך. 

 מסקנות

מיליון  39.9 -למועד ההערכה, נאמד בכ סומוטושל להערכתנו, סכום בר ההשבה 

  .דולר

 (:   דולר מיליוני) סומוטולהלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת ערך המוניטין של 

 סכום להפחתה סכום בר השבה ערך פנקסני תאריך

 לא נדרשת הפחתה 39.9 25.8 31/12/2015
 

 נמוךה, דולרמיליון  25.8-מסתכם בכ סומוטונכון למועד ההערכה, הערך הפנקסני של 

 נמוך, בשל העובדה שהערך הפנקסני IAS36. על פי הוראות ומסכום בר ההשבה של

 .סומוטו נדרשת הפחתת ערך למוניטין בספרילא מסכום בר ההשבה שלו, 

 ניסיון מקצועי של וריאנס ושל מעריך השווי

ניסיון רב בעבודות כלכליות בכלל ולצרכים חשבונאיים בפרט. וריאנס ביצעה  לוריאנס

חזקות והערכת שווי אהערכות שווי חברות, הערכת שווי בחינות מוניטין, מספר רב של 

בחינת אופציות ומכשירים פיננסיים על פי תקינה חשבונאית )בינלאומית ואמריקאית(. את 

רם לוי אשר הינו בעל ניסיון רב  מר הוביל ,בעבודה זוהכלולה  ,סומוטו המוניטין של

בניהול ובביצוע הערכות שווי בכלל והערכות שווי מסוג זה בפרט. ניסיונו כולל בין השאר 

 סומוטושל  הפעילותהערכות שווי לחברות ציבוריות, בהיקפים דומים ואף גבוהים משווי 

 החברהוונטי עשיר )ראה פרופיל נשוא הערכה. רם הינו בעל השכלה מתאימה וניסיון רל

  '(.דמעריך השווי בנספח וניסיון 

 התקשרות ואי תלות

, על פי ההגדרות והתנאים שנקבעו בהסכם סומוטועבודה זו בוצעה לבקשת  .א

 בזאת כי אין לנו כל מצהירים אנו .2016ינואר ב לבין וריאנססומוטו ההתקשרות בין 

 או צפויים להפוך לבעלי עניין בה בעתיד. בחברהעניין  , ואיננו בעליסומוטובתלות 

התחייבה כלפי וריאנס כי במקרה בו נתבע בהליך משפטי או הליך אחר,  סומוטו .ב

לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר לעבודה שבוצעה עבור החברה, לשפות את 

פעמים שכר הטרחה ששולם בגין  3 -וריאנס בגין כל סכום שתחויב בו מעבר ל

ן, מתחייבת החברה שלא לנקוט כנגד וריאנס הליכים משפטיים עבודה זו. כמו כ

 בקשר עם התקשרות זו.

 בחינת המוניטין תוצאות העבודה אינו תלוי ב הטרחה אותו קיבלנו עבור ביצועשכר  .ג

או בהצלחתה של פעולה עסקית  החברהאינו תלוי בביצועי וכן  אותה ביצענו

 .הקשורה בהערכת השווי

המידע המופיע בעבודה זו אינו מתיימר לכלול את כל האינפורמציה שידרוש משקיע  .ד

ו/או נכסיה למשקיע ספציפי.  סומוטופוטנציאלי ואינו מיועד לקבוע את שווי חברת 

למשקיעים שונים עשויים להיות מטרות ושיקולים שונים ושיטות בדיקה על בסיס 

ו/או נכסיה  קבוצההנים לשלם עבור הנחות אחרות, ובהתאם, המחיר אותו יהיו מוכ

 השונים שונה.

עוד חשוב לציין כי מסקנותינו בעבודה זו מסתמכות במידה רבה על מידע צופה פני  .ה

במועד כתיבת עבודה זו סומוטו בעתיד המבוסס בעיקרו על אינפורמציה הקיימת 

וכולל הערכות, הנחות או כוונות נכון למועד כתיבת עבודה זו העשויות שלא 
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להתממש או להתממש באופן חלקי בלבד. לפיכך, התוצאות בפועל, כולן או חלקן, 

עשויות להיות שונות באופן מהותי, לחיוב או לשלילה, מן התוצאות המוערכות, 

   .סומוטוהנגזרות או המשתמעות ממידע שקיבלנו מהנהלת 

לול את ( ואינה מתיימרת לכDue Diligenceעבודה זו אינה מהווה בדיקת נאותות ) .ו

המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלול בעבודת בדיקת נאותות, 

 .סומוטולרבות בדיקת חוזים והתקשרויות של 

לקנות או למכור או מסמך זה אינו מהווה בשום אופן הזמנה או הצעה להשקיע  .ז

 ..ניירות ערך או מכשירים פיננסיים הקשורים בתאגיד בו עוסק מסמך זה להחזיק

, והיא בוצעה בכפוף לתנאים סומוטושל  בחינת המוניטיןמוגבלת לביצוע  עבודה זו .ח

 והגבלות נוספים המתוארים בנספח א'. 

 כל הזכויות שמורות לוריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ. .ט

ובכל שאלה ועניין הקשורים סומוטו זו להנהלת  בחינת מוניטיןאנו מתכבדים לספק 

 .03 -5025155ייעוץ כלכלי בע"מ בטלפון  לעבודה, אנא פנו לוריאנס

 

 בכבוד רב, 

 

 

 וריאנס ייעוץ כלכלי
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 1תיאור סומוטו .1

 .הבריטיים הבתולה באיי והתאגדה 2009 בפברואר 23 בתאריך נוסדה ת סומוטוחבר

 ציבורית לחברה והפכה ראשונה ציבורית הנפקה סומוטו השלימה 2013 באוגוסט 1 ביום

 סומוטו: מלאה בבעלות בנות חברות חמשסומוטו ל. בבורסה לניירות ערך בתל אביב

 מקום אשר לימיטד קונג הונג סומוטו, בישראל התאגדותה מקום אשר מ”בע ישראל

עוסקת הבע"מ  וטאבאט ,ואשר טרם החלה בפעילותה העסקית קונג בהונג התאגדותה

 החברג'ניו, ו, 2014בחודש מאי  סומוטואשר נרכשה על ידי ו mobile-בתחום ה

בחודש מרץ  .2014אשר נרכשה על ידי סומוטו באוגוסט  טכנולוגית בתחום האינטרנט

להלן מבנה האחזקות של  נוסדה חברת בת אשר מקום התאגדותה בארה"ב. 2015

  החברה:

 

, PC ,PC Winבסביבת  ממומנות תוכנות של הפצה שירותי מתןסומוטו עוסקת ב

Mobile Android ,Macו ,-Mobile iOS פעילות החברה באה לידי ביטוי בפלטפורמות .

 הבאות:

1. PC  חכמה התקנה מערכתומובייל: לחברה Installer Smart ניהול מאפשרתה 

 באופן מחפשיםה האינטרנט למשתמשי רבות תוכנות של אוטומטית התקנה

 השוואת) שימושים של רחב למגוון תוכנות של חינמית להתקנה אפשרות שוטף

 של התקנהה לצד מציעה ההתקנה מערכת(. ב”וכיו תרגום תוכנות, מחירים

ם שמקורם לתשלומיסומוטו  זכאית בגינן ממומנות תוכנות, אלו תוכנות

                                                 
1
 .2014לשנת  סומוטו תקופתי של מתוך דוח 

 עם ההתקשרות לתנאי ובהתאם שמתבצעת התקנה כל בגין מפרסםב

 מהמפרסם ההכנסות, שותף תוכנת הינה הנשאית והתוכנה במידה. המפרסם

 .השותף לבין החברה בין מתחלקות

אופן התשלום בגין שירותי הפצה אלו מבוסס על התקנת התוכנות הממומנות 

על ידי המשתמשים ו/או על ידי חיפושים שמבצעים המשתמשים באמצעות 

של תוכנות אלו. התשלום בגין פעילות החברה כאמור מתקבל על פי מודל 

תשלום מוסכם בעבור כל התקנה או על פי מודל של חלוקת הכנסות או חלוקת 

 .רווחים

 :ההתקנה הליך את מתארשלהלן  רשיםהת

 

 סומוטו לימיטד

 Genieo Digital Cogs סומוטו הונג קונג טאבאטו סומוטו ישראל
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הון  100%, השלימה החברה את רכישת 2014באוגוסט,  31ביום כאמור לעיל,  .2

אשר טכנולוגית בתחום האינטרנט  ההינה חבר ג'ניו חברתג'ניו.  המניות של

OSX (Mac .)מבוסס על פיתוח בסביבת מערכת ההפעלה  פעילותה עיקר

 מישורים: 2-החברה פועלת ב

o  פיתוח טכנולוגיות פרסונליזציה: פיתוח טכנולוגיה הלומדת את צרכי

תכנים המוצגים באופן  המשתמש ומאפשרת התאמה אישית של

 פרסום באינטרנט בצורה אפקטיבית.ו אוטומטי לאותו משתמש

o  שיווק, הפצה ופרסום באינטרנט: הכנסות החברה מפעילות זו נובעות

מקורות: שירותי חיפוש, הכנסות ממכירת שטחי פרסום בעמוד  3-מ

הבית שמותאום אישית למשתמש והכנסות מהפצת תוכנות ומוצרים 

של מפרסמים באינטרנט. לצורך הפצת תוכנות ומוצרים אלו, ג'ניו 

 (.Installmac)משתמשת במערכת התקנות חכמה 

. 

 

 

  תוצאות עסקיות .2

 דוח רווח והפסד 2.1

את ג'ניו כמפורט לעיל ועל כן הדוחות הכספיים החברה  רכשה 2014באוגוסט  31ביום 

לצורך  ואילך. 2014 ספטמברניו רק מחודש כוללים את איחוד פעילות ג' של החברה

אשר התקבלו מהנהלת החברה  פרופורמההתבססנו על דוחות  העסקיותניתוח התוצאות 

הדוחות הכספיים של החברה כפי  .2013החל מינואר ומאחדים את פעילות ג'יניו 

 .מוצגים בנספח ג' של העבודהשפורסמו לציבור 

ניו 'ג חברת התוצאות הכספיות של את יםפרופורמה של סומוטו )המאחד ותדוחלהלן 

 (:דולר מיליוני) 2015ודוח מבוקר לשנת  2013-2014 שנים( ל2013-החל מ

 מיליוני דולר
2013 

 פרופורמה
2014 

 פרופורמה
2015 

 29.6 42.3 27.3 הכנסות

 30%- 55%  שיעור גידול

 8.0 10.3 9.2 עלות המכירות

 21.7 32.0 18.1 רווח גולמי

 73.1% 75.7% 66.3% מההכנסות %

 3.7 4.3 2.9 הוצאות מו"פ

 7.0 13.4 9.4 ושיווק הוצאות מכירה

 1.6 3.0 1.7 הוצאות הנהלה וכלליות

EBITDA 4.0 11.3 9.4 

 31.6% 26.7% 14.7% מההכנסות %

 4.5 4.4 4.4 פחת והפחתת נכסים ב"מ

 4.9 6.8 (0.4) תפעולי)הפסד( רווח 

 16.6% 16.2% 1.5%- מההכנסות %

 (1.0) (3.2) (1.7) הוצאות מימון, נטו

 0.3 2.0 (0.3) מסים על ההכנסההוצאות )הכנסות( 

 3.6 1.6 (1.8) נקי)הפסד( רווח 

 12.1% 3.9% 6.6%- מההכנסות %
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 הכנסות

 30% -מיליון דולר, ירידה של כ 29.6-בכ החברההסתכמו הכנסותיה של  2015בשנת 

על בסיס  בה הסתכמו ההכנסות 2014 לתוצאות הפרופורמה של שנתבהשוואה 

נבעה מההשפעה השלילית של בהכנסות  פגיעההעיקר מיליון דולר.  42.3-כל פרופורמה

בינואר,  15ם ביו. עסקיים ת שיתוף הפעולה עם מספר שותפיםקוכן מהפס הודעת אפל

לפיה בוטלה החתימה הדיגיטלית המאושרת  Apple, התקבלה הודעה מחברת 2015

באופן המאפשר  קיבלה חתימות דיגיטליות נוספותהחברה יצוין, כי  .שבידיה לג'ניו

ומכאן , Appleהרצים על מערכת ההפעלה של לחברה להמשיך להפיץ את מוצרי ג'ניו 

בדפדפן Omnibar ההשפעה על הכנסות החברה מוגבלת להכנסות המיוחסות לתוכנת 

Safari  שלApple.  בנוסף, החליטה החברה להפסיק את העבודה עם מספר שותפים

. כתוצאה מהודעת של אפל וגוגלאשר החברה סברה כי אינם עומדים בדרישות הרגולציה 

 .2015ל, קטנו הכנסות החברה בשנת אפל והפסקת שיתופי הפעולה הנ"

-בכשהסתכמו  2013בשנת הכנסות פרופורמה לביחס  55%של  חל גידול 2014 בשנת

 2014אשר הכנסותיה בשנת 'ניו לפעילות גהגידול מיוחס  . עיקרמיליון דולר 27.3

. משיחות עם הנהלת 2013מיליון דולר בשנת  5.2לר לעומת ומיליון ד 26.8 -הסתכמו בכ

מהכנסות ממשתמשי קצה אשר תוכנות  נובעניו עולה כי עיקר הגידול בהכנסות ג' החברה

 .ניו מסומוטוהפצה שקיבלה ג'שירותי בות ג'ניו הותקנו על מחשביהם בעק

 רעלות המכ

כוללת בעיקר הוצאות שימוש בשרתים וכן תשלומים  החברהעלות המכירות של 

 מיליון דולר, 8-הסתכמה עלות המכר בכ 2015לשותפים העסקיים של החברה. בשנת 

 2014נתוני פרופורמה של שנת  מהכנסות החברה, וזאת לעומת 27%-כ המהווה

הגידול מההכנסות.  24%-כ המהווהמיליון דולר,  10.3עלות מכר של  המצביעים על

הינו כתוצאה מקיטון בהכנסות  2014עלות המכר בהשוואה לשנת שיעורי היחסי ב

-עלות המכר הסתכמה בכ 2013בשנת  .נרשמות בסעיף מכירה ושיווקשההוצאות בגינן 

הסיבה לירידה בשיעור עלות המכר ביחס  מההכנסות. 34%-כמיליון דולר, המהווים  9.2

 .מאופיינים ברווחיות גבוההה, הפצת מוצרי ג'ניומגידול בנובעת   2014בשנת  סותלהכנ

 

בשנים  החברהשל  הגולמיהרווח הגרף שלהלן מציג את התפתחות ההכנסות וכן שיעור 

 :אחוזים(בו דולרבמיליוני ) 5201-3201

 

 *על בסיס פרופורמה

 הוצאות מחקר ופיתוח

מיליון דולר במהלך השנים  3-4הוצאות מחקר ופיתוח, כמספר אבסולוטי נעו בטווח שבין 

 2015 -ו 2013הוצאות אלו היו גבוהות יותר בהשוואה לשנים  2014. בשנת 2013-2015

 לצורך פיתוח פתרונות הפצה לאפליקציות מובייל מפתחים נוספיםהעסקת  וזאת לאור

הוצאות מחקר ופיתוח, כאחוז וכתוצאה מהוצאות שנרשמו בחברת ג'ניו.  ואחרות

 מההכנסות במהלך השנים ההיסטוריות. 13%-10% -מההכנסות, היוו כ

 מכירה ושיווקהוצאות 

מההכנסות,  24% -דולר, כמיליון  7-בכ 2015הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו בשנת 

 אלו בהשוואה ירידה בהוצאותה .2014מיליון דולר בשנת  13.4 -לעומת הוצאות של כ

  סיבות עיקריות: 2-נבעו מ 2014שנת ל

 כאמור לעיל אפל שנגרמו בעקבות הודעת בעלויות ההפצה עבור מוצרי אפל ירידה. 

  במצבת כח האדם של עובדי המכירות.משמעותי קיטון 

27.3 

42.3 
29.6 

66.3% 

75.7% 73.1% 
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 הנהלה וכלליות הוצאות

 1.6-ובכ 2013מיליון דולר בשנת  1.7-יות הנהלה וכלליות של החברה הסתכמו בועל

מיליון  3-לכ אלוהייתה חריגה בה הסתכמו הוצאות  2014. שנת 2015מיליון דולר בשנת 

הקשורות בעסקת הגידול בשנה זאת הינו בגין הוצאות  ,דולר. ע"פ הנהלת החברה

הוצאות הנהלה  כאחוז מהמחזור. וכן בשכר מנהלים והוצאות שכ"ד הרכישה של ג'ניו

 מההכנסות בתקופה המתוארת. 7%-5%-וכלליות, היוו כ

EBITDA 

 32% -כוהיווה  מיליון דולר 9.4 -החברה הסתכם בכשל  EBITDA -ה 2015בשנת 

מיליון דולר בשנת  11.3של על בסיס פרופורמה   EBITDAוזאת לעומת ,מההכנסות

 2013בשנת מהשחיקה בהכנסות כמפורט לעיל.  השחיקה בשנה זו נובעת בעיקר .2014

 13%-כ היווהומיליון דולר,  4-החברה הסתכם בכ שלעל בסיס פרופורמה   EBITDA-ה

כתוצאה  הנבע 2013ביחס לשנת  2014בשנת  הסיבה לשיפור ברווחיות מההכנסות.

אשר היו רווחיות יותר, וזאת כתוצאה מהגדלת יחסה החלקי של  מגידול מהותי בהכנסות

  ג'ניו בהכנסות בשנים אלו.

של החברה ביחס  EBITDA-ה יובשיעור EBITDA-להלן גרף המתאר את הגידול ב

 (:ובאחוזים )במיליוני דולר 2015-2013 להכנסות בשנים

 

 *על בסיס פרופורמה

 מאזן 2.2

 :(דולר מיליוני) 2015 בדצמבר 31 ליום סומוטושל מאוחד מאזן טיוטת להלן 

 31/12/2015 מיליוני דולר

   נכסים

 10.4 מזומנים ושווי מזומנים

 0.2 קדונות לזמן קצריפ

 2.9 לקוחות

 0.1 חייבים אחרים

 13.6 סה"כ נכסים שוטפים

 0.01 קדונותיפ

 1.3 מזומן מוגבל

 17.6 נכסים בלתי מוחשיים

 10.8 מוניטין

 0.15 רכוש קבוע

 0.6 מסים נדחים

 44.0 סך הנכסים

  התחייבויות
 1.1 ספקים ונותני שירותים

 0.2 התחייבויות למדען

 4.6 זכאים ויתרות זכות

 4.4 הלוואה לזמן קצר 

 10.3 סה"כ התחייבויות שוטפות

 3.0 הלוואה מתאגיד בנקאי

 4.6 מסים נדחים

 18.0 סך ההתחייבויות 

 26.0 הון עצמי

 44.0 התחייבויות והוןסך 
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 סביבה עסקיתתיאור  .3

2התפתחויות כלכליות בארץ 3.1
 

הכלכלה הישראלית נהנתה במידה רבה מהצמיחה העולמית ומהגידול בסחר העולמי 

במהלך השנים האחרונות. אולם אותם גורמים שתמכו בצמיחת המשק הביאו לתוצאה 

הצמיחה שנמשך הפוכה עם התפרצות המשבר הגלובלי, אשר גרם להאטה בקצב 

 בחמשת השנים שקדמו למשבר.

