
                                  

פתח תקווה, 49277,  טל: 9057701-03, פקס: 9314422-03 רח' הרכבת 8, 

סאני תקשורת סלולרית בע"מ 

(לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ)

דוח תקופתי לשנת 2017



סאני תקשורת סלולרית בע"מ

ם י נ י י נ ע ן  כ ו ת

חלק א' - תיאור עסקי התאגיד 

חלק ב' - דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 

חלק ג' - דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2017 

חלק ד' - פרטים נוספים על התאגיד 

חלק ה' - דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית 



                                  

פתח תקווה, 49277,  טל: 03-9057701, פקס: 03-9314422 רח' הרכבת 8, 

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

' א ק  ל ח
תיאור עסקי התאגיד



  2 - אעמוד  |  

   
   םתוכן ענייני

 
 3-א : כללי1רק פ

 3-א ופרשנות מקרא 
 5-א : תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד2פרק 
 5-א עסקיו התפתחות ותיאור התאגיד פעילות 2.1
 11-א עניין בעל ידי על שנעשוקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו בשנתיים האחרונות הש 2.2
 12-א לוקת דיבידנדיםח 2.3

 13-א : מידע אחר3פרק 
 13-א מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד 3.1
 13-א התפתחויות נוספות שחלו בנתונים הכספיים של החברה 3.2
 13-א סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לחברה 3.3

 14-א תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות: 4פרק 
 14-א סלולרייםהאביזרים התחום הטלפונים ו 4.1
 21-א הון אנושי 4.2
 23-א הון חוזר 4.3
 24-א מימון 4.4
 26-א מיסוי 4.5
 26-א סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 4.6
 26-א מגבלות ופיקוח על פעילות החברה 4.7
 27-א הסכמים מהותיים 4.8
 28-א הליכים משפטיים 4.9
 28-א יעדים ואסטרטגיה עסקית 4.10
 29-א צפי להתפתחות בשנה הקרובה 4.11
 29-א דיון בגורמי סיכון 4.12

 
 

 
  

    



  3 - אעמוד  |  

  

  : כללי1רק פ

 חברה, הסוקר את ה2017בדצמבר  31ליום  החברהבזאת את תיאור עסקי  מגישהבע"מ  סאני תקשורת סלולרית
וח נערך בהתאם לתקנות . הד2017 בדצמבר 31שנסתיימה ביום  שנים שלוששל  בתקופה, כפי שחלו הוהתפתחות עסקי

 . 1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל
  

  מקרא ופרשנות
  למען הנוחות, בדוח תקופתי זה תהיינה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם: 

סאני  אוהתאגיד או החברה 
 בע"מ סאני תקשורת סלולרית  -  תקשורת

  2018במרץ  18שפורסם ביום  2017החברה לשנת הדוח התקופתי של   -   הדוח התקופתי או הדוח

 2017בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה ליום   -  כספיים הדוחות ה

 23כפי שפורסם על ידי החברה ביום  2015הדוח התקופתי של החברה לשנת   -   2015הדוח התקופתי לשנת 
  )2016-01-013482(אסמכתא:  2016במרץ 

 29כפי שפורסם על ידי החברה ביום  2014הדוח התקופתי של החברה לשנת   -   2014ופתי לשנת הדוח התק
  )2015-01-065506(אסמכתא:  2015במרץ 

  2018 מרץב 18ֹ  ֹ  -   או מועד הדוח הדוח תאריך

הדוח על המצב הכספי  תאריך
  2017בדצמבר  31  -   המאזן תאריךאו 

  2017 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה חודשים עשר שנים של תקופה  -   הדוח תקופת

  1999-חוק החברות, תשנ"ט  -   חוק החברות 

  1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  -   חוק ניירות ערך

  אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל  -   הבורסה 

  בארה"ב Nasdaq Global Market-בורסת ה  -  נאסד"ק

  "מבע קפיטל לפידות  -   לפידות

  "מבע תקשורת פרטנר חברת  -   פרטנר

 "מבע טפחות מזרחי בנק  -    מזרחי בנק

  לאומי בנק

  -   בנק דיסקונט

  "מבע לישראל לאומי בנק

  בנק דיסקונט לישראל בע"מ

  אגרות חוב  -   אג"ח

, הדרומית בקוריאה הרשומה חברה, Samsung Electronics Co. LTD -   סמסונג
  .גרמניהקוריאה וב-זה בדרום דוח לתאריך נכון נסחרים שלה הערך שניירות

הסכם ההפצה או הסכם 
  הזיכיון או הסכם סמסונג

והסכם המחאת  2001בפברואר  27הסכם שנחתם בין סאני לבין סמסונג ביום   - 
, סאני החברהשנחתם בין  2008בנובמבר  24הזכויות לטובת החברה מיום 

נטלה על עצמה החברה את כל ההתחייבויות  וסמסונג, אשר במסגרתו,
וכן אישררה את הפעולות  סמסונגתקשורת על פי הסכם והחובות של סאני 

כאילו הייתה החברה צד להסכם סמסונג, שבוצעו על ידי סאני תקשורת ביחס 
להסכם הזיכיון אשר נחתם בין  7תיקון מספר לו, על תיקוניהם (לרבות מקורי 

  )2014בפברואר  20החברה לבין סמסונג ביום 

  יפו - אביבהמשפט המחוזי בתל  בית  -   בית המשפט

או  או הסדר הנושים הסדר
  2015הסדר 

 -החברה (סדרות ד', ו', ז', ח', ט', י' ו שלנושים בין מחזיקי אגרות החוב  הסדר  - 
 בהתאםאביב  בתל) לבין החברה, אשר אושר על ידי בית המשפט המחוזי 1

במסגרת הליך פר"ק  2015בפברואר  2לחוק החברות ביום  350להוראות סעיף 
, סקיילקס קורפוריישן בע"מ נ' רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ 31111-09-14

  2015במרץ  2והושלם ביום 

, מועד אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט המחוזי 2015בפברואר  2יום   -   ההסדר מועד אישור
  יפו -תל אביב

  2015במרץ  2  -   ההסדר מועד ביצוע

  שקל חדש  -  ש"ח 

 דולר ארה"ב  -  דולר 



  4 - אעמוד  |  

ירקות ופירות  הכוללבשם "מדד המחירים לצרכן"  הידועהמחירים  מדד  -   דדמ
  והמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

  

  

  . (אלא אם צויין אחרת) ש"חאלפי הנתונים הכספיים הכלולים בדוח זה נקובים ב •

עסקי התאגיד), אלא אם נאמר  הפניות בפרק א' לדוח זה, הן לסעיפים הכלולים בפרק א' לדוח (תיאור •
  במפורש אחרת. 

מהותיות המידע הכלול בדוח תקופתי זה ובכלל זה תיאור עסקאות מהותיות, נבחנה מנקודת ראותה של  •
 החברה, כאשר בחלק מהמקרים הורחב התיאור בכדי ליתן תמונה מקיפה של הנושא המתואר.



  5 - אעמוד  |  

  : תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד2פרק 

 עסקיו התפתחות ותיאור התאגיד ילותפע . 2.1

 תמצית עסקית –תיאור עסקי התאגיד  .2.1.1

לפי חוקי מדינת ישראל כחברה  1971בנובמבר  2הינה חברה ציבורית, שהתאגדה ביום  סאני תקשורת
שינתה החברה את שמה  1981ינואר ב 28 יוםטקס קורפוריישן בע"מ. ב-בע"מ תחת השם סאי

לסקיילקס קורפוריישן שינתה החברה את שמה  2005דצמבר ב 29 םיולסאיטקס קורפוריישן בע"מ. ב
 .סלולרית בע"מ סאני תקשורת -לשמה הנוכחי שינתה החברה את שמה  2016בנובמבר  14בע"מ. ביום 

 והאביזרים סלולרייםה הטלפונים תחום - אחד פעילות בתחוםלתאריך הדוח החברה פועלת  נכון
ואביזרים נלווים מתוצרת התאגיד  סלולרייםשל טלפונים  כיבואן רשמירה משמשת החב הנלווים.

 31 ליום עד תוקפובין החברה לבין סמסונג ש(על תיקוניו) וזאת מתוקף הסכם  הקוריאני סמסונג
מתוצרת סמסונג, ואביזרים נלווים י סלולרקצה  ציוד מייבאת החברה זו במסגרת. 2020 בדצמבר

ללקוחות השוק הפתוח וזאת באמצעות מכירה  מוכרתו טאבלט מכשיריו סלולרייםלרבות טלפונים 
 תחת הפועלתשל החברה רשת חנויות  באמצעותמכירה ישירה וכן  , מפיצים וחנויות קצהלרשתות

החברה , של החברה ואתרי און ליין אחרים. בנוסף האינטרנטאתר באמצעות כן ו", סמסונג" המותג
  .חלקי חילוף וכןי מתוצרת סמסונג סלולרקצה  לציודשירותי תמיכה טכנית, תיקון ואחזקה מספקת 

וכן על  וציוד קצה נלווה סלולרייםרפורמה שיזם משרד התקשורת להקלות ביבוא מכשירים כתוצאה מ
סלולרי, יקבל בעת שלא ממפעיל מנוי הרוכש מכשיר סלולרי  ולפירקע תיקון לחוק התקשורת 

חדש או מנוי קיים הרוכש מכשיר סלולרי  , אותן הטבות ואותם תנאים שמקבל מנויוההתקשרות עימ
הגבירו את  הישראליים הקצה צרכניאצל המפעיל הסלולרי, התעצמה בשנים האחרונות מגמה לפיה 

על וזאת  מקבילים משווקיםיבואנים וורשמיים  יבואניםאת מ יסלולר קצה ציוד שלהיקף הרכישות 
בהרחבת היקפי לידי ביטוי, בין היתר,  מגמה זו באה. סלולרייםחשבון רכישות כאמור מהמפעילים ה

בפתיחה רחבה של באמצעות רשתות שיווק קמעונאיות ומפיצים,  סלולרייםפעילות של מכר מכשירים 
   .מקביל יבואי ובמשמקורם ביבואן הרש פרטיות המשווקות מכשירים חנויות

הנמכרים בישראל.  תחום הפעילות מתאפיין בשנים האחרונות בגידול כמותי בהיקפי מכשירי הסלולר
אולם, על רקע התחרות הקשה, בין היתר לאור כניסתם של מותגים חדשים (בעיקרם סיניים), חלה 

מס הקניה על טלפונים במקביל, ביטול  .ממכירת טלפונים סלולריים ירידה בשעורי הרווחיות
טלפונים של המכירה במחיר מיידית וביל לירידה ה 2017באפריל  20 ביוםשנכנס לתוקף  סלולריים
  .וכפועל יוצא, להערכת החברה, לעלייה בביקושים למכשירים סלולריים סלולריים

  להלן. 4.1.6, כמפורט בסעיף מתמודדת במספר אפיקים מרכזיים של תחרותהחברה 

כמות היחידות  של במונחים, מתחרותיהשל או /ואין נתונים מדויקים בדבר נתח השוק שלה  לחברה
או /ו העיקריות שמתחרותיה, וזאת מכיוון בכלל השוק בישראל מכירותאו מחזור /ו ותהנמכר

 1עם זאת, על פי אינדיקציות שבידי החברהאינם מפרסמים נתונים בעניין זה.  סלולרייםהמפעילים ה
מעל היוו בשוק הפתוח (להבדיל מכלל השוק)  2017היקף מכשירי סמסונג אשר נמכרו בישראל בשנת 

  אשר נמכרו.  סלולרייםוכמות) מכלל המכשירים ה (במונחי שווי מכירה 40%

 ואביזרים חילוף חלקי, טאבלטים, סלולריים טלפונים של החברהסמסונג הינה הספק היחידי של 
תלות בסמסונג כספק. אחד  חברה. בכל הקשור לאספקתם של מוצרים אלה, קיימת למתוצרת סמסונג

 סלולרייםמקור אמין וזמין להספקת טלפונים מגורמי ההצלחה הקריטיים של החברה הינו קיומו של 
של סמסונג נתפשים כחדשניים, כאמינים, כבעלי סטנדרט  סלולרייםאיכותיים וחדשניים. הטלפונים ה

 .עיצוב גבוה וכבעלי רמה טכנולוגית מתקדמת

 במסגרת"). 7 מספר תיקון(" במספר שביעי תיקון וסמסונג החברה בין נחתם 2014 בפברואר 26 ביום
 סלולרייםה למפעילים במישרין למכור רשאית תהיה סמסונג כי, היתר בין, נקבע 7 מספר קוןתי

 במכירה התמקדה החברה של פעילותה, 7 מספר תיקון בעקבות. חדשים מוצרים) בלבד ולהם( בישראל
 את החברה האיצה לה שקדמה בשנה ועוד הדוח תקופת במהלך. הקצה וללקוחות הפתוח לשוק ישירה
 לרשתות מכירה, הראשון: אפיקים בשלושה הפתוח השוק במסגרת הישירה המכירה רוציע פיתוח
 המותג תחת הפועלת, החברה שבבעלות החנויות רשת באמצעות - השני; סלולר וחנויות מפיצים, שיווק

 החברה של האינטרנט אתר באמצעות - והשלישי  חנויות 18 זה דוח למועד מונה אשר" סמסונג"
  . ישיר באופן קצה ציוד לרכוש החברה תללקוחו המאפשר

אשר  םיאשראים דוקומנטריים בנקאי(א) העמדת באמצעות מבוצעות  מסמסונגשל החברה הזמנותיה 
או (ב) במזומן במעמד ההזמנה וזאת  קבלת הסחורה בפועל מועדמ ימים 90 של תקופהנפרעים לאחר 

  מקורותיה העצמיים. בעיקר באמצעות העמדת אשראי כספי על ידי בנקים ובאמצעות

                                                           
 GFKחברת המחקר  שמקורם בנתוני  1
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, סלולרייםמוביל במכירת טלפונים להמשיך להוות גורם י מרכז הציבה לעצמה כיעד החברה
במסגרת זו תמשיך החברה לחזק ולהדק את . אביזרים וחלקי חילוף מתוצרת סמסונג, טאבלטים

מים . כמו כן, ככל והחברה ויאותרו מיקומערכת היחסים העסקית עם סמסונג המקומית והעולמית
פתיחת חנויות מתאימים, תפעל החברה בשיתוף פעולה עם סמסונג ובתמיכתה לטיפוח המותג על ידי 

ותמשיך להעניק  שירות בחנויות הרשת ברחבי הארץוהמעבדות הת ספרינוספות, תרחיב את קונספט 
אחריות היצרן למכשירי הסלולר כקבלן של סמסונג על פי סטנדטים מחמירים ומהטובים שירותי 

. כמו כן פועלת החברה להרחבת פעילותה בתחום הסחר האלקטרוני הן באמצעות האתר היעודי עולםב
  של החברה והן באתרים יעודיים אחרים. 

ועל חשבון יבואנים מקבילים, בין  השואפת להגדיל את חלקה בשוק על חשבון מתחרי החברהבנוסף, 
עונים לכלל פלחי האוכלוסייה, באמצעות ה סלולרייםטלפונים רחב של מגוון אספקת היתר באמצעות 

ערוצי השיווק למגזרים חדשים לרבות וכן באמצעות הרחבת  הישירה המכירה ערוצי פיתוחהמשך 
  המגזר העסקי ומכירות ישירות לוועדי עובדים ואירגוני צרכנות.

ם בתחום החברה אף פועלת לביסוס המותג "סאני" כמותג מוביל הנותן מגוון רחב של מוצרים ושירותי
  .מתן פיתרון סלולרי שלם ללקוחותיה, בין היתר בדרך של ר חוויית הקניהופישבו פועלת החברה, תוך 

   

 החברה של הערך ניירות ונסחרים נסחרו בהן הבורסות .2.1.2

 בישראל מסחר .2.1.2.1

 וכן )3), כתבי האופציה (סדרה 2, כתבי האופציה (סדרה , מניות החברההדוחלתאריך  נכון
 - וחוב (ו',  י' האגרות סדרות . של החברה רשומות למסחר בבורסה יא')(סדרה  אגרות החוב

 באמצעות סליקה שירותי מקבלות אלא, בבורסה למסחר רשומות ן) של החברה איניג'
  . הבורסה מסלקת של"ר הנש מערכת

 יםדיווח ראו, למסחר והחזרה החברה של הערך בניירות המסחר השעיית בדבר לפרטים
 במרץ 9 -ו) 2015-01-029545: אסמכתא( 2015 בפברואר 11: ימיםמ החברה של םמיידי
    .ההפניה דרך על זה בדוח המובאים) 2015-01-046894: אסמכתא( 2015

 "בבארה מסחר .2.1.2.2

 בשנתהוסרו מרישום ש עד 1980 משנת החל"ק בנאסד למסחר רשומות היו החברה מניות
" (ללא פעילות עסקית), Public Shell"-ידי הנאסד"ק כ-, כיוון שהחברה הוגדרה על2006

נכנסה לתוקף מלא וקבוע בקשה של החברה  2009בשל מכירת פעילותה ונכסיה דאז. במאי 
להסרה מרישום למסחר בנאסד"ק. מאז, מניות החברה ועסקאות בהן מצוטטות ברשימת 

החברה  מניית, בהתאם") שבנאסד"ק. Pink Sheets(ידועה גם בשם " Pink Quote-ה
ברשימת המניות להם נותנת מסלקת הבורסה  הנכלל והיא DTC2-ה ידי על"ב בארה הנסלק

הרשומות  נקבע כי מניות החברה 2015יצויין כי במסגרת הסדר . שירותי סליקה דואלית
תמחקנה. עם  שבארה"ב, Nasdaq Global Market-שבבורסת ה Pink Quote-ברשימת ה

 עביצוהתכנות ין ודאות בדבר זאת נכון למועד הדוח טרם הושלם הליך המחיקה וא
  המחיקה כאמור. 

תהליך הסרת מרישום למסחר בנאסד"ק של מניות החברה, ראו דוח  אודותלפרטים נוספים 
בפברואר  11), דוח מיידי מיום 2008-01-320955 :(אסמכתא 2008בנובמבר  17מידי מיום 

-2009 :(אסמכתא 2009במאי  19) וכן דוח מיידי מיום 2009-01-034929 :(אסמכתא 2009
   הפנייה. שלעל דרך  המובאים בדוח זה )01-114711

בין החברה לבין מחזיקי אגרות  החברות לחוק 350 סעיף לפי הסדר הליכי של ותוצאותיהם אופיים .2.1.3
 החוב שלה 

  )2015(הסדר  2015במרץ  2מיום  הסדר הנושים

ים בין החברה לבין מחזיקי מחזיקי הסדר הנושביצועו של ) הושלם "מועד הביצוע"( 2015במרץ  2ביום 
במרץ  3כאמור בדיווח מיידי של החברה מיום ) 1 -אגרות החוב של החברה (סדרות ד', ו', ז', ח', ט', י' ו

הסדר  הוראות) אשר האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. 2015-01-043054(אסמכתא:  2015
 י'-ד', ו' ו אגרות החוב לסדרות הנאמנות ותטרבתיקונים לשין היתר בתקנון החברה, ב וגנוע 2015

לשטר  2לשטר נאמנות סדרה ו' ותיקון מס'  3לשטר נאמנות סדרה ד', תיקון מס'  4(תיקון מס' 
 יםובאמ םועיקריה ,'יג -ו 'יא ת אגרות החובובשטרי נאמנות חדשים ביחס לסדרו הנאמנות סדרה י')

  : בתמציתלהלן 

                                                           
2  CompanyDepository Trust  )DTC (המניות מבעלות אחת. בעולם הגדולות והנאמנות הסליקה מחברות אחת הינה 

  .New York Stock Exchange-יורק ה-היא הבורסה של ניו DTC-ה של הגדולות
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למחזיקי אגרות החוב (סדרות ד', ו', ז', ח',  כיבי ההסדר השוניםלהלן טבלה המפרטת את הקצאת ר
 :3)1 -ט', י' ו

 כל הסדרה שקיבלהסה"כ רכיבי ההסדר   שם הסדרה

  סדרה ד' הישנה
  )1115674(מס' ני"ע: 

  ש"ח ע.נ. 104,638,359 -(אג"ח נון ריקורס, לא נסחר בבורסה)  )1134642(מס' ני"ע:  אג"ח סדרה ד'
 ש"ח ע.נ. 30,943,000 -(נסחר בבורסה) )1134493(מס' ני"ע:  'אג"ח סדרה יא

  סדרה ו' הישנה
  )120815 מס' ני"ע:(

   -מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו' הישנה)
  ש"ח ע.נ.  44,930,209 -) (אג"ח נון ריקורס, לא נסחר בבורסה) 1134659אג"ח סדרה ו' (מס' ני"ע: 

  ש"ח ע.נ 9,893,785 -בורסה)(נסחר ב) 1134493(מס' ני"ע:  'אג"ח סדרה יא

  4זכאי הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ו' הישנה)
  ש"ח ע.נ 996,757-אג"ח סדרה ו' (אג"ח נון ריקורס, לא נסחר בבורסה) 

  ש"ח ע.נ 219,489 -(נסחר בבורסה)) 1134493(מס' ני"ע:  'אג"ח סדרה יא

  5מחזיקי הח.ש (סדרה ו' הישנה)
  ש"ח ע.נ 2,364,748 -ריקורס, לא נסחר בבורסה) (אג"ח נון  אג"ח סדרה ו'

  ש"ח ע.נ 520,726 -) (נסחר בבורסה)1134493(מס' ני"ע:  'אג"ח סדרה יא

(מס' ני"ע: סדרה ז' 
1123447(  

  ש"ח ע.נ. 54,338,919  - ) (נסחר בבורסה)1134493(מס' ני"ע:  'אג"ח סדרה יא
  ש"ח  ע.נ.  60,910,217 -ורס, לא נסחר בבורסה) ) (אג"ח נון ריק1134709(מס' ני"ע:  'אג"ח סדרה יג

  מניות 37,543,110 -) (נסחר בבורסה)1082353מניות החברה (מס' ני"ע: 

מס' ני"ע: ( סדרה ח'
1123454(  

  ש"ח ע.נ. 37,373,879 - ) (נסחר בבורסה)1134493(מס' ני"ע:  'אג"ח סדרה יא
  ש"ח ע.נ. 41,893,566 -רס, לא נסחר בבורסה)) (אג"ח נון ריקו1134709(מס' ני"ע:  'אג"ח סדרה יג
  מניות 25,821,854 - מניות החברה 

 סדרה ט' (מס' ני"ע:
1123462(  

  ש"ח ע.נ. 32,303,792  -) (נסחר בבורסה)1134493(מס' ני"ע:  'אג"ח סדרה יא
  .נ.ש"ח ע 36,210,346 -) (אג"ח נון ריקורס, לא נסחר בבורסה)1134709(מס' ני"ע:  'אג"ח סדרה יג
 מניות 22,318,900  -(נסחר בבורסה)מניות החברה 

(מס' ני"ע: סדרה י' 
1129287(  

  ש"ח ע.נ 134,315,000  -היקף ע.נ. שנותר לאחר ביצוע ההסדר 
 (אג"ח נון ריקורס, לא נסחר בבורסה)

(מס' ני"ע:  1סדרה 
1115195(  

  ש"ח ע.נ. 54,406,410 -) (נסחר בבורסה) 1134493(מס' ני"ע:  'אג"ח סדרה יא
  ש"ח ע.נ. 60,985,871 -) (אג"ח נון ריקורס, לא נסחר בבורסה)1134709(מס' ני"ע:   'אג"ח סדרה יג
 מניות 37,589,740  -(נסחר בבורסה)מניות החברה 

 הנפקת והקצאת אגרות חוב במסגרת ההסדר  .2.1.3.1

 אגרות חוב ,כמובא לעיל, במסגרת ההסדר הנפיקה והקצתה החברה למחזיקי אגרות חוב
 :'יג -, ו'סדרות יאמחדשות 

ע.נ הנסחרת  ש"ח 220,000,000סדרת אגרות חוב בת  -) 1134493(מס' ני"ע:  'סדרה יא
  בבורסה. 

ש"ח ע.נ שאינה נסחרת  200,000,000סדרת אגרות חוב בת  - )1134709(מס' ני"ע:  'סדרה יג
  בבורסה אך מקבלת שירותי סליקה במערכת הנש"ר של הבורסה.

לדוח התקופתי ג' לחלק ד.  .1ביאור מפורטים ב )'יג -ו 'סדרות אגרות החוב (יא ם שלתנאיה
, הוראות שטרות הנאמנות הנ"ל פורסמו על . בנוסף2015לשנת  )ות כספיים מאוחדים(דוח

-2015-01 -ו 2015-01-049960(אסמכתא:  2015במרץ  12ידי החברה בדיווחים מיידים ביום 
  ח זה על דרך ההפניה.  ), שהאמור בהם מובא בדו049945

המרת חלק ארי מחוב החברה למחזיקי אגרות החוב לחוב נון ריקורס לחברה (ללא זכות  .2.1.3.2
 חזרה לחברה)

 י מחוב החברה למחזיקי אגרות החובבמסגרת הקצאת רכיבי ההסדר כמובא לעיל, חלק אר
הפך לחוב נון ריקורס לחברה (ללא זכות חזרה לחברה), שנפרע אך ורק מהנכסים 

, למועד הדוח, הלןלאור האמור בסעיף זה ל .שועבדים לטובת כל אחת מהסדרותהמ
) "סדרות הנון ריקורס"התחייבויותיה של החברה בקשר עם סדרות ד', ו', י' ויג' (להלן: 

  מסתכמות בהתחייבויות טכניות בעיקרן.

ת הסדר הפכה במסגר ),ו' -סדרות ד' ואגרות החוב (יתרת  -ו') -אגרות החוב (סדרות ד' ו  )א(
אך ורק מתוך אשר תפרע ללא זכות חזרה לחברה (נון ריקורס לחברה), לסדרה  2015

בפועל בגין  ) המתקבלות"התמורות נטו"בניכוי הוצאות המימוש (להלן: התמורות 

                                                           
), אשר האמור בו מובא 039721-01-2015(אסמכתא:  2015בפברואר  26 לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום   3

  בדוח זה על דרך ההפניה. 
מי שהחברה חייבת לו תשלום בגין ריבית על אגרות החוב (סדרה ו' הישנה), אשר לא שולם למרות שהתקיים יום האקס בגין   4

  .2014ביוני  19התשלום האמור ביום 
, אשר יום 2014ביולי  1ביתרת חוב בגין קרן אגרות החוב (סדרה ו' הישנה) שלא שולמה ביום  2015במרץ  2מי שהחזיק ביום   5

  . 2014ביוני  19האקס בגינה חל ביום 
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. נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד' או סדרה ו', לפי העניין)הנכסים המשועבדים לטובת 
ם נמוך מהחוב המובטח) וכל הסיכויים (משמע קבלת כל הסיכונים (משמע קבלת סכו

סכום גבוה מהחוב המובטח) לרבות במקרה של שינוי בשווי הנכסים המשועבדים לטובת 
במלואם על מחזיקי אגרות  חלים(סדרה ד' או סדרה ו', לפי העניין)  מחזיקי אגרות החוב

כי הליכי כינוס הנכסים  (סדרה ד' או סדרה ו', לפי העניין). הוראות ההסדר קובעותהחוב 
ו'),  -לטובת נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרות ד' ו ששועבדושננקטו בקשר עם המניות 

לטובת נאמן לאחר מימוש מלוא הנכסים המשועבדים , יימשכו כסדרם. מפורט להלןכ
 תסיום הליכי כינוס הנכסים וחלוק ,סדרה ו', לפי העניין) -מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד' ו

למחזיקי אגרות החוב, תימחק יתרת החוב בגין  מורות הנובעות מהנכסים המשועבדיםהת
, ככל שתיוותר, באופן שמחזיקי אגרות (סדרה ד' או סדרה ו', לפי העניין)אגרות החוב 

), לא יהיו זכאים לקבלת תשלום נוסף כלשהו מהחברה , לפי העניין'ו -ות ד' והחוב (סדר
(סדרה ד' או סדרה ו',  החוב, ולא תהא למחזיקי אגרות החוביתרת החוב בגין אגרות  עבור

בהתאם החל ממועד  כל דרישה ו/או תביעה מהחברה לקבל את יתרת החוב. לפי העניין)
ו') חדלו להיות תעודות התחייבות כהגדרת -אגרות החוב (סדרות ד' ו 2015השלמת הסדר 

  ' לחוק ניירות ערך.א 35מונח זה בסעיף 

מניות  4,192,027 - ו' -לטובת מחזיקי אגרות החוב סדרות ד' ו בדואשר שועהנכסים 
המשועבדות בשיעבוד קבוע ראשון מדרגה יחיד ללא הגבלה והזכויות הנלוות להן פרטנר 

והזכויות מניות פרטנר  1,884,023 -בסכום לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ו
יחיד ללא הגבלה בסכום לטובת  המשועבדות בשיעבוד קבוע ראשון מדרגההנלוות להן 

נמכרו חלק מהמניות המשועבדות על  2016במהלך שנת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'). 
לטובת מחזיקי ועבדות נכון למועד דוח זה, למיטב ידיעת החברה, משידי כונסי הנכסים ו

 לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו')ומניות פרטנר  558,890אגרות החוב (סדרה ד') 
  . ניות פרטנרמ 869,128

לשטר הנאמנות  3לשטר נאמנות (סדרה ד') ותיקון מס'  4לפירוט נוסף, ראו תיקון מס' 
-2015(אסמכתא:  2015במרץ  12(סדרה ו') שפורסמו בדיווחים מיידים של החברה מיום 

), אשר האמור בהם מובא בדוח זה על דרך , בהתאמה2015-01-049975 -ו 01-049978
  ההפניה. 

במסגרת ההסדר אגרות החוב (סדרה י') הפכו להיות נון ריקורס  - אגרות החוב (סדרה י')  )ב(
 המתקבלותנטו אך ורק מתוך התמורות אשר תפרענה לחברה (ללא זכות חזרה לחברה) 

כל  .בפועל ממימוש הנכסים המשועבדים לטובת נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה י')
חוב המובטח) לרבות במקרה של שינוי בשווי הסיכונים (משמע קבלת סכום נמוך מה

במלואם על מחזיקי  חלים (סדרה י') הנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב
. הוראות ההסדר קובעות כי הליכי כינוס הנכסים שננקטו בקשר )סדרה י'אגרות החוב (

ימשכו  מפורט להלןכלטובת נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה י')  ששועבדועם המניות 
יוסרו  ,. לאחר פירעון מלוא אגרות החוב (סדרה י') וסיום הליכי כינוס הנכסיםכסדרם

השיעבודים מדרגה ראשונה הרשומים על הנכסים המשועבדים לטובת נאמן מחזיקי 
אגרות החוב (סדרה י'), ויירשמו שיעבודים מדרגה ראשונה על הנכסים הנ"ל לטובת 

אגרות החוב  2015בהתאם החל ממועד השלמת הסדר  .6)'מחזיקי אגרות החוב (סדרה יג
  א' לחוק ניירות ערך. 35מונח זה בסעיף  (סדרה י') חדלו להיות תעודות התחייבות כהגדרת

קבוע ) שעבוד 1( - לטובת נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') אשר שועבדוהנכסים 
והזכויות הנלוות  רטנרש"ח של פ 0.01מניות רגילות בנות  3,235,299בדרגה ראשונה על 

שעבוד ) 2( ;המניות המשועבדות על ידי כונסי הנכסיםכלל נמכרו  2015. במהלך שנת להן
קבוע, ראשון בדרגה, יחיד, ללא הגבלה בסכום, על זכות החברה לקבל מפרטנר, במועד 

לשטר  2לפרטים נוספים ראו תיקון מס'  .7דיבידנד מיוחדאחד או יותר, חלק יחסי מ
-2015-01(אסמכתא:  2015במרץ  12דרה י', כפי שפורסם בדיווח מיידי מיום נאמנות ס

) אשר האמור 2015-01-048375(אסמכתא:  2015במרץ  10), ודיווח מיידי מיום 049963
  בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

) שהוקצו במסגרת ההסדר הינן ללא זכות 'אגרות החוב (סדרה יג - )'אגרות החוב (סדרה יג  )ג(
בפועל  נטו המתקבלותאך ורק מתוך התמורות  ותפרענורה לחברה (נון ריקורס לחברה) חז

                                                           
  אשר למועד הדוח מחזיקים בשיעבוד מדרגה שנייה על הנכסים הנ"ל.    6
 מניות 47,833,333"מ בע טלקום.ב. לס למכור החברה התחייבה במסגרתה עסקה של הארי חלק הושלם 2013 בינואר 29 ביום  7

 תעביר, מתלים תנאים להתקיימות בכפוףופרטנר  מניות 44,850,000 טלקוםס.ב. -להחברה  העבירה ההשלמה במועד .פרטנר
 עד( לחברה שיועבר דיבידנד לסכום יחסי באופן פרטנר של נוספות מניות 2,983,333 מתוך יחסי חלק טלקוםס.ב. -ל החברה

 31 ליום נכון פרטנר של לחלוקה הראויים הרווחים בגובה פרטנר שתחלק דיבידנדים בגין וזאת )"חש מיליון 115-כלסך של 
 .("הדיבידנד המיוחד") שתחלק וככל אם, 2012 בדצמבר
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בשיעבודים מדרגה  ששועבדו) בגין הנכסים 'נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה יגבידי 
כל הסיכונים (משמע  .)'מחזיקי אגרות החוב (סדרה יגנאמן ראשונה ומדרגה שנייה לטובת 

) וכל הסיכויים (משמע קבלת סכום גבוה מהחוב קבלת סכום נמוך מהחוב המובטח
המובטח) לרבות במקרה של שינוי בשווי הנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות 

לאחר מימוש מלוא הנכסים . )'סדרה יגבמלואם על מחזיקי אגרות החוב ( חליםהחוב 
ן אגרות , תימחק יתרת החוב בגי)'לטובת נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה יגהמשועבדים 

), לא יהיו זכאים 'סדרה יג), ככל שתיוותר, באופן שמחזיקי אגרות החוב ('סדרה יגהחוב (
יתרת החוב בגין אגרות החוב, ולא תהא  עבורלקבלת תשלום נוסף כלשהו מהחברה 

אגרות  למחזיקי אגרות החוב כל דרישה ו/או תביעה מהחברה לקבל את יתרת החוב.
בהתאם אגרות החוב (סדרה יג') אינן מהוות ת בבורסה. ) אינן סחירו'החוב (סדרה יג

  א' לחוק ניירות ערך. 35תעודות התחייבות כהגדרת מונח זה בסעיף 

מדרגה  קבוע ) שיעבוד1( - )'לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה יג אשר שועבדוהנכסים 
גה מניות פרטנר, המשועבדות בשיעבוד מדר 3,235,299על  וללא הגבלה בסכום שנייה

המניות כלל נמכרו  2015במהלך שנת . ראשונה לטובת נאמן מחזיקי אגרות חוב (סדרה י')
שיעבוד מדרגה שנייה על זכות החברה לקבלת  )2; (המשועבדות על ידי כונסי הנכסים

 514,701בדרגה ראשונה על ) שעבוד 3( ;להלן 7שוליים הערת הדיבידנד המיוחד כהגדרתו ב
המניות  כללנמכרו  2016. במהלך שנת ש"ח של פרטנר 0.01מניות רגילות בנות 

 50,000,000) שיעבוד מדרגה ראשונה מוגבל בסך של 4; (המשועבדות על ידי כונסי הנכסים
) בתוספת 2015בינואר  15(כפי שפורסם ביום  2014ש"ח צמוד למדד הידוע בחודש דצמבר 

   .8"תמורות התביעות"מ 70%על  5%נתית בשיעור של ריבית ש

 )1 -וז', ח', ט' (מחיקת יתרת סדרות אגרות החוב  .2.1.3.3

, נמחקו ובוטלו למחזיקי אגרות החוב , לאחר הקצאת רכיבי ההסדר2015במרץ  2ביום 
 , סדרה ח'ע.נ)ש"ח  166,121,900( סדרה ז' :יתרות החוב של החברה בגין אגרות החוב

 . ע.נ)ש"ח  170,951,033( 1וסדרה  ע.נ)ש"ח  101,502,450( , סדרה ט'ע.נ)"ח ש 110,206,135(

 מניות החברה וניירות ערך המירים למניות החברה .2.1.3.4

בוטל ערכן הנקוב של מניות החברה, ובוצע איחוד הון של מניות החברה,  2015במרץ  1ביום 
ן הרשום של החברה גדל ההוומניות רגילות של החברה הפכו למניה אחת,  250באופן שכל 

הוקצו למחזיקי אגרות החוב  2015במרץ  2מניות רגילות של החברה. ביום  500,000,000 -ל
(בהתאם לשיעורים המפורטים בטבלה  מניות החברה 123,273,603) 1 -(סדרות ז', ח', ט', ו

מועד  של בעלי מניות החברה ערב דולל שיעור החזקותיהם כך,בעקבות  לעיל .2.1.3 בסעיף

  .מהונה המונפק של החברה 0.1%- ל ביצוע ההסדר

כל כתבי האופציה ההמירים למניות  2015במרץ  2ביום  בנוסף, במסגרת ההסדר בוטלו
החברה, כל כתבי האופציה לרכישת מניות החברה וכל ניירות הערך האחרים ההמירים 

 למניות החברה.

 ייצוגיות תובענות מחיקת .2.1.3.5

שהוגשו כנגד  הבקשות לאישור תובענות ייצוגיותכל נמחקו  ,2015השלמת הסדר במסגרת 
חברי קבוצות התובעים, כמי שויתרו באופן סופי ומוחלט על זכות כל בורואים  החברה

התביעה הייצוגית כלפי החברה, בקשר עם עילות אשר נתגבשו קודם למועד כניסתו לתוקף 
  9לא ניתן להגיש כנגד החברה ,)"מועד האישור(" 2015 בפברואר 2יום מ החל. של ההסדר

תובענות ייצוגיות בגין עילות שנוצרו קודם למועד כניסתו לתוקף של ההסדר, וזאת בין אם 
עילת תביעה כאמור הוסדרה בהסדר ובין אם לאו, בין אם היא ידועה במועד אישור ההסדר 

לת החברה להשלמת הליך מחיקת נכון למועד דוח זה פועובין אם תהיה ידועה בעתיד. 
   הבקשות.

 לפידות הקצאת כתבי אופציה ל .2.1.3.6

                                                           
התמורות נטו (לאחר ניכוי ההוצאות הישירות שיוצאו בגין ובקשר לתביעות, לרבות: אגרות, שכ"ט ליועצים ובעלי תפקיד,    8

"ט עורכי דין, גמול לתובעים בתביעות נגזרות ושכר טרחה לבאי כוחם, סכומי שיפוי בהן מחויבת החברה לשאת בגין שכ
התביעות האמורות, תשלומי מיסים ככל שיחולו בגין האמור) שיתקבלו בחברה בפועל בגין תביעות נגזרות או תביעות שתגיש 

י משרה ו/או נותני שירותים מקצועיים (כגון מעריכי שווי, רו"ח וכיוצ"ב)  החברה כנגד בעלי מניות ו/או דירקטורים ו/או נושא
תביעה על ידי בעל התפקיד שמונה מטעם מחזיקי הוגשה לפרטים אודות  .2014באוגוסט  1 ואשר עילתן התגבשה עד ליום

וי וכנגד חברת הביטוח אגרות החוב במסגרת הסדר הנושים כנגד דירקטורים ונושאי משרה לשעבר בחברה, כנגד מעריכי שו
 לדוחות הכספיים. 5.ו.15, ראו ביאור אשר ביטחה את אחריותם המקצועית של הדירקטורים ונושאי המשרה לשעבר

 .להבדיל מנושאי משרה, יועצים מקצועיים וכיוצ"ב   9
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כתבי אופציה, לא רשומים למסחר  59,413,370 ללפידות הוקצו 2015במרץ  2ביום 

)Purchase Option בסעיף זה (להלן מניות רגילות של החברה 59,413,370) לרכישת :

. כל אופציה ניתנת למימוש למניה 10") כנגד ויתור לפידות על 'תמורות ההסדר'האופציות"
השווה אגורות  20.3533בסך של רגילה אחת של החברה תמורת תשלום מחיר מימוש 

 .2015 במרץ 3מיום לממוצע של מחיר מניית החברה בשלושים ימי המסחר בבורסה החל 

האופציות ניתנות למימוש באופן מלא או חלקי, בפעם אחת או במספר פעמים, בהתאם 
 3ימי המסחר בבורסה שתחילתם ביום  30עתה של לפידות, בכל עת החל מתום לשיקול ד

כמות המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש כתבי  .2017במרץ  3ועד ליום  2015במרץ 
(מזומן/  האופציה ו/או מחיר המימוש, לפי העניין, יותאמו במקרה של חלוקת דיבידנד

ת מניות הטבה, הנפקת זכויות (לפי מרכיב ההטבה , פיצול מניות ו/או איחודן, חלוקבעין)
מיזוג החברה עם חברה אחרת וכד', באופן שיבטיח כי לא יחול שינויים בהון, בזכויות), 

  . האופציותשינוי בשווי הכלכלי של 

 הצעתביצוע חובת החברה על ו/או  על לפידותלא תחול כי  ואושר במסגרת ההסדר, נקבע
 בו במקרה גם, חלקן או כולן, האופציות מימושו/או  הקצאתרכש מיוחדת בקשר עם 

מזכויות  45%ו/או  25%של לפידות על  ההחזקותי שיעורבעקבות מימוש האופציות יעלה 
 (מכוח מימוש האופציות)כי לא יידרשו אישורים להקצאת מניות וכן כי ההצבעה בחברה, 

  .לחוק החברות 275בהתאם להוראות סעיף 

 כתבי מימוש בגין המימוש תמורתמימשה לפידות את האופציות.  2016בנובמבר  30ביום 
 ח"ש אלפי 7,312 -כ של סך") . המימוש תמורת(" ח"ש אלפי 12,100 -כ על עמדה האופציה

 הערבויות בגין לפידותלה היתה זכאית  הערבות עמלת מיתרת קוזז המימוש תמורת מתוך
 בביאור כאמור, כלפיו החברה יותהתחייבו להבטחת מזרחי בנק לטובת לפידות שהעמידה

 לחברה שולמה היתרה ואילו, 2016 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים לדוחותיה . ב.10
 .במזומן

 הנפקת בקשר עם המוטלות על החברה במסגרת ההסדר ודרישות ייחודיות מגבלות .2.1.3.7
ות השקעות הוני ביצועגיוס חוב ו/או  ביצוע חלוקה ו/או ו/או מניות החברה הקצאתו

   בחברה ו/או מגבלות נוספות

מכוח הוראות הסדר הנושים על נספחיו (לרבות מכוח לפירוט המגבלות שהוטלו על החברה 
בחלק ג' לדוח התקופתי של האמור  ו, ראהוראות שטרי הנאמנות עליהם חתומה החברה)

   .כספייםדוחות הל. ו.4.ד.1בביאור  - 2015שנת 

 פטור מתביעות .2.1.3.8

טור מלא סופי, מוחלט ובלתי חוזר בגין כל דרישה ו/או טענה ו/או פ ניתןההסדר במסגרת 
 ,2015במרץ  2יום תביעה מכל מין וסוג שהוא, שעילתה נוצרה ו/או שמקורה בתקופה שעד ל

הקשורה בחברה ו/או בהסדר ו/או בשטרי הנאמנות לטובת מחזיקי אגרות החוב, הנאמנים 
לחברה  ניתןכוחם. החל ממועד הביצוע -לאגרות החוב של החברה, שלוחי הנאמנים ובאי

(בעצמה, בלבד) פטור וויתור מלא ובלתי חוזר, בגין כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל 
מין וסוג שהוא, בין אם ידועה ובין אם לאו, שעילתה נוצרה לפני מועד הביצוע (ובכלל זה, 

א ומתן להסדר ו/או יבוצעו לצורך השלמת ההסדר) ו/או במשבוצעו ו/או ביחס לפעולות ש
בוטלנה כל עילות התביעה ו בקשר עם התנהלות הצדדים זה כלפי זה לפני מועד הביצוע

 הקיימות, ככל שקיימות, כנגד החברה בענין. 

 פטור לנושאי המשרה (למעט דירקטורים) המכהנים ניתן, 2015 במרץ 2מיום החל בנוסף, 
ובלבד שלא היו  2014ביוני  1מיום במועד הביצוע ולכל הדירקטורים שמונו החל  בחברה

נושאי משרה בחברה לפני מינויים כדירקטורים, בגין כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל 
מין וסוג שהוא, בין אם ידועה להם ובין אם לאו ובין אם קיימת ובין אם מותנית, שעילתה 

 . 2015בפברואר  16יום נוצרה לפני 

, והתיאור על נספחיהבתוכנית ההסדר אות ההסדר קבוע , כי הנוסח המחייב של הוריובהר
, ותנאי סדרות אגרות הרחבה של תנאי ההסדרללעיל הינו כללי בלבד. דשל הוראות הסדר 

), 2015-01-016594 אסמכתא:( 2015 בינואר 21 ראו דיווח מיידי של החברה מיום, החוב
   אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

                                                           
 2014ביולי  10 יוםמדי (שצורפה כנספח א' לדיווח המיי 2014ביולי  9 . להצעת לפידות מיוםb.2כהגדרת מונחים אלו בסעיף   10

 4 יוםמ(שצורפה כנספח א' לדיווח המיידי  2014בספטמבר  4 להצעת לפידות מיום 2) ובסעיף 2014-01-111846(אסמכתא: 
אשר המידע המובא בהם מוכלל בדוח זה על דרך ההפניה. לפרטים נוספים  )2014-01-151275(אסמכתא:  2014בספטמבר 

  .ב. בדוחות הכספיים.10לפידות ותנאיהן, ראו ביאור אודות העמדת הערבויות על ידי 
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  עניין בעל ידי על שנעשוהתאגיד ועסקאות במניותיו בשנתיים האחרונות  השקעות בהון . 2.2

על פי דוח הצעת המדף "). תשקיף המדף(" 2017במאי  29נושא תאריך "), שפורסם על פי תשקיף מדף דוח הצעת המדף("דוח הצעת מדף פרסמה החברה  2017 ביוני 19יום ב
יה, נים למימוש (כל אחד) למניתנה )2כתבי אופציה (סדרה  33,000,000עד "), המניות(" קוב של החברהנערך ללא  ת רגילותיונמ 33,000,000הוצעו לציבור, בהצעה אחידה, עד 

(כל ים למימוש ניתנה )3כתבי אופציה (סדרה  33,000,000עד ו") )2(סדרה כתבי האופציה כולל) ("( 2018בדצמבר  15ש"ח לכל כתב אופציה, עד ליום  3.75במחיר מימוש של 
 100יחידות, כשכל יחידה כללה  330,000-בוזאת  ,"))3(סדרה כתבי האופציה כולל) ("( 2019בדצמבר  15ש"ח לכל כתב אופציה, עד ליום  5יה, במחיר מימוש של נאחד) למ

 ליחידה ש"ח 280יר היחידה אשר לא יפחת מסך של "). היחידות הוצעו בדרך של מכרז על מחיחידה(" )3כתבי אופציה (סדרה  100 -) ו2כתבי אופציה (סדרה  100מניות, 

יחידות, הכוללות  329,026הזמנות לרכישת  140. במסגרת המכרז התקבלו בסה"כ אים המפורטים בדוח הצעת המדף ובתשקיף המדףנוהכל בת, ")יימאלנהמחיר המי("

יחידות,  329,026ש"ח. על פי תוצאות המכרז, הוקצו סה"כ  280ה שנקבע במכרז הינו ). המחיר ליחיד3) וכתבי אופציה (סדרה 2מניות, כתבי אופציה (סדרה  32,902,600
התמורה המיידית (ברוטו) שהתקבלה על ידי החברה בגין ההזמנות שנענו במכרז מסתכמת לסך ). 3) וכתבי אופציה (סדרה 2מניות, כתבי אופציה (סדרה  32,902,600הכוללות 

) שהוצעו על פי דוח הצעת המדף ימומשו למניות, 3) וכתבי האופציה (סדרה 2ופית הצפויה לחברה, בהנחה שכל כתבי האופציה (סדרה אלפי ש"ח. התמורה הס 92,127-של כ
  אלפי ש"ח. 380,025 -הינה סך של כ
מחוץ לבורסה, בשנתיים  החברהבמניות  חברהשביצעו בעלי עניין ב אחרותהשקעות בהון החברה וכן בדבר עסקאות מהותיות  בדבר, החברה ידיעת למיטבלהלן פירוט, 

  האחרונות: 

  המניות מספר  ביצועה ואופן העסקה מהות  העניין בעל שם
 מועד

  ההשלמה
 למניה מחיר

  (ש"ח)

 התמורה
 הכוללת
  (ש"ח)

 של מיידי בדיווח נוספים פרטים
  החברה

  אסמכתא  תאריך
בנובמבר  30  59,413,370  מימוש כתבי אופציה  לפידות

2016  
0.203533  12,100,000  28.11.2016  2016-01-132766  

  2017-01-063621  21.6.2017  25,926,040  2.811  2017ביוני  21  9,259,300  דוח הצעת המדףרכישת יחידות במסגרת   לפידות
  2017-01-063675  21.6.2017  952,000  2.812  2017ביוני  21  340,000  רכישת יחידות במסגרת דוח הצעת המדף  משה פרי 

  2017-01-063675  21.6.2017  392,000  2.813  2017ביוני  21  140,000  רכישת יחידות במסגרת דוח הצעת המדף  ר לוקסנבורגשח

                                                           
ש"ח, ואילו הערך הכלכלי של כתב  713.0-) בעת פרסום דוח הצעת המדף עמד על כ2). הערך הכלכלי של כתב אופציה (סדרה 3) וכתב אופציה (סדרה 2מחיר זה כולל מניה, כתב אופציה (סדרה  11

 לדוח הצעת המדף. 2.1ם אודות אופן חישוב הערך הכלכלי של כתבי האופציה ראו סעיף ש"ח. לפרטי 0.826-) עמד על כ3אופציה (סדרה 
 לעיל. 13ראו הערה  12
 לעיל. 13ראו הערה  13



  12 - אעמוד  |   

 חלוקת דיבידנדים . 2.3

  דיבידנדים שהתאגיד הכריז וחילק בשנתיים האחרונות .2.3.1

 לא וכן דיבידנדים חלוקת עלועד לתאריך דוח זה, החברה לא הכריזה  2016בינואר  1מיום  החל
 .דיבידנדים ילקהח

 לחלוקה הניתנים רווחים יתרת .2.3.2

בדצמבר  31(חודשים שקדמו לדוח על המצב הכספי  24יתרת הרווחים שנצברו לחברה בתקופה של 
דירקטוריון , להלן 2.3.3יובהר כי על רקע האמור בסעיף אלפי ש"ח.  62,381הסתכמו לסך של  )2017

  את יכולת הפרעון של החברה במקרה של חלוקת דיבידנד.החברה לא בחן 

 מגבלות חיצוניות על יכולת התאגיד לחלק דיבידנד  .2.3.3

 המגבלות החיצוניות על יכולת התאגיד לחלק דיבידנד למועד הדוח הן כדלקמן: 

במסגרת הסדר  ושהונפק )'אגרות החוב (סדרה יאעם  שנחתם בקשר הנאמנות בשטר .2.3.3.1
, לא )'(סדרה יא מקרן אגרות החוב 75%עד למועד פירעון  כי החברה התחייבה, 2015

לחוק החברות, אלא בכפוף לקבלת אישור מראש  302תבצע "חלוקה" כמשמעה בסעיף 
לביצוע החלוקה,  14) בהחלטה מיוחדת'יא(סדרה  של אסיפת מחזיקי אגרות החוב

 תהא רשאית לבצע "חלוקה" ')סדרה יא( מקרן אגרות החוב 75%לאחר פירעון ו
לחוק החברות, לאחר ובכפוף לקבלת אישור מראש של אסיפת  302כמשמעה בסעיף 

(שני שליש) מקרב הנוכחים  2/3שיתקבל ברוב של  )'סדרה יא( מחזיקי אגרות החוב
  , לביצוע החלוקה.15באסיפה

 מדיניות חלוקת דיבידנד  .2.3.4

   חברה מדיניות חלוקת דיבידנד.ל איןדוח זה,  תאריךנכון ל

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
, בה נכחו, בעצמם או (הסדרה החדשה) החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב" משמעה החלטה מיוחדת"   14

) סדרה יא') מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (50%זים (כוחם, מחזיקים של לפחות חמישים אחו-ידי באי-על
כוחם, מחזיקים של לפחות עשרים -ידי באי-שבמחזור, או באסיפה נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה, בעצמם או על

 75%) מן היתרה האמורה, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות 20%אחוזים (
  .ולות של המשתתפים והנמנים בהצבעה, למעט הנמנעיםמכלל הק

בעצמם או ( הוא נוכחות של מחזיקי אגרות חוב ) כאמור,סדרה יא'לפתיחת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (המניין החוקי    15
שבמחזור, או  )יא'(סדרה  ) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב50%כוחם) של לפחות חמישים אחוזים (-על ידי באי

  .) מן היתרה האמורה10%יפה נדחית לפחות עשרה אחוזים (באס
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  : מידע אחר3פרק 

  מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד . 3.1

 תחום - אחד פעילות תחוםחברה ל 2017בדצמבר  31וכן בשנה שהסתיימה ביום לתאריך הדוח  נכון
חלק ב' בדוח ב 2סעיף ראו  2017זה לשנת פעילות  םמידע כספי לגבי תחו. לסלולרייםה והאביזרים הטלפונים

  .) וכן חלק ג' לדוח תקופתי זה (הדוחות הכספיים)תקופתי זה (דוח הדירקטוריון

  שחלו בנתונים הכספיים של החברה נוספותתפתחויות ה . 3.2

לדוח  2 בסעיףשחלו בנתונים הכספיים של החברה ראו ההסברים  נוספותהתפתחויות לפירוט בדבר 
  הדירקטוריון של החברה (חלק ב' לדוח זה).

  לחברה סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס . 3.3

לדוח  4.12 ףסעיראו תחום הפעילות באודות סיכונים והשפעות גורמים חיצוניים על פעילות החברה  לפרטים
   זה. 
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  : תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות4פרק 

 סלולרייםתחום הטלפונים והאביזרים ה . 4.1

 פעילותמידע כללי על תחום ה .4.1.1

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  .4.1.1.1

ואביזרים  סלולרייםרה משמשת כמפיץ בישראל של טלפונים החבפעילות התחום  במסגרת
מייבאת, מוכרת, ונותנת  החברה זו במסגרתנלווים מתוצרת התאגיד הקוריאני סמסונג. 

ג, לרבות י מתוצרת סמסונסלולרקצה  לציודשירותי תמיכה טכנית, תיקון ואחזקה 
חלקי חילוף ואביזרים נלווים  וכן") טאבלטים(" טאבלט מכשירי, סלולרייםטלפונים 

  י.סלולרקצה  ציודל

 אלו מתן שירות למוצריםכן וי סלולרציוד קצה ה של והפצ ההייבוא, שיווק, מכיר בתחום
   העוסקים בעיקר ביבוא מקביל. יבואנים קטניםכן מספר יבואנים גדולים ופועלים 

), 53של חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'  2013בינואר  1ניסתו לתוקף ביום עם כ
יות לקשור בין עסקת שירותי רט"ן לבין סלולרעל החברות החל איסור , 2012 -התשע"ב

עסקת רכישת מכשיר נייד, להוציא הסכמי מסגרת אשר נחתמו טרם כניסת סעיף זה 
לצרף מנויים תחתם. כתוצאה, נפתחו בפני  לתוקף אשר בתנאים מסוימים ניתן יהיה

י אחרים בישראל ערוצי מכירה רבים לצרכנים סלולרהחברה ויבואני ומשווקי ציוד קצה 
. התיקון האמור לחוק התקשורת, אפשר סלולרייםהסופיים שלא באמצעות המפעילים ה

לשוק ליבואנים ולמשווקים שהיו קיימים נכון לאותה עת בשוק להגדיל את מכירותיהם 
 הגידול בעקבות, כן כמו. לשוק להיכנס חדשים לגורמיםהפתוח ולצרכני הקצה ואף אפשר 

 מכירה נקודות בישראל נפתחו, הסופיים לצרכנים ישירות קצה ציוד במכירת בשוק שחל
והן  סלולרייםהן באמצעות רשתות קמעונאיות שהחלו למכור מוצרים רבות  חדשות

  .קצה לציוד שירות מעבדות הוקמוכן ויות רבות באמצעות פתיחת חנויות רחוב פרט

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותו  .4.1.1.2

על לחברה אין נתונים רשמיים לגבי היקף מכירות הסמארטפונים בישראל ועל התפלגותן. 

מיליון  .582-קרוב לנמכרו בישראל  7201בשנת  16של חברות מחקרפי פרסומים 
 .2015מיליון מכשירים ב  2.65, ול 2016יון בשנת מיל 2.8בהשוואה ל , סמארטפונים

לצו תעריף המכס והפטורים  5פורסמה ברשומות הוראת שעה מס'  2017באפריל  20 ביום
 31לפיה וזאת עד ליום  סלולרייםיבוטל מס הקניה על טלפונים , לפיה ומס קניה על טובין

טלפונים מכירה של הבמחיר מיידית וביל לירידה הביטול מס הקניה . 2018בדצמבר 
. הפחתת המחירים כאמור (בין היתר), הביאה להערכת החברה לעלייה סלולריים

  .סלולרייםבביקושים למכשירים 

בתחום ורווחיותו, ראה האמור של החברה בדבר שינויים בהיקף הפעילות  נוסף למידע
 לחלק ב' לדוח התקופתי (דוח הדירקטוריון). 2בסעיף 

 תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלוהתפתחויות בשווקים של  .4.1.1.3

הגבירו את רכישותיהם  הישראליים הקצה צרכניבשנים האחרונות התעצמה מגמה לפיה 
על חשבון  מקבילים משווקיםמיבואנים וורשמיים  מיבואנים יסלולר קצה ציוד של

שורת רפורמה שיזם משרד התקוזאת כתוצאה מ סלולרייםרכישות כאמור מהמפעילים ה
וציוד קצה נלווה, אשר על פיה יבואנים של טלפונים  סלולרייםלהקלות ביבוא מכשירים 

יהיו פטורים מהחובה לקבל רישיון סחר ממשרד התקשורת ובלבד שעמדו  סלולריים
. מגמה זו באה בחובות הדיווח והרישום אודות סוגי ציוד הקצה שבכוונתם לסחור בהם

באמצעות  סלולרייםהיקפי פעילות של מכר מכשירים בהרחבת לידי ביטוי, בין היתר, 
פרטיות המשווקות  חנויותבפתיחה רחבה של ומפיצים,  קמעונאיות רשתות שיווק

   .מקביל יבואשמקורם ביבואן הראשי וב מכשירים

כדוגמת באג ואלקטרה ( שהינן לקוחות של החברה בנוסף, לאחרונה רשתות קמעונאיות
זכיונות הפכו בעלים של  סלולרייםבין היתר מכשירים משווקות ואשר ) מוצרי צריכה

    .סלולרייםליבוא של מכשירים 

                                                           
  .ישראל GFK שמקורם במחקר של חברת  16
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 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  .4.1.1.4

י מתאפיין בחדשנות, בשינויים תכופים במוצרים ובשיפורים סלולרהקצה ה ציודענף 
י סלולרנות בעת הפעלת הטלפון ההמאפשרים ללקוחות הקצה ליהטכנולוגיים מתמידים 

  ממגוון תכונות מתקדמות. הטאבלט או

 זה ובכלל, העולמית יתסלולרה הטכנולוגיה התקדמות עם, לאחרונה מואצת זו חדשנות
 יתסלולר גלישה, היתר בין, המאפשר), LTE( הרביעי הדור עבר אל, יסלולרה הקצה ציוד

 הטלפונים לתחום מאפשרת זו חותהתפת. משמעותית גבוהה במהירותנתונים  ותעבורת
 לצרכני מקנים אשר, יותר מתקדמים מכשירים בישראל לשווק סלולרייםה והאביזרים

נכון למועד דוח זה,  ).וטלוויזיה וידאו תכני על(בדגש  תכנים של יותר עוד רחב מגווןהקצה 
  ית העולמית.סלולרבקדמת הטכנולוגיה ה ניצביםסמסונג של מגוון מוצרים 

מסונג לא תעמוד בהתפתחויות האמורות ולא תציג אלטרנטיבות איכותיות היה וס
אחרים,  סלולרייםהשונים אותם משווקים יצרנים  סלולרייםלטכנולוגיות ולמוצרים ה

   עלול להיגרם לחברה נזק משמעותי תוך איבוד נתחי שוק למתחרים.

