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)"התיקון"(, אישר  2014 -לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים )תיקון(, התשע"ד  בהתאם
 זה מונח כהגדרת" קטן"תאגיד  הינה החברה כי, 2014 במרץ 30 מיום בישיבתו החברה דירקטוריון

 ככל, בתיקון הנכללות ההקלות כל של וולנטרי אימוץ על החברה דירקטוריון החליט, כן כמו. בתיקון
 הפנימית הבקרה על דוח לפרסם החובה ביטול, קרי, לחברה( רלבנטיות תהיינה או) רלבנטיות שהן

 צירוף עם בקשר המהותיות סף העלאת; הפנימית הבקרה על המבקר החשבון רואה ודוח בתאגיד
 - דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות הביניים ל של הצירוף סף העלאת; 20% - ל שווי הערכות

; פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים )פרטים בדבר 40%
 2014במרץ  10מיום  מיידיים של החברהדיווחים  ראו זה בעניין(. ניהולם ודרכי שוקחשיפה לסיכוני 

 מהווה זה)מידע ( 2014-01-029139)אסמכתא  2014 במרץ 30 מיוםו (2014-01-009897)אסמכתא 
  .(ההפניה דרך על הכללה
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 2017בדצמבר  31 תאריך המאזן:

 2018במרץ  26 תאריך הדוחות:

 52-004429-8  מס' חברה:

 67023, מרכז עזריאלי, תל אביב 132דרך מנחם בגין   כתובת:

 03-6074200  טלפון:

 03-6074202   פקס:

 info@technoplusvc.com דואר אלקטרוני:

mailto:info@technoplusvc.com


 

2 

 

             

 תוכן עניינים  

 עמוד              

 3 תיאור עסקי החברה -פרק א' 

 3 ............................................. ותיאור התפתחות עסקיה טכנופלספעילות   .1

 7 תחום הפעילות..................................................................................  .2

 8 השקעות בהון טכנופלס ועסקאות מהותיות במניותיה ...............................  .3

 9 .................................................................................חלוקת דיבידנד   .4

 9 מידע כספי לגבי פעילות טכנופלס .........................................................  .5

 9 בה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות טכנופלס ...................סבי  .6

 10 מידע כללי על תחום הפעילות של טכנופלס .............................................  .7

 14 .......................................אופן ביצוע השקעות בחברות המוחזקות ..........  .8

 19 ...........................................................................................תחרות   .9

 20 ...............................רכוש קבוע .......................................................  .10

 20 נכסים לא מוחשיים ..........................................................................  .11

 20 הון אנושי .......................................................................................  .12

 21 ..........................................................................................השקעות  .13

 26 פיון חברות הפורטפוליו לקבוצות .......................................................יא  .14

 26 ידי טכנופלס..........................-פרטים בדבר חברות מהותיות המוחזקות על  .15

 49 ............................................................................................ מימון  .16

 49 מיסוי ............................................................................................  .17

 49 הסכמים מהותיים ............................................................................  .18

 49 הליכים משפטיים ............................................................................  .19

 49 יעדים ואסטרטגיה עסקית .................................................................  .20

 50 דיון לגבי גורמי סיכון .........................................................................  .21

 ביום שהסתיימה לשנה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  -ב'  פרק

 2017 בדצמבר 31

 

54 

 67 2017 בדצמבר 31 ליום החברה של כספיים דוחות  -' ג פרק

 68 נוספים פרטים  -' ד פרק

 83 הצהרות מנהלים -' ה פרק

 86 הערכת שווי  -נספח א' 



 

3 

 

 

 
 תיאור עסקי החברה -פרק א' 

 
 ותיאור התפתחות עסקיה טכנופלספעילות  .1

 כללי .1.1

פי פקודת החברות ]נוסח  על 1998 בינואר 13'רס בע"מ התאגדה בישראל ביום ונצ טכנופלס

( 1998טכנולוגיות ) טכנופלסט, כחברה פרטית מוגבלת במניות בשם 1983-חדש[ התשמ"ג

רשם החברות את שינוי שמה של החברה לשמה  אישר ,2000באוגוסט  27בע"מ. ביום 

'רס ונצנרשמו מניות טכנופלס  1999ספטמבר  בחודשונצ'רס בע"מ".  טכנופלס" -הנוכחי 

 טכנופלסומאז  "(החברה" או" טכנופלסאביב )"-בתל ערך לניירות בבורסה למסחרבע"מ 

 "(.חוק החברות)" 1999-ציבורית כמשמעה בחוק החברות, התשנ"ט חברה היא

 הן בהם בתחומים טכנולוגיים יתרונות בעלות בחברותבתחום ההשקעות  פועלת טכנופלס

השקעותיה  עיקר . החברה ממקדת אתהתפתחותן של שונים בשלבים הנמצאות, פועלות

מתקדם שלו, וכן  בחברות אשר השלימו את שלב המחקר והפיתוח או נמצאות בשלב

 בחברות אשר נמצאות בשלב המכירות, והינן בעלות תזרים מזומנים חיובי. 

 בזה וכיוצא נושים הסדר, נכסים כינוס, פירוק הליכי שלותוצאתם  אופיים .1.2

, FBR Infinity II Ventures L.Pטכנופלס בהסכמים עם  התקשרה, 2006 בנובמבר 22 ביום

FBR Infinity II Ventures (Israel) L.P  ו - FBR Infinity II Ventures (Erisa) L.P "(אינפיניטי ,)"

השקעות בע"מ(  ."מ )היום נקראת אי.אפ.ג'יבע וניהול נכסים השקעות עיננית

"( טיסר)" טיסר שלמה ומר"( כץ)" 1כץ חן מר"(, מעיין"מ )"בע'ורס ונצ מעין"(, .אפ.ג'יאי)"

 בנק עם"(, המשקיעים: "להלן יחדיו יכונו טיסר ומר כץ מר.אפ.ג'י, איאינפיניטי, )מעיין, 

"מ )יכונו בע לישראל הראשון הבינלאומי והבנק"מ בע הפועלים בנק"מ, בע לישראל לאומי

"(, בקשר עם חוב של ההסדר עסקת)" 2בע"מ קווסט-ניו ועם"( הבנקים: "להלן יחדיו

"(. לבנקים טכנופלס חוב"ב )"ארה דולר אלפי 19,227 - כ של בסך לבנקים טכנופלס

"ב ארה דולר 1,200,000 שלסך  בטכנופלס המשקיעים השקיעו ההסדר עסקת במסגרת

בשיעור  מניות"(, אשר הועבר לבנקים ע"י טכנופלס, בתמורה להקצאת ההשקעה סכום)"

, כן כמוא. בדילול מל טכנופלסמהון המניות של  57.89%אשר היווה במועד ההקצאה 

דולר  אלפי 500של  בסך נוסף סכום לבנקים 3פטישי איתמר מר העביר ההסדר במסגרת

לבנקים בניכוי סכום ההשקעה ובניכוי הסכום  טכנופלס חוב"(. הנוסף הסכוםארה"ב )"

מהון  16% -כ אשר היווה  בשיעור טכנופלס למניות הומרו"( לבנקים החוב יתרתהנוסף )"

                                                 

 מנכ"ל טכנופלס. 1
הייתה  2006. עד לשנת ניהול בע"מ שרם פודים קלנר-פטישי היה"( קווסט-ניו)" בע"מ קווסט-שמה הקודם של ניו 2

 . קווסט לנהל את השקעות טכנופלס-אשר על פיו התחייבה ניו קווסט-טכנופלס קשורה בהסכם ניהול עם ניו
 יו"ר דירקטוריון טכנופלס עד למועד השלמת עסקת ההסדר. 3
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הגבלת  ללא, לקבל זכאים יהיו הבנקיםכי  נקבע, בנוסף. 4בדילול מלא טכנופלסהמניות של 

 EXITשל אירוע במקרהזמן, 
 במועד טכנופלסעל ידי  שהוחזקומחברות הפורטפוליו  באחת 5

 בגין כאמור EXIT באירוע טכנופלס מהכנסות 15% - ל השווה סכום, העסקה השלמת

, בניכוי הוצאות ישירות העסקהבמועד השלמת  טכנופלסמוחזקות על ידי  שהיומניות ה

 "(. לבנקים נוספת תמורה)" EXIT -בקשר עם ביצוע ה  טכנופלסשהוציאה 

 נוספת לתמורה התחייבות קיימת, הדיווח למועד נכון, בגינן אשרהפורטפוליו  חברות

 שוטפות לא התחייבויות במסגרת בנקאיים לתאגידים תיוכהתחייבו הרשומהלבנקים, 

-Tav -ו  .Latent Image Technology Ltd., Sagarmatha Ltd: הן החברה של הכספיים בדוחותיה

Tech Ltd.. 

 31 ליום החברה שלהכספיים  לדוחות 9 באור ונוספים אודות עסקת ההסדר רא לפרטים

מיידי שפרסמה  דוח"(, השנתיים הכספיים הדוחות)"המצורפים בפרק ג'  2017 בדצמבר

, דוח מיידי מתקן שפרסמה )2006-01-142501)אסמכתא  2006בנובמבר  26ביום  טכנופלס

 20 מיום מתקן מיידי דוח(, 2006-01-160024)אסמכתא  2006בדצמבר  11ביום  טכנופלס

 31ביום  טכנופלסשפרסמה  מיידיים ודוחות(, 2006-01-167788)אסמכתא  2006 בדצמבר

 בדיווחים האמור(. 2006-01-176440אסמכתא ו 2006-01-178210)אסמכתא  2006בדצמבר 

 .הפנייה של דרךעל  מובא כאןאלו  מיידיים

  מהותי בהיקף נכסים של ומכירה רכישה .1.3

 -, חתמה החברה על הסכם עם מספר בעלי מניות ב 2015במאי  11ביום  .1.3.1

Sagarmatha "(למכירת כמחצית סגרמטה" -" ו הרוכשים ,)בהתאמה "

 סגרמטה. מאחזקותיה בחברת 

( תשלום ראשון במזומן בסך של 1להסכם ישלמו הרוכשים לחברה: ) בהתאם

( תשלום תלוי ביצועי רווחיות של 2ש"ח, במועד השלמת העסקה; ) 1,400,000

( 3דולר ארה"ב; וכן ) 200,000בסכום כולל של עד  2016 -ו  2015לשנים  סגרמטה

או נכסיה או  טהסגרמרכישת כל או רוב מניות תשלום מבוסס הצלחה במקרה של 

 עסקתשלה וזאת בתוך שלוש שנים ממועד השלמת העסקה )"הקניין הרוחני 

                                                 

מהון המניות המונפק  6.93%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, לבנק לאומי הונפקו  7.38%פועלים הונפקו  לבנק 4
 מהון המניות המונפק של החברה. 1.9%של החברה ולבנק הבינלאומי הראשון הונפקו 

 של הנכסים כל של אשהי דרך בכל הקניה או השכרה, מכירה( 1)עם הבנקים מוגדר כאחד מאלה:  בהסכם EXITאירוע  5
 רישיון הענקת( 2; )פורטפוליו חברת אותה של נכסיה עיקר של הקניה או השכרה, מכירה או, טכנופלס של פורטפוליו חברת
; פורטפוליו חברת אותה של נכסיה לעיקר ביחס או( רוחני קניין)כולל  פורטפוליו חברת של נכסיה לכל ביחס בלעדי עולמי

 לתאריך נכון בה המניות בעלי גם שהם פורטפוליו חברת אותה של המניות בעלי ידי על פורטפוליו חברת של מכירתה( 3)
 סדרת או זו מכירה שלאחר כך הנוכחיים המניות בעלי ידי על מכירות של סדרה או"(, הנוכחיים המניות בעלי)" זה מזכר

, מיזוג( 4; )פורטפוליו חברת אותה של המונפקות ממניותיה 33% - מ בפחות יחזיקו הנוכחיים המניות בעלי, המכירות
 האיחוד, המיזוג של היחידה מטרתו אם)למעט  לתוכו או כלשהו אחר גוף עם פורטפוליו חברת של מחדש ארגון או איחוד

 כתוצאה אשר, בזו זו הקשורות עסקאות של בסדרה או אחת בעסקה(, החברה של מענה את לשנות היא מחדש הארגון או
 בפחות יחזיקו, העסקאות לסדרה או לעסקה קודם פורטפוליו חברת אותה של המניות בעלי שהיו מי, מהן או ממנה

 הארגון או האיחוד, המיזוג מן כתוצאה שנוצרת החברה של או חברה אותה של המונפק ההון מן( 50%) אחוזים מחמישים
 שינבעו הכנסות( 6; )פורטפוליו חברת אותה של ערך ניירות של פורטפוליו חברת ידי על הנפקה/או ו מכירה( 5; )מחדש

 או; פורטפוליו חברת שמחלקת דיבידנד( 7'; )ג צד כנגד שהגישה, הסגירה מועד לפני שעילתה, משפטית מתביעה לטכנופלס
 נכסי למכירת עסקה של בדרך לרבות(, ממנו חלק כל)או  טכנופלס של הקיים הפורטפוליו תיק כל למכירת עסקה( 8)

  הזכאות הינה מתוך התמורה, בניכוי הוצאות עסקה, לרבות מס המשולם בקשר עם העסקה. .פעילותה/או ו טכנופלס
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"(. סכום התשלום מבוסס הצלחה נקבע כתלות במחיר עסקת הרכישה הרכישה

  ובמועדה.

דולר  50,000החזר חד פעמי בסך של  יםבנוסף, הוסכם שהחברה תשלם לרוכש

 2016 -ו  2015לא תעמוד בתנאי רווחיות לשנים  סגרמטה"ב במידה שחברת ארה

בעקבות אי עמידה בתנאי הרווחיות כאמור, שילמה החברה  שהוגדרו בהסכם. כפי

אלפי דולר ארה"ב  50את ההחזר החד פעמי בסך  2018במרץ  14 -ו  13ביום 

 לרוכשים.

 362 -)כ ש"ח  1,400,000בסך של  לאחר החתימה על ההסכם, התשלום הראשון

החברה שילמה דמי תיווך  .העסקה הועבר במלואו לחברה בגיןפי דולר ארה"ב( אל

 אלפי דולר ארה"ב(. 16 -אלפי ש"ח, לפני מע"מ )כ  56בגין המכירה בסך של 

( 2)'ב7גם באור  ראולפרטים נוספים בקשר עם מכירת האחזקות האמורות, 

באפריל  20של החברה מיום  גם דיווחים מיידיים ראו .השנתייםלדוחות הכספיים 

-2015-01, 2015-01-003324)אסמכתאות  2015במאי  12 -ו  2015באפריל  29, 2015

האמור בדיווחים מיידיים אלו מובא כאן על דרך (. 2015-01-017523, 008568

 ההפניה.

 טכנופלס של האחזקות מבנהתרשים   .1.4

נכון למועד הדוח טכנופלסשל  האחזקות מבנהלהלן תרשים המפרט את 
6

: 

                                                 

למניות אותה  ההמירותהאחזקה מפורטים מתוך ההון המונפק של החברה הרלוונטית מבלי להתחשב בזכויות  שיעורי 6
, השנתיים הכספיים כפי שמוצג בדוחות האחזקות כולל אך ורק חברות אשר שווי אחזקות טכנופלס בהן, מבנהחברה. 

 להלן(. 13.3גבוה מאפס )ראו סעיף 
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 להלן. 13.3אה פירוט בטבלה בסעיף רלירד, -שטייניץ של המונפק המניות מהון 13% - ב מחזיקה)*( 
 

)ב( להלן.15.2סעיף  וראלפרטים מהון המניות המונפק של נייקסט,  39.4% - פרסום הדוח, החברה מחזיקה בכ)**( נכון למועד 

)*( 

*(*) 
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 :בדוח זהלהלן מקרא של קיצורי שמות החברות המופיעים בתרשים ו

 "סגרמטה "- Sagarmatha Ltd. 

 "טק-טב  "- Tav-Tech Ltd. 

 "נייקסט "- Nicast  Ltd. 

 "ליט "- Latent Image Technology Ltd.  

 "מ בע טכנולוגיות.לד. די -" לד-די"- D-Led Technologies Ltd. 

 "מ בע קומפיולאב -" קומפיולאב"- CompuLab Ltd. 

 "טי גרופ בע"מ -סייפ -" סייפטי- Safe-T Group Ltd. 

 "רפידאקס "- RapidX Ltd. 

 תחום הפעילות  .2

 הן בהם בתחומים טכנולוגיים יתרונות בעלות בחברות השקעות -אחד  פעילות תחום טכנופלסל

 . פועלות

גם תחל לבחון כי החברה , החליט דירקטוריון החברה 2018בינואר  28 לאחר תקופת הדוח, ביום

 השקעות בחברות ובמיזמים העוסקים בתחום הסייבר ובכלל זה בתחום טכנולוגיית הבלוקצ'יין

 . מימוש אחזקותיה העיקריותחן אפשרויות לותב

התיאור להלן מתאר את פעילות החברה בתקופת הדוח ובתקופה שקדמה למועד החלטת 

 להלן. 20. לפרטים נוספים ראה סעיף הדירקטוריון כאמור לעיל

השקעותיה בחברות אשר השלימו את שלב המחקר והפיתוח או  עיקר את ממקדת טכנופלס

שלו, וכן בחברות אשר נמצאות בשלב המכירות, והינן בעלות תזרים  מתקדם בשלבנמצאות 

 "(. הפעילות תחוםמזומנים חיובי )"

עתירות טכנולוגיה הפועלות בתחומים של תקשורת,  בחברות טכנופלסהתמקדו השקעות  בעבר

 טכנופלסהחברות אשר בהן השקיעה  מרבית, תוכנה, אלקטרוניקה ואינטרנט. רפואי מכשור

פיינו בתהליך פיתוח מתמשך, בצורך לגייס כספים פעם אחר פעם למימון המחקר התא בעבר

 .והפיתוח שלהן, מימון מאמצי השיווק שלהן וכן מימון פעילותן השוטפת

 ". המוחזקות החברות" או "הפורטפוליו חברות" להלןיכונו  טכנופלסחברות אשר בהן השקיעה 

 פעילות בתחום הפועלות לחברות או מוגדר גמגבילה את השקעותיה לחברות מסו אינה טכנופלס

. פטנטים מגובי בהכרח אינם אשר, טכנולוגיים יתרונות בעלות בחברות גם משקיעה אלא, מוגדר

 Know) הרלבנטי בתחום ייחודיים ומומחיות בידע, היתר בין, ביטוי לידי באים אלה יתרונות

How הון אנושי בעל התמחות ויכולות ספציפיות בתחום, וכן ידע ומומחיות באינטגרציה ,)

 מורכבת של טכנולוגיות קיימות. 

 לעת מעת שנקבעיםלקריטריונים כפי  בהתאם טכנופלסהשקעה נבחן לגופו על ידי  של מקרה כל

 . טכנופלסריון וטקרדי ידי על
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 במניותיהטכנופלס ועסקאות מהותיות השקעות בהון  .3

לגבי השקעות בהונה של טכנופלס, ושל עסקאות מהותיות  , למיטב ידיעת החברה,להלן פירוט

 ועד למועד פרסום דוח זה: 2016בינואר  1החל מיום במניותיה, אשר בוצעו 

 ., פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקת מניות בדרך של זכויות2015 בדצמבר 28ביום  .3.1

, התקבלו בידי החברה 2016בינואר  19האחרון לניצול הזכויות שחל ביום  ליוםעד 

 -מניות רגילות ו  1,960,685יחידות זכות, קרי  15,082 -הודעות לניצול זכויות לרכישת כ 

. התמורה המיידית )ברוטו(, 2016בדצמבר  31כתבי אופציה למימוש עד ליום  980,343

מליון ש"ח. הוצאות הנפקה בקשר עם ניצול  3.25 -בגין ניצול הזכויות הסתכמה בכ 

 אלפי ש"ח(. 47 -אלפי דולר ארה"ב )כ  12 -הזכויות הסתכמו בכ 

מניות  1,042,893י.אפ.ג'י נחתם הסכם רכישת מניות לפיו מכרה א ,2017ביולי  19ביום  .3.2

 ש"ח 2,085,786( תמורת סך של "גב-אל)"גב החזקות בע"מ -רגילות של החברה, לאל

 2017ביולי  20ידי של החברה מיום יבעסקה מחוץ לבורסה. לפרטים נוספים ראו דיווח מ

 ( המובא בדוח זה על דרך ההפניה. 2017-01-075285)אסמכתא 

( בע"מ, באמצעות אתו שוקי הון שותפות 2015, רכשה אתו ניהול )2017בנובמבר  15ביום  .3.3

מניות, אשר היוו, נכון  1,886,344 מוגבלת, בעסקאות רכישה בבורסה ומחוץ לבורסה,

לפרטים נוספים ראו דיווח מהון המניות המונפק של החברה.  18.5% -למועד הרכישה, כ 

( המובא בדוח זה 2017-01-101014)אסמכתא  2017 בנובמבר 16ידי של החברה מיום ימ

 .על דרך ההפניה

במסגרת ספים גב ורוכשים נו-לאל, מכרה אינפיניטי 2017בדצמבר  18 -ו  13בימים  .3.4

 -, כ נכון למועד המכירה ,מניות, אשר היוו 1,308,526מחוץ לבורסה,  ת מכירהאועסק

מניות, אשר  308,526גב רכשה במסגרת זו -אל מהון המניות המונפק של החברה. 12.8%

לפרטים נוספים ראו  מהון המניות המונפק של החברה. 3% -היוו, נכון למועד הרכישה, כ 

 )אסמכתא 2017 בדצמבר 20ומיום  2017בדצמבר  14של החברה מיום  יםידיימ יםדיווח

בדוח זה על דרך  ים( המובאבהתאמה 2017-01-114499ואסמכתא  2017-01-112309

 ההפניה.

גב לפיו תמכור אינפיניטי -נחתם הסכם בין אינפינטי לבין אל ,2017בדצמבר  21ביום  .3.5

 7.48% -כ , אשר היוו, נכון למועד המכירה, דאז גב את יתרת אחזקותיה בחברה-לאל

 25של החברה מיום  ידייממהון המניות המונפק של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח 

 המכירה ( המובא בדוח זה על דרך ההפניה.2017-01-116131)אסמכתא  2017בדצמבר 

החברה ראו דיווחים מיידים של  . לעניין זה2018בפברואר  5הושלמה ביום  האמורה

 (2018-01-012571ואסמכתא  2018-01-012574)אסמכתא  2017בפברואר  6מיום 

 . בדוח זה על דרך ההפניה יםהמובא

 ., פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקת מניות בדרך של זכויות2018בינואר  29ביום  .3.6

, התקבלו בידי החברה 2018בפברואר  21עד ליום האחרון לניצול הזכויות שחל ביום 

 -מניות רגילות ו  2,033,423יחידות זכות, קרי  29,049 -הודעות לניצול זכויות לרכישת כ 

"(. זכויות הנפקת)" 2021בדצמבר  31( למימוש עד ליום 2כתבי אופציה )סדרה  2,033,423

והוצאות  ש"חליון ימ 2 -טו(, בגין ניצול הזכויות הסתכמה בכ התמורה המיידית )ברו
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ראו דיווחים של  ,לפרטים נוספים דולר ארה"ב. פיאל 17 - בכ צפויות להסתכםההנפקה 

 2018בפברואר  22( ומיום 2018-01-010132)אסמכתא  2018בינואר  29החברה מיום 

 שלזכויות  ניצוללעניין ( המובאים בדוח זה על דרך ההפניה. 2018-01-018025)אסמכתא 

)אסמכתא  2018בפברואר  22עניין בחברה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום הבעלי 

 .מובא בדוח זה על דרך ההפניהה (2018-01-018121

 חלוקת דיבידנד .4

  טכנופלס לא חילקה כל דיבידנד מאז הקמתה, ולא אימצה מדיניות חלוקת דיבידנדים.

 טכנופלסמידע כספי לגבי פעילות  .5

)באלפי דולר  2015 -ו  2016, 2017להלן נתונים מתוך דוחותיה הכספיים של טכנופלס לשנים 

 ארה"ב(:

 2017 2016 2015 

 2,395 252 235 בדצמבר( 31חודשים שהסתיימו ביום  12ההכנסות ) סך
 1,107 2,173 927 בדצמבר( 31חודשים שהסתיימו ביום  12סך ההוצאות )

 1,288 (1,921) (692) בדצמבר( 31חודשים שהסתיימו ביום  12רווח נקי )הפסד( )
 10,132 8,949 8,566 בדצמבר( 31)ליום  הנכסים סך
 1,064 1,016 1,192 בדצמבר( 31)ליום  ההתחייבויות סך

 9,068 7,933 7,374 בדצמבר( 31הון עצמי )ליום 
 10,132 8,949 8,566 בדצמבר( 31סך המאזן )ליום 

 2 -ו  1ראו סעיפים  דוחה בתקופת החברה פעילות תוצאות אודות נוספים והסברים לפרטים

 לדוח זה. 'ב לפרק

  טכנופלססביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  .6

כלכלית של -להלן תיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות העיקריות בסביבה המקרו

על מהותית להיות להם השפעה  עלולהוהערכתה,  טכנופלס, אשר למיטב ידיעת טכנופלס

 . , והשלכותיהןטכנופלסהתוצאות העסקיות או ההתפתחויות ב

 7ההון בארץ שוק .6.1

. בשנה הקודמת 4% - המשך לירידה של כב 2% -בכ  35 - מדד ת"א ירד 2017בשנת 

לירידת המדד תרמו המשך הירידות במניות חברות התרופות שקיזזו עליות בולטות 

טאואר, פרוטרום וסודה סטרים.  כגוןרות חבבמניות הטכנולוגיה ובמניות התעשייה של 

 .22% -בכ  35 -( עלה מדד ת"א 2017-2013בחמש השנים האחרונות )

מהריבית הנמוכה  תלהנובזכות מניות הנדל"ן שממשיכות  20% - עלה בכ 90 - מדד ת"א

 -במשק ומניות ההייטק הדואליות שנהנו מהעליות בנאסד"ק. מאידך, מדד ת"א 

SME60, בחמש השנים האחרונות  .5% -ירד בכ  ,לשיא כל הזמנים 2016בדצמבר  הגיעש

 , בהתאמה.65% -ובכ  50% -בכ  SME60 -ומדד ת"א  90 -עלו מדד ת"א 

בסיכום שנתי, מחזור המסחר בשוק המניות )בבורסה ומחוצה לה, כולל תעודות סל בשוק 

                                                 

 .2017מתוך חוברת הסקירה השנתית של הבורסה לניירות ערך לשנת  7
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מהמחזור  11% -בכ  גבוהמיליארד שקל ביום,  1.4 -ממוצע של כ להמניות( הסתכם 

 900 -מוצע בשוק אגרות החוב עמד על כ מהמסחר ה הממוצע בשנה הקודמת. מחזור

 מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת. 8% -בכ גבוה ש"ח ביום,  מיליון

 11.3 -בהיקף גיוסי ההון בשוק המניות בארץ והוא הסתכם לכ  עלייהנרשמה  2017בשנת 

 74% -כ של  עלייהמיליארד ש"ח,  8 -מיליארד ש"ח. סך ההנפקות לציבור הסתכם בכ 

 -כ של  עליהש"ח,  דמיליאר 2.6 -וסך ההקצאות הפרטיות הסתכם לכ  2016ומת שנת לע

 .אופציות יוהיתרה בגין מימוש 2016לעומת שנת  72%

, 2016בלבד בשנת  הנפקות ראשוניות 3לעומת הנפקות ראשוניות  17בוצעו  2017בשנת 

 .חברות מעטפתחברות באמצעות הכנסת פעילות לתוך  2והצטרפו לבורסה 

זרות( באמצעות אגרות חוב הסתכם  נדל"ן מניב ידי חברות חדשות )רובן חברות-גיוס על

 .2016ש"ח בשנת  ארדימיל 2.4 -כ  ש"ח, לעומת ארדימיל 6.8 - בכ 2017בשנת 

למצבו של שוק ההון בארץ השפעה אפשרית על מצבה הפיננסי של טכנופלס, הן בנוגע 

להמשך פעילותה ולביצוען של השקעות המשך ליכולתה של טכנופלס לגייס הון נוסף 

והשקעות חדשות והן ליכולת של חברות הפורטפוליו לנצל את שוק ההון הישראלי לגיוס 

 כסף באמצעות הנפקה ראשונה לציבור.

  8טק וההון סיכון בישראל-ימצב שוק ההי .6.2

רו נסג 2017הייתה שנת שיא בגיוסי כספים לחברות טכנולוגיה. במהלך שנת  2017שנת 

לעומת  9% -כ מיליארד דולר ארה"ב, עליה של  5.24 -עסקאות בהיקף כולל של כ  620

מיליון  7.2 -מיליון דולר ארה"ב לעומת כ  8.5 -. עסקה ממוצעת עמדה על כ 2016שנת 

 דולר ארה"ב אשתקד.

 דולר מיליון 814 -סך הגיוסים של החברות הנ"ל מקרנות הון סיכון ישראליות עמד על כ 

מדעי ו התוכנה ימגזר. 2016על ידן בשנת  שהושקע מזה 25% -בכ  גבוההב, סכום ארה"

 האמורים. את החלק הארי של הגיוסים מהוויםהחיים 

 טכנופלסמידע כללי על תחום הפעילות של  .7

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו  .7.1

תחל כי החברה , החליט דירקטוריון החברה 2018בינואר  28 לאחר תקופת הדוח, ביום

השקעות בחברות ובמיזמים העוסקים בתחום הסייבר ובכלל זה בתחום גם לבחון 

. התיאור להלן מימוש אחזקותיה העיקריותותבחן אפשרויות לטכנולוגיית הבלוקצ'יין 

מתאר את פעילות החברה בתקופת הדוח ובתקופה שקדמה למועד החלטת הדירקטוריון 

  להלן. 20סעיף  כאמור לעיל. לפרטים נוספים ראה

, מדיניות ההשקעה של טכנופלס מבוססת על עקרון של השקעה בעיקר הדוחלמועד  נכון

, לרבות יתרונות אשר אינם פועלות הן בו בתחום יםטכנולוגי נותיתרו בעלותבחברות 

                                                 

  .online.com-www.ivc -, אשר ניתן למוצאו באתר האינטרנט של המרכז 2017לשנת   IVC-מתוך תקציר נתוני סקר ה  8
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באים לידי ביטוי, בין היתר, בידע ומומחיות  אלהבהכרח מגובי פטנטים. יתרונות 

 וביכולות בהתמחות המחזיק אנושי הון(, Know Howייחודיים בתחום הרלבנטי )

. קיימות טכנולוגיות של מורכבת באינטגרציה ומומחיות ידע וכן, בתחום ספציפיות

 יםתזר ובעלות צומחותעד בינוניות,  קטנותבחברות  השקעותמתמקדת בביצוע  טכנופלס

, אשר ההשקעה בהן תאפשר את החזר השקעתה של טכנופלס בטווח חיובי מזומנים

על  ושמירה הקיימות השקעותיה להשבחתהקצר או הבינוני. במקביל, פועלת טכנופלס 

פעילותה לשימור אחזקותיה בחברות  במסגרת. הפורטפוליו בחברות אחזקותיהשיעור 

הפורטפוליו, מבצעת טכנופלס מעת לעת השקעות המשך בחברות האמורות לצורך מניעת 

 כמו. ישייםבעלי מניות ו/או צדדים של ידי על בהןדילול אחזקותיה במקרה של השקעה 

 , שומרת טכנופלס על קשר רציף עם נציגי חברות אלו לצורך קבלת מידע על התקדמותכן

 עסקיהן.  

טכנופלס מתמקדת באיתור חברות מטרה קטנות עד בינוניות, צומחות, אשר נמצאות 

השקעות  מבצעתאינה  טכנופלס ככללבשלב של מכירות ובעלות תזרים מזומנים חיובי, 

לשם שמירה על  ,בחברות הזנק, למעט השקעות המשך בחברות הפורטפוליו הקיימות

מימון לצורך ל זקוקותבחברות הזנק אשר השקעות ו בחברות אלה טכנופלסזכויותיה של 

בחינת אפשרות הנפקת מניותיהן בבורסה בארץ ו/או בחו"ל וכן כניסה לבורסות אלה 

 , זקוקות חברות אלההצמיחה בשלבבדרך כלל,  .באמצעות מיזוג לחברות ציבוריות

בכדי לתגבר את מערכי  חוזר להון )חברות אשר נמצאות בשלב מתקדם של מכירות(

את פוטנציאל ייצור מוצריהן על מנת לתמוך בגידול  ולהגדילהשיווק והמכירות שלהן 

משמעותי במכירות. אפשרויות המימון העומדות בפני החברות הנ"ל הינן מוגבלות. מימון 

ידי החברה עצמה ובין -בנקאי כרוך, בדרך כלל, בהעמדת בטחונות מתאימים, בין אם על

ידי בעלי השליטה שלה. יתרה מכך, ההלוואות הבנקאיות אינן גמישות והבנקים -אם על

, ומשום כך הלוותאינם מסוגלים להתמודד עם שינויים פיננסים בלתי צפויים בחברות 

בעלי השליטה מעדיפים בדרך כלל השקעות בהון המניות של החברה או באגרות חוב 

 נות. להמרה, על פני הלוואות בנקאיות מגובות בטחו

, בהיקפים גדולים, אשר עיקר (Private Equity Funds) פרטי הון קרנות מספר קיימות בארץ

עיסוקן הינו איתור, ביצוע וניהול השקעות בחברות בשלבים מתקדמים. קרנות אלה 

מהותיים ומתמקדות בעיקר בחברות הגדולות במשק,  בהיקפיםנוטות לבצע השקעות 

אמיתית לבנקים בכל הנוגע לחברות קטנות עד בינוניות.  כן אינן מהוות אלטרנטיבה-ועל

 Venture Lending) סיכון להון ההלוואה וקרנות( Venture Capital Funds)קרנות ההון סיכון 

Funds ,)שלבי בכל, בלבד טכנולוגיה עתירות בחברותפי רוב -עלאת השקעותיהן  ממקדות 

 אינן אשר, המטרה חברות מרבית של המימון צרכי על עונות אינן ולכן, התפתחותן

 . אלא גם חברות בעלות יתרונות טכנולוגיים כמפורט לעיל ",טכנולוגיה"עתירות  בהכרח

בפני חברות המטרה הינה איתור ופנייה למשקיעים  העומדת נוספת מימון אפשרות

הרלבנטיים הינו מצומצם ביותר בהתחשב  הפרטיים המשקיעיםפרטיים, אולם מספר 

עה הנדרש. יתרה מכך, במרבית המקרים המשקיעים הפרטיים הינם בהיקף ההשק

 ידם בחברה. -פאסיביים ואין להם ערך מוסף מעבר להון המושקע על



 

12 

 

 בפני העומדות, המימון אפשרויותביקוש על היצע  עודףסבורה, אם כן, כי קיים  טכנופלס

 לפן הנוגע בכל הן, המטרה לחברות מענה שתתנה, בינוניות עד קטנות צמיחה חברות

, ועוד זאת. אלטרנטיבי למימון נזקקות הן כך ומשום, הניהולי לפן הנוגע בכל והן הפיננסי

 תנאי כי טכנופלס מעריכה, לעיל כמפורט אלה לחברות המימון מקורות מיעוט לאור

 באמצעות אם ובין בהון בהשקעה מדובר אם בין, כאמור לעיל האלטרנטיבי המימון

 . לטכנופלס מאוד אטרקטיביים יהיו ,סוגיהן על חוב אגרות

בהשקעות הון  מתאפיין זה שענףבחברות עתירות טכנולוגיה,  ההשקעות לענף הנוגע בכל

 דורשים, גבוה עסקי סיכון לקיחת תמורת. סיכון עתירות, לרוב, שהינןבפעילויות עסקיות 

. התשואה הגבוהה אותה ידרוש השקעתם על גבוהה פוטנציאלית תשואה המשקיעים

 בהון משקיעים שידרשו מזה יותר)גדול  גדול חלק בקבלת כלל בדרך תתבטאהמשקיע 

, אך עשוי לבוא לידי ביטוי בתנאים אחרים בהשקעה, החברה על מהבעלותסיכון( -נמוך

 על הכספים בקבלת עדיפות/או וכגון החזר שוטף של השקעתו או זכויות כלכליות בחברה 

 . בחברה נוספות להשקעות אופציות או בחברה אחרים מניות בעלי ידי

כאלה הנראות בעלות  הינןידי משקיעי הון סיכון  עללהשקעה  שתיבחרנה החברות

פוטנציאל להתפתח לחברות בעלות החזר כלכלי משמעותי למשקיעים תוך פרק זמן 

 . המשקיע הגוף ידי על שהוגדר

 מהעובדה נובע, מוקדמים בשלבים לוגיהטכנו עתירות בחברות בהשקעה הסיכון

 או)מו"פ(  ופיתוח מחקראשר חלק גדול ממשאביהן מופנה ל בחברות מבוצעת שההשקעה

הכלכלית של המוצר ושל החברה.  להצלחהקידום מכירות ראשוניות, ואין כל וודאות 

 של ראשוניים בשלבים הנמצאתלעיל של השקעה בחברה  כאמורבדרך כלל, במקרה 

עלול לרדת לטמיון במקרה של כשלון  המטרהההון שהושקע בחברת  כל, התפתחותן

מתקדם  בשלבבפיתוח המוצר או שיווקו. במקרה של השקעה בחברות אשר נמצאות 

 . יותר נמוכים, ההשקעה סכום ואמל לטמיון ירד בעקבותיואשר  לכישלוןיותר, הסיכויים 

 הטכנולוגיה בתחום השקעותיהם את זרלפ השואפים משקיעים ישנם, לעיל האמור לאור

רב של חברות, לעיתים אף במגוון תחומים,  מספרידי בניית תיק השקעות הכולל  על

. חלק רחבה בצורה הסיכון את לפזר מנת עלשונים של החברות,  התפתחות ובשלבי

, ןחברות בשלבים הראשונים של התפתחות תהיינהמושקעים הכספים  ןמהחברות בה

 של במקרה, ההשקעה על התשואה אך יותר רב ההשקעה ובדןהסיכון לא ןאשר בה

 בשלב הנמצאות בחברות יהיה ההשקעות של אחר חלק. יותר גבוהה תהיה, הצלחה

מגלמת סיכון נמוך  בהן ההשקעה אשר, רווחים אף ואולי הכנסות בעלות, יותר מתקדם

הה כמו בחברות יותר לאובדן ההשקעה אך התשואה על ההשקעה בהן לא תהיה גבו

  בעלות הסיכון הגדול יותר.

 בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  ינוייםש .7.2

לחברות טכנולוגיה צעירות קשה לגייס כספים לפעילותן בשווי גבוה,  הדוח,נכון למועד 

וזאת עקב ירידה במספר קרנות ההון סיכון הפועלות בארץ בשנים האחרונות, ובשל 

הנטייה של משקיעים פוטנציאליים לקבוע ערך כלכלי נמוך לחברות המשמשות מטרה 

רטפוליו, ומדלל את להשקעה. הערך הנמוך מחד, מקטין את השווי של חברות הפו
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אחזקות טכנופלס בחברות פורטפוליו בהן טכנופלס לא מבצעת השקעות, ומאידך, יוצר 

הזדמנות לטכנופלס להשקיע בשווי נמוך, ובכך להגדיל את חלקה היחסי בהונן של 

 החברות המגייסות. 

 ורמי ההצלחה הקריטיים בתחוםג .7.3

 כמפורט להלן:  ום הינםבתח המעריכה כי גורמי ההצלחה הקריטיים של טכנופלס

  המטרה חברתהיתרונות העסקיים של  את להעריך טכנופלס יכולת (1)

הערכה של ההיבט הטכנולוגי והשיווקי של חברת המטרה ומוצריה הינה קריטריון 

חשוב להשקעה מוצלחת. השקעות טכנופלס מבוססות בדרך כלל על מצגים שמציגה 

בחינת המצגים הינה  (.להלן 8  סעיף גם ראוהחברה בה מתכוונת טכנופלס להשקיע )

לרוב בדיקה עסקית, פיננסית, משפטית ובמידת הצורך גם טכנולוגית. טכנופלס 

נעזרת במידת הצורך בשירותים מקצועיים של יועצים חיצוניים בתחומי הפעילות של 

 להשקיע.  החברות בהן שוקלת טכנופלס

  טכנופלס לרשות העומדות הנזילות רזרבות (2)

נדרשת להון זמין לצורך ביצוע ההשקעות בחברות מטרה פוטנציאליות  טכנופלס

נזקקות לרוב הטכנולוגיה  מתחום חברות שכן, אשר בהן היא מעוניינת להשקיע

 מבצעות הן כן ועל, שלהן המוצר לשיווקמחקר ופיתוח וצורך ללגיוסי הון תכופים 

ידי חברת  על הון. כל גיוס כלכלית לעצמאות מגיעות שהן לפני הון גיוס סבבי מספר

חזקות בעלי המניות המייסדים ובעלי המניות אשר השקיעו אמדלל את  פורטפוליו

מניות אלו משתתפים בגיוס  בעלי אםההשקעה הקודמים אלא  בסבביכספים 

 על לשמורטכנופלס  של הכספים ומזרימים סכומים נוספים כהשקעה. אם ברצונה

. נוספים השקעה בסבבי להשקיע עליה האי הפורטפוליו בחברות ואחזקותיה חלקה

 בסבבי השתתפות לשם, בטכנופלסלעיל, הצורך ברזרבות כספיות  האמורלאור 

. הפעילות בתחום קריטי הצלחה גורם הינו הפורטפוליו חברות של נוספים השקעה

 חלקן אשר בוגרות חברות ברובן הינן, כיום טכנופלס מושקעת בהן החברות כי יצוין

ואינן נדרשות לסבבי גיוס הון נוספים.  כלכלית לעצמאות מכבר זה הגיעו אף

של טכנופלס ודוחות על תזרימי  מאזניההנזילות של טכנופלס, ראו  לרזרבות

 .השנתייםהכספיים  בדוחותיה, בהתאמה 6 -ו  3 בעמודיםהמזומנים 

בכל הנוגע לחברות מטרה צומחות בעלות תזרים מזומנים חיובי, מניחה לרוב 

טכנופלס שהשקעתה בחברת המטרה היא ההשקעה האחרונה שתידרש לחברת 

המטרה לפני החזר השקעתה של טכנופלס ואף לפני מימוש השקעתה, ולכן בחברות 

הראשונית  אלה עיקר ההון הנדרש להשקעה הינו ההון הנדרש לביצועה של ההשקעה

 וההון הנדרש למימוש אופציה, ככל שזו ניתנה לטכנופלס במסגרת העסקה.  

  שליטה ונושאי המשרה של טכנופלסזהות בעלי ה (3)

להוות גורם משמעותי  העשוי שליטה ונושאי המשרה של טכנופלסזהות בעלי ה

של  שליטה ונושאי המשרהשבעלי הככל . לטכנופלסבמשיכת פרויקטים ומיזמים 

הן לשכנע חברות מטרה עשוי הדבר , בתחום הפעילותמוכרים ומובילים  לסטכנופ
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לסייע לחברות פוטנציאליות לבחור דווקא בטכנופלס כאחד מן המשקיעים בה, והן 

 מטרהלאפשר לחברות ה פעילותן, כמו גםביצירת קשרים עם חברות בתחום  מטרהה

 נגישות גבוהה יותר לגיוסי כספים בעת הצורך.

  טכנופלסה העיקריים הקיימים בתחום הפעילות של חסמי הכניס .7.4

דורשת של טכנופלס  חברה הפועלת בתחום הפעילותהפעלת הקמת ו - כוח אדם מיומן

. משך הזמן הנדרש הפעילות של החברהכוח אדם מקצועי ומיומן בעל היכרות עם תחום 

יס כוח משמעותי. חברה המתחילה לפעול בתחום נדרשת לגי הינולהכשרת כוח אדם זה 

וייתכן כי תתקשה לגייסו עקב היעדר היצע מספיק של עובדים מיומנים  ,אדם מתאים

 ומקצועיים דיים או העדר משאבים כספיים לצורך כך.

הון  של טכנופלס נדרש בתחום הפעילות השקעה פעילותלצורך ביצוע  - הון ראשוני

השקעה, הן לצורך השקעה גוף לצורך הקמת הן  היעדר מימון הנדרש. התחלתי משמעותי

במאגר חברות פורטפוליו ראשוני, והן לשם ביצוע סיבובי השקעה נוספים בחברות 

 .גוף השקעה כאמור, עלולים להוביל לכישלון בפעילות הפורטפוליו

בעלי מניות וחברי דירקטוריון  דורשת פעילות בתחום הפעילות - בעלי מניות איכותיים

ומתחום שוק  איתור ביצוע וניהול השקעותתר, מתחום שהינם בעלי ערך מוסף, בין הי

נם נכס, אשר מסייע ידירקטורים האמורים הלההון. הקשרים שיש לבעלי מניות או 

 להתפתח ולהתקדם. לחברה

הצלחה בתחום הפעילות של החברה תלויה באופן ישיר באפשרות  - קשיים במימוש

רסות בעולם מעדיפות חברות המימוש של האחזקות. הרוכשים הפוטנציאלים ו/או הבו

בעלי הכנסות משמעותיות. לפיכך, נדרשים קרנות ההון סיכון וגופי ההשקעה להמתין 

בממוצע זמן ארוך יותר מבעבר עד למימוש השקעתם, וכך נפגעת התשואה השנתית על 

 ההשקעה וכדאיות הכניסה לתחום יורדת.

לות אשר בידיהן האמצעים בארץ פועלות מספר קרנות הון סיכון מובי - תחרות בשוק

לבצע השקעות ולגייס קרנות המשך. כמו כן, קרנות מובילות בעולם משתתפות באופן 

תדיר בהשקעות בחברות טכנולוגיה ישראליות. בנוסף קיימים מספר רב של גופי השקעה 

מקומיים המשקיעים בהון פרטי, וכן גופי השקעה זרים הפועלים בישראל, המחפשים 

וטנציאל להשקעה ולצמיחה. בשנים האחרונות נוספו בעלי ממון פרטיים חברות בעלות פ

 המחפשים אף הם הזדמנויות השקעה בחברות צומחות ורווחיות.   

 אופן ביצוע השקעות בחברות המוחזקות .8

 קריםובמ השוטף מעורבות בניהול הפורטפוליו חברות במרבית לטכנופלס אין ,הדוחלמועד  נכון

 לטכנופלס אין אף, נמוך בשיעור הינן טכנופלס של אחזקותיה בהם במקומות בייחוד, מסוימים

, זאת עםת הפורטפוליו. ורחבב תחויותתפוהה הפעילויות על שוטף מידע לקבלת חוזית זכות

 בדירקטוריון לכהונה מטעמה דירקטור למנות טכנופלס זכאית בחלק מחברות הפורטפוליו

 עם בקשר, הדוח. מדיניות טכנופלס נכון למועד או משקיף בדירקטוריון הפורטפוליו חברת

 דירקטור מינוי ידי על המטרה חברות בניהול מעורבת להיות הינה, מטרה בחברות השקעותיה

 מתנאי כחלק, קבלה ידי על וכן, המטרה חברת בדירקטוריון לכהונה מטעמה יותראחד או 
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מעורבותה של  היקף. מידע וזכויות ווטו זכויות כגון בחברה נוספות ניהול זכויות של, העסקה

 . הנדונה העסקה של ובנסיבותיהטכנופלס בניהול החברה כאמור לעיל תלוי באופי ההשקעה 

נת טכנופלס ובה מתכו שמציגה החברהם קעות טכנופלס מבוססות בדרך כלל על מצגישה

עסקית, מסמכים הנוגעים לזכויות קנייניות )ככל  להשקיע. מצגים אלה כוללים לרוב תוכנית

ידי הנהלת טכנופלס. -ות באותה עת או בכלל( וחוזים מהותיים, והם נבדקים עלימשאלה קי

אינה מבצעת בעצמה בדיקה של היתכנות הטכנולוגיה או הרעיון שבבסיס , טכנופלס בדרך כלל

רך וככל שהדבר רלוונטי, עה. במידת הצועדת להשקוימה ברהשל החים הפיתוח או המוצר

יהם המקצועיים של יועצים ספציפיים בתחומי הפעילות של החברות שרותשוכרת טכנופלס את 

 שקיע. להלחברה ע בהן מוצ

הפורטפוליו או בחברות חדשות, מסתמכת טכנופלס על  חברותבאשר השקעה לבהחלטה 

 .כנופלס ויועצים מטעמהט ידיל ע, רכותנעליות ומשפטיות אשר לכקיות, כסבדיקות נאותות ע

בדבר התמקדות החברה במימוש  2017בפברואר  7מיום בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה 

לא ביצעה השקעות פעלה החברה למימוש אחזקתה בחברת קומפיולאב ואחזקותיה העיקריות, 

ראו דוח  ,בדבר החלטת הדירקטוריון האמורה ,. לפרטים נוספים2017חדשות במהלך שנת 

ולפרטים נוספים  (2017-01-013701)אסמכתא  2017בפברואר  7יום משפרסמה החברה  מיידי

ראו סעיף  הנפקת מניותיה של חברת קומפיולאב בבורסת הנסדא"קבדיקת היתכנות לבדבר 

  להלן. (כד)15.4

  נוהל קבלת החלטת השקעה בחברת מטרה .8.1

ן, בהתאם לתנאי מדיניות ההשקעה של טכנופלס נקבעת מעת לעת על ידי הדירקטוריו

השוק ומאפייניו באותה עת, להזדמנויות העסקיות הקיימות בו ולמצבה הפיננסי של 

החברה. במסגרת קביעת מדיניות ההשקעה כאמור, קבע הדירקטוריון כי עסקאות 

אלפי דולר ארה"ב להשקעה ועל סכום השקעות כולל של  100בהיקף העולה על סכום של 

תהיינה כפופות לאישור הדירקטוריון. סכום זה עשוי  אלפי דולר ארה"ב לרבעון 250

 להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הדירקטוריון. 

הליך הבחינה של השקעה פוטנציאלית בכל חברת מטרה כולל בחינה של חברת המטרה 

הפוטנציאלית וסינון ראשוני אשר מבוצע על ידי הנהלת טכנופלס. כל הצעת השקעה, בין 

ת מחברות הפורטפוליו של טכנופלס ובין אם השקעה בחברת אם השקעת המשך באח

מטרה חדשה, נבדקת על ידי הנהלת טכנופלס, אשר בוחנת את אטרקטיביות ההשקעה 

המוצעת והתאמתה למדיניות ההשקעה של טכנופלס באותה עת, כפי שנקבעה על ידי 

 דירקטוריון טכנופלס. 

ת תואמת את מדיניות טכנופלס במקרה בו מחליטה הנהלת טכנופלס כי העסקה המוצע

והינה עסקה שתנאיה ראויים, מכינה הנהלת טכנופלס מזכר השקעה מפורט או מצגת 

הכוללים פרטים לעניין החברה המוצעת, תחום פעילותה ותנאי העסקה המוצעת. כן 

יכללו מזכר ההשקעה או המצגת את חוות דעתה של הנהלת טכנופלס לעניין היתרונות 

ה המוצעת וסיכום הממצאים העסקיים. לאחר הסינון הראשוני, וככל והחסרונות בעסק

אלפי דולר ארה"ב, מועברות כל עסקאות  100שההשקעה הנדונה עולה על סכום של 

 ההשקעה בחברות המטרה לבחינה ואישור של דירקטוריון טכנופלס. 
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השקעות בחברות ובמיזמים גם לבחון החברה להתחיל  דירקטוריוןלאור החלטת 

 8.1 כאמור בסעיף ,זה בתחום טכנולוגיית הבלוקצ'ייןהעוסקים בתחום הסייבר ובכלל 

החליט דירקטוריון החברה לשכור את שירותיהם של פרופ'  ,2018בינואר  28לעיל, ביום 

אמיר הרצברג, מר איציק יצחק מנטין ומר ניסים בראל שהינם מומחים בתחום הסייבר 

יהוו ועדה מייעצת אשר תייעץ להנהלת החברה ולדירקטוריון  היועצים. "(יםהיועצ)"

 . יןי'הבלוקצהסייבר ובתחום השקעות בתחום בנושא  , לפי בקשת החברה,החברה

ש"ח, בתוספת מע"מ  1,000 לתשלום של היועציםבהתאם לתנאי העסקתם, יהיו זכאים 

  .כל אחד מהיועציםכדין, עבור כל שעת עבודה של 

עד ישיבת הדירקטוריון מציגה הנהלת טכנופלס את ההשקעה ותנאיה בפני חברי במו

הדירקטוריון ואלה בשיתוף עם הנהלת טכנופלס, עורכים דיון בעסקה המוצעת ומקבלים 

החלטה אם לאשר את ההשקעה בחברה אם לאו. ההחלטות בדירקטוריון טכנופלס 

 מתקבלות ברוב קולות. 

די הנהלת טכנופלס והדירקטוריון, מוסמכת הנהלת עם אישור העסקה המוצעת על י

טכנופלס להשלים את הליך בדיקת חברת המטרה )ככל שלא הושלם עד לאותה עת( ואת 

המשא ומתן להתקשרות עם חברת המטרה. במקרה בו במהלך המשא ומתן קיימת 

מהותית מהתנאים אשר אושרו כאמור לעיל או במצבה של חברת המטרה כפי  הסטיי

 שהוצג, תובא העסקה המוצעת לאישור נוסף בפני הדירקטוריון.

יצוין כי כל מנגנוני ההחלטה המתוארים לעיל כפופים להוראות הפרק החמישי לחלק 

י משרה השישי לחוק החברות, לעניין עסקאות עם בעלי עניין ועסקאות אשר לנושא

בחברה יש בהן עניין אישי. במקרים כאמור מציג נושא המשרה את עניינו האישי ואישור 

ההשקעה בחברת המטרה כפוף לקבלת האישורים הנדרשים בהתאם להוראות הפרק 

 החמישי לחלק השישי לחוק החברות. 

