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 -ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל5כהגדרת מונח זה בתקנה " קטן"תאגיד  הינה החברה

, למעט ומאמצת את כל ההקלות לתאגידים קטנים, ככל שהן רלבנטיות או שתהיינה רלוונטיות לחברה בעתיד 1970

  .דיווח במתכונת חצי שנתית

ומצאה כי אלו  1.1.2020לסיווג כתאגיד קטן ליום ג. לתקנות, בחנה החברה את עמידתה בתנאים 5בהתאם לתקנה 

 מתקיימים. 
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 בע"מ אקסל סולושנס גרופתיאור עסקי קבוצת 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד -פרק א 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד .1

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1.1

התאגדה בשנת ( "אקסל גרופאו " "החברה"לשעבר דולומיט אחזקות בע"מ ולהלן בע"מ ) אקסל סולושנס גרופ

הנפיקה החברה לראשונה ניירות ערך בבורסה  1979כחברה פרטית בישראל על פי פקודת החברות. בשנת  1971

 -מ  -שונה שם החברה    2020בפברואר    27ביום  , והפכה לחברה ציבורית.  "(הבורסה)"  אביב בע"מ-לניירות ערך בתל

  לשמה הנוכחי.  "בע"מ אחזקות דולומיט"

 אקסל , התקשרה החברה עם בעלי המניות של חברת אקסל סולושנס בע"מ )"2019במהלך חודש ספטמבר 

בהסכם לפיו יעבירו בעלי המניות של אקסל את מלוא  ,פועלת בתחום הטלקומוניקציהה"(, חברה פרטית סולושנס

כ לפקודת מס הכנסה ]נוסח 103, בהתאם להוראות סעיף סולושנס הנפרע של חברת אקסלהון המניות המונפק ו

המונפק והנפרע של מהון המניות  68%-המהוות עד כאקסל גרופ כנגד הקצאה של מניות רגילות של  1961חדש[, 

מיליון ש"ח בהתאם לעמידה  6וכן תמורה מותנית במזומן בסך של עד  סולושנס החברה, לבעלי מניות אקסל

 עסקת /הסכם)"אקסל גרופ תהווה חברת בת בבעלות מלאה של סולושנס . לאחר העסקה אקסל בתנאים שסוכמו

 להלן. 1.2.1"( והכל כמפורט בסעיף המיזוג

, תחום ייבוא הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי נכון למועד דוח זה, לקבוצה תחום פעילות יחיד

טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת קווית, אלחוטית ואופטית, 

 באמצעות החברה ל דברים ושירותי אבטחת מידע ושירותי ענןמוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי אינטרנט ש

  להלן.  2-ו 1.2.1פים כמפורט בסעי  ,אקסל סולושנסהכלולה  והחברה

חלוקה בעין של החזקותיה   השלימה החברה ביצוע,  2020במהלך חודש ינואר  ,  המיזוג  עסקתהשלמת    ךולצור  בנוסף

רת חב,  2019כמו כן, בחודש ספטמבר  .  להלן(  1.2.2)למידע נוסף, ראו סעיף  "(  גפן)"גפן השקעות ביומד בע"מ  בחברת  

למידע "( שהינה חברה מוחזקת בקבוצה נכנסה להליך פירוק מרצון )צמיחהבע"מ )"האוס צמיחה אינווסטמנט 

  להלן(. 1.2.3ראו סעיף נוסף, 

 

 ", אלא אם ייאמר אחרת.אקסל"קבוצת " או הקבוצה" -החברה והחברות המוחזקות על ידה ייקראו ביחד
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 להלן תרשים ההחזקות העיקריות של הקבוצה בסמוך למועד פרסום זה: 

אקסל סולושנס בע"מ 
(1) 

 

100% 

 אקסל סולושנס גרופ בע"מ 

 

 תחום ייבוא
 והפצה של מוצרי

 תקשורת

  אחרות השקעות

 
ואינטגרציה של ייבוא הפצה , בתחום אקסל סולושנסהחברה, באמצעות  לפעילות.1

 להלן. 2, ראו סעיף מוצרים ושרותים בתחום התקשורת

 .להלן 1.2.3 סעיף ראו.2

 

 

 
83.72% 

 

  

צמיחה אינווסטמנט 
)בפירוק בע"מ האוס 

 (2)מרצון( 
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 ועד למועד דוח זה 1920אירועים מהותיים בפעילות הקבוצה בשנת  .1.2

 בע"מ סולושנס אקסל .1.2.1

מלוא ההון  אתלפיו בעלי המניות של אקסל יעבירו התקשרה החברה בהסכם  2019בספטמבר  16ביום  .1.2.1.1

 68%-עד כחברת אקסל בתמורה להקצאת מניות רגילות של החברה בשיעור של של  המונפק והנפרע

למידע  .מיליון ש"ח 6ותמורה מותנית במזומן בסכום של עד  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה

 לדיווחכנספח ב'  צורף אשר"( המתארשל אקסל )"נוסף בנוגע לפעילות אקסל ראו מתאר הפעילות 

 יםדיווח ראו נוספים לפרטים .' לדיווח זהא כנספחומצ"ב  2019 בספטמבר 27 מיום החברה של המיידי

 2019-01-058306  :'מס  ות)אסמכתא  2019  בספטמבר  27-ו  2019  ביוני  13  מיםימן  ה  של החברה  םיימייד

 נכלל על דרך של הפניה. םתוכנ אשר( בהתאמה 2019-01-084458-ו

, המיזוג הסכם אישור לצורך החברה של מיוחדת מניות בעלי אסיפת התכנסה 2019 בנובמבר 19 ביום .1.2.1.2

 אחריות בביטוח התקשרות, החברה ותקנון שם שינוי, אקסל של המניות לבעלי המניות הקצאת

 בעלי.  חדשים  משרה  נושאי  עם  והתקשרויות,  חדשה  תגמול  מדיניות  אישור,  משרה  ונושאי  לדירקטורים

 20  מיום  החברה  של  מיידי  דיווח  ראו  נוספים  לפרטים.  להצבעה  שהועלו  הנושאים  לכ  את  אישרו  ניותהמ

 ( אשר תוכנו נכלל על דרך של הפנייה. 2019-01-112966 'מס)אסמכתא  2019 בנובמבר

, ובהתאם עסקת המיזוג להשלמת עסקת המיזוגהתקיימו כל התנאים המתלים  2020בינואר  7ביום  .1.2.1.3

ביום זה מונה מר רונן שור למנכ"ל החברה )רונן שור כיהן כמנכ"ל ודירקטור יחיד בחברת הושלמה. 

מונה ליו"ר הדירקטוריון חדל לכהן כמנכ"ל ו( ומר יאיר פודים, שהיה מנכ"ל החברה, סולושנס אקסל

)אסמכתאות  2020בינואר  7החברה. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  של

 -ו 2020-01-002509, 2020-01-002485, 2020-01-002491, 2020-01-002497, 2020-01-002475מס':

 ( אשר תוכנם נכלל על דרך של הפניה.בהתאמה 2020-01-002650

  בע"מ ביומדהשקעות  גפן .1.2.2

לאישור חלוקה שלא מתוך בבית המשפט המחוזי בתל אביב  הגישה החברה בקשה    ,2019  בספטמבר  29ביום  

נד ד)א( לחוק החברות. בבקשה התבקש בית המשפט לאשר לחברה לבצע חלוקת דיבי303רווחים לפי סעיף 

בנובמבר   27לידי בעלות מניותיה. ביום  המוחזקות על ידי החברה,  מניות של חברת גפן,    2,390,053.7בעין של  

 2019בדצמבר  29חלוקה בעין של מניות גפן. ביום  , כאמור,המאשרת ת בית המשפטהחלטניתנה  ,2019

 ויום האקס  דיבידנד. המועד הקובעמלוא האחזקות של החברה בגפן כהחליט דירקטוריון החברה על חלוקת  

חר השלמת החלוקה חדלה לא. 2020בינואר  15נקבע ליום  ותאריך החלוקה  2020בינואר  6נקבע ליום 

לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מן הימים   .החברה מלפעול בתחום מדעי החיים והקלינטק

-2019-01, 2019-01-084618)אסמכתאות מס':  2019בדצמבר  30-ו 2019בנובמבר  28, 2019באוקטובר   2

 של הפניה.  בהתאמה( אשר תוכנם נכלל על דרך 2019-01-125617-ו 103590
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 בע"מ האוס צמיחה אינווסטמנט .1.2.3

 והיטב את עסקי החברה ובא  ודירקטוריון חברת צמיחה, לאחר שבדק  חברי  והחליט  2019במאי    29ביום   .1.2.3.1

עשר חודשים לאחר תחילת -לשלם את חובותיה במלואם תוך שנים ברהלכלל דעה כי יש בידי הח

וחתמו על הצהרת כושר פירעון. הצהרות אלו נמסרו  להתחיל בהליך פירוק מרצון של צמיחה פירוקה,

החלטה  הוצעהלרשם החברות לקראת זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של חברת צמיחה, בה 

כללית של בעלי המניות של האסיפה ההתכנסה  2019פטמבר בס 11לפירוק מרצון של החברה. ביום 

 מינוי של מר זוהר שפיץ למפרק החברה, על פתיחת הליך פירוק מרצוןאשר החליטה חברת צמיחה 

והתקשרות החברה בביטוח דירקטורים ונושאי משרה מסוג  )מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה(

Runoff  .    באוגוסט   27,  2019במאי    29של חברת צמיחה מן הימים   לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים

 2019-01-095461-ו 2019-01-073935, 2019-01-052639)אסמכתאות מס': 2019בספטמבר  11-ו 2019

 ( אשר תוכנם נכלל על דרך של הפניה.בהתאמה

ה , באישור האסיפחלוקות על פי החלטת המפרק 3חברת צמיחה ביצעה עד לתאריך פרסום דיווח זה  .1.2.3.2

לדוחות  (.ג1.ב.)8 באור ראונוספים מיליון ש"ח לפרטים  4.4של  מצטבר בסךהכללית של צמיחה, 

  .2019הכספיים התקופתיים לשנת 

חברת צמיחה המרצת פתיחה שהוגשה לבית המשפט לעניינים בהתקבלה  2019באוקטובר  3ביום   .1.2.3.3

כלכליים כנגד חברת צמיחה, חברי הדירקטוריון של חברת צמיחה שכיהנו במועד זימון האסיפה ומר 

בהון החברה,  0.08%-הבקשה הוגשה על ידי בעל מניות המחזיק כ מפרק חברת צמיחה.זוהר שפיץ, 

האסיפה הכללית של של שיורה על ביטול ההחלטות  ובמסגרתה פנה המבקש לבית המשפט על מנת

של צמיחה פירוק הליך ולחלופין להורות על  2019בספטמבר  11חברת צמיחה אשר התקיימה ביום 

בפיקוח של בית המשפט ושינוי זהות המפרק. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של חברת צמיחה 

)אסמכתאות   2019בדצמבר    16-ו  2019באוקטובר    17,  2019באוקטובר    6,  2019בספטמבר    26מן הימים   

( אשר תוכנם בהתאמה 2019-01-110100-ו 2019-01-089085, 2019-01-086103, 2019-01-084435מס':

. צמיחה סבורה שאין ממש בעילת הבקשה ועל פי ייעוץ משפטי שקיבלה , נכלל על דרך של הפניה

 פה כאמור.בכוונתה להמשיך  ולפעול בהתאם להחלטות האסי

 "( הגליל משאביבע"מ )" הגליל משאבי .1.2.4

"( משאבי הגליל")התקשרה החברה בהסכם למכירת אחזקותיה במשאבי הגליל בע"מ    2016בינואר    17ביום  

החברה למשאבי הגליל, תמורת סך של  שהעמידהלמשאבי הגליל, וכן פרעון מלא של הלוואת בעלים 

, בכפוף לקבלת אישור בית המשפט המחוזי 2019יוני    חודש  עד  תשלומים  43  -ב  שולםתש"ח, אשר    3,060,000

של בית המשפט אשר  סופית התקבלה החלטה 2019בינואר  8 ביום לביצוע הפחתת הון במשאבי הגליל.

 , בהתאםצורך בביצוע הפחתת הון נוספת.      ללאברה ושל החהתשלומים מתוך רווחיה    לבצע את יתרתמורה  

  ., נפרע התשלום האחרון שהתקבל ממשאבי הגליל והעסקה הושלמה2019בחודש יוני 
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  פעילותה םתחו .1.3

 .דאחפעילות  בתחום עלתופ הקבוצהנכון למועד דוח זה 

הפצה  ייבואאשר הינו  סולושנס, באמצעות החברה ובאמצעות אקסל אחד תחום פעילותפועלת ב הקבוצה

)העברת מידע באמצעות   הטלקומוניקציהמבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום  ושירותים  של מוצרים  ואינטגרציה  

, מוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי ואופטית אלחוטית ,ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת קווית טכנולוגיה(

 (."הקבוצה/החברהפעילות או " ""תחום הפעילות)להלן:  ושירותי ענן ת מידעאבטחשירותי ואינטרנט של דברים 

 לן.לה נספח א'ראו הפעילות  תחוםפעילות אקסל סולושנס בלפירוט אודות 

 

 במניותיו ועסקאות התאגיד בהון השקעות .1.4

 "(ההנפקה)" אופציות וכתבי מניות הנפקת .1.4.1

יות מנ 6,800,000ביצוע הנפקה לציבור של עד להשלמה לצורך  ףפרסמה החברה תשקי 2020בינואר  7ביום 

בבורסה מניות רגילות  5,100,000הניתנים למימוש לעד  9כתבי אופציה סדרה  5,100,000רגילות ושל עד 

 להנפקתם משלימה הודעה החברה פרסמה 2020 בינואר 14 ביום ."(התשקיף)" לניירות ערך בתל אביב

הזמנות   93התקבלו בסה"כ    2020בינואר    15במסגרת המכרז שחל ביום    .הערך  ניירות  של  למסחר  ולרישומם

החברה הגדילה את היקף ההקצאה לפיכך, אלפי ש"ח.  6,123-יחידות בהיקף כספי של כ 61,234לרכישת 

יחידות עבורן  39,100. בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו נוספות יחידות 5,100בהתאם למפורט בתשקיף ב

לפרטים נוספים ראו דיווחים אלפי ש"ח.     3,910וטו על ידי החברה בסך כולל של  התקבלה תמורה מיידית בר

-2020  ':מס אסמכתאות)  2020בינואר    16  -ו  2020בינואר   14  ,2020בינואר   7מיידיים של החברה מן הימים  

 . הפניה( אשר תוכנם נכלל על דרך של בהתאמה 2020-01-005827  -ו ,2020-01-005440, 01-003262

 

 יציאה מרשימת השימור והעברה לרשימה הראשית .1.4.2

"( הבורסה"מ )"בע אביב בתל ערך לניירות מהבורסה הודעות שהתקבלו לאחר, 2018 בינואר 29 ביום .1.4.2.1

 החברהמניות  הועברו ,הבורסה של השימור בכללי החברה של עמידתה לגבי שנעשו בחינות בדבר

 2018 בינואר 24 יוםל עד השימור בכללי החברה של עמידתה אי השימור וזאת עקב תרשימב למסחר

 .מיליון ש"ח 4-עקב שווי החזקות ציבור הנמוך מ

, החברה פנתה לבורסה בבקשה לבחון את העברת מניות החברה ממסחר ברשימת 2020בינואר    20ביום   .1.4.2.2

של   ךהחברה עמדה בתנאי הסף לחידוש המסחר בניירות ערשלאחר  השימור למסחר ברשימה הראשית,  

 9אופציה סדרה ההחברה וכתבי כי מניות הודיעה הבורסה  באותו היוםברשימה הראשית.  ברההח

 יםלפרטים נוספים ראו דיווח.  2020בינואר  22החל מיום  מרשימת השימור לרשימה הראשיתברו עיו

, 2020-01-008253 -ו 2020-01-006877)אסמכתא מס':  2020בינואר  20של החברה מיום  םמיידי

 נכלל על דרך של הפנייה. ם( אשר תוכנבהתאמה

 

 חלוקת דיבידנדים .1.5

 .לחלוקה המותרים רווחיםלחברה  אין הדוח למועד נכוןואין מדיניות חלוקת דיבידנד  לחברה .1.5.1
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להשפיע על יכולתה לחלק דיבידנדים בעתיד, בכפוף   שעשויות, לא חלות עליה מגבלות  החברה ידיעת  למיטב .1.5.2

 להוראות חוק החברות בדבר עמידה במבחני חלוקה. 

 לעיל. 01.2.2ראו סעיף  שלא מתוך רווחי החברה חלוקה בעין מניות גפןלפרטים בדבר  .1.5.3

 מידע כספי  .1.6

על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ולפרטים נוספים  2019 -ו 2018נתונים כספיים לשנים  לעניין

הדירקטוריון  לדוח 2-3 סעיפים ראה 2019-ו 2018אודות השינויים שחלו בנתונים הכספיים האמורים בשנים 

 . "(דוח הדירקטוריון)"המצורף לדוח זה 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצונים על פעילות התאגיד .1.7

, הגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה הינם, בין אמצעות חברות מוחזקותמאחר והחברה פועלת ב

  :של סיכוני החברות המוחזקות של החברה, אשר עיקרם כדלקמן היתר, נגזרת

של  הכספי הממצב בעיקר : נתוניה הכספיים ותוצאותיה של החברה מושפעיםפעילות חברות מוחזקות .1.7.1

 סביבה הכללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות אקסללמידע בנוגע ל. המוחזקת על ידה ההחבר

 המצורף לדוח זה. בנספח א'  7ראו סעיף  סולושנס

הערך   : שינויי מגמה בשוק ההון בישראל ובעולם עלולים להשפיע על מחירי ניירותשינויי מגמה בשוק ההון .1.7.2

להפחתות  שלה, לגרום במקרים מסוימים הסחירים המוחזקים על ידי החברה ועל ידי החברות המוחזקות

הון ממימוש  כאמור, להשפיע על יכולתן להפיק רווחיחזקות האו לרישום הפסד בגין ירידות ערך של 

 . ברה לגייס מימון חיצוניואף להשפיע על יכולתה של הח אחזקותיהן

 לפי תחומי פעילות –תיאור עסקי התאגיד  –פרק ב' 

 אקסל סולושנס -מוצרים ושירותי תקשורת מבוססת טכנולוגיות מתקדמותייבוא והפצה של  תחום .2

 מהותיים הסכמים .2.1

החברה התקשרה בהסכם עם חברה רב לאומית גדולה הפועלת בתחום  התקשרה 2020 אפריל בחודש .2.1.1

)מכשירי סלולר המאפשרים  PTTהתקשורת )להלן "הלקוח"( בהסכם לאספקת מכשירי סלולר מסוג 

( מספקים שונים. ההסכם כולל תנאים מסחריים מקובלים בהסכם מסוג זה.  Push to talkפלטפורמה של 

החברה פועלת על מנת לפתח ולהרחיב בעתיד את פעילות מכירות מוצרי הסלולר האמורים הן מבחינת היקף 

. 2020רבעון שני בשנת ב להתחיל צפויהפעילות ההלקוחות והן מבחינת היקף המוצרים אותם היא תספק. 

 על מוכלל אשר, (2020-01-037686)אסמכתא מס:  2020באפריל  12טים נוספים ראו דיווח מיידי מיום לפר

 .הפניה של דרך

מתן רישיון לפעיל תקשורת גדול במזרח אירופה, , בהסכם עם מהחברה, התקשרה 2020אפריל  בחודש .2.1.2

בשיתוף פעולה עם  SaaS  (Software as a Service)לשימוש בשירות תוכנה בתחום בקרת הורים, במודל 

PureSight Technologies Ltd " :(. השירות כולל פתרון סינון ובקרה מתקדמים לרשת פיורסייט)להלן"

האינטרנט, באמצעות תוכנה הניתנת הניתנת להתקנה על גבי טלפונים ניידים, טאבלטים ומחשבים אישיים 

ההסכם הינו . של הילדים באינטרנט ובאמצעות פורטל המאפשר להורים לפקח ולשלוט באופן הגלישה
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 . ( שנים, אלא אם יסתיים קודם לכן בקרות אירועים מקובלים כפי שהוגדרו בהסכם3לתקופה של שלוש )

הסכם זה הינו הסכם ראשון עם מפעיל תקשורת משמעותי המאוגד מחוץ לישראל וזאת בהמשך לתכנית 

 2020באפריל  21ם ראו דיווח מיידי מיום לפרטים נוספי הקבוצה להרחיב פעילותה ולהתרחב לחו"ל.

 ( אשר מוכלל על דרך של הפניה. 2020-01-039795)אסמכתא מס: 

זה  לדוח ב"מצאשר  סולושנסעסקי התאגיד של אקסל  תיאור ראה, פעילותה של אקסל סולשנס בדבר לפרטים .2.2

 '.א כנספח

 בכללותה הקבוצה לפעילות הנוגעים עניינים – התאגיד עסקי תיאור .3

  ומתקנים מקרקעין, קבוע רכוש .3.1

 יוני  לחודש  עד  הינו  השכירות  הסכם,  רצליההב  8  המנופים'  ברח, משרדיה של החברה הם  נכון למועד דוח זה .3.1.1

2020. 

  .תמורה ללא, דולומיט משרדי מתוך שטחים לצמיחה, החברה מעמידה הדוח למועד .3.1.2

  אנושי הון .3.2

. החברה של הכספיםוסמנכ"ל  ל"מנכאת  הכולל מצומצם ניהול מטה באמצעות מתבצעת החברה פעילות .3.2.1

מנכ"ל החברה, הינו מר רונן שור  .החברה של השוטפת פעילותה על אחראים האמורים המשרה נושאי

 . סולושנס מכהן כמנכ"ל ודירקטור יחיד בחברת אקסלה

 מעל הנהלת החברה פועל דירקטוריון החברה.  

מנכ"ל החברה אשר כיהן כלעיל, ביום השלמת עסקת המיזוג מונה מר יאיר פודים,  1.2.1.3כאמור בסעיף   .3.2.2

 ליו"ר הדירקטוריון של החברה. ,המיזוג עסקת לפני

 . המצ"ב לדוח זה לנספח א' 12ראו סעיף , סולושנס ושי באקסללפירוט נוסף אודות ההון האנ .3.2.3

, ספקיה ולקוחותיה הקבוצההיכרותו המעמיקה את השוק בו פועלת  לאור החברה ל"במנכ תלות חברהל .3.2.4

 .הקבוצהואת אופן פעילותה של הקבוצה של 

 בחלק ד' לדוח. 29, שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה, ראו תקנה (D&O) לפירוט אודות ביטוח .3.2.5

  לדוחות הכספיים. 20ביאור לחלק ד' לדוח זה ו 21תקנה ראו גם  .3.2.6

 

  חוזר הון .3.3

מיליון ש״ח. יתרת ההון  2.5 -מסתכמת לסך של כ 2019בדצמבר  31יתרת ההון החוזר של החברה )במאוחד( ליום 

שוטפת  חלות)לרבות  החוזר מורכבת בעיקר ממזומנים ונכסים פיננסיים ובניכוי התחייבויות שוטפות של החברה

 (.של התחייבות בגין חכירה
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   מזומנים ניהולו מימון

  כללי .3.3.1

נכון למועד הדוח, לחברה אין התחייבויות לבנקים ו/או  .עצמאיים  באמצעים  פעולותיה את  מממנת החברה

 בגין אגרות חוב. 

 מזומנים ניהול .3.3.2

 .מיליון ש"ח 2.4-ושווי מזומניים בסך של כ מזומנים)"סולו"(  בחברה ימיםינכון למועד זה, ק

  לדוחות הכספיים. ב1, ראו באור לכךוהערכות ההנהלה בהקשר  מצבה הכספי של החברה אודות לפרטים

 הכספיים. דוחותל 16 ביאורראו  -מיסוי .3.4

  השקעות עיקריות של החברה .3.5

 .המצ"ב לדוח זה נספח א', ראו סולושנס אודות החזקת החברה באקסל למידע

  ואחרים הליכים משפטיים .3.6

  . מועד דוח זה אין לחברה התחייבויות תלויות מהותיותלו 2019בדצמבר  31נכון ליום  .3.6.1

 .11בדבר ההליכים המשפטיים בחברה ראו באור  לפירוט  .3.6.2

  .לעיל 1.2.3.3 ףסעי ורא צמיחהב משפטיים הליכים לעניין .3.6.3

 

  צפי לשנה הקרובה ;יעדים ואסטרטגיה .3.7

מנתחת את המצב הקבוצה בונה אסטרטגיה עסקית ומעדכנת אותה מעת לעת. במסגרת האסטרטגיה  הקבוצה

 על יעדים ומטרות במישורים השונים:ומחליטה הקיים, את הסביבה העסקית בה היא פועלית 

 פועלת להיות הספק המוביל של מוצרי תחום הפעילות למפעילי הטלקום. הקבוצה  –הקבוצה מיצוב  .א

תאם לצורכי משיקה ופועלת להשיק מוצרים חדשים וזאת בההקבוצה באופן מתמיד  –השקת מוצרים חדשים  .ב

לקראת השינויים בשוק התקשורת בשנים הקרובות, הטכנולוגיה ביחס למגוון מוצריה.    לקוחותיה ולהתפתחות

, חומרה/תוכנה Fiberת יטכנולוגיבנתבי רשת  גון, כBroadband Gatewayנערכת לאספקת מוצרי חומרה  הקבוצה

 .טווח ואיכות החיבור ועוד, הגדלה ושיפור של בסלולר והשקת מוצרי בית חכם 5תומכת דור 

פועלת להגדיל את נתח השוק שלה ביחס למוצרים הקיימים בתחום הקבוצה  –הרחבת הפעילות הקיימת  .ג

 .מחוץ לישראלגם מקבילה הפעילות ולהתרחב לפעילות 

בוחנת מעת לעת כניסה לתחומים נוספים אשר משיקים לפעילותה העסקית הקבוצה    –כניסה לתחומים חדשים   .ד

, כגון שיש לה עם חברות הטלקום השונותהמקצועיים ים רוהקש יכולותיהואשר יכולים להביא לידי ביטוי את 

 .פרוייקט "עיר החכמה" ועוד

חברות או פעילויות תוך  הקבוצה בוחנת מעת לעת אפשרויות של מיזוגים ו/או רכישות של –מיזוגים ורכישות  .ה

 התמקדות בפעילויות סינרגטיות או מקבילות לתחום הפעילות של הקבוצה.
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הן באמצעות ו הן באמצעות גידול אורגני ,ולבסס את השפעתה בתחום פעילותה לצמוח ךהחברה מעוניינת להמשי

 . לדוח זההמצ"ב ספח א' לנ 22. למידע נוסף ראו סעיף פעילותהחברות סינרגטיות בתחום של מיזוגים ורכישת 

המפורטות בסעיף זה הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, המבוסס בין היתר על הערכות  ואסטרטגיית הקבוצהכוונות 

ערכות האמורות לא הלגבי התפתחותה הכלכלית והעסקית בהתחשב בניסיון העבר שלה. ייתכן כי בפועל ה  הקבוצה

, וזאת בשל גורמים חיצוניים שונים או בשל הקבוצהופה תתממשנה או שתתממשנה באופן שונה מכפי שצ

 להלן. 3.8עיף התממשותם של גורמי הסיכון המפורטים בס

 

  סיכון בגורמי דיון .3.8

  גורמי מאקרו .3.8.1

 האטה כלכלית בשוק העולמי ובמשק הישראלי .3.8.1.1

להאטה בכלכלה בישראל ובעולם ו/או להידרדרות של המצב הפוליטי והביטחוני בארץ ובעולם, 

הואיל והיקף עלולה להיות השפעה שלילית על מצבן של חברות הפועלות בישראל. זאת, בין היתר, 

החברה מעריכה, כי ככל  .המכירות של מוצריה ללקוחותיה מושפע מהצריכה הפרטית לנפש

קופה של האטה והרעה בפעילות העסקית אזי תוצאותיה העסקיות עלולות שהמשק יגלוש לת

 להיפגע. 