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות  .4.1.1.5

מהווים גורמי הצלחה קריטיים בתחום הטלפונים והאביזרים  החברההגורמים אשר לדעת 
) קיום 1הלן: (כדל הינםמשקיעה מאמץ רב בחתירה להשגתם  החברה, ואשר סלולרייםה

 Timeזמנים רלוונטי ( בלוחאיכותיים וחדשניים  סלולרייםמקור אמין ושוטף של טלפונים 
to Market) ;(2מחירים 3בהתאם; ( לולרייםס) זיהוי דרישות השוק והתאמת הטלפונים ה (
) מגוון 5(; לרשתות השיווק ולחנויות הקצה ) מחירים תחרותיים3(; לצרכן תחרותיים

) מתן תמיכה 7) השקעה במותג; (6מוצרים למגוון קהלי יעד בטווח נרחב של מחירים; (
קיומם של קווי אשראי למימון יבוא ) 8טכנית ושירותי תחזוקה ברמה ובאיכות גבוהה; (

  .וצריםהמ

 חסמי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות  .4.1.1.6

, כהגדרתו בדוח זה, סלולרייםחסמי הכניסה העיקריים של תחום הטלפונים והאביזרים ה
 כי, יצוין. סלולרייםטלפונים  למכירה בישראל של טווח ארוך) השגת זיכיון 1הינם: (
 מקביל יבוא תבפעילו עלייה עקב בעיקר, 2012 משנת החל נחלשה זה מחסום השפעת
) יכולת תמיכה הנדסית ומתן שירות 3) ידע טכנולוגי; (2; (יסלולר קצה ציוד של לישראל
  ) תשתית לוגיסטית. 5השקעות מהותיות לצורך בניית מותג חזק; (יכולת ביצוע ) 4טכני; (

     מערך הספקים .4.1.1.7

  .הלןל 4.1.11 בסעיף האמור ראו

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות .4.1.1.8

 קווית טלפוניה שירותי המספקות חברות. הקווי הטלפון הינו זה לתחום העיקרי התחליף
 יותר כזולה הקווית הטלפוניה הצגת תוך הקווי בטלפון לשימוש הציבור את למשוך מנסות

 חבילת תמספקו והאינטרנט הטלפוניה חברות, בנוסף). קרינה מבחינת( יותר ובטיחותית
 שרותי מספקות הכבלים וחברות קווי וטלפון אינטרנט שירותי הכוללת אחת שירותים
 השימוש את לצמצם עלולה ל"הנ המגמה. ,אחת בחבילה אינטרנט וקווי טלפון, טלוויזיה

 .הניידים במכשירים היומי

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  .4.1.1.9

ובעיקר  סלולרייםאו המשווקים בישראל של מכשירים /והתחרות הינה מול כל היבואנים 
. עיקר ועוד,iPhone,( LG, Huawei ,Meizu, Xiaomi-ה מכשירי) (Apple( אפל מתוצרת

 בסיס שנתי,, לרב על השקת דגמים חדשיםב ביטוי לידי באה"ל הנ המתחרים עםהתחרות 
ילות מתחרה עם למתחרים אלה, תחום הפע בנוסף ערוצי ההפצה בישראל. בכל םמכירתבו

המיובא על ידי י אשר הינו זהה לציוד סלולריבואנים ומשווקים מקבילים של ציוד קצה 
תיקון בעקבות  . כמו כן,(לרבות החברה)או המשווקים בישראל /והרשמיים היבואנים 

, אשר הקנה לסמסונג את הזכות למכור במישרין את המכשירים החדשים 7מספר 
עם גם עם החברה , מתחרה סלולרייםלמפעילים ה )הלןל 4.8.1.2 (כהגדרתם בסעיף

. אשר מוכרים בין היתר את המכשירים מתוצרת סמסונג עצמם סלולרייםההמפעילים 
 4.1.6, ראו סעיף סלולרייםלפרטים נוספים בנושא תחרות בתחום הטלפונים והאביזרים ה

  להלן.

  

  



  16 - אעמוד  |   

 מוצרים ושירותים .4.1.2

 מוצרים ושירותים עיקריים  .4.1.2.1

מתוצרת סמסונג מבוססי  סלולרייםהינה מכירת טלפונים  החברהעיקר פעילותה של 
 סלולרייםה המפעילים בקרב הן תוהמופעל ותטכנולוגי, ודור רביעי שלישי דורטכנולוגיית 

  ).MVNO( ייםהוירטואל המפעילים בקרב והן

) שונים בטכנולוגיות Smartphonesטלפונים חכמים (משיקה סמסונג  2008החל משנת 
. ))Googleמערכת ההפעלה אנדרואיד (מבית גוגל (המופעלים באמצעות ) Touchמגע (

   .אנדרואידה" המבוססת על מערכת Galaxy" -סדרת ה סמסונג הינהסדרת הדגל של 

מסונג המשווקים על ידי החברה במגוון רחב של מוצרים, בנוסף מתאפיינים מוצריה של ס
. האוכלוסיה פלחיברמות טכנולוגיה שונות ובהתאם ברמות מחירים העונים לכלל 

נוספות אותם משווקת החברה בישראל כוללים סדרות  סמסונגשל  סלולרייםהמוצרים ה

  . ועוד Note ,A ,Jלרבות סדרות 

לוח  ימחשבב, המדוברשונים מתוצרת סמסונג.  בגדלים טאבלטים החברהמוכרת כמו כן 
(בהשוואה למחשב  יחסית קטן מגע מסך בעליההפעלה אנדרואיד,  מערכת מבוססי

גודלו ועוביו הדקיק, כך שניתן לעשות בו שימוש בכל בהוא  הטאבלטשל  יתרונושולחני). 
), יתסלולראו באמצעות רשת  Wi-Fiזקוקים לגלישה באינטרנט (באמצעות  בומקום 

ה בוידאו, האזנה למוזיקה ושימוש יוספרים דיגיטליים, צפי אלקטרוני דוארקריאת 
  מחשב. ב הנפוצות נוספות פונקציותב

 סלולרייםשירותי תמיכה טכנית ותיקונים לטלפונים ה לקוחותיהמעמידה לרשות  החברה
 במעבדות קצה ההממוקמות ברשת החנויות הניתניםמתוצרת סמסונג הנמכרים על ידה, 

  . החברה של המרכזית הבמעבדשל החברה או 

התקשרה בהסכם עם סמסונג בדבר מינוי החברה למרכז שירות מורשה  2015בחודש מרץ 
, לצורך מתן שירותי תיקון למכשירי טלפון ניידים )Maker Service( מטעם סמסונג

   .4.8.2 מפורטים בסעיףר עיקריו אשבמסגרת שירותי אחריות,  מבית סמסונג ולטאבלטים

, אוזניות, נרתיקיםמוכרת חלקי חילוף ואביזרים (סוללות, דיבוריות,  החברה, במקביל
  הנמכרים על ידה.  סלולרייםוכיוצ"ב) לטלפונים ה מסך מגני

 למוצרים ביחס העיקריים בשווקים החברה של בחלקה הצפויים מהותיים שינויים .4.1.2.2
 לה ש העיקריים ולשירותים

כמות  של במונחים, מתחרותיהשל או /ואין נתונים מדויקים בדבר נתח השוק שלה  לחברה
 שמתחרותיה, וזאת מכיוון בכלל השוק בישראל או מחזור מכירות/ו ותהיחידות הנמכר

על פי עם זאת, אינם מפרסמים נתונים בעניין זה.  סלולרייםאו המפעילים ה/ו העיקריות
בשוק  2017בשנת בישראל מכשירי סמסונג אשר נמכרו היקף  17אינדיקציות שבידי החברה

מכלל המכשירים  )וכמות (במונחי שווי מכירה 40%מעל היוו הפתוח (להבדיל מכלל השוק) 
היקף המכירות הכספי (מחזור)  ,2018  בשנתכי  צופה החברה אשר נמכרו. סלולרייםה

ברה בשוק הפתוח אל מול פעילות הח תהרחבהורדת מס הקניה, וזאת בהתבסס על יגדלו 
הרחבת תחום הפעילות  ,רשת החנויות שבבעלות החברההרחבת באמצעות  הקצהצרכני 

. במקביל החברה צופה כי מול הלקוחות העסקיים של החברה והרחבת תחום האונליין
לגבי יגדלו וזאת בהתבסס על המגמה שחלה והשירות  האביזרים שלהיקפי הפעילות 

  בשווקים. אלו מוצרים

המידע הכלול בסעיף זה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ואין כל 
וודאות כי יתממש, שכן הוא תלוי, בין היתר, בגורמים חיצוניים שאינם בשליטתה של 

 לרכוש ההעדפ זה ובכלל, םושירותי םלמוצרי הקצה צרכניהחברה, לרבות ביקושי 
 בחנויות, מקבילים ומשווקים מיבואנים אוחברה (מה במישרין כאמור ושירותים מוצרים

 והיקף פעולותאו רשתות השיווק),  סלולרייםהלים י(מהמפע בעקיפין או) באינטרנטאו /ו
 נכונות, סמסונג מתוצרת יסלולר קצה ציוד של מקבילים ומשווקים יבואנים של ההצלחה

 מידת וכן ואיכותו של שיתוף פעולה זה, החברה עם פעולה לשתף השיווק רשתות
  .בישראל החברה של והפרסום השיווק מאמצי של ההצלחה

  

  

                                                           
 GFKחברת המחקר  שמקורם בנתוני  17
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  פילוח הכנסות מוצרים ושירותים .4.1.2.3

או יותר מסך  10%קבוצת מוצרים או שירותים ששיעורן כאמור מהווה הלן פרטים בדבר ל
  : סלולרייםההכנסות של תחום הטלפונים והאביזרים ה

  

 12לתקופה של 
חודשים שנסתיימה 

  2017ר בדצמב 31ביום 

 12לתקופה של 
חודשים שנסתיימה 

  2016בדצמבר  31ביום 

 12לתקופה של 
חודשים שנסתיימה 

  2015בדצמבר  31ביום 

  

הכנסות 
אלפי ב(

  ש"ח)

% מסך 
הכנסות 

 תחום
  הפעילות

הכנסות 
אלפי (ב

  ש"ח)

% מסך 
הכנסות 

 תחום
  הפעילות

הכנסות 
 אלפי (ב

  ש"ח)

% מסך 
הכנסות 

 תחום
  הפעילות

 85% 655,204 81% 728,916 76%  812,317   רייםסלולטלפונים 

 15% 116,783 19% 174,335 24% 256,123  18אחר

 מוצרים חדשים  .4.1.2.4

בנוסף הושקו וNote 8 -, דגם ה8Galaxy S -ה םדגאת השיקה החברה  2017 שנת במהלך

מספר טאבלטים וכן  J -ו A -ה סדרותלרבות מ חדשים סלולרייםמגוון מכשירים 
ולוגיסטיות ת ובהיערכויות שיווקי החברהמציאות זו מחייבת את  .חדשיםמתקדמים 

  .מתאימות ומתמידות

 של בשיווקוהחברה החלה  2018 ובמרץ A8השיקה חברה את מכשיר  2018ינואר חודש ב

 סלולרייםהחברה נערכת להשקה של עוד מגוון מכשירים  בנוסף, Galaxy S.9 -המכשיר 
  .2018וטאבלטים במהלך 

מתוצרת סמסונג  ם נוספים המשווקים על ידי החברה הינם שעונים חכמיםמוצרים חדשי

  ).Virtual reality(וכן מכשירי מציאות מדומה 

 לקוחות .4.1.3

 תיקון וסמסונג החברה בין נחתם 2014 בפברואר 26 ביוםלעיל,  2.1.1כמפורט בסעיף  .4.1.3.1
 4.8.1 סעיף ראו 7 מספר תיקון של השפעותיו אודות לפרטים. להסכם סמסונג 7 מספר
  . להלן

 הפתוח לשוק ישירה במכירה התמקדה החברה של פעילותה, 7 מספר תיקון בעקבות
  . הקצה וללקוחות

 המכירה ערוצי פיתוח את החברה האיצה לה שקדמה תייםבשנ ועוד הדוח תקופת במהלך
, שיווק לרשתות מכירה, הראשון: אפיקים בשלושה הפתוח השוק במסגרת הישירה
 תחת הפועלת, החברה שבבעלות החנויות רשת באמצעות - השני; לולרס וחנויות מפיצים
 אתר באמצעות - והשלישי חנויות 18 זה דוח למועד מונה אשר" סמסונג" המותג

  . ישיר באופן קצה ציוד לרכוש החברה ללקוחות המאפשר החברה של האינטרנט

 לפעול יכלה שלא חדשים לסגמנטים ונכנסה השיווק ערוצי את הרחיבה החברה, בנוסף
, אסטרטגיים עסקיים לקוחות - כגון, סלולרייםה למפעילים ישירות מכרה עוד כל בהם

מכירה לגופים , עובדים לארגוני ישירה מכירה, וקטנים בינוניים עסקיים לקוחות
בעיקר ה מוכרת ומפיצה את מוצריהחברה כיום  .ועוד צרכנות מועדוניממשלתים, 

 , לקוחות פרטייםהעוסקות בתחום הסלולר ת קצהחנויו, מפיצים, לרשתות שיווק
 לקוחותיה בין. לקוחות עסקייםו (באמצעות רשת החנויות ואתר האינטרנט של החברה)

, אופיס דיפו, אייבורי ,צריכה מוצרי אלקטרה ,מולטיסיסטם באג, אלמ: נמנים החברה של
  . ועוד, אייסל איסטרוניקסהוט, , מחשבים אמטל

עם לקוחותיה העיקריים בהסכמים המעגנים את עיקרי התנאים החברה נוהגת להתקשר 
השתתפות בקידום מכירות ובהוצאות פרסום וזכאות המסחריים לרבות תנאי תשלום, 

  ותמריצים. להנחות 

                                                           
 שירותים, אביזרים וחלקי חילוףטאבלטים,  –אחר    18
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  העיקריים בלקוחותיה החברה תלות .4.1.3.2

 יותר או אחד עם התקשרותה הפסקת, הרחבה הלקוחות פריסת לאור, החברה להערכת
 מהותי באופן תשפיע לא, מהם יותר או לאחד במכירות ירידה או קרייםהעי מלקוחותיה

 בלקוח תלות אין לחברה זה דוח למועד נכון, לפיכך. והרווחים המכירות מחזור על
  . מסויים

 בתחום החברה מלקוחות אחד עם ההתקשרות להשפעת ביחס זה בסעיף הכלול המידע
 כי וודאות כל ואין, ערך ניירות וקבח כהגדרתו עתיד פני צופה מידע הינו, הפעילות
 להתפתחויות וכן המפעילים שאינם ללקוחות והרווחיות המכירות היקף לרבות, יתממש

 שאינם חיצוניים בגורמים, היתר בין, תלוי הוא שכן. החברה של הלקוחות בשוק
 ויכולתה הצרכנים טעמי על המשפיעות הכניסה מחסומי מגמות כגון, החברה בשליטת

 ובמועדים בהיקפים כאמור ביקושים תואמי מוצרים ולשווק לפתח נגסמסו של
 .החברה ידי על המבוקשים

  שיווק והפצה  .4.1.4

המועסקים על ידי החברה. לחברה באמצעות סוכני מכירות מוצריה של החברה נעשה בעיקר שיווק 
הפצת . ישפיע מהותית לרעה על תחום הפעילות ושאובדנם אין תלות בסוכן או משווק מסוי

הנרכשים על ידי הלקוחות העיקריים מבוצעים על ידי החברה, עד מחסני הלקוח המכשירים 
  באמצעות חברות שילוח והובלה. 

האחראית הינה , סמסונג 2013בספטמבר  30החל מיום  סמסונגלהסכם  6לתיקון מספר בהתאם 
וכן האחראית  הישראלי לשוק החברה ידי על המשווקים המוצרים התאמת פעולות לביצועהבלעדית 

 סמסונגהשינוי כאמור בהסכם  .שיווק וקידום מכירות של המוצרים בשוק הישראליפרסום, על 
של המותג  המוצרים בהתאמת הכרוכות והעלויותפחית את הוצאות השיווק, קידום המכירות, ה

  על ידי החברה.  בעברבוצעו  אשרסמסונג בישראל 

 הזמנותצבר  .4.1.5

מלקוחותיה. לקוחות אלו נוהגים  תחייבות מראש לרכישות מוצריםלחברה אין צבר הזמנות ו/או ה
 הוק בהתאם למצב השוק, היקף המלאי המוחזק על ידם וזמינות המלאי בחברה. -לבצע הזמנות אד

 תחרות .4.1.6

ככלל, שוק הטלפונים החכמים שהתפתח בשנים האחרונות נשלט על ידי שתי חברות עיקריות שלהן 
  . IOS -חת גוגל יצרנית האנדרואיד והשנייה אפל יצרנית המערכות הפעלה דומיננטיות. הא

החברה מתמודדת עם שני אפיקים מרכזיים של תחרות: הראשון, תחרות מצד יצרני ציוד קצה 
י (שאינם סמסונג) ו/או יבואנים שלהם, המשווקים את מוצריהם בישראל הן באמצעות סלולר

), iPhone- ) (מכשיר הAppleוקים, כגון: אפל (והן בשוק הפתוח באמצעות משו סלולרייםה פעיליםהמ
LG, Huawei, Xiaomi ,MEIZU .השני, תחרות מצד יבואנים ומשווקים מקבילים של ציוד  ועוד

י מתוצרת סמסונג, שהינו זהה לציוד אותו מייבאת ומשווקת החברה בישראל, עיקר סלולרקצה 
ד הקצה על ידי החברה לשוק הפתוח התחרות עם המתחרים האמורים באה לידי ביטוי במכירות ציו

ובמכירה ישירה באמצעות רשת החנויות שבבעלותה ובאמצעות אתר האינטרנט של החברה וכן 
 לפיולהלן),  4.8.1בסעיף  כאמורלהסכם סמסונג ( 7תיקון מספר , כי יודגש. לחברת הוטבמכירות 

המפעילים  - נוסף תחרותי גורם לחברה יצר, סלולרייםה למפעילים ישיר ופןבא מוכרת סמסונג
    .הסופי הצרכן בקרב, וזאת בעיקר סלולרייםה

  סלולרייםמכירת טלפונים  .4.1.6.1

המוצר העיקרי  כאשר )Apple( אפל נההישנים האחרונות ב החברההמתחרה העיקרית של 
למיטב ), אותו iPhone( וןהאייפמתחרה במוצריה של החברה הוא מכשיר  אשר של אפל

הפתוח רכישות  בשוקו ישירות מחברת אפל סלולרייםהמפעילים ה רוכשיםידיעת החברה, 
של החברה ם נוספים ייעיקר יםמתחרמוצרי אפל מתבצעות בעיקר באמצעות מפיצים. 

מתחרים (" וכן מותגים סיניים אחרים, LG ,Huawei ,MEIZU ,HTCהיו בתקופת הדוח 
  "). נוספים

 ההפעלה למערכת בהתאם, עיקריות קבוצות לשתימחולקים  סלולרייםהלפונים הט
 טלפונים כוללת, IOSהמותקנת בהם: הקבוצה הראשונה, מכשירים בהם מותקנת מערכת 

 של אנדרואיד; הקבוצה השנייה, מכשירים בהם מותקנת מערכת אפל מתוצרת סלולריים
. סמסונג כולל, בשוק היצרניות רובמתוצרת  סלולרייםטלפונים  כוללת), Google( גוגל

י בהם מותקנת סלולרהטלפון ה מכשירי יצרניות בין בידול חוסרזו, עלולה ליצור  חלוקה
 בידול קיים, החברה להערכת אולם. סמסונג מכשירי לרבות, אנדרואידמערכת הפעלה 

 ברמת בעיקר, המכשירים של בחומרה הבדלים לאור וזאת, כאמור מכשירים בין ותימשמע
. להערכתה של החברה ובשירות הגרסאות בעדכון, בתמיכה, ביישומים, המעבד, המסך



  19 - אעמוד  |   

 במונחיםבלבד, נכון לתאריך דוח זה, סמסונג מצליחה להגיע בישראל לנתחי שוק גבוהים 
, בהשוואה לנתחי השוק שלה המקובלים סלולרייםהכמות הנמכרת של טלפונים  של

  בעולם כולו. 

ופרסומים  נתונים לא רשמיים המגיעים לידיההערכת החברה מבוססת על , יצוין
 סלולרייםנתון ו/או הערכה אחרת, לרבות נתונים מהמפעילים ה כל, ולא על בעיתונות

  ולקוחות השוק הפתוח ו/או ממתחרות החברה. 

  

 טאבלטים מכירת

 2012הקשור למכירת טאבלטים. החל משנת  כלב החברהמתחרה העיקרית של ההינה אפל 
שונות למכור מכשירי טאבלט מתוצרת אפל.  שיווק ורשתות סלולרייםההחלו המפעילים 

  אפל משווקת טאבלטים בישראל באמצעות מפיציה.למיטב ידיעת החברה, בנוסף לכך, 

 דרך מוכרים אשר נוספים יצרנים מול בתחרות גם מתאפיין הטאבלטים מכירת שוק
  .הפתוח בשוק נוספים בערוצים וכן סלולרייםה המפעילים

ריבוי מכירות טאבלטים בשוק הפתוח מצד מגוון רחב מאוד של יצרנים שונים, אשר  לאור
אין נתונים מדויקים בדבר נתח השוק שלה  חברהלמקשה מאוד על איסוף נתוני נתח שוק, 

  .טאבלטיםאו מתחרותיה במכירת /ו

 מתוצרת סמסונג  סלולרייםמכירת אביזרים וחלקי חילוף לטלפונים  .4.1.6.2

נתקלת בתחרות מצד יבואנים שונים המייבאים מוצרים חליפיים ו/או מוצרים  החברה
 החברהמקוריים, היוצרים לחץ מתמיד על מחירי המוצרים הנמכרים על ידי -לא

או מתחרותיה /ולה אין נתונים מדויקים בדבר נתח השוק ש לחברה. בקטגוריות אלה
  .חילוף וחלקי אביזריםבמכירת 

 סלולרייםמפעילים ומול  מקבילים ומשווקים יבואנים מול הפתוח בשוק תחרות .4.1.6.3

פעילותם של יבואנים ומשווקים  המשיכה הדוח בתקופת, לעיל זה בדוח כאמור  )א(
, טאבלטים, סלולריים(טלפונים  סמסונג מתוצרת יסלולר קצה יודצמקבילים של 

). שיווק ציוד קצה על ידי יבואנים ומשווקים חילוף וחלקי משלימים אביזרים
 באמצעות וכןמקבילים מבוצעת בעיקרה באמצעות חנויות פרטיות ו/או באינטרנט 

פעילות היבוא והשיווק המקביל כאמור, עלולה ות קהתחז .סלולרייםה המפעילים
וכן  סלולרייםהלהוביל לשחיקה בהיקף המכירות של תחום הטלפונים והאביזרים 

לשחיקה במחירי המוצרים והשירותים הנמכרים על ידי התחום. כאמור לעיל, 
החברה מתמודדת עם תחרות זו, בעיקר באמצעות הידוק היחסים עם רשתות שיווק 

המשך פתיחת סניפים  ובאמצעות  B2Bולקוחותשונות, מפיצים, חנויות פרטיות 
, ידה על הנמכרת המכשירים ותכמ שימורברשת חנויות עצמאית וזאת גם לשם 

 הנמכרים המכשירים בין סמסונג מכשירי ומיצוב בתחומה כמובילה החברה מיצוב
 . בישראל ביותר

המשיכה להסכם סמסונג,  7תיקון מספר  בהתאם להוראותיו שלבתקופת הדוח,   )ב(
שהושקו מסחרית  , "מוצרים חדשים"סלולרייםסמסונג למכור במישרין למפעילים ה

בשיווק לחברה  נוספת תחרות והיא מהווה ,2014במרץ  15חר יום בישראל לא
 החברהבהיקף המכירות לשחיקה המובילה   סלולרייםמוצרים חדשים למפעילים ה

 .החברהוכן לשחיקה במחירי המוצרים והשירותים הנמכרים על ידי 

 להתמודדות עם התחרות  החברההשיטות העיקריות של  .4.1.6.4

 יווק לרבות באמצעות הקצאת משאבים לתמריציזוק קשרי הסחר עם רשתות השחי •
 שונים;מכירה 

 סמסונג; ממותגת פרטית חנויות שתרוהרחבת פיתוח  •

 שיפור מערך שירותי תיקון ואחזקה ללקוחות באמצעות: •

o  נקודות השירות ברחבי הארץ.פריסת הרחבת 

o  יםבמכשיר תקלות המציעים תיקוןהחברה  שירות ללקוחותהרחבת מסלולי 
 .רותהשי בתקופת

o  מעבדה מתקדמת ומובילה בתחומההפעלת. 
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  החברהגורמים חיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של  .4.1.6.5

חדשניים, אמינים, בעלי  של סמסונג נחשבים לטלפונים והטאבלטים סלולרייםהטלפונים ה
רמת עיצוב גבוהה ורמה טכנולוגית מתקדמת כמו כן לסמסונג מגוון רחב של טלפונים 

תיקונים באמצעות מעבדה  ישירות שלמערך  לחברהשונים. בנוסף, בטווחי מחירים 
ירות ללקוחות החברה בהתאם הענקת שלטובת ויחידות שירות ברשת החנויות של החברה 

  לצורך. 

לרבות  החברה מעניקה שירותים כגון אחריות, תיקונים, עדכוני גרסה ,כיבואן רשמי
והכל באמצעות  ם אשר שווקו על ידהוכד' בגין המוצרי )Fotaבאמצעות שליחה מרחוק (

(להבדיל ממכשירים ביבוא . המכשירים אשר נמכרים על ידי החברה מעבדה מוסמכת
כלל הבדיקות הנדרשות לצורך התאמתם ואת גיור ולוקליזציה  כיהלי ובריםעמקביל) 

בנוסף, כלל שירותי התיקון המבוצעים על  לארץ לרבות תדרים ודרישות משרד הביטחון.
  חברה תוך שימוש בחלקי חילוף מקוריים.ידי ה

שיר המכ כי המאשררשמי תו יבואן המכשירים אשר נמכרים על ידי החברה מסומנים ב
הנרכש עומד בכל התקנים והסטנדרטים (תדרים, קליטה, איכות סביבה, מידת הקרינה 

  המותרת, דרישות משרד התקשורת וכיו"ב). 

לשמש כנציגה  החברההלן, מונתה ל 4.8.2 בהתאם להוראות ההסכם המפורט בסעיף
בקשר עם מוצרים שתאריך  שירות במרכזי תיקון יסמסונג לאספקת שירות מורשית מטעם

שפיע לחיוב על מעמדה ממינוי זה  . להערכת החברה2015במרץ  1ייצורם הינו החל מיום 
  .19התחרותי של החברה

   החברהעל מעמדה התחרותי של גורמים שליליים המשפיעים  .4.1.6.6

) שינויים במפת התחרות בתחום 2; (אחרות סלולריים) התחזקות יצרניות טלפונים 1(
) 3(; מחירים נמוכיםמוצרים בהמציעים  )מסין םבעיקר( כניסת יצרנים נוספים בעקבות

 המפיצים, השיווק רשתותעל דרישות  לא יענהש וטאבלטים סלולרייםמגוון טלפונים 
 תחרותי כגורם סמסונג של כניסתה) 4בהיבטים של מחירים תחרותיים; ( הקצה וצרכני

) יבוא 5להסכם סמסונג; ( 7תיקון מספר , לאור סלולרייםה המפעילים שוק בפלח נוסף
סמסונג ושיווק מוצרים אלה במחירים נמוכים ממחירי שוק;  מוצרי של והברחות מקביל

   .להלן 4.12.1.3פורט בסעיף ) השפעה אפשרית של גורמים חיצוניים כמ6(

 עונתיות  .4.1.7

צביעים על משל החברה ותוצאות פעילותה  יהנתוני הכנסותמעונתיות.  תמושפע האינהחברה ככלל, 
חדשים וציוד קצה  סלולרייםהשקת טלפונים מועדי הנובעים מ שינוייםהנובעות בעיקר מהשפעות 

 2017מאי בחודש   Galaxy S8-הושק מכשיר ה 2017בשנת  .אל מול המתחרים וצרת סמסונגאחר מת

בחודש מרץ   Galaxy S7-הושק מכשיר ה 2016בשנת  .2017 ספטמברבחודש  NOTE 8 -ומכשיר ה

בחודש אפריל   Galaxy 6-הושק מכשיר ה 2015בשנת . בוטלה NOTE 7 -מכשיר הואילו השקת  2016

   .2015בחודש אוגוסט  NOTE 5 -ומכשיר ה 2015

  להלן פירוט ההכנסות בחתך רבעוני:

 ביום הסתיימה אשר חודשים שלושה של תקופה  "חש אלפי
  בדצמבר 31  בספטמבר 30  ביוני 30  במרץ 31  הכנסות סך

2017  244,308  315,569  268,291  240,272  
2016  201,313  260,425  230,154  211,359  
2015  144,407  212,872  209,331  205,377  

 ומתקנים מקרקעיןרכוש קבוע,  .4.1.8

 1,650בפתח תקווה, בשטח כולל של  8ברחוב הרכבת הינה בעלת החזקה המשפטית במבנה  החברה
, כספים, שיווק ומכירותלרבות (השונות  משרדי מטה החברה, והמחלקותממוקמים במבנה זה . מ"ר

(בה מבוצעים, בין היתר,  המעבדה, סנההאח שטחיבנוסף במבנה ממוקמים  .), ומשאבי אנוששירות
זכויות החברה במבנה משועבדות  ד'), וחדר אוכל לעובדים. -בדרגים ג' ו סלולרייםתיקון טלפונים 

  בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יא') של החברה.

 ופיתוח מחקר .4.1.9

  מחקר ופיתוח.בצעה פעולות החברה לא בשנת הדוח 

                                                           
ו מובא בדוח ) שהאמור ב058012-01-2015(אסמכתא:  2015במרץ  32לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום    19

  . זה על דרך ההפניה
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 נכסים לא מוחשיים .4.1.10

בסימנים המסחריים של  להשתמש הזכות הינו החברה של העיקרי מוחשי הלא הנכס .4.1.10.1
חברת סמסונג ובבקשות לרישום סימני מסחר בישראל וזאת בקשר למכשירים המיובאים 

  . סמסונגעל ידה, בהתאם להסכם 

סלולר שהינו שירות עדכוני תוכנה למכשירי  Fota-ה שירות את פיתחה החברה, בנוסף .4.1.10.2
 למשתמשי ותוכנה גרסא עדכוני לשלוח לחברה מאפשר זה תבאמצעות שליחה מרחוק. שרו

קיבלה  2014בינואר  19. ביום ללקוחותיה ורק אך ישלחו אלו עדכונים כי ולהבטיח הקצה
-החברה הודעה מרשות הפטנטים בדבר פרסום בקשת רישום סימן מסחר עבור שרות ה

Fota בינואר  15ביום . 2014בינואר  30המסחר פורסם ביום  ביומן סימני המסחר וסימן
  .נרשם סימן המסחר 2015

 גלם חומריספקים ו .4.1.11

 ואביזרים חילוף חלקי, טאבלטים, סלולריים טלפונים של החברהסמסונג הינה הספק היחידי של 
תלות בסמסונג כספק.  חברה. בכל הקשור לאספקתם של מוצרים אלה, קיימת למתוצרת סמסונג

זה  לדוח 4.8.1 ףראו סעי החברהי בין סמסונג לבין סלולרהפצה למכשירי טלפון  םט בדבר הסכלפירו
  בדרך האוויר. וסין , ויאטנם קוריאההמוצרים הנרכשים מסמסונג נשלחים במרביתם מ להלן.

  החברה אינה רוכשת חומרי גלם.

  הון אנושי . 4.2

 נה ארגוני של החברהתרשים מב .4.2.1

  
 

 עובדים  מצבת .4.2.2

   להלן:כ ,עובדים 273העסיקה החברה  2017בדצמבר  31יום נכון ל

  בדצמבר בשנת 31ליום  נכון   

2017  2016  2015  
 25 24  25   שיווקומכירות 

  131  164  154    חנויות רשת
 37 30  24  מעבדה

 33 38  40  לוגיסטיקהתפעול, רכש ו
  12  12  12    כספים וחשבות

מטה, משאבי אנוש, שירות 
    לקוחות ומחשוב

  
18  18  16 

  
   סה"כ עובדים

  
273  286  254 

  
  נכון למועד הדוח לא חל שינוי מהותי בהיקף העובדים המועסקים על ידי החברה.

 תלות מהותית בעובד מסוים .4.2.3

  נכון לתאריך הדוח, אין לחברה תלות מהותית בעובד כלשהו. 

  

  

ל"מנכ

כספים

מכירות

תפעול

שירות תיקונים

לוגיסטיקה

משאבי אנושרכש
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  ובהדרכה באימונים החברההשקעת  .4.2.4

 משתתפים בהדרכות מקצועיות ובסדנאות במגוון נושאים הרלוונטיים לתחום עיסוקם. החברהעובדי 
  , כבשנים קודמות, השתתפו עובדי החברה בתוכניות ההדרכה שלהלן:2017 בשנת

 בסמינרים והדרכות בתחום הטכני ופיתוח מוצרים.  -עובדי מעבדה טכנאים ו •

  ות מוצרים, במיומנויות שיווק/ שירות ומכירה.בהדרכ -אנשי שיווק ומכירות  •

  עובדים ומנהלים רלוונטים השתתפו בתערוכות בישראל ובחו"ל וכן בכנסים;  •

השתתפו בהדרכות ייעודיות למנהלים לרבות הדרכות מקצועיות בתחום  - מנהלים בדרגים השונים •
  עיסוקם.

ומים עסקיים, משפטיים, חשבונאיים בימי עיון, כנסים וקורסים בתחהחברה עובדי בנוסף, משתתפים 
 תחויותפבהתשל החברה, וזאת לצורך העשרת הידע והתעדכנות  הומיסויים הרלוונטיים לתחום עיסוק

. כמו כן, החברה מקבלת עדכונים שוטפים מגופים מקצועיים בתחומים הללו החליםוהשינויים 
  בנושאים אלו. 

 תכניות תגמול לעובדים .4.2.5

 :כדלהלן ובדיהע את לתגמל נוהגת החברה

 יעדי מכירות (כמותיים וכספיים).בעמידה ממנהלי מכירות: תגמול הנגזר   )א(

 .ומדדים איכותיים אחרים היקפם הכספי, כמות התיקונים המבוצעיםהנגזר מ: תגמול טכנאים  )ב(

 מנהלי ועובדי חנויות: תגמול הנגזר מעמידה ביעדי מכירות (כמותיים וכספיים) לחנויות.  )ג(

 כמי ההעסקה הטבות וטיבם של הס .4.2.6

ועל עובדיה לא חלים הסכמים קיבוציים,  החברהמועסקים על פי חוזי עבודה אישיים. על  החברהעובדי 
 למעט מכוח צווי הרחבה החלים על כלל העובדים והמעבידים בישראל. 

משולם שכר בהתאם לשעות עבודתם, כאשר חלקם של העובדים אף מתוגמלים  החברהלמרבית עובדי 
  תם ביעדים קבועים מראש. בהתאם לעמיד

חלק מעובדי החברה, בפרט אלה המועסקים בדרגי הניהול השונים, וכן העובדים באגפי השיווק 
והמכירות, זכאים לשכר גלובאלי ולהטבות שונות (למשל: עובדי המכירות זכאים לעמלות הנקבעות 

 .בהתאם להיקף מכירותיהם בפועל), כל אחד בהתאם לחוזה העבודה האישי שלו

בעיקרן מעביד (פיצויי פרישה ופיטורים), מכוסות -התחייבויות החברה לעובדיה בגין סיום יחסי עובד
, יש בהפקדות ובהפרשות השוטפות החברהעל ידי הפקדות והפרשות שוטפות לביטוח מנהלים. להערכת 

 החברהנוסף, מעביד. ב-הכלולות בדוחותיה הכספיים, כיסוי להתחייבויות החברה בגין סיום יחסי עובד
  . פנסיוני לביטוח ההרחבה צובדרישות  עומדת

 מבניים שינויים תיאור .4.2.7

      .מעבר לשינויים פרסונליים)פעילותה של החברה ( בתחום מבניים שינויים חלו לאבשנת הדוח 

 קבוצת נושאי המשרה  .4.2.8

רון מר , פיםהכס"ל סמנכ ;20מר משה פרי ,החברה מנכ"ל ,חברי דירקטוריון החברה נמנים זו קבוצה על
; היועץ המשפטי משאבי אנוש, גב' שירה לילך כהן תפעול, מר יוסי חלפון; סמנכ"לסמנכ"ל ; ששון

  .והמבקר הפנימי של החברה, מר יוסי גינוסר ומזכיר החברה, מר אייל פלטי

  במהלכה של תקופת הדוח, חלו שינויים בשדרה הניהולית של החברה, כמפורט להלן:

הודיעה מנכ"לית החברה, גב' ענת כהן שפכט על התפטרותה. החל  2017בפברואר  13ביום  .4.2.8.1
  מאותו מועד חדלה לכהן כמנכ"ל החברה.

"ל מכירות, מונה והחל לכהן סמנככ, מר משה פרי אשר כיהן 2017בפברואר  14ביום  .4.2.8.2
 מונה מר פרי כמנכ"ל החברה. 2017במאי  7ביום  כממלא מקום מנכ"ל.

 .ינס מלכהן כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון החברהחדל מר רי 2017 באפריל 30 ביום .4.2.8.3

                                                           
. עד לאותו מועד כיהן כסמנכ"ל מכירות של ל"מנכ מקום כממלא לכהן והחל מר משה פרי מונה ,2017בפברואר  14 ביום  20

   .החברה
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חדל מר לוי שטרסלר מלכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה,  2017בנובמבר  12ביום  .4.2.8.4
 ובמקומו החל לכהן מר רון ששון.

 ת אופציות (לא רשומות) לנושאי משרה ועובדים בחברה ותוכני .4.2.9

י האופציה ההמירים למניות החברה כתב לכלנמחקו, אוינו ובוטלו כלל  2015הסדר של במועד הביצוע 
אשר הוענקו לעובדים  ו/או ניירות הערך ההמירים למניות החברה, ובכלל אלה, כתבי האופציה

  ואחרים. 

הינה לתגמל ולתמרץ את שמטרתה אישר דירקטוריון החברה תוכנית אופציות  2016באוגוסט  29ביום 
את ולהגביר הם לפיתוח עסקי החברה, על תרומתם ומאמצי חברהונושאי המשרה הבכירה בעובדי 

  ").תוכנית האופציות(" הזדהותם עם החברה

נכון למועד דוח זה הניצע היחיד לו הוענקו אופציות מכוח תוכנית האופציות הינו יו"ר דירקטוריון 
כתבי אופציה הניתנים  9,140,357 ,2016באוקטובר  13ביום  ,, לו הוענקו, מר משה ריינסלשעבר החברה

מניות רגילות של החברה, כאשר בתום כל שלושה חודשי עבודה החל ממועד  9,140,357 -וש ללמימ
 מסך כל כמות כתבי האופציה. 1/12תחילת כהונתו של מר ריינס יהיה מר משה ריינס זכאי לממש 

, בהתאם לתנאי 2017באפריל  30ביום לנוכח סיום כהונתו של מר ריינס כיו"ר דירקטוריון החברה 
  כתבי אופציה. 1,523,393זכאי מר ריינס לממש  ההענקה

"), כפוף להתאמות כמפורט בדוח זימון מחיר המימושש"ח (" 0.4 הנו האופציהמחיר המימוש של כתבי 

אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה , )2016-01-064002(אסמכתא  2016באוקטובר  13מיום האסיפה 
טים נוספים אודות כתבי האופציה שהוקצו למר ריינס "). לפרדוח זימון האסיפהעל דרך ההפניה ("

  כאמור ראו דוח זימון האסיפה.

   ו/או תכניות אופציות בתוקף.ים כתבי אופציה נכון למועד הדוח לא קיימלמעט כאמור לעיל, 

 הון חוזר . 4.3

 כללי .4.3.1

 וחייבים לקוחותמזומנים ושווה מזומנים, פקדונות, כולל  החברה, הרכב ההון החוזר של בתמצית
 המצב על הדוח לתאריך נכון. והפרשות זכאים ויתרות זכות ,בתוספת מלאי בניכוי יתרות ספקים

   .ש"חאלפי  239,794 הינו, ההון החוזר של החברה הכספי

 מדיניות אשראי  .4.3.2

בהתאם להיקפי  ,יום 75 -לכ 14החברה נעה בעיקר בין יה של לקוחותעיקר תקופת ימי האשראי ל
  כות האשראי שנאמד כאמור לעיל.הפעילות מול הלקוח ולאי

 במהלך הפתוח השוק ללקוחות החברה שהעניקה) שנתיים במונחים( הממוצעת האשראי תקופת
 יתרת. אשתקד המקבילה בתקופה ימים 35 -לכ בהשוואה וזאת ימים 34 -כ על עמדה, הדוח תקופת

 ח"ש אלפי 119,480 -כ של סך על עמדה, הדוח בתקופת, הפתוח בשוק ללקוחות הממוצעת הלקוחות
  .אשתקד המקבילה בתקופה ח"שאלפי  102,628 של לסך בהשוואה וזאת

 תנאי אשראי ספקים  .4.3.3

 מסמסונגשל החברה הזמנותיה  לעיל, הספק העיקרי של החברה הינו סמסונג. 4.1.11 בסעיף כמפורט
 מועדמ ימים 60-90  של לתקופה נונית אשר ,םינטריים בנקאיבאמצעות אשראים דוקומהן מבוצעות 

   באמצעות תשלומים מראש. הן , וקבלת הסחורה בפועל

 לא מובטח) open account( סמסונג לחברה מסגרת אשראי ספקיםאישרה  2015בספטמבר  17ביום 

 בתנאי מסונגסמאת אלפי דולר. אשראי ספקים זה מיועד לביצוע הזמנות מוצרים  4,990בהיקף של 
אישרה סמסונג הגדלה של  2017ביולי  2ביום . בפועל הסחורה קבלת ממועד ימים 60 של אשראי

  מיליון דולר. 15המועמדת לחברה להיקף של  Account Open -מסגרת ה

אלפי  70,059 -כ של סך על עמד, הדוח בתקופת, מסמסונג החברה שקבלה הממוצע האשראי היקף
יש לציין כי היקף האשראי . ח"שאלפי  130,119- כ של סך על אשתקד המקבילה ובתקופה, ח"ש

קטן כתוצאה מהחלטת החברה לשנות את שיטת התשלומים לסמסונג באופן  2017הממוצע בשנת 
  .בגין יבוא מכשיריםשיתועדף תשלום מראש 

  מדיניות החזקת מלאי  .4.3.4

  וטאבלטים  סלולרייםטלפונים   )א(

מתוצרת סמסונג הוחזקו על ידי  והטאבלטים ייםסלולר, הטלפונים ההדוח תקופת במהלך
 45-כ של ממוצעת לתקופה בהשוואה וזאתימים,  33 -במלאי, לתקופה ממוצעת של כ החברה

  . אשתקד המקבילה בתקופה ימים
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  חילוף  חלקי  )ב(

ימים  52 -חלקי חילוף במלאי, לתקופה ממוצעת של כ החברה, החזיקה הדוח תקופת במהלך
  .אשתקד המקבילה בתקופה ימים 40-כ של ממוצעת הלתקופ בהשוואה וזאת

  אביזרים ומוצרים נלווים   )ג(

 - נלווים במלאי, לתקופה ממוצעת של כ ומוצריםאביזרים  החברה, החזיקה הדוח תקופת במהלך
  .אשתקד המקבילה בתקופה ימים 91 -ימים, וזאת בהשוואה לתקופה ממוצעת של כ 94

  סמסונגמדיניות מתן אחריות למוצרי  .4.3.5

 הבהסכם עם סמסונג בדבר מינוי החברה, התקשרה 2015במרץ  16 ביוםלהלן,  4.8.2מפורט סעיף כ
למכשירי טלפון במסגרת אחריות לצורך מתן שירותי תיקון  למרכז שירות מורשה מטעם סמסונג

(להלן בסעיף זה:  2015ץ במר 1החל מיום הינו שתאריך ייצורם  מבית סמסונג ולטאבלטיםניידים 
, כאשר החברה משמשת אחריות היצרן המוענקת בגין המוצרים הינה של סמסונגלפיכך, "). המוצרים"

  קבלן משנה למתן השירות.

ולקוחות  פרטיות חנויות ,מפיצים, רשתותעם  החברהבמסגרת התקשרויותיה של יצויין כי בעבר, 
 החלחודשים  36-ו 24של , לתקופות ולעיתיםחודשים ( 12ה לתקופ יצרןאחריות  החברהעניקה ההקצה 
, המגיעים וטאבלטים סלולרייםטלפונים  .)בהתאמה, והטבאלט יסלולרה הטלפון של המכירה ממועד

, למעט במקרים בהם קובע במהלך תקופת אחריות היצרן, מתוקנים ללא חיוב החברהלטיפול במעבדת 
  . כי ניתן לדרוש תמורה בעד התיקון והתקנות לפיו 1981 -חוק הגנת הצרכן, תשמ"א

 סחורות החזרת מדיניות .4.3.6

(למעט במקרים בהם מתגלים מוצרים תקולים).  יהככלל החברה אינה מעניקה זכות החזרה ללקוחות
תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), במדיניות החזרת המוצרים היא כפי שקבוע  ,לקוחות קצה לגבי

נעשה בהם שימוש, מוחזרים לחברה רק לאחר שנבדקו ואושרו . מוצרים תקולים, שלא 2010- התשע"א
  על ידי המעבדה של החברה.

  חודשים עשר שניים של לתקופה חוזר הון לבין החוזר ההון בין הבדלים .4.3.7

) אין שינוי בין ההון החוזר לבין ההון החוזר 2017בדצמבר  31( הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון
   לתקופה של שנים עשר חודשים.

  מימון . 4.4

  בנקאית אשראי מסגרת .4.4.1

 מגובה( ספקים אשראי, ואשראי כספי דוקומנטרי אשראי מכתבי בגין בנקאיות התחייבויות לחברה
 לצורך והכל החברה התחייבויות להבטחת בנקים שהעמידו כספיות וערבויות) דוקומנטרי באשראי

 . פעילותה בתחום החברה של השוטפת פעילותה מימון

התקבלה בחברה הודעת בנק מזרחי לפיה ועדת האשראי של הבנק  2016חודש אוקטובר ב .4.4.1.1
 2017באוקטובר  10אישרה העמדת מסגרות אשראי לחברה אשר יהיו בתוקף עד ליום 

 :ואשר תנאיהם כדלקמן

 תוקף. ח"ש מיליון 60 של בסך דוקומנטריים אשראים פתיחת לצורך אשראי מסגרת  )א(
 . ימים 120 על התעל שלא לתקופה יהיה דוקומנטרי אשראי כל

מיליון ש"ח. ניצול  60אשראי ספקים בערבות הבנק בסך של  / מסגרת אשראי כספי  )ב(
  . ש"חמיליון  25האשראי הכספי לא יעלה על 

 ערבות כל. ח"ש מיליון 10 על יעלה שלא בסך בנקאיות לערבויות אשראי סגרתמ  )ג(
 . שנה על תעלה שלא לתקופה בתוקף תהיה בחשבון שתוצא

 מיליון ש"ח.  4לפעילות במכשירים פיננסים בסך של  מסגרת חשיפה  )ד(

ניצול מסגרות האשראי בפועל מותנה בקיום שווי בטחונות מינימאלי במועד ניצול   )ה(
הבנק. החברה תהיה רשאית  ל ידיאשר יחושב בהתאם למקדמים שנקבעו ע ,האשראי

בוד מיליון ש"ח, כנגד שע 25להגדיל את היקף מסגרות האשראי בסך שלא יעלה על 
  .פיקדון נוסף בסכום האשראי המוגדל לטובת הבנק

  . ש"ח מיליון 250במערכת הפיננסית לא יעלה על חברה סך האשראי הכולל של ה  )ו(
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העמדת מסגרות האשראי מותנת בהעמדת בטחונות ע"י החברה כדלהלן: שעבוד על   )ז(
יתרת חוב הלקוחות, שעבוד על המלאי של החברה, שעבוד על זכויות החברה לקבלת 
כספים בגין שוברי כרטיסי אשראי, שעבוד מסמכים ושטרות סחירים, שעבוד על 

 10פקדונות כספיים שהחברה תפקיד בבנק, שעבוד לטובת הבנק על פקדון בסך של 
. ב. 10(לפרטים אודות ערבות לפידות ראו ביאור מיליון דולר שלפידות הפקידה בבנק 

 לדוחות הכספיים המאוחדים).

. התקשרה החברה בהסכם לקבלת מסגרת אשראי עם בנק לאומי 2015בדצמבר  7ביום  .4.4.1.2
 כדלהלן:נכון למועד הדוח, אושר על ידי הבנק העמדת אשראי לחברה 

עד לסך (אשראי דוקומנטרי, אשראי ספקים בערבות הבנק ואשראי כספי) אשראי   )א(
 האשראי היקף את להגדיל רשאית תהיה החברה. מיליון ש"ח 120כולל שלא יעלה על 

 המוגדל האשראי בסכום נוסף פיקדון שעבוד כנגד, ח"ש מיליון 12 על יעלה שלא ךבס
  .הבנק לטובת

כדלהלן בהעמדת בטחונות על ידי החברה  , בין היתר,האשראי מותנית העמדת  )ב(
וחייבים  על יתרת חוב הלקוחותשוטף שעבוד "): תהבטחונו"(בסעיף זה להלן: 

השעבוד של זכויות החברה מכוח  אחרים, משכון קבוע והמחאת זכויות על דרך
הסכם לסליקת שוברי אשראי, שעבוד על פיקדון כספי של החברה בבנק לאומי 

יצול מסגרת האשראי בפועל נ .מסמכים ושטרות סחיריםושעבוד קבוע ושוטף על 
שווי הבטחונות  י.מותנה בקיום שווי ביטחונות מינימאלי במועד ניצול האשרא

 .בנק לאומיושב בהתאם למקדמים שנקבעו על ידי לעיל יח 3המפורטים בסעיף 

הגיעה החברה להסכמות עקרוניות עם בנק מזרחי,  2017במהלך הרבעון השלישי של שנת  .4.4.1.3
") על הגדלת מסגרות האשראי המועמדות הבנקיםבנק לאומי ובנק דיסקונט (ביחד: "

 לחברה לצורך מימון פעילות הרכש מסמסונג, שעיקרן כדלהלן:

 340המצטבר המקסימלי אשר יועמד לחברה לא יעלה על סך של היקף האשראי   )א(
 מיליון ש"ח קודם להסכמות הנ"ל). 250מיליון ש"ח (לעומת 

אשראי אשר יועמד על ידי הבנקים יהיה ניתן לניצול בחלקו במתכונת של אשראי   )ב(
כספי ובחלקו במתכונת של אשראי דוקומנטרי וערבויות בנקאיות. יצוין כי חלק 

 unעמד לחברה כמסגרת אשראי מחייבת וחלקו ללא התחייבות (מהאשראי יו

committed.מצד הבנקים ( 

בנוסף נקבעה לחברה מסגרת חשיפה לפעילות במכשירים פיננסיים בכל אחד   )ג(
 מהבנקים.

מהאשראי  20%להבטחת האשראי, החברה תשעבד פיקדונות כספיים בשיעור של   )ד(
ובת הבנקים על יתרת חוב שנוצל בכל אחד מהבנקים. בנוסף ירשם שעבוד לט

הלקוחות, על המלאי של החברה, על זכויות החברה לקבלת כספים בגין שוברי 
כרטיסי אשראי, מסמכים ושטרות סחירים. בין הבנקים צפוי להחתם הסכם פארי 

 פאסו המסדיר את מערכת היחסים ביניהם.

בכל אחד מהבנקים נקבעו התניות פיננסיות המבוססות על היקף הנכסים   )ה(
 המשועבדים נטו אל מול סך המסגרת המנוצלת.

 דירוג אשראי .4.4.2

   .מדורגת בדירוג אשראי אינההחברה 

 אחריםהסכמי מימון ואשראי מהותיים  .4.4.3

 ) 2014יצירת שיעבודים לטובת רשות המיסים (אפריל  .4.4.3.1

המיסים בהתאם להוראות הסכם פשרה לעניין שומות מס שנחתם בין החברה לבין רשות 
, 2014במהלך חודש אפריל  ,21)"הסכם הפשרה"(להלן בסעיף זה:  3201בדצמבר  23ביום 

מניות  319,081שיעבדה החברה לטובת רשות המיסים (פקיד שומה מפעלים גדולים) 
בשיעבוד מדרגה ראשונה ללא הגבלה,  פרטנר שבבעלותה (ממניות א' המשוחררות)

 נאמנות לחשבון ומניות אלה הועבר .פשרהההתחייבויותיה מכוח הסכם  להבטחתכבטוחה 

                                                           
 בדצמבר 23 דיווח מיידי מיום . ג. בדוחות הכספיים וכן ראו14ביאור בדבר הוראות הסכם הפשרה, ראו לפרטים נוספים    21

  שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.  ,)2013-01-105502(אסמכתא:  2013
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 כבעלת, החברה עבור בנאמנות"מ, בע לנאמנות החברה טפחות מזרחי שם על המתנהל
   .השיעבוד כבעל השומה ופקיד המניות

סך כולל  ההגיעה החברה להסכמות עם מס הכנסה לפיהן החברה פרע 2017במרץ  1ביום 
טנר אשר לחברה לממש את מניות פרתיר הבמקביל מס הכנסה ומיליון ש"ח  10של 

  . התקבלה בחברה תמורת המכירה כאשרשועבדו לטובתו 

 הערכות לגבי גיוס אשראי בעתיד .4.4.4

שאינו ישיר ות בקשר עם גיוסי אשראי מגבלחלות על החברה  ,)'יא סדרה( נאמנות שטר מכח הוראות
, בכפוף אשראי חדשה השוטפת. בכוונת החברה לבחון מעת לעת האפשרות לגיוס למימון פעילות

   ות אשר נכללו בשטר הנאמנות.למגבל

 מיסוי . 4.5

 14, ראו באור שומות מס וכד' ,חוקי המס החלים על החברה, שיעורי המס, הפסדים מועבריםפירוט אודות 
   .הכספייםדוחות ב

 ניהולם ודרכי סביבתיים סיכונים . 4.6

בודה. סיכונים סביבתיים והשלכות סביבתיות מתמשכות של תהליכי הייצור והע שלניתוח ביצעה  החברה
ל עבכלל זה בוצע ניתוח כמותי, על פי נהלים מקצועיים מקובלים, של ההשלכות הסביבתיות הישירות 

החברה, לרבות: מניעת תאונות ומצבי חרום; שמירה על הבריאות הסביבתית של העובדים ושל הקהילה 
קע, רעש וריח, צמצום הקרובה; שימור ושיקום המגוון הביולוגי וערכי הטבע; מניעת זיהום אוויר, מים, קר

פליטות גזי חממה והשפעות נוספות על האקלים הגלובלי; צמצום השימוש במים ובחומרי גלם מהטבע; 
  צמצום כמויות הפסולת, השפכים וחומרי ניקוי ופסולת מסוכנים. 

  קבוצות עיקריות של סיכונים: 2האמור זוהו  בניתוח

עלולה להוות  2006-"והתשסינה הבלתי מייננת, הקר חוקדה בהוראות יאי עמ -סיכונים רגולטורים  .4.6.1
 חשיפה של השפעות מפני הסביבהועל  הציבורהחוק להגן על  מטרת. סיכון מהותי לפעילות החברה

ובמתן שרות למדידת  והפעלתם הקמתם, קרינה במקורות העיסוק את ולהסדיר, מייננת בלתי לקרינה
הגנת  תקנותנושא. יצוין בהקשר זה, כי בהתאם לקרינה, בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות ב

 ערכה לכל עלון החברה מצרפת, 2004-"בהתשסהצרכן (מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד), 
 הקרינה ורמת המותרת המרבית הקרינה רמת אודות מסביר ואשר ידה על שמשווק נייד טלפון של

 התקשורת משרד ידי על לשיווק אושרו שווקתמ שהחברה המכשירים כל ,בנוסף. מהמכשיר הנפלטת
 ומכון התקנים. 