  זכויות וחובות בחברות המוחזקות .8.2

ת פי הסכמי השקעה, כנגד הקצא טכנופלס בחברות הפורטפוליו מבוצעות עלהשקעות 

מניות או ניירות ערך המירים למניות של אותן חברות ולעיתים על פי הסכמי הלוואה 

המירה למניות או ניירות ערך של חברות הפורטפוליו. תנאי ההשקעה משתנים מחברה 

אחת לשנייה ומסבב גיוס לסבב גיוס, ומושפעים בדרך כלל מאופי החברה, מהשלב בו 

את, משלבי הפיתוח של המוצר, מהרכב המשקיעים, ומהתוכנית העסקית היא נמצ

טכנופלס בעבר, ואשר . בדרך כלל הסכמי ההשקעה שעליהם חתמה המיוחדת לכל חברה

ולמשקיעים עימה, את הזכויות )או החובות(  טכנופלסל חלקם בתוקף גם היום, הקנו

 הבאות לגבי החברה המוחזקת:  

במקרה של המוחזקת עדיפות למחזיקי מניות הבכורה בחלוקת נכסי החברה  (1)

 Liquidationבחברה ) םוכן בחלוקת דיבידנדי פירוק החברה או מכירת נכסיה

Preferences); 

אופציה להשקעת כספים בחברה במחיר שסוכם מראש ואשר, לעיתים, כולל הטבה  (2)

 שווי החברה האמיתי או הצפוי;על ידי מחיר מימוש המשקלל שווי חברה נמוך מ
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( ברכישת ניירות ערך של החברה המוחזקת לפי Pre-Emptive Rightזכות קדימה ) (3)

יחס ההחזקות במניות אותה חברה או מעבר לכך במקרה של אי ניצול זכות זו ע"י 

 יתר בעלי המניות או מקצתם;

העברת מניות בחברה במקרה של Right of First Refusal) )זכות סירוב ראשון  (4)

 המוחזקת למעט העברות לנעברים מותרים;

זכות למניעת דילול )מלא או חלקי(, במקרה בו ההשקעות הבאות באותה חברה  (5)

מוחזקת נעשות במחיר המשקף שווי חברה נמוך יותר מהשווי בו בוצעה ההשקעה 

 ;(Anti Dilutions Rightsטכנופלס )על ידי 

(, Tag Along)המוחזקת מניות ע"י המייסדים של החברה  זכות הצטרפות למכירת (6)

 ין;יעור משתנה לפי העניבש

המוחזקת חובת מכירת המניות במקרה של מיזוג או מכירת מרבית נכסי החברה  (7)

 (;Bring Alongאו מכירת מניותיה לצד ג' )

 הגבלות על מכירת מניות על ידי המייסדים של החברה המוחזקת. (8)

את ישנם מקרים שבהם הסכם ההשקעה אינו כולל את התנאים הנ"ל או עם זאת  יחד

נכון למועד פרסום הדוח, סוג ההשקעות בהן מעורבת . חלקם או כולל תנאים אחרים

טכנופלס בתחום הפעילות הן השקעות אשר אינן בעלות סממנים בולטים כמפורט לעיל 

סגרת השקעותיה את והינן שונות מאוד ממקרה למקרה. טכנופלס שואפת לכלול במ

 התנאים הבאים:

זכות לקבלת "החזר השקעה" על בסיס שוטף, בדרך של דמי ניהול, חלוקת  ( 1)

דיבידנדים שוטפת )בחברות בעלות תזרים מזומנים חיובי( תשלומי ריבית שוטפים, 

 או כל מנגנון אחר הכולל תשלומים על בסיס שוטף לטכנופלס מחברת הפורטפוליו.

וט לשמירה על האינטרסים של טכנופלס בחברת המטרה וייצוג זכויות מיע (2)

 בדירקטוריון.

אופציה מוגבלת בזמן להגדלת אחזקותיה של טכנופלס במקרה של הצלחת עסקי  (3)

 חברת המטרה.

 קריטריונים עיקריים להשקעה .8.3

 הבאים: הקריטריונים העיקרייםבעיקר על פי את יעדי השקעותיה בוחנת  טכנופלס

 החזר ההשקעהיכולת  (1)

יכולתה של טכנופלס לקבל החזר על השקעתה בחברת המטרה בהקדם האפשרי, 

בין אם על ידי דמי ניהול, דיבידנדים או ריביות שישולמו לה ובין אם על ידי יכולת 

מימוש על ידי מכירה של אחזקותיה בחברת המטרה. לאור זאת מייחסת טכנופלס 

עובדה שחברה כאמור הינה בעלת חשיבות לשלב שבו נמצאת חברת המטרה ול

 תזרים מזומנים חיובי.

 



 

18 

 

 ההיבט הניהולי (2) 

הנהלת של  ההוא יכולת טכנופלסנוסף וחשוב בהחלטת ההשקעה של  קריטריון

להגדיל את שיעור , חברת המטרהאו אנשי מפתח אחרים לנהל את  חברת המטרה

אליהם וכן צמיחת חברת המטרה, לאתר שווקים חדשים ולנהל את החדירה 

. בחינת יכולת זו נעשית להגדיל את קצב המכירות ושיעור הרווח של חברת המטרה

בדרך כלל על סמך בדיקת הרקע הניהולי, השיווקי והטכני של הצוות הניהולי 

של החברות, כמו גם על סמך המלצות מגורמים שלישיים ובעיקר על סמך והיזמים 

שהצוות הניהולי של החברה  ככל מיכולתם. טכנופלסהתרשמות של הנהלת 

 מקצועי, מנוסה ומיומן יותר, כך תטה טכנופלס להשקיע באותה חברה.

 ההיבט השיווקי (3)

טיבן של בוחנת את היקף שווקי היעד של המוצרים, קיום תחרות בהם ו טכנופלס

החברות המתחרות, מתוך הנחה שככל שהצורך במוצרים רב יותר וככל שהשוק 

אלו  היבטים. להימכר בהיקפים גדוליםיכויי המוצרים גדול יותר, גדלים ס

משפיעים גם על היקף ההשקעה הדרוש, על הסיכון הכרוך בהשקעה ועל ההכנסות 

 הפוטנציאליות של החברות בהן מוצע להשקיע.

 ,להשקיע באותה חברה. מאידך טכנופלסששווקי היעד גדולים יותר כך תטה  ככל

או שהחברות המתחרות הינן חברות ענק  ככל שהתחרות בשוק נראית רבה יותר

להשקיע באותה  טכנופלסהנהנות מיתרון יחסי באותם שווקים, כך תקטן נטיית 

 חברה.

 ההיבט האסטרטגי (4) 

של החברות בהן מוצע לה להשקיע.  העסקיתבוחנת גם את התוכנית  טכנופלס

לחברה העדפה לביצוע השקעות בחברות שלהן אסטרטגיה עסקית ממוקדת 

ואת מוצרי ההמשך  ים חדשיםקויעד, אופן החדירה לשוהשווקי את זהה המ

בנוסף בוחנת טכנופלס אם האסטרטגיה אשר  שביכולת או בתוכנית החברה לפתח.

אומצה על ידי החברה בעבר בוצעה ובאה לידי מימוש בשיעורי הצמיחה, היקף 

 המכירות ואחוזי הרווח הגולמי. 

 ההיבט הטכנולוגי והקנייני (5) 

 מוצרי החברות בהן מוצע לה להשקיעשל  בוחנת את היתרון הטכנולוגי טכנופלס

לרבות את קיומן של זכויות קנייניות  חברות אלו, של Know How -או את ה 

ורישומן. ככל שהחדשנות והיתרון הטכנולוגי גדולים יותר ו/או ככל שלחברה בה 

חברת להשקיע ב כנופלסט, כך תטה יותר מוגנות מוצע להשקיע זכויות קנייניות

 המטרה האמורה. 

 

 



 

19 

 

 מדיניות מימוש השקעות .8.4

בקשר עם אחזקותיה וכן אין לה אסטרטגיית קבועה לחברה אין מדיניות מימוש ככלל 

ת בהן היא מחזיקה. פוטנציאל המימוש של כל חבר הפורטפוליו מימוש ספציפית לחברות

על אף . צרכיה של טכנופלסול תנאי השוקל ,הוק בהתאם לנסיבות-נבחן אד פורטפוליו

 .2018בינואר  28לעניין החלטת דירקטוריון החברה מיום להלן  20האמור, ראה סעיף 

 הפחתת השקעות .8.5

להלן פרטים אודות חברות בהן השקיעה טכנופלס שעלותן הופחתה במלואה, לרבות בגין 

 : 2017ועד  2015מימושים, במהלך השנים 

 שם החברה
מועד 

 תחום פעילות סיבת ההפחתה ההפחתה
סכום ההפחתה 

 באלפי דולר ארה"ב

 2015 9בע"מ רפידאקס
החלטה על הקפאת 

 פעילות הפיתוח
  232 החיים מדעי

Visonsense 

Corp. 
 99 מכשור רפואי דילול אחזקות החברה 2016

3GVision Inc. 2017 40 אינטרנט ירידה בהיקף פעילות 

  תחרות .9

 :קבוצות למספר לחלק ניתן אותםקיימים מתחרים  טכנופלסשל  הפעילותבתחום 

בכל שלבי הון הסיכון אליו פונות חברות עתירות טכנולוגיה  קרנות - סיכון הון קרנות .9.1

 . להשקעה כמקורהתפתחותן 

בנקים מהווים גופים מממנים בדרך של הלוואות. עם זאת, הבנקים  - בנקאיים תאגידים .9.2

אינם נוהגים להעניק מימון הכרוך בסיכון גבוה מבלי שיבטיחו את החזר המימון על ידי 

בטחונות מספקים. חברות בתחום מתקשות להעמיד את הבטוחות הנדרשות על ידי 

בדרך של הלוואה, ומעדיפות  הבנקים ולעיתים קרובות אף אינן מעוניינות בגיוס כספים

 גיוס הון בדרך של השקעה מגופים מקצועיים. 

, (Private Equity Funds) בארץ קיימות מספר קרנות של הון פרטי - Private Equityקרנות  .9.3

בהיקפים גדולים, אשר עיקר עיסוקן הינו איתור, ביצוע, וניהול השקעות בחברות 

בשלבים מתקדמים. קרנות אלה בדרך כלל מתמחות בתחום פעילות מוגדר של חברות 

מטרה, כגון תעשיה, פיננסים, קמעונאות, בריאות וכדומה. קרנות ההון הפרטי האמורות 

מתמקדות בעיקר בחברות הגדולות במשק, נוטות לבצע השקעות בהיקפים מהותיים ו

 כן אינן מהוות אלטרנטיבה אמיתית לבנקים בכל הנוגע לחברות קטנות עד בינוניות.-ועל

משקיעים פרטיים כוללים משקיעים מכל הסוגים, עם זאת  - (Angelsמשקיעים פרטיים ) .9.4

רוב קבוצה זו מאופיינת בדרך כלל בנטייה להשקיע סכומים נמוכים, באופן יחסי ל

סיכון וזאת כדי  ותעתירהגופים האחרים הפועלים בתחום, ובהשקעה בחברות 

                                                 

הומרה הלוואה שהעניקה החברה לרפידאקס להון מניות של רפידאקס וזאת במסגרת סבב גיוס הון  2017בחודש יולי  9
, נקבע שווי 2017בדצמבר  31, בהתאם להערכת שווי אחזקות החברה ליום 2017בדצמבר  31שביצעה רפידאקס. נכון ליום 

 אלפי דולר ארה"ב. 79 -סבב גיוס ההון האמור והינו עומד על כ אחזקות החברה ברפידאקס בהתאם ל
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שהתשואה על השקעתם תהיה גבוהה תוך הכרה בכך שהסיכון באובדן ההשקעה אף הוא 

 גבוה.

 לרבות באמצעות משרד המדען הראשי.  - סיוע ממשלתי .9.5

ול מתחריה, פועלת מנת לייחד את טכנופלס מ-לעיל, ועל המתוארתכדי להתמודד עם התחרות 

 טכנופלס במספר מישורים:

  טכנופלס מאתרת ופונה לחברות צומחות, קטנות עד בינוניות, אשר אינן מתאימות

 וקרנות ההון סיכון. Private Equity -לפרופיל ההשקעה של קרנות ה 

  טכנופלס מגבשת פתרונות פיננסיים אלטרנטיביים גמישים, המשלבים מרכיבי הון ו/או

"(, פתרונות אשר אינם Tailor Madeציה, ה"תפורים" לצרכיה של חברת המטרה )"חוב ואופ

 מצויים במסגרות הבנקאיות ובגופי השקעה שאינם ציבוריים.

  טכנופלס מציעה לחברות המטרה מסגרת ניהולית המתבססת על הניסיון והידע של

 הנהלת טכנופלס בניהול והובלה של חברות.

  טכנופלס מאפשרת לחברות המטרה להיעזר בניסיון, בידע ובקשרים העסקיים של הנהלת

טכנופלס, הדירקטורים שלה ובעלי מניותיה, במקום שאלה עשויים להועיל לחברת 

 המטרה לקדם את עסקיה. 

 .טכנופלס כגוף השקעה ציבורי, מאפשרת חשיפה של חברת המטרה לשוק ההון 

 ורך רוח במימוש אחזקותיה )לעומת קרנות השקעה שזמן לטכנופלס, כחברת השקעות, א

כן מאפשרת לחברת המטרה למקסם את הפוטנציאל הגלום -פעילותן קצוב מראש(, ועל

 בה ולמצוא את העיתוי האופטימלי למימוש.

 קבוע רכוש .10

 אין בבעלות החברה רכוש קבוע מהותי.

 מוחשיים לא נכסים .11

 ישירה של החברה נכסים לא מוחשיים ו/או קניין רוחני.  בבעלות אין

 הון אנושי .12

 עוץיוי עבודה הסכמי .12.1

 נועה גברת, סמנכ"לית כספיםבשכר, מנכ"ל, מר חן כץ,  עובדים שלושהמעסיקה  החברה

  .אדמיניסטרטיבית ומנהלת"( סמנכ"לית הכספים)" מצליח

 ,"להמנכמועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים. תנאי השכר של  החברהעובדי 

, בנוסף על תשלום השכר, גם יםוהמנהלת האדמניסטרטיבית כולל סמנכ"לית הכספים

"ל המנכ זכאים כןבתשלומים לביטוח מנהלים או קרן פנסיה ו החברההשתתפות של 

וסמנכ"לית המנכ"ל  עבור מחזיקה החברה. השתלמות לקרן וסמנכ"לית הכספים

 . בהוצאותיהם ונושאת סלולרי וטלפון רכב הכספים
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וסמנכ"לית הכספים  החברה"ל מנכ עם החברה של ההתקשרות הסכמי אודות לפרטים

 זה.  לדוח 'ד לפרק 21 תקנה ראו, החברה של

 ויתור שכר הנהלה בכירה .12.2

 ,דאז החברהיו"ר דירקטוריון מר חן כץ, הודיעו מנכ"ל החברה,  ,2017בפברואר  7ביום 

. לפרטים לחברה על ויתור זמני על שכרםמר אייל רוזנטל דאז וסגנו , מר יניר פרבר

  ( לדוחות הכספיים השנתיים.8א')11נוספים ראו באור 

עסקי הפיתוח ה, מונה מר תומר חפץ למנהל 2018בינואר  28לאחר תקופת הדוח, ביום  .12.3

אתו שוקי הון שותפות מוגבלת  מר תומר חפץ את מנהלשל החברה. נכון למועד המינוי 

 28של החברה מיום  דיימישהינה בעלת השליטה בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח 

למען הסר  ( המובא בדוח זה על דרך ההפניה.2018-01-009601)אסמכתא  2018בינואר 

 ספק, יובהר כי מר תומר חפץ אינו זכאי לגמול במסגרת תפקידו.

בתחום הסייבר המועסקים על ידי החברה,  היועציםלפרטים אודות תנאי העסקתם של  .12.4

שת למען הסר ספק, יובהר כי היועצים מועסקים לפי שעה על פי בק לעיל. 8.1 ראו סעיף 

 החברה.

 משרה  נושאי .12.5

 זה.  לדוח 'ד לפרק 21 תקנה ראותנאי העסקה של נושאי המשרה בחברה  אודות לפרטים

 מעביד-בגין סיום יחסי עובד התחייבויות .12.6

 רטרואקטיביות השלמות למעט, מעביד עובד יחסי סיום בגין החברה התחייבויות

 לחברת שוטפים תשלומים ידי על מכוסות, העובד בשכר שינויים של במקרה הנדרשות

 בדוחות הפרשה מבצעת טכנופלס. גמל ולקופות מנהלים ביטוח פוליסת בגין ביטוח

לעובדים שאין  כאמור מכוסות שאינן טכנופלס התחייבויות את המשקפת, שלה הכספיים

 . 1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14 סעיףעמם הסדר לפי 

  ויועצים עובדיםמשרה,  לנושאי ואופציות מענקים .12.7

לנושאי שהעניקה טכנופלס  2015בגין תוצאות פעילות החברה בשנת לפרטים אודות מענק 

 לפרק ד' לדוח זה. 21ראו תקנה  משרה בחברה

 תקנה ראו לנושאי משרה בחברה טכנופלס שהעניקהמותנה אירוע  מענק אודות לפרטים

 זה. לדוח' ד לפרק 21

לפרק ד' לדוח  21לעיקרי הסכמי האופציות שהוענקו לנושאי משרה בחברה ראו תקנה 

 זה. 

 השקעות  .13

 7 - ב ישירות השקעות השנתייםהכספיים  בדוחות מופיעות, 2017בדצמבר  31 ליום נכון .13.1

 דולר אלפי 8,423 - כהרשומה בגינן הינה הכוללת , כשיתרת ההשקעה פורטפוליו חברות

  "ב. ארה
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שליטה  לה אשר אינו מקנהאחזקותיה של טכנופלס בחברות הפורטפוליו הן בשיעור  כלל .13.2

אין לטכנופלס זכות למנות דירקטור מטעמה לדירקטוריון  אף בחלק מהחברותדה פקטו. 

חברת הפורטפוליו. יכולתה של טכנופלס לקבל נתונים על מצבן של מרבית החברות 

ת מאפשר לכל בעל מניות, הינה מוגבלת. המוחזקות, מעבר לאותם נתונים שחוק החברו

לאור זאת הפרטים המובאים בקשר עם חברות הפורטפוליו הינם למיטב ידיעתה של 

ים, יטכנופלס ומבוססים בעיקר על ניתוח השוק הרלוונטי על ידי טכנופלס, דיווחים מייד

ות פרסומים של חברות הפורטפוליו ומידע שנמסר להנהלת טכנופלס על ידי נציגי חבר

 הפורטפוליו. 

 אחזקות שווי אשר הפורטפוליו בחברות טכנופלס השקעות את המפרטת טבלה להלן .13.3

 :מאפס גבוה, השנתייםהכספיים  בדוחותיה שמוצג כפי, בהן טכנופלס
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 שם החברה
"כ סה

 השקעה

 שווי
10הוגן

 

 מועד
 השקעה
 אחרון
 בחברה

 סכום
 השקעה
 אחרון

 שיעור
 ההחזקה

 שיעור
 ההחזקה
 בדילול

 11מלא

 החברה וסטאטוס החברה של פעילותה תחום בדירקטוריון נציגות

   באחוזים "בארה דולר אלפי 

Sagarmatha Ltd. 542 864 
- אוגוסט

ספטמבר 
2000 

300 3.23 2.92 
 משמש טכנופלס"ל מנכ

 הצבעה זכות ללא כמשקיף

 בתחומי חדשניות טכנולוגיות על המבוססות מערכות פיתוחבעוסקת 

 בשלב נמצאת החברה. מלאכותית ובינה( Data Mining) מידע כריית

 .המכירות

Tav-Tech Ltd. 305 1,884 
 דצמבר
2009 

 אין 7.32 12.18 16

 סילון זרם יצירת על המבוססות מערכות ומכירת בפיתוח עוסקת

(. לטכנולוגיה זו וגזים)מים  בלבד טבעיים מרכיבים המורכב

אפליקציות בתחום הרפואי, ובכלל זה לצורכי הטריית פצעים, חידוש 

עור, טיפולי פה, טיפול בכוויות לרבות לצרכים כירורגיים, וכן לתחום 

 .המכירות בשלב נמצאת החברה. טיקהתהאס

RapiDx Ltd. 110 79  22.78 21.91 30 2017יולי 

 "ל טכנופלס מונה כחברמנכ

קבוצת  יע" דירקטוריון

 המשקיעים הראשונה

עוסקת בפיתוח מכשיר רפואי )פלטפורמה(, חד פעמי, אשר נועד 

לאפשר את ביצוען של מגוון בדיקות דם מהירות באופן פשוט, 

אוטומטי וסטרילי, בבית המשתמש ובמרכזים רפואיים וזאת ללא 

 התערבות כלשהי של אנשי מקצוע.

D-Led Technologies 

Ltd. 
861 102 

 ינואר
2010 

861 23.36 22.25 

"ר יומר יניר פרבר )

 - לשעבר הדירקטוריון

בכוונת החברה למנות 

 דירקטור מטעמה בהקדם(

 מכהנים טכנופלס"ל ומנכ

 לד-די בחברת כדירקטורים

לד -לירד. נכון להיום די-לד נמכרה לחברת שטייניץ-פעילות די

לירד -המניות המונפק של חברת שטייניץ מהון 13% -כ  מחזיקה

אשר משווקת גופי תאורה לתאורת פנים וחוץ, תוך התמחות במתן 

פתרונות תאורה לפרויקטים מורכבים, כגון מבני משרדים, מבני 

תעשיה, מגדלי מגורים ובתי מלון. מרבית המוצרים הם מוצרי מדף 

ריק. אלקט-וחלקם מיוצרים או מורכבים במפעל של קבוצת אינטר

 לירד נמצאת בשלב המכירות.-שטייניץ

                                                 

    .12, למעט סייפטי, ראו להלן הערת שוליים מס' , המצורפת לדוח זה2017בדצמבר  31בן יהודה בע"מ ליום פולברניס ברקת ידי -עלשבוצעה שווי של הפורטפוליו ההשווי ההוגן מוערך ומבוסס על הערכת  10
 והמרה של מלוא הזכויות ההמירות למניות חברת הפורטפוליו.בהנחה של מימוש  11
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Compulab Ltd. 1,250 5,362 
 דצמבר
2012 

1,250 14.62 14.62 

"ר יומר אייל רוזנטל )

 - לשעבר הדירקטוריון

בכוונת החברה למנות 

 (דירקטור מטעמה בהקדם

 מכהנים טכנופלס"ל ומנכ

 בחברת כדירקטורים

 קומפיולאב

המחשבים על כרטיס , (Mini PCפועלת בתחום המחשבים הזעירים )

(Computers on Module) ( ומערכות מחשב עתירות ביצועיםAirtop) 

ועוסקת בפיתוח, יצור, שיווק ומכירת מחשבים זעירים, מתקדמים 

וחסכוניים אשר בניגוד למרבית המחשבים הקיימים בשוק, פועלים 

 ללא מאוורר. החברה נמצאת בשלב המכירות.

Latent Image 

Technology Ltd. 
 אין 1.13 1.13 - - 97 -

 נמצאת החברה. זיופים למניעת ייחודית טכנולוגיה פיתחה החברה

 .המכירות בשלב

Safe-T Group Ltd. 83 3512 אין 0.12 0.19 64 2016 יוני 

החברה . אביב-בורסה לניירות ערך בתלחברה בורסאית הנסחרת ב

החברה  .מידע ארגוניעוסקת בפיתוח ושיווק פתרונות לאבטחת 

 .נמצאת בשלב המכירות

 

                                                 

 . 2017בדצמבר  29שווי החברה מוצג לפי שער הנעילה של המניה וכתבי האופציה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, נכון ליום  12
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 :להלן טבלת ריכוז נתונים אודות הערכת השווי .13.4

 

 הנכס
הערכת  מועד

 השווי 

 פי על שווי
 הערכת
 השווי

 השווי מעריך
 פיו על חברה שווי הערכת מודל

 השווי מעריך פעל

 בבסיס ההנחות
 השווי הערכת

 שווי הערכת מודל
 החזקות

 WACCהיוון או  שיעור

Tav-Tech Ltd. 26  1,884 2018במרץ 

 

 בן קלו דה חברת
 "מבע' ושות יהודה

 

חשבון שי  רואה
הינו בעל  פולברניס

 10-11ניסיון של 
שנים בתחום 

הערכות השווי 
הכלכלי  ץוהייעו

לרבות הערכות שווי 
הנדרשות לצורך 

התקינה 
 IFRSהבינלאומית 

 

לפרטים בדבר הסכם 
השיפוי שנערך מול 

השווי, ראה  מעריך
הערכת שווי 

 המצורפת לדוח זה.

 )מכפיל(.  השוואה שיטת

 4.79 - 2017 לשנת הכנסות מכפיל
 התשואה תוחלת שיטת 18.94%

Sagarmatha Ltd. 26  864 2018במרץ 
 )מכפיל(.  השוואה שיטת

 7.27 - 2017 לשנת הכנסות מכפיל
 השווי בהערכת כמתואר 20.44%

RapidX Ltd. 26  השווי בהערכת כמתואר - השווי בהערכת כמתואר 79 2018במרץ 

Latent Image 

Technology Ltd. 
 97 2018במרץ  26

 )מכפיל(.  השוואה שיטת

 1.94 - 2017 לשנת הכנסות מכפיל
 השווי בהערכת כמתואר -

CompuLab Ltd. 26 השווי בהערכת כמתואר 12.36% עתידיים מזומנים תזרימי היוון שיטת 5,362 2018 במרץ 

D-led Technologies 

Ltd. 
 השווי בהערכת כמתואר - 2017 לשנת  EBITDAמכפיל 102 2018במרץ  26
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 :איפיון חברות הפורטפוליו לקבוצות .14

   חלוקה לפי תחומי פעילות

 נאות שווי חברות מספר החברות שמות 

 "ב(ארה דולר)באלפי 

 וציוד החיים מדעי

 :רפואי

, טק-טב

  קסאפידר
2 28.6% 1,963 23.3% 

 10.7% 899 28.6% 2 סייפטי, סגרמטה :תוכנה

 :טכנולוגיה מוצרי
, ליט, )*( לד-די

 קומפיולאב
3 42.8% 5,561 66.0% 

 100% 8,423 100% 7  "כ:סה

  משוער(:כולל חלוקה לפי שלב ההתפתחות )מחושב לפי מחזור מכירות 

 חברות מספר החברות שמות 
 נאות שווי

 ארה"ב( דולר)באלפי 

' מ 1 עד מכירות

 ארה"ב דולר
 0.9% 79 14.3% 1 קסארפיד

' מ 10 עד מכירות

 ארה"ב דולר

טק, -טב, ליט

, סגרמטה

  סייפטי

4 57.1% 2,880 34.2% 

' מ 10 של מכירות

 ומעלהארה"ב  דולר

לד )*(, -די

 קומפיולאב
2 28.6% 5,464 64.9% 

 100% 8,423 100% 7  "כ:סה

 לעיל. 13.3סעיף לד בטבלה ב-תאור הפעילות של די ו)*( רא

  טכנופלסחברות מהותיות המוחזקות על ידי  בדבר פרטים .15

המוחזקות על  מהותיותבדבר החברות ה , למיטב ידיעתה של טכנופלס,פרטיםיוצגו להלן 

חברה מהותית מבחינתה של טכנופלס היא חברה אשר שווי ההשקעה של טכנופלס בה, . היד

או יותר מסך שווי תיק ההשקעות של טכנופלס  10%כפי שהוא רשום בספרי טכנופלס, מהווה 

בחברות המוחזקות, על פי הדוחות הכספיים, או חברה אשר, להערכת טכנופלס, בין היתר, 

ימוש השקעת טכנופלס בה הינו גבוה בשל איכות מוצריה, פוטנציאל המכירות פוטנציאל מ

של מוצריה, מקצועיות הנהלתה, איתנותה הפיננסית, ויכולתה לגייס הון נוסף להמשך 

 פעילותה. 
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 סגרמטה  .15.1

 כללי .א

 על המבוססות מערכותומשווקת  מפתחת"(, סגרמטה"מ )"בע סגרמטה

( ובינה מלאכותית, Data Mining) מידע כריית בתחומי חדשניות טכנולוגיות

 . משרדי סגרמטה נמצאים בכפר סבא. 1999התאגדה בישראל בשנת 

 בסגרמטה טכנופלס ואחזקות השקעות .ב

מהונה המונפק של  3.23% - בכ טכנופלס מחזיקה, הדוחלמועד פרסום  נכון

, מכרה טכנופלס מחצית מאחזקותיה בסגרמטה 2015. בחודש מאי סגרמטה

 בדירקטוריון כמשקיף מכהן"ל טכנופלס מנכ. לעיל 1.3.1סעיף כמתואר ב

 .סגרמטה

  הפעילות תחום .ג

 טכנולוגיות על המבוססות מערכות של והמכירה הפיתוח בתחום פועלת סגרמטה

  .מלאכותית ובינה( Data Mining) מידע כריית בתחומי חדשניות

שיווק על פי  הרגלי צריכה ואוטומציית ניתוחמבצעת  סגרמטהשל  המערכת

מאפייני צריכה אישיים של הצרכנים. לקוחות היעד של סגרמטה, בתחום זה, הנם 

בעיקר רשתות השיווק הקמעונאיות. מוצרי סגרמטה, בתחום זה, מאפשרים 

רגילים  וללקוחותלמועדוני הלקוחות של גופים אלו להציע לחברי המועדונים 

 המותאמים אישית להרגלי הקנייה שלהם.  מבצעים

 מאפשרת( אשר Business Intelligence -)בינה עסקית   BIמערכת פיתחה סגרמטה

לרשתות השונות וליצרנים לבחון את תוצאות קמפיין הקופונים שלהם ולבצע 

לקבל דוחות  כוליםניתוחים סטטיסטייים על כל המידע שנצבר. היצרנים י

יווקיים. מפורטים על ביצועי המוצרים שלהם ברשתות השונות ואלמנטים ש

סגרמטה החלה לשווק את המערכת האמורה בשיתוף פעולה עם רשתות השיווק 

 השונות.

( הינו שוק בעל היקפי הפארמהו המזון רשתות)שוק  סגרמטה של הלקוחות שוק

פעילות גבוהים הן בימי מיתון והן בימי פעילות כלכלית גואה, כך שלתנודות 

 . סגרמטה פעילות על נמוכההמשק השפעה 

 .ירופהבצפון אמריקה וא והפארםרשתות המזון  בתחום מתמקדת מטהסגר

, המתחרים טכנופלס ולהערכתטכנופלס מסגרמטה,  שקיבלה מידע על בהתבסס

העיקריים של סגרמטה הינם בעיקר בתחום משיק של הפצת קופונים לפלחי 

שלמים )כגון: כל הקוראים של עיתון מסוים בסוף השבוע(. זאת בניגוד  אוכלוסיה

לאופי הפעולה של סגרמטה, המציע פילוח לצרכן הבודד, לפי הרגלי הצריכה שלו. 

 ,EYC, Dan Humbi, Amiaמתחרים בולטים בארה"ב בתחום של הקופונים הינם: 

Velasys, Catelina .י"ע, אישי פילוח של הישיר בתחום מתחרהData Mining  ,בדומה 

 . G. Stat , הינה חברת סגרמטה של לפעילותה
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, כי לאחר השלמת פיילוט מוצלח סגרמטה הודיעה, 2010 ספטמבר חודש במהלך

אחת מרשתות המזון הגדולות בארה"ב  ,Food Lionבמספר סניפים של רשת המזון 

 קופונים להפקת ממוחשבות עמדות של פריסה הושלמה, סניפים 1,300 -המונה כ 

 - בכ, סגרמטה של הפרסונליזציה פתרון על המבוססות, שיווקיות והצעות אישיים

 .הרשת בכל הפריסה הושלמה 2013 בשנתסניפים של הרשת.  700

 אימיילים דרך אישיים קופונים קמפיין סגרמטה השיקה ,2013 ינואר בחודש

 .בקנדה הגדולה הפארם ברשת

קמפיין קופונים אישיים ללקוחות  תהשק עלסגרמטה הודיעה  ,2014בחודש מאי 

 ", בשיתוף עם "מגה".Youמועדון "

הודיעה סגרמטה כי הקמפיין השבועי ללקוחות רשת  ,2014בחודש ספטמבר 

, הנשלח באמצעות המייל, מכיל Shoppers Drug Martהפארמה הגדולה בקנדה, 

  סגרמטה.קופונים ומבצעים שהותאמו אישית ללקוחות הרשת על ידי 

 החברה התפתחות שלב .ד

נמצאת בשלב המכירות. עיקר מכירותיה הינן לחברות ישראליות  סגרמטה

מנת למכור -ואמריקאיות, בינוניות בגודלן, בקנה מידה עולמי. סגרמטה פועלת על

 ללקוחות גדולים יותר, כגון רשת מזון גדולה בארה"ב.   

 לסגרמטה ייחודיים סיכון גורמי .ה

 ובהעמקת נוספים לקוחות של ברכישה ה בעיקרתלוי סגרמטה של צמיחתה

 אינה הגדולות האמריקאיות השיווק לרשתות חדירה. האמריקאי לשוק החדירה

 להיקפים, ואין ערובה לכך שסגרמטה אכן תצליח להרחיב את פעילותה קלה

 .להלן 21, קיימים גורמי הסיכון המפורטים בסעיף בנוסף. המצופים

  תקבולים .ו

חודש  ,2014, חודש אוגוסט 2013נובמבר  חודש ,2013חודש פברואר  במהלך

אלפי  63 -דיבידנד בסך של כ  טכנופלס קיבלה 2016וחודש אוגוסט  2015אוגוסט 

אלפי דולר  118 -סך של כ  ,אלפי דולר ארה"ב 439 -סך של כ  ,דולר ארה"ב

לר ארה"ב אלפי דו 69 -כ וסך של  אלפי דולר ארה"ב 128 -סך של כ , ארה"ב

 בהתאמה. 

 2013בנובמבר  13של החברה מיום  מיידיים דיווחים ראו נוספים לפרטים

-2013-01אסמכתא ) 2013 בנובמבר 24( ומיום 2013-01-190455)אסמכתא 

 . ההפניה דרך על מובא כאן האל מיידיים בדיווחים האמור(. 200472

 עובדים .ז

 עובדים.  33 -כ  מעסיקה סגרמטה
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 נייקסט .15.2

 כללי .א

תחת השם  1995"( הינה חברה פרטית שהתאגדה בשנת נייקסט"מ )"בע נייקסט

שינתה את שמה לשמה הנוכחי. משרדי  1997פילטר בע"מ, ובנובמבר -ישרא

 לוד. ב נמצאיםנייקסט 

עוסקת בפיתוח פולימרים בטכנולוגיה ננומטרית הנקראת  נייקסט

ליצור מארג אלקטרוספינינג, דהיינו: שימוש בשדות חשמליים על מנת 

מיקרוסקופי של סיבי פולימר, אשר קוטרם קטן יותר מננומטר )מליונית 

מפתחת כלי דם מלאכותיים, חומר  נייקסטטכנולוגיה זו  באמצעותהמילימטר(. 

חדשני  מכשירמילוי לדיסקים בעמוד השדרה )לחולים הסובלים מפריצת דיסק(, 

 .ופותתר של מושהה לשחרור ושתליםלחבישת כוויות ופצעים 

 בנייקסט טכנופלס ואחזקות השקעות .ב

המונפק של  מהונה 39.38% - בכלמועד פרסום הדוח, מחזיקה טכנופלס  נכון

מהון המניות המונפק של  35.7% -כ וזאת בעקבות השלמת רכישת  נייקסט

, בתמורה לסכום סמלי ,2018בפברואר  6ביום  ,נייקסט מקבוצת עזריאלי בע"מ

)אסמכתא  2018בפברואר  15מיום  של החברה לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי

בעקבות הרכישה האמורה, החליטה הנהלת החברה להפחית  .(2018-01-015502

 הינו טכנופלס"ל מנכ את יתרת השקעתה בנייקסט בדוחות הכספיים השנתיים.

 .נייקסט בדירקטוריון חבר

 הפעילות תחום .ג

וח התקנים רפואיים העשויים מפולימרים בטכנולוגיה עוסקת בפית נייקסט

. החברה מפתחת כלי דם מלאכותיים, חומר מילוי לדיסקים בעמוד ננומטרית

השדרה )לחולים הסובלים מפריצת דיסק(, שתלים לשחרור מושהה של תרופות 

. הטכנולוגיה אותה פיתחה ושיכללה ובפצעים בכוויות לטיפולחדשני  ומכשיר

ת שליטה מדויקת על ההרכב, הצפיפות והגיאומטריה של החומר נייקסט מאפשר

כלי  -הפולימרי המיוצר בטכנולוגיה זו. נייקסט סיימה את פיתוח המוצר הראשון 

( המיועד להשתלה בחולי כליות בשלב הסופי Vascular Access Graftדם מלאכותי )

המאפשר ביצוע דיאליזה בצורה טובה, נוחה וקצרה יותר לעומת  -של המחלה 

 2008הפתרונות העומדים כיום לרשות הרופאים והחולים. במהלך חודש ספטמבר 

CE Markקיבלה נייקסט אישור 
 למוצר זה והחלה למוכרו ברחבי אירופה. 13

 בתחומי כי מעריכה טכנופלס, מנייקסט טכנופלס השקבל מידע על בהתבסס

 הוסקולריים השתלים בתחום מתחרים מספר קיימים נייקסט של הפעילות

                                                 

לשיווק מוצר בכל מדינות האיחוד האירופאי המשותף. מוצר העומד בכל הדרישות של הדירקטיבות והתקנים  אישור 13
 האירופאישוק החופשי בכל מדינות  באופן ולמוכרו לשווקו ניתןו CE MARK -האירופאיים החלים עליו מסומן ב 

 המשותף.
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 W.L. Gore ,C.R. Bard , Atrium Medical,Boston Scientificוביניהם  הפריפריאליים

 .ואחרים

( FP7כי קרן המו"פ האירופאית ) נייקסטהודיעה  2010חודש פברואר  במהלך

. נייקסטמיליון יורו לפרויקט רפואי שיזמה  4 - כ של כולל בסכום מענק אישרה

הינה שותפה בקונסורציום של עשר חברות, אוניברסיטאות ומעבדות  נייקסט

 550 - כ של סכום על עמדבמענק  נייקסטמחקר משבע מדינות שונות, וחלקה של 

ח רפואי ייחודי אשר בפיתותמקד הו Spine -בתחום ה  עסקיורו. הפרויקט  אלפי

 חודשים.  48על פני תפרס המיועד לגרום לחידוש רקמות לאחר פריצת דיסק והוא 

כי פנתה, יחד עם  נייקסטהודיעה חברת  2010שנת  של האחרון הרבעון במהלך

-ומהאקדמיה הגרמנית, לקבלת מענק מקרן משותפת ישראל המהתעשיישותפים 

, לפיתוח כלי דם בעל קוטר קטן לשימושים קורונריים )לבביים( עם תכונות גרמניה

 עד ונמשך 2011 שנת של האחרון ברבעון החל הפיתוחמעולות למניעת קרישת דם. 

אלפי ש"ח. נייקסט  720 -. המענק בגין הפיתוח עמד על סכום של כ 2013לסוף שנת 

 ."ח לשנה נוספתאלפי ש 360 -הגישה בקשה וקיבלה מענק בסכום של כ 

( אישרה מענק FP7הודיעה נייקסט כי קרן המו"פ האירופאית ) 2012שנת  הלךבמ

לפרויקט רפואי בתחום שחרור מבוקר של  יורוליון ימ 6 -לל של כ ובסכום כ

תרופה לטיפול בגלוקומה למניעת פגיעה בתאי עצב הראיה. נייקסט הינה שותפה 

חברות יצרניות. חלקה  2 -גופי מחקר ו  2אוניברסיטאות,  2בקונסורציום הכולל 

 שנים.  שלושעל פני תפרס הוהוא  יורואלפי  1,300 - כשל נייקסט בפרויקט עמד על 

הודיעה נייקסט כי חתמה על הסכם עם האיחוד האירופאי לפיו  2015בחודש יוני 

אלפי יורו במסגרת תכנית המחקר  2,265 -תקבל נייקסט מענק בסכום כולל של כ 

מכשיר חדשני ( בגין פיתוח "Horizon 2020" )"2020וח האירופאית "הורייזון והפית

מכשיר רפואי המיועד באמצעות המענק פיתחה נייקסט  .לטיפול בכוויות ובפצעים

 2017בחודש יולי  ."SpinCare "(SpinCare)לטיפול בפצעים מסוגים שונים המכונה 

 -ה  .SpinCare -לשיווק ה  CE Markהודיעה נייקסט לטכנופלס כי קיבלה אישור 

SpinCare  ,בכוונת נייקסט לשווק תחילה נמצא לקראת התחלת מכירות באירופה

 -את המוצר לבתי חולים, בהמשך לקליניקות רפואיות ובסופו של דבר גם לשוק ה 

Home Care2017ביולי  4מיום של החברה דיווח מיידי  . לפרטים נוספים, ראו 

 (, המובא כאן על דרך ההפניה.2017-01-069585)אסמכתא 

 מוחשיים לא נכסים .ד

 בצפון הרשומים פטנטים שורת באמצעות מוגנת נייקסט שפיתחה הטכנולוגיה

 ופטנט"ב בארה שהתקבלו פטנטים 5 לנייקסט. וביפן האירופאי בשוק, אמריקה

של הטכנולוגיה מצויים בשלבים  נוספים יישומים"ב. לארה מחוץ שהתקבל אחד

שונים של טיפול לשם רישומם כפטנטים, לרבות במסגרת האמנה הבינלאומית 

 (. PCTלרישום פטנטים )
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 החברה התפתחות שלב .ה

החלה במכירות של  נייקסטנמצאים בשלבי פיתוח.  נייקסטמוצריה של  מרבית

דות באירופה ( אשר מתמקVascular Access Graft) AVfloהמוצר הראשון שלה 

. החברה משווקת כיום דרך בלבד CEובאסיה לאור העובדה שלמוצר זה אישור 

 באירופה מדינות 15 - בכAVflo (Vascular Access Graft )מפיצים מקומיים את 

 .נייקסט. עד כה בוצעו אלפי פרוצדורת רפואיות עם מוצרי ואסיה

( לאינדיקציה CEקיבלה אישור רגולטורי ) כינייקסט  הודיעה 2013במהלך שנת 

 זה לתחום המוצר הפצתעבור ניתוחים פריפראליים.  AVfloנוספת למוצר הקיים 

 הפריפריאלי התחוםדרך מערכת המפיצים הקיימת של נייקסט. תוספת  תיעשה

ומאפשרת גישה לשוק פוטנציאלי של  נייקסטמרחיבה את סל המוצרים של 

 שנה.עשרות אלפי פרוצדורות ב

וקיבלה במהלך חודש  SpinCare -את מוצר ה  2017נייקסט סיימה לפתח בשנת 

סיפקה  2018בתחילת שנת ( לשיווק המוצר. CEאישור רגולטורי ) 2017יולי 

למספר בתי חולים מובילים באירופה אשר החלו לבצע  SpinCare -נייקסט את ה 

 .SpinCare -חבישות שונות באמצעות ה 

 לנייקסט ייחודיים סיכון גורמי .ו

 מיועדים מרביתם אשר, הרפואי לתחום מוצרים בפיתוח בעיקר עוסקת נייקסט

 ואין פיתוח בשלבי עדיין נמצא נייקסט של מוצריה עיקר. האדם בגוף להשתלה

 - ה אישורי את יקבלו נייקסט מוצרי וכי פרי ישאו אכן הפיתוח מאמצי כי ערובה

CE וה - FDA מנת על  זקוקה למימוןנייקסט  בכדי להתחיל לשווקם. הנדרשים

תצליח לקבל תמיכה מבעלי  ערובה לכך כי נייקסט לתמוך בהמשך פעילותה, אין

קיימים גורמי הסיכון המפורטים  בנוסף .מניותיה או בגיוס כספים מצד שלישי

 . להלן 21 בסעיף

 תקבולים .ז

 דמי, ריבית בגין כלשהם תקבולים מנייקסט טכנופלס קיבלה לא, הדוח למועד נכון

 .דיבידנדים/או ו ניהול

 עובדים .ח

 .חלקית במשרה יועצים מספר וכן מלאה במשרה עובדים 5 מעסיקה נייקסט

 טק-טב .15.3

 כללי .א

Tav-Tech Ltd. "(טק-טב )"מים מבוססות מערכות ומפתחת, 1996 בשנת נוסדה 

 רפואיים ים)פחמן דו חמצני(, לטיפול CO2 -, אוויר ו חמצן, לרבות גזיםו ונוזלים

 טק נמצאים ביהוד.-בטמשרדי . ואסתטיים
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 טק-בטב טכנופלס ואחזקות השקעות .ב

 טק.-מהונה המונפק של טב 12.18% -הדוח מחזיקה החברה כ  למועד נכון

 הפעילות תחום .ג

מערכות לתחום האסתטי והרפואי, אשר  ומשווקת , מייצרתמפתחתטק -טב

מבוססות על טכנולוגיית סילון חדשנית. הטכנולוגיה מבוססת על חמצן דחוס 

ומים היוצרים זרם סילוני של מיקרו טיפות המשמש למגוון אפליקציות רפואיות 

 ואסתטיות. 

 לצורךטיפולי עור עמוקים  מאפשרותטק, -טבעל ידי  שפותחו האפליקציות

 וניקוי לחיטוי מוצריםטק -טבמייצרת  והכירורגי הרפואי במגזר. המהיר החלמה

 הדם לניקוי ומשמשים מינימאלית בפולשנות המאופיינים וכוויות פצעים

 . בניתוחים

טק כוללים טיפולי פילינג חדשניים בשוק האנטי -, מוצרי טבהאסתטיקה בתחום

מיקרו טיפות  של, באמצעות זרם עדין הסילוניתאייג'ינג הפועלים בטכנולוגיה 

להסרת צלקות,  משמשמקלף, מנקה ומחייה מחדש את העור ואף  אשר, כאמור

, Jetop ,Jetox-ND ,JetPeel3vהעיקריים כוללים את:  מוצריהסימני מתיחה ועוד. 

MyJet ,Jet-M. טק קיבלו אישורי -חלק ממוצרי טבCE ו - FDA ,אישוריםגם  כמו 

התקבל  2015במהלך שנת . הדרומית קוריאה כמו נוספות ממדינותרגולטוריים 

 טק.-בטממוצרי  לאחדהסיני  CFDAאישור 

טק -טב למוצרי. העולם ברחבי נמכרים ומוצריה המכירות בשלב נמצאתטק -טב

בתחום, הואיל והם מספקים פתרון נקי  הקונבנציונאליים המוצרים פני על יתרון

. ואסיה אירופה: הםטק -טב של היעד שווקיהמבוסס על מרכיבים טבעיים בלבד. 

 בסין שמקורם חיקויים בעיקר הם אלה בשווקים טק טב של העיקריים המתחרים

 .ובקוריאה

, Jet Solutionטק כי השיקה קו מוצרים בשם -הודיעה טב 2015בחודש אפריל 

טק, הנחשב -של טב JetPeel -צרים מתקדמים לשימוש לצד מכשיר ה הכולל מו

. הקו החדש יתמוך באפליקציות לעור Jet -למכשיר מוביל בתחום טכנולוגיית ה 

 הפנים והגוף, בין היתר: הצערת העור, חידוש העור וקילוף העור.

 טק בוחנת הוספת קווי מוצר נוספים כגון מוצרים לטיפול בקרקפת. בד בבד,-טב

 -נמשכות פעולות לפיתוח ידיות ייחודיות וכן גרסה חדשה ויוקרתית למכשיר ה 

JetPeel. 

חדשות(,  גרסאות) מערכות פיתוח בפעילות טק-טב המשיכה 2017 במרוצת

 ותערוכות בכנסים מוצגים להיות עתידיים אלה פיתוחיםתכשירים ומתודות. 

נמשכים, תוך ניסיונות חדירה לשווקים  המכירות. מאמצי 2018 שנת במהלך

 חדשים. 
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חדירה לארצות ה ניסיוןבשווקי אירופה ואסיה, בעיקר סין.  מתמקדתטק -טב

טק -טבכן חודשה פעילות  כמו. תוצאותהניבו  טרםדרום ומרכז אמריקה 

 בארה"ב. 

 החברה התפתחות שלב .ד

 באירופה למפיצים בעיקר מוכרתטק -טב. המכירות בשלב נמצאתטק -טב

 . ובאסיה

 מוחשיים לא נכסים .ה

האסתטיקה והן בתחום  בתחוםטק מוגנת במספר פטנטים, הן -של טב הטכנולוגיה

 הרפואי. 

 טק-לטבסיכון ייחודיים  גורמי .ו

טק פועלת, בין היתר, בתחום האסתטיקה אשר הינו תחום -, טבלעיל כאמור

דינאמי בו פועלות חברות רבות, ומידי שנה מוצגים בעולם מגוון של חידושים 

טק בתחום זה לא ירד בעקבות -בתחום. אין ערובה לכך שהביקוש למוצרי טב

 כניסתם של מוצרים חדשים. 

 תקבולים .ז

 דמי, ריבית בגין כלשהם תקבוליםטק -מטב טכנופלס קיבלה לא, הדוח למועד נכון

 .דיבידנדים/או ו ניהול

 עובדים .ח

 .עובדים 25 - כ מעסיקהטק -טב

  קומפיולאב .15.4

 כללי .א

ה של מערכות ומכיר שיווק, ייצורועוסקת בפיתוח,  1992קומפיולאב נוסדה בשנת 

קווי מוצרים:  שלושהמחשוב ללא מאוורר. נכון למועד הדוח לקומפיולאב 

מחשבים זעירים ללא  ,Computers on Modules" ("CoMs")"מחשבים על כרטיס 

 . "(Airtop)" ומערכות מחשב עתירות ביצועים ("Mini PCs"מאוורר )

מחשבים על כרטיס מהווים אבן יסוד במוצרים הדורשים כוח מחשוב והינם 

בתחומי תעשיה רבים כגון  קומפיולאבמיועדים להטמעה במוצרי הלקוחות של 

מכשירים רפואיים, מערכות תקשורת, מערכות תחבורה, מערכות צבאיות, 

 רובוטיקה,  תעופה וחלל ורבים אחרים. 

המחשבים הזעירים של קומפיולאב מיועדים ליישומים תעשייתיים, אישיים 

  ומסחריים רבים. מחשבים זעירים אלו נחשבים לקטנים, יעילים וחסכוניים מאוד.

של קומפיולאב הינו קו המוצרים  מערכות המחשב עתירות הביצועיםקו מוצרי 

 לפיזור חדשה טכנולוגיהידי קומפיולאב והינו מבוסס על -האחרון אשר הושק על

פטנט, אשר מאפשרת קירור באופן תקבל ה בגינהשפותחה ע"י קומפיולאב, , חום
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קו פאסיבי של מגוון מערכות מחשב חזקות ללא שימוש במאווררים כלשהם. 

מחשבים חזקים לשימוש כתחנות עבודה, שרתים בסיסיים  כולל זהמוצרים 

, 2016ינואר  בחודש. ולצרכי תעשייה ובטחון לרבות עבודה בתנאי סביבה קשים

שב , מחהראשון בקו מוצרים זה מוצראת ה קומפיולאבבהשקה שקטה השיקה 

, השיקה 2018בחודש פברואר  .Airtop המכונה, מאוורר ללאעתיר ביצועים 

 .Airtop2קומפיולאב את הדור הבא של קו מוצרים זה שנקרא 

 .להלן ק ח'לפרטים נוספים אודות המוצרים של קומפיולאב, ראה ס"

לרבות חומרה  (in-house) מפתחת ומייצרת את כל מוצריה בעצמה קומפיולאב

ותוכנה, והנה בעלת יכולות מחקר ופיתוח מתקדמות. קצב השקת המוצרים של 

בשלוש מוצרים חדשים  7-5 - החברה גדל בשנים האחרונות, והגיע לממוצע של כ

הייתה ההשקה של מחשב  קומפיולאב. בין פריצות הדרך של השנים האחרונות

Intel Atom מסוג זעיר, ללא מאווררים, המבוסס על מעבד
 2007עוד בשנת  14

על טכנולוגיית  המבוסס 2016והשקת מחשב עתיר ביצועים ללא מאוורר בשנת 

, הסביבתיים בתקנים עומדים קומפיולאב. מוצרי פיזור חום שפיתחה קומפיולאב

RoHSאינם מכילים עופרת, ותואמים את תקנות 
15.  

)באמצעות חברת חשט  , אי.אפ.ג'י, מר שלמה טיסרהחברה, 2012 דצמברב 31ביום 

 וכן"(, המשקיעים( בע"מ(, ומר איתמר פטישי )להלן ביחד: "1995בניה מתועשת )

מהון  50%לרבות באמצעות מימון בנקאי כמפורט להלן,  ,רכשועצמה, קומפיולאב 

דולר ארה"ב  12,500,000מניותיה של קומפיולאב בתמורה לסכום כולל של 

 "(. הסכום הכולל)"

מהון המניות המונפק והנפרע של  25% המשקיעיםכשו במסגרת העסקה ר

אשר  עצמיתברכישה על ידי קומפיולאב )בהתעלם מהמניות שנרכשו  קומפיולאב

דולר ארה"ב, ואילו  2,500,000בתמורה לתשלום כולל של  הפכו לרדומות(

עצמה ביצעה רכישה עצמית של יתרת האחזקות שנרכשו, וכן שילמה  קומפיולאב

דולר ארה"ב,  10,000,000של  כולליות נוספות של המוכר, בסכום עבור התחייבו

מבנק מסחרי. עם השלמת קומפיולאב  אשר מומנו באמצעות אשראי שקיבלה

, קומפיולאבמהונה המונפק של  75%העסקה, יתרת האחזקות, בשיעור של 

 "(. היזם, מר גדעון ימפולסקי )"קומפיולאבעל ידי יזם  הוחזקה

 ,מקומפיולאב אופציה להשקיע בקומפיולאב המשקיעיםבמסגרת העסקה, קיבלו 

דולר  500,000סכום של  ,העסקה תבמשך תקופה בת שלוש שנים ממועד השלמ

אחזקותיהם האמורה  אופציהה"ב נוספים, באופן שבעקבות מימוש מלא של ארה

 .30%, ביחד, בהונה המונפק של קומפיולאב, תעמודנה על המשקיעיםשל 

                                                 

14 Intel Atom אינטל בעלי צריכת מתח נמוכה מתוצרת חברת מעבדים הוא שם המותג של סדרת. 
 ( מגביל את השימוש במספר חומרים מסוכניםRestriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC)  RoHSתקן 15

היא למנוע שימוש במוצרים מסוכנים, לשפר את איכות הסביבה ולאפשר  אלה תקנות מטרתבציוד חשמלי ואלקטרוני. 
  מחזור של מוצרים אלקטרוניים.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%9C
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דולר ארה"ב,  1,250,000בהשקעה האמורה עומד על סך של  החברהחלקה של 

מהונה המונפק והנפרע של קומפיולאב, ובהתאמה קיבלה  12.5% -בתמורה ל 

דולר ארה"ב, כך  250,000אופציה להשקיע בקומפיולאב סך נוסף של  החברה

 שארו רההחבידי -על (cashless)שלא באמצעות מנגנון  שככל שתמומש האופציה

 ."(האופציה)" 15%בקומפיולאב על  החברה, יעמדו אחזקותיה של המשקיעים

 ראה להלן. cashlessלפרטים בדבר מימוש האופציה באמצעות מנגנון 

המשקיעים לבין היזם וקומפיולאב חברה, שאר הבמסגרת ההסכמים שנחתמו בין 

 נקבעו תנאים נוספים אשר עיקרם מפורטים להלן:

תהא זכאית למנות לדירקטוריון קומפיולאב שני דירקטורים,  החברה .15.4.1.1

 והיזם יהיה זכאי למנות שלושה דירקטורים מטעמו. 