עקב פתיחותו הרבה של המשק הישראלי, והיותו מוטה יצוא, גדלה מאוד החשיפה 

למשברים עולמיים. עיקר החשש הנשקף לו נובע מכך שהכלכלות הגדולות בעולם לא 

 השכילו לצאת מן המשבר בצורה טובה, וגובר החשש למיתון מחודש. 

, על פי אומדן הלשכה המרכזית 2.3% -בכ במשק צמיחהה הסתכמה 2015בשנת 

בשנת  3.2% -ו 2014בשנת  2.6% לסטטיסטיקה, זאת לעומת צמיחה בשיעור של

לפי במחירים קבועים. הצמיחה הנמוכה בשנה זאת  בתוצר המקומי הגולמי, 2013

לאחר עלייה של  2.0% -עלה התוצר ב 2015רבעונים מראה כי ברבע השלישי של 

 . 2015ברבע הראשון של  2.3% -רבע השני וב 0.2%

בהשוואה , שיפור 2.8%עומדת על  2016תחזית בנק ישראל לצמיחת התוצר בשנת 

 )ללא יהלומים וחברות הזנק( וזאת לאור הובלת שיפור ביצוא. היצוא 2015לגידול בשנת 

 בשעה שמדדי הסחר בעולם עלו בשנה זו. בנק ישראל מעריך 2% -בכ 2015ירד בשנת 

נבעה בחלקה מגורמים זמניים, וכי היצוא  2015כי חולשתו היחסית של היצוא בשנת 

 -ויגדל בשיעור דומה לשיעור הגידול הצפוי ביבוא למדינות ה 2016יתאושש בשנת 

OECD4% -, כ. 

צפויה האצה בקצב הגידול של הסחר העולמי, וזו תתמוך בשיפור ביצוא  2017בשנת 

התוצר צפוי לצמוח ובשיעור גבוה יחסית  2017 -וי לגדול בהישראלי. היצוא הישראלי צפ

 .3.1% -ב 2017בשנת 

 

                                                 
2

, 2015 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אומדנים מוקדמים לחשבונות הלאומיים לשנת :מקורות 
; בנק ישראל, תחזית מקרו 2015סקירה מקרו כלכלית, דצמבר , לאומי; בנק 2015דצמבר 

 2015דצמבר כלכלית של חטיבת המחקר, 

התפתחויות כלכליות בעולם 3.2
3

 

הכלכלה העולמית ממשיכה לצמוח בקצב מתון, כאשר הגורמים המכבידים על הצמיחה 

שנתית בקצב הצמיחה בסין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם  -הם בעיקר: ההאטה הרב

והשפעתה השלילית על שותפות הסחר של סין, המכבידה על פעילות הסחר 

רות הגדולות על רק מגמת הבינלאומית; האטה כלכלית או מיתון בקרב יצואניות הסחו

הירידה במחירי הסחורות בעולם. האטה זו מקבלת ביטוי במספר מדינות בעלות פעילות 

פוליטיים  -כלכלית ענפה כגון: קנדה, אוסטרליה, ברזיל ורוסיה; עליה בסיכונים הגיאו

בעקבות התגברות הטרור בעולם, הלחימה במזה"ת ובאזורים נוספים, גלי הגירה 

רב והשפעותיהם הדמוגרפיות, החברתיות, הכלכליות והפוליטיות; וכן אי למדינות המע

הוודאות הכלכלית, המקשיחה את תנאי האשראי במגזר הבנקאות במדינות מסוימות, 

 מובילה לצמיחה איטית בהשקעות בענפי המשק.

מנגד, הפעילות הכלכלית בארה"ב, המושפעת בעיקר מהביקושים המקומיים, ממשיכה 

חיובי, זאת על רקע המגמות החיוביות בשוקי העבודה ובמצבם הכלכלי  לצמוח בקצב

והפיננסי של משקי הבית. בנוסף, גם בבריטניה ובגוש היורו נמשכת ההתאוששות 

הכלכלית אך עם שונות בקצבי הצמיחה בין הכלכלות. ביפן, למרות החולשה ברבעון 

וח בשנה הקרובה, בין השני והשלישי של השנה, הפעילות הכלכלית צפויה לשוב לצמ

 היתר, בתמיכת המדיניות המוניטארית והפיסקלית.

 2016 בשנת לצמוח צפויה העולם כלכלת ,הבינלאומית המטבע קרן של הערכות לפי

 ההאצה .השנה הצפוי הצמיחה משיעור יותר גבוה מעט שהינו 3.6%  של בשיעור

של המדינות המפותחות, ובראשן ארה"ב, מדינות  בביקושיםבצמיחה מתבססת על עלייה 

גוש היורו ובריטניה. מצד שני, צפויה המשך האטה כלכלית במדינות דרום מזרח אסיה, 

ובפרט סין, והמשך עלייה בסיכונים הביטחוניים באזורים מסוימים בעולם, ובפרט 

 במזה"ת. 
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 .2015סקירה מקרו כלכלית, דצמבר , לאומינק ב: ותמקור 



 

 

Somoto Ltd.        12                                                                          Somoto._IAS36.Final     

 4דיגיטלי פרסוםשיווק ו 3.2

הפך האינטרנט באופן טבעי לפלטפורמה עם התפתחות האינטרנט והשימוש בו, 

  פופולארית לפרסום, שיווק והפצה.

הפרסום הדיגיטלי הוא הכוח המניע מאחורי הצמיחה במשק הפרסום. מכירות מודעה 

המדיה המסורתית , בעוד מכירות 2015בשנת  17.2%בשיעור של  עלויגיטליות ד

 עומדות ההכנסות מפרסום דיגיטלי. 2% -כב וירד (, עלונים וכדומה)עיתונים, מגזינים

הוצאות בשוק הפרסום המ 32%המהוות  ברחבי העולם, דולרמיליארד  160על כיום 

  .2017בכללותו, וצפויות לעבור את ההכנסות מפרסום בטלוויזיה כבר בשנת 

בשנת  44%)גידול של  בעיקר באמצעות המדיה החברתית מונעהפרסום הדיגיטלי 

  Youtubeדוגמת  באתרים ייעודיים וידאוצפייה בסרטוני  ,(2014ביחס לשנת  2015

במכשירים הוצאות הפרסום . (15%גידול של ) החיפושמנועי ואתרי  (39%גידול של )

ביחס לשנת  2015בשנת  61%-גדלו ב ניידים )מכשירי טלפונים סלולריים וטאבלטים(

גידול נייחים ) נמשכת מספר שנים של מעבר מפרסום במכשירים, בעקבות מגמה ש2014

מובייל צפויות לגדול בהכנסות מפרסום  ( לפרסום במכשירים ניידים.2015בשנת  3%של 

 .2020 שנת שני שליש עדכשליש מהכנסות הפרסום הדיגיטלי לכמ

למרות שמירה על פרופיל נמוך יותר  אשר ,חיפושהדיגיטלי הגדול נשאר ההפורמט 

 יתקציב מהנתח של( 48%, מייצג כמעט מחצית )ים יותראופנתי יםבהשוואה לפורמט

החברות אשר מציעות אפשרויות חיפוש נמצאות במאבק תחרותי  .הפרסום הדיגיטליים

קשה על הכנסות מפרסום עם הרשתות החברתיות, ולכן פורמט החיפוש מתפתח 

למשל, יותר מודעות פרסום נוספו לתוצאות החיפוש של כך וממציא את עצמו מחדש. 

(, אשר מאפשרות הכוונה של Remarketing lists for search ads) RLSA-לגוגל ו

הערך שהוקלד הפרסומות לא רק באמצעות המכשיר, השפה, המיקום, השעה ביום ו

 לקהל ספציפי.  בחיפוש, אלא גם התאמתו

מכלל  18%הפורמט הדיגיטלי השני בגודלו הוא פרסום באמצעות באנרים, שמייצג 

בד נתח שוק, והציגה עלייה דיגיטלי. דרך פרסום זו ממשיכה לאהם פרסוההתקציבים על 

בשוק המחשב  1%-, המורכב מירידה של כ2015בלבד במכירות בשנת  3.1%של 

הפרסום  פורמטימכל בתחום המובייל.  25%( ועלייה של desktopהשולחני )

                                                 
4 forecasts global advertising revenues, December 2015, Magna Global  

שהופכים  הדיגיטליים, פורמט זה מושפע ביתר קלות מתוכנות לחסימת מודעות למיניהם,

 ונהיים פופולריים בקרב דפדפני הגלישה.

מיליארד  15.3 -והסתכמו ב 2015בשנת  39%-ההכנסות מצפייה בסרטוני וידאו גדלו ב

חלק מכך נובע מגידול ני וידאו ברשתות החברתיות(, כאשר דולר )לא כולל סרטו

 Yahoo, ההשקה החדשה של חיפוש סרטוני וידאו באמצעות Youtubeבהכנסות מצד 

. שוק הוידאו ימשיך להיות גורם מרכזי בשוק Snapchatובשיחות וידאו צ'אט מצד 

ההכנסות מפרסום במדיה ומעלה בשנים הבאות.  25%הפרסום עם צמיחה חזויה של 

 .2015מיליארד דולר ב 23-כפי שהוזכר קודם לכן, והסתכמו ב 44%-החברתית גדלו ב

 5שוק החיפוש באינטרנט 3.3

, קיימים ברשת האינטרנט מנועי חיפוש הפועלים לאיתור מידע לצורכי הרב המידע לנוכח

השימוש במנועי חיפוש הפך לאחד הכלים המשמעותיים בשימוש באינטרנט, המשתמש. 

, לתחליף חיפושים חכמים וממוקדים לצרכי המשתמש השימושים משתנים מביצועכאשר 

הינו שוק של מיליארדי זמין להקלדת כתובת של אתר אינטרנט. שוק מנועי החיפוש 

 מפרסום ומקידום אתרים. ותדולרים, כאשר עיקר ההכנסות נובע

 באמצעות מחשב נייח: התפלגות החיפושים באינטרנט תבגרף שלהלן מוצג
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 NETMARKETSHARE ,Search Engine Market Share, January 2016 

65.4% 

8.3% 

15.8% 

8.2% 

0.4% 
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כפי שניתן לראות, כלל שוק החיפושים באינטרנט מתחלק בין ארבעה שחקנים עיקריים 

מהחיפושים מבוצעים באמצעות גוגל, והשאר במנועי  65%-במחשבים הנייחים, כאשר כ

 וכן מנועים חיפוש אחרים בעלי נתח שוק זניח. Baidu ,Bing ,,Yahooהחיפוש 

 באמצעות סמאטרפונים וטאבלטים התפלגות החיפושים באינטרנט תבגרף שלהלן מוצג

 :)באחוזים(

 

 

ניכרת שליטה בתחום הסמארטפונים והטאבלטים כפי שניתן לראות בגרף זה, 

, Yahoo, בעוד 94%-של כמשמעותית עוד יותר של גוגל אשר מחזיקה בנתח שוק 

 .פחות מארבעה אחוזים בלבד מחזיקה ,המתחרה השנייה בגודלה

 6באינטרנט שוק התקנת התוכנות 3.4

התוכנות המותקנות באינטרנט כוללות מגוון רחב מאוד של יישומים ובכללם סרגלי כלים, 

תוכנות אבטחה, תוכנות בתחום התקשורת )דואר אלקטרוני, צ׳ט וכיו״ב(, המרת קבצים, 

 תוכנות דפדפנים ועזרים לדפדפנים, תוכנות לשולחן עבודה ועוד.

 מבחינת המשתמש, להתקנת תוכנות באינטרנט מספר יתרונות בולטים:

תוכנות רבות באינטרנט מוצעות במודל חינמי לזמן מוגבל,  -אפשרות לתקופת ניסיון  .1

דהיינו, לתקופת ניסיון על ידי המשתמש, כאשר בתום תקופת הניסיון המשתמש 

                                                 
6
 .2014לשנת  סומוטו תקופתי של דוח  

בוחר האם לשלם מחיר מלא בעבור התוכנה או להפסיק להשתמש בה. תקופת 

ונה על צרכיהם מבלי הניסיון מאפשרת לגולשים רבים לבחון האם התוכנה אכן ע

 להתחייב מראש על רכישתה.

תוכנות באינטרנט בדרך כלל זולות יותר מאשר תוכנות המשווקות  -חיסכון כספי  .2

באמצעים אחרים, וחלקם אף מוצעים באינטרנט במודל חינמי. באותו אופן, 

 המשתמש יכול גם לעדכן גרסאות אחרונות של התוכנות באופן חינמי.

המגוון הקיים באינטרנט להתקנת תוכנות הינו רב וזמין יותר  -מגוון של תוכנות  .3

מאשר זה המצוי בחנויות. בפני המשתמש אפשרויות רבות ואתרים רבים מהם יכול 

 לבחור את התוכנה בה הוא מעוניין.

התקנה של תוכנה דרך האינטרנט אורכת מספר שניות עד  -חיסכון בזמן ובמקום  .4

 סון.שתי דקות, ואינה דורשת מקום אח

תוכנות רבות באינטרנט הינן תוכנות  -יכולת התאמה אישית של תוכנות קוד פתוח  .5

קוד פתוח אשר המשתמש יכול להתקינן, ולאחר מכן לבצע בהן שינויים ולהתאימן 

 לצרכיו המיוחדים.

להערכת החברה ובהתבסס על פעילותה ועל פעילות יזמיה בשנים האחרונות, מדי חודש 

עד כי ולמשתמשי האינטרנט, ו PCיארד תוכנות המיועדת למחשבי מותקנות כארבעה מיל

מיליארד תוכנות  6.6היקף התקנת התוכנות באינטרנט יגיע לסך של  2017שנת 

מסך התוכנות  40%מיליארד תוכנות ממומנות ) 2.7מותקנות בחודש, מתוכן 

 המותקנות(.

 :2017-2012בשנים חודשיות ההתקנות את התפתחות במספר ההגרף להלן מציג 

 

94.1% 

1.4% 
3.6% 

Google

Bing

Yahoo

Other



 

 

Somoto Ltd.        14                                                                          Somoto._IAS36.Final     

 מבחן ירידת ערך נכסים .4

 מבחן ירידת ערך נכסים 4.1

את הנהלים שעל תאגיד ליישם בכדי להבטיח שנכסיו לא יוצגו בסכום, קובע  IAS36תקן 

ההשבה שלו, -ההשבה שלהם. נכס מוצג בסכום, הגבוה מסכום בר-העולה על סכום בר

 כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממימושו. 

 בדיקת ירידת ערך כוללת את השלבים הבאים:

 שלב זה כולל דרישה לזיהוי סימנים  -חינת ירידת הערךקביעת העיתוי הנדרש לב

 המצביעים על ירידת ערך;

 ההשבה של הנכס או של היחידה מניבת המזומנים אליה שייך -אמידת סכום בר

השווי ההוגן של הנכס בניכוי הנכס. סכום בר השבה של נכס מוגדר כגבוה מבין 

 לבין שווי השימוש בו; עלויות מכירה

 והקצאתו לנכסי היחידה מניבת המזומנים ההפסד מירידת ערך  הכרה ומדידה של- 

ערכו של נכס יופחת לסכום בר ההשבה שלו, אם הסכום בר ההשבה של הנכס נמוך 

 מערכו בספרים. 

 מוניטין 4.2

אין להפחית מוניטין הנובע מרכישה של חברה. במקום זאת, יש  ,IAS 36לתקן  בהתאם

אחת לשנה )או יותר אם , (Impairment Test) לבצע בחינה לירידת ערך של המוניטין

 קיימים סימנים המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של נכס זה(. 

מנכסים  הנובעות כלכליות עתידיות הטבות המייצג נכס הוא עסקים בצירוף שהוכר מוניטין

 בנפרד. מוניטין בהם ולהכיר בנפרד לזהותם שלא ניתן עסקים בצירוף שנרכשו אחרים

אחרות.  בקבוצות נכסים או אחרים בנכסים תלוי בלתי באופן מזומנים מפיק תזרימי אינו

לא ניתן לקבוע את סכום בר ההשבה של המוניטין כנכס נפרד. על כן, סכום בר  לפיכך,

 .שלהלן 4.4כמתואר בסעיף  ייקבע ליחידה מניבת המזומנים אליה שייך המוניטין ההשבה

 סימנים המצביעים על ירידת ערך 4.3

קובע כי יישות מדווחת נדרשת לבחון סימנים לירידת ערך של נכס או של  IAS 36תקן 

יחידה מניבה מזומנים בכל תאריך מאזן. בחינת הסימנים לירידת ערך צריכה להתבצע 

ברמת היחידה מניבה המזומנים אך לא ברמה גבוהה יותר כדוגמת מגזר. כדי לבחון אם 

קן דורש לבחון כדרישת מינימום רשימת סימנים מתקיים סימן כלשהוא לירידת ערך הת

ספציפיים. מקורות המידע מהם ניתן לשאוב את הסימנים כוללים מקורות מידע פנימיים 

)הפסקת השימוש בנכס, שינויים לרעה בביצועי הנכס וכדומה( וחיצוניים )כגון מחירי שוק 

 .ושינויים בסביבה הכלכלית(

 הגדרת יחידה מניבה מזומנים 4.4

יש ליישם את הטיפול החשבונאי בירידת ערך לגבי נכס בודד.  IAS 36להוראות בהתאם 

כאשר הדבר אינו אפשרי, מאחר והנכס מפיק תזרימי מזומנים רק ביחד עם נכסים 

אחרים, יש לבחון ירידת ערך באמצעות קיבוץ מספר נכסים לקבוצה שנקראת "יחידה 

 מניבה מזומנים".

 של ההשבה-בר הסכום את לחשב יש, נכס של כוער לירידת כלשהו סימן ישנו אם"

 הישות על, הבודד הנכס של ההשבה-בר הסכום את לאמוד ניתן לא אם .נכס אותו

 הנכס שייך אליה ,מזומנים-המניבה היחידה של ההשבה-בר הסכום את לחשב

 (.IAS 36בתקן  66(" )סעיף הנכס של מזומנים-המניבה היחידה)

היא הקבוצה הקטנה ביותר של נכסים, המכילה את הנכס, יחידה מניבת מזומנים של נכס 

שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי  ,ומניבה תזרימי מזומנים חיוביים משימוש מתמשך

 המזומנים החיוביים מנכסים אחרים.

על פי המדיניות החשבונאית של החברה, סומוטו הינה יחידה מניבת מזומנים אליה שייך 

 המוניטין.

 השבה-אומדן סכום בר 4.5

כדי לבחון את הצורך להכיר בהפסד מירידת ערך בגין יחידה מניבה מזומנים יש להשוות 

בין הערך בספרים של היחידה לבין סכום בר ההשבה שלה. הערך בספרים של היחידה 

מניבה המזומנים צריך להיקבע באופן עקבי עם האופן בו נקבע סכום בר ההשבה של 

 היחידה מניבה המזומנים.

או שווי השימוש,  כשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של הנכססכום בר ההשבה יחושב 

 כגבוה שבהם:

הסכום שניתן לקבל ממכירת הנכס בעסקה בתום  שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה הינו .א

לב בין קונה מרצון ומוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת, בניכוי עלויות מימוש 

 .תוספתיות ישירות כלשהן
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שווי השימוש של הנכס הוא הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים,  .ב

הצפויים לנבוע משימוש מתמשך בנכס וממימושו של הנכס בתום החיים השימושיים 

 שלו.