העלייה במודעות סביבתית בקרב הציבור הרחב (צרכני הקצה של המכשירים)  - ומוניטין תחרות סיכוני .4.6.2
ביצועים סביבתיים מתקדמים.  גםגורמת להתפתחות הדרישה למוצרים שלצד רף ביצועים גבוה יציגו 

ניצול אפשרות הבידול של פעילות סמסונג בישראל בשני מישורים: סיכון שוק ותחרות מתבטא באי 
כפעילות שמתחשבת בהשפעות סביבתיות לעומת חברות המזוהות עם מותגים מתחרים; וכמוצר שלא 

" eco-friendlyלישראל סדרה של מכשירים " מחוץ ומשווקת מייצרתסמסונג  ממותג כמוצר ירוק.
 בישראל שיווקכאמור.  בישראל משווקת לא זו סדרה. וחזריםממ מחומרים העשויות רכיבים שכוללים

 למכשירי תחרותי חסרון ליצור עלולים, החברה של מתחריה ידי על" eco-friendlyשל מכשירים "
  .סמסונג

 בהשפעות שוטף באופן מטפלת החברהבניתוח שביצעה החברה כאמור,  שהתגלו בממצאים בהתחשב
 ותישא נשאה בהן העלויות. בגינם והחשיפות שהתגלו הסיכונים תהפחת לשם פעולות ויוזמת סביבתיות

  .מהותיות אינן האמור עם בקשר החברה

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  . 4.7

יה שהינם בעלי אין מגבלות, חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על החברה, למועד הדוחידיעתה של ל
  למעט כמפורט להלן:, השפעה מהותית עליה

 והתקנות והצווים מכוחו 1981-גנת הצרכן, תשמ"אחוק ה .4.7.1

לצרכן, חלים על  סלולרייםמשווקת ונותנת שירותי תחזוקה ותיקון לטלפונים ואביזרים  ,מייבאתכ
והתקנות מכוחו, אשר מטילים  1981-, תשמ"אחוקי הצרכנות השונים, ובפרט חוק הגנת הצרכן החברה

  על עוסק חבויות שונות כלפי הצרכן. 

 1980-חריות למוצרים פגומים, תש"םחוק הא .4.7.2

חוק זה קובע כי יצרן (כהגדרתו בחוק אשר כוללת גם יבואן) חייב לפצות את מי שנגרם לו נזק גוף 
  .כתוצאה מפגם במוצר שייצר או ייבא בכפוף להגנות הקבועות בחוק

 2012- ב"ע, תשהחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות .4.7.3
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אות שונות אשר חלות על יצרנים, יבואנים ומשווקים של ציוד אלקטרוני המיועד קובע הור חוק זה
למכירה או שיווק בישראל, ביחס לאיסוף, טיפול ומיחזור של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות 
ומצברים. חובות יצרנים ויבואנים יבוצעו באמצעות גוף עמו יתקשרו אשר יקבל רישיון מהמשרד 

"). נכון למועד הדוח, החברה קשורה בהסכם עם גוף יישום מוכר גוף יישום מוכר(" להגנת הסביבה
  .כאמור

  

  . דין פי על לפעילותה הדרושים וההיתרים הרישיונות בכל מחזיקה החברה, זה דוח לתאריך נכון

 הסכמים מהותיים  . 4.8

  22רת סמסונג, אביזרים וחלקי חילוף מתוצסלולרייםל מוצרי ציוד קצה שהפצה ל סמסונג עםהסכם  .4.8.1

, סלולריים קצה מוצריהסכם זה, כפי שתוקן והוארך מעת לעת, מקנה לחברה זכות לשווק בישראל 
 במהלך"). ההסכם: "בלבד זה בסעיף או" סמסונגהסכם מתוצרת סמסונג (" חילוף וחלקי אביזרים

תיקון מספר (" 2013ביוני  5 ביום נחתם במספר שישי תיקון - פעמיים ההסכם תוקן 2014 -2013השנים 
כל  להלן יוצגו עיקרי .24")7תיקון מספר (" 2014 פברוארב 26ביום נחתם  במספר תיקון שביעיו 23")6

  אחד מהתיקונים האמורים:

, נקבעו, בין היתר, הוראות לפיהן סמסונג תהיה אחראית בלעדית הן על פעולות 6תיקון מספר  במסגרת
) והן 2012בספטמבר  30חראית באופן בלעדי כבר מיום השיווק וקידום המכירות בישראל (עליהן היא א

כי  נקבעבנוסף,  על התאמת המוצרים לשוק הישראלי, וזאת כחלק ממדיניות גלובלית של סמסונג.
הסכם במקרה של שינוי שליטה בחברה, בין במישרין ובין הסמסונג תהא זכאית לבטל באופן מיידי את 

את התחייבויותיו לפי פר ה, במידה והצד האחר דיםהצד אחד תבהודע םיסתיי םבעקיפין. ההסכ
מיד עם מתן  ויסתייםימים לאחר קבלת ההודעה מהצד האחר,  30ההסכם ולא תיקן ההפרה בתוך 

  הודעה במקרה של חדלות פירעון, כינוס נכסים או פירוק של הצד השני להסכם.

  :ועיקריש 7 מספר תיקון וסמסונג החברה בין נחתם 2014 בפברואר 26 ביוםכאמור, 

 במקום") ההסכם תקופת(" 2020 בדצמבר 31 ליום עד סמסונג הסכם של תוקפו הארכת .4.8.1.1
  .)6(כפי שנקבע במסגרת תיקון מספר  2014 בדצמבר 31 ליום עד

. סמסונג הסכם להוראות בהתאם סמסונג מוצרי את בישראל ולהפיץ לייבא תוסיף החברה .4.8.1.2
 סלולרייםה מפעיליםל במישרין מכורל רשאית תהיה סמסונג, האמור מן לגרוע מבלי

ו/או טאבלטים ו/או  סלולרייםלרבות טלפונים  ,מכשירי מובייל בלבד, )MNO's( בישראל
 2014במרץ  15אביזרים ו/או חלפים למוצרים הנ"ל, אשר הושקו מסחרית בישראל לאחר 

  )."המכשירים החדשים"או  "המוצרים החדשים"(לעיל ולהלן: 

 רכישות יעדי הקטנת: ובינהם, הצדדים בין מסחריים תנאים מספר כולל 7תיקון מספר  .4.8.1.3
 מחירים, ההסכם תקופת להמשך הרכישות יעדי קביעת אופן, ואילך 2014 לשנת מסמסונג

 .ותמריצים

עוד תעמוד החברה ביעדי רכישות שנתיים של מוצרי סמסונג, שייקבעו מדי שנה  כל .4.8.1.4
לא תמנה מפיץ נוסף ו/או תפיץ במישרין , סמסונג השביעיבהתאם למנגנון שנקבע בתיקון 

בישראל את מוצרי סמסונג. במקרה של אי עמידה, במשך שנתיים קלנדריות רצופות, 
  ביעדי הרכישות השנתיים, תהיה לסמסונג הזכות להביא את הסכם סמסונג לידי סיום. 

 להיות יוסיפו, 7תיקון מספר  במסגרת שונו שלא, תיקוניו על, סמסונג הסכם של ההוראות יתר כל
  .שינוי בהן יחול ולא בתוקף

                                                           
סאני אלקטרוניקה, ממנה  של מלאה בבעלות חברה, תקשורת וסאני סמסונג הינםסמסונג  להסכם המקוריים הצדדים   22

ובמבר בנ 24להסכם המחאה מיום  בהתאםעם זאת, . 2008בספטמבר  סלולרייםרכשה החברה את פעילות המפעילים ה
נטלה על עצמה החברה את כל ההתחייבויות והחובות של סאני תקשורת על  , החברה, סאני תקשורת וסמסונגבין  2008

כאילו הייתה החברה להסכם סמסונג, וכן אישררה את הפעולות שבוצעו על ידי סאני תקשורת ביחס  סמסונגפי הסכם 
סמסונג  פי הסכם סמסונג, כפי שיתוקן מעת לעת.-החברה עללו, אולם סאני נותרה ערבה לכל התחייבויות צד מקורי 

, לרבות הזכויות והחובות הקבועים להסכםכי היא מכירה בחברה כנמחית האמור הצהירה במסגרת הסכם ההמחאה 
כי עובר לחתימתו של ההסכם האמור, הוא אינו מודע לכל  הצהיר. מעבר לכך, כל אחד מן הצדדים להסכם ההמחאה בו

להסכם ככל שאלה קשורות  ,כנגד שאר הצדדים להסכם ההמחאה (קיימות או פוטנציאליות)ביעה מהותיות טענה או ת
  .סמסונג

 2013ביוני  6ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  סמסונגפרטים נוספים אודות עדכון והארכת תוקף הסכם ל   23
  ניה.). אזכור זה מהווה הכללה על דרך של הפ2013-01-058167(אסמכתא: 

, 7תיקון מספר אודות עקרונות ) 046006-01-2014(אסמכתא:  2014בפברואר  24שפרסמה החברה ביום  ראו דיווח מיידי   24
), אודות החתימה על הסכם סמסונג 2014-01-047740אסמכתא: ( 2014בפברואר  26ודיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

  רך של הפניה.הכללה על ד יםמהוו ים אלו. אזכורבנוסחו המתוקן
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הסכם עם סמסונג בדבר מינוי החברה למרכז שירות מורשה מטעם סמסונג, לצורך מתן שירותי תיקון  .4.8.2
 "ההסכם") -למכשירי טלפון ניידים ולטאבלטים מבית סמסונג ("המוצרים" ו

  אשר עיקריו כדלקמן: הסכם, התקשרה ב2015במרץ  16ביום 

יות נציג מורשה, לא בלעדי, מטעם סמסונג לאספקת שירותי תיקון החברה מונתה לה .4.8.2.1
 1במרכזי השירות המפורטים בהסכם בקשר עם המוצרים שתאריך ייצורם החל מיום 

  . בנוסף, הוענקה לחברה הזכות לפרסם עצמה כמרכז שירות מורשה. 2015במרץ 

מפורטים בהסכם, החברה נדרשת לעמוד ביעדי ביצוע (שעיקרם בעניין איכות השירות) ה .4.8.2.2
  אשר ימדדו ויפוקחו על ידי סמסונג על בסיס חודשי.

ההסכם מתווה הוראות וכולל תמורות בדבר שירות שינתן במסגרת אחריות היצרן  .4.8.2.3
("שירות/י אחריות") וכן הוראות בדבר שירות שאינו נכלל במסגרת אחריות היצרן לפיהן, 

ונג בקשר לשירותים שאינם בין היתר, החברה לא תהא זכאית להחזר הוצאות מסמס
  שירותי אחריות.

ההסכם כולל התחייבות של החברה לרכוש מסמסונג מלאי של חלקי חילוף שיספיק  .4.8.2.4
לתקופה מינימלית הקבועה בהסכם, כאשר סמסונג התחייבה לשפות את החברה בגין 

  עלות חלקי החילוף בהם נעשה שימוש במסגרת שירותי האחריות.  

ל החברה לשפות את סמסונג בגין כל טענה, נזק או הפסד ההסכם כולל התחייבות ש .4.8.2.5
) כל מעשה או מחדל של 1שיגרמו לה, כולל הפסד רווחים צפויים ונזק עקיף, בקשר עם: (

) הפרות קנין רוחני או סודיות שנטענות 2החברה, עובדיה או קבלניה תחת הסכם זה; וכן (
  ע"י צד ג' ושהפרה כאמור מגובה בראיות. 

הינו לשנה אחת כאשר כל צד רשאי להאריך את תקופת ההסכם בשנה  תוקף ההסכם .4.8.2.6
נוספת, בכפוף לתנאים מסוימים ולהסכמת סמסונג. כל צד רשאי לבטל את ההסכם 

נדרשת הודעה  -חודשים, ובמשך כל תקופת הארכה של ההסכם  3בהודעה מראש של 
  חודשים.  6מראש של 

חודשים ממועד חתימת ההסכם, החברה לא עמדה  6סמסונג רשאית לבטל את ההסכם: (א) אם לאחר 
 6חודשים במהלך תקופה של  4חודשים רצופים, או כל  3ביעדים מסוימים המפורטים בהסכם במשך 

חודשים; (ב) אם במהלך הערכה מוקדמת של מוכנות השירות של החברה, החברה לא תעבור בהצלחה 
ג) אם החברה תפר את ההסכם ולדעת סמסונג חודשים; ( 3את מבחני השירות, לאחר תקופת ריפוי של 

לא ניתן לתקן ההפרה; (ד) הפרה של סעיפים ספציפיים בהסכם; (ה) מעשה של החברה שעלול, לדעת 
סמסונג, להביך אותה או לפגוע במוניטין שלה; (ו) בכל מקרה של פשיטת רגל, מינוי כונס נכסים, פירוק 

  או חדלות פירעון של החברה.

ת לבטל את ההסכם אם סמסונג לא שילמה את התמורה המגיעה לחברה לאחר מתן החברה תהא רשאי
  ימים. 30התראה בת 

 הליכים משפטיים . 4.9

 2, כל התובענות הייצוגיות שהוגשו כנגד החברה שעילתם התגבשה לפני יום 2015בהתאם להוראות הסדר 
וגיות חדשות כנגד החברה ) נמחקו, ולא ניתן להגיש תובענות ייצ2015(מועד השלמת הסדר  2015במרץ 

  לעיל.  2.1.3.5 שעילתם התגבשה עד למועד האמור, כמפורט בסעיף

 לפרטים אודות בקשות לאישור הגשת תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגד החברה ואחרות במהלך תקופת הדוח
   .ג. בדוחות הכספיים .15ראה ביאור 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .4.10

, טאבלטים, סלולרייםמוביל במכירת טלפונים להמשיך להוות גורם י מרכז הציבה לעצמה כיעד החברה
את מערכת היחסים במסגרת זו תמשיך החברה לחזק ולהדק את . מתוצרת סמסונג אביזרים וחלקי חילוף

 ונספטפתיחת חנויות קותפעל לטיפוח המותג סמסונג על ידי  העסקית עם סמסונג המקומית והעולמית
אחריות מתן שירותי ו מעבדות שירות בחנויות הרשת ברחבי הארץת ספריתמיכת סמסונג, בבעיצוב ו נוספות

כמו כן פועלת  .על פי סטנדטים מחמירים ומהטובים בעולם ,היצרן למכשירי הסלולר כקבלן של סמסונג
י של החברה והן האתר היעודשדרוג החברה להרחבת פעילותה בתחום הסחר האלקטרוני הן באמצעות 

  באתרים יעודיים אחרים.

ועל חשבון יבואנים מקבילים, בין היתר  השואפת להגדיל את חלקה בשוק על חשבון מתחרי החברה
העונים לכלל פלחי האוכלוסייה, באמצעות המשך  סלולרייםטלפונים רחב של מגוון הספקת באמצעות 

השיווק למגזרים חדשים לרבות המגזר העסקי  ערוציוכן באמצעות הרחבת  הישירה המכירה ערוצי פיתוח
  .ומוסדות ממשלתים אירגוני צרכנות ,ומכירות ישירות לוועדי עובדים
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ע"י החשב  מושפורס יםמכרזשני ב, 2017 ובדצמבר  ביוליהחברה וזכתה כחלק מהאסטרטגיה השתתפה 
   משרדי הממשלה.  עובדי עבור  סלולרלאספקת מכשירי  הכללי של משרד האוצר

תציע החברה לפיו ") הוטהוט מובייל בע"מ (" חברת הסלולרבין החברה לבין הסכם נחתם  2017חודש מרץ ב
 "סאני מובייל".תחת המותג  הוט ותשווק ללקוחותיה שירות סלולרי מתקדם על גבי רשת הדור הרביעי של

של החברה  ברשת החנויות הלקוח את חווייתתשפר שיווק תכניות וחבילות סלולר להערכת החברה, 
שירותי  והאביזרים הנלווים, מכשיריםותאפשר מתן פיתרון סלולרי שלם ללקוחותיה שכולל הן את ה

  .חבילות תקשורתכן תיקונים וו אחריות

לביסוס המותג "סאני" כמותג מוביל הנותן מגוון רחב של מוצרים ושירותים בתחום פועלת בנוסף, החברה 
  י שלם ללקוחותיה.סלולרמתן פיתרון בדרך של , בין היתר הקניהר חוויית ופישבו פועלת החברה, תוך 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .4.11

במגזר  ואף להרחיב את נתח השוק שלהבתחום פעילותה מוביל בכוונת החברה לשמר את מעמדה כגורם 
    . בתחום הסחר האלקטרוניהעסקי ו

 דיון בגורמי סיכון  .4.12

  הינם כדלהלן: החברהה של גורמי הסיכון העיקריים הקשורים לפעילות

 סיכוני מקרו .4.12.1

 סיכונים פיננסים  .4.12.1.1

 דולר -חשיפה לשינויים בשער החליפין שקל חדש  )א(

מנגד החברה מחזיקה התחייבות החברה כלפי סמסונג הינה התחייבות דולרית. 
שינוי מהותי בשער . ומתקשרת בעסקאות אקדמה לרכישת דולרים דולרבפקדונות 

  אלו. והתחייבויות על ערכם השקלי של נכסים החליפין האמור יכול להשפיע 

  לצרכן המחירים במדד תנודותשיפה לח  )ב(

 מכיוון וזאת, לצרכן המחירים במדד משינויים הנובעים לסיכונים חשופה החברה
  .בישראל לצרכן המחירים למדד צמודותיא') הינן  השאגרות החוב (סדר

 המחירים מדדהצמדה ל, ללא ח"בש נקובהחברה  ללקוחותניתן ש האשראיבנוסף, 
   . לקוחותיה יתרות של הריאלי בערכן לירידההחברה  חשופה לפיכך. לצרכן

 תנאים כלכליים כללים בשוק  )ג(

ם בשוק, ירידה בהוצאות הצרכנים או תנאים כלכליים יתנאים כלכליים כללי
באופן מהותי על מכירות החברה, שכן ושלילית,  בצורהאחרים עלולים להשפיע 

'נוחות עלויות מוצרים ושירותים שהלקוחות נוטים לתופסם כ החברה משווקת
ומותרות' להבדיל מהוצאות 'נחוצות'. תנאים כלכליים עתידיים וגורמים אחרים, 

הצרכנים עלויות לרבות אמון הצרכנים וזמינות אשראי צרכנים, עלולים לצמצם את 
  או לשנות את הרגלי הצריכה של הצרכנים. 

 הפוליטי והביטחוני בארץ עלולה להביא לירידה בביקושהידרדרות במצב בהתאם, 
 סלולרובצריכה של מוצרי  בביקוש לשינוייםלהביא ו/או  סלולרובצריכה של מוצרי 

 ובכלל זאת להעדפת יצרניות סלולריות זולות ו/או דגמים מתקדמים פחות,
. אי יציבות גיאופוליטית החברה ובהתאם, עלולה להיות לה השפעה שלילית על

התנאים הכלכליים הכלליים  מדינות במזרח התיכון עלולה להשפיע אף היא עלב
  בשוק.  

 סיכונים ענפיים .4.12.1.2

 רגולציה ושינויי רגולציה   )א(

כפוף לקבלת רישיון סחר ממשרד התקשורת  סלולרייםיבוא לישראל של טלפונים 
הישראלי, בהתאם לפקודת הטלגרף והתקנות שהותקנו מכוחה. יתר על כן, על מנת 

בישראל נדרש היבואן להחזיק באישור סוג לגבי  סלולרייםבא ולמכור טלפונים ליי
אותם הוא מבקש לייבא לישראל. קבלת  סלולרייםכל אחד מדגמי הטלפונים ה

ית בנוגע לדגם אותו סלולראישור סוג כאמור מותנית באישור מטעם מפעיל הרשת ה
המוכר על ידי משרד היבואן מבקש לייבא, או לחילופין באישור סוג בינלאומי 

האמורים כרוכה  והאישור ןד"כ קבלת הרישיוב, כי יצויןהתקשורת הישראלי. 
בקיומו של הליך פרוצדוראלי בלבד, ולא מהווה חסם כניסה משמעותי לתחום. 

ביבוא , רפורמה שיזם משרד התקשורת להקלות לעיל 4.1.1.1 בסעיףכאמור 
וציוד קצה נלווה, אשר בכפוף לתנאים מסוימים, פטרה יבואנים  סלולרייםמכשירים 
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מהחובה לקבלת רישיון סחר ו/או אישור סוג. בין היתר כתוצאה מכך חל גידול 
בהיקף הפעילות והמכירות של יבואנים ומשווקים מקבילים בישראל של ציוד קצה 

עקיפין חלה "נגיסה" בהיקף המכירות י (לרבות מתוצרת סמסונג), ובהתאם בסלולר
של החברה וכן שחיקת מחירים. רגולציה החלה על תחום הטלפונים והאביזרים 

שלה, עלולה ליקר את הוצאות תחום הטלפונים  שינויו/או כל  סלולרייםה
ו/או להוזיל הוצאות של מתחרי תחום הפעילות, ובכך היא  סלולרייםוהאביזרים ה

  תוצאות הפעילות של התחום. עלולה להשפיע לרעה על 

 תחרות   )ב(

הטלפונים קיימת תחרות מתמדת בין היצרנים והיבואנים של המוצרים בתחום 
, שכן כל יצרן/יבואן מעוניין להגדיל את נתח השוק שלו אצל סלולרייםוהאביזרים ה

, ועל ידי כך להגדיל הקצה וצרכני ות, רשתות השיווק השונסלולרייםההמפעילים 
 והיבואנים היצרניםהחברה הם כל  מתחריזה,  בהקשרורווחיותו. את מכירותיו 

סלולר הפועלים בארץ. במידה וסמסונג תתקשה לפתח מוצרים  מוצרי של לישראל
חדשניים ו/או מכשירים מגוונים, תיתכן פגיעה מהותית בתוצאות פעילות החברה 

 להיותן שכן ההתפתחות בנושאים אלה הינה משמעותית ומהירה וכל יצרן מעוניי
  .ביותר החדשני המוצר את ולפתח בשוק דומיננטית טכנולוגיה מוביל

 ומשווקים יבואנים מול אל משמעותית תחרות עם החברה מתמודדת, לכך בנוסף
 בהמשך ועלולה, הובילה זו תחרות. סמסונג מתוצרת יסלולר קצה ציוד של מקבילים

 לשחיקה וכן, שלו ירותהמכ והיקף הפעילות תחום של שוק בנתח לירידה, להוביל
 ציוד של חוקי בלתי יבוא עם להתמודד נאלצת החברה, כן כמו. הקצה ציוד במחירי

 עם גם מתמודדת החברה סמסונג להסכם 7תיקון מספר  לאור. לארץ יסלולר קצה
  .סלולרייםה המפעילים מול אל תחרות

אביזרים התחרותי ו/או בנתחי השוק של החברה בתחום הטלפונים וה בכוחהרידה י
  החברה בתחום.   ותוצאותעלולה להשפיע שלילית על עסקי  סלולרייםה

 בכללותו סלולרייםשוק הטלפונים המצב תלות ב  )ג(

ו/או בביקוש למוצרים אלחוטיים  סלולרייםנסיגה בולטת בצמיחה בשוק הטלפונים ה
  בישראל, עלולה להשפיע באופן שלילי על עסקי החברה.

אופן ניכר בצמיחה המתמשכת של תעשיית הטלפונים הביקוש למוצרי החברה תלוי ב
בישראל נהנה בעבר מצמיחה  סלולריים. למרות ששוק הטלפונים הסלולרייםה

גבוהה, הרי שכיום הוא בעל שיעור חדירה גבוה מאוד. כיום, הצמיחה של שוק 
בישראל בכללותו והצמיחה של בסיס המנויים של ספקי  סלולרייםהטלפונים ה

  מן העבר.  הסלולר נמוכות

ו/או בביקוש למוצרים  סלולרייםרידה בולטת בצמיחה של תעשיית הטלפונים הי
  שלילי על עסקי החברה. באופןאלחוטיים, עלולה להשפיע 

  סלולרייםזיהוי שגוי של הביקושים לטלפונים   )ד(

בישראל מאופיין בחדשנות, בשינויי מוצר תכופים  סלולרייםמגזר הטלפונים ה
גיות רציפות, המאפשרים ללקוחות הקצה ליהנות ממגוון של ובהתפתחויות טכנולו

 סלולרייםיישומים עדכניים וחדשניים. דרישת השוק לחדשנות וליישומי טלפונים 
מתקדמים, הם בין הגורמים אשר מעודדים ומתמרצים את לקוחות הקצה להחליף 

  שלהם. סלולרייםולשדרג מעת לעת את הטלפונים ה

מתוצרתה של סמסונג אשר ישווקו על ידי  סלולרייםם התהליך הבחירה של הטלפוני
כאמור,  סלולרייםהחברה, כרוך בהערכה של דרישות ומגמות בשוק ביחס לטלפונים 

מאפייניהם ותכונותיהם. אם החברה או סמסונג לא יצליחו לצפות באופן מדויק 
מתוצרת סמסונג  סלולרייםמגמות טכנולוגיות ומגמות בשוק או אם הטלפונים ה

ו/או  החברהשהחברה תשווק בישראל לא יתאימו לדרישות השוק המקומי, הכנסות 
  להיפגע באופן מהותי.רווחיה עלולים 

 לקוחות אשראי  )ה(

סיכון האשראי לגבי חוב . אשראי הענקת תוך מתבצעות ללקוחותיה החברה מכירות
 לסיכוןחושף את החברה , בביטחונות מגובה אינו שברובו, הפתוח השוק לקוחות

 להשפיע עלולה לקוחותיה חובות של בגבייה החברה הצלחת אי .רמת סיכון גבוההל
רכשה החברה  הסיכון את למזער כדי. יה של החברההכנסות על לרעה מהותית

 באמצעות או לקוחותיהחלק מל קצרים אשראי ימי קבעהפוליסת ביטוח אשראי וכן 
  .אשראי כרטיסי באמצעותאו /ו במזומן גבייה
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 כסיה ומשיעור מס קנ  )ו(

, אביזרים וחלקי סלולרייםמכס המוטלים על טלפונים י מס קניה ושינוי בשיעור
חילוף שמייבאת החברה, עלולים להשפיע על רווחיות החברה בתחום הטלפונים 

במידה והמכס יסבור כי הנחות מסוימות שלקחה בנוסף, . סלולרייםוהאביזרים ה
קובלות, עלול צרכי המכס אינן מערך הטובין להחברה בחשבון בעבר לצורך קביעת 

  להוציא לחברה הודעת חיוב בסכום מהותי לתשלום חסר מיסי יבוא.

לצו תעריף  5פורסמה ברשומות הוראת שעה מס'  20.4.2017ביום כאמור לעיל, 
המכס והפטורים ומס קניה על טובין, לפיה בתקופה שתחילתה במועד הוראת השעה 

  . סלולרייםס הקניה על טלפונים , יבוטל מ31.12.2018וסיומה ביום 

בגין הנחות , מרשות המיסיםשקיבלה החברה  הודעת הגרעוןלפרטים אודות 
סמסונג, ואשר לטענת המכס אינן מהוות חלק מערך ממסוימות  שקיבלה החברה 

  . בדוחות הכספיים של החברה.4ג.  15ביאור ראו הטובין לצרכי מס 

 סלולריים השפעות הקרינה הבלתי מייננת מטלפונים  )ז(

סיכונים בריאותיים, ממשיים ולכאוריים, הקשורים בקרינה הבלתי מייננת שמקורה 
, עלולים להשפיע שלילית, על סלולריים, לרבות טלפונים סלולרייםבאמצעי תקשורת 

  ההכנסות ועל רווחיות החברה. 

בעולם נערכו מספר מחקרים שבחנו את ההשפעות הבריאותיות של טלפונים 
אתרי רשתות. כמה מן המחקרים הללו פורשו כמצביעים על כך אלחוטיים ו

גורמת להשפעות בריאותיות שליליות.  סלולרייםשהקרינה משימוש בטלפונים 
 סלולרייםדיווחים תקשורתיים טענו שתדירות פליטת רדיו מאתרי רשתות, טלפונים 

ולה ואמצעי תקשורת ניידים אחרים עלולה לעורר חששות רפואיים שונים וכן על
להפריע ולמנוע פעילות של מספר התקני רפואה אלקטרוניים, לרבות עזרי שמיעה 

  וקוצבי לב. 

שהחברה משווקת עונים על דרישות  סלולרייםלמיטב ידיעת החברה, הטלפונים ה
או  Specific Absorption Rateהחקיקה הנוגעת ל"שיעור הספיגה הסגולית" (

המפורסמת על ידי יצרני  SAR-רמת ה) המקובל. החברה נסמכת על SARבקיצור 
של טלפונים  SAR-, ולא מבצעת בדיקות עצמאיות של רמת הסלולרייםהטלפונים ה

  . סלולריים

י, סלולרטיפוס או דגם ראשוני של טלפון -ככל שאישורי היצרנים מתייחסים לאב
 סלולרייםהממשית של הטלפונים ה SAR-אין לחברה כל מידע באשר לרמת ה

, לרבות במקרה של תיקון טלפונים סלולרייםהחיים של הטלפונים ה במהלך מחזור
  .סלולריים

וכנגד שחקנים אחרים  סלולרייםמספר תביעות הוגשו, מחוץ לישראל, כנגד מפעילים 
בתעשייה האלחוטית, בטענה של השפעה בריאותית שלילית ובטענות אחרות 

עי תקשורת ניידים ומאמצ סלולרייםהקשורות לתדירות תשדורת רדיו מטלפונים 
אחרים ואליהם. החברה עלולה להיות מעורבת בהתדיינות משפטית עתידית 

  פוטנציאלית הקשורה לחששות בריאותיים אלה. 

בנוסף, אם יגדלו החששות הבריאותיים הנוגעים לקרינה הבלתי מייננת, אם 
מת יפורסמו ממצאים שליליים חדשים בנוגע לקרינה בלתי מייננת, או אם יימצא שר

גבוהה מזו הקבועה בסטנדרטים  סלולרייםהקרינה הבלתי מייננת מטלפונים 
, אזי הצרכנים עלולים להימנע מלהשתמש סלולריים(החוקיים) לגבי טלפונים 

בטלפונים ובד בבד עלולים המחוקקים והרגולטורים הרלוונטיים להטיל הגבלות 
ה עלולה להפסיד . כתוצאה מכך, החברסלולרייםנוספות על השימוש בטלפונים 

, וכן היא עלולה להוות מושא סלולרייםהכנסות עקב הפחתת השימוש בטלפונים 
ביטוח כנגד תביעות כגון אלה.  איןחברה ללתביעות בסכומים משמעותיים. יודגש כי 

לפיכך, תוצאה שלילית מנקודת מבטה של החברה, או פשרה, בנוגע לתביעה 
 סלולרייםסלולרייםילית של טלפונים הקשורה בטענה בדבר השפעה בריאותית של

, עלולה להשפיע שלילית, סלולרייםכנגד החברה או כנגד כל ספק אחר של שירותים 
  .החברהבאופן מהותי, על תוצאות הפעילות ועל המצב הפיננסי של 
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  לחברהסיכונים מיוחדים  .4.12.1.3

 ובתוקפו של ההסכם עימה תלות בסמסונג  )א(

חלקי החילוף היחידה של החברה ו םסלולרייסמסונג, היא ספקית הטלפונים ה
אחד מגורמי ההצלחה הקריטיים של החברה הינו קיומו של מקור  פעילות.בתחום ה

 סלולרייםאיכותיים וחדשניים. הטלפונים ה סלולרייםאמין וזמין להספקת טלפונים 
של סמסונג נתפשים כחדשניים, כאמינים, כבעלי סטנדרט עיצוב גבוה וכבעלי רמה 

תקדמת. החברה סומכת ובוטחת בקדמה הטכנולוגית, בחדשנות ובכוח טכנולוגית מ
של המותג סמסונג, כמו גם ביכולתה של סמסונג לייצר מגוון דגמי טלפונים 

  הפועלים בטכנולוגיות השונות.  סלולריים

, חלקי טאבלטים, סלולרייםשל טלפונים  היחידבלעדית ו יתאבדן סמסונג כספק
 עם סמסונג ו/או או אובדן ההתקשרות של החברהו/ רהלחב חילוף ואביזרים נלווים

 סמסונג בהסכם לרעה מהותי שינויו/או  העלאת מחירים משמעותית על ידי סמסונג
או אספקת יתר של מוצר ו/של סמסונג  מצדהמחסור ואי עמידה בביקושים  ו/או

או החמרת תנאי האשראי אותם מעניקה סמסונג לחברה, ו/מתוצרת סמסונג, 
  החברה.  עסקילהשפיע מהותית לרעה על  עלולים

עלולה לאבד את מעמדה כספקית בלעדית כתוצאה מביטולו של הסכם  החברה
 אי בנוסף. ביעדים עמידהכתוצאה מאי  או סמסונג או שינוי מהותי לרעה בתנאיו

 המתאפיין, בישראל יתסלולרה התקשורת שוק של בהתפתחויות סמסונג של עמידה
אי  וכן, סביבתית במודעות אף ולאחרונה תמידית טכנולוגית ובהתפתחות בחדשנות

להשפיע מהותית לרעה על  יםמתן מענה של סמסונג לתחרותיות הגוברת, עלול
  .למתחרים שוק נתחי איבוד תוך משמעותי לנזק הל ולגרוםהחברה, 

  בנקאי אשראיזמינות   )ב(

 מקבלת םסלולרייה והאביזרים הטלפונים בתחום השוטפת פעילותה מימון לצורך
או גורם פיננסי ( ים. ככל שהבנקלעיל 4.4.1בסעיף  כאמורים מבנק אשראי החברה

לא יעניק לחברה אשראי באופן הדרוש לפעילות זו, קיים חשש משמעותי  )אחר
הביא החברה בתחום פעילותה תיפגע באופן מהותי ביותר, דבר שעשוי ל שפעילות

השפעה מהותית  בעלצפוי להיות תרחיש כאמור  .תוקפו של הסכם סמסונג לערעור
לרעה על עסקי החברה, על תזרים המזומנים החזוי שלה, על השווי ההוגן של 

  נה.ועל כושר פירעו הפעילות

  קריסת מערכות מידע  )ג(

ה מרושתות בישראל באמצעות קווי תקשורת ייעודיים חברמערכות המידע של ה
עות רשת האינטרנט. לעסקי הקבוצה תלות גבוהה במערכות אלו. פגיעה בזדון ובאמצ

  .או תקלה בקנה מידה רחב עלולה להשפיע במידת מה על עסקי הקבוצה ותוצאותיה

 : של החברהלהלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון 

 מידת ההשפעה    
 

 גורמי סיכון
השפעה   

 גדולה
השפעה 

 וניתבינ
השפעה 

 קטנה

רו
ק

מ
כוני 

סי
  

חשיפה לשינויים בשער   סיכונים פיננסיים
   �  דולר-החליפין שקל חדש

חשיפה לתנודות במדד 
  המחירים לצרכן

 �  

  �  תנאים כלכליים כלליים בשוק

ם
פיי

ענ
ם 

כוני
סי

  �   רגולציה ושינויי רגולציה 

    �  תחרות 

   �   בכללותו סלולרייםשוק הטלפונים המצב תלות ב

   �  סלולרייםזיהוי שגוי של הביקושים לטלפונים 

  �    לקוחות אשראי

   �   שיעורי מס קניה ומכס

 �     סלולרייםהשפעות הקרינה הבלתי מייננת מטלפונים 

ם 
כוני

סי
ם

די
ח

מיו
   ובתוקפו של ההסכם עימה תלות בסמסונג  

�   

  בנקאי אשראיזמינות 
�   

  �    ות מידעקריסת מערכ
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  סאני תקשורת סלולרית בע"מ
  (לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ)

  הדירקטוריון דוח
  השהסתיימ שנה של לתקופה התאגיד ענייני מצב על

   7201 בדצמבר 31 ביום
 

 על הדירקטוריון דוח את להגיש מתכבד) "התאגידאו " "החברה: "להלן(סאני תקשורת סלולרית בע"מ  דירקטוריון

, מועד באותו השהסתיימשנה ול") הכספי המצב על הדוח תאריך"להלן: ( 2017 בדצמבר 31 ליום התאגיד ענייני מצב

  .  1970-ל"התש) ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות תקנותל 10 תקנהל בהתאם

 כספי דיווח לתקני בהתאם מוצגים") הכספיים הדוחות"להלן: ( 2017 בדצמבר 31 ליום המאוחדים הכספיים הדוחות

  .  2010-"עתש, שנתייםולתקנות ניירות ערך דוחות כספיים  )IFRS( בינלאומיים

  כללי   .1

 של בישראל המורשה כמפיץ החברה משמשת במסגרתו הסלולריים והאביזרים הטלפונים בתחום עוסקת החברה

: להלן( Samsung Electronics Co. LTD קוריאני הדרום התאגיד מתוצרת נלווים ואביזרים רייםסלול טלפונים

רי סלולקצה  ציוד מייבאת החברה זו במסגרת ).MNO'sבישראל ( יםיסלולר") ללקוחות שאינם מפעילים סמסונג"

ללקוחות השוק הפתוח וזאת  מוכרתו טאבלט מכשיריו רייםסלולמתוצרת סמסונג, לרבות טלפונים ואביזרים נלווים 

 המותג תחת הפועלתרשת חנויות  באמצעותמכירה ישירה וכן  , מפיצים וחנויות קצהלרשתותבאמצעות מכירה 

שירותי תמיכה החברה מספקת , של החברה ואתרי און ליין אחרים. בנוסף האינטרנטאתר באמצעות ו", סמסונג"

החברה מעניקה שירותי אחריות  כמו כן, .חלקי חילוף וכןסמסונג רי מתוצרת סלולקצה  לציודטכנית, תיקון ואחזקה 

בפרק  4.9.2לפרטים בדבר הוראות ההסכם ראו סעיף . 2015במרץ  16 יצרן מתוקף הסכם שנחתם עם סמסונג ביום

), אשר המידע האמור בו מובא 2015-01-058012(אסמכתא:  2015במרץ  23א' בדוח התקופתי וכן דיווח מיידי מיום 

  בדוח זה על דרך ההפניה.

  .חנויות 18 מונה" סמסונג" המותג תחת הפועלת, החברה שבבעלות החנויות רשתנכון למועד הדוח, 

 שלה המזומנים ותזרימי העצמי מצבה הכספי, הונה, פעילותה תוצאות, החברה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי  .2

"הוט מובייל"), לפיו (בהסכם שיתוף פעולה שיווקי עם חברת הוט מובייל בע"מ החברה התקשרה  2017 במרץ 1ביום 

תקדמים של הוט מובייל תחת שם המותג תקשורת סלולרית מ תשווק החברה באמצעות ערוצי ההפצה שלה שירותי

ות של ברשת החנוי הלקוח את חווייתתשפר שיווק תכניות וחבילות סלולר להערכת החברה,  הפרטי "סאני מובייל".

 שירותי אחריות והאביזרים הנלווים, מכשיריםהחברה ותאפשר מתן פתרון סלולרי שלם ללקוחותיה שכולל הן את ה

. בתקופת הדוח, למכר חבילות התקשורת כאמור לא הייתה השפעה מהותית על חבילות תקשורתכן תיקונים וו

  תוצאות פעילותה של החברה.

, לפיה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין 5הוראת שעה מס' פורסמה ברשומות  2017באפריל  20 ביום

וביל לירידה הביטול מס הקניה . 2018בדצמבר  31לפיה וזאת עד ליום  יבוטל מס הקניה על טלפונים סלולריים

. הפחתת המחירים כאמור (בין היתר), הביאה להערכת החברה טלפונים סלולרייםהמכירה של במחיר מיידית 

  בתקופת הדוח.  של החברהפעילותה  לחיוב על תוצאותעובדה שהשפיעה  ייה בביקושים,לעל

פרסם ראש מנהל המכס את עמדת רשות המסים לפיה לא ניתן לקבל החזר מס בגין יבוא  2017באפריל  24ביום 

ינו שולמו על נכון למועד הדוח על המצב הכספי, יתרת המלאי בגלפקודת המכס.  156טלפונים סלולריים מכח סעיף 

  אינה מהותית. ידי החברה מסי יבוא,

מניות ללא  32,902,600הוקצו  ההשלימה החברה הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף במסגרת 2017ביוני  20ביום 

) וזאת בתמורה 3כתבי אופציה (סדרה  32,902,600 -) ו2כתבי אופציה (סדרה  32,902,600ערך נקוב של החברה וכן 

בעקבות ההנפקה כאמור, חל שיפור משמעותי ביתרת ההון אלפי ש"ח, נטו).  89,617אלפי ש"ח ( 92,127ל לסך כולל ש

  העצמי של החברה ובשיעור ההון העצמי לסך נכסי החברה.

 8Galaxy ר מדגםסלולבסבב התיחור השני בקשר עם אספקת מכשירי החברה וזכתה השתתפה  2017ביולי  24ביום 

S 8+ -וGalaxy S אספקת עם בקשר השלישי התיחור בסבב השתתפה וזכתה החברה  2017 בדצמבר 18 וביום 

לאספקת מכשירי  יםמתוקף מכרזהתקיימו  התיחורים  ,A7 Pro  -ו Note 8, Galaxy S7  מדגמי רסלול מכשירי

מתוקף המכרזים . למכירות על ידי החשב הכללי של משרד האוצר ("המכרז") מור עבור משרדי הממשלה שפורססלול

   כאמור אין השפעה מהותית על היקף הכנסותיה ורווחיותה של החברה בתקופת הדוח.
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רווח תפעולי ללא פחת הכירה החברה , 2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימו שניים עשר החודשים של בתקופות

)EBITDA(  כמפורט בסעיף) המשקפים גידול של אלפי ש"ח  104,585להלן) בסך של  2.1ובנטרול הוצאה חד פעמית

  להלן.  2.1סעיף  הלפירוט בדבר תוצאות החברה בתקופות האמורות רא אשתקד. ההמקביל הלתקופ ביחס 124%-כ

לשנות את מדיניות שיטת החליטה החברה משיפור בתוצאות העסקיות ובמבנה ההון כתוצאה  2017בשנת 

. כתוצאה משינוי משיקולים מסחריים תשלום מראש התשלומים בגין יבוא מכשירים מסמסונג באופן שיתועדף

  .להלן 2.3השיטה ההון החוזר התפעולי של החברה גדל וגרם לקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ראה סעיף 
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  )ש"ח באלפי(הנתונים  הפעילות תוצאותהדירקטוריון להסברי   .12

  

שיעור   2017  

  השינוי

שיעור   2016

  השינוי

2015  
  הדירקטוריון הסברי

  771,987  17.0%   903,251   18.3%  1,068,440  שירותים וממתן ממכירות הכנסות

בעיקר  ,2015ו  2016לעומת השנים וכמויות המכשירים שנמכרו מכירות החל גידול בהיקפי  2017בשנת 

הכנסות מדגם ו  Galaxy Note 7בוטלה השקת  2016(בשנת   Galaxy Note 8 ימכשיר ות מהשקכתוצאה 
 2017באפריל  הורדת מס הקניהוהגדלת נתחי השוק ,   Galaxy Aם מסדרת מכשירי ,זה לא נזקפו לחברה )

   אטרקטיבי של מכשירים.גרמה לתמחור אשר 

  .  אשתקד, חל גידול בהקיפי המכר של חלפים, אביזרים ושירותבנוסף ביחס לתקופות מקבילות 

      )714,737(  13.5%  )810,912(  12.0%  )908,095(  שירותיםוה המכירות עלות

  במלאי הינו בהקבלה לשינויים בהיקפי המכירות של החברה.  שינויים בנטרול, הקניות בהיקפי השינוי  )693,874(  13.9%  )790,479(  11.9%  )884,864(  במלאי שינויים בנטרול, קניות

  )11,058(  9.9%  )12,151(  6.7%  )12,961(  ונלוות שכר

מהרחבת מצבת כ"א בתחום  נבע 2016שנת לעומת  2017בשנת והנלוות הגידול בהוצאות השכר 
יחידות שירות פתיחת  עקב והמעבדההלוגיסטיקה כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות ובתחום השירות 

מצבת  מהרחבתנבע  2015שנת לעומת  2016בשנת ונלוות  שכר בהוצאות הגידול .ברשת החנויות של החברה
 4.2.2, ראו סעיף .החברה של חנויותרשת הב שירות יחידות פתיחת עקב והמעבדה השירות בתחום כ"א

  חלק א' בדוח התקופתי.   -בפרק תיאור עסקי התאגיד 

  )9,930(  )14.0%(  )8,543(  1.0%  )8,631(  פחת והפחתות

כולל בעיקרו הפחתה של זיכיון סמסונג ובנוסף פחת בגין רכוש קבוע. עם השלמת הסדר החוב ביום  הסעיף
 עד הינו ההפצה זיכיון, הנהלת החברה הגיעה למסקנה כי אורך החיים הכלכלי השימושי של 2015במרץ  2

 של ההפחתה תקופת הותאמה מועד מאותו החל, זאת לאור). 2020(דצמבר  ההפצה הסכם תקופת לתום
   .ההסכם תקופת לתום עד ההפצה זיכיון

  3,700  )12.9%(  3,223  )67.5%(  1,047  עדכון הפרשה לאחריות 
ניתנת על ידי  2015במרץ  1שתאריך ייצורם החל מיום  האחריות בגין מכשירים 2015החל מחודש מרץ 

  סמסונג. בהתאם, חלה ירידה ביתרת ההפרשה לאחריות.

  )3,575(  )17.1%(  )2,962(  )9.3%(  )2,686(  ואחרות הוצאות 
, עלויות לוגיסטיקה ותפעול מעבדות שירות של הלוגיסטי מבנהה עלויות אחזקת בעיקרו כולל הסעיף

  החברה.

  

  

  גולמי רווח

160,345  73.6%  92,339  61.3%  57,250  

, ושיפור מגידול בהיקפי ההכנסות של החברה נבע  2016שנת לעומת  2017בשנת ברווח הגולמי  הגידול

שנת לעומת  2016בשנת ברווח הגולמי  הגידול. ברווחיות (בין היתר בשל שחיקת שער החליפין של הדולר)
  .מהגידול בהיקפי ההכנסות של החברהבעיקרו  נבע 2015

 מסמסונג שהקניות בשל העובדה הדולר של החליפין בשער לשינויים רגיש החברה של הגולמי הרווח כי יצוין
 קושי קיים, השוק כוחות ובשל ח"בש ונקובים נקבעים לרוב המכירה מחירי ואילו בדולר ומבוצעות נקובות

 -לעניין שינויים שער החליפין של הדולר ( הדולר בשער לשינויים בהתאם המכירה מחירי של עדכון לבצע
  ).    , להלןסעיף הוצאות מימון הרא

  7.4%    10.2%    15.0%  מהמכירות גולמי רווח שיעור

    )35,674(  13.4%  )40,449(  17.8%  )47,633(  ושיווק מכירה הוצאות

  )17,437(  %14.2  )19,911(  14.7%  )22,839(  ונלוות שכר

בחנויות לרבות  כ"אנבע מגידול במצבת ות המקבילות התקופלעומת  2017בשנת  בהוצאות השכר הגידול
 ותת הדוח לעומת התקופוחנויות נוספות וכן מתשלומי עמלות מכירה בהיקף גבוה בתקופ  ן שלפתיחת

  חלק א'.   -בפרק תיאור עסקי התאגיד  4.2.2, ראו סעיף דאשתק ותהמקביל

  )8,090(  17.2%  )9,481(  11.8%  )10,602(  חנויות (כולל פחת) ואחזקת שכירות
החנויות תיחת פ, נבע מהמקבילות התקופות לעומת 2017בשנת  חנויות ואחזקת שכירות בעלויות הגידול

  .2015 -ו 2016הנוספות אשר התווספו לחנויות שהופעלו על ידי החברה בשנים 

  )3,400(  )21.8%(  )2,660(  )7.1%(  )2,470(  נטו, שיווק, פרסום
על פרסום האחראית הפכה , סמסונג 2013בספטמבר  30החל מיום  סמסונגלהסכם  6לתיקון מספר בהתאם 

  החל מאותו מועד החברה נושאת בעיקר בעלויות קידום מכירות. . המוצרים בשוק הישראלי

  )6,747(  24.5%  )8,397(  39.6%  )11,722(  אחרות
והינו מושפע והמכירה הסעיף כולל בעיקרו עמלות כרטיסי אשראי, הובלות ללקוחות ועלות מוקדי שירות 

בשל ( עיקר הגידול בתקופת הדוח נובע מעלות עמלות סליקה  באופן ישיר מהיקף המכירות של החברה.
  ועלות מוקדי שירות והמכירה )היקפי הסליקה 

  4.6%    4.5%    4.5%  מהמכירות שיעור
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שיעור   2017  

  השינוי

שיעור   2016

  השינוי

2015  
  הדירקטוריון הסברי

  

    )16,011(  )5.8%(  )15,084(  19.3%  )18,000(  וכלליות הנהלה הוצאות

  )7,897(  0.3%  )7,918(  15.0%  )9,109(  ונלוות שכר

כולל תשלום (עלות שכרו מבעיקר  ונבע 2016שנת לעומת  2017בשנת הגידול בהוצאות השכר והנלוות 
(תקופת הודעה מוקדמת)  תהיוצא יתהמנכ"לשל י"ר דירקטוריון החברה ומזקיפת שכרה של מבוסס מניות) 

בפרק  4.3.2בחברה, ראו סעיף  כ"אלמידע בדבר התפתחות מצבת  . במקביל לשכרו של המנכ"ל הנוכחי
  חלק א' בדוח התקופתי.   -תיאור עסקי התאגיד 

  )2,292(  )34.3%(  )1,506(  )10.3%(  )1,351(  שירותים מקצועיים
ו  2017בשנים  הקיטוןשירותים מקצועיים כוללים בעיקרם שכ"ט של עורכי דין ורואה החשבון של החברה 

  נצרכו.שהיקפי השירותים (בעיקרם משפטיים) ה משמעותית של נבע מהפחת 2015לעומת שנת  2016

    )1,536(  3.8%  )1,595(  5.9%  )1,689(  משרד ומחשוב אחזקת שכירות,

  )4,286(  )5.2%(  )4,065(  43.9%  )5,851(  מסופקים ואחרותביטוחים, חובות 
הפרשה לחובות מסופקים, שכר דירקטורים, הסעיף כולל בעיקרו עלויות ביטוח (אלמנטרי ואשראי), 

  נובע בעיקרו מהפרשה לחובות מסופקים. 2017הגידול בשנת  אחזקת רכב ואחרות.

    2%    1.7%    1.7%  שיעור מהמכירות

  -    -    )2,860(  הוצאות אחרות

תביעה על ידי בעל התפקיד שמונה מטעם מחזיקי אגרות החוב במסגרת הוגשה  2017במהלך חודש יוני 
כנגד דירקטורים ונושאי משרה לשעבר  ,הסדר הנושים שבין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב של החברה

בחברה, כנגד מעריכי שווי וכנגד חברת הביטוח אשר ביטחה את אחריותם המקצועית של הדירקטורים 
ת המשפט, כלפי בעל התפקיד לממן הוצאות ותשלומי אגרה לבי התחייבות לחברהונושאי המשרה לשעבר. 

מיליון  1.4 -סך של כהחברה שילמה ת התביעה, בסמוך למועד הגש .מיליון ש"ח 3לסך מקסימאלי של עד 
תה השניה של האגרה תשולם בסמוך לפני הדיון הראשון ימחצוש"ח, המהווה מחצית מסך האגרה הנדרשת 

   מיליון ש"ח. 2.9 -בסך של כחד פעמית . בהתאם, הכירה החברה בהוצאה בתביעה, ככל שאכן יתקיים

ותפסק לטובת התובע תמורה במסגרת התביעה האמורה, זו יודגש כי על פי הוראות הסדר הנושים, ככל 
תשמש תחילה לכיסוי הוצאות התביעה לרבות האגרה ששולמה על ידי החברה, משמע הסך האמור יושב 

  לחברה.

    5,565  561.4%  36,806  149.6%  91,852  רווח תפעולי

    0.07%    4.1%    8.6%  מהמכירות שיעור

EBITDA  101,725  118.3%  46,605  178.5%  16,734  
כולל הוצאה חד פעמית שאינה מיוחסת לפעילות  2017בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ב  EBITDA -ה

  אלפי ש"ח.    2,860השוטפת של החברה בסך של 

  אלפי ש"ח. 104,585לתקופה האמורה בנטרול הוצאה חד פעמית זו הסתכמה לסך של  EBITDAה   2.17%    5.16%    9.5%  מהמכירות שיעור

  )32,129(  )46.7%(  )17,129(  119.8%  )37,651(  הוצאות מימון, נטו
חוב, וכן הפרשי שער ועלויות אשראי  אגרות בגין הצמדה והפרשי נכיון, המימון, כוללים ריבית הוצאות

  . דוקומנטרי ואחרות, כמוצג להלן

  )20,933(  )18.8%(  )17,001(  )9.2%(  )15,444(  חוב אגרות בגין

הוצאות  .בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבי בו הונפקונזקפות , בגין אגרות חוב (סדרה יא')הוצאות מימון 
הצמדה (ככל ורלוונטי). למידע בדבר תנאי אגרות החוב (סדרה יא')  והפרשי נכיון, המימון כוללות ריבית

  הכספיים. . ב. בדוחות9ביאור העיקריים ראו 

  )645(    4,673    )16,256(  שער, נטו הפרשי

עלה  2015ת . בשנבהתאמה 1.5% ו 9.8%ירדו  שערי החליפין של הדולר בשיעורים של   2016ו  2017בשנים 
. התחייבותה של החברה כלפי סמסונג נקובה בדולר ולפיכך 0.3%של ר שער החליפין של הדולר בשיעו

ם אשר הוחזקו רושמת החברה התאמות בגין הפרשי שער (נטו מהפרשי שער שנצברו בגין פיקדונות כספיי
בדולר) בתקופות האמורות. החברה מבצעת עסקאות אקדמה כחלק מפעולותיה להפחתת סיכון שער 

 2.3 שלרשמה החברה רווח  2016בשנת  ₪,מיליון  15.4רשמה החברה הפסד של   2017בשנת  החליפין.
  ש"ח בגין עסקאות האקדמה. מיליון 

  )10,551(  )54.5%(   )4,801(  24.0%  )5,951(  ואחרות, נטו דוקומנטרי בגין אשראי
, עמלת הערבות ואשראי כספי שהועמד ע"י הבנקים כוללת בעיקרה עלויות אשראי דוקומנטריההוצאה 

 , וכן הפרשי הצמדה וריבית בגין יתרת החוב למס הכנסה)2017ביוני  30(עד ליום שהועמדה על ידי לפידות 
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שיעור   2017  

  השינוי

שיעור   2016

  השינוי

2015  
  הדירקטוריון הסברי

שווי הוגן של התחייבות  כוללת בנוסף התאמתההוצאה  2015בשנת  .) 2017 יוני(עד מועד פירעונה הסופי, 
  .(עד למועד סווגה כרכיב הוני) ללפידותבגין כתבי אופציה שהוקצו 

  575,660    -    -  נושים הסדר אגב חוב ממחילת רווח
 גריעת, החברה של החוב אגרות כלל גריעת בעקבות רווח לחברה נוצר 2015 שנת של הראשון הרבעון במהלך

 בתקופת שהוכר רווח לחברה נוצר הוגן לשווי בהתאם החוב הסדר רכיבי והכללת פרטנר במניות ההשקעה
  .הכספיים . ג. בדוחות9ביאור  ראה .הדוח

 השקעה של הוגן לשווי התאמת

  בפרטנר
343    509    )87,876(  

מניות), הסך המוצג מהווה התאמה  319,081מימשה החברה את כלל החזקותיה במניות פרטנר ( 2017בשנת 
  לשווי ההוגן בגין ההשקעה. 

    -    486    -  הכנסות אחרות

  ההוצאות כוללות מיסים שוטפים ועדכון מיסים נדחים.  )4,000(    -    )12,807(  ההכנסה על מיסים

    457,220    20,672    41,737   נקי ורווח כולל אחררווח 

  
  



 6 - עמוד  |  ב
 

 

  )"חש באלפי(הנתונים  הכספי למצב הדירקטוריון הסברי  .22

  

  

  31.12.2017  31.12.2016  31.12.2017  
 מסך %   סכום  :העיקריות היתרות בדבר פירוט

   הנכסים
 מסך %   סכום

  הנכסים

    שוטפים נכסים

מזומנים, פקדונות ומזומנים 
  המוגבלים בשימוש

  . זה לדוח 2.3 סעיףראה בדבר השינוי בהיקף המזומנים, הפיקדונות והמזומנים המוגבלים בשימוש לפירוט   24.0%  74,512  26.6%  107,093

 מקנה שהחברה האשראי ובתנאי החברה של הלקוחות ביתרותחלו שינויים מהותיים  לא 2017בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום   31.5%  97,821  24.3%  97,780  לקוחות
   .ללקוחותיה

בעקבות החלטת החברה לשנות אשר שולמו לסמסונג ₪ ) מיליון  41.6כוללת בעיקרה מקדמות ( בסך של  2017בדצמבר  31היתרה ליום   7.1%  22,002  15%  60,108  חייבים ויתרות חובה
  .בגין יבוא מכשיריםאת מדיניות שיטת התשלומים לסמסונג לתשלום מראש 

עיכובים שהיו באספקות מלאי מאת סמסונג במהלך רקע  עלביתרת המלאי משמעותי  קיטון חל 2016בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום   19.5%  60,557  23.7%  95,170  מלאי
. לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, סופקו הזמנות על ידי סמסונג באופן שהיקף המלאי גדל לרמתו 2016הרבעון האחרון של שנת 

  ימי מלאי.  50לשמר רמת מלאי ממוצעת שלא תעלה על הינה החברה  למדיניות החברה. יצוין כי מדיניותהממוצעת בהתאם 
    נכסים לא שוטפים

השקעה במניות פרטנר בשווי הוגן 
  דרך רווח והפסד

-  -  5,893  1.9%  
  אלפי ש"ח.  6,236מניות) בתמורה לסך של  319,081בתקופת הדוח מימשה החברה את כלל החזקותיה במניות פרטנר (

 השיפורים את וכן החברה של הלוגיסטי והמערך החברה משרדי את הכולל החברה שבבעלות המבנה את בעיקרו כולל הקבוע הרכוש  5.7%  17,764  4.3%  17,454  נטו, קבוע רכוש
השינויים ברכוש הקבוע נובעים מהשקעה שבוצעה בחנויות נוספות של החברה בניכוי פחת  .החברה ידי על המופעלות בחנויות במושכר
  שהוכר.

זכיון ההפצה מופחת עד לתום  .בתקופה היתרה מהפחתת נובע סמסונג) לזיכיון (המתייחסים מוחשיים הבלתי הנכסים ביתרת השינוי  10.0%  31,024  5.8%  23,324  נכסים בלתי מוחשיים 
  )2020בדצמבר  31תקופת הסכם ההפצה ( 

    שוטפות התחייבויות

   .בהתאם לאישור שניתן לחברה מאת תאגידים בנקאיים לנצל אשראי במתכונת של אשראי כספי (לביצוע תשלומי יבוא)      17.9%  )71,863(  אשראי מתאגידים בנקאיים 

 31ביוני וביום  30, אשר משולמות בשני תשלומים שווים ביום ')יא(סדרה  החוב אגרות בגין השוטפות לחלויות מתייחסת היתרה  3.2%  )10,000(  2.5%   )10,000(  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב 
  בדצמבר. 