אלפי ש"ח בחודש, בין  37 -תהא זכאית לתמורה בשיעור של כ  החברה .15.4.1.2

לקומפיולאב, אשר  החברהידי -היתר, בגין שירותים שונים שיינתנו על

 קומפיולאב.חלקה צמודה לשינוי במכירות 

קומפיולאב תאמץ מדיניות של חלוקת דיבידנד בשיעור של לפחות  .15.4.1.3

מרווחיה, בהתקיים תנאים מסוימים שנקבעו בהסכמים בין  50%

 הצדדים.

נקבעה רשימה של פעולות מהותיות של קומפיולאב, שעל מנת  .15.4.1.4

או של הדירקטורים  החברהלהוציאן אל הפועל נדרשת הסכמתה של 

 ניין.  שמונו מטעמה, לפי הע

 חברהלכי המשקיעים ישלמו  ,המשקיעיםשאר לבין  החברהכמו כן, הוסכם בין 

אשר ינוכו מתשלומי דמי הניהול המגיעים  ש"ח, 60,000תמורה שנתית בשיעור של 

מחלק התמורה שיתקבל  10%וכן תמורה נוספת בשיעור של  להם מקומפיולאב,

כום השווה לכפל השקעתם, בעתיד ממכירת מניותיהם בקומפיולאב, העולה על הס

המשא ומתן,  ניהולבאיתור העסקה,  החברהבגין מאמצי  חברהל כתמורהוזאת 

 .לקומפיולאב החברההשלמת העסקה והליווי השוטף אותו מעניקה 

המשקיעים, הושגה הסכמה  שאר , בין אינפיניטי, לביןהחברהלמיטב ידיעתה של 

ינפיניטי או מי מטעמה לרכוש לפיה בתוך חצי שנה ממועד השלמת העסקה תוכל א

)אשר במועד  האחריםעד רבע ממניות קומפיולאב שנרכשו על ידי המשקיעים 

, 2013 ביוני 30 ביוםמהון המניות של קומפיולאב(.  3.125% היווהשלמת העסקה 

מהון  1.82% -האחרים כ  מהמשקיעים 16זילברשץואבישי  ורא-גלרכשו אמיר 

 אלפי דולר ארה"ב.   200 -המניות של קומפיולאב בתמורה לסך של כ 

 ,2015 בדצמבר 22 ביום לקומפיולאב החברה העבירה ,אופציהתנאי הל בהתאם

 בדצמבר 23 וביום, cashless -באמצעות מנגנון ה  האופציה כתב מימוש על הודעה

                                                 

חברות , באמצעות Israel Infinity Managers -ב אור ואבישי זילברשץ הם שותפים -למיטב ידיעת החברה, אמיר גל 16
 מהון המניות של אינפיניטי. 40% -, שותפות המחזיקה ב ו/או באופן ישיר םשבשליטת
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וקבע כי השווי  האופציה כתב מימוש את קומפיולאב דירקטוריון אישר, 2015

מיליון דולר ארה"ב לפני הקצאת  44ההוגן המוערך של קומפיולאב עומד על 

מימוש האופציה, הוקצו לחברה  בעקבות. המניות בגין מימוש האופציה כאמור

האופציה, מחזיקה  מימוש לאחר. קומפיולאבמניות רגילות נוספות של  6,007

מהון  14.62% -כ  אשר מהוות קומפיולאבות של מניות רגיל 31,007החברה 

דיווח גם זה ראו  לענייןעל בסיס הון מונפק ובדילול מלא.  קומפילואבהמניות של 

 (.2015-01-187545אסמכתא ) 2015בדצמבר  23שפרסמה החברה ביום  מיידי

למימוש כתב  במקבילהאמור בדיווח מיידי זה מובא כאן על דרך ההפניה. 

את האופציות שהוענקו להם  המשקיעים שאר, מימשו ידי החברהעל האופציה 

  .cashless -באמצעות מנגנון ה 

 ומומחיות ידע .ב

 Miniהינה אחת מהחברות הראשונות שהחלו לפתח ולמכור מחשבי  קומפיולאב

PCs . בקואת המחשב הראשון שלה  קומפיולאבהשיקה  2007במהלך שנת 

 2012 בשנת. יד כף בגודל מלא משרדי מחשב, Fit-PC - ההמחשבים הזעירים, 

 רב עבודה תחנת, Intense PC - ה, שלה הדגל ימוצראחד מ את קומפיולאב השיקה

מחשב חסכוני באנרגיה  הוא Intense PC -. ה משרדי טלפון של בגודל תכליתית

(Green PC) המעבד על , בין היתר,המבוסס Intel Core i7 ,הודות שקטה ופעולתו 

 מיועד Intense PC - ה, משרדי כמחשב. נעים חלקים ונטול מאוורר נטול לתכנון

 רעש ממטרדי נקי עבודה שולחן ולאפשר חשמל בהוצאות ניכר לחיסכון להביא

מאז השיקה קומפיולאב גרסאות מתקדמות יותר של המוצרים הנ"ל  .וצפיפות

ARM -ו  Intelהמבוססים על מעבדי 
17
 החדשים. 

 תקבל בגינה ה, חום לפיזור חדשה טכנולוגיהפיתחה  קומפיולאבכאמור לעיל, 

פטנט, אשר מאפשרת קירור באופן פאסיבי של מגוון מערכות מחשב חזקות ללא 

 שימוש במאווררים כלשהם.

 וקי המוצרים של קומפיולאבותיאור תמציתי אודות ש .ג

 CoMs - ה שוק

 בשנתשוק צעיר יחסית.  הינוCoMs  -, שוק ה מקופיולאב לחברה שנמסר כפי

. במהלך העשור לשנהמיליוני דולרים  בעשרותהסתכם  CoMs -ה  שוק, 2002

 לטענת. לשנהמליוני דולרים  מאותהאחרון צמח שוק זה לשווי מוערך של 

המפתחים  לקוחות מכיוון יגיעCoMs  - ה בשוקהביקוש  קר, עיקומפיולאב

 כןתעשייתית, ו, אוטומציה, בקרה הרפואה בענפי בעיקרומערכות,  מכשירים

   .מכונות המשחק בתחום

                                                 

17 ARM היא ארכיטקטורת סט פקודות עבור מעבדים מסוג  RISCשמפותחת על ידי חברת ARM holdings,  ומשמשת
  למגוון יישומים.

http://he.wikipedia.org/wiki/RISC
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 ומערכות מכשירים המפתחים מלקוחות הינוCoMs  - הביקוש למוצרי ה עיקר

OEMs) בעצמם לפתחם עתידים אינם ואשר מחשב כרטיסי לכלול המיועדים
18 .)

בפיתוח מוצרים חדשים ו/או שדרוג  CoMs -לקוחות אלה עושים שימוש במוצרי ה 

מוצרים קיימים ובכך מפחיתים עלויות ייצור, כוח אדם ומשאבים. כפי שנמסר 

מגיע מהשווקים באיחוד  CoMs -הביקוש למוצרי ה  עיקרלחברה מקומפיולאב, 

האירופי ובמדינות אמריקה, אולם לאור המגמה ההולכת וגוברת לאימוץ השימוש 

  אלו. באזוריםינות אסיה, קיים צפי לגידול בביקוש גם בטכנולוגיה זו גם במד

המבוססים על  CoMs, קומפיולאב מעריכה כי למוצרי העל בסיס ניסיונ

)של אינטל(.  x86יתרונות משמעותיים לעומת ארכיטקטורת  ARMארכיטקטורת 

כוללים מאפיינים רבים ובדרך כלל הם מספקים ביצועים עדיפים  ARMשבבי 

מיועדים  x86בגודל ובצריכת החשמל. לעומת זאת, מעבדי  בהתחשב במחיר,

מיועדים   ARMמעבדיליישומים "כבדים" הדורשים ביצועים חזקים, ואילו 

ליישומים פשוטים ו"קלים". חלק גדול מהיישומים החדשים נכנסים לקטגוריית 

 . ARMה"קלים" ולכן קיימת נטייה אצל לקוחות להשתמש בפתרונות מבוססי 

 Mini PCs - ה שוק

 -שוק המחשבים הזעירים התפתח מאוחר יותר משוק ה  קומפיולאב לטענת

CoMs קומפיולאב הייתה בין החברות הראשונות אשר שיווקו מחשב  2007. בשנת

.  Intel Atomקטן, עוצמתי, חסכוני ויעיל ללא מאוורר אשר היה מבוסס על מעבד

קידמה את שוק המחשבים הזעירים על ידי מתן ביצועים  Intel Atomהשקת מעבדי 

הולמים לצרכי תעשייה בהספקים נמוכים. להערכת קומפיולאב, לשוק המחשבים 

הזעירים יש פוטנציאל צמיחה ביישומים תעשייתיים, היות ומחשבים קטנים ללא 

מאווררים עדיפים על מחשבים אישיים מסורתיים, משום שהם אמינים, יעילים, 

, האחרונות בשנתייםים ועמידים יותר, כמו גם אינם דורשים תחזוקה רבה. קטנ

לאומיים, -בין וחומרה שבבים יצרני, הזעירים המחשבים בשוק צמיחה בעקבות

 אשר זעירים מחשבים עם לשוק נכנסו, Gigabyte - ו אסוסאפל, , אינטל כגון

. המעבדים לקירור במאווררים משתמשים קומפיולאבמוצרי ל בניגודמרביתם 

, כאמורלאומיים -בין שחקניםידי -על זעירים מחשבים השקת, קומפיולאב לטענת

מחשבים אישיים . הזעירים המחשבים של האימוץ מגמת את להאיץ צפויה

 .שניםנמכרים כבר מספר ה, Intel NUC -וה  Mac Mini -קטנים, כגון ה 

 Airtop - ה שוק

לפיזור חום המאפשרת פיתוח וייצור  פיתחה טכנולוגיה חדשה קומפיולאבכאמור, 

כלשהו. המוצר הראשון הפונה  רשל מחשבים חזקים ועתירי ביצועים ללא מאוור

. הדור 2018פברואר חודש והדור השני הושק ב 2016ינואר חודש לשוק זה הושק ב

, מבוסס על מעבדים וכרטיסים גרפיים מן החזקים שניתן Airtop2השני, המכונה 

מחשבים . קו מוצרים זה פונה לשווקים גדולים הכוללים למצוא כיום בשוק

                                                 

18 Original Equipment Manufacturer. 
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מחשבים לתעשייה  ,, תחנות עבודה, מחשבים תעשייתייםמקצועיים אישיים

וכן מחשבים עתירי ביצועיים המיועדים לעבודה  בסיסיים שרתים ,הביטחונית

כפי שנמסר לחברה, גודל השוק הכולל של שווקים אלה . בתנאי סביבה קיצוניים

קווי המוצרים האחרים של ופן משמעותי מהשווקים אליהם פונים גדול בא

 .קומפיולאב כיום

הערכות החברה והערכות קומפיולאב המפורטות בסעיף זה הינן צופות פני עתיד 

. הערכות אלו מבוססות על היכרות 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

נתונים שנמסרו לחברה מקומפיולאב , פועלתהחברה עם השוק בו קומפיולאב 

. הערכות החברה וקומפיולאב עשויות להתממש או שלא ופרסומים פומביים

כנס ילהתממש באופן חלקי או באופן אחר מהאמור, לרבות במקרה בו ת

טכנולוגיה חדשה שתחליף את שוק המחשבים הזעירים, במקרה של שינוי 

  העדפות צרכנים ומסיבות שאינן בשליטת החברה.

 בקומפיולאב טכנופלס ואחזקות השקעות .ד

דולר ארה"ב  אלפי 1,250 כאמור החברה, השקיעה 2012בדצמבר  31 ביום

מהונה המונפק של קומפיולאב ובמהלך חודש  12.5% - לכבקומפיולאב בתמורה 

מימשה החברה אופציה שהייתה ברשותה לרכישת מניות קומפיולאב  2015דצמבר 

 14.62%המימוש האמור מחזיקה החברה ". בעקבות Cashlessבאמצעות מנגנון "

 תנאי בדבר לפרטיםמהון המניות המונפק של קומפיולאב ועל בסיס דילול מלא. 

 .לעיל א'סעיף  ראוהאופציה,  מימוש, לרבות ההשקעה

 דיבידנדים חלוקת .ה

 מדיניות לקומפיולאב. דיבידנדים קומפיולאב לקהיח לא האחרונות בשנתיים

 50% לפחות יהוו כדיבידנדים יוכרזו אשר קומפיולאב רווחי לפיה, דיבידנד חלוקת

 לתנאי בכפוף, הדין להוראות בהתאם, לחלוקה הראויים השנתיים מהרווחים

 כי להחליט יכולה קומפיולאב, הדיבידנד חלוקת במועד. שנקבעה מזומנים יתרת

 תאחר חברה של או קומפיולאב של בנכסים יחולק, חלקו או כולו, הדיבידנד

 .אחרת חברה של או קומפיולאב של חוב אגרות או מניות חלוקת של בדרך לרבות

 צפויה, קומפיולאב 1959-ט"התשי, הון השקעות לעידודחוק הבהתאם להוראות 

הכוללת פטור ממס בגין ההכנסה החייבת  2025ליהנות מהטבת מס עד לשנת 

דיבידנדים  חלק". יחד עם זאת, ככל שקומפיולאב תבהמיוחסת ל"מפעל מוט

כמפורט לעיל, היא תהיה מחויבת בתשלום מס חברות מלא בגין הרווחים 

  ".בהמחולקים השייכים ל"מפעל מוט

 תקבולים .ו

קיבלה החברה מקומפיולאב תשלום כולל בגין דמי ניהול בסך  2017שנת  במהלך

אלפי דולר ארה"ב.  62.5 -אלפי דולר ארה"ב והלוואה בגובה של כ  79 -כ  של

קיבלה החברה מקומפיולאב תשלום כולל בגין דמי ניהול בסך  2016שנת  במהלך

 במהלךאלפי דולר ארה"ב.  43 -אלפי דולר ארה"ב והלוואה בגובה של כ  63 -כ  של
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 76 -קיבלה החברה מקומפיולאב תשלום כולל בגין דמי ניהול בסך של כ  2015שנת 

 ולר ארה"ב. אלפי ד 62.5 -אלפי דולר ארה"ב והלוואה בגובה של כ 

 קומפיולאב של הפעילות תחום לגבי כספי מידע .ז

הדוחות הכספיים השנתיים של קומפיולאב  מתוךכספיים עיקריים  נתונים להלן

 : 19באלפי דולר ארה"ב 2016 -ו  2015 לשנים

 

 

 

 

 

 

 

 

  ושירותים מוצרים .ח

: "מחשבים עיקריים קווי מוצרים שלושה קומפיולאבל, הדוחלמועד  נכוןכאמור, 

 (Mini PCs -מחשבים זעירים )ה  ,(CoMs -)ה  Computer On Moduleעל גבי כרטיס", 

 .(Airtop -)ה  ומערכות מחשב עתירות ביצועים

   CoMs - ה", כרטיס גבי על"מחשבים 

כרטיס שונים במגוון מפרטים, הכוללים קומפיולאב מפתחת ומייצרת מחשבים על 

מוצרים ומערכות תוך מחברים ורכיבים בצפיפות גבוהה המיועדים להטמעה ב

עבור לינוקס,  עם חבילות מוכנות זמינים CoMs -מוצרי ה . בתחומי תעשיה רבים

WIN CE, Win XP ו - Windows 7.  

נכון למועד של קומפיולאב מבוססים על מספר מעבדים שונים.  CoMs - המוצרי 

והן על בסיס  Intel, הן על בסיס מעבדי CoMs מוצרי מפתחת קומפיולאב, הדוח

 Intel :של המתקדמת לארכיטקטורה שודרגו לאחרונה אשר, ואחרים ARMמעבדי 

Core, AMD  , TI Sitara, Freescale IMX . 

  מםניתן יהיה להתאיבאופן ש תוכננואשר לחברה יש מגון רחב של מוצרים 

 . רבים ליישומים

 

                                                 

( ומוצגים במטבע IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) ערוכים קומפיולאב של השנתיים הכספיים הדוחות 19
 "(. הדוחות הכספיים השנתיים של קומפיולאבדולר ארה"ב )מטבע הפעילות של קומפיולאב( )"

 
 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

 
2015 2016 

 
 ב"ארה דולר באלפי

 21,957 27,781 הכנסות

 7,133 9,076 גולמי רווח

 2,007 2,171 תפעולי( הפסד) רווח

 3,025 3,825 שוטפת מפעילות תזרים

   

 

 2016 דצמבר 31 ליום 2015 בדצמבר 31 ליום

 
 ב"ארה דולר באלפי

 21,868 23,913  נכסים סך

 12,850 16,231 התחייבויות סך

 5,692 5,046 תפעולי חוזר הון
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 PCs Mini -זעירים ללא מאווררים, ה  מחשבים

קומפיולאב מפתחת, מייצרת ומשווקת מחשבים זעירים, הפועלים ללא מאווררים 

אשר נכון למועד הדוח, נמצאים בשימוש ביישומים תעשייתיים, אישיים 

ומסחריים רבים. מחשבים זעירים אלו נחשבים לקטנים, יעילים וחסכוניים מאד. 

, Intense PC  ,FitPcבין המוצרים המובילים של קומפיולאב, מחשבים זעירים מדגם 

ועד של אינטל  השביעידור על מגוון מעבדים החל ממעבדי ה המבוססים FiltLet -ו 

 IoT -השיקה קומפיולאב מוצר לשוק ה  2017במהלך שנת . AMD Kabini מעבדיל

הכולל מגוון רכיבי תקשורת לצרכי שליטה ובקרה. ,  IoT-Gateהתעשייתי המכונה

קומפיולאב מתאימים למספר רב של יישומים כגון הפעלת המחשבים הזעירים של 

מחשוב  מצלמות, מכונות משחק, שילוט פרסומי, מסופי מכירות, אבטחה,

 . בחדרים נקיים, רצפות ייצור, שימוש אישי ושימושים רבים נוספים

 Airtop -, ה מערכות מחשב עתירות ביצועים

פטנט, אשר  התקבל בגינה ,חום לפיזור חדשה טכנולוגיהפיתחה  קומפיולאב

מיועדת לקרר באופן פאסיבי מגוון של מערכות מחשב חזקות ללא שימוש 

לקומפיולאב לפתח קו מוצרים חדש  אפשרהזו  ה. טכנולוגיכלשהם במאווררים

 מחשבים תעשייתיים, , תחנות עבודה,מקצועיים מחשבים אישיים כוללאשר 

כן מחשבים עתירי ביצועים ו ניתהביטחו הלתעשייהמיועדים  מחשבים ,שרתים

על מפתחת קומפיולאב המוצרים ש .המיועדים לעבוד בתנאי סביבה קיצוניים

חזקים בצורה משמעותית ממחשבים זעירים  הינםבסיס הטכנולוגיה האמורה 

קיימים, הן של קומפיולאב והן של המתחרים. היתרונות התחרותיים של קו 

מוצרים זה כוללים טכנולוגיית קירור חדשנית המאפשרת בניית מערכות מחשב 

 ללא מאווררים, חוויית משתמש משופרת ועלות כוללת מופחתת.עתירות ביצועים 

בהשקה שקטה,  ,קומפיולאבכאמור האמורה השיקה  על בסיס הטכנולוגיה

הדור הבא,  .Airtopחדש ללא מאוורר, המכונה  מוצר 2016במהלך חודש ינואר 

 . 2018פברואר חודש , הושק בAirtop2המכונה 

 נים, קטעתירי ביצועים עבודה ימחשב םהינ Airtop -ה מחשבי שנמסר לחברה,  כפי

ללא  W200לפזר הספק של עד  יםהמסוגלביחס למחשבים דומים,  םבגודל

קירור פאסיבית ושקטה לחלוטין  בטכנולוגייתידי שימוש -מאוורר, וזאת על

המבוססת על זרימת אוויר ללא שימוש בחלקים נעים כלשהם. טכנולוגיית קירור 

זו מאפשרת שיבוץ של מעבדים חזקים, לצד כרטיסים גרפיים מקצועיים, והכל 

 ליטר בלבד.     7.5 -ח של כ במארז קומפקטי בעל נפ

 למספר שווקי יעד וביניהם מחשבים אישייםכאמור פונה  Airtop -מוצרי ה  קו

 ,ומחשבים לתעשייה הביטחונית םמחשבים תעשייתיי, תחנות עבודה, מקצועיים

, וכן מחשבים עתירי ביצועים המיועדים לעבוד בתנאי סביבה קיצוניים שרתים

דל השוק הכולל של שווקים אלה גדול באופן כאשר כפי שנמסר לחברה, גו

 משמעותי מהשווקים אליהם פונים כלל מוצרי קומפיולאב כיום.



 

41 

 

 יוצרת, כאמור חזקים גרפיים וכרטיסים מעבדים של פאסיבי קירור יכולת

 אישיים מחשבים לרבות, גדולים שווקים במספר לקומפיולאב חדשות הזדמנויות

לתעשיית  המיועדים ומחשבים בסיסית מדרגה שרתים, עבודה תחנות, מקצועיים

 .הסייבר והביטחון

הערכות החברה המפורטות בסעיף זה הינן צופות פני עתיד כהגדרתו בחוק 

. הערכות החברה מבוססות על הערכותיה בדבר 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

יישום תוכניותיה העסקיות של קומפיולאב לשנה הקרובה כפי שנמסרו לחברה 

ומפיולאב. הערכות החברה עשויות להתממש או שלא להתממש באופן ידי ק-על

חלקי או באופן אחר מהאמור, לרבות במקרה בו תתגלה תקלה טכנית במוצר, 

או עיכוב בפיתוח המוצר מסיבות  OEMעיכוב באספקת מוצרים על ידי ספקי 

 שאינן בשליטת החברה. 

  לקוחות .ט

 (CoMsמחשבים על כרטיס )

 1,500 -מקומפיולאב, בתחום זה, לקומפיולאב יש יותר מ כפי שנמסר לחברה 

לקוחות שונים. קומפיולאב מעריכה שכשליש מלקוחותיה הינם לקוחות אשר 

 דולר ארה"ב כל אחד.  10,000  -רוכשים מוצרים בשווי של יותר מ

חברות בסדרי גודל שונים החולשים  הינם CoMs -קומפיולאב בתחום ה  לקוחות

ת שונות. לקוחות הקצה בתחום כוללים חברות בינלאומיות כגון: על מגוון תעשיו

Medtronics, Sierra Nevada, Philips, Tyco ועוד. 

 (PCs Mini) זעירים מחשבים

 IT -בקו מוצרים זה, לקוחות קומפיולאב הינם בעיקר מהשוק התעשייתי, שוק ה 

בעלי  ושווקי הצרכנים הפרטיים. המחשבים הזעירים של קומפיולאב הינם

שימושים רבים, הן תעשייתיים והן פרטיים. מספר התעשיות השונות בהן 

המחשבים הזעירים של קומפיולאב יכולים לבוא לידי שימוש ומספר הפונקציות 

השונות אשר מחשבים אלה יכולים למלא הינו רחב. ככל ששוק המחשבים 

 הזעירים גדל, השימוש במחשבים אלה נעשה מגוון יותר.

ים של קומפיולאב אינם פועלים מול קומפיולאב ישירות, אלא מבצעים לקוחות רב

 . Amazon.comהזמנות דרך מפיצי קומפיולאב בעולם וכן דרך 

כוללים חברות גלובליות  Mini PCs -לקוחות הקצה של קומפיולאב בתחום ה 

 ,Roche ,Tyco (, כגון:Blue Chipקטנות עד גדולות לרבות בעלות מוניטין )

McDonalds  דרך(Stratacache) ועוד. 

 Airtop -, ה מערכות מחשב עתירות ביצועים

, מקצועיים למספר שווקי יעד וביניהם מחשבים אישייםמוצרים זה פונה  קו

וכן  שרתים ,בים לתעשייה הביטחוניתתחנות עבודה, מחשבים תעשייתיים ומחש

לקוחות הקצה  .מחשבים עתירי ביצועים המיועדים לעבוד בתנאי סביבה קיצוניים
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של קומפיולאב בתחום זה כוללים בעיקר חברות הזקוקות למחשב עתיר ביצועים 

בעל אמינות גבוהה וכן חברות המייעדות את המחשב לעבודה בתנאי סביבה 

למגוון שימושים הכוללים, בין  Airtop -. לקוחות החברה משתמשים ב קיצוניים

היתר, איסוף וניתוח מידע בזמן אמת, שליטה על תעבורה אווירית, פתרונות רשת, 

 עיצוב תוכן למציאות מדומה, שליטה ומעקב בתחום הצבאי וכן סייבר. 

 שיווק והפצה  .י

קומפיולאב מבססת את אסטרטגיית השיווק של המחשבים הזעירים על יחסים 

ם ומובילי דעת קהל וזאת על מנת להפיץ את מוצריה בקרב מתמשכים עם בלוגרי

קהל היעד הרלוונטי. כמו כן, קומפיולאב משתמשת באמצעי קידום מכירות כגון 

חלוקת יחידות מוצר לצרכי קידומו, בעיקר למבקרי טכנולוגיה בכנסים 

קומפיולאב מעודדת את המשווקים  .Microsoft TechEd -טכנולוגיים כגון ה 

הקים אתרי אינטרנט לקידום שיווק המוצרים. המסר המועבר דרך כלל מטעמה ל

 וררוהמא ללא הזעירים המחשבים"ערוצי פרסום המחשבים הזעירים הינו זהה: 

. מוצרים "ואמינות חוסן, אנרגיה צריכת, בגודל שוק מובילי הינם קומפיולאב של

שונים ברחבי  אלו גם קלים לרכישה, בין אם באופן מקוון ובין אם דרך מפיצים

העולם. הזמנת כמות יחידות גדולה לרוב תזכה בהנחה מסוימת, וזאת בכדי 

 לתמרץ רכישות גדולות.

קומפיולאב אינה מוכרת מחשבים על גבי כרטיס ליחידים, סטודנטים, מכוני 

 100 -מחקר או חברות פיתוח אפליקציות אשר צפי הרכש השנתי שלהן נמוך מ 

 יחידות מוצר.  

י קומפיולאב נעשית על ידי מכירות ישירות ממשרדי קומפיולאב הפצת מוצר

בישראל או בארה"ב או דרך משווקים ברחבי העולם. מכירות קומפיולאב 

מתחלקות באופן שווה בין מכירות ישירות לבין מכירות בערוצים לא ישירים, 

 כאשר קומפיולאב מעודדת מכירות ישירות. 

 ישירות מכירות

ה הינו תהליך פשוט ואוטומטי. תהליך זה מתחיל בלקוח תהליך המכירה הישיר

ח שמבצע הזמנה באתר קומפיולאב. כאשר אשר משאיר את פרטיו או בלקו

מתקבלת ההזמנה, היא ממוינת ומועברת לאחראים מקצועית וגאוגרפית על אותו 

המוצר שהוזמן. בשלב זה ההזמנה נרשמת במסד הנתונים של קומפיולאב, יוצאת 

ם ובאם המוצר נמצא במלאי יוצא המשלוח. במידה והמוצר אינו דרישת תשלו

במלאי ו/או נדרשים שינויים או תיקונים בו, נשלחת בקשה למחלקת הייצור של 

מספר הזמנה ומספר משלוח. מערך המכירה  נפקתקומפיולאב. לבסוף, המערכת מ

מנית, גם הזמנות בו ז 100הישירה של קומפיולאב הינו יעיל ויכול להתמודד עם עד 

 אדם מצומצם יחסית.כוח עם 
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 ישירות לא מכירות

מפיצים שונים  20 -לקו המוצרים מסוג מחשבים על גבי כרטיס ישנם יותר מ 

באירופה, אסיה ודרום אמריקה. חלק מהמפיצים האירופאים מבססים את כל 

בשוויץ. בצפון  RISC Switzerlandפעילותם סביב מוצרי קומפיולאב, לדוגמא 

 אמריקה קומפיולאב פועלת ממשרד ייעודי במדינת פלורידה. 

הדרישה העיקרית ממפיצי מחשבים על גבי כרטיס הינה לפעול להשגת מספר רב 

)רכישת ערכות הערכה על ידי לקוחות(, יכולות  Design Winsככל שאפשר של 

קומפיולאב.  טכניות גבוהות של הצוות הטכני והיכרות טובה מאוד עם מוצרי

המפיצים המצליחים הינם פעמים רבות אינטגרטורים אשר מציעים שירותים או 

מוצרים משלימים למוצרי קומפיולאב. אף על פי כן, אין דרישה מחייבת ממפיצים 

להעניק שירותי תמיכה במוצרי קומפיולאב כיוון שזו משתמשת במערכת תמיכה 

שאלות של משתמשים ישירות מקוונת אשר פותחה על ידה ומאפשרת להפנות 

 למהנדסי קומפיולאב. 

 מפיצים רשומים. 45 -נכון למועד הדוח, לקומפיולאב מעל ל 

 תחרות .יא

 (CoMsמחשבים על כרטיס )

שוק המחשבים מבוססי הכרטיס מבוזר כך שאין תאגיד אחד גדול משמעותית 

 משאר התאגידים. למיטב ידיעת קומפיולאב, המתחרה הגדול והמשמעותי הינו

הינו הספק הגדול והדומיננטי  אשר, Group  Kontron-קבוצת החברות הגרמניות 

 בשוק עולמי זה ואף ממשיך לגדול על ידי רכישת חברות. 

 . Phytech -ו  Toradex, Variscite מתחרים נוספים בשוק הינם 

 (Mini PCs) זעירים מחשבים

היה מנת  Mini PCs -, עד לפני מספר שנים שוק ה כפי שנמסר לחברה מקומפיולאב

חלקם של חברות קטנות יחסית ולא מוכרות. בשנים האחרונות, חברות גלובליות 

השיקו קווי מחשבים זעירים אשר מתחרים עם מוצרי  Gigabyte -ו  Asus, Intelכגון 

 קומפיולאב. 

 Airtop -, ה מערכות מחשב עתירות ביצועים

מתחרה עם תחנות עבודה חזקות ושרתים של היצרנים  Airtop -קו מוצרי ה 

  .Dell -ו  Lenovo ,Apple, HP המובילים בשוק העולמי כגון

 ייצור כושר .יב

לוחות מחשב  100,000 -כושר הייצור הנוכחי המנוצל של קומפיולאב עומד על כ 

יחידות לחודש בתקופות השיא.  15,000 -ומערכות מחשוב בשנה, עם יותר מ 

קומפיולאב אינה מנצלת נכון למועד הדוח את מלוא פוטנציאל הייצור אשר הינו 

יחידות לשנה, ויכול לגדול על ידי העברת חלק ממטלות הייצור  200,000 -מעל ל 

 לקבלני משנה.



 

44 

 

 רכוש קבוע ומתקנים  .יג

מטר רבוע ביוקנעם  5,000 -, קומפיולאב רכשה מתחם בגודל של כ 2010בינואר 

. מתחם זה נרכש במטרה להרחיב את 2011ה בסתיו של שנת ועברה למתחם ז

 . קומפיולאב של והמכירותפעילות המחקר והפיתוח, הייצור 

שרכשה קומפיולאב מושכר לצד שלישי. כמו כן,  םכשליש מהמתחם ביוקנע

 "ב. קומפיולאב שוכרת משרד מכירות קטן בפלורידה, ארה

SMTלקומפיולאב שני קווי יצור )
מתקדמות מתוצרת כונות ומערכות ( הכוללים מ20

Juki . 

 מחקר ופיתוח .יד

מהנדסים מנוסים  17 -של קומפיולאב מעסיקה כ מחלקת המחקר והפיתוח 

בתחום החומרה והתוכנה. כפי שנמסר לחברה מקומפיולאב, הוותק הממוצע של 

 .שנים 7המהנדסים בקומפיולאב עצמה עומד על 

 נכסים לא מוחשיים  .טו

חדשה הטכנולוגיה הבקשר עם קיבלה קומפיולאב פטנט בארה"ב  2017בחודש יוני 

לקרר באופן פאסיבי מערכות מחשב חזקות כאמור שפיתחה, אשר מיועדת 

 .מסך מתקדמים וכרטיסיהכוללות מעבדים 

 לקומפיולאב מספר סימני מסחר בקשר עם מוצריה. 

 מצבת העובדים של קומפיולאב .טז

 עובדים במשרה מלאה.  90 -כ פיולאב מעסיקה נכון למועד הדוח, קומ

 -כ הינם עובדי ייצור,  56% -כ מהעובדים הינם עובדי מחקר ופיתוח,  20% -כ 

 ITעוסקים בשיווק ומכירות ויתרת העובדים הינם הנהלה, כספים, כוח אדם,  11%

  .ותחזוקה

 .בקומפיולאב כדירקטור ןמכה טכנופלס"ל מנכ

 תלות בעובד .יז

על בעלי  שנמנה קומפיולאבאין תלות בעובד כלשהו אולם למנכ"ל  לקומפיולאב

 .בפעילותה השוטפתחשיבות  המניות בקומפיולאב

 חומרי גלם .יח

הינם  קומפיולאבשל  חומרי הגלם העיקריים המשמשים את תחום הפעילות

CPUs, כאשר המרכיב העיקרי הינם מעבדים )רכיבים אלקטרונים
21.)  

                                                 

20 Surface-Mount Technology שיטה לייצור מעגלים אלקטרוניים, אשר בהם הרכיבים מולחמים באופן ישיר על שטח ,
 הכרטיס האלקטרוני.

 
21 Central Processing Unit. 
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  ןמימו .יט

, תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת, מזומנים מיתרתשל החברה ממומנת  פעילותה

לצרכי הון חוזר המגובה בבטוחות על כל נכסיה של  מבנקים אשראי ובאמצעות

  החברה והון מניותיה הבלתי נפרע.

 31 - ו 2016בדצמבר  31ליום לבנקים נכון  ולאביקומפ של התחייבויותיה יתרת

מיליון דולר ארה"ב  7.7 - וכ מיליון דולר ארה"ב 6.3 -כ  לע עמדה 2015 בדצמבר

 23.9 - וכמיליון דולר ארה"ב  21.9 -בהתאמה, סך נכסיה במועדים הנ"ל עמד על כ 

מיליון  9 -מיליון דולר ארה"ב בהתאמה והונה העצמי במועדים הנ"ל עמד על כ 

  .22בהתאמה"ב ארה דולר מיליון 7.7 -דולר ארה"ב ו 

 מיסוי   .כ

לקומפיולאב קיימות הטבות מס מתוקף הרחבה תחת  2013ועד שנת  2006משנת 

מסלול מפעל מוטב בהתאם להוראות חוק עידוד השקעות הון. לקומפיולאב 

 הייתה קיימת אפשרות לבחור מבין שתי אלטרנטיבות לתשלום מס:

שנים רטרואקטיבית החל  10 -הרחבה נוספת של מסלול "מפעל מוטב" ל  •

 ;2012משנת 

 7.5%מסלול "מפעל מועדף" באזור עדיפות לאומית א' לפי שיעור מס של  •

 המאפשר משיכת רווחים ללא תשלום מס נוסף. 

למס הכנסה כי היא בוחרת בהרחבה  קומפיולאבנכון למועד דוח זה, הודיעה 

 .2012שנים רטרואקטיבית החל משנת  10 - נוספת של מסלול מפעל מוטב ל

בכל שנה עד לסוף חודש מאי של אותה השנה כי היא  קומפיולאב יכולה להודיע

בוחרת לעבור למסלול "מפעל מועדף". בחירה כזו היא סופית ולא תאפשר חזרה 

 למסלול "מפעל מוטב".

לפרטים בדבר השלכות המס על החברה בעת חלוקת דיבידנד ראו גילוי בנושא 

 ' לפסקה זו.ה סעיףדיבידנד המפורט לעיל במסגרת 

 תקינה  .כא

בין לאומיים ותקנים ייעודים  םמייצרת את מוצריה בכפוף לתקני יולאבקומפ

היא פועלת. החברה פועלת לחידוש תקופתי של תקנים  בה הלתעשייהרלוונטיים 

 . אלו

 עסקית  הואסטרטגי יעדים .כב

השקת מוצרים אשר מבוססים על המשך קומפיולאב מתכוונת לצמוח באמצעות 

ידי -כפי שנמסר לחברה עלסיבי. אהקירור הפשלה בתחום והידע טכנולוגיה ה

 כוללת: קומפיולאבאסטרטגיית הצמיחה של קומפיולאב, 

                                                 

 .קומפיולאב של השנתיים הכספיים הדוחותהנתונים נלקחו מתוך  22
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 -מוצרי ה קומפיולאב מאמינה כי  - חדשהקירור פאסיבי טכנולוגיית הטמעה של 

Airtop  ככל פוטנציאל משמעותי.  ישהמבוססים על הטכנולוגיה החדשה שפיתחה

מאמצי מפיולאב מתכוונת להרחיב את קושיהיו בידיה המשאבים הנדרשים, 

 המחקר והפיתוח, השיווק והמכירות בתחום זה.  

ידע וניסיון רב בתחום לקומפיולאב יש  - מומחיות טכנולוגית והנדסית שמירה על

החברה הציגה בכוונתה להמשיך ולפתח טכנולוגיות חדשות בתחום זה. המחשוב. 

 מספר פיתוחים חדשניים כולל: בעבר 

 בכל מוצריה;שילוב טכנולוגיות אחסון מתקדמות  •

 ;ARMמבוססי  יםכרטיס ל גביתמיכת לינוקס מלאה למחשבים ע •

 מובנה; WiFiשילוב  •

 ; (CoMsמחשבים על גבי כרטיס ) פתרונות רשת מלאים על גבי •

 .Atomשווק מחשב זעיר ללא מאוורר המבוסס על מעבד  •

 - על נאמנות לקוח ושמירהבסיס הלקוחות האיכותיים והמגוונים  הרחבת

לקוחות ישירים ועקיפים, המייצגים תעשיות  1,500 - למעלה מיש  לקומפיולאב

רבות, קומפיולאב אינה תלויה בלקוח יחיד או תעשייה מסוימת. החברה נהנית 

 מדרגה גבוהה של נאמנות מצד הלקוחות ומספר רב של לקוחות חוזרים.

המחשבים ע"ג  - דרישות לקוחהמשך שיווק פתרונות בעלי יכולות התאמה לפי 

פתרון יעיל לחברות אשר צריכות יחידות  הינם (CoMs)כרטיס של קומפיולאב 

בהתאמה אישית. רוב לוחות המחשבים מהמדף סובלים מאפשרויות התאמה 

חשבים מוגבלות, והתאמה מלאה הינו תהליך יקר אשר מחייב הזמנה גדולה. המ

מציעים פתרון, הן מבחינת מחיר והן מבחינת  (,CoMs)של קומפיולאב  על כרטיס

 . ספציפיקציותהתאמה אישית, כאשר כל המוצרים מספקים מגוון רחב של 

ברחבי העולם, למעלה  חזקים מפיצים יש קומפיולאבל - הפצההשמירה על ערוצי 

מפיצים  25 - מ ולמעלה( CoMs) מחשב על כרטיס מפיצים למוצרי 20 - מ

למחשבים זעירים באירופה, מזרח אסיה ואוסטרליה, דרום אמריקה, ארצות 

  הברית ודרום אפריקה.

לת לשרת מאות גאשר מסושמירה על ושיפור מערכת תמיכה טכנית מקוונת 

 פרויקטים במקביל.

וניהול מחקר ופיתוח המשך זיהוי פוטנציאל לטכנולוגיות פורצות דרך חדשות 

בתחומים מדעיים וטכנולוגיים אשר יכולים להרחיב ולמנף את עסקי החברה 

 בעתיד. 

 כהגדרתו עתיד פני בגדר מידע צופה הינן זה בסעיף המפורטות החברה הערכות

 החברה היכרות על מבוססות החברה הערכות. 1968-"חהתשכ, ערך ניירות בחוק

-ומידע שהועבר לחברה על פרסומים פומביים, פועלת קומפיולאב בו השוק עם

 באופן להתממש שלא או להתממש עשויות החברה הערכות. ידי קומפיולאב
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 שתחליף חדשה טכנולוגיה תכנס בו במקרה לרבות, מהאמור אחר באופן או חלקי

 שאינן ומסיבות צרכנים העדפות שינוי של במקרה, הזעירים המחשבים שוק את

 .החברה בשליטת

 הקרובה בשנה להתפתחות צפי .כג

קומפיולאב שוקדת על שיווק  ,Airtop2 -בהמשך להשקת ה  ,שנמסר לחברה כפי

קו  ותפעל במהלך השנה הקרובה להגדיל את היקף המכירות של Airtop -ה מוצרי 

 -כן, תפעל קומפיולאב להשקתם של מוצרים נוספים בקווי ה  כמו .מוצרים זה

CoMs וה - Mini PCs  .והרחבת סל מוצריה 

 להנפקה היתכנות בדיקות .כד

 טיוטה האמריקאית הערך ניירות לרשותהגישה קומפיולאב  ,2017יוני  בחודש

"ק בנאסד למסחר קומפיולאב של ערך ניירות לרישום מסמך של פומבית

ראה גם , ב"בארה לציבור הצעה באמצעות הון גיוס לבצע במטרה"( הטיוטה)"

בחודש   .(2017-01-060714)אסמכתא  2017ביוני  14של החברה מיום  דיווח מיידי

הודיעה קומפיולאב כי בהמשך להגשת הטיוטה ולאור העובדה כי  2017ספטמבר 

קומפיולאב לא הגיעה להסכמה עם חתמי ההנפקה בדבר שווי קומפיולאב לצרכי 

דיווח  ולהמשיך בהליך ההנפקה, ראבשלב זה ההנפקה, אין בכוונת קומפיולאב 

המובא  (2017-01-084046)אסמכתא  2017בספטמבר  25של החברה מיום  מיידי

 .כאן על דרך ההפניה

  סיכון בגורמי דיון .כה

  להלן גורמי הסיכון הרלוונטיים לפעילותה של קומפיולאב:

 קרואסיכוני מ

 האטה כלכלית

. קומפיולאבטק בפרט, השפעה על עסקי -למצב הכלכלה בעולם בכלל, ובשוק ההיי

במכירות מוצרי לקוחות קומפיולאב )בהם מוטמעים מוצרי  וירידהמיתון 

קומפיולאב( עלול להשפיע לרעה על הביקוש למוצרים המיוצרים על ידי 

 .קומפיולאב

 הדולר מטבע בשערי שינוי

הינם במטבע הדולר בעוד שחלק מהוצאותיה הינן  קומפיולאבהכנסות  עיקר

 הדולר של ההמרהלשינויים בשערי  ולאבקומפיהוצאות שקליות ומשכך חשופה 

 .השקל מול
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 סיכונים ענפיים

 סיכוני אשראי לקוחות

אשראי שניתן ללקוחות, ה היקף את ומגבילהעל אף שהחברה בוחנת באופן שוטף 

היא חשופה להפסדים העלולים לנבוע ממתן אשראי ללקוחות אשר בסופו של דבר 

 יהווה חוב אבוד. 

 שינויים טכנולוגים

על אף שבטווח הקרוב לא נצפים שינויים טכנולוגיים מהותיים אשר עלולים 

, קומפיולאבלהשפיע על עדכניות ציוד הייצור והטכנולוגיות שבתחום פעילות 

 ומעבדיפית לטכנולוגיה המבוססת על מעגלים מודפסים ויצירת טכנולוגיה חל

תוח טכנולוגיות . כמו כן, פיקומפיולאב של המחשב עלולה לפגוע בהיקף פעילות

חדשות וזולות יותר באופן תדיר, עשוי לפגוע במכירות מוצרי קומפיולאב אשר 

 קודמות. תטכנולוגיומבוססים על 

 סיכון נזילות

החברה חשופה לסיכון נזילות בפרק הזמן שבין התשלום לספקים בגין המלאי ועד 

 למועד הגבייה מהלקוחות.

  לקומפיולאבסיכונים מיוחדים 

פועלת בתחום המחשוב ועל כן מכירותיה מושפעות באופן ישיר  קומפיולאב

 טאבלטים כגון מוצרים של לשוק כניסתםמהביקוש העולמי למוצרי מחשוב. 

 יהיתעשלפגוע ברמת הביקוש למוצרי מחשוב מסורתיים.  עלולה חכמים וטלפונים

 קומפיולאב זו מאופיינת בין היתר בחדשות ובדינמיות ועל מנת להמשיך ולצמוח

של מוצרים חדשים  קצריכה להפנות משאבים ולשקוד על פיתוח בלתי פוס

  וחדשניים.

החברה הינם על סמך קומפיולאב ו/או זיהוי גורמי הסיכון ומידת השפעתם על 

, ויתכן כי בפועל קיימים גורמי סיכון שטרם זוהו או שהשפעתם החברההערכה של 

 יל.לע אמורהמשונה 
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   מימון .16

שנתקבלו עקב  מכספים בעיקרנבעו  ,פעילותה למימוןהכספיים של טכנופלס,  מקורותיה

 מחברות ניהול דמי ,, דיבידנדים מחברות פורטפוליופורטפוליו בחברות אחזקות מימוש

  יםביאורו לעיל 3 סעיף ראונוספים  לפרטים. החברה מניותשל והנפקת זכויות  פורטפוליו

  .הכספיים השנתיים לדוחות  ה'13 -( ו 5)א'11(, 4א')11, (9) -ו  (5')ב7

  ושיעורי הריבית עליו הבנקאי המימון

מההכנסות נטו שישולמו  15%לבנקים  להעביר טכנופלס התחייבה, ההסדר עסקת במסגרת

 .לעיל 1.2לפרטים נוספים ראו סעיף , 23(EXIT) ממימוש כתוצאה לה

 בנקאיות חוץ הלוואות

 .ו/או הלוואות כלשהן אשראי תומסגר לטכנופלס אין, הדוח למועד נכון

  יסוימ .17

  .השנתייםהכספיים  לדוחות 10 ביאור ראוהחברה  שלהמס  להיבטי בנוגע לפרטים

 מהותיים הסכמים .18

 . זה לדוח 1.2 סעיף ראו ההסדר עסקת בדבר לפרטים

 משפטיים הליכים .19

  .השנתייםהכספיים  לדוחות ג'11 ביאורראו הליכים משפטיים בהם מעורבת החברה  לעניין

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .20

תחל לבחון החברה , החליט דירקטוריון החברה כי 2018 בינואר 28 לאחר תקופת הדוח, ביום

זה בתחום טכנולוגיית  השקעות בחברות ובמיזמים העוסקים בתחום הסייבר ובכללגם 

לשם כך התקשרה . העיקריותמימוש אחזקותיה הבלוקצ'יין ותמשיך לבחון אפשרויות ל

דיווחים  ולפרטים נוספים רא לעיל. 8.1בתחום הסייבר כאמור בסעיף  יועציםהחברה עם 

-2018)אסמכתאות  2017בפברואר  7ומיום  2018בינואר  28, 2018בפברואר  1מיידיים מיום 

פניה. , בהתאמה( המובאים כאן על דרך הה2017-01-013701 -ו  2018-01-009625, 01-011494

אפשרות למכירות  ממשיכה לבחוןהחברה  בקומפיולאבהחברה  להשקעת הנוגע בכל, בנוסף

 2017בספטמבר  25 מיוםמיידי של החברה  דיווח ורא, אחזקותיה בחברת קומפיולאב

 המובא כאן על דרך ההפניה.  (2017-01-084046)אסמכתא 

 םייועשו החברהבשליטתה של  םואינ םוודאי ם, אינהחברההיעדים והאסטרטגיה של  השגת

וכן בשל  להלן 21לא להתממש, בין היתר, בשל השפעת גורמי הסיכון המתוארים בסעיף 

 ולהשקעות החברהבגיוס הון נוסף לפעילותה של  קשייםרלוונטיים אחרים, כגון,  םגורמי

 רטגיה אלו.טוהחברה אינה מעריכה את יכולת המימוש של יעדים ואס המשך

 

                                                 

 לעיל. 5ראו הערת שוליים מס'  23
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 גורמי סיכוןדיון לגבי  .21

 לגורמי הסיכון העיקריים הבאים: טכנופלס, חשופה החברה להערכת

 כלכליים -גורמים מאקרו  .21.1

 שינויים בשוקי ההון בעולם ובארץ

ככלל מאופיינים שוקי ההון בתנודתיות גבוהה וזאת בפרט ביחס לחברות טכנולוגיה. 

ימון לפעילותן שפל בשוקי ההון בישראל ובעולם עשוי להקשות על מציאת מקורות מ

להפיק  טכנופלסלהיות לו השפעה לרעה על יכולתה של  ועלולה הפורטפוליושל חברות 

להקשות  עלול. שפל בשוקי ההון פורטפוליורווחי הון ממימוש השקעותיה בחברות ה

. בנוסף לכך, הרעה הפורטפוליועל ביצוע הנפקות, פרטיות או ציבוריות של חברות 

לגייס  טכנופלסלהשפיע לרעה על יכולתה של  עלולהולם במצב שוקי ההון בארץ ובע

ולפיכך, להשפיע על  הפורטפוליומימון לכשיידרש לצורך פעילותה ופעילות חברות 

 תוצאותיה הכספיות.

 גורמים ענפיים .21.2

 שינויי חקיקה, תקינה ורגולציה

"פ, או חוק לעידוד השקעות הון, המולשינוי חקיקה בתחומים שונים, כגון, חוק לעידוד 

ושל חברות  טכנופלסתוצאותיה של , יכולה להיות השפעה על 1959-התשי"ט

. כמו כן, יכולה להיות השפעה לאור שינויים במדיניות הננקטת על ידי הפורטפוליו

 הרשויות השונות מכוח חוקים אלה כגון שינויים בהקצאת תקציבים.

ות ציוד רפואי כפופה לפיקוח רגולטורי קפדני. המפתח הפורטפוליופעילות חברות 

עמידה בדרישות הרגולטוריות כרוכה בזמן פיתוח ארוך ובהוצאות כספיות גבוהות. אי 

עמידה בדרישות רגולציה אלה עשויה להשפיע לרעה באופן מהותי על תוצאות פעילותן 

 .טכנופלסשל חברות אלו ובהתאם על תוצאות פעילותה של 

 טכנופלסמון עתידי לקשיים בהשגת מי

לגייס כספים נוספים בעתיד לשם ביצוע השקעות חדשות  טכנופלסיכולתה של ב קושי

השקעות המשך בחברות הפורטפוליו, עלול לגרום לפגיעה ביכולתה לפעול בתחום  או

הפעילות, לדילול של חלקה בחברות הפורטפוליו או להיעדר יכולת להגדלת חלקה 

בחברות הפורטפוליו כאשר היא סבורה שהגדלת שיעור החזקותיה בחברות 

 .הפורטפוליו נדרש או כדאי

קעות בחברות מטרה חדשות, והיא תלויה לחברה משאבים מוגבלים לביצוע הש

מימון בדרך  העמדתבבמימושי אחזקותיה בחברות הפורטפוליו ו/או בגיוס הון ו/או 

אחרת לביצוע השקעות חדשות. אין ערובה לכך כי אחזקות החברה תמומשנה בטווח 

קצר ו/או כי החברה תוכל לגייס כספים ו/או מימון לצורך ביצוע השקעות נוספות 

 מטרה חדשות. בחברות

 תחום הון סיכון

. חלק ניכר עתירות טכנולוגיהכולל השקעה בחברות  טכנופלסמפעילותה של  חלק
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להשלים את פיתוח מוצריהן ו/או את התוכנית אינן מצליחות בתחום זה מהחברות 

 מפסיקות את פעילותן.העסקית שלהן ולפיכך 

 הפורטפוליוקשיים בהשגת מימון עתידי לחברות 

הינה בעיקרה  הפורטפוליו, אשר נמצאות בשלבים מוקדמים,חברות ן של פעילות

אי פעילות מחקר ופיתוח ענפה הכרוכה בעלויות גבוהות וזאת לצד הכנסות מוגבלות. 