, סומוטולצורך אמידת שווי השימוש של  סומוטו.בעבודתנו הערכנו את שווי השימוש של 

-2016לשנים לשם כך, נחזו תזרימי המזומנים  .המזומניםנקטנו בשיטת היוון תזרימי 

מהנהלת החברה שנמסרו  נתונים פיננסיים(, על בסיס 2020מייצגת )השנה לו 2019

צענו. בנוסף, נקבע תזרים מייצג לאינסוף על בסיס התחזיות הנ"ל, לצורך יוהערכות שב

יים לא כללו תזרימים תזרימי המזומנים החזובתום התקופה.  סומוטופעילות  אמידת שווי

 עתידיים מפעילות מימון ותשלומי מס.

, המשקף את הסיכון הגלום לפני מס, תזרימי המזומנים הוונו בשיעור ניכיון סומוטועבור 

. כיוון שהונח שהפעילות תמשיך להתקיים גם לאחר תום התקופה האמורה, הבפעילות

בתום התקופה כערך הנוכחי של זרמי המזומנים לאין סוף, על  נקבע, בהתאם, שווייה

 .3%בסיס התזרים המייצג, עם שיעור צמיחה שנתי קבוע של 

 קביעת שיעור ניכיון לפני מס 4.6

באופן תיאורטי, היוון של תזרימי מזומנים לאחר מס בשיעור ניכיון לאחר מס והיוון של 

ס צפויים לתת תוצאה דומה, כל עוד שיעור תזרימי מזומנים לפני מס בשיעור ניכיון לפני מ

הניכיון לפני מס שווה לשיעור הניכיון לאחר מס כשהוא מותאם כך שישקף את הסכום 

והעיתוי הספציפיים של תזרימי המזומנים העתידיים בגין מסים. שיעור הניכיון לפני מס 

בשל  נדרטי.אינו שווה תמיד לשיעור הניכיון לאחר מס כשהוא מגולם לפי שיעור מס סט

, ע"י ניסוי וטעייה היחידה מניבת המזומניםקבענו את שיעור הניכיון לפני מס, עבור כך, 

כך ששווי השימוש, שנקבע תוך שימוש בתזרימי מזומנים לפני מס ושיעור ניכיון לפני מס, 

שווה לשווי שימוש, הנקבע תוך שימוש בתזרימי מזומנים לאחר מס ושיעור ניכיון לאחר 

 מס. 
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  אמידת סכום בר השבה .5

 כללי 5.1

 סומוטו השימוש שלשווי שווי שימוש. שימוש בחלופת  נאמד באמצעותסכום בר ההשבה 

הוערך על ידי שימוש במודל היוון תזרימי המזומנים. ההערכה באמצעות מודל זה 

על פני אופק התחזית. סומוטו מתבססת על אומדן תזרימי המזומנים הצפויים מפעילות 

בבסיס גישה זו ההנחה היא כי היחידה מניבת המזומנים הינה "עסק חי", אשר ימשיך 

 בפעילותו העסקית הנוכחית לאורך אופק פעילות אינסופי. 

התבססה על תחזיות פיננסיות ונתונים אחרים  סומוטותחזית תזרימי המזומנים של 

הפעילות העסקית, ביחד עם נתונים  שהתקבלו מההנהלה, לרבות תוצאות בפועל של

 .ציבוריים על הענף

  תחזית רווח והפסד 5.2

הכולל את  2016לשנת  חברהה תקציבהחברה מבוססת על של רווח והפסד תחזית 

התפתחות לגבי  חברהזו, וכן הערכות הנהלת ה לתקופהההכנסות והעלויות החזויות 

להלן הנחות היסוד ששימשו אותנו בהערכת . בשנים שלאחר מכן הפעילות העסקית

 :  סומוטותזרים המזומנים העתידי של 

  הכנסות

התמודדה החברה  2015משיחות עם הנהלת החברה עולה כי ברבעון הראשון של שנת 

עם השפעת ההודעה של חברת אפל והנהלת החברה מעריכה כי סיימה להתמודד עם 

 2015האתגרים הטכנולוגיים שעמדו בפניה בעקבות הודעה זו. בשלהי הרבעון השני של 

מותקנים על ידי משתמשי אפל החלה החברה להגדיל את קצבי ההפצה של מוצריה ה

וזאת לאחר שברבעונים הראשונים של השנה צמצמה את קצבי ההפצה על מנת לבנות 

, 2016תקציב החברה לשנת לכך, על פי בהתאם תשתית ההולמות הפצה מסיבית יותר. 

. 2015מיליון דולר בשנת  29.6מיליון דולר לעומת  32.5 -סתכם בכצפויות ההכנסות לה

וטו פועלת לגיוון מקורות ההכנסות ואזורי צמיחתה, על מנת שבמהלך שנת כמו כן, סומ

מהכנסותיה המאוחדות ינבעו בסביבת המובייל והוידאו בין היתר  50%-, כ2016

)תוכנית  להתרחבות בדרך של מיזוגים ורכישות האסטרטגיות תכניותיהבאמצעות מימוש 

  .התבססנו בהערכת השווי(תחזיות עליהם נלקחה בחשבון במסגרת הזאת לא 

יהיה מתון יותר  2016בשנת  החברה קצב הגידול בהכנסותבהערכת השווי, הונח כי 

, המשקפים מיליון דולר 28.4 -בכ ונאמד 2016ההכנסות לשנת מתחזיות החברה. סך 

קצב בהתאם לנאמדו הכנסות אלו . 2015ההכנסות של שנת סך מ 4%-ירידה של כ

 2017לשנים   .3%עם הנחת גידול של  2015האחרון של שנת הכנסות החברה ברבעון 

 .3% -של כמתון הכנסות סומוטו צפויות לגדול בשיעור שנתי הונח כי ואילך, 

  (והפחתות ללא פחת)תפעול הוצאות 

 עבודה שכר ,רכישת מדיה ופרסוםבגין עלויות הפצה, כוללות ברובן הוצאות  הוצאות אלו

 18.75 -יסתכמו עלויות אלה בכ 2016ע"פ תחזית החברה לשנת  שירותים מקצועיים.ו

 -צפויות הוצאות התפעול להסתכם בכ 2016בשנת מיליון דולר. בהערכת השווי הונח כי 

)בדומה לממוצע שיעור הוצאות התפעול  מהמחזור 72%-כהמהווים מיליון דולר,  20.5

וז מההכנסות, חכא לשנים הבאות הונח כי הוצאות התפעול,. (2014-2015בשנים 

שיעור ההיסטורי של טווח הבו 2016מההכנסות, בדומה לשנת  72% -כיסתכמו ב

 החברה.  

  שיעור מס

IAS36בהתאם להנחיות תקן 
7

אומדן תזרימי המזומנים לא יכלול תשלומים או תקבולי  

 לאור האמור לעיל, תחזית תזרים המזומנים שביצענו הינה לפני מס.מסים. 

בהסתמך על ההנחות שפורטו לעיל,  החברהלהלן תמצית תחזית דוח רווח והפסד של 

 (:במיליוני דולרלאורך תקופת התחזית )

תקציב  במיליוני דולר
 החברה

 תחזית וריאנס 

 מייצגת 2019 2018 2017 2016  2016 

 31.9 31.0 30.1 29.2 28.4  32.5 הכנסות
 3% 3% 3% 3% 4%-   שיעור הגידול

עלות המכר 
 הוצאות תפעולו

18.8 
 

20.5 21.1 21.7 22.4 23.1 

EBITDA 13.7  7.9 8.1 8.4 8.6 8.9 
 28% 28% 28% 28% 28%  42% שיעור מההכנסות 

 0.1 0.09 0.07 0.05 0.04   פחת 

 8.8 8.5 8.3 8.1 7.8   רווח תפעולי
 28% 28% 28% 28% 28%   שיעור מההכנסות 

                                                 
7

 .36IASבתקן  50ראה פסקה  



 

 

Somoto Ltd.        17                                                                          Somoto._IAS36.Final     

 

 המזומניםתזרים תחזית  5.3

בהתאם לתחזית הנהלת החברה וכן בהתאם לתוצאות   - השקעות ברכוש קבוע

מיליון דולר  0.1 -ההיסטוריות של החברה, הונח כי ההשקעות ברכוש קבוע יסתכמו בכ

 .תהיינה בגובה הפחתכי ההשקעות  הונחבשנה המייצגת, לאורך שנות התחזית. 

הסעיף כולל יתרת לקוחות בתוספת חייבים אחרים, בניכוי ספקים וזכאים,  - הון חוזר

 .החברהשל  םההיסטורייזאת בהתבסס על ממוצע ימי הון חוזר כפי שעולה מהנתונים 

לצורך אמידת מחיר ההון לפני מס יישמנו את מודל הממוצע  - מחיר הון לפני מס

ף את הסיכון הגלום ( לאחר מס על מנת שישקWACCהמשוקלל של עלות ההון )

בחישוב שיעור ההיוון של החברה נלקח בחשבון כי . סומוטובתזרימי המזומנים של 

 שחקנים מספר וכוללת דינאמית הינהשפועלת בסביבת האינטרנט והמובייל,  החברה

 אשר, וגוגל אפל את היתר בין כוללים אלו שחקנים. מהותית השפעה מהם אחד לכל אשר

 אשר לפלטפורמות הנוגעים העבודה בכללי או ברגולציה םישינוי ידם על ויבוצעו במידה

 להיות עלולה, החברה פועלת בה הדרך עם בקשר ישיר באופן או, למוצריהן או בבעלותן

שנאמד מסתכם שיעור ההיוון . לאור האמור, החברה פעילות על משמעותית השפעה לכך

  .(לפירוט ראה נספח ב') 24.8%)במעוגל(. שיעור ההיוון לפני מס הינו  19%-בכ

 .3% - שיעור הצמיחה לטווח ארוך

 (:במיליוני דולרלאורך תקופת התחזית ) החברה להלן תחזית תזרים המזומנים של

 מייצגת 2019 2018 2017 2016 במיליוני דולר

 8.8 8.5 8.3 8.1 7.8 רווח תפעולי 

 0.1 0.09 0.07 0.05 0.04 רכוש קבועפחת 

 (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) השקעות ברכוש קבוע

 0.08 0.07 0.07 0.07 (0.36) קיטון )גידול( בהון החוזר

 8.9 8.6 8.3 8.1 7.4 תזרים מזומנים פנוי

 41.9     ערך שייר

 18.7 4.0 4.8 5.8 6.6 מהוון מזומנים תזרים

 . דולרמיליון  39.9-נאמד בכ החברהשל  לאור האמור לעיל, שווי הפעילות

 ניתוח רגישות 5.4

, על ידי בדיקת השפעת שני החברההפעילות השוטפת של ערכנו ניתוח רגישות לשווי 

  פרמטרים מרכזיים במודל והם: מחיר ההון לפני מס ושיעור הצמיחה לטווח הארוך.

 מחיר ההון/
 26.8% 25.8% 24.8% 23.8% 22.8% שיעור צמיחה

1% 41.6 39.9 38.3 36.9 35.6 

2% 42.6 40.8 39.1 37.6 36.2 

3% 43.6 41.7 39.9 38.3 36.8 

4% 44.8 42.7 40.8 39.1 37.5 

5% 46.1 43.8 41.8 40.0 38.3 

 

 סיכום ומסקנות .6

 (:   דולר מיליוני) סומוטולהלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת ערך המוניטין של 

 סכום להפחתה סכום בר השבה ערך פנקסני תאריך

 הפחתה נדרשת לא 39.9 25.8 31/12/2015

 

 הנמוך, דולרמיליון  25.8-מסתכם בכ סומוטונכון למועד ההערכה, הערך הפנקסני של 

 נמוך, בשל העובדה שהערך הפנקסני IAS36. על פי הוראות ומסכום בר ההשבה של

 .סומוטונדרשת הפחתת ערך למוניטין בספרי לא מסכום בר ההשבה שלו, 
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 בחינת סבירות לשווי 6.1

הנגזרים   EBTIDA-בחינת סבירות לשווי שהתקבל חישבנו את מכפיל ההכנסות וה לצורך

מהשווי שהתקבל והשוונו למכפילים של חברות דומות בתחום. ע"פ הבחינה שבצענו 

הנגזרים מהערכת השווי נמצאים בטווח ואף נמוכים ממכפילי החברות הדומות. המכפילים 

לעומת מכפיל הכנסות של החברה הנגזר   2.7-ל 0.7הינו בין  טווח מכפיל ההכנסות

לעומת מכפיל  15.4-ל 3.5הינו בין  EBITDA-. טווח מכפיל ה1.3-כמהערכת השווי של 

EBITDA 4.3 -כ של החברה הנגזר מהערכת השווי של. 

 
 השוואה להערכות שווי קודמות 6.2

 תקופתיים חות"ערך )דו ניירות לתקנות ב )ד(8 לתקנה בהתאם הנדרשים פרטים להלן

שנערכו על ידי  סומוטושל  קודמות שווי להערכות , בנוגע -1970ל"התש ומיידיים(,

 וריאנס:

 סכום בר השבה מועד הערכה
דולרבמיליוני   

תקינה 
 רלוונטית

שיטת 
 הערכה

 פרמטרים עיקריים

31/12/2014 37.4 IAS 36 DCF 
שיעור היוון

8
 – 17%  

3% –צמיחה לט"א   

 -של כגידול , דולרמיליון  39.9 -הסתכם בכ 2015בדצמבר  31 -סכום בר ההשבה ליום הה

. הרווח החזוי בשנות התחזית 2014בדצמבר  31 -סכום בר ההשבה ליום הבהשוואה ל 7%

 השוואה להערכה הקודמת. ב 10% -במעבר ל)גדל( הנוכחית סטה 

מצמצום משמעותי של הוצאות מכירה  בעיקר נובעהנוכחית  בהערכה ברווחיות השיפור

ח וקיטון במצבת כ, לרבות 2015החברה במהלך  להתייעלות אותה ביצעהושיווק בהמשך 

, וכן ירידה בעלויות ההפצה עבור מוצרי אפל שנגרמו ואחריםהאדם של עובדי המכירות 

בתמהיל  משיפור, השיפור ברווחיות נבע ףבנוס .2.1בעקבות הודעת אפל כמתואר בפרק 

 אשר הרווחיות בגינן גבוהה יותר. התמקדות הכנסותתוך  ההכנסות

                                                 
8

 .שיעור היוון אחרי מס 

 הקודמת לתוצאות כספיות בפועל בבסיס בחינת המוניטיןתחזית ההשוואת 

לעומת  2015להלן מובאים הנתונים העיקריים של התוצאות הכספיות בפועל לשנת 

 31בוצעה על ידינו ליום בבחינה לירידת ערך מוניטין אשר התחזית לשנה זאת כפי שהוצגה 

 : 2014בדצמבר 

  תחזית הכנסות של לעומת דולרמיליון  29.6-ההכנסות בפועל הסתכמו בכ –הכנסות 

 עיקר. ע"פ הנהלת החברה, 2014בבחינת המוניטין לדצמבר   דולרמיליון  39.3

מהפסקת שיתוף  ,הפגיעה בהכנסות נבעה מההשפעה השלילית של הודעת אפל

, וכן מקיטון בהיקפי פעילות החברה עסקיים עם מספר שותפים העסקי הפעולה

 .PC-Windowsבסביבת 

 רווח  תחזית לעומת דולרמיליון  21.7-הרווח הגולמי בפועל הסתכם בכ – רווח גולמי

בהערכת השווי. ע"פ הנהלת החברה, הירידה  דולרמיליון  30.3 -של כ הגולמי בסך

   מהשחיקה בהכנסות כמתואר לעיל.ברווח הגולמי ביחס לתחזית נובעת בעיקרה 

 EBITDA- ( הרווח התפעולי לפני פחת והפחתותEBITDA)  הסתכם בכ 2015בשנת-

בחינת המוניטין ב דולרמיליון  5.4 -כשל  EBITDAתחזית  לעומת דולרמיליון  9.4

נובע בפועל לעומת הרווח שנחזה בבחינת המוניטין הגידול ברווח . 2014לדצמבר 

את עלויות על ידי  הקטנת   משמעותי ביצעה מהלך התייעלותשהחברה מכך בעיקר 

, קיטון משמעותי במצבת כוח האדם )בין היתר גם בשל הודעת אפל( השיווק וההפצה

 ת בגינן גבוהה יותר.בהכנסות אשר הרווחיו ההתמקדותשל עובדי המכירות  וכן 
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 השוואה לשווי שוק 6.3

שווי מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ונכללות במדד מניות היתר. 

 0.95 ת החודשים שקדמו למועד ההערכה הינוהמניה הנמוך ביותר בתקופה של שש

 הממוצע והשוויש"ח למניה  1.52 הינוהמניה הגבוה ביותר בתקופה זו ש"ח למניה, שווי 

במונחי שווי שוק, השווי הנמוך ביותר בששת החודשים האחרונים  .למניה"ח ש 1.24 הינו

מיליון ש"ח ושווי  104.1-ח, השווי הגבוה ביותר בתקופה זו הינו כמיליון ש" 66.6-הינו כ

 מיליון ש"ח. 85.9-השוק הממוצע הינו כ

ששת החודשים רך בת"א בבבורסה לניירות ע סומוטוהגרף שלהלן מציג את מחיר מניית 

 :למועד הערכה שקדמו

 

 

 

מיליון  75.4 -כשווי שוק של ם מגל) ש"ח למניה 1.1הינו  ההערכהלמועד שווי המניה 

1.25, בסמוך למועד החתימה על המסמך, הינו מועד ההערכהשווי המניה לאחר  .ש"ח(
9
 

מיליון  172 -לעומת שווי כלכלי של כ וזאת ,מיליון ש"ח( 88 -ש"ח למניה )מגלם שווי של כ

זו עבודהלבהתאם  ש"ח
10

 :שלהלן טבלה, כמפורט ב

 

                                                 
9
 .07/03/2016שווי מניה ליום   
10

שהינו שווי הפעילות. שווי הכלכלי של ההון העצמי הינו שווי  בעבודה זו אמדנו את שווי השימוש 

 הפעילות בתוספת נכסים פיננסיים ובניכוי התחייבויות פיננסיות.

 במיליונים 

 $39.9 שווי פעילות

 $11.9 בתוספת: נכסים פיננסיים

 (7.7)$ בניכוי: התחייבויות פיננסיות

דולר( ונישווי כלכלי )מילי  $44.1 

ש"ח( שווי כלכלי )מיליוני  
11

172 

 

ה כפי שנגזר , שווי השוק של החברה אינו משקף את שוויהחברהלהערכת הנהלת 

 מהסיבות שלהלן: עבודתינומ

הסחירות במניות החברה הינה דלה מאוד. ממוצע המסחר  -נמוכה  סחירות .1

אלפי  44.4-השנה אשר קדמה למועד הערכה, הסתכם בכ חציהיומי במניה ב

 היה המסחר מחזור)בהם  חריגים מסחר ימי חמישה מנטרלים כאשרש"ח. 

 של יומי מסחר ממוצע מתקבל( ביום"ח ש אלפי 1,332-ו 203, 205, 217, 244

 ביום בממוצע עסקאות 14-פחות מ מתבצעות ,בנוסף. בלבד"ח ש אלפי 28-כ

 . החברה במניות

בחברה לא קיימת מחלקת קשרי משקיעים וכן לא קיים כיסוי  -חשיפה ציבורית  .2

 אנליטי. לפיכך, החשיפה לציבור הרחב ולמשקיעים המוסדיים הינה מוגבלת.