  חליפין בשער לשינויים חשיפה .3.8.1.2

 הפעילות מטבעשקל. /דולרשונים ובעיקר לחשופה לסיכונים בגין שינויים בשערי חליפין  החברה

אך החברה פועלת מול ספקים בחו"ל ומבצעת רכישות בדולר בעוד לקוחותיה   "חש  הינה  החברה  של

  .משלמים בש"ח או בדולר אך במועד תשלום השונה ממועד הרכישה

. שינויים בשערי החליפין בש"חהינן  הוצאות החברה )כגון שכר וקידומי מכירות(מרבית כמו כן, 

 ות של החברה.של השקל אל מול הדולר עלולים לפגוע בתוצאות הכספי

 התפשטות נגיף הקורונה  .3.8.1.3

, החלה התפרצות של נגיף הקורונה בעיר ווהאן שבסין, ותוך זמן קצר החל 2019במהלך סוף שנת 

הנגיף להתפשט למדינות נוספות בעולם, ולמועד פרסום הדוח ממשיך הנגיף להתפשט ברחבי העולם 

יקפי הפעילות הכלכלית באזורים ולעורר חוסר וודאות משמעותית. לאור האמור, חלה ירידה בה

וקיים חשש להתמתנות הפעילות הכלכלית הגלובלית לתקופה שלא ניתן לחזות את  רבים בעולם

 .משכה. המשך התפשטות הנגיף וההשלכות הנובעות מכך, עלולים לגרום לפגיעה בפעילות החברה

 

 מתקדמות טכנולוגיות מבוססת תקשורת ושירותי מוצרים של והפצה ייבוא תחום – ענפייםגורמי סיכון  .3.8.2

 עלות חומרה וציוד תקשורת .3.8.2.1
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לשינוי בעלות חומרי הגלם )בעיקר חומרה(, ברכיבים ובציוד התקשורת בהם משתמשת החברה 

לצורך מתן שירותיה עלולה להיות השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות. עלייה במחיר חומרי 

 .אקסל סולושנס, עלולה לפגוע ברווחיות אקסלל גלם אלו, ללא אפשרות להתאמת מחיר מצדה ש

 התאמה להתפתחויות ולביקושים בשוק התקשורת  .3.8.2.2

שוק התקשורת נמצא בהתפתחות מתמדת באופן המהוה אתגר, המקשה בין היתר על חיזוי 

 והערכות החברה ציפיותבמידה והצפויים.  הביקושיםואופי  כנולוגיתהט ההתפתחותהמגמות, 

, ידה על שהוערך מכפי איטי בקצב שיתממשו או, יתממשו לא השוק מגמות עם בקשר החברה

  מכך ההכנסות העתידיות והרווחיות של החברה. יושפעו

 שחיקת מחירים .3.8.2.3

תחרות מוגברת ותנאי השוק בתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים למפעילי התקשורת, עלולה 

 להביא לשחיקת מחירים. 

 תחרותיות .3.8.2.4

התחרות ביחס למוצריה החברה כוללת מספר רב של חברות מתחרות, בהן חברות מקומיות 

ובינלאומיות העושות שימוש במוצרים ובטכנולוגיות שונים ומגוונים. התגברות התחרות מצד 

 ולשחיקה ברווחיותה.  אקסלגורמים אלה עשויה להביא להקטנת הכנסות 

 (Recallהחזרת מוצרים ) .3.8.2.5

 סולושנס  אקסלשל קריאה להחזרת מוצרים עשויות להיות לכך השפעות שליליות על    ןבמקרה קיצו

 כגון פגיעה במוניטין.

 התיישנות של טכנולוגיה .3.8.2.6

פיתוח של טכנולוגיות חדשות הרלוונטיות לתחום הפעילות שהחברה אינה לוקחת בהן חלק עלול 

 לוגיות כאמור.טכנוההנוכחיים להתיישן לאור פיתוח סולושנס  אקסללגרום למוצרי 

 אישורים ורשיונות .3.8.2.7

 כולל אישורי משרד התקשורת ומכון התקנים. כפופה לדרישות הרגולציה סולושנס  אקסלפעילות 

 לקבוצה מיוחדים סיכון גורמי .3.8.3

 תלות במנכ"ל החברה .3.8.3.1

, ספקיה ולקוחותיה הקבוצהה את השוק בו פועלת קתלות במנכ"ל. לאור היכרותו העמו לקבוצה

 .הקבוצהפן פעילותה של ואת אוהקבוצה של 

 תלות בספקים .3.8.3.2

וכן מספר מצומצם של ספקים אשר מספקים   Sagemcom, סימנטק ושנזן זואי טק,  D-Link    חברות

חלק ממוצריה יוצר תלות בהן. הפסקה לא מתוכננת של התקשרות עם מי  סולושנס לאקסל
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בתחום, ובפרט לעיכוב סולושנס  אלו עלולה להשפיע באופן שלילי על היקפי פעילות אקסל    פקיםמס

 .סולושנס באספקת המוצרים של אקסל

 תלות בלקוחות וכיסוי חלקי של ביטוח אשראי ללקוחות .3.8.3.3

סולושנס  משיעור הכנסות אקסל 10%חברות בזק ופרטנר אשר היקפי הפעילות עמן מהווים מעל 

תלות בהן כלקוחותיה. הפסקה לא מתוכננת של התקשרות  סולושנס לאקסל יוצרים ,2019בשנת 

בתחום, ובפרט   סולושנס  עם מי מגורמים אלו עלולה להשפיע באופן שלילי על היקפי פעילות אקסל

 לירידה בהכנסות וברווחיות הקבוצה.  םלגרו

אינם מבוטחים בביטוח סיכוני אשראי ולכן ככל  סולושנס כמו כן, חלק מלקוחותיה של אקסל

ולקוח כאמור לא ישלם את חובו, חוב אבוד זה עשוי להשפיע באופן ישיר על תוצאותיה העסקיות 

 של הקבוצה ועל רווחיותה. 

 סיום הסכמים מהותיים .3.8.3.4

 להשפיע עלולים לדוח זה המצורף לנספח א' 19 בסעיף המפורטים מהותיים הסכמים של סיומם

 .מהותי באופן הקבוצה בתוצאות ולפגוע

 .המצורף לדוח זה א' ראו נספח סולשנס בע"מ, אקסלבחברת אודות גורמי סיכון  לפרטים

  גורמי סיכון טבלת

סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים,  - טיבם פי על לעיל שתוארו הסיכון גורמי מוצגים הבאה בטבלה

 :בכללותה הקבוצה, על פי השפעתם על עסקי חברהבהתאם להערכות הנהלת האשר דורגו, 

 
 קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה השפעה 

  מאקרו סיכוני
  X  מצב כלכלי גלובאלי ומקומי

  X  שערי מטבע
  X  התפשטות נגיף הקורונה

    ענפיים סיכונים
 X   עלות חומרה וציוד תקשורת

התאמה להתפתחויות 
ולביקושים בשוק 

 התקשורת

 X  

 X   שחיקת מחירים
  X  תחרותיות

   X החזרת מוצרים
 X   התיישנות של טכנולוגיה

  X  אישורים ורשיונות
    לאקסל מיוחדים סיכונים

   X תלות במנכ"ל החברה
   X תלות בספקים

וכיסוי תלות בלקוחות 
חלקי של ביטוח אשראי 

 ללקוחות

X   

   X סיום הסכמים מהותיים



תיאור עסקי התאגיד של חברת הבת - נספח א'
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 תיאור עסקי החברה ופעילותה 

 

 הינו. מידע צופה פני עתיד 1968–זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח פרק
תחזית, הערכה, אמדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין  מידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות

להלן  דוחבל . המידע הצופה פני עתיד הכלוהחברהעתידי שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינו בשליטת 
. יודגש, כי התוצאות בפועל  זה דו"ח, נכון למועד פרסום חברהמבוסס על מידע או הערכות הקיימים ב

עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה, בין היתר, בשל גורמי 
להלן. במקרים מסוימים, ניתן לזהות מידע צופה פני עתיד, בין היתר, בשל  23הסיכון המפורטים בסעיף 

" וכדומה. עם זאת, יתכן כי מידע חברההנת ", "בכווחברהההעובדה שהוא כולל את המילים "להערכת 
  צופה פני עתיד יופיע גם בנוסחים אחרים. 

 מילון מונחים והגדרות .1

 זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצדם להלן, אלא אם כן נכתב אחרת במפורש: דו"חב

 "סולושנס "אקסל"אקסל" או 

 או "החברה"

 .אקסל סולושנס בע"מ

חברה פרטית בשליטת בעלי השליטה , אקסל טלקום בע"מ "אקסל טלקום"

 .של אקסל גרופ

  או "אקסל גרופ"

 "החברה הציבורית"

 אחזקות  דולומיט)לשעבר אקסל סולושנס גרופ בע"מ 

 שמניותיההמניות היחידה של החברה,  בעלת, ("מבע

 .מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות

 והתקנות על פיו. 1999–החברות, התשנ"טחוק  "חוק החברות"

 והתקנות על פיו. 1968–חוק ניירות ערך, התשכ"ח "חוק ניירות ערך"

 0.01בנות המניות הרגילות של החברה, רשומות על שם,  "מניות רגילות"

 .ש"ח ע.נ. כ"א

 להלן.  3 כהגדרת מונח זה בסעיף "פעילות אקסל" 

 להלן.  2.5 כהגדרתה בסעיף "העסקה" 

  או"בעלי השליטה" 

 "בעלי השליטה של אקסל גרופ" 

לומן -מ, ו"בע אחזקות (, צלירShamrockקרנות שמרוק )

 . קפיטל בע"מ

 

 החברה עסקי של הכללית ההתפתחות תיאור –' א חלק

 ואבני דרך עיקריות בפעילותה החברה, תיאור התפתחות עסקיהפעילות  .2

חוק )להלן: " 1999-והתאגדה בישראל, לפי חוק החברות, התשנ"טקמה , אקסל סולושנסהחברה,  .2.1

 דו"חממועד הקמתה ועד למועד  .במניותמוגבלת כחברה פרטית  2018בינואר,  24"(, ביום החברות

   .)כהגדרתה להלן( בשום פעילות מלבד פעילות אקסלעוסקת החברה לא זה 

התיאור של החברה ותחום פעילותה, לרבות ביחס לתקופות הקודמות למועד הקמת החברה  .2.2

לחברה, נעשה ביחס לחברה, כאילו פעילותה הועברה  הפעילות( והעברת 2018בינואר,  24)ביום 

 31לה בתקופות הכלולות ומתוארות בדוח זה, על אף שהעברת הפעילות כאמור בוצעה רק ביום 

  מתבססים על דו"חות פרופורמה  2017לשנת  ההשוואתיים הכספיים וניםהנת .2017בדצמבר, 
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הנתונים  .בהם הנקובות לתקופות החברה פעילותלצורך שיקוף תוצאות  שנערכו 2017שנת  עבור

 בו מקום ובכל כפי שהייתה אצל אקסל טלקום בתקופות הרלוונטיותאקסל משקפים את פעילות 

 out-carve פרופורמה כספייםה דוחותכספיים מתוך הנתונים  משמע" פרופורמה" נאמר

 אין, למועד דוח זה גרופ אקסלמלוא הון המניות של החברה מוחזק על ידי  זה דו"חנכון למועד  .2.3

 החזקות בחברות בנות או חברות קשורות. לחברה

הסכם העברת " לבין החברה )להלן:טלקום  נחתם הסכם בין אקסל ,2017 ,בדצמבר 11 ביום .2.4

נכון  סל יועברו לחברה. אק כל נכסיה הלא מוחשיים אשר קשורים בתחום פעילות"(, לפיו הפעילות

במסגרת . הועברו כל הנכסים האמורים, "(המועד הקובע)להלן בסעיף זה: " 31.12.2017 יוםל

, החל ממועד חודשים 12לתקופה של  (,Back to Backגב אל גב ) קבעו הסדרהצדדים  ,ההסכם

אשר העברתם  המועברים( ההסכמים )לרבותפעילות אקסל פריט מפרטי עברת , בנוגע לההעברה

הצדדים הסכימו כי  ,במסגרת ההסכםבנוסף,  הצדדים. בשליטתבגלל נסיבות שאינן  מעוכבת

החברה את מלאי המוצרים  , תרכושלאחריו חודשים 24 על תעלה שלאבתקופה במועד הקובע ו/או 

 המלאי במסגרת ההסכם נקבע כי רכישת. טלקום אקסל בספרי םערכ כנגד טלקום של אקסל

 המלאי את החברה התחייבה לרכוש. מלקוחות הזמנות כנגד החברה ידי על תיעשה טלקום מאקסל

על ידי  ותהלוואקבלת לפרטים בדבר  מספקיה. חדש מלאי רכישת לפני ,כאמור ,טלקום אקסל של

. לדוחות ד.22 וביאורב 9 ביאורראו  הבנקאי, מהתאגיד Back to Backאקסל טלקום, כפי שהיא 

לאחר התאגדותה של החברה, החברה אישרה בדיעבד את  מיד. 2019בדצמבר  31הכספיים ליום 

הסכם העברת הפעילות כפעולות יזם אשר נעשו כהרשאה מלכתחילה בהתאם להוראות חוק 

 החברות. 

 הסכמים קיימים ,אולם ,לחברה במלואה הועברה אקסל פעילות ,זה דו"ח למועד נכון כי יצויין

 ביחס. לחברה הומחו טרםאשר  טלקום אקסל ידי על בעבר שהתקבלו רכש והזמנות שנחתמו

 החברה להערכת. (Back to Back) גב אל גב בהסדר  פועלים הצדדים, זניח שהיקפם אלה להסכמים

הצדדים  תויתר  .אלה בהסדרים צורך ללא תפעל החברה 2020 לשנת הראשוןהרבעון סוף מ החל

בגין שוטפת  מיתרת חו"ז( מורכבות בעיקרן 2019 -ו 2018בדצמבר,  31 הקשורים המאזניים )לימים

בתוספת ו (Back to Back) גב אל גב סדרהב ן ובוצעובמלוא והועברשטרם הזמנות רכש, כאמור, 

 להלן.  2.7מפורט בסעיף היתרות בגין הסכם השירותים 

זה להלן, ביחס לתקופות הקודמות למועד הקמת  דו"חבהתיאור של החברה ותחום פעילותה 

והעברת הפעילות לחברה, נעשה ביחס לחברה, כאילו הושלמה כבר  (2018בינואר,  24)ביום  החברה

זה, על אף שהעברת  ח"דוהעברת פעילות אקסל סולושנס לחברה בתקופות הכלולות ומתוארות ב

על "הסכם זה  ח"דובככל שנכתב  ,. כך למשל2017בדצמבר,  31הפעילות כאמור בוצעה רק ביום 

משמעו הסכם שחתמה עליו אקסל טלקום במסגרת  ,שחתמה החברה" טרם מועד העברת הפעילות

 לחברה. כאמור תחום פעילות אקסל שהועבר 

הושלמה עסקת החלפת מניות, בה התקשרו בעלי המניות של החברה )טרם  2020בינואר  7ביום  .2.5

(. לפרטים "המיזוג עסקתאו " העסקה"גרופ )להלן: " סולושנס אקסלההשלמה כאמור( עם 

 14, מיום 2019בספטמבר  27ראו דיווחים מיידים של אקסל גרופ מיום נוספים לגבי העסקה 

,  2019-01-084468)אסמכתה:  2019בנובמבר  20, ומיום 2019בנובמבר  18, מיום 2019בנובמבר 

 , בהתאמה(, הנכללים על דרך ההפניה.2019-01-112966 -, ו2019-01-112441, 2019-01-111466

 להלן. 5דיבידנד טרם מועד השלמת הסכם המיזוג, ראו סעיף  קהחברה לחלהחלטת לפרטים בדבר  .2.6



 

 
4 

, 1"(סייאטה: "להלן) מ"בע ישראל מובייל סייאטה, טלקום אקסל חתמו 2019ספטמבר,  בחודש .2.7

 טלקום מאקסל תקבלהחברה  2018באוקטובר  1 מיום החל לפיו שירותים הסכם על והחברה

 שטחיו"( כספים "לסמנכ שירותי)להלן: " 50%בהיקף משרה בשיעור של  כספים"ל סמנכ שירותי

, "השירותים" -ו" השירותים הסכם": להלן) 2שונים וביטוחים אדמיניסטרציה שרותי ,פעילות

 את לנהל יאפשרו, בעקיפין או/ו במישרין, טלקום אקסל ידי על יינתנו אשר השירותים 3(.בהתאמה

 .שירותי סמנכ"ל הכספים הפסקו 2019 בנובמבר 1מיום  החל. טלקום אקסל של ממשרדה עסקיה

, אלפי ש"ח 334 -ואלפי ש"ח  326 -כעמדה על סך של  2019 -ו 2018שירות זה בשנים  עלות

 ובתוספת בחודש ח"ש 31,000 של סך על עומדת השירותים עלותביחס ליתר השירותים,  .בהתאמה

 עלות חלוקתלפי  נקבעההחברה לשלם  שעל השירותיםבגין  התמורה ."(התמורה: "להלן) מ"מע

 בנוסף. אלה בתשומות בשימוש החברה שלשל חלקה היחסי  אומדןב בפועל המשותפות התשומות

 ירכוש מהצדדים שאחד ויעיל נכון יהיה להסכם מהצדדים מי שלדעת ככל, לעיל לשירותים

 נזכרו לא אשר', וכד משרד תוכנות, המשרד של אחזקה, כיבוד, משרדי ציוד כגון) נוספות תשומות

 היחסי חלקם לחישוב הצדדים יפעלו, במשותף ירכשו שהתשומות כך האחרים הצדדים עבור( לעיל

 אחד כל י"ע בפועל שנצרך התשומות חלק לפי העלויות ייוחסו האפשר ובמידת הוצאות באותן

 שסך ובלבד בפועל העלויות של אומדן יבוצע – אפשרית תהיה לא זו ייחוס שיטת אם. מהצדדים

 ח"ש אלפי 100 של סכום על יעלו לא כאמור לייחוס ניתנות שאינן הוצאות של החברה על העלויות

 תקופת בתום. 2018באוקטובר  1מיום  החל שנים( 5) חמש של לתקופה הינו ההסכם .בשנה

 או/ו ההסכם. הדין להוראות בהתאם, שנים (5) חמש בת נוספת לתקופה ההסכם יוארך, ההסכם

 (30) שלושים בת ומראש בכתב בהודעה צד כל ידי על לביטול יהיה ניתן ,פיו על הניתן כלשהו שירות

 את להסב או/ו להמחות או/ו להעביר רשאית טלקום אקסל, ההסכם להוראות בהתאם. יום

 של בשליטה אחרת לחברה או/ו סייאטה לטובת, חלקן או כולן, ההסכם פי על וחובותיה זכויותיה

 החברה וכן, בהסכם הצדדים ליתר בכתב הודעה למתן בכפוף, טלקום אקסל של השליטה בעלי

  .המלאה בשליטתה אחר גוף לכל ההסכם פי על וחובותיה זכויותיה את להמחות רשאית

"( סיגניפיי)" Signifi Mobile Incחברת התקשרה בהסכם עם החברה  2019בנובמבר  13 ביום .2.8

, חברה ציבורית הנסחרת בבורסת טורונטו, .Siyata Mobile Inc של מלאה בבעלות בת חברת)

. החומרה ציוד בתחוםמוצרים  להפצתממניותיה מוחזקות על ידי אקסל טלקום(  חלקקנדה, ואשר 

 ..ג. לדוח הדירקטוריון7לפרטים נוספים ראו סעיף 

התקשרה החברה בהסכם עם מפעיל טלקום בישראל לאספקת מוצרי  2020 פברוארב 19ביום  .2.9

Broadband gateway  מוצרים שעיקרם נתבי אספקת וזאת לצורךFiber  של חברתSagemCom .

 להלן. 19.10 סעיףלפרטים נוספים ראו 

 

 

 

 
 חלק)כחברה ציבורית הנסחרת בבורסת טורונטו, קנדה( ואשר  .Siyata Mobile Incשהינה חברה בת בשליטה מלאה של  1

 .ממניותיה מוחזקות על ידי אקסל טלקום
 ואחריות מוצר ביטוח סייאטהטלקום ו אקסלהתחייבה לכלול את החברה כמוטבת ביחד עם  טלקום אקסלבמסגרת ההסכם  2

 12החברה בפרמיה של עלות הביטוחים בסך כולל של . התמורה בגין השרותים כוללת את חלקה היחסי של עסק וביטוח מקצועית
 .אלפי ש"ח בחודש

בדצמבר  31.ג. לדוחות הכספיים ליום 22הסכם השירותים האמור מחליף הסכם שירותים קודם )לפרטים נוספים ראו ביאור  3
 בין אקסל טלקום, סייאטה והחברה. 2018באוקטובר,  1( וחל החל מיום 2019
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  פעילות וםתח .3

מבוססי ושירותים של מוצרים ואינטגרציה  הפצה ייבואלחברה תחום פעילות אחד אשר הינו 

ובכלל זה מוצרים  )העברת מידע באמצעות טכנולוגיה( הטלקומוניקציהטכנולוגיות מתקדמות בתחום 

מוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי אינטרנט של דברים , ואופטית אלחוטית ,לרשתות תקשורת קווית

("IOT" )("פעילות אקסל סולושנסאו " "פעילותתחום ה")להלן:  ושירותי ענן ת מידעאבטחשירותי ו .

  להלן.  8 ראו סעיףעל תחום הפעילות לפירוט 

 חברהפעילות המידע אחר אודות  –' ב חלק

 הועסקאות במניותיהחברה השקעות בהון  .4

, למעט השנים האחרונות( 3)לא היו השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות במניותיה בשלוש 

 לעיל. 2 כמתואר בסעיף

  דיבידנדים חלוקת .5

   .דיבידנד חלוקת מדיניות איןדוח זה, לחברה נכון למועד 

  .לא קיימות על החברה מגבלות על חלוקת דיבידנד

מיליון  3דירקטוריון החברה לאשר חלוקת דיבידנד בסך כולל של החליט  , 2019בדצמבר  22ביום 

)טרם השלמת עסקת  2019בדצמבר  25נקבע ליום . המועד הקובע ש"ח לבעלי המניות של אקסל

. החלטת הדירקטוריון התקבלה לאחר בחינת 2019בדצמבר  25המיזוג(. הדיבידנד שולם ביום 

חברה עומדת במבחנים הקבועים בחוק החברות ולא מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון וקביעה שה

קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות 

 בהגיע מועד קיומן.

 ש"ח.  מיליון 3.2 -כ הינה ,2019 בדצמבר 31ליום  לחלוקה בחברה הראויים הרווחים יתרת

 החברה פעילות תחומי לגבי כספי מידע .6

 הכספיים והדוחות כספייםה דוחותה בסיס על 2017 -ו 2018 ,2019 השנים בגין כספיים נתונים פילוח

 (: ח"ש באלפי) פרופורמה

 2017שנת  2018שנת  2019שנת  
נתוני  נתוני החברה 

 פרופורמה 
 26,068 52,474 44,628 (מחיצוניים) הכנסות
 22,825 42,661 36,753  משתנות עלויות
 2,912 4,031 4,228  קבועות עלויות

 331 5,782 3,647 לבעלים המיוחס תפעולי רווח
 19,872 20,022 14,363 נכסים סך
 15,699 16,158 11,155 התחייבויות סך

 

 החברה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה .7

  התקשורת בענף מגמות .7.1

המחייבים היערכות  פוסקים בלתי טכנולוגיים ושיפורים בשינויים יןמאופי התקשורת ענף

במסגרת זו החברה נדרשת . יםינולוגכבשדרוגים טמתמשכת  והשקעהשל החברה  מתאימה

  קוחותיה. לכדי לתת מענה לצרכי השוק ולפעילותה לעקוב אחר התפתחויות טכנולוגיות בתחום 
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 בשנים האחרונות הייתה מועטה. אולםעד לפני מספר שנים התחרות בין מפעילי התקשורת 

מפעילים ( 5)חמישה בו  ,הסלולרהן בענף  בישראלהתקשורת תחרות עזה בין מפעילי  קיימת

 הקווי עם פתיחת התחרות של מפעילי השוק הסיטונאי בבזק האינטרנטמרכזיים והן בענף 

  ."(הוט)להלן: " ממערכות תקשורת בע" והוט "(בזק)להלן: " החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

   :4מיליונים(ב) 2019–0201הגרף שלהלן מציג את מספר משתמשי האינטרנט בישראל בשנים 

 

 
 

מיליון  4.9 -כפי שניתן לראות בגרף שלעיל, מספר משתמשי האינטרנט בישראל גדל מכ

צמיחה . גידול זה מייצג שיעור 2019מיליון משתמשים בשנת  6.6 -לכ 2010משתמשים בשנת 

בהיקפי המשתמשים משפיע באופן חיובי על  גידול. 3.3% -( של כCAGRשנתי ממוצע )

, שתמשים באינטרנט גדללהערכת החברה ככל שמספר המ תוצאותיה העסקיות של החברה.