באשר להשקעה הכוללת הדרושה לפיתוח המוצר  הפיתוח,תחילת בדאות הקיימת והו

לצורך  כספיים נוספיםמקורות להשיג, בעת הצורך,  הפורטפוליוחברות  וקושי של

על תוצאות לרעה לסכן את המשך פעילותן השוטפת ולהשפיע  עלוליםמימון פעילותן, 

 . טכנופלספעילות 

 חשיפת חברות הפורטפוליו לשינויים עסקיים קיצוניים

חשופות  הפורטפוליו, אשר נמצאות בשלבים מוקדמים של התפתחותן,חברות 

ירועים חד פעמיים הן בשל היותן בתחילת מא כתוצאהלשינויים עסקיים קיצוניים 

היות התנודות בשווקים למוצריהן והן בשל  ,דרכן, הן בשל מיעוט המוצרים שלהן

. כנגזר מכך תוצאות פעילותה של טכנופלס , בהתהוותבמקרים רבים אלו,שווקים 

 .עלולות להיפגע

 שינויים טכנולוגיים

, מתאפיינים בשינויים מהירים יוהפורטפולהתחומים הטכנולוגים בהם פועלות חברות 

באופן מהותי על  , לחיוב כמו גם לשלילה,ומשמעותיים בטכנולוגיה, שעשויים להשפיע

ובשל  הפורטפוליו ויכולתן למכור את מוצריהן ולגייס כספים נוספים להשקעה, חברות

 .טכנופלסלהשפיע גם על תוצאותיה של  עלוליםכך 

 ות הפורטפוליוהגנת זכויות הקניין הרוחני של חבר

עיקר פירות הפיתוח של ההוצאות הכספיות של חברות הפורטפוליו מתגבש לידי קניין 

רוחני שבבעלות חברות הפורטפוליו. היעדר הגנה על זכויות קניין רוחני אלו, הן בשל 

עלויות ההגנה, והן בשל היעדר יכולת הגנה במקרים מסוימים, עשוי לגרוע מבלעדיותן 

משמעותית בתוצאותיהן העסקיות  לפגועו וליו במוצר שפיתחושל חברות הפורטפ

 ולפיכך גם בתוצאותיה העסקיות של טכנופלס.

 מצבה של תעשיית הטכנולוגיה עתירת הידע

 ולמוצריםמושפעת, בין היתר, מהביקושים לטכנולוגיות  הפורטפוליופעילות חברות 

טכנולוגיים המפותחים על ידן. תחום הטכנולוגיה עבר בשנים האחרונות תקופה של 

מיתון. מצבו של תחום הטכנולוגיה בישראל ובעולם משפיע באופן מהותי על פעילותן 

 .טכנופלסובהתאם על  הפורטפוליוותוצאותיהן העסקיות של חברות 

 חדירה לשוק 

שר נמצאות בשלבים המוקדמים של הפורטפוליו, אעל חברות  ,לאחר שלב הפיתוח

את השימוש במוצרים האמורים,  ולהגבירלשוק  ןלהחדיר את מוצריה התפתחותן,

לרבות בדרך של שכנוע לקוחות ביתרונותיהם ויכולותיהם של המוצרים. כמו כן, על 
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להמשיך ולשדרג את המוצרים כאמור על מנת להגדיל את  פורטפוליו אלהחברות 

האמורות  הפורטפוליו. אי הצלחתן של חברות ןוהתפעוליים שלההיתרונות הכלכליים 

לגרום לפגיעה  עלולהלהחדיר את המוצרים לשוק ולעמוד ביעדים האמורים 

וכתוצאה מכך לפגיעה בתוצאותיה של  הפורטפוליושל חברות  ןמשמעותית במכירותיה

 . טכנופלס

  הפורטפוליוות ובשווקים בהם פועלות חבר טכנופלסתחרות בשווקים בהם פועלת 

משאבים ויכולות פיננסיות  יבעל ם, אשר חלקמתחרים טכנופלס ולחברות הפורטפוליול

הפורטפוליו,  וחברותטכנופלס יתרונות נוספים על פני  בעליזהות או טובות יותר וכן 

, עלולה מתחרים אלו להתעלות על טכנופלס וחברות הפורטפוליו. אי הצלחת בהתאמה

 .טכנופלסלהשפיע על עסקיה, מצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה של 

 עיכובים בפיתוח מוצרים

פיתוח תהליך עיכובים ב. מבצעות פיתוח של מוצרים שונים הפורטפוליוחברות 

עשויים בין בשל מחסור בכסף, או מחסור בהון אנושי, או מכל סיבה אחרת, המוצרים, 

ור עשויים להשפיע לרעה באופן מהותי על מצב לגרום להפסדים. הפסדים כאמ

ובהתאם על תוצאות  הפורטפוליועסקיהן, מצבן הפיננסי ותוצאות פעילותן של חברות 

 .טכנופלס

 תביעות בגין אחריות מוצרים

אלו המייצרות לובמיוחד  הפורטפוליואחריות מוצר ויצרן מהווה גורם סיכון לחברות 

 עלולהוצר )ללא תלות בסיכוייה או בתוצאותיה( ציוד רפואי. תביעה בגין אחריות מ

בגין אחריות מוצר או  תביעותלגרום לעלויות משמעותיות לחברה הנתבעת. כמו כן, 

בהכנסותיה.  לירידהאותה חברה ולהביא של לפגוע במוניטין  עלולותהחזרת מוצרים 

פועלות להקטנת חלק מסיכון זה על ידי רכישת  הפורטפוליוחברות יתכן שעל אף ש

ביטוחים מתאימים, אין כל ודאות כי לתביעה עתידית בגין אחריות מוצר או לסדרת 

תביעות כאמור, לא תהיה השפעה מהותית על עסקיהן ועל תוצאות פעילותן של חברות 

 .טכנופלסוכתוצאה מכך על  הפורטפוליו

 כוח אדם איכותי

 מקצועיהינו כוח אדם איכותי,  הפורטפוליווחברות  טכנופלסבהצלחת  חשובמרכיב 

במייסדים או באנשי מפתח  הפורטפוליותלות חברות וזאת במיוחד לאור  ומוכשר

תוכלנה להמשיך להעסיק או  הפורטפוליואו חברות  טכנופלס. אין כל ודאות כי שונים

 לגייס כוח אדם כאמור.

 כושר ייצור של חברות הפורטפוליו

אי וודאות בקשר עם יכולת חברות הפורטפוליו לייצר את מוצריהן וכן לגבי קיימת 

תלות אפשרית של חברות הפורטפוליו בצדדים שלישיים לשם ייצור מוצריהן ואספקת 

 רכיבים ומוצרים לצורך ייצור מוצריהן.
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 גורמים ספציפיים לחברה .21.3

 שיעור אחזקה נמוך בחברות הפורטפוליו 

 ולא בכל החברות פלס דהיום ברוב חברות הפורטפוליו נמוךשיעור אחזקותיה של טכנו

מעורבת בתהליך  ולהיותדרך אחרת לשלוט כל או  למנות דירקטורלטכנופלס זכות 

קבלת ההחלטות בחברות הפורטפוליו. בנוסף, לאור שיעורי האחזקה הנמוכים, ייתכן 

לא תהיה חשופה למידע רלוונטי בקשר עם חברות הפורטפוליו, בין בשל  שטכנופלס

היעדר מעורבותה בניהול חברות הפורטפוליו, ובין בשל היעדר חובה של חברות 

הפורטפוליו להעביר מידע כאמור לטכנופלס. להיעדר המידע ולחוסר המעורבות בניהול 

תה של טכנופלס לממש את חברות הפורטפוליו עלולה להיות השפעה שלילית על יכול

 החזקותיה בחברות הפורטפוליו בכלל ובשווי האופטימלי בפרט. 

סיכוני מקרו,  -בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  .21.4

אשר דורגו בהתאם להערכות הנהלת  -סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים לחברה 

 :טכנופלסעל פי השפעתם על עסקי  טכנופלס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השפעה  גורם הסיכון 
 גדולה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 קטנה

סיכוני 
 מקרו

     ובארץ בעולם ההון בשווקי שינויים

סיכונים 

 ענפיים

     ורגולציה תקינה, חקיקה שינויי
 עתידי מימון בהשגת קשיים

     לטכנופלס

     הסיכון הון תחום
 לחברות עתידי מימון בהשגת קשיים

     הפורטפוליו

 לשינויים הפורטפוליו חברות חשיפת
     קיצוניים עסקיים

     טכנולוגיים שינויים
 של הרוחני הקניין זכויות הגנת

     הפורטפוליו חברות

 הטכנולוגיה תעשיית של מצבה
     הידע עתירת

     לשוק חדירה
 חברות פועלות בהן בשווקים תחרות

     הפורטפוליו

     מוצרים בפיתוח עיכובים
     מוצרים אחריות בגין תביעות

     איכותי אדם כוח
     הפורטפוליו חברות של ייצור כושר

סיכונים 
מיוחדים 

 לחברה

 בחברות נמוך אחזקה שיעור
     הפורטפוליו
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 2018 ,במרץ 26  

 

 2017בדצמבר  31סתיימה ביום השנה שרקטוריון לידהדוח  -ב' פרק 

לתקופה של "( הרבהח)" מלס ונצ'רס בע"פונכט תרבח לון שריוטרקידה חודאת  שיגכבדים להתמ הננו

 . "(ת הדוחתקופ)" 2017בדצמבר  31שנה שנסתיימה ביום 

 בדבר בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים השנתייםתשומת הלב  הפניית לגבי להסבר

  להלן. 4סעיף  ראה "חי עסק"כ החברה של קיומה המשךספקות משמעותיים בנוגע ל

 השקעותגם תחל לבחון  החברה, החליט דירקטוריון החברה כי 2018 בינואר 28 ביום, הדוח תקופת לאחר

'יין ותמשיך לבחון הבלוקצבחברות ובמיזמים העוסקים בתחום הסייבר ובכלל זה בתחום טכנולוגיית 

 .זה לדוחלפרק א'  20נוספים ראה סעיף  לפרטיםאפשרויות למימוש אחזקותיה העיקריות. 

אימוץ מוקדם של תקן  לבצעבמסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה, החליטה החברה 

 עקבההשפעה על הדוחות הכספיים של החברה נכסים פיננסיים, לפרטים נוספים בדבר  - 9בינלאומי 

 לדוחות הכספיים השנתיים. ג'2האימוץ ראה באור 

 צב הכספי המ .1

  31/12/2017 ליום 31/12/2016 ליום 31/12/2015 ליום

 מסך %
 המאזן

 מסך % $ אלפי
 המאזן

 מסך % $ אלפי
 המאזן

  $ אלפי

       
 זןאסך המ 8,566 100.0% 8,949 100.0% 10,132 100.0%

         
 כסיםנ        

 מזומנים 75 0.9% 93 1.0% 134 1.3%
 קצר לזמן השקעות 41 0.5% 195 2.2% - -

  חובה ויתרות חייבים 15 0.2% 44 0.5% 112 1.1%

97.5% 9,873 96.2% 8,612 98.4% 8,433 
בנכסים פיננסיים הנמדדים  השקעות

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 נטורכוש קבוע,  2 0.0% 5 0.1% 13 0.1%
       
 תהתחייבויו      
 שוטפות התחייבויות 449 5.2% 363 4.1% 444 4.4%
 ךורהתחייבויות לזמן א 743 8.7% 653 7.3% 620 6.1%
  עצמי הון 7,374 86.1% 7,933 88.6% 9,068 89.5%

תקופה של שנים עשר חודשים  במהלך יםויינשל סיםחיימת ןההסברים המובאים להל כל

 :2017בדצמבר  31שנסתיימה ביום 

  מניםזומ

מזומנים מ בעיקראלפי דולר ארה"ב  18 -, ירדו בכ 2017 בדצמבר 31 ליוםיתרות המזומנים 

 -, מהשקעה  ברכוש קבוע בסך של כ אלפי דולר ארה"ב 362 - ששימשו לפעילות שוטפת בסך של כ

אלפי דולר ארה"ב,  35 -בסך של כ  פרעון התחייבות לתאגידים בנקאייםאלפי דולר ארה"ב ומ 2
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בסך של   בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטולזמן קצר הנמדדות  השקעות תמורה ממימושבניכוי 

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן השקעות במתמורה ממימוש  אלפי דולר ארה"ב, 158 -כ 

 -הלוואה לזמן ארוך בסך של כ  מקבלתואלפי דולר ארה"ב  160 -של כ  בסך דרך רווח או הפסד

  אלפי דולר ארה"ב. 63

 השקעות לזמן קצר

 אמצעיה מרבית את להשקיע החברה דירקטוריון בהחלטתשל ההשקעות לזמן קצר  מקורן

  להלן(. 7.3.1)ראו גם סעיף  תיקים מנהל באמצעות סולידיות בהשקעות החברה של הנזילים

 לזמן קצר ולזמן ארוך חייבים ויתרות חובה

דולר ארה"ב,  אלפי 15 -, בסכום כולל של כ 2017בדצמבר  31 ליום חובה ויתרותסעיף החייבים 

 בגין פעילותה השוטפת של החברה. מראש בהוצאותבעיקר  מקורו

  בחברות קעותהש

 ממעריך שקיבלהבהתאם להערכת שווי  ,היתר בין, את השקעותיה והפחיתה שיערכה החברה

  ."(השווי הערכת)" זה לדוח' א בנספח המצורפת, תלוי בלתי חיצוני

 -בסכום של כ  הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים בנכסים בהשקעות, נטו, הקיטון

רווח בגין שערוך  קומפיולאב כשמנגד של שערוךבגין  הפסדמ בעיקר"ב נובע ארה דולר אלפי 179

 אלפי דולר ארה"ב. 134 -טק, כמפורט בטבלה להלן, ומהפחתת השקעות בסך של כ -סגרמטה וטב

 בשווי שינוי החברה שם
 הוגן

 השינוי סכום
 "ב(ארה דולר)באלפי 

 הערות

 שוויה להערכת בהתאם (368) ירידה קומפיולאב

 שוויה להערכת בהתאם 192 עלייה טק-טב

 שוויה להערכת בהתאם 163 עלייה סגרמטה

 רכוש קבוע

אלפי דולר  5 -פחת רכוש קבוע בסך של כ עיקר בברכוש הקבוע בתקופת הדוח, מקורו ב הקיטון

 .אלפי דולר ארה"ב 2 -רכוש קבוע בסך של כ  תשקוזז על ידי רכיש ארה"ב

 אשראי מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב

החברה מתנהלת מזה שנים באופן קרדיטורי. נכון למועד הדוח, לחברה אין קווי אשראי 

 מתאגידים בנקאיים ואין ברשותה אגרות חוב שעליה לפרוע.

 ת וטפושת ויובהתחיי

ע ובנאלפי דולר ארה"ב  86 -, בסך של כ 2017בדצמבר  31בהתחייבויות השוטפות ליום  הגידול

בעקבות דחיית  אלפי דולר ארה"ב 83 -בסעיף זכאים ויתרות זכות בסך של כ  מגידול בעיקר

, לנותני שירותים. סעיף הזכאים ויתרות זכות מורכב בעיקר מחובות תשלומים לנותני שירותים
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חד פעמי לרוכשים של  מתשלוםוכן  החברה עובדי בגין וסוציאליות שכרות הוצאות לשלם ויתר

  (.זה לדוח' א לפרק 1.3.1 סעיף)ראה  ארה"ב אלפי דולר 50 - של כ סךב סגרמטהמניות 

 התחייבויות לזמן ארוך

, נובעות מהתחייבות החברה לבנקים 2017בדצמבר  31התחייבויות החברה לזמן ארוך ליום 

מכל תמורה ממימוש אחזקות החברה כפי שהיו במועד חתימת ההסדר  15%הנושים לתשלום של 

לפרק א' לדוח זה(. שוויה של ההתחייבות  1.2)ראו סעיף  2006בדצמבר  31עם הבנקים, דהיינו 

 יתרת. 2017מבר בדצ 31דולר ארה"ב נכון ליום  אלפי 346 -הנ"ל לזמן ארוך מוערך בכ 

"ב ארה דולר אלפי 34 -לעובדים בסך של כ  התחייבויותלזמן ארוך הינה בגין  ההתחייבויות

לדוחות הכספיים  (4')א11גם באור  ואלפי דולר ארה"ב, רא 363 -לזמן ארוך בסך של כ  והלוואה

 השנתיים.

  מיצע ןוה

דולר ארה"ב,  אלפי 559 -, בסך של כ 2017בדצמבר  31העצמי של החברה ליום  בהונה הקיטון

אלפי  133 -בניכוי גידול בקרן הון בסך של כ  "בארה דולר אלפי 692 - כ של בתקופה מהפסד נובע

 .דולר ארה"ב בגין הוצאות שכר ודמי ניהול

 בתקופת הדוח הפעילותצאות תו .2

, באלפי דולר 2017בדצמבר  31סתיימה ביום המתייחסות לתקופה של שנה ש התוצאות להלן

 ארה"ב: 

  ביום שהסתיימה לשנה
  2017 בדצמבר 31 2016 בדצמבר 31 2015 בדצמבר 31

 כנסותה   

2,311 - - 
השקעות בנכסים פיננסיים  שערוךמ רווח

 הפסד או רווח דרך הוגן בשוויהנמדדים 

- - 87 
רווח ממימוש השקעות בנכסים פיננסיים 

 הפסד או רווח דרך הוגן בשוויהנמדדים 
 בנקאיים לתאגידים בהתחייבות שינוי - 3 -
 ערך מניירות רווח 4 - 1
 מימון הכנסות 13 59 7
 מדיבידנד הכנסות 11 7 -

 ניהול דמימ הכנסות 120 63 76
 הכנסות אחרות - 120 -

2,395 252 235  
 וצאותה   
  וכלליות הנהלה הוצאות 726 863 819
 בנקאיים לתאגידים בהתחייבות שינוי 33 - 59
  ערך מניירות הפסד - 3 -

  מימון הוצאות 32 24 35
 תימותנ תמורה של הוגן בשווי ירידה 30 - 147

47 - - 
נכסים פיננסיים בממימוש השקעות  הפסד

 הפסד או רווח דרך הוגן בשוויהנמדדים 

- 1,283 106 
 יםפיננסי בנכסים ותהשקע ערך מירידת הפסד

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד יםהנמדד

1,107 2,173 927  
    

 )הפסד( נקי רווח (692) (1,921) 1,288
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 התקופה המצוינת. במהלך יםויינשל סיםחיימת ןההסברים המובאים להל כל

 2017בדצמבר  31סתיימה ביום השל שנה ש לתקופה

כ  של הפסדדולר ארה"ב לעומת  אלפי 692 -לסך של כ  החברה של ההפסדפה הנ"ל הסתכם קובת

 . 2015ארה"ב בשנת  דולר אלפי 1,288 -כ  של נקי רווחו 2016ארה"ב בשנת  דולר אלפי 1,921 -

דולר ארה"ב, לעומת הכנסות בשנת  אלפי 235 -החברה בתקופה הסתכמו לסך של כ  הכנסות

 דולר ארה"ב.  אלפי 252 -בסך של כ  2016

דולר ארה"ב, לעומת הוצאות בשנת  אלפי 927 -החברה בתקופה הסתכמו לסך של כ  הוצאות

 בהיקףדולר ארה"ב  אלפי 1,246 -בסך של כ  הקיטוןאלפי דולר ארה"ב.  2,173 -בסך של כ  2016

בשווי הוגן דרך רווח  יםהנמדד יםפיננסי יםבנכס ותהשקע משערוך מהפסדבעיקר  נובע ההוצאות

 1,283 -כ  של סך לעומתארה"ב שנרשם במהלך התקופה  דולר אלפי 106 -של כ  בסךאו הפסד 

  .אשתקד המקבילה בתקופה שנרשם"ב ארה דולר אלפי

 נזילות .3

 41) "בארה דולר אלפי 75 -על כ  עומדת 2017בדצמבר  31המזומנים ושווי מזומנים ליום  יתרת

דולר  אלפי 93 -כ  לעומתדולר ארה"ב נוספים הוחזקו באגרות חוב וניירות ערך סחירים(,  אלפי

בתום שנת  דולר ארה"ב נוספים הוחזקו באגרות חוב וניירות ערך סחירים( אלפי 195)ארה"ב 

2016 . 

דולר  אלפי 362 -לכ  הסתכם 2017המזומנים השלילי מפעילות שוטפת במהלך שנת  תזרים

 הקיטוןדולר ארה"ב בתקופה המקבילה אשתקד.  אלפי 645 -ארה"ב לעומת תזרים שלילי של כ 

דחיית היתרה בגין ו ארה"ב דולראלפי  133 -בסך של כ  נובע מויתור בגין הוצאות שכר ודמי ניהול

 תשלומים לנותני שירותים.

דולר  אלפי 316 -לכ  הסתכם 2017השקעה במהלך שנת  מפעילות יהחיובהמזומנים  תזרים

המקבילה אשתקד.  בתקופהדולר ארה"ב  אלפי 223 -כ  של שליליארה"ב לעומת תזרים מזומנים 

השקעות בנכסים פיננסיים בתזרים מפעילות השקעה נובע מתמורה ממימוש  השינוי עיקר

אלפי דולר ארה"ב ומשינויים ביתרת  160 -בסך של כ  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 .השקעות לזמן קצר

"ב ארה דולר פיאל 28 -לכ  הסתכם 2017שנת  במהלךתזרים המזומנים שנבע מפעילות מימון 

 עיקראלפי דולר ארה"ב בתקופה המקבילה אשתקד.  827 -כ  של חיובילעומת תזרים מזומנים 

אלפי דולר ארה"ב  810 -מהנפקת זכויות בסך של כ בתזרים מפעילות מימון נובע  הקיטון

  .בתקופה המקבילה אשתקד

בחוות דעתו על הסבר לגבי הנושאים שאליהם הפנה רואה החשבון של התאגיד תשומת לב  .4
 השנתיים הדוחות הכספיים

 ספקות בדברהמבקר מפנה רו"ח המבקר של החברה את תשומת הלב  החשבון רואה בדוח

לחברה תזרים מזומנים שלילי . "חי עסק"כ החברה של קיומה המשךל בנוגעמשמעותיים 

הפסדים בסך של כ  להאלפי דולר ארה"ב וכן נגרמו  362 - בסך של כ 2017מפעילות שוטפת בשנת 
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. גורמים אלה, יחד עם גורמים 2017בדצמבר  31סתיימה ביום האלפי דולר ארה"ב בשנה ש 692 -

דבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". החברה פועלת בם, מעוררים ספקות משמעותיים נוספי

ים בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכס לגיוס הון ו/או למימוש נכסים.

וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק 

 חי".

  ןמומקורות המי .5

מחברות  דמי ניהול ודיבידנד מומנה בעיקר מתקבולים בגין 2017שנת פעילות החברה במהלך 

 של מניות החברה. ומהנפקת זכויות , מימוש אחזקות בחברת פרוטפוליוהפורטפוליו

 מחברות הפורטפוליו  דיבידנד

, אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב חלוקת דיבידנד, בין היתר בדרך 2013בנובמבר  11ביום 

 -של הפחתת הון, בחברת סגרמטה. חלקה של החברה בדיבידנד האמור הסתכם לסך כולל של כ 

 . 2016-2013ם אלפי דולר ארה"ב. הדיבידנד התקבל בארבעה תשלומים לא שווים בין השני 749

 11 -אלפי דולר ארה"ב  וכ  7 -, קיבלה החברה דיבידנד בסך של כ 2017ושנת  2016במהלך שנת 

 אלפי דולר ארה"ב מחברת ליט, בהתאמה.

 נתונים עיקריים מתוך עסקי התאגיד .6

  כללי .6.1

יתרונות טכנולוגיים בתחומים בהם הן  בעלותהחברה פועלת בתחום ההשקעות בחברות 

פועלות. החברה ממקדת את השקעותיה בחברות אשר השלימו את שלב המחקר והפיתוח 

או נמצאות בשלב מתקדם שלו, וכן בחברות אשר נמצאות בשלב המכירות, והינן בעלות 

 תזרים מזומנים חיובי. 

 .זהלדוח  'א לפרק 2 סעיףהחברה ראה לפרטים נוספים אודות עסקי 

 ם חריגים או חד פעמייאירועים  .6.2

בינואר  1הודיעה החברה כי החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום  ,2017באפריל  26ביום 

 לפי מתכונת דיווח חצי שנתית. תדווח החברה 2017

  ודרכי ניהולם קוש ינוכיסל הפיחש .7

 האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד .7.1

 (.זה לדוח 'ד לפרק 'א26 בתקנה מפורטיםמר חן כץ, מנכ"ל החברה )אשר הפרטים לגביו     

 תיאור סיכוני השוק .7.2

 השקעה בחברות הזנק .7.2.1

אותן השקעות ההנה עתירת סיכון. הצלחת  (start-up) הזנק ההשקעה בחברות  

ת בהצלחתן העסקית של חברות הפורטפוליו ובמצב יהחברה מותנמבצעת 
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הבורסות בעולם, בעיקר בורסת הנאסד"ק. פעילותן והצלחתן של חברות 

הפורטפוליו תלויות בגורמים רבים אשר לחברה אין כל יכולת שליטה עליהם. 

גורמים אלה כוללים, בין היתר, חוסר ודאות בכל הנוגע להצלחתו של המחקר 

ם לרבות ההתמודדות עם קשיים טכנולוגיים וע של אותן חברות, והפיתוח

טכנולוגיות מקבילות, היכולת של החברה להשיק את המוצר ולשווקו במסגרת 

שוק תחרותי, יכולת החברה לאתר את השוק הרלוונטי ולמצוא את היתרון היחסי 

של מוצריה, יכולת החברה להמשיך ולגייס הון להמשך פעילותה וכן יכולת 

 יות המהירות. החברה לשנות את עסקיה ומוצריה בהתאם להתפתחויות הטכנולוג

 מטבע הפעילות .7.2.2

מרבית הוצאותיה של החברה, לרבות שכ"ט של יועצים חיצוניים מקצועיים ושכר   

 2017הדוחות הכספיים לשנת יחד עם זאת, עובדים, נקובים במטבע השקל. 

( ומוצגים בערכים דולרים. IFRSמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

בסיס דולרי, השקעות החברה בחברות הפורטפוליו  אחזקות החברה מוערכות על

הואיל . נעשות על בסיס דולרי ואף מימושי חברות אלו הינם בערכים דולריים

ועיקר נכסיה של החברה כאמור, נקובים בערכים דולריים, השקעות החברה 

מתבצעות בערכים דולריים ומימושי החברה אף הם נקובים בערכים דולריים, 

נאלי של החברה הינו דולר ארה"ב ובהתאם סיכוני השוק המטבע הפונקציו

 .נמדדים ביחס לדולר ארה"ב

 סיכוני מטבע, מדד וריבית .7.2.3

ככלל, הנהלת החברה סבורה כי החברה אינה חשופה באופן מהותי לסיכוני מטבע   

ומדד בכל הנוגע לתוצאות פעילות החברה. נכון לתאריך הדוח, לחברה אין 

ו/או אשראי מתאגידים בנקאיים ועיקר אמצעיה כלשהן  מהותיות הלוואות

הנזילים, מוחזקים בשקלים ובמטבע הדולר, בהתאם להוצאותיה העתידיות. 

עיקר נכסיה של החברה נקובים במטבע הדולר והשינוי בשער החליפין של הדולר 

אל מול השקל עשוי להשפיע על שוויה הנגזר של החברה בבורסה לניירות ערך 

 אביב. -בתל

 יות התאגיד בניהול סיכוני השוק מדינ .7.3

פועלת למזער את סיכוני השוק  ,, החברה בהתאם להנחיות הדירקטוריוןהלןכמפורט ל

ידי קביעת מדיניות השקעה סולידית של תיק ניירות הערך שלה ואחזקת -הכלכליים על

. בכל הנוגע לחשיפה החשבונאית בגין בהתאם להוצאותיה הצפויותמצעיה הנזילים א

את מטבע הפעילות.  תקופת דיווחמידי החברה בוחנת כאמור  ,החברה שלמטבע הפעילות 

 החברה סבורה שאין סתירה בין החשיפות האמורות.

, קיבל דירקטוריון 2008במאי  15ם ביו - אחזקת אמצעים נזילים ותיק ניירות ערך .7.3.1

הנזילים של החברה כפונקציה של  החברה החלטה לפיה יוחזקו אמצעיה

הוצאותיה השקליות הצפויות לעומת אלה הדולריות והחברה מיישמת מאז 
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מדיניות זו, אשר מקטינה את החשיפה הכלכלית לשינויים בשער הדולר אל מול 

 שערו של השקל. 

ההחלטה כאמור נעשתה במטרה להתאים את מטבע הפעילות להוצאותיה 

רה. אסטרטגיה זו של החברה, מקטינה את חשיפתה הצפויות העתידיות של החב

 של החברה לשינויים בשער החליפין של הדולר אל מול השקל.

ידי דירקטוריון החברה באותו מועד להשקיע את מרבית -כמו כן, הוחלט על

או לביצוע אמצעיה הנזילים של החברה שאינם נדרשים לפעילותה השוטפת 

. כמו כן, נקבע כי מנהל התיקיםבאמצעות באפיקים סולידיים השקעות צפויות, 

 חלק מהתיק יושקע באפיקים דולריים. 

 השקעות בתיק הנזילים אמצעיהמ חלק החזיקה החברה לתאריך המאזן נכון

 31 ליום נכון .מדורגות חוב מאגרות ברובו המורכב, רחב פיזור בעל סולידי

אלפי דולר  41 -כ  , יתרת תיק ההשקעות של החברה עומדת על2017בדצמבר 

 ארה"ב. 

ועדת הביקורת והדירקטוריון מתכנסים לפי הצורך,  - סיכוני מטבע, מדד וריבית .7.3.2

בכדי לדון בהשפעות האפשריות של שינוי בשערי החליפין ובעליית המדד על 

 הביקורת ועדת קיימו 2013נובמבר  בחודשתוצאות פעילותה של החברה. 

בשערי החליפין של הדולר  דיון נוסף בכל הנוגע להשפעת השינויים והדירקטוריון

והוחלט שלא לשנות את מדיניות החברה בעניין מול השקל ובהשפעת עליית המדד 

 .זה

  דוח בסיסי הצמדה .7.3.3

 מ"טכנופלס ונצ'רס בע 
 של יתרות כספיות תנאי הצמדה 

 31/12/2017 

  

צמוד למדד 
המחירים 

   לצרכן
בהצמדה 

 כ"סה ללא הצמדה   לשקל

        

        נכסים:

 75 4  71  - מזומנים

 41 34  2  5 השקעות לזמן קצר

 15 -  15  - חייבים ויתרות חובה לזמן קצר

 10 10  -  - הלוואות לחברות

        

נכסים"כ סה   5  88  48 141 
        

       התחייבויות:

 507 507  -  - התחייבויות לבנקים

 363 363  -  - ארוך לזמן הלוואה

 288 57  231  - זכאים ויתרות זכות
       

 1,158 927  231  - התחייבויות"כ סה

       

(143)  5 התחייבויות בניכוי נכסים"כ סה   (879)  (1,107)  
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 שוק בגורמי לשינויים בהתאם רגישים למכשירים רגישות מבחני .7.4

 מטבע פעילות .7.4.1

 מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר מול הש"ח:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ההלוואות הדוח על המצב הכספיתאריך נכון ל - הדולריתינויים בגובה הריבית ש .7.4.2

. לפיכך, השפעתם של בלבד ארה"ב אלפי דולר 10 -שהעניקה החברה מסתכמות לכ 

 מ"טכנופלס ונצ'רס בע 
 של יתרות כספיות תנאי הצמדה 

 31/12/2016 

  

צמוד למדד 
המחירים 

   לצרכן
בהצמדה 

 כ"סה ללא הצמדה   לשקל

        

        נכסים:

 93 10  83  - מזומנים

 195 134  37  24 השקעות לזמן קצר

 31 17  14  - חייבים ויתרות חובה לזמן קצר

 13 13  -  - ארוך לזמן חובה ויתרות חייבים

 39 10  29  - הלוואות לחברות

        

נכסים"כ סה   24  163  184 371 
        

       התחייבויות:

 509 509  -  - התחייבויות לבנקים

 270 270  -  - ארוך לזמן הלוואה

 205 50  155  - זכאים ויתרות זכות
       

 984 829  155  - התחייבויות"כ סה

       

(645)  8  24 התחייבויות בניכוי נכסים"כ סה  (613)  

 מהשינוי)הפסד(  רווח
 "בארה דולר באלפי

  נכס 
 בסיס

  עליה
 10% של

  ירידה
 10% של

 עליה
 5% של

 ירידה
 5% של

 שקליים נכסים
 5 (4) 10 (8) 93  2017בדצמבר  31 ליום

 שקליות התחייבויות
 (12) 11 (26) 21 (231) 2017בדצמבר  31 ליום

 (7) 7 (16) 13 (138) "כסה

 שקליים נכסים
 10 (9) 21 (17) 187  2016בדצמבר  31 ליום

 שקליות התחייבויות
 (8) 7 (17) 14 (155) 2016בדצמבר  31 ליום

 2 (2) 4 (3) 32 "כסה
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שינויים בשערי הריבית הדולרית על רווחי ו/או הפסדי החברה הינם שוליים במקרה 

 זה. 

ע בסכום לא עיקר נכסי החברה )למעט רכוש קבו - שינויים בגורמי שוק נוספים .7.4.3

מחשוב מהותי( הינם אחזקות בחברות טכנולוגיה בקשת של תחומים כגון: 

. שוויין הנאות של אחזקות החברה הותאור תוכנה ,מכשור רפואיואלקטרוניקה, 

מוערך על בסיס קשת של פרמטרים. הנהלת החברה סבורה כי הקשר בין גורמי השוק 

כגון שינויי ריביות, ירידה ו/או עליה במדדי הבורסות בעולם, ירידה בביקוש או 

בהיצע בתחום הטכנולוגיה וכיוצא באלה, הינו קשר עקיף לשווי נכסי החברה ואין 

שור קשר ישיר בין גורמי השוק כאמור לשווי האחזקות הפרטיקולריות אפשרות לק

של החברה בחברות הפורטפוליו. לפיכך, בדרך כלל, לאור תחום הפעילות של החברה, 

הרכב נכסיה והתחייבויותיה, אין באפשרות החברה להעריך את השפעתם, אם בכלל, 

הנובע משוויין הנאות של של שינויים בגורמי שוק על הרווח ו/או ההפסד של החברה 

 אחזקות החברה בחברות הפורטפוליו. 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .8

 המספר המזערי הראוי שקבעה החברה .8.1

 של הכספיים הדוחות הכנת במהלך העולות והפיננסיות החשבונאיות הסוגיותבהתחשב באופי 

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים של הראוי המספר כי החברה קבעה, החברה

    (.2) שניים יהא

 הדירקטורים בעלי המומחיות החשבונאית והפיננסית בחברה .8.2

 .זה לפרק ד' לדוח 26תקנה  ולפרטים רא

 תלויים בלתי דירקטורים .8.3

 הדירקטורים שיעור בדבר הוראה קובע לאהחברה  תקנוןאין דירקטורים בלתי תלויים.  לחברה

 .בחברה תלויים הבלתי

 המבקר הפנימי .9

, מינה דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה, את מר 2014 במרץ 30ביום 

חלף מר דב גדות ז"ל אשר הלך לעולמו  ,"( כמבקר הפנים של החברההמבקר הפנימיפפר )" אמיר

דיווח מיידי  ראוהחל ממועד אישור דירקטוריון החברה כאמור. לפרטים , 2014בינואר  13ביום 

האמור בדיווח מיידי זה מובא כאן על דרך  (.2014-01-029082)אסמכתא  2014 במרץ 30מיום 

 ההפניה.

 פרטי המבקר .9.1

  "חרו, פפר אמיר      המבקר הפנימי:  שם

  2014במרץ  30  תאריך תחילת כהונתו: 
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 הביקורת לחוק 8 סעיף בהוראותוהחברות  לחוק)ב( 146הפנים עומד בהוראות סעיף  מבקר .9.2

 . 1992-, תשנ"ב הפנימית

 כישורי המבקר הפנימי  .9.3

למר  (.CIAאמיר פפר הינו בעל רישיון רואה חשבון, עורך דין ובעל הסמכה של מבקר פנימי )

בביקורת פנימית. למר פפר ניסיון רב בעריכת ביקורות וניהול  שנים 10פפר ניסיון של מעל 

משרדי ממשלה, חברות  , בין היתר:צוותי ביקורת בארגונים בענפי המשק הכוללים

ממשלתיות, חברות ציבוריות, מועצות מקומיות, עמותות וגופים ציבוריים. מר פפר נמצא 

בהיקף פעילותה של החברה  מתאים לכהן כמבקר הפנימי של החברה, בין היתר, בהתחשב

 ומורכבות פעילותה.

 מבקר הפנים מינוי .9.4

 שלהביקורת  ועדתאושר בישיבת  ומינויו 2013 שנתב החברה הנהלתהפנים מונה על ידי  מבקר

ועדת . 2014במרץ  30ובישיבת דירקטוריון החברה מיום  2013 בנובמבר 11החברה מיום 

את כישורי מבקר הפנים ואת ניסיונו, ובהתחשב באופייה  ובחנודירקטוריון החברה הביקורת 

מתאים לשמש כמבקר הפנים  פפרכי מר  נקבעשל פעילות החברה ובהיקף הביקורת הנדרשת, 

  של החברה.

קרוב של כל אחד מאלה, וכן  ואינו נושא משרה בהאינו בעל ענין בחברה,  אינופנימי הבקר המ

 או מי מטעמו.של החברה רואה החשבון המבקר אינו 

מבקר פנימי תפקיד נוסף על הביקורת אין להמבקר הפנימי נותן שירותים חיצוניים לחברה. 

תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם  חברהמלא מחוץ לאינו מ, והוא הפנימית

  תפקידו כמבקר פנימי.

 העסקת המבקר  .9.5

היקף העסקת המבקר הפנימי ותוכנית העבודה נקבעים על ידי הנהלת החברה מידי שנה עובר 

השנים האחרונות היקף העסקתו של  בשלושלביקורת, בהתאם להיקף הפעילות של החברה. 

החברה הינה חברת  ימי ביקורת. ארבעה עד חמישה, כשעות בשנה 45קר הפנימי נע סביב המב

על כן היקף העסקתו של מבקר והשקעות ומימושי חברות, הינה אחזקות שעיקר פעילותה 

שעות כתלות בהיקף פעילותה של החברה בשנה מסוימת, ה. זופעילות מותאם להפנים 

 .20% -המוקדשות לביקורת הפנים עשויות להשתנות בכ 

 .ביקורת ימי חמישהכעמד על העסקתו של מבקר הפנים  היקף 2017 בשנת

 זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי  .9.6

הפועל בהתייעצות מלאה עם ועדת  ,הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הוא מנכ"ל החברה

 הביקורת.

 הביקורת והשיקולים בקביעתה   תוכנית .9.7

נקבעת על ידי ועדת הביקורת, הנהלת החברה ומבקר הפנים, השנתית תוכנית הביקורת 

 ייםבהתאם לתהליכים הכספיים והתפעוליים היום יומיים של החברה ובהתאם לצרכים העת

 הנובעים מפעילויות חד פעמיות. 
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בדוח הביקורת  , בין היתר,נים, התייחס מבקר הפ2017במהלך הביקורת הפנימית לשנת 

 לנושאים הבאים: 

 דירקטורים גמול, שכר ,תקציבית בקרה  - החברה של הכספית ההתנהלות נאותות ,

 ;משרה נושאי וביטוח החברה לספקי תשלום, אשראי בכרטיס שימוש, קטנה קופה

  אישור, לאסטרטגיה בהתאם ביצוע נאותות - החברה שלניהול/מימוש השקעות 

 ומעקב השקעה הסכמי ניהול, ערך לניירות לרשות דיווח, הדירקטוריון ידי על פעולות

 ;ההשקעות אחר

 מול מהותיות עסקאות בדיקת, עסקאות סקירת -/שליטה עניין בעלי עם עסקאות 

  ;תקין וניהול החוק הוראות

 בחינת נאותות זכויות החתימה הקיימות בחברה, ובדיקת התאמה  - חתימה מורשי

 החתימה המאושרות לאלו המוגדרות בחשבון הבנק של החברה;בין זכויות 

 בנקאיות והעברות בהמחאות השימוש נאותות בדיקת - תשלום אמצעי; 

 (, ומיידייםתקנות ניירות הערך )דוחות תקופתיים בהוראות  עמידה - מיידיים דוחות

 ;המיידיים, ובחינת נאותות ביצוע הדיווחים 1970-"להתש

 בדיקת קיום דיוני דירקטוריון, קיום קוורום,  - החלטות הדירקטוריון וועדותיו יישום

 תיעוד אישור ותיוק וביצוע מעקב אחר יישום החלטות. 

והוא מבצע  למבקר שיקול דעת מלא לבחון נושאים נוספים במסגרת דוח הביקורת הפנימית

 .מעקב אחר תיקון הליקויים שעלו בתקופות קודמות

חברה קבע כי תכנית הביקורת הפנימית המפורטת לעיל ואופי פעילותו של דירקטוריון ה

בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת המבקר הפנימי הינם סבירים 

כמו כן, קבע הדירקטוריון כי לאור היקף הביקורת הפנימית בחברה לתגמול . חברההפנימית ב

 המקצועית. עתודהמבקר אין השפעה על הפעלת שיקול 

 תקנים מקצועיים  .9.8

הביקורת נערכה בהתאם לתקנים המקצועיים וכללי האתיקה המקובלים, תקנים שנקבעו 

מהכרות עבודת . בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב, והנחיות לשכת המבקרים הפנימיים

 נעשתה בהתאם לתקנים כאמור.  זו, נחה דעתו של הדירקטוריון כי ופיקוח על עבודתו המבקר

 ח המבקר ומועד הגשת הדוחדו .9.9

. דוח הביקורת מוגש החברה למשרדי ונשלח הפנימי המבקרידי -על ונערך נכתב המבקר דוח

 לועדת הביקורת ולדירקטוריון אחת לשנה.  , מנכ"ל החברה,ליו"ר הדירקטוריון

למנכ"ל  בכתב הוגש 2017על ממצאי המבקר הפנימי בביקורת הפנים השוטפת לשנת  דוח

ונדון במהלך ישיבת הדירקטוריון שהתקיימה  2018ולדירקטוריון במהלך חודש מרץ  החברה

 .2018במרץ  26ביום 

 גישה למידע  .9.10

 למבקר הפנימי גישה מלאה לכל תיקי החברה ולכל מידע המצוי בידי החברה. 
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 דרך התגמול  .9.11

 .שהוקדשו לביקורת הפנים עבודה בפועלהשעות בהתאם לתגמול המבקר מתבצע אחת לשנה  

 2017 בדצמבר 31 ליום החברה התחייבויותמצבת  .10

של החברה אשר פורסם על  ידיימפרסמה דוח מצבת התחייבויות. לפרטים נוספים ראה דוח  החברה

נכון למועד הדוח, לחברה לא קיימות התחייבויות כהגדרתן  .ידי החברה במקביל לפרסום דוח זה

 תקופתיים ומיידיים.  ד' לתקנות דוחות 9בתקנה 

 אירועים העשויים להצביע על קשיים כספיים .11

ספקות  בדבר ראו בעניין זה, הפניית תשומת הלב של רואי החשבון המבקרים של החברה

  .לעיל 4 , כמפורט בסעיף"חי עסק"כ החברה של קיומה המשךמשמעותיים בנוגע ל

 (רואה החשבון המבקרמבקר התאגיד ) .12

 "חרו, קסיררפורר גבאי את  קוסט: שם .12.1

 :אחרים ושירותים ביקורת שירותי בעד שמשולם הכולל השכר .12.2

 שעות' מס שנה הערות
 באלפי שכר
 "בארה דולר

 28 720 2017 ביקורת
 4 80 2017 שונות

 27 780 2016 ביקורת
 - - 2016 שונות

 לבין המבקר החשבון רואה בין ומתן במשא נקבעשל רואה החשבון המבקר  החהטר שכר .12.3

 בתקופות המבקר החשבון רואה של עבודתו שעות על, היתר בין, בהתבסס, החברה הנהלת

 . ומאושר על ידי דירקטוריון החברה קודמות

 התאגיד של הפיננסי הדיווח .13

 הדוח לתאריך שערוכים

 ,דולר ארה"ב אלפי 106 -את השקעותיה בסכום כולל של כ  החברה הפחיתהתקופת הדוח  במהלך

  .נטו

  המאזן תאריך לאחר אירועים .14

התכנסה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ובמסגרתה הוחלט על  ,2018בינואר  7ביום  .א

של ה"ה אברהם  יםומינוי , למעט מר יואל יוגב,סיום כהונתם של כלל הדירקטורים בחברה

 לדירקטורים בחברה.לוונטהל, גילי כהן ואריק קאופמן  ידידיהמנלה, שרון אדרי, 
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, הנמנה כיו"ר הדירקטוריון של החברהכדירקטור ו, מונה מר ארז רוזנבוך 2018בינואר  11ביום  .ב

 ."(ניהול אתו)" 24( בע"מ2015השליטה בחברה, אתו ניהול ) תעל בעל

כמנהל הנמנה על בעלת השליטה בחברה, אתו ניהול, , מונה מר תומר חפץ 2018בינואר  28ביום  .ג

 ללא שכר. העסקי של החברההפיתוח 

השקעות בתחום גם לבחון כי החברה תחל החליט דירקטוריון החברה  ,2018בינואר  28ביום  .ד

דירקטוריון להקים ועדה מייעצת שתייעץ להנהלת הלשם כך החליט ן. יהסייבר והבלוקצ'י

מר החברה ולדירקטוריון בקשר עם השקעות בתחומים הנ"ל, ומינה את פרופ' אמיר הרצברג, 

לפרטים בדבר תנאי העסקתם של כחברי הועדה המייעצת. לכהן איציק מנטין ומר ניסים בראל 

 א' לדוח זה. לפרק 8.1 חברי הועדה המייעצת ראה סעיף

 21השלימה החברה ביום אשר בעקבותיו  , פרסמה החברה דוח הצעת מדף2018בינואר  29ביום  .ה

. לפרטים נוספים ראו סעיף ש"ח )ברוטו( יוןמיל 2 -כ  הנפקת זכויות בהיקף של 2018בפברואר 

 לפרק א' לדוח זה. 3.6

מהון המניות המונפק של נייקסט מקבוצת  35.7% -, רכשה החברה כ 2018בפברואר  6ביום  .ו

 לפרק א' לדוח זה. (ב)15.2. לפרטים נוספים ראו סעיף עזריאלי בע"מ

. לפרטים נוספים ראו תקנה התקיימה אסיפה כללית ומיוחדת של החברה ,2018במרץ  18ביום  .ז

 )ג( לפרק ד' לדוח זה. 29

 

 

 2018, ץבמר 26

 

 

                                            _________________       _______________ 

                     חן  כץ                                                                                ארז רוזנבוך                                   
   למנכ"                                            יו"ר הדירקטוריון                             

                                                 

מחזיק  השליטה"(. בעל השותפותהינו השותף הכללי בשותפות אתו שוקי הון שותפות מוגבלת )" השליטהבעל  24
הינם מר תומר חפץ )ת.ז.  השליטהכפי שנמסר לחברה, בעלי השליטה בבעל  במניות החברה באמצעות השותפות.

  (.50%"א (, המחזיקים בו ישירות בחלקים שווים )כ029387990( ומר ארז רוזנבוך )ת.ז. 029398633
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 2017בדצמבר  31כספיים של החברה ליום  דוחות

 

  



 

 - 1 - 

 
 
 
 
 

 כנופלס ונצ'רס בע"מט
 
 7201בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
 

 באלפי דולר ארה"ב
 
 
 
 

 וכן הענייניםת
 
 

 עמוד 
 
 

 2 דוח רואה החשבון המבקר
 
 

 3 דוחות על המצב הכספי
 
 

 4 הפסדאו רווח על דוחות 
 
 

 5 דוחות על השינויים בהון
 
 

 6-7 דוחות על תזרימי המזומנים
 
 

 8-38 באורים לדוחות הכספיים
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 

 
 

 וח רואה החשבון המבקרד
 

 בעלי המניות של ל
 

 טכנופלס ונצ'רס בע"מ
 
 

 31החברה( לימים  -בע"מ )להלן  טכנופלס ונצ'רסהמצורפים של על המצב הכספי  הדוחותביקרנו את 
לכל  תזרימי המזומניםו השינויים בהון, הפסדאו רווח על דוחות הואת  2016בינואר  1וליום  2016-ו 2017 בדצמבר

הדירקטוריון דוחות כספיים אלה הינם באחריות  .2017בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום אחת 
 ההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.ו

 
 

ים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון לתקני ביקורת מקובלערכנו את ביקורתנו בהתאם 
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  .1973-ג")דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה 
בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי  מדגמית של ראיות התומכות

ההנהלה של החברה וכן הערכת הדירקטוריון והחשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
 בסיס נאות לחוות דעתנו. מספקת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו

 
 

מצב הכספי של המכל הבחינות המהותיות, את , הנ"ל משקפים באופן נאות חות הכספייםהדו לדעתנו,
תזרימי ו בהוןפעולותיה, השינויים ואת תוצאות  2016בינואר  1וליום  2016-ו 2017בדצמבר  31לימים  החברה

בהתאם לתקני דיווח כספי , 2017בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום לכל אחת  שלההמזומנים 
 .2010-ע"( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התשIFRS)בינלאומיים 

 
 

 לחברה .הכספיים דוחותל ב'1 באורב אמורל הלב תשומת את מפנים אנוהנ"ל,  דעתנו חוות את לסייג מבלי
 דולר אלפי 692-כ של בסך הפסדים לה נגרמו וכן דולר אלפי 362-כ של בסך שוטפת מפעילות שלילי מזומנים תזרים
 משמעותיים ספקות מעוררים, נוספים גורמים עם יחד, אלה. גורמים 2017 בדצמבר 31 ביום סתיימהשה בשנה
 דוחותלב' 1 בבאור ותמפורט אלה לעניינים בקשר ההנהלה תוכניות". חי עסק"כ החברה של קיומה המשך בדבר

 ותהיינה שייתכן וסיווגם וההתחייבויות הנכסים ערכי לגבי התאמות כל נכללו לא הכספיים . בדוחותהכספיים
 ".חי עסק"כ ולפעול להמשיך תוכל לא החברה אם דרושות
 

 
 
 

 
 
 
 וסט פורר גבאי את קסיררק    אביב,-לת
 ואי חשבוןר    2018, במרס 26
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 דוחות על המצב הכספי

 

   
  

 בדצמבר 31ליום 
 1ליום  

 בינואר
    2017  2016 )*  2016 )* 
 אלפי דולר ארה"ב  באור  

         נכסים שוטפים

 134  93  75    זומנים מ
 -  195  41  5  השקעות לזמן קצר

 100  31  15  6  ייבים ויתרות חובהח
         
    131  319  234 

         נכסים לא שוטפים

 12  13  -  (2)ב'7  ייבים ויתרות חובה ח
  השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 

 7  רווח או הפסד  
 

8,433  8,612 
  

9,873 
 13  5  2    רכוש קבוע

         
    8,435  8,630  9,898 
         
    8,566  8,949  10,132 

         
         תחייבויות שוטפותה

 150  158  161  9  התחייבויות לתאגידים בנקאיים
 294  205  288  8  כאים ויתרות זכותז

         
    449  363  444 
         תחייבויות לא שוטפותה

 388  351  346  9  תחייבויות לתאגידים בנקאייםה
 205  270  363  (4)א'11  הלוואה לזמן ארוך

 27  32  34    לעובדיםהתחייבויות בשל הטבות 
         
    743  653  620 

       13  הון

 1,919  1,924  1,924    הון מניות
 38,673  39,454  39,454    פרמיה על מניות

 146  146  146    קרן בגין תשלום מבוסס מניות
 -  -  133    קרן הון

 (31,670)  (33,591)  (34,283)    יתרת הפסד
         
    7,374  7,933  9,068 
         
    8,566  8,949  10,132 
 

 .)ג(2 ראה באור - IFRS 9*( הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 

        2018, מרס 26
 נועה מצליח  חן כץ  ארז רוזנבוך  אריך אישור הדוחות הכספייםת
 סמנכ"לית כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון   
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 הפסד או  חרוועל וחות ד
 

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2017  2016 )*  2015 )* 

  באור  
 אלפי דולר ארה"ב

 למניה( י )הפסד(רווח נק למעט נתוני)
         

         הכנסות
רווח משערוך השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים 

 2,311  -  -  7  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים  ממימושרווח 

 -  -  87  (9ב')7  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 -  3  -  9  שינוי בהתחייבויות לתאגידים בנקאיים

רווח מהשקעות לזמן קצר הנמדדות בשווי הוגן דרך 
 1  -  4    רווח או הפסד
 7  59  13  15  הכנסות מימון 

 -  7  11  (5ב')7  הכנסות מדיבידנד
 76  63  120    הכנסות מדמי ניהול

 -  120  -    הכנסות אחרות
         

 2,395  252  235    סה"כ הכנסות 
         
         וצאותה

 819  863  726  14  הוצאות הנהלה וכלליות
 59  -  33  9  שינוי בהתחייבויות לתאגידים בנקאיים

הפסד מהשקעות לזמן קצר הנמדדות בשווי הוגן דרך 
 -  3  -    רווח או הפסד
 35  24  32  15  הוצאות מימון 

 147  -  30  (2ב')7  ירידה בשווי הוגן של תמורה מותנית
השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים  ממימוש הפסד

 47  -  -    בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הפסד משערוך השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים 

 -  1,283  106  7  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
         

 1,107  2,173  927    סה"כ הוצאות
          

 1,288  (1,921)  (692)    )הפסד( רווח נקי

         
למניה המיוחס לבעלי מניות רגילות  )הפסד( רווח נקי

         בדולר()של החברה 
  0.146  (0.166)  (0.059)  16  **( בסיסי ומדולל)הפסד( רווח נקי 

 
 

 .)ג(2 ראה באור - IFRS 9*( הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של 
 .19בגין הנפקת זכויות, ראה באור **( מותאם 

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 וחות על השינויים בהון ד

 
 

 

 
 
 

 .)ג(2 ראה באור - IFRS 9*( הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 

  

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות

קרן 
בגין 

תשלום 
מבוסס 
 מניות

  
 
 
 

 קרן הון

 

 
 יתרת
  *( הפסד

קרן בגין 
 נכסים

פיננסיים 
זמינים 

  *( למכירה
 סה"כ
 הון

 אלפי דולר ארה"ב     
                

 7,464  1,728  (34,686)   -  145  38,360  1,917  2015בינואר,  1יתרה ליום 
 

 שינויים בעקבות יישום למפרע של
IFRS 9  ג(2)ראה באור()  -  -  - 

  
 
- 

 

 1,728  (1,728) 

 

- 
 

)לאחר  2015, בינואר 1 ליום יתרה
 145  38,360  1,917  (למפרע יישום

  
- 

 

 (32,958)  - 

 

7,464 
                

 1,288  -  1,288   -  -  -  -  רווח נקי
 315  -  -   -  -  313  2  הנפקת הון מניות

 1  -  -   -  1  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                

 9,068  -  (31,670)   -  146  38,673  1,919  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 
                

 (1,921)  -  (1,921)   -  -  -  -  הפסד
 786  -  -   -   -  781  5  וכתבי אופציההנפקת הון מניות 

                
 7,933  -  (33,591)   -  146  39,454  1,924  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

                
)ראה ביאור  הוצאות שכר ודמי ניהול

 -  -  -  ((8)'א11
  
 133 

 
 -  - 

 
133 

 (692)  -  (692)   -  -  -  -  הפסד
                

 7,374  -  (34,283)   133  146  39,454  1,924  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
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 וחות על תזרימי המזומניםד

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2017  2016 )*  2015 )* 
 ארה"באלפי דולר   

       זומנים מפעילות שוטפתמזרימי ת
       

 1,288  (1,921)  (692)  )הפסד(רווח נקי 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
       
 9  8  5  חת פ

 1  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
ם הנמדדים בשווי ינכסים פיננסיהשקעות ב ממימוש (רווחהפסד )

 47  -  (87)  הוגן דרך רווח או הפסד
ים הנמדדים בשווי הוגן דרך ינכסים פיננסהשקעות במ דיבידנד

 -  (7)  (11)  רווח או הפסד
 147  -  30  ת יבשווי הוגן של תמורה מותנ ירידה

ים הנמדדים בשווי יפיננסנכסים השקעות במשערוך הפסד )רווח( 
 (2,312)  1,285  106  הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

רווח מהשקעות לזמן קצר הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או 
 (1)  (5)  (10)  הפסד, נטו

 -  (24)  -  שערוך התחייבות בגין כתבי אופציה
 59  (3)  33  שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 5  5  2  בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים שינוי
 -  -  133  הוצאות שכר ודמי ניהול שנרשמו כנגד קרן הון

 23  22  30  הוצאות מימון
       
  231  1,281  (2,022) 
       ינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:ש
       
 18  (8)  (1)  עלייה( בחייבים ויתרות חובה)רידה י

 98  (82)  83  זכאים ויתרות זכותב)ירידה( עלייה 
       
  82  (90)  116 

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
       

 128  76  11  דיבידנד שהתקבל
 (23)  -  -  ריבית ששולמה

 -  9  6  ריבית שהתקבלה
       
  17  85  105 
       
 (513)  (645)  (362)  שוטפת לפעילות ששימשו נטוזומנים מ
 

 .)ג(2 ראה באור - IFRS 9*( הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 וחות על תזרימי המזומניםד

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2017  2016 )*  2015 )* 
 ארה"באלפי דולר   

       זרימי מזומנים מפעילות השקעהת
       

 -  -  (2)  השקעה ברכוש קבוע
 (78)  78  -  החזר )מתן( הלוואה המירה

לזמן קצר הנמדדות בשווי הוגן  השקעות)רכישת( תמורה ממימוש 
 33  (199)  158  דרך רווח או הפסד, נטו

 (5)  (19)    מתן הלוואה לזמן ארוך
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן השקעה בתמורה ממימוש 

 344  -  160  דרך רווח או הפסד
 -  (83)  -  השקעה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

       
 294  (223)  316  השקעה)ששימשו לפעילות(  מפעילות שנבעו נטוזומנים מ
       
       מפעילות מימוןזרימי מזומנים ת

 -  810  -  הנפקת הון מניות וכתבי אופציה בניכוי הוצאות הנפקה
 315  -  -  הנפקת הון מניות בניכוי הוצאות הנפקה

 61  43  63  קבלת הלוואה לזמן ארוך
 -  (26)  (35)  פרעון התחייבות לתאגידים בנקאיים

 (172)  -  -  אחריםמאשראי לזמן קצר  פרעון
       
 204  827  28  ימוןמ מפעילות שנבעו נטוזומנים מ
       

 (15)  (41)  (18)  ירידה במזומנים
       
 149  134  93  תרת מזומנים לתחילת השנהי

       
 134  93  75  תרת מזומנים לסוף השנהי

       
       במזומן שלא מהותיות עולותפ
       

בשווי הוגן  פיננסיים בנכסים השקעות מימוש בגין חובה יתרת
 דרך רווח או הפסד

 
-  -  27 

 
 

 .)ג(2 ראה באור - IFRS 9*( הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 לליכ -: 1באור 
 
 אור החברהת א.
 