לסנטימנט הסיבה  - סומוטושלילי לחברות בתחום הפעילות של  סנטימנט .3

התלות הגבוהה , וזאת לאור בתחוםחברות המיוחסת למאי ודאות  נובעהשלילי 

 אלו ברגולציה ותלותם הגבוהה במספר מצומצם של מקורות הכנסה של חברות

 .)גוגל, אפל וכדומה(

ע"פ בחינה של מכפילים הנגזרים מחברות דומות בתעשייה, שווי השוק של  .4

מכפילי החברות  להחברה משקף מכפיל הנמוך באופן משמעותי בהשוואה 

 .לעיל( 6.1)ראה סעיף  הדומות

. לעומת ת מיעוטאחזק לציבור תסומוטו בבורסה משקפמניית   -פרמיית שליטה  .5

 .פרמיית שליטהגם  כוללתשל החברה כולה השווי הערכת זאת, 

  

                                                 
11
 ש"ח למניה. 3.902: 31/12/2015בהתאם לשער הדולר נכון ליום  
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 תנאים והגבלות -נספח א' 

 תהיה סומוטוכי  למטרת העבודה בלבד. מוסכם סומוטולשימושה של   מסמך זה מיועד

-ח"התשכ ערך, ניירות חוק פי עללדיווחיה לבורסה  דו"ח הערכה זה לצרף את רשאית

במסגרת  וכן ערך, ניירות דיני פי על המוגש דיווח אחר ולכל על פיו, או תקנות 1968

 מוסמכת בישראל. רשות כל בפני או/ו בישראל משפטיים הליכים

. כמו כן התבססנו סומוטו במסמך ההערכה שלהלן התבססנו על נתונים שנתקבלו מהנהלת

בהערכת השווי ובמסמך זה על נתונים ממקורות חיצוניים שאנו מאמינים כי הם מהימנים. 

התבססנו על הצהרת הנהלת החברה כי כל המידע שהועבר אלינו נמסר לנו בשלמותו וכי 

לא הושמט ולא הוסתר מאיתנו מסמך מהותי ו/או רלוונטי כלשהו ו/או פרט מידע מהותי ו/או 

טי כלשהו. כמו כן, התבססנו על כך שכל הנתונים שהועברו אלינו הינם סופיים וכי לא רלוונ

נעשו בהם שינויים לאחר שנמסרו לנו. כמו כן אנו מניחים כי המידע והנתונים שהועברו אלינו 

הינם נכונים, שלמים ומדויקים וכי אנו לא נדרשים לבצע כל אימות או סקירה של המידע 

 כאמור. 

ששימש את חברת וריאנס בהערכת הנכסים כולל מסמכים ונתונים שנאספו כל המידע 

 בתהליך הערכת השווי יישמר במאגר המידע של וריאנס.

ת במידה רבה על מידע צופה פני עוד חשוב לציין כי מסקנתנו בהערכת שווי זו מסתמכ

זו במועד כתיבת הערכת שווי בסומוטו עתיד המבוסס בעיקרו על אינפורמציה הקיימת 

וכולל הערכות, הנחות או כוונות נכון למועד כתיבת הערכת שווי זו העשויות שלא 

להתממש או להתממש באופן חלקי בלבד. לפיכך, התוצאות בפועל, כולן או חלקן, עשויות 

להיות שונות באופן מהותי, לחיוב או לשלילה, מן התוצאות המוערכות, הנגזרות או 

 ת סומטו.מידע שקיבלנו מהנהלההמשתמעות מ

( ואינה מתיימרת לכלול את Due Diligenceעבודה זו אינה מהווה בדיקת נאותות )

המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלול בעבודת בדיקת נאותות, לרבות 

 סומוטו.בדיקת חוזים והתקשרויות של 

צעה. בלבד ולמטרה עבורה היא בו ערכהשווי הנן רלוונטיות למועד ההתוצאות הערכת 

 שימוש כלשהו למעט למטרה זו.בעבודה זאת כאמור, אין לעשות 

ואיננו בעלי עניין  ו/או בבעלי השליטה בחברה סומוטונציין כי אין לנו כל תלות בחברת 

 או צפויים להפוך לבעלי עניין בעתיד.  בסומוטו

אותה הערכת השווי תוצאות העבודה אינו תלוי ב הטרחה אותו קיבלנו עבור ביצועשכר 

או בהצלחתה של פעולה עסקית הקשורה בהערכת  החברהאינו תלוי בביצועי וכן  ביצענו

 .השווי
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 קביעת מחיר ההון -נספח ב' 

מחיר הון המשקף את  CAPM-חישבנו עפ"י מודל ה סומוטולצורך קביעת מחיר ההון של 

ציבוריות קביעת מחיר ההון, הסתמכנו על נתוני חברות לצורך . סומוטו רמת הסיכון של

 .החברה תפועל בו בענף שירותי המחשוב

 להלן חישוב מחיר ההון:

WACC= Ke * E / (D + E) + Kd * D / (D + E) * (1 - T) 

Ke= Rf + Rp * BETA+ SSp 

 הערך משמעות החלק

T שיעור המס
12

 25% 

Kd לפני מס( שיעור הריבית השולי הנדרש על החוב(
13

 8.3% 

Rf ריבית חסרת סיכון
14

 2.7% 

Rp פרמיית הסיכון למשקיעים מעבר לשער ריבית חסרת סיכון
15

 7% 

Beta ממונפת מחדש( סיכון החברות במדגם ביחס לשוק(
16

 1.03 

Ssp  לחברות קטנותפרמיית סיכון
17

 12% 

Ke 22% שיעור התשואה הנדרש להון העצמי 

E / (E + D)  העצמי במימון הפעילותחלק ההון
18

 80% 

 

 .%91ע"פ הנתונים הנ"ל הינו  לאחר מס )במעוגל( ( המתקבלWACCשיעור ההיוון )

 .%8.42( לפני מס הנגזר מהחישוב הנ"ל הינו WACCשיעור ההיוון )

                                                 
12

 שיעור מס בהתאם למס החברות בישראל. 
13

 בתוספת התאמה לטווח הארוך. שיעור הריבית על הלוואת סומוטו 
14

 .The U.Sשנה )מקור:  20על בסיס תשואות לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב במועד ההערכה לתקופה של  
Department of the Treasury.) 

15
 .Valuation Handbook – Guide to Cost of Capital published by Duff&Phelps, LLC 2015מקור: 
16

שנים עד למועד  3ת המדגם בענף אשר חושב על בסיס שבועי לתקופה של ממוצע  ביטא של חברו 
 ההערכה.

17
. Valuation Handbook – Guide to Cost of Capital published by Duff&Phelps, LLC 2015מקור: 

פרמיית הסיכון לחברות קטנות שנלקחה בחשבון הינה הגבוהה ביותר המצויינת במחקר האמור. השימוש 
ת נעשה לאור העובדה כי החברה פועלת בסביבת האינטרנט והמובייל, שהינה דינאמית וכוללת בפרמיה זא

מספר שחקנים אשר לכל אחד מהם השפעה מהותית. שחקנים אלו כוללים בין היתר את אפל וגוגל, אשר 
מוצריהן, במידה ויבוצעו על ידם שינוים ברגולציה או בכללי העבודה הנוגעים לפלטפורמות אשר בבעלותן או ל

 או באופן ישיר בקשר עם הדרך בה פועלת החברה, עלולה להיות לכך השפעה משמעותית על פעילות החברה. 
18

  .חברות המדגם )מעוגל(יחס הון עצמי של   
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 דוח כספי סומוטו מאוחד -'גנספח 

 כללי

בדוחות  כפי שנרשמו 2013-2015לשנים רווח והפסד של סומוטו  ותדוחלהלן 

 התקופתיים של החברה:

 2015 2014 2013 מיליוני דולר

 29.6 31.8 22.1 הכנסות

 8.0 8.1 6.9 עלות המכירות

 4.5 1.5  הפחתת נכסים ב"מ

 17.1 22.2 15.2 רווח גולמי

 58% 69.8% 68.9% מההכנסות %

 3.7 3.3 1.9 הוצאות מו"פ

 7.0 13.4 9.4 הוצאות מכירה ושיווק

 1.6 2.0 1.3 הנה"כהוצאות 

 4.9 3.5 2.6 רווח תפעולי

 16.6% 11.2% 11.6% מההכנסות %

 (1.0) (1.1) 0.1 הוצאות מימון, נטו

 0.4 1.8 0.9 מסים על ההכנסה

 3.5 0.7 1.8 רווח נקי

 11.8% 2.2% 8.2% מההכנסות %
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 פרטי מעריך השווי -'דנספח 

 כללי

המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי  ,וריאנס הינה חברה מובילה, בלתי תלויה

-Start)  וציבוריות, בוגרות וחברות הזנק ומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות

up)  החברה בתחומי הייעוץ הכלכלי  ומשרדי ממשלה. המקצועיות הרבה של צוות

ורכישות וכן  השקעה, מיזוגים ,מסייעת ללקוחותינו בתהליכי גיוס כספים, הנפקה לציבור

 .בדיווחים הכספיים שלהם

התקינה  לחברה ניסיון רב במתן שירותי ייעוץ והערכות שווי מסוגים שונים בהתאם לכללי

 כמו כן, עבודותינו .(US GAAP) והאמריקאית (IFRS) החשבונאית הבינלאומית

 . SEC ,IASB (IFRS ,)AICPA ,IRS -ה מבוצעות וערוכות לפי דרישות

אודות וריאנס ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת:  פרטים נוספים

www.variance.co.il. 

 הצוות המוביל

 מייסד, שותף, מנכ"ל.  – (רם לוי )רו"ח

ייעוץ  לרם ניסיון עשיר בליווי וייעוץ לחברות ועסקים במשק הישראלי. ניסיונו של רם כולל

שווי  לחברות מובילות במשק הישראלי ולחברות הזנק. ניסיונו של רם כולל הערכותעסקי 

 BOTחברות, מיסוד תוכניות למטרת מיזוגים ושיתופי פעולה עסקיים, בחינת פרויקטי 

 חוות דעת לבתי משפט, בניית מודלים פיננסיים ובדיקות כדאיות והתכנות של פרויקטים.

בכיר בקסלמן פיננסיים  לפני עבודתו בוריאנס שימש כמנהל

(PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance).  כמו כן, כיהן כסמנכ"ל פיתוח

פיננסי בחברות ייעוץ פרטיות. לרם תואר ראשון  עסקי בחברת ספקטרוניקס בע"מ וכיועץ

אקדמי(, כמו כן, תואר ראשון במדעי החיים ותואר  למנהל )מסלולבחשבונאות מהמכללה 

 .אילן-במימון מאוניברסיטת בר התמחות (,MBAעסקים ) שני במנהל

  שותף, מנהל תחום הערכות שווי -  אמנון אלון

ייעוץ לחברות פרטיות וציבוריות  הכולל בין היתר ניסיון בתחומים פיננסיים נרחבים לאמנון

בחינת פרויקטים ובניית מודלים  ,בתחומים של הערכות שווי, בחינות כדאיות כלכליות

ורכישות. לפני הצטרפותו לוריאנס,  ויעוץ במיזוגים project finance -פיננסים בתחום ה

-כאנליסט ומנהל פרויקטים בתחום ה אמנון עבד בבנק דיסקונט במחלקה לליווי פרויקטים

BOT במסגרת תפקיד זה עסק בפרויקטים רבים בתחום ה- project finance 

(BOT/PFIופרויקטי נדל"ן. לאמנון תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת )  מרילנד ותואר

 במימון מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס )בהצטיינות(. שני
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 פרטים נוספים על החברה -פרק ד' 

תקנות )להלן: " 1970-א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל29-א'10בהתאם לתקנות 

 "(הדוחות

 

 :תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים - א'10תקנה  .1

 לדוח זה. 'דוח הדירקטוריון, המצורף כפרק בל 3סעיף ראה 

ת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי שימוש בתמור -' ג10תקנה  .2

 התשקיף

. 2013 ,ביולי 31תשקיף החברה נושא תאריך יעדי התמורה כפי שהוגדרו במסגרת לא חלו שינויים ב

(. 2014-01-145140, פרסמה החברה תשקיף מדף )מס' אסמכתא: 2014באוגוסט,  28יצוין, כי ביום 

 ל תשקיף המדף האמור. החברה טרם ביצעה גיוסי הון מכוחו ש

  :בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן-רשימת השקעות בחברות -11תקנה  .3
 

מספר  סוג המניה שם החברה

 מניות

סה"כ ערך 

 נקוב

עלות 

 מתואמת

ערך מאזני 

 מתואם

שיעור 

 ההחזקה*

 100% -- ש"ח 100 ש"ח 0.1 1,000 רגילה ישראל בע"מסומוטו 

 HK$0.1 10,000 רגילה 1סומוטו הונג קונג בע"מ

)דולר הונג 

 קונג(

HK$1,000 -- 100% 

 860,000 ללא ע.נ 10,000 רגילה טאבאטו בע"מ

ש"ח 

במזומן 

 ובמניות

-- 100% 

)להלן:  ג'ניו חדשנות בע"מ

 "(ג'ניו"

מיליון  34.1 ש"ח 0.01 19,048 רגילה

דולר במזומן 

 ובמניות

-- 100% 

       טרסר טיוד בע"מ **

Digital Cogs Inc. 100% - - - 200 רגילה 

 *   החזקה בהון מניות מונפק, זכויות הצבעה ובסמכות למנות דירקטורים. 

 . 2016בינואר,  5** נרכשה לאחר תאריך המאזן, ביום 

 :בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח-שינויים בהשקעות בחברות - 12תקנה  .4

ראו  ,2016בינואר  5"טרסר"(, ביום טיוד בע"מ )להן:  אין. לפרטים בדבר רכישת חברת הבת טרסר

 בפרק א' לדוח התקופתי.  29.3סעיף 

  :הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן - 13תקנה  .5

 אחרי מס  (הפסדרווח ) לפני מס )אלפי $( )הפסד(רווח  שם החברה

 אלפי $()

 59 253 סומוטו ישראל בע"מ

 - - סומוטו הונג קונג בע"מ*

                                                 

1
 .עסקית בפעילותטרם החלה  , סומוטו הונג קונגהדוחלמועד  וןנכ .2013הונג קונג התאגדה בחודש מאי, סומוטו  
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 2 2 טאבאטו בע"מ

 8,038 9,360 ג'ניו חדשנות בע"מ

   ** טרסר טיוד בע"מ

 Digital Cogs Inc.* - - 

 .* נכון למועד דוח זה טרם החלה בפעילות עסקית

 .2016 ,בינואר 5שה לאחר תאריך המאזן, ביום כ** נר

 . מהחברות הבנותאו ריבית נכון לסוף שנת המאזן ולמועד הגשת דוח זה החברה לא קיבלה דמי ניהול 

, חברהמיליון דולר ל 11.6 -, אישר דירקטוריון ג'ניו חלוקת דיבידנד בסך של כ2015באוגוסט,  25ביום 

 .לחוק החברות 302כחלוקה מותרת בהתאם למבחן הרווח ומבחן יכולת הפרעון לפי סעיף 

 :יתרות הלוואות - 14תקנה  .6

 .חברהם של ההעיקריי המתן הלוואות אינו אחד מעיסוקי

 : מסחר בבורסה - 20תקנה  .7

אביב בע''מ  -בבורסה לניירות ערך בתלנרשמו למסחר ולאחר תקופת המאזן, במהלך תקופת הדו''ח 
 ניירות הערך הבאים של החברה: 

   
 14,975,074       מניות רגילות:

 מניה רגילה      סוג מניה:
 200,000,000    :, ליום הדוחההון הרשום

   70,369,0952    :, ליום הדוחנפקההון המו
 ללא ערך נקוב      ערך נקוב:

 TASE   הבורסה בה רשומים ני''ע למסחר:
 1129451     מספר ני''ע בבורסה:

   
מניות של החברה  3,209,810-אופציות לא רשומות הניתנות למימוש ל 3,209,810יצוין, כי בהון החברה 

מניות  1,729,080-( הניתנות למימוש ל1כתבי אופציה )סדרה  1,729,080, וכן (1129485)מס' נייר ערך 

 .(1129469רגילות של החברה )מס' נייר ערך 

 :כמפורט להלן , למעטבורסהניירות הערך של החברה בלא חלה הפסקת מסחר ב 2015בשנת 

 סיבת הפסקת המסחר שעה תאריך סוג ני"ע
מניה 
רגילה 

(1129451 )
וכתבי 

אופציה 
( 1)סדרה 

(1129469) 

ביחס להכנסותיה ולרווח התפעולי  עדכון תחזית החברה -הודעת החברה 09:41 13.01.15
 (2015-01-010303)מס' אסמכתא:   2014במחצית השנייה של 

הודעה על ביטול החתימה האלקטרונית של ג'ניו על ידי  -הודעת החברה 15:34 15.01.15
 (2015-01-012580)מס' אסמכתא:  Appleחברת 

דיווח הבהרה בנוגע לביטול החתימה הדיגיטלית על ידי  -הודעת החברה 16:22 15.01.15
Apple 

הודעת המשך על ביטול החתימה האלקטרונית של ג'ניו  -הודעת החברה 9:32 16.2.15 
 (2015-01-031879)מס' אסמכתא:  Appleעל ידי חברת 

 (2015-01-051277סמכתא: מס' א) 2014דוח תקופתי ושנתי לשנת  14:06 15.3.15 

                                                 
כנית רכישה עצמית של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווחים מידיים של החברה י תמניות רדומות, על פ 301,385מתוכן   2

 27מיום ו (2014-01-147537אסמכתא: ) 2014באוגוסט  31מיום , (2013-01-098626כתא: סמא) 2013בדצמבר  17מיום 
 ., המובאים על דרך ההפניה(2015-01-189807)אסמכתא:  2015בדצמבר, 
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 (2015-01-018432)מס' אסמכתא:  2015במרץ,  31דוח רבעוני ליום  11:53 13.5.15 

 (2015-01-105342)מס' אסמכתא:  2015ביוני,  30דוח רבעוני ליום  10:34 26.8.15 
 (2015-01-156546)מס' אסמכתא:  2015בספטמבר,  30דוח רבעוני ליום  9:40 17.11.15

 

  התשלומים לנושאי משרה בכיר -21נה תק .8

בשל כל אחד  2015כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת  2015ן פירוט התגמולים שניתנו בשנת ללה .8.1

או בחברת הבת  מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה

  : רה"ב()הסכומים הינם באלפי דולר א( לתקנות הדוחות 1)א()21בהתאם לתקנה 

  אחרים (1)תגמולים בעבור שירותים( 1)תגמולים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 מענק שכר התאגיד

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ריבית אחר עמלה ייעוץ

דמי 
 סה"כ אחר שכירות

 איל יעקב
סמנכ"ל 

 טכנולוגיות
100 10.45 270 - 49    10 (2)    329 

 319    -    49 - 270 16.89 100 מנכ"ל בן גירון

אסף 

 יצחיאק

סמנכ"ל 

 כספים
100 0.08 192 31 63        286 

אלעד 

 3המאירי

סמנכ"ל 

מכירות 

 ושיווק

100  192 31 (4) 
) (5)(5)        2184 

 5סול צבי

מנכ"לית 

ג'ניו, חברת 

 הבת
100 10.20 66 -         666 

 נם במונחי עלות לתאגיד.סכומי התגמול הי (1)

ד' לדוחות 19תשלום הניתן תחת הסכם שירותים בין חברה בבעלות מלאה של מר יעקב והחברה )לפרטים ראו ביאור  (2)
 להלן. 8.3.2העסקתו של מר יעקב. לפרטים ראה סעיף שנתי לפי התנאים המפורטים בהסכם הכספיים( וכן, בגין בונוס 

 להלן. 8.3.1לפרטים ראה סעיף עסקתו של מר גירון. הסכם הנתי לפי התנאים המפורטים בבונוס ש (3)