 על מכירות החברה.  בצורה ישירה פוטנציאל גודל השוק עשוי להשפיע

, הוט, זקחברות: ב (4) ארבעתשתיות של  בישראל פועלותסלולרי -הלא קוויההאינטרנט  ענףב

. על "(פרטנר)להלן: " תקשורת בע"מ ופרטנר IBC-עם "( סלקום)להלן: " ישראל בע"מסלקום 

  .69% -ל 66%בין בשנים האחרונות עמד על נתח השוק שלה  5,בזקפי הדוחות הכספיים של 

השוק הסיטונאי שמטרתה להוזיל את , הכריז משרד התקשורת על רפורמת 2015בראשית שנת 

מחירי האינטרנט. למעשה, בעקבות הרפורמה הותר למפעילים ולספקיות האינטרנט לרכוש 

 לקוחותהוט במחירים סיטונאיים ובכך להוזיל את מחירם למשירותי תשתית אינטרנט מבזק ו

 .הקצה

 רבעון מדי קיטון חל 2015 שנת של הראשון מהרבעון החל, הסיטונאי השוק רפורמת בעקבות

 האינטרנט מנויי במספר מתמיד לגידול במקביל בזק שלהקמעונאים  האינטרנט מנויי במספר

–2015 השנים במהלך ירד( נתב מספקת בזק להם) הקמעונאי האינטרנט מנויי מספר. הסיטונאי

, זאת לעומת. מנויים 983,000 -לכ אינטרנט מנויי 1,379,000 -מכ, 20% -כ של של בשיעור 2018

 2015 בשנת 0 -מ גדל( נתב מספקת אינה בזק להם) הסיטונאי האינטרנט מנויי מספר זו בתקופה
 

 או  https://www.bezeq.co.il/media/PDF/doh_2018.pdf - ראו למשל בזק,מתוך הדוחות של  4

https://www.bezeq.co.il/gallerypress/21_01_2020/ 
  .2019–0201השנתיים של בזק לגבי האינטרנט בישראל,  והדוחות 2018 -ו 2019לשנים  מתוך הדוחות הכספיים של בזק  5
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 באופן משפיע הטלקום מפעילי וריבוי התחרות הגברת. 2019 שנת לסוף נכון מנויים 5952,000 -לכ

  .החברה של העסקיות תוצאותיה על ישיר

משווקת על ידי מפעילי הסלולר, המספקים שירותי גלישה הן ממכשיר אלטרנטיבה נוספת 

הסלולר והן באמצעות מודם סלולרי המתחבר למחשבים ניידים ונייחים בשילוב עם שירותי 

תלות מקומות נוספים ללא מהפתרון הטכנולוגי הנ"ל מאפשר גישה לאינטרנט  גישה לאינטרנט.

צריכה מוגברת לוכתוצאה מכך פיזית ובכך עשוי להגדיל את מספר הלקוחות בארץ התשתית ב

  פעילותה העסקית.יותר של מוצרי החברה, גידול בהכנסותיה והשפעה חיובית על 

למשל, משבר כלכלי, מיתון, הידרדרות  ,התקשורת מושפע באופן ישיר מצמיחה כלכלית. כךענף 

להערכת החברה, להשפיע לרעה על היקפי  ,עלולים ביטחוני או אי יציבות מדיניתהבמצב 

 הפעילות בענף התקשורת וכתוצאה מכך על פעילות החברה.

 טוריותרגולדרישות  .7.2

כולל אישורי משרד  ,החברה נדרשת לספק מוצרים בהתאם לדרישות הרגולציה בישראל

בחלק ממוצרי החברה נדרש אישור משרד התקשורת ליבואם  התקשורת ומכון התקנים.

 ומכירתם בישראל.

 המהיר אינטרנטמגמות בטכנולוגית ה .7.3

כמות משתמשי האינטרנט בפס רחב עולה בהתמדה מדי שנה. בנוסף, שימוש הלקוחות באינטרנט 

 10בממוצע  ,2019בשנת  בבית ממוצע היו מחוברים לאינטרנט מחשב או שניים. ,גדל. בעבר

.   40%-ל 29%-ומעלה מכשירים מחוברים עלה מ 11מכשירים מחוברים בבית. שיעור הבתים עם 

 בכל בית בשנים הקרובות עשרות התקנים יהיו מחובריםמגמת הגידול תואץ ו החברה צופה כי

  לאינטרנט: מחשבים, סמארטפונים, טאבלטים, אבזירי בית חכם, טלויזיות חכמות ועוד.

האחרונות, בעקבות חדירתם של מכשירים המאפשרים צריכת פתרונות תקשורת שונים בשנים 

(, ובעקבות המגמה הנמשכת של הגדלת רוחבי פס Wi-Fi-באותו מכשיר )דוגמת שירותי סלולר ו

המאפשרים לצרכן מגוון רחב של יישומים ושירותים, חל גידול בביקוש לרוחב פס על ידי לקוחות 

 החברה אצל לקוחותיה. ושים אלה מצריכים שידרוג של מוצרי ביק תשתית האינטרנט.

כמו כן, לאור התגברות התחרות בשוק הסלולר בישראל בשנים האחרונות, חלה מגמה של שיווק 

 טכנולוגייתבאמצעות מערכת   רחב  פס  של  אינטרנט תשתית  בסיס  עלשירותי טלוויזיה דיגיטליים 

ואף  ופרטנר חברות הסלולר דוגמת סלקוםעל ידי  ,Internet Protocol Television  (IPTV) -ה  

 .הספקיות המסורתיות כמו יס והוט

 שוק הנתבים בישראל .7.4

הינו רכיב תקשורת מחשבים שנועד לקבוע את נתיב ודרך ההפצה של חבילות  (Router)נתב 

במגוון תפקידים רחב כדי להכווין את תנועת נתונים ברשתות תקשורת נתונים. נתב משמש 

 המידע הדיגיטלי מרשת אחת לרשת אחרת.

 ישנם שני סוגים עיקריים של נתבים:

רכיב תקשורת הנמצא כיום בחלק ניכר מהבתים והעסקים הקטנים. תפקידו של  –נתב ביתי  •

מש הנתב הביתי הינו גישור בין רשת האינטרנט העולמית לבין הרשת הפרטית של המשת

הקצה של האינטרנט עוברות כולן דרך הנתב. הנתב יודע  לקוחותהביתי. בקשותיהם של 

לזהות את בקשתו של כל משתמש ומעביר את הבקשות לספק האינטרנט. לאחר מכן, ספק 

 האינטרנט מחזיר את העמודים המבוקשים בהתאם לבקשותיהם של משתמשי הקצה. 
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י, אך נפח המידע, כמות הבקשות ומספר דומה בתכונותיו לנתב בית – נתב תעשייתי •

המשתמשים בהם נתב תעשייתי מסוגל לתמוך, גדולים בהרבה בהשוואה לנתב הביתי. נתב 

תעשייתי נועד לעמוד בעומסי עבודה אינטנסיביים ביותר. בשל כך, נתבים תעשייתיים 

ת ובכל נמצאים בארגונים גדולים כגון בתי ספר, מאגרי מידע, בתי חולים, אוניברסיטאו

 מקום בו ישנם משתמשים רבים וניהול הרשת מורכב.

כל לקוחות האינטרנט, הן הביתיים והן העסקיים, זקוקים לנתבים על מנת לגלוש ברשת 

 האינטרנט. 

 מחוברחכם וובית  (IOTינטרנט של הדברים )שוק הא .7.5

באלקטרוניקה, תוכנה רשת של חפצים פיזיים המשובצים  זו( IOTינטרנט של הדברים )הא

וחיישנים המאפשרים תקשורת מתקדמת בין החפצים ויכולות איסוף והחלפת מידע. האינטרנט 

 ו"עיר חכמה". "מחוברו של הדברים כולל, בין היתר, "בית חכם

הינו בית בעל מערכות שליטה ממוחשבות אשר מפוקחות באמצעות בקרים, ומחובר  בית חכם

מעבדים ומחשבים המשולבים במערכת בקרת מבנה. התקדמות הטכנולוגיה בשנים האחרונות 

אפשרה להתקנים שונים להיות מחוברים ומבוקרים על ידי מכשיר אחד וטכנולוגיה זו משמשת 

 בתים חכמים. 

ם מכשירים שונים כגון תאורה, טלוויזיה חכמה, מערכות מיזוג מכיליומחוברים בתים חכמים 

אוויר, מצלמות במעגל סגור וכדומה, אשר ניתנים לשליטה מרחוק על ידי טלפון חכם או טאבלט 

)מחשב לוח(. השליטה מרחוק מאפשרת להפעיל ולכבות את המכשירים בהתאם לצורך ואף 

 לשנות בהם את ההגדרות. 

מאפשרת נוחות גבוהה יותר בתפעול היומיומי של דיירי הבית והמחובר  טכנולוגיית הבית החכם

בתחומים שונים דוגמת ניטור אבטחה בסיסי, יעילות בצריכת אנרגיה, תכנון השקיה של 

 צמחייה, שליטה במערכות בידור, ניטור פרמטרים בריאותיים של הדיירים וכדומה.

, Markets and Markets Research Private Ltd, על ידי 2017 ,על פי מחקר שפורסם ביולי

 137.9 -לכ 2016מיליארד דולר בשנת  56.5-השוק העולמי של מוצרי הבית החכם צפוי לצמוח מכ

  .13.6%6 -( של כCAGR. גידול זה מייצג שיעור צמיחה שנתי ממוצע )2023מיליארד דולר בשנת 

קרב הצרכנים לגבי צריכת גורם הצמיחה העיקרי בשוק הבית החכם כולל מודעות גוברת ב

אנרגיה, גידול באוכלוסייה המזדקנת, גידול בהכנסה הפנויה במדינות מתפתחות, יוזמות 

ממשלתיות, טכנולוגיזציה ועוד. כמו כן, הביקוש הגובר לבריאות הבית )שירותי בריאות שניתן 

 לצרוך מהבית( מהווה גורם צמיחה מהותי של שוק הבית החכם. 

המחירים הגבוהים של מוצרי בית חכם יחד עם הביקוש הצרכני המוגבל ומחזורי עם זאת, 

החלפת המכשירים הארוכים הינם מחסומים גבוהים המונעים משוק הבית החכם לעבור משלב 

  האימוץ המוקדם לשלב האימוץ ההמוני.

 שוק אבטחת הקצה העולמי .7.6

נקודות הקצה ברשת האינטרנט.  פתרונות אבטחת נקודות קצה נועדו לנטר, לנהל ולהגן על כל

פתרונות אבטחת קצה מאבטחים נקודות קצה והתקנים מרוחקים כגון טלפונים חכמים, 

 
living-assisted-and-homes-Reports/smart-https://www.marketsandmarkets.com/Market- -לפרטים נוספים ראו 6

121.html-market-global-and-technologie-advanced  

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-homes-and-assisted-living-advanced-technologie-and-global-market-121.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-homes-and-assisted-living-advanced-technologie-and-global-market-121.html
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טאבלטים, מחשבים שולחניים, מחשבים נישאים והתקנים אחרים אשר משמשים ארגונים מפני 

 מתקדמים אחרים.  וירוסים, תוכנות ריגול וכן מפני איומים

דרך האינטרנט עם זיהוי תוכנות זדוניות אשר יכולות להיכנס לרשת הגנת נקודות קצה מתחילה 

דואר אלקטרוני, גלישה באינטרנט, הורדות קבצים וכדומה. פתרון האבטחה חייב להיות מסוגל 

לזהות את כל האיומים הללו ולפעול מיד כדי לדכא אותם. פתרונות האבטחה של נקודות קצה 

, ובדרך כלל כוללים מגוון רחב של פונקציות כגון: הגנה חוסמים תוכנות זדוניות מלהיכנס לרשת

 מפני וירוסים, אבטחת דואר אלקטרוני, אבטחת אינטרנט ועוד.

שוק אבטחת הקצה  Grand View Research7על ידי  ,2016 ,באוגוסטעל פי מחקר שפורסם 

 2024מיליארד דולר בשנת  27.05 -לכ 2015מיליארד דולר בשנת  10.2 -העולמי צפוי לצמוח מכ

 (. 11.5%-)שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ

הגורמים העיקריים אשר תורמים לצמיחת שוק האבטחה של נקודות הקצה הינם הצורך לצמצם 

, הגידול בתדירות של התקפות נקודות קצה ומגמת הגידול של IT-את הסיכונים של אבטחת ה

(Bring Your Own Device)  :להלן("BYOD" )–  נטייה של עובדים להביא לארגון מכשירים

 ממוחשבים שבבעלותם. 

החשש מפני התקפות למערכות המחשוב ופגיעה במסד הנתונים מניעים ארגונים לפרוס פתרונות 

 הרשתות שלהם מפני התקפות סייבר פוטנציאליות.על נקודות הקצה ואבטחה כדי להגן על 

פתרון האנטי וירוס צפוי להשתלט על שוק אבטחת נקודות הקצה עם נתח השוק הגדול ביותר, 

פתרון של  ,טאבלטים. כמו כןלבשל הביקוש הגובר לפתרונות אנטי וירוס לטלפונים ניידים ו

תח בשינוי אופי אבטחת נקודות קצה ולהיות בעל שליטה במכשיר הקצה צפוי לשחק תפקיד מפ

 בארגונים יגדל.  BYOD-ככל שאימוץ ה 2020קצב הצמיחה הגדול ביותר עד לשנת 

)אותה  "(נורטון)להלן: " (Symantec limited )לשעבר  Norton LifeLock, חברת2018 לשנת נכון

נתח השוק הגדול ביותר בשוק הינה בעלת להלן(  19.6 בסעיף ורא –משווקת החברה בישראל 

מכלל השוק. אחריה נמצאות  15.2% -העולמי לתוכנות אבטחה וחלקה נאמד בשיעור של כ

, 6.6% -וכ 7.9% -עם נתחי שוק של כ IBM Corporation-ו Intel Corporation חברותה

  בהתאמה.

 נכון, 37% -כ של בשיעור נאמד נורטון של השוק נתח הפרטי לצרכן המידע אבטחת שירותי בשוק

 . 2018 לשנת

, אשר צפויה להמשיך ולצמוח, BYOD-כמו כן, לאור הגידול בשימוש בטלפונים חכמים ומגמת ה

הפלטפורמות של מכשירים ניידים הפכו יותר ויותר חשופות לתקיפות של פצחנים )האקרים(, 

דים שלהם. אי לכך, שכן הצרכנים מבצעים את רוב העסקאות שלהם באמצעות המכשירים הניי

בשנים האחרונות החלה מגמת עלייה בביקוש לאבטחת מידע לטלפונים חכמים אשר צוברת 

 תאוצה.

 BlackBerryאחת החברות המובילות בתחום האבטחה וניהול מידע לטלפונים חכמים הינה

Limited " :משווקת  החברה . צות הברית, חברת סייבר ציבורית הנסחרת באר"(בלקברי)להלן

בלקברי להלן.  19.5 סעיף ראו – טוריה המוגדרת בהסכם בין הצדדיםיאת מוצרי בלקברי בטר

מספקת, בין היתר, פתרונות סייבר לטלפונים חכמים אשר עוזרים לזהות את איומי הסייבר, 

 
 market-security-endpoint-release/global-https://www.grandviewresearch.com/pressראו  7

https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-endpoint-security-market
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מפני התקפות עתידיות, מספקים הגנה על קבצים וכדומה. חברות הנייד מגינים על המכשיר 

-ו AirWatch LLCוספות בתחום, אשר מוצריהן משווקים בין היתר בישראל, הינן מובילות נ

MobileIron Inc. 

תחזית, שאין ודאות כי המידע לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

ופרסומים  יתממשו ומבוססות על הערכות החברה על פי ניסיונההערכה, אומדן או מידע אחר, 

פוליטיים, -. ההשפעות בפועל עשויות להיות שונות, בעיקר כתוצאה משינויים גיאובנושא

 .שינויי רגולציה והשפעות כלכליות שונות

 החברה פעילות על הקורונה  וירוס השפעות בדבר עדכון .7.7

להתפשט התפרץ בסין נגיף הקורונה, אשר נכון למועד אישור הדוח, ממשיך  2020בחודש ינואר 

העולם, לרבות במדינות אסיה, אירופה ובישראל, ולעורר חוסר וודאות משמעותית. לאור  ברחבי

ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים בישראל וקיים חשש להתמתנות  האמור, חלה

שלא ניתן לחזות את משכה. כחלק מההתמודדות עם התפרצות  הפעילות הכלכלית הגלובלית

באזורים רבים בעולם, ובכלל זה בישראל צעדים  לימת התפשטותו, ננקטיםהנגיף וניסיון לב

וסגירת גבולות בין מדינות, ועוד,  המגבילים באופן משמעותי ניידות, התקהלות של אנשים

  כנגזרת מכך.

 חזרתו של מיתון עולמי, ככל שיקרה, עשויה להשפיע על הכנסותיה של החברה. השפעות אלה

 וי, בין היתר, בפגיעה במכירות של הלקוחות של החברה ו/או פגיעה במוסרעשויות לבוא לידי ביט

 התשלומים שלהם, העלולים להביא לירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה, וכן

 לפגיעה בשרשרת האספקה של הספקים של החברה, דבר העשוי לגרור למחסור במלאי ופגיעה

דה בהיקפי הפעילות הכלכלית בשל התפרצות הנגיף ככל שהירי במועדי האספקה של החברה.

אסיה, אירופה ובישראל, תימשך ו/או תתעצם, תגדל ההשפעה  ברחבי העולם, לרבות במדינות

 השלילית על הפעילות של החברה.

החברה שוקלת את האפשרויות העומדות בפניה למקרה שבו תתמשך ו/או תתעצם הירידה 

 בהיקף

התאמת מתכונת העבודה בהתאם לזמינות כח אדם. החברה פועלת  הפעילות הכלכלית כנ"ל, וכן

פי ההנחיות הנדרשות המתפרסמות מעת לעת ע"י רשויות המדינה בכדי להתאים את  על

המתפתח. אין בידיה של הנהלת החברה, בשלב זה, להעריך את מידת ההשפעה  התנהלותה למצב

אם וככל שאלה יימשכו, בטווח של המשך התפשטות הנגיף על פעילות החברה ותוצאותיה, 

 הבינוני והארוך. החברה תעדכן בהתפתחויות הרלוונטיות, ככל שיידרש.

 בתוצאות הפעילות ובתזרימי המזומנים מהותיתככל שהמפורט לעיל יתממש, תיתכן פגיעה 

ושחיקת ההון העצמי שלה. נכון למועד אישור הדוח, אין ביכולת  החברהמפעילות שוטפת של 

ריך את משך הזמן ו/או ההשפעות האפשריות של ההתפרצות על תוצאות פעילות החברה להע

 .החברה

ההשפעה של התפשטות וירוס ה"קורונה" על פעילות החברה הינה מידע צופה פני עתיד, 

, אשר מבוסס, בין היתר, על הערכות של החברה  -1968ניירות ערך, התשכ"ח  כהגדרתו בחוק

ומתבססות על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה אשר התממשותם אינה  נכון למועד דיווח זה

והנחיות הרשויות הרלוונטיות, אשר עשויות להשתנות מעת  וודאית ואינה בשליטת החברה

להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר ככל  לעת. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או

 ובעולם.  ת בארץשיחולו שינויים בהנחיות של הרשויות הרלוונטיו
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 פעילות תחומי לפי החברה עסקי תיאור – 'ג חלק

 אקסל סולושנספעילות תחום  .8

 הפעילות תחום על כללי מידע .8.1

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .8.1.1

מבוססי ושירותים של מוצרים הפצה ואינטגרציה  ,ייבואתחום פעילות זה כולל 

ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה 

, מוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי אינטרנט של דברים ואופטית אלחוטית ,קווית

("IOT" )2019 ,יוניהחל מיצוין כי . בישראלבעיקר , ושירותי ענן ת מידעאבטחשירותי ו, 

כמוצר מספקת שירותי ענן במסגרת מוצרים אחרים ולא כפי שעשתה בעבר החברה 

    .עצמאי

הטלקום בישראל כאשר בין לקוחותיה  חברותמ כמעט כלאת  משרתים חברהה מוצרי

הוט, פלאפון תקשורת בע"מ,  ,נמנות חברות מובילות כגון בזק, סלקוםשל החברה 

  ."(מפעילי הטלקוםביחד: " ,)להלן וחברות נוספות נטוויז'ין בע"מ, פרטנר 

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, מגבלות .8.1.2

רים ואישורים רגולטממשרד התקשורת וממכון התקנים החברה לפי הצורך, מקבלת 

 .ליבוא ושיווק מוצריה בישראל

 וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים .8.1.3

ניתן לראות צמיחה והתרחבות יחסית בתחום התקשורת, בין  90 -החל מסוף שנות ה

כפי שהוצג התפתחות ביחס למוצרים אלחוטיים והתפתחות הטכנולוגיה. לאור ההיתר 

בשנת מיליון משתמשים  4.9 -מספר משתמשי האינטרנט המהיר בישראל גדל מכלעיל, 

מהירות הגלישה גדלה באופן משמעותי  .2019מיליון משתמשים בשנת  6.6 -לכ 2010

מהירות הגלישה הממוצעת הייתה  2018בשנת  למיטב ידיעת החברה, בשנים האחרונות.

. השימושים בגלישה מגוונים ביט לשניה )לפי נתונים של חברת אוקלה( מגה  23.774

אחד  מהבתים בישראל חכמים וכוללים לפחות התקן 27%% – מבעבר, כך הרבה יותר

עצמאי וחלק באופן מחובר, ועשרות אחוזים צופים בטלויזה באמצעות האינטרנט, חלק 

של מפעילי התקשורת. הגידול בביקוש  "(סטרימינג)" הזרמת מדיהבאמצעות שירותי 

טרנט נתבים המאפשרים אינ –חב דורש מוצרים ושירותים מתקדמים לאינטרנט בפס ר

בפריסה טובה יותר, אביזרי  Wi-Fiמהיר יותר, התקנים בבית המאפשרים קליטה של 

IOT  כנה משלימים כגון שירותי סייבר.ושירותי תלמתקדמים בנוסף  

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו .8.1.4

המהפכה משפיעה על שווקי החברה מהפכת הפס הרחב עדיין בעיצומה. להערכת החברה 

  במספר מישורים:

שבה בעולם אך ניכרת מגמה  מגה 67המהירות הממוצעת של גלישה בישראל היא  .א

. השימושים המתקדמים בפס רחב גבוהות בהרבההגלישה עוברת למהירויות 

המחירים היורדים עקב התחרות מגמת מקיפים את כל האוכלוסיה בזכות 

לשדרג את ציוד  המפעילים. כל שדרוג טכנולוגי דורש מהלקוחותהמתעצמת בין 

  תם.יהאינטרנט בב
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 מגוונות בטכנולוגיות לענן התקנים יותר לחבר לקוח לכל מאפשר הגבוה הרחב הפס .ב

– Wi-Fi ,Zwave ,Zigbee ,Cellular ,Bluetooth המחירים ירידת. ועוד 

 . הטלקום מפעילי ללקוחות הטכנולוגיה את מנגישים הנגישה והקישוריות

 Bring Your Own רוחב הפס הגבוה בטלפונים הניידים בשילוב המגמה של .ג

Device (BYOD)  .אחת ההנחות המסוכנות ביותר כיום יוצרים איומים חדשים

ומכשירים ניידים אחרים שעובדים  iOS ם עליהם מותקנת תוכנתשמכשיריהיא 

על גבי  מידעהאפליקציות וה עודהינם בטוחים, ב קום העבודהמביאים עימם למ

מכשירים אלה נתונים תחת כמות הולכת וגדלה של מתקפות. כוח העבודה של 

נייד לחלוטין ויהיה זקוק לפתרון הגנת סייבר שמלווה אותו לכל  צפוי להיותהעתיד 

 .מקום

  י להשפיע מהותית על תחום הפעילותשינויים טכנולוגיים שיש בהם כד .8.1.5

 ,fiber -ו DSLוטכנולוגיות  נתבי רשתכגון , Broadband Gatewayלמוצרי ביחס 

, החלה בזק בניסוי בטכנולוגיות 2016בראשית שנת  )ד( להלן,8.2.2כהגדרתם בסעיף 

)טכנולוגיה המשתמשת בזוגות חוטי נחושת  G-fast-מתקדמות דוגמת טכנולוגיות ה

וסיבים אופטיים, המאפשרות להעברת נתוני תקשורת בקצבים גבוהים כתלות במרחק( 

, פרסה 2018. נכון לסוף שנת ג'יגה 1גלישה אולטרה מהירים של מאות מגה ואף  קצבי

משקי בית מיליון  1.5 -מבנים עם פוטנציאל לחיבור כ 100,000 -כבבזק סיבים אופטיים 

  ובתי עסק בישראל.