 .1998החברה הוקמה והחלה את פעילותה בחודש ינואר  
 

השקעות בחברות טכנולוגיה בשלבים ביצעה בעבר אשר  השקעות חברתהחברה הינה 
התחלתיים של פיתוח מוצרים או תהליכים חדשניים. השקעות המשך בחברות הפורטפוליו 

מפני דילול בעקבות גיוסי כספים חדשים. החל חזקותיה של החברה אנועדו להגן על הנ"ל 
יתרונות  בעלותהחברה החלה להשקיע בחברות עתירות טכנולוגיה ובחברות  2008משנת 

 .בתהליך של צמיחה בהכנסותטכנולוגיים בתחומים בהם הן פועלות, הנמצאות 
 

לת , בע2017חודש נובמבר החל מ אביב.-ציבורית ונסחרת בבורסה בתל ההחברה הינה חבר
 .( בע"מ2015אתו ניהול )הינה  השליטה בחברה

 
וכן  דולראלפי  362-כ של בסך 2017 בשנתשוטפת  מפעילותתזרים מזומנים שלילי  חברהל ב.

  .2017בדצמבר  31 יוםסתיימה בהאלפי דולר בשנה ש 692-הפסדים בסך של כ להנגרמו 
משמעותיים בדבר המשך קיומה של גורמים אלה, יחד עם גורמים נוספים, מעוררים ספקות  

החברה כ"עסק חי". החברה פועלת לגיוס הון ו/או למימוש נכסים. בדוחות הכספיים לא 
נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם 

  .החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי"
 19ש"ח )ראה ביאור מיליוני  2-כ של סך זכויות הנפקתב החברה גייסה המאזן תאריך לאחר
מזומנים  יתרתזכויות ובהתאם לתחזיות של הנהלת החברה לחברה הבעקבות הנפקת  .להלן(

 .2019 שנת לש שניהרבעון לעד חיובית 

 
  

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב
 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, 
 נאמר אחרת.למעט אם 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.

 
 (. IFRS -להלן )הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

 
דוחות כספיים )יירות ערך כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות נ

 .2010-שנתיים(, התש"ע
 

נכסים והתחייבויות פיננסיות  הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט
 המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 
מאחר ושיטה זו  ה,מהות ההוצאהחברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת 

 .יותר את אופי פעילות החברהמשקפת באופן נאות 
 
 תקופת המחזור התפעולי . ב
 

 המחזור התפעולי של החברה הינו שנה.
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 המשך() עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 (IFRS 9 - מכשירים פיננסיים )להלן IFRS 9יישום לראשונה של  ג.

 
 בינואר, 1החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  IFRS 9החברה אימצה לראשונה את 

 2016בדצמבר,  31את דוחותיה הכספיים לימים  ,הצגה מחדשבדרך של  ,למפרע ותיאמה 2017
מנת לשקף בהם על , 2015-ו 2016בדצמבר,  31בימים  ולשנים שהסתיימו 2016בינואר,  1-ו

  מעולם.יישומו מאז ו באמצעות IFRS 9למפרע את השפעת האימוץ של 
 

 נכסים פיננסיים
 IFRS 9 ובתוספת  קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן

עלויות עסקה ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
  אשר לגביהם עלויות העסקה נזקפות לרווח או הפסד.

 
 למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאיםבתקופות עוקבות יש 

  המצטברים הבאים:
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את  -

 תזרימי המזומנים החוזיים מהם.
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל  -

 מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.תזרימי 
 המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי 

 הוגן. 
 

נכסים פיננסיים שהם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים 
ד( כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ייזקפו לרווח והפסד או לרווח )הפס

ומכשיר. אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר או נגזרים, חובה למדוד 
 אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 
השקעות בחברות כלולות ובעסקאות , 28תקן חשבונאות בינלאומי ב 18על פי סעיף 

למדוד את ההשקעות בחברות כלולות בשווי הוגן דרך רווח (, החברה בחרה IAS 28) משותפות
 .IFRS 9 -או הפסד בהתאם ל

 
 ירידת ערך נכסים פיננסיים

 IFRS 9 ( כולל מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי צפוייםexpected credit loss modelהמודל .) 
מועד  של הפסדי האשראי החזויים דורש הכרה בהפסדי אשראי חזויים ושינויים בהן בכל

 לשקף שינויים בסיכון האשראי החל ממועד ההכרה לראשונה של הנכס הפיננסי.  דיווח כדי
 

 גריעת נכסים פיננסיים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או  

הפיננסי או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 
כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד 

 השלישי, ללא עיכוב משמעותי. 
 

 התחייבויות פיננסיות
 תקופותההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות ב 

 ישירות.העסקה העלות מופחתת מוכרות לראשונה בניכוי עלויות עוקבות לפי 
, למעט אלה הנמדדות בשווי הוגן דרך לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות אחרות 

, מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש רווח והפסד
 בשיטת הריבית האפקטיבית.

בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות פיננסיות  הנמדדות יותפיננס התחייבויות 
 המיועדות עם ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
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 המשך() עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות
ינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהי 

התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, 
 בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.

 

 קיזוז מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם  

קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק 
את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל. 

ות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים הזכות לקזז חייבת להי
לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות 
לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן 

 ו לפקיעתה.שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמ
 

 :IFRS 9להלן עיקר השינויים הרלוונטיים לחברה כתוצאה מאימוץ 
 

 ומדידה של נכסים פיננסיים: סיווג
 IFRS ייסווגו לפ IAS 39 ילפ (AFSכמכשירים המוחזקים למכירה ) סווגו אשר פיננסיים נכסים 

 בהתאם, אחר כולל רווח דרך הוגן שווי או הפסד אוהוגן דרך רווח  שווי לקטגוריית 9
 .החברה להחלטת

  .IFRS 9-בהתאם ל או הפסד שווי הוגן דרך רווחאלו לקטגוריית  השקעותסיווגה  החברה
כדי לשקף את השפעות יישום  2016בינואר  1החברה הציגה דוח על המצב הכספי נכון ליום 

IFRS 9  .על דוחותיה הכספיים לאותו מועד 
על הדוחות במדיניות החשבונאית כתוצאה מהיישום לראשונה ת השינוי והשפעלהלן 

 :של החברה הכספיים
 

 בדוחות על המצב הכספי

  

 כפי שדווח
או  בעבר

 -בהתאם ל
IAS 39  השינוי  

כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

  
       2017 ,בדצמבר 31ליום 

השקעות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן 
 8,433  2,934  5,499  דרך רווח או הפסד

זמינים השקעות בנכסים פיננסיים 
 -  (2,934)  2,934  למכירה

 -  (2,128)  2,128  קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 (34,283)  2,128  (36,411)  יתרת הפסד

       

       2016 ,בדצמבר 31ליום 
השקעות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן 

 8,612  2,633  5,979  דרך רווח או הפסד
זמינים השקעות בנכסים פיננסיים 

 -  (2,633)  2,633  למכירה
 -  (1,832)  1,832  קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 (33,591)  1,832  (35,423)  יתרת הפסד
 

       2016 ,רינואב 1ליום 
השקעות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן 

 9,873  2,719  7,154  דרך רווח או הפסד
זמינים השקעות בנכסים פיננסיים 

 -  (2,719)  2,719  למכירה
 -  (1,770)  1,770  קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 (31,670)  1,770  (33,440)  יתרת הפסד
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 המשך() עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 הרווח הכולל על ותבדוח

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  לא השפיע מהותית על הדוחות על תזרימי המזומנים.  IFRS 9יישום 
 

  

 שדווחכפי 
או   בעבר

 -בהתאם ל
IAS 39  השינוי  

כמוצג בדוחות 
 כספיים אלו

  
       2017, בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום

       
משערוך השקעות בנכסים פיננסיים  הפסד

 106  (300)  406  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 (692)  394  (1,086)  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 (692)  322  (1,014)  רווח נקי )הפסד(
נכסים  שערוךהעברה לרווח או הפסד בגין 

 -  (94)  94  פיננסיים זמינים למכירה
רווח )הפסד( בגין נכסים פיננסיים זמינים 

 -  (228)  228  למכירה, נטו
 (692)  -  (692)  סה"כ רווח )הפסד( כולל

       
       2016, בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום

       
רווח משערוך השקעות בנכסים פיננסיים 
 -  (66)  66  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

משערוך השקעות בנכסים פיננסיים  הפסד
 1,283  38  1,245  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 (1,921)  (5)  (1,916)  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
 (1,921)  62  (1,983)  רווח נקי )הפסד(

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים 
 -  (99)  99  זמינים למכירה שהועבר לרווח או הפסד
רווח )הפסד( בגין נכסים פיננסיים זמינים 

 -  37  (37)  למכירה, נטו
 (1,921)  -  (1,921)  סה"כ רווח )הפסד( כולל

       
       2015, בדצמבר 31 שהסתיימה ביוםלשנה 

       
רווח משערוך השקעות בנכסים פיננסיים 
 2,311  414  1,897  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
רווח ממימוש השקעות בנכסים פיננסיים 

 -  (335)  335  זמינים למכירה
השקעות בנכסים פיננסיים  ממימוש הפסד

 47  47  -  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
משערוך השקעות בנכסים פיננסיים  הפסד

 -  (43)  43  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 1,288  169  1,119  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 1,288  42  1,246  רווח נקי )הפסד(
או הפסד בגין מימוש נכסים העברה לרווח 

 -  317  (317)  פיננסיים זמינים למכירה
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים 
 -  (93)  93  זמינים למכירה שהועבר לרווח או הפסד

רווח )הפסד( בגין נכסים פיננסיים זמינים 
 -  (266)  266  למכירה, נטו

 1,288  -  1,288  סה"כ רווח )הפסד( כולל
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 המשך() עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 ישות השקעה .ד
 

קובע כי ישויות השקעה אינן נדרשות לאחד דוחות של חברות בנות  IFRS 10-ל 31סעיף 
מגדיר גם  IFRS 10שלהן, כי אם למדוד את ההשקעה בהן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

פרמטרים להגדרת חברה כישות השקעה. החברה מקיימת את הגדרת ישות השקעה )ראה 
ת קובע א IAS 28. IFRS 12-ל 18סעיף ומיישמת בהסתמך על כך את הוראות   ( להלן(1)3באור 

  . לישות השקעה ספציפיותהגילוי הדרישות 
 

 ומטבע חוץ , מטבע ההצגהמטבע הפעילות .ה
 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 של הדוחות הכספיים הינו דולר.ומטבע ההצגה הפעילות מטבע 
 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2

 
במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין עסקאות הנקובות 

במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים 
במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד 

הנקובים  זה. הפרשי שער נזקפים לרווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים
במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים 
והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים 

 למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.
 

 פריטים כספיים צמודי מדד .3
 

ות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן נכסים והתחייבוי
המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם  -להלן )בישראל 

 לתנאי ההסכם. 
 

 יםאיבנק תאגידיםל התחייבויות .ו
 

 אשר חזקותאההוגן בכל תאריך דיווח של  מהשווינגזר  יםאיבנק תאגידיםל התחייבויותה ערך
 יםפיננסי יםכנכס מטופלות החברה אחזקות. 2006 בדצמבר 31 ליום נכון החברה בבעלות היו

 .IFRS 9-לבהתאם 
 

נמדדות בסוף כל תקופת דיווח בשווין ההוגן.  בנקאיים לתאגידים, ההתחייבויות לפיכך
 .הפסד או רווחדוח לנזקפים  ההוגן בשווי השינויים

 
 מדידת שווי הוגן .ז

 
הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת שווי הוגן 

 התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

 
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או 

 ( ביותר. advantageous)ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי 

 
ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו השווי 

בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים 
 הכלכליים שלהם.
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 המשך() עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים  החברה

שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים 
 לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.

 
וי לשווי ההוגן שלהם מחולקים כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גיל

לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 
 למדידת השווי ההוגן בכללותה:

 
 ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.)מחירים מצוטטים  :1רמה 

אשר ניתנים לצפייה במישרין  1ה נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמ : 2רמה  
 או בעקיפין.  

טכניקות הערכה ללא )נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה  : 3רמה  
 שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.

 
 .להלן (2)3 באור הרא 3 לרמה המסווג סחיר לא פיננסי נכס של ההוגן השווי מדידת לעניין

 
 מסים נדחים .ח

 
לבין  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

 .הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס
 

הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
 , בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עדההתחייבות תסולק

 .דיווחלתאריך ה
 

קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס למסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית 
 .והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס פתשוט

 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות .ט

 
למכשירים עובדים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה 

 הוניים.
 

 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
 

עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של 
המכשירים ההוניים שהוענקו במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל 

 תמחור מקובל. 
 

הפסד יחד עם גידול מקביל או רת ברווח עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכ
בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו 

תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת  -להלן )העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול 
שקפת את בגין עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בכל מועד דיווח עד למועד ההבשלה מ

לגבי מספר המכשירים  החברהמידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של 
 ההוניים שיבשילו בסופו של דבר. 
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 המשך() עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

ענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה הוצאה בגין ה
שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק, 

 שרות ו/או ביצוע( התקיימו.)בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה 
 

 ממימוש השקעות בחברותהפסד( )רווח  .י
 

 בעת העברת הזכויות בהשקעות אלו בפועל. מוכרבחברות ממימוש השקעות הפסד( ) רווח
 

 בהכנסה הכרה  .יא
 

רווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות דוח הכנסות מוכרות ב
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה 

 ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה. 
 

סה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנ
 בהכנסה:

 
 הכנסות מדמי ניהול

 
 הכנסות מדמי ניהול מוכרות על פני תקופת מתן השירות.

 
 הכנסות מדיבידנד

 
הכנסות מדיבידנד מהשקעות במניות המטופלות כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 

 רווח או הפסד, מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד.
 

 הפסד( למניה)רווח  .יב
 

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר 
 המניות הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה.

מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת 
ות. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה את הרווח למניה מפעילויות נמשכ

נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי 
 למניה. 

 
 חדשים שנכנסו לתוקף במהלך התקופה IFRSתקני  . יג
 

 דוח על תזרימי המזומנים, בדבר גילויים נוספים לגבי התחייבויות IAS 7-יישום התיקונים ל 
 פיננסיות

 
התיקונים דורשים להציג את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה של התחייבויות 

מזומנים מפעילות מימון, משינויים בשערי  פיננסיות, לרבות השינויים הנובעים מתזרימי
 חליפין, משינויים בשווי ההוגן ועוד.
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 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים עיקרי -: 3 באור
 

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה החברה שיקול דעת ושקלה 
ם, שלהם השפעה מהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות את השיקולים לגבי הנושאים הבאי

 הכספיים:
 

 השיקולים .1
 

 קיום הגדרת חברת השקעה 
 

 , חברת השקעה היא חברה אשר:IFRS10-בהתאם ל
 
 החברה משיגה כספים ממשקיע אחד או יותר במטרה לספק למשקיע זה או למשקיעים 

 לה שירותי ניהול השקעות; א
  החברה מתחייבת למשקיע או למשקיעים שלה כי מטרתה העסקית היא להשקיע

 כספים אך ורק עבור תשואות מעליית ערך הונית, מהכנסה מהשקעה, או משניהם; וכן 
  .מודדת ומעריכה את הביצועים של כל השקעותיה על בסיס שווי הוגן 

 
היא חברת השקעות מכיוון ש החברה מעריכה כי היא מקיימת את הגדרת חברת השקעה,

המעניקה שירותי ניהול השקעות לבעלי מניותיה, במטרה להשקיע את כספי החברה 
בהשקעות, שנמדדות על בסיס שווי הוגן, שיניבו תשואה הונית או הכנסות כדוגמת דיבידנד 

 וכי היא בעלת מאפיינים של חברת השקעה כמפורט להלן:  או דמי ניהול,
 
 ;לחברה יש יותר מהשקעה אחת  
  ;לחברה יש יותר ממשקיע אחד 
 ;משקיעי החברה אינם צדדים קשורים של החברה 
  .לחברה זכויות בעלות בצורת זכויות הוניות 
 

תבחן  לאור האמור לעיל, החברה מעריכה כי היא עונה להגדרה של חברת השקעה. החברה
 לעיל. שפורטו הערכה זו מעת לעת על בסיס מתמשך, במידה וישתנו התנאים והמאפיינים

 
 אומדנים והנחות .2
 

והנחות המשפיעים על  בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות 

 והוצאות. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
 

ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח  להלן
ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי החברה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי 

 לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
 

 ההוגן של נכסים פיננסיים לא סחירים שוויים קביעת
 

במדרג השווי ההוגן נקבע בהתאם  3השווי ההוגן של נכס פיננסי לא סחיר המסווג לרמה 
או הערכת תזרימי המזומנים לשיטות הערכה, בדרך כלל על פי שיטת מכפיל המכירות 

המהוונים לפי שיעורי היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנאים ומאפייני סיכון העתידיים 
אומדן מכפילי המכירות ואומדן אומדן תזרימי המזומנים,  דומים. קיימת אי ודאות בגין

שיעורי ההיוון בהתחשב בהערכת סיכונים, כגון סיכון נזילות, סיכון אשראי ותנודתיות 
 ושינויים באומדנים אלה עשויים להשפיע על השווי ההוגן של נכסים אלו. 
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 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 
 

 הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות - IFRS 15 .א
 

15 IFRS  ההתקן החדש( פורסם על ידי  -)להלן-IASB  ,2014בחודש מאי . 
 

תכניות נאמנות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףהתקן החדש מ
 SIC 31-העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15לקוחות, 
 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות 

 
 .התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם החדש תקןה
  .2018 ,בינואר

 
 השפעה צפויה איישומו ל, להתקן החדש השלכות יישוםלאחר בחינת  ,החברה להערכת
 של החברה. הכספיים הדוחות על מהותית

 
  חכירות - IFRS 16 .ב

 
 -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  IASB-פרסם ה 2016בינואר 

 התקן החדש(.
 

לא צפויה להיות  לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומולהערכת החברה, 
 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

 
 

 השקעות לזמן קצר -: 5באור 
 

 בדצמבר 31  

  2017  2016 

 דולר ארה"ב אלפי  

     מוחזקים למסחרכ ים המסווגיםינכסים פיננס
     

 12  -  מניות
 183  41  אגרות חוב

     
  41  195 

 
 

 ייבים ויתרות חובהח -: 6באור 
 

 בדצמבר 31  

  2017  2016 

 דולר ארה"ב אלפי  

     
 10  11  הוצאות מראש

 17  -  תמורה מותנית *(
 4  4  ייבים אחריםח
     
  15  31 

 
 .(2)ב'7באור  ראה *(
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 הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדשקעות בנכסים פיננסיים ה -: 7אור ב

 
 ההרכב א.
 

   בדצמבר 31  
 בדצמבר 31  2017  
 2016  2017  שיעור  
 שווי הוגן  *( ההחזקה  
 אלפי דולר ארה"ב  %  

       השקעה בחברות:
       

Nicast Ltd. (1)  3.6  -  94 
Sagarmatha Ltd. (2)  3.2  864  701 

Tav-Tech Ltd. (3)  12.2  1,884  1,692 
3GVision Inc. (4)  2.4  -  40 

Latent Image Technology Ltd. (5 )  1.1  97  67 
RapidX Ltd. (6)  21.9  79  - 

D-Led Technologies Ltd. (7)  23.4  102  102 
CompuLab Ltd. (8)  14.6  5,362  5,730 

 147  35  0.2  (9) "מבע גרופטי -סייפ
       
    8,423  8,573 

 39  10    הלוואות לחברות
       
    8,433  8,612 
 
שיעור ההחזקה מוצג על בסיס הון מונפק, ללא השפעת כתבי אופציה, שטרם מומשו,  *(

 . המוחזקים על ידי החברה ו/או בעלי מניות אחרים, לרבות עובדים

 
 החברה שקיבלה שווי תעל סמך הערכ , בין היתר,הנקבע הוגן בשווי מוצגות בחברות השקעות
 .'ג18הנתונים אשר שימשו את הערכת השווי, ראה באור  לפירוט .תלוי בלתי חיצוני ממעריך

 
 מידע נוסף על השקעות בנכסים פיננסיים ב.

 
1. Nicast Ltd. (להלן - Nicast) 
 

Nicast חדש של  דור מפתחת החברה. אדםתחליף מלאכותי לרקמות  בפיתוח עוסקת
כלי דם מלאכותיים, חומר מילוי לדיסקים בעמוד השדרה )לחולים הסובלים מפריצת 

 דיסק(, שתל משחרר תרופות, חבישה חדשנית ואפליקציות רפואיות נוספות.
 

 החברה הנהלת החליטה, 2017 ,בדצמבר 31נכון ליום  ,Nicastמצבה הכספי של  לאור
  .ההשקעה יתרת את להפחית

מהון המניות המונפק  35.7%-, רכשה החברה מקבוצת עזריאלי כ2018בפברואר,  6ביום 
 אלפי דולר.   5בתמורה לסך של  Nicastשל  

 
2. Sagarmatha Ltd. (ן להל- Sagarmatha) 
 

Sagarmatha תונים נ נועי כרייתמ סקיים למוצרים מבוססיע ישומיםי מפתחת(Data 
Mining ) שיווק המבוסס על ניתוחים סטטיסטיים של התנהגות ממוכנים, המאפשרים

 צרכנים.
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  Sagarmathaמאחזקות חברת  מחציתכמכירת  הסכם
  

 Sagarmatha -, חתמה החברה על הסכם עם מספר בעלי מניות ב2015במאי,  11ביום 
 . Sagarmathaים( למכירת כמחצית מאחזקותיה בחברת הרוכש -להלן )

 
 1,400,000( תשלום ראשון במזומן בסך של 1בהתאם להסכם ישלמו הרוכשים לחברה: )

לשנים  Sagarmatha(  תשלום תלוי ביצועי רווחיות של 2ש"ח, במועד השלמת העסקה; )
( תשלום מבוסס הצלחה במקרה 3דולר; וכן ) 200,000בסכום כולל של עד  2016-ו 2015
שלה וזאת בתוך או נכסיה או הקניין הרוחני  Sagarmathaרכישת כל או רוב מניות של 

(. סכום התשלום מבוסס הרכישה עסקת - להלןשלוש שנים ממועד השלמת העסקה )
  הצלחה נקבע כתלות במחיר עסקת הרכישה ובמועדה.

 
אלפי  362-)כש"ח  1,400,000בסך של  לאחר החתימה על ההסכם, התשלום הראשון

החברה שילמה דמי תיווך בגין המכירה בסך  .העסקה הועבר במלואו לחברה בגיןדולר( 
 אלפי דולר(. 16-אלפי ש"ח, לפני מע"מ )כ 56של 

 
, העריכה החברה מחדש את השווי ההוגן של התמורה המותנית 2015, דצמברב 31 ביום

 - )להלן Sagarmathaאשר נלקחה בחשבון כחלק מעסקת מכירת  Sagarmathaממכירת 
אלפי דולר בחייבים ויתרות חובה  15)אלפי דולר  27-סך של כ על התמורה המותנית(

אלפי דולר בחייבים ויתרות חובה בנכסים הלא שוטפים(  12-בנכסים השוטפים ו
, 2016, דצמברב 31 ביום אלפי דולר. 147 -כ  של הפסד לחברהוכתוצאה מכך נוצר 

אלפי דולר  17) אלפי דולר 30-על סך של כ השווי ההוגן של התמורה המותניתנרשם 
אלפי דולר בחייבים ויתרות חובה  13-בחייבים ויתרות חובה בנכסים השוטפים ו

, הפחיתה החברה את יתרת התמורה 2017בדצמבר,  31ביום  .בנכסים הלא שוטפים(
 אלפי דולר. 30-בסך של כבמלואה המותנית 

 
דולר במידה  אלפי 50החזר חד פעמי בסך של  יםבנוסף, הוסכם שהחברה תשלם לרוכש

שהוגדרו כפי  2016-ו 2015לא תעמוד בתנאי רווחיות לשנים  Sagarmathaשחברת 
החברה העריכה כי תצטרך לשלם את ההחזר האמור ורשמה בדוח על המצב  בהסכם.

 אלפי דולר.  50-ות, התחייבות בסך של כהכספי, במסגרת סעיף זכאים ויתרות זכ
 

 , שילמה החברה לרוכשים את ההחזר החד פעמי כאמור לעיל.2018במרס,  14-ו 13ביום 
 
3. Tech Ltd.-Tav ( להלן- Tech-Tav) 
 

Tav-Tech  עוסקת בפיתוח ומכירת מערכות המבוססות על יצירת זרם סילון המורכב
 (CO2-אוויר ו ,אחרים וגזים לרבות חמצןמים ונוזלים )מרכיבים טבעיים בלבד 

 .לטיפולים רפואיים ואסתטיים
כוללים טיפולי פילינג חדשניים בשוק האנטי  Tav-Tech, מוצרי האסתטיקה בתחום

 אשרמיקרו טיפות,  של, באמצעות זרם עדין הסילוניתאייג'ינג הפועלים בטכנולוגיה 
 צלקות, סימני מתיחה ועוד.להסרת  משמשמקלף, מנקה ומחייה מחדש את העור ואף 

 
הוערך על סמך הערכת שווי , 2015בדצמבר,  31ליום  Tav-Techהשווי ההוגן של 

. באמצעות שיטת מכפיל המכירותשקיבלה החברה ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי 
 השווי .2015בשנת  הפסד או רווח לדוח נזקף דולר אלפי 568-כ של בסך משערוך הרווח
סמך הערכת שווי שקיבלה  על הוערך, 2016בדצמבר,  31ליום  Tav-Techשל  ההוגן

ההפסד משערוך  .מכפיל המכירות שיטת באמצעותהחברה ממעריך שווי בלתי תלוי 
-Tavשל  ההוגן השווי. 2016בשנת  הפסדאו רווח דוח נזקף לאלפי דולר  166-בסך של כ

Tech  סמך הערכת שווי שקיבלה החברה ממעריך  על הוערך, 2017בדצמבר,  31ליום
אלפי  192-משערוך בסך של כ הרווח .מכפיל המכירות שיטת באמצעותשווי בלתי תלוי 

 .2017בשנת  הפסדאו רווח דוח נזקף לדולר 
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4. 3GVision Inc. (3 - להלןGVision) 
 

3GVision  מפתחת תוכנת עיבוד תמונות היוצרת שימושים חדשים למצלמה הבנויה
 בטלפון הסלולרי.

 
 ,2017בדצמבר,  31, נכון ליום 3GVisionהירידה המתמשכת בהיקף פעילותה של  לאור

 החליטה הנהלת החברה להפחית את יתרת ההשקעה.
 
5. Latent Image Technology Ltd. (להלן - LIT) 
 

LIT .מפתחת טכנולוגיות למניעת זיופים של מסמכים ומוצרי צריכה מקוריים 
 

  במכרז לייצור בולי מס לסיגריות של ממשלת הפיליפינים. LITזכתה  2013במהלך שנת 
 

 11-וכ אלפי דולר 7-לחברה דיבידנד בסך של כ LITחילקה  2017ושנת  2016במהלך שנת 
  אלפי דולר, בהתאמה.

 
6. .RapiDx Ltd להלן( - RapiDx) 
 

 RapiDx  עוסקת בפיתוח מכשיר רפואי )פלטפורמה(, חד פעמי, אשר יאפשר את ביצוען
של מגוון בדיקות דם מהירות באופן פשוט, אוטומטי וסטרילי, בבית המשתמש 

 ובמרכזים רפואיים וזאת ללא התערבות כלשהי של אנשי מקצוע.
  
בב גיוס הון, שבמסגרתו המירה החברה הלוואה המירה , נסגר ס2017במהלך חודש יולי  

של בשנתיים האחרונות, להון מניות רגילות RapiDx -אלפי דולר, שניתנה ל 30על סך 
RapiDx .פועלת  בימים אלהRapiDx .לגיוס הון להמשך פעילותה  

 
7. Led Technologies Ltd.-D  לד(-די -)להלן 
 

 אלפי דולר.  861-ת של כבעלו 2010שנת במהלך  נרכשו לד-בדי החברה תאחזקו 
 

נחתמה עסקה למכירת פעילות הפיתוח, הייצור והשיווק של  ,2016בפברואר,  14ביום 
לד, המהווה למעשה את כלל פעילותה -מערכות תאורה ובקרה מבוססות לדים של די

 ,2016באפריל,  1הפעילות(. על פי תנאי העסקה, ביום  -לד )להלן -הנוכחית של די
שטייניץ( את הפעילות  -שטייניץ לירד הנדסת תאורה בע"מ )להלן חברת לד ל-עביר דית

מהון  13%לד אשר יהוו מיד לאחר הקצאתן -בתמורה להקצאת מניות שטייניץ לדי
לד סכום חד פעמי בסך -המניות של שטייניץ )בדילול מלא(. בנוסף, תשלם שטייניץ לדי

אלפי ש"ח בגין רכישת פרטי מלאי  1,050של בסך אלפי ש"ח וסכום נוסף  450של 
לד -כתוצאה מהקצאת המניות לדי , בעקיפין,מסוימים. חלקה של החברה בשטייניץ

 .3.04%-יעמוד על שיעור של כ
 

במסגרת העסקה, הועמדה לחברה הזכות לחייב את חברת האם של שטייניץ, לרכוש  
וף שנתיים, וככל שלא ממנה את כל מניות שטייניץ שיוחזקו בידיה באותה העת, בחל

מומשה אחרי שנתיים, בחלוף שלוש שנים ממועד השלמת העסקה, במחיר המשקף 
השנתית בהתאם לדוח הכספי  EBITDA-על ה 6שווי חברה לשטייניץ הנגזר ממכפיל 

  האופציה(. -האחרון של שטייניץ )להלן 
 

לד עם -, התקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקיים למיזוג די2016 ,במרץ 16ביום 
לד -אלפי ש"ח לדי 1,500, העבירה שטייניץ 2016ובמהלך חודש אפריל  שטייניץ כאמור

 הושלמה. בהתאם לעסקה והעסקה כאמור לעיל
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בדצמבר,  31וליום , 2017, בדצמבר 31 ליוםלד -דיאחזקות החברה ב של ההוגן ויהשו
שהתבססה הוערך על סמך הערכת שווי שקיבלה החברה ממעריך שווי בלתי תלוי , 2016

 .לעיללד, כמתואר -על האופציה שקיבלה החברה במסגרת ההסכם למכירת פעילות די
 

8. Ltd.ab lCompu  קומפיולאב( -)להלן 
 

המחשבים על כרטיס בתחום  ,(Mini PC)בתחום המחשבים הזעירים פועלת קומפיולאב  
(Computers on Module) ( ובתחום מערכות מחשב עתירות ביצועיםAirtop) עוסקת ו

יצור, שיווק ומכירת מחשבים זעירים, מתקדמים וחסכוניים אשר בניגוד יבפיתוח, 
 מאוורר. למרבית המחשבים הקיימים בשוק, פועלים ללא 

 
והנפרע של  מהון המניות המונפק 12.5%, רכשה החברה 2012 ,בדצמבר 31ביום 

שנים  3לתקופה של אלפי דולר, וקיבלה אופציה  1,250קומפיולאב בתמורה לסך של 
)שלא מימוש האופציה מיד עם אלפי דולר, כך ש 250להשקיע בקומפיולאב סך נוסף של 

יעמדו ( של מימוש על ידי שאר מחזיקי האופציהובהנחה cashless  באמצעות מנגנון
, מימשה החברה את 2015 ,בדצמבר 23 ביום .15%החברה בקומפיולאב על אחזקות 
כך שלאחר מימוש האופציה מחזיקה , cashlessבאמצעות מנגנון  בקומפיולאבהאופציה 
מהון המניות של  14.62%מניות רגילות של קומפיולאב, המהוות  31,007החברה 

 מפיולאב על בסיס הון מונפק ובדילול מלא.קו
 

 -להלן )בחברה ואחרים לשעבר במקביל לרכישה האמורה רכשו בעלי שליטה 
במקביל למימוש האופציה  .נוספים מהונה המונפק של קומפיולאב 12.5%המשקיעים( 

להם באמצעות מנגנון  שהוענקועל ידי החברה מימשו כלל המשקיעים את האופציות 
cashless. 

 
 .(5)א'11-( ו4)א'11 באור ראה, הרכישה במסגרת נוספות התקשרויות לעניין

 
הוערך על סמך הערכת שווי , 2015בדצמבר,  31ליום  קומפיולאבהשווי ההוגן של 

של שתי משקלול כפי שהשתקף שקיבלה החברה ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי 
כמתואר לעיל  קומפיולאב מניותל אופציותבהון מניותיה )עסקה למימוש  עסקאות

 הרווח. ('לצד ג בקומפיולאבעל ידי בעל מניות  קומפיולאבעסקה למכירת מניות ומ
 השווי .2015בשנת  הפסד או רווח לדוח נזקף דולר אלפי 1,897-כ של בסך משערוך

סמך הערכת שווי שקיבלה  על הוערך, 2016בדצמבר,  31קומפיולאב ליום של  ההוגן
 .עתידיים מזומנים תזרימי היוון שיטת באמצעותהחברה ממעריך שווי בלתי תלוי 

. 2016בשנת  הפסדאו רווח דוח נזקף לאלפי דולר  1,206-משערוך בסך של כ ההפסד
סמך הערכת שווי  על הוערך, 2017בדצמבר,  31קומפיולאב ליום של  ההוגן השווי

 מזומנים תזרימי היוון שיטת באמצעותשווי בלתי תלוי  שקיבלה החברה ממעריך
בשנת  הפסדאו רווח דוח נזקף לאלפי דולר  368-ההפסד משערוך בסך של כ .עתידיים

2017. 
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 המשך() שקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדה -: 7אור ב

 
 טי גרופ בע"מ-סייפ .9
 

החברה יחד עם קבוצת משקיעים נוספת על הסכם עם  חתמה, 2015, באפריל 1 ביום 
עם הנפקה אפשרית של מניותיה  בקשר(, סייפטי -להלן .ר בע"מ )א דטהטי -סייפחברת 

עוסקת בתחום אבטחת המידע, ובפרט בפיתוח ושיווק  סייפטי לציבור. סייפטישל 
במהלך חודש פתרונות לאבטחת מידע ארגוני לצורך שיתוף מאובטח ומבוקר של מידע. 

 65-)כ אלפי ש"ח 250סך של  לסייפטיהעבירה החברה  2015וחודש אוגוסט  2015יוני 
, בהתאמה, כהלוואה אלפי דולר ארה"ב( 13-ש"ח )כאלפי  50של  וסךאלפי דולר ארה"ב( 

 . ההלוואה( -)להלן  לתשלום עלויות הנפקה

רך של החלפת מניות , התקשרה סייפטי בהסכם מיזוג מותנה על ד2016במרץ,  31ביום 
מטרת מיזוג(.  -עסקת המיזוג( עם חברת מטרת מיזוג חברות בע"מ )להלן  -)להלן 

במסגרת עסקת המיזוג נקבעו מספר תנאים מתלים להשלמת המיזוג וביניהם אישור 
ידי האסיפה הכללית של מטרת מיזוג, גיוס הון למטרת מיזוג עובר להשלמת -המיזוג על

, אישרה 2016במאי,  8טרת מיזוג מרשימת השימור. ביום עסקת המיזוג ויציאת מ
האסיפה הכללית של מטרת מיזוג את עסקת המיזוג. בכפוף להשלמת עסקת המיזוג 

אלפי דולר  78-האמורה, תוחזר לחברה ההלוואה שהוענקה על ידה לסייפטי בסך של כ
הוחזרה  אלפי ש"ח(. עסקת המיזוג כאמור לעיל הושלמה ובהתאם לכך ההלוואה 300)

 במלואה.
, השתתפה החברה בהקצאה פרטית, הנפקת זכויות 2016במהלך הרבעון השני לשנת 

אלפי דולר. בתחילת חודש  83-והנפקה לציבור של מניות מטרת מיזוג בסך כולל של כ
 סייפטי(. -טי גרופ בע"מ )להלן -שינתה מטרת מיזוג את שם החברה לסייפ 2016יולי 

 
אחזקותיה בסייפטי בתמורה לסך של כשני שליש ממימשה החברה  2017במהלך שנת 

אלפי דולר  87-אלפי ש"ח( ורשמה רווח בגין המימוש בסך של כ 583-אלפי דולר )כ 160-כ
 אלפי ש"ח(.  299-)כ

 פרטים נוספים .ג
 

 .ב'11 באור ראה, לשעבודים באשר
 
 
 כאים ויתרות זכותז -: 8אור ב
 

 בדצמבר 31  

  2017  2016 

 דולר ארה"ב אלפי  

     
 78  95  פרשה לחופשה והבראהה
 44  87  וצאות לשלםה

 9  29  נותני שירותים
 24  27  עובדים ומוסדות בגין שכר

 50  50  *( אחרים
     
  288  205 

 
  (.2ב')7 באור ראה *(
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 התחייבויות לתאגידים בנקאיים -: 9אור ב

 
 15%התחייבה החברה לתשלום , 2006בשנת  הסכם שחתמה החברה עם תאגידים בנקאייםבמסגרת 

. יתרת 2006בדצמבר  31ליום  שהיו קיימות נכון פורטפוליוחברות הבאחזקותיה מהכנסות ממימוש 
, כפי שנכללו בדוחות אחזקותמשווי אותן  15%אלפי דולר מהווה  346-כההתחייבות בסך של 

והכנסות שהתקבלו מחברות שמומשו אחזקות ת בגין יוהתחייבו .2017בדצמבר  31הכספיים ליום 
 דולר סווגו להתחייבויות שוטפות. אלפי 161-כ של בהיקףהפורטפוליו 

 
 ארוך לזמןעל המצב הכספי  בדוחהמוצגת  ההתחייבות חישוב לצורך שנלקח האחזקותשל  השווי
-דולר ועל סך של כ אלפי 2,845-כ של סך על עמד, 2016בדצמבר  31 וליום 2017בדצמבר  31ליום 
  .בהתאמה, דולר אלפי 2,594

 
 
 סים על ההכנסהמ -: 10אור ב

 
 חוקי המס החלים על החברה א.
 

 1985-תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה)חוק מס הכנסה 
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  2007פי החוק, עד לתום שנת -על
 לשינויים במדד המחירים לצרכן. 

 

תיאומים בשל אינפלציה(, )התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה  2008בחודש פברואר 
, 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985-התשמ"ה

מדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד נ
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון 2007בדצמבר  31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, )בגין מימוש נדל"ן 
ת ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת בין היתר, א

 .2008( החל משנת 2007לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס )
 
 שיעורי המס החלים על החברה ב.

 
אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית  2016בדצמבר  

, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל 2017-התשע"ז (,2018-ו 2017לשנות התקציב 
לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1מיום 
23%. 

 
 היה 2015ובשנת  25%היה  2016, בשנת 24%הינו  2017שיעור מס החברות בישראל בשנת  

26.5%. 
 

 אלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. חבר בני אדם חייב במס על רווח הון רי
 

תיקוני חקיקה להשגת )חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים פורסם ה, 2013אוגוסט  בחודש
הוראות כולל בין היתר  החוקחוק התקציב(, ) 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013יעדי התקציב לשנים 

, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות 2013באוגוסט  1וזאת החל מיום מיסוי רווחי שערוך לגבי 
האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים 
במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ 

 .פורסמו טרם כאמור תקנותדוחות כספיים אלה,  אישורלישראל. נכון למועד 
 

 שומות מס סופיות ג.
 

 .2012לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס 
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 המשך() סים על ההכנסהמ -: 10אור ב
 
 פסדים וניכויים לצורכי מס להעברה לשנים הבאותה ד.

 
ליום  לחברה הפסדים שוטפים והפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים

לא הוכרו נכסי  .אלפי דולר( 39,454 - 2016)אלפי דולר  39,917-ל כשלסך  2017 ,בדצמבר 31
  מסים נדחים בגין הפסדים מועברים בהעדר צפי לניצולם.

 
 מס תאורטי ה.
 

וההוצאות, הרווחים  בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות התאמה תלהלן מובא
, לבין סכום שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםמתחייבהיו ברווח או הפסד  וההפסדים

 :הפסד ואשנזקף ברווח מסים על ההכנסה 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי דולר ארה"ב  
       

 1,288  (1,921)  (692)  פסד( לפני מסים על ההכנסההרווח )
       
 26.5%  25%  24%  יעור המס הסטטוטוריש
       

מס )הטבת מס( מחושבת לפי שיעור המס 
 הסטטוטורי

 
(166)  (480)  341 

       
עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת 

 מהגורמים הבאים:
 

     
       

ירידה )עלייה( במסים הנובעת מהפסדים 
לצורכי מס והפרשים זמניים בגינם לא 

 הוכרו מסים נדחים

 

166  471  (345) 
 -  (2)  (3)  הכנסות מדיבידנד פטורות ממס

 4  11  3  וצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מסה
       

 -  -  -  מסים על ההכנסה
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 ותביעות שעבודיםהתקשרויות,  -: 11אור ב
 

 תקשרויותה .א
 

ששכרה משרדים  בשטח ,אביב בתל עזריאלי במרכזמשרדי החברה ממוקמים  .1
 השכירות בהוצאות משתתפת החברה. בחברה לשעבר שליטהה, בעלת אינפיניטי
  .היחסי חלקה כדי המשרדים ואחזקת

 
אישרה , לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה, 2010 ,ביולי 19ביום  .2

 יניר מר התקשרות החברה עםאת אסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה ה
ופיתוח עסקי בתחום הפעילות ניהול פרבר, יו"ר הדירקטוריון, בהסכם לקבלת שירותי 

אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת  ,2012 ,במאי 29ביום של החברה. 
אופציות  140,000והענקה של עם יו"ר הדירקטוריון  הניהולהביקורת, את תיקון הסכם 

א( הוחלט לקצוב את תקופת ). במסגרת התיקון: (12 באורראה )ליו"ר הדירקטוריון 
ב( ההודעה המוקדמת במסגרת )ההסכם לשלוש שנים מיום אישור האסיפה הכללית; 

 40%-ג( היקף הענקת השירותים יעודכן ל)יום;  30יום במקום  60-ההסכם תוארך ל
 ד( התמורה המשולמת ליו"ר הדירקטוריון בגין)-שעות ברבעון(; ו 220)ממשרה מלאה 

  דולר בחודש, בתוספת מע"מ. 6,000תעודכן לסך של  הניהולשירותי 
 

באסיפה הכללית  ואושרהאופציות  והענקתעם יו"ר הדירקטוריון  הניהולתיקון הסכם 
חל מיום אישור האסיפה  ההסכם תיקוןו 2012 ,ביולי 26של החברה שהתקיימה ביום 

 הכללית.
 

הדירקטוריון לא יהיה זכאי לכל גמול נוסף מתוקף יו"ר  הניהול להסכם לתיקון בהתאם
 תפקידו כדירקטור בחברה לרבות גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות הדירקטוריון.

   
אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול וועדת  ,2016 ,ביוני 29ביום   

. רקטוריוןהדי"ר יועם  הניהולהסכם ב החברה של ההתקשרות חידושאת הביקורת, 
 לציין יש. 2015, ביולי 26 מיום החל שנים שלוש של לתקופה יהיה הניהול הסכם חידוש

 .הניהול בהסכם שינוי כל חל לא כי
 
הניהול עם יו"ר הדירקטוריון באסיפה  הסכם חידוש אושר, 2016, באוגוסט 24 ביום  

 הכללית של החברה.
 
והוא  פרבר כיו"ר הדירקטוריון של החברה , חדל לכהן מר יניר2017באוגוסט,  20ביום   

 .2018בפברואר,  28יום בהודיע לחברה כי הסכם הניהול עמו יסתיים 
   
, סיים מר יניר פרבר את כהונתו כדירקטור בחברה, בהתאם לכך 2018בינואר,  7ביום   

 לסיומו הסכם הניהול עמו.  הגיע
 
 להלן.  (8)א'11לעניין ויתור שכר ההנהלה הבכירה, ראה באור   

 
אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת, את  ,2012 ,במאי 29ביום  .3

לתקופה של  יו"ר הדירקטוריון בהסכםסגן  מר אייל רוזנטל, התקשרות החברה עם
ופיתוח עסקי בתחום הפעילות של החברה, בהיקף  ניהולשלוש שנים, למתן שירותי 

ברבעון. תמורת השירותים הנ"ל תשלם החברה תשלום  שעות 220שעות מינימאלי של 
 (. 12 באור ראה)אופציות  140,000דולר בתוספת מע"מ ותעניק לו  6,000של  בסךחודשי 

 
עם סגן יו"ר הדירקטוריון אושר באסיפה הכללית של החברה שהתקיימה  הניהולהסכם 
 .2012 ,באוגוסט 1והוא חל מיום  2012 ,ביולי 26ביום 

 
יו"ר הדירקטוריון לא יהיה זכאי לכל גמול נוסף מתוקף תפקידו כדירקטור בחברה סגן 

 לרבות גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות הדירקטוריון.
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 המשך() שעבודים, התקשרויות ותביעות -: 11אור ב
 
וועדת לאחר אישור ועדת התגמול  אישר דירקטוריון החברה, ,2016 ,ביוני 29ביום   

 סגן יו"ר הדירקטוריון. עם הניהולהסכם חידוש ההתקשרות של החברה באת  ,הביקורת
. יש 2015באוגוסט,  1חידוש הסכם הניהול יהיה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 

  .הניהול בהסכם שינוי כל חל לאלציין כי 
 

, אושר חידוש הסכם הניהול עם סגן יו"ר הדירקטוריון באסיפה 2016באוגוסט,  24ביום   
 הכללית של החברה.

   
 כיו"ר הדירקטוריון של החברה.רוזנטל , התמנה מר אייל 2017באוגוסט,  20ביום    

 
דירקטור יו"ר הדירקטוריון וכ, סיים מר אייל רוזנטל את כהונתו כ2018בינואר,  7ביום   

 בחברה, בהתאם לכך בא לסיומו הסכם הניהול עמו.
 
 להלן.  (8)א'11ראה באור  לעניין ויתור שכר ההנהלה הבכירה,   

 
זכאית לדמי  החברה, ((8)'ב7באור  ראה) קומפיולאבהסכם ההשקעה בחברת  במסגרת .4

, כאשר ש"ח, בתוספת מע"מ 17,500, בסך של 2013 ,בינואר 1ניהול חודשיים החל מיום 
הלוואה חודשית  מקבלתבנוסף, החברה  סכום זה צמוד לשינוי במכירות קומפיולאב.

דולר  אלפי 5.2-כ)בקומפיולאב  מגובה ההשקעה של החברה 0.4166%של בשיעור 
 .ןהמינימלי המותר בהלוואות לבעלי ענייההלוואה נושאת ריבית בשיעור  .לחודש(

א( הנפקה; ): במקרה של אחד מהאירועים הבאים, כמוקדם מביניהםההלוואה תוחזר 
 ג( חלוקת דיבידנד.)עסקת מיזוג ורכישה או ב( )

 
ראה באור ) הוסכם בין החברה לבין המשקיעים קומפיולאבבבמסגרת הסכם ההשקעה  .5

ש"ח המהווה  60,000ישלמו לחברה תמורה שנתית בשיעור של  משקיעיםה כי ((8)'ב7
וכן תמורה נוספת בשיעור של  לעיל, 4תוספת להכנסות  מדמי הניהול כמתואר בסעיף 

, העולה על קומפיולאבמחלק התמורה שיתקבל בעתיד ממכירת מניותיהם ב 10%
  הסכום השווה לכפל השקעתם.

 
אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון  ,2013 ,בנובמבר 27וביום  2013 ,בנובמבר 21ביום  .6

ביניהם: יו"ר , אירוע לנושאי המשרה בחברה כספי מותנההחברה, בהתאמה, מענק 
כל לפי תנאי המענק העיקריים, . הדירקטוריון, סגן יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל וחשבת

בסכום לקבלת מענק  , על ידי העברת הודעה בכתב לחברה,נושא משרה יהיה זכאי
בהפרש  השווה למכפלת מספר האופציות שברשותו, במועד העברת ההודעה כאמור,

ש"ח( לבין  2.5תקרה של למוגבל )עברת ההודעה במועד השבין מחיר המניה בבורסה 
נושאי המשרה האמורים יהיו זכאים להודיע לחברה על המענק כמפורט לעיל ש"ח.  1.3

לצד שלישי שאינו נמנה על שליטה בחברה ההעברת באופן חד פעמי בכפוף ולאחר 
 בחברה.בעלי השליטה הקיימים 

 
מענק ליו"ר , אישרה האסיפה הכללית של החברה את ה2014 ,בינואר 9ביום 

, פקעה זכאותם 2017בינואר,  10ביום  הדירקטוריון, לסגן יו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל.
 של נושאי המשרה למימוש המענק הכספי המותנה.

 
 תגמול לנושאי משרה בחברה .7 

 
תגמול, מענק חד פעמי , אישרו דירקטוריון החברה וועדת ה2016ביוני,  29יום ב א(

בגובה משכורת אחת )ללא סוציאליות( בגין תוצאות פעילות החברה בשנת 
 , למנכ"ל החברה ולסמנכ"לית הכספים של החברה.2015

 
, אישרו דירקטוריון החברה וועדת התגמול, מענק חד פעמי 2016ביוני,  29ביום  ב(

, 2015ברה בשנת בגובה דמי ניהול עבור חודש אחד בגין תוצאות פעילות הח
המענק החד  -ליו"ר הדירקטוריון ולסגן יו"ר הדירקטוריון של החברה )להלן 

 פעמי(.
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 המשך() שעבודים, התקשרויות ותביעות -: 11אור ב
 

, אושרה הענקת המענק החד פעמי באסיפה הכללית של 2016באוגוסט,  24ביום  
 החברה.