בעקבות החלטת החברה לשנות את מדיניות  שיטת . בעיקרה את התחייבות החברה כלפי סמסונג כוללת שירותים ונותני הספקים יתרת  36.5%  )113,319(  5.0%  )20,088(  ספקים ונותני שירות
  .2017בדצמבר  31התשלומים לסמסונג לתשלום מראש בגין יבוא מכשירים חל קיטון משמעותי ביתרת הספקים ליום 

 השומות לצווי בנוגע, המיסים רשות עם 2013 בדצמבר 23 ביום שנחתם שומה סדרהמ נבעה 2016בשנת התחייבות בגין מיסים שוטפים   4.7%  )14,558(  -  -  התחייבויות בגין מסים שוטפים
הגיעה החברה להסכמות עם רשות המסים לפיהן החברה  2017במרץ  1ביום . 2008-2010-ו 2004 השנים בגין המיסים רשות שהוציאה

מיליון ש"ח. במקביל רשות המסים שחררה והשיבה לחברה את כלל מניות פרטנר אשר שועבדו לטובת רשות  10סך כולל של חוב  בפרעה 
  החברה את יתרת חובה מתוקף הסדר שומה זה.   פרעה  2017ביוני  29המיסים. ביום 

    התחייבויות לא שוטפות

מיליון ש"ח מסך יתרת  10. מוצגת נטו מנכיון אשר מופחת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית') יא(סדרה  החוב אגרת בגין ההתחייבות  38.6%  )119,954(  30.2%  )121,314(  אגרות חוב 
  אגרות החוב סווגו כחלויות השוטפות במסגרת התחייבויות השוטפות. 

  (התחייבות בגין מיסים שוטפים)ראה לעיל.   2.9%  )9,095(    -  שוטפים  התחייבויות בגין מסים

     הון

  ומהרווח הנקי בתקופה.. לדוחות הכספיים)  .א. 16 מתמורת ההנפקה שבוצעה בתקופת הדוח (ראה ביאורבהון העצמי  הגידול  8.4%  26,042  39.1%  157,266   הון
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 מימון ומקורות נזילות  .32

  סחירים ערך וניירות מזומנים שווי, מזומנים יתרות

 )בשימוש המוגבלים מזומנים(לרבות  מזומנים ושווי מזומנים יתרות לחברה 2017בדצמבר  31ליום  נכון

בדצמבר  31נכון ליום "ח ש אלפי 74,512 של לסך בהשוואה וזאת"ח, ש אלפי 107,093 של בסך ופיקדונות

 בשימוש המוגבלים ומזומנים פיקדונות, מזומנים ושווי מזומנים . להלן פירוט בדבר השינוי ביתרות2016

  בתקופת הדוח:

   שוטפת מפעילות תזרים

 115,360 של לסך הסתכמו 2017בדצמבר  31בשנה שנסתיימה ביום  שוטפת ששימשו לפעילות נטו המזומנים

וחייבים ויתרות חובה  ספקים ,(מלאי, לקוחות התפעולי החוזר הוןלהשקעה ב שימש בעיקר זה סך. ח"ש אלפי

החברה לשנות את מדיניות שיטת התשלומים לסמסונג כתוצאה מהחלטת אלפי ש"ח וזאת  164,233 של בסך) 

והגדלת הגדלת היקפי המלאי לרמתו הממוצעת בהתאם למדיניות  לתשלום מראש בגין יבוא מכשירים

מתוקף אלפי ש"ח  23,896מתוכם אלפי ש"ח ( 36,420 של בסך מסים תשלומי. כמו כן בצעה החברה החברה

  ).הכנסה מס עםבגין שנים עברו  שומה הסכם

 28,893של  לסך הסתכמו 2016בדצמבר  31 ביום בשנה שהסתיימה שוטפת מפעילות שנבעו נטו המזומנים

אלפי ש"ח  45,959 של בסך החברה של נטו, התזרימי התפעולי מהרווח בעיקרו נבע זה סך. ח"ש אלפי

 תשלומי בניכוי"ח, ש אלפי 16,545 של בסך) נטו(מלאי, לקוחות וספקים,  התפעולי החוזר ההוןומהקטנת 

  ). הכנסה מס עם שומה להסכם"ח (בהתאם ש אלפי 18,430 של בסך מסים

 48,736של  לסך הסתכמו 2015בדצמבר  31 ביום בשנה שהסתיימה שוטפת שנבעו מפעילות נטו המזומנים

 מסים תשלומיבניכוי  ש"ח אלפי 42,509 של בסך התפעולי החוזר ההון מהקטנת בעיקרו נבע זה סך. ח"ש אלפי

  החברה. של התזרימי נטו התפעולי וכן מהרווח"ח ש אלפי 6,513של  בסך

  השקעה מפעילות תזרים

 21,235 בסך של הסתכמו 2017בדצמבר  31 ביום בשנה שהסתיימההשקעה  שנבעו מפעילותנטו  המזומנים

"ח  שאלפי  16,862 של בסך בשימוש המוגבלים והמזומנים הפקדונות מהקטנת ובעיקר נבע  זה סך"ח. שאלפי 

  .ש"חאלפי  6,236 בסך של פרטנר מניות ממכירת ומתמורה

 4,669הסתכמו בסך של  2016בדצמבר  31המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בשנה שנסתיימה ביום 

אלפי ש"ח  6,289והמזומנים המוגבלים בשימוש בסך של סך זה שימש בעיקרו להגדלת הפקדונות  .אלפי ש"ח

אלפי ש"ח   3,220אלפי ש"ח. מנגד לחברה נבעו מזומנים בסך של  1,630ולהשקעה ברכוש קבוע בסך של 

  מתמורה ממכירת מניות פרטנר.

 22,050 בסך של הסתכמו 2015בדצמבר  31 ביום בשנה שהסתיימהפעילות השקעה ששימשו לנטו  המזומנים

 אלפי ש"ח 18,291 של בסך בשימוש המוגבלים ומזומנים פקדונותלגידול ב בעיקר שימש זה סך"ח. י שאלפ

  "ח. אלפי ש 4,288 של בסךולהשקעה ברכוש קבוע 

  מימון מפעילות תזרים

 146,468 בסך של הסתכמו 2017בדצמבר  31 ביום בשנה שהסתיימה מימוןפעילות מ שנבעונטו  המזומנים

אלפי ש"ח וכן מהעמדת אשראי  89,617נבע מתמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה בסך של . סך זה "חשאלפי 

אלפי ש"ח  14,083מנגד שילמה החברה סך של  .אלפי ש"ח 71,863כספי על ידי תאגידים בנקאיים בסך של 

  בגין פרעון קרן וריבית אג"ח סדרה יא'.

 14,286 בסך של הסתכמו 2016בדצמבר  31 ביום בשנה שהסתיימה מימוןפעילות ל ששימושנטו  המזומנים

(כולל פדיון מוקדם בסך של  קרן וריבית אגרות החוב לפרעון שימשאלפי ש"ח  17,662של  סך"ח. שאלפי 

אלפי  1,404וכן נגרע סך של אלפי ש"ח שימש לתשלום עמלת ערבות ללפידות  7,312סך של  ,אלפי ש"ח) 3,312

ומנגד התקבלה תמורה בגין מימוש כתבי אופציה בסך של יילקס ויז'ן. ש"ח אגב פירוקה של חברת הבת סק

  . אלפי ש"ח 12,092

 3,984 של בסך הסתכמו 2015בדצמבר  31 ביום בשנה שהסתיימהנטו ששימשו לפעילות מימון  המזומנים

   .חוב אגרות בגין ריבית לתשלומי שימש זה סך"ח. אלפי ש

  החברה של האשראי תוומסגר שוטפת פעילות מימון

  . החברה של השוטפת הפעילות לצורך מחויבת הינה בנקאי גוף ידי על דוקומנטרי אשראי העמדת

 -של החברה שוטפת ה הלמימון פעילותמאת בנקים  אשראי, מאושר לחברה 2017בדצמבר  31נכון ליום 

החברה פיקדונות כספיים מעמידה להבטחת האשראי, אלפי ש"ח.  340,000, בהיקף של פעילות סחר חוץ

על לטובת הבנקים שעבוד  נרשםמהאשראי שנוצל בכל אחד מהבנקים, בהתאמה. בנוסף  20%בשיעור של 

יתרת חוב הלקוחות, על המלאי של החברה, על זכויות החברה לקבלת כספים בגין שוברי כרטיסי אשראי, 

. (ראה םביניהיר את מערכת היחסים הסכם פארי פאסו המסד נחתם הבנקים  בין .מסמכים ושטרות סחירים

  ).2017בדצמבר  31א לדוחות הכספים של החברה נכון ליום  10בנוסף ביאור 
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שהעמידו הבנקים לחברה בפועל, הסתכמה בסך של דוקומנטרי האשראי , יתרת ה2017בדצמבר  31נכון ליום 

 8,527 -הסתכמה ב ערבויותרת האלפי ש"ח בגין אשראי ספקים בפועל) וית 13,743אלפי ש"ח (סך של  37,035

 71,863יתרתו הינה  2017בדצמבר  31נושא ריבית שנכון ל הועמד לחברה אשראי כספי  ,בנוסף ש"ח. אלפי

 אלפי ש"ח.

כמו כן, נכון למועד אישור דוח זה, לחברה מסגרת אשראי ספקים שניתנת לה על ידי סמסונג בהיקף של 

  ימים ממועד הנפקת שטר המטען. 60אלפי דולר, בתנאי אשראי של  15,000

  : 2017בדצמבר  31ליום  נכון החברה של אגרת החוב יתרתפירוט בדבר  להלן

  
  שוטפות התחייבויות

  צמודות לא יתרות  מדד צמודות יתרות

  ח"ש אלפי
 ריבית% 

  משוקלל
 ריבית% 

  ח"ש אלפי  אפקטיבית
 ריבית% 

  משוקלל
 ריבית% 

  אפקטיבית
  -  -  -  12.21  2  131,314   סחירות חוב אגרות

  

   בתאגיד אזהרה סימני  .3

 דוחות לתקנות) 14)(ב(10 בתקנה כמשמעם, האזהרה מסימני אחד בחברהמתקיים  לא, 2017בדצמבר  31נכון ליום 

  . ומידיים תקופתיים

  ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה  .4

 הדירקטוריון הסברי  4.1

 השוק סיכוני ניהול על האחראי  4.1.1

 לפרטים .החברה של הכספים ל"סמנכ, רון ששון מר הינו בחברה הסיכונים ניהול על האחראי

  . זה לדוח' ד לחלק א26 תקנה ראו, הכספים ל"סמנכ אודות

 התאגיד חשוף אליהם השוק סיכוני  4.1.2

  :כדלקמן שונים שוק לסיכוני החשופ החברה

  חליפין שער סיכוני  (א)

 עלות( החברה של המלאי רכישות .ההצגה מטבע גם וכך, ח"ש הינו החברה הפעילות מטבע

 החברה של המזומנים שתזרימי באופן, בדולר יםנקוב שלה הספקים יתרת ועיקר) המכר

 להיות עלולים החברה של העצמי והונה הפעילות תוצאות, כך בשל. מטבע לסיכוני חשופים

  . ח"ש/דולר החליפין בשער משינויים מושפעים

   ריבית סיכוני  (ב)

 משתנים ריבית שיעורי הנושאים בנקאי ואשראי חוב אגרות - מזומנים תזרימי סיכון

 בשינוי מלוות שאינן ריבית שיעורי שינוי בגין מזומנים תזרימי לסיכון החברה את חושפים

 בפיקדונות משקיעה החברה כן כמו. הפיננסיים המכשירים של ההוגן בשווי מקביל

 בישראל המוניטרית הריבית בשערי השינויים כן ועל בישראל בבנקים שבועיים/יומיים

  .ריבית שיעוריב שינוי בגין מזומניםה תזרימיעל  ישפיעו

 ריבית נושאות החברה של הפיננסיות התחייבויותיה כלל, 2017 בדצמבר 31 ליום נכון

  .התחייבויות בגין מריבית הנובע מזומנים תזרימי סיכון לחברה אין ולפיכך קבועה

  אשראי סיכון  (ג)

 יעמוד לא) לקוח דוגמת( פיננסי למכשיר נגדי שצד לסיכון מתייחס אשראי סיכון

 המאושרת אשראי מדיניות קיימת לחברה. לחברה הפסד ויגרום בהתחייבויותיו

 של ואף ההנהלה של שוטף בפיקוח נמצאת האשראי לסיכוני והחשיפה ללקוחותיה

 וכוללת משמעותית בצורה מפוזרות והלקוחות החייבים יתרות. החברה דירקטוריון

  .מייצג אשראי דירוג להן ולהם אין ועסקים יחידים

 מסחריים בבנקיםנכון למועד הדיווח  מוחזקים הקבוצה של המזומנים ושווי המזומנים

  .מובילים ישראליים

   



 9 - עמוד  |  ב

 

 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק   .314.

 לוא הושתתו ונקבעו על ידי דירקטוריון החברה. סיכוניםהסיכונים  של הכולל לניהולם העקרונות

אמונה על הפיקוח השוטף ועל  הכספים מחלקת .נזילות וסיכון אשראי סיכון, שוק סיכוני כוללים

עריכת דוחות מעקב  וזאת באמצעות החברה לפעילויות הקשורים הפיננסיים ניהולם של הסיכונים

  . ועוצמתם רמתם לפי החשיפה הכוללים ניתוח של מידת פנימיים

חשבונאיות הקיימות והאופן בו הכלכליות והחשיפות ההחברה מבצעת הערכות תקופתיות לגבי 

. וזאת בין היתר בהתייחס למגבלות שחלות על החברה, בעיקר במהלך תקופת הדוח ניתן למזערן

 בנוגע לסיכוני השוק אליהן היא חשופה. ןבכלל זה, החברה נוקטת במדיניות שלהל

באמצעות התאמה מטבעית ככל שניתן בין אמצעי התשלום של החברה  מטופליםוני המטבע סיכ

החלה החברה לבצע הגנות של  2016החל מהרבעון הראשון של שנת לבין התחייבויותיה לספקיה. 

   חשיפת המט"ח באמצעות התקשרות בעסקאות אקדמה.

ם בבנקים מסחריים בישראל. החברה מושקעים בפקדונות יומיים ושבועיי ם שלמזומניהמרבית 

המעקב והניהול של יתרות אלו נעשה באופן יומיומי על ידי מחלקת הכספים של החברה ובפיקוחו 

 המזומנים של החברה החברה עורכת מעקב שוטף אחר תזרים, לכך של סמנכ"ל הכספים. בנוסף

   . מזומניםה של תזרימיצפי בפועל ועל 

 כל קבלת ועם שוטף באופן (בעיקרם לקוחות) חייבים יתרות בגין אשראי הערכות מבצעת החברה

עבור כל . לקוחות חובות כנגד בטחונות העמדת דורשת החברה נדרש וכאשר חדש משמעותי לקוח

בהתאם להיקפי הפעילות מול הלקוח  אחד מלקוחותיה של החברה נקבעה מסגרת אשראי

ות לשינוי רק באישורו סמנכ"ל מסגרות אלו ניתנובהתאם לרמת הסיכון אותו אמדה החברה. 

הכספים או מנכ"ל החברה. הפיקוח השוטף על חשיפת האשראי מבוצעת באופן שוטף על ידי 

 חריגות חייבים יתרות בוחנת החברהסמנכ"ל הכספים ובאופן תקופתי על ידי מנכ"ל החברה. 

ספק לגבי קיים  לדעתה אשר לחובות נאותות הפרשות כוללים הכספיים והדוחות שוטףבאופן 

בנוסף החברה התקשרה עם חברת ביטוח בפוליסת ביטוח אשראי . גבייה ברי אינםגבייתם או ש

 פיזור לאור, החברה הנהלת להערכתבמטרה להפחית באופן משמעותי את סיכון האשראי. 

  .אשראי סיכוני של משמעותי ריכוז אין, כיום הקיים הרב החייבים

  ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר איכותי דיווח  4.2

  שוק לסיכוני רגישות מבחני  .124.

 רגישים אשר הכספי המצב על הדוח לתאריך החברה של הפיננסיים המכשירים פירוט להלן

 פעמים מספר יוצגו שונים שוק לסיכוני הרגישים המכשירים. בהם הכרוכים השוק לסיכוני

  . מהסיכונים אחד לכל הרגישות לניתוח בהתאם

 מבחני ביצעה החברה, ומידיים תקופתיים דוחות לתקנות השנייה התוספת להוראות בהתאם

  .רגישים" "מכשירים של ההוגן השווי על המשפיעים סיכון בגורמי לשינויים רגישות

  .ש"ח) באלפימבחני רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן (  4.2.1.1

 מכשיר רגיש
 רווח/(הפסד) מהשינויים

 שווי הוגן
 רווח/(הפסד) מהשינויים

0.2% 0.1% 0.1%- 0.2%- 

 383 191 )191,377( )191( )383( התחייבויות -אגרות חוב 

  383  191  )191,377(  )191(  )383(  "כסה

  )ח"ש באלפי(שקלית ריאלית  ריבית בשיעורי לשינויים רגישות מבחני  4.2.1.2

 מכשיר רגיש
 רווח/(הפסד) מהשינויים

 שווי הוגן
 רווח/(הפסד) מהשינויים

10% 5% 2% 2%- 5%- 10%- 

 )19,138( )9,569( )3,828( )191,377( 3,828 9,569 19,138 התחייבויות -אגרות חוב 
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  ש"ח) באלפי( שקל/דולרמבחני רגישות לשינויים בשערי חליפין   4.2.1.3

 מכשיר רגיש
 רווח/(הפסד) מהשינויים

 שווי הוגן
 מהשינוייםרווח/(הפסד) 

10% 5% 5%- 10%- 

מזומנים ושווי מזומנים ומזומנים 
 )10,238( )5,119( 102,380 5,119 10,238 המוגבלים בשימוש

 )1,402( )701( 14,016 701 1,402 לקוחות

  )5,659(  )2,830(  56,593  2,830  5,659  חייבים ויתרות חובה

 1,193 596 )11,925( )596( )1,193( ספקים ונותני שירותים

 113 56 )1,128( )56( )113(  זכאים ויתרות זכות לא שוטפים

 )15,993( )7,998( 159,936 7,998 15,993 סה"כ

  

  הצמדה בסיסי דוח  .224.

  הצמדה ללא :2017בדצמבר  31 ליום

 בהצמדה
 למדד

 המחירים
  לצרכן

 חוץ במטבע
 בהצמדה או

  הכל סך  אחרים  דולר - לו

  "חש אלפי 
            נכסים

 83,668 - 79,907 - 3,761  מזומנים ושווי מזומנים
  23,425  -  22,473  -  952  ומזומנים המוגבלים בשימוש פקדונות

 - -  - -  והפסד רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 97,780 - 14,016 - 83,764  לקוחות
 60,108 - 56,593 - 3,515  שוטפות שאינן חובה ויתרות חובה ויתרות חייבים

 95,170 95,170 - - -  מלאי
  930  - - 629 301  לקוחות וחייבים לזמן ארוך

  17,454  17,454 - - -  נטו, קבוע רכוש
  23,324  23,324  -  -  -  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו

  401,859  135,948  172,989  629  92,293  נכסים כ"סה

            
            התחייבויות

 )20,088( - )11,925( - )8,163(  שירות ונותני ספקים
 )17,874( )30( )1,128( - )16,716(  זכות (לרבות לא שוטפים) ויתרות זכאים

  )71,863(  -  -  -  )71,863(  הלוואות ז"ק
  )1,971(  )1,971(  -  -  -  מיסים בגין התחייבות
  )1,483(  )1,483(  -  -  -  נטו, לעובדים הטבות בגין התחייבות
  )131,314(    -  )131,314(  -  אגרות חוב

  )244,593(  )3,484(  )13,053(  )131,314(  )96,742(  התחייבויות"כ סה

            

  157,266  132,464  159,936  )130,685(  )4,449(  נטו מאזנית יתרה

  

  הצמדה ללא :2016בדצמבר  31 ליום

 בהצמדה
 למדד

 המחירים
  לצרכן

 חוץ במטבע
 בהצמדה או

  הכל סך  אחרים  דולר - לו

  "חש אלפי 
            נכסים

 34,225 - 18,292 - 15,933  מזומנים ושווי מזומנים
  40,287  -  19,879  -  20,408  ומזומנים המוגבלים בשימוש פקדונות

 5,893 5,893 - - -  והפסד רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 97,821 - 14,444 - 83,377  לקוחות
 22,917 - 20,834 1,061 1,022  שוטפות שאינן חובה ויתרות חובה ויתרות חייבים

 60,557 60,557 - - -  מלאי
  17,764  17,764 - - -  נטו, קבוע רכוש

  31,024  31,024  -  -  -  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו

  310,488  115,238  73,449  1,061  120,740  נכסים כ"סה

            

            התחייבויות
 )113,319( - )105,847( - )7,472(  שירות ונותני ספקים
 )14,934( - )144( - )14,790(  זכות (לרבות לא שוטפים) ויתרות זכאים

  )1,077(  )1,077(  -  -  -  הפרשות
  )23,653(  -  -  )23,653(  -  מיסים בגין התחייבות
  )1,509(  )1,509(  -  -  -  נטו, לעובדים הטבות בגין התחייבות
  )129,954(  -  -  )129,954(  -  אגרות חוב

  )284,446(  )2,586(  )105,991(  )153,607(  )22,262(  התחייבויות"כ סה

            

  26,042   112,652   )32,542(  )152,546(  98,478   נטו מאזנית יתרה
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 תאגידי ממשל היבטי  .5

 תרומות  5.1

 194בסך של  תרומותהעניקה החברה  2017בשנת נכון למועד דוח זה אין לחברה מדיניות בנושא מתן תרומות. 

  .₪אלפי 

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים  5.2

 כאמור פיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים של הנדרש המזערי המספר כי קבע החברה דירקטוריון

 החברה דירקטוריון על המוטלים ולתפקידים לסמכויות, לחובות התייחסות תוך נעשתה זו קביעה. שניים הינו

 הסוגיות ואופי פעילותה היקף, פעילותה סוג, ומורכבותה החברה בגודל ובהתחשב, הדין להוראות בהתאם

  .החברה של הכספיים הדוחות בהכנת המתעוררות והפיננסיות החשבונאיות

 להוראות בהתאם עליו המוטלות בחובות לעמוד לדירקטוריון מאפשר זה מספר, החברה דירקטוריון להערכת

 הכספי מצבה אחר למעקב, הדירקטוריון לאחריות הנוגע בכל ובמיוחד, החברה של ההתאגדות ולמסמכי הדין

 לרבות, החברה של החשבון רואי ידי על שניתן לליווי גם לב בשם וזאת, הכספיים דוחותיה ועריכת החברה של

  .הדירקטוריון חברי מצד לשאלות וזמינותם חשבונאיות סוגיות נדונות בהן הדירקטוריון בישיבות השתתפותם

 העסקי וניסיונם השכלתם את פירטו במסגרתם הדירקטורים תצהירי בפניה שהובאו לאחר, החברה להערכת

 בעל ולדירקטור ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים תנאים( החברות לתקנות בהתאם

 הינם ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי שהינם החברה דירקטוריון חברי, 2005-ו"תשס) מקצועית כשירות

 שבהסתמך אלו דירקטורים של וניסיונם השכלתם אודות לפרטים( אברהם אלדדו, תירוש אמיר, ובר אריה

  .זה לדוח' ד בחלק 26 תקנה ראו עליהם החברה רואה אותם כבעלי מומחיות חשבונאית פיננסית

 תלויים בלתי דירקטורים  5.3

  .2017 לשנת התקופתי לדוח' ד חלק -התאגיד על נוספים פרטים בפרק 26 תקנה ראו

  משרה ונושאי דירקטורים של כהונה והפסקות מינויים  5.4

  :להלן כמפורט ובהנהלתה החברה של הדירקטוריון בהרכב שינויים חלו הדוח בתקופת

מאותו מועד הודיעה מנכ"לית החברה, גב' ענת כהן שפכט על התפטרותה. החל  2017בפברואר  13ביום   )א(

  חדלה לכהן כמנכ"ל החברה.

 , מר משה פרי אשר כיהן כסמנכ"ל מכירות, מונה והחל לכהן כממלא מקום מנכ"ל.2017בפברואר  14ביום   )ב(

 מונה מר משה פרי לכהן כמנכ"ל החברה. 2017במאי  7ביום 

  וכדירקטור בחברה.  הודיע מר משה ריינס על סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון 2017באפריל  30ביום   (ג)

  על ידי הדירקטוריון לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.  יעקב לוקסנבורג, מונה מר 2017 באפריל 30ביום   (ד)

 10הודיע סמנכ"ל הכספים של החברה, מר לוי שטרסלר על התפטרותו. ביום  2017בספטמבר  7ביום   (ה)

   .2017בנובמבר  12של החברה החל מיום מונה מר רון ששון לכהן כסמנכ"ל כספים  2017באוקטובר 

 

 הפנימי המבקר בדבר גילוי  .55

 של הפנימי למבקר מ"בע בקרה ניהול קנה פאהן ממשרד גינוסר יוסי ח"רו מונה 2014 באוקטובר 6 ביום

: אסמכתא( 2014 באוקטובר 7 ביום החברה שפרסמה מיידי דוח ראו הפנימי המבקר בדבר לפרטים. החברה

  :הפנימי המבקר בדבר פרטים להלן). 2014-01-172461

 גינוסר יוסי :שם

 6.10.2014 :כהונתו תחילת

 וכשירות כישורים
 :לתפקיד

   CIA, CFE, CRMA ,1987 משנת מוסמך ח"רו

 לחוק) ב(146 סעיף בהוראות עמד הפנימי המבקר, החברה ידיעת למיטב
 הפנימית הביקורת לחוק 8 -ו) א(3 סעיפים ובהוראות, 1999-ט"התשנ, החברות

  .1992 - ב"התשנ
 קשרים או מהותיים עסקיים קשרים הפנימי למבקר אין, החברה ידיעת למיטב

 בתוספת זה מונח כהגדרת, לחברה קשור גוף עם או החברה עם אחרים מהותיים
, 1970-"להתש), ומידיים תקופתיים(דוחות  ערך ניירות לתקנות הרביעית

 רואה אינו וכן קרובו או/ו בחברה עניין בעל אינו החברה של הפנימי המבקר
 תפקיד בחברה ממלא לא הפנימי המבקר, בנוסף. מטעמו מי או מבקר חשבון

 או היוצר לחברה מחוץ תפקיד ממלא לא הוא וכן, הפנימית הביקורת על נוסף
 הפנימי המבקר. החברה של פנימי כמבקר תפקידו עם עניינים ניגוד ליצור העלול

כהגדרת  בהתאמה אליה הקשורים גופים או החברה של ערך ניירות מחזיק לא
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, ומיידיםמונח זה בתוספת הרביעית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 
 . )1970-"להתש

 העסקתו ותנאי מעמד
 :בחברה

הפנימי מעניק שירותי ביקורת פנים כגורם חיצוני לחברה באמצעות  המבקר
  . מ"בע בקרה ניהול קנה פאהןמשרד 

 יצויןהפנימי מעמיד את שירותיו באופן אישי ובאמצעות עובדי משרדו.  המבקר
כי המבקר הפנימי אינו ממלא כל תפקיד נוסף בחברה מעבר לכהונתו כמבקר 

 פנים

המבקר הפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאחר  מינוי  :המינוי אישור מועד
. בעת אישור 2014באוקטובר  5וביום  2014בספטמבר  23ם שקיימו דיונים בימי

מינויו של מבקר הפנים, הסתמכו חברי ועדת הביקורת, בין היתר, על השכלתו 
    וניסיונו המקצועי.

 על ארגוני ממונה
 :הפנימי המבקר

 מנכ"ל

 .2013 בשנת שבוצע סיכונים סקר על ומתבססת שנתית הינה העבודה תוכנית  :הביקורת תוכנית
שכר  בנושאי ביקורות שיבוצעו הביקורת ועדת ידי על נקבע 2017 שנת לגבי

 עבודה תוכנית המבקר ערך, הוועדה החלטת בעקבות. והכנסות מתיקונים
  .דעתו שיקול פי על, שנבחרים הנושאים לבדיקת

  .מוחזקים לתאגידים מתייחסות אינן הביקורות

  .מהותיות עסקאות של בחינה בוצעה לא 2017 בשנת  :מהותיות עסקאות

 מקובלים פנימית ביקורת תקני הינם המבקר פועל לפיהן הביקורת תקני  :הביקורת עריכת אופן

וכן  IIA העולמית המבקרים לשכת ידי על לעת מעת המפורסמים, ובינלאומיים
  .1992 - ב"התשנ, הפנימית הביקורת לחוק) ב(4 בהתאם לאמור בסעיף

 בתקנים עומד הוא כי הפנימי המבקר הצהרת את קיבל החברה דירקטוריון
  . ל"הנ המקצועיים

, הפנימית הביקורת לחוק 9 בסעיף כאמור, חופשית גישה ניתנת הפנימי למבקר  :למידע גישה
 המידע למערכות אמצעית ובלתי מתמדת גישה זה ובכלל, 1992 - ב"התשנ

 תפקיד ממלא איננו הפנימי המבקר. החברה של כספיים נתונים לרבות, בחברה
 לחוק 8 סעיף ולהוראות החברות לחוק)ב( 146 בסעיף כאמור בחברה נוסף

כל ישיבות ועדת הביקורת, לשל מבקר הפנים  להזמנתומעבר . פנימית הביקורת
מאזן וישיבות הדירקטוריון של  ועדות ישיבותזמן לכל והמבקר הפנימי מ

  ומשתתף בהן לפי שיקול דעתו. החברה

 לתקציב בהתאם, טרחה שכר תשלום באמצעות הינו הפנימי המבקר תגמול  :העסקה היקף
 שעתי לתעריף בכפוף, השונים הביקורת נושאי לבדיקת עמו שנקבע השעות
תקציב שעות זה  .עבודתו שבתוכנית השונים הנושאים בדיקת לצורך, מוסכם

 תמורת .היקפי פעילותה ואופי פעילותה של החברהעל רקע  2017לגבי שנת נקבע 
 ,ח"ש אלפי 72 של לסך הסתכמה, הדוח בתקופת הפנימי המבקר של עבודתו
 שיקול על להשפיע כדי בו ואין סביר הינו, החברה דירקטוריון לדעת אשר תגמול

 אינו המבקר כי, יצוין. החברה את לבקר בבואו הפנימי המבקר של דעתו
  .אליו הקשור אחר גוף של או התאגיד של ערך ניירות קבלת באמצעות מתוגמל

 המבקר וחשבון דין
  :הפנימי

 ממצאי המבקר מפרט בו, בכתב דוח באמצעות מסוכם פנים ביקורת פרויקט כל
 הגורמים ותגובות הליקויים לתיקון המלצות, ידו על שנמצאו ליקויים, ביקורת

  . המבוקרים
שכר והכנסות  בנושאי פנימית ביקורת הפנים מבקר ערך 2017שנת  במהלך

  .2018 מרץ בחודש הביקורת ועדת ידי על ואושרו נדונו הדוחות. מתיקונים

 הדירקטוריון הערכת
  :המבקר פעילות את

בהתייחס לעבודת הביקורת שבוצעה על ידי , החברה דירקטוריון להערכת
המבקר הקודם, העובדה שהמבקר הקודם התפטר מתפקידו ומשך הזמן עד 

 ותוכנית הפעילות ורציפות אופי, היקף -למינויו של מבקר הפנים הנוכחי 
 להגשים כדי בהם ויש העניין בנסיבות סבירים הינם, הפנימי המבקר של העבודה

  . בחברה הפנימית הביקורת מטרות את

  

המפורסמים מעת לעת על ידי להודעת מבקר פנים, הביקורת נערכת על פי תקנים מקצועיים מקובלים  בהתאם

  .1992 -(ב) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 4וכן בהתאם לאמור בסעיף  IIAלשכת המבקרים העולמית 

דירקטוריון החברה, המבקר הפנימי עומד בדרישות שנקבעו בתקנים המקצועיים וזאת בשים לב  לדעת

  על ידו. שנערכולמקצועיותו של המבקר, כישוריו, ניסיונו והאופן בו הוא עורך ומגיש את ממצאי הביקורת 
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 מבקר חשבון רואה  5.6

 שכר פרוט להלן .)2015(החל מהרבעון השני של שנת  חשבון רואי, סומך חייקין הינו החברה של החשבון רואי

שירותי ו ביקורת שירותי בין חלוקה לפי לה שקדמה ובשנה הדיווח בשנת החברה של המבקרים החשבון רואי

   :מס

  2016  2017  השירות סוג

  שעות' מס  "חש אלפי  שעות' מס  "חש אלפי  

  2,734  258  2,980  291   שירותי ביקורת

  51  23  463  204  מס שירותי

  2,785  281  3,443  495  סה"כ

 האסיפה ידי על לכך הוסמך אשר החברה דירקטוריון הינו המבקר של הטרחה שכר את המאשר הגורם

להשוואה של  על ידי המבקר החיצוני ובהתאם הנדרשת העבודה היקף בסיס על נקבע הטרחה שכר. הכללית

  שכר טרחת רואי חשבון חיצוניים בחברות ציבוריות הדומות לחברה בהיקף פעילותן.

  ערך בניירות פנימית אכיפה תוכנית הטמעת בדבר עדכון  .75

 ניירות ברשות אכיפה הליכי ייעול לחוק בהתאם וזאת ערך ניירות דיני בתחום פנימית אכיפה תוכנית לחברה

, ערך ניירות בתחום פנימית אכיפה בתוכנית להכרה ולקריטריונים, 2011 – א"התשע), חקיקה תיקוני( ערך

  .2011 באוגוסט ערך ניירות רשות ידי על שפורסמו

 בהגבלים העסקיים פנימית אכיפה תוכנית הטמעת בדבר עדכון  5.8

  העסקיים. ההגבלים דיני בתחום פנימית אכיפה תוכנית 2016 בנובמבר 16 ביום אישר החברה דירקטוריון

  שאי משרה בכירהוונ עניין לבעלי תגמול בדבר גילוי  .6

לפרטים בדבר מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ראו דיווח בדבר זימון לאסיפת בעלי מניות החברה שפרסמה 

), אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך 2016-01-064002(אסמכתא:  2016באוקטובר  13החברה ביום 

  ההפניה. 

 המשרה נושאי של התגמול את החברה דירקטוריון בחן 2017 לשנת הכספיים הדוחות אישור הליך במסגרת

  החברה.  של התגמול למדיניות תואם 2017 בשנת בחברה הבכירה המשרה לנושאי הגמול כי ומצא בחברה הבכירה

 המדווח בתאגיד הכספיים הדוחות אישור הליך בדבר גילוי  .7

 בגילוי כמשמעותה( בחברה העל בקרת על האחראי האורגן היא") מאזן ועדת(" הכספיים הדוחות לבחינת הועדה

, אברהם אלדד: הינם המאזן ועדת חברי, זה דוח אישור למועד נכון ).בישראל החשבון רואי לשכת של 76 דעת

 כחברים למינויים עובר לחברה שמסרו להצהרות בהתאם. ובר אריהו חיצוני דירקטור, פלד יוסי; חיצוני דירקטור

 לקרוא יכולת בעל הינו פלד ויוסי ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי הינם ובר ואריה אברהם אלדד, המאזן בועדת

  .כספיים דוחות ולהבין

 החברה של הכספיים לדוחות בנוגע לדירקטוריון המלצות ולגיבוש לדיון המאזן ועדת התכנסה 2018 במרץ 11 ביום

 -ההחבר של הכספים ל"סמנכ, משה פרי - החברה ל"מנכ, הועדה חברי כל השתתפו זו בישיבה. 2017 בדצמבר 31 ליום

 ישיבת של כינוסה לפני ימים מספר. החברה המבקר של החשבון רואה מזכיר החברה ויועצה המשפטי וכן, רון ששון 

 .2017בדצמבר  31 ליום החברה של הכספיים הדוחות טיוטת, הועדה לחברי הועברה המאזן ועדת

 על ובהסתמך, כאמור מועד מבעוד לה שהועבר המידע על בהסתמך, המאזן ועדת בחנה, שלעיל ישיבותיה במהלך

 תוצאותיה, הכספי מצבה) א: (הבאים הנושאים את, היתר בין, הישיבה במהלך החברה מהנהלת שקיבלה סקירה

 המאזן תאריך לאחר אירועים וכן, 2017בדצמבר  31 ליום הכספיים דוחותיה פי על החברה של המזומנים ותזרימי

 ליום החברה של הכספיים הדוחות עריכת עם בקשר שנעשו ואומדנים הערכות) ב; (ועסקיה לחברה הנוגעים ותחזיות

 הטיפול) ד; (2017בדצמבר  31 ליום בחברה הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע הממצאים) ג; (2017בדצמבר  31

 במדיניות שחלו וייםושינ שאומצה חשבונאית מדיניות לרבות החברה של המהותיים בעניינים שיושם החשבונאי

 המאזן ועדת בישיבות. הנתונים וסבירות הכספיים בדוחות הגילוי ונאותות שלמות) ה); (שחלו ככל( החשבונאית

 הנהלת ידי על הועדה של רצונה לשביעות שנענו, האמורים הדיון לנושאי בנוגע שאלות המאזן ועדת חברי העלו, שלעיל

 13 ביום. כאמור שנדונו לסוגיות ביחס המקצועית דעתו חוות את נתן, החברה של המבקר ח"רו, לכך בנוסף. החברה

 31 ליום החברה של הכספיים הדוחות אישור לעניין המלצותיה את לדירקטוריון העבירה המאזן ועדת 2018 במרץ

  "). המאזן ועדת המלצות"להלן: ( 2017בדצמבר 

על  2017התקופתי לשנת  הדוח טיוטת הדירקטוריון לחברי החברה הועברו דירקטוריון של כינוסו לפני ימים מספר

 ליום החברה של הכספיים בדוחות לדון מנת על, היתר בין, החברה דירקטוריון התכנס 2018במרץ  18 מרכיביו. ביום

 יעקב ,:החברה של המכהנים הדירקטורים כל השתתפו הדירקטוריון של ההאמור הבישיב. 2017בדצמבר  31

 בישיבות נכחו כן. ובר ואריה תירוש אמיר, לויטין אבידר דליה, פלד יוסי, שוהם אמירי, אברהם אלדד, לוקסנבורג

 מזכיר החברה ויועצה המשפטי וכן, רון ששון – החברה של הכספים ל"סמנכ, משה פרי - החברה ל"האמורות מנכ

 בהם שדנה בנושאים )השאר בין( דיון הדירקטוריון ערך, כאמור ישיבותיו במהלך .החברה המבקר של החשבון רואה

  . המאזן ועדת המלצות רקע על, כאמור המאזן ועדת
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 יועצה, החברה הנהלת ידי על רצונם לשביעות שנענו, האמורים הדיון לנושאי בנוגע שאלות שאלו הדירקטוריון חברי

 המקצועית דעתו חוות את נתן, החברה של המבקר ח"רו, לכך בנוסף. החברה של המבקר ח"והרו החברה של המשפטי

 החברה של הכספיים הדוחות את החברה דירקטוריון אישר זו ישיבה במסגרת. לעיל כמפורט שנדונו לסוגיות ביחס

  .2017בדצמבר  31 ליום

 החברה של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות  .8

 צירוף מידע כספי נפרד  אי

 של המאוחדות החברות החברה, של של המאוחדים הכספיים הדוחות על הכספיים הנתונים של זניחה השפעה בשל

, דוח כספי 2017בדצמבר  31אשר בתקופת הדוח לא היו פעילות, החברה לא צירפה לדוחותיה הכספיים ליום  החברה

אשר  הפרמטרים. 1970 -"ל התש) ומיידייםלתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  ג' 9נפרד בהתאם לפי תקנה 

  : הינם, כאמור הבנות החברותשימשו את החברה על מנת לבחון את מידת ההשפעה של הנתונים הכספיים של 

 .במאוחד החברה נכסי לסך ביחס המאוחדות החברות נכסי שיעור  א.

 .במאוחד ההתחייבויות להיקף ביחס המאוחדות החברות התחייבויות שיעור  ב.

  .במאוחד ההכנסות להיקף ביחס המאוחדות החברות הכנסות שיעור  ג.

  .במאוחד ההוצאות להיקף ביחס המאוחדות החברות של התפעול הוצאות שיעור  ד.

  .במאוחד ההפסד/הרווח לסך ביחס המאוחדות החברות של הפסד/  הרווח שיעור  ה.

 החברה של המזומנים לתזרימי ביחס המאוחדות החברות שלהמזומנים (בכל אחת מהפעילויות)  תזרימי שיעור  ו.

 .במאוחד

 לדוחות ביחס הנפרד הכספי מהמידע הנגזרת המידע תוספת זניחות קביעת לצורך החברה את ששימשה המידה אמת

  .לעיל המפורטים מהפרמטרים אחד מכל 2% הינה המאוחדים הכספיים

השקעות בע"מ, ששיעור החזקת החברה  סקיילקס, אחת מאוחדת לחברה. מאוחדות חברות בשתי החזקות לחברה

לה כל  היתה, לא 2017בדצמבר  31ביום  השנה שהסתיימהאין נכסים ו/או התחייבויות ובמהלך  100%בה הינו 

  פעילות.

(וזכויות  78%-כ הינו במניותיה החברה החזקת ששיעור'ן (תל אביב) בע"מ, ויז סקיילקסשניה,  מאוחדת בחברה

והפסד  רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים ונכסים מזומנים היתה יתרת), 71.78%החברה בנכסים נטו של חברה זו הינו 

ה האסיפה הכללית של בעלי המניות של ויז'ן החלטה אישר 2016מאי ב 16ביום  שאינו מהותי.התחייבויות בהיקף וכן 

אלפי  3,312התקבל בידי החברה סך של  2016בדצמבר  27של מפרק. ביום  בדבר פירוק מרצון של ויז'ן ובדבר מינויו

). סך זה שימש לביצוע 71.78% -ש"ח כדיבידנד אגב פירוקה של ויז'ן (חלקה של החברה בחברה זו בדילול מלא היה כ

לא נותרו פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה יא'). נכון למועד הדוח על המצב הכספי טרם הושלם הפירוק אולם 

לחברה זו לא היתה כל  2016 -ו 2017 בדצמבר 31בידי ויז'ן. בשנים שהסתיימו ביום מהותיים נכסים והתחייבויות 

  פעילות.

תקופת הדוח, בחברות האמורות אין יתרות אשראי שנתקבל מחיצוניים ו/או מהחברה וכלל האשראי המוצג  בכל

 אינן והן אשראי הסכמי המאוחדות לחברות אין בהתאםחברה. בדוחותיה הכספיים המאוחדים הינו אשראי שניתן ל

 מהותיים הסכמים או התקשרויות, קשרים קיימים לא בנוסף). קובננטים( פיננסיות מידה אמות של למגבלות נתונות

  .המאוחדות לחברות החברה בין

, החברה של המאוחדות החברות של הכספיים לנתונים החברה והנהלת הדירקטוריון להערכת, לעיל האמור לאור

, ולפיכך אין בפרסום דוחות כספיים נפרדים משום תופסת החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות על זניחה השפעה

  מידע מהותית לציבור המשקיעים.     



 15 - עמוד  |  ב

 

 חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי  .9

 מונח כהגדרת' התחייבות'תעודות  שהינה') יא(סדרה  חוב אגרות של אחת סדרה קיימת 2016בדצמבר  31 ליום נכון

 בדבר, ומיידיים תקופתיים דוחות לתקנות השמינית בתוספת כנדרש פרטים להלן. ערך ניירות לחוקא 35 בסעיף זה

  '):יא(סדרה  חוב אגרות

  
  ')יא סדרה( החוב אגרות

  כלליים מאפיינים
  2015במרץ  2  :הסדרה הנפקת מועד

 ההנפקה במועד שוויה כל סך
  ):ח"בש(

220,000,000  

 :2017בדצמבר  31 ליום  ):ח"בש( שלה הנוכחי הנקוב השווי
196,687,986  

  196,687,986: 2018במרץ  18 ליום

 מוערך כשהוא שלה הנקוב השווי
 31 ליום ההצמדה תנאי לפי מחדש

  196,688  ):ח"ש באלפי( 2017 בדצמבר
 31 ליום שנצברה הריבית סכום

  0  ):ח"ש באלפי( 2017 בדצמבר
 שנכלל כפי הסדרה של ההוגן השווי

 בדצמבר 31 ליום הכספיים בדוחות
  191,377  ):ח"ש באלפי( 2017

 2017 בדצמבר 31 ליום הבורסאי השווי
  191,377  ):ח"באלפי ש(

  .לצרכן המחירים למדד צמודה קבועה שנתית ריבית 2%  :ושיעורה הריבית סוג
 מיליון 5של  בסך קרן פירעונות יבוצעו 2016-2018 מהשנים אחת בכל  •  :הקרן תשלום מועדי

  .שנה כל מדי בדצמבר 31-ו ביוני 30 בימים ח"ש
 מיליון 7.5 של בסך קרן פירעונות יבוצעו 2019-2022 מהשנים אחת בכל  •

  .שנה כל מדי בדצמבר 31-ו ביוני 30 ח בימים"ש
 נפדתה לא האג"ח אשר קרן יתרת תיפרע 2023 בשנת ביוני 30 ביום  •

  מוקדם.  בפדיון באמצעות לרבות, זה למועד קודם
-ביוני ו 30 בימים, מסולקת הבלתי הקרן יתרת על שנתיים חצי תשלומים  :הריבית תשלום מועדי

  ).כולל( 2023 עד 2015מהשנים  אחת כל בדצמבר של 31
 ביום שפורסם כפי 2014דצמבר  חודש בגין לצרכן המחירים למדד הצמדה  :ותנאיה ההצמדה בסיס

  .2015בינואר  15
 תעודות את להמיר אפשרות

  לא  :אחר ערך לנייר ההתחייבות
 מוקדם פדיון לבצע לחברה זכות קיום

 אחרים ערך לניירות כפויה המרה או
  :למימושה והתנאים

נטו שתתקבל בגין מכר תחום פעילות  מהתמורהחובת ביצוע פירעון מוקדם 
מכירת הנכסים המשועבדים  המוצרים הסלולריים או חלק הימנה'';

 התביעות מתמורות 30% -או מ/ו" עודפים"מזומנים לטובת הנאמן; 
  ; הנאמנות בשטר 6.2.1.2 בנספח זה מונחים כהגדרת

עיף לפרטים בדבר התנאים לביצוע פידיון מוקדם וולונטרי ומנדטורי ראו ס
 2015במרץ  12לשטר הנאמנות שפורסם בדיווח מיידי מיום  6.2

'"), אשר המידע יא נאמנות שטר) (להלן: "2015-01-049945(אסמכתא: 
   האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.  

 לתשלום) שישנו ככל( הערב שם
 שטר פי על החברה התחייבות

  אין  :הנאמנות
  ')יא סדרה( החוב באגרות למחזיקים נאמן

 שם, שם( הנאמן בדבר פרטים
  ):וכתובת התקשרות דרך, האחראי

: טלפון, לזר אורי ד"ועו ח"רו, מ"בע) 1992( לנאמנות חברה לזר שטראוס
  .א"ת, 17 שדה יצחק, פ.י.נ מגדל, 03-6237777

  בטוחות
שיעבוד קבוע מדרגה ראשונה, ללא  - תקווה בפתח בנכס החברה זכויות  :ודרגתו השעבוד סוג

הגבלה בסכום, על מלוא זכויות הבעלות של החברה, במקרקעין הידועים 
, 6354בגוש  220חלקים של חלקה  34,623חלקים מתוך  2,263-כ

, אזור התעשיה סגולה, בפתח תקווה, לרבות 8הממוקמים ברח' הרכבת 
 "). תח תקווההנכס בפבזכויות החברה במבנה הבנוי עליו (להלן: "

שעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך השעבוד 
  על כל הזכויות הנובעות מזכות הבעלות של החברה בנכס בפתח תקווה.

בהתאם להוראות שטר הנאמנות המשכנתא טרם נרשמה בלשכת רישום 
  מקרקעין.

ללא קבוע מדרגה ראשונה ו שיעבוד - החזקות החברה בסקיילקס ויז'ן
מניות סקיילקס ויז'ן תל אביב בע"מ (להלן:  130,031,753הגבלה בסכום על 
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  ')יא סדרה( החוב אגרות
") המוחזקות על ידי החברה לרבות כל הפירות הנובעים סקיילקס ויז'ן"

  ו"הזכויות הנלוות" הקשורות למניות אלה.
אלפי ש"ח  3,312התקבל בידי החברה סך של  2016בדצמבר  27ביום 

ה זו. סך זה שימש לביצוע פדיון מוקדם של כדיבידנד אגב פירוקה של חבר
  אגרות החוב (סדרה יא').

שיעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד  - תמורות התביעות
  בשטר נאמנות יא'.   6.2.1.2מתמורות התביעות כהגדרתן בנספח  30%על 

יחיד ראשון בדרגה ללא  קבוע שעבוד - הנאמן"י ע שנפתח בנק חשבון
 812 בסניף 22212/28בחשבון מס' מלוא זכויות החברה על הגבלה בסכום 

יחיד ראשון בדרגה ללא  שוטף שעבודלאומי לישראל בע"מ, ושל בנק 
 שיופקדו הערך ניירותאו /ו הפיקדונותאו /ו הכספיםכל על הגבלה בסכום 

  .הנאמנות בחשבון לעת מעת
הכספיים בדוחות  הבטוחה של ערכה

 באלפי( 2017בדצמבר  31 ליום נכון
  ):ח"בש

  . לעיל 8 סעיףראו 'ן ויזשל  פירוקהבדבר  לפרטים - 'ןויז סקיילקס
  

בדצמבר  31לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  נכון - תקווה בפתח הנכס
 -פי עלות היסטורית מופחתת, בסך של כ לבפתח תקווה מוצג ע סהנכ 2017

  :הנכס בדבר נוספים פרטים להלן"ח. ש אלפי 12,238
  החברה משרדי  הנכס: שם

, סגולה התעשיה אזור, 8 הרכבת' רח  הנכס: מיקום
  תקווה בפתח

  מ"ר  2,318 -כ  הנכס: שטחי
 המוסדרות החברה של בעלות זכויות  בנכס: ההחזקה מבנה

שיתוף עם צדדים  הסכם במסגרת
  שלישים

 האפקטיבי התאגיד חלק
   בנכס:

100%  

 הבלעדי במושע, הבעלים הינה החברה   לנכס: השותפים שמות ציון
 חלקים 2,263-כ הידועים המקרקעין של

 220 חלקה של חלקים 34,623 מתוך
  . 6354 בגוש
 שיתוף הסכם נחתם למקרקעין ביחס

 החזקות מגור, מ"בע לבנון סריגי עם
 מ"בע) 1979( תעשיות טלרון, מ"בע

  מ"בע המשי וחותם
  20121בפברואר  28  הנכס: רכישת תאריך
  בעלות  בנכס: משפטיות זכויות פירוט

 4931/34623 על במושע זכויות בעלות  משפטיות: זכויות רישום מצב
; 6354 כגוש הידועים מהמקרקעין

  . 220 חלקה
 בלשכת נרשם שלא שיתוף הסכם קיים

 של חלקה את המסדיר מקרקעין רישום
  .בקרקע החברה

 מנוצלות בלתי בניה זכויות
  משמעותיות:

 -כ של בהיקף עיליות בניה זכויות יתרת
  "ר.מ 920

 בניה חריגות( מיוחדים נושאים
 קרקע זיהום, מהותיות

  :)ב"וכיוצ

 כמו; גמר ותעודות 4 טופס נמצאו לא
 חורג לשימוש דרישה תיתכן, כן

 /פת ע"תב פ"ע המותר מהשימוש
 היטל לתשלום ודרישה 10/2000
  .השבחה

  הסטורית מופחתת עלות   הכספיים: בדוחות הצגה שיטת
 לטובת החברות ברשם קבוע שעבוד  שעבודים:

 והערת בנכס החברה זכויות על הנאמן
 משכנתא לרישום התחייבות על אזהרה
  הנאמן לטובת

  ל"ר  :המשועבדים בנכסים שחל שינוי
נאמנות יא' אשר המידע האמור בהם מובא לשטר  7.2 -ו 7.1ראו סעיפים   :הבטוחות ממסמכי הנובעות מגבלות

  בדוח זה על דרך ההפניה.

_____________________  
  העסקה להשלמת האחרון המתלה התנאי של התקיימותו מועד 1
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  ')יא סדרה( החוב אגרות
 לעיל המצוינים השעבודים האם

 ומסמכי דין כל פי על תקפים
  .כן  :החברה של ההתאגדות

  ל"ר  :בטוחות להתאמת אירועים
  החוב אגרות מכוח החברה על החלות מגבלות

תחום  שינוי איסור; ענייןעל ביצוע עסקאות עם בעלי  מגבלותעל ביצוע חלוקה;  מגבלות; שלילי לשעבוד התחייבות
 הרחבה ביצוע איסור; הוניות השקעות ביצוע על מגבלות"ח; אג של עצמית רכישה ביצוע על מגבלותפעילות החברה; 

 בנוגע התחייבות; חדש חוב גיוס על ומגבלות חוב אגרות של נוספות סדרות של הנפקהאו /ו החוב אגרות סדרת של
  .החברה דירקטוריון להרכב

לשטר נאמנות יא' אשר המידע האמור בו מובא  5.7 -ו 5.6, 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 4, 3.6, 3.5נוספים ראו סעיפים  לפרטים
  בדוח זה על דרך ההפניה.   

  הנאמנות שטר הוראות מכוח לרבות'), יא סדרה( החוב אגרות מחזיקי כלפי בהתחייבות עמידה
  הוראות שטר הנאמנות. מכחליום הדוח עמדה החברה בכל התחייבויותיה  נכון

פעולות שונות שנדרשה החברה לבצע ובכלל זה כינוס אסיפת מחזיקי תעודות ההתחייבות ושינוי תנאי 
  ההתחייבויות

 בקשר הנאמן"י ע כלשהי פעולה לבצע נדרשה לא החברה זה דוח למועד ועד 2015 במרץ 2 שמיום התקופה במהלך
  החוב. לאגרות

  

  

  

  

  

  

  

  משה פרי  יעקב לוקסנבורג

 מנכ"ל  הדירקטוריון"ר יו

  

  

  

  
  

  
  

   2018במרץ,  18: החתימה תאריך
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מ " ע ב ת  י ר ל ו ל ס ת  ר ו ש ק ת י  נ א   ס
  

  2017בדצמבר  31דוחות כספיים מאוחדים ליום 

  
  

  תוכן העניינים

  
  עמוד

  
  2- ג דוח רואי החשבון המבקרים

  
  3- ג  דוח רואי חשבון המבקרים בדבר בקרה פנימית

  
  

  כספיים מאוחדים: דוחות
  

  4-5- ג  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  

  6- ג  דוחות מאוחדים על הרווח והפסד
  

  7-8- ג  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  

  9-10-ג     דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

  11-60- ג  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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 ישות שוויצרית. KPMG International  Cooperative ("KPMG International") - ב

  לבעלי המניות של ים דוח רואה החשבון המבקר
  תקשורת סלולרית בע"מסאני 

  
ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של חברת סאני תקשורת סלולרית 

ואת הדוחות המאוחדים על רווח  2016 -ו 2017בדצמבר  31"החברה") לימים  -בערבון מוגבל (להלן
 31ה ביום והפסד, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימ

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו 2017בדצמבר 
  היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

  
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות 

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן 1973 -חשבון), התשל"ג  רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה 
מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות 

שבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי הח
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים 

  בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
  

את  לדעתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,
ואת תוצאות  2016 -ו 2017בדצמבר  31המצב הכספי של החברה וחברת הבת שלה לימים 

פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה 
תקנות ניירות  והוראות (IFRS)בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2017בדצמבר  31ביום 

  .2010 - פיים שנתיים), התש"עערך (דוחות כס
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
בדצמבר  31פנימית על דיווח כספי", על תיקוניו, רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

יגת על קיומם של אותם רכיבים כלל חוות דעת בלתי מסו 2018במרץ  18, והדוח שלנו מיום 2017
  באופן אפקטיבי.

  
  
  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  2018 ץבמר 18
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ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו י צמא ע ת  ו רמ י פ ת  של  ו גד ו   המא

 ישות שוויצרית. KPMG International  Cooperative ("KPMG International") - ב

 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של סאני תקשורת סלולרית בע"מ 
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

דיים), ב (ג) בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיי9בהתאם לסעיף 
  1970-התש"ל

  
 31ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של סאני תקשורת סלולרית בע"מ (להלן "החברה") ליום 

. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה 2017בדצמבר 
טיביות של רכיבי בקרה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפק

פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי 
  בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

  
של לשכת רואי חשבון  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 

"). 104"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" על תיקוניו (להלן "תקן ביקורת  בישראל
) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי 1רכיבים אלה הינם: (

ות על ) בקר4) בקרות על הרכש ; (3) בקרות על רישום ההכנסות; (2ובקרות כלליות של מערכות מידע; (
  המלאי (כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים").

  
פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 

ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה 
כל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית אלה קויימו באופן אפקטיבי מ

על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי 
הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה 

נו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורת
שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל 
מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת 

ן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כ
המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות 

  כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.
  