 אינטרנט שירותי בפועל סיפקה לא בזק, זה ח"דו למועד נכון החברה ידיעת למיטב

גם  ומחכה לאישור רגולטרורי.וסיבים אופטיים  G-fast-בהתבסס על טכנולוגיות ה

היא  זה ח"דומועד לנכון פרטנר נמצאת בתהליך של פריסת תשתית סיבים אופטיים ו

רשות התחרות אישרה  ,2019יוני בחודש  .בית משקי אלפי עשרותרסה תשתית בקרב פ

 להשקעה ,"Israel Broadband Company "(IBC)  -את המיזוג בין סלקום, קרן תש"י ו

ציע בשלב ראשון סלקום תחברת החשמל. , בשיתוף עם IBCבמיזם הסיבים,  של סלקום

משקי בית הנמצאים באיזורי הפריסה  150,000 -שירותי אינטרנט על גבי סיב ל

החברה מעוניינת להגדיל את תמהיל המכירות שלה ביחס למוצרי  .IBCהנוכחיים של 

Broadband Gateway  ולכן גידול  סיבים אופטייםאשר עתידים להשתמש בתשתית של

 .העסקיותה ילהשפיעה באופן חיובי על תוצאות הבפריסה של תשתית זו עושי

עלייה בביקוש , בשנים האחרונות, החלה מגמת בתחום הפעילות התוכנהביחס למוצרי 

זה שיעור  ח"דו)למיטב ידיעת החברה, נכון למועד  לאבטחת מידע לטלפונים חכמים

אנטי האבטחת ו נמוך משמעותית מול שיעור אבטחת המידע של טלפונים חכמים הינ

מערכות האנטי  מגבירה את פעילות ההפצה שלה של. לפיכך, החברה וירוס של מחשבים(

, במטרה לענות להלן(, בין היתר, לטלפונים חכמים )כפי שמפורט נורטוןוירוס של 

 . ביקושים אלהלולמגמות 

 בהם החלים והשינויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי .8.1.6

 כדלקמן: םהינ הלהערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות של

 .בתחום ברמה גבוהה מאוד הון אנושי בעל ידע מקצועי וטכנולוגי .א
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היכולת של החברה להתאים באופן אופטימאלי את מוצרי  – התאמת המוצר ללקוח .ב

 חותיה. לצרכי לקוהחברה 

היכולת של ספקי החברה לספק מוצרים איכותיים, ברמה  –ספקים מובילים  .ג

 בישראל.טכנולוגית מתקדמת המותאמים לדרישות מפעילי הטלקום 

 .עבודה מול מפעילי טלקוםב –וניסיון  עיד .ד

 תחום הפעילותבשינויים במערך הספקים וחומרי הגלם  .8.1.7

מושפע מאוד מהתפתחויות טכנולוגיות כך ספקים חדשים מציעים  IOT-תחום ה .א

 פתרונות חדשים וכן פתרונות זולים וזאת על חשבון איכות המוצרים.

 Madicoהחברה התחילה לשווק מוצרים ופתרונות של חברת  2018בשנת  .ב

  .להלן)ה( 8.2.2בתחום החומרה אחר כהגדרתה בסעיף  האמריקאית

 חברת של נתביה את לשווק החברה החלה 2020 של הראשון מהרבעון החל, כן כמו .ג

SagemCom ,מוצרי בתחום פועלת אשר Broadband Gateway  :להלן(

"SagemCom.)" להלן)ד( 8.2.2נוסף ראו סעיף  לפירוט. 

 בהם החלים ושינויים הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכניסה חסמי .8.1.8

 הכניסה העיקריים לפעילותה הינם:ככלל, חסמי להערכת החברה, 

והיכרות עם הטכנולוגיה  ניסיון קודםיומו של ידע מוקדם, ק – ידע וניסיון .א

 . המתקדמת של הלקוחות

 השימוש בכוח אדם מנוסה ומקצועי.  –ח אדםכ .ב

( 6)זמן הפיתוח של מוצר לפי דרישות מפעיל תקשורת הוא כשישה  –טכנולוגיה  .ג

חודשים ( 6). זמן הבדיקות הממוצע של מוצר חדש הוא כשישה בממוצע חודשים

  נוספים.

תוח שלהם יככל שהיצרן והיבואן גדולים יותר, עלויות הייצור והפ –יתרון לגודל  .ד

 .יותר נמוכות

מפעילים נוטים לבחור מוצר ופתרון ראשון ומעדיפים לא להחליף אותו  –ראשוניות  .ה

  בגלל המשאבים הגדולים הכרוכים בכך.

 ממשרד התקשורת וממכון התקנים ליבוא ושיווק בישראל.  –רים ואישורים רגולט .ו

 .להערכת החברה אין חסמי יציאה משמעותיים בתחום פעילות זה

 בו החלים ושינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה .8.1.9

 להלן.  8.8 לפרטים בדבר מבנה התחרות ראו סעיף

  ושירותים מוצרים .8.2

 הפצה ,ייבואבתחום הפעילות הינם ללקוחותיה  החברההשירותים שמספקת המוצרים ו

תחום הטלקומוניקציה, למבוססי טכנולוגיות מתקדמות ושירותים של מוצרים ואינטגרציה 

, מוצרים לתקשורת סלולארית, ואופטית אלחוטית ,תקשורת קוויתובכלל זה מוצרים לרשתות 

 . ושירותי ענן ת מידעאבטחשירותי ו( "IOT"מוצרי אינטרנט של דברים )
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 מוצרים אלו הן מוצרי חומרה ותוכנה ולהלן יפורטו מוצרים אלו בחתכים אלו: 

  תוכנהמוצרי  .8.2.1

מזרח ובצרפת בתורכיה, בלשוק הפרטי בישראל,   נורטוןמוצרי אינטגרציה והפצה של 

 כמפורט להלן: אירופה והפצת פתרונות הסייבר של בלקברי

מפיצה את שירותי אבטחת  החברה, 2016החל ממרץ  – ושירותי ענן אבטחת מידע .א

פתרון אבטחת החברה הינה המפיצה הרשמית של . נורטוןשל ושירותי הענן המידע 

 20-לשוק הפרטי, הן בישראל והן בלמעלה מ נורטוןהאינטרנט והאנטי וירוס של 

, מפיצה זה ח"דומדינות שונות )למעט מפעילים בינלאומיים(. כאשר, נכון למועד 

 , טורקיהבישראל נורטוןשל ושירותי הענן את מוצרי אבטחת המידע  החברה

 במודל נורטוןשל  ושירותי הענן המידעמשווקת את שירותי אבטחת  החברה. ורוסיה

B2B2C (. בישראל, שירותי אבטחת שמוכרים לצרכנים לעסקים שמוכרים )עסקים

מפעילי סלולר וכן לחברות אשר משווקות להמידע משווקים למפעילי אינטרנט ו

לפרטים נוספים ראו במסגרת השוק הקמעונאי.  ושירותי ענן שירותי אבטחת מידע

 להלן.  19.7 -ו 19.6סעיפים 

הינה בעלת זיכיון של  החברה, 2016החל מדצמבר  – אבטחת מידע לארגונים .ב

הפצת פתרונות ניהול ואבטחת מידע לטלפונים חכמים לבלקברי לאינטגרציה ו

פעילות ארגונים גדולים. לביטוח ולחברות לעסקים, אשר נמכרים לחברות פיננסים, 

 זו מבוצעת באמצעות אינטגרטורים אשר מתקשרים מול לקוחות הקצה. 

 להלן. 19.5 לפרטים נוספים ראו סעיף

  – חומרהמוצרי  .8.2.2

הפצה ואינטגרציה של מוצרי תקשורת מתקדמים לעסקים, הפצה של מוצרי ייבוא, 

Internet of Things (IOT ), הפצה של מוצרי בית חכם, 4תקשורת נתונים מבוססים דור 

 :כולל החומרהמוצרי תחום ; ועיר חכמה

בשיווק והפצה של ציוד רשת החברה , עוסקת 2015החל משנת  – ציוד רשת עסקי .א

, הכולל: "(D-Link)להלן: " .D-Link International Pte Ltdעסקי תוצרת חברת 

, נתבים (Switch -המחבר בין צמתים שונים ברשתמחשבים רכיב ברשת ) מתגים

, (Firewall -מערכת לניטור וחסימת התקשרויות בלתי רצויות) עסקיים, חומות אש

התקן אלקטרוני ממוחשב המבצע את התקשורת האלחוטית בין ) נקודות גישה

צא וכיו (Wireless Access Point –המחשבים השונים כדי ליצור רשת אלחוטית 

 שירותי האחריות והתחזוקה, כלפי לקוחות הקצה, חלים על המפעילים. .בזה

בשיווק והפצה של נתבים החברה , עוסקת 2016החל משנת  – נתבים סלולריים .ב

 4סלולריים, נתבים אשר מספקים אינטרנט עסקי וביתי על גבי תשתית דור 

מגה ביט ללא צורך בטכנאי או בשקע תשתית ייעודי, לחברות  150במהירות עד 

. D-Linkניהן יחברות, במספר  סלולר בישראל. הנתבים הסלולריים הינם תוצרת 

מבצעת התאמות לנתבים הסלולריים על מנת שיותאמו לצרכן הישראלי.  החברה

 שירותי האחריות והתחזוקה, כלפי לקוחות הקצה, חלים על המפעילים.

, עוסקת החברה 2016החל משנת  – מחוברחכם וובית  (IOTאינטרנט של הדברים ) .ג

 ,ומחובר שיווק חיישנים חכמים, אביזרי חשמל חכמים ורכיבי בית חכםגם ב
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תקשורת חברת הפעילות, על ידי שיתוף פעולה עם תחום המשווקים במסגרת 

מגוון של מוצרים בתחום האינטרנט של לחברה מובילה בישראל ולקוחות נוספים. 

 , כגון חיישנים לבית חכם, טכנולוגיה לבישהמשותף הדברים, מוצרים פרי פיתוח

, מצלמות וכד'(אוסף של אביזרים אלקטרונים, כגון חיישנים, מצלמות, מסכים )

 וכדומה. Wi-Fi, ציוד גישה  חכמות, תאורה חכמה

  Broadband Gateway מוצרי .ד

נתבי כגון , Broadband Gatewayאינטגרציה והפצה של מגוון רחב של מוצרי 

אינטרנט הכניסה לעולם ההמהווים את שער  fiber -ו DSLוטכנולוגיות  רשת

בעיקר למפעילי בתחום זה הן מכירות הפרטיים. ם ויעסקילקוחות מהיר לה

משמשת כמפיצה של נתב אינטרנט החברה  .(עודתקשורת )בזק, סלקום, פרטנר ו

שירותי האחריות והתחזוקה, כלפי  בדרך כללכאשר  D-Link חברתמהיר תוצרת 

 D-Linkלהפצת נתב  בלעדיות לחברהלקוחות הקצה, חלים על המפעילים. 

מייצר עבור  D-Linkשל  המפעל .)למעט להוט( למפעילי התקשורת בישראל

לנתבי פס רחב. תוכנה זו כוללת תכונות ודית עיינתבים בהתאם לתוכנה החברה 

כן, בהמשך לאמור -כמו .עודוכגון חיישן אוטומטי, מערכת ניהול מרחוק, אבטחה 

 החל SagemCom חברת של נתביה את לשווק החלה החברהלעיל,  8.1.7בסעיף 

 מהיר אינטרנט נתב של כמפיצה משמשת החברה, 2020  לשנת הראשוןמהרבעון 

 אחריותה שירותי, D-Linkלנתב של חברת  כאשר בדומה SagemCom תוצרת

פקטו -לחברה בלעדיות דה, יחולו על המפעילים. ההקצ לקוחות כלפי והתחזוקה

, המפעל של בנוסף למפעילי התקשורת בישראל. SagemComלהפצת נתב 

SagemCom .ייצר עבור החברה נתבים בהתאם לתוכנה ייעודית לנתבי פס רחב 

. בנוסף וסלקום בזק ןבתחום הפעילות הינ החברהשל  יםהעיקרי ותהלקוח ,כיום

נתבים לחברות אשר משווקות אינטרנט במסגרת  החברהמספקת  ,וסלקום לבזק

 .השוק הסיטונאי

נתב בסיס ונתב  – Broadband Gateway משווקת שני סוגי נתבי החברה

פרימיום. היתרון העיקרי של נתב הפרימיום, בהשוואה לנתב הבסיס, הינו היכולת 

לתמוך במספר רב של מכשירים דיגיטליים )מחשבים, טאבלטים, טלפונים חכמים 

 Internet Protocol-, וכן, היכולת לתמוך בטכנולוגיית הבבת אחת (בזה צאוכיו

Television  (IPTV ,) טכנולוגיה שנועדה להעביר שירותי טלוויזיה דיגיטליים על

  בסיס תשתית אינטרנט של פס רחב.

הינו שוק הנתון לתנודתיות הנובעת משיקולי  Broadband Gatewayשוק מוצרי 

תקציב, קצב החלפת המוצרים בידי לקוחות הקצה, שיפורים טכנולוגיים, שיקולי 

 ."בוכיוצתחרות אסטרטגיים, תלות בספקי מפתח 

 בייצור אוטומטי  הגנת חומרה ישירותמערכת  .ה

 סלולרמכשירי של הגנה פיזית על פתרון מלא החברה משווקת  2018 תהחל משנ

מגן למסך מכשיר  ישירותמערכת באמצעות  המכשיריםלנקודות מכירה של 

של חברת  האמריקאית ProtectionProחטיבת מטי תוצרת ובייצור אוטהסלולר 
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Madicoשמנהל את המכונות בנקודות המכירה, ייעודי  . הפתרון כולל שרת

מוגן כאולטרה ציפוי גמיש  יםשמשמש אפליקציה לניהול המכונות וחומרי גלם

 המיוצר בהתאם לצורה ולגודל הטלפון הסלולארי של( Madico חברת פטנט )של

 להלן. 19לפרטים נוספים ראו סעיף  .הלקוח

 הינם מוצרי חומרה אחר, לעיל )ה( -ו,)ב( )א(8.2.2 סעיף)המוצרים המופיעים ב 

והם  ,Broadband Gateway -ו מחוברחכם ו ובית IOT חומרה מוצרי אינםאשר 

 "(.חומרה אחרייקראו יחד להלן: "

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .8.3

 אשר או) הפעילות המהוות בתחום ושירותים מוצרים מקבוצת ההכנסות אודות פרטים להלן

 : 7201 -ו 2018 ,2019 שניםבגין  החברה הכנסות מסך יותר או 10%( היוו

 חדשים מוצרים .8.4

בהתאם לצרכי הן והוספת מוצרים חדשים החברה פועלת באופן מתמיד לשיפור מוצריה 

באופן שוטף בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות. החברה משיקה הן והשוק לצורכי לקוחותיה ו

להלן ומוצר חדש של  10 ת בסעיףוהמפורט ותההשקעלמעט בתחום הפעילות.  מוצרים חדשים

 מוצר זה אין לחברה מוצר מהותי חדש או ח"דון למועד ונכלהלן,  19.8 החברה כמפורט בסעיף

  .מהותיות פיתוח בהוצאות הכרוך חדש

  לקוחות .8.5

 , מפיציםמול לקוחות עיסקיים )בעיקר מפעילי טלקום התקשרויות בתחום הפעילות נעשות

 Purchase) הזמנות רכש באמצעות בעיקר בדרך של הזמנות נקודתיותואינטגרטורים( וזאת 

Orderמול לקוחות מזדמניםמתבצעות מיעוט ההתקשרויות . בעיקר מול לקוחות קבועים( ו .

 ,כל הזמנה. מחוץ לישראלמפעילותה הינו וחלק זניח  פעילותה של החברה היא בישראלעיקר 

 ומועדי תשלום ותנאיה, תנאי כוללת את סוגי המוצרים הנדרשים, כמויותיהם, מחירם ,כאמור

שירותי הדרכה, שירותי תמיכה טכנית, ללקוח  תבחלק מההתקשרויות החברה מספק. משלוח

תקופת האחריות במסגרת . ה, שיפוי, ושירותי תיקון ואחריותערבות להבטחת התחייבויותי

החברה רשאית לספק  ,ממועד האספקה או השימוש ,(חודשים 15-ל 12בין בדרך כלל נעה אשר )

פדיון אחריות חלף תקופת האחריות החברה מספקת  ,לרוב .מוצר חלופי במקום מוצר פגום

. לשווי הפדיון כאמורעד "פיצוי" המגלמת  עלות(מוצרים עודפים ללא או הנחה על מחיר מוצריה )

 
 .לעיל )ה( -, )ב( ו)א(8.2.2 סעיף אולפירוט אודות מוצרי חומרה אחר, ר 8
 ג(. )8.2.2 סעיף או, רמחוברחכם ו ובית IOTירוט אודות לפ 9

 (.)ד8.2.2 סעיף אור ,Broadband Gateway מוצרילפירוט אודות  10

 )פרופורמה( 2017 2018 2019 קבוצת מוצרים
שיעור מסך  ח"שאלפי 

הכנסות 
 החברה

שיעור מסך  ח"שאלפי 
הכנסות 
 החברה

שיעור מסך  ח"שאלפי 
הכנסות 
 החברה

 10% -פחות מ 14% 7,286 18% 8,118 8חומרה אחר 
 

 ובית IOT חומרה
 9 מחוברחכם ו

 10% -פחות מ 31% 16,282 56% 24,658
 

מוצרי 
Broadband 

Gateway10  

5,479 12% 20,447 39% 18,738 72% 

 20% 5,230 16% 8,459 14% 6,373 מוצרי תוכנה
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מותנות בהיקף רכישות. פדיון אחריות זה נקבע מראש במסגרת מו"מ מול לקוחות החברה וככלל 

. , בהתאם למקרהיום 120 -כ עדשוטף + תנאי אשראי של ללקוחותיה עשויה להעניק החברה 

לחלק יצוין, כי  .ארוכות טווח בהמשךמכירות מזדמנות מטבען עשויות להתפתח לעסקאות 

 קיימים הסכמי מסגרת הכוללים את עיקר תנאי ההתקשרות.מלקוחותיה הקבועים של החברה 

במקרים מסויימים החברה, בשיתוף פעולה עם אינטגרטורים או ספקים, ניגשת למכרזים להפצת 

. בכפוף לתנאי בביטוח סיכוני אשראי יםמבוטחשל החברה חובות הלקוחות מ חלקמוצריה. 

על סטואציה שבמסגרתה הלקוח לא מסוגל לשלם את החוב  , בין היתר,הפוליסה, ביטוח זה חל

קיימת מחלוקת )כגון פשיטת רגל( אך לא חל על סיכסוכים עסקיים בין הצדדים אשר במסגרתם 

 החוב.על סכום 

שירותי האחריות והתחזוקה שמכאן  קשרת ישירות מול לקוחות הקצה,תככלל החברה איננה מ

    .אשר בהם החברה תומכת הרלוונטייםכלפי לקוחות הקצה, חלים על המפעילים 

  :10%עולה על בגינם החברה לקוחות החברה אשר שיעור הכנסות להלן פרטים אודות 

 שיעור הכנסות מסך הכנסות החברה 
 2019 לקוח

 
 2017שנת  2018שנת 

 )פרופורמה(
 33% 53% 60% בזק  -1לקוח מהותי 
 44% 24% 13%  פרטנר -2לקוח מהותי 

 

. ההתקשרות מבוצעת באמצעות חומרהמוצרי מכירת  בגין הןמבזק ופרטנר עיקר ההכנסות 

ובמסגרת הסכמי מסגרת  כוללות תנאים סטנדרטיים של הזמנות רכשה לחברה הזמנות רכש

   .שאינם מחייבים את הלקוחות לרכישה כלשהי

  .כלקוחותיה לחברה תלות בבזק ובפרטנרלאור היקפי הפעילות האמורים 

 והפצה  שיווק .8.6

החברה משווקת את מוצריה בעיקר למפעילי טלקום, מפיצים גדולים זה,  ח"דונכון למועד 

החברה אינה משווקת את מוצריה לצרכן הפרטי שכן זה נעשה  ואינגרטורים של אבטחת מידע.

 על ידי לקוחותיה האמורים.

קמפיינים עם ב)כגון השתתפות בכנסים ו החברה מקדמת מכירות באמצעות תקציבי שיווק

מוצרי ספקיה החברה את של החברה, משווקת מפעילויות השיווק כחלק  .מפעילי הטלקום(

החזר הוצאות בגין פעולות השיווק כגון פרסום באינטרנט ובמוקדי במקרים שונים ומקבלת 

 מכירה.

לחברה אין תלות למעט תלות של החברה במפעילי הטלקום במסגרת שיווק והפצה של מוצריה, 

כן, לפרטים בדבר הסכם הפצה מהותי של -כמועושה שימוש. באמצעי שיווק כזה או אחר בו היא 

לצורך מתן זכות הפצה בלעדית  ,בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה ,מפיץ צד ג'החברה עם 

 להלן. 19.9של החברה, ראו סעיף  ProtectionProלמפיץ של מוצרי 

 

 הזמנות צבר .8.7

מורכב ברובו ממוצרים של , 2019 -ו 2018בדצמבר,  31לימים לגבי מוצרי חומרה, צבר ההזמנות 

 אשר מאופיינים בזמני אספקה ארוכים יותרמחובר חכם וובית ( IOT) אינטרנט של הדברים

למפעילי מסופקים בעיקר  ,. יתר מוצרי החומרההחומרהמאשר יתר מוצרי  )כמספר חודשים(

  .חודשיים(-חודשצר )עד קזמן האספקה של מוצרים אלה הינו הטלקום הגדולים ולרוב 



 

 
18 

 -בכ הפעילות בתחום החברה של ההזמנות צבר הסתכם ,2019 -ו 2018בדצמבר,  31לימים  נכון

  ., בהתאמהמיליוני ש"ח 13 -בכו ש"חמיליוני  17

 

  30 ליוםהמתייחס למוצרי חומרה  הפעילות בתחום ההזמנות צבר התפלגות אודות פרטים להלן

  :(ש"ח)במיליוני  2020, באפריל

 30/4/2020צבר נכון ליום  

 8.6 2020 שני רבעון

 4.1 2020 שלישי רבעון

 12.7 סה"כ

אלא אספקת המוצרים הינה מיידית או על  אין לחברה צבר הזמנות ,ככלל ,לגבי מוצרי תוכנה

  בסיס חודשי מתחדש. 

 תחרות .8.8

 . מתאפיינת בסביבה תחרותית גבוהההפעילות פעילות החברה בתחום 

   :תוכנהמוצרי  .א

הן רבים אבטחה מתקדמים בארץ ובעולם משווקים מוצרי  – אבטחה מתקדמים מוצרי ( 1)

 של החברה הינםאבטחה הגדולים של מוצרי ההמתחרים . לעסקיםהן לשוק הפרטי ו

McAfee ,Kaspersky, ESET, NOD32 על ידי מפיצים  ים אלה משווקיםרמוצ ., ואחרים

בישראל הרשמי  מפיץההחברה הינה  ,נורטון. ביחס למוצרי לאומייםשונים מקומיים ובינ

החברה משווקת מוצרים אלה באמצעות )בעיקר באירופה(. בעולם מדינות  20-למעלה מוב

לחברה אין את היכולת להעריך את  שיתופי פעולה עסקיים שונים ומגוונים.נעזרת במפיצים ו

 .משמעותיהינו  , ביחס למתרים,אולם להערכת החברה חלקה בשוק זה חלקה בשוק זה

החברה הינה בעלת זכיון  שוק תחרותי עם עשרות מתחרים. –אבטחת מידע לארגונים ( 2) 

חברות . להפצת פתרונות ניהול ואבטחת מידע לטלפונים חכמים לעסקים של בלקברי

 ,Microsoft :בין היתר בישראל, הינן ,מובילות נוספות בתחום, אשר מוצריהן משווקים

AirWatch LLC ו-MobileIron Inc.  להעריך את חלקה בשוק זה.לחברה אין את היכולת 

 להערכת החברה חלקה בשוק זה אינו זניח. 

  :חומרהמוצרי  .ב

 לוסנט-אלקטל, (Cisco) סיסקו ,Netgear  ,Belkinכגון ,מתחריםמאות בתחום החומרה יש 

של החברה יתרון תחרותי  Sagemcom -ולנתבי ה D-Link -החברה סבורה כי לנתבי הועוד. 

בין היתר בזכות תכונות שונות כגון חיישן אוטומטי, מערכות ניהול מרחוק, אבטחה  וזאת

  לחברה אין את היכולת להעריך את חלקה בשוק זה.ועוד. 

בעיקר האינטרנט הרחב  - Broadband Gatewayמוצרי בהחברה העיקריים של מתחריה 

, T&Wהייטס טלקום, , Vtech כגון (Customer premises equipment)  ציוד קצהספקי 

ADB ,ודיוקדססיסקו, טכניקולור, א (AudioCodes) . לחברה אין את היכולת להעריך את

 להערכת החברה חלקה בשוק זה אינו זניח. חלקה בשוק זה.

בעיקר התחרות במערכת שירותי הגנת חומרה בייצור אוטומטי הינה למיטב ידיעת החברה, 

 שמשווקת בישראל ע"י חברת מומדיה. Zaggמול חברת 
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כוח האדם האיכותי באמצעות הינן ת עם התחרות והשיטות העיקריות של החברה להתמודד

עם רכי לקוחותיה ועבודה אינטנסיבית והבנת צ, שמירה על רמת תחרותיות גבוההבחברה, 

 החברה. הקצה ללקוחותו השוק לדרישותוהמוצרים  השירותים התאמתלצורך לקוחותיה 

. איכות רמת על שמירהו הגבוה(, זמינות Time To Market) לשוק מהירהמקפידה על הוצאה 

 זכות' ג לצד ניתנה מכוחו הסכם לפי החברה על ותחול השיכול תחרות מגבלת אודות לפרטים

 .להלן 19.7 סעיף ראו –( י"במב) נורטון עם הסכם על להתמחר

 עונתיות .8.9

 .  בעונתיות פעילות החברה אינה מאופיינתככלל 

 ייצור כושר .8.10

 ,זה, החברה אינה מפעילה מערך ייצור עצמאי, אלא מתקשרת עם יצרנים ח"דונכון למועד 

 בתחום פעילותה. רכישת מוצרים ושירותים ספקים וקבלני משנה לצורך 

 

 בכללותה החברה לפעילות הנוגעים עניינים תיאור –' ד חלק

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .9

שטח כולל של שוכרת  טלקום אקסל. טלקום החברה פועלת ממשרדיה של אקסלזה,  ח"דונכון למועד 

 במושב בני עטרות( מ"ר 63בשטח של  מלאישל ומחסן  , מעבדה)המשמש כשטח משרדים מ"ר 361-כ

בין  .2020לחודש דצמבר  עדהינו תוקף הסכם השכירות . בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה 'צד גמ

לחברה שירותים בכל  טלקום נחתם הסכם שירותים לפיו תעניק אקסל טלקום החברה לבין אקסל

לפרטים הקשור לשימוש במשרדיה, באחזקתם, וכן בשימוש במתקנים ובריהוט המצוי בהם, וכיו"ב. 