 
, אישרו דירקטוריון החברה וועדת התגמול, לאחר אישור 2016ביוני,  29ביום  א(

מערך המימוש של  5%ועדת הביקורת, מענק מותנה אירוע בשיעור כולל של 
( )יו"ר 1.5%מניות קומפיולאב, ככל שימומשו ע"י מכירתן, למר יניר פרבר )

יון(, מר חן כץ ( )סגן יו"ר הדירקטור1.25%הדירקטוריון(, מר אייל רוזנטל )
 -( )סמנכ"לית הכספים( )להלן 0.4%( )מנכ"ל החברה( וגב' נועה מצליח )1.85%)

 נושאי המשרה(, כמפורט להלן:
 
 18הזכאות למענק תקום במידה ויתרחש "אירוע אקזיט" במהלך  (1

החודשים שממועד אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות, בכפוף לכך 
המשרה יהיו מועסקים בחברה ו/או  כי במועד אירוע האקזיט נושאי
 שהסכמי הניהול עמם יהיו בתוקף.

הנפקת מניות קומפיולאב בבורסה בארץ או בחו"ל  -"אירוע אקזיט" 
)לרבות באמצעות מיזוגה לשלד בורסאי(, רכישת מניות קומפיולאב על 

 ידי צד שלישי לא קשור או מיזוג קומפיולאב.  
 כירת מניות קומפיולאב.המענק ישולם בסמוך לאחר מועד מ (2

 
, אושרה הענקת המענק מותנה האירוע לנושאי המשרה 2016באוגוסט,  24ביום 

 באסיפה הכללית של החברה.
 

 , פקעה זכאותם של נושאי המשרה לקבלת המענק.2018בפברואר,  25ביום 
 

 בכירה הנהלה שכר ויתור .8 
 

, החליט דירקטוריון החברה כי במהלך החודשים הקרובים 2017 ,פברוארב 7ביום 
, הודיעו ה האמורה לעילבהמשך להחלט תתמקד החברה במימוש אחזקותיה העיקריות.
נושאי המשרה( לחברה על ויתור  -להלן מנכ"ל החברה, יו"ר דירקטוריון החברה וסגנו )

 זמני על שכרם כמפורט להלן:
 
 2017 ,באפריל 1רה כי בגין התקופה אשר תחל ביום מנכ"ל החברה הודיע לחב  .א

תקופת הויתור( תופחת עלות שכרו  -להלן ) 2017 ,בספטמבר 30ותסתיים ביום 
 . 50%החודשי לחברה בשיעור של 

יו"ר דירקטוריון החברה הודיע לחברה כי בגין תקופת הויתור יופחתו דמי  ב. 
 1,000 -דולר לחודש בצירוף מע"מ( ל 6,000זכאי להם ) שהואהניהול החודשיים 

 דולר לחודש בצירוף מע"מ.
יו"ר דירקטוריון החברה הודיע לחברה כי בגין תקופת הויתור יופחתו דמי סגן  ג. 

 1,000 -דולר לחודש בצירוף מע"מ( ל 6,000זכאי להם ) שהואהניהול החודשיים 
 דולר לחודש בצירוף מע"מ.

 
ויתור ישובו עלות השכר ודמי הניהול להיות כפי שהיו לפני תקופת בתום תקופת ה

 הויתור.
 

כי הוא מאריך את תקופת  יו"ר הדירקטוריון לשעבר, הודיע 2017באוגוסט,  20ביום 
יו"ר , חדל 2018בינואר  7יצויין כי ביום  .2018בפברואר,  28הויתור עד ליום 

הסכם הניהול  לכך הגיע לסיומובהתאם מלכהן כדירקטור בחברה והדירקטוריון לשעבר 
 עימו.

 
או הפסד מול  חבהתאם לאמור לעיל, זקפה החברה הוצאות שכר ודמי ניהול בדוח רוו

 אלפי דולר. 133-קרן הון בסך של כ
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 המשך() שעבודים, התקשרויות ותביעות -: 11אור ב
 

 עבודיםש .ב
 

ד לטובת הבנקים על סכומים בשיעור במסגרת העסקה עם הבנקים, רשמה החברה שעבו
איזו של  EXITמההכנסות נטו שישולמו בפועל לחברה במקרה של אירוע  15%-השווה ל

 (.9 באורראה גם ) 2006של החברה נכון לתום שנת מחברות הפורטפוליו 
 

 תביעות .ג
 

 טק-מטל תביעת
 

מיליון  8בסך של אביב יפו -לביהמ"ש המחוזי בתל, הגישה החברה תביעה 2013 ,במאי 29ביום 
הנתבעים(, בין היתר, בגין  - להלן)טק בע"מ, מר אריאל רוזנברג וישקר בע"מ -ש"ח כנגד מטל

הפרת חוזה, ניהול משא ומתן בחוסר תום לב וגרם הפרת חוזה בקשר לעסקת מימון והשקעה 
ם לא הצליחו להגיע לפשרה לאחר שהצדדי טק בע"מ, שלא הושלמה.-של החברה בחברת מטל

 9 ביום במסגרת הליך גישור אליו הופנו הצדדים על ידי בית המשפט, החליט בית המשפט
ודיון  2016ביוני,  6י דיון ההוכחות לשמיעת עיקרי התביעה יתקיים ביום כ, 2015בדצמבר, 

 . 2016, ביוני 15 ביוםההוכחות לשמיעת עיקרי ההגנה יתקיים 
 

 2016בספטמבר,  7, ביום 2016ביוני,  22, ביום 2016ביוני,  6קיימו ביום דיוני ההוכחות הת
 .2016בספטמבר,  14וביום 

 
ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה אשר נחתם במסגרת הליך  ,2016 ,בספטמבר 15ביום 
, ואשר במסגרתו, הסכם הפשרה( -)להלן  אליו הופנו הצדדים על ידי בית המשפט נוסף גישור

ילוק מלא של טענות החברה כלפי הנתבעים, ישלם מר אריאל רוזנברג לחברה, בתוך כנגד ס
אלפי ש"ח וכן תושב לחברה האגרה ששולמה  450יום ממועד פסק הדין האמור, סך של  30

  .האגרה( -)להלן  אלפי ש"ח נוספים 100בגין הגשת התביעה בסך של 
  
אלפי ש"ח לחברה, כפי שנקבע  450של  , העביר מר רוזנברג סך2016באוקטובר,  18ביום   

 בהסכם הפשרה והאגרה הושבה לחברה.
 
 
 תשלום מבוסס מניות -: 12אור ב

 
 לעובדים ההטבות בתוכניות ביטולים או שינויים בוצעו לא 2017-ו 2016במהלך השנים  א.

 :, מלבד המתואר להלןהאמורות
 

 החברה ולחשבתשהוענקו למנכ"ל  אופציות .1
 

החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר  ,2012במאי  29ביום 
לתקופה  החברה אופציות לחשבת 20,000-אופציות למנכ"ל החברה, ו 200,000הענקת 

ש"ח ע.נ. מחיר  0.01. כל אופציה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת של שש שנים
 . ש"ח לאופציה 2.5המימוש של האופציות הינו 

 
תקופת ההבשלה של האופציות שהוענקו למנכ"ל ולחשבת תיפרס על פני תקופה של 

מנות רבעוניות שוות, כאשר כל רבעון תבשלנה  12-שלוש שנים ממועד ההענקה, ב
נכון למועד הדיווח תקופת ההבשלה של האופציות מסך האופציות שהוענקו.  1/12

 הסתיימה.
 

 חאלפי ש" 130-כ של לסך נקבעל ולחשבת שהוענקו למנכ"השווי ההוגן של האופציות 
 אלפי דולר( במועד ההענקה. 34-כ)
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 )המשך( תשלום מבוסס מניות -: 12אור ב

 
 .2018במאי,  28ככל שלא תמומשנה, האופציות של המנכ"ל והחשבת יפקעו ביום 

 
 אופציות שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון ולסגן יו"ר הדירקטוריון .2
 

החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר  ,2012במאי  29ביום 
 אופציות לסגן יו"ר הדירקטוריון 140,000-אופציות ליו"ר הדירקטוריון ו 140,000הענקת 

ש"ח ע.נ.  0.01. כל אופציה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת לתקופה של שש שנים
 . ש"ח לאופציה 2.5מחיר המימוש של האופציות הינו 

 
תקופת ההבשלה של האופציות שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון ולסגן יו"ר הדירקטוריון 
תיפרס על פני תקופה של שלוש שנים ממועד ההענקה, כך ששליש מהאופציות יבשילו 

מנות רבעוניות שוות,  8-יחלו להבשיל לאחר שנה, ב הנותריםשליש הלאחר שנה, ושני 
 ופציות שהוענקו.מיתרת הא 1/8כאשר כל רבעון תבשלנה 

 
ההענקה ליו"ר הדירקטוריון ולסגן יו"ר הדירקטוריון אושרה באסיפה הכללית של 

 . 2012 ,ביולי 26החברה שהתקיימה ביום 
 

, מועד אישור 2012 ,במאי 29תקופת ההבשלה של יו"ר הדירקטוריון מתחילה ביום 
 ,באוגוסט 1ום הדירקטוריון ותקופת ההבשלה של סגן יו"ר הדירקטוריון מתחילה בי

 מאחר ואלו המועדים לתחילת מתן השירותים. החברה הכירה בהוצאות בגין ,2012
הענקה של יו"ר הדירקטוריון וסגן יו"ר הדירקטוריון החל מהמועדים לתחילת מתן ה

  נכון למועד הדיווח תקופת ההבשלה של האופציות הסתיימה. השירותים.
 

 נקבעשהוענקו ליו"ר הדירקטוריון ולסגן יו"ר הדירקטוריון השווי ההוגן של האופציות 
( במועד כל אחד דולר אלפי 16-כ) ,בהתאמה ,אלפי ש"ח 66-ו ח"ש אלפי 65-כ של לסך

 ההענקה.
 

, ככל 2018בינואר,  7בעקבות סיום הסכמי הניהול עם יו"ר הדירקטוריון וסגנו ביום 
 .2018באפריל,  7סגנו יפקעו ביום שלא תמומשנה, האופציות של יו"ר הדירקטוריון ו

 
 תנועה במשך השנה ב.
 

להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות, את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש 
 שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים במשך השנה השוטפת: ואת השינויים שלהן

 
  2017  2016  2015 

  
מספר 

  האופציות

 ממוצע
משוקלל 
של מחיר 
 המימוש

  ש"ח()
מספר 

  האופציות

 ממוצע
משוקלל 
של מחיר 
 המימוש

  ש"ח()
מספר 

  האופציות

 ממוצע
משוקלל 
של מחיר 
 המימוש

 ש"ח()
             

אופציות למניות לתחילת 
 2.5  405,001  2.5  500,000  2.5  500,000  השנה ולסוףהשנה 

אופציות למניות אשר 
ניתנות למימוש לסוף 

 2.5  500,000  2.5  500,000  2.5  500,000  השנה
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 )המשך( תשלום מבוסס מניות -: 12אור ב

 
 ,בדצמבר 31הממוצע המשוקלל של יתרת אורך החיים החוזי של האופציות למניות ליום  ג.

 שנים.  0.45הינו , 2017
 
 "ח.ש 2.5 על עמד, 2017 ,בדצמבר 31למניות ליום  מחיר המימוש של האופציות ד.
 
 הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים ה.
 

ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מעובדים מוצגת בטבלה 
 שלהלן: 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2017  2016  2015 
 אלפי דולר ארה"ב  

       
תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות 

 1  -  -  במכשירים הוניים

 
 
 ן הו -: 13אור ב

 
 הון המניות הרכב .א
 

 בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2017  2016  2017  2016 
 ונפרע מונפק  רשום  
 המניות מספר  
         
"ח ש 0.01 בנות רגילות ניותמ

 בבורסה נסחרות"א כ.נ. ע
 אביב-בתל ערך לניירות

 

25,000,000  25,000,000  10,208,722  10,208,722 
 

 זכויות הנלוות למניות .ב
 
הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי זכויות  .1

 .הדירקטורים בחברה
 

 אביב.-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל .2
 

 ניהול ההון בחברה .ג
 

 מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן:
 

המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי לשמר את יכולת החברה להבטיח את  .1
 המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.

 
לדאוג להבטחת תשואה הולמת לבעלי המניות באמצעות תמחור המוצרים והשירותים  .2

 .החברההמותאמת לרמת הסיכון הקיימת בפעילותה העסקית של 
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 )המשך( ןהו -: 13אור ב
 

החברה אינה נתונה לדרישות כלשהן באשר להון מינימלי נדרש או להשגת רמה מסויימת של 
 תשואה על ההון.

 

החברה מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת התאמות בעקבות שינויים בתנאים הכלכליים 
ומאפייני הסיכון של פעילותה. כדי לשמר או להתאים את מבנה ההון הנדרש, נוקטת החברה 

שונים כגון, גיוס הון על ידי הנפקת הון מניות ומימוש נכסים על מנת להגדיל את אמצעים 
 רמת המזומנים בחברה.

 

 פרטית של מניות החברה הנפקת .ד
 

למספר  ,הנפקה פרטית של מניות החברה, הקצתה החברה, במסגרת 2015 ,בנובמבר 17ביום  
סך וב ש"ח 1.75במחיר למניה של  ש"ח של החברה, 0.01מניות רגילות בנות  734,286 ניצעים,

-אלפי דולר ארה"ב )כ 12-הוצאות ההנפקה עמדו על סך של כש"ח.  1,285,000של ברוטו כולל 
 אלפי ש"ח(. 47

 

 זכויות של בדרךת מניות הנפק .ה
 

 עד. זכויות של בדרך מניות להנפקת מדף הצעת דוח החברה פרסמה, 2015 ,בדצמבר 28 ביום
 לניצול הודעות החברה בידי התקבלו, 2016 בינואר 19 ביום שחל הזכויות לניצול האחרון ליום

 אופציה כתבי 980,343-ו רגילות מניות 1,960,685 קרי, זכות יחידות 15,082-כ לרכישת זכויות
)ברוטו(, בגין ניצול הזכויות הסתכמה  המיידית. התמורה 2016 ,בדצמבר 31עד ליום  למימוש

 , פקעו כל כתבי האופציה.2017בינואר,  1ביום ש"ח.  מליון 3.25-בכ
 

אלפי ש"ח(.  47-אלפי דולר )כ 12-הנפקה בקשר עם ניצול הזכויות הסתכמו בכההוצאות 
 הוצאות ההנפקה נזקפו להון כקיטון בסעיף הפרמיה על המניות.

 

כתבי האופציה מהווים התחייבות פיננסית )נגזר( אשר הוכרה לראשונה בשווי הוגן ואשר  
 IFRS-לבהתאם פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נמדדת בכל תקופת דיווח כהתחייבות 

השווי ההוגן נקבע תחילה עבור כתבי האופציה ולאחר מכן למניות המונפקות כאשר . 9
 הינה התמורה לאחר ניכוי הוצאות הנפקה. הכוללת המוקצית  התמורה

 
 סך התמורה בגין הנפקת החבילה פוצלה על ידי מעריך שווי חיצוני כדלקמן:

 
אלפי דולר   

 ארה"ב
   

 *( 24  אופציה כתבי בגין התחייבות
 794  ופרמיה על מניות מניות הון

  818  )ברוטו( סך תמורה
 

 ההקצאה. תורגם לפי שער חליפין נכון למועד *(
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 וצאות הנהלה וכלליותה -: 14אור ב
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2017  2016  2015 
 אלפי דולר ארה"ב  
       
 289  337  325  שכורות ונלוות מ
 314  329  243  ירותים מקצועייםש
 9  8  5  חתפ

 30  33  21  הוצאות שכירות
 53  35  32  דירקטוריםשכר וביטוח 

 124  121  100  חרות א
       
  726  863  819 

 
 
 הכנסות והוצאות מימון -: 15אור ב
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2017  2016  2015 
 אלפי דולר ארה"ב  

       הכנסות מימון
       

 -  8  6  הכנסות ריבית מניירות ערך
 7  51  7  אחרותהכנסות מימון 

       
  13  59  7 

       הוצאות מימון
       

 1  2  2  ריבית ועמלות
 34  22  30  הוצאות מימון אחרות

       
  32  24  35 
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 מניהל)הפסד( נקי רווח   -: 16באור 
 

 *( למניה )הפסד( הנקי רווחששימשו בחישוב ה)הפסד(  הרווחופרוט כמות המניות 
 
  2017  2016  2015 

  

כמות 
מניות 

  הפסד  משוקללת

כמות 
מניות 

 הפסד  משוקללת

כמות  
מניות 

 רווח נקי  משוקללת

  אלפים  

אלפי 
דולר 
  אלפים  ארה"ב

אלפי 
דולר 
 ארה"ב

 

  אלפים

אלפי 
דולר 
 ארה"ב

             
  )הפסד( רווחהכמות המניות ו

 )הפסד( חישוב רווח נקי לצורך
 1,288  8,818  (1,921)  11,548  (766)  11,658  בסיסי ומדולל

 
 ומותאם בגין הנפקת זכויות,  )ג(2 ראה באור - IFRS 9וצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של ה *(     
 .19ראה באור         

 
 עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין -: 17אור ב
 

 הכנסות והוצאות לצדדים קשורים ובעלי עניין א.
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2015 
 אלפי דולר ארה"ב  
       

-( ו4א')11הכנסות דמי ניהול מצד קשור )ראה באור 
(5 ))  79  63  76 
       

 101  216  152  ((3)-( ו2א')11הוצאות ניהול )ראה באור 
       

 55  51  44  ((1א')11הוצאות שכר דירה ונלוות )ראה באור 
       
 53  35  31  (1וצאות שכר וביטוח דירקטורים )ה
       

 193  210  231  ונלוות למנכ"ל החברהשכר 
       

 14  22  30  בגין הלוואה מצד קשור הוצאות מימון
       

הטבות בגין תשלום מבוסס מניות ליו"ר דירקטוריון 
 *( -    -  -  החברה

       
הטבות בגין תשלום מבוסס מניות לסגן יו"ר 

 *( -   -  -  דירקטוריון החברה
       

 *( -   -  -  הטבות בגין תשלום מבוסס מניות למנכ"ל החברה
 

 .בממוצע במהלך השנה דירקטורים בשכר 4 (1)
 אלפי דולר. 1-פחות מ *(
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 )המשך( עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין -: 17אור ב
 

 ובעלי עניין צדדים קשוריםיתרות עם  ב.
 

 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 דולר ארה"ב אלפי  
     

 270  363  ((4א')11הלוואה לזמן ארוך )ראה באור 
     

 72  88  הפרשה לחופשה *(
     

 28  29  התחייבות בשל הטבות לעובדים *(
 

 מנכ"ל החברה.בגין  *(
 

  בעלי ענייןו צדדים קשוריםעסקאות עם  ג.
 

 .(1)א'11לשכירות משרדים, ראה באור  באשר
 

 .(3)-ו (2)א'11, ראה באור ניהוללהוצאות  באשר

 
 .(5)-ו( 4)א'11ראה באור  ,קשור מצד ארוך לזמן והלוואהלהכנסות מדמי ניהול  באשר
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 פיננסיים מכשירים -: 18 אורב

 
 כללי .א
 

 חובה ויתרות חייבים, קצר לזמן השקעות, מזומנים כוללים החברה של הפיננסיים הנכסים
 לתאגידים התחייבויות כוללות החברה של הפיננסיות ההתחייבויות. בחברות והשקעות
 וזכאים ויתרות זכות. ארוך לזמן הלוואה, בנקאיים

 
 הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג .ב
 

 לקבוצות הכספי המצב על בדוח הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג להלן
 :IFRS 9-ל בהתאם הפיננסיים המכשירים

 
 בדצמבר 31  

  2017  2016 
 אלפי דולר ארה"ב  

     פיננסיים נכסים
     

 8,768  8,464  הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים

 83  25  וחייבים הלוואות
     

     פיננסיות התחייבויות
     

 475  651  מופחתת בעלות הנמדדות פיננסיות התחייבויות
 509  507  הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות

 
 גורמי סיכון ג.
 

 מחשובה מיעילות החברה מתמקדת בהשקעות בחברות שהן עתירות ידע בתחופ
יתרונות  בעלותחברות בוכן  ,ובתחומים אחרים אלקטרוניקה, המכשור הרפואי, התוכנהוה

. ההשקעה טכנולוגיים בתחומים בהם הן פועלות, הנמצאות בתהליך של צמיחה בהכנסות
הינם הפיננסיים ברמת סיכון גבוהה. עיקרי גורמי הסיכון בדרך כלל כרוכה  אלהבחברות 

 כלהלן:
 

 גורמי סיכון פיננסיים .1
 

 לרבות) שוק סיכון :כגון, שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות החברה פעילויות
 מתמקדת החברה של הכוללת הסיכונים ניהול תוכנית .נזילות סיכוןו( הוגן שווי סיכון

 של הפיננסיים הביצועים על אפשריות שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות
 . החברה
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 המשך() מכשירים פיננסיים -: 18אור ב
 

 סיכון נזילות א(
 

ברובן בחברות לא סחירות. בעקבות כך ישנו סיכון  ןהשקעות החברה ה
שהחברה לא תצליח לממש את השקעותיה במחיר שמשקף את שווי ההשקעה 

 הנוכחי, כתוצאה מכך החברה עלולה לשאת בהפסדים מהמימושים.
 

 שווי הוגןסיכון  ב(
 

. לפיכך, חשופה הדוחלתאריך  השקעות בחברות מוצגות על פי שווין ההוגן
 נויים בשווי הנ"ל.החברה לשי

 
 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן .2
 

מדידת השווי ההוגן עבור הנכסים וההתחייבויות של  מדרגשלהלן מציגה את הטבלה 
מזומנים, חייבים ויתרות חובה, זכאים ויתרות היתרת  . ההנהלה מעריכה כיהחברה

 ההוגן שלהם.תואמת או קרובה לשווי לזמן ארוך  והלוואהזכות 
 
 2017בדצמבר  31

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

 

 סה"כ  3רמה   1רמה   
 אלפי דולר ארה"ב  

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 
       או הפסד

 8,464  8,388  76  מניות
       

 8,464  8,388  76  סה"כ
 
 תחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגןה
 

 סה"כ  3רמה   1רמה   
 אלפי דולר ארה"ב  

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך 
       רווח או הפסד

 507  507  -  התחייבויות לתאגידים בנקאיים
       

הנמדדים  "כ נכסים פיננסיים, נטוסה
 7,957  7,881  76  בשווי הוגן

 
הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו בין לא היו העברות בגין מדידת שווי  2017במהלך שנת 

בגין מדידת שווי הוגן של  3, וכן, לא היו העברות לתוך או מחוץ לרמה 2ורמה  1רמה 
 מכשיר פיננסי כלשהו.

  



 כנופלס ונצ'רס בע"מט
 באורים לדוחות הכספיים

 - 36 - 

 
 

 המשך() מכשירים פיננסיים -: 18אור ב
 
 2016בדצמבר  31

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

 
 סה"כ  3רמה   1רמה   

 ארה"באלפי דולר   
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 

       או הפסד
 8,768  8,426  342  מניות

 30  30  -  תמורה מותנית
       

 8,798  8,456  342  סה"כ
 
 תחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגןה
 

 סה"כ  3רמה   1רמה   
 אלפי דולר ארה"ב  

דרך התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן 
       רווח או הפסד

 509  509  -  התחייבויות לתאגידים בנקאיים
       

הנמדדים  "כ נכסים פיננסיים, נטוסה
 8,289  7,947  342  בשווי הוגן

 
לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו בין  2016במהלך שנת 

בגין מדידת שווי הוגן של  3מחוץ לרמה , וכן, לא היו העברות לתוך או 2ורמה  1רמה 
 מכשיר פיננסי כלשהו.

 
  3התנועה בנכסים פיננסיים המסווגים לרמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
נכסים פיננסיים בשווי הוגן 

 דרך רווח או הפסד
  2017  2016 
 אלפי דולר ארה"ב  
  
     

 9,879  8,456  בינואר 1יתרה ליום 
     

 (78)  -  החזר הלוואה המירה
 -  (30)  תמורה מותנית
 -  30  המרת הלוואה

 (1,345)  (68)  שהוכר ברווח או הפסד)הפסד( רווח  סה"כ
     

 8,456  8,388  בדצמבר 31יתרה ליום 

     
לשנה שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים הפסד סה"כ 

 (1,345)  66  , נטוהמוחזקים בסוף תקופת הדיווח
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 המשך() מכשירים פיננסיים -: 18אור ב
 

 :להלן תיאור נתונים משמעותיים שאינם נצפים המשמשים להערכה
 

  
 טכניקת
  הערכה

 משמעותיים נתונים
  נצפים שאינם

 ממוצע) טווח
  (משוקלל

השווי ההוגן  רגישות
 לשינוי בנתונים 

         

 נכסים פיננסיים
 בשווי הוגן דרך
 רווח או הפסד

 

  ההיוון שיעור  מכפיל

 
18.94%-
20.44% 

(19.41%) 
 

 
-ב ההיוון בשיעור שינוי
 לשינוי יביא לא 10%

 ההוגן בשווי מהותי

        

 
 1.68-4.83  מכירות מכפיל  מכפיל

(4.03)  
-ב המכירות במכפיל שינוי

 לשינוי יביא לא 10%
 ההוגן בשווי מהותי

         

 נכסים פיננסיים
 דרךבשווי הוגן 

  רווח או הפסד

DCF  
שיעור ההיוון 

  12.36%  (WACCהמשוקלל )

-ב ההיוון בשיעור גידול
-כ עד של לקיטון יביא 1%

 קיטון, דולר אלפי 620
 יביא 1%-ב ההיוון בשיעור
 אלפי 770-כ עד של לגידול

 דולר 
        

 
DCF  

שיעור הצמיחה הצפוי 
לתזרימי המזומנים 

 לטווח ארוך
 3%  

-ב הצמיחה בשיעור שינוי
 לשינוי יביא לא 0.5%

 ההוגן בשווי מהותי
 

 
 ריכוז סיכון נזילות .ד
 

על פי  החברהשלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של  הטבלה 
 התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומי ריבית(:

 
 2017בדצמבר  31  
 סה"כ  מעל שנה  עד שנה  
 אלפי דולר ארה"ב  

       התחייבויות
       

 288  -  288  זכאים ויתרות זכות
 363  363  -  הלוואה לזמן ארוך

 507  346  161  התחייבויות לתאגידים בנקאיים
       
  449  709  1,158 

 
 2016בדצמבר  31  
 סה"כ  מעל שנה  עד שנה  
 אלפי דולר ארה"ב  

       התחייבויות
       

 205  -  205  זכאים ויתרות זכות
 270  270  -  הלוואה לזמן ארוך

 509  351  158  התחייבויות לתאגידים בנקאיים
       
  363  621  984 

 



 כנופלס ונצ'רס בע"מט
 באורים לדוחות הכספיים

 - 38 - 

 
 

 המשך() מכשירים פיננסיים -: 18אור ב
 
 תחומי פעילות -השקעות בנכסים פיננסיים  .ה
 

 בדצמבר 31  

  2017  2016 

 דולר ארה"ב אלפי  

     
 1,786  1,963   מדעי החיים וציוד רפואי

 888  889   תוכנה
 5,899  5,561   מוצרי טכנולוגיה

     
  8,423  8,573 

 

 
 הדיווח תאריך לאחר אירועים  -: 19 באור

 
 זכויות של בדרךת מניות הנפק 

 
 ליום עד. זכויות של בדרך מניות להנפקת מדף הצעת דוח החברה פרסמה, 2018 ,בינואר 29 ביום

 זכויות לניצול הודעות החברה בידי התקבלו, 2018 בפברואר 21 ביום שחל הזכויות לניצול האחרון
עד  למימוש אופציה כתבי 2,033,423-ו רגילות מניות 2,033,423 קרי, זכות יחידות 29,049-כ לרכישת

ש"ח.  ליוןימ 2-בכ)ברוטו(, בגין ניצול הזכויות הסתכמה  המיידית. התמורה 2021בדצמבר  31ליום 
אלפי  58-אלפי דולר ארה"ב )כ 17-בכ צפויות להסתכםהוצאות הנפקה בקשר עם ניצול הזכויות 

 ש"ח(.

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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 פרטים נוספים -פרק ד' 

  החברה שביצעה מאוד ומהותיות מהותיות שווי הערכות :ב)ט(8 תקנה

לדוח  לפרק א' 13.3סעיף  ראה, 2017בדצמבר  31שביצעה החברה ליום  שוויהבדבר הערכת  לפירוט

  .זה

  2017לשנת  עיתייםא': תמצית דו"חות רווח והפסד 10 נהתק

6/2017-1 12/2017-7 2017  
 השקעות בנכסים פיננסיים שערוךמ  רווח - - 31
 השקעות בנכסים פיננסייםרווח מימוש  87 24 63
 רווח מניירות ערך  4 - 5
  מימון הכנסות 13 2 11
 הכנסות מדיבידנד 11 6 5
 דמי ניהול הכנסות 120 81 39

 סה"כ הכנסות 235 113 154
 וכלליותהוצאות הנהלה  726 358 368

 שינוי בהתחייבויות לתאגידים בנקאיים 33 30 3
 הפסד מניירות ערך - 1 -

  הוצאות מימון 32 17 15
 מותנית תמורה של הוגן בשווי ירידת 30 - 30
 השקעות בנכסים פיננסיים שערוךמ הפסד 106 137 -

 סה"כ הוצאות 927 543 416
 )הפסד(  נקי רווח (692) (430) (262)

 ג': שימוש בתמורת ניירות ערך10תקנה 

 זכויות של בדרךערך  ניירות תלהנפק מדף הצעת דוח החברה פרסמה, 2015 בדצמבר 28 ביום

כפי . זה' לדוח א לפרק 3.1 ףסעי ולפרטים נוספים רא בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מםורישו

  .השוטפת לפעילותה החברה את משמשת ההנפקה תמורתשנקבע בדוח הצעת המדף, 

 זכויות של בדרךערך  ניירות להנפקת מדף הצעת דוח החברה פרסמה, 2018 בינואר 29 ביום

כפי . זה' לדוח א לפרק 3.6 ףבבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפרטים נוספים ראה סעי ורישומם

 .השוטפת לפעילותה החברה את משמשת ההנפקה תמורתשנקבע בדוח הצעת המדף, 

 המאזן יךלתאר כלולות: רשימת השקעות בחברות בת ובחברות 11נה תק

 רתית
 הלוואות

 מאזני ךרע
 מדווח

 ותלע
 מדווחת

ה"כ ס
 .נ.ע

 )בש"ח(

 פרסמ
 מניות

 גוס
 המניה

 ם החברהש

 "ב(ארה דולר אלפי)ב
 "מבע טכנולוגיות לד די רגילה 3,170 3,170 -- (*) 102 --
 "מבע קומפיולאב רגילה 31,007 31,007 -- (*) 5,362 --

 .ההוגן שוויין פי על במאזן מוצגות ההשקעות)*( 

 ם החברהש החזקה ורעש בבורסה רשע
 למנות מכותסב המאזן אריךלת

 דירקטורים
  ובהצבעה וןהב

 "מבע טכנולוגיות לד-די 23.36% 40% --
 "מבע קומפיולאב 14.62% 40% --
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 ובחברות כלולותשינויים בהשקעות בחברות בת : 12תקנה 

 לא היו שינויים במהלך תקופת הדוח.

  לתקופת הדוחוהכנסות התאגיד מהן  וכלולות: הכנסות של חברות בת 13נה קת

וח )הפסד( ור בידנדיד י ניהולמד ביתרי
 אחרי מס

וח )הפסד( ור
 לפני מס

 החברה םש

  (ארה"ב פי דולרלא)              
 בע"מלד טכנולוגיות -די )*( )*( - - -
 קומפיולאב בע"מ )*( )*( - 79 -

בדוחותיה הכספיים ובהתאם מציגה את השקעותיה  IFRS 9מיישמת את התקן הבינלאומי  ההחבר)*( 
על פי שוויין ההוגן. לפיכך לא נכללים בטבלה שלעיל נתונים על הרווח והפסד של חברות  בת וכלולותבחברות 

 .כלולות

 שנרשמו למסחר של החברהני"ע  -: מסחר בבורסה 20נה תק

 980,332  -ו  מניות רגילות של החברה 11 -( ל1כתבי אופציה )סדרה  11מומשו  ,2017בינואר  1 ביום

  .פקעו, ללא מימוש החברה של( 1)סדרה כתבי אופציה 

במסגרת  הבאים הערך ניירות של רישומם את ערך לניירות הבורסה אישרה, 2018 בינואר 30 ביום

 :זה לדוח' א פרקל 3.6הנפקת זכויות כמתואר בסעיף 
 

 
 
 
 
 

 .2018 בפברואר 21 ביום חל הזכויות לניצול האחרון היום)*( 

"ח ערך נקוב של ש 0.01 בנותמניות רגילות  2,033,423, נרשמו למסחר 2018 בפברואר 22 ביום

מניות  2,033,423 -( של החברה הניתנות למימוש ל 2כתבי אופציה )סדרה  2,033,423 -החברה ו 

, אופציה כתב לכל"ח ש 2.5"ח ערך נקוב של החברה בתמורה למחיר מימוש של ש 0.01 בנותרגילות 

 .2018 בינואר 29והכל על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 

  

 הערך ירינ שם הערך ירינ מספר
 )*( 4 זכ ונצ טכנופלס 1143205

 2 אפ ונצ טכנופלס 1143197
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  : תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה )באלפי שקלים חדשים(21נה קת

 

 טלפון.ו)*( הוצאות רכב 

 במועד הדוח.ון התאגיד )**(   שיעור אחזקה בה

 .שהוענקו לנושאי משרה בחברה אופציות 500,000 בהנחה של מימוש, במועד הדוחאחזקה בדילול מלא שיעור  *(*)*

סיים להעניק שירותי  (.להלן' בראו ס' לפרטים נוספים ) 2010לחברה החל מחודש יוני ניהול החל להעניק שירותי  (1)
 .2018בינואר  7ניהול ביום 

להעניק סיים (. ס' ג' להלן)לפרטים נוספים ראו  2012החל להעניק שירותי ניהול לחברה החל מחודש אוגוסט  (2)
 .2018בינואר  7שירותי ניהול ביום 

ומונתה לתפקיד  2011באוגוסט,  1בחברה החל מיום כחשבת החברה החלה לעבוד  סמנכ"לית הכספים של (3)
 . (ס' ד' להלןראו )לפרטים נוספים  2016סמנכ"לית כספים במהלך חודש יוני 

מעביד, וכל הכנסה -לרבות תנאים נלווים לשכר, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד -" שכר" (4)
 .שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד

לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה  -" תגמול" (5)
דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו  כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ,

 .תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד

 ם. כמשמעותו לפי כללי החשבונאות, כהגדרתם בתקנות דוחות כספיי -" מניות מבוסס תשלום" (6)

הנלוות אליו, שאינן חורגות מהמקובל, וההוצאות  2017גמול ששולם לדירקטורים בחברה בשנת ה

. סכום זה אלפי דולר ארה"ב( 31 -)כ  אלפי ש"ח 112 - בכ )לרבות ביטוח דירקטורים( מסתכמים

)כללים בדבר גמול  החברות בתקנות מצוין אשר המזערי סכוםשווה לואינו חורג מהמקובל 

 . 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

מקבלי התגמולים הגבוהים  5 -לכל אחד מ 2017פרטים בדבר התגמולים שהעניקה החברה בשנת 
 מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה

  : כץ חן מר, החברה"ל מנכ .א

, ועודכנה 2006בינואר  16התקשרות המנכ"ל עם החברה בתפקידו כמנהל כללי החלה ביום 

 זה. דוח , והינה עדיין בתוקף במועד 2007במרץ  22ביום 

 

                                                 

אלפי ש"ח  35, זכאי המנכ"ל לתשלום שכר חודשי של 2007במרץ  22בהתאם להסכם העסקה של המנכ"ל מיום  25
, לקבלת רכב צמוד וטלפון נייד. נכון למועד הדוח, 2007מדד המחירים לצרכן החל מחודש מרץ עליית ברוטו, צמוד ל

 אלפי ש"ח. 46.5 - השכר החודשי המעודכן עומד על כ

 אחרים תגמולים בעבור שירותים (5)תגמולים התגמולים מקבל פרטי

 תפקיד שם "כסה
 היקף
 משרה

 שיעור
 אחזקה

 בהון
התאגיד

(*)* 

 שיעור
 אחזקה
 בדילול
 מלא

 מענק (4)שכר (***)

 תשלום
מבוסס 

 (6)מניות
 דמי

 ניהול
 דמי
 עמלה ייעוץ

 אחר
 ריבית (*)

 דמי
 ראח שכירות

 638 - - - 64 - - - - - 57425 4.42% 2.68% 100% "למנכ כץ חן

 יניר
 (1)פרבר

 104 - - - - - - 104 - - - 1.31% - 40% "ריו

 אייל
 (2)רוזנטל

 159 - - - - - - 159 - - - 1.31% - 40% "ריו סגן

 נועה
 (3)מצליח

 יתסמנכ"ל
 281 - - - 57 - - - - - 224 0.19% - 100% כספים

 משרד
 גדות דב

מבקר 
 10 - - - - - - - - - 10 - - חלקית הפנים
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 : קבועים רכיבים

אלפי ש"ח  35זכאי המנכ"ל לתשלום שכר חודשי של  ,בהתאם להסכם העסקה של המנכ"ל

. נכון למועד הדוח, השכר 2007החל מחודש מרץ מדד המחירים לצרכן עליית ברוטו, צמוד ל

"ל לתנאים סוציאליים המנכאלפי ש"ח. כמו כן, זכאי  46.5 -החודשי המעודכן עומד על כ 

ימים בשנה(,  25הכוללים: ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות, חופשה )

והביטוח  , הפטורלהסדרי השיפוידמי הבראה, רכב וטלפון סלולארי. בנוסף, זכאי המנכ"ל 

"ל מנכ עם ההתקשרות לסיום התנאיםנושאי המשרה והדירקטורים בחברה.  להניתנים לכל

 .הסתגלות חודשיים מתוכם אשר, מוקדמת הודעה חודשי שלושה: הינם החברה

 ויתור על שכר

 2017באפריל  1לחברה כי בגין התקופה אשר תחל ביום המנכ"ל הודיע , 2017בפברואר  7ביום 

 .50%לחברה בשיעור של  תתופחת עלות שכרו החודשי 2017בספטמבר  30ותסתיים ביום 

 : (הוניים)לא  משתנים רכיבים

  , פקעה זכאותו של המנכ"ל למענק חד פעמי במקרה של העברת שליטה.2017בינואר  10ביום 

חד פעמי בגובה משכורת , אישרו דירקטוריון החברה וועדת התגמול, מענק 2016ביוני  29ביום 

  .החברה , למנכ"ל2015אחת )ללא סוציאליות( בגין תוצאות פעילות החברה בשנת 

 ' להלן.ו, ראה סעיף 2016באוגוסט  24לפרטים אודות מענק מותנה אירוע שהוענק למנכ"ל ביום 

 .2018בפברואר  25פקע ביום האמור המענק מותנה האירוע 

 (: הוניים) משתנים רכיבים

, החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר הענקת 2012במאי  29 יוםב

. כל אופציה ניתנת למימוש למניה לתקופה של שש שנים אופציות למנכ"ל החברה 200,000

"ח. תקופת ההבשלה של ש 2.5מחיר המימוש של האופציות הינו  ע"נ.ש"ח  0.01רגילה אחת בת 

מנות רבעוניות שוות,  12 -האופציות תיפרס על פני תקופה של שלוש שנים ממועד ההענקה, ב 

נכון למועד הדוח, כל האופציות  .שהוענקו האופציות מסך 1/12 תבשלנה רבעון כלב כאשר

-2012-01)אסמכתא  2012 ביוני 5מיידי של החברה מיום  דיווח ורא נוספים לפרטים הבשילו.

 מיידיכן, ראו דיווח  כמו(; 2012-01-183663)אסמכתא  2012ביולי  12( כפי שתוקן ביום 148083

 האמור(. 2012-01-193143)אסמכתא  2012ביולי  24הבהרות לתנאי האופציות מיום  בדבר

 .ההפניה דרך על כאן מובא אלו םימיידי בדיווחים

 .2018במאי  28ביום ככל שלא תמומשנה, האופציות האמורות תפקענה 

 : פרבר יניר מר, החברה דירקטוריון"ר יו .ב

 :עמו להלן פרטים בדבר ההתקשרות עם יו"ר הדירקטוריון עד מועד סיומו של הסכם הניהול

, שתיקונה אושר על ידי 2010ביולי  19ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה החלה ביום 

, אישר דירקטוריון החברה, לאחר 2016ביוני  29ביום  .2012ביולי  26האסיפה הכללית ביום 

, את חידוש ההתקשרות של החברה בהסכם הניהול עם אישור ועדת התגמול וועדת הביקורת

, אישרה 2016באוגוסט  24. ביום 2015ביולי  26החל מיום  לשלוש שנים יו"ר הדירקטוריון
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וריון לשלוש שנים בהסכם הניהול עם יו"ר הדירקטהאסיפה הכללית את חידוש ההתקשרות 

  .2015ביולי  26החל מיום 

בינואר  7ביום סיים מר יניר פרבר את כהונתו כיו"ר הדירקטוריון ו 2017 באוגוסט 20ביום 

 מו החל מאותו מועד.בוטל הסכם הניהול עחדל לכהן כדירקטור בחברה ובהתאם  2018

שירותי ייעוץ, ניהול ופיתוח עסקי בתחום הפעילות  מר יניר פרבר העניקבמסגרת ההתקשרות 

איתור ובחינה של חברות ביצע מר יניר פרבר , הניהולשירותי  במסגרתשל החברה. 

החדשות של החברה לרבות השתתפות  הפורטופוליוניהול וליווי חברות , פוטנציאליות להשקעה

שותף היה בע"מ. בנוסף,  וקומפיולאבלד טכנולוגיות בע"מ -כדירקטור בדירקטוריון של די

ייעוץ עסקי העניק לגיבוש האסטרטגיה העסקית של החברה, גיבוש תוכנית לגיוסי הון בעתיד ו

 .שוטף להנהלת החברה

 : קבועים רכיבים

דולר ארה"ב  6,000 -החברה תשלום חודשי בש"ח השווה ל  שילמהתמורת השירותים הנ"ל, 

בכל חודש, זאת בגין  10 -מדי חודש בחודשו עד לא יאוחר מה  שולמובצירוף מע"מ. דמי הניהול 

ממשרה  40%שעות ברבעון ) 220שירותים שניתנו בחודש החולף, בהיקף שעות מינימלי של 

והתנאים לסיום  2015ביולי  26מיום החל לשלוש שנים  נקבעהמלאה(. תקופת ההסכם 

זכאי מר יניר פרבר לא היה  דמת.יום הודעה מוק 60הינם במתן מר יניר פרבר ההתקשרות עם 

לכל גמול נוסף מתוקף תפקידו כדירקטור בחברה לרבות גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות 

)אסמכתא  2016 סטובאוג 25לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  הדירקטוריון.

 .ההפניה דרך על כאן מובא בדיווח מיידי זה האמור (.2016-01-110038

מר לאישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתב שיפוי  2007באוקטובר  31כן, ביום  כמו

דיווח  וכאמור. לפרטים נוספים רא ולתוקן כתב השיפוי שהוענק  2012ביולי  26. ביום יניר פרבר

 2012ביולי  26( ומיום 2007-01-429547)אסמכתא  2007באוקטובר  31מיידי של החברה מיום 

בנוסף,  .ההפניה דרך על כאן מובא אלו םימיידי בדיווחים האמור(. 2012-01-195201)אסמכתא 

 .נושאי המשרה והדירקטורים בחברה ללכל ןלהסדר הביטוח הניתמר יניר פרבר  זכאי ההי

 ניהול דמי על ויתור

באפריל  1תקופה אשר תחל ביום לחברה כי בגין  פרבר ינירמר  הודיע, 2017בפברואר  7ביום 

 6,000יופחתו דמי הניהול החודשיים שהוא זכאי להם ) 2017בספטמבר  30ותסתיים ביום  2017

, הודיע 2017באוגוסט  20ביום  דולר לחודש בצירוף מע"מ. 1,000 - דולר לחודש בצירוף מע"מ( ל

 28עד ליום אשר במהלכה יופחתו דמי הניהול כאמור  התקופהכי הוא מאריך את  מר יניר פרבר

 .2018בפברואר 

 : (הונייםמשתנים )לא  רכיבים

למענק חד פעמי במקרה של העברת  מר יניר פרבר, פקעה זכאותו של 2017בינואר  10ביום 

  שליטה.

, אישרו דירקטוריון החברה וועדת התגמול, מענק חד פעמי בגובה דמי ניהול 2016ביוני  29ביום 

  .מר יניר פרבר, ל2015עבור חודש אחד בגין תוצאות פעילות החברה בשנת 
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  באסיפה הכללית של החברה.האמור , אושרה הענקת המענק החד פעמי 2016באוגוסט  24ביום 

, ראה סעיף 2016באוגוסט  24ביום מר יניר פרבר לפרטים אודות מענק מותנה אירוע שהוענק ל

 .2018בפברואר  25המענק מותנה האירוע פקע ביום  ' להלן.ו

 : (הוניים) משתנים רכיבים

, החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר הענקת 2012במאי  29יום ב

. כל אופציה ניתנת למימוש למניה לתקופה של שש שנים למר יניר פרבראופציות  140,000

"ח. תקופת ההבשלה של ש 2.5ש"ח ע.נ. מחיר המימוש של האופציות הינו  0.01רגילה אחת בת 

ששליש מהאופציות  כךפני תקופה של שלוש שנים ממועד ההענקה, האופציות תיפרס על 

מנות רבעוניות שוות,  8 -יבשילו לאחר שנה, ושני השליש הנותרים יחלו להבשיל לאחר שנה, ב 

נכון למועד הדוח, כל האופציות . שהוענקו האופציות מיתרת 1/8 תבשלנה רבעון כלב כאשר

 26אושרה באסיפה הכללית של החברה שהתקיימה ביום  למר יניר פרברההענקה  הבשילו.

)אסמכתא  2012 ביוני 12מיום . לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה 2012ביולי 

 ביולי 16 יוםמ ,(2012-01-180741)אסמכתא  2012ביולי  9( כפי שתוקן ביום 2012-01-154383

( 2012-01-193143)אסמכתא  2012יולי ב 24, מיום (2012-01-186579 מספר)אסמכתא  2012

 על כאן מובא בדיווחים מיידיים אלו האמור (.2012-01-195201)אסמכתא  2012ביולי  26ומיום 

 .ההפניה דרך

, ובהתאם לתכנית האופציות 2018בינואר  7בעקבות סיום הסכם הניהול עם מר יניר פרבר ביום 

 .2018באפריל  7ביום יפקעו האופציות האמורות ככל שלא תמומשנה, של החברה, 

 : רוזנטל אייל מר, החברה דירקטוריון"ר יו סגן .ג

 יו"ר הדירקטוריון עד מועד סיומו של הסכם הניהולסגן להלן פרטים בדבר ההתקשרות עם 

 :עמו

, 2016ביוני  29ביום . 2012באוגוסט  1ההתקשרות עם סגן יו"ר דירקטוריון החברה החלה ביום 

את חידוש ההתקשרות  ,אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול וועדת הביקורת

. 2015 באוגוסט 1החל מיום לשלוש שנים  של החברה בהסכם הניהול עם סגן יו"ר הדירקטוריון

בהסכם הניהול עם , אישרה האסיפה הכללית את חידוש ההתקשרות 2016באוגוסט  24ביום 

 .2015באוגוסט  1 לוש שנים החל מיוםיו"ר הדירקטוריון לש

בינואר  7החל מר אייל רוזנטל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה וביום  ,2017 באוגוסט 20ביום 

חדל לכהן כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון בחברה ובהתאם בוטל הסכם הניהול עמו החל  2018

 מאותו מועד.

ופיתוח עסקי בתחום  ייעוץ, ניהולשירותי לחברה  מר אייל רונזטל העמידעל פי ההסכם 

איתור ובחינה של חברות  מר אייל רונזטלביצע, ניהולבמסגרת שירותי הה. הפעילות של החבר

 הפורטפוליו חברות עם בקשר הסיני השוק פוטנציאל של בחינה לרבותפוטנציאליות להשקעה 

לגיבוש האסטרטגיה העסקית של  היה שותף מר אייל רונזטל. בנוסף, חדשות מטרה וחברות

 .ייעוץ עסקי שוטף להנהלת החברההעניק החברה, גיבוש תוכנית לגיוסי הון בעתיד ו
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  :קבועים רכיבים

דולר ארה"ב  6,000 -השווה ל בש"ח חודשי  החברה תשלום שילמהתמורת השירותים הנ"ל 

בכל חודש, זאת  10 -מדי חודש בחודשו עד לא יאוחר מה  שולמו. דמי הניהול בתוספת מע"מ

ממשרה  40%שעות ברבעון ) 220בגין שירותים שניתנו בחודש החולף, בהיקף שעות מינימלי של 

והתנאים לסיום  2015 באוגוסט 1לשלוש שנים מיום  נקבעהתקופת ההסכם מלאה(. 

 היה לא מר אייל רונזטל .מתיום הודעה מוקד 30הינם במתן  מר אייל רונזטלההתקשרות עם 

זכאי לכל גמול נוסף מתוקף תפקידו כדירקטור בחברה לרבות גמול שנתי וגמול השתתפות 

 2012ביולי  26לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  בישיבות הדירקטוריון.

 .ההפניה דרך על כאן מובא בדיווח מיידי זה האמור (.2012-01-195201)אסמכתא 

למר אייל  שיפוי כתב הענקת החברה של הכללית האסיפה אישרה 2007 באוקטובר 31 ביום

כאמור. לפרטים  למר אייל רונזטלתוקן כתב השיפוי שהוענק  2012ביולי  26. ביום רונזטל

( 2007-01-429547)אסמכתא  2007באוקטובר  31דיווח מיידי של החברה מיום  ונוספים רא

 על כאן מובא אלו םימיידי בדיווחים האמור (.2012-01-195201סמכתא )א 2012ביולי  26ומיום 

נושאי המשרה  ללכל ןלהסדר הביטוח הניתמר אייל רונזטלזכאי היה בנוסף,  .ההפניה דרך

 והדירקטורים בחברה.

 ניהול דמי על ויתור

תחל תקופה אשר יו"ר דירקטוריון החברה הודיע לחברה כי בגין  סגן, 2017בפברואר  7ביום 

יופחתו דמי הניהול החודשיים שהוא  2017בספטמבר  30ותסתיים ביום  2017באפריל  1ביום 

 דולר לחודש בצירוף מע"מ. 1,000 - דולר לחודש בצירוף מע"מ( ל 6,000זכאי להם )

 : (הונייםמשתנים )לא  רכיבים

למענק חד פעמי במקרה של העברת  מר אייל רוזנטל, פקעה זכאותו של 2017בינואר  10ביום 

  שליטה.

, אישרו דירקטוריון החברה וועדת התגמול, מענק חד פעמי בגובה דמי ניהול 2016ביוני  29ביום 

  .של החברה למר אייל רוזנטל, 2015עבור חודש אחד בגין תוצאות פעילות החברה בשנת 

  הכללית של החברה. , אושרה הענקת המענק החד פעמי באסיפה2016באוגוסט  24ביום 

, ראה 2016באוגוסט  24ביום  למר אייל רוזנטללפרטים אודות מענק מותנה אירוע שהוענק 

 .2018בפברואר  25המענק מותנה האירוע פקע ביום  להלן. 'וסעיף 

 :(הוניים) משתנים רכיבים

החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר הענקת  ,2012במאי  29יום ב

החברה. כל אופציה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת  למר אייל רוזנטל אופציות 140,000

"ח. תקופת ההבשלה של האופציות ש 2.5ש"ח ע.נ. מחיר המימוש של האופציות הינו  0.01

ששליש מהאופציות יבשילו לאחר  כךההענקה,  תיפרס על פני תקופה של שלוש שנים ממועד

 כל כאשרמנות רבעוניות שוות,  8 -שנה, ושני השליש הנותרים יחלו להבשיל לאחר שנה, ב 

 נכון למועד הדוח, כל האופציות הבשילו.. שהוענקו האופציות מיתרת 1/8 תבשלנה רבעון

 ביולי 26 ביום שהתקיימה החברה של הכללית באסיפה אושרה למר אייל רוזנטלההענקה 
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)אסמכתא  2012 ביוני 12מיום לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  .2012

 ,(2012-01-180741 מספר)אסמכתא  2012ביולי  9( כפי שתוקן ביום 2012-01-154383 מספר

-2012תא )אסמכ 2012ביולי  24(, מיום 2012-01-186579 מספר)אסמכתא  2012 ביולי 16מיום 

 בדיווחים מיידיים אלו האמור (.2012-01-195201)אסמכתא  2012ביולי  26( ומיום 01-193143

 .ההפניה דרך על כאן מובא

, ובהתאם לתכנית 2018בינואר  7בעקבות סיום הסכם הניהול עם מר אייל רוזנטל ביום 

 .2018באפריל  7האופציות של החברה, ככל שלא תמומשנה, יפקעו האופציות האמורות ביום 

 :מצליח נועה גברת, החברה סמנכ"לית הכספים של .ד

 2016. עד לחודש יוני 2011באוגוסט  1התקשרות החברה עם סמנכ"לית הכספים החלה ביום 

 חשבת החברה. כ כיהנה

 :קבועים רכיבים

 14החברה מועסקת במשרה מלאה בחברה בתמורה לסכום חודשי של  סמנכ"לית הכספים של

קרן לתנאים סוציאליים הכוללים: סמנכ"לית הכספים  תכמו כן, זכאיאלפי ש"ח ברוטו. 

ימים בשנה(, דמי הבראה, רכב  18, ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות, חופשה )פנסיה

 ללהסדרי השיפוי והביטוח הניתנים לכלסמנכ"לית הכספים  תוטלפון סלולארי. בנוסף, זכאי

 נושאי המשרה והדירקטורים בחברה.