פי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כס
לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי 
חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 

  המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
  

החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  לדעתנו,
  . 2017בדצמבר  31
  

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה 
והדוח  2017בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים שהסתיימה ביום  2016 - ו 2017בדצמבר  31לימים 

  , כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.2018 ץבמר 18שלנו, מיום 

  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון
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מ " ע ב ת  י ר ל ו ל ס ת  ר ו ש ק ת י  נ א   ס
  

  בדצמבר 31מאוחדים על המצב הכספי ליום דוחות 

  
  
  
     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  

 
          נכסים

          
          ם שוטפיםנכסי

  34,225   83,668    מזומנים ושווי מזומנים
  40,287   23,425  א'4  פקדונות ומזומנים המוגבלים בשימוש

  97,821   97,780  'ב4  לקוחות
  22,002   60,108  'ג4  חייבים ויתרות חובה

  60,557   95,170  'ד4  מלאי

  254,892   360,151   סה"כ נכסים שוטפים

         
          
          

         נכסים לא שוטפים
  915   930    יתרות חובה לזמן ארוךפקדונות ו

  5,893   -    5  השקעה במניות פרטנר בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  17,764   17,454  7  , נטורכוש קבוע

  31,024   23,324  8 נכסים בלתי מוחשיים 

  55,596   41,708    סה"כ נכסים לא שוטפים

          
          
        
        
        
        
          
          
          
          

 310,488   401,859    סה"כ נכסים

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 רון ששון  משה פרי  יעקב לוקסנבורג
 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון

  
  .2018במרץ,  18 תאריך אישור הדוחות הכספיים:

  

כספיים המאוחדים.וחות המהדהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד באורים ה  
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מ " ע ב ת  י ר ל ו ל ס ת  ר ו ש ק ת י  נ א   ס
  

  בדצמבר (המשך) 31מאוחדים על המצב הכספי ליום דוחות 

  
  
  
     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  

 

           התחייבויות והון
          

         התחייבויות שוטפות
  -   71,863  10  אשראי מתאגידים בנקאים

  10,000   10,000  9  אגרות חוב  בגיןחלויות שוטפות 
  113,319   20,088  א'11  ספקים ונותני שירות
  14,790   17,844  ב'11  זכאים ויתרות זכות

  14,558   -  14  התחייבות בגין מיסים שוטפים

  1,077   30  12  תה לאחריוהפרש

  153,744   119,825    סה"כ התחייבויות שוטפות

          
          התחייבויות לא שוטפות

  119,954   121,314  9   גרות חובא
  144   -     ב'11  יתרות זכות לא שוטפות
  -    1,971  14  התחייבות מסים נדחים

  1,509   1,483  13  התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

  9,095   -  14  שוטפים בגין מיסיםהתחייבויות 

  130,702   124,768    סה"כ התחייבויות לא שוטפות

          

  284,446   244,593    יבויות סה"כ התחי

          
        16   הון

  67,616   144,334    הון מניות
  1,263,345   1,276,114    קרנות הון

 )447,750( )447,750(    מניות באוצר
 )312,752( )312,752(    מהפרשי תרגום הון קרן

 )544,417( )502,680(    יתרת הפסד

  26,042   157,266     סך הון

          

  310,488   401,859     תחייבויות והוןסה"כ ה

 

 

  
  
  

כספיים המאוחדים.וחות ההמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדבאורים ה  
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מ " ע ב ת  י ר ל ו ל ס ת  ר ו ש ק ת י  נ א   ס
  

  בדצמבר  31מאוחדים על הרווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום דוחות 

  
  
  
   2017 2016 2015 

 י ש"חאלפ אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור 

 

  771,987  903,251   1,068,440  א'17  הכנסות ממכירות וממתן שירותים
  )714,737(  )810,912(  )908,095(  ב'17  עלות המכירות והשירותים

  57,250    92,339   160,345    רווח גולמי
       

          
  )35,674(  )40,449(  )47,633(  ג'17  הוצאות מכירה ושיווק

 )16,011( )15,084(  )18,000(  'ד17  הוצאות הנהלה וכלליות
  -   -   )2,860(  'ז17  אחרותהוצאות 

  )51,685(  )55,533(  )68,493(    והכנסות אחרות, נטו הוצאות סה"כ
       

 5,565 36,806   91,852    רווח תפעולי

          
  112   5,454   758  ה'17  הכנסות מימון
  )32,241(   )22,583(   )38,409(  ו'17  הוצאות מימון

  )32,129(  )17,129(  )37,651(    אות מימון, נטוהוצ
          

 )26,564( 19,677  54,201    לאחר הוצאות מימון, נטו(הפסד)  רווח
          

  575,660   -   -  ג'9  רווח ממחילת חוב אגב הסדר נושים
  )87,876(  509   343    התאמה לשווי הוגן של השקעה במניות פרטנר

  -   486   -  'ז17  , נטוהכנסות אחרות
          

 461,220  20,672   54,544    לפני מסים על ההכנסה רווח
 )4,000( -   )12,807(  'ז14  הכנסההמיסים על 

          

 457,220  20,672   41,737    לשנהרווח נקי 

          
          :לשנהרווח נקי  ייחוס

  457,141   20,644   41,737    שנה המיוחס לבעלים של החברהלרווח נקי 
          וחס לזכויות שאינןשנה המילרווח 

  79   28   -    מקנות שליטה 
          

    41,737  20,672  457,220 

          
          למניה רגילה המיוחס לבעלי רווח 

        18  בש"ח):(מניות החברה  

  4.44   0.16   0.21    בסיסי למניהרווח 

          

  102,851   128,345   200,253    מספר המניות הממוצע ששימש בחישוב (באלפים)

       
          

  3.06   0.15   0.20    למניה בדילול מלא:רווח 

  102,853   140,820   204,081    מספר המניות הממוצע ששימש בחישוב (באלפים)
  

כספיים המאוחדים.וחות ההמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדבאורים ה  
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מ " ע ב ת  י ר ל ו ל ס ת  ר ו ש ק ת י  נ א   ס
  

  השינויים בהון העצמי דוחות מאוחדים על 

  
  
  
  2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

      - סך הכל     קרן הון       הון מניות  

    זכויות שאינן  מיוחס לבעלים    מהפרשי          
  סך ההון  מקנות שליטה  של החברה  יתרת הפסד  תרגום  מניות באוצר  קרנות הון  סכום  מס' מניות  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח חאלפי ש" אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

 
  26,042  -   26,042  )544,417( )312,752( )447,750( 1,263,345  67,616  182,807,148   2017בינואר  1יתרה ליום 

             2017שינויים בשנת 

 89,617  -   89,617  -  -  -  12,899  76,718  32,902,600   הנפקת מניות וכתבי אופציה

 )130( -   )130( -  -  -  )130( -  -   תשלום מבוסס מניות
 41,737  -   41,737  41,737  -  -  -  -  -   רווח לשנה

                    

  157,266  -   157,266  )502,680( )312,752( )447,750( 1,276,114  144,334  215,709,748   2017בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  
  2016צמבר בד 31לשנה שהסתיימה ביום   

      - סך הכל     קרן הון       הון מניות  

    זכויות שאינן  מיוחס לבעלים    מהפרשי          

  סך ההון  מקנות שליטה  של החברה  יתרת הפסד  תרגום  מניות באוצר  קרנות הון  סכום  מס' מניות  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

 
  )5,905( 1,296   )7,201( )565,061( )312,752( )447,750( 1,262,838 55,524 123,393,778  2016בינואר  1 יתרה ליום

             2016שינויים בשנת 
 12,092  -   12,092  -  -  -  -  12,092 59,413,370  כתבי אופציה למניותמימוש 

 507  -   507  -  -  -  507 -  -   תשלום מבוסס מניות
 20,672  28   20,644  20,644  -  -  -  -  -   נהרווח לש

                    ריעת זכויות שאינן מקנות שליטה ג
  )1,324(  )1,324(  -   -   -   -   -   -   -   בחברה בת אגב פירוקבשל איבוד שליטה  

                    

  26,042  -   26,042  )544,417( )312,752( )447,750( 1,263,345 67,616 182,807,148  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
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מ " ע ב ת  י ר ל ו ל ס ת  ר ו ש ק ת י  נ א   ס
  

  דוחות מאוחדים על השינויים בהון העצמי (המשך)

  
  
  
  2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

      - סך הכל     קרן הון       הון מניות  

    ות שאינןזכוי  מיוחס לבעלים    מהפרשי          
  סך ההון  מקנות שליטה  של החברה  יתרת הפסד  תרגום  מניות באוצר  קרנות הון  סכום  מס' מניות  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

 
 )495,157( 1,217   )496,374( )1,022,202( )312,752( )447,847( 1,259,324  27,103  30,849,169   2015בינואר  1יתרה ליום 

             2015שינויים בשנת 
               )30,725,772(  איחוד הון
 457,220  79   457,141  457,141  -  -  -  -  -   רווח לשנה

  -   -   -   -   -   97   -   )97(  )3,222(  חילוט מניות שהוקצו לבעל שליטה לשעבר
  3,514   -   3,514   -   -   -   3,514   -   -   לבעל שליטהכתבי אופציה שהוקצו 

  28,518   -   28,518   -   -   -   -   28,518   123,273,603   הקצאת מניות אגב הסדר חוב
                    

  )5,905( 1,296   )7,201( )565,061( )312,752( )447,750( 1,262,838  55,524  123,393,778   2015בדצמבר  31יתרה ליום 
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מ " ע ב ת  י ר ל ו ל ס ת  ר ו ש ק ת י  נ א   ס
  

  בדצמבר  31מאוחדים על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום דוחות 

  
  
  
   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 

     פעילות שוטפת - תזרימי מזומנים

 457,220  20,672   41,737  לשנהרווח נקי 

 )402,169( 26,491   )120,677(  התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת (א)

       בגין נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך ושהתקבלוריבית דיבידנד 

 198  160   -  רווח והפסד 

 )6,513( )18,430(  )36,420(  תשלומי מיסים

 48,736  28,893   )115,360(  שוטפתימשו לפעילות) (שש מפעילותשנבעו מזומנים נטו 

     

     פעילות השקעה - תזרימי מזומנים

 )18,291( )6,289( 16,862  במזומנים המוגבלים בשימושבפקדונות וקיטון (גידול) 
תמורה ממכירה/ פדיון נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח  

 529  3,220  6,236  והפסד

 )4,288( )1,630( )1,863(  רכישת רכוש קבוע

 )22,050( )4,699(  21,235  (ששימשו לפעילות) השקעה מפעילותשנבעו מזומנים נטו 

     

        פעילות מימון - תזרימי מזומנים

 -  )13,312(  )10,000(  פירעון קרן אגרות חוב

 )3,984( )4,350(  )4,083(   אגרות חובבגין תשלום ריבית 

  -   )7,312(  )929(  ערבותתשלום עמלה בגין העמדת 

 -  -   71,863  קבלת הלוואה לזמן קצר

 -  )1,404( -  מזומנים נטו שנגרעו אגב פירוק חברה מאוחדת

  -  12,092   -  תמורה מימוש כתבי אופציה למניות

  -  89,617  הנפקת מניות וכתבי אופציה 

 )3,984( )14,286(  146,468  שנבעו (ששימשו לפעילות) מימוןמזומנים נטו 

        

 -  -   )2,900 ׁ ׁ(  בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים הפרשי תרגום

     

 22,702  9,908  49,443  במזומנים ושווי מזומנים עליה

        

 1,615  24,317  34,225  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

        

 24,317  34,225  83,668  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
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מ " ע ב ת  י ר ל ו ל ס ת  ר ו ש ק ת י  נ א   ס
  

  בדצמבר (המשך) 31מאוחדים על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום דוחות 

  
  
  
   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 

     מזומניםהשות להצגת תזרימי התאמות הדרו  (א)

    :מפעילות שוטפת
     

     :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים
 11,169  9,799  9,873  פחת והפחתות

 )126( 108   )26(  נטו שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים,
  -   507   )130(  תשלום מבוסס מניות

  4,000   -   1,971  מסים נדחים
והפחתת ניכיון בגין  , הפרשי שערהפרשי הצמדהריבית, 

  20,933   17,001   18,343  אגרות חוב 
  1,828   )72(  239  בגין התחייבות בגין מסים שוטפים הפרשי הצמדהריבית ו

ושל השקעה נכסים פיננסיים של  הוגןהתאמה לשווי 
  87,768   )715(  )343(  במניות פרטנר

  )575,660(  -   -  ושיםנ רווח ממחילת חוב אגב הסדר

  29,927  26,628 )450,088( 

     :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
 )31,452( 8,486  41   בלקוחות(גידול)  קיטון

        ובפקדונות ויתרות בחייבים ויתרות חובהידול ג
 ) *8,100( )6,425( )36,430(  חובה שאינם שוטפים 

 )64,398( 71,192  )34,613(  במלאי )גידול( קיטון
 )3,700( )3,223(  )1,047(  תה לאחריובהפרשקיטון 

 * 138,359  )63,133( )93,231(  בספקים ונותני שירותגידול (קיטון) 
  -   -   10,837  גידול בהתחייבות בגין מיסים

        ויתרות זכות בזכאים ויתרות זכותגידול (קיטון) 
 17,210  )7,034( 3,839  לא שוטפות 

  )150,604( )137(  47,919 

        

  )120,677(   26,491  )402,169(  

  

  

  
  סווג מחדש.  *
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  כללי - 1באור 

") הינה חברה ציבורית החברה("") סקיילקס קורפוריישן בע"מ(לשעבר: "בע"מ סאני תקשורת סלולרית   א.

החברה . ")הבורסה בתל אביבאביב ("-מאוגדת בישראל שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתלה

 ריים ואביזרים נלווים מתוצרת התאגיד הקוריאניסלולמפיץ בישראל של טלפונים יבואן רשמי וכמשמשת כ

Samsung Electronics Co. Ltd. " :רת, ונותנת שירותי . במסגרת זו החברה מייבאת, מוכ")סמסונג(להלן

ריים, מכשירי טאבלט סלולרי מתוצרת סמסונג, לרבות טלפונים סלולתמיכה טכנית, תיקון ואחזקה לציוד קצה 

חברת האם של החברה הינה לפידות קפיטל בע"מ (להלן:  רי.סלולוכן חלקי חילוף ואביזרים נלווים לציוד קצה 

  ").לפידות"

  

האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לשנות את שמה של החברה  אושר על ידי 2016 בספטמבר 8ביום   ב.

בהתאם, שמה כפי שיאשר רשם החברות).  -לסאני תקשורת בע"מ או לכל שם דומה (אשר כולל את השם סאני 

  שונה לסאני תקשורת סלולרית בע"מ. של החברה 

  

, יף המכס והפטורים ומס קניה על טוביןלצו תער 5פורסמה ברשומות הוראת שעה מס'  2017באפריל  20 ביום  ג.

ביטול מס הקניה . בעקבות 2018בדצמבר  31לפיה וזאת עד ליום  יבוטל מס הקניה על טלפונים סלולרייםלפיה 

פרסם ראש מנהל המכס את עמדת  2017באפריל  24ביום  .טלפונים סלולריים י המכירה שלירידה במחירחלה 

  .לפקודת המכס 156ר מס בגין יבוא טלפונים סלולריים מכח סעיף רשות המסים לפיה לא ניתן לקבל החז

  

, מר 2017בפברואר  14על התפטרותה. ביום כהן שפכט ענת גב' הודיעה מנכ"לית החברה,  2017בפברואר  13ביום   ד.

  מונה מר משה פרי לכהן כמנכ"ל. 2017במאי  7משה פרי מונה והחל לכהן כממלא מקום מנכ"ל וביום 

  

הודיע מר משה ריינס על סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון וכדירקטור בחברה. באותו מועד,  2017באפריל  30ביום   .ה

  מונה מר יעקב לוקסנבורג על ידי הדירקטוריון לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. 

  

באוקטובר  10הודיע סמנכ"ל הכספים של החברה, מר לוי שטרסלר על התפטרותו. ביום  2017בספטמבר  7ביום   .ו

  .2017בנובמבר  12מונה מר רון ששון לכהן כסמנכ"ל כספים של החברה החל מיום  2017

  

לחברה אין חברות  2017), החל משנת 6לאור הליך פירוקה של חברת הבת סקיילקס ויז'ן (כמפורט בביאור   .ז

  מאוחדות.

  

בהתאם ₪, מיליון  98סכום כולל של הומצאה לחברה הודעת גרעון מהנהלת אגף המכס ב 2018בינואר  18ביום   .ח

ה המשפטיים של החברה קיימות לחברה טענות הגנה מוצקות ומבוססות כנגד הודעת הגרעון (ראה יליועצ

  .))4ג (15בהרחבה ביאור 

  

החליטה החברה לשנות את מדיניות שיטת התשלומים בגין יבוא מכשירים מסמסונג באופן שיתועדף  2017בשנת   .ט

קולים מסחריים. כתוצאה משינוי השיטה ההון החוזר התפעולי של החברה גדל וגרם לקיטון תשלום מראש משי

   .בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת

  

 הגדרות  .י

  

  - בדוחות כספיים אלה 

  "מ.בעאני תקשורת סלולרית ס  -   החברה  )1(

ין או חברות, לרבות שותפות, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישר  -   חברות מאוחדות  )2(

  בעקיפין, עם דוחות החברה.

חברות אשר לקבוצה השפעה מהותית בהן, ואשר השקעות הקבוצה בהן,   -   חברות כלולות  )3(

במישרין או בעקיפין, נכללות בדוחות הכספיים על בסיס שיטת השווי 

  .יהמאזנ

  החברה והחברות המאוחדות שלה (כהגדרתן לעיל).  -   הקבוצה  )4(

רות מאוחדות, חברות מאוחדות באיחוד יחסי וחברות כלולות, כהגדרתן חב  -   חברות מוחזקות  )5(

  סעיף זה. ב
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  (המשך) כללי – 1באור 

 (המשך) הגדרות  .י

  

  בדבר צדדים קשורים. IAS 24כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי   -   צדדים קשורים  )6(

  , על תקנותיו.1968-כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  -   בעלי עניין  )7(

  .2010-כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) התש"ע  -   בעל שליטה  )8(

  דולר של ארה"ב.  -   דולר  )9( 
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
  

  )IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים (  א.

  
   .")IFRSתקני " –בינלאומיים (להלן  נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי חברהשל ה המאוחדיםהדוחות הכספיים 

  
"תקנות -(להלן  2010-הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע  ב.

  דוחות כספיים").
  

  .2018למרץ,  18אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  המאוחדיםדוחות ה
  

  תקופת המחזור התפעולי   ג. 
  

מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי  החברה חודשים. 12המחזור התפעולי של החברה הינה  תקופת
  בהתבסס על מועדי המימוש והפירעון של נכסיה והתחייבויותיה. בחלוקה לפריטים שוטפים ולא שוטפים

  
  בסיס המדידה  . ד
  

  ות הבאים:הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבוי
 מכשירים פיננסיים, נגזרים ואחרים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד;  - 
 נכסי והתחייבויות מסים נדחים;  - 
  הפרשות;  - 
  נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים;   - 
  
  דוחות כספיים מאוחדים  .ה
  
  כללי  .1

  
של החברה ושל ישויות, הנשלטות על ידי  כוללים את הדוחות הכספיים חברהשל ה המאוחדיםהדוחות הכספיים 

  החברה, במישרין או בעקיפין. 
  

הנובעות  משתנות זכויות, לתשואות לה שיש חשופה, או היא כאשר מושקעת בחברה שולטת משקיעה חברה
המושקעת.  על כוח הפעלת באמצעות תשואות אותן על להשפיע יכולת לה יש במושקעת, וכאשר מהחזקתה
קיימת  חברההמושקעות. זכויות הצבעה פוטנציאליות נחשבות ממשיות מקום בו בידי ה כל על חל עקרון זה

  יכולת מעשית לממשן. 
  

תוצאות הפעילות של חברות בנות שנרכשו או מומשו במהלך תקופת הדיווח נכללות בדוחות הרווח והפסד 
  שליטה, לפי העניין. המאוחדים של החברה החל מהמועד בו הושגה השליטה או עד למועד בו הופסקה ה

מותאמים, לפני  חברהדוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים שלא על פי המדיניות החשבונאית של ה
  .חברהאיחודם, למדיניות החשבונאית המיושמת על ידי ה

  
  חברתיות.-לצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאות, היתרות, ההכנסות וההוצאות הבין
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  (המשך) י המדיניות החשבונאיתעיקר - 2באור 
  
  (המשך) דוחות כספיים מאוחדים  .ה

  
  זכויות שאינן מקנות שליטה  .2

  
חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו, כולל מוניטין, של חברות בנות שאוחדו, מוצגות בנפרד במסגרת 

ויות אלה במועד צירוף העסקים . הזכויות שאינן מקנות שליטה כוללות את הסכום של זכחברהההון העצמי של ה
וכן את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשינויים שאירעו בהון החברה המאוחדת לאחר מועד צירוף 

  העסקים. 
  

הפסדי חברות מאוחדות המתייחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה, העולים על זכויות שאינן מקנות שליטה 
של  יות שאינן מקנות שליטה בהתעלם ממחויבויותיהם ומיכולתםבהון של החברה המאוחדת, מוקצים לזכו

  אותם בעלי זכויות לבצע השקעות נוספות בחברה המאוחדת.
  

  
בחברה  חברהתוצאות של עסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה, שעניינן מימוש חלק מהשקעת ה

ים של החברה האם, במסגרת סעיף מאוחדת, כאשר נשמרת השליטה בה, נזקפות להון העצמי המיוחס לבעל
  העודפים.

  
בעסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה שעניינן רכישת חלק נוסף בחברה מאוחדת, לאחר מועד השגת 
השליטה, נזקף עודף עלות הרכישה על ערכן בספרים של זכויות שאינן מקנות שליטה במועד הרכישה להון העצמי 

  .המיוחס לבעלים של החברה האם
  

  איבוד שליטה  .3
  

בעת איבוד שליטה בחברה מאוחדת, מכירה החברה ברווח או בהפסד בגובה ההפרש בין ערכם המצרפי של 
התמורה שהתקבלה והשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה בחברה המאוחדת לשעבר, לבין ערכם בספרים של 

  דת לשעבר.הנכסים, ההתחייבויות והזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה המאוח
  

כאשר נכסים של חברה מאוחדת נמדדים בסכומים משוערכים או בשווי הוגן והרווח או ההפסד המצטבר הוכר 
ברווח כולל אחר ונצבר בהון העצמי, בעת איבוד שליטה בחברה זו, סכומים אלו מסווגים מחדש לרווח והפסד או 

  לעודפים (כפי הנקבע בתקן הרלוונטי).
  

ה כלשהי שנותרה בחברה המאוחדת לשעבר נחשב לשווי ההוגן במועד ההכרה לראשונה השווי ההוגן של השקע
  .בנכס פיננסי, או בעלות בעת ההכרה לראשונה בחברה כלולה או בהסדר משותף

  
  פעילותמטבע   .ו
  

של , ובעקבות השינויים שחלו בפעילותה של החברה, מטבע הפעילות (להלן: "מועד המעבר") 2015בינואר  1החל מיום 
  כלל פעילות החברה הינו ש"ח אשר משקף את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה. 

  
  אופן הרישום של הפרשי שער  .1

שבתוקף  עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלוונטיים של חברות הקבוצה לפי שער החליפין
 מתורגמים למטבע ע חוץ במועד הדיווח,בתאריכי העסקאות. נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטב

 הינם ההפרש שבין העלות הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים
 האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השנה, כשהיא מתואמת לריבית

 נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים לסוף השנה. שער החליפין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי
 הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, מתורגמים למטבע

חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער  השווי ההוגן. פריטים לא כספיים הנקובים במטבע
 .הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים בדרך ברווח והפסד שבתוקף למועד העסקה.החליפין 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
  

  (המשך) פעילותמטבע   .ו
  

  :)2010(ממוצע  להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד
  

   שער החליפין  

 מדד בישראל היציג של הדולר  

 מדד בגין נקודות מדד ידוע בנקודות דולר) 1 -(ש"ח ל  

 

        תאריך הדוחות הכספיים
  106.55  106.44  3.467  2017 בדצמבר 31ליום 
  106.12  106.12  3.845 2016 בדצמבר 31ליום 

  106.34  106.45  3.902 2015בדצמבר  31ליום 

  
 % % %    שיעור השינוי

  
        

        לשנה שנסתיימה:
 0.41  0.3  )9.83(  2017בדצמבר  31יום ב
  )0.21(  )0.31(  )1.46( 2016 בדצמבר 31יום ב

  )1.0(  )0.89(  0.33 2015 בדצמבר 31ביום 

  
  מזומנים ושווי מזומנים  .ז

  
מגדירה את כל השקעותיה שנזילותן גבוהה והניתנים למימוש מיידי כמזומנים ושווי מזומנים הכוללים גם  החברה

נקאיים הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר פיקדונות בתאגידים ב
  מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים.

  
פיקדונות אשר קיימת מגבלה לגבי השימוש בהם או אשר מועד פירעונם במועד ההשקעה בהם עולה על שלושה חודשים 

  נה מסווגים במסגרת סעיף פיקדונות לזמן קצר.ואינו עולה על ש
  

כמזומנים מוגבלים בשימוש  חברהבגין הסכמי אשראי, מסווגים על ידי ה החברהמזומנים אשר מוגבלים בשימוש על ידי 
  על פני הדוח על המצב הכספי.

  
  לקוחות  .ח
  

בניכוי הפרשה לירידת ערך , תלקוחות מוכרים לראשונה בשוויים ההוגן. לקוחות נמדדים לאחר מכן בעלות מופחת
(הפרשה לחובות מסופקים). ההפרשה נוצרת כאשר ישנה ראיה אובייקטיבית שהחברה לא תוכל לגבות את כל הסכום 

שהיה צפוי להתקבל מאת הלקוח בגין ההסכם המקורי. קשיים פיננסיים מהותיים של החייב, צפי שהחייב או חלקו 
ש פיננסי או שינויים שליליים בתשלומים מהווים סימן לכך שחלה ירידה בערך יכנס להליך פשיטת רגל או לארגון מחד

יתרת החייב. סכום ההפרשה נקבע תוך התחשבות בסבירות הגביה המבוסס על גיל החוב, היסטוריית המחיקה של 
ס תקופתי. החובות בניכוי סכומים שהושבו, שינוי בכושר האשראי של הלקוחות ומגמות גבייה. ההפרשה נבחנת על בסי

ההכרה של ההפרשה כהוצאה נקבעת ביחס לחובות ספציפיים אשר קיימים ספקות ביחס לגבייתם, המחושבים לפי 
אחוז מסוים מהיתרה שטרם נגבתה. ההפרשה נקבעת בהתאם לגיל החוב בחלוקה למספר קבוצות גיל, באופן שאחוז 

ת ערך המשקפת את הערכתה לגבי הפסדים מכירה בהפרשה ליריד החברה. ההפרשה עולה ככל שגיל החוב עולה
שהתרחשו מלקוחות. המרכיבים העיקריים של הפרשה זו הם מרכיבי הפסד ספציפיים המתייחסים לחשיפות 
משמעותיות ספציפיות (ההשפעה של הבחינה הנוספת על יתרת הלקוחות אשר בגינן לא זוהתה ירידת ערך ספיציפית 

   פסד קולקטיבי.של הלא מהותי אינה מהותית), ומרכיב 
  

סליקת באמצעות כרטיסי אשראי. הניכיון מבוצע דרך חברת  ממכירהמבצעת ניכיון ליתרת הלקוחות שנבעו  החברה
הוצאות מימון בתאריך סליקת ב, ללא זכות חזרה. ניכיון יתרת הלקוחות נרשם בספרי החברה כרטיסי האשראי

  העסקה.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

  נכסים פיננסיים  .ט
 

הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של המכשיר. מקום  החברהנכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר 
שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת ההשקעה במסגרת הזמן המקובלת על ידי 

  התחייבה לרכוש או למכור נכס).  החברהסחר (המועד בו השוק המתייחס, ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המ
  

השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט אותם נכסים פיננסיים 
המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר מוכרים לראשונה לפי שוויים ההוגן ועלויות הנלוות לרכישתם 

  נזקפות לדוח הרווח והפסד. 
  

נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן. הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו של הנכס 
הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי, או בתקופות דיווח עוקבות במידה וניתן לסווג 

  ם לקטגוריה אחרת: מחדש את הנכסים הפיננסיי
  
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  - 
 הלוואות וחייבים   - 
  

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  

נכסים פיננסיים מסווגים כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד" כאשר אותם נכסים מוחזקים לצורכי מסחר 
  אשונה כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.או כאשר הם יועדו בעת ההכרה לר

  נכס פיננסי מסווג כמוחזק למטרות מסחר, אם:
 הוא נרכש בעיקרו למטרת מכירה בעתיד הקרוב; או  - 
ולגביהם קיימת ראיה  חברהידי ה-הוא מהווה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים, המנוהלים יחד על  - 

 לצורך הפקת רווחים בזמן הקצר; או לדפוס פעילות שבוצע לאחרונה
  הוא נגזר שאינו חוזה ערבות פיננסית או שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר מגדר.  - 

  
נכס פיננסי שאינו נכס פיננסי המוחזק למטרות מסחר מיועד כנכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד בעת ההכרה 

  הראשונית. כאשר:
 ת אי עקביות בהכרה או מדידה שהייתה נוצרת אלמלא יעוד זה; אויעוד כזה מבטל או מפחית משמעותי  - 
הנכס הפיננסי מהווה חלק מקבוצה של נכסים או התחייבויות פיננסיים או שניהם גם יחד, אשר ניהולה וביצועיה   - 

מוערכים על בסיס שווי הוגן, בהתאם למדיניות מתועדת של ניהול הסיכונים או אסטרטגיית ההשקעות של 
ומידע אודות קבוצת המכשירים הפיננסיים מועבר במסגרת דיווחים פנימיים על פי בסיס זה לאנשי  ,חברהה

 ; אוחברהמפתח ניהוליים של ה
הוא מהווה חלק מחוזה הכולל נגזר משובץ אחד או יותר וניתן לייעד את החוזה המעורב כולו (נכס או התחייבות)   - 

  בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 
  

בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצג בשווי הוגן. כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן, לרבות אלה נכס פיננסי 
שמקורם בשינויים בשערי חליפין, מוכר ברווח והפסד בתקופה בה התרחש השינוי. הרווח או ההפסד נטו המוכר ברווח 

 .ה.20ההוגן ראה באור נסי. לעניין אופן קביעת השווי הנכס הפינוהפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד או ריבית שצמחו בגין 
  להלן.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

  (המשך) נכסים פיננסיים  .ט
 

  הלוואות וחייבים
  

לקוחות, פיקדונות, הלוואות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט בשוק פעיל, 
חודשים לאחר  12-וואות וחייבים. נכסים אלה נכללים כרכוש שוטף, פרט לחלויות לתקופה של יותר ממסווגים כהל

תאריך הדוח על המצב הכספי אשר מסווגות כנכסים שאינם שוטפים. הלוואות וחייבים מוכרים לראשונה על פי שווים 
טיבית בניכוי ירידת ערך, אם ישנה ההוגן ובהמשך נמדדים על פי עלותם המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפק

כזו. הכנסות ריבית מוכרות בשיטת הריבית האפקטיבית, למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי הריבית בהם יש 
  להכיר אינם מהותיים.

  
ההלוואות והחייבים של החברה כלולים בסעיפים: "לקוחות", "חייבים ויתרות חובה", "מזומנים ושווי מזומנים" 

  יעים בדוח על המצב הכספי. המופ
  

רכישות ומכירות רגילות של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי החברה במועד העסקה, שהינו המועד בו נכס נמסר לחברה 
ידי החברה. נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מההשקעות פקעו או הועברו, -או נמסר על

  ם והתשואות המשמעותיים הנובעים מהבעלות על נכסים אלה.והחברה העבירה את הסיכוני
  

החברה בוחנת בכל תאריך מאזן האם קיימות ראיות אובייקטיביות לירידת ערך של נכס פיננסי או קבוצת נכסים 
פיננסיים. סכום ההפסד נמדד לפי ההפרש בין הערך בספרים של הנכס והשווי הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים 

ט הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו) מהוונים לפי שער הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הכספי. הערך (למע
  בספרים של הנכס מופחת וסכום ההפסד מוכר בדוח הרווח וההפסד המאוחד.

  
  מלאי  .י
  

הספקת לצרכי מכירה או חומרים שיצרכו במהלך  מלאי הינו נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל
  השירותים.

  
מלאי החברה מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין שווי המימוש נטו שלו. עלות המלאי בתחום הטלפונים והאביזרים 

ריים כוללת את כל עלויות הרכישה, וכן עלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ומצבו הנוכחיים. העלות סלולה
  נקבעת בשיטת ממוצע משוקלל.

  
נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן  שווי מימוש

  העלויות הדרושות לביצוע המכירה.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
  

  רכוש קבוע  .יא
  

ם, או להשכרה רכוש קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותי
מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה בהתאם  החברהלאחרים, אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת. 

פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת  -למודל העלות 
הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב ערך שנצברו. העלות כוללת את עלות הרכישה של 

הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה. עלויות נוספות בגין הנכס שנוצרו לאחר הרכישה נכללות כחלק 
לחברה  מעלות הנכס המקורי או מוכרות כנכס נפרד, רק כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן וצפוי שינבעו מהן

  הטבות כלכליות עתידיות. עלויות תיקונים ואחזקה שוטפים נזקפות לדוחות רווח והפסד בתקופה בה הם מבוצעים.
  

פחת בעל עלות משמעותית ביחס לסך -הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר
קו הישר על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של העלות של הפריט. ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת ה

  מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום החיים השימושיים. 
  אורך החיים השימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן. 

  

    אורך חיים שימושיים 

   % )(בשנים 

 

    4   25  מבנה

    7-25   4-14  מכשירים וציוד
    6-15   7-16  ריהוט וציוד משרדי

   16-33   3-6 שיפורים במושכר
   10-33  )3-5(בעיקר  3-10 מחשבים, ציוד היקפי, חומרה ותוכנות

     
     
  

פציות להארכת חוזה השכירות, שיפורים במושכר מופחתים בשיטת הקו הישר על פני תקופת חוזה השכירות (כולל או
שנים) של השיפורים, לפי הקצר  3-6אשר בסבירות גבוהה ימומשו), או אורך החיים הכלכלי השימושי המשוער (

  מביניהם.
  

בתום כל שנת  חברהערך השייר, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים המשוערים של הרכוש הקבוע נסקרים על ידי ה
  . כספים ומותאמים לפי הצורך

  
רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש שבין התקבולים 

  ממכירתו לבין ערכו בספרים במועד המכירה או ההוצאה משימוש, ונזקף לרווח והפסד.
  

  רישיונות ונכסים בלתי מוחשיים אחרים, פרט למוניטין  .יב
  

ם לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית. נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים נכסים בלתי מוחשיים הם נכסי
שימושיים מוגדר, מופחתים בקו ישר או בהתאם לזרמי ההכנסות הצפויים מהנכס על פני אורך החיים השימושיים 

שיים נבחנים בתום המשוער שלהם בכפוף לבחינת ירידת ערך. אומדן משך החיים ושיטת ההפחתה של נכסים בלתי מוח
כל שנת דיווח. שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר, מטופל בדרך של 

  "מכאן ולהבא".
  

נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים הינם מזוהים ומוכרים בנפרד ממוניטין כאשר הם עומדים 
ם לזיהוי ושווים ההוגן ניתן למדידה באופן מהימן. נכסים בלתי מוחשיים ניתנים לזיהוי בהגדרת נכס בלתי מוחשי, ניתני

כאשר הינם ניתנים להפרדה או נובעים מזכויות חוזיות או משפטיות אחרות. העלות של נכסים בלתי מוחשיים כאלה 
  היא שווים ההוגן במועד צירוף העסקים.
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  )(המשך עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
  

  (המשך) רישיונות ונכסים בלתי מוחשיים אחרים, פרט למוניטין  .יב

  

בתקופות העוקבות להכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים מוצגים לפי עלותם בניכוי 

בסיס הקו הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו. הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר, מחושבת על 

הישר. אומדן משך החיים ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת שינויי אומדן מטופלת בדרך של 

  "מכאן ולהבא".

  

אורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר ושיעורי 

  ההפחתה הינם כדלקמן:

  

   % שנים 

 

   10  10 יכיון הפצהז

   15-33  3-7 תוכנות

  

  ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, פרט למוניטין  .יג

  

את הערך בספרים של נכסיה המוחשיים והבלתי מוחשיים, למעט מלאי, במטרה  חברהבתום כל תקופת דיווח, בוחנת ה

אלו. נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים  לקבוע האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים

שימושי בלתי מוגדר וכן נכסים בלתי מוחשיים שאינם זמינים עדיין לשימוש, נבחנים לצורך ירידת ערך אחת לשנה, או 

בתדירות גבוהה יותר בהתקיים סימנים המצביעים על ירידת ערך של נכס. במידה וקיימים סימנים כאמור, נאמד סכום 

הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר, אם בכלל. כאשר לא ניתן לאמוד את הסכום  השבה של-בר

המזומנים אליה שייך הנכס. נכסים -ההשבה של היחידה מניבת-את הסכום בר חברהההשבה של נכס בודד, אומדת ה-בר

בסיס סביר ועקבי להקצאה כזו.  משותפים מוקצים אף הם ליחידות המניבות מזומנים הבודדות במידה וניתן לזהות

במידה ולא ניתן להקצות את הנכסים המשותפים ליחידות מניבות המזומנים הבודדות על בסיס האמור, מוקצים 

מזומנים שלגביהן ניתן לזהות בסיס הקצאה סביר -הנכסים המשותפים לקבוצות הקטנות ביותר של יחידות מניבות

  ועקבי. 

  

ין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו. בהערכת שווי השבה הינו הגבוה מב-סכום בר

השימוש, אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף את 

הותאם אומדן תזרימי  הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא

  המזומנים העתידיים.

  

הסכום בר השבה נקבע בעבור נכס בודד, אלא אם הנכס אינו מייצר תזרימי מזומנים שבעיקרם בלתי תלויים מאלו של 

) אליה CGUנכסים אחרים או קבוצת נכסים. במקרה זה, הסכום בר ההשבה נקבע בעבור היחידה מניבת המזומנים (

  משתייך הנכס.

  

מזומנים) נאמד כנמוך מערכו בספרים, הערך בספרים של הנכס (או -השבה של נכס (או של יחידה מניבה-סכום בר כאשר

   .ההשבה שלו. הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה ברווח והפסד -מזומנים) מופחת לסכום בר-של היחידה מניבה

הסכום בר ההשבה, אך ורק במידה שהערך בספרים הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת 

של הנכס, לאחר ביטול ההפסד מירידת הערך, אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות, שהיה נקבע אלמלא 

  ביטול הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח והפסד. הוכר הפסד מירידת ערך.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
  

  חברהידי ה- התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על  .יד
  
  התחייבויות פיננסיות אחרות  .1
  

לאחר הכרה הראשונה הן  לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה. מוכרותהתחייבויות פיננסיות אחרות 
  נמדדות לפי עלות מופחתת.

  
ת המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת הוצאות שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחישוב העלו

ריבית על פני התקופה הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק את הזרם החזוי 
של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית לערכה בספרים, או מקום 

  רה יותר.שמתאים, לתקופה קצ
  

ישנה זכות בלתי מותנית לדחות את סילוק  חברההלוואות מסווגות כהתחייבויות שוטפות, אלא אם ל
   חודשים לפחות לאחר תאריך המאזן. 12ההתחייבות למשך 

  להלן. 3ס"ק לעניין הטיפול בהתחייבויות פיננסיות אחרות הצמודות למדד המחירים לצרכן ראה 
  
  מודות למדד המחירים לצרכןהתחייבויות פיננסיות הצ  .2
  

התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד שאינן נמדדות לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד. בגין התחייבויות  חברהל
קובעת את שיעור הריבית האפקטיבית כשיעור ריאלי בתוספת הפרשי הצמדה על פי השינויים במדד  חברהאלה ה

  שהיו בפועל עד לתום תקופת הדיווח.
  

  ריעת התחייבויות פיננסיות ג  .3
  

דהיינו כאשר המחויבות שהוגדרת בחוזה נפרעת,  –התחייבות פיננסית מוסרת כאשר, ורק כאשר, היא מסולקת 
מבוטלת או פוקעת. מכשירים הוניים המונפקים על ידי החברה בתמורה לסילוק התחייבות פיננסית הם תמורה 

הפרש בין השווי ההוגן של המכשירים ההוניים אשר הונפקו, ששולמה כנגד סילוק ההתחייבות. בהתאם לכך, ה
  לבין הערך בספרים של ההתחייבות, נזקף לרווח והפסד.

  
  הפרשות  .טו
  
 כללי  .1

  
קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת בהווה, כתוצאה מאירועים  חברההפרשות מוכרות כאשר ל

ם הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את שהתרחשו בעבר, בגינה צפוי שימוש במשאבים כלכליי
הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב  המחוייבות.

המחויבות בהווה במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים 
שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות, הערך בספרים  במחויבות. כאשר ההפרשה נמדדת תוך

של ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים. שינויים בגין ערך הזמן נזקפים לרווח והפסד. 
 חברהכאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי, מכירה ה

שהשיפוי יתקבל  (Virtually Certain)נכס, בגין ההשבה, עד לגובה ההפרשה שהוכרה, רק כאשר וודאי למעשה ב
  וכן ניתן לאומדו באופן מהימן.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
  

  (המשך) הפרשות  .טו
  

  תביעות משפטיות  .2
  

ת. הפרשה בגין העלויות אשר עלולות להיווצר מעורבת בכמה תביעות משפטיו חברהבמהלך העסקים הרגיל, ה
לחברה תיווצר ש) more likely than notיותר סביר מאשר לא (כתוצאה מתביעות אלו נוצרת רק כאשר  חברהל

מחויבות, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירועים מהעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את סכום המחויבות. 
ס הערכה של רמת הסיכון של כל מקרה ומקרה, ואירועים שחלים במהלך סכום ההפרשה נרשם בספרים על בסי

בדבר הסיכון מבוססות על  חברהההליכים המשפטיים אשר עלולים לגרום להערכה מחדש של הסיכון. הערכות ה
על סכום פיצויי הפשרה הצפוי אשר  חברההייעוץ אשר ניתן על ידי יועצים משפטיים וכן על הערכתה של ה

  ת שייווצרו במידה והפשרה תהיה מקובלת על שני הצדדים.משער חברהה
  

ההפרשות נמדדות לפי הערך הנוכחי של האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי תזרימי המזומנים הצפויים כי 
יידרשו לסילוק המחויבות הקיימת נכון לתאריך המאזן. שיעור ההיוון לצורך חישוב הערך הנוכחי משקף אומדן 

  הזמן והעלויות הספציפיות בגין המחויבות.  השוק לגבי ערך
  

  הפרשה לאחריות  .3
  

הפרשות בגין עלויות אחריות מוכרות במועד מכירת המוצרים נשואי האחריות, בהתאם לאומדן הטוב ביותר של 
של מכשירים  אחריותבגין האחריות. הפרשות בגין  חברהההנהלה לגבי ההוצאות הנדרשות ליישוב מחויבות ה

  .12ראה בנוסף ביאור תחייבויות ללקוחות לגבי מכשירים שנמכרו. כוללות ה
  

  הטבות עובדים  .זט
 

 הטבות לאחר סיום העסקה  .1

  
הטבות לאחר סיום העסקה כוללות פנסיה והתחייבות לפיצויי פיטורין. הטבות לאחר סיום העסקה הינן בחלקן 

  תוכניות להפקדה מוגדרת ובחלקן תוכניות להטבה מוגדרת. 
  

  )Defined Contribution Plan( מוגדרת להפקדהית תוכנ
  

מעביד עבור -של חוק פיצויי פיטורים בישראל, חלק מהתחייבות החברה בשל סיום יחסי עובד 14בהתאם לסעיף 
חלק מהעובדים מכוסה על ידי הפקדות שוטפות לתוכניות הפקדה מוגדרות. לחברה אין התחייבות משפטית או 

פות במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין משתמעת לבצע הפקדות נוס
שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הסכומים אשר הופקדו כאמור לעיל אינם באים לידי 

  ביטוי בדוח על המצב הכספי.
  

זקפות לרווח והפסד. ההפרש להפקדת כספים במסגרת תכנית להפקדה מוגדרת נ החברההוצאות בגין התחייבות 
בין סכום ההפקדה העומד לתשלום, לבין סך ההפקדות ששולמו מוצג כהתחייבות (ההתחייבות במסגרת סעיף 

כאשר סך ההפקדות ששולמו עולה על ההפקדה הנדרשת בגין השירות שסופק  התחייבויות בגין הטבות לעובדים).
להקטנת ההפקדות העתידיות, או להחזר כספי, מכירה עד לתאריך הדוח על המצב הכספי, ועודף זה יוביל 

  בנכס.חברה ה
  

ההתחייבויות לביצוע הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרת לפנסיה, מוכרות כהוצאה בדוח הרווח וההפסד בעת 
ביצוע ההפקדות. התחייבות החברה להטבות לאחר הפרישה מכוסות באמצעות תוכנית הפקדה מוגדרת 

  ת בחברות ביטוח או בקרנות המנוהלות על ידי נאמן.הממומנת באמצעות הפקדו
  

בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של החברה, חייבת החברה בתשלום פיצויי 
פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות מסויימות. סכומי ההטבות שיקבל העובד הזכאי 

ל מספר שנות הוותק ומשכורתו האחרונה. התחייבות החברה לתשלום פיצויי לפיצויים בעת פרישה, מבוססים ע
  פרישה מטופלת כתוכנית להטבה מוגדרת. 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
  

  (המשך) הטבות עובדים  .זט
  
 (המשך) הטבות לאחר סיום העסקה  .1

  
  )Defined Benefit Plan( מוגדרת הטבהתוכנית 

  
 של נטו מחויבות. מוגדרת להפקדה תכנית שאינה העסקה סיום לאחר הטבה תכנית הינה מוגדרת להטבה תכנית

הקבוצה, המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על 
ות קודמות. ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שתגיע לעובד בתמורה לשירותיו בתקופה השוטפת ובתקופ

הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי התכנית. הקבוצה קובעת את הריבית נטו על 
ההתחייבות (הנכס), נטו בגין הטבה מוגדרת על ידי הכפלת ההתחייבות (הנכס), נטו בגין הטבה מוגדרת בשיעור 

יהם נקבעו בתחילת תקופת הדיווח השנתית. ההיוון ששימש למדידת המחויבות בגין הטבה מוגדרת, כפי ששנ
ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע  שיעור

שלהן הינו שקל ושמועד פירעונן דומה לתנאי המחויבות של הקבוצה. החישובים נערכים מידי שנה על ידי 
  ות החזויה. אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכא

  
 הטבות של הנוכחי הערך של נטו לסכום עד נכס מוכר, לקבוצה נטו נכס נוצר החישובים תוצאות לפי כאשר

 בצורת כלכלית הטבה. לתכנית עתידיות בהפקדות הקטנה של או מהתכנית החזר של בצורה הזמינות כלכליות
 לאחר או התכנית חיי במהלך לממשה ניתן כאשר לקבוצה כזמינה תחשב עתידיות הפקדות הקטנת או החזרים

  .לתכנית רלוונטיות באם, מזערית הפקדה דרישות בחשבון נלקחות זה בחישוב. המחויבות סילוק
 
  

זוקפת רווחים או הפסדים אקטואריים, אשר נבעו כתוצאה משינויים בהערכות אקטואריות וכתוצאה  החברה
החברה  ישירות לרווח כולל אחר, בתקופה בו נבעו. מהשוני בין הנחות שהונחו בעבר לבין התוצאות בפועל,

מסווגת את הוצאות הריבית בגין התחייבות לתוכנית הטבה מוגדרת והתשואה הצפויה מנכסי התוכנית כחלק 
  נטו. –מהוצאות המימון 

  
  הטבות עובדים לטווח קצר  .2
  

חודשים מתום  12נה עולה על בתקופה שאי צפויות להיות מסולקותהטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות אשר 
 החברההטבות עובדים לטווח קצר בחברה כוללות את התחייבות  התקופה בה סופק השירות המזכה בהטבה.

הבראה/ תשלומי מענקים/ שכר. הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה. ההתחייבות מטופלת  בגין חופשה/
זקפות לרווח והפסד במועד היווצרותן. ההטבות . הטבות אלו נIAS 19כהטבה לזמן הקצר תחת הוראות תקן 

נמדדות על בסיס לא מהוון אותו חזויה החברה לשלם. ההפרש בין גובה ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד, 
  לבין הסכום ששולם בגינן מוכר כנכס או כהתחייבות.

  
על שיקולים אודות ביצועי  מכירה בהתחייבות ובהוצאה בגין בונוסים ושיתוף עובדים ברווחים, בהתבסס החברה

מכירה בהפרשה כאמור כאשר קיימת מחויבות חוזית או כאשר הנוהג  החברההעובד וביצועי החברה בכללותה. 
  בעבר יצר מחויבות משתמעת.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
  

  (המשך) הטבות עובדים  .זט
  
  הטבות בגין פיטורין  .3

  
רות כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה באופן מובהק, ללא אפשרות ממשית לביטול, הטבות בגין פיטורין מוכ

לפיטורי עובדים, לפני הגיעם למועד הפרישה המקובל על פי תכנית פורמאלית מפורטת, או לספק הטבות בגין 
ת פיטורין כתוצאה מהצעה שנעשתה בכדי לעודד פרישה מרצון. הטבות הניתנות לעובדים בפרישה מרצון נזקפו

כהוצאה כאשר הקבוצה הציעה לעובדים תכנית המעודדת פרישה מרצון, וכאשר צפוי שההצעה תתקבל וניתן 
חודשים מסוף  12 -לאמוד באופן מהימן את מספר הנענים להצעה. אם ההטבות עומדות לתשלום לאחר יותר מ

ועד הדיווח על אגרות חוב תקופת הדיווח, הן מהוונות לערכן הנוכחי. שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במ
קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו שקל, ושמועד פירעונן דומה לתנאי המחויבות של 

  .הקבוצה
  

  הון המניות  .יז
  

המניות הרגילות של החברה מסווגות בדוחות הכספיים כהון מניות. מניות החברה שמוחזקות על ידה, מוצגות לפי 

  מההון העצמי במסגרת סעיף "מניות באוצר". עלותן לחברה כהפחתה

  
  תשלומים מבוססי מניות  .יח
  

 החברהתשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים, המסולקים במכשירים הוניים של 

מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים  החברהנמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה. 

שולס. כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עד אשר אותם -מוענקים על ידי שימוש במודל בלקה

מכירה בהסדרי  החברהעובדים משלימים תקופת שירות מוגדרת, עומדים בתנאי ביצוע או בהתקיים תנאי שוק מוגדר, 

בדוח רווח והפסד כנגד גידול בהון, התשלום מבוססי המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבשלה כהוצאה 

את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל. שינוי  החברה. בתום כל תקופת דיווח, אומדת קרנות הוןבמסגרת סעיף 

  אומדן ביחס לתקופות קודמות מוכר ברווח והפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה, כנגד שינוי מקביל בהון.

  
  הכרה בהכנסה  .יט

  

זכאית לקבל בגין הכנסה ממכירת  שהחברהלפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה הכנסה נמדדת 

. ההכנסה מוצגת בניכוי אומדנים להחזרות, החברהסחורות או ממתן שירותים במהלך העסקים הרגיל של פעילות 

ות בגובה ערכן הנוכחי, אשר זיכויים, הנחות וכדומה. מכירות הכוללות תנאי אשראי, אשר כוללים מרכיב מימון, מוצג

  מחושב בהתבסס על שיעורי הריבית המקובלים על מכשירים דומים עבור גופים עם דירוג אשראי דומה.
  

החברה מכירה בהכנסה, כאשר סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן, צפוי כי ההטבות הכלכליות העתידיות יזרמו 
  כל אחת מפעילויות החברה. לישות, ובהתקיים קריטריונים ספציפיים בגין

  
  הכנסה ממכירות מוצרים/ציוד  .1

  
ההכנסה ממכירת  .חלקי חילוף ואביזריםריים, סלולהכנסות ממכירת ציוד כוללות הכנסות ממכירת טלפונים 

  מוצרים מוכרת בהתקיים כל התנאים הבאים:
 ל המוצר;העבירה לקונה את הסיכונים וההטבות המשמעותיים הנובעים מהבעלות ע החברה  - 
אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת, בדרך כלל, בעלות ואינה שומרת את  החברה  - 

 השליטה האפקטיבית על המוצרים והציוד שנמכרו;
 סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן;  - 
 ; וכןלחברהצפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו   - 
  וו וההחזרות בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.העלויות שהתהוו או יתה  - 
 

הבעלות המשפטית כן ו ,ויוצאות מחוץ לגבולות החברה הן נשלחותהכנסות ממכירת ציוד מוכרות במועד בו 
  עליהן עוברת.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
  

  (המשך) הכרה בהכנסה  .יט
  

  הכנסה ממתן שירותים   .2
  

  קה להספקת שירותים מוכרת בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה ובהתקיים כל התנאים הבאים:הכנסה מעס
 סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן;  - 
 צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה;  - 
 שלב ההשלמה של העסקה בתום תקופת הדיווח ניתן למדידה באופן מהימן; וכן  - 
 גרת העסקה והעלויות הנדרשות להשלמתה ניתנות למדידה באופן מהימן.העלויות שהתהוו במס  - 

הכנסות משירותים מוכרות עם מתן השירות כאשר כל שאר הקריטריונים להכרה בהכנסה מתקיימים. ההכנסות 
  מוכרות לאחר ניכוי זיכויים והנחות שניתנו ללקוחות.

  
  הוצאות פרסום  כ.
  

  בעת התהוותן.  הוצאות פרסום מוכרות בדוח רווח והפסד

  
  הכנסות והוצאות מימון   .אכ
  

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו, הכנסות מדיבידנדים, שינויים בשווי ההוגן של נכסים 

פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית 

ת מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לקבוצה הזכות לקבלת התשלום. באם מתקבל הדיבידנד האפקטיבית. הכנסו

בגין מניות סחירות, מכירה הקבוצה בהכנסות מדיבידנד ביום האקס. שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסים המוצגים 

  בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים גם הכנסות מדיבידנדים וריביות.

  

 ת מימון כוללות הוצאות ריבית בגין הלוואות שנתקבלו, שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות ובגין תמורה נדחית ,הוצאו

המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, הפסדים מירידת ערך של נכסים  שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים

  נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית. פיננסיים. עלויות אשראי, שאינן מהוונות לנכסים כשירים,

  

רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים, מדווחים בנטו כהכנסות מימון או הוצאות מימון, 

  כתלות בתנודות שער החליפין, וכתלות בפוזיציה שלהן (רווח או הפסד בנטו).

  
  מיסים על הכנסה  .בכ
  

סות) המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות המסים הנדחים, הוצאות (הכנ

  למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות לרווח כולל אחר או להון, ולעסקאות צירופי עסקים.

  
  מסים שוטפים  .1

  

מס של החברה וחברות מאוחדות הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי 

במהלך תקופת הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי 

הכנסות והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס או ניתנים 

וטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר לניכוי. נכסים והתחייבויות בגין מסים ש

חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי. מידי תקופה, מעריכה ההנהלה חשיפות שנלקחו 

 שכאשר יותר צפוי מאשר לא כי החברה תידרהפרשות  תקפוהחברה זושלגביהן חוקי המס נתונים לפרשנות. 

  על בסיס הערכות שביצעה בשיתוף עם יועציה המקצועיים. לסילוק המחויבות, וזאת םלמשאביה הכלכליי

  

נכסים והתחייבויות מסים שוטפים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את 

  הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.
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  מסים נדחים  .2
  

יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם  חברהה
ה שיש לה מספיק במידבדוחות הכספיים. כמו כן, החברה יוצרת מסים נדחים בגין הפסדים מועברים לצרכי מס 

יתרות  עתיד.הפרשים זמניים חייבים במס או שישנן ראיות משכנעות אחרות לכך שתהיה הכנסה חייבת ב
המסים הנדחים (נכס או התחייבות) מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים בעת מימושן, בהתבסס על שיעורי המס 

הדוח על המצב הכספי. התחייבויות וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד תאריך 
מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין 
ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום 

  יה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.ההכנסה החייבת הצפויה שכנגדה ניתן יה
  

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות 
 חברהההפרשים הזמניים נשואים מסים נדחים אלו הינם בשליטת ה חברהולהערכת הנהלת המוחזקות, מאחר 

  ואינם צפויים להתהפך בעתיד הנראה לעין.
  

סים נדחים שלא הוכרו מוערכים מחדש בכל מועד דיווח ומוכרים במידה והשתנה הצפי כך שצפוי שבעתיד נכסי מ
  תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה יהיה ניתן לנצל אותם.

  
נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי 

ויות מסים שוטפים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי מסים שוטפים כנגד התחייב
  לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו. חברהאותה רשות מס, ובכוונת ה

  
  רווח למניה  .גכ

י החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות של החברה על יד
חלוקת רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 

  הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח, בניכוי מניות החברה המוחזקות על ידה כמניות באוצר.
  

המניות הרגילות, ואת  לצורך חישוב הרווח המדולל למניה מתאמת החברה את הרווח או ההפסד, המיוחס לבעלי
  הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור, בגין ההשפעות של כל המניות הפוטנציאליות המדללות.

  
  תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים  .דכ
  

מוץ מוקדם בידי החברה, תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימפורטים להלן 
  :אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

  
9 IFRS )2014 ("מכשירים פיננסיים"  
 

תקן זה הינו גרסה סופית של התקן, הכוללת הוראות מעודכנות לסיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, וכן מודל חדש 
כללי שפורסם בשנת  -אלו מתווספות לפרק בנושא חשבונאות גידור  למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסיים. הוראות

2013.  
 

  סיווג ומדידה
בהתאם לתקן, ישנן שלוש קטגוריות עיקריות למדידת נכסים פיננסיים: עלות מופחתת, שווי הוגן דרך רווח והפסד ושווי 

י של הישות לניהול נכסים פיננסיים הוגן דרך רווח כולל אחר. בסיס הסיווג לגבי מכשירי חוב מתבסס על המודל העסק
ועל מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של הנכס הפיננסי. השקעה במכשירים הוניים תימדד בשווי הוגן דרך רווח 

  והפסד (אלא אם החברה בחרה, בעת ההכרה הראשונית, להציג את השינויים בשווי ההוגן ברווח הכולל האחר). 
  

וי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד המיוחסים לשינוי התקן דורש כי השינויים בשו
  בסיכון האשראי העצמי יוכרו לרוב ברווח כולל אחר.
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9 IFRS )2014 ((המשך) "שירים פיננסיים"מכ  
 

  כללי -חשבונאות גידור 
בהתאם לתקן, אסטרטגיות גידור נוספות אשר נעשה בהן שימוש לצורכי ניהול סיכונים עשויות להיות כשירות 

הנוכחי לקביעת אפקטיביות הגידור, בדרישה לקשר כלכלי  80% - 125% -לחשבונאות גידור. התקן מחליף את מבחן ה
ר לבין המכשיר המגדר, מבלי לקבוע סף כמותי. בנוסף, התקן מציג מודלים חדשים המהווים חלופות בין הפריט המגוד

לחשבונאות גידור בהתייחס לחשיפות אשראי ולחוזים מסוימים אשר אינם בתחולת התקן וקובע עקרונות חדשים 
  לטיפול במכשירים מגדרים. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות.

  
  ל נכסים פיננסייםירידת ערך ש

). עבור מרבית נכסי החוב expected credit loss’ model‘התקן כולל מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי צפויים (
הפיננסיים. המודל החדש מציג גישת מדידה דואלית של ירידת ערך: אם סיכון האשראי המיוחס לנכס הפיננסי לא עלה 

הפרשה להפסד בגובה הפסדי האשראי הצפויים בשל אירועי כשל אשר באופן משמעותי מאז ההכרה לראשונה, תירשם 
עשר החודשים לאחר מועד הדיווח. אם סיכון האשראי עלה באופן משמעותי, - התרחשותם אפשרית במהלך שנים

במרבית המקרים ההפרשה לירידת ערך תגדל ותירשם בגובה הפסדי האשראי הצפויים על פני מלוא אורך החיים של 
  נסי.הנכס הפינ

  
, עם אפשרות לאימוץ מוקדם. התקן ייושם, למפרע, 2018בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

החברה בחנה את השלכות יישום התקן ולהערכת החברה ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה למעט מספר הקלות. 
  מהותית על הדוחות הכספיים.