 . עילל 2.7 נוספים ראו סעיף

 ופיתוח מחקר .10

תוכנה וחומרה  ,ף פעולה עם החברהובשית ,, ספקי החברה מפתחיםשל החברה במסגרת מתן השירותים

 1 -כ השקיעה החברה 2017 שנת של הרביעי הרבעון במהלך .בהתאם לדרישותיהם עבור מוצריהם

  .2017 שנת בסוף שהתקיימהבמסגרת השקת מוצר  ,לקוח דרישות לפי חומרה מוצר בפיתוח"ח ש מיליון

בפיתוח של שרת שיסייע לה  ש"חמיליון  0.5 -השקיעה החברה כ 2019במהלך הרבעון הראשון של שנת 

  .והכירה בעלויות הפיתוח הנ"ל כנכס בלתי מוחשי בפעילות התוכנה

 מול אינטגרציה שרתמיליון ש"ח בפיתוח  0.1 -השקיעה החברה כ 2019במהלך החציון השני של שנת 

 .נורטון של הרישונות שירות מול סלקום לקוחות של לאקטיבציה סלקום מערכות

 נתב פיתוח, SagemCom חברת עם בשיתוף, החברה, השלימה 2019במהלך החציון השני של שנת 

 מיליון ש"ח. 0.9 -עלות הפיתוח הינה כ .סלקום של האופטים הסיבים לשירות

, מוצר נלווה לנתב עבור פתרון אבטחה שצפוי 2019לפתח במהלך החציון השני לשנת  החלההחברה 

 מיליון ש"ח. 0.2 -הינה כ 2019בדצמבר  31 -עלות הפיתוח שנצברה נכון ל .2020להיות מושק בסוף 

להגדיל את מגוון סל המוצרים שהחברה מספקת ללקוחתיה הפיתוחים הנ"ל מאפשרים לחברה 

להרחבה אודות הנכסים הבלתי מוחשיים  מוצריה לאורך זמן למפעילי התקשורת.להמשיך למכור את ו

 .2019בדצמבר  31ליום  של החברה לדוחות הכספיים 8 ראו ביאורשל החברה 
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 מוחשים לא נכסים .11

וכן פיתוים שונים אותם פיתחה מסחרי  ,נכסי הקניין הרוחני של החברה כוללים ידע עסקי, מקצועי

 אשר משמש את החברה בפעילותה בתחום הפעילות. החברה 

  .זה אין לחברה פטנטים רשומים על שמה ח"דונכון למועד 

 אנושי הון .12

  – הארגוני המבנה תיאור .12.1

 זה:  ח"דולהלן תרשים המבנה הארגוני של החברה, נכון למועד 

 

 

 

 

 

 

 חברהה עובדינושאי המשרה ו מצבת .12.2

 2017לכל אחת מהשנים  של החברההמיוחסים לתחום הפעילות להלן נתונים בדבר מצבת העובדים 

  : 2019-ו 2018, 

 *2017 2018 2019 תחום עיסוק

 4 5 5 הנהלה ומטה

  מחלקה טכנית

 ומכירות

11 9 4 

 8 14 16 סה"כ

 
 . הרלוונטיות בתקופות טלקום אקסל אצל שהייתה כפי אקסל פעילות את משקפים הנתונים* 
 

  בעובדיםבאנשי מפתח ותלות  .12.3

 להלן.  23 ראו סעיף, לפרטים נוספים החברה "לבמנכ תלותלחברה 

 והדרכה אימונים .12.4

חלק מעובדי החברה עוברים הכשרות  ,החברה עורכת מעת לעת הדרכות לעובדיה. בנוסף

 מתאימות.

 תכניות תגמול לעובדיםו הסכמי העסקה .12.5

עובדי החברה מועסקים על פי תנאים שנקבעים בחוזים אישיים, בהתאם להחלטת הנהלת 

העובדים זכאים לשכר ולתנאי עבודה ותנאים סוציאליים מקובלים ו/או על פי דין ו/או החברה. 

 על פי יעדים עובדי החברה זכאים לעמלות בגין מכירותחלק מ ם.לפי הקבוע בהסכמים אישיי

  .שנתיים ו/או בונוסים

בהסכמי העסקתם של עובדי ומנהלי מכירות נכללת הוראה בדבר זכאות העובד לתוספת , כמו כן

 (.שאינן נחשבות לחלק משכר הבסיס)עמלות 

 מנכ"ל

 סמנכ"ל כספים

 כספים שיווק  טכנית 

סמנכ"ל 
 טכנולוגיות
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העובדים  כלזה  ח"דונכון למועד . וטלפון נייד רכב צמודלחלק מעובדי החברה  מעמידההחברה 

  .1963–ם, התשכ"גלחוק פיצויי פיטורי 14חתומים על סעיף  בחברה

 

 * חומרי גלם וספקים .13

 החברה מתקשרת עם מספר קבלני משנה ויצרנים המספקים לה את מוצריה בהתאם לדרישות החברה.

היצרנים, על פי רוב, אחריות לטיב ממקבלני המשנה או  ,בהתאם לתנאי ההתקשרות, ניתנת לחברה

 . המוצרים

החברה משלמת  ,התקשרויותיה עם ספקיםבחלק מיות נעשות בדרך של הזמנות רכש. ותקשרהרוב ה

באותם המקרים בהם החברה לא משלמת עם קבלת מקדמה ויתרת התשלום משולמת עם קבלת הציוד. 

  יום.  90אשראי של עד קבל החברה נוהגת ל, הציוד

ספק עיקרי של הינן  (IOT -שהינה ספק מוצרי ה) טק זואי שנזן ,נורטון, Link-D תוחברהמ אחת כל

או לחילופין במקרה  עם מי מהםאשר החברה מעריכה כי במקרה של הפסקת ההתקשרות  החברה

במוצרים של ספק אחר, יהיה עליה הרלוונטי תהיה מעוניינת בעתיד להחליף את מוצרי הספק שהיא 

אשר לא ניתן החדש, הכרוך בזמן ובהשקעות כספיות  הספקלעבור תהליך של אפיון והטמעה מול 

החברה כמו כן,  .ים אלהלהעריך בשלב זה. לאור האמור לעיל, החברה סבורה כי יש לה תלות בספק

תהיה  SagemCom ,לעיל 8.1.7 בסעיף כאמור, SagemComם התחלת השיווק של נתבי ע צופה כי

   .בולחברה תלות להיות  העשויאשר  פק עיקרי של החברהס בעתיד

  ,%51 ,15% הינםמתוך כל קניותיה  Link-Dשל החברה מ  11הקניותשיעור  7201 -ו ,2018 ,2019 בשנים

 מתוך כל קניותיה נורטוןשיעור הרכישות של החברה מ 2017 -ו ,2018 ,2019 בשנים בהתאמה., 66% -ו

 ,2019 בשניםלן. לה 19.4סעיף ראו  Link-Dלגבי  לפרטים נוספים , בהתאמה.7% -ו ,6% ,9% הינם

, 1% -ו 19% ,48%   הינםקניותיה  מתוך כל טקזואי שנזן משיעור הרכישות של החברה  2017 -ו ,2018

בהיקף  SagemCom -זה, החברה טרם החלה לרכוש את נתבי ה ח"דוהואיל ונכון למועד  בהתאמה.

  .SagemCom -את שיעור הרכישות של החברה מ בשלב זה , אין אפשרות להעריךמשמעותי

תלות  לחברה לא קיימת להערכת החברהכאמור לעיל,  SagemCom -ו זואי ,נורטון ,Link-Dלמעט 

  .אחרים בספקים

  .הרלוונטית הבתקופמשקפים את פעילות אקסל כפי שהייתה אצל אקסל טלקום  2017 לשנתביחס הנתונים * 

 חוזר הון .14

בהתאם לדוחות כספיים פרופורמה ו, 2019, בדצמבר 31 ליום ההון החוזר בהתאם לדוחות הכספיים

  בהתאמה., אלפי ש"ח 4,278 -ו 3,413 , 1,036  שלעומד על סך  2017בדצמבר  31 ליום

 .הרלוונטית המשקפים את פעילות אקסל כפי שהייתה אצל אקסל טלקום בתקופ 2017 ביחס לשנתהנתונים * 

 החברה מזמינה מלאי בהתאם להזמנות קיימות וצפי הזמנות לפי שיקול דעת הנהלת החברה.  – מלאי

ימי . יום 120 -כ עדשוטף + עשויה להעניק ללקוחותיה תנאי אשראי של  החברה – אשראי לקוחות

 ימים.  61  -הינם כ 2019 -ו 2018לקוחות ממוצעים לשנים 

 אשראי 2 מהותיוביחס ללקוח יום  60 + אשראי הלקוחות עומד על שוטף ,1 מהותיללקוח ביחס 

  .יום 123 + הלקוחות עומד על שוטף

 
 . כמופיע בדוחות הכספיים של החברה שיעור הקניות מספקים במסגרת עלות המכרבמדובר  11
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 קבלת עם משלמתבהם היא לא מקרים הבאותם אשראי הספקים שמקבלת החברה  –אשראי ספקים 

 .ימים 70  -על כ ועמד 2019 -ו 2018 לשניםממוצעים  ספקים אשראי ימי. יום 90 עד הינו הציוד

  השקעות .15

 . זה, אין לחברה פעילות השקעה מהותית ח"דונכון למועד 

  מימון .16

 יםומהסכמי פקטורינג עם תאגיד העצמאייםממקורותיה  פעילותהעיקר  את מממנתהחברה  .16.1

שנלקחו למימון פעילותה של  בתוקף לא קיימות הלוואותזה,  ח"דונכון למועד . יםבנקאי

  להלן. 16.6והלוואה במפורטת בסעיף  , למעט יתרת פקטורינגהחברה

 מסגרות אשראי .16.2

 .תמהותישאינה  מסגרת אשראילחברה יש זה,  ח"דונכון למועד 

וכן בהסכם לקבלת מסגרת אשראי מול  פקטורינג מיבהסכהחברה  התקשרות בדבר לפרטים

 .זה 16סעיף  ראו ,תאגיד בנקאי

  אמות מידה פיננסיות .16.3

המידה  ת, היא כפופה לאמויםבנקאי יםהתקשרות החברה בהסכמי פקטורינג עם תאגידכחלק מ

של החברה, כאשר אי הכספיים העתיים יבחנו על בסיס הדוחות ישר , אהפיננסיות כדלקמן

 :אירוע הפרהעמידה באמות המידה הפיננסיות כאמור מהווה 

נכון  .20% -לא יפחת בכל עת מ )*(מסך כל המאזן המוחשי )*(שיעור ההון העצמי המוחשי .16.3.1

 2020באפריל  27למרות האמור, ביום   .11% -עומד על כ ,שיעור זה 31.12.2019ליום 

שלא לנקוט החברה קיבלה כתב ויתור מהבנק לפיו הבנק הסכים, באופן חד פעמי, 

 שהחברה לכךבצעדים כלשהם נגד החברה עקב הפרת אמות המידה הפיננסיות, בכפוף 

 .ואילך 31.12.2020באמות המידה הפיננסיות החל מהדוחות הכספיים ליום  תעמוד

( בניכוי חלויות )*()לרבות פקטורינג )*(היחס בין החוב הפיננסי לזמן קצר –יחס הון חוזר  .16.3.2

בתוספת פקטורינג לא  )*()ככל שקיים(, לבין הון חוזר תפעולי )*(שוטפות של חוב לזמן ארוך

 .33% -שיעור זה עומד על כ 31.12.2019נכון ליום  .85%יעלה בכל עת על 

 - לעניין זה)*( 

, מסחר  סימני, פטנטים,  יוצרים זכויות,  מוניטין כגון) מוחשיים לא נכסים בניכוי עצמי הון -"מוחשי עצמי הון"
 לגוף החברה השהעמיד שהוא וסוג מין מכל הון שטרי או/ו חוב שטרי או/ו הלוואות ובניכוי'(, וכדו מסחריים שמות

 אותן את שהעמיד מי ידי ועלהחברה  ידי על, הבנק כלפי נחתמו לגביהן בעלים הלוואות ובתוספת, הקשורה בקבוצה
 . הבנק על מקובל שנוסחם(, subordination) נחיתות כתבי, בעלים הלוואות

  סימני, פטנטים, יוצרים זכויות, מוניטין כגון) מוחשיים לא נכסים בניכוי החברה של המאזן סך  -"מוחשי מאזן"
ה החברה שהעמיד שהוא וסוג מין מכל הון שטרי או/ו חוב שטרי או/ו הלוואות ובניכוי'(  וכד מסחריים שמות, מסחר

 . הקשורה בקבוצה לגוף
החברה  של וההתחייבויות החובות כל סך – בהתאמה מתייחסים אליו מועד לכל ביחס - "קצר לזמן פיננסי חוב"

 זה ובכלל, סוגיו כל על ח"מאג הנובעים( 2)  וכן; אחרים פיננסיים ומוסדות לבנקים( 1: )בלבד ישירים, קצר לזמן
 בקבוצה מגוף  שנתקבלו הלוואות בגין( 3) וכן; להמרה ח"ואג( notes) חוב תעודות(, straight bonds) סטרייט ח"אג

, הלוואות אותן את שהעמיד מי ידי ועל התאגיד ידי על, הבנק כלפי נחתמו לגביהן בעלים הלוואות למעט) הקשורה
 מצדדים שנתקבלו הלוואות בגין( 4) וכן(; הבנק רצון לשביעות הוא שנוסחם( subordination) נחיתות כתבי

 הכלכלית שהתוצאה או, חבות נטילת של אופי בעלי ושהינם אחרת בדרך שגויסו סכומים בגין או כלשהם שלישיים
 חייבים חובות של ניכיון או ממכירה כתוצאה שנתקבלו סכומים בגין( 5) וכן; חבות נטילת היא שלהם

(receivables) ,המוכר אל חזרה המאפשרים בתנאים, אחרים פיננסיים נכסים או שטרות, חשבונות (recourse) 
[; האמורים האחרים הפיננסיים הנכסים או השטרות, החשבונות, החייבים חובות של במועד פרעון אי של במקרה]

 -  והכול; החשבונאות כללי לפי קצר לזמן פיננסי כחוב ושמוגדרים אחרות בעסקאות שגויסו סכומים בגין( 6) וכן
 .בהתאמה מתייחסים אליו במועד המסתיימת לתקופה, חברהה של הכספיים חות"בדו כמדווח

, קצר לזמן החברה של וההתחייבויות החובות כל סך – בהתאמה מתייחסים אליו מועד לכל ביחס "פקטורינג"
 שטרות, חשבונות, (receivables) חייבים חובות של ניכיון או ממכירה כתוצאה שנתקבלו סכומים בגין בלבד ישירים

 של במועד פרעון אי של במקרה] (recourse) המוכר אל חזרה המאפשרים בתנאים, אחרים פיננסיים נכסים או
 .[האמורים האחרים הפיננסיים הנכסים או השטרות, החשבונות, החייבים חובות

 תשלומים של המצטבר הסכום - בהתאמה מתייחסים אליו מועד לכל ביחס -" ארוך לזמן חוב של שוטפות חלויות"
 החודשים 12 במהלך אחרים פיננסיים ולמוסדות לבנקים לפרועהחברה  שעל ארוך לזמן ההלוואות קרן חשבון על
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 אליו במועד המסתיימת לתקופהחברה ה של הכספיים בדוחות כמדווח והכל, הרלוונטי הבדיקה במועד שתחילתם
 על חתום אישור לבנקתמציא החברה , אלה כספיים בדוחות מפורטים אינם כאמור נתונים שאם ובלבד. מתייחסים

 .הבנק בקשת פי על, אלה נתונים בדבר חברהה של החיצוני החשבון רואה ידי
 והמחאות( שוטפים) לקוחות של המצטבר הסך( א) - בהתאמה מתייחסים אליו מועד לכל ביחס -"תפעולי חוזר הון"

 שירותים ונותני לספקים( שוטפות) התחייבויות( ב) פחות; מלאי ובתוספת מלקוחות מקדמות בניכוי לגבייה
 במועד המסתיימת לתקופה ,החברה של הכספיים בדוחות כמדווח והכל; לספקים מקדמות בניכוי לפרעון והמחאות

 .מתייחסים אליו
 

באופן הבנק  מולשלה  פיננסיותהחברה עדכנה את אמות המידה ה, 2020 פברוארב 19 ביום

הכפופות לחובות החברה דדים קשורים צבהלוואות הקיימות מלא להתחשב שמאפשר לחברה 

כמו  ."הון עצמי מוחשי" לעיל תחת ההגדרה של  16.3.1אמת המידה בסעיף במסגרת כלפי הבנק, 

של הלוואות בעלים או פרעון של הלוואות בעלים יחיבו הסכמה  העמדההחברה התחייבה כי כן 

 אילו שיעור ההון העצמי המוחשי מסך כל המאזן המוחשייצוין כי של הבנק לכך מראש ובכתב. 

כאמור של אמות המידה היה מחושב בהתאם לעדכון  לעיל( 16.3.1)בהתאם לאמת המידה בסעיף 

 .  22%ור עמד על יתה עומדת באמת מידה זו שכן השיעההחברה 

 

לדוחות הכספיים  (ב)9המידה הפיננסיות של החברה ראו ביאור  אמותנוספים בדבר  לפרטים

 . 2019, דצמברב  31ליום 

שלא ליצור שעבוד צף במסגרת הסכם אמות המידה הפיננסיות החברה התחייבה בין היתר 

 לטובת צד ג' ללא קבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש. 

, לצרכי הון חוזר בנקאיים מתאגידים הלוואות נוטלת החברה, הרגיל העסקים במהלך, לעת מעת .16.4

 וזאת לצורך גישור על פער הזמנים בין מועד התשלום לספקים למועד אספקת המוצרים ללקוח.

ובסך כולל  כחודשלתקופה של  היתההתקופה הממוצעת של הלוואות גישור כאמור  2018 בשנת

  זה כל הלוואות הגישור נפרעו.  דו"ח. נכון למועד "חש מיליון 2של 

"( בהסכם הבנק: "בסעיף זה )להלן בנקאי תאגיד עם החברה התקשרה, 2018 בנובמבר 28 ביום .16.5

 15,000לצורך פעילותה השוטפת, בהיקף של עד  לעת,, כפי שתוקן מעת פקטורינגלקבלת מסגרת 

(. בהתאמה", הפקטורינג מסגרת" -" וההסכםלהלן: ") 31.8.2020ליום אלפי ש"ח וזאת עד 

החברה תמחה לבנק, על דרך המכר באופן בלתי מותנה ובלתי חוזר, בהתאם לתנאי ההסכם, 

עם או בלי ) ידי הבנק-אושרו עללקוחות אשר של  ות/חובסכומים המגיעים לה או שיגיעו לה מ

מחוב הלקוח בניכוי  85%יעביר הבנק לחברה במועד ההמחאה . בתמורה, לקוחות( ביטוח אשראי

 1.35% -כולל של פריים + כריבית בשיעור דמי ניכיון ) עמלות מקובלות בהסכמים מסוג זה

יעביר לחברה את  הבנק ,לאחר תשלום חוב הלקוח לבנק .(0.3% -ועמלת פקטורינג בשיעור של כ

לצורך קבלת מסגרת . (מהתשלום 15%-כ ה )בשיעור שלתיתרת חוב הלקוח שלא הומח

הפקטורינג, התחייבה החברה שלא ליצור לטובת צדדים שלישיים שעבוד קבוע על זכויות החברה 

הצדדים רשאים לחדש או להאריך את ההסכם בהסכמה משותפת בכתב. על  לקבלת הכספים.

, ובכל מועד לאחר מכן, בהסכם כהגדרתם, מקובלים"הפרה"  מאירועיאף האמור, בקרות איזה 

נוסף, מול תאגיד חוץ בנקאי  פקטורינגהסכם  לחברה הבנק יהא רשאי לבטל את ההסכם לאלתר.

 .בהיקף שאינו מהותי

לסכומים שנמכרו והערך בספרים  חשיפה לסיכון האשראי בגין הסכם זהבדבר לפרטים נוספים 

  , הפניה על דרך של הכללה.2019, בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום  (ב)3 ראו ביאור   לבנק

 מתוך מסגרת הפקטורינג.  ש"חאלפי  2,351ניצלה החברה  31.12.2019 נכון ליום

מיליון ש"ח ללא  1.8 -אקסל טלקום העניקה לחברה הלוואה בסך של כ 2019בדצמבר  25ביום  .16.6

ריבית, ללא הצמדה וללא בטחונות. בהתאם להסכם ההלוואה, ההלוואה תפרע בתשלום אחד 
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לאחר תשלום מלוא ההתחייבויות והחובות של אקסל לתאגידים בנקאיים במסגרת הסכמי 

שתתקבל הסכמה בכתב של התאגידים הבנקאיים לפרעון  ( אולעיל הפקטורינג )כמפורט

, התקבלה הסכמה בכתב מהתאגיד הבנקאי לפירעון של 2020ההלוואה. במהלך חודש פברואר 

ההלוואה והחברה פרעה את ההלוואה לאקסל טלקום וזאת כנגד הלוואה נחותה חדשה באותו 

ים נוספים לגבי ההלוואה . לפרט5%הסכום שקיבלה החברה מאקסל גרופ, בריבית שנתית של 

 (.2019-01-123472)אסמכתה:  2019בדצמבר  23ראו דיווח מיידי של אקסל גרופ מיום 

 זה דו"חאשר הינן בתוקף למועד  ומסגרות אשראי מהותיות ,פקטורינג, שאינן הלוואות פירוט .16.7

 )באלפי ש"ח(:  

קרן  שם הלווה שם המלווה
ההלוואה/מסגרת 

 האשראי 

תיאור ההסכם/מסגרת 
 האשראי

מגבלות החלות 
 על הלווה

בטוחות שהועמדו 
 לטובת המלווה

תאגיד 
 בנקאי

מסגרת אשראי  החברה
 אלפי ש"ח 60של 

מסגרת אשראי לצורך הפקת 
 כרטיס אשראי

פקדון משועבד בגובה  אין
מסגרת האשראי 

 שניטלה

בריבית  הלוואה שוטפת אלפי ש"ח 1,789 החברה  אקסל גרופ
  5%שנתית של 

 נחותהההלוואה 
 שיש חוב כל כלפי

 לתאגיד לחברה
 המעניק הבנקאי
 פקטורינג שירותי
 לחברה

לא הועמדו ביטחונות 
  כלשהם

תאגיד 
 בנקאי

הלוואה לתקופה של חמש  ש"ח יאלפ 1,000 החברה
החל מהשנה השנייה 

נושאת ריבית ההלוואה 
פריים + שנתית בשיעור של 

. תשלומים חודשיים 1.5%
 שווים החל מהשנה השניה

. אי למעט 
התחייבות 

לשימוש בסכום 
ההלוואה למטרת 
גישור על פער 

 תזרימי

 אין

 שיעור הריבית הממוצעת .16.8

שהיו בתוקף במועד  הלוואות על והאפקטיבית הממוצעת הריבית שיעור בדבר פירוט להלן

 בנקאיים: אשראי ממקורות החברה, בידי ייחודי לשימוש מיועדת שאינן, ח"דותקופת ה

 קצר לזמן  הלוואות 
 3.25%  ההלוואות לכלל ממוצע ריבית שיעור
 3.3% ההלוואות  לכלל ממוצע אפקטיבית ריבית שיעור

 מיסוי  .17

 .2019בדצמבר  31ליום של החברה  הכספיים לדוחות 20 ביאור ראו, מיסוי בדבר לפרטים

 חברהה פעילות על ופיקוח מגבלות .18

נדרש אישור משרד  –Broadband Gatewayמוצרי חומרה של בעיקר  -לגבי חלק ממוצרי החברה 

 לייבוא ושיווק בישראל. וממכון התקנים התקשורת 

 מהותיים הסכמים .19

  לעיל. 2.7 ראו סעיףבין החברה, אקסל טלקום וסייאטה לפרטים בדבר הסכם שירותים  .19.1

 לעיל.  2.5 ראו סעיף גרופ אקסלחברת לפרטים בדבר הסכם המיזוג עם  .19.2

 לעיל.  8.5 ראו סעיףשני לקוחות מהותיים להסכמים מהותיים של החברה עם  .19.3

)להלן בסעיף זה:  D-Link לבין חברתטלקום אקסל נחתם הסכם הפצה בין  2012בחודש ינואר  .19.4

של מוצרי רשת תקשורת מקומית  טלקום"(, לפיו אקסל תשמש כמפיץ בלעדי למפעילי ההסכם"

(LAN – Local Area Network( מוצרי רשת אזורית ,)WAN- Wide Area Network ומותגים )
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מפעילה פס ייצור במפעליה  D-Link"(. D-Link מוצריבארץ )להלן ביחד: " D-Linkנוספים של 

 D-Link על ידיוהחברה בו מיוצרים נתבים לחברה בהתאם לתוכנה ייחודית שפותחה על ידי 

 . D-Linkעבור נתבי פס רחב של 

ההסכם הינו לתקופה של שנה ויוארך אוטומטית בשנה נוספת כל פעם. במסגרת ההסכם נקבעו 

)כמפורט  "סיבה"מסיום יום( או  90מטעמי נוחות )בהודעה מוקדמת של  מוהוראות בדבר סיו

 . בהסכם(

תתבצע באמצעות הזמנות רכש  D-Linkההסכם הינו הסכם מסגרת, כאשר כל הזמנה של מוצרי 

ההסכם אין התחייבות של החברה למכור כמות  במסגרתיצוין כי . D-Linkבהתאם למחירון של 

קניות סך ים. מסו במחיר D-Link מוצריאו התחייבות למכור את  D-Link מוצרישל  ימתמסו

אלפי  15,235 -ו 21,452 , 4,926  עמדו על סך של 2017 -, ו2018 ,2019 בשניםמספק זה  החברה

 אקסל אצל שהייתה כפי אקסל פעילות את משקפים 2017 תלשנ ביחס הנתונים) , בהתאמהח"ש

  (.הרלוונטית הבתקופ טלקום

עבור  מכירות תחזיתD-Link -ל לספקהתחייבה, בין היתר: )א( החברה במסגרת ההסכם, 

בגין עיכוב בתשלום הזמנה, בשיעור של  D-Linkלחודש; )ב( לפצות את  5הרבעון העוקב בכל 

התחייבה בין היתר: )א( לספק אחריות למוצרי  D-Linkמערך ההזמנה. במסגרת ההסכם,  0.5%

D-Link  בהתאם למדיניות האחריות שלD-Link )שירותי תמיכה טכנית עבור מוצרים לספק ; )ב

לספק מוצר חלופי תהיה רשאית  D-Linkתקולים בתנאים המפורטים בהסכם. במסגרת זו, 

הינה כלפי החברה, אחריות החברה הינה ללקוחותיה  D-Linkאחריות זו של במקום מוצר פגום. 