 .2015 לשנת אשר תחת אחריותו החברה מכירות חלק סמך על חושבהמענק  (4)

 יתרה שלילית, נטו נובעת מביטול אופציות שטרם הבשילו למועד סיום העסקתו. (5)

 

בגין כל בעל עניין  2015כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת  2015ן פירוט התגמולים שניתנו בשנת ללה .8.2

  ( לתקנות הדוחות:3)א()21ובהתאם לתקנה , 8.1בטבלה בסעיף בחברה שאינו נמנה 

  אחרים (1)תגמולים בעבור שירותים( 1)תגמולים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 מענק שכר התאגיד

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ביתרי אחר עמלה ייעוץ

דמי 
 סה"כ אחר שכירות

יהושע 

 אברמוביץ

יו"ר 

 דירקטוריון
 0.45     51      51 

אתי 

 וידבסקי

דירקטורית 

 בלתי תלויה

  14          14 

איתן 

 בינימיני

דירקטור 

 חיצוני

  13          13 

                                                 
3

 .2015באוקטובר,  31מר אלעד המאירי חדל לכהן כסמנכ"ל מכירות ושיווק של החברה, ביום  
4

  .2015גובה התגמול הינו בגין התקופה בה כיהן מר אלעד המאירי כסמנכ"ל מכירות ושיווק של החברה, במהלך שנת  
5

 .2015ביוני,  15גברת סול צבי חדלה לכהן כמנכ"לית ג'ניו, חברת הבת של החברה, ביום  
6

 .2015תקופה בה כיהנה גברת סול צבי כמנכ"לית ג'ניו, חברת הבת של החברה, במהלך שנת בגין הגובה התגמול הינו  



 4-ד

 

 מיכאל אבני
דירקטור 

 חיצוני

  12          12 

 .סכומי התגמול הינם במונחי עלות לתאגיד (1)

 להלן.  8.3לפירוט נוסף בדבר תנאי העסקת כל אחד מבעלי המשרה הבכירה בחברה ראו סעיף 

 עסקאות עם בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה .8.3

 הסכם העסקה בין מר בן גירון לבין סומוטו ישראל .8.3.1

נחתם הסכם העסקה בין מר בן גירון לבין סומוטו ישראל. ההסכם החליף  2013באפריל,  9ביום 

, וזאת בכפוף להצלחת הנפקת החברה בבורסה לניירות 2009ביולי,  1סכם העסקה קודם מיום ה

 כמפורט להלן: הינםשל ההסכם המהותיים ערך בתל אביב בע"מ. תנאי המסגרת 

על אף החלפת הסכם העסקה כאמור, כי תקופת העסקתו של מר במסגרת הסכם העסקה נקבע כי, 

 ,. ההסכם הינו לתקופה של שלוש שנים2009ביולי,  1תה מיום גירון בסומוטו ישראל תחשב שתחיל

, אלא אם תסתיים על ידי 1999-תיעשה בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט הוהארכת

 החברה לפני כן. 

"(. מר גירון ישמש בתפקיד לבד התפקידהעובד ישמש בתפקיד מנכ"ל החברה )להלן בסעיף זה: "

ימונה על ידי סומוטו ישראל, בכפוף לשיקול דעתה של סומוטו או בשיתוף עם כל עובד אחר אשר 

ישראל. מר גירון יעמוד לרשות סומוטו ישראל אף מעבר לימי העבודה הרגילים ושעות העבודה 

 הרגילות, זאת בהתאם לצרכי סומוטו ישראל ולפי דרישותיה שיעשו באופן סביר. 

 שכר חודשי

 20%-וכה תשלום חודשי קבוע בסך השווה לכמשכורתו הגלובאלית של מר גירון כוללת בת

ממשכורתו הגלובאלית תמורת שעות עבודה נוספות, כהגדרתן בחוק שעות עבודה ומנוחה, 

"(, אשר יבוצעו על ידו מפעם לפעם לפי דרישת סומוטו חוק שעות עבודה)להלן: " 1951 -התשי"א

סיעה ו/או כל תשלום אחר ישראל. בנוסף, המשכורת הגלובאלית וכן התשלומים עבור הוצאות נ

שישולם לו על ידי סומוטו ישראל, יהיו כפופים לניכויים המתחייבים מכח כל דין, לרבות מס 

הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ו/או להפרשות אחרות המופרשות משכר העובד מכח כל 

ר גירון אשר דין או נוהג הנוהג ביחסי עבודה בישראל. כל תוספת למשכורתו הגלובאלית של מ

מחייבת תשלום מס ו/או כל ניכוי אחר על פי דין ו/או הסכם, תשולם לו כסכום נטו והמס בגינה 

יגולם על ידי סומוטו ישראל. כמו כן, המשכורת הגלובאלית תעודכן בהתאם לתוספת היוקר 

עו יקבישתשולם במשק לפי צווי ההרחבה בעניין זה במועד תשלום תוספת היוקר הנ"ל ובתנאים ש

בצו. בנוסף, מר גירון יהא זכאי להחזר הוצאות עסקיות אשר הוצאו על ידו בסך שלא יעלה על 

ש"ח לחודש כנגד חשבוניות. במידה ויהא חייב בתשלום מס הכנסה ו/או כל מס אחר בגין  2,000

סכומים אשר יושבו למר גירון תחת ההסכם, תגלם סומוטו ישראל למר גירון באופן מלא את כל 

 ים אשר ינוכו לעובד בעניין זה. הסכומ

 49,000הוסכם, כי סומוטו ישראל תשלם למר גירון בשנה הראשונה להסכם שכר חודשי בסך של  

עוד נקבע כי משכורתו הגלובאלית של העובד "(. המשכורת הגלובאליתש"ח )להלן בסעיף זה: "

"(. אבני הדרךהלן: ")ל להלן המפורטים בתנאיםתתעדכן מעת לעת, בהתאם לעמידה באבני דרך 

כמו כן  .לחודש ש"ח 59,831-עודכן שכרו של מר גירון ל 2014בינואר  1בהתאם לכך, החל מיום 

 .ש"ח לחודש 68,543 -, עודכן שכרו של מר גירון ל2015בינואר  1החל מיום 

המשכורת הגלובאלית בלבד, כפי שתעודכן מעת לעת, הינה השכר הקובע והמוסכם כבסיס 

נאים סוציאליים ולתשלום פיצויי פיטורים. נקבע כי העובד זכאי לתנאים סוציאליים להפרשות לת
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כגון ימי חופשה שנתיים, דמי הבראה, ימי מחלה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים וביטוח אובדן 

 כושר עבודה. בנוסף, סומוטו ישראל מעמידה לרשות העובד רכב חברה וכן טלפון סלולארי.  

 ת משכורתו הגלובאלית של העובד בהתאם לעמידה באבני הדרך:להלן התנאים להעלא

 היעד
 שיעור העלאה )%(

 רווח תפעולי )דולר ארה"ב( מכירות )דולר ארה"ב(

18,000,000 1,500,000 15 

20,000,000 1,750,000 25 

24,000,000 2,000,000 30 

30,000,000 2,500,000 32 

40,000,000< 3,000,000 40 

ל אחד מהיעדים הקבועים בטבלה לעיל, תזכה את העובד בהעלאת משכורתו הגעה לכ .1

. הגעה ליעד 40%הגלובאלית בשיעור הקבוע בטבלה לעיל, וזאת עד לשיעור העלאה מצטבר של 

תחושב על בסיס ארבעה רבעונים קלנדריים, קרי, בכל תום רבעון, בעת פרסום הדו"חות 

 אם החברה עמדה ביעדים הקבועים בטבלה לעיל.הכספיים לאותו רבעון ועל פיהם, יחושב ה

חישוב ההכנסות והרווח בארבעה רבעונים מסוימים יעשה לפי ממוצע משוקלל של ארבעת  .2

 .50%הרבעונים של אותה שנה כשלרבעון הרביעי של אותה שנה יהא משקל של 

ם חישוב המשכורת הגלובאלית המעודכנת ייעשה על פי המשכורת הגלובאלית הקבועה בהסכ .3

 ש"ח )גם אם עודכנה(. 49,000בסך של  

למען הסר ספק, החישוב הנ"ל לא יוכל להפחית את המשכורת הגלובאלית הקבועה בהסכם,  .4

 אלא רק להעלותה.

במקרה בו הושג רק אחד מהיעדים הקבועים בטבלה לעיל )מכירות או רווח תפעולי(, יחושב  .5

קלל בו יינתן למכירות משקל של שיעור ההעלאה במשכורת הגלובאלית על בסיס ממוצע משו

 .  20%ולרווח התפעולי משקל של  80%

 בונוס שנתי

  :"(שנתיה בונוסה: "לן)לה להלן המפורטים בתנאים, כי העובד יהא זכאי לבונוס שנתי הוסכם

 : 2015טבלה לחישוב הבונוס השנתי לשנת 

 מהבונוס אחוז 

 הכללי

 מיליון) תחתון יעד

 $(דולר
 ($דולר מיליון) יעד

 מיליון) עליון יעד

 $(דולר

 58.8 49 39.2 80% הכנסות

 תפעולי רווח

)בניכוי בונוסים 

להנהלה 

 הבכירה(

20% 4 5 6 

 הכללים לחישוב הבונוס השנתי:

 "(.הכולל הבונוסאלפי ש"ח )להלן: " 294 -הבונוס למטרות חישוב זה יהיה שווה ל .1

משוקלל של ארבעת הרבעונים של  חישוב ההכנסות והרווח בשנה מסוימת ייעשה לפי ממוצע .2
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 .50%השנה כשלרבעון הרביעי של אותה שנה יהא משקל של 

 אי עמידה ביעד התחתון לא תזכה בבונוס. .3

 מהבונוס הכולל. 50%-עמידה ביעד התחתון, תזכה ב .4

תוצאות אשר יהיו בין היעד התחתון ליעד העליון, יזכו בבונוס אשר יחושב באופן לינארי בין  .5

 מהבונוס הכולל, בהתאם לתוצאה. 100%-הכולל ל מהבונוס 50%

 עמידה ביעד תזכה בכל הבונוס הכולל. .6

 100%תוצאות אשר יעלו על היעד ועד ליעד העליון יזכו בבונוס אשר יחושב באופן לינארי בין  .7

 מהבונוס הכולל, בהתאם לתוצאה. 150% -מהבונוס הכולל ל

ב על בסיס לינארי, אך שבכל מקרה לא יעלה תוצאות מעבר ליעד העליון יזכו בבונוס אשר יחוש .8

 מהבונוס הכולל.  200%על 

 )הכנסות/רווח תפעולי בניכוי בונוסים להנהלה הבכירה( )דולר ארה"ב(: 2016יעדים לשנת  .9

 2016 

תפעולי בניכוי בונוסים להנהלה  הכנסות 

 הבכירה

 7,400,000 56,800,000 יעד נמוך

 9,300,000 71,000,000 יעד

 11,600,000 85,200,000 עליוןיעד 

 -, ואלפי דולר 65-בסך של כ 2013בהתאם לאמור, החברה שילמה למר בן גירון בונוס שנתי לשנת 

 . 2014אלפי דולר בגין בונוס שנתי לשנת  אלפי דולר 62-כ

 מענקים נוספים

גובה הגיוס, מ 1%-כמו כן, העובד יהא זכאי, לבונוס חד פעמי במקרה של גיוס מהותי בסך השווה ל

דולר ארה"ב, אם בכסף ואם בשווה  200,000ובלבד שסכום הבונוס כאמור לא יעלה על סך של 

מיליון דולר ארה"ב לפי שווי  10 -גיוס של למעלה מ -פירושו" גיוס מהותי"כסף. לצרכי ההסכם 

 מיליון דולר ארה"ב. 40חברה מיד לפני השלמת הגיוס המהותי של לפחות 

מהון המניות של החברה, בדילול מלא, כפי  0.4%וקצו לעובד אופציות לרכישת מדי תחילת שנה י

מנות  12 -"(. האופציות תבשלנה בהאופציותשיהא בעת הענקת האופציות )להלן בסעיף זה: "

חודשיות שוות. מחירי המימוש של האופציות יהיו שווים למחיר המימוש הנמוך ביותר לפיו 

סומוטו ישראל בעת הענקת האופציות לעובד. על אף האמור לעיל, הוענקו האופציות לעובד אחר ב

במידה ובעת הענקת האופציות יסחרו מניות החברה בבורסה כלשהי, אזי מחיר המימוש של 

האופציות יהא ממוצע מחירי הסגירה של מניית החברה בשלושים הימים שקדמו להענקת 

, אופציות לא רשומות 194,044למר גירון  הוקצו 2014ביוני,  1בהתאם לאמור, ביום  7האופציות.

  .אופציות לא רשומות 236,571, הוקצו למר בן גירון 2015באוגוסט,  16וביום 

 סיום התקשרות והוראות נוספות בהסכם

הוסכם, כי כל צד להסכם יהא רשאי להביא את יחסי העבודה וההסכם לסיומם בהודעה בכתב 

                                                 
ת אישור הבורסה לרישום למסחר של החברה ובכפוף לקבלודירקטוריון עדות התגמול בוצעה לאחר אישור של וההקצאה  7

 המניות הנובעות ממימוש האופציות )לא רשומות(.
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 רשאית"(. סומוטו ישראל תקופת ההודעה מוקדמת: "ימים )להלן בסעיף זה 120לצד השני בת 

בלבד שתנאי העסקתו קצתה, ומלוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או 

שמרו במהלך כל התקופה האמורה, אלא אם ויתר העובד על כך מראש ובכתב. על אף ישל העובד י

 12ל הגיעה לסיומה במהלך תקופה בת האמור לעיל, במידה והעסקתו של העובד בסומוטו ישרא

חודשים לאחר השלמת עסקה במסגרתה נמכרו מרבית מניות סומוטו ישראל ו/או מרבית נכסי 

חודשים, אשר  12סומוטו ישראל לצד שלישי, תוארך תקופת ההודעה המוקדמת לתקופה בת 

ישראל. כמו  החודשים האחרונים שלה לא יהא חייב העובד להעניק שירותים לסומוטו 6במהלך 

וללא  להביא את יחסי העבודה וההסכם לסיומם באופן מיידי רשאית אתה כן, סומוטו ישראל

 ם במקרים המפורטים בהסכם.פיצויי פיטורי

, העובד חתם על הסכם סודיות, קניין רוחני ואי תחרות, על פיו תקופת אי התחרות הינה בנוסף

  מוגבלת לשנה לאחר סיום תפקידו בסומוטו ישראל.

בתפקיד זהה כמפורט טד, יסומוטו לימ ,מונה מר בן גירון למנכ"ל חברת האם 2013בינואר,  1ביום 

 לעיל.  

   הסכם העסקה בין מר איל יעקב לבין סומוטו ישראל .8.3.2

"( בין מר אייל יעקב )להלן ההסכםנחתם הסכם העסקה )להלן בסעיף זה: " 2013באפריל,  9ביום 

טו ישראל. ההסכם יסיים ויחליף את הסכם ההעסקה הקודם בין "( לבין סומוהעובדבסעיף זה: "

, וזאת בכפוף להצלחת הנפקת החברה בבורסה 2009ביולי,  1העובד לבין סומוטו ישראל מיום 

 המהותיים הינם כדלקמן:  לניירות ערך בתל אביב בע"מ. תנאי המסגרת 

"(. העובד ישמש התפקידה: "הוסכם כי העובד ישמש בתפקיד סמנכ"ל טכנולוגיות )להלן בסעיף ז

בתפקיד לבד או בשיתוף עם כל עובד אחר אשר ימונה על ידי סומוטו ישראל, בכפוף לשיקול דעתה 

של סומוטו ישראל. עוד נקבע כי העובד יעמוד לרשות סומוטו ישראל אף מעבר לימי העבודה 

ישותיה שיעשו הרגילים ושעות העבודה הרגילות, זאת בהתאם לצרכי סומוטו ישראל ולפי דר

 באופן סביר. 

לפרטים בנוגע לתקופת העסקתו של העובד, תנאי השכר, לרבות עדכון משכורתו הגלובאלית של 

העובד מעת לעת, בונוס שנתי, בונוס חד פעמי, אופציות, סיום יחסי העבודה ותקופת ההודעה 

 לעיל.  8.3.1המוקדמת, ראו את הפירוט שניתן בסעיף 

ל הסכם סודיות, קניין רוחני ואי תחרות, על פיו תקופת אי התחרות הינה כמו כן, העובד חתם ע

 מוגבלת לשנה לאחר סיום תפקידו בסומוטו ישראל.

 , סומוטו לימיטד,מונה מר איל יעקב לסמנכ"ל טכנולוגיות בחברת האם 2013בינואר,  1ביום 

 בתפקיד זהה כמפורט לעיל.  

 ישראל   מוטוסולבין  יצחיאקאסף  רו"חהעסקה בין  הסכם .8.3.3

אסף  רו"ח"( בין ההסכם: "זהנחתם הסכם העסקה )להלן בסעיף  2012באוקטובר,  29 ביום

ישראל. תקופת העסקתו של העובד על ידי  סומוטו"( לבין העובד: "זה)להלן בסעיף  יצחיאק

 .  2012בנובמבר,  1ישראל תחל ביום  סומוטו

"(. התפקיד: "זההחברה )להלן בסעיף , כי העובד ישמש בתפקיד סמנכ"ל הכספים של הוסכם

ישראל, בכפוף  סומוטוהעובד ישמש בתפקיד לבד או בשיתוף עם כל עובד אחר אשר ימונה על ידי 

ישראל תעמוד הזכות להציב את העובד בכל  לסומוטוישראל. עם זאת,  סומוטולשיקול דעתה של 

ראל והכול בכפוף לתנאי יש סומוטותפקיד אחר או נוסף, לפי שיקול דעתה ובהתחשב בצרכי 

 והוראות ההסכם. 
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ישראל אף מעבר לימי העבודה הרגילים ושעות  סומוטוהוסכם כי העובד יעמוד לרשות  עוד

 ישראל ולפי דרישותיה שיעשו באופן סביר.  סומוטוהעבודה הרגילות, זאת בהתאם לצרכי 

: זה)להלן בסעיף ש"ח  33,500ישראל תשלם לעובד שכר חודשי בסך של  סומוטו, כי הוסכם

"(. משכורתו הגלובאלית של העובד כוללת, בין היתר, תשלום הוצאות הגלובאלית המשכורת"

ממשכורתו  20% -הסעדה, הוצאות רכב, נסיעות וחנייה וכן תשלום חודשי קבוע בסך השווה ל

בד תמורת שעות עבודה נוספות, כהגדרתן בחוק שעות עבודה, אשר יבוצעו על ידי העו הגלבואלית

 ישראל.  סומוטומפעם לפעם לפי דרישת 

 סומוטוכמו כן, המשכורת הגלובאלית על כל מרכיביה ו/או כל תשלום אחר שישולם לעובד על ידי 

 ומס לאומי ביטוח דמי, הכנסה מס לרבות, דין כל מכח המתחייבים לניכויים כפופים יהיוישראל, 

 עבודה ביחסי הנוהג נוהג או דין כל כחמ העובד משכר המופרשות אחרות להפרשות/או ו בריאות

 של הגלובאלית למשכורתו תוספת כל ועל ברוטו כשכר תשולם העובד של משכורתו. בישראל

 הנדרש הסכום ינוכה, הסכם/או ו דין פי על אחר ניכוי כל/או ו מס תשלום מחייבת אשר העובד

 .חשבונו על העובד של הגלובאלית ממשכורתו

, מלאים עבודה חודשי שישה לאחר: )א( הבאות הדרך אבני לפי כנהעוד הגלובאלית המשכורת

 הגלובאלית רתוומשכ, 2013, במאי 10 ביום שולמה אשר 2013 אפריל חודש ממשכורת החל דהיינו

 והרישום ההנפקה השלמת לאחר, לעיל האמור אף על"ח. )ב( ש 37,500 לסך של הועלתה העובד של

 העובד של הגלובאלית משכורתו, 2014ביולי,  31-ב החברה של מניותיה של בבורסה למסחר

 המשכורת לגבי לתוקף נכנס כאמור הגלובאלית במשכורת השינוי"ח. ש 42,500-עודכנה ל

 חמישה. )ג( עבודה של מלא חודש עבור שולמה אשר, ההנפקה השלמת לאחר הראשונה הגלובאלית

 בהתאם העובד של ובאליתהגל משכורתו תעודכן, האחרון השכר עדכון לאחר חודשים עשר

, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 2015במרץ,  15-ו 12ביום  .ביעדיה החברה לעמידת

  ש"ח. 47,700בהתאמה לעדכן את שכרו של רו"ח אסף יצחיאק לשכר חודשי של 

 

, "חשאלפי  100מענק שנתי בסך החברה גמול ודירקטוריון תאישרו ועדת ה 2014במאי,  15ביום 

, הוקצו למר יצחיאק 2015בפברואר,  11ביום . לה שלהלןבכמפורט בטאופציות  146,116ומענק של 

אישרו  2015במרץ,  15ביום  ., בכפוף למדיניות התגמול של החברהאופציות לא רשומות 118,934

, 2015בנובמבר,  16-ו 12ביום  ."חשאלפי  225מענק בסך החברה גמול ודירקטוריון תועדת ה

ועדת התגמול וישיבת הדירקטוריון על הענקת מענק חד פעמי למר אסף יצחיאק בסך של  החליטו

ש"ח, וזאת בגין מאמץ חריג ומיוחד של רו"ח יצחיאק במהלך שלושת הרבעונים  120,000

האחרונים, בין היתר, בגין תרומתו המשמעותית להתמודדות החברה עם הודעת אפל, כמתואר 

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון  2016במרץ,  8-ו 6ביום קופתי. לפרק א' לדוח הת 8.9בסעיף 

אופציות לא רשומות.  120,000כמו הוחלט על הענקת אלפי ש"ח.  100החברה מענק שנתי בסך 

 המענקים כאמור הוענקו בהתאם לתכנית התגמול של החברה. 