  
IFRS 15, "חותהכנסה מחוזים עם לקו" 

  
התקן מחליף את ההנחיות הקיימות כיום לעניין הכרה בהכנסות ומציג מודל חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות. 
התקן קובע שתי גישות להכרה בהכנסה: בנקודת זמן אחת או על פני זמן. המודל כולל חמישה שלבים לניתוח עסקאות 

ו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה ואת סכומה. כמ
, עם אפשרות לאימוץ מוקדם. 2018בינואר  1מתקופות שנתיות המתחילות ביום יושם החל הקיימות כיום. התקן י

החברה בחנה את השלכות יישום התקן ולהערכת החברה ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות 
  הכספיים.

  
  

  , חכירותIFRS16תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

) ואת הפרשנויות הקשורות. הוראות התקן מבטלות את IAS 17חכירות ( 17התקן מחליף את תקן בינלאומי מספר 
הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או כמימונית. חלף זאת, לעניין חוכרים, מציג התקן החדש מודל 

  יר בנכס ובהתחייבות בגין החכירה בדוחותיו הכספיים.כאי בכל החכירות, לפיו על החוכר להאחד לטיפול החשבונ
  

  כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום.



מ " ע ב ת  י ר ל ו ל ס ת  ר ו ש ק ת י  נ א   ס
  

  2017בדצמבר  31נסתיימה ביום באורים לדוחות הכספיים לשנה ש

  
 

26 

  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
  
  המשך)( תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים  .הכ
  

 (המשך), חכירות IFRS16תקן דיווח כספי בינלאומי 

  
, עם אפשרות ליישום מוקדם, ובלבד שהחברה מיישמת 2019לינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

  , הכנסה מחוזים עם לקוחות.IFRS 15באימוץ מוקדם גם את 
שחברות יוכלו לבחור באחת מהחלופות הבאות בעת היישום התקן כולל חלופות שונות עבור יישום הוראות המעבר, כך 

לראשונה: יישום רטרוספקטיבי מלא או יישום התקן החל מיום היישום לראשונה תוך התאמת יתרת העודפים למועד 
    זה.

  , רכבים ונכסים נוספיםלמסחר הוראות התקן צפויות להשפיע על הטיפול החשבונאי בהסכמי חכירות נדל"ן
  ערכת הקבוצה, צפויה לתקן השפעה מהותית על הדוחות הכספיים בנושאים הבאים:בקבוצה. לה

  גידול בנכסים הלא שוטפים ובהתחייבויות הפיננסיות. •
  שינוי ביחסים פיננסיים עיקריים כגון: עלייה בשיעור המינוף, קיטון ביחס כיסוי הריבית וקיטון ביחס השוטף. •
  גידול ברווח התפעולי ובהוצאות המימון. •
  .ידול בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת וקיטון בתזרים מזומנים מפעילות מימוןג •

    
  
  

  שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן - 3באור 
  

  כללי  א.
  

הפעיל לעיל, נדרשת הנהלת החברה, במקרים מסוימים, ל 2, המתוארת בבאור חברהביישום המדיניות החשבונאית של ה
שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים והתחייבויות שאינם בהכרח 
בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים 

  כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
  

ומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים רק הא
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה ובתקופות 

  ות העתידיות.עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופ
  

  שיקולי דעת קריטיים ביישום מדיניות חשבונאית  ב.
  

, פרט חברההמובא להלן מתייחס לשיקולי דעת קריטיים שביצעה ההנהלה בתהליך יישום המדיניות החשבונאית של ה
  לאלו הכרוכים באומדנים, ושיש להם השפעה משמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים.

יקולי דעת, נבחנים באופן מתמיד, ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים, לרבות ציפיות ביחס אומדנים וש
לאירועים עתידיים, שנחשבות לסבירות, לאור הנסיבות הקיימות. החברה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד. מעצם 

ייחסות בפועל. האומדנים וההנחות, טבעם, נדיר שהאומדנים החשבונאיים המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המת
שבגינם ישנו סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת הכספים 

  הבאה, מפורטים להלן:
  
  

בעלי אורך חיים כלכלי ונכסים בלתי מוחשיים מוגדרים בחינת סכום בר השבה לצורך ירידת ערך של נכסים מוחשיים 
  מושי מוגדרשי

 חברהלצורך כך, ה נדרשת לבחון בסוף כל תקופת דיווח אם קיימים סימנים, המצביעים על ירידת ערך של נכס. החברה
לוקחת בחשבון מקורות מידע פנימיים וחיצוניים למען הקביעה האם חלו שינויים בנסיבות או אירועים העשויים 

  ן להשבה. להצביע על כך שהערך בספרים של הנכסים איננו נית
  

  נכסי מיסים נדחים
רושמת מיסים נדחים בשל הפסדים וניכויים לצרכי מס הניתנים להעברה לשנים הבאות, כאשר ישנו צפי סביר  חברהה

למימושם כנגד הכנסה חייבת במס בעתיד. המיסים הנדחים מחושבים לפי שיעורי מס הצפויים לחול בעת ניצולם בכפוף 
משך תקופת ההפסדים המועברים. לצורך חישוב המיסים הנדחים נעשה שימוש  לכל הוראה חוקית המגבילה את

בגורמים שונים על מנת להעריך את הסבירות של ניצול עתידי של נכסי מסים הנדחים, כולל תוצאות עבר, תכנונים 
  תפעוליים, תקופות הפסדים המועברים ואסטרטגיות לתכנוני מס.
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  ת חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדןשיקולי דעת ביישום מדיניו - 3באור 
  

  (המשך) שיקולי דעת קריטיים ביישום מדיניות חשבונאית  ב.
  

  הפרשות לתביעות משפטיות והתחייבויות תלויות
לצורך בחינת הנפקות המשפטית של תביעות אלה, וקביעת הסבירות כי הן תתממשנה לרעתה, מסתמכת הנהלת החברה 

ים משפטיים ומקצועיים. לאחר שיועציה של החברה מגבשים את עמדתם המשפטית ואת סיכוייה על חוות דעת של יועצ
של החברה באשר לנשוא התביעה, בין אם החברה תצטרך לשאת בתוצאותיה או שיש ביכולתה לדחות אותה, אומדת 

   הנהלת החברה את הסכום אותו יש לרשום בדוחות הכספיים, אם בכלל.
כתוצאה מאירוע  כרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעתהפרשה בגין תביעות מו

למשאביה הכלכליים לסילוק  תידרש החברהכי  )more likely than not(התרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא ש
  רכה הנוכחי.מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לע המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן

  
פרשנות שונה מזו של יועציה המשפטיים של החברה למצב חוקי קיים, הבנה שונה של הנהלת החברה לגבי חוזי 
התקשרות וכן שינויים שמקורם בפסיקה רלוונטית או בתוספת עובדות חדשות, יש בהם כדי להשפיע על ערכה של 

רה ובכך להשפיע באופן מהותי על מצבה הכספי ההפרשה הכוללת בגין ההליכים המשפטיים העומדים כנגד החב
  .החברהותוצאות פעולותיה של 

  
  הפרשות בגין חובות מסופקים

לשלם חובותיהם.  החברה לקוחותיוצרת הפרשה לחובות מסופקים בגין הפסדים צפויים בעקבות אי יכולת  החברה
ל הסכום שהיה צפוי להתקבל מאת לא תוכל לגבות את כ שהחברהההפרשה נוצרת כאשר ישנה ראיה אובייקטיבית 

הלקוח. קשיים פיננסיים מהותיים של החייב, צפי שהחייב יכנס להליך פשיטת רגל או לארגון פיננסי מחדש, או שינויים 
שליליים בתשלומים הנדרשים ממנו מהווים סימן לכך שחלה ירידה בערך יתרת החייב. סכום ההפרשה נקבע כאחוז 

. ההפרשה וסיכויי הגבייה ים, תוך התחשבות בסבירות הגביה המבוסס על גיל החובמהחובות המסופקים הספציפי
  נבחנת באופן תקופתי. 

  
  
  

  פיםהשוט הנכסיםפרטים נוספים על  - 4באור 
  

  פקדונות ומזומנים מוגבלים בשימוש  א.
  
  בדצמבר 31  בדצמבר 31     

     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
 20,408  952   ים בש"חפקדונות  ומזומנים נקוב

 19,879  22,473   פקדונות  ומזומנים נקובים בדולר

     
   23,425  40,287 

  
.א. 10הפקדונות והמזומנים המוגבלים בשימוש משועבדים לבנקים בהתאם להסכמי מסגרות האשראי כאמור בבאור 

  להלן.
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  (המשך) פיםהשוט הנכסיםפרטים נוספים על  - 4באור 
  

  חותלקו  .ב
  בדצמבר 31  בדצמבר 31     
     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
       הרכב  .1

        
  77,720   75,127    חשבונות פתוחים

  11,986   7,873    כרטיסי אשראי יתרות שנסלקו באמצעות
  9,849   15,817    המחאות לגביה

  )1,734(  )1,037(    חובות מסופקים
          

    97,780   97,821  

  
  בדצמבר 31  בדצמבר 31     

     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
     הפרשה לחובות מסופקים  .2

        
        : התנועה בהפרשה לחובות מסופקיםפירוט 

  960  1,734    יתרה לתחילת השנה
  -   )2,220(    יתרות חובה שנמחקו במהלך השנה  כחובות אבודים

  774  1,523    שינויים במהלך השנה
        

  1,734  1,037    יתרה לתום השנה

  
 במסגרת סעיף "הוצאות הנהלה וכלליות" בדוח רווח והפסד. תהוצאות בגין חובות מסופקים נכללו

 
 גיול הלקוחות ברוטו וההפרשה בגינן הינו כדלקמן:  .3

  
 2016 בדצמבר 31ליום   2017 בדצמבר 31ליום  

 הפרשה ברוטו הפרשה ברוטו 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 -  94,729  - 97,153  טרם עבר זמן פירעונם

 650  3,272  14 28  עבר זמן פירעונם פחות משנה
 1,084  1,554  1,023 1,636  עבר זמן פירעונם יותר משנה

        

  98,817 1,037  99,555  1,734 

 
, ולקוחות אשר עבר זמן פירעונם 1כקבוצת סיכון  רההחבלקוחות אשר טרם הגיע זמן פירעונם מדורגים על ידי 

  .2כקבוצת סיכון החברה מדורגים על ידי 
  

  מידע נוסף  .4
  

  חברה אין תלות בלקוח עיקרי.ל
  

להבטחת  יםלבנק ת בשעבוד מדרגה ראשונהשועבדמ 2016 -ו 2017 בדצמבר 31מים לייתרת הלקוחות 
  .א. להלן.10לפעילות, כאמור בבאור אשראי חברה התחייבויותיה של החברה כלפי הבנקים המעמידים ל
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  (המשך) פיםהשוט הנכסיםפרטים נוספים על  - 4באור 
  

  חייבים ויתרות חובה  .ג
  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31     
     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
  18,519   56,774  מקדמות לסמסונג והכנסות לקבל

  2,299   -  חוזי אקדמה על שער חליפין
  446   2,144  מוסדות ממשלתיים

  719   707  הוצאות מראש
  19   483  אחרים

        
  60,108   22,002  

  
  
  מלאי  .ד
  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31     

     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
  46,357   78,435  למכירה מכשירים ואביזרים

  14,200   16,735  חלקי חילוף למכירה ולשירות
        

  60,557   95,170  יסה"כ מלא

  
התחייבויותיה של להבטחת  יםלבנקבשעבוד מדרגה ראשונה  תשועבדמ 2016 -ו 2017 בדצמבר 31מים לייתרת המלאי 

  . א. להלן.10דוקומנטרי לפעילות, כאמור בבאור אשראי החברה כלפי הבנקים המעמידים לחברה 
  
  
  

   במניות פרטנר בשווי הוגן דרך רווח והפסדהשקעה  - 5באור 
  

, לחברה היתה השפעה מהותית בחברת פרטנר תקשורת בע"מ ובהתאם רשמה את השקעתה 2014ביולי  15עד ליום 
לחלק ממניות פרטנר אשר הוחזקו על ידי  , באותו מועד,עם מינויו של כונס נכסיםבמניותיה לפי שיטת השווי המאזני. 

החל עתה בפרטנר על פי שיטת השווי המאזני. חדלה מלטפל בהשקו איבדה החברה השפעה מהותית בפרטנר החברה,
אשר נמדד לפי מחיר מצוטט בשוק פעיל ומוגדר  פרטנר לפי שווי הוגןמניות במאותו מועד מטופלת ומוצגת ההשקעה 

   לעניין מדרג שווי הוגן. 1רמה 
  

מיידי ולנקוט להעמיד את אגרות החוב לפירעון  של החברה אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה י')בעקבות החלטת 
בהליכים לשם מימוש הבטוחות שהועמדו לטובת מחזיקי אגרות החוב, לרבות הליכי כינוס ביחס למניות פרטנר 

ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי על מינוי כונס  2015בינואר  12ם, ביום בשעבוד מדרגה ראשונה לטובת ששועבדו
התקשר כונס הנכסים  2015בפברואר  5 . ביוםנאמן (סדרה י') לטובת ששועבדומניות פרטנר  9,215,750 -נכסים זמני ל

 86 -וזאת בתמורה לסך כולל של כמתוך המניות המשועבדות מניות פרטנר  6,215,750בעסקאות מחייבות למכירה של 
  ש"ח. מיליון 

  
 - תזרימי מזומנים מ. ג.), כלל זכויותיה של החברה לקבלת 9(ראה ביאור  2015במרץ  2עם השלמתו של הסדר החוב ביום 

מניות פרטנר אשר שימשו כבטוחה לפירעון יתרת אגרות החוב מהסדרות ד', ו', י' והאג"ח המוגבל, נגרעו  9,826,050
מניות אלו הועברו לבעלי אגרות  על הכלכליות הנובעים מהבעלות וההטבות מחזקתה של החברה וכן כלל הסיכונים

מניות פרטנר המשועבדות  9,826,050 -החוב, יתרת ההשקעה של החברה בהחוב האמורות. לפיכך במועד השלמת הסדר 
  נגרעה מהדוח על המצב הכספי של החברה. 

  
 בדוח על המצב הכספי בהתאם לשווין ההוגן. שהוצגו פרטנר מניות 319,081 -בחזיקה החברה ה 2016בדצמבר  31 ביום

  . ג.14ת חוב החברה כלפיה כמפורט בביאור נכון לאותו מועד, מניות אלו שועבדו לטובת מס הכנסה להבטח
אין לחברה אחזקה  2017בדצמבר  31אלפי ש"ח. ונכון ליום  6,236 -בתמורה לסך של כ 2017מניות אלו  מומשו במהלך 

  במניות פרטנר.



מ " ע ב ת  י ר ל ו ל ס ת  ר ו ש ק ת י  נ א   ס
  

  2017בדצמבר  31נסתיימה ביום באורים לדוחות הכספיים לשנה ש

  
 

30 

  

   חברות מאוחדות - 6באור 
  

  
עלי המניות של ויז'ן החלטה בדבר ה האסיפה הכללית של באישר 2016מאי ב 16ביום  - אביב) בע"מ-סקיילקס ויז'ן (תל

אלפי ש"ח  3,312התקבל בידי החברה סך של  2016בדצמבר  27ביום מינויו של מפרק. בדבר פירוק מרצון של ויז'ן ו
). סך זה שימש לביצוע פדיון 71.78% -כדיבידנד אגב פירוקה של ויז'ן (חלקה של החברה בחברה זו בדילול מלא היה כ

(סדרה יא'). נכון למועד הדוח על המצב הכספי טרם הושלם הפירוק אולם לא נותרו נכסים מוקדם של אגרות החוב 
  והתחייבויות בידי ויז'ן.

  . תה כל פעילותילחברה זו לא הי 2016- ו 2017 בדצמבר 31ביום ו שהסתיימים בשנ

  

  

  
  רכוש קבוע - 7באור 

  
      מחשבים וציוד    שיפורים  
  ה"כס  מבנה  היקפי  ריהוט וציוד  במושכר  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
            עלות

  27,599   13,959   2,706   3,277   7,657   2017בינואר  1יתרה ליום 
  1,777   266   709   68   734   רכישות במהלך השנה 

  29,376   14,225   3,415   3,345   8,391   2017בדצמבר  31יתרה ליום 

            
            פחת שנצבר
  9,835   1,623   2,417   2,244   3,551   2017בינואר  1יתרה ליום 

  2,087   364   315   376   1,032   פחת במהלך השנה

  11,922   1,987   2,732   2,620   4,583   2017בדצמבר  31יתרה ליום 

            
            עלות מופחתת: 

  17,454   12,238   683   725   3,808   2017בדצמבר  31ליום 
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  (המשך) רכוש קבוע - 7 באור
  
      מחשבים וציוד    שיפורים  
  סה"כ  מבנה  היקפי   ריהוט וציוד  במושכר  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  
            עלות

  26,276   13,775   2,551   3,309   6,641   2016בינואר  1יתרה ליום 
  )157(  -   -   )157(  -   גריעות

  1,480   184   155   125   1,016   רכישות במהלך השנה

  27,599   13,959   2,706   3,277   7,657   2016בדצמבר  31יתרה ליום 

            
            פחת שנצבר
  7,983   1,262   2,239   2,022   2,460   2016בינואר  1יתרה ליום 

  )157(  -   -   )157(  -   גריעות

  2,009   361   178   379   1,091   פחת במהלך השנה

  9,835   1,623   2,417   2,244   3,551   2016בדצמבר  31ום יתרה לי

            
            עלות מופחתת: 

  17,764   12,336   289   1,033   4,106   2016בדצמבר  31ליום 

  

  

  

  נכסים בלתי מוחשיים  - 8באור 
  

  הרכב נכסים בלתי מוחשיים וההפחתה שנצברה בגינם לפי קבוצות עיקריות והתנועה בהם, הינם:

  
  סה"כ  תוכנות   זיכיון הפצה  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  7201שנת 

 
        עלות

  118,251  808  117,443  2017בינואר  1יתרה ליום 

  86  86  -  תוספות

  118,337  894  117,443  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

        
        הפחתה שנצברה

  87,227  700  86,527  2017בינואר  1ליום  יתרה

  7,786  53  7,733  תוספות

  95,013  753  94,260  2017בדצמבר  31ליום  יתרה

        

  23,324  141  23,183  2017בדצמבר  31מופחתת ליום עלות 

  
הפחתות שוטפות של התוכנות נזקפות לסעיף הוצאות  הפחתות שוטפות של זיכיון ההפצה נזקפות לסעיף עלות המכר.

 . הנהלה וכלליות
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  (המשך)ם נכסים בלתי מוחשיי - 8באור 
  

  (המשך) הרכב נכסים בלתי מוחשיים וההפחתה שנצברה בגינם לפי קבוצות עיקריות והתנועה בהם, הינם:
  
  סה"כ  תוכנות   זיכיון הפצה  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  2016שנת 

 
        עלות

  118,102  659  117,443  2016בינואר  1יתרה ליום 

  149  149  -   תוספות

  118,251  808  117,443  2016מבר בדצ 31יתרה ליום 

        
        הפחתה שנצברה

  79,438  644  78,794  2016בינואר  1ליום  יתרה

  7,789  56  7,733  לתקופה הפחתה

  87,227  700  86,527  2016בדצמבר  31ליום  יתרה

        

  31,024  108  30,916  2016בדצמבר  31מופחתת ליום עלות 

  
  
  

  אגרות חוב  - 9באור 
  

  הרכב  א.

 

  2016בדצמבר  31ליום   2017בדצמבר  31ליום       

  יתרה  ע.נ. של  יתרה  ע.נ. של  ריבית    

  בספרים*  אגרות חוב  בספרים*  אגרות חוב  נקובה  מטבע  

  אלפי ש"ח    אלפי ש"ח        

 

  129,954  206,687,924  131,314  196,687,986  2%  ש"ח צמודה  ')א(סדרה יאגרות חוב 
              
  

  נטו מניכיון.  *
  
  בדצמבר 31  בדצמבר 31     
     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
     במסגרת התחייבויות שוטפות:מוצג 

        
 10,000  10,000  חלויות שוטפות של אגרות חוב 

  -   -  אגרות חוב  בגיןריבית לשלם 

     

 10,000  10,000   במסגרת התחייבויות שוטפותהכל סך 

        
        יות לא שוטפות:במסגרת התחייבומוצג 

        
 129,954  131,314 אגרות חוב

 )10,000( )10,000( בניכוי חלויות שוטפות של אגרות חוב 

     

 119,954  121,314 סך הכל במסגרת התחייבויות לא שוטפות
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  (המשך)אגרות חוב  - 9באור 
  
  תנאי אגרות החובפרטים בדבר   ב.
  
  . 2%ריבית שנתית בשיעור של  ונושאת צמודות למדד הינןאגרות החוב   )1(
  
  כמפורט להלן: 2023עד  2016תשלומים של כל אחת מהשנים  15-קרן אגרות החוב תיפרע ב  )2(
  

מיליון ש"ח, בשני תשלומים  10יבוצעו פירעונות קרן בסך שנתי כולל של  2016-2018בכל אחת מהשנים   - 
  בדצמבר מדי כל שנה. 31- ביוני ו 30חולו בימים מיליון ש"ח) שי 5שווים בכל שנה (כל תשלום על סך 

מיליון ש"ח, בשני תשלומים  15יבוצעו פירעונות קרן בסך שנתי כולל של  2019-2022בכל אחת מהשנים   - 
  בדצמבר מדי כל שנה. 31-ביוני ו 30מיליון ש"ח) שיחולו בימים  7.5שווים בכל שנה (כל תשלום על סך 

אשר לא נפדתה קודם למועד זה, לרבות באמצעות בפדיון  הקרןפרע יתרת תי 2023ביוני בשנת  30ביום   - 
  להלן. ) 4(מוקדם כמפורט בסעיף 

  
בדצמבר של כל אחת מהשנים  31-ביוני ו 30הריבית בגין אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים בימים   )3(

  ועד לפירעון הסופי של אגרות החוב. 2015
  
קבלו בחברה כספים בגין יתפדיון מוקדם של יתרת אגרות החוב בכל מקרה שבו החברה תהא מחויבת לבצע   )4(

  :)שטר הנאמנות(כהגדרתם ב המקורות המפורטים להלן או שיצברו לה מזומנים עודפים
  

  מנה; מהתמורה נטו שתתקבל בגין מכר תחום פעילות המוצרים הסלולריים או חלק   - 
ר ניכוי ההוצאות הישירות שיוצאו בגין ובקשר לתביעות) התמורות נטו (לאח - מתמורות התביעות 30%  - 

שיתקבלו בחברה בפועל בגין תביעות נגזרות או תביעות שתגיש החברה כנגד בעלי מניות ו/או דירקטורים 
 1ו/או נושאי משרה ו/או נותני שירותים מקצועיים ו/או מבטחיהם ואשר עילתן התגבשה עד ליום 

  ח על המצב הכספי לא הוגשו תביעות כאמור.נכון למועד הדו .2014באוגוסט 
 תמורה נטו שתתקבל ממכירת הנכסים שישועבדו להבטחת פירעון אגרות החוב.ה  - 

חברת אלפי ש"ח כדיבידנד אגב פירוקה של  3,312התקבל בידי החברה סך של  2016בדצמבר  27ביום 
  ם של אגרות החוב (סדרה יא').סך זה שימש לביצוע פדיון מוקד אביב) בע"מ.-הבת סקיילקס ויז'ן (תל

  
  .נכון למועד על הדוח על המצב הכספי לא נצברו לחברה מזומנים עודפים (כהגדרתם בשטר הנאמנות)

 
  לטובת הנאמן לאגרות החוב הנכסים המפורטים להלן: שועבדולהבטחת פירעון אגרות החוב   )5(
  

והזכויות הנובעות מהבעלות יות הבעלות שיעבוד קבוע מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא זכו  - 
  .נכס המקרקעין של החברה בפתח תקווה של החברה

, בע"מ )תל אביב(סקיילקס ויז'ן  חברת הבת, שיעבוד קבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על מניות  - 
 המוחזקות על ידי החברה.

) 4ת התביעות כהגדרתן בסעיף (מתמורו 30%שיעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד על   - 
  לעיל.

  
  קבעו מגבלות בעניין:נאגרות החוב בשטר הנאמנות של   )6(
  

לא לשעבד/להמחות/להעמיד כבטוחה מנכסים  התחייבההחברה אגרות החוב עד לפרעון הסופי של   - 
החוב (למעט הנכסים השוטפים  העצמיים ונכסים של חברות הבנות, הקיימים במועד הקובע להסדר

  .  שמשים את פעילותה השוטפת של החברה, המשועבדים לטובת הבנק הממן את פעילותה)המ
  מהחוב.  75%חלוקת דיבידנד עד פרעון   - 
  מהחוב.  100%תשלום דמי ניהול לבעלי המניות בחברה עד לפרעון   - 
  מהחוב. 75%עסקאות עם בעלי שליטה ובעלי עניין עד לפרעון   - 
  מהחוב.  100%ד לפרעון שינוי בתחום פעילות החברה ע  - 
  מהחוב.  100%מכירת תחום הפעילות עד לפרעון   - 
  מהחוב.  100%רכישת אג"ח; הרחבת סדרה עד לפרעון   - 
  לפחות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי תלויים.  - 
  ביצוע השקעות הוניות על ידי החברה.  - 
 זכויות ו/או הנפקות הון ו/או אופציות ו/או אג"ח להמרה.ביצוע הנפקות הון לרבות   - 
  

  עליה, כאמור לעיל.במגבלות הדוחות הכספיים, החברה עומדת מועד אישור נכון ל
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  (המשך)אגרות חוב  - 9באור 
  
  בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב שלה  החברות לחוק 350 סעיף לפי הסדרי חוב  ג.
  

"), בין החברה לבין 2014 "הסדר ינוארלהלן: לחוק החברות ( 350הסדר חוב לפי סעיף הושלם  2014בינואר  28ביום 
) בדרך של תיקון שטרי נאמנות ביחס לאגרות החוב הנ"ל (כל סדרה 1-המחזיקים באגרות החוב (סדרות ז', ח', ט' ו

  .2014בינואר  9בנפרד), כפי שנחתמו ביום 
  

וגיבשה החברה מגעים עם בעלי אגרות החוב ונציגיהם קיימה  ,2014ואר ינהחברה לא עמדה בתנאי הסדר בשל העובדה ש
(להלן: "מועד ההשלמה"), לאחר שניתן אישורו  2015במרץ  2. ביום לחוק החברות 350הסדר חוב נוסף בהתאם לסעיף 

החברות, בין לחוק  350הושלם הסדר חוב נוסף לפי סעיף , 2015בפברואר  2ביום  בית המשפט המחוזי בתל אביב יפושל 
   .)1-החברה לבין המחזיקים בכלל אגרות החוב של החברה באותו מועד (סדרות ד', ו', ז, ח', ט', י' ו

  
במועד השלמת הסדר הנושים, יתרת ההתחייבויות בגין אגרות החוב מהסדרות ד', ו', י' וכן האג"ח המוגבל שהוקצה 

דוח על המצב הכספי של החברה וזאת בשל היותן של אגרות חוב במסגרת הסדר חוב זה  נגרעו (לא הוכרו, לפי העניין) ב
ללא זכות חזרה לחברה) אשר יפרעו אך ורק מהתמורות שינבעו מהנכסים המשועבדים  -אלו מסוג נון ריקורס (דהיינו 

אם לטובתם (כאשר כל הסיכונים וכל הסיכונים בקשר לנכסים המשועבדים, לרבות במקרה של שינוי בשווים יחולו במלו
על מחזיקי אגרות החוב הנ"ל), כאשר החברה שוחררה למעשה מחובתה לפרוע את החוב למחזיקי אגרות החוב אלו וכל 
התחייבויותיה בקשר עם סדרות אלו תהיינה טכניות בעיקרן. בנוסף, לאחר הקצאת רכיבי ההסדר למחזיקי אגרות 

  .1-הסדרות ז', ח', ט' והחוב, נמחקו ובוטלו יתרות החוב של החברה בגין אגרות החוב מ
  

  תנאים נוספים בהסדר: 
  

ממניות רגילות של  32.5%ללפידות כתבי אופציה, לא רשומים למסחר, לרכישת החברה ה תקצהבמועד ההשלמה   )1(
( ראה  מיליון ש"ח, לה זכאית לפידות כתמורה בגין העמדת ערבויות. 15החברה (בדילול מלא), חלף תמורה של 

  ).ב10בנוסף ביאור 
 
  ניירות הערך ההמירים למניות החברה עובר למועד ההסדר בוטלו. כל   )2(
  
  מניות יומרו למניה אחת.  250איחוד הון באופן שכל בצעה החברה   )3(
  
פטור מוחלט מתביעות לכל מחזיקי אגרות החוב של החברה ו/או למי מטעמם  ניתןהחל ממועד ההשלמה,   )4(

  ילות עד וכולל מועד ההשלמה. (לרבות הנאמנים ושלוחיהם) בגין ע
  
לחברה (בעצמה, בלבד) פטור וויתור מלא ובלתי חוזר, בגין תביעות בגין עילות עד  ניתןהחל ממועד ההשלמה   )5(

  וכלל מועד ההשלמה. 
  
פטור מוחלט מתביעות לכל נושאי המשרה המכהנים במועד זה (למעט דירקטורים)  ניתןהחל ממועד ההשלמה,   )6(

  .2014ביוני  1 ה נוצרה לפני מועד ההשלמה וכן לדירקטורים שמונו החל מיוםבחברה שעילת
  
ויראו את חברי קבוצות שהוגשו כנגד החברה התובענות הייצוגיות נמחקו עם כניסתו לתוקף של ההסדר,   )7(

התובעים, כמי שויתרו באופן סופי ומוחלט על זכות התביעה הייצוגית כלפי החברה, בקשר עם עילות אשר 
נתגבשו קודם למועד כניסתו לתוקף של ההסדר ובהתאם החל ממועד אישור ההסדר לא ניתן יהיה להגיש כנגד 

  .החברה תובענות ייצוגיות בגין עילות שנוצרו קודם למועד כניסתו לתוקף של ההסדר
  
 31(ליום  להלן פירוט השפעותיו העיקריות של ישום הסדר החוב על דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה  )8(

  ולשנה שהסתיימה באותו מועד): 2015בדצמבר 
השקעתה של החברה במניות פרטנר אשר היוותה בטוחה לאגרות החוב הקיימות עובר למועד השלמת   - 

הסדר החוב נגרעה מהדוח על המצב הכספי במועד ההשלמה ויתרת ההשקעה שנותרה בידי החברה סווגה 
  ) 5ביאור  בנוסף .(ראההוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים בשווי ומוצגת במסגרת 

כלל התחייבויותיה של החברה בגין אגרות החוב הקיימות עובר למועד השלמת הסדר החוב נגרעו מהדוח   - 
  על המצב הכספי.

ההתחייבות בגין אגרת החוב החדשה (סדרה יא') נכללה לראשונה בדוח על המצב הכספי לפי שוויה ההוגן   - 
  של אגרות החוב לאחר השלמת הסדר החוב. הבורסאי לפי ש"ח שנקבע בהתאם לשוויא 121,323בסך של 

  אלפי ש"ח.  575,660הכרה ברווח ממחילת חוב אגב הסדר נושים בסך של   - 
המניות שהוקצו בהתאם לשווי של  אלפי ש"ח נכללה 28,518הקצאת המניות לבעלי אגרות החוב בסך של   - 

    לאחר השלמת הסדר החוב.
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  הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים  - 10באור 
  

  מימון בנקאי   א.
 

פעילות   -שוטפתה האשראי למימון פעילות בנקיםע"י שלושה לחברה  אושר, 2017בדצמבר  31נכון ליום 

  .אלפי ש"ח 340,000בהיקף כולל של  סחר חוץ

בחלקו במתכונת של אשראי דוקומנטרי אשראי ניתן לניצול בחלקו במתכונת של אשראי כספי וה  .1

   .וערבויות בנקאיות

בכל אחד מהבנקים נקבעו התניות פיננסיות המבוססות על היקף הנכסים המשועבדים, נטו אל מול סך   .2

ובנוסף נקבע לחברה בכל אחד מהבנקים מסגרת חשיפה לפעילות במכשירים  .המסגרת המנוצלת

  .פיננסים

מהאשראי שנוצל בכל אחד  20%החברה פיקדונות כספיים בשיעור של מעמידה להבטחת האשראי,   .3

על יתרת חוב הלקוחות, על המלאי של לטובת הבנקים שעבוד  נרשםמהבנקים, בהתאמה. בנוסף 

 בין .החברה, על זכויות החברה לקבלת כספים בגין שוברי כרטיסי אשראי, מסמכים ושטרות סחירים

  .םביניהיר את מערכת היחסים הסכם פארי פאסו המסד נחתם הבנקים 
  

אלפי ש"ח  37,035, הסתכמה בסך של 2017בדצמבר,  31נכון ל שהעמידו הבנקים לחברה דוקומנטרי האשראי יתרת ה

 לסך של הסתכמה  יםשהועמדו על ידי הבנק ערבויותאלפי ש"ח בגין אשראי ספקים בפועל). יתרת ה 13,743(סך של 

אלפי  71,863יתרתו הינה  2017בדצמבר  31ברה אשראי כספי נושא ריבית שנכון ל בנוסף, הועמד לחש"ח.  אלפי 8,528

 ש"ח.
  

   ש"ח.אלפי  23,425 בסך שלמשועבדים בבנק פיקדונות הופקדו  2017בדצמבר  31כנגד אשראי זה, נכון ליום 
  

  ערבויות שהועמדו על ידי חברת לפידות  ב.
  

בסך  מוגבלת כתבי ערבותשני לבנק מזרחי טפחות בע"מ דה לפידות העמי 2014בספטמבר  18 -ו 2014ביולי  17בימים 
העמלות בגין  .להבטחת קיום התחייבויות החברה כלפיו מיליון דולר ארה"ב כל אחד) 10מיליון דולר ( 20כולל של 

החל ת וזאמסכום הערבויות, עבור כל חודש קלנדרי ) 4.5%(שיעור שנתי של  0.375% בשיעור של הינןהעמדת הערבויות 
. בגין כל סכום שישולם בפועל על ידי לפידות על פי הערבות תחוייב ממועד העמדת הערבויות ועד לפקיעתן ו/או מימושן

על ידי החברה של ועד לפירעון  ,החל ממועד חילוט הערבויות או חלקן ,לחודש 0.54%של החברה בתשלום ריבית בשיעור 
  .חלק הערבויות שמומש בפועל על ידי הבנק

  
 מיליון דולר 10של  ךת בסיוהערבואחת מסכים לביטול הבנק לפיה הינו ודעת ההתקבלה בלפידות  2016בפברואר  4 יוםב

לאחר קבלת , 2017. בחודש יולי  מיליון דולר 10ערבות בסך של בוטלה הדרישה להעמדת יתרת ה 2017ובסוף חודש יוני 
הערבות השניה. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בוטלה הודעה מהבנק לפיה הוא מסכים  לביטול הערבות ואישור 

  הערבויות הנ"ל אינן קיימות.   2017בדצמבר  31נכון ליום 
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  פרטים נוספים על התחייבויות שוטפות - 11באור 
  

  ספקים ונותני שירות  א.
  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31     

     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
  110,448   17,413   פתוחיםחובות 

  2,871   2,675   לפירעוןהמחאות 

    
  20,088  113,319 

  
  זכאים ויתרות זכות  ב.
  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31     

     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
  4,688   2,314  מוסדות ממשלתיים

  -   1,128  חוזי אקדמה על שער חליפין
  144   -  . ב.)10ראה באור (לם עמלת ערבות לשבגין  בעיקרם - קשוריםצדדים 

  5,269   6,435  לשכר נלוותעובדים והוצאות 
  4,231   5,354  ואחרים מראשהכנסות 

  602   2,613  הוצאות לשלם
  17,844   14,934  

      
      וצג במסגרת התחייבויות לא שוטפות:מ

  144   -  לצדדים קשורים  -עמלת ערבות לשלם 
      
  

17,844   14,790  

  
  
  

  ה לאחריותהפרש - 12באור 
  
  בדצמבר 31  בדצמבר 31     

     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
  4,300   1,077   בינואר  1יתרה ליום 

  )3,223(  )1,047(  במהלך השנה שינוי

      
  1,077   30   בדצמבר  31יתרה ליום 

  

עם סמסונג ם. עם התקשרות החברה חודשי 24 - 12העניקה אחריות למכשירים אשר נמכרו על ידה לתקופות של החברה 
ניתנת על ידי  2015 במרץ 1שתאריך ייצורם החל מיום  . א.), האחריות בגין מכשירים15(ראה ביאור  2015בחודש מרץ 

במרץ  1הערכת החברה מייצגת את מחוייבות החברה בקשר לאחריות בגין מכשירים שיוצרו לפני סמסונג. בהתאם, 
2015.  
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  יות בגין הטבות לעובדיםהתחייבו - 13באור 
  

  כללי  א.
  

  התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין
  

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה (לרבות 
נית הפקדה מוגדרת עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות ספציפיות אחרות) או לבצע הפקדות שוטפות בתוכ

מעביד מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף -לחוק פיצויי פיטורין. חישוב ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד 14לפי סעיף 
ומבוסס על המשכורת האחרונה של העובד, אשר, לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים וכן בהתחשב 

  במספר שנות העבודה שלו.
  

ושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית. הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת והעלויות המחויבות האמורה ח
  המתייחסות של שירות שוטף ושירותי עבר, נמדדו תוך שימוש בשיטת יחידת הזכאות החזויה.

  
מעביד מבוססות על מספר שנות הוותק  –כלפי העובדים בגין סיום יחסי עובד  חברהמרבית התחייבויותיה של ה

לתשלום פיצויי פרישה  חברהמשכורתו האחרונה של כל עובד (משכורת חודשית אחת לכל שנת עבודה). התחייבות הו
) המוחזקים ביעודות plan assetsמטופלת כתוכנית להטבה מוגדרת. בהתאם לתוכנית, לחברה נכסים מוגדרים (

תחת "התחייבות בגין הטבות לעובדים,  לפיצויים וביטוחי מנהלים. ההתחייבות מוצגת בנטו בדוח על המצב הכספי
  נטו".

  
לחוק פיצויי פיטורין  14הינן בהתאם לסעיף אינן מהותיות ומעביד -בשל סיום יחסי עובד חברהשאר התחייבויותיה של ה

  בישראל, ומכוסות על ידי הפקדות שוטפות לתוכניות נאמנות וקרנות ומטופלות כתוכניות הפקדות מוגדרות.
  
  הרכב  ב.
  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31     
     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
  11,294   12,111  התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת

  )9,785(  )10,628(  נכסי התוכנית

      
  1,509   1,483   )מוצג במסגרת התחייבויות לא שוטפות( התחייבות נטו

  
  השינויים בהתחייבויות בגין תוכנית הטבה מוגדרת  ג.
  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31     

     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
  10,179   11,294   יתרה לתחילת תקופה

  328   378   הוצאות ריבית
  2,128   2,246   עלויות שירות שוטף

  )1,141(  )1,994(  פיצויים ששולמו

  )200(  187    אקטוארי )רווחהפסד / (

      

  11,294   12,111   יתרה לסוף תקופה
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  (המשך) התחייבויות בגין הטבות לעובדים - 13באור 
  

  התנועה בשווי ההוגן של נכסי התכנית  ד.
  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31     

     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
 8,778  9,785   יתרה לתחילת תקופה

 )34( 36   הפרשי תשואות
  282   301   הכנסות ריבית

 1,680  1,959  הפקדות לפוליסות ביטוח

 )771( )1,466(  פיצויים ששולמו 

 )162( 13   הפסד אקטוארי

     

 9,785  10,628  סך נכסי יעודה

  
  הוצאות בגין הטבות לעובדים, נטו  ה.
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
 1,996  2,128  2,241 ףשוטשירות עלות 

 328  328  42 ות ריביתהוצא

 )215( )298( 178 תשואה צפויה מנכסי יעודה

       
 2,109  2,158  2,461 מעביד-הוצאות שנרשמו בקשר לסיום יחסי עובד

  
  
  ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבויות בגין תכנית הטבה מוגדרת  .ו

  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום      

     2017 2016 

   % % 

  
 3.04%-3.31% 3.31%  ריבית להיוון שיעור

  1.53% 1.65%  שיעור עליית מדד

  4% 4%  גידול עתידי בשכר
  
  תוכניות בונוסים  .ז
  

  החברה כוללת הפרשה כאשר קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לתשלום הבונוס.
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  מסים על ההכנסה - 14באור 
  

   שיעורי המס החלים על החברה ועל החברות המאוחדות  א.
  

  :2015-2017להלן שיעורי המס הרלוונטיים לחברה בשנים 
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

  % % % 

  
 24 25 26.5 

  
  בהתאם לשיעורי המס המוצגים לעיל. חושבוהמסים השוטפים לתקופות המדווחות 

 

אשר קבע,  2016-), התשע"ו216הכנסה ( מס' לתיקון פקודת מס חוק האישרה מליאת הכנסת את  2016בינואר  4 ביום
   .25%כך שיעמוד על  1.5%ואילך בשיעור של  2016 בינואר  1מיום החל  ,שיעור מס חברותבין היתר, את הורדת 

  
אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי  2016בדצמבר  22כמו כן, ביום 

, אשר קבע, בין היתר, את הורדת שיעור מס חברות משיעור של 2016-) התשע"ז2018 -ו 2017התקציב לשנות התקציב 
 23%והפעימה השנייה לשיעור של  2017, החל מינואר 24%בשתי פעימות. הפעימה הראשונה לשיעור של  23% -ל 25%

  .2017בדצמבר  31 ואילך. לשינוי שיעור המס כאמור אין השפעה על הדוחות הכספיים ליום 2018החל מינואר 
  

  הפסדים וניכויים להעברה  ב.
  

   הפסדי הון.מ נובעים ש"חמיליון  2,595-בכ המסתכמים 2017בדצמבר  31ההפסדים והניכויים להעברה של החברה ליום 
  
  שומות מס  .ג
  

   .2013ד וכולל שנת המס מס סופיות עלחברה שומות 
  

 רשות המיסים, בנוגע לצווי השומות שהוציאה רשות המיסיםחתמה החברה על הסכם פשרה עם  2013בדצמבר  23ביום 
  . להלן עקרונות הסכם הפשרה:2010 -2008-ו 2004בגין השנים 

  
  מיליון ש"ח, כפי שיפורט להלן: 60החברה תשלם מס כולל בסכום של   )1(
 

  מיליון ש"ח במזומן. 10  (א)
 

ימים ממועד חתימת הסכם  90ישולם תוך  דשים, כאשר התשלום הראשוןוח 36-מיליון ש"ח בפריסה ל 30  (ב)
 12מיליון ש"ח וביתרת  0.5דשים הראשונים ישולם תשלום חודשי של והח 24 -הפשרה, וכאשר ב

  מיליון ש"ח. 1.5דשים ישולם תשלום חודשי של והח
  

אלא אם   )2017במרץ  23( בתשלום אחד במועד התשלום האחרון -") התשלום האחרוןמיליון ש"ח (" 20  (ג)
  כן פקיד השומה ייעתר לבקשה שהחברה רשאית להגיש לפריסת הסכום.

  
 36ריים לתוך חברת בת של החברה, במהלך סלולככל שתועבר פעילות תחום הטלפונים והאביזרים ה  (ד)

הרי שמכל תמורה הונית שתקבל החברה ממכירת  -החודשים הראשונים ממועד חתימת הסכם הפשרה 
מהתמורה ההונית  20%דנד ממנה, יועבר לרשות המסים סכום של מניות החברה הבת ו/או מדיבי

האמורה כשהוא מוכפל בשיעור מס החברות, כפי שיהיה באותה עת, לפירעון ועל חשבון התשלום 
  האחרון. 

 
מיליון ש"ח הפסדים  500מיליארד ש"ח, כדלקמן: (א)  1לחברה יימחקו הפסדים לצרכי מס בסכום כולל של   )2(

מיליון ש"ח הפסדים הוניים. בנוסף, היה ולחברה תיוותר יתרת הפסדים עסקיים, זו תימחק  500) (ב - עסקיים, ו
, לפי המוקדם 2015בתום השנה בה תבוצע העברה של פעילות סמסונג לחברה בת של החברה או בתום שנת 

  מהמועדים.



מ " ע ב ת  י ר ל ו ל ס ת  ר ו ש ק ת י  נ א   ס
  

  2017בדצמבר  31נסתיימה ביום באורים לדוחות הכספיים לשנה ש

  
 

40 

  

  מסים על ההכנסה - 14באור 
  
  (המשך) שומות מס  .ג
  
  לק דיבידנדים, לפני ששילמה את מלוא תשלום המס המפורט לעיל.החברה מתחייבת שלא לח  )3(
 
מיליון  10החברה תעמיד לרשות המיסים כבטוחה להבטחת התחייבויותיה, מניות חברת פרטנר בשווי של עד   )4(

ימים קודם לחתימת הסכם הפשרה, או קודם למועד יצירת השעבוד  14ש"ח (לפי מחיר ממוצע בבורסה למניה 
. 2013בינואר  31ר המניה ירד מאז חתימת הסכם הפשרה), או בטוחה חלופית בשווי זהה, עד ליום במקרה שמחי

ששויין מניות פרטנר  319,081שועבדו לטובת רשות המסים בשעבוד מדרגה ראשונה  2016בדצמבר  31נכון ליום 
  ש"ח.  מיליון 5.9 -כ

  
תכנס להליכי חדלות פירעון, אזי לרשות המיסים  ככל שהחברה תפר את התחייבויותיה תחת הסכם הפשרה, או  )5(

תעמוד הזכות לפעול למימוש הבטוחות או לבטל את הסכם הפשרה, לרבות החזרת צווי השומות לתוקפם, בסך 
מיליון ש"ח במועד זה. במקרה של ביטול כאמור, לצדדים תעמודנה כל הזכויות הנובעות מהביטול  302 -של כ

אה מביצוע התחייבויותיהם מכוח הסכם הפשרה עד למועד הביטול), לרבות זכויות (כולל זכויות הנובעות כתוצ
וטענות החברה בקשר עם הצווים וזכות הערעור של החברה ביחס לצווים כאמור וכן סכומים ששולמו על חשבון 

ין הסכם הפשרה יעמדו לזכותה של החברה ויוחזרו לה היה וייקבע על ידי בית המשפט כי אינה חבה בהם בג
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, לא נתקבלה כל הודעה מאת רשות המסים  השומות נשוא הסכם הפשרה.

  בדבר הפרה כלשהי של התחייבויות החברה.
  

מיליון ש"ח (קרן) שהיה נקוב לתשלום  20הגיעה החברה להסכמות עם רשות המסים לפיהן סך  2016במהלך חודש מאי 
, כאשר עשרת 2017במרץ  23ישולם בשנים עשר תשלומים חודשיים וזאת החל מיום יפרס ו 2017במרץ  23ביום 

  מיליון ש"ח.  5מיליון ש"ח ושני התשלומים האחרונים יהיו בסך של  1התשלומים הראשונים יהיו בסך של 
  

פשרה את יתרת החוב בגין הסכם ההגיעה החברה להסכמות עם רשות המסים לפיהן החברה פרעה  2017במרץ  1ביום 
). 2018רעונם חל בתחילת שנת ימיליון ש"ח, אשר מועד פ 5מיליון ש"ח (שני התשלומים בסך של  10סך כולל של ב

 319,081במקביל רשות המסים שחררה והשיבה לחברה את כלל מניות פרטנר אשר שועבדו לטובת רשות המיסים (
  ) 5(ראה בנוסף ביאור  מניות).

  
  
  הסדר מס   .ד
  

, בין החברה לבין המחזיקים באגרות החוב 2015במרץ  2לחוק החברות שהושלם ביום  350ב לפי סעיף במסגרת הסדר חו
), הגיעה החברה להסדר מס עם רשות המסים בקשר עם היבטי המיסוי הקשורים להסדר 1-(סדרות ד', ו', ז, ח', ט', י' ו

  החוב שעיקריו כלהלן:
  
  מחזיקי אג"ח (סדרה י') ) 1(

 

חשב כמכירה בהתאם להוראות הפקודה ויחול יי' בהתאם להסדר החדש המוצע, לא י שינוי תנאי אג"ח  (א)
  רצף מס.

 

לצורך חישוב הרווח במכירה לראשונה של אג"ח י' לאחר מועד ביצוע ההסדר, יקבע המחיר המקורי ויום   (ב)
  הרכישה של אג"ח י', כפי שנקבע בטרם ההסדר.

  
שולמה ולרבות הריבית וההצמדה בגינה עד למועד התשלום, כל תשלום ריבית לרבות זו שנצברה וטרם   (ג)

יהווה הכנסת ריבית בידי המקבל במועד קבלתו בפועל וינוכה מהתשלום האמור מס במקור בהתאם 
  לתקנות הניכוי מריבית.   

  
  מחזיקי אג"ח ד' ישנות, אג"ח ו' ישנות וזכאי ריבית אג"ח ו' ישנות   )2(
 

' ישנות, מחזיקי אג"ח ו' ישנות וזכאי ריבית אג"ח ו' ישנות לאג"ח חדשות המרת החוב למחזיקי אג"ח ד  (א)
 במישור ועניין דבר לכל מס אירוע הינה, לעיל כאמור ההסדר במסגרתו', -ושינוי תנאי אגרות החוב ד' ו

 ילפ ,הכנסה מס פקודת הוראות ויחולוד' ישנות, אג"ח ו' ישנות וזכאי ריבית אג"ח ו' ישנות,  ח"אג מחזיקי
  .העניין

 

ישנות בידי מחזיקי אגרות  ד' ישנות ואג"ח ו' ח"אג של כמכירהייראו בהחלפת החוב ושינוי התנאים   (ב)
ד הישנות  ח"לאג התמורה: "להלן( לאג"ח החדשות, אג"ח ד' ואג"ח ו' בהתאם לעניין. בתמורההחוב, 

  ).בהתאמה "והתמורה לאג"ח ו' הישנות
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  מסים על ההכנסה - 14באור 
  
  (המשך)הסדר מס   .ד

  
  (המשך)  )2(

 

  .בפועל ביצוע ההסדר מועד יהא, בלבד במקור המס ניכוי לעניין, המכירה מועד  (ג)
  

 האג"ח החדשות כמות מכפלתכשווי האג"ח החדשות המתקבל מ תחושבד' ישנות,  ח"לאג התמורה  (ד)
הבורסה שלהן בתום שווי האג"ח החדשות בהתאם למחיר בד' ישנות  ח"אג מחזיק זכאי להן, המוקצות

ד' המתקבל ממכפלת כמות  ח"אגיום המסחר הראשון שלאחר מועד ביצוע ההסדר בפועל, בתוספת שווי 
אג"ח ד' להן זכאי מחזיק אג"ח ד' ישנות בשווי אג"ח ד' כפי שיקבע בהערכת שווי של מעריך חיצוני ליום 

   ההמרה של אג"ח ד'. 
 

 האג"ח החדשות כמות מכפלתהאג"ח החדשות המתקבל מ כשווי תחושבו' ישנות,  ח"לאג התמורה  (ה)
שווי האג"ח החדשות בהתאם למחיר הבורסה שלהן בתום ב ו' ישנות ח"אג מחזיק זכאי להן, המוקצות

ו' המתקבל ממכפלת כמות  ח"אגיום המסחר הראשון שלאחר מועד ביצוע ההסדר בפועל, בתוספת שווי 
שווי אג"ח ו' כפי שיקבע בהערכת שווי של מעריך חיצוני ליום אג"ח ו' להן זכאי מחזיק אג"ח ו' ישנות ב

   ההמרה של אג"ח ו'. 
 

 מהתמורה במקור מס ינוכה, כאמורד' ישנות ואג"ח ו' ישנות  ח"אג של במכירתן, המחושב ההון רווח בגין  (ו)
, רהמתמו ניכוי( הכנסה מס לתקנות בהתאם, כאמור ההמרה במועדד' ישנות ואג"ח ו' ישנות  ח"לאג

  .2002- ג"התשס), עתידית בעסקה או ערך נייר במכירת הון מרווח או מתשלום
 

אג"ח חדשות ואג"ח ו' להם זכאים זכאי ריבית אג"ח ו' ישנות יסווגו כריבית במועד ההסדר. ניכוי המס   (ז)
. 2005-במקור יבוצע בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), התשס"ו

 יובהר כי הריבית תסווג לצרכי מס כריבית שמקורה בנייר ערך הצמוד במלואו למדד.

, המוקצות האג"ח החדשות כמות מכפלתכשווי האג"ח החדשות המתקבל מ חושבסכום הריבית כאמור י  
שווי האג"ח החדשות בהתאם למחיר הבורסה שלהן בתום יום ב ו' ישנות ח"אגזכאי ריבית  םזכאי םלה

ו' המתקבל ממכפלת כמות אג"ח  ח"אגאשון שלאחר מועד ביצוע ההסדר בפועל, בתוספת שווי המסחר הר
ו' להן זכאים זכאי ריבית אג"ח ו' ישנות בשווי אג"ח ו' כפי שיקבע בהערכת שווי של מעריך חיצוני ליום 

   ההמרה של אג"ח ו'. 
 

 לעיל שנקבע כפי השווי את ייראו, דרההס אגב שהתקבלו האג"ח החדשות מכירת בעת במקור ניכוי לעניין  (ח)
 כמחירכלומר מחיר הבורסה שלהן בתום יום המסחר הראשון שלאחר מועד ביצוע ההסדר בפועל, 

  .ביום ביצוע ההסדר בפועל לעיל כאמור יהא זה לעניין הרכישה יום, כן כמו. אג"ח החדשות של המקורי
  

כלומר בהתאם  לעיל שנקבע כפי השווי את ייראו, בעתיד אג"ח ד' ואג"ח ו' מכירת בעת במקור ניכוי לעניין  (ט)
 יום, כן כמו. אג"ח ד' ואג"ח ו' בהתאמה של המקורי כמחיר להערכת שווי של מעריך חיצוני ליום ההמרה

  .ביום ביצוע ההסדר בפועל לעיל כאמור יהא זה לעניין הרכישה
 

  1מחזיקי אג"ח ז', אג"ח ח', אג"ח ט' ואג"ח   )3(
 

לאג"ח חדשות, לאג"ח מוגבל ולמניות החברה  בתמורה 1"ח ז', אג"ח ח' אג"ח ט' ואג"ח המרת אג  (א)
אג"ח  מחזיקי במישור ועניין דבר לכל מס אירוע הינה, לעיל כאמור ההסדר במסגרת החדשות המוקצות

  .העניין לפי ,הכנסה מס פקודת הוראות ויחולו 1ז', אג"ח ח', אג"ח ט' ואג"ח 
 

לאג"ח החדשות, אג"ח  בתמורה 1אג"ח ז', אג"ח ח' אג"ח ט' ואג"ח  של כמכירה, ורכאמ המרהב ייראו  (ב)
  ").1 -ט' ו- ז' ח"לאג התמורה: "להלן( מוגבל והמניות המוקצות בהסדר

 

  .בפועל ההמרה מועד יהא, בלבד במקור המס ניכוי לעניין, המכירה מועד  (ג)
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  (המשך) מסים על ההכנסה - 14באור 
  
  (המשך)הסדר מס   .ד
  
  (המשך) 1מחזיקי אג"ח ז', אג"ח ח', אג"ח ט' ואג"ח   )3(
  

כסכום מכפלת ממוצע שער הסגירה של אג"ח ז', אג"ח ח', אג"ח ט'  תחושב, 1 -ט' ו-ז' ח"לאג התמורה  (ד)
בתום שלושת ימי המסחר האחרונים עובר למועד הפסקת המסחר שארעה במהלך גיבוש ההסדר,  1ואג"ח 

  התאם לעניין. ב 1-ט' ו-בכמות אג"ח ז'
 

 - ט' ו-ז' ח"לאג מהתמורה במקור מס ינוכה, כאמור 1 -ט' ו-ז' ח"אג של במכירתן, המחושב ההון רווח בגין  (ה)
 הון מרווח או מתשלום, מתמורה ניכוי( הכנסה מס לתקנות בהתאם, כאמור ההמרה במועד, בהתאמה 1

  . 2002 -ג"התשס), עתידית בעסקה או ערך נייר במכירת
 

מחיר הבורסה  את ייראו ,בעתיד ההסדר אגב שהתקבלואג"ח חדשות  מכירת בעת במקור ניכוי נייןלע  (ו)
  הן.של המקורי כמחירשלהן בתום יום המסחר הראשון 

  
מחיר הבורסה של  את ייראו ,בעתיד ההסדר אגב שהתקבלומניות חדשות  מכירת בעת במקור ניכוי לעניין  (ז)

  הן. של המקורי כמחיר ון שלאחר ביצוע ההסדר בפועלמניות החברה בתום יום המסחר הראש
 

התמורה לאג"ח ז',  את ייראו ,בעתיד ההסדר אגב שהתקבלואג"ח מוגבל  מכירת בעת במקור ניכוי לעניין  (ח)
 המקורי כמחירבניכוי המחיר המקורי של האג"ח החדשות ובניכוי המחיר המקורי של המניות  1 -ח', ט', ו

  סך זה יהיה שלילי, המחיר המקורי שיקבע יהיה אפס.אג"ח מוגבל. ככל ו של
 

  החברה מישור -החלפת אגרות החוב   )4(
  

המרת אג"ח ד' ישנות, אג"ח ו' ישנות, לרבות זכאי ריבית אג"ח ו' ישנות, אג"ח ז' , אג"ח ח', אג"ח ט'   (א)
ין, תהווה אירוע מס לאג"ח חדשות ולאג"ח ד' ואג"ח ו', אג"ח מוגבל ומניות החברה בהתאם לעני 1ואג"ח 

  לכל דבר ועניין במישור החברה.
 

, אג"ח ד' ישנות, ו' ישנות וזכאי 1 -ייראו בהפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות בגין אג"ח ז, ח, ט ו  (ב)
ריבית אג"ח ו' ישנות, לבין שווי התמורה שקיבלו מחזיקי אגרות החוב כאמור וזכאי ריבית אג"ח ו' 

) לפקודת מס הכנסה ו/או כהכנסה ממחילת חוב בהתאם לסעיף 4(2לפי סעיף  ישנות, כהכנסת מימון
) לפקודה (להלן: "ההכנסה החייבת הנוספת בחברה") בהתאמה, בידי החברה, במועד 3(ב)(3) או 1(ב)(3

  ההמרה, ויחולו ההוראות הבאות:
 

לגבי חלק מהכנסה החייבת הנוספת בחברה יקוזזו תחילה הפסדים בהתאם להוראות הפקודה ו  - 
) 3(ב)(3החוב שנמחל בגין קרן אגרות החוב לרבות אפשרויות קיזוז ההפסדים הקבועות בסעיף 

 לפקודה.