תקופת )המפעילים( והאחריות של לקוחותיה של החברה הינה כלפי משתמשי הקצה. במסגרת 

החברה חודשים(, ממועד האספקה או השימוש,  15-ל 12האחריות )אשר נעה בדרך כלל בין 

חלף  במסגרת הזמנות שהחברה מספקת. לרוב, ת לספק מוצר חלופי במקום מוצר פגוםרשאי

תקופת האחריות החברה מספקת פדיון אחריות )הנחה על מחיר מוצריה או מוצרים עודפים ללא 

עלות(, פדיון זה מאפשר ללקוח לתת שירות ללקוחותיו, מבלי שיאלץ לפנות לחברה בקריאת 

פדיון אחריות זה וצר וזאת עד לסך השווה לשווי הפדיון כאמור. שירות לתיקון או החלפת המ

 .נקבע מראש במסגרת מו"מ מול לקוחות החברה וככלל מותנות בהיקף רכישות

הדין החל על פי ההסכם הינו הדין בסינגפור והצדדים להסכם הסכימו ליישב מחלוקות במסגרת 

סולושנס חתמה מול  אקסל. בסינגפור International Chamber of Commerce -בוררות לפי ה

D-Link מאקסל טלקום אליה ההסכם הסבת על. 

קברי. במסגרת בללהחברה נחתם הסכם אשר החליף הסכם קודם בין  ,2017 ,לאוקטובר 16 ביום .19.5

 המוגדרת טוריהיבטר הסופייםקברי למשתמשים תחייבת החברה לשווק את מוצרי בלההסכם מ

  בהסכם.

ניתן  בלעדי, ללא תגמולים ובלתי-מקנה לחברה רישיון אישי, לא בלקברי, בתוקףכל עוד ההסכם 

. כל זאת מבלי בלקבריצור מחדש, הפצה ופרסום של השם המסחרי של ילהעברה עבור שימוש, י

 . בלקברילפגוע בשם ובמוניטין של 

לחברה מעת לעת בהתאם למחירון והנחות  מסופקרים שיבמכתב מחמפורטים המחירים 

ימת תחייבות של החברה למכור כמות מסובמסגרת ההסכם אין היצוין כי . הענייןללקוחות לפי 

 -ו 2018 ,2019 בשנים ים.מסו במחיר בלקברי מוצריאו התחייבות למכור את  בלקברי מוצרישל 
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)הנתונים ביחס  , בהתאמהח"שאלפי  1,104  -ו 2,446 ,1,105  -כ היוסך הרכישות מספק זה  2017

  .הרלוונטית( המשקפים את פעילות אקסל כפי שהייתה אצל אקסל טלקום בתקופ 2017 תלשנ

לקוחות כל הסכמי  הוצאת הח החשבונית.יום ממועד  60תנאי התשלום מול בלבקברי הינם 

ביניהם:  שחלים על החברה,מכוח ההסכם ישנם איסורים  רישיון.ההקצה יהיו כפופים להסכם 

לתת התחייבויות ואיסור למי מטעם ממשלת ארצות הברית  בלקבריאיסור למכור מוצרי 

 למשתמשים הסופיים שאינן מכוח תנאי ההסכם.

( שנים נוספות, אלא אם 3לשנה, וניתן להאריכו באופן אוטומטי לשנה עד שלוש )תוקפו ההסכם 

המקנות לצדדים הוראות קיימות  יום לפני על סיום ההסכם.( 90ניתנה הודעה מראש של תשעים )

או סיום מסיבה )כמפורט  יום 90מטעמי נוחות בהודעה מוקדמת של בכל עת ההסכם לסיים את 

 .בהסכם( בתקופה קצרה יותר

ואת החברות הקשורות שלה, את  בלקברילשפות את במסגרת ההסכם החברה התחייבה 

מכל תלונה, טענה, תביעה, נזק או עלויות של צד שלישי העובדים והמנהלים, הדירקטורים 

( כל תביעה 2מכוח הסכם זה, ) בלקברי( פרסום, הפצה, מכירה או שיווק של מוצרי 1בהקשר ל: )

 בלקברי תסייע לחברה במתן מידע הקשור להגנה בגין תביעה כזו. בלקברילהפרת זכויות יוצרים. 

על החברה מכל תביעה הבאה מצד להגן )א(  :הנקובים בהסכם, בכפוף לחריגים שונים התחייבה

את  ותפצלשלם ול; )ב( גהמפרה את זכויות היוצרים של צד  בלקבריבהקשר לשימוש בתוכנת  'ג

את כל  בלקבריהחברה בגין נזק שייגרם לחברה כתוצאה מההליך, בתנאי שהחברה תספק ל

תביעה כזו עתידה  בלקבריאם לדעת ל, על אף האמור לעיהמידע ותשתף פעולה בהקשר לתביעה. 

 להיות מוגשת או שכבר הוגשה, לבלקברי שיקול דעת בלעדי אם לשפות את החברה. 

כפי שתוקן מעת לעת, לפיו  ,נורטוןחתמה החברה על הסכם עם חברת  ,2014 ,בספטמבר 1ביום  .19.6

 "(. נורטון מוצרי)להלן: " נורטוןשל אבטחת מידע מוצרי  מספרלחברה רישיון להפיץ 

 Internet-  נותני שירות אינטרנטרק ל  נורטוןלהפיץ את מוצרי  הורשתה החברה  במסגרת הרישיון 

Service Providers (ISPבמסגרת ההסכם ניתן לחברה רישיון לא .)-בלתי ניתן להעברה , בלעדי

בישראל  נורטוןלהשתמש, לשווק ולהפיץ את מוצרי  ,ללא תמלוגיםוובלתי ניתן להמחאה, 

אלבניה, ארמניה, אזרבייג'ן, בלרוס, בוסניה הרצגובינה, בולגריה ביניהן: ובטריטוריות נוספות )

קרואטיה, קפריסין, גאורגיה, יוון, הונגריה, קסחסטן, קוסובו, קירגיסטן, מקדוניה, מלטה, 

, סלובניה, טג'יסטן, אוקריאנה, אוזבקיסטן מולדובה, מונטנגרו, רומניה, רוסיה, סרבייה

נכון למועד . הטריטוריה לגביה ניתנו לחברה זכויות הפצה שונה בין המוצרים השונים. (ותורכיה

 לחברה .רוסיה ועוד ,תורכיה, יוון, קפריסין בישראל, נורטוןמוצרי מפיצה את  זה החברה ח"דו

עבור שימוש לצורך הסכם זה בלבד לשם שיווק, מיתוג  נורטוןרישיון על סימני המסחר של 

 . נורטוןוקידום מכירות של מוצרי 

תקופת ההסכם הינה שנה ומתחדשת אוטומטית מידי שנה אלא אם מי מהצדדים יתן הודעה 

ההסכם אין  במסגרתיצוין כי  ( יום לפני החידוש בפועל על הפסקת ההסכם.60תב שישים )בכ

 מוצריאו התחייבות למכור את  נורטון מוצריימת של ור כמות מסוהתחייבות של החברה למכ

 ים.מסו במחיר נורטון

תשפה ותגן על החברה מכל תביעה, כולל תביעה לפטנט, זכויות יוצרים, סוד מסחרי, סימן  נורטון

מכל נזק העלול להיגרם  נורטוןמסחרי או כל זכות קניינית אחרת. החברה, מנגד, תשפה ותגן על 

 הקשור לפעילות החברה. ג לה מצד 

 .של חדלות פרעון במקרהו במקרה של הפרה ההסכם קיימות תניות על סיום
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המוצרים של ההסכם כולל התחייבות על שימוש במפיצים מסוימים ואיסורים על הפצה 

 למדיניות מסוימות וללקוחות מסוימים. 

בהסכם קבועים תנאי תשלום בעבור כל משתמש, וכן, בין היתר, סכום קבוע בגין הוספת שפה 

עמדו על סך  2017 -ו 2018 ,2019 שניםבסך קניות החברה מספק זה  לתוכנה ובגין תמיכה טכנית.

משקפים את פעילות  2017 תהנתונים ביחס לשנ) , בהתאמהאלפי ש"ח1,722 -ו 2,605 ,3,148  של

 . (הרלוונטית האקסל כפי שהייתה אצל אקסל טלקום בתקופ

המשווקים על  נורטוןתמיכה ושירות למוצרי  נורטוןזכות לקבל מחברה ל נורטוןמכח ההסכם עם 

 הם "מוצרי מדף" הנמכרים במדינות רבות בעולם.  נורטון. מוצרי היד

מוכרים בעצמם רשיונות במוצרי אשר  ISP -ל  נורטוןמפיצה את מוצרי החברה כאמור לעיל, 

 -משתמשי הקצה פונים אל ה  -למשתמשי הקצה. לצורך קבלת שירות למוצרי סינמטק  נורטון

ISP  החברהממנו רכשו את המוצר הרלבנטי שהוא, כאמור, לקוח של . 

נכנסת החברה לתמונה ומעניקה  –לא מצליח לפתור את התקלה בעצמו  ISP -במקרים שבהם ה

ברה יכולה לפנות לתמיכה ושירות הח ,או למשתמש הסופי. על פי ההסכם ISP -שירות ל

  .מסינמטק במידת הצורך

בתנאים  ISPהיכולת לדחות התקשרות או לבטל התקשרות קיימת של החברה עם  נורטוןל

  מסוימים כמפורט בהסכם.

 לבין צד ג' בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה החברה בין הסכם נחתם ,2014 ,דצמבר בחודש .19.7

 או/ו המלאה בבעלות חברה נותן השירותים, באמצעות לפיו"( השירותיםנותן : "להלן בסעיף זה)

, במסגרת זו החברה חתמה נורטוןבהסכם מסחרי עם חברת  להתקשר סייע לחברהימטעמו,  מי

: יחד להלן) "(נורטוןהסכם להלן: ")לעיל  19.6המפורט בסעיף  המסחרי על ההסכם

השירותים אינו תחום בזמן וחל כל עוד החברה משווקת את  . ההסכם מול נותן"(השירותים"

 .נורטוןבהתאם להסכם  נורטוןמוצרי 

 של בשיעור תמורה מהחברה לקבלזכאי  נותן השירותים לשירותים, בתמורה, זה הסכם פי על

 בכל כפי שנקבעו בהסכם החברה של הוצאותיה כל מהחסרת כתוצאה שיתקבל מהסכום 50%

 תקזז החברה כי נקבע. נורטון מהסכם הנובעות החברה הכנסות ממלוא, נורטון להסכם הקשור

 בהתאם שתחושב, התמורה בהם מרבעונים הפסדיה אתלנותן השירותים  התמורה מתשלומי

 בכל ישא נותן השירותיםו רבעוני בסיס על תשולם התמורה. שלילית תהיה, להלן לאמור

 . והתמורה השירותים עם בקשר ועלי שיחולו והמסים ההוצאות

במסגרת ההסכם נותן השירותים התחייב שלא להתחרות בעסקי החברה ואין לו מחוייבות למתן 

 שירותים נוספים. 

נותן השירותים עשוי )מבלי שקיימת עליו חובה לעשות כן(, מעת לעת, לסייע לחברה לצורך שיווק 

שירותים אינו זכאי לתמורה נוספת אולם בגין שירותים אלה, ככל שינתנו, נותן ה נורטוןמוצרי 

בשירותים  כרוכה נותן השירותים אשר של וישירה סבירה הוצאה בכל עשויה לשאת והחברה

  . נוספים אלה

נותן של  ומצד נורטוןביחס להסכם ( Buy Me Buy You) י"במב של מנגנון כולל ההסכם

 שמחיר ובלבד ביחס לחברה תחת הסכם זה נותן השירותיםשל  וביחס לזכויותיו השירותים

 12 במהלךנותן השירותים ל ששולמה התמורה סכום סך פעמים( 5) מחמש יפחת לא י"הבמב

 ההודעה.  למועד שקדמו החודשים
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, שנים (3) שלוש של לתקופה, הבמבי הליך השלמת לאחר גם כי ההסכם תחת התחייבו הצדדים

 Internet ירלמוצ הנוגע בכל, בבמבי שזכה הצד בעסקי תחרות בבמבי שהפסיד הצד יקדם לא

Security and Anti Virus הזוכה הצד בין פעולהה שיתוף להמשך הפרעה או נזק כל יצור ולא 

 .הזוכה בזכות אחרת לפגיעה או המסחרי ההסכם תחת נורטון לבין

הגיעו להסכמות מסחריות  Madicoשל חברת  ProtectionPro חטיבתהחברה ו 2018במהלך שנת  .19.8

סעיף  לפרטים נוספים ראו בישראל ) ProtectionProבעל פה לשיווק בלעדי של החברה למוצרי 

שירות  ,פתרון מלא לנקודות מכירה של סלולר תזה, החברה משווק ח"דולעיל(. נכון למועד  8.2

 -ברה מסך קניות הח. האמריקאית ProtectionProהגנה בייצור אוטומטי תוצרת חברת 

ProtectionPro  ש"ח, בהתאמהאלפי  1,582 -ו, 2,728  עמדו על סך של, 2018-ו 2019בשנים. 

להלן ) , החברה התקשרה עם מפיץ צד ג' בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה2018בחודש מאי 

יות ולחנ ProtectionPro לצורך מתן זכות הפצה בלעדית למפיץ של מוצרי "(המפיץ: "בסעיף זה

ערוצי הפצה נוספים המפורטים בהסכם עם המפיץ. ההסכם הינו למספר פרטיות בישראל ו

חודשים, כל צד רשאי לסיים את ההסכם, ללא סיבה בהודעה  36לתקופה לא קצובה ולאחר 

, למפיץ הזכות להמשיך ולמכור את ץבכפוף להוראות ההסכם עם המפייום.  90מוקדמת של 

 חודשים ממועד סיום ההסכם.  24המוצרים ללקוחות הבלעדיים כאמור 

 בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטהצד ג' לבין  החברה בין הסכם נחתם ,2017 ,דצמבר בחודש .19.9

 ProtectionProבהתקשרות מסחרית עם  השותף יסייע לחברה לפיו"( השותף: "להלן בסעיף זה)

. כמו כן, השותף יפעל לעיל( 19.8ראו סעיף  ProtectionPro)לפרטים בדבר התקשרות החברה עם 

)להלן בסעיף  ProtectionProלצורך קידום מכירות ומציאת לקוחות למוצרים המשווקים על ידי 

 תמורה מהחברה י לקבלהשותף זכא לשירותים, בתמורה, הסכםה פי "(. עלהשירותיםזה: "

 בכל החברה של הקבועות הוצאותיה כל מהחסרת כתוצאה שיתקבל מהסכום 50% של בשיעור

 ידה על בפועל שיתקבלו כפי החברה הכנסות ממלוא, ProtectionPro להתקשרות עם הקשור

לשותף  התמורה מתשלומי תקזזלא  החברה כי נקבע. ProtectionPro מההתקשרות עם הנובעות

סך ההוצאות בקשר עם כמו כן,  .שאינו מועסק ישירות בפעילות זו הוצאות בגין עלויות כח אדם

מהכנסות החברה הנובעות מההתקשרות עם  4%קידום מכירות לא יעלו על סך של 

ProtectionPro .והמסים ההוצאות בכל ונותן השירותים ישא רבעוני בסיס על תשולם התמורה 

 . והתמורה השירותים עם בקשר עליו שיחולו

 בהתאם שתחושב, התמורה בהם מרבעונים הפסדיה לשותף את התמורה מתשלומי החברה תקזז

 עם בקשר עליו שיחולו והמסים ההוצאות בכל השותף ישא. שלילית תהיה, להלן לאמור

 .והתמורה השירותים

 בכל עת ProtectionProהתקשרות עם האת ם יסילהחברה רשאית בהתאם להוראות ההסכם, 

ברכישת חלקו של השותף בתמורה לתשלום חד פעמי השווה לנמוך , ולפי שיקול דעתה הבלעדי

( פעמים התמורה 3( שלוש )2או ) 2020שתשולם בשנת התמורה  ( פעמים4) ארבע( 1מבין: )

. עם ביצוע התשלום האמור, יבוטל ההסכם באופן דולר מיליון 5( 3או ) 2021שתושלם בשנת 

 מיידי.

אשר החליף את מנגנון התגמולים  , חתמה החברה על עדכון להסכם הנ"ל2020במהלך חודש מרץ 

מהסכום שמתקבל כתוצאה  50%תמלוגים בסך של  לשותף,תשלם החברה המצוין לעיל ולפיו 
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מהחסרת )א( כל הוצאותיה של החברה, על בסיס מצטבר למעט הוצאות פחת, וכן רכישות של 

רכוש קבוע בכל הקשור להסכם המסחרי )שאינן נוגעות לפעילותה של החברה בתורכיה(; מ )ב( 

שאינן נוגעות לפעילותה המסחרי )מלוא הכנסות החברה, על בסיס מצטבר, הנובעות מההסכם 

, למעט 33%של החברה בתורכיה(. בנוגע לפעילות בתורכיה הוסכם כי שיעור התמלוגים יעמוד על 

לגבי פעילות מול לקוחות חדשים בתורכיה שהשותף מאתר בכוחות עצמו ובאישור מראש של 

 בתורכיה למשך MADICOלהפצת מוצרי  והחברה. בנוסף, החברה רוכשת מהשותף את זכות

  ."ממע בתוספת"ח ש אלפי 250( שנים בתמורה לסכום חד פעמי של 3שלוש )

נחתם הסכם לתקופה של שלוש בין החברה לבין מפעיל טלקום בישראל  2020פברואר  בחודש .19.10

 4.8 -בשווי כולל של כ SagemComשל חברת  Fiberנתבי  מהחברה הלקוח ירכושבמסגרתו 

רכש והתמורה בגין כל  מוצרים תבוצע באמצעות הזמנות, כאשר הזמנה של לתקופה מיליון דולר

בנסיבות מסוימות בהן הסתיים . כמו כן, ימים 90הזמנה תשולם בתנאי תשלום של שוטף + 

המלאי שיוותר אצלה  ההסכם לפני תום שלוש שנים תהיה אקסל זכאית לתשלום נוסף בגין

תניות מסחריות רגילות בהסכמים  ההסכם כולל ר.מיליון דול 1.25 -באותו מועד אשר לא יפחת מ

)אסמכתא מס:  2020בפברואר  20 מיום גרופ אקסלמסוג זה. לפרטים נוספים ראו דיווח של 

 (, אשר נכלל על דרך של הפניה.2020-01-014872

 פעולהשיתוף  הסכמי .20

  .החברה אינה קשורה בהסכמי שיתוף פעולה אסטרטגייםלעיל,  19למעט כמפורט בסעיף 

  הליכים משפטיים .21

 , החברה אינה צד להליכים משפטיים מהותיים כלשהם.דוחהנכון למועד 

 הקרובה בשנה להתפתחויות וצפי יעדים ואסטרטגיה עסקית .22

במסגרת האסטרטגיה החברה מנתחת את  .החברה בונה אסטרטגיה עסקית ומעדכנת אותה מעת לעת

 סביבה העסקית בה היא פועלת ומחליטה על יעדים ומטרות במישורים שונים:ההמצב הקיים, את 

 מוצרי תחום הפעילות למפעילי הטלקום.  החברה פועלת להיות הספק המוביל של – מיצוב החברה .א

להשיק מוצרים חדשים וזאת משיקה ופועלת באופן מתמיד החברה  – חדשיםמוצרים השקת  .ב

 בשוק השינויים לקראתהתפתחות הטכנולוגיה ביחס למגוון מוצריה. לרכי לקוחותיה וובהתאם לצ

 כגון, Broadband Gateway חומרה מוצרי לאספקת נערכת החברה ,הקרובות בשנים התקשורת

, חכם בית מוצרי והשקת בסלולר 5 דור תומכת תוכנה /חומרה, fiber טכנולוגיותב רשת נתבי

  .הגדלה ושיפור של טווח ואיכות החיבור ועוד

ביחס למוצרים הקיימים  ההחברה פועלת להגדיל את נתח השוק של – הרחבת הפעילות הקיימת .ג

 . מחוץ לישראלגם  מקבילהבתחום הפעילות ולהתרחב לפעילות 

החברה בוחנת מעת לעת כניסה לתחומים נוספים אשר משיקים  – כניסה לתחומים חדשים .ד

שיש לה המקצועיים והקשרים  יכולותיהלפעילותה העסקית ואשר יכולים להביא לידי ביטוי את 

 ., כגון פרוייקט "עיר חכמה" ועודעם חברות הטלקום השונות

 או חברות של רכישות או/ו מיזוגים של אפשרויות לעת מעת בוחנת החברה – ורכישות מיזוגים .ה

 .החברה של הפעילות לתחום מקבילות או סינרגטיות בפעילויות התמקדות תוך פעילויות

צופה לשרת מספר גדל של לקוחות ובעקבות ההתפתחות הטכנולוגית החברה צופה לעליה  החברה

הבאים:  מדניםווהא ההנחות על מבוססת זו הערכה. Broadband Gatewayמוצרי  של חומרהבמחיר 

 ההתקנים כמותב גידול בציוד תקשורת ביתי; )ב( יםהדרוש יםהטכנולוגי יםשדרוגל דרישה)א( 
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 המשתמשים. הנחה זו מבוססת על מגמת העלייה בכמות ביתיים נתבים באמצעות לאינטרנט המחוברים

, חכם בית ציוד, שעונים, טאבלטים, חכמים ניידים טלפונים, מחשבים וכוללתשנה  מידיוההתקנים 

 לבית ליום 'יגהג 9 -שעומד על כ היומי הממוצע הגלישה נפחב גידול; )ג( 'וכו ממירים, טלויזיות, מצלמות

מגמות  לאור .(2019סקר האינטרנט של בזק לשנת  פי )על (30% -כ של גידול)המהווה  הנייח באינטרט

 הקרובות בשניםשכן  Broadband Gatewayמוצרי  שלחומרה  יבמחיר העליהמעריכה את  החברהאלה 

חדשות יחסית ויקרות יותר כולל חיבור אופטי  לוגיותובטכנ לתמוך צפויים החדשים הנתבים

,  WiFi Mesh, ביכולות אלחוט מתקדמות יותר כמו ואחרות G.Fast ,GPON ,FTTH בטכנולגיות

 אין בהן בשנים, החברה להערכת, כי יצויין .ועוד סייבר שירות, חכם בית כגון מתקדמות באפליקציות

נתבים בקרב הלקוחות מאחר  שלחדשה, לרוב לא מבוצע שדרוג בקנה מידה רחב  טכנולוגיה השקת

ולרבים מהם כבר קיים נתב מתאים לטכנולוגיה הקיימת בשוק. בתקופות אלה לא צפויה צמיחה 

 במכירת נתבים. 

מוצרים  מגוון 2017השיקה בסוף שנת  החברה, למשל כך, פעילותה להרחבתפועלת באופן קבוע  החברה

הגדיל את היקף  אשר IOT( לרבות אביזרים של "IOT") דברים של אינטרנט מוצרי שלרחב וחדש 

החברה קיבלה הזמנות  2018במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,כאמור ,זו במסגרת. זה בתחום פעילותה

בדצמבר  31. לדוחות הכספיים ליום ד.22. לפרטים נוספים ראו ביאור קיים מלקוחזה  מסוגשל ציוד 

2019 . 

שירות הגנת חומרה בתחום של  חומרה אחר מוצריהחלה החברה למכור  2018, במהלך שנת בנוסף

  כשירות תוכנה במכירת מדובר התוכנה בתחום .Madico חברת תוצרת ProtectionPro בייצור אוטומטי

. לפרטים נוספים על התקשרות לגידול צפי יש ולכן( Recurring revenueאשר מיצרת הכנסות חוזרות )

ברבעון הראשון של שנת  .לעיל 19.8 סעיף ראו, Madicoשל חברת  ProtectionPro חטיבתהחברה עם 

 Broadband gatewayהחברה בהסכם עם מפעיל טלקום בישראל לאספקת מוצרי  התקשרה 2020

 סעיף ראו נוספים לפרטים SagemComשל חברת  Fiberמוצרים שעיקרם נתבי  אספקתוזאת לצורך 

 לעיל. 19.10

 באמצעות הןבתחום פעילותה  השפעתה את ולבססלצמוח האמור לעיל, החברה מעוניינת להמשיך  לאור

  .החברה פעילות בתחום סינרגטיות חברותשל  ורכישת מיזוגים הן באמצעותו גידול אורגני

בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות  הינןואסטרטגיית החברה המפורטת בסעיף זה  כוונת

ומבוססות על הערכות החברה על  יתממשוודאות כי תחזית, הערכה, אומדן או מידע אחר,  שאיןערך, 

 גורמיםפי ניסיונה ופרסומים בנושא. ההשפעות בפועל עשויות להיות שונות, בעיקר כתוצאה 

או בשל  שונות כלכליות והשפעות רגולציה שינוייפוליטיים, -גיאו שינוייםניים שונים כגון חיצו

 .להלן 23 בסעיףגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  שלהתממשותם 

 

  סיכון גורמי .23

  םכלכליי מקרו סיכוןגורמי  .23.1

 אשר החברה מושפעת מהמצב הכלכלי הקיים במשק הישראלי – ומקומי גלובלי כלכלי מצב .א

עלול להיווצר ממגוון רחב של גורמים מקומיים וגלובליים, אי וודאות פוליטית, מגפות 

, הואיל והיקף המכירות של מדינתיים ועוד-גלובליות, מצבי חרום עולמיים ועימותים בין

 שהמשק ככל כי, מעריכה . החברהמוצריה ללקוחותיה מושפע מהצריכה הפרטית לנפש
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 או חיצוניים אירועים בעקבות העסקית בפעילות והרעה האטה של לתקופה יגלוש המקומי

 . להיפגע עלולות העסקיות תוצאותיה אזי, פנימיים

 גין שינויים בשערי חליפיןהחברה חשופה לסיכונים ב – חשיפה לשינויים בשער חליפין .ב

רכישות של החברה ממרבית ספקיה . ש"ח. מטבע הפעילות של החברה הינו דולר/ שקל

 . צמוד לדולר בדולר ואילו מרבית העסקאות של החברה עם לקוחותיה נקובות בש"חנעשות 

( הינן נותני שירותיםתשלומים ל, , קידומי מכירותכמו כן, חלק מהוצאות החברה )כגון שכר

 הכספיותתוצאות עלולים לפגוע באל מול הדולר של השקל שינויים בשערי החליפין שקליות. 