 : (הוניים) משתנים רכיבים

 הענקת , החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת, לאשר2012במאי  29יום ב

מניה רגילה . כל אופציה ניתנת למימוש ללתקופה של שש שנים לחשבת החברהאופציות  20,000

"ח. תקופת ההבשלה של ש 2.5ש"ח ע.נ. מחיר המימוש של האופציות הינו  0.01אחת בת 

על בסיס רבעוני בחלקים האופציות תיפרס על פני תקופה של שלוש שנים ממועד ההענקה, 

נכון למועד הדוח, כל . שהוענקו האופציות מיתרת 1/12כך שכל שלושה חודשים יבשילו , םשווי

 2012במאי  29מיום לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה  הבשילו.האופציות 

 האמור .(2012-01-139446)אסמכתא  2012 ביולי 12 יום( ומ2012-01-183678)אסמכתא 

 .ההפניה דרך על כאן מובא בדיווחים מיידיים אלו

 .2018במאי  28ככל שלא תמומשנה, האופציות האמורות תפקענה ביום 

 :(הונייםמשתנים )לא  רכיבים

, פקעה זכאותה של סמנכ"לית הכספים למענק חד פעמי במקרה של 2017בינואר  10ביום 

  העברת שליטה.

, אישרו דירקטוריון החברה וועדת התגמול, מענק חד פעמי בגובה משכורת 2016ביוני  29ביום 

ית הכספים של , לסמנכ"ל2015אחת )ללא סוציאליות( בגין תוצאות פעילות החברה בשנת 

  החברה.

, ראה 2016באוגוסט  24לפרטים אודות מענק מותנה אירוע שהוענק לסמנכ"לית הכספים ביום 

 .2018בפברואר  24המענק מותנה האירוע פקע ביום  להלן. 'וסעיף 
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 מבקר הפנים, מר אמיר פפר: .ה

התקשרה שכר טרחתו של מבקר הפנים משולם בסמוך למועד ביצוע עבודת הביקורת. החברה 

. החברה רשאית לסיים את ההתקשרות עם מבקר 2014במרץ  30עם מבקר הפנים החל מיום 

 הפנים בכל עת. לא חל כל שינוי בשכר טרחתו של מבקר הפנים של החברה בשנת הדיווח.

 בחברה משרה לנושאי אירוע מותנה מענק .ו

ישור ועדת הביקורת, , אישרו דירקטוריון החברה וועדת התגמול, לאחר א2016ביוני  29ביום 

מערך המימוש של מניות קומפיולאב, ככל שימומשו  5%מענק מותנה אירוע בשיעור כולל של 

( )מנכ"ל 1.85%(, מר חן כץ )1.25%(, מר אייל רוזנטל )1.5%ע"י מכירתן, למר יניר פרבר )

 :"(, כמפורט להלןנושאי המשרה( )סמנכ"לית הכספים( )"0.4%החברה( וגב' נועה מצליח )

החודשים שממועד  18הזכאות למענק תקום במידה ויתרחש "אירוע אקזיט" במהלך  .1

אישור האסיפה הכללית את ההתקשרות, בכפוף לכך כי במועד אירוע האקזיט נושאי 

 המשרה יהיו מועסקים בחברה ו/או שהסכמי הניהול עמם יהיו בתוקף.

הנפקת מניות קומפיולאב בבורסה בארץ או בחו"ל )לרבות באמצעות  -אירוע אקזיט" " 

מיזוגה לשלד בורסאי(, רכישת מניות קומפיולאב על ידי צד שלישי לא קשור או מיזוג 

 קומפיולאב.  

 המענק ישולם בסמוך לאחר מועד מכירת מניות קומפיולאב. .2

מותנה האירוע לנושאי המשרה באסיפה , אושרה הענקת המענק 2016באוגוסט  24ביום 

 הזכאות למענק פקעה.  2018בפברואר  24ביום  הכללית של החברה.

   א': השליטה בתאגיד21נה תק

בחברה  םאת מניותיה דאז,בחברה , בעלי השליטה אינפינטיואי.אפ.ג'י מכרו  2017במהלך שנת 

בעלת השליטה בחברה הינה אתו נכון למועד דוח זה, לפרק א' לדוח זה.  3והכל כמפורט בסעיף 

 מהון המניות של החברה. 30.66% -( בע"מ , המחזיקה כ 2015ניהול )

  : עסקאות עם בעל שליטה22נה תק

 ( לחוק החברות:4)270עסקאות עם בעלי שליטה בהתאם להוראות סעיף 

ממוקמים במרכז עזריאלי בתל אביב, בשטח משרדים ששכרה ה החברה שוכרת משרדים .1

החברה משתתפת בהוצאות . דאז, מקבוצת עזריאלי אינפיניטי, בעלת השליטה בחברה

 .יהשכירות ואחזקת המשרדים כדי חלקה היחס

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, ועדת 2018במרץ  18ביום  .2

בוך ותומר י הכהונה והעסקה של ה"ה ארז רוזנהביקורת והדירקטוריון של החברה, את תנא

 בעליזה, שמות  ןלפרטים נוספים לרבות שם בעל השליטה שיש לו עניין בעסקה ומהות ענייחפץ. 

 8של החברה מיום  מיידידיווח  והדירקטורים בעלי עניין אישי בעסקה ומהות עניינם רא

 2018 במרץ 18(, ודוח תוצאות אסיפה מיום 2018-01-013543)אסמכתא  2018 בפברואר

 אלו מובא כאן על דרך ההפניה.   מיידייםהאמור בדיווחים  .(2018-01-025798)אסמכתא 

 



 

77 

 

 ( לחוק החברות:4) 270בהתאם לסעיף אינן עסקאות עם בעלי שליטה אשר 

, החברה של התגמול ועדת אישור קבלת לאחר ,החברה דירקטוריון אישר, 2017 במרץ 28 ביום .1

משרה  ונושאי דירקטורים בביטוח בחברה השליטה בעלי על הנמנים הדירקטורים ביטוח את

-2017-01)אסמכתא  2017במרץ  28. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 2016-2018לשנים 

 .(. האמור בדיווח מיידי זה מובא כאן על דרך ההפניה031536

בחברה, בחברת ונושאי משרה בכירה עלי ענין ב יהמוחזקים ע"אחרים : מניות וני"ע )א(24ה נקת

 או בחברה קשורה סמוך ככל האפשר לתאריך הדו"חבת 

להלן פירוט החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה במניות החברה, לפי מיטב ידיעת החברה 

 ומנהליה, נכון למועד הדוח: 

 הדוח פרסום למועד נכון

כתבי אופציה  מניות מספר שם
 (2)סדרה 

אופציות לא 
 )*( סחירות

 שיעור החזקה

 ובהצבעהבהון 
בדילול מלא 

 בהון ובהצבעה

 29.50% 30.66% - 629,361 3,753,364 26( בע"מ2015אתו ניהול )

27מר יואל יוגב
 2,538,454 423,072 - 20.74% 19.94% 

 0.01% 0.01% - 219 1,316 28מר תומר חפץ

 0.01% 0.01% - 217 1,307 29מר ארז רוזנבוך

 4.55% 4.73% - 96,600 579,608 מר ידידיה לוונטהל

 4.14% 2.68%  200,000 54,648 327,891 מר חן כץ

 0.16% 0% 20,000 - - גב' נועה מצליח

 
שביצעה החברה  הנפקת הזכויותמ הנובעתבעקבות התאמה ממימוש האופציות הלא סחירות  ינבעו מניות 255,183 )*(

 .2018בפברואר  22 ביום

 :החברה של מהותיות מוחזקות בחברות בכירים משרה נושאי או עניין בעלי אחזקות)ב( 24 תקנה

 נייקסט בע"מ

על נייקסט מהון המניות של  0.02% -למיטב ידיעת החברה, מר חן כץ, מנכ"ל החברה, מחזיק כ 

 בסיס דילול מלא.

 

                                                 

"( תומר( )"029398633"( הינם מר תומר חפץ )ת.ז אתו( בע"מ )"2015כפי שנמסר לחברה, בעלי השליטה באתו ניהול )  26 
(. אתו הינו השותף הכללי 50%"(, המחזיקים באתו בחלקים שווים )ארז( )"029387990ומר ארז רוזנבוך )ת.ז 

"(. אתו מחזיקה במניות החברה השותפות)" (550261820בשותפות אתו שוקי הון שותפות מוגבלת )מספר שותפות 
 באמצעות השותפות. 

 (,  511814345גב החזקות בע"מ )ח.פ. -כפי שנמסר לחברה, מר יואל יוגב מחזיק במניות החברה באמצעות חברת אל   27
 הנמצאת בבעלותו המלאה.     

 תומר הינו בעל שליטה באתו ביחד עם ארז.  28
 ביחד עם תומר. ארז הינו בעל השליטה באתו  29
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  למועד הדוח א': הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים24תקנה 

 ניירות ערך המירים מונפק הון רשום הון
 סחירות לא אופציות (2כתבי אופציה )סדרה  מספר מניות מספר מניות
25,000,000 12,242,145 2,033,423 500,000 )*( 

 
בעקבות התאמה הנובעת מהנפקת הזכויות שביצעה החברה ינבעו ממימוש האופציות הלא סחירות  מניות 579,963 )*(

 .2018בפברואר  22ביום 

 המניותב': מרשם בעלי 24נה קת

-2018)אסמכתא  2018 בפברואר 22דיווח מיידי מיום  ושל החברה, רא המניות בעלימרשם  לעניין

 (. האמור בדיווח המיידי מובא כאן על דרך ההפניה.01-018115

 

 : מען רשום של התאגיד, כתובת הדואר האלקטרוני ומספרי הטלפון והפקס'א25תקנה 

 .67023, אביב תל, המשולש המגדל, עזריאלי מרכז, 132 בגין מנחם רחוב

   .03-6074200טלפון: 

 .03-6074202פקסימיליה: 

  info@technoplusvc.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 

mailto:info@technoplusvc.com
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 רים של התאגיד ודירקט: ה62נה קת

אברהם  יואל יוגב ארז רוזנבוך הדירקטור שם
ידידיה  שרון אדרי מנלה

אריק  גילי כהן לוונטהל
 קאופמן

 שבו התאריך
 כהונתו החלה

 כדירקטור
11.01.2018 20.08.2017 07.01.2018 07.01.2018 07.01.2018 07.01.2018 07.01.2018 

 037336807 022648786 02442894 032672503 038886511 051357895 029387990 .ז.ת' מס
 18.07.1980 25.08.1966 27.07.1969 27.06.1986 03.04.1976 15.10.1952 21.04.1972 לידה תאריך

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית שלו הנתינות

 להמצאת מען
 דין בי כתבי

רח' אבא הלל 
, רמת 12סילבר 

 גן

 101ת.ד. 
טירת יהודה 

73175 

, 16רח' בילו 
 אביב תל

רח' ישראלי 
 חולון ,16גלילי 

, 7רח' מצדה 
 בני ברק

, 10עמוס רח' 
 רמת גן

אריה רח' 
, 1שנקר 

 הרצליה

 בועדות חבר
 הדירקטוריון

 ביקורת ועדת ועדת מאזן לא לא לא
 תגמול וועדת

, ביקורת ועדת
 תגמול ועדת

 מאזן וועדת

, ביקורת ועדת
 תגמול ועדת

 מאזןוועדת 
 כן כן לא לא לא לא לא צ"דח

 מומחיות בעל
 חשבונאית

 ופיננסית
 כן כן לא כן כן לא כן

 עובד הוא האם
, התאגיד של

 חברה, בת חברה
 של או קשורה

 ןיעני בעל

 לא לא לא לא לא לא לא

 השכלתו

 - אקדמאית
תואר ראשון 

 במשפטים,
אוניברסיטת 

 .ת"א

 - אקדמאית
ראשון  תואר

בהנדת חשמל 
ואלקטרוניקה 

הטכניון  -
 חיפה.

 -אקדמאית 
תואר ראשון 
במשפטים, 

מכללת 
 קריית אונו
ותואר שני 
במדיניות 
 ציבורית,

אוניברסיטת 
 .ת"א

 -אקדמאית 
 תואר ראשון

במנהל עסקים 
בהתמחות 

ראשית 
בחשבונאות 
והתמחות 

משנית בשוק 
ההון )רו"ח(, 

המסלול 
האקדמי 

 המכללה למנהל.

 -אקדמאית 
תואר ראשון 

ושני 
במשפטים, 

אוניברסיטת 
 אילן.-בר

 -אקדמאית 
תואר ראשון 

בכלכלה 
 וגיאוגרפיה
ותואר שני 

במנהל עסקים 
התמחות  עם

, במימון
 ההאוניברסיט
העברית 
 ירושלים.

 -אקדמאית 
תואר ראשון 
במשפטים, 

המרכז 
הבינתחומי 

 הרצליה.

 בחמש עיסוקו
 השנים

 האחרונות
 ופירוט

 התאגידים
 הוא שבהם
 דירקטור משמש

עו"ד במשרד ארז 
רזונבוך משרד 
עורכי דין ויו"ר 

דירקטוריון 
מגוריט ישראל ב

 .בע"מ
 

כדירקטור  מכהן
 מגוריט ישראלב

 בע"מ,
ריט אינדקס 

 ,בע"מ ניהול
( 2015אתו ניהול )
 ,בע"מ

רוזנבוך נכסים 
 ,בע"מ

אינדקס )א.ר.( 
 החזקות בע"מ

חברת עו"ד ארז ו
 רוזנבוך

 
גב -אל"ל מנכ

 אלקטרוניקה
משנת בע"מ 

1987. 
 

מכהן 
כדירקטור 

גב -באל
ניקה ואלקטר

 בע"מ
 

מנכ"ל חברה 
-קדישא ת"א
יפו, יו"ר 
אחוזות 

החוף, יו"ר 
מגן דוד 

, יו"ר אדום
 עזרה וביצרון

ויו"ר 
 מצלאווי.

 
 מכהן

כדירקטור 
תשתיות ב

 נפט ואנרגיה
, בע"מ

 מגוריט
 בע"מ ישראל

 ואלייד נדל"ן
 .בע"מ

2017 - 
בקרן אנליסטית 

בזלת להשקעות 
 בניירות ערך.

2016-2015 - 
מנכ"לית סוכנות 

 247ביטוח 
 מקבוצת טלכלל.

2015-2013 - 
התמחות 
במחלקת 

 LOBביקורת 
חברת  -פיננסים 
משרד  -ביטוח 

רו"ח סומך 
 .KPMGחייקין 

 
בעל משרד 

עו"ד 
לוונטהל 

)החל משנת 
1998.) 
 

מכהן 
כדירקטור 

אליד ב
השקעות 

 .בע"מ

מרצה לכלכלה 
ושוקי ההון, 

המסלול 
האקדמי 
המכללה 
 למינהל.

 
מכהן 

כדירקטור 
הראל פנסיה ב

 וגמל בע"מ
הכשרת וב

הישוב בישראל 
 .בע"מ

 
בעל משרד 

 -עורכי דין 
אריק קאופמן 

 ושות'
עו"ד במשרד 

ויקטור תשובה 
 .ושות'
 

מכהן 
כדירקטור 

בי.ג'י.איי. ב
השקעות 

 ( בע"מ1961)
מיי סייז וב

 אינק.

 בן הוא האם
 בעל של משפחה

 אחר ענין
 בתאגיד

 לא לא לא לא לא לא לא

 החברה האם
 בדירקטור רואה
 מומחיות כבעל

 חשבונאית
 ופיננסית

 כן כן לא כן כן לא כן

 דירקטור האם
 כן כן לא לא לא לא לא תלוי בלתי
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 א': נושאי משרה בכירה בחברה26נה תק

שם נושא 
 אמיר פפר תומר חפץ נועה מצליח חן כץ המשרה הבכירה

התאריך שבו 
 החלה כהונתו

16.01.2006 01.08.2011 28.01.2018 30.03.2014 

 029327590 029398633 046113924 028685295 מס' ת.ז.

 19.03.1972 25.03.1972 04.12.1981 20.09.1971 לידה תאריך
התפקיד שהוא 

 ממלא בחברה
סמנכ"לית  מנהל כללי

 כספים
מנהל פיתוח 

 עסקי
 הפניםמבקר 

התפקיד שהוא 
ממלא בחברת בת 

של החברה או 
 בבעל ענין בה

דירקטור בחברת 
 אין השקעות בע"מ טרייפוד

מנהל באתו 
( 2015ניהול )

 בע"מ
 אין

האם הוא בן 
משפחה של נושא 

משרה בכירה 
 אחר או בעל ענין

 לא לא לא לא

השכלתו ונסיונו 
 5 -העסקי ב

השנים 
 האחרונות

עובד החברה משנת 
סמנכ"ל החברה  ;2002

ועד ינואר  2004ממאי 
2006 

בעל תואר ראשון 
במשפטים 

מאוניברסיטת חיפה 
ובעל תואר שני של 
השוק האירופאי 

המשותף, במשפטים 
וכלכלה; חבר בלשכת 

עו"ד בישראל החל 
 1999ממאי 

דירקטור בחברת 
טרייפוד השקעות 

בע"מ, בחברת נייקסט 
בע"מ,  בחברת 

בע"מ,  רפידאקס
לד -בחברת די

טכנולוגיות בע"מ, 
בחברת קומפיולאב 

בע"מ ומשקיף בחברת 
 סגרמטה בע"מ

רו"ח 
-ואקדמאית 

בעלת תואר 
ראשון בחוג 

לניהול, 
חשבונאות 

וכלכלה ותואר 
שני במנהל 

עסקים, 
אוניברסיטת 

 תל אביב
חשבת החברה 

 2011מאוגוסט 
 ,2016עד יוני 

חשבת בחברת 
מכשירי תנועה 

( 2004ומכוניות )
בע"מ ומנהלת 
צוות ביקורת 

)מנג'רית( 
 -במשרד רו"ח 
קוסט פורר 

 גבאי את קסירר

בעל תואר 
ראשון בכלכלה, 

ראיית חשבון 
ומשפטים, 

אוניברסיטת 
 תל אביב

 
מנהל באתו 

( 2015)ניהול 
 בע"מ

רואה חשבון, 
עורך דין ובעל 
הסמכה של 
מבקר פנימי 

(CIA) 
שירותי ביקורת 

פנים וניהול 
ביקורת צוותי 

בארגונים וענפי 
 משק שונים

האם הוא מורשה 
חתימה עצמאי 

 בחברה
 לא לא לא לא

 : רואה החשבון של החברה27נה תק

 , תל אביב.144מנחם בגין אי את קסירר, רו"ח, רחוב בר, גורסט, פוק

: המלצות והחלטות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית והחלטות הדירקטוריון )א(29נה תק

  טעונות אישור האסיפה הכלליתשאינן 

 . יןא לום דיבידנד וחלוקת מניות הטבה:שת .1

 .אין נויים בהון הרשום או המונפק:יש .2

 .אין רה:חבנוי תזכיר או תקנון ההתאגדות של היש .3

 .יןא: פדיון ניירות ערך .4
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 . יןא :יון מוקדם של אג"חדפ .5

 .איןקה שאינה בהתאם לתנאי השוק בין החברה ובעלי ענין בה: סע .6

האסיפה הכללית בעניינים המפורטים לעיל שנתקבלו שלא בהתאם  לטותחה)ב( 29 תקנה

 :הדירקטוריון המלצתל

 .אין

 :מיוחדת כללית אסיפה לטותחה)ג( 29 תקנה

( חידוש מינוי 1: )על הוחלט ,2017 במאי 17שנתכנסה ביום  ,באסיפה הכללית, שנתית ומיוחדת

פורר את גבאי עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון  משרד קוסט

ם של אישור חידוש כהונת( 2על ידו; ) לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו

 יםלתקופת כהונה נוספת כדירקטוררוזנטל, פרבר, ומר אייל  , מר ינירמר רון שטרייכמן ה"ה:

 (3) -ו ; כאמור על ידי האסיפה ועד תום האסיפה השנתית הבאה םייור מינובחברה החל ממועד איש

  .מדיניות התגמול של החברה אישור

במסגרתה התקבלו אשר התקיימה אסיפה כללית ומיוחדת של החברה  ,2018במרץ  18ביום 

אישור מדיניות התגמול המתוקנת לדירקטורים ולנושאי משרה של החברה ( 1ההחלטות שלהלן: )

אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות על פי ה"סכום המזערי" ( 2; )תקופה של שלוש שניםל

( 3; )ים החיצוניים ויו"ר הדירקטוריון(בתקנות הגמול לדירקטורים בחברה )למעט הדירקטור

אישור מתן כתב פטור לדירקטורים, דירקטורים חיצוניים ונושאי המשרה בחברה שאינם נמנים עם 

אישור מתן ( 4; )יטה אין עניין אישי בתנאי כהונתםהשליטה בחברה או שלבעלת השלבעלת 

התחייבות לשיפוי לדירקטורים, דירקטורים חיצוניים ונושאי המשרה בחברה שאינם נמנים עם 

אישור הכללת חברי ( 5; )יטה אין עניין אישי בתנאי כהונתםבעלת השליטה בחברה או שלבעלת השל

י המשרה בחברה, שאינם נמנים עם בעלת השליטה בחברה או שלבעלת השליטה הדירקטוריון ונושא

משרה של החברה אין עניין אישי בתנאי כהונתם, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 

אישור תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות למר ארז רוזנבוך, יו"ר ( 6; )ובפוליסות עתידיות

אישור מתן פטור מראש ( 7; )ם המזערי" בתקנות הגמולדירקטוריון החברה, בהתאם ל"סכו

מאחריות לה"ה ארז רוזנבוך ותומר חפץ הנמנים עם בעלת השליטה בחברה או שלבעלת השליטה 

אישור הענקת התחייבות לשיפוי לה"ה ארז רוזנבוך ותומר חפץ ( 8; )עניין אישי בתנאי כהונתם

אישור ( 9; )עניין אישי בתנאי כהונתם הנמנים עם בעלת השליטה בחברה או שלבעלת השליטה

הכללתם של ה"ה ארז רוזנבוך ותומר חפץ, הנמנים עם בעלת השליטה בחברה או שלבעלת השליטה 

עניין אישי בתנאי כהונתם, בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה של החברה 

 .ובפוליסות עתידיות

  החברה החלטות: 'א29 נהתק

  .לאלחוק החברות:  255סעיף  אישור פעולות לפי .1

  אין. :אושרה לא אשר ותהחבר לחוק)א( 254 סעיף לפי פעולה .2

בעסקה מדובר ש( לחוק החברות ובלבד 1)270הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  עסקאות .3

  .איןחריגה: 
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. לפרטים אודות לעיל 21תקנה נושאי משרה ראו  שיפויל בנוגע לפרטים: וביטוח שיפוי .4

 לעיל.  22ראו תקנה ודירקטורים התקשרות בביטוח נושאי משרה 

 

 

 2018, במרץ 26: ריךאת

 

 

 'רס בע"מונצ נופלסטכ

 

 
 ארז רוזנבוך

 יו"ר הדירקטוריון
 חן כץ 

 מנכ"ל החברה
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 הצהרות מנהלים
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 :מנהלים הצהרות

 לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, (1ב)ד()9 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת

 1970-התש"ל

 

 מנהלים הצהרת

 כללי מנהל הצהרת

 

 :כי מצהיר, כץ חן, אני

 2017"( לשנת התאגיד'רס בע"מ )"ונצאת הדוח התקופתי של חברת טכנופלס  בחנתי .1

 ;"(הדוחות)"

, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עתיייד לפי .2

, מצגים אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגיםעובדה מהותית הנחוץ כדי 

 ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

 מכל, נאות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות, עתיייד לפי .3

 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות

 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 דירקטוריון של הביקורת עדתוולו לדירקטוריון, התאגיד של המבקר החשבון לרואה גיליתי .4

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף  ,מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל התאגיד

 דיווח הכספי הגילויבלו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 .ובבקרה עליהם

 

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

 

 

 

 2018, במרץ 26

 

                                                                                              _________________ 

 "למנכ -כץ  חן                
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לתקנות ניירות ערך  (2ב)ד()9 תקנה לפי נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת

  )דוחות תקופתיים ומיידיים(,

 1970-התש"ל

 

 מנהלים הצהרת

 הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

 

 כי: המצהיר, נועה מצליח, אני

'רס בע"מ ונצחברת טכנופלס  של בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחותאת  בחנתי .1

 ;"(הדוחות)" 2017"( לשנת התאגיד)"

 לא מצג כל כוללים אינםוהמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  הכספיים, הדוחות עתיייד לפי .2

 שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון

 ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור, בהם

 מכל, נאות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות, עתיייד לפי .3

 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות

 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 דירקטוריון של הביקורת עדתוולו לדירקטוריון, התאגיד של המבקר החשבון לרואה גיליתי .4

 שכפוף מי או הכללי המנהל מעורב שבה מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל התאגיד

 הגילוי הכספי דיווחב משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו

 ובבקרה עליהם.

 

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

 

 

 2018 ,במרץ 26

 

                                                                     ____________________ 

 סמנכ"לית כספים -נועה מצליח                  
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  טפוליוורשווי הוגן החזקות בחברות הפ

  2017בדצמבר,  31
  

  

  

  

  בע"מ סטכנופלס ונצ'ר
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  2018מרץ,  26 

    , מנכ"לחן כץ

   טכנופלס ונצ'רס בע"מ

  

  מר כץ הנכבד,

 - להלן ( ,יהודה ושות' בע"מ-קלו בן- יהודה בע"מ, לשעבר: דה- פולברניס ברקת בןחברת 

 )"החברהאו " "טכנופלס" - (להלן טכנופלס ונצ'רס בע"מ  י) נתבקשה על יד"מעריך השווי"

 - (להלן  2017בדצמבר,  31ליום לאמוד את השווי ההוגן של החזקותיה בחברות הפורטפוליו 

, תחת הנחות מסוימות ובהתבסס על נתונים פיננסיים, כפי שיפורטו ")מועד הערכת השווי"

  .חוות הדעתבגוף 

  

"מכשירים  IFRS 9דעת זו מיועדת לצרכי דיווח על פי תקן חשבונאות בינלאומי  חוות

ותקן חשבונאות  "מכשירים פיננסיים: הצגה" IAS 32תקן חשבונאות בינלאומי , "פיננסיים

   שווי הוגן"."מדידת IFRS 13  בינלאומי

  

 של החזקות )Fair Value(, המובאת להלן, הינה לבחון את השווי ההוגן חוות הדעתמטרת 

לבין משקיע רציונאלי, בלתי  טכנופלס, כאמור לעיל, כפי שעשוי להיקבע בעסקה בין טכנופלס

תלוי, על בסיס שיקולים כלכליים של הטווח הארוך. בבדיקה אין התייחסות לשיקולים 

זו הינה לסייע  חוות דעתהעשויים להשפיע על אומדן השווי עבור משקיע ספציפי. מטרת 

 הדיווח הכספי בספריההשווי ההוגן של החזקותיה לצורך  לאמוד את טכנופלסלהנהלת 

טרה זו בלבד. צד ג' לא יוכל לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה שהיא ולמ

  ללא אישורינו מראש ובכתב. 

  

ככל הערכת שווי כלכלית, אף הערכה זו התבססה על מקורות מידע הנראים לנו כאמינים, 

תלויה  שלמים ועדכניים, אולם לא ביצענו כל פעולות ביקורת, בדיקה או בחינה עצמאית בלתי

על מנת לאמתם. שינויים במידע זה, או מידע נוסף, עשויים לשנות את הנחות היסוד ובהתאם 

משום אימות כלשהוא לנכונותם, לשלמותם  חוות דעתנואת מסקנותינו. לפיכך, אין לראות ב

או דיוקם של נתונים אלו, אלא הערכה כלכלית המבוססת על מודלים כלכליים כמפורט 

  . חוות הדעתוף במתודולוגיה ובג

  

השווי ההוגן  אומדןלהלן מתייחסת למכלול הפרמטרים הכלכליים הקשורים ב חוות הדעת

בלבד ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהיא, לרבות המלצת השקעה ו/או מכירה של ניירות 

  ערך כלשהם.
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ס  זו אמורה לשקף בצורה נאותה שווי הוגן למועד מסוים על בסי חוות דעתעוד נציין כי 

  נתונים ופרמטרים ידועים והינה רלוונטית למועד עריכתה בלבד.

  

מעריך השווי לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק, עלות או הוצאה, אשר יגרמו בכל אופן 

ודרך ממעשי הונאה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת מידע 

מתחייבת  טכנופלסבססות אחרת על המידע כאמור. ל התו/או מי מטעמה, או כ טכנופלסמצד 

לשפות את מעריך השווי בקשר עם כל פיצוי, אשר עולה על פי שלוש מגובה שכר הטרחה 

למעריך השווי בגין חוות הדעת, בו יהיה חייב מעריך השווי כלפי צד  טכנופלסששולם ע"י 

תידרשנה עבור ייצוג בקשר עם חוות הדעת, לרבות, בכל ההוצאות ש טכנופלסשלישי ו/או 

יום  30משפטי לרבות יעוץ וחוות דעת מומחים. הוצאות אלו תועברנה למעריך השווי תוך 

  .לטכנופלסשהודיע עליהן מעריך השווי  מהרגע

   

בעלי מניותיה או צדדים , טכנופלסעוד הרינו להצהיר, כי אין לנו כל עניין אישי במניות 

ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה אליהם או , כמוגדר בדין או בפסיקה להםקשורים 

  לצדדים קשורים אליהם כהגדרתם בחוק החברות.

  

החזקותיכם בחברות השווי ההוגן של  לאמוד אתאנו מעריכים את ההזדמנות לסייע לכם 

חוות . במידה שדרושות לכם הבהרות בנוגע לכל אחד מהנושאים הכלולים בהפורטפוליו

  נשמח להרחיבה במידה שתידרש לכם.כל מידע נוסף, , או דעתנו

  

  ):דולר להלן ריכוז תוצאות עבודתנו (אלפי

  

   

שווי החזקותחברה

Compulab Ltd.5,362

D-Led Technologies Ltd.102

Sagarmatha Ltd.864

Tav-Tech Ltd.1,884

Latent Image Technology Ltd.97

RapidX Ltd.79

8,388סה" כ
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    מידע אודות המומחים

במתן שרותי  מתמחה )יהודה ושות' בע"מ-בן קלו-דה :לשעבר( יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בן

 מוחשיים בלתי נכסים, מיזמים, פעילויות, ייעוץ כלכלי והערכות שווי בלתי תלויות לחברות

פיננסיים. חוות הדעת הכלכליות מבוצעות ע"י צוות מומחים הכולל רואי חשבון  כשיריםמו

  וכלכלנים.

 200 -מ למעלה תלויות עבור-), ביצעה החברה מגוון רחב של עבודות בלתי1998מאז הקמתה (בשנת 

  .פרטיים ולקוחות פרטיות חברות מאות לצד, ובאירופה ב"בארה, בארץ הנסחרות ציבוריות חברות

חשבונאיים  צרכים: ביניהן מגוונות, כלכליות למטרות דעת עריכת חוות כולל הרב ניסיוננו

חוות דעת  מס, צרכי), והאמריקאית הבינלאומית התקינה לכללי בהתאם כספיים (דיווחים

בדיקות נאותות,  ,ורכישות מיזוגים: כגון בתהליכים וכן חוות דעת כלכליות הנדרשות משפטיות

  ועוד. לציבור הנפקה, הון גיוס כדאיות, בדיקות

  .גבוהה מהימנות ותודעת שירות, מקצועיות על דגש שמה יהודה-בן ברקת פולברניס

  שותף מנהל  - רו"ח שי פולברניס

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון ישראלי  B.A בעל תואר •

  לראיית חשבון.

יהודה בע"מ. ניסיונו הרב כולל מגוון -את פולברניס ברקת בן 2007מנהל משנת  רו"ח פולברניס •

חברות ציבוריות ומאות חברות  200 -רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי מוחשיים 

  כשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.(מוניטין וכד'), מ

התמחותו וניסיונו של רו"ח פולברניס נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות,  •

גיוס הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה 

  ).IFRS; US-GAAPהאמריקאית (

ים בתחום הביקורת, הייעוץ הכלכלי ובמחלקת מיזוגים ורכישות רו"ח פולברניס עבד מספר שנ •

), במהלכן היה שותף בליווי עסקאות משמעותיות PWC(במשרד רו"ח קסלמן את קסלמן 

 במשק הישראלי.  
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  שותף מנהל  -רו"ח ערן ברקת 

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון ישראלי  B.Aבעל תואר  •

  לראיית חשבון.

יהודה בע"מ. ניסיונו הרב כולל -כמנהל בכיר בפולברניס ברקת בן 2007רו"ח ברקת מכהן משנת  •

חברות ציבוריות ומאות  200 -מגוון רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

רטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי חברות פ

 מוחשיים (מוניטין וכד'), מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.

התמחותו וניסיונו של רו"ח ברקת נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות, גיוס  •

ח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה האמריקאית הון, הנפקה לציבור, דיוו

)IFRS; US-GAAP.(  

כמנהל  Ernst & Young  E&Yרו"ח ברקת עבד מספר שנים בפירמת החשבונאות הבינלאומית •

בתחום ביקורת, במהלכן שימש כמנג'ר בניהול תיקי ביקורת של חברות ציבוריות מהגדולות 

 בין היתר, בדיקות נאותות בתחום המיזוגים והרכישות.  והמובילות במשק הישראלי וביצע,

  

  

  

  

  

      בכבוד רב,

  שי פולברניס, רואה חשבון

  

_______________________  
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  טכנופלס ונצ'רס בע"מ .1

  תיאור פעילות 

  .2017של טכנופלס לשנת  לדו"ח התקופתי 'א לפרק 2 סעיףראה  של החברה הפעילותלתיאור 

  החזקות טכנופלס בחברות הפורטפוליו

נשוא  ,2017בדצמבר,  31 ליום ,של טכנופלסשיעור ההחזקות מציגה את  טבלה שלהלןה

  :שווי זוהערכת 

  

   

D-Led Technologies Ltd.23.36%22.25%

Compulab Ltd.14.62%14.62%

Sagarmatha Ltd.3.23%2.92%

Tav-Tech Ltd.12.18%7.32%

Latent Image Technology Ltd.1.13%1.13%

RapidX Ltd.21.91%22.78%

חברה
שיעור החזקה 

בדילול מלא 

שיעור 

החזקה
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  מתודולוגיה  .2

  חשבונאיתמתודולוגיה 

עוסק בסיווג, מדידה והכרה של  ","מכשירים פיננסיים IFRS 9 בינלאומיתקן חשבונאות 

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. תקן זה מחליף את ההנחיות הקיימות כיום בתקן 

   .מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה"" IAS 39חשבונאות בינלאומי 

IFRS 9 יים המעורב מותיר על כנו את מודל המדידה באשר לסיווג ומדידת מכשירים פיננס

  להכרה במכשירים הוניים:קטגוריות  שתילמדידת נכסים פיננסיים אך מפשט אותו וקובע 

 .שווי הוגן דרך רווח או הפסד •

  .שווי הוגן דרך רווח כולל אחר •

  נכס פיננסי או התחייבות פיננסית הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

(A financial asset or financial liability at fair value through profit or loss)  הם נכסים

  חד מהתנאים הבאים:פיננסיים או התחייבויות פיננסיות המקיימים את א

מסווג כמוחזק למסחר. נכס פיננסי או התחייבות פיננסית מסווגים כמוחזקים למסחר אם  �

 הם:

o נרכשו או התהוו בעיקר במטרה למכור או לרכוש חזרה בטווח קצר. 

o  חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים שמנוהלים יחד ולגביהם קיימת ראיה

 .ליצירת רווחים בטווח קצר (recent actual pattern)לדפוס פעילות שבוצע לאחרונה 

o (פרט לנגזר שהוא חוזה ערבות פיננסית או מכשיר מגדר מיועד ואפקטיבי) נגזר. 

כשווי הוגן דרך רווח או הפסד. ישות בעת ההכרה לראשונה הוא מיועד על ידי הישות  �

א, או כאשר תוצאת פעולה זו 11יכולה להשתמש בייעוד זה רק כאשר הוא מותר לפי סעיף 

 תהיה מידע רלוונטי יותר, משום ש:

o  הייעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה (לעיתים מצב

ילולא כן ממדידת נכסים או זה מכונה 'חוסר הקבלה חשבונאית') שהיה נוצר א

 התחייבויות או מהכרה ברווחים ובהפסדים בגינם לפי בסיסים שונים.

o  קבוצה של נכסים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות או שניהם מנוהל וביצועיה

מוערכים על בסיס שווי הוגן, בהתאם לאסטרטגיה מתועדת של ניהול סיכונים או 

פנימית לפי אותו הבסיס לאנשי מפתח ניהוליים השקעה, ומידע לגבי הקבוצה מסופק 

גילויים בהקשר לצד קשור (כפי  24של הישות (כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 

 )), לדוגמא דירקטוריון ומנהל עסקים ראשי של הישות.2003שעודכן בשנת 
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ים קובע כי הראיה הטובה ביותר לשווי הוגן הינה מחיר IFRS 9תקן חשבונאות בינלאומי 

מצוטטים בשוק פעיל. אם השוק של מכשיר פיננסי אינו פעיל, ישות קובעת שווי הוגן על ידי 

שימוש בטכניקת הערכה. מטרת השימוש בטכניקת הערכה היא לקבוע מה היה יכול להיות 

מחיר העסקה במועד המדידה בהחלפה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין צדדים 

לים. טכניקות הערכה כוללות שימוש בעסקאות שוק עדכניות הפועלים משיקולים עסקיים רגי

בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון הפועלים בצורה מושכלת, שאינן מושפעות מיחסים 

מיוחדים בין הצדדים, אם קיימות עסקאות כאלה, התייחסות לשווי ההוגן השוטף של מכשיר 

ומודלים להמחרת כתבי  אחר שהוא באופן מהותי זהה, ניתוח תזרים מזומנים מהוון

האופציה. אם קיימת טכניקת הערכה שמקובלת בקרב המשתתפים בשוק על מנת לתמחר את 

המכשיר והוכח כי טכניקה זו מספקת אומדנים מהימנים של מחירים שהתקבלו בעסקאות 

  שוק שבפועל בוצעו, הישות תשתמש בטכניקה זו.

  כלכליתמתודולוגיה 

  שיטות וטכניקת הערכה

שבוצעו עסקאות בהערכת שווי חברות, בעבודתנו התבססנו על פר שיטות מקובלות מסישנן 

  שיטת המכפיל.ועל בפועל בחברות הפורטפוליו 

   שיטת העסקאות הדומות

מתבסס על המחיר בפועל של עסקאות דומות שבוצעו בשוק, בין קונה שווי החברה בשיטה זו 

  הערכת השווי.מרצון ומוכר מרצון, ואשר בוצעו בסמיכות למועד 

כדי להשוות לעסקאות שנעשו בעסקים דומים, יש למצוא עסקאות הדומות מבחינת תחום 

  הפעילות, מאפיינים תפעוליים, מידת הסחירות ונתונים פיננסיים.

  שלבי ההערכה בשיטת ההשוואה לעסקאות דומות הינן:

 נשוא ההערכה. וליים הדומים לעסקאיתור עסקאות המתייחסות לעסקים בעלי מאפיינים תפע .1

 סקים הדומים והעסק נשוא ההערכה.מציאת בסיס נאות להשוואת גודלם היחסי של הע .2

חישוב מכפיל ממוצע של העסקאות הדומות והשוואת השווי של העסק נשוא ההערכה על  .3

  ידי שימוש במכפיל זה.

יתרונותיה של השיטה בכך שהיא משקפת נאותה, דרך המחירים שנקבעו בפועל בין קונים 

מרצון ומוכרים מרצון, את כל הפרמטרים המשפיעים על השווי, ומונעת את הצורך להתבסס 

על תחזיות העלולות להיות שנויות במחלוקת. כמו, כן, התבססות על עסקאות שמועד ביצוען 

סמוך למועד הערכת השווי, מבטיחה כי השווי שמתקבל בשיטה זו יסתמך על מציאות 

החיסרון העיקרי של  המשתקפות נאמנה דרך מחיר השוק. כלכלית וסביבה עסקית דומות,

שיטה זו הנו הקושי הקיים, בדרך כלל, למצוא עסקאות דומות, מהן ניתן יהיה לגזור את שווי 

  העסק המוערך.
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  שיטת שווי שוק

במידה שהחברה נסחרת ובעלת סחירות מספקת, שווי השוק שלה, כפי שמשתקף בבורסה 

  צון למוכרים מרצון) יכול לספק אינדיקציה מהימנה לגבי שוויה.(עסקאות רבות בין קונים מר

  שיטת היוון זרמי מזומנים עתידיים

שווי החברה המחושב באמצעות שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים מבוסס על יכולתה של 

החברה להפיק מזומנים בעתיד. לצורך שימוש בשיטה זו "בחברות הזנק" יש לבנות מודל 

שלשה תרחישים (פסימי, סביר ואופטימי), אשר יחזה את תזרים המזומנים הצפוי פיננסי בעל 

של החברה, (בכל אחד מהתרחישים), על ידי חיזוי הרווח התפעולי, שיעורי המס והתאמות 

תפעוליות והוניות, וזאת על מנת לעבור מהרווח החשבונאי לתזרים מזומנים. עבור כל תרחיש 

שו באמצעות ההנחות הסבירות ביותר הנכונות לאותו יום יש לאמוד את ההסתברות למימו

  ובהתבסס על הנחות הנהלת החברה. 

לשם היוון תזרים המזומנים העתידי להיום יש לקבוע את מחיר ההון הממוצע של החברה 

Weighted Average Cost Of Capital (WACC) דהיינו, ממוצע משוקלל של מקורות ,

  לן:המימון של החברה אשר נקבע לה

WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V  

  כאשר:

E - .הינו ההון העצמי במונחי שווי שוק  

 D-  .הינו שווי השוק של החוב  

V ) =E+D (- .שווי השוק של כלל מקורות המימון של החברה  

 Ke - .הינו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות ברמת סיכון דומה 

Kd -  הינו מחיר החוב, הנקבע על ידי ממוצע משוקלל של מקורות החוב הפיננסים של

  החברה.

T -  .שיעור המס הסטאטוטורי לטווח ארוך שחל על החברה  

  חישוב התשואה על ההון העצמי נקבע כדלקמן:

Ke=Rf+ββββ*(Rm-Rf)+P  

Rf -  .הינו שיעור הריבית חסרת הסיכון  
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β -  משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת מקדם הסיכון היחסי. מקדם זה

ומבוסס על רמת המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו. הביטא הינה 

  המדד לסיכון "הסיסטמטי" של החברה.

, לעסק רגישות גבוהה לשינויים במצב השוק (קרי, במקרה של 1 - כאשר מקדם זה גדול מ

אחרים, ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר מיתון יושפע הענף לרעה יותר מענפים 

  מענפים אחרים), וכפועל יוצא, שווי העסק רגיש יותר מהממוצע לשינויים במצב השוק.

(Rm-Rf) -  הינה פרמיית הסיכון הממוצעת, פרמיה זו נקבעת כהפרש בין תשואת השוק לבין

  הריבית הריאלית חסרת הסיכון. 

P - סיכון ספציפי, לרבות, פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של  שיעור תשואה נוסף, המשקף

  העדר סחירות וגודל. 

  שיטת המכפיל

בשיטת המכפיל מוערך שווי החברה  על בסיס היחס הממוצע בענף בו היא פועלת בין שווי 

השוק לבין פרמטר חשבונאי נבחר. הפרמטרים המקובלים כוללים את הרווח הנקי, הרווח 

ון העצמי. היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר החשבונאי התפעולי, המכירות והה

  הרלבנטי מכונה "מכפיל".

  שיטת השווי הנכסי

שיטה זו מתבססת על שווי נכסי העסק בניכוי התחייבויותיו, במונחים של שווי שוק. שיטה זו 

ה מתאימה בעיקר לעסקים בעלי נכסים מוחשיים רבים, כדוגמת חברות נדל"ן. הגישה מתאימ

גם להערכת "עסק בפירוק", אך לא בהכרח להערכת פוטנציאל הרווח הצפוי לנבוע מנכסי 

העסק. החיסרון העיקרי של השיטה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת מפוטנציאל הרווחים 

  הקיים בעסק מעבר לנכסים הרשומים בספרי החברה.

  הערכת שווי החזקות 

ק" ניתן למצוא הטרוגניות רבה. בין הסוגים במקרים רבים במצבת הון מניות של חברות "הזנ

ההון העצמי עשוי להיות מורכב ממניות בכורה, מניות  ,, קריההונייםהשונים של המכשירים 

למשקיעים ולעובדים ומכשירים הוניים אחרים. לכל סוג של מניות  האופציכתבי  ,רגילות

זכויות שונות, לרבות, זכויות במקרים של חלוקת דיבידנד או אירועי "הנזלה" כגון: הנפקה 

  . או פירוק החברה מיזוג/מכירה ,ראשונית לציבור
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לן שלוש ישנן שלוש שיטות מקובלות להקצאת שווי החברה בין סוגי המניות השונים. לה

  השיטות:

על  - )Probability - Weighed Expected Return Method( תוחלת התשואהשיטת  .1

יש "לפרק" את שווי החברה המוחזקת לכמה סוגים של תרחישים: הנפקה  פי שיטה זו,

ראשונית לציבור, מכירה או מיזוג, תזרימי מזומנים מהפעילות השוטפת ופשיטת רגל. 

שווי  .זכויותיה הפיננסיות של החברה ת אשר בו תחושבנהתינתן הסתברולכל תרחיש 

שווי זכויותיה, כאמור, בכל אחד ההחזקה של החברה הינו ממוצע משוקלל של 

  .מהתרחישים מהוון ליום החישוב

, וז שיטהעל פי  - )OPM - Option Pricing Method(שיטת תמחור כתבי האופציה  .2

בחברה בעלת הון מניות הטרוגני, השקעה בכל סוג של מניות דומה במהותה, בעת אירוע 

המימוש,  ומחיר ,הנזלה, להשקעה באופציות רכש, כאשר נכס הבסיס הינו שווי החברה

 של המניות בעלות קדימות Liquidation Preference -סכום ה ובכל סוג של מניות, הינ

  .בעת אירוע הנזלה בקבלת מזומן

את  ותעל פי שיטה זו, יש להקצ -) Current Value Methodשיטת הערך הנוכחי ( .3

של  Liquidation Preference - בכורה לפי הגבוה מבין ההשווי לכל שכבה של מניות 

השכבה או שוויה, בהנחת המרה למניות רגילות. יתרת השווי, במקרה שקיים, תוקצה 

בשני מקרים: האחד, כאשר החברה עומדת  למניות הרגילות. השימוש בשיטה זו מתאים

לפני התרחשותו של אירוע הנזלה (הנפקה, רכישה/מיזוג או פירוק החברה), והשני כאשר 

החברה נמצאת בשלב מוקדם וטרם התגבש ערך משמעותי למניות הרגילות בהשוואה 

  למניות הבכורה.
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  הערכות שווי חברות הפורטפוליו  .3

3.1. Compulab Ltd. 

  החברהתיאור פעילות 

לפרק א' לדו"ח  15.4 סעיף אהר"), קומפיולאב" - (להלן  .Compulab Ltd פעילות לתיאור

 של טכנופלס. 2017 התקופתי לשנת

  קומפיולאבשווי 

מבוססת על תחזית הכנסות והוצאות תפעוליות עתידיות ועל  קומפיולאבהערכת שווי 

מזומנים תפעולי. תזרים המזומנים של  ההתאמות הדרושות על מנת להסב אותן לתזרים

היתר, על הנחות הנהלתה באשר להכנסותיה ולהוצאותיה בשנים , בין מבוסס קומפיולאב

הנתונים הכספיים  כי שווי.יהבאות והתאמות שנעשו על ידינו, בהתבסס על ניסיוננו כמער

(לא ה ל טיוטקומפיולאב ומבוססים עהכלולים בהערכת השווי, התקבלו מהנהלת , 2017לשנת 

  לשנה זו. יםכספיה ותדוחשל ה מבוקרת)

  ):דולר(אלפי  קומפיולאבלהלן תחזית תזרים המזומנים של 

 

201720182019202020212022T.V

COM 7,9359,20510,30911,23711,91112,26912,637מכירות

Mini-PC 11,41512,89914,18915,18215,94116,41916,912מכירות

Airtop 8202,0504,1006,9709,75811,71012,061מכירות

20,17024,15428,59833,38937,61040,39841,609סה" כ מכירות
(26,662)(24,823)(22,037)(18,589)(15,458)(13,146)עלות המכר

7,0248,69510,00911,35212,78813,73514,147רווח גולמי
34.8%36.0%35.0%34.0%34.0%34.0%0שיעור רווח גולמי

3,942-(3,827)(3,715)(3,607)(3,502)(3,400)(3,321)הוצאות מו"פ

2,826-(2,744)(2,608)(2,396)(2,145)(1,900)(1,525)הוצאות מכירה ושיווק

1,825-(1,771)(1,720)(1,654)(1,575)(1,500)(1,223)הוצאות הנהלה וכלליות

9551,8952,7883,6954,7445,3935,555רווח תפעולי לפני מס 

4.7%7.8%9.7%11.1%12.6%13.4%0שיעור רווח תפעולי לפני מס

417-(404)(356)(277)(17)     -הוצאות מס 

1,8952,7713,4184,3884,9895,138רווח תפעולי אחרי מס 

315-(725)(1,098)(1,340)(1,220)(505)שינויים בהון חוזר

700700750725700התאמות בגין פחת

(700)(700)(700)(1,100)(400)השקעות לשימור רכוש קבוע

1,6911,1512,1283,3164,26451,510תזרים מזומנים תפעולי

1,5959661,5902,2052,52430,484תזרים תפעולי מהוון

39,364שווי תפעולי

(2,689)התחייבויות פיננסיות, נטו

36,675שווי קומפיולאב 
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  הנחות עבודה עיקריות

  מכירות

  : קווי מוצריםמכירות קומפיולאב נובעות ממכירת מוצרים המשתייכים לשלושה 

  )."COM" -(להלן ) Computer on Moduleמחשבים על גבי כרטיס ( -

  ); "Mini PC" -מחשבים זעירים (להלן  -

  "). Airtop" -להלן ( עתירות ביצועיםמחשב מערכות  -

ותחזית  2017-2012בשנים  קווי המוצריםהטבלה שלהלן מציגה את פילוח המכירות בשלושת 

  (אלפי דולר): 2022-2018המכירות לשנים 

  

  2017שנת 

נמוכות בהשוואה  2017קומפיולאב בשנת מנתוני הטבלה ניתן לראות כי הכנסותיה של 

נמוכות בהשוואה לתחזית  2017לשנת  בפועל . בנוסף, ההכנסות2016להכנסות בשנת 

אלפי דולר). משיחות  25,830( 20161בדצמבר,  31ההכנסות לשנה זו, כפי שנאמדה ביום 

עולה כי הסיבות העיקריות לקיטון בהכנסות  שערכנו עם הנהלת החברה והנהלת קומפיולאב

  הינן:

 (ראה להלן). Airtop -י המוצרבקו שני הדור ה לששקה הדחיית מועד ה •

) בעקבות בעיות טכנולוגיות בפיתוח זעיר במיוחד COMמוצר ( UCMMסגירת פרויקט  •

 המוצר.

מדף  ימוצר( COM Express  - של מוצרי הקומפיולאב מהערכות הנהלת מכירות נמוכות  •

 . 2015בסוף שנת  ואשר הושק )להתאמות ואפיונים ללקוח יםנדרש םינאשר א םייגנר

 לתהליך ההנפקהכספיים וניהוליים הנהלת קומפיולאב סבורה כי הקצאת משאבים  •

 , פגעה בהקצאת משאבים לצמיחת ההכנסות.  2017-2016השנים  במהלך

הינה זמנית ואינה  2017בשנת  הנהלת קומפיולאב סבורה כי הירידה בהכנסות קומפיולאב

  מבטאת התייצבות או היחלשות. 

                                            

  , עבור החברה.2016בדצמבר,  31במסגרת הערכת שווי שבוצעה על ידנו ליום  1

20122013201420152016201720182019202020212022מכירות

COM 9,9949,82310,92911,3338,6207,9359,20510,30911,23711,91112,269מכירות

%-25%-2%11%4%-24%-8%16%12%9%6%3%

Mini-PC 10,62914,25512,44116,44812,90611,41512,89914,18915,18215,94116,419מכירות

%28%34%-13%32%-22%-12%13%10%7%5%3%

Airtop 4308202,0504,1006,9709,75811,710 - - - -מכירות

%91%150%100%70%40%20%

20,62324,07823,37027,78121,95620,17024,15428,59833,38937,61040,398סה" כ מכירות
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  הכנסות בשנות התחזית

עולה כי הצמיחה הצפויה בשנות  קומפיולאבשניהלנו עם הנהלת החברה והנהלת משיחות 

  התחזית, כפי שנמסרה על ידם, מתבססת בעיקר על הגורמים כדלקמן:

קומפיולאב  ים בהם פועלתקושוההנהלת קומפיולאב מסרה כי  - הורדת מחירי המכירה •

בביקוש גמיש ביחס למחיר, וכי בכוונתה להוריד את מחירי המכירה של  ניםמאופיי

, פעולה הצפויה להערכתה להביא לגידול מהותי קווי מוצריהמוצריה בשלושת 

בהכנסותיה וכפועל יוצא גם לקיטון בשיעורי הרווחיות (ראה פרק עלות המכר ורווח 

 גולמי להלן).

הכנסותיה על בסיס הזמנות תחזית הנהלת קומפיולאב מעריכה את  -  ול בהזמנותגיד •

הלקוחות, כאשר מרגע ההזמנה ועד לרגע ההכרה בהכנסה אורכת תקופה של מספר 

אלפי  23,725 -בכהסתכמו  2017קומפיולאב לשנת מלקוחות חודשים. סה"כ הזמנות 

אשר  2016"כ הזמנות בשנת , בהשוואה לסה15% -דולר ומשקפות גידול בשיעור של כ

אלפי דולר. זאת ועוד, הזמנות קומפיולאב במחצית השנייה לשנת  20,549 -הסתכמו בכ

בהשוואה להזמנות במחצית הראשונה לאותה שנה  40% -משקפות גידול של כ 2017

לאור הגידול  אלפי דולר בתקנון שנתי). 27,720אלפי דולר ( 13,860 - ומסתכמות ב

ואילך תצמחנה בשיעורי  2018שנת תיה מהנהלת קומפיולאב כי הכנסו בהזמנות, מעריכה

 צמיחה גבוהים.