יתרת ההכנסה החייבת הנוספת בחברה לאחר קיזוז ההפסדים כאמור תופחת מיתרת מחירם   - 
 המקורי לצרכי מס של נכסי החברה, לתום שנת המס שקדמה לביצוע ההסדר (עלות מופחתת ליום

), אשר נרכשו לאחר הנפקת אגרות החוב לראשונה, מכירתם חייבת במס בישראל 2014בדצמבר  31
  ואינה זכאית לפטור ממס בישראל. 

  
  היה ונותרה יתרת הכנסה חייבת נוספת בחברה הרי שיתרה זו תחויב במס בשנת המס של מועד ההמרה.  (ג)
 

השונים ו/או בהצמדת ערך מניות פרטנר לחובות  אין במתן שעבוד מניות פרטנר למחזיקי אגרות החוב  (ד)
החברה למחזיקים במסגרת ההסדר כאמור (הפיכת החובות לנון ריקורס), משום מכירתן. אירוע המס 
ממכירת מניות פרטנר יהא רק במישור החברה בעת מימושן בפועל. חישוב רווח ההון יבוצע על ידה 

  בהתאם להוראות הפקודה.    
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  (המשך) על ההכנסהמסים  - 14באור 
  
  (המשך)הסדר מס   .ד

 

  שינוי מבנה ההון  )5(
 

מניות רגילות יאוחדו למניה אחת  250איחוד הון המניות של החברה תוך ביטול ערכן הנקוב באופן שכל   (א)
  לא יהווה אירוע מס בחברה ו/או לבעלי המניות בה וזאת בכפוף לתנאים הבאים: 

 

 רה זהה לכל מניות החברה ולכל בעלי מניות החברה. איחוד המניות יהא על פי יחס המ  - 

איחוד המניות לא יכלול כל תמורה במזומן או בשווה מזומן, ולא ילווה בהטבה כלכלית כלשהיא   - 
 לבעלי המניות או לחברה. 

  השווי הכלכלי של כלל המניות המונפקות לא יושפע מאיחוד המניות.  - 
  

יות המאוחדות יראו את המחיר המקורי ויום הרכישה של מניות אלה לעניין ניכוי במקור בעת מכירת המנ  (ב)
  כמחיר המקורי ויום הרכישה של המניות ערב האיחוד בהתאמה. 

  
  הרכב יתרות מסים בדוח על המצב הכספי  .ה
  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31     

     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  התחייבות בגין מסים:
  

  14,558 1,971  הדוח על המצב הכספי ממועדחודשים  12-מ צפוי לאחר יותר הסילוק

  9,095  -  הדוח על המצב הכספי ממועדחודשים  12צפוי בתוך  הסילוק

  1,971  23,653  

  
  סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחה  .ו

  
  בדצמבר 31  בדצמבר 31     

     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
 2,060   -  הפסדים עסקיים לצרכי מס

 2,490,003   2,595,358   הפסדי הון לצרכי מס

      
 2,492,063   2,595,358   סה"כ

  
  מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד  .ז
  
  מסים על הכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד לתקופות המוצגות:.        1

  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח חאלפי ש"  

  
  -   -   )10,836(  מיסים שוטפים

 )4,000( -  )1,971( מיסים נדחים

  )4,000(  -   )12,807(  סה"כ
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  (המשך) מסים על ההכנסה - 14באור 
  
  (המשך) מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד  .ז
  
נסות היו מתחייבות במס לפי להלן מובאת ההתאמה בין סכום המס "התיאורטי" שהיה חל אילו כל ההכ  .2

  , לבין סכום המס שנזקף בדוחות רווח והפסד לשנה המדווחת:חברההשיעורים הרגילים החלים על ה
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
    ,חברהרווח לפני מסים על ההכנסה של ה

  461,220  20,672   54,544   דכמדווח בדוחות רווח והפס 

        
  122,223  5,168   13,091   "מס תיאורטי" בגין רווח זההוצאות 

        
        ניצול הפסדים משנים קודמות בגינם לא נרשמו

  )154,211(  )4,518(  )494(  מיסים נדחים  
        פסדיםשהוכרו בעבר בגין הנדחים  מסיםנכסי 

  4,000   -     לצורכי מס, ובוטלו בתקופת הדוח 
        בגינם לא נרשמו שנוצרו בשנה זמנייםהפרשים 

  24,079   )833(  )167(   מיסים נדחים 
        הפסדים לצורכי מס השנה בגינם לא הוכרו נכסי

  4,790   -   -   מסים נדחים 
  -   19   -   , נטו ממסכלולה הברווחי חבר החברהחלק 

  1,458   164   )164(  מוכרות לצורכי מס  שאינןהוצאות 
  1,661   -   541   אחרים

        
        מסים על ההכנסה בדוחות רווחהוצאות 

  4,000   -   12,807   והפסד מאוחדים 

  
  

  
  התקשרויות והתחייבויות תלויות - 15באור 

  
  החברהמהותיות של התקשרויות   א.
  
ם, אביזרים ירילולססמסונג מכוחו מפיצה החברה בישראל מוצרי קצה החברה קשורה בהסכם (על תיקוניו) עם   .1

  . 2020בדצמבר  31. ההסכם יעמוד בתוקף עד ליום וחלקי חילוף מתוצרת סמסונג
  
, התקשרה בהסכם עם סמסונג בדבר מינוי החברה למרכז שירות מורשה מטעם סמסונג, 2015במרץ  16ביום   .2

"ההסכם") שתאריך - " ולצורך מתן שירותי תיקון למכשירי טלפון ניידים ולטאבלטים מבית סמסונג ("המוצרים
. ההסכם מתווה הוראות וכולל תמורות בדבר שירות שינתן במסגרת אחריות 2015במרץ  1ייצורם החל מיום 

  .היצרן ("שירות/י אחריות") וכן הוראות בדבר שירות שאינו נכלל במסגרת אחריות
פת, בכפוף לתנאים תוקף ההסכם הינו לשנה אחת כאשר כל צד רשאי להאריך את תקופת ההסכם בשנה נוס

חודשים, ובמשך כל תקופת  3מסוימים ולהסכמת סמסונג. כל צד רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מראש של 
בנוסף קובע ההסכם תנאים לביטול ההסכם מצד  חודשים. 6נדרשת הודעה מראש של  -הארכה של ההסכם 

  סמסונג ומצד החברה.
  

 ר עבור משרדי הממשלה סלולמכרז לאספקת מכשירי במסגרת  בתיחור החברהוזכתה השתתפה  2016ביולי .     3
  .שפורסם על ידי החשב הכללי של משרד האוצר

  
מגוון בקשר עם אספקת והשלישי בסבב התיחור השני וזכתה החברה השתתפה  2017ובדצמבר  2017ביולי 

   .ר עבור משרדי הממשלה שפורסם על ידי החשב הכללי של משרד האוצרסלולמכשירי 
  
 מסגרת הסכמים אלו החברה נדרשת להעמיד ערבויות ביצוע בנקאיות (כמפורט בסעיף ב להלן)ב
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  (המשך) התקשרויות והתחייבויות תלויות - 15באור 
  
  שעבודים וערבויות  .ב
  

  :2017 בדצמבר 31ליום להלן פירוט בדבר ערבויות ובטחונות אותם העמידה החברה נכון 
  
  .ש"ח, לטובת אגף המכס להבטחת תשלומי מיסי יבואאלפי  3,328ת בסך של ות בנקאייוערבו  .1
חנויות אותן הבטחת התחייבויות החברה בהסכמי שכירות של הש"ח ל אלפי 1,734ערבויות בנקאיות בסך של   .2

  .מפעילה החברה
  הבטחת ביצוע התחייבויות החברה מתוקף מכרז חשכ"ל. ש"ח ל אלפי 3,300 ערבויות בנקאיות בסך של  .3
  הבטחת התחייבויות שונות של החברה, כלפי צדדים שונים. ש"ח לאלפי  165 רבויות בנקאיות בסך שלע  .4
  לעיל. .א.10ראו ביאור  –רעון אשראי דוקומנטרי בטוחות להבטחת פ  .5
  לעיל ..ב9ראו ביאור  -בטוחות להבטחת התחייבויות החברה כלפי בעלי אגרות החוב   .6
  
  התחייבויות תלויות  .ג
  
התקבלה בידי החברה בקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית כנגד החברה וכנגד סאני  2015במרץ  31ום בי  .1

יפו. בבקשה נטען כי אופן הפרסום -תקשורת בע"מ ("המשיבות") אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב
המשיבות עומד והצגת האחריות המקיפה ביחס למכשירי סמארטפון וטאבלטים הנמכרים ומשווקים על ידי 

בסתירה להוראות הדין, מהווה מצג שווא רשלני, ומביא להפרת חובה חקוקה והפרה של ההסכמות שבין 
ש"ח וכולל נזק ממוני אלפי  7,000המשיבות לבין חברי קבוצת התובעים. הנזק הנטען בבקשה מוערך בסך של 

סמסונג אלקטרוניקס ללה כנתבעת גם הוגשה בקשה מתוקנת בה נכ 2016בינואר  14ביום ונזק שאינו ממוני. 
  אלפי ש"ח. 1,650אלפי ש"ח, כאשר החלק המופנה כנגד החברה הוערך בסך של  8,250בסך כולל של  ישראל בע"מ

 
הגישה החברה בקשה להימחק מההליך וזאת בשים לב להוראות הסדר הנושים הקובע, כי  2015 ביוני 7ביום 
להגיש כנגד החברה תובענות ייצוגיות שעילתן התגבשה עובר למועד  ממועד אישור ההסדר, לא ניתן יהיההחל 

הגישה המבקשת בקשה להמשיך בהליך בקשת אישור  2015באוקטובר  18כניסתו לתוקף של ההסדר. ביום 
 13. ביום 2015בפברואר  2התובענה כנגד החברה, תוך שינוי הגדרת הקבוצה לאלו שעילתם התגבשה לאחר 

תגובת החברה לבקשת האישור במסגרתה דחתה החברה את הטענות וביקשה לסלק את  הוגשה 2016 ,באפריל
הודיעה המבקשת כי הצדדים לא הגיעו להסכמות להסתלקות,  2016באוקטובר  26בקשת האישור על הסף. ביום 

 כפי המלצת בית המשפט, וביקשה קביעתו לדיון מקדמי בניסיון לגשר על הפערים. 
ר בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו את בקשת הצדדים להסתלקות מן הבקשה איש 2017במרץ  26ביום 

  סכומים זניחים.ר טרחה בולפסיקת גמול ושכ
  

הומצאה לחברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד החברה וכנגד סמסונג אלקטרוניקס  2015בנובמבר  10ביום   .2
בבקשה יפו (להלן: "הבקשה"). -חוזי בתל אביבישראל בע"מ (להלן: "המשיבות") אשר הוגשה לבית המשפט המ

מתנערות מחובתן החוקית, החוזית והפרסומית למתן אחריות מלאה בשנה כי המשיבות  ים,נטען על ידי המבקש
ריים ומחשבי לוח המיובאים על ידן לישראל, הן באמצעות סלולהראשונה ומוגבלת בשנה השנייה למכשירים 

הלקוח לשלם עבור תיקון ליקויים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות והן מתן שירותי האחריות בהתחייבות 
קבוצת התובעים הינה כל  על ידי ביטול האחריות למכשירים אשר תוקנו במעבדות אשר אינן מעבדות החברה.

או שעילת תביעתו כלפי סמסונג   2015במרץ  2עילת תביעתו כלפי החברה נוצרה לאחר יום אשר  לקוח
  אלפי ש"ח.  36,640והנזק הנטען בבקשה הינו  2014במרץ  15ישראל בע"מ נוצרה לאחר יום  אלקטרוניקס

  
 30ביום הוגשה תגובת החברה לבקשת האישור במסגרתה דחתה החברה את הטענות.  2016באפריל  21ביום 
 2018אר בפברו 5, הגישו המבקשים תשובה מטעמם לתגובת החברה וסמסונג לבקשת האישור. ביום 2016ביוני 

הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמות לגבי עקרונות אחריות ושלילתה במבט צופה עתיד, דיון קדם משפט נוסף 
  בנוגע לעקרונות העבר צפוי להתקיים בחודשים בקרובים.

  
בשלב זה, ובהתבסס על עמדת יועציה המשפטיים של החברה אין באפשרות החברה להעריך האם תהיה חבות 

בהתאם להערכת יועציה המשפטיים של החברה עיקר החבות הכספית במידה ותהיה צריכה כספית, כמו כן 
  להיות מוטלת על סמסונג, בהתבסס על נתונים אלו החברה לא כללה הפרשה בדוחות הכספיים בגין תביעה זאת.
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  (המשך) התקשרויות והתחייבויות תלויות - 15באור 
  
  (המשך) התחייבויות תלויות  .ג

  
) 1994( הומצאו לחברה תובענה ייצוגית ובקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד סאני תקשורת 2016ביוני  8יום ב.      3

(להלן ביחד:  Samsung Electronics Ltd. Co וכנגדבע"מ (כלשון הבקשה) בע"מ מבית סקיילקס קורפוריישן 
(להלן: "הבקשה").  בירושלים לבית המשפט המחוזי ואשר הוגש₪. מיליוני  200בסך כולל של "המשיבות") 

אותו הן  Galaxy S5מסוג  ריסלולבבקשה נטען על ידי המבקש כי המשיבות מצהירות ומפרסמות שהמכשיר ה
. בפועל המכשיר אינו עומד בתקן זה, כאשר עומד בתקן מחמיר של אטימות ועמידות בטבילה במים ,מוכרות

 . מאת המשיבות ירקבוצת התובעים הינה כלל לקוחות אשר רכשו את המכש
  

ניתן  2017בנובמבר,  29הגיש המבקש בקשת הסתלקות מן התובענה כנגד החברה וביום  2017בנובמבר  22ביום             
  ספק דין במסגרתו נמחקה החברה מן התובענה.  

  
וצגה ה, במסגרתו ומע"מ (להלן: "המכס") המכסאגף התקבל בחברה מכתב מהנהלת  2016באוגוסט  11ביום   .4

 ןחלק מערך הטובי אינן מהוות (להלן :"ההנחות") הנחות מסוימות שמקבלת החברה מסמסונג כיעמדת המכס 
לעניין קביעת ערך העסקה של אותם טובין. עיקרן של ההנחות שבמחלוקת להכירן רכי מכס ובהתאם אין ולצ

  הינן הנחות כמות שמקבלת החברה מסמסונג.
  

יצוין כי בין הנחות ("הודעת הגרעון"). הבגין מרשות המיסים חברה הודעת גרעון ל הומצאה 2018בינואר  18יום ב
החברה לבין המכס מתנהל משא ומתן מתקדם לקראת חתימת הסכם פשרה, וככל שהחברה תחפוץ בכך קיימת 

  סבירות גבוהה לפיה ניתן יהיה להגיע לפשרה עם המכס בעלות כוללת של כמה מיליוני ש"ח בודדים.
  

מיליון ש"ח  41-מיליון ש"ח, מתוכם כ 98-לל של כוהינה בסכום כ , כפי שהומצאה בפני החברה,גרעוןהודעת ה
בהתאם להודעת  מיליון ש"ח קנסות ריבית, הצמדה ופיגורים. 27 -ו(הניתן לקיזוז על ידי החברה) חוב מע"מ 

עם על ידי הנהלת המכס ונכון . מועד זה הוארך מפעם לפ2018בפברואר  13הגרעון, מועד התשלום הינו עד ליום 
  .2018במרץ  28להיום הינו 

  
קיימות לחברה , ובהתאם לחוות דעת משפטית שעל בסיסה פעלה ,החברה  יעוץ משפטי שקיבלה בהתבסס על 
, בין היתר לנוכח הוראות הדין ופסיקת בית המשפט העליון כנגד הודעת הגרעון מוצקות ומבוססותטענות הגנה 

  .דומה במקרה
  

תביעה על ידי בעל התפקיד שמונה מטעם מחזיקי אגרות החוב במסגרת הסדר הוגשה  2017במהלך חודש יוני   .5

כנגד דירקטורים , 2015במרץ  2אשר הושלם ביום  ,הנושים שבין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב של החברה

את אחריותם המקצועית של ונושאי משרה לשעבר בחברה, כנגד מעריכי שווי וכנגד חברת הביטוח אשר ביטחה 

  .מיליון ש"ח 250-הדירקטורים ונושאי המשרה לשעבר. סכום התביעה נאמד בהיקף של כ

מיליון  50לסך כולל של מתמורת התביעה, נטו (לאחר ניכוי הוצאות ישירות ועד  70%בהתאם להסדר הנושים, 

 של החברה )סדרה יג'( אגרות החוב ישולמו למחזיקי) 5%, צמוד למדד ובתוספת ריבית שנתית בשיעור של ש"ח

  של החברה.) סדרה יא'( תרת תמורת התביעות תשמש לפדיון מוקדם של אגרות החובוי

מיליון ש"ח, המהווה מחצית מסך האגרה הנדרשת  1.4 -סך של כהחברה שילמה בסמוך למועד הגשת התביעה, 

. יון הראשון בתביעה, ככל שאכן יתקייםתה השניה של האגרה תשולם בסמוך לפני הדימחצולצורך הגשת תביעה 

ת יצוין, כי האגרה שולמה במסגרת התחייבות החברה כלפי בעל התפקיד לממן הוצאות ותשלומי אגרה לבי

 - בהתאם, עם הגשת התביעה, הכירה החברה בהוצאה בסך של כ .מיליון ש"ח 3לסך מקסימאלי של המשפט, עד 

  מיליון ש"ח. 2.9

הוגשו לבית  הומצאו לחברה כתב תביעה ובקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד החברה אשר 2017ביולי  11ביום   .6

ש"ח  89בבקשה נטען על ידי המבקש כי החברה גובה דמי השתתפות בסך של  .)"הבקשה"( המשפט המחוזי מרכז

ם כאשר ג נטען כי מחליפה את המכשיר. בנוסף,או  אף כאשר היא לא מתקנת במהלך תקופת האחריות המוגבלת

במסגרת האחריות המוגבלת, גובה החברה את דמי  הלקוח מסכים להצעת החברה לתקן את המכשיר שלא

קבוצת התובעים הינה כל לקוח שמסר לתיקון את מכשירו במסגרת תקופת  ההשתתפות בנוסף לדמי התיקון.

מקרה שהתביעה ב. למרות שהאחריות למכשיר לא כובדה האחריות המוגבלת וחויב בתשלום דמי השתתפות

  אלפי ש"ח. 14,200 -על ידי המבקש בכ תאושר כתובענה ייצוגית, מוערך סכום התביעה הכולל
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  (המשך) התקשרויות והתחייבויות תלויות - 15באור 
  
  (המשך) התחייבויות תלויות  .ג
  

ס ובהתייח בשים לב לשלב המקדמי של ההליךלהערכת הנהלת החברה, בהתבסס על יועציה המשפטיים, ו
לחברה אינו מהותי ולפיכך קבוצת הלקוחות הרלבנטיים, הרי שגם אם תתקבל הבקשה, היקף החשיפה הכספית ל

       לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים. 
  

הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה  2017באוגוסט  14ביום   .7

פרה את הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, טוען כי החברה מבמסגרתה המבקש 

המחייבות אותה, בין היתר, להתקין בכל נקודת מכירה מכל אצירה ייעודי לפסולת , ("החוק") 2002- תשע"ב

ומצברים ניידים; להציב שילוט במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות בדבר אפשרות ההחזרה של 

יוד וסוללות מהמגזר הביתי בלא תשלום או תמורה אחרת; ולאפשר השלכת פסולת סוללות ומצברים פסולת צ

גדיר את הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור תובענה הניידים, בלא תשלום או תמורה אחרת. המבקש 

לגביהם ייצוגית כ"כלל הלקוחות אשר ביקרו בחנויות של המשיבה, וזכותם קופחה כאשר המשיבה לא יישמה 

ממועד כניסת החוק עד מועד הגשת הבקשה" ומעריך שלכל אחד מחברי הקבוצה נגרם נזק בסכום של  ,את החוק

  מיליון ש"ח.  2.5-ש"ח ובסך הכל נזק כולל בסכום של כ 20

אישר בית המשפט  2018בינואר   4הוגשה בקשת הסתלקות מוסכמת מהתביעה,   ביום   2017בדצמבר,  18ביום 

  .סכומים זניחיםר טרחה בולפסיקת גמול ושכ התביעהל אביב יפו את בקשת הצדדים להסתלקות מן המחוזי בת

  
  

  הון, קרנות ועודפים - 16באור 
  

  הון המניות  א.
  

 .בארה"ב Pink Sheet-מצוטטות ברשימת הו מניות החברה נסחרות בבורסה בתל אביב, 2017 בדצמבר 31ליום  נכון
  רה:להלן הרכב הון המניות של החב

  

 2016בדצמבר  31ליום  2017בדצמבר  31ליום  

 מספר מניות מספר מניות 

 מונפק ונפרע רשום מונפק ונפרע רשום 

 

 182,873,456  500,000,000  215,776,056  500,000,000   ללא ע.נ.מניות רגילות 

      

 66,308  -  66,308  -   מניות רדומות 
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  (המשך) הון, קרנות ועודפים - 16באור 
  

  (המשך) הון המניות  א.
  

  :2016 - 2017ן פירוט לגבי פעולות במניות שבוצעו במהלך הלל
 
 מניות רדומות מניות רגילות   

 
  66,308   123,460,086   2016בינואר  1ליום כמות מניות 
  -  59,413,370  )1הקצאת הון (

  66,308  182,873,456  2016בדצמבר  31ליום כמות מניות 
  -   32,902,600   )2פקת הון (הנ

      
  66,308   215,776,056  2017בדצמבר  31ליום כמות מניות 

  

כנגד מימוש כתבי אופציה שהוקצו לבעלת השליטה בחברה כחלק  בוצעה הקצאה מניות  2016 בנובמבר  30ביום   .1
ת החוב (סדרות ד', ו', ז, ח', לחוק החברות, בין החברה לבין המחזיקים באגרו 350מביצוע הסדר החוב לפי סעיף 

   .2015במרץ  2) שהושלם ביום 1-ט', י' ו

 29מיום על פי דוח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף מדף השלימה החברה הנפקה לציבור  2017ביוני  20ביום   .2
רך עמניות ללא  32,902,600 במסגרת ההנפקה אשר נערכה בדרך של מכרז על מחיר היחידה הוקצו .2017במאי 

וזאת בתמורה  )3כתבי אופציה (סדרה  32,902,600 -) ו2כתבי אופציה (סדרה  32,902,600וכן  קוב של החברהנ
   אלפי ש"ח, נטו). 89,617ש"ח (אלפי  92,127לסך כולל של 

גד כנ ,2018בדצמבר  15 עד ליוםהחברה ) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של 2כל כתב אופציה (סדרה 
אינו  )2אופציה (סדרה ה כתבישל המימוש  מחיר. למניה"ח ש 3.75של  בסךומן של מחיר מימוש תשלום במז

) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של 3כל כתב אופציה (סדרה  צמוד למדד כלשהו או למטבע כלשהו.
המימוש  מחיר. למניה"ח ש 5 של בסךגד תשלום במזומן של מחיר מימוש כנ ,2019בדצמבר  15 עד ליום החברה

   אינו צמוד למדד כלשהו או למטבע כלשהו. )3אופציה (סדרה ה כתבישל 

) 2מניות וכתבי אופציה (סדרה  9,259,300לפידות קפיטל בע"מ, חברת האם של החברה, רכשה במסגרת ההנפקה 
  ).3(סדרה  -ו

  
בחלוקת דיבידנדים, , בהצבעה המניות הרגילות מקנות למחזיקיהן זכויות שוות ביניהם לכל דבר ועניין, לרבות

  .בחלוקת מניות הטבה, בהחזרת קרן ההון וחלוקת עודף רכוש החברה בעת פירוקה

אינן מקנות זכויות הצבעה או זכויות מניות רגילות המוחזקות על ידי החברה הינן מניות רדומות ש 66,308
  לדיבידנד במזומן.

  
  עובדיםשל החברה שהוענקו ל לרכישת מניותכתבי אופציה   .ב
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום      

     2017 2016 

 מספר האופציות מספר האופציות   

  
  -   9,140,357    יתרת האופציות שהוענקו לתחילת השנה

      
  שינויים במשך השנה:

  9,140,357   -   הוקצו 
    )7,616,964(  פקעו 

  9,140,357   1,523,393   יתרת האופציות שהוענקו לגמר השנה

      

  -   1,523,393    אופציות הניתנות למימוש בסוף השנה

      

  507   )130(  (באלפי ש"ח) שהוכרה בגין כתבי אופציה לעובדים(הכנסה)  /הוצאה 
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  (המשך) הון, קרנות ועודפים - 16באור 
  

  הקצאת כתבי אופציה בהסדר חוב  .ג
  

כתבי אופציה, לא  59,413,370 הקצתה החברה ללפידות 2015במרץ  2הסדר החוב ועל פי הוראותיו ביום במועד ביצוע 
") בהתאם האופציותשל החברה (להלן: " רגילותמניות  59,413,370) לרכישת Purchase Optionלמסחר ( יםרשומ

   לתנאים דלהלן:
השווה לממוצע של מחיר החברה תמורת תשלום מחיר מימוש  של אחת הרגיל הלמימוש למני ניתנת תהיה אופציה כל

מניית החברה בשלושים ימי המסחר בבורסה החל ממועד יום המסחר הראשון לאחר מועד הביצוע ובלבד שמחיר 
שנקבע בסך  המימוש מחיר ").המימוש מחיר(להלן: "מיליון ש"ח  25המימוש לא יפחת ממחיר המשקף שווי חברה של 

תהינה  האופציותאו תוספות אחרות כלשהן.  , הצמדותריביות לו יתווספו ולא, וקבוע סופיאגורות הינו  20.3533של 
בכל עת החל  לפידותשל  הניתנות למימוש באופן מלא או חלקי, בפעם אחת או במספר פעמים, בהתאם לשיקול דעת

ועד מתום שלושים ימי המסחר בבורסה החל מיום המסחר הראשון לאחר מועד הביצוע (מועד קביעת מחיר המימוש) 
לתום תקופת האופציה  עד תמומשנה שלא אופציות .יצוע (להלן: "תקופת האופציה")חודשים ממועד הב 24לתום 

   מימוש. ברות תהיינה לאו תיפקענה
  ש"ח.  אלפי 12,092סך של תמורת מומשו כלל כתבי האופציה למניות  2016בנובמבר  30ביום 

  
  
  

  פרטים נוספים על הכנסות והוצאות - 17באור 
  

  רותיםהכנסות ממכירות וממתן שי  א.
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
  762,014  876,475  1,033,780  הכנסות ממכירת מוצרים

  9,973  26,776  34,660  הכנסות ממתן שירותים
        
  1,068,440  903,251  771,987  

 
ולא היה לקוח שהיקף הכנסות החברה שנבעו ממכירות אליו  לחברה לא היתה תלות בלקוח עיקרי 2015-2017בשנים 
  .10%עלו על 

  
  

  עלות המכירות והשירותים  ב.
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
  693,874   790,479   884,864   קניות ושינויים במלאי

  11,058   12,151   12,961   שכר ונלוות
  9,930   8,543   8,631   פחת והפחתות

  2,381   1,896   1,810   אחזקת מחסן ומעבדה
  )2,506(  )2,157(  )171(  , נטו **הוצאות אחרות

        
   908,095   810,912   714,737  

  
  כולל עדכון הפרשה לאחריות.  **
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  (המשך) פרטים נוספים על הכנסות והוצאות - 17באור 
  
   קהוצאות מכירה ושיוו  ג.
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
  17,437  19,911  22,839  שכר עבודה ונלוות

  8,090  9,481  10,602  (כולל פחת) ואחזקת חנויותירות שכ
  3,400  2,660  2,470  פרסום, שיווק ועמלות, נטו

  2,298  3,706  4,776  עמלות כרטיסי אשראי
  4,449  4,691  6,946  אחרות

        

  47,633  40,449  35,674  

  
  הוצאות הנהלה וכלליות  ד.
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
  7,897  7,918  9,109  שכר עבודה ונלוות

  2,292  1,506  1,351  שירותים מקצועיים
  1,536  1,595  1,689  רדיות ומש אחזקת משרד ירות,שכ

  596  774  1,523    הפרשה לחובות מסופקים
  894  1,067  1,661  ביטוחים

  2,796  2,224  2,667  אחרות
        
  18,000  15,084  16,011  

  
  הכנסות מימון  .ה
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
  112  781  758  ריםינקים ומניירות ערך סחהכנסות ריבית מב

  -   4,673  -   הפרשי שער, נטו
        

  758  5,454  112  

  
  הוצאות מימון  .ו

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
  20,933  17,001 15,444  בגין אגרות חוב ריבית, נכיון והפרשי הצמדההוצאות 

  645  -  16,256  רשי שער, נטוהפ
  4,991  1,642  785  בעל שליטה  מאתערבות עמלת 

  -   -   1,533  ריבית בגין הלוואות
  5,672  3,940  4,391  אחרותבנקאיות ו

        

  38,409  22,583  32,241  
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  (המשך) פרטים נוספים על הכנסות והוצאות - 17באור 
  
  אחרות, נטו (הוצאות) הכנסות  .ז

  בדצמבר 31יימה ביום לשנה שנסת   

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
  -   486  -  הכנסות אחרות

  -   -   )2,860(  )5ג..15הוצאות אחרות (ראה ביאור 

        

  )2,860(  486   -  

  
  
  

  רווח למניה - 18באור 
  

  רווח בסיסי למניה  א.
  

י המניות של החברה וממוצע משוקלל של מספר המניות, החישוב של רווח בסיסי למניה מתבסס על רווח המיוחס לבעל
  למעט מניות החברה המוחזקות על ידה.

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  

 457,141 20,644 41,737 המיוחס לבעלי מניות החברהרווח 

 102,851 128,345 200,253 )באלפיםממוצע משוקלל של מספר המניות (

       בסיסי למניה המיוחס לבעלי מניות) הפסדרווח (

 4.44 0.16 0.21  החברה, ש"ח  

  
  רווח מדולל למניה  ב.
  

לצורך חישוב הרווח המדולל למניה, מספר המניות הרגילות הינו הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות, שחושב 
ממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שהיו מונפקות כתוצאה מההמרה לצורך הרווח הבסיסי למניה, בתוספת ה

של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות למניות רגילות. באשר לאופציות למניות החברה, החברה מחשבת את 
מימוש מספר המניות התיאורטי שניתן היה להנפיק על פי מחיר השוק הממוצע של המניה, בתמורה לסכום המתקבל מ

האופציות וכתבי האופציה. ההפרש בין מספר המניות הרגילות המונפקות לבין מספר המניות הרגילות אשר ניתן היה 
  להנפיק במחיר השוק הממוצע של המניות הרגילות במהלך התקופה, נכלל כהנפקת מניות רגילות ללא תמורה.

  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח י ש"חאלפ  

  
    מפעילות נמשכת המיוחס לבעלירווח לשנה 

 457,141  20,644  41,737   מניות החברה 

        בניכוי הסכום הכלול ברווח האמור המתייחס לחלק

 )200( )74( -   החברה ברווחי חברות מוחזקות 

        בתוספת חלק החברה ברווחים המדוללים של

  200   74   -   חברות מוחזקות 

 )142,472( -  -   בניכוי רווח ממחיקת אגרות חוב הניתנות להמרה , נטו ממס

 314,669  20,644  41,737   מדולל המיוחס לבעלי מניות החברהרווח 

        ממוצע משוקלל של מספר המניות לצרכי רווח מדולל

 102,853  140,820  204,081  (באלפים)למניה  

 3.06  0.15   0.20   חס לבעלי מניות החברה, ש"ח מדולל למניה המיורווח 
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  (המשך) רווח למניה - 18באור 
  
מכשירים שיכולים פוטנציאלית לדלל בעתיד את הרווח הבסיסי למניה, אך לא נכללו בחישוב הרווח המדולל   ג.

   למניה מאחר והשפעתם הייתה אנטי מדללת
  
 31אלפי כתבי אופציה (בשנה שהסתיימה ביום  59,413ו לא נכלל 2015בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום   )1(

אלפי כתבי אופציה) במסגרת חישוב הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות, מאחר  4,749 - 2014בדצמבר 
  והשפעתם אנטי מדללת. 

  
  
  

  בעלי שליטה ובעלי ענייןעסקאות עם צדדים קשורים,  - 19באור 
  

  חברה אם ובעל שליטה  א.
  

יה מניות מהון 99.9% שהיוו החברה של מניות הקצאת, היתר בין, כלל אשרהחוב  הסדר הושלם 2015 במרץ 2 ביום
מניות רגילות של החברה.  59,413,370לרכישת  אופציה כתבי 59,413,370 ה ללפידותהקצאכן ו החוב אגרות למחזיקי

ובכתבי האופציה לפידות במניות החברה שיעור ההחזקה של בעקבות הקצאת המניות וכתבי האופציה ללפידות ונוכח 
פכו ) העקיף(באופן  בלפידות השליטה בעללוקנסבורג, יעקב (באופן ישיר) ומר  לפידות, החברה ועל פי ייעוץ שקיבלה

  . לעיל)ג.16(בקשר למימוש האופציות ראה ביאור  .השליטה בחברה יבעלבאותו מועד ל
  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  ב.
  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31     

     2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  

  -   481   .ו.)19הלוואה למנכ"ל החברה (ראה ביאור 

  )22,638(  )1,198(  התחייבות בגין אגרות חוב

  )144(  -   . ב.)10התחייבות בגין העמדת ערבות (ראה ביאור 

  
  עם בעלי עניין וצדדים קשורים עסקאות  ג.
  

  בדצמבר 31ה ביום לשנה שנסתיימ   

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
  -   -   32   הכנסות ממכירות ללפידות

 4,041  -     הכנסות ממכירות לחברה בבעלות נושא משרה בכירה

        

        הוצאות מימון בגין העמדת ערבות על ידי בעל שליטה

 )4,991( )1,642( )785(  )(כולל בגין התאמת שווי הוגן של כתבי אופציה 
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  (המשך) בעלי שליטה ובעלי ענייןעסקאות עם צדדים קשורים,  - 19באור 
  
  והטבות לאנשי מפתח ניהוליים בחברהלהלן פירוט תשלומי שכר   ד.
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
  4,155   3,708   4,613   נשי מפתח לטווח קצרשכר, דמי ניהול והטבות לא

 -  507  )130(  תשלום מבוסס מניות

 416  335  508   * גמול דירקטורים

       

   4,991  4,550  4,571 

  
  משרה. ונושאי דירקטורים אחריות ביטוחכולל עלות   * 

  

, גמול לדירקטורים הצפויים החברה , אישרו ועדת התגמול של החברה, ולאחר מכן דירקטוריון2014ביולי  2ביום   .ה
(השנתי סכום הגמול המזערי לכהן בחברה לאחר אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית של החברה, בגובה 

. לעת המוענק ביחס לדירקטור חיצוני, בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה, כפי שתהא מעתולהשתתפות) 
סכום הגמול מכהן בוועדת הגמול של החברה אושר גמול בגובה לגבי הדירקטורים החיצוניים ודירקטור נוסף ה

מינויו אישור (מועד   2018בינואר  17החל מיום  .(השנתי ולהשתתפות) המוענק ביחס לדירקטור חיצוני ירביהמ
מחדש של מר יוסי פלד לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה), זכאים הדירקטורים החיצוניים של 

גמול שנתי בהתאם לסכומים הקבועים לדירקטור חיצוני בהתאם טור המכהן בוועדת התגמול להחברה והדירק
ובלבד בהתאם לסכומים הקבועים לדירקטור חיצוני , וכן גמול השתתפות לדרגה שבה מסווגת החברה, מעת לעת

  .ובהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, מעת לעתש"ח לישיבה,  1,800שלא יפחת מסך של 
 בהם ההתייעלות מצעדי כחלק, החברה ודירקטוריון התגמול בוועדת אושרה אשר, הדירקטורים שתלבק בהתאם

 מוגבלת ולתקופה צדדי חד באופן הדירקטורים וויתרו השוטפות הוצאותיה הקטנת לשם החברה נקטה

 םלה המגיע הדירקטורים מגמול חלק על 2016 בדצמבר 31 ביום וסיומה 2015 באוקטובר 1 ביום שתחילתה

  :להלן כמפורט, מהחברה

 כללים( החברות בתקנות הנקוב המירבי הסכום לפי השתתפות וגמול שנתי גמול המקבלים דירקטורים  - 
 יקבלו, חברי ועדת התגמול קרי"), הגמול תקנות(" 2000- ס"תש), חיצוני דירקטורל תוהוצאו גמול בדבר
  . גמולה בתקנות הנקוב הקבוע הסכום לפי השתתפות וגמול שנתי גמול

 15% בגובה השתתפות גמול יקבלו) יום באותו( יותר או עוקבות ישיבות לשתי המגיעים דירקטורים  - 
  . יום באותו הראשונה לישיבה מעבר ישיבה כל בגין ההשתתפות מגמול

 ההשתתפות מגמול 50% של בשיעור השתתפות גמול יקבלו בישיבה טלפונית המשתתפים דירקטורים  - 
  .רגילה בישיבה

  
 475 בסך שללמנכ"ל החברה העמדת הלוואה אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה  2017באוגוסט  1ביום   .ו

בהתאם, הועמדה ההלוואה האמורה למנכ"ל החברה. . 3% שיעור שנתי קבוע שלאשר תישא ריבית בש"ח אלפי 
מניות  340,000החברה על לטובת  נרשם משכון, 2018באפריל  10שתפרע עד ליום רעון ההלוואה יכבטוחה לפ

, של החברה) 3(סדרה  כתבי אופציה 340,000 -של החברה ו) 2סדרה ( כתבי אופציה 340,000 רגילות של החברה,
במקרים המפורטים בהסכם ההלוואה, ובכללם סיום יחסי העבודה בין החברה לבין מר . שבבעלות מנכ"ל החברה

    .ן מיידימשה פרי מכל סיבה שהיא, תעמוד ההלוואה לפרעו
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  מכשירים פיננסיים - 20אור ב
  
  מדיניות ניהול ההון .א

  
מקסום התשואה עבור במקביל ללהמשיך לפעול כעסק חי שהחברה תוכל ת להבטיח ניהול ההון של החברה מבוצע על מנ

ם ושווי כולל מזומני חברהמבנה ההון של ה .חברהבעלי המניות תוך אופטימיזציה של יתרות החוב וההון העצמי של ה
  . החברההון העצמי של בעלי מניות גרעון בואת המכשירי חוב  , פקדונות,מזומנים

  
  ניתוח מכשירים פיננסיים לפי תנאי הצמדה וסוגי מטבע   .ב

  

  בדולר או  בהצמדה למדד  

 סך הכל בהצמדה לו המחירים לצרכן ללא הצמדה 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

     2017שנת 
          

          נכסים
  83,668   79,907   -   3,761   מזומנים ושווי מזומנים

  23,425   22,473   -   952   מזומנים המוגבלים בשימושפקדונות ו

  158,818   70,609   629   87,580   לקוחות וחייבים ויתרות חובה

  265,911   172,989   629   92,293   סה"כ נכסים

          
          התחייבויות

  131,314   -   131,314   -   יות פיננסיות הנמדדות בעלותהתחייבו
          מופחתת 

  37,932   13,053   -   24,879   שירות וזכאים ויתרות זכות ונותני ספקים

  71,863   -   -   71,863   אשראי מתאגיד בנקאי

  241,109   13,053   131,314   96,742   סה"כ התחייבויות

  

  בדולר או  בהצמדה למדד  

 סך הכל בהצמדה לו המחירים לצרכן הצמדהללא  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

     2016שנת 
          

          נכסים
  34,225   18,292   -   15,933   מזומנים ושווי מזומנים

  40,287   19,879   -   20,408   מזומנים המוגבלים בשימושפקדונות ו
  5,893   -   -   5,893   סדנכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפ

  120,738   35,278   1,061   84,399   לקוחות וחייבים ויתרות חובה

  201,143   73,449   1,061   126,633   סה"כ נכסים

          
          התחייבויות

          התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות
  129,954   -   129,954   -   מופחתת 

  128,253   105,991     22,262   זכותשירות וזכאים ויתרות  ונותני ספקים

  23,653   -   23,653   -   התחייבויות אחרות

  281,860   105,991   153,607   22,262   סה"כ התחייבויות
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  (המשך) מכשירים פיננסיים - 20אור ב

  
  מטרות ניהול סיכונים פיננסיים  .ג
  

שונים, כגון סיכון שוק (לרבות סיכון מטבע, פעילות החברה חושפת אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים 
סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית, סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית ושינוי במדד וכן סיכון מחיר), סיכון נזילות 

מטרת ניהול הסיכונים של החברה הינה לזהות סיכונים להם היא חשופה ולמזער את ההשפעה וסיכון אשראי. 
בהתאם,  נובעת מהם, וזאת בהתאם להערכותיה וציפיותיה אודות הפרמטרים המשפיעים על הסיכונים.האפשרית ה

  פעלה החברה תחת המגבלות שחלו עליה בשנת הדיווח.   
. מחלקת הכספים בפיקוח דירקטוריון החברה ידי מחלקת הכספים של החברה ניהול הסיכונים בחברה מתבצע על

יננסיים הקשורים לפעילויות החברה באמצעות דוחות פנימיים המנתחים את מידת מפקחת ומנהלת את הסיכונים הפ
  החשיפה לפי רמתם ועוצמתם. 

  
  כונים הקשורים למכשירים פיננסיים מידע בדבר סי

  
  סיכון מטבע  )1(

 החברהם של יהפיננסיוהתחייבויותיה נכסיה עיקר  .ההצגה מטבע גם וכך, ח"ש הינו החברהשל  הפעילות מטבע
ומפעילות נובעות ממכירות  החברההתפעוליות של וחלק ניכר מהוצאותיה הכנסותיה עיקר . "חבים בשנקו

מנגד רכישות המלאי של החברה (עלות המכר) ועיקר יתרות הספקים שלה נקובות  .בישראל ונקובות בש"ח
לות והונה העצמי כך, תוצאות הפעיבשל . חשופים לסיכוני מטבעשל החברה תזרימי המזומנים בדולר, באופן ש

על מנת להפחית את החשיפה לסיכוני  של החברה עלולים להיות מושפעים משינויים בשער החליפין דולר/ש"ח.
  המטבע, החברה רוכשת מעת לעת דולרים לפי שער 'ספוט' וכן מבצעת עסקאות אקדמה. 

  הינם כדלקמן:הנקובים במטבע חוץ  החברההערכים בספרים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של 

  

 התחייבויות נכסים 

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  

 2017 2016 2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

 )105,991( )13,053( 73,449  172,989 דולר ארה"ב

  

ן מטבע כאמור, בשער החליפין של הדולר על המכשירים הפיננסיים החשופים לסיכו 10% -ו 5%השפעת שינוי של 
  הינה כלהלן (לפני השפעת המס):

 מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר 

  רווח (הפסד) מהשינוי 

  ירידת שע"ח של  ירידת שע"ח של  עליה שע"ח של  עליה שע"ח של 

 10% 5% 5% 10% 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

2017   15,994   7,997  )7,997(  )15,994(  

          

2016  )3,254(  )1,627(   1,627   3,254  

  

  סיכון ריבית / מדד  )2(
את  יםשיעורי ריבית משתנים חושפ יםהנושאאגרות חוב ואשראי בנקאי הלוואות  -סיכון תזרימי מזומנים 

ירים לסיכון תזרימי מזומנים בגין שינוי שיעורי ריבית שאינן מלוות בשינוי מקביל בשווי ההוגן של המכשחברה ה
משקיעה בפיקדונות יומיים/שבועיים בבנקים בישראל, ועל כן השינויים בשערי  החברה כמו כןהפיננסיים. 

, כלל 2017בדצמבר  31נכון ליום  .תזרימי מזומנים בגין שינוי שיעורי ריביתהריבית המוניטרית בישראל ישפיעו 
תזרימי מזומנים הנובע סיכון אין לחברה  התחייבויותיה הפיננסיות של החברה נושאות ריבית קבועה ולפיכך

  מריבית בגין התחייבויות. 
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  (המשך) מכשירים פיננסיים - 20אור ב
  
  (המשך) מטרות ניהול סיכונים פיננסיים  .ג
  
  (המשך) סיכון ריבית / מדד  )2(

  
ן תזרימי לסיכוחברה הצמודות למדד חושפות את התחייבויות ה -ים במדד המחירים לצרכן סיכונים בגין שינוי

  . הינן צמודות למדדכלל אגרות החוב של החברה  2016 -ו 2017בדצמבר  31ליום  מזומנים בגין שינוי במדד.
  הינם כדלקמן:צמודים למדד הערכים בספרים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה ה

  
 התחייבויות נכסים 

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  

 2017 2016 2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

 629  1,061 )131,314( )153,607( 

  
במדד המחירים לצרכן על ההתחייבויות הפיננסיות החשופות לסיכון מדד כאמור,  2% -ו 1%השפעת שינוי של 

  הינה כלהלן (לפני השפעת המס):
  

 מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר 

  ד) מהשינוירווח (הפס 

  ירידת מדד של  ירידת מדד של  עליית מדד של  עליית מדד של 

 2% 1% 1% 2% 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

2017  )2,614(  )1,307(   1,307   2,614  

          

2016  )3,051(  )1,525(   1,525   3,051  

  
  סיכון אשראי  )3(
  

לא יעמוד בהתחייבויותיו ויגרום הפסד פיננסי (דוגמת לקוח)  נגדי למכשירסיכון אשראי מתייחס לסיכון שצד 
סיכוני האשראי והחשיפה ללפיה עבור כל אחד מלקוחותיה נקבעים תנאי האשראי מדיניות  הלחבר .חברהל

מבצעת הערכות אשראי  החברה של ההנהלה ואף מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה. נמצאת בפיקוח שוטף
ופן שוטף ועם קבלת כל לקוח משמעותי חדש וכאשר נדרש החברה דורשת העמדת באבגין יתרות חייבים 

לדוגמא),  D&Bבטחונות כנגד חובות לקוחות. הערכות האשראי נקבעות בהתבסס על מקורות מידע חיצוניים (
מידע עסקי שוטף וניסיון עבר. לכל אחד מלקוחות החברה נקבע סף חשיפה מקסימלי וכל חריגה מסף זה מחייבת 
אישור גורמים רלוונטיים בחברה. היקף חשיפת האשראי ללקוח נבחן על ידי ההנהלה הבכירה לפחות על בסיס 

על בסיס שבועי וכאשר נדרש מחילים מגבלות על המשך בוחנת יתרות חייבים חריגות רבעוני. הנהלת החברה 
ך בחינת חובותיהם של כלל הפעילות עם הלקוח. החברה מכירה בהפרשה לחובות מסופקים על בסיס ספציפי תו

קיים סיכון הדוחות הכספיים כוללים הפרשות נאותות לחובות אשר לדעתה לקוחותיה ולהערכת הנהלת החברה 
אין ריכוז משמעותי של סיכוני לאור פיזור החייבים הרב הקיים כיום, , חברהלהערכת הנהלת התם. גביילגבי 

  אשראי. 
  

רה משמעותית וכוללת יחידים ועסקים ולכן אין להן דירוג אשראי יתרות החייבים והלקוחות מפוזרות בצו
  לעיל. .ב.4 מייצג. באשר להערכה של יתרות הלקוחות על פי גיול וההפרשה לחובות מסופקים, ראה באור
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  (המשך) מכשירים פיננסיים - 20אור ב
  
  (המשך) מטרות ניהול סיכונים פיננסיים  .ג
  
  (המשך) סיכון אשראי  )3(

  
ר) מובטח סלול, רובו של אשראי הלקוחות של החברה (ממכירת מכשירי 2017בדצמבר  31וד כי נכון ליום יצוין ע

  בביטוח אשראי. 
  

המזומנים ושווי המזומנים של הקבוצה מוחזקים בבנקים מסחריים ישראליים מובילים, אשר מדורגים על ידי 
  יציב.  +ilAA-ציב לי ilAA") בין "S&P –(להלן  Standard & Poor's Maalotחברת 

  
הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית. החשיפה המרבית לסיכון האשראי 

  בתאריך המאזן, היתה כדלקמן:
  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31     

     2017 2016 

  הערך בספרים   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
 34,225  83,668  מזומנים ושווי מזומנים

  40,287   23,425  ונות ומזומנים המוגבלים בשימושפקד
  119,823   157,888  וחייבים לקוחות

  264,981   194,335  

  
  סיכון נזילות  )4(

האחריות הסופית  וכל לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות בעת פירעונן.תסיכון נזילות הינו הסיכון כי החברה לא 
טווח הטווח הקצר, ללניהול סיכון נזילות ביחס כאשר ההנהלה פועלת לניהול סיכון נזילות חלה על הדירקטוריון, 

 עודפי מזומניםעל (ככל שניתן) ידי שמירה -טווח הארוך. החברה מנהלת את סיכון הנזילות עלההבינוני ו
ביצוע תחזיות שוטפות ידי פיקוח מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפויים  אמצעים בנקאיים, עלו

  תזרים הנגזר מההתחייבויות הפיננסיות.ובחינת ה
  

לעמוד  כל אמצעי תשלום אחרים על מנתמזומנים ושווי מזומנים, וכן די יש שלהבטיח פועלת על מנת החברה 
  בפירעון אגרות החוב וכן בהוצאותיה התפעוליות הצפויות, ושאר מחויבויותיה הפיננסיות.

  
בדצמבר  31בויות הפיננסיות (קרן וריבית חזויה) לימים הטבלאות להלן מציגות את התזרים של עיקר ההתחיי

אשר חשופות לסיכון שווי הוגן ו/או סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית, בהתאם למועדי  2016-ו 2017
  הנם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים. אותהסכומים המוצגים בטבל .הפירעון החוזיים

  

  

שיעור ריבית 
  אפקטיבית

 תזרים
מזומנים 

  חזוי
שנה 

  שנה שנייה  ראשונה
שנה 

  שלישית
שנה 

  רביעית

שנה 
חמישית 

  ומעלה

 ש"ח אלפי  %  

  2017בדצמבר  31ליום   

אגרות חוב נושאות ריבית 
 145,703 18,058 18,368  18,658 13,883 214,670 12%  מדד ה לצמוד

 - - -  - 37,932 37,932  ספקים וזכאים
  -  -  -  -  P  71,863  71,863+0.7%  אשראי מתאגיד בנקאי

   324,465  123,678  18,658  18,368  18,058  145,703  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים - 20אור ב
  
  (המשך) מטרות ניהול סיכונים פיננסיים  .ג
  
  (המשך) סיכון נזילות  )4(

 
                

  2016בדצמבר  31ליום 
                אגרות חוב נושאות ריבית

 163,761 18,368 18,658  13,883 14,083 228,753 12%  מדד ה לצמוד 
 -  -  -   144 128,109 128,253 -  ספקים וזכאים

  -   -   -   10,000  14,558  24,558  4%  התחייבות בגין מסים

   381,564  156,750  24,027  18,658  18,368  163,761  

  
  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .ד

  
ספקים מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות, לקוחות וחייבים אחרים,  המכשירים הפיננסים של הקבוצה כוללים בעיקר

  .בגין אגרות חובזכאים ויתרות זכות והתחייבויות ו
  

ם נסחרים בשוק פעיל (כדוגמת אגרות חוב), חושב על פי שערי הסגירה המצוטטים יהשווי ההוגן של מכשירים פיננסי
מכשירים פיננסים שאינם נסחרים נאמד באמצעות מודלים מקובלים השווי ההוגן של . 2016 -ו 2017בדצמבר  31לימים 

לתמחור, כגון ערך נוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים המהוונים בריבית ניכיון בשיעור המשקף, להערכת הנהלת 
הקבוצה, את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי. הקבוצה מסתמכת באופן חלקי על ריבית ניכיון המצוטטת בשוק 

  עיל וכן על טכניקות הערכה שונות המתבססות בין השאר על ציטוטי ריבית מגופים פיננסים. פ
  

התחייבויות פיננסיות והשווי ההוגן של (כולל ריבית שנצברה) הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים 
  ההוגן: ןפי שווי-בדוחות הכספיים, שלא עלהמוצגות 
  

  בדצמבר 31ליום  

 2017  2016  

  שווי הוגן  יתרה  שווי הוגן  יתרה 

  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי 

      התחייבויות פיננסיות

  156,669  129,954  191,377  131,314  ' (צמוד)אאגרות חוב סדרה י

 131,314 191,377 129,954 156,669 

  
הם אינם כוללים את  בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שעשויות להשתלם בעת פירעון המכשיר וכן

לבין יתרות  2016 -ו 2017בדצמבר  31על המצב הכספי לימים השפעות המס. לא בהכרח הוא שהפער בין היתרות בדוח 
  השווי ההוגן כפי שנאמדו על ידי הנהלת החברה, אכן ימומש.
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  (המשך) מכשירים פיננסיים - 20אור ב
  

  (המשך) שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .ד
  

  :ת וההנחות ששימשו לחישוב אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסייםהשיטו
  
  מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי הרכוש השוטף  )1(

וחייבים ויתרות חובה הכלולות בדוח על המצב הכספי לימים  , לקוחותיתרת מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות
  ההוגן. ןוימהוות קירוב לשו 2016 -ו 2017 בדצמבר 31

 -ו 2017בדצמבר  31הכלולות בדוח על המצב הכספי לימים יתרות נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
כפי שצוטטו בבורסה לניירות ערך בתל אביב, כשהם מוכפלים אותם מועדים נקבע על פי שערי הסגירה ל 2016

  ותו מועד.המכשיר הפיננסי הסחיר לא חזקת על ידי החברה שלבכמות המו
  
  מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי ההתחייבויות השוטפות  )2(

מהוות  2016 -ו 2017בדצמבר  31ויתרות זכות וספקים הכלולות בדוח על המצב הכספי לימים  םיתרות זכאי
  קירוב לשווין ההוגן.

כפי  2016 - ו 2017בדצמבר  31מים השווי ההוגן של התחייבויות סחירות (אגרות חוב) נקבע על פי שערי הסגירה לי
שצוטטו בבורסה לניירות ערך בתל אביב, כשהם מוכפלים בכמות המונפקת של המכשיר הפיננסי הסחיר לאותו 

  מועד.
נקבע על פי הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים  -שווי הוגן של התחייבויות בריבית קבועה שאינן סחירות 

  שקפת להערכת ההנהלה את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי.המ ןהמהוונים בריבית ניכיו
  

  היררכיית השווי ההוגן
  
החברה מסווגת את מדידת מכשיריה הפיננסיים תוך שימוש בהיררכיית שווי הוגן המשקפת את מהות הנתונים   )1(

  ששימשו בעת ביצוע המדידות. היררכיית השווי ההוגן הינה:
  לא מתואמים) בשוק פעיל עבור נכסים או התחייבויות פיננסיות זהים.מחירים מצוטטים (  -   1רמה   א)
, אשר ניתנים לצפייה לגבי הנכס או 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה   -   2רמה   ב)

ההתחייבות, בין אם במישרין (כלומר כמחירים) ובין אם בעקיפין (כלומר נגזרים 
  מהמחירים). 

נכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (נתונים נתונים עבור ה  -  3רמה   ג)
 שאינם נצפים).

  
  :בשווי הוגן להלן נתונים בדבר היררכיית השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בדוח על המצב הכספי  )2(

  
  2017בדצמבר  31ליום  

  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי 

 3רמה  2רמה  1רמה  

     ים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן:נכס

 - - -  במניותהשקעות 

  

  2016בדצמבר  31ליום  

  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי  ש"ח אלפי 

 3רמה  2רמה  1רמה  

     נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן:

 -  -  5,893  במניותהשקעות 

  
  מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות

  
 סביריםיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים אפשריים השינויים שנבחרו כמשתני הס

  במשתני סיכון אלה.
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים אשר יש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות או המצב 

ר כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד (לפני מס), עבו
הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות 

  .הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים
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  (המשך) םמכשירים פיננסיי - 20אור ב

  
  (המשך) שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .ד

  

  השיטות וההנחות ששימשו לחישוב אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים: (המשך)

  

 באגרות החוב (צמודות מדד) אשר מחזיקה החברה, ניתוח הרגישות בוצע על שינוי במדד המחירים לצרכן בלבד. 
  
יפין של הדולר מייצג את הערכות ההנהלה לגבי השינוי האפשרי הסביר בשער ניתוח הרגישות ביחס לשער החל  - 

החליפין. ניתוח הרגישות כולל יתרות קיימות של פריטים כספיים הנקובים בדולר בתום התקופה ומתייחס 
  בשער הדולר. 10%-ו 5%לשינוי בשיעור 

 
  השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים נקבע כדלקמן:  - 

ן של ניירות הערך המוצגים כנכסים פיננסיים בשווי ההוגן דרך רווח והפסד, נקבע לפי שער השווי ההוג  .1
 יום הדוח הכספי.להסגירה בבורסה לניירות ערך 

השווי ההוגן של הנכסים הפיננסים הנקובים בדולר או צמודים לו נקבע לפי ערכם במט"ח מוכפל בשער   .2
  החליפין היציג ליום הדוח הכספי.