מחלה, קרן השתלמות  העובד זכאי לתנאים סוציאליים כגון ימי חופשה שנתיים, דמי הבראה, ימי

 וביטוח מנהלים. 

 בת השני לצד בכתב בהודעה לסיומם וההסכם העבודה יחסי את להביא רשאי יהא להסכם צד כל

ימים לאחר חלוף  100, וכן הודעה בת ההסכם של הראשונים החודשים ששת במהלך ימים 60

  .שישה חודשים מיום חתימת ההסכם

קניין רוחני ואי תחרות, על פיו תקופת אי התחרות הינה  על הסכם סודיות, חתם כן, העובד כמו
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 ישראל. בסומוטו םמוגבלת לשנה לאחר סיום תפקיד

מונה מר אסי יצחיאק לסמנכ"ל כספים בחברת האם בתנאים הזהים לתנאי  2013בינואר,  1ביום 

 ההעסקה כמפורט לעיל.  

  הסכם העסקה בין מר אלעד המאירי לבין סומוטו ישראל .8.3.4

"( בין מר אלעד המאירי ההסכםנחתם הסכם העסקה )להלן בסעיף זה: " 2009באוקטובר,  29ביום 

"( לבין סומוטו ישראל. תקופת העסקתו של העובד על ידי סומוטו ישראל העובד)להלן בסעיף זה: "

 .  2009בנובמבר,  1תחל ביום 

 "(. התפקידהוסכם, כי העובד ישמש בתפקיד סמנכ"ל מכירות ושיווק )להלן בסעיף זה: "

היקף משרתו של העובד הינו חצי משרה, וזאת עד למתן הודעה בכתב על ידי העובד לסומוטו 

ישראל על רצונו לעבור לעבוד במשרה בהיקף מלא. כמו כן, העובד יעמוד לרשות סומוטו ישראל 

י אף מעבר לימי העבודה הרגילים ושעות העבודה הרגילות, זאת בהתאם לצרכי סומוטו ישראל ולפ

 דרישותיה שיעשו באופן סביר. 

ש"ח ומענקים כקבוע  5,000הוסכם, כי סומוטו ישראל תשלם לעובד שכר חודשי ברוטו בסך של 

"(. משכורתו הגלובאלית של העובד כוללת המשכורת הגלובאליתבהסכם )להלן בסעיף זה: "

ה נוספות, ממשכורתו הגלובאלית תמורת שעות עבוד 20% -תשלום חודשי קבוע בסך השווה ל

 כהגדרתן בחוק שעות עבודה, אשר יבוצעו על ידי העובד מפעם לפעם לפי דרישת סומוטו ישראל. 

חודשי העבודה הראשונים של העובד בסומוטו ישראל, היקף משרתו  18עוד הוסכם כי אם במהלך 

של העובד יגדל מחצי משרה למשרה מלאה, יוענקו לעובד בתום שלושה חודשי עבודה במשרה 

 . להלןאה, אופציות כמפורט מל

כל צד להסכם יהא רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה בכתב לצד השני בהתאם להוראות 

 .  2001 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א

 עודכן היקף משרתו של העובד למשרה מלאה. 2011בחודש יולי 

ו ישראל לבין העובד )להלן בסעיף זה: נחתם תיקון להסכם בין סומוט 2012במרץ,  26ביום 

. במסגרת התיקון 2012במרץ,  1"(. הוסכם, כי התיקון להסכם יהא בתוקף מיום התיקון להסכם"

ש"ח. כמו כן,  16,000להסכם נקבע, בין היתר, כי משכורתו הגלובאלית של העובד תעודכן לסך של 

 6.65%-, מענק המכירות עודכן לוסףבנ. שלהלןכמפורט בטבלה  ,נקבע כי יוענקו לעובד אופציות

מסך המכירות הנקי של העובד בכפוף לעמידה ביעדי המכירות הרבעוניים. עוד נקבע כי בנוסף 

מסך המכירות הנקי  1%למענקים שנקבעו במסגרת ההסכם, יוענק לעובד מענק חודשי בשיעור של 

 יקבעו על ידי החברה. ייים ששל סוכני המכירות הכפופים לו, בכפוף לעמידה ביעדי מכירות רבעונ

מונה מר אלעד המאירי לסמנכ"ל מכירות ושיווק בחברת האם בתנאים הזהים  2012במרץ,  1ביום 

 לתנאי ההעסקה כמפורט לעיל.  

 החליט דירקטוריון החברה להעניק למר אלעד המאירי אופציות נוספות  2013ביוני,  16ביום 

העסקה במסגרתו יעודכן שכרו של אלעד המאירי הסכם אושרה תוספת לה 2013, בנובמבר 11ביום 

. 2015 ,החל מיולי₪  32,000-ו 2015 ,החל מינואר₪  30,000, 2014 ,החל מאוקטובר₪  28,000-ל

 ,בהמשך להמלצת ועדת התגמול ,, החליט דירקטוריון החברה2014בנובמבר,  11כמו כן, ביום 

ביום בנוסף,  ף למדיניות התגמול של החברה.אופציות לא רשומות, בכפו 120,000להעניק סך של 

לעדכן את תנאי , , אישר דירקטוריון החברה בהמשך להמלצת ועדת התגמול2015באוגוסט,  25

, ש"ח 40,000של  יעודכן לסך, שכרו החודשי 2015במאי,  1, כך שהחל מיום התגמול של מר המאירי

 .לא רשומות למר המאיריאופציות  120,000וכן הענקת 
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ההסכם בין הצדדים הובא לסיומו ומר אלעד המאירי חדל לכהן  ,2015באוקטובר,  31ום בי

 כסמנכ"ל מכירות ושיווק בחברה.

 התקשרות עם סול צבי, מנכ"לית חברת הבת .8.3.5

במסגרת התקשרות סומוטו לימיטד בעסקה לרכישת ג'ניו, הוסכם כי הגב' סול צבי תוסיף לכהן 

מובהר, כי לא בין החברה ייחתם הסכם למתן שירותים, ובין גב' צבי ל. כמנכ"לית חברת הבת

 מעביד בין החברה לבין גב' צבי. -יתקיימו יחסי עובד

כנגד חשבונית. סכום זה ₪  50,281גב' צבי תהיה זכאית לתשלום חודשי )במונחי עלות מעביד( של 

זכאית לביטוח גב' צבי תהיה בנוסף, כולל זכויות סוציאליות, רכב והוצאות רכב כמפורט להלן. 

ות מנהלים, קרן השתלמות, ימי חופשה ומחלה וזכויות נלוות אחרות בהתאם לדין. הזכוי

הסוציאליות כאמור ישולמו מתוך התשלום החודשי. החברה תעמיד לרשותה של גב' צבי רכב 

ותישא בעלויות הכרוכות. עלויות הרכב כאמור ישולמו מתוך התשלום החודשי. גב' צבי תהיה 

זכאית להחזר הוצאות סבירות, אשר הוציאה לצורך ביצוע תפקידה, והכל בכפוף לשיקול דעתה 

 של החברה.

 וס שנתיבונ

מהרווח הנקי של החברה במידה  1.8%( 1גב' צבי תהיה זכאית לבונוס שנתי במזומן כדלקמן: )

מהרווח הנקי של החברה, במידה  3.5%( 2מיליון דולר ארה"ב; ) 1.5והרווח הנקי יעמוד על עד 

 מיליון דולר.  1.5-והרווח הנקי יעמוד על למעלה מ

  סיום היחסים

אים להביא את הסכם ההעסקה לידי סיום על ידי מתן הודעה מוקדמת גב' צבי יהיו רשוהחברה 

, למעט במקרים מוגדרים מראש בהם רשאית החברה להביא את ההסכם לסיום ימים 30של 

 די.ימי

, ההסכם בין הצדדים הובא לסיומו וגברת סול צבי חדלה לכהן כמנכ"לית 2015ביוני,  15ביום 

 ג'ניו, חברת הבת של החברה.

  "מ לבין החברה בע השקעות הגליל נורית חברתתן שירותים בין למ הסכם .8.3.6

 חברת"( בין ההסכםנחתם הסכם למתן שירותים )להלן בסעיף זה: " 2012בספטמבר,  1ביום 

, יו"ר , אשר נמצאת בבעלותו המלאה של מר יהושע אברמוביץ"מבע השקעות הגליל נורית

   , לבין החברה.הדירקטוריון

נותן יינתנו באמצעות מר יהושע אברמוביץ באופן אישי )להלן בסעיף זה: " הוסכם, כי השירותים

"(. נותן השירותים ייתן לחברה שירותי ייעוץ כמפורט בהסכם )להלן בסעיף זה: השירותים

 לתקופה שאיננה תקופה קצובה.  2012בספטמבר,  1"(, וזאת החל מיום השירותים"

ותים לחברה ובתמורה למילוי התחייבויותיו לפי הוסכם, כי בגין השירותים שייתן נותן השיר

דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ כדין  4,200ההסכם, יקבל נותן השירותים תמורה חודשית בסך של 

"(. עוד נקבע כי במידה והחברה תבצע גיוס הון ציבורי של התמורה החודשית)להלן בסעיף זה: "

ברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב דולר ארה"ב, באמצעות הנפקתה של הח 4,000,000לפחות 

בע"מ או באמצעות רכישת מניות השליטה בשלד בורסאי ויציקת פעילות החברה לתוכו )להלן 

"(, תוך תקופה בת תשעה חודשים מיום חתימת ההסכם יקבל נותן גיוס ההון הציבוריבסעיף זה: "

מע"מ כדין, עבור כל  דולר ארה"ב, בתוספת 1,800השירותים תוספת לתמורה החודשית בסך של 

חודש בו סיפק שירותים לחברה. יובהר, כי נותן השירותים יהא זכאי לתמורה החודשית המוגדלת 

דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ כדין, עבור השירותים שייתן לחברה לאחר השלמת  6,000בסך של 
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 גיוס ההון הציבורי.   

במעמד של קבלן עצמאי, וכי לא יחולו עוד הוסכם כי השירותים יסופקו על ידי נותן השירותים 

, בשום צורה ואופן. כמו כן, ההסכם מכיל סעיפי בין הצדדיםו/או יחסי שותפות יחסי עובד ומעביד 

 קניין רוחני הקובעים שקניין רוחני אשר יופק תחת ההסכם יהא קניינה הבלעדי של החברה.

כך שתקופת תשעת החודשים , אישר דירקטוריון החברה תיקון להסכם 2013ביוני  12ביום 

 31ועד ליום  2013ביולי,  1-האמורה לעיל הוארכה בשישה חודשים נוספים וכן, החל מיום ה

 ש"ח בתוספת מע"מ. 20,000, התמורה החודשית תהא בסך של 2013בדצמבר, 

אישר דירקטוריון החברה תיקון נוסף להסכם כך שתקופת מתן השירותים  2013ביוני,  19ביום 

  .2014בדצמבר,  31עד ליום  הוארכה

, אישר דירקטוריון החברה עדכון להסכם השירותים באופן שהתמורה 2015במרס  15ביום 

ש"ח. ההסכם  12,000על סך של  2017-ו 2016ש"ח ובשנים  14,666תעמוד על  2015החודשית בשנת 

כללית של בעלי יום ויכנס לתוקף עם אישור אסיפה  30ודעה מוקדמת של הכאמור ניתן לביטול ב

, אישרה האסיפה הכללית, בהמשך להמלצת 2015במאי,  21ביום  המניות של החברה.

 .2017בדצמבר,  31הדירקטוריון, הארכה ועדכון של ההסכם עד ליום 

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מענק חד פעמי ליו"ר 2016במרץ,  8-ו 6ביום 

בגין מאמציו החריגים של יו"ר הדירקטוריון בהתמודדות אלפי ש"ח וזאת  72הדירקטוריון בסך 

. 2015החברה עם הודעת אפל ועל רקע פעילות בנושא המיזוגים והרכישות של החברה במהלך שנת 

 אישור המענק כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. 

   כתב מינוי לדירקטוריון בין מר יהושע אברמוביץ לבין החברה .8.3.7

"( נחתם כתב מינוי לדירקטוריון )להלן המועד הקובע)להלן בסעיף זה: " 2012באוקטובר,  20ביום 

"( לבין מר אברמוביץ"( בין מר יהושע אברמוביץ )להלן בסעיף זה: "כתב המינויבסעיף זה: "

 החברה.

הוסכם, כי מר אברמוביץ יכהן כדירקטור בחברה החל מהמועד הקובע, בכפוף לכך שהחברה 

את הנפקתה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או את רכישת  2013ביוני,  30ליום תשלים עד 

 "(.העסקהמניות השליטה בשלד בורסאי ויציקת פעילות החברה לתוכו )להלן בסעיף זה: "

בהתאם לכתב המינוי מר אברמוביץ יהא חייב להקדיש עד יומיים בחודש למתן שירותיו לחברה 

ירקטוריון החברה, וועדות דירקטוריון החברה ככל שימונה לחבר שיכללו נוכחות בישיבות ד

 בוועדות אלו ובאסיפות הכלליות של החברה.

ד עם קבלת אישור רשות מר אברמוביץ כדירקטור בחברה ומי עוד הוסכם כי בגין כהונתו של

המיסים לתוכנית האופציות של החברה, יוענקו למר אברמוביץ ללא תמורה אופציות כמפורט 

 להלן.   שבלה בט

, אישר דירקטוריון החברה תיקון להסכם כך שתקופת תשעת החודשים 2013 ,ביוני 12ביום 

 האמורה לעיל הוארכה בשישה חודשים.

 100אולם כל הוצאה מעל  ,מר אברמוביץ יהא זכאי לתשלום הוצאות סבירות בגין תפקידו האמור

 עם מזכיר החברה. דולר וכן הוצאות הקשורות לנסיעה לחו"ל יסוכמו מראש

לכל ולהקצאת האופציות, מר אברמוביץ לא יהא זכאי מעבר לאמור בכתב המינוי הוסכם, כי 

 תשלום שהוא. 

הוסכם, כי הקצאת האופציות כאמור למר אברמוביץ כוללת את כל התשלומים המגיעים לו והוא 

 לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה.
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י מר אברמוביץ יוכל לשמש כדירקטור ו/או כנושא משרה ו/או כיועץ ו/או בכל תפקיד עוד הוסכם כ

אחר בחברות נוספות, בכפוף לכך שהמינוי כאמור אינו פוגע באינטרסים של החברה ו/או בכהונתו 

 כדירקטור בחברה.  

 אלא אם נאמר אחרת בכתב המינוי, החברה רשאית לבטל את המינוי בכל עת. כמו כן, נקבעו

להביא את כתב המינוי  רשאית החברהבמסגרת כתב המינוי מספר מקרים שעם התקיימותם תהא 

 כל פיצוי שהוא. וללא  לסיומו באופן מיידי

 כתב המינוי מכיל תנאי סודיות שראשיתם ביום חתימתו ושאינם מוגבלים בזמן.