 .של החברה

 בעיר הקורונה נגיף של התפרצות החלה, 2019 שנת סוף במהלך -התפשטות נגיף הקורונה  .ג

 פרסום  ולמועד, בעולם נוספות למדינות להתפשט הנגיף החל קצר זמן ותוך, שבסין ווהאן

, האמור לאור. משמעותית וודאות חוסר ולעורר העולם ברחבי להתפשט הנגיף ממשיך הדוח

 להתמתנות חשש וקיים בעולם רבים באזורים הכלכלית הפעילות בהיקפי ירידה חלה

 הנגיף התפשטות המשך. משכה את לחזות ניתן שלא לתקופה הגלובלית הכלכלית הפעילות

 ראו נוספים לפרטים. החברה בפעילות קשה לפגיעה לגרום עלולים, מכך הנובעות וההשלכות

 . לעיל 7.7 סעיף

   ענפיים סיכוןגורמי  .23.2

ציוד בלשינוי בעלות חומרי הגלם )בעיקר חומרה(, ברכיבים ו – תקשורת חומרה וציודעלות  .א

להיות השפעה שלילית על עלולה בהם משתמשת החברה לצורך מתן שירותיה התקשורת 

, ללא אפשרות להתאמת מחיר מצדה של אלוגלם חומרי  יתוצאותיה העסקיות. עליה במחיר

  החברה, עלולה לפגוע ברווחיות החברה.

 נמצא בהתפתחות התקשורת שוק – התקשורת בשוק ולביקושים להתפתחויות התאמה .ב

 הטכנולוגית ההתפתחות ,המגמות חיזוי על היתר בין המקשה, אתגר המהווה באופן מתמדת

 לא השוק מגמות עם בקשר והערכות החברה ציפיותאם  הצפויים. הביקושים ואופי

 העתידיות ההכנסות מכך יושפעו, ידה על שהוערךמכפי  איטי בקצב שיתממשו או, יתממשו

 החברה. של והרווחיות

תחרות מוגברת ותנאי השוק בתחום המוצרים, הפתרונות והשירותים  – שחיקת מחירים .ג

 .למפעילי תקשורת, עלולה להביא לשחיקת מחירים

 ןבה, חברות מתחרות של רב מספר כוללתיחס למוצרי החברה ב התחרות –תחרותיות  .ד

. העושות שימוש במוצרים ובטכנולוגיות שונים ומגוונים לאומיותנמקומיות ובי חברות

התגברות התחרות מצד גורמים אלה עשויה להביא להקטנת הכנסות החברה ולשחיקה 

 ברווחיותה. 

 לכך עשויות להיותבמקרה קיצון של קריאה להחזרת מוצרים  – (recallהחזרת מוצרים ) .ה

 כגון פגיעה במוניטין.  על החברה השפעות שליליות

הרלוונטיות לתחום הפעילות  פיתוח של טכנולוגיות חדשות –התיישנות של טכנולוגיה  .ו

שהחברה אינה לוקחת בהן חלק עלול לגרום למוצרי החברה הנוכחיים להתיישן לאור פיתוח 

 טכנולוגיות כאמור. 

לדרישות הרגולציה כולל אישורי משרד פעילות החברה כפופה  –אישורים ורשיונות  .ז

 התקשורת ומכון התקנים. 
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 לחברה מיוחדיםסיכון גורמי  .23.3

בו פועלת  המעמיקה את השוק ולחברה תלות במנכ"ל. לאור היכרות – במנכ"ל החברהתלות  .א

 . החברה של פעילותה אופן ואת החברה של ולקוחותיה ספקיה, החברה

 של מצומצם מספר וכן Sagemcom ,טק זואי ושנזן נורטון ,Link-D תוחבר – ספקיםב תלות .ב

 מתוכננת לא הפסקה .החברה של תלות יוצר ממוצריה חלק לחברה מספקים אשר ספקים

 החברה פעילות היקפי על שלילי באופן להשפיע עלולה אלו מגורמים מי עם התקשרות של

 .של החברה המוצרים באספקת לעיכוב לגרום ובפרט, בתחום

היקפי  אשר בזק ופרטנר חברות– ללקוחות אשראי ביטוח של חלקי כיסויו בלקוחות תלות .ג

 הןלחברה תלות ב משיעור הכנסות החברה יוצרים 10%עמן מהווים מעל  הפעילות

 באופן להשפיע עלולה אלו מגורמים מי עם התקשרות של מתוכננת לא הפסקה .כלקוחותיה

 .וברווחיותה החברה בהכנסות ירידהל לגרום ובפרט, בתחום החברה פעילות היקפי על שלילי

ולכן ככל ולקוח  בביטוח סיכוני אשראי יםמבוטחהחברה אינם חלק מלקוחותיה של כמו כן, 

באופן עשוי להשפיע כאמור לא ישלם את חובו )כגון בנסיבות של פשיטת רגל( חוב אבוד זה 

   .ועל רווחיותה ישיר על תוצאותיה העסקיות של החברה

 19 בסעיף המפורטים החברה של מהותיים הסכמים של סיומם – מהותיים הסכמים סיום .ד

  .מהותי באופן החברה בתוצאות ולפגוע להשפיע עלולים לעיל

 החברה פעילות על הסיכון גורמי של םהשפעת מידת לגבי החברה והערכת הסיכון גורמי .23.4

  :בכללותה

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה 

  סיכוני מאקרו

   x ומקומי גלובלי כלכלי מצב

  x  מטבעשערי 

  x  הקורונה נגיף התפשטות

  סיכונים ענפיים

 x   תקשורת עלות חומרה וציוד

  x  התקשורת בשוק ולביקושים להתפתחויות התאמה

 x   שחיקת מחירים

  x  תחרותיות

   x (recallהחזרת מוצרים )

 x   התיישנות של טכנולוגיה

  x  אישורים ורשיונות

  לחברה מיוחדיםסיכונים 

   x תלות במנכ"ל החברה

 אשראי ביטוח של חלקי וכיסוי בלקוחות תלות
   x ללקוחות

   x תלות בספקים

   x סיום הסכמים מהותיים
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 פרק ב'

 

 )"החברה"(  אקסל סולושנס גרופ בע"מ

 

 דין וחשבון הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד
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 בע"מ אקסל סולושנס גרופ

 דין וחשבון הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד -חלק ב' 

 2019בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 
)"החברה" או במאוחד  אקסל סולושנס גרופ בע"מהרינו מתכבדים להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון של 

 )"תקופת הדוח"(.  2019בדצמבר  31"הקבוצה"( לשנה שנסתיימה ביום 

  

 מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעילותו, הון עצמי ותזרימי המזומנים שלו .א
 
 

 תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית:  –כללי  .1
 

 
תחום ייבוא, , בתחום פעילות אחד , אשר נכון למועד הדוח פועלתחזקותאהחברה הינה חברת 

 ,הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה

 .בת בבעלות מלאה, חברה "(אקסל)" בע"מ סולושנס אקסלבאמצעות חברת 

 

לתיאור עסקי החברה, תחומי פעילותה וכן שינויים עיקריים בפעילות החברה ובעסקיה במהלך 

 (."חלק א'"תקופת הדו"ח, ראו חלק א' לדוח תקופתי זה )

 

 החברה פעילות על הקורונה  וירוס השפעות בדבר עדכון .2

 
התפרץ בסין נגיף הקורונה, אשר נכון למועד אישור הדוח, ממשיך להתפשט ברחבי  2020בחודש ינואר 

, ולעורר חוסר וודאות משמעותית. לאור האמור, חלה , אירופה ובישראלבמדינות אסיהלרבות העולם, 

וקיים חשש להתמתנות הפעילות הכלכלית הגלובלית  בישראללות הכלכלית באזורים ירידה בהיקפי הפעי

עם התפרצות הנגיף וניסיון לבלימת התפשטותו, ננקטים  מההתמודדותשלא ניתן לחזות את משכה. כחלק 

 התקהלות של אנשים ,צעדים המגבילים באופן משמעותי ניידות בישראל זה ובכלל, באזורים רבים בעולם

 . נגזרת מכךכ ,עודבין מדינות, ו סגירת גבולותו

 

חזרתו של מיתון עולמי, ככל שיקרה, עשויה להשפיע על הכנסותיה של החברה. השפעות אלה 

פגיעה במוסר ו/או  במכירות של הלקוחות של החברה עשויות לבוא לידי ביטוי, בין היתר, בפגיעה 

 , וכןהחברההמזומנים מפעילות שוטפת של להביא לירידה בתזרים  ים, העלולהתשלומים שלהם

למחסור במלאי ופגיעה , דבר העשוי לגרור הספקים של החברהלפגיעה בשרשרת האספקה של 

 במועדי האספקה של החברה.

 

במדינות ככל שהירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית בשל התפרצות הנגיף ברחבי העולם, לרבות 

. חברה, אירופה ובישראל, תימשך ו/או תתעצם, תגדל ההשפעה השלילית על הפעילות של האסיה

ת את האפשרויות העומדות בפניה למקרה שבו תתמשך ו/או תתעצם הירידה בהיקף שוקל החברה

החברה פועלת על ם. כונת העבודה בהתאם לזמינות כח אדכנ"ל, וכן התאמת מתהפעילות הכלכלית 

פי ההנחיות הנדרשות המתפרסמות מעת לעת ע"י רשויות המדינה בכדי להתאים את התנהלותה למצב 

המתפתח. אין בידיה של הנהלת החברה, בשלב זה, להעריך את מידת ההשפעה של המשך התפשטות הנגיף 
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וצאותיה, אם וככל שאלה יימשכו, בטווח הבינוני והארוך. החברה תעדכן על פעילות החברה ות

 בהתפתחויות הרלוונטיות, ככל שיידרש.

מזומנים ככל שהמפורט לעיל יתממש, תיתכן פגיעה משמעותית בתוצאות הפעילות ובתזרימי ה

  .שחיקת ההון העצמי שלהו מפעילות שוטפת של הקבוצה

ולת החברה להעריך את משך הזמן ו/או ההשפעות האפשריות של נכון למועד אישור הדוח, אין ביכ

 ההתפרצות על תוצאות פעילות הקבוצה.

  

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק  הפעילות החברה הינעל  "קורונה"ההשפעה של התפשטות וירוס ה

, אשר מבוסס, בין היתר, על הערכות של החברה נכון למועד דיווח זה 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

ומתבססות על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה 

לעת. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או והנחיות הרשויות הרלוונטיות, אשר עשויות להשתנות מעת 

להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר ככל שיחולו שינויים בהנחיות של הרשויות הרלוונטיות בארץ 

 ובעולם. 
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 מצב כספי. 2

 ש"ח(: באלפי) .201931.12וליום  .201831.12להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה על המצב הכספי, ליום 

 ליום  

201931.12. 

 ליום 

201831.12. 

 הסבר לשינוי

 וחלוקת דיבידנד גידול בעיקר ממימוש נכסים בחברת הבת צמיחה 1,570 3,005 מזומנים ושווי מזומנים

 בחברת הבת צמיחהנכסים קיטון עקב מימוש  1,428 3 נכסים הפיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 גביית חוב בחברת הבת צמיחה 4,248 --  חייבים בגין מימוש חברות מוחזקות

 מתן הלוואה לגפן --  204 הלוואה לזמן קצר לחברה כלולה

 גידול בעיקר לאור יתרות ניכוי מס במקור בחברת הבת צמיחה 97 145 חייבים ויתרות חובה

 פקיעת אופציה בחברת הבת צמיחה 461 --  פיננסיים נגזרים

/ חלוקה  לפעילות מופסקת יםהמיוחס יםנכס

 לבעלים

 סיווג ההשקעה בגפן, שינוי השלמת מימוש האחזקות במשאבי הגליל 297 5,536

  8,101 8,893 "כ נכסים שוטפים סה

 שינוי סיווג ההשקעה בגפן לנכסים לחלוקה לבעלים  7,960 --  השקעות בחברות כלולות 

 ללא שינוי  16 16 יתרות חובה לזמן ארוך 

 חכירות - IFRS 16תחילת יישום  --  178 נכס זכות שימוש

 פחת שוטףקיטון עקב  123 106 רכוש קבוע

  8,099 300 סה"כ נכסים שאינם שוטפים 

    

  16,200 9,193 סך הנכסים
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 מצב כספי )המשך(. 2

 ש"ח( )המשך(: באלפי) .201931.12וליום  .201831.12להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה על המצב הכספי, ליום 

 

 ליום  

201931.12. 

 ליום 

201831.12. 

 הסבר לשינוי

 בחברת הבת צמיחה בעיקר קיטון בהפרשות 1,087 656 זכאים ויתרות זכות 

 חכירות - IFRS 16תחילת יישום  --  158 חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה

 התחייבות לחלוקת דיבידנד בעין של מניות גפן --  5,536 לבעליםלחלוקה התחייבות 

  1,087 6,350 התחייבויות שוטפותסה"כ 

 חכירות - IFRS 16תחילת יישום  --  68 התחייבות בגין חכירה

  --  68 "כ התחייבויות שאינן שוטפות סה

 קיטון מהפסד שוטף  14,210 2,669 סך הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 דיבידנד פירוק על ידי חברת הבת צמיחהקיטון בעיקר מחלוקת  903 106 זכויות שאינן מקנות שליטה

    

  16,200 9,193 סך התחייבויות והון
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 תוצאות פעילות החברה. 3

 )באלפי ש"ח(: 2019לשנת  חציוני, וכן בפילוח 2019 -ו 2018להלן תמצית פירוט תוצאות הפעילות של החברה לשנים 

                    2019שנת  

שנה שהסתיימה 

 .201831.12ביום 

 הסבר לשינוי

שנה שהסתיימה   2 חציון  1 חציון
 .201931.12ביום 

מירידה בשיעור החזקה בחברה רווח חד פעמי  441 --  --  --  רווח מהשקעות ונכסים לזמן ארוך, נטו

  הכלולה לשעבר אורן השקעות כניכוי ירידת ערך.

 רווח ממימוש מניות קאנומד על ידי צמיחה 1,520 --  --  --  מאיבוד שליטה בחברה מוחזקתרווח 

 לראשונה IFRS 16גידול בהוצאות מיישום  41 (60) (32) (28) הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

רווח )הפסד( ממכשירים פיננסיים בשווי 

 הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

 בעיקר שינויים בשווי הוגן מניות קאנומד 158 221 (580) 801

 חלק החברה בהפסדי אקוויטי גפן  (287) --  --  --  חלק החברה בהפסדי חברות כלולות, נטו

גידול בחציון בעיקר מהוצאות הקשורות בעסקת  (3,831) (3,530) (1,845) (1,685) הוצאות הנהלה וכלליות

הפסקת אקסל. קיטון לעומת שנה קודמת לאור 

 איחוד קאנומד.

שערוך אופציות לרכישת מניות קאנומד בצמיחה  (217) (461) (838) 377 שערוך נגזרים פיננסיים 

 ופקיעתן במהלך החציון השני 

 הפרשה להסדר עם המדען בקאנומד שנה שעברה (652) --  --  --  הוצאות אחרות

  (2,827)  (3,830)  (3,295)  (535)  רווח )הפסד( לפני מיסים על ההכנסה      

  --  --  --  --  מיסים על ההכנסה

  (2,827)  (3,830)  (3,295)  (535)  רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות

 בעיקר הפסדי אקוויטי גפן והפחתת ההשקעה בה.  158   (2,337)  (2,003)  (334) רווח )הפסד( נטו מפעילויות מופסקות

  (2,669)  (6,167)  (5,298)  (869)  לתקופהרווח )הפסד(  

      
  (1,100)  (162)  (271)  109  מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

      
  (1,569)  (6,005)  (5,027)  (978)  מיוחס לבעלי  מניות החברה
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 נזילות ומקורות מימון:  .4
 

 ש"ח(באלפי נזילות )הנתונים  4.1
 

  שנה שהסתיימה ביום 

 הסבר לשינוי .201831.12 .201931.12 

תזרימי מזומנים ששימשו 

 לפעילות שוטפת 

 שינוי שאינו משמעותי (3,900) (3,934)

תזרימי מזומנים שנבעו 

 (')ששימשו לפע ילותמפע

 השקעה

מניות קאנומד על ידי בעיקר גביית חוב בגין מימוש   1,543  6,078

 חברת הבת צמיחה

שנבעו תזרימי מזומנים 

ששימשו ) פעילות מימוןמ

 (מימוןפעילות ל

בעיקר חלוקת דיבידנד פירוק בחברת הבת צמיחה  393 (706)

 לראשונה IFRS 16והשפעת יישום 

 
 מקורות מימון  4.2

 
 החברה מממנת את פעילותה ממקורותיה העצמיים.  4.2.1

 
 לדוחות הכספיים. .ב1לעניין מצבה הכספי של החברה ראו ביאור  4.2.2

 

 היבטי ממשל תאגידי ב.
 

 תרומותמדיניות בנושא  .1
 
חברה לא תרמה סכומים התקופת הדוח מהלך תרומות ובקשר למתן ניות בימדלא קבעה חברה ה

  מהותיים.
 

 חשבונאית ופיננסית מומחיות דירקטורים בעלי  .2
 

, קבעה החברה כי ("חוק החברות") 1999 –, התשנ"ט ( לחוק החברות12)א()92בהתאם לסעיף 
המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה הינו דירקטור 

חשב, בין היתר, בגודל החברה, סוג שניים(, וזאת בהת –אחד )ביחד עם הדירקטורים החיצוניים 
פעילותה ומורכבותו, במספר חברי הדירקטוריון ובהרכב הדירקטוריון הכולל אנשים בעלי ניסיון 

 וכישורים ניהוליים ומקצועיים.
חברי הדירקטוריון אשר הינם, להערכת החברה ולמיטב ידיעתה, דירקטורים בעלי מומחיות 

 בלתי)דירקטור  ענבר גיוראמר פודים )יו"ר הדירקטוריון(,  יאירמר  חשבונאית ופיננסית הינם:
 אל )דירקטור חיצוני(.-יוסף בר ומר נעמי אנוך )דירקטורית בלתי תלויה( גב' (,תלוי

דוח לבחלק ד'  26תקנה  ראוהדירקטורים הנ"ל, השכלתם וניסיונם של לפרטים נוספים בדבר 
 .("חלק ד'") תקופתי זה

 
 בתאגיד הפניםגילוי בדבר מבקר  .3

  

 יהודה עזרא: רו"ח שם המבקר א.

 24.4.2012: תאריך תחילת כהונתו ב.
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המבקר הפנימי אינו עובד של התאגיד, הוא מעניק שירותי ביקורת פנימית כנותן שרות חיצוני, 
 בביקורתו הוא נעזר במומחים כדוגמת אנשי ביקורת ומחשב.

 

וכפי שנמסר לה על ידי המבקר הפנימי, המבקר הפנימי עומד בהוראות למיטב ידיעת החברה 
-לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 8-)א( ו3ובהוראות סעיפים  )ב( לחוק החברות146סעיף 
 .("חוק הביקורת הפנימית") 1992

 

למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי המבקר הפנימי, אין למבקר הפנימי קשרים 
 .תיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור אליהעסקיים מהו

מינויו של המבקר הפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה.  -דרך המינוי ג.

בין הנימוקים לאישור מינויו: השכלתו, כישוריו וניסיונו הרב של המבקר, הן בביקורת פנימית 

ציבוריות, גודל החברה, סוג פעילותה ומידת המורכבות של הדיווח והן בביקורת על חברות 

 .הכספי בה

 . שעות 47-כב 2019בשנת  הסתכם היקף העסקת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכפופים לו .ד
 10-סתכם לסך של כה 2019רותים שניתנו על ידו בשנת יהתגמול שניתן למבקר הפנימי בגין הש

 . )בתוספת מע"מ( אלפי ש"ח
 

מספר שעות ביקורת 

 הפנים בתאגיד 

מספר השעות המושקעות 

בביקורת הפנים בתאגיד 

 עצמו

  שכ"ט מבקר הפנים

 )באלפי ש"ח(

47 47 10 

 
למבקר לא הוענקו ניירות ערך של התאגיד. לדעת דירקטוריון החברה אין לתגמול המבקר 

 הביקורת.השפעה על שיקול דעתו בעת ביצוע עבודת 

קורת של יעדת הבותכנית הביקורת השנתית והרב שנתית מוגשת על ידי המבקר הפנימי לו .ה

קורת בוחנת את הנושאים תוך התייעצות עם הנהלת החברה, ולאחר מכן יהחברה. ועדת הב

מחליטה על אישור התכנית )בשינויים או ללא שינויים(, כאשר השיקולים שמנחים את ועדת 

קורת, חשיבות הנושאים, התדירות שבה נבחנו הנושאים יבין היתר, צרכי הב קורת הינם,יהב

 בשנים קודמות וכן המלצותיו של המבקר הפנימי.

בהתאם להודעת המבקר הפנימי של החברה, הוא עורך את ביקורתו על פי תקנים מקצועיים  .ו

הנחיות מקצועיות של לשכת קורת הפנימית וכן על פי י)ב( לחוק הב4מקובלים בהתאם לסעיף 

 המבקרים הפנימיים בישראל וגילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל.

במהלך עבודת הביקורת הומצאו למבקר הפנימי מסמכים ומידע שנתבקש על ידו ונדרש לביצוע  .ז

לחוק הביקורת הפנימית וכן ניתנה למבקר גישה מתמדת ובלתי  9תפקידו כאמור בסעיף 

 כת המידע ולנתונים כספיים לצורך עבודתו.אמצעית למער

 .הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הוא יו"ר דירקטוריון .ח

דירקטוריון החברה, למנכ"ל החברה "ר ליובכתב דין וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי מוגש  .ט

 וליו"ר ועדת הביקורת מראש ולפני המועד בו מתקיים הדיון. 
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 .אחד  ביקורת  דוחהגיש מבקר הפנים לחברי ועדת הביקורת  2019שנת  בגין תכנית הביקורת של  .י

 קודם להגשתם, נמסרו דוחות הביקורת להערות המבוקרים ואלו נכללו בדוחות הסופיים.

 

 מועד הדיון מועד הגשת הדוח נושא הדוח

 11.2.2020 7.2.20 בדיקת עסקת רכישת אקסל

 

הדירקטוריון, היקף ואופי תכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים בנסיבות להערכת  .יא

קורת הפנימית, היות והנושאים שנבחרו הינם יהעניין ויש בהם כדי ליישם את מטרות הב

מהותיים בחברה ונבדקו מאספקטים שונים. למבקר הפנימי ניתן חופש פעולה מתמיד ובלתי 

 9ברה, לרבות גישה לנתונים כספיים של החברה לפי סעיף אמצעי לכל מערכות המידע של הח

 קורת.ילחוק הב
 
 שכר רואה חשבון מבקר  .6

  

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את מינויו של משרד רואי  19.11.2015ביום 
רואי להלן נתונים לגבי שכרם של . החשבון שטראוס לזר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה

 :2019 -ו 2018השעות שבוצעו בשנים  והיקף החשבון המבקר
 
 

 שטראוס לזר ושות'

  2019שנת  

שכר טרחה  שעות
 )באלפי ש"ח(

ביקורת וסקירת דוחות כספיים 
 )שנתיים ורבעוניים(

490 97 

 60 112 שירותי מס ואחרים
 157 602 סה"כ

 
 

 שטראוס לזר ושות'

  2018שנת  

טרחה שכר  שעות
 )באלפי ש"ח(

ביקורת וסקירת דוחות כספיים 
 )שנתיים ורבעוניים(

460 97 

   שירותי מס ואחרים
 97 460 סה"כ

 

ידי החברה בהתייחס לשכר שהיה נהוג בשנים  -השכר המשולם לרואה החשבון המבקר נקבע על

הקודמות וכן בהתייחס להיקף עבודת פעילות הביקורת הצפויה בשנת הדיווח הנקבע במו"מ בין הנהלת 

לאופי והיקף  בהתייחסהחברה לרואה החשבון המבקר ולדעת החברה הינו סביר ובהתאם למקובל 

 חברה. פעילות ה

בעלי המניות שאישרה את מינוי שטראוס לזר ושות', רואי חשבון, ועדת  יצוין כי עובר לזימון אסיפת

הביקורת העבירה את המלצותיה לדירקטוריון החברה )אשר הוסמך במסגרת האסיפה הנ"ל לשם 

  קביעת שכרו של רואה החשבון המבקר(, בקשר עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקר.
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 הדיווח הפיננסי של התאגידילוי בקשר עם ג -פרק ד' 

 

 שיקולי דעת חשבונאים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות

 

 של בדוחות הכספיים בשיקולי דעת חשבונאיים קריטיים שימוש המצריכים או הנחשבים בדבר נושאים

, 2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  ב2ראה ביאור  –מדני אי וודאות והחברה ומקורות מפתח לא

 .פרק ג' לדוח זה

 
 
 

 
 
 
 

   
  מנכ"ל - שור רונן   ןוידירקטוריו"ר   – פודים יאיר

 
 

 2020, אפרילב 30
 



דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה של  - נספח ב'

          חברת הבת אקסל סולושנס בע"מ



 
1 

 החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

  2019בדצמבר  31 ליום

מצב ענייני  על הדירקטוריון דוח את להגיש בזה מתכבדת"( החברה)להלן: " "מבעסולושנס  אקסל

הדוח סוקר את השינויים  ."(הדוח תקופת": להלן) 2019בדצמבר  31 יוםהחברה לשנה המסתיימת ב

 המהותיים שאירעו בעסקי החברה, בתקופה המדווחת ועד למועד פרסום דוח זה.