                                 

פתח תקווה, 49277,  טל: 9057701-03, פקס: 9314422-03 רח' הרכבת 8, 

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

' ד ק  ל ח
פרטים נוספים על התאגיד



 1 - דעמוד  | 

 חלק ד' - פרטים נוספים על התאגיד
  

   מ"בע סאני תקשורת סלולרית  :החברה שם

  52-003180-8  :החברות ברשם החברה' מס

   2009  ):מנפיק' מס( בבורסה התאגיד' מס

  49277, תקווה פתח, סגולה התעשיה אזור ,8 הרכבת' רח  :החברה כתובת

  03-9057730  :טלפון

  03-9300424  :פקס

  2017 בדצמבר 31  :הכספי המצב על הדוח מועד

  2018 ץבמר 18  :הדוח מועד

   2017 בדצמבר 31 - 2017 בינואר 1  :או שנת הדוח הדוח תקופת

   cc.co.il-eyal.palti@suny  :אלקטרוני דואר
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  שווי הערכת -) ט'(ב8 תקנה

  .רלוונטי לא

  

  הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר דוח: ב9 תקנה

  לדוח זה. 'ה כחלק"ב מצ

  

  פירעון מועדי לפי ההתחייבות מצבת דוח: ד9 תקנה

  .ההפנייהאשר פורסם במקביל לדוחות הכספיים, ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך  126-ת ראה

 
  רבעוניים והפסד רווח דוחות תמצית: א10 תקנה

   ):ח"ש באלפי הנתונים( הדוח בתקופת מהרבעונים אחד לכל החברה של הכולל הרווח על דוחות תמצית להלן

  Iרבעון  

2017 

 IIרבעון 

2017 

 IIIרבעון 

2017  

 IVרבעון 

2017 

  
 2017 שנת

      

  1,068,440  240,272   268,291   315,569   244,308  הכנסות ממכירות וממתן שירותים

  )908,095(  )207,266(  )228,368(  )268,265(  )204,196( עלות המכירות והשירותים

  160,345  33,006   39,923   47,304   40,112  גולמי רווח

      

  )47,633(  )12,484(  )11,837(  )11,385(  )11,927(  הוצאות מכירה ושיווק

  )18,000(  )5,275(  )5,194(  )3,320(  )4,211( הוצאות הנהלה וכלליות

  94,712   15,247   22,892   32,599   23,974  תפעולי רווח

  )37,651(  )10,640(  )2,997(  )10,934(  )13,080(  נטו, מימון הוצאות

  57,061   4,607   19,895   21,665   10,894   נטו, מימון הוצאות לאחררווח 

  )2,860(  -   -   )2,860(  -   הוצאות אחרות

  343   -  -  69  274  פרטנר במניות השקעה של הוגן לשווי התאמה

  54,544   4,607   19,895   18,874   11,168  לפני מסים על הכנסה רווח

  )12,807(  )1,077(  )4,848(  )4,402(  )2,480(  מסים על הכנסה

  41,737   3,530   15,047   14,472   8,688  לתקופה רווח

  -   -   -    -   -   אחר כולל רווח

  41,737   3,530   15,047   14,472   8,688   לתקופה כולל רווח"כ סה

            
  

 לתאריך, ובעקיפין במישרין, קשורות וחברות שותפויות, בנות בחברות ההשקעות רשימת: 11 תקנה
  הכספי המצב על הדוח

  רלוונטי לא
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 בחברה ושינויים הדוח בשנת בתקופת, כלולות ובחברות בנות בחברות בהשקעות שינויים: 12 תקנה
  כלולה חברה מלהיות חדלה /כלולה חברה להיות שהפכה

  .וכלולות בנות בחברות בהשקעות שינויים חלו לא הדוח בתקופת

  

   )ח"ש באלפי( הדוח בשנת מהן החברה והכנסות וכלולות בנות חברות של הכנסות: 13 תקנה

  לא רלוונטי
  

   בבורסה מסחר: 20 תקנה

  :ועד למועד הדוח הדיווח בשנת בבורסה למסחר שנרשמו ערך ניירות בדבר פרטים להלן

כתבי אופציה  32,902,600-) ו2כתבי אופציה (סדרה  32,902,600מניות,  32,902,600נרשמו למסחר בבורסה  2017ביוני  21ביום 

  . 2017 ביוני 19יום בשפרסמה החברה דוח הצעת מדף מכוח  הוקצו , אשר )3(סדרה 

 

, למעט באגרות החוב (סדרה ד') אשר נפדו החברה של ערך ניירותב מסחר הופסק לא הדוח למועד ועד הדוח תקופת במהלך
   .2017בפדיון סופי במהלך חודש יולי 
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   בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלי תגמולים: 21 תקנה

 אחד לכל), אחרת במפורש צוין כן אם אלא( הדוח לתקופת החברה של הכספיים בדוחות שהוכרו כפי, הדוח בתקופת החברה ידיעת למיטב, שניתנו תגמולים בדבר פירוט להלן  .א
ולכל למנכ"ל החברה , שבשליטתה בחברות או בחברה כהונתם עם בקשר שבשליטתה ובחברות בחברה הבכירה המשרה נושאי מבין ביותר הגבוהים התגמולים בעלי מחמשת

 על ניתנו אם ובין החברה ידי על ניתנו מוליםהתג אם בין, העניין לפי אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בחברה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בקשר עם כהונתם בחברה,
 : אחרים ידי

  תגמולים* בעבור שירותים  פרטי מקבלי התגמולים
  במונחי עלות לתאגיד) מוצגים(סכומי התגמול 

  (אלפי ש"ח)

  תגמולים* אחרים
במונחי  מוצגים(סכומי התגמול 

  עלות לתאגיד)
  (אלפי ש"ח)

  

 היקף תפקיד שם
  משרה

 שיעור
 בהון החזקה

  התאגיד

שכר 
והוצאות 

 נלוות

 תשלום 1מענק
 מבוסס
  מניות

 דמי
  ניהול

 דמי
  ייעוץ

 דמי  ריבית  אחר  עמלה
  שכירות

  סה"כ אחר
 (אלפי ש"ח)

                              

  1,444    -  -    -  -  -  -  840  604  0.16%  100%  מנכ"ל  )1(2פרי משה

 כספים"ל סמנכ  )2שטרסלר לוי (
  לשעבר

100%  -  546  132  -  -  -  -  -  -  -  -  678  

  641  -  -  -  -  -  -  -  -  196  445  0.02%  100%  סמנכ"ל תפעול  )3יוסי חלפון (

סמנכ"ל משאבי   )4( שירה לילך כהן
   אנוש

100% - 398 157 - - - - - - - - 555 

יו"ר דירקטוריון   )5(  3משה ריינס
  פעיל לשעבר

100%  %0.544  507  -  )130(5  -  -  -  -  -  -  -  377  

  

 תשלום, ריבית, עמלה, שכירות דמי, יעוץ דמי, ניהול דמי, מענק, שכר, כסף שווה שהוא דבר וכל כסף סכום ולרבות, בעקיפין ובין במישרין בין, תגמול למתן התחייבות לרבות -" תגמול"  *
  .לחברה עלות במונחי מובאים התגמולים סכומי. דיבידנד למעט והכל, אחרת טובה וכל הנאה טובת, פנסיוני תשלום שאינו פרישה תגמול, מניות מבוסס

   . לעובד שהוענק מרכיב בשל לשכר שנזקפה הכנסה וכל עבודה כושר ואובדן פיצויים בגין הפרשות, מנהלים ביטוח או/ו השתלמות קרן - כוללים השכר סכומי

  

  

                                                            
     .2017 שנת עבור המשרה נושאי עבור נקבעו אשר יעדיםב עמידה בגין הינם המענקים   1
  מונה כמנכ"ל החברה. 2017במאי  7ביום  .ל"מנכ מקום כממלא מונה ,מכירותסמנכ"ל כאשר כיהן , מר משה פרי ,2017 בפברואר 14 ביום    2
  . חדל מר ריינס מלכהן כיו"ר דירקטוריון החברה 2017 באפריל 30 ביום  3
 .מלא בדילולהנתון הינו    4
 .7201 לשנת הכספיים בדוחות שהוכרה ההוצאה היקף  5
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  :התגמולים מקבלי עם בקשר נוספים פרטים להלן

  

 נוספים פרטים - החברה ל"למנכ תגמול .1

 כפי ,2017בפברואר  14זכאי מר משה פרי החל מיום  להם התגמולים ומכלול העיקריים וכהונת תנאי של תיאור להלן

 2017ביולי  12אשר אושר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מיום  ל"המנכ של אישי עבודה בהסכםעוגנו ש

   :5")העבודה הסכם: "זה בסעיף להלן(

של  מוקדמת בהודעה הצדדים מן אחד כל ידי על לסיום וניתנת קצובה אינה ההסכם תקופת: ההסכם תקופת . 1.1

 שלושה חודשים מראש. 

 לדירקטוריון ףכפו"ל המנכ. החברה של הכולל ניהולה על אחראי החברה ל"מנכ: המשרה והיקף התפקיד הגדרת . 1.2

 באופן ועבודת על לו דווחיו, הדירקטוריון"ר יו באמצעות מהדירקטוריון הנחיות קבלי, ולהחלטותיו החברה

 . שוטף

  ש"ח.אלפי  37.5חודשי ברוטו בסך של  שכר (משכורת): קבוע תגמול . 1.3

 בגין הפרשות; פיטורים פיצויי בגין הפרשות הכוללות פנסיוניות הפרשותפנסיוניות וקרן השתלמות:  הפרשות . 1.4

 והפרשות לקרן השתלמות.  מנהלים ביטוחאו /ו פנסיה לקרן הפרשות; עבודה כושר ואובדן תגמולים

 : זכאות לדמי הבראה ומחלה כקבוע בהוראות הדין. ומחלה הבראה דמי . 1.5

ימי חופשה  26ימי חופשה שנתיים. מספר ימי החופשה יגדל ביום אחד מידי שנה עד לתקרה של  20: חופשה . 1.6

 בשנה. 

 לטלפון נייד.זכאות לרכב צמוד, כולל גילום שווי השימוש ברכב ו :נלווים תנאים . 1.7

 לעמידה בכפוף ),יעדים מבוסס(מענק  משתנה תגמול לקבלת זכאי"ל המנכמשתנה (מענק מבוסס יעדים):  תגמול . 1.8

 התגמול למדיניות ובכפוף, מראש עבודה שנת כל לגבי החברה ודירקטוריון התגמול ועדת י"ע שיקבעו ביעדים

"ל מנכ של הכולל מהגמול 60% על יעלה לא) היעדים מבוסס(המענק  המשתנה התגמול סך.  החברה של בתוקף

 של בשיעורנקבע על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון כי מנכ"ל החברה יהא זכאי למענק  2017בגין שנת   .החברה

  .ח"ש מיליון 40 בניכוי, החברה של התגמול במדיניות כהגדרתו, המתואם התפעולי מהרווח ברוטו 3%

 ולעבודת בנוסף, אחר תפקיד ועלי לקבל או אחרת עבודה בכל לעסוק רשאי ואינ ל"המנכ: נוספים עיסוקים . 1.9

 .ומראש בכתב החברה הסכמת לכך ניתנה אם אלא, בחברה

 בחברה עבודתו סיום מיום חודשים 9 של תקופה במשך וכן בחברה ועבודת במהלך כי התחייב ל"המנכ: תחרות אי .1.10

 העיקריים ספקיה או/ו העיקריים מלקוחותיה מי עם, שהוא סוג מכל עסקי קשר יקיים לא, שהיא סיבה מכל

 העיקרית לפעילותה תחרות המהווים, פעולה כל ולבצע עיסוק בכל לעסוק רשאי יהיה ולא, החברה סוכני או/ו

 טבלטים או/ו סלולריים מכשירים ליבוא זיכיון החברה מלבד אחר לגוף יינתן אם כי נקבע, כן כמו. החברה של

 לא ל"המנכ אזי) מעבדה( סמסונג של רשמי שירות נותן להוות או/ו בישראל סמסונג חברת של חילוף חלקי או/ו

 יחסי סיום ממועד חודשים 36 של תקופה ובמשך עבודתו בתקופת) בעקיפין או במישרין( זה בגוף מעורב יהיה

 .החברה לבין שבינו העבודה

, קשורות וחברות בנות חברות, שלובות חברות לרבות, החברה סודות על לשמור התחייב ל"המנכ: סודיות .1.11

 .זמן הגבלת כל ללא, שהיא סיבה מכל, בחברה ועבודת סיום ולאחר בחברה ועבודת בתקופת

 א26 בתקנה האמור ורא, מר משה פרי של וונסיונ ומומחיות, והשכלת, וכישורי בדבר לפרטים - וניסיון כישורים .1.12

 .  להלן

 שבעים מאות ארבע( 475,000 של בסך הלוואה העמדת המניות בעלי של חדתיוהמ האסיפה אישרה 2017 באוגוסט 1 ביום

 של קבוע שנתי בשיעור ריבית ותישא 10.4.2018 ליום עד תפרע אשר, פרי משה מר, החברה ל"למנכ ח"ש) אלפי וחמישה

 כתבי 340,000, החברה של רגילות מניות 340,000 פרי משה מר מישכן ההלוואה לפרעון כבטוחה. ")ההלוואה(" 3%

. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום החברה של) 3 סדרה( אופציה כתבי 340,000 -ו החברה של) 2 סדרה( אופציה

  ) הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה.2017-01-065874(אסמכתא  27.6.2017

 נוספים פרטים - לשעבר כספים ל"לסמנכ תגמול .2

מר , החברה שללשעבר  הכספים ל"סמנכ יזכאהיה  להם התגמולים ומכלול העיקריים וכהונת תנאי של תיאור להלן

 : ומיוחד אישי עבודה בהסכםשעוגנו במהלך כהונתו בחברה ו ,שטרסלר לוי

 .ימים 90 בת מוקדמת בהודעה לסיום וניתנת קצובה אינה ההסכם תקופת: ההסכם תוקף . 2.1

                                                            
 דרך על זה בדוח מובא וב שהאמור),058323-01-2017(אסמכתא  2017ביוני  7ום מי החברה של מיידי דיווח ראו נוספים לפרטים  5

  . ההפניה
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 בהיקף, החברה ל"למנכ ישירה בכפיפות, החברה של הכספים ל"כסמנכ כהונה: המשרה והיקף התפקיד הגדרת . 2.2

 .משרה 100% של

 בהתאם ומעודכן, לצרכן המחירים למדד צמוד, ברוטו ח"ש אלפי 30 של בסך חודשי שכר: (משכורת) קבוע תגמול . 2.3
   .חודשים שלושה כל למדד

 שם על המנוהלת מנהלים ביטוח וליסתפל פרישהמ החברה: וקרן השתלמות עבודה כושר בדןוא ,מנהלים ביטוח . 2.4

 משלמת וכן), לתגמולים 5%, לפיצויים 8.33%( הכספים ל"סמנכ של וממשכורת 13.33% הכספים ל"סמנכ
 מפרישה החברהבנוסף,  .בחברה כמקובל וממשכורת 2.5% עד הכספים ל"סמנכ עבודת כושר אובדן להבטחת

 .השתלמות לקרן הכספים ל"סמנכ של החודשית מהמשכורת 7.5% של שיעור

   ל ידיע בחברה המשרה לנושאי שיקבעו לקריטריונים בהתאם, שנתי למענק זכאי הכספים ל"סמנכ :שנתי מענק . 2.5
 חברה ביעדי עמידה על שנתי מענק הכספים ל"סמנכ קיבל 2017 שנת בגין. החברה דירקטוריוןו התגמול ועדת

  .אישיים ביעדים ועמידה

 .בשנה עבודה ימי 22 בת שנתית לחופשה זכאי םהכספי ל"סמנכ: שנתית חופשה . 2.6

 בכל תישא החברה; החברה לנוהלי בהתאם חברה לרכב זכאי הכספים ל"סמנכ: )ברכב שימוש( צמוד רכב . 2.7

  .ובהחזקתו ברכב בשימוש הכרוכות ההוצאות

 .בדין לקבוע בהתאם מחלה לחופשת יזכא הכספים ל"סמנכ: מחלה חופשת . 2.8

 וכן, אחד כלכלי לעיתון שנתי מנוי עבור תשלוםל, ריסלולה טלפוןזכאי ל הכספים ל"סמנכ :הוצאות החזר . 2.9

 .החשבון רואי ולמועצת בישראל החשבון רואי בלשכת הכספים ל"סמנכ לחברות השנתי םתשלול

 . בחברה המקובל בתעריף, בשנה הבראה ימי 10 לתשלום זכאיהיה  הכספים ל"סמנכ: הבראה .2.10

 נוספים פרטים - תפעול ל"לסמנכ תגמול .3

שעוגנו , מר יוסי חלפון, חברהתפעול ב ל"סמנכ יזכא להם התגמולים ומכלול העיקריים וכהונת תנאי של תיאור להלן

  :ומיוחד אישי עבודה בהסכם

 .יום 60בת  מוקדמת בהודעה לסיום וניתנת קצובהלא  תקופת: ההסכם תוקף . 3.1

 100% של בהיקף, החברה ל"מנכל ישירה בכפיפות, תפעול ל"כסמנכ כהונה: המשרה והיקף התפקיד הגדרת . 3.2

 .משרה

   .ברוטו ח"ש אלפי 27 של בסך חודשי שכר: (משכורת) קבוע תגמול . 3.3

רווח תפעולי ( חברה ביעדי עמידה על שנתי מענק התפעול ל"סמנכ קיבל 2017 שנת בגין: משתנה ומענקים תגמול . 3.4

   .אישיים ביעדים ועמידה) מיליון ש"ח 40 העולה עלמתואם, כהגדרתו במדיניות התגמול של החברה, 

 המנוהלת מנהלים ביטוח פוליסת לטובת מפרישה החברה: וקרן השתלמות עבודה כושר בדןוא ,מנהלים ביטוח . 3.5

 כושר אובדן להבטחת משלמת וכן) לתגמולים 5%, לפיצויים 8.33%( ממשכורתו 13.33% תפעולה ל"סמנכ שם על

 מהמשכורת 7.5% של שיעור מפרישה החברהבנוסף,  .בחברה כמקובל, ממשכורתו 0.65% של סך עבודה
 .השתלמות לקרן תפעולה ל"סמנכ של החודשית

 .בשנה עבודה ימי 20 בת שנתית לחופשה זכאי תפעולה ל"סמנכ: שנתית חופשה . 3.6

 בכל נושאת החברה; החברה לנוהלי בהתאם חברה לרכב זכאי תפעולה ל"סמנכ ):ברכב שימוש( צמוד רכב . 3.7
 .ובהחזקתו ברכב בשימוש הכרוכות ההוצאות

 .בדין לקבוע בהתאם מחלה לחופשת זכאי תפעולה ל"סמנכ: מחלה חופשת . 3.8

 .תפעולה ל"לסמנכ שהעמידה ריסלולה הטלפון בעלויות נושאת החברה: הוצאות החזר . 3.9

 . בחברה המקובל בתעריף, כחוק הבראה ימי לתשלום זכאי תפעולה ל"סמנכ: הבראה .3.10

 .להלןא 26 בתקנה האמור ראו - וניסיון כישורים אודות פרטים .3.11

 נוספים פרטים - משאבי אנוש ל"לסמנכ תגמול .4

גב' שירה לילך , חברהמשאבי אנוש ב ל"סמנכ יתזכא להם התגמולים ומכלול העיקריים הכהונת תנאי של תיאור להלן

  :ומיוחד אישי עבודה בהסכםשעוגנו , כהן

 .יום 60בת  מוקדמת בהודעה לסיום וניתנת קצובהלא  תקופת: ההסכם תוקף . 4.1

 של בהיקף, החברה ל"מנכל ישירה בכפיפות, משאבי אנוש ל"כסמנכ כהונה: המשרה והיקף התפקיד הגדרת . 4.2

 .משרה 100%
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   .ברוטו ח"ש אלפי 24 של בסך חודשי שכר: (משכורת) קבוע תגמול . 4.3

רווח ( חברה ביעדי עמידה על שנתי מענק משאבי האנוש ל"סמנכ הקיבל 2017 שנת בגין: משתנה ומענקים תגמול . 4.4

  .אישיים ביעדים ועמידה )מיליון ש"ח 40 העולה עלתפעולי מתואם, כהגדרתו במדיניות התגמול של החברה, 

 המנוהלת מנהלים ביטוח פוליסת לטובת מפרישה החברה: וקרן השתלמות עבודה כושר בדןוא ,מנהלים ביטוח . 4.5

 להבטחת משלמת וכן) לתגמולים 5%, לפיצויים 8.33%( הממשכורת 13.33% משאבי האנוש ל"סמנכ שם על

 7.5% של שיעור מפרישה החברהבנוסף,  .בחברה כמקובל, הממשכורת 0.65% של סך עבודה כושר אובדן
 .השתלמות לקרן משאבי האנוש ל"סמנכ של החודשית מהמשכורת

 .בשנה עבודה ימי 22 בת שנתית לחופשה תזכאי משאבי האנוש ל"סמנכ: שנתית חופשה . 4.6

 נושאת החברה; החברה לנוהלי בהתאם חברה לרכב תזכאי משאבי האנוש ל"סמנכ ):ברכב שימוש( צמוד רכב . 4.7
 .ובהחזקתו ברכב בשימוש הכרוכות ההוצאות בכל

 .בדין לקבוע בהתאם מחלה לחופשתת זכאי משאבי האנוש ל"סמנכ: מחלה חופשת . 4.8

 .האנושמשאבי  ל"לסמנכ שהעמידה ריסלולה הטלפון בעלויות נושאת החברה: הוצאות החזר . 4.9

 . בחברה המקובל בתעריף, כחוק הבראה ימי לתשלום תזכאי משאבי אנוש ל"סמנכ: הבראה .4.10

 .להלןא 26 בתקנה האמור ראו - וניסיון כישורים אודות פרטים .4.11

  פרטים נוספים -לשעבר הדירקטוריון ר"ליו תגמול .5

 כהונתו תנאי את, והדירקטוריון התגמול ועדת אישור קבלת לאחר, הכללית האסיפה אישרה 2016 באוקטובר 13 ביום

 ריינס מר של כהונתו תנאי עיקרי יובאו להלן. מלאה במשרה החברה של פעיל דירקטוריון ר"כיו ריינס משה מר של

  :בתקופת כהונתו בחברה

 בהודעה הצדדים מן אחד כל ידי על הראשונה בשנה לסיום וניתנת קצובה אינה ההסכם תקופת :ההסכם תקופת . 5.1

 של שלושה חודשים מראש.  מוקדמת

"ר דירקטוריון פעיל בהיקף של משרה מלאה. במסגרת זו יהיה אחראי על יו :המשרה והיקף התפקיד הגדרת . 5.2
 ניהול דירקטוריון החברה ועל קביעת ויישום האסטרטגיה העסקית של החברה. 

  "ח.ש אלפי 50חודשי ברוטו בסך של  שכר (משכורת): קבוע תגמול . 5.3

הפרשות פנסיוניות הכוללות הפרשות בגין פיצויי פיטורים; הפרשות בגין  :השתלמות וקרן פנסיוניות הפרשות . 5.4
תגמולים ואובדן כושר עבודה; הפרשות לקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים והפרשות לקרן השתלמות עד לגובה 

 התקרה הפטורה ממס. 

ימי חופשה  26נה עד לתקרה של ימי חופשה שנתיים. מספר ימי החופשה יגדל ביום אחד מידי ש 20 :חופשה . 5.5
 בשנה. 

 זכאות לרכב צמוד, כולל גילום שווי השימוש ברכב ולטלפון נייד. :נלווים תנאים . 5.6

 6יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי לבונוס שנתי שלא יעלה על סך של  ):יעדים מבוסס(מענק  משתנה תגמול . 5.7
חברה ובכפוף למדיניות התגמול של החברה. ה ןמשכורות, בכפוף לקביעת יעדים אשר יקבעו על ידי דירקטוריו

  מר ריינס לא קיבל מענק במהלך תקופת כהונתו בחברה

מניות  9,140,357אופציה (שאינן סחירות) לרכישת  כתבייו"ר הדירקטוריון היה זכאי להקצאת  :אופציה כתבי . 5.8
) במחיר ההאופצי כתבימהון המניות של החברה בדילול מלא טרם הקצאת  5%רגילות של החברה (המהוות 

 .להלן' ד בחלק כמפורט, הוני 102 במסלול לעובדים לאופציות מעביד תכנית במסגרת "ח למניהש 0.4של  מימוש

 1/12(תקופת ההודעה המוקדמת לא תבוא במניין זה) יבשילו  הכהונהבתום כל שלושה חודשי עבודה החל ממועד 
מכל  הנים ממועד הבשלתם. במקרה של סיום העסקמסך כתבי האופציה ויהיו ניתנים למימוש במשך חמש ש

  חודשים לאחר סיום ההעסקה.  12סיבה, יפקעו כל כתבי האופציה שלא מומשו 

כתבי האופציה במועד אישור האסיפה הכללית את תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון כלל ההוגן של  השווי
  אלפי ש"ח. 2,453והסתכם לסך של  ושולסנאמד באמצעות מודל בלק 

, בהתאם לתנאי ההענקה זכאי 2017באפריל  30ביום לנוכח סיום כהונתו של מר ריינס כיו"ר דירקטוריון החברה 

  כתבי אופציה. 1,523,393מר ריינס לממש 

 המידע אשר) 2016-01-064002 אסמכתא( 2016 באוקטובר 13 מיום כללית אסיפה זימון דוח ראו נוספים לפרטים . 5.9

 .ההפניה דרך על זה בדוח מובא בו האמור
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 חברה למעט לעיל א' בסעיף כאמור התגמולים מקבלי על נמנה שאינו, בחברה עניין בעל לכל שניתנו תגמולים פירוט להלן  .ב

 כבעל העניין בעל שנתן שירותים עם בקשר שבשליטתה חברה או החברה ידי על ניתנו התגמולים אם, החברה של בת

 נושא אינו העניין בעל אם ואף, לאו אם ובין מעביד-עובד יחסי מתקיימים אם בין, שבשליטתה בחברה או בחברה תפקיד
 :בחברה בכירה משרה

  דירקטורים גמול

 על מבוסס בהיותו, מהמקובל חורג אינו החברה של הדירקטורים לכל הניתנים אליו הנלוות וההוצאות הגמול סך
 תקנות: "להלן( 2000-ס"התש), חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים( החברות בתקנות הקבועים הסכומים

  . ח"ש אלפי 413 -בכ הדוח בתקופת והסתכם ")הגמול

 מר, תירוש אמיר מר 2014 בדצמבר 16-ו 2014 ביולי 2 מהימים החברה 6ודירקטוריון התגמול ועדת להחלטת בהתאם
 המזערי הגמול ולסכום המזערי השנתי הגמול לסכום זכאים, לויטן-אבידר דליה' וגב שוהם אמירי מר, לוקסנבורג יעקב

 נכון' א דרגה( לעת מעת שתהא כפי, החברה של העצמי ההון לדרגת בהתאם, חיצוני לדירקטור ביחס המוענק להשתתפות

 מר, ובר אריה מר"); מזערי גמול: "להלן( הגמול לתקנות השלישית ובתוספת השנייה בתוספת כמפורט), זה דוח למועד
 בתוספת המופיעים חיצוני לדירקטור הקבועים לסכומים בהתאם שנתי גמולל זכאים, פלד יוסי ומר אברהם אלדד

 השתתפות גמול וכן, לעת מעת, החברה מסווגת שבה לדרגה ובהתאם, לעת מעת שיהיו כפי, הגמול לתקנות השנייה

 של מסך יפחת שלא ובלבד הגמול לתקנות השלישית בתוספת המופיעים חיצוני לדירקטור הקבועים לסכומים בהתאם
, החברה מסווגת שבה לדרגה ובהתאם, לעת מעת שיהיו כפי, הגמול לתקנות 5 תקנה להוראות ובכפוף, לישיבה ח"ש 1,800

  . לעת מעת

 
   

                                                            
 .2000 -ס"התש) עניין בעלי עם בעסקאות הקלות( החברות תקנות להוראות בהתאם התקבלה אשר   6
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   בתאגיד השליטה: א21 תקנה

 בלפידות השליטה בעל(באופן ישיר) ומר לוקנסבורג,  ")לפידותקפיטל בע"מ (" לפידותלמיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח 

  השליטה בחברה. יבעל ם) הינעקיף(באופן 

והנפרע של החברה. מההון המונפק  45.85%המהוות  מניות רגילות של החברה 98,912,185 -חזיקה לפידות במלמועד הדוח, 

 41.49% -) של החברה. לפידות מחזיקה ב3וכתבי אופציה (סדרה ) 2כתבי אופציה (סדרה  9,259,300-בנוסף מחזיקה לפידות ב

  בדילול מלא.ק והנפרע של החברה פמההון המונ

 
   באישורן אישי עניין יש השליטה שלבעל או שליטה בעל עם עסקאות: 22 תקנה

  החברות לחוק) 4(270 בסעיף המנויות עסקאות .1

 אחריות ביטוח בפוליסות לפידות בקבוצת משרה כנושאי המכהנים בחברה ודירקטורים השליטה בעל הכללת . 1.1

  . להלן זה לדוח 2)4(א29 לתקנה) ב(2 סעיף ראו זה בנושא לפרטים - משרה נושא

 החברות לחוק) 4(270 בסעיף מנויות שאינן עסקאות .2

  .להלן זה לדוח א29 תקנה ראו - בחברה המשרה ולנושאי לדירקטורים וביטוח שיפוי, פטור

  
  בכירה משרה ונושאי עניין בעלי החזקות: 24 תקנה

למיטב ידיעת החברה, , החברה של אחרים ערך ובניירות במניות בחברה בכירה משרה ונושאי עניין בעליפירוט בדבר החזקות ל

, וכן דוח מיידי של )2018-01-002794(אסמכתא:  2018בינואר  7, ראו דוח מיידי של החברה מיום למועד פרסום הדוח נכון

  .)2018-01-016360(אסמכתא:  2018בפברואר  18 החברה מיום

  
  ונכון למועד הדוח 7201 בדצמבר 31 ליום נכון המירים ערך וניירות מונפק הון, רשום הון: א24 תקנה

  . הכספיים לדוחות 16 ביאור ראה

  
  מניות בעלי מרשם: ב24 תקנה

  ).2018-01-002467(אסמכתא:  2018בינואר  7ראו דיווח מיידי של החברה מיום  - החברה של המניות בעלי מרשם
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  למועד הדוח התאגיד של הדירקטורים: 26 תקנה

  שוהם אמירי  תירוש אמיר  ובר אריה  לוקסנבורג יעקב  שם
 אבידר דליה

  לויטין
  פלד יוסי  אברהם אלדד

  041422528  033670498  54131099  022467658  025457466  16629586  054500764  ' ת.ז. מס
  18.1.1941  27.12.1976  29.6.1957  18.6.1966  3.5.1973  25.10.1948  9.8.1956  לידה תאריך

, 1חנה רובינא   "את ,19 ברודצקי  "צשלאר, 47 ויניק  "את, 19 ברודצקי  דין-בי כתבי להמצאת מען
  "את

 ,2 דירה ,29 ארנון  "את ,4 אשי רב
  השרון רמת

, 12 סטימצקי
  אביב תל, 26 דירה

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות
 ועדת, מאזן ועדת  ועדת השקעות  הדירקטוריון של ועדות או בוועדה חברות

  תגמול
, מאזן ועדתיו"ר   לא  ביקורת ועדת  ועדת השקעות

 תגמול ועדתיו"ר 
 ועדתיו"ר ו

  ביקורת

 ועדת, מאזן ועדת
 וועדת תגמול

  ביקורת

  "צדח  "צדח  לא  לא  לא  לא  לא  חיצוני או תלוי בלתי דירקטור הוא האם
 חשבונאית מומחיות בעל הוא האם

 או מקצועית כשירות או ופיננסית
  מומחה חיצוני דירקטור

 מומחיות בעל  לא
 חשבונאית

  ופיננסית

 מומחיות בעל
 חשבונאית

  ופיננסית

 מומחיות בעל  לא  לא
 חשבונאית

  ופיננסית

  מקצועיתכשירות 

, בת חברה של, החברה של עובד הוא האם
 והתפקיד עניין בעל של או קשורה חברה
  ממלא שהוא

מנכ"ל לפידות   לא   לא
 2014חלץ -לפידותו

  (ניהול) בע"מ

  לא  לא  לא  לא

  29.1.2015  18.8.2014  18.8.2014  13.8.2014  18.6.2014  18.6.2014  18.6.2014  כהונה תחילת תאריך
 נרכשה בו המוסד לרבות השכלה

 המקצועית התעודה או והתואר ההשכלה
  מחזיק בה

 ומנהל כלכלה בוגר
, עסקים

  "את אוניברסיטת

 ומנהל כלכלה בוגר
, עסקים

 אוניברסיטת
  רוסיה, חרקוב

כלכלה  בוגר
 –ומשפטים 

אוניברסיטת ת"א; 
מוסמך במנהל 

 –עסקים 
  אוניברסיטת ת"א

מנהל עסקים  בוגר
שלוחה של  -

אוניברסיטת 
 "ברהניופורט מא

ולימודי תואר שני 
במנהל עסקים 

  במכללת רמת גן

סוציולוגיה  בוגרת
אוניברסיטת  –

ת"א; מוסמכת 
התנהגות ארגונית 

אוניברסיטת  –
  ת"א

כלכלה  בוגר
 –ולוגיסטיקה 

-אוניברסיטת בר
  אילן

B.A  אוניברסיטת
ת"א; בוגר 

מכללה לביטחון ה
  (לונדון)לאומי 

  

יו"ר דירקטוריון   אחרונות שנים בחמש תעסוקה
חברות קבוצת 

  לפידות

יו"ר  –מיתר  אלוני
דירקטוריון; 

אינוונטק חברה 
 -להשקעות 
דירקטור; 

השקעות  סקורפיו
יו"ר  -(א.ו) 

דירקטוריון; 
 2014חלץ  - לפידות
  דירקטור -(ניהול) 

מנכ"ל  –פידותל
מנכ"ל כספים סו

   .והשקעות

קבוצת החברות 
"שמחה בלב" 

ו"עדיס השקעות" 
מנהל נכסים  –

וכספים; קבוצת 
 –"אלפא בטא" 
מנהל נכסים 

  וכספים

 לייעוץ חברה בעלת
 ארגוני ופיתוח

  one-up בחברת

 וכלכלי עסקי יועץ
 פרטי משרד ובעל

 הבנקאות בתחום
 בתחום   להשקעות
 המיזוגים

 מנהל ,והרכישות

 Agate-ב כספים

Medical 

Investments LP ,
 השקעות קרן

 המכשור בתחום
  הרפואי

 ושר כנסת חבר
 ראש במשרד

המופקד  הממשלה
על הטיפול 

באוכלוסיית יוצאי 
-ה בממשלה צד"ל

 קבוצת"ר יו; 32
 צינור קו החברות

 אשקלון אילת
"ר יו"מ; בע

דירקטוריון חברת 
; יו"ר דוראד

  עמותת ידידי ציון
סאני אלקטרוניקה   דירקטור משמש בהם תאגידים

; לפידותבע"מ; 
 2004חלץ -לפידות

(ניהול) בע"מ; 
 לוקסנבורג

  השקעות בע"מ

פאי השקעות 
בע"מ, אקסלנס 
השקעות בע"מ, 
אקסלנס נשואה 

יעוץ וניהול בע"מ, 
אקסלנס שירותי 

סאני אלקטרוניקה 
וחברות  בע"מ

פרטיות מקבוצת 
  לפידות

אינוונטק סנטראל   
מלונות בע"מ; 

יפנאוטו החזקות 
  בע"מ

 בישראל צ"דח
 חבר( צ"דח ,קנדה
 ר"ויו כספים ועדת
) ביקורת ועדת
 חבל משקי רתבחב
 קטיף והדרי עזה

"ר דירקטוריון יו
; דוראדחברת 

  נתנאל גרופ
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בורסה בע"מ, טופ 
אינווסט השקעות 

 ESTבע"מ, 
אקולוגיות בע"מ 
ומיתב השקעות 

  בע"מ

 דירקטור, "מבע
 דזרט בחוחובה

    מ"בע ח"אגש

 אחר עניין בעל של משפחה בן הוא האם
  )הפרטים(בציון  בחברה

  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא

 מומחיות כבעל אותו רואה החברה האם
 עמידה לצורך ופיננסית חשבונאית

  הדירקטוריון שקבע המזערי במספר

  לא  כן  לא  לא  כן  כן  לא

  

  למועד הדוח בחברה בכירה משרה נושאי: א26 תקנה

  גינוסר יוסי  אייל פלטי  כהן לילך שירה  חלפון יוסי  רון ששון  פרי משה  :שם

  055377071  042257451  025296989  022680938  034850453  040232159  :זהות תעודת מספר
  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  :נתינות
  13.11.1958  5.6.1981  4.8.1973  24.9.1966  1.3.1978  29.6.1980  :לידה תאריך

 שלו בת בחברת, בתאגיד ממלא שהוא התפקיד
  :בו עניין בבעל או

 משאבי לית"סמנכ  תפעול ל"סמנכ  כספים ל"סמנכ  מנכ"ל 
  אנוש

יועץ משפטי ומזכיר 
חברה. בנוסף מכהן 

כיועץ משפטי ומזכיר 
חברה בלפידות, 

בסאני אלקטרוניקה 
חלץ -ובלפידות בע"מ 
  (ניהול) בע"מ 2014

  פנימי מבקר

  6.10.2014  1.7.2015  26.11.2014  26.11.2014  12.11.2017  7.5.2017  :כהונה תחילת תאריך
 ההשכלה נרכשה בו המוסד לרבות השכלה
  :מחזיק בה המקצועית התעודה או והתואר

 -מנהל עסקים בוגר  אין
המכללה  - חשבונאות

  למנהל;
מוסמך במנהל 

 -מימון -עסקים
  המכללה למנהל

 - כלכלה בוגר
 האוניברסיטה

 מוסמך; הפתוחה
 – עסקים מנהל

 בן אוניברסיטת
  גוריון

 סוציולוגיה בוגרת
 - המדינה ומדעי

; חיפה אוניברסיטת
 סוציולוגיה מוסמכת
 - ארגונית

  חיפה אוניברסיטת

בוגר משפטים 
וכלכלה ומוסמך 

 -מנהל עסקים
אוניברסיטת תל 

  אביב

 עסקים מנהל בוגר
 - וחשבונאות

 האוניברסיטה
 לימודים ;העברית

 שיווק מוסמךל
 וחשבונאות

 האוניברסיטה
  העברית

סמנכ"ל מכירות   :האחרונות השנים בחמש עיסוקו
 מנהלבחברה; 
 הוםבחברת  מכירות

 קבוצת; סלולר
 ל"סמנכ - פישמן

  מכירות

 -כספים  ל"סמנכ
 קבוצת( קולורייט

  )לוריאל
  לוריאל -חשב

 ורכש תפעול מנהל
 - סלקום; בחברה

 תכנון' מח מנהל
  ובקרה

 אנוש משאבי מנהלת
 לקוחות ושירות
  בחברה

עורך דין במשרד 
גרוס, קלינהנדלר, 

חודק, הלוי, גרינברג 
  ושות'

 במגוון פנים מבקר
 פאהן ל"מנכ; חברות

 בקרה ניהול קנה
  מ"בע

 של משפחה בן או בתאגיד עניין בעל הוא האם
  עניין בעל של או אחר בכירה משרה נושא

  לא  לא  לא  לא  לא  לא
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  ב: מורשה חתימה של התאגיד26תקנה 

  . עצמאיים חתימה מורשי לחברה אין

  
  התאגיד של החשבון רואי: 27 תקנה

  . חשבון רואי, סומך חייקין - KPMG: החשבון רואה שם

  ., תל אביב609, ת.ד. 17רחוב הארבעה : משרדו מען

  .בתאגיד בכירה משרה נושא של או עניין בעל של משפחה בן או עניין בעל אינו שותפו או החשבון רואה, החברה ידיעת למיטב

  
  ההתאגדות בתקנון או בתזכיר שינויים: 28 תקנה

  . אין

  

  הכללית האסיפה רואיש טעונות שאינן דירקטוריון והחלטות המלצות: 29 תקנה

 הטבה מניות חלוקת או חלוקה ביצוע או דיבידנד תשלום )1(

  .אין

 החברה של המונפק או הרשום ההון שינוי )2(

דוח הצעת ללא ערך נקוב של החברה, אשר הוקצו  מכוח  מניות 32,902,600הנפיקה החברה, בין היתר,  2017ביוני  21ביום 

  .2017 ביוני 19יום בשפרסמה החברה מדף 

 שינוי תזכיר ותקנון התאגדות של התאגיד  )3(

  .אין

 פדיון מניות  )4(

  אין.

 אגרות חוב פדיון מוקדם של )5(

 של בסך'), יא סדרה( החברה של החוב אגרות של חלקי מוקדם פדיון החברה ביצעה החברה, 2017בינואר  1ביום 

 בהתאם, מ"בע) אביב תל( ן'ויז סקיילקס הבת חברת פירוק בגין החברה בידי שנתקבלו התמורות מתוך, ח"ש 3,312,076

 .')יא סדרה( החוב אגרות של הנאמנות לשטר 6.2 סעיףהוראות ל

 , למעט עסקה של החברה עם חברה בת שלוהובעל עניין ב החברהשאינה בהתאם לתנאי השוק בין  עסקה )6(

לא התקבלו בדירקטוריון החברה החלטות בדבר התקשרות בעסקה שאינה  2017ידיעת החברה, במהלך שנת  למיטב

  לתנאי השוק, עם בעל עניין בחברה.  בהתאם

  החברה דירקטוריון להמלצות בהתאם שלאהחלטות אסיפה כללית  )7(

 .חברהה דירקטוריון להמלצות בהתאם ןהחברה החלטות שאינ של הכללית באסיפהלא התקבלו  2017במהלך שנת 

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת  )8(

מינויים של ה"ה  את : (א) הכללית האסיפה אישרה 2017ביולי  12מיוחדת של החברה מיום שנתית וכללית  באסיפה  -

; (ב) את לדירקטורים רגילים בחברהואריה ובר דליה אבידר לויטין  ,יעקב לוקסנבורג, אמיר תירוש, אמירי שוהם

 לתום ועד 2017בדצמבר  31כרואה חשבון מבקר של החברה לשנה שתסתיים ביום  חייקין - סומך  KPMGמינוי משרד

 מר של מינויואת ; (ג) ריון החברה לקבוע את תנאי העסקתוולהסמיך את דירקטו הבאה השנתית הכללית האסיפה

; 2017 באוגוסט 18 ביום תחילתם אשר שנים שלוש בת שניה כהונה לתקופת בחברה חיצוני כדירקטור אברהם אלדד

 2017בפברואר  14 מיום החל בתוקף, פרי משה מר, החברה ל"מנכ של העסקתו בהסכם החברה התקשרות(ד) את 

יעקב לוקסנבורג ה"ה ל שיפויכתב  הענקת(ה) לאשר מחדש  ) לעיל);2(21(לפרטים אודות הסכם ההעסקה ראו תקנה 

משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים בנוסח זהה לזה המוענק לכלל  יכנושא םבגין כהונתואמיר תירוש 

ה"ה ל פטורכתב  הענקתלאשר מחדש (ו)   -; ולהלן) 1)4א(29(לפרטים ראו תקנה  הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים בנוסח זהה  יכנושא םבגין כהונתואמיר תירוש יעקב לוקסנבורג 

  ).להלן 3)4א(29(לפרטים ראו תקנה  לזה המוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

 475,000העמדת הלוואה בסך של  הכלליתאישרה האסיפה  2017באוגוסט  1יום מללית מיוחדת של החברה באסיפה כ  -

ותישא ריבית  10.4.2018(ארבע מאות שבעים וחמישה אלפי) ש"ח למנכ"ל החברה, מר משה פרי, אשר תפרע עד ליום 

  .) להלן)2(21(לפרטים ראו תקנה  3%בשיעור שנתי קבוע של 
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 פלד יוסי מר של מינויוהכללית את אישרה האסיפה  2018בינואר  17יום מ החברה של מיוחדת כללית באסיפה  -

 .2018 בינואר 29 ביום תחילתם אשר שנים שלוש בת שניה כהונה לתקופת בחברה חיצוני כדירקטור

       

   בתקנה המפורטים בנושאים החברה החלטות: א29 תקנה

  החברות לחוק 255 סעיף לפי פעולות אישור ) 1(

  .אין

 (א) לחוק החברות254פעולות לפי סעיף  ) 2(

  אין. 

 ) לחוק החברות, ובלבד שמדובר בעסקה חריגה1(270עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  ) 3(

  .אין

 פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח: ) 4(

 פטור נושאי משרה .1

, בעקיפיןהקודם ובעל השליטה הקודם  הדירקטוריון"ר יודב, -בן אילן מר למעט, המשרה לנושאי תקף פטור

 אסיפה אישרה 2007 באפריל 30 ביום: ברזילי דרור ומר אדמון יונה' גבלשעבר  החיצוניים הדירקטורים ולמעט

, מתן החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישור לכך שהתקבל לאחר, החברה של המניות בעלי של מיוחדת כללית
פטור (בכפוף לכל דין) מפני הפרת חובת הזהירות כלפי החברה לנושאי המשרה המכהנים ושיכהנו בחברה מעת לעת, 

והוצאת כתבי פטור הכוללים פטור מאחריות בגין נזק שנגרם לחברה עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה, 

  .החברה נגד עצמו המשרהלמעט תביעות שמגיש נושא 

ה"ה ל הפטורכתב  הענקתמחדש את  החברה של והמיוחדת השנתית הכללית האסיפהאישרה  2017ולי בי 12ביום 

משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים בנוסח זהה  יכנושא םבגין כהונתואמיר תירוש יעקב לוקסנבורג 

בהתאם להוראות , וזאת 2017ביוני  18, בתוקף החל מיום לזה המוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה
בחברה (באמצעות החזקותיו בלפידות) בעל השליטה ולאור היותו של מר לוקסנבורג  תלחוק החברו )1)(1א(275סעיף 

 2017ביוני  7לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום  ולנוכח כהונתו של מר תירוש כמנכ"ל לפידות.

  .הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה )2017-01-058323(אסמכתא 

  ביטוח אחריות נושאי משרה  .2

 לביטוח פוליסות רכישת, בהתאמה,דירקטוריוןועדת התגמול וה וראישר 2018במרץ  18וביום  2018במרץ  11 ביום

 : להלן כמפורט, משרה ונושאי דירקטורים אחריות

 31 ביום ושסיומה 2017 דצמברב 1 ביום שתחילתה לתקופה, משרה ונושאי דירקטורים אחריות לביטוח פוליסה

 לעת מעת יכהנו ואשר המכהנים, משרה ונושאי דירקטורים אחריות החברה תבטח במסגרתה ואשר, 2018 נובמברב

 אחת תביעה בגין ב"ארה דולר מיליון 15 של אחריות בגבול, האמורה בתקופה שלה הבנות ובחברות בחברה
 ומחדלים מעשים בגין וזאת מעבר לגבול האחריות האמור אף נוספות סבירות התגוננות הוצאותבתוספת , ובמצטבר

  . ב"ארה דולר אלפי 25 של בסך שנתיים ביטוח לדמי בתמורה ,2014 סטובאוג 1 מיום החל

עם הדירקטורים ונושאי המשרה אשר את אחריותם תכסה פוליסת הביטוח ועדת התגמול והדירקטוריון, אישרו כי 
 בחברה כדירקטורים המכהנים ובר אריה ומר תירוש אמיר מר, לוקסנבורג יעקב מר, החברב השליטה בעלגם  יםנמנ

  .מר משה פרי"ל החברה, ומנכ, בחברה השליטה בעלת, בלפידות משרה וכנושאי

  משרה נושאי שיפוי .3

 לכן שקודם לאחר, החברה של והמיוחדת השנתית הכללית האסיפה ידי על החלטה נתקבלה, 2005 בדצמבר 29 ביום

, בחברה אחרים משרה ונושאי לדירקטורים שיפוי להעניק, החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישור לכך התקבל

 בכתב כהגדרתם לשיפוי זכאים שיהיו המשרה נושאי לכל לעת מעת החברה ידי על יוצא אשר, שיפוי לכתב בהתאם
  :הבאות ההוראות את, היתר בין, כולל הנוכחי השיפוי כתב"). הנוכחי השיפוי כתב(" השיפוי

 : הבאים לאירועים ביחס החוק לפי המותרת המרבית במידה, המשרה בעל את לשפות מתחייבת החברה  )א(

 בוררות או, פשרה הסדר לפי לרבות, ש"בימ החלטת מכוח המשרה נושא על שתוטל כספית חבות כל ) 1(
 ; ש"בימ י"ע שאושרה

 כתב הגשת ללא שהסתיים הליך או חקירה כל בגין, ד"עו טרחת שכר לרבות, סבירות התדיינות הוצאות ) 2(

 הטלת תוך אישום כתב הגשת ללא שהסתיים או, פלילי להליך כחלופה כספי חיוב שהוטל ומבלי אישום
 ; פלילית כוונה הוכחת דורשות אינן אשר פליליות עבירות בגין, המשרה נושא על כספי חיוב
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 או המשרה נושא נגד שהוגש אזרחי הליך כל בגין, דין עורך טרחת שכר לרבות, סבירות התדיינות הוצאות ) 3(

 ; נפשי יסוד הוכחת דורש אינו אשר או ממנו זוכה המשרה נושא אשר פלילי הליך

 במישרין( בנות בחברות משרה כנושא משמש הוא כאשר גם השיפוי כתב מקבל את לשפות מתחייבת החברה  )ב(
 לפי כאמור תפקיד ממלא הוא כאשר, אחרות בחברות משרה נושא או כמשקיף או, החברה של) בעקיפין או

 . החברה בקשת

), להלן 6 ק"ס ראו( השיפוי בכתב בפירוט המתוארים ספציפיים בנושאים המשרה נושא לפעולות יוגבל השיפוי  )ג(
 . ההתחייבות מתן בעת בפועל החברה פעילות לאור צפויים הינם החברה דירקטוריון לדעת ואשר

 על או, דולר מיליון 100 על יעלה לא, לשיפוי הזכאים המשרה נושאי לכל החברה שתשלם המרבי השיפוי סכום  )ד(

 .לעת מעת המניות בעלי ואסיפת הדירקטוריון, הביקורת ועדת ידי על שיאושר, יותר גבוה סכום

 אחת שהן פעולות עקב המשרה נושא על שיוטלו חיובים בגין שיפוי החברה תעניק לא השיפוי לכתב בהתאם  )ה(

 :מאלה

 ;אמונים חובת הפרת ) 1(

 ;בפזיזות או בכוונה שנעשתה הזהירות חובת של הפרה ) 2(

 ; כדין שלא אישי רווח להפיק כוונה מתוך שנעשו מחדל או פעולה ) 3(

 ;עבירות בגין המשרה נושא על שיוטלו כופר או קנסות ) 4(

 נגד מצידו ראשונית תביעה לאחר, השיפוי כתב מקבל נגד הגישה שהחברה נגדיות תביעות בגין חיובים ) 5(

 .החברה

 ואשר החברה פעילות לאור צפויים הינם החברה דירקטוריון לדעת אשר, השיפוי בכתב המתוארים הנושאים  )ו(
, בנות חברות לרבות –" החברה" זה בסעיף( הינם מחדל או מעשה בגין לשיפוי המשרה נושא זכאי יהיה בגינם

 ערך ניירות הצעת): החברה כנציג המשרה נושא פועל בהן אחרות חברות ולרבות, אליהן הקשורים בנושאים

 אחרים מחזיקים או פרטיים למשקיעים או לציבור החברה י"ע ערך ניירות לרכישת הצעה או החברה ידי על
 אירועים ;כלשהי אחרת בדרך ערך ניירות הצעת או הטבה מניות הנפקת, פרטית הצעה, תשקיף באמצעות

, ערך לניירות בבורסה ונסחרות לציבור הוצעו שמניותיה מכך או ציבורית חברה החברה של מהיותה הנובעים

 בגין טענות, בדיווח הונאות בגין טענות: לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי לרבות לה מחוצה ובין בישראל בין
 פעולות; המשקיעים ציבור עם החברה ליחסי בקשר אחרות וטענות, בדין הקבועים הגילוי בכללי עמידה אי

 המשרה נושא שביצע השקעה פעולות לרבות, אחרים בתאגידים מבצעת או/ו בודקת שהחברה להשקעות בקשר

 או סחירים ערך ניירות החזקת או קניה, מכירה פעולת; ההשקעה נשוא בתאגיד משרה כנושא או החברה בשם
 פעילות מכירת עם בקשר פעולות; החברה מיזוג עם בקשר פעולות; החברה בשם או עבור אחרות השקעות

 מכירת או ברכישת הקשורות פעולות, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי; מהם חלק או עסקיה או החברה

 זה בכלל, מסחר ויחסי עבודה ליחסי בקשר פעולות; מיזוגים או/ו ופיצולם נכסים או משפטיים גופים, חברות
 בקשר פעולות; למיניהם שירותים ונותני ספקים לקוחות, עצמאיים קבלנים, משכירים, שוכרים, עובדים עם

 ותביעות בהם השימוש הרשאת מכירתם, להפצתם בקשר וכן החברה ידי על פותחו אשר מוצרים של לבדיקתם

; ואכיפתם הגנתם רישומם לרבות והגנתם החברה של מוחשיים הבלתי לנכסים בקשר פעולות; בגינם אחריות
 תחרות מניעת של פעולות; פורסמו שלא ובין פורסמו אם בין ההחבר ונהלי מדיניות מקיום הנובעות פעולות

 של הפרות; דיבה והוצאת מידע למאגרי בהקשר לרבות לפרטיות לחדירה בקשר פעולות; מסחריות ועוולות

 . נדרשים רגולטוריים ואישורים היתרים, רישיונות הוצאת מהחברה הדורשים, שיפוטית סמכות בכל, חוקים

 השיפוי כתב הענקתמחדש את  החברה של והמיוחדת השנתית הכללית האסיפהאישרה  2017ביולי  12ביום 

 ובתאגידים בחברה שהיא סוג מכל משרה כנושאי כהונתם בגין תירוש ואמיר לוקסנבורג יעקב ה"לה הנוכחי

, 2017ביוני  18 מיום החל בתוקף, בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים לכלל המוענק לזה זהה בנוסח קשורים
 בחברה השליטה בעלולאור היותו של מר לוקסנבורג  החברות לחוק) 1)(1א(275 סעיף להוראות בהתאםוזאת 

לפרטים נוספים ראו דוח זימון  .לפידות ל"כמנכ תירוש מר של כהונתו ולנוכח) בלפידות החזקותיו באמצעות(

 ) הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה.2017-01-058323(אסמכתא  2017ביוני  7אסיפה כללית מיום 

  

  



פתח תקווה, 49277,  טל: 03-9057701, פקס: 03-9314422 רח' הרכבת 8, 

סאני תקשורת סלולרית בע"מ

' ה ק  ל ח
דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה

את אפקטיביות הבקרה הפנימית



 ב(א):9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

), אחראית לקביעתה התאגיד -(להלן  -בע"מ  אני תקשורת סלולריתההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של ס
  והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

  ;כ"ל, מנמשה פרי .1
 , סמנכ"ל כספים;רון ששון .2

ננו בידי המנהל בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכ
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים 

סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח  ההאמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מיד
דע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מי

  על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

לותו כאמור, גהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש ל
שא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנו

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת 
  הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 
  דע בדוחות תימנע או תתגלה.שהצגה מוטעית או השמטת מי

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד 
והאפקטיביות שלה; הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח 

   הדירקטוריון כללה:

והתהליכים העסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותיים מאוד לדיווח הכספי  מיפוי וזיהוי החשבונות .1
 והגילוי, בחינת בקרות מפתח ובדיקת אפקטיביות הבקרה.

 בחינת תכנון הבקרות הקיימות, על הדיווח הכספי ועל הגילוי וביצוע התאמות ככל שנדרשו. .2
נים של התאגיד הנוגעים הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית אשר התבססה על הערכת הסיכו .3

  לדיווח הכספי והגילוי ועל מתודולוגיית דגימה מקובלת. 
לשם כך הנהלת התאגיד בפיקוח הדירקטוריון בחנה את הסיכונים הפוטנציאליים להצגה מוטעית מהותית 

ם בדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס על היכרותה את התאגיד, פעילותו, מבנהו הארגוני והתהליכים השוני
  בו. 

בהתבסס  של התאגיד על היתרות והגילויים שבדוחות הכספייםמתבססת אשר ביצעה החברה הערכת הסיכונים 
מורכבות הכללים ; היקף הפעילות; מהותיות היתרה מבחינה כמותית על קריטריונים כמותיים ואיכותיים כגון

איכות ; מורכבות התהליך העסקי ;היקף שיקול הדעת הנדרש; החשבונאיים החלים על היתרה או על הגילוי
חשיפה ; כישורים מקצועיים נדרשים בקביעת היתרה או מתן הגילוי ;מערכות המידע המשפיעות על היתרה

   .היסטוריה של טעויותו להונאות ומעילות

  מודל הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית על ידי החברה הושתת על ארבעת הרכיבים הבאים:

 );Entity Level Controls(בקרות ברמת הארגון  .1
  בקרות על תהליכי סגירת תקופה חשבונאית, עריכת והכנת הדוחות הכספיים והגילויים;  .2
 );ITGCבקרות כלליות על מערכות מידע ( .3
 בקרות בתהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי. .4
  

הינם  הכספי לדיווח מאד תייםכמהו החברה הנהלת ידי על שזוהו התהליכים שנקבעו הקריטריונים על בהתבסס
 .הכנסות, רכש ומלאי

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון, כמפורט לעיל, הדירקטוריון והנהלת 
היא  2017בדצמבר  31התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 

  .אפקטיבית



  יםהצהרת מנהל
  

  הצהרת מנהל כללי
  , מצהיר כי:משה פריאני, 

  

  הדוחות); -(להלן  2017) לשנת התאגיד  -(להלן  בע"מאני תקשורת סלולרית סבחנתי את הדוח התקופתי של  )1(

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  )2(
ו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת כדי שהמצגים שנכללהנחוץ 

 הדוחות;

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

 הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד,  )4(
 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

של הבקרה הפנימית על  שות המהותיות בקביעתה או בהפעלתההמשמעותיים והחולהליקויים  את כל    .א
הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם 
או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 –בהתאם להוראות הדין; וכן 

ינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או כל תרמית, בין מהותית ובין שא    .ב
 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: )5(

דים להבטיח בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיוע קבעתי    .א
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת 2010 -שנתיים), התש"ע 
 - ההכנה של הדוחות; וכן 

קיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח ונהלים, או וידאתי קביעתם ו קבעתי בקרות    .ב
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

 לכללי חשבונאות מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות     .ג
 ירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.הד

  
  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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  משה פרי    
  מנכ"ל    

      
  



 צהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםה
  

  כי:, מצהיר רון ששוןאני, 

 )התאגיד  -(להלן  בע"מאני תקשורת סלולרית סהדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של בחנתי את  )1(
 הדוחות); -(להלן  2017לשנת 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה  )2(
לאור הנסיבות שבהן נכללו ותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מה

 אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  )3(
אגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של הת

 הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד,  )4(
 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

הותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על ת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המא    .א
הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, 
העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי 

 –הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן  באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות

שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או  כל תרמית בין מהותית ובין    .ב
 על הדיווח הכספי ועל הגילוי; תפקיד משמעותי בבקרה הפנימיתמעורבים עובדים אחרים שיש להם 

 ים בתאגיד:אני, לבד או יחד עם אחר )5(

להבטיח  תחת פיקוחי, המיועדיםשל בקרות ונהלים  או וידאתי קביעתם וקיומםבקרות ונהלים,  קבעתי    .א
חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות 

פי אחר הכלול בדוחות, מובא , ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כס2010 -שנתיים), התש"ע 
 –לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח קבעתי בקרות ונהלים,     .ב
ם בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיי

 לכללי חשבונאות מקובלים;

הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל     .ג
הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני 

  הלה ומשולבות בדוח זה.הדירקטוריון וההנ

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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  רון ששון    
  סמנכ"ל כספים    
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