 הבלתי תלוילדירקטורית החיצוניים והלדירקטורים גמול  .8.3.8

ה"ה מר מיכאל אבני ומר איתן בנימיני וכן הדירקטורית הבלתי תלויה יים הדירקטורים החיצונ

זכאים לגמול שנתי בשיעור המזערי וגמול עבור כל ישיבה בטווח שבין השיעור הגב' אתי וידבסקי 

המזערי לשיעור הקבוע בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, 

כמו כן, במועד מינוים העניקה החברה לדירקטורים  דרגתה של החברה. , בהתאם ל2000 -התש"ס 

 להלן. תלויה כתבי שיפוי כמפורט  החיצוניים ולדירקטורית הבלתי

ירקטורים ולנושאי המשרה לא רשומות אשר הוענקו לדהלהלן טבלה המסכמת את האופציות  .8.3.9
  :ועדיין קיימות נכון למועד הדוח בחברה
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 ההקצאה מועד תפקיד מקבל האופציות
סך האופציות 

 שהוקצו

מחיר למניה 
ששימש לצורך 
קביעת השווי 
 )דולר ארה"ב(

שווי כלכלי 
למועד 

ההענקה 
 )אלפי דולר(

 מועד הקנייה

סך 
האופציות 
שהבשילו 

והינן 
תקפות 

נכון למועד 
 הדוח

מחיר 
מימוש 
בדולר 
 ארה"ב

מועד 
 פקיעה

הקצאה עפ"י 
לפקודת  102סעיף 

 מס הכנסה

מההון  %
נפק המו

בדילול מלא 
נכון למועד 

)לא  הדוח
כולל מניות 

 רדומות(

דירקטור  בן גירון
 ומנכ"ל

 66 0.794 194,044 2014ביוני,  1
מנות חודשיות שוות על פני שנה,  12

 0.56 194,044 .2014, בינואר 1החל מיום 
ביוני,  1

 לא 2024

0.57 

 80 0.794 236,571 2015באוגוסט,  16
שוות על פני שנה, מנות חודשיות  12

 0.41 236,571 .2015בינואר,  1החל מיום 
16 

באוגוסט, 
2025 

 לא

 איל יעקב
דירקטור 
וסמנכ"ל 
 טכנולוגיות

 66 0.794 194,044 2014ביוני,  1
מנות חודשיות שוות על פני שנה,  12

 0.56 194,044 .2014בינואר,  1החל מיום 
ביוני,  1

 לא 2024

0.57 

 80 0.794 236,571 2015באוגוסט,  16
מנות חודשיות שוות על פני שנה,  12

 0.41 236,571 .2015בינואר,  1החל מיום 
16 

באוגוסט, 
2025 

 לא

יו"ר  יהושע אברמוביץ
 הדירקטוריון

 2012בדצמבר  9

188,065 0.756 70 
מועד ההקניה  -הקנייה חודשית שווה 

 19.12.2012של המנה הראשונה הוא 

188,065 0.5318 8 
דצמבר ב

2022 
 0.50 כן

188,065 0.756 51 188,065 1.0634 

 סמנכ"ל כספים אסף יצחיאק

 2012בדצמבר  9

94,000
8

 0.756 69 
 31אופציות ביום  2,611הקנייה של 

, אשר ניתנות למימוש 2013במרץ, 
 10 -באופן מיידי והיתרה תוקנה ב

 30מנות רבעוניות שוות החל מיום 
 2013ביוני, 

94,000 0.02 8 
בדצמבר 

2022 
 כן

0.76 

94,000
9

 0.756 49 94,000 0.266 

 2014במאי  15

73,058 0.637 25 
הקנייה רבעונית שווה על פני שלוש 

מועד ההקניה של המנה  –שנים 
 01.01.2014הראשונה הוא 

48,706 0.613 
ביוני,  1

2024 
 כן

73,058 0.637 45 
ני שלוש הקנייה רבעונית שווה על פ

מועד ההקניה של המנה  –שנים 
 01.01.2014הראשונה הוא 

48,706 0.02 

 2014בנובמבר  11

59,467 0.68 39 
הקנייה רבעונית שווה על פני שלוש 

מועד ההקניה של המנה  –שנים 
 01.1.15הראשונה הוא 

19,819 0.02 
11 

בנובמבר 
2024 

 כן

59,467 0.68 22 
על פני שלוש  הקנייה רבעונית שווה

מועד ההקניה של המנה  –שנים 
 01.01.15הראשונה הוא 

19,819 0.66 
11 

בנובמבר 
2024 

 כן

 18 0.289 120,000 2015בנובמבר,  16
 –הקנייה רבעונית שווה על פני שנתיים

מועד ההקניה של המנה הראשונה הוא 
01.10.15 

15,000 0.31 
11 

בנובמבר 
2025 

 כן

  - - -  -  - 1,810,410 - - סה"כ

 

                                                 
 ימים ממועד ביטול ההתקשרות. 45בהינתן ותופסק העסקתו בחברה, האופציות יהיו ניתנות למימוש למשך  8
 רות.ימים ממועד ביטול ההתקש 45בהינתן ותופסק העסקתו בחברה, האופציות יהיו ניתנות למימוש למשך  9
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 השליטה בתאגיד:  –א 21תקנה  .9

פרטים לפרטים בדבר השכלתם וניסיונם ראו מר בן גירון ומר איל יעקב. בעלי השליטה בחברה הינם 

 להלן. 26לפי תקנה 

 : עסקאות עם בעל שליטה -22תקנה  .10

 א.29י תקנה להלן, פרטים לפ 21לעסקאות עם בעלי שליטה בעניין פטור, ביטוח ושיפוי, ראו סעיף 

 :( לחוק החברות4)270שאינן מנויות בסעיף  עסקאות

 לדוחות הכספייםד' 19ביאור ראו  .Site On Spot Ltdבין חברת להסכם בין סומוטו ישראל בע"מ ל 10.1

 .המצורפים לדוח התקופתי

החברה לבין חברת הבת, סומוטו ישראל בע"מ לשירותי שיווק, מחקר ופיתוח ובקרת להסכם בין  10.2

קנות ניירות ערך )דוחות ת' לג9למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  ב'-א'7ביאור או איכות ר

 , המצורפים לדוח התקופתי.1970תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

-ג'7אור ירותים נוספים, ראו בירותי שיווק והפצה ושילהסכמים בין החברה לבין חברת הבת ג'ניו, לש 10.3

קנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ת' לג9למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  ח

 , המצורפים לדוח התקופתי.  1970

  :( לחוק החברות4)270מנויות בסעיף ה עסקאות

למידע אודות הסכמי ההעסקה של החברה עם מר בן גירון ומר איל יעקב, בעלי השליטה בחברה, ראו  10.4

 , לעיל, בהתאמה. 8.3.2 -ו 8.3.1סעיפים 

בת או -: מניות וני"ע המירים המוחזקים ע"י בעל עניין בתאגיד, בחברה42תקנה  .11

 בחברה קשורה סמוך ככל האפשר לתאריך הדוח 

לפירוט החזקות בעלי עניין בחברה, למיטב ידיעת החברה, סמוך למועד פרסום הדוח, ראו מצבת 

, 2016-01-005383, מס' אסמכתא 2016, בינואר 7החזקות חודשית של החברה, אשר פורסמה ביום 

 המובאת כאן על דרך ההפניה.

 לפרק ב' לדוח התקופתי.  10לפירוט בדבר מניות רדומות של החברה, ראו סעיף 

  א': הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים24תקנה  .12

 סוג נייר הערך הון רשום הון מונפק

 ללא ערך נקובמניות רגילות  200,000,000 70,369,095

 רדומות מניות  301,385

 אופציות )לא סחירות(  3,209,810

 (1כתבי אופציה )סדרה   1,729,080
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 מרשם בעלי המניות של החברהב':24תקנה  .13

מספר ני"ע  שם מחזיק
 כמות מניות בבורסה

בנק חברה לרישומים של 
 70,369,095 1129451 מניות רגילות הפועלים בע"מ

 

 מען רשום א:25תקנה  .14

 וטו לימיטדסומ   : שם החברה

 1522277  :חברה זרהמספר 

 61580אביב -תל 58096ת"ד    : כתובת

 073-2300100    : טלפון

 073-2300139   : פקסימליה

 investors@somoto.net   : כתובת דוא"ל

 2015 ,בדצמבר 31   : תאריך המאזן
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  הדירקטורים של התאגיד :26תקנה  .15

 שם
 .ז.ת מספר

 לידה שנת
 נתינות

 אתלהמצ מען
 דין בית כתבי

 חברות
 בוועדות

 הדירקטוריון
 הוא האם

 בלתי דירקטור
/דירקטור תלוי

 חיצוני
 כהגדרתו

 החברות בחוק
 /לאכן -

 החברה של עובד הוא האם
 של, שלה בת - חברה של

 של או שלה קשורה חברה
התפקיד  - בה עניין בעל

או התפקידים שהוא 
 ממלא כאמור

בהן משמש  החברות
ל כדירקטור נוסף ע

 היותו דירקטור בחברה

 שבה השנה
 כהונתו החל

 של כדירקטור
 החברה

 5 -והתעסקותו ב השכלתו
השנים האחרונות, תוך 

פירוט המקצועות או 
התחומים שבהם נרכשה 
ההשכלה, המוסד שבו 

 האקדמי והתוארנרכשה 
 המקצועית התעודה או

 ופירוט, בהם מחזיק שהוא
 הוא שבהם התאגידים

 כדירקטור משמש

 לפי ואה האם
 ידיעת מיטב

 החברה
 והדירקטורים

 בן שלה האחרים
 בעל של משפחה

 בחברה אחר עניין
 בציון/לא, כן -

 פרטים

 דירקטור הוא האם
 אותו רואה שהחברה

 מומחיות כבעל
 ופיננסית חשבונאית

ו/או בעל כשירות 
 מקצועית

 גירון בן
027299478 

1974 
 ישראלית

 השופטים רחוב
 השרון רמת 57

4703768 
 אל

והחברות  החברה"ל מנכ
 הבנות

מכהן כדירקטור  אינו
 בתאגיד נוסף

2009 

 בכלכלה ראשון תואר
 במנהל עסקים שניתואר ו

 אביב תל מאוניברסיטת
"ל פיתוח עסקי סמנכ

.אם. אי סוויטבחברת 
 משנת"מ בע טכנולוגיות

 .2008 עד 2005
 משנת החל החברה"ל מנכ

2009 

, גירון פרנק מר
, בחברה מניות בעל

 קרוב נוהי
 בן מר של משפחתו

 גירון

מומחיות  בעל
חשבונאית ופיננסית 

 .מקצועית כשירותו

 יעקב איל
027136324 

1974 
 ישראלית

רחוב הרב 
נתניה  30הרטום 

4275633 
 לא

 טכנולוגיות"ל סמנכ
 Site On Spot Ltd. 2009 וחברות הבנות בחברה

ראשון במדעי  תואר
המחשב מהמרכז 

גר הבינתחומי בהרצליה. בו
 זל סלהתוכנית על שם 

ליזמות של המרכז 
 הבינתחומי בהרצליה.

 Site בחברה"ל משותף מנכ

On Spot Ltd.  2004משנת 
 .2009ועד לשנת 
 

 לא
 כשירות בעל

 מקצועית

 אברמוביץ יהושע
056557440 

1960 
 ישראלית

 49 הכנסת רחוב
 גבעתיים
5346515 

 החברה דירקטוריון"ר יו לא

 פיננסי בע"מ וכן אווא
 Avaבחברות קשורות: 

Capital Markets 

Australia ,Ava 

Capital Markets ,
נורית הגליל השקעות 
בע"מ, כלנית הגלבוע 
בע"מ, ארגמן ברקת 

נדל"ן והשקעות בע"מ, 
לביטוח  סוכנותאתרוג 

 סטון מייל"מ, בעפנסיוני 
 שיפטאגיפט"מ, בע

בע"מ,  גרופ טרשאבע"מ, 

2012 

 בכלכלה ראשון תואר
 שני ותואר עסקים ומנהל

 עסקים במנהל
 באבי תל מאוניברסיטת

מנכ"ל וכן תפקידים  שימש
שונים בחברות בנות של 
כלל פיננסים בין השנים 

, מנכ"ל 2009עד  2005
בנורית הגליל השקעות 

, יו"ר 2009בע"מ משנת 
 אוואדירקטוריון בחברת 
 2007פיננסי בע"מ משנת 

 ונשיא 2009עד שנת 

 לא

 כשירות בעל
 ובעל מקצועית

 חשבונאית מומחיות
 ופיננסית
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, מערכות בע"מ פינטק
. חברה איי. די. איי

לביטוח בע"מ ובניין 
,פינק  "הבימה" בע"מ.

גלדיולה בע"מ. איי 
 טרייד בע"מ. מודיעין

 שותפות– אנרגיה
–רימון  מוגבלת .קבוצת

התחדשות עירונית 
 ניהול -בע"מ. החזרית

 בקליק הוצאות החזרי
 מ"בע

 

פיננסי בע"מ  אוואבחברת 
. יו"ר איי 2009משנת 

החל משנת , טרייד בע"מ
2015. 

 בנימיני איתן מר
027407014 

1974 
 ישראלית

משה ארם  רחוב
ל אביב ת 9

6935663 
 לא כן

מכהן כדירקטור  אינו
 2013 בתאגיד נוסף

ראשון בהנדסת  תואר
חשמל באוניברסיטת תל 
אביב ותואר שני במנהל 

עסקים במרכזי הבין 
רצליה, מנהל קו תחומי בה

 Applied -מוצרים ב

Materials  במשך ארבע
שיווק  מנהלשנים וכן 
 Applied -גלובאלי ב

Materials  במשך שלוש
 שנים.

 לא
 כשירות בעל

 מקצועית

 אבני מיכאל מר
025476847 

1973 
 ישראלית

 

 יצחק חילו רחוב
 אביב תל 7

69547 
 IMEG Global Trade לא כן

ltd. 
2013 

מנהל ראשון ב תואר
עסקים מהמרכז 

הבינתחומי בהרצליה, 
 Traffic.comמנכ"ל חברת 

 VPבמשך שלוש שנים וכן 

New Channels  בחברת
888.com  שנים. 2.5במשך 

 לא

 מיומנות בעל
 ופיננסית חשבונאית

 כשירות ובעל
 .מקצועית

 וידבסקי' אתי גב
 גור

56546369 
1960 

 ישראלית
 

 39בן צבי  רחוב
 גבעתייים
5363104 

 2013 זואיקום בע"מ לא כן

כללי  B.Aראשון  תואר
והיסטוריה כללית 

באוניברסיטת תל אביב, 
של חברת  ובעליםמנכ"ל 

 12קום בע"מ מזה  זואי
שנה וכן דירקטורית בכלל 

 2009 -נאמנויות החל מ
 .2012ועד 

 לא
 כשירות בעלת

 .מקצועית
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   נושאי המשרה הבכירה של התאגיד א:26תקנה  .16

 

 מר אהרון מיכאלי יצחיאק אסף רההמש נושא שם
 032269417 29315124 מס' זיהוי

 1975 1972 לידה שנת
 2013 2012 שנת תחילת כהונה

התפקיד שהוא ממלא בחברה, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או 
בבעל עניין בו; היה נושא המשרה הבכירה מורשה חתימה עצמאי 

 תצוין עובדה זו -בחברה 

 מבקר פנימי של החברהסמנכ"ל כספים 

אם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או 
 של בעל עניין בחברה

 לא לא

השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות. בפירוט השכלתו של 
נושא המשרה הבכירה יצוינו המקצועות או התחומים שבהם נרכשה 

אקדמי או התעודה המקצועית ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר ה
 שהוא מחזיק בהם

רואה חשבון מוסמך; תואר ראשון במנהל עסקים 
וחשבונאות מהמסלול האקדמי של המכללה למנהל ותואר 
שני במנהל עסקים, התמחות בניהול פיננסי מאוניברסיטת 

 תל אביב.

Plimus-CFO ,Digital Power Corporation - CFO 

Metalnik - Corporate Controller 

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן, 
תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.  מנהל מחלקת 
ייעוץ עסקי וביקורת פנימית בשטיינמץ עמינח ושות' משנת 

ועד היום, מנהל תחום שירותי הייעוץ משרד סומך  2009

 .2009ועד שנת  2005משנת  KPMGחייקין 

 לעיל. 15ות מר בן גירון, מנכ"ל החברה וחברות הבנות, ראו סעיף * לפרטים אוד
 לעיל. 15וחברות הבנות, ראו סעיף  בחברה טכנולוגיות"ל סמנכ* לפרטים אודות מר איל יעקב, 
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 של התאגידעצמאיים מורשה חתימה  :ב26תקנה  .17

 בחברה מורשה חתימה עצמאיאין 

 רואה החשבון של התאגיד :27תקנה  .18

 PWC Israelסלמן קסלמן וק

 , מגדל הסחר, תל אביב25המרד 

 ן:שינוי בתזכיר או בתקנו28תקנה  .19

, אישרה אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה שינויים במסמכי 2015במאי,  21ביום 

מניות רגילות  100,000,000 -ההתאגדות של החברה, כדלהלן: )א( הגדלת ההון הרשום של החברה מ

מניות רגילות ללא ערך נקוב; )ב( הכללת הוראה המאפשרת לחברה  200,000,000 -ללא ערך נקוב ל

להעניק לדירקטורים ו/או לנושאי משרה בחברה, כתבי פטור מראש בשל הפרת חובת הזהירות כלפי 

)מס' אסמכתא:  2015באוקטובר,  22החברה. לתקנון המעודכן של החברה, ראו דיווח מיידי מיום 

 מובא על דרך ההפניה.(, ה2015-01-140499

 :29תקנה  .20

להלן יפורטו המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית, והחלטותיהם שאינן טעונות אישור 

 )א(:29האסיפה הכללית, כמפורט בתקנה 

הגדיל את המליץ לאסיפה הכללית ל, הודיעה החברה על החלטת הדירקטוריון ל2015במרץ,  15ביום  .20.1

 200,000,000 -ל של החברהללא ערך נקוב מניות רגילות  100,000,000 -ההון הרשום של החברה מ

 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה.

 

 )ג(:29כמפורט בתקנה  ,להלן יפורטו החלטות אסיפה כללית מיוחדת במהלך תקופת הדוח

את הנושאים הבאים: מיוחדת של בעלי מניות החברה שנתית ו, אישרה אסיפה 2015במאי,  21ביום  .20.2

ם של חברי דירקטוריון החברה, מינויו מחדש של משרד רואי החשבון המבקר; )ב( הארכת מינויא( )

מניות רגילות  100,000,000 -( הגדלת ההון הרשום של החברה מגלמעט הדירקטורים החיצוניים; )

ועדכון מסמכי  ,של החברהללא ערך נקוב מניות רגילות  200,000,000 -ללא ערך נקוב של החברה ל

עדכון מסמכי ההתאגדות של החברה באופן שיכללו הוראה ( דההתאגדות של החברה בהתאם; )

המאפשרת לחברה להעניק לדירקטורים ו/או לנושאי משרה בחברה, כתבי פטור מראש בשל הפרת 

הארכת ועדכון הסכם ההתקשרות בין החברה לבין חברת נורית חובת הזהירות כלפי החברה; )ה( 

הענקת כתבי הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה; )ז( ; )ו( הגליל בע"מ

פטור למר בן גירון, בעל שליטה, מנכ"ל ודירקטור ולמר איל יעקב, בעל שליטה, סמנכ"ל טכנולוגיות 

 2015, באפריל 15לפרטים אודות תוצאות האסיפה הכללית ראו דיווחים מידיים מיום  .ודירקטור

, המובאים על דרך (2015-01-025632)אסמכתא:  2015במאי,  21( ומיום 2015-01-079282)אסמכתא: 

 ההפניה. 

 

  א:29תקנה  .21

 ביטוח נושאי המשרה .21.1

אישרו בעלי המניות של  2013ביולי  30אישר דירקטוריון החברה וביום  2013באפריל,  9ביום 

בות לדירקטורים ולנושאי החברה את רכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לר
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מיליון דולר  2משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, בגין תקופת כהונתם, בגבולות אחריות של עד 

בגין הוצאות משפטיות בישראל. הפוליסה  20%ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח, בתוספת שיעור של 

. 2009בפברואר,  23תיכנס לתוקף לתקופה של שנה ממועד רכישתה עם תחולה רטרואקטיבית מיום 

דולר ארה"ב. ההשתתפות העצמית שנקבעה בגין כל נזק  3,900הפרמיה השנתית נקבעה על סך של 

דולר ארה"ב  35,000דולר ארה"ב לחברה )או  7,500דולר ארה"ב לנושאי משרה;  0הינה כדלקמן: 

את גובה , לאחר מועד הנפקת החברה, הגדילה החברה 2013ביולי  31ביום  בארה"ב או בקנדה(.

דולר  3,163מיליון. החברה הוסיפה לפרמיה תוספת יחסית של  5הגבלת האחריות לגבול של עד 

ארצות  מיליון דולר 7.5בגבולות אחריות של עד  2014באפריל  9הפוליסה חודשה ביום  .ארה"ב

נה דולר ארצות הברית. מיד עם השלמת עסקת רכישת ג'ניו, עודכ 12,500ובפרמיה שנתית של  הברית

הפוליסה באופן שהחל מאותו מועד ג'ניו, נושאי המשרה בה והדירקטורים בה מכוסים תחת ביטוח 

 הדירקטורים ונושאי המשרה של החברה.