קומפיולאב מראה גידול בצבר ההזמנות שלה,  ,נכון למועד הערכת השווי - צבר הזמנות •

בדצמבר,  31ביחס לצבר ההזמנות ליום  69% -אלפי דולר, גידול בשיעור של כ 7,675

 .2018יחת ההכנסות לשנת . צבר ההזמנות הגבוה תומך בצמ2016

  :קווי מוצריהלפי שלושת  קומפיולאבלהלן פילוח הכנסות 

� Computer on Module  

קומפיולאב בפיתוח וייצור מחשבים על גבי כרטיס אשר מוטמעים  זה עוסקת בקו מוצרים

במכשירים ובמערכות שונות בתחומי התעופה והחלל, רפואה, תקשורת, תעשיות ביטחוניות 

זה מתאפיינת, לרוב, על ידי מכירת מוצר ראשוני הכולל בקו זה מכירת המוצרים  ועוד.

) ובמידה וקיימת היתכנות והתאמה "Design Wins" -שירותי אפיון ועיצוב ללקוח (להלן 

ראשונית של הכרטיס לצרכי הלקוח, מתבצע תהליך אפיון ועיצוב המוצר ובסיומו (במידה 

ה רב היקפית. בהתאם לשיחות שקיימנו עם הנהלת והלקוח הביע דרישה) מתבצעת הזמנ

 Design -, אורך הזמן הצפוי לביצוע הזמנה רב היקפית של מוצר מתחילת אפיון הקומפיולאב

Wins שלוש בממוצע. נציין בהקשר זה כי במידה שאכן מתבצעת הזמנה רב עד , הינו כשנתיים

היקפית של המוצר המותאם ללקוח (כרטיסי מחשב המותאמים למוצרים שונים), נוצרת 
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, צפויה להימשך לתקופה קומפיולאבתלות של הלקוח בקומפיולאב, שעל פי הערכות הנהלת 

  ושימושו). שנים כתלות בסוג המוצר 10של מספר שנים (לעיתים עד 

ואת  2017-2012בשנים  COM -הבקו מוצרי הטבלה שלהלן מציגה את המכירות בפועל 

  ואילך (אלפי דולר):  2018תחזית המכירות לשנת 

  

נציין כי תחזית ההכנסות, כפי שמוצגת לעיל, הינה לאחר התאמות שביצענו לתחזיות הנהלת 

  קומפיולאב, כפי שיוסבר להלן. 

  2017 שנת תחזית מול ביצוע

בהשוואה  2017לשנת  COM -הבקו מוצרי תחזית נתוני ההכנסות הטבלה שלהלן מציגה את 

  לנתונים בפועל לאותה שנה (אלפי דולר): 

  

נבעה, בעיקר,  ,2017בשנת  COM -הבקו מוצרי בתחזית ההכנסות כאמור לעיל, אי העמידה 

  מהסיבות הבאות:

• COM Express - COM Express  ינו נדרש להתאמות מדף גנרי אשר אמוצר הינו

של קומפיולאב). לפיכך, צפתה  הרגילים COM -בשונה ממוצרי ה( ואפיונים ללקוח

הרגילים.  COM -הנהלת קומפיולאב כי חדירתו לשוק תהיה מהירה בהשוואה למוצרי ה

ואף נמוך יותר בשנת  2016בפועל, קצב החדירה שלו לשוק היה נמוך מהצפוי בשנת 

ים ר מהנהלת קומפיולאב כי נכון למועד הערכת השווי הוחלט לזנוח מוצר. נמס2017

 זה.   מסוג

של  נסגר פרויקט בשלבי פיתוח מתקדמים 2017במהלך שנת  -  UCMMסגירת פרויקט  •

. , זאת בעקבות בעיות טכנולוגיות לפיתוחוUCMMזעיר במיוחד בשם  COMמוצר 

     צפתה למחזורי הכנסות גבוהים מהמוצר כאמור. כינמסר  קומפיולאבמהנהלת 

  ואילך 2018תחזית לשנת 

  :ואילך מבוססת על הגורמים הבאים 2018לשנים  COM - תחזית ההכנסות למוצרי ה

משקף את מספר ערכות ההערכה  Design Wins -כאמור לעיל, ה - Design Wins .א

)Evaluation Kits וקיימת התאמה ראשונית של ) שנרכשו על ידי הלקוחות כאשר במידה

אורך  נמסר כיקומפיולאב היקפית. מהנהלת  הכרטיס לצרכי הלקוח מתבצעת הזמנה רב

20122013201420152016201720182019202020212022מכירות

COM 9,9949,82310,92911,3338,6207,9359,20510,30911,23711,91112,269מכירות

%-25%-2%11%4%-24%-8%16%12%9%6%3%

COMעמידה ביעדבפועלתחזית

10,1727,93578%הכנסות שנת 2017
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, הינו Design Wins -הזמן הצפוי לביצוע הזמנה רב היקפית של מוצר מתחילת אפיון ה

  שלוש בממוצע.עד כשנתיים 

  :2017-2011שנמכרה בשנים  Design Wins -הטבלה שלהלן מציגה את כמות ה

      

בשנה מסוימת, משמעה צמיחה בהיקפי המכירות  Design Wins -העלייה במספר 

בשל  Design Wins -הבמהלך השנים העוקבות לשנה שבה נרשמה העלייה במספר 

הפוטנציאל הקיים בהזמנה רב היקפית מצד הלקוח (לרוב, הצמיחה במכירות תתבטא 

  כשנתיים עד שלוש (בממוצע) לאחר השנה שבה נרשמה הרכישה).

לפיכך, מעריכה  .Design Winsשל  מספר רבבמאופיינות  2017-2014ניתן לראות ששנים 

 -ה מספרזה הודות לצרים בקו מוהנהלת קומפיולאב כי בשנים הקרובות תחול צמיחה 

Design Wins בשנים האחרונות. ושנמכר  

הנהלת קומפיולאב מעריכה כי הורדת מחירי המכירה ללקוחות  -  הורדת מחירי המכירה .ב

 תביא לגידול בהכנסות (ראה לעיל).

וחזרה  2018בשנת  COM -בהכנסות מוצרי ה 18% -הנהלת קומפיולאב צופה צמיחה של כ

, כאשר לאחר מכן צופה הנהלת קומפיולאב 2015-2012לרמת הכנסות אשר שררה בשנים 

  , בהתאמה. 2021 - ו 2020, 2019בהכנסותיה בשנים  10% -וכ 12%, 15% - צמיחה של כ

בחוות דעתנו הנחנו, עקב התחרות בתחום ואי העמידה בתחזיות, שיעורי צמיחה מתונים יותר 

  (אלפי דולר):וצג בטבלה שלהלן לאורך שנות התחזית, כמ

  

תתייצבנה  COM -ה בקו מוצריקומפיולאב הכנסות  2022שנת החל מבחוות דעתנו הנחנו כי 

  בשנה. 3%על שיעור צמיחה פרמננטי של 

  

2011201220132014201520162017

Design Wins - 189109272330271285300מספר ה

18%5%5%-42%150%21%-גידול

COM 2018201920202021מכירות

9,36310,76812,06013,266תחזית הנהלת קומפיולאב

18%15%12%10%שיעור צמיחה 

9,20510,30911,23711,911תחזית בחוות הדעת

16%12%9%6%שיעור צמיחה 
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� Mini PC  

בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירת מחשבים זעירים  עוסקת קומפיולאבזה  בקו מוצרים

וחסכוניים אשר בניגוד למרבית המחשבים הקיימים בשוק, פועלים ללא מאוורר ובעלי צריכת 

  חשמל נמוכה. 

"), מחשב IPC" -(להלן  Intense PC - השיקה קומפיולאב את מוצר הדגל שלה, ה 2012בשנת 

עבודה רב תכליתית, בעל פעולה שקטה, נטול המשמש כתחנת  ,בגודל של טלפון משרדיזעיר, 

 - : הבקו זההשיקה קומפיולאב שני מוצרים נוספים  2013בשנת  מאוורר ונטול חלקים נעים.

Utilite וה- Usvr,  השיקה קומפיולאב את המוצר  2014בשנתIPC2  המציע ביצועים גבוהים

ולאב, בין היתר, את קו השיקה קומפי 2015ת בשנ ,fit-PC4 -יותר מהדור הקודם, וכן את ה

 fitlet 2 השיקה את המוצר 2017מחשבים זעירים למגוון שימושים ובשנת  fitlet - מוצרי ה

 - ואת ה )IPC2 -(דור ההמשך של ה IPC3 -את ה ,)fitlet -גרסה מתקדמת מתוך קו מוצרי ה(

IoT Gate, המיועד לשליטה ובקרה בתחום ה- IoT התעשייתי.   

, Mini PC -הבקו נכון למועד הערכת השווי ממשיכה קומפיולאב ומפתחת מוצרים נוספים 

  אשר צפויים להגיע לשוק במהלך השנים הקרובות. 

ואת  2017-2012בשנים  Mini PC -הבקו מוצרי הטבלה שלהלן מציגה את המכירות בפועל 

  ואילך (אלפי דולר):  2018תחזית המכירות לשנת 

  

ת ההכנסות, כפי שמוצגת לעיל, הינה לאחר התאמות שביצענו לתחזיות הנהלת כי תחזי נציין

  קומפיולאב, כפי שיוסבר להלן. 

לשוק.  HP -בשנים האחרונות גוברת התחרות בתחום זה, עם כניסתן של החברות אינטל ו

, אך הגדילה את התחרות מצד אחדשוק ל HP -וכניסת אינטל  נמסר כי קומפיולאבהנהלת מ

ה את גודל ובכך הרחיב Mini PC - העלתה את מודעות הציבור ליתרונות מכשירי ה ,מנגד

  השוק אליו פונה המוצר.

  2017שנת  תחזית מול ביצוע

 2017לשנת  Mini PC - הבקו מוצרי תחזית נתוני ההכנסות הטבלה שלהלן מציגה את 

  בהשוואה לנתונים בפועל לאותה שנה (אלפי דולר): 

  

20122013201420152016201720182019202020212022מכירות

Mini-PC 10,62914,25512,44116,44812,90611,41512,89914,18915,18215,94116,419מכירות

%28%34%-13%32%-22%-12%13%10%7%5%3%

Mini-PCעמידה ביעדבפועלתחזית

13,93811,41582%הכנסות שנת 2017
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נבעה  2017לשנת  אי העמידה בתחזיות הנהלת קומפיולאב עולה כימשיחות שניהלנו עם 

   פופולריים. Mini PCמהתיישנות של מספר מוצרי בעיקר 

  ואילך 2018תחזית לשנת 

הודות לגורמים  Mini PC - הבקו מוצרי הנהלת קומפיולאב צופה צמיחה בהכנסותיה 

  הבאים:

בין  , מוצר)fitlet(דור שני למוצר  fitlet 2המוצר הושק  2017בשנת  - fitlet 2השקת  .א

, אטרקטיבי של תכונות ביחס למחיר ותמהילהקטנים בקטגוריה עם קירור פסיבי ייחודי 

מחזור הכנסות  fitlet 2קומפיולאב מעריכה כי במהלך שנות התחזית יניב  כאשר הנהלת

 בשנה. מיליוני דולרים של 

 ,השקת גרסאות חדשות למוצרים פופולריים והשקת מוצרים חדשים -  השקת מוצרים .ב

. כאמור, קומפיולאב אינה )Internet of Things )IoT - לרבות מוצר הפונה לשוק ה

ולפנות לשווקים  Mini PC -ה בקו מוצרימפסיקה להשקיע בפיתוח מוצרים חדשים 

 חדשים בתחום זה.

מחירי המכירה ללקוחות  הורדתעריכה כי הנהלת קומפיולאב מ -  הורדת מחירי המכירה .ג

 ).לעילתביא לגידול בהכנסות (ראה 

בהכנסותיה  15% -צמיחה גבוהה של כקומפיולאב לאור גורמי הצמיחה כאמור, צופה הנהלת 

  , בהתאמה. 2021 -ו 2020, 2019בשנים  5%- ו 10%, 12% -וצמיחה של כ 2018לשנת 

ואי העמידה בתחזיות, שיעורי צמיחה מתונים יותר בחוות דעתנו הנחנו, עקב התחרות בתחום 

  לאורך שנות התחזית, כמוצג בטבלה שלהלן (אלפי דולר):

  

 Mini PC -ה בקו מוצריקומפיולאב הכנסות  2022שנת החל מבחוות דעתנו הנחנו כי 

  בשנה. 3%תתייצבנה על שיעור צמיחה פרמננטי של 

� Airtop  

, מבוסס על טכנולוגיה חדשנית (וייחודית) לקירור תחנות עבודה Airtopקו המוצרים החדש, 

עבודה מקוררת התחנת אשר באמצעותה בעלות עוצמה גדולה, פרי פיתוחה של קומפיולאב, 

פאסיבית של אוויר ללא מאוורר. קו המוצרים מיועד חום באמצעות זרימה ע"י פיזור 

כן עבודה בתנאי סביבה ו ביםלשווקים מסוימים בהם נדרש תפקוד חזק ומהיר של המחש

Mini-PC 2018201920202021מכירות

13,12714,70316,17316,981תחזית הנהלת קומפיולאב

15%12%10%5%שיעור צמיחה 

12,89914,18915,18215,941תחזית בחוות הדעת

13%10%7%5%שיעור צמיחה 
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, לדוגמא גרפיקאים, אדריכלים, אנימטורים, מעצבים, תעשייה וביטחון וכן שרתים קיצוניים

בעלי מאפיינים ודרישות שונות, כאשר החלטת קומפיולאב היא לפנות בו זמנית לכל שלושת 

  ומחשבים לתעשייה ולביטחון).  שרתים, תחנות עבודהה השווקים (שווקי

ובעקבות היקף  , כאשר עם השקתו2016ראשון בקו מוצרים זה הושק בתחילת שנת המוצר ה

למוצרים  בשוק היא דרישההקומפיולאב כי  הסיקה מכירות לא גבוה ובחינת תגובות השוק,

, מאלה שהוצעו על ידה במוצר הראשון שהושק יותרוחדשות קונפיגורציות גבוהות בעלי 

ובעלי מעבדים וכרטיסי מסך מהדור החדש ביותר  ותרבעלי תכולה גבוהה י םמוצרי דהיינו,

בפיתוח גרסה חדשה, דור בשדרוג המוצר הקיים ו. לפיכך, המשיכה קומפיולאב הקיים בשוק

  שני, למוצר זה אשר תענה על דרישות השוק.

צפוי  )AirTop -המוצר של הדור השני ( Airtop2 -ה מוצר נמסר כי קומפיולאבמהנהלת 

שנות בצפוי להניב , כאשר להערכתה 2018ברבעון הראשון לשנת לצאת לשוק ולהימכר 

נכון למועד הערכת השווי מתכננת  .מיליון דולר בשנה 6-3בטווח של כנסות ההתחזית מחזור 

  זה.במסגרת קו מוצרים ומפתחת קומפיולאב מוצרים נוספים 

  2017 שנת תחזית מול ביצוע

בהשוואה  2017לשנת  Airtop -הבקו מוצרי תחזית נתוני ההכנסות הטבלה שלהלן מציגה את 

  לנתונים בפועל לאותה שנה (אלפי דולר): 

  

 -הבקו מוצרי בתחזית ההכנסות אי העמידה  עולה כי קומפיולאבמשיחות שניהלנו עם הנהלת 

Airtop  מדחיית ההשקה של המוצר  , נבעה בעיקר2017בשנתAirtop2 ה (דור שני למוצר - 

Airtop 2018לרבעון הראשון לשנת  2017) מהרבעון השלישי לשנת.  

  ואילך 2018תחזית לשנת 

, בהתאם להנחותיה נאמדה, על ידי הנהלת קומפיולאב Airtop -תחזית ההכנסות ממוצרי ה

הסתכמו  2017 -ו 2016באשר לחדירה ההדרגתית לשוק ובהתאם להכנסותיה בפועל (בשנים 

אלפי דולר, בהתאמה)  820 -כאלפי דולר ו 430 -בסך של כ Airtop -המ הכנסות קומפיולאב

  אשר חלקן מקורן בפיילוטים לפרויקטים גדולים. 

   

Airtopעמידה ביעדבפועלתחזית

1,72082048%הכנסות שנת 2017
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בחוות דעתנו, בשל חוסר הוודאות הגבוה הקיים במוצר החדש ודחיית השקתו, הנחנו שיעורי 

  כמוצג בטבלה שלהלן (אלפי דולר):צמיחה מתונים יותר לאורך שנות התחזית, 

  

תצמחנה  2022בשנת  Airtop -ה בקו מוצריקומפיולאב בחוות דעתנו הנחנו כי הכנסות 

 3%תתייצבנה ההכנסות על שיעור צמיחה פרמננטי של  2023שנת וכי החל מ 20%בשיעור של 

  בשנה.

  עלות המכר ורווח גולמי

עלות המכר מורכבת בעיקר מצריכת חומרים, יתר המרכיבים הינם עלות עבודה והוצאות 

  ומיסים ואגרות). תפעול (אחזקת רכב, פחת 

ובשנות  2017-2012 של קומפיולאב בשנים ה את שיעור הרווח הגולמיהטבלה שלהלן מציג

  :2020-2018התחזית 

 

, בין היתר עקב הירידה בהכנסותיה, החליטה הנהלת קומפיולאב על נקיטת 2016במהלך שנת 

מהלכי התייעלות הן בתהליכי הייצור והן בהוצאותיה התפעוליות. בין מהלכי ההתייעלות 

ול שננקטו ניתן למנות: צמצום והתאמת מצבת כוח האדם לרמת ההכנסות הצפויה; ייע

   הייצור וצמצום הוצאות שכר והטבות אשר חורגות מהמקובל בשוק.תהליכי 

(כפי שניתן לראות בטבלה  שיעור הרווח הגולמי של קומפיולאב משקף ירידה, 2017בשנת 

(ראה פרק  2017עמידה בתקציב ההכנסות לשנת -נמסר כי איקומפיולאב . מהנהלת שלעיל)

, הביאו לפגיעה בשיעור הרווח להיקף ההכנסותביחס הכנסות) יחד עם תקורות גבוהות 

  הגולמי לשנה זו, אולם שיעור רווח גולמי זה הינו חריג ואינו מייצג.  

הנהלת קומפיולאב מסרה כי שוק פעילות קומפיולאב מאופיין בביקוש כאמור בפרק הכנסות, 

ווי קגמיש ביחס למחיר, וכי בכוונתה להוריד את מחירי המכירה של מוצריה בשלושת 

, פעולה הצפויה להערכתה להביא לגידול מהותי בהכנסותיה וכפועל יוצא גם לקיטון מוצריה

   .בשיעורי הרווחיות

   

Airtop 2018201920202021מכירות

2,0504,1007,79013,243תחזית הנהלת קומפיולאב

150%100%90%70%שיעור צמיחה 

2,0504,1006,9709,758תחזית בחוות הדעת

150%100%70%40%שיעור צמיחה 

201220132014201520162017201820192020

35.7%37.2%30.2%36.1%37.5%34.8%36.0%35.0%34.0%שיער רווח גולמי
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ותחזית  על נתוני העברתחזית שיעור הרווח הגולמי אשר אמדנו בחוות דעתנו מתבססת 

באשר לקיטון הצפוי בשיעור הרווחיות כפועל יוצא של הורדת מחירי  הנהלת קומפיולאב

ואילך, הנחנו כי  2021. משנת )2017(ללא התייחסות לשיעור הרווח הגולמי בשנת  המכירה

  מההכנסות בכל שנה. 34%שיעור הרווח הגולמי יתייצב על שיעור פרמננטי של 

  הוצאות תפעוליות

  הוצאות מחקר ופיתוח

  כוללות הוצאות שכר ונלוות, תקורות ורכיבים.הוצאות מחקר ופיתוח 

 2017-2012הטבלה שלהלן מציגה את הוצאות המחקר והפיתוח כשיעור מההכנסות בשנים 

  (אלפי דולר): 2022-2018ובשנות התחזית 

  

. Airtop -מיוחס בין היתר לפיתוח מוצר ה 2015-2013 הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח בשנים

כתוצאה ממאמצי ההתייעלות, כפי שתוארו לעיל ובהתאם מסרה כי  קומפיולאבנהלת ה

שיעור הוצאות מחקר ) Airtop - תמהיל המוצרים בשנים הבאות (בדגש על קו מוצרי הל

  ופיתוח מסך ההכנסות צפוי לקטון. 

. קומפיולאבלהערכות הנהלת נאמדו בהתאם  2018 התחזית תבשנמחקר ופיתוח הוצאות 

 3%לשיעור צמיחה פרמננטי של , בהתאם מחקר ופיתוחואילך נאמדו הוצאות  2019משנת 

מסך  9.5% -כבכל שנה. בשנה מייצגת הוצאות מחקר ופיתוח צפויות להתייצב על שיעור של 

 ההכנסות.

  הוצאות מכירה ושיווק

, עמלות מפיצים, הוצאות שיווק הוצאות מכירה ושיווק כוללות בעיקר הוצאות שכר ונלוות,

  הובלות ומשלוחים.

 2017-2012הטבלה שלהלן מציגה את הוצאות המכירה והשיווק כשיעור מההכנסות בשנים 

  (אלפי דולר): 2018ובשנת התחזית 

     

. קומפיולאבנאמדו בהתאם להערכות הנהלת  2018הוצאות מכירה ושיווק בשנת התחזית 

ביחס  70%ואילך, נאמדו הוצאות מכירה ושיווק בהתאם לשיעור גמישות של  2019משנת 

לצמיחת ההכנסות בכל שנה. בשנה מייצגת הוצאות מכירה ושיווק צפויות להתייצב על שיעור 

  מסך ההכנסות. 6.8% - כשל 

20122013201420152016201720182019202020212022

2,7973,9544,1014,2902,9773,3213,4003,5023,6073,7153,827הוצאות מחקר ופיתוח 

13.6%16.4%17.5%15.4%13.6%16.5%14.1%12.2%10.8%9.9%9.5%שיעור מהכנסות

2012201320142015201620172018

1,5471,7581,8461,7771,6061,5251,900הוצאות מכירה ושיווק 

7.5%7.3%7.9%6.4%7.3%7.6%7.9%שיעור מהכנסות
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  הוצאות הנהלה וכלליות

כיבודים, ירותים מקצועיים, שהוצאות הנהלה וכלליות כוללות בעיקר הוצאות שכר ונלוות, 

  מתנות ותרומות, אחזקת משרד ואחרות. 

 2017-2012הטבלה שלהלן מציגה את הוצאות הנהלה וכלליות כשיעור מההכנסות בשנים 

  (אלפי דולר): 2022-2018ובשנות התחזית 

  

 כתוצאה מתהליכי 2017בשנת  והן 2016הוצאות הנהלה וכלליות ירדו משמעותית בשנת 

  , כאמור בפרק עלות המכר ורווח גולמי.2016 ת שביצעה קומפיולאב בשנתההתייעלו

. משנת קומפיולאבנאמדו בהתאם להערכות הנהלת  2018הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 

ואילך הנחנו כי ההוצאות תגדלנה בשיעור צמיחה ההולך ופוחת בהדרגתיות עד  2019

. הוצאות הנהלה וכלליות צפויות 2022בשנת  3%להתייצבות על שיעור צמיחה פרמננטי של 

 מסך ההכנסות בשנה מייצגת.  4.4% -להתייצב על שיעור של כ

  רווח תפעולי

המשתקף  ,) של קומפיולאבEBITDA(לאחר ניכוי פחת והפחתות לפני מס ו הרווח התפעולי

, שיעור Damodaranעל פי נתוני האתר הכלכלי  .15.03% -הינו כ) 2023בשנה המייצגת (

המייצג לענף המחשבים  )EBITDA(לאחר ניכוי פחת והפחתות לפני מס ווח התפעולי הרו

  .24.14% הינווהציוד ההיקפי 

  שינויים בהון חוזר

יתרות הלקוחות לאורך שנות התחזית חושבו בהתאם למדיניות אשראי הלקוחות  - לקוחות

  .2017-2016כפי שהשתקפה מתוצאות השנים 

   ימים בשנה. 43 - ימי הלקוחות נאמדו ב

יתרות הספקים לאורך שנות התחזית חושבו בהתאם למדיניות אשראי הספקים כפי  - ספקים

  . 2017-2014שנהוגה בקומפיולאב וכפי שמשתקפת מתוצאות השנים 

  בשנה. ימים 58 -ימי הספקים נאמדו ב

יתרות המלאי לאורך שנות התחזית חושבו בהתאם למדיניות המלאי הממוצעת כפי  - מלאי

, ימי המלאי הנגזרים קומפיולאב(להערכת הנהלת  2016-2014שהשתקפה מתוצאות השנים 

  ימים בשנה. 177 -בנאמדו  המלאיימי ). ווח ארוךאינם מייצגים לט 2017בשנת 

20122013201420152016201720182019202020212022

2,0962,3321,8401,9041,3521,2231,5001,5751,6541,7201,771הוצאות הנהלה וכלליות

10.2%9.7%7.9%6.9%6.2%6.1%6.2%5.5%5.0%4.6%4.4%שיעור מהכנסות
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אם לשיעור מההכנסות, כפי שמשתקף המקדמות מלקוחות נאמדו בהת - מקדמות מלקוחות

 7.5%. המקדמות מלקוחות נאמדו בהתאם לשיעור של 2017-2015מתוצאות השנים 

  מההכנסות.

  שיעור הצמיחה לזמן ארוך

  .  3%נלקח שיעור צמיחה פרמננטי של  לצורך חישוב ערך השייר

  השקעות הוניות 

ורים במושכר בסכום שנתי של השקעות הוניות כוללות השקעות במכונות וציוד, רכבים ושיפ

אלפי דולר כאשר אחת לשלוש שנים מעריכה הנהלת קומפיולאב כי בנוסף לאמור,  400 -כ

אלפי דולר באותה  1,100אלפי דולר בקו ייצור, דהיינו, השקעה כוללת של  700 -תשקיע כ

לר אלפי דו 700 - בכ 2020שנה. בחוות דעתנו אמדנו את ההשקעות ברכוש קבוע, החל משנת 

    בממוצע בשנה.

  הוצאות מס

בבעלותה אשר חברה מועדפת ") החוק(" 1959-במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

מפעל מועדף תהיה זכאית להטבות מס כמפורט בחוק. התנאים העיקריים, האצורים בחוק, 

  לקבלת הטבות המס האמורות לעיל, מפורטים להלן:

 .בישראל מופעלים עסקיה על והניהול והשליטה בישראל מאוגדת להיות החברה על .4

 קומפיולאב התאגדה בישראל והשליטה בה וניהולה מתבצעים בישראל.

 מדי מתבצעת הבחינה, תחרות בר מפעל מועדף הוא מפעל תעשייתי העומד בתנאי מפעל .5

 .מס שנת באותה המפעל מחזור לגבי שנה

  .  ייצורית פעילות היא המס בשנת פעילותו שעיקר בישראל מפעלמפעל תעשייתי מוגדר בחוק כ  

) 1( :קווי מוצרים עיקריים שלושהקומפיולאב, נכון להיום, מפתחת, מייצרת ומשווקת   

 Computer) מחשבים על כרטיס (Mini PCs(; )2הפועלים באופן עצמאי ( זעיריםמחשבים 

On Module( ושל לקוחות החברה ומערכות מוצריםב המוטמעים ;- )מערכות מחשב ) 3

  .)Airtopעתירות ביצועים (

 -  מכלל המכירות שלו בשנת המס 25%מפעל בר תחרות מוגדר כמפעל המייצא לפחות   

 ממכירותיה. 90% -מייצאת למעלה מ קומפיולאב  

לאור האמור לעיל, קומפיולאב רשאית לתבוע הטבות מס תחת מסלול של "מפעל מועדף". 

ה ובהתאם להחלטת הנהלתה, נכון להיום קומפיולאב למרות זאת, בשל היותה חברת צמיח

 תובעת הטבות מס כ"מפעל מוטב" ולא כ"מפעל מועדף". 
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תוכל קומפיולאב סבורה כי  החברהכי בהתאם לתנאים הקבועים כיום בחוק, הנהלת  יצוין

  להמשיך ולהיחשב כ"מפעל מועדף" לצרכי הטבות המס גם בעתיד הנראה לעין.

הטבות מס תחת מסלול של "מפעל מוטב", ובהתאם קיבלה  פיולאבהיו לקומ 2013שנת  עד

פטור ממס על ההכנסה החייבת המיוחסת ל"מפעל מוטב". בהתאם להוראות  קומפיולאב

החוק, במידה שחברה מחלקת דיבידנד מתוך רווחיה הפטורים כאמור, היא תהיה מחויבת 

 2012מסגרת דוח המס לשנת הגישה ב קומפיולאבבתשלום מס חברות מלא בגין רווחים אלה. 

תמשיך ליהנות  שקומפיולאב. המשמעות הינה 2012הודעה על "שנת בחירה" בגין שנת 

הכוללת פטור ממס בגין ההכנסה החייבת המיוחסת  2021ועד לשנת  2012מהטבת מס משנת 

  ל"מפעל מוטב". 

תבחר לחלק דיבידנדים, היא תהיה מחויבת  שהחברהכי גם בגין הרחבה זו, ככל  יצוין

 בתשלום מס חברות מלא בגין הרווחים המחולקים השייכים ל"מפעל מוטב".

המפורטות  קומפיולאבהטבת המס של "מפעל מוטב" ועל פי תחזית המכירות של  תחת

בשנים  קומפיולאבהשווי, שיעור המס המשוקלל בגין ההכנסה החייבת של במסגרת הערכת 

 מכיווןבהתאמה.  0% -ו 1.5%, 3.5%, 6.2% -יעמוד על שיעור של כ  2021 -ו 2020, 2019, 2018

תהיה  2025 או 2023כה לא צמחה לקומפיולאב הכנסה חייבת בגין המפעל המוטב, שנת  שעד

  תהיה הטבת מס תחת מסלול "מפעל מוטב". לקומפיולאבהשנה האחרונה בה 

בהתאם  קומפיולאבתחזית הגידול במכירות  כי שיעור המס המשוקלל חושב על פי נציין

ל"שחוק" את מחזורי הבסיס שלה על פי  קומפיולאבלהערכת השווי ובהתחשב בזכאותה של 

  תקנות השחיקה.

  קיימת אפשרות לבחור מבין שתי אלטרנטיבות לתשלום מס: לקומפיולאב

 או ;הקיים כאמור לעילמסלול "מפעל מוטב" הישארות ב .1

המאפשר  7.5%מסלול "מפעל מועדף" באזור עדיפות לאומית א' לפי שיעור מס של  .2

 משיכת רווחים ללא תשלום מס נוסף. 

 מסלול מפעל מוטבעל פי מידע שנמסר על ידי הנהלת טכנופלס, בחרה קומפיולאב להשאר ב

הינו הואיל ומודל הערכת השווי הואיל וקומפיולאב יכולה לשנות את המסלול ו .כאמור לעיל

DCF  המניח, בין היתר, חלוקה של הרווחים לבעלי המניות, אמדנו את שיעור המס בהתאם

  .7.5% ,למסלול "מפעל מועדף", קרי

כפי שנמסרה על ידי הנהלת  2017בדצמבר,  31יתרת ההפסדים המוכרים לצרכי מס, ליום 

  אלפי דולר. 4,463 -קומפיולאב הינה כ
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  מחיר ההון

-להלן , (Weighted Average Cost Of Capital - בהתאם למודל הנקבע מחיר ההון 

WACC(להלן:כמפורט בטבלה ש ,, דהיינו, ממוצע משוקלל של מקורות המימון  

  

   

הסברפרמטר

WACC

ממוצע משוקלל של מקורות המימון, נקבע על פי 

הנוסחה:

WACC = Ke x E/V + Kd x (1-T) x D/V

Ke
שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות ברמת סיכון 

דומה , נקבע על פי הנוסחה :

Ke = Rf + β x (Rm - Rf) + P

Rf
אמדנו את שיעור הריבית חסרת הסיכון בהתבסס על 

התשואה לפידיון של אגרות חוב של ממשלת ארה "ב 

לטווח ארוך.

β
גזרנו את ה - β בהתאם לענף המחשבים וציוד היקפי 

.Damodaran Online כפי שפורסם באתר

(Rm-Rf)
פרמיית הסיכון נאמדה בהתאם לפרמיית הסיכון 

המאפיינת את השוק הישראלי, כפי שפורסמה באתר 

.Damodaran Online

P
שיעור תשואה נוסף, המשקף סיכון ספציפי, לרבות, 

פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של העדר גודל.

E/VEV = 1 - D/V

Kd.מחיר החוב הנומינלי

T.שיעור המס בישראל החל על קומפיולאב

D/V
שיעור המינוף מחושב על ידי יחס החוב לכלל מקורות 

.(V= D + E) המימון
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  כמפורט בטבלה הבאה: 12.36%בהתאם לפרמטרים אלו, שיעור ההיוון הינו 

  

  התחייבויות פיננסיות, נטו

הטבלה שלהלן מציגה את ההתחייבויות פיננסיות, נטו של קומפיולאב במועד הערכת השווי 

  (אלפי דולר):

  

) משמש לפעילותה 67% -בבעלות קומפיולאב מבנה אשר חלקו (כ -שווי הוגן מבנה מושכר 

 כי עולה קומפיולאבשערכנו עם הנהלת  משיחותג'.  לצד) מושכר 33% - השוטפת וחלקו (כ

, קומפיולאב הנהלת ידי על שנאמדה כפי, הבאות לשנים ההכנסות זיתלתח בהתאם

ההוגן של החלק המושכר במבנה ליום  השווי. המושכרים לשטחים זקוקה אינה קומפיולאב

בדצמבר,  31התקבל מהנהלת קומפיולאב בהתבסס על הערכת שמאי ליום  2017בדצמבר,  31

2016.  

   

פרמטר / 

מקור מימון

שיעור שנלקח 

בחוות הדעת

β 1.01

Rf2.40%

(Rm-Rf)5.89%

P5.59%

Ke13.94%

Kd4.00%

D/V15.38%

E/V84.62%

T7.50%

WACC12.36%

בהתבסס על מדגם ענף מחשבים וציוד היקפי כפי 

Damodaran Online שפורסמם באתר

שיעור מס שחל על קומפיולאב לטווח הארוך

פירוט / הסבר

בהתבסס על מדגם ענף מחשבים וציוד היקפי כפי 

Damodaran Online שפורסם באתר

שיעור הריבית חסרת הסיכון בהתבסס על התשואה 

לפידיון של אגרות חוב של ממשלת ארה "ב לטווח ארוך

פרמיית הסיכון המאפיינת את השוק הישראלי

בהסתמך על ניסיוננו כמעריכי שווי ועל מחקרם של 

Duff & Phelps

מחיר החוב של קומפיולאב

2,658שווי הוגן מבנה מושכר

330מזומנים ושווי מזומנים 

(5,430)אשראי מתאגידים בנקאיים 

(170)התחייבות בשל הטבות לעובדים 

(77)התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, נטו

(2,689)סה" כ

התחייבויות פיננסיות, נטו
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  ניתוח רגישות

בהתאם לשינויים בשיעור ההיוון ושיעור הצמיחה  קומפיולאבהטבלה שלהלן מציגה את שווי 

  הפרמננטי (אלפי דולר):

         

  החזקות טכנופלסשווי 

הון המניות בקומפיולאב הינו הומוגני ומורכב ממניות רגילות בלבד. נכון למועד הערכת 

   קומפיולאב.מהון מניות  14.62% -השווי מחזיקה טכנופלס ב

 31הטבלה להלן מציגה את השווי ההוגן של החזקותיה של טכנופלס בקומפיולאב ליום 

  (אלפי דולר):  2017בדצמבר, 

  

  

36,675   4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%

10.36%52,85450,61848,68646,99945,514

11.36%44,72043,24741,94940,80039,772

12.36%38,55337,56036,67535,88035,161

13.36%33,71933,04532,43631,88331,379

14.36%29,83529,37828,96128,57928,228

מחיר 

ההון

שיעור צמיחה פרמננטי

שווי 

קומפיולאב

שיעור 

החזקה

שווי הוגן 

החזקות

36,67514.62%5,362



 

יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בן                        - 29 -           

3.2. D-Led Technologies Ltd.  

  פעילות התיאור 

") מוזגה דילד" - (להלן  .D-Led Technologies Ltdנכון למועד הערכת השווי פעילות חברת 

"), ראה תאור העסקה שטייניץ" -(להלן  הנדסת תאורה בע"מלתוך חברת שטייניץ לירד 

ץ, תוך התמחות במתן פתרונות להלן. שטייניץ עוסקת בשיווק גופי תאורה לתאורת פנים וחו

ון מבני משרדים, מבני תעשיה, מגדלי מגורים ובתי מלון. גתאורה לפרויקטים מורכבים, כ

אינטר תעשיות של הם מוצרי מדף וחלקם מיוצרים או מורכבים במפעל  מרבית המוצרים

  נמצאת בשלב המכירות. שטייניץנכון למועד הערכת השווי . מבע"

  שווי החזקות טכנופלס

נחתמה עסקה למכירת פעילות הפיתוח והייצור של מערכות תאורה  2016בפברואר,  14ביום 

 - המהווה למעשה את כלל פעילותה הנוכחית (להלן  ,דילדובקרה מבוססות לדים של 

דילד לשטייניץ את הפעילות  העבירה 2016באפריל,  1. על פי תנאי העסקה, ביום ")הפעילות"

מהון המניות של  13%מיד לאחר הקצאתן  היוובתמורה להקצאת מניות שטייניץ לדילד אשר 

אלפי ש"ח  450ום חד פעמי בסך של שטייניץ לדילד סכ שילמהשטייניץ (בדילול מלא). בנוסף, 

אלפי ש"ח בגין רכישת פרטי מלאי מסויימים. חלקה של טכנופלס  1,050וסכום נוסף של 

  .3.04% - על שיעור של כ עומדכתוצאה מהקצאת המניות לדילד  , בעקיפין,בשטייניץ

 במסגרת העסקה, הועמדה לטכנופלס הזכות לחייב את חברת האם של שטייניץ, לרכוש ממנה

את כל מניות שטייניץ שיוחזקו בידיה באותה העת, בחלוף שנתיים, וככל שלא מומשה אחרי 

רה לשטייניץ שנתיים, בחלוף שלוש שנים ממועד השלמת העסקה, במחיר המשקף שווי חב

השנתית בהתאם לדוח הכספי האחרון של שטייניץ  EBITDA - על ה 6הנגזר ממכפיל 

  ").האופציה("

) של טכנופלס 3.04%נופלס בשטייניץ, נאמד בהתבסס על חלקה (שווי החזקותיה של טכ

ייניץ חושב באמצעות כפי שנגזר מעסקת המכירה כאמור, כאשר שווי שט , בעקיפין,בשטייניץ

נמסרה על ידי  2017בדצמבר,  31של שטייניץ ליום  EBITDA - . הEBITDA -על ה 6מכפיל 

כאשר המכפיל אשר שימש אותנו הינו הנהלת טכנופלס בהתאם לתוצאות פעילות שטייניץ, 

  כאמור אותו מכפיל שנקבע לעניין מימוש החזקותיה של טכנופלס בשטייניץ לאחר העסקה. 
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ששימש אותנו בחישובנו נקבע כאמור על בסיס המכפיל שנקבע בעסקה  EBITDA -מכפיל ה

נקבע לאחר משא ומתן שנערך בין הצדדים לקביעת שווי וזאת מכיוון שהמכפיל בעסקה 

שטייניץ במועד מימוש האופציה, וכן משיחות שלנו עם הנהלת טכנופלס עולה שטכנופלס 

  בסבירות גבוהה תממש את אחזקותיה על בסיס המכפיל שנקבע בעסקה.

ילות (לאחר העברת פע , בעקיפיןהטבלה שלהלן מציגה את שווי החזקות טכנופלס בשטייניץ

  דילד) (אלפי ש"ח):

  

  

  

  

 

  

1,256רווח תפעולי

680פחת

EBITDA1,936

6מכפיל

11,616שווי שטייניץ

3.04%שיעור החזקה טכנופלס

353שווי החזקות טכנופלס (אלפי ש "ח )

3.467שע"ח דולר ש "ח 

102שווי החזקות טכנופלס (אלפי דולר)

שווי החזקות טכנופלס בשטייניץ
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3.3. Sagarmatha Ltd. 

  תיאור פעילות החברה

א' לדו"ח  לפרק 115.סעיף ראה "), סגרמטה" - להלן.Sagarmatha Ltd (לתיאור פעילות 

 של טכנופלס. 2017התקופתי לשנת 

  שווי החזקות טכנופלס

   נאמד באמצעות שיטת מכפיל המכירות. סגרמטה שווי

הפועלות בענף  אופייני לחברותה מכירותמכפיל , השתמשנו בסגרמטה שוויעל מנת לאמוד את 

. Damodaran) כפי שפורסם באתר הכלכלי Software Systems & Applicationsהתוכנה (

  . 7.27כאשר מכפיל המכירות הינו  חברות שונות 255הענף כולל מדגם של 

(לאחר הנחת אי סחירות בשיעור של  6.18מכפיל המכירות אשר שימש אותנו בחישובינו הינו 

15%.(   

לשנת  סגרמטהאלפי דולר. תקציב הנהלת  5,624 - הסתכמו בכ 2017לשנת  סגרמטהמכירות 

בשל אי וודאות בנוגע לחלק  אלפי דולר. 5,660 - בסך של כללא שינוי משקף הכנסות  2018

ת פוטנציאלים חלק מהחוזים עם לקוחובהנובעת מאי וודאות  מההכנסות בתחזית סגרמטה

 2018לשנת  סגרמטהלהפחית את תחזית הכנסות החליטה הנהלת טכנופלס , של סגרמטה

  אלפי דולר. 4,811 - לסך של כ ,15% -כ שיעור של בשתשמש אותנו להערכת השווי 

, תוך התחשבות בנכסיה העודפים, 2018לשנת  סגרמטהשל  מכירותיהתחזית בהסתמך על 

  .מיליון דולר 28.09 -בכ סגרמטהנאמד שווי 

 , שהינוCapital Asset Pricing Model - מחיר ההון נקבע בהתאם למודל ה - מחיר ההון

. על פי מודל זה, הנוסחה לקביעת או פעילויות מחיר ההון של חברות לאמידתהמודל המקובל 

  כאשר: P  +)Rf - Rm*(β + fR=Ke מחיר ההון הינה

Rf -  ת משך ובעל ארה"ב של ת חוב ממשלתיותואגר התשואה לפדיון שלבהתבסס על נאמד

  .2.40%שיעור הריבית אשר שימש אותנו בחישובינו הינו  שנים. עשרחיים ממוצע של 

βu -  חברות הפועלות בענף התכנה ( 255בהתאם למדגם כולל של נאמדהSoftware System 

& Application כפי שפורסם באתר הכלכלי (Damodaran.   

  .1.09אשר שימשה אותנו בחישובינו הינה  β - ה

Rm-Rf -  נאמדה בהתאם לפרמיית הסיכון המאפיינת את השוק הישראלי. פרמיית הסיכון

  .5.89%אשר שימשה אותנו בחישובינו הינה 
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P -  שיעור תשואה נוסף, המשקף סיכון ספציפי, לרבות, פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של

בשנת תשתית התוכנה  לשדרג את סגרמטהבכוונת סר כי מהנהלת טכנופלס נמ .גודלהעדר 

פרמיית הסיכון בשוק, דרוג לאחר הש. הואיל ואין וודאות להצלחת תשתית התוכנה 2018

  .11.63%2שנלקחה בעבודתנו הינה 

  כמפורט בטבלה הבאה: 20.44%מחיר ההון שנקבע הינו  ,בהתאם לפרמטרים אלו

  

הינו הומוגני המורכב ממניות רגילות בלבד שווי החזקות  הואיל והון המניות של סגרמטה

  טכנופלס חושב בהתאם לשיעור החזקתה.

  (אלפי דולר):ריכוז ממצאים 

  

  

  

                                            

  Duff & Phelpsבהתאם למחקרם של   2

(βu) 1.09ביטא

2.40%ריבית חסרת סיכון דולרית לטווח ארוך

5.89%פרמיית סיכון ישראל

11.63%פרמיית אי גודל

20.44%מחיר ההון

פרמטרים 

28,091שווי סגרמטה 

3.07%שיעור החזקה טכנופלס

864שווי החזקות טכנופלס 

שווי החזקות טכנופלס 
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3.4. Tav Tech Ltd.  

  תיאור פעילות החברה

א' לדו"ח התקופתי  לפרק 15.3ראה סעיף , ")טק טב" -(להלן  .Tav Tech Ltd לתיאור פעילות

 של טכנופלס. 2017לשנת 

  שווי החזקות טכנופלס

   נאמד באמצעות שיטת מכפיל המכירות. טב טק שווי

בענף הפועלות  אופייני לחברותה מכירותמכפיל , השתמשנו בטב טק שוויעל מנת לאמוד את 

. הענף Damodaranכפי שפורסם באתר הכלכלי  )Healthcare productsהמכשור הרפואי (

  . 4.79יל המכירות הינו כאשר מכפ חברות שונות 251כולל מדגם של 

(לאחר הנחת אי סחירות בשיעור של  4.07מכפיל המכירות אשר שימש אותנו בחישובינו הינו 

15%.(   

מבטא צפי לצמיחה  )Healthcare productsבענף המכשור הרפואי (מכיוון שמכפיל המכירות 

צופה צמיחה מתונה בהכנסות טב טק  ומכיוון שהנהלת טכנופלס ,גבוהה בשנים הקרובות

על בסיס ההכנסות  2017, בדצמבר 31, החלטנו להעריך את שווי טב טק ליום 2018לשנת 

  .2018שנת הצפויות ל

, )טכנופלסשנמסרה ע"י הנהלת  כפי( 2018לשנת  טב טקשל  מכירותיהתחזית בהסתמך על 

  .דולר מיליון 19.42 - בכטב טק תוך התחשבות בנכסיה העודפים, נטו, נאמד שווי 

 טכנופלספוצל למספר תרחישים, כשבכל תרחיש חושב שווי החזקותיה של  טב טק שווי

ניתנה  עם סוגי המניות שבידה. לכל תרחישבהתבסס על הזכויות שמוקנות לה בהקשר 

הסתברות. שני התרחישים העתידיים (הנפקה ראשונית לציבור ומכירה או מיזוג) הוונו על ידי 

  .טב טקן של מחיר ההו

באמצעות ממוצע משוקלל  בטב טקיגה את שווי החזקותיה של טכנופלס הטבלה שלהלן מצ

  ):מיליון דולרהמהוונים (של התרחישים 

  

   

הנפקה
מכירה/ 

מיזוג

תזרימי מזומנים 

מפעילות

פשיטת 

רגל

ממוצע 

משוקלל

1%4%85%10%100%הסתברות לתרחיש 

10040שווי חברה עתידי

49.9723.7721.021.0019.42שווי חברה נוכחי

7.32%9.75%9.75%12.18%חלק החברה באחוזים 

3.662.322.050.12שווי החזקות

0.040.091.740.011.884שווי החזקות משוקלל
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, שהוא Capital Asset Pricing Model -  מחיר ההון נקבע בהתאם למודל ה - מחיר ההון

על פי מודל זה, הנוסחה לקביעת . או פעילויות מחיר ההון של חברות לאמידתהמודל המקובל 

  כאשר: P  +)Rf - Rm*(β + fR=Ke מחיר ההון הינה

Rf -  ת משך ובעל של ארה"ב ת חוב ממשלתיותואגר התשואה לפדיון שלבהתבסס על נאמד

  .2.40%שיעור הריבית אשר שימש אותנו בחישובינו הינו  שנים. עשרחיים ממוצע של 

βu -  חברות הפועלות בענף הציוד הרפואי ( 251בהתאם למדגם כולל של נאמדהHealthcare 

Products כפי שפורסם באתר הכלכלי (Damodaran.   

  .0.83אשר שימשה אותנו בחישובינו הינה  β - ה

Rm-Rf -  נאמדה בהתאם לפרמיית הסיכון המאפיינת את השוק הישראלי. פרמיית הסיכון

  .5.89%אשר שימשה אותנו בחישובינו הינה 

P -  שיעור תשואה נוסף, המשקף סיכון ספציפי, לרבות, פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של

   .11.63%3. פרמיית הסיכון שנלקחה בעבודתנו הינה העדר סחירות וגודל

  כמפורט בטבלה הבאה: 18.94%מחיר ההון שנקבע הינו  ,בהתאם לפרמטרים אלו

  

  :)ריכוז ממצאים (אלפי דולר

  

   

                                            

  Duff & Phelpsבהתאם למחקרם של   3

  

(β) 0.83ביטא

2.40%ריבית חסרת סיכון לטווח ארוך

5.89%פרמיית סיכון ישראל

11.63%פרמיית אי גודל

18.94%מחיר ההון 

פרמטרים 

שווי טב טק
שווי החזקות 

טכנופלס 

19,4191,884
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3.5. Latent Image Technology Ltd.  

  תיאור פעילות החברה

Latent Image Technology Ltd.  מפתחת טכנולוגיות למניעת זיופים של  ,")ליט" -(להלן

  מסמכים ומוצרי צריכה מקוריים.

 במכרז לייצור בולי מס לסיגריות של ממשלת הפיליפינים.    LITזכתה  2013במהלך שנת 

  שווי החזקות טכנופלס

   באמצעות שיטת מכפיל המכירות.נאמד ליט שווי 

עוסקת בתבניות תמונה חבויות המבוססות על פולימרים שעוברים  ליטהטכנולוגיה שפיתחה 

  .מיועדת לשוק מניעת זיופים והונאהתהליכים כימיים ורדיואקטיביים ה

הואיל ותחום פעילות זה הינו נישתי ואינו מוצג באופן נפרד ברשימת תחומי הפעילות המוצגת 

 ליטאשר יאפיין את תחום הפעילות של את מכפיל המכירות  בחנורים כלכליים, באת

  בתחום זה.באמצעות מדגם חברות הפועלות 

  להלן ממוצע מכפיל המכירות בחברות המדגם שאותרו:

  

(לאחר הנחת אי סחירות בשיעור של  1.65מכפיל המכירות אשר שימש אותנו בחישובינו הינו 

15%.(   

, תוך התחשבות בנכסיה העודפים, נטו, 2017לשנת  ליטשל בפועל  מכירותיהבהסתמך על 

  .מיליון דולר 8.6 - בכ ליטנאמד שווי 

הינו הומוגני המורכב ממניות רגילות בלבד שווי החזקות טכנופלס  ליטהואיל והון המניות של 

  חושב בהתאם לשיעור החזקתה.

  ריכוז ממצאים (אלפי דולר):

  

חברה
מכפיל 

מכירות

Avery Dennison Corporation (AVY)1.96

Brady Corp. (BRC)1.68

Multi-Color Corporation (LABL)2.17

1.94ממוצע

15.00%הנחת אי סחירות

1.65מכפיל לאחר הנחת אי סחירות

8,558שווי ליט

1.13%שיעור החזקה טכנופלס

97שווי החזקות טכנופלס 

שווי החזקות טכנופלס 
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3.6. RapidX Ltd. 

  פעילות החברה תיאור

) RapidX Ltd. ומשקיעים  טכנופלסידי -על 2008נוסדה בשנת  , אשר)"רפידאקס" - להלן

  , פועלת בתחום הרפואה הדיאגנוסטית. נוספים

עוסקת בפיתוח מכשיר רפואי (פלטפורמה), חד פעמי, אשר יאפשר את ביצוען של  רפידאקס

מגוון בדיקות דם מהירות באופן פשוט, אוטומטי וסטרילי, בבית המשתמש ובמרכזים 

 רפואיים וזאת ללא התערבות כלשהי של אנשי מקצוע.

  שווי החזקות טכנופלס

. 2017רפידאקס שנסגרה בחודש יולי, שווי רפידאקס נאמד בהתבסס על עסקה בהון מניות 

אלפי  50 -כ מניות רגילות בתמורה לסך של 1,350,000במסגרת העסקה הונפקו למשקיע קיים 

מחיר עסקה הנעשית בין מוכר מרצון לקונה  דולר. בחוות דעתנו הנחנו כי עסקה זו משקפת

  .על ידם ונדחה רפידאקסהוצע לכלל בעלי מניות  וסבב ההשקעה כאמורהואיל  מרצון

  .דולר אלפי 360 -בכ רפידאקס, נאמד שווי הון המניות כאמורבבהסתמך על העסקה 

הואיל והון המניות של רפידאקס הינו הומוגני המורכב ממניות רגילות בלבד שווי החזקות 

  טכנופלס חושב בהתאם לשיעור החזקתה.

  אלפי דולר):ריכוז ממצאים (

  

  

   

360שווי רפידאקס 

21.91%שיעור החזקה טכנופלס

79שווי החזקות טכנופלס 

שווי החזקות טכנופלס 
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  ריכוז ממצאים .4

 31הטבלה שלהלן מציגה את השווי ההוגן של החזקות טכנופלס בחברות הפורטפוליו ליום 

 (אלפי דולר): 2017בדצמבר, 

  

  נספח א' .5

) אשר שימשו אותנו בחישובינו βהטבלה שלהלן מציגה את מכפילי המכירות והביטאות (

   ת הפורטפוליו:ושווי חברבהערכת 

 

שווי החזקותחברה

Compulab Ltd.5,362

D-Led Technologies Ltd.102

Sagarmatha Ltd.864

Tav-Tech Ltd.1,884

Latent Image Technology Ltd.97

RapidX Ltd.79

8,388סה" כ

חברה מוערכתביטא βlביטא βuמכפיל מכירותמס ' חברות במדגם ענף

Healthcare Products2514.790.830.94טב טק

Software (System & Application)2557.270.981.09 סגרמטה
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