להאריך את , אישר דירקטוריון החברה, בהמשך להמלצת ועדת התגמול, 2015במאי,  12ביום 

ירקטורים ונושאי משרה התקשרות החברה, לרבות חברות הבנות, בפוליסת ביטוח אחריות ד

המכהנים ו/או אשר יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה 

( גבול אחריות של 1) בתנאים כדלקמן: ,ולהרחיבה בשכבת ביטוח נוספת "(הפוליסה)להלן: " בחברה

( 3) -ולר ארה"ב; וד 22,500( פרמיה שנתית של 2מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה; ) 15עד 

דולר ארה"ב לתביעות בארצות הברית בקנדה, השתתפות עצמית  35,000השתתפות עצמית בסך של 

והשתתפות עצמית  שלא בארה"ב או בקנדהדולר ארה"ב לתביעות ני"ע  50,000לחברה בסך של 

ל אישור הפוליסה בתנאים המפורטים לעי דולר ארה"ב לתביעות אחרות. 7,500לחברה בסך של 

באפריל,  7פוליסת הביטוח האמורה תהיה בתוקף עד ליום , וואם את מדיניות התגמול של החברהת

2016. 

 ופטורכתבי שיפוי  .21.2

אישר דירקטוריון החברה, את הענקת כתבי שיפוי מאחריות לדירקטורים  2013באפריל,  9ביום 

משרה שיכהנו בחברה  ולנושאי המשרה המכהנים בחברה נכון למועד דוח זה ולדירקטורים ולנושאי

 מעת לעת, לרבות לדירקטורים ולנושאי משרה שיהיו בעלי שליטה בחברה באותו מועד.

על פי כתב השיפוי, מתחייבת החברה לשפות את נושא המשרה בשל כל חבות או הוצאה כמפורט 

בכתב השיפוי, שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם ו/או תאגיד בשל פעולה שעשה, בגין תקופת 

ונתו, בתוקף היותו נושא משרה בחברה, או בתוקף היותו, לפי בקשת החברה, נושא משרה כה

בחברה בת או חברה שאינה בשליטה או בבעלות מלאה של החברה, והכל עקב המקרים המפורטים 

 בכתב השיפוי.

של השיפוי יעמוד ויחול עבור כל הליך שיפוטי בפני עצמו, ואולם, בכל מקרה לא יעלה הסכום הכולל 

השיפויים אשר ניתנו ויינתנו לכל נושאי המשרה במצטבר על פי כתבי השיפוי, למעט שיפוי בגין 

הוצאות ועלויות משפטיות כמפורט בכתב השיפוי, על סכום השווה לגבוה מבין: )א( חמישים אחוז 

מההון העצמי של החברה, נטו או )ב( הכנסות החברה, בשנה הקודמת לתאריך התביעה, הכול 

ר בכתב השיפוי. כתב השיפוי מציין כי לא ניתן יהיה לשפות את נושא המשרה על פעולות בגינן כאמו

אסור שיפוי על פי דין החברות הזר וכן כולל מגבלת שיפוי בדומה לאלו המופיעות בחוק החברות 

 הישראלי, הכול כמפורט בכתב השיפוי.
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את הענקת כתבי פטור מראש בגין  , אישרה אסיפה שנתית ומיוחדת,2015במאי,  21בנוסף, ביום 

הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה ו/או אשר 

ולמר איל לבעלי השליטה אין עניין אישי בהענקתם, וכן למר בן גירון, בעל שליטה, מנכ"ל ודירקטור 

ונתם כדירקטורים ו/או כנושאי יעקב, בעל שליטה, סמנכ"ל טכנולוגיות ודירקטור, החל ממועד כה

, באפריל 15לפרטים אודות תוצאות האסיפה הכללית ראו דיווחים מידיים מיום משרה בחברה. 

(, המובאים 2015-01-025632)אסמכתא:  2015במאי,  21( ומיום 2015-01-079282)אסמכתא:  2015

 על דרך ההפניה.

 

 

 



 :הצהרת מנהלים 
 

 (1ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 

 , מצהיר כי:בן גירוןאני, 
 

 (."הדוחות")להלן:  2015( לשנת "התאגיד")להלן:  סומוטו לימיטדבחנתי את הדוח התקופתי של  (1

בהם מצג של עובדה סר לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא ח (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
ותזרימי המזומנים של התאגיד הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 

 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 

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

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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 , מנכ"לבן גירון              תאריך         

 

  

 

 

 

 

 



  

 :(2ב)ד()9הרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצ

 

 הצהרת מנהלים

 נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

 

 , מצהיר כי:אסף יצחיאקרו"ח אני, 

)להלן:  סומוטו לימיטדשל  ות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחותבחנתי את הדוח (1
 (."הדוחות")להלן:  2015( לשנת "התאגיד"

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 

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

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

וריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקט (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
 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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 כספים סמנכ''ל, אסף יצחיאק           תאריך      

 

 



1 

   

 1תאגידי ממשל שאלון

 

 הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

1. 
 

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל

 

 כאמור, ימים 90 על עולה אינה חיצוניים דירקטורים שני כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק( 10()ב.)א363 בסעיף

 בין הפרדה תוך, בדיעבד שאושרה כהונה תקופת גם זה ובכלל) הדיווח בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד
 (: השונים החיצונים הדירקטורים

 

 מר מיכאל אבני.':  א דירקטור

 

 מר איתן בנימיני.':  ב דירקטור

 

 
 

V 

 

                                                                 

1
 . 16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  



2 

 2: זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים החיצוניים הדירקטורים מספר

2. 
 

 3/6:  זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים 3תלויים הבלתי הדירקטורים 2שיעור

 

 : ______.5התאגיד 4בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

 

X (.בתקנון הוראה נקבעה לא) רלוונטי לא 

_____ _____ 

3. 
 

 בשנת קיימו הם כי ונמצא( תלויים הבלתי והדירקטורים) החיצוניים הדירקטורים עם בדיקה נערכה הדיווח בשנת
( תלויים והבלתי) החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק( ו)-ו( ב)240 סעיף הוראת את הדיווח

 (.תלוי בלתי או) חיצוני כדירקטור לכהונה הנדרשים התנאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד המכהנים

V  

4.  
 למעט) בעקיפין או במישרין, הכללי למנהל 6כפופים אינם, הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל

 (.לעובדים נציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים נציג שהוא דירקטור

יצוין, כי מר איל יעקב הינו בעל שליטה, דירקטור וסמנכ"ל טכנולוגיות בחברה. מר בן גירון הינו בעל שליטה, מנכ"ל 
 ודירקטור בחברה. 

V  

                                                                 
2

 .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 
3

 לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות. 
4

 הוראות המפקח על הבנקים(. -"תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד )לדוגמא בתאגיד בנקאי  -לענין שאלה זו  
5

 סעיף זה.חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על  
6

דירקטור( ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה )למעט  -לעניין שאלה זו   
 התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.  
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  עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  -( כאמור הכללי למנהל כפוף הדירקטור, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 : _____.האמורה במגבלה

5. 
 

 ולא בדיון נכחו לא, הישיבה של יומה סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי ענין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל
 (:החברות לחוק( ב)278 סעיף לפי המתקיימות בנסיבות הצבעה או/ו דיון למעט) כאמור בהצבעה השתתפו

  -"  נכון לא" הינה תשובתכם אם

 :סיפה( א)278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 (.המתאימה במשבצת   xלסמן יש)    לא    כן 

:  א ק"בס כאמור בנסיבות למעט בהצבעה  השתתפו או/ו בדיון נכחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין
 ._____  

V  

6. 
1.  

 בישיבות נכח לא, בתאגיד אחר בכירה משרה נושא או דירקטור שאינו(, מטעמו מי או/ו קרובו לרבות) השליטה בעל
 . הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון

 

 משרה נושא או/ו דירקטוריון חבר שאינו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 בישיבות נוסף אדם כל נוכחות לגבי הבאים הפרטים יצוינו –( כאמור הדירקטוריון בישיבות נכח בתאגיד בכירה

 :כאמור הדירקטוריון

 

 : _____.זהות

 

 (: _____.וקיים ככל) בתאגיד תפקיד

V  
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 (: _____.עצמו השליטה בעל אינו שנכח מי אם) השליטה לבעל הזיקה פירוט

 (.המתאימה במשבצת   xלסמן יש)    לא   כן : ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 נוכחות: _____, ידו על מסוים נושא הצגת לשם הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות 7נוכחותו שיעור
 : _____אחרת

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

7
 השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו.תוך הפרדה בין בעל  
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 הדירקטורים וכישורי כשירות

  
 נכון

 
 נכון לא

7. 
 

, בתאגיד הדירקטורים כלל של כהונתם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקנון

 . 8(מגבלה נחשבת אינה רגיל ברוב קביעה – זה לעניין) חיצוניים דירקטורים שאינם

   – יצוין( כאמור מגבלה קיימת, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

V  

  
 ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: א.

  

  
 ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.

  

  
 ._____מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:  ג.

  

  
 ._____הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:  ד.

  

8. 
 

 התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכנית לעריכת דאג התאגיד
 לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהנים דירקטורים להכשרת המשך תכנית לעריכת דאג וכן, והדירקטורים

 . בתאגיד ממלא שהדירקטור

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)    לא   כן : הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין -"נכון" הינה תשובתכם אם

 X 
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 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 
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9. 
 א

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של נדרש מזערי מספר נקבע בתאגיד א.
 . ופיננסית

 2: שנקבע המזערי המספר יצוין -" נכון" הינה תשובתכם אם

V _____ 

 - הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים מספר ב.

 2: 9ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי

 6: 10מקצועית כשירות בעלי

 למעט) ביותר הנמוך המספר של הנתון יינתן, הדיווח בשנת כאמור הדירקטורים במספר שינויים שהיו במקרה
 .הדיווח בשנת שכיהנו סוג מכל דירקטורים של( השינוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

  

10. 
 

 .המינים משני חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שנת בכל א.

 : _____.האמור התקיים לא בו( בימים) הזמן פרק יצוין -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

, ימים 60 על עולה אינה המינים משני דירקטורים כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 משני דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם

 : _____.המינים

V 
 

 : זה שאלון פרסום למועד נכון התאגיד בדירקטוריון המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר ב.

 .1: נשים,  5: גברים

_____ 
_____ 
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 .2005 –מקצועית(, התשס"ו  לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 
10

 . 9ר' ה"ש  
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 הדירקטוריון )וכינוס אסיפה כללית( ישיבות

  
 נכון

 
 נכון לא

11. 
 

 א.
 הדיווח:  כל רבעון בשנת במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

 

 4  (: 2015רבעון ראשון )שנת 

 2                          רבעון שני: 

 3                     רבעון שלישי: 

 1                      רבעון רביעי: 

_____ 
 

_____ 

 ב.
 בישיבות השתתפותו 11שיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד

 במהלך שהתקיימו( להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות - זה ק"בס) הדירקטוריון
 (: כהונתו לתקופת ובהתייחס) הדיווח שנת

 (.הדירקטורים מספר לפי נוספות שורות להוסיף יש)

שיעור  שם הדירקטור _____ _____
השתתפותו 

בישיבות 
 דירקטוריוןה

 

 שיעור
 השתתפותו

           בישיבות

ביקורת ועדת
12

 

 שיעור
 השתתפותו

  בישיבות
 הועדה
 לבחינת
 הדוחות

כספיים
13                 

 שיעור
 השתתפותו

               בישיבות
 ועדת

תגמול
14                                   

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
)תוך  בהן הוא חבר

 ציון שם הועדה(

                                                                 
 . 2ר' ה"ש  11
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 12
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 13
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יהושע 
 אברמוביץ

10/10 - - - - 

 - - - - 10/10 בן גירון  
 

 

  
 

 - - - - 10/10 איל יעקב
 

 

  
 

 4/4 4/4 4/4 4/4 10/10 אתי וידבסקי
 

 

  
 

 3/4 3/4 3/4 3/4 8/10 איתן בנימיני
 

 

  
 

 4/4 4/4 4/4 4/4 10/10 מיכאל אבני
 

 

12. 
1.  

 המשרה ונושאי הכללי המנהל בידי התאגיד עסקי ניהול לעניין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת
 . עמדתם את להביע הזדמנות להם וניתנה נוכחותם בלא, לו הכפופים

 

 X 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 
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 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

13. 
 

 דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

 60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 
 הזמן תקופת( לחוק החברות(, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין 2א.)363ימים כאמור בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור לא )בימים( בה

 

V  

14. 
 

 מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

ימים כאמור  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 
 )בימים( בה הזמן )נכון/לא נכון( תצוין תקופת( לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא 6א.)363בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור לא
 

V  
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15. 
בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר  

)ג( לחוק החברות121בהתאם להוראות סעיף 
15

. 

X ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(. לא רלוונטי( 

  

16. 
  הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ 

  –אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון( 
V  

 _____ _____ ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א.

 ב.

)ג( לחוק החברות121הכהונה אושרה בהתאם לסעיף 
16

   : 

 כן  

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

_____ _____ 

17. 
 

 מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור.  אינובעל שליטה או קרובו 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 X 

 

 הביקורת ועדת 

  
 נכון

 
 נכון לא

                                                                 
15

 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  
16

 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  
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18. 
 

 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת
_____ _____ 

 קרובו. או השליטה בעל א.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

V 
 

 
 V הדירקטוריון. ר"יו ב.

 

 V בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור ג.
 

 V קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור ד.
 

 השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו ה.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

V 
 

19. 
 

מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, לא נכח בשנת הדיווח בישיבות 

 )ה( לחוק החברות. 115ועדת הביקורת, למעט בהתאם להוראות סעיף 

V  

20. 
 

 חברי של רוב היה הדיווח בשנת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מנין

 . חיצוני דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו הנוכחים רוב כאשר, הועדה

 : _____. כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

V  

 נוכחות ובלא המבקר החשבון ורואה הפנימי המבקר בנוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .21

 .התאגיד של העסקי בניהול ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם בתאגיד משרה נושאי של

V  
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 לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .22

 (. קרובו או שליטה בעל שאינו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי) הועדה

 

V  

 בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשנת .23

 .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים

 X 

 המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את הניחה (הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו) הביקורת ועדת .24

 .ראויים  וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח בשנת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו ושכר

V  

 

 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה( בעבודתה -הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן  תפקידי

  
 נכון

 
 נכון לא

 הדיון לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו( בימים) הזמן פרק יצוין א. .25

 יומיים: הכספיים הדוחות לאישור  בדירקטוריון

_____ _____ 

 

 ב.
 מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון לאישור

 : הכספיים הדוחות

 2(:    2015דוח רבעון ראשון )שנת 

 
_____ 

 
_____ 
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 2דוח רבעון שני:                               

 2דוח רבעון שלישי:                          

 2דוח שנתי:                                      

 
למועד הדיון בדירקטוריון מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים  ג.

 לאישור הדוחות הכספיים:

 5(:   2015דוח רבעון ראשון )שנת 

 5    שני:                        דוח רבעון

 5     ח רבעון שלישי:                 דו

 5                               דוח שנתי:   

  

 התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה  .26

 .הדיווח בשנת הנכללות לתקופות המתייחסים

 : ______השתתפותו שיעור יצוין", נכון לא" הינה תשובתכם אם

V  

27. 
 _____ _____ להלן: המפורטים התנאים התקיימו בכל שנת הדיווח ועד לפרסום הדוח השנתי, כל בועדה

 
 מספר חבריה לא פחת משלושה )במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור(. א.

V  

 
 ב.

 

 )ג( לחוק החברות )לענין כהונת חברי ועדת ביקורת(.-)ב( ו115התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף 

V  
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 תגמול ועדת 

  

 נכון

 

 נכון לא

 הדיון במועד) רוב בה היוו החיצוניים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשנת, מנתה הועדה  .28

 (.בועדה

 (.דיון התקיים לא) רלוונטי לא 

V  

 
 יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.

V  

 
 כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.  ד.

V  

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל  ה. 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

V  

 
 חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו.

V  

 
 ז.

החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי  המניין החוקי לדיון ולקבלת
 תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

V  

 
אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, יצוין ביחס לאיזה דוח )תקופתי/רבעוני( 

  _____. התקיים: שלא התנאי לא התקיים התנאי האמור וכן
_____ _____ 
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 בדבר כללים) החברות לתקנות בהתאם הינם הדיווח בשנת הגמול ועדת חברי כל של והעסקתם כהונתם תנאי  .29

    .2000-ס"התש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול

 

V  

 - הדיווח בשנת כיהן לא התגמול בועדת  .30
 

_____ 
 

_____ 

 .קרובו או השליטה בעל .א

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

V  

  V .הדירקטוריון ר"יו .ב 

  V .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור .ג

  V .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור .ד

 .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור .ה

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

V  

31.   

 מהם מי כי הועדה ר"יו קבע אם למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשנת נכחו לא קרובו או שליטה בעל

V  
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 .מסוים נושא הצגת לשם נדרש

32.  

 או עסקה לאישור( ג()1()1ג)272-ו( 3()ג)272(, ג)א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת
 . הכללית האסיפה של התנגדותה למרות, תגמול מדיניות

 – יצוין" נכון לא" הנה תשובתכם אם

 : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

 : ______ הדיווח בשנת בסמכותם שימוש נעשה בהן הפעמים מספר

V  

 

 מבקר פנים 

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 .בתאגיד הפנימי המבקר על הארגוני הממונה הוא התאגיד ל"מנכ או הדירקטוריון ר"יו .33
V  

 . הדיווח בשנת העבודה תכנית את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר"יו .34

 

)יש  .ביקורת מערכות מידע ואבטחת מידע: הדיווח בשנת הפנימי המבקר עסק בהם הביקורת נושאי יפורטו, בנוסף

 במשבצת המתאימה(.   xלסמן 

V  
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 180(: 17בשעות) הדיווח בשנת בתאגיד הפנימי המבקר העסקת היקף .35
_____ _____ 

  .הפנימי המבקר בממצאי( בדירקטוריון או הביקורת בועדת) דיון התקיים הדיווח בשנת
V  

 עם מהותיים עסקיים קשרים מקיים אינו וכן מטעמו מי או מבקר ח"רו, קרובו, בתאגיד ענין בעל אינו הפנימי המבקר .36

 .  בשליטתם תאגידים או קרובו, בו השליטה בעל, התאגיד

V  

 

 עניין בעלי עם עסקאות

 
 
 נכון

 
 לא נכון

37.  

 .ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי-על מועסק אינו( שבשליטתו חברה לרבות) קרובו או השליטה בעל

  – יצוין( ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

 באמצעות או/ו שבשליטתם חברות לרבות) התאגיד ידי-על המועסקים( השליטה בעל לרבות) הקרובים מספר -

 X 

                                                                 
17

 שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העניין. כולל  
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. בעלי השליטה בחברה, מר בן גירון ומר איל יעקב, מכהנים כמנכ"ל החברה וכסמנכ"ל 2 (:ניהול חברות

     בחברה.טכנולוגיות, בהתאמה. כמו כן, השניים מכהנים כדירקטורים 

 : בדין הקבועים האורגים בידי אושרו כאמור הניהול שירותי או/ו העסקה הסכמי האם  -

X כן 

 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

 (. _____.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

38. 

 

 

 (.יותר או אחד בתחום) התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב

 :בו השליטה ובעל התאגיד בין פעילויות לתיחום הסדר נקבע האם יצוין –" נכון לא"  הינה תשובתכם אם

  כן  

 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

V  
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