אקסל גרופ  שלדוח זה נערך בהתחשב בכך שבפני קוראיו מצוי גם פרק תיאור עסקי התאגיד 

"( פרק תיאור עסקי התאגיד)להלן: " כפי שנכלל בפרק א' לדוח תקופתי זה )כהגדרתה להלן( 

 (. "הכספיים הדוחות)להלן: "לתקופת הדוח החברה  שלוהדוחות הכספיים 

 :מבוא .1

"(, החברות חוק)להלן: " 1999-"טהתשנ, החברות חוק לפי, בישראל והתאגדה קמה, החברה

 . במניות מוגבלת פרטית כחברה 2018, בינואר 24 ביום

)טרם  החברה של המניות בעלי התקשרו בה, מניות החלפת עסקת הושלמה 2020בינואר  7 ביום

 אקסללהלן: "ו בע"מ אחזקות דולומיטלשעבר אקסל סולושנס גרופ בע"מ )עם  (כאמור ההשלמה

"מ )להלן: בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות שמניותיה, ציבורית חברה, "(גרופ

 לפרטיםלמועד דוח זה, החברה הינה חברה בבעלות מלאה של אקסל גרופ.  נכון. ("העסקה"

 14, מיום 2019בספטמבר  27מיום של אקסל גרופ דיווחים מיידים  ראו העסקה לגבי נוספים

,  2019-01-084468: אסמכתה) 2019בנובמבר  20, ומיום 2019בנובמבר  18, מיום 2019בנובמבר 

 , בהתאמה(, הנכללים על דרך ההפניה.2019-01-112966 -, ו2019-01-112441, 2019-01-111466

 החברה הקמת למועד הקודמות לתקופות ביחס לרבות, פעילותה ותחום החברה של התיאור

 הועברה פעילותהוהעברת הפעילות לחברה, נעשה ביחס לחברה, כאילו  (2018בינואר,  24)ביום 

 31 ביום רק בוצעה כאמור הפעילות שהעברת אף על, זה בדוח ומתוארות הכלולות בתקופות לה

 .2017, בדצמבר

 :פעילותה ותחומי העסקית סביבתה, החברהתמציתי של  תיאור .2

מבוססי  ושירותיםהפצה ואינטגרציה של מוצרים  ,תחום פעילות אחד אשר הינו ייבוא לחברה

 ,קווית תקשורת לרשתות מוצרים זה ובכללטכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה, 

 שירותיו( "IOT") דברים של אינטרנט מוצרי, סלולארית לתקשורת מוצרים, ואופטית אלחוטית

  .התאגיד עסקי תיאור לפרק 3 סעיףעל תחום הפעילות ראו  לפירוט. ושירותי ענן מידע תאבטח

-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח כולל זה בדוח התיאור כי יודגש

או   ןאומד. מידע צופה פני עתיד הינו מידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות תחזית, הערכה, 1968

מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידי שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינו בשליטת 

מבוסס על מידע או הערכות הקיימים בחברה,  זה דוחהחברה. המידע הצופה פני עתיד הכלול ב

 זה.  דוחנכון למועד פרסום 

 

 סולושנס בע"מ  אקסל
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 :כספיה מצבה .3

סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים  עיקרילהלן יוצגו 

  :ח"שהעיקריים שחלו בהם, באלפי 

 
 

 

  :הפעולות תוצאות .4

פעילה בעיקר בתחום התקשורת הישראלי ופועלת באמצעות מפעילי תקשורת. היקף החברה 

מכיוון שמפעילי  ש"חמיליון  15 -קטן בסך של כ Broadband Gatewayמכירות החברה בתחום 

מפעילי  ,החברה ידיעת למיטב. בנוסף, 2019-ששימש ל 2018התקשורת הצטיידו במלאי רב בסוף 

מכיוון שיאלצו  DSLמטכנולוגית  Broadband Gatewayהתקשורת העדיפו להפחית ברכש 

)לפרטים  2020תחילת בישראל ב הושקולהחליף אותם תוך זמן יחסית קצר לנתבי סיבים אשר 

. העיכוב בהטמעת סיבים אופטים נבע מסטגנציה (להלן.ד. 7 -ו.ב. 7סעיפים  ראו נוספים

. לעומת זאת החברה 2020 שנת מהלךביפתר ועתידה להיפתר באופן מלא רגולטורית שהחלה לה

 -ל 2018ש"ח בין  יליוןמ 8במעל  Connected Home-הגדילה את מכירות מוצרי הבית החכם וה

 2.5-ב Recurring Revenueובנוסף, את מכירות מוצרים מבוססי הכנסות מתמשכות  2019

 על מנת לאתר הזדמנות מיזוג עם חברה 2018שנת  ש"ח. בנוסף, פעלה החברה החל מסוף יליוןמ

 ציבורית. תהליך זה דרש מהחברה תשומות ניהול וכן הוצאות כספיות.

  .בהתאם לדוחות הכספיים להלן ניתוח תוצאות הפעילות

 

 סעיף
 ביום שהסתיימה לשנה

 31.12.2019 הדירקטוריון הסברי
 

31.12.2018  
 

 גידול בעיקר מפעילות שוטפת. 937 1,754 מזומנים ושווה מזומנים 

בעיקר מהסכמי פקטורינג עם תאגיד קיטון  9,326 4,727 לקוחות
 בנקאי.

מקדמות לספקים 
 גידול עקב מלאי בדרך. 5,137 4,783 ומלאי

 קיטון בחו"ז לאור התקשרות ישירה עם לקוחות 3,848 260 צדדים קשורים 
 גידול בעיקר במוסדות חייבים. 313 581 חייבים ויתרות חובה

  19,561 12,105 סה"כ נכסים שוטפים

 461 2,258 שוטפים לא נכסים
ים שיסייעו לחברה השקעה משמעותית בפיתוח

 בפעילות התוכנה ובפעילות החומרה שלה
 והכרה בנכס זכות שימוש.

  20,022 14,363 נכסים"כ סה
    

 .פרעון הלוואת גישור 2,002 -   אשראי מתאגיד בנקאי
 .קשורהקבלת הלוואה מחברה  -  1,789 אשראי מצד קשור

 .קיטון עקב חתך הזמנות נקודתי מספקי חו"ל 10,100 4,724 ספקים ונותני שירותים

 קיטון בעיקר ביתרת מע"מ עסקאות בדצמבר 2,773 1,827 מוסדות זכאים
2018. 

 .גידול בעיקר בחשבונות חתך של הוצאות לשלם 1,273 2,729 זכאים שונים
 התחייבויותסה"כ 

  16,148 11,069 שוטפות 

 שינוי שאינו מהותי. 10 86 שוטפות לא התחייבויות
 שינוי עקב רווח בניכוי דיבידנד. 3,864 3,208 הון עצמי

  20,022 14,363 והון התחייבויות"כ סה
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  :"ח(ש)באלפי  השנתיות הפעילות תוצאות ניתוח .א

 סעיף
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

 הדירקטוריון הסברי
2019 2018 

 

 52,474 44,628 הכנסות

לאור  2019הקיטון בעיקר ממכירת נתבים בשנת 
סטגנציה בשוק התקשורת בישראל אשר צפוי 

. מאידך, גידול בהכנסות ממוצרי 2020-להשתנות ב
חומרה ותוכנה אחרים, תחומים שהחברה הגדילה 

 .2019משמעותית בשנת 
 גידול בשיעור הרווח הגולמי משינוי תמהיל המכירות. 11,121 10,409 גולמי רווח

 מכירה הוצאות
 2,826 3,738 ושיווק

גידול בעיקר מהגדלת מצבת העובדים וגידול בנסיעות 
מיליון ש"ח( והוצ' פחת נכס בלתי מוחשי  0.6-לחו"ל )כ

 מיליון ש"ח( . 0.3-)כ
 הנהלה הוצאות

בהוצאות שכר מעדכוני שכר והוצאות גידול בעיקר  2,315 2,789 וכלליות
 פרישה חד פעמיות.

 מהעסקה.בעיקר הוצאות חד פעמיות  198 235 אחרות הוצאות
 רווח"כ סה

  5,782 3,647 מפעולות

 קיטון בעיקר מהפרשי שער 776 543 נטו , מימון הוצאות
 מיסים לפני רווח

  5,006 3,104 הכנסה על

 על מיסים הוצאות
 קיטון בעיקר עקב שינוי בתוצאות הפעילות 1,142 760 הכנסה

  3,864 2,344 לתקופה נקי רווח
 

  :נזילות .5

   "ח(:שלהלן מצב הנזילות של החברה והסברי החברה )באלפי 

 סעיף
 31 ביום שהסתיימה לשנה

 החברה הסברי בדצמבר

2019 2018  
 תזרים

מזומנים 
מפעילות 

 שוטפת

מהרווח ומקיטון ביתרת הלקוחות על גידול בעיקר  (526) 4,103
 ידי עסקאות פקטורינג.

 תזרים
מזומנים 

פעילות ל
 השקעה

 שינוי שאינו משמעותי.   (537) (767)

תזרים 
מזומנים 

פעילות ל
 ןמימו

ופרעונה  2018בעיקר קבלת הלוואת גישור בשנת  2,000 (2,519)
 2019בשנת 

 

מפעילותה השוטפת של החברה מספקים לה עודפי מזומנים המשמשים אותה לצורך  הרווחים
  מימון פעילותה. 

   :המימון מקורות .6

, העצמאיים ממקורותיה בעיקר פעילותה את מממנת החברה הרגיל העסקים במהלך .א

 וממסגרתלצרכי הון חוזר  בנקאיים מתאגידיםגישור  הלוואות, ספקים מאשראי

 . פקטורינגכנגד חשבוניות לקוח,  בנקאית למימון ספציפי 
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הפקטורינג, אמות המידה הפיננסיות, מסגרות האשראי וערבות מסגרת לפרטים לגבי  .ב

, חברה פרטית בשליטת בעלי השליטה של בע"מ אקסל טלקוםלצד שלישי שניתנה על ידי 

  תיאור עסקי התאגיד.בפרק  16ראו סעיף  "(טלקום אקסל)להלן: " אקסל גרופ

מיליון  1.8 -כבסך של  הלוואההעניקה לחברה  טלקום אקסל 2019בדצמבר  25 ביום .ג

ההלוואה ואה, ובהתאם להסכם ההלללא ריבית, ללא הצמדה וללא בטחונות. ש"ח 

מלוא ההתחייבויות והחובות של אקסל לתאגידים  תשלום לאחרתפרע בתשלום אחד 

או שתתקבל הסכמה בכתב של )כמפורט להלן(  הפקטורינגבנקאיים במסגרת הסכמי 

, התקבלה הסכמה 2020במהלך חודש פברואר  התאגידים הבנקאיים לפרעון ההלוואה.

בכתב מהתאגיד הבנקאי לפירעון של ההלוואה והחברה פרעה את ההלוואה לאקסל 

ית טלקום וזאת כנגד הלוואה חדשה באותו הסכום שקיבלה החברה מאקסל גרופ, בריב

 23מיום של אקסל גרופ מיידי דיווח  ראולגבי ההלוואה  לפרטים נוספים. 5%שנתית של 

 (.2019-01-123472 :ה)אסמכת 2019בדצמבר 

 :הדוח בשנת ממוצע היקף .ד

רה בשהועמדה לח פקטורניגלמסגרת החברה אינה מסתייעת בהלוואות מעבר : הלוואות

, הינה הלוואת גישור 2018לדצמבר  31הקיימת ביום  ההלוואה . יתרת 2019במהלך שנת 

פקטורינג יתרת אשראי פקטורינג. מסגרת העד לקבלת שהועמדה על ידי תאגיד בנקאי 

, בממוצע, לא . לפיכךבקיזוז מיתרת הלקוחות בגינן התקבל האשראי כאמור תמוצג

 .בהלוואות לזמן קצר או ארוךקיים לחברה אשראי שמקורו 

  

 "ח. שאלפי  5,650 -כאשראי מספקים הינו  : היקף ממוצע שלאשראי מספקים

של הינו פקטורינג הבנטרול קיזוז אשראי מלקוחות  ממוצע של: היקף אשראי ללקוחות

 "ח. שאלפי  10,222 -כ

 מניותיה, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה 2019בדצמבר  25ביום  .ה

מיליון ש"ח. מרבית בעלי המניות של החברה המחו  3בסך של  )טרם השלמת העסקה(

את זכותם לקבלת הדיבידנד לחברת אקסל. שאר בעלי המניות קיבלו את סכום 

מהדיבידנד אל מול חוב . החברה קיזזה חלק 2019הדיבידנד המגיע להם בחודש דצמבר 

ואת היתרה העמידו  צדדים קשורים( יתרתכלפיה )תחת טלקום שהיה פתוח לאקסל 

 .הצדדים כהלוואה מאקסל לחברה

 עצמי הון .ו

 22%, מהווה 2018 בדצמבר 31 -ו 2019בדצמבר  31העצמי של החברה נכון לימים  הונה

 . בהתאמה, המאזן מסך 19% -ו

  מזומנים ויתרות חוזר הון

 )באלפי ש"ח( 31.12.2018 )באלפי ש"ח( 31.12.2019 סעיף

 19,561 12,105 נכסים שוטפים

 16,148 11,069 התחייבויות שוטפות

 3,413 1,036 הון חוזר
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 :ולאחריה הדוח בתקופת נוספים אירועים  .7

 

מר שור  2019כמנכ"ל החברה החל ממועד הקמתה. בחודש ספטמבר  מכהן, שור רונן מר .א

 .סילנפרוינדמונה לכהן כדירקטור יחיד בחברה במקום מר מארק 

 , אופטיםסיבים  בטכנולוגית ,מהיר אינטרנט נתב צהפימומשווקת למועד זה, החברה  נכון .ב

קיימות  לחברה. 2020 שנת של שוןהרא מהרבעוןוזאת החל  SagemCom חברת תוצרת

פועלים לגבש הבנות  והצדדים SagemComהבנות מסחריות לגבי אופן ההתקשרות מול 

 לאספקת המסחריות כאמור מתייחסות  ההבנותאלה במסגרת הסכם מסחרי מחייב. 

)להלן  SagemComחברת  של Fiber נתבי, שעיקרם אספקת Broadband Gateway מוצרי

-תהיה בלעדיות דה שלחברהכן במסגרת ההבנות סוכם  כמו"(. המוצרים: "זה בסעיף

כי במסגרת  יצויןלמפעילי התקשורת בישראל )למעט הוט(.  SagemComפקטו להפצת נתב 

או התחייבות  םמוצריהשל החברה למכור כמות מסוימת של  התחייבותההסכם אין 

 .מסוים במחיר םמוצריהלמכור את 

כפופה להשלמת משא ומתן בין  SagemCom עםעל הסכם מסחרי מחייב  חתימהיובהר, כי 

ההתקשרות כפופים לתנאי ההסכם המחייב )ככל שייחתם(. בשלב זה אין  ותנאיהצדדים 

 .מחייב מסחריודאות, כי המגעים האמורים יבשילו לכדי חתימת הסכם 

הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו  SagemComבדבר העסקה הפוטנציאלית עם  המידע

היתר, על ידי גורמים שלחברה  ביןות ערך. מידע זה כרוך באי וודאות ומבוסס, בחוק נייר

 ההסכם תנאי לגבי סופיות להבנות הצדדים הגעת זה ובכלל, לגביהם שליטה בהכרח אין

 "ב.וכיו ההסכם על הצדדים חתימת, המחייב המסחרי

 תיאור לפרק 22 -ו 13)ד(, 8.2.2, 8.1.7 סעיפים, ראו SagemCom אודות נוספים לפרטים

 . התאגיד עסקי

 .Signifi Mobile Incהחברה התקשרה בהסכם עם חברת  2019בנובמבר  13ביום  .ג

, חברה ציבורית הנסחרת .Siyata Mobile Inc)"סיגניפיי"( )חברת בת בבעלות מלאה של 

בבורסת טורונטו, קנדה, ואשר חלק ממניותיה מוחזקות על ידי אקסל טלקום( )להלן: 

"ההסכם"(. לפי ההסכם סיגניפיי מינתה את החברה למפיץ שלה ביחס לנתבים 

"(. הזמנת המוצרים מוצרים)להלן: " החומרה ציוד בתחום IOTסלולאריים ומוצרי 

ש )שתכלולנה תנאים מקובלים להתקשרויות מסוג זה כגון תתבצע באמצעות הזמנות רכ

סוג המוצרים, כמות, מחיר המוצרים, מועד אספקה ותנאי תשלום( ההסכם הינו לתקופה 

של חמש שנים כאשר החברה רשאית לסיים את ההסכם מטעמי נוחות )בהודעה מוקדמת 

רט בהסכם(. יום(. כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם מ"סיבה" )כמפו 90של 

התחייבה לעשות את המאמצים הטובים ביותר לצורך עמידה  סיגניפייבמסגרת ההסכם 

בהזמנות רכש שתתקבלנה לרבות ביצוע מירב המאמצים להקצאת מוצרים בנסיבות של 

בקשר לאספקת מוצרים הינן עד  סיגניפייחוסר במוצרים. כמו כן, התחייבויותיה של 

מיליון ש"ח בשנה. במסגרת  10ם בסכום של עד להיקף התקשרות של רכישת מוצרי

ההסכם נקבעו בין הצדדים, כמקובל בהסכמים מסוג זה, הוראות לגבי מכירת המוצרים 

שהעיקריות ביניהן הן: )א( החברה תהיה רשאית למכור את המוצרים בטריטוריות 

מוגדרות מראש וללקוחות מסוימים )כל מוצר וההגבלות שלו(, כמו כן ביחס לחלק 

 סיגניפיינתנה לחברה בלעדיות למכור את המוצרים בטריטוריה; )ב(  סיגניפיימהמוצרים 
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התחייבה לעדכן את המחירון למוצרים שצורף להסכם, מעת לעת, כך שהמחירים של 

המוצרים לא יעלו על המחיר המינימאלי לפיו היא מוכרת את המוצרים לצדדים שלישיים. 

על כל  מיידילחברה. הפחתות מחיר יחולו באופן  העדכון יבוצע באמצעות הודעה בכתב

יום  90הזמנה שטרם סופקה ללקוחות של החברה. כל עלייה במחיר תחול רק אחרי 

 סיגניפייממועד ההודעה )לא תחול על הזמנות רכש שתתקבלנה עד למועד התחולה(; )ג( 

חברה; )ד( עד להגעת הסחורה למחסני ה בבונדדתישא בכלל עלויות המשלוח/יבוא/אחסון 

תישא בכלל  סיגניפייאת כל המלאי שלא נמכר; )ה(  לסיגניפייהחברה רשאית להחזיר 

עלויות המשלוח והעברת המלאי חזרה אליהם; )ו( תנאי התשלום שיקבעו בהזמנות הרכש 

; )ז( אין התחייבות של החברה למכור כמות מסוימת של המוצרים 120לא יעלו על שוטף+

תשפה את החברה בגין  סיגנפיי)ח(  -המוצרים במחיר מסוים; ואו התחייבות למכור את 

ההוצאות שנצברו לחברה בגין אחריות שהחברה סיפקה ללקוחותיה על המוצרים 

 הנמכרים.

וחברת בת שלה סיאטה מובייל ישראל בע"מ תהינה ערבות  .Siyata Mobile Incבנוסף, 

 לחובות של סיגניפיי בקשר להסכם.

 עבור למפיציםם )בעיקר יעסקי לקוחותמוכרת את המוצרים ל סיגניפייזה  דוחלמועד  נכון

 )עסקים שמוכרים לעסקים(.  B2Bמפעילי תקשורת( במודל ו קצה לקוחות

 ביחס, בהסכם ההתקשרות תנאי כי אישר החברה דירקטוריון 2019 בנובמבר 12 ביום

 לגבי מקובלים מתנאים חורגים שאינם הרגיל העסקים ובמהלך שוק בתנאי הם, למוצרים

. במהלך תקופת ההסכם, ככל לחברה קשורים שאינם שלישיים צדדים עם דומות עסקאות

ויהיה שינוי נסיבות שבגינם ההתקשרות עשויה שלא להיות בתנאי שוק ובמהלך העסקים 

הרגיל )כגון בנסיבות שבהן החברה תהפוך למפיץ הבלעדי או העיקרי של מי מהמוצרים 

באופן שאינו מאפשר לקבוע קיומם של תנאי שוק( החברה תבחן מחדש את האישורים 

 תקשרות לפי ההסכם )ככלל או ביחס לאותו סוג של מוצרים(. הנדרשים לה

יצוין כי אין במסגרת ההסכם התחייבות לבצע הזמנות רכש לפי הסכם המסגרת או לרכוש 

  .מוצרים לפי ההסכם

החברה בהסכם עם מפעיל טלקום בישראל לאספקת  התקשרה 2020בפברואר  19 ביום .ד

של  Fiberמוצרים שעיקרם נתבי  אספקתוזאת לצורך  Broadband gatewayמוצרי 

 דיווחלפרק תיאור עסקי התאגיד ו 19.10 סעיף ראו נוספים לפרטים SagemComחברת 

(, אשר 2020-01-014872)אסמכתא מס:  2020בפברואר  20מיידי של אקסל גרופ מיום 

 . הפניה של דרך על נכלל

מפעיל טלקום בישראל לאספקת ציוד , קיבלה החברה הזמנה מ2020בפברואר  26ביום  .ה

  -רשת ביתי, אשר עונה על הדרישה לקישוריות ברוחב פס גבוה בכל רחבי הבית, בסך של כ

בתוספת מע"מ. אספקת המוצרים ללקוח צפויה ( ש"חמיליון  5-מיליון דולר )כ 1.5

דיווח מיידי של אקסל גרופ . לפרטים נוספים ראו 2020להתבצע ברבעון השלישי של שנת 

 נכלל על דרך של הפניה.(, אשר 2020-01-016888)אסמכתא מס:  2020בפברואר  27מיום 

בפרק תיאור עסקי  7.7לפרטים בדבר השפעת וירוס הקורונה על החברה ראו סעיף  .ו

 . .א. בדוחות הכספיים24וביאור  התאגיד
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 תרומות .8

בסכום  תרומות היוהדוח לא  בתקופתתרומות.  בנושאלמועד דוח זה, לחברה אין מדיניות  נכון

 מהותי.

  – מבקר חשבון רואה .9

 החשבון  רואה: "להלן) חשבון רואי, (BDO) האפט זיוהחשבון המבקר של החברה הינו  רואה
 . "(המבקר

הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר, בהתאם להיקף  שכר

העבודה, לאופי העבודה, ניסיון העבר ותנאי שוק. הגורם המאשר את שכרו של רואה החשבון 

 המבקר הינו דירקטוריון החברה. 

 נתונים על רואי החשבון והשכר הכולל של רואי חשבון המבקרים:להלן 

 2019 2018 
ביקורת 
ושירותי 

 מס

ייעוץ 
ושירותים 

 סה"כ נלווים

ביקורת 
ושירותי 

 מס

ייעוץ 
ושירותים 

 סה"כ נלווים

 1,095 - 1,095 1,127 40 1,087 מספר שעות

 162,000 - 162,000 108,000 8,000 100,000 שכר טרחה

 
 קריטיים חשבונאיים אומדנים .10

 לדוחות הכספיים. ד2לפירוט אודות אומדנים חשבונאיים קריטיים ראו באור 

 

   

 שור רונן  

 ויו"ר דירקטוריון "למנכ

 

 30.4.2020: תאריך
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  דוח רואה החשבון המבקר
  

  אקסל סולושנס גרופ בע"מלבעלי המניות של 
  
  
  

 מים) ליחברהה -(להלן  מ"אקסל סולושנס גרופ בעספי של על המצב הכהמצורפים  יםהמאוחד ותביקרנו את הדוח

כל אחת ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים ל 2018 -ו 2019בדצמבר  31

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון . 2019בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום משלוש השנים 

  עה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.י. אחריותנו היא לחוות דוההנהלה של החברה

  

 316 -הסתכם לסך של כהפסדיה , אשר חלק החברה בלשעבר חברה כלולהלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של 

הדוחות הכספיים של . , בהתאמה2017 -ו 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח בשנים שהסתיימו בימים  477 -וכאלפי ש"ח 

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת  החבר הותא

  , מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.החבר הלסכומים שנכללו בגין אות

  

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה -. על1973-לתו של רואה חשבון), התשל"גפעו

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית 

של כללי החשבונאות שיושמו של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 

ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

  בסיס נאות לחוות דעתנו.ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

  

הנ"ל משקפים המאוחדים הדוחות הכספיים  ,רואי חשבון אחרים בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות שללדעתנו, 

בדצמבר  31 מיםוהחברות המאוחדות שלה לישל החברה מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי , באופן נאות

בתקופה השנים משלוש כל אחת ל ןשלה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים פעולותיהןואת תוצאות  2018 -ו 2019

והוראות תקנות ניירות ערך  (IFRS)כספי בינלאומיים בהתאם לתקני דיווח  2019בדצמבר  31ביום שהסתיימה 

  .2010-התש"ע (דוחות כספיים שנתיים),

  

  מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב:

  

  בהקשר לכך. והערכות הנהלת החברהלדוחות הכספיים בדבר מצבה הכספי של החברה .ב. 1 לאמור בבאור  -

  

לדוחות הכספיים בדבר השלמת עסקת מיזוג בין החברה לחברת אקסל סולושנס בע"מ .א. 11 לאמור בבאור  -

ובדבר צירוף דוחותיה הכספיים של אקסל סולושנס בע"מ לדוחותיה הכספיים של  לאחר תאריך הדיווח

  .החברה, חלף צירוף דוחות כספיים פרופורמה

  

 2019בספטמבר  11לדוחות הכספיים בדבר אישור האסיפה הכללית של צמיחה מיום  ).ג.1.ב.(8 לאמור בבאור  -

לפתוח בהליך פירוק מרצון של צמיחה, אשר למועד אישור הדוחות הכספיים טרם הושלם. אישור האסיפה 

הכללית של צמיחה כאמור מצביע על כך שהנחת העסק החי אינה מתקיימת עוד לגבי צמיחה ולפיכך שינתה 

את מדיניותה החשבונאית בדוחותיה הכספיים והחלה לדווח על פי כללי חשבונאות הנהוגים לגבי עסק צמיחה 

בחיסול, כאשר לשינוי המדיניות החשבונאית כאמור לא היתה השפעה על דוחותיה הכספיים המאוחדים של 

  החברה.
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מניות החברה על חלוקת  2019בדצמבר  29הכרזת החברה מיום לדוחות הכספיים בדבר .ב. 6 לאמור בבאור  -

  .לבעלי מניות החברהכדיבידנד בעין  הכלולה גפן

  

לדוחות הכספיים בדבר בקשה שהתקבלה אצל החברה לאישור תובענה ייצוגית בגין ) 1.ב.(11 לאמור בבאור  -

מיליון דולר, אשר המשיבים הינם החברה ונושאי משרה בעבר ובהווה  7.2 -נזק שהוערך על ידי המבקש בכ

  ואשר למועד אישור הדוחות הכספיים לא ניתן להעריך את תוצאותיה. RVB לשעבר בחברה הכלולה

  

  

  
  
  
  

  שטראוס לזר ושות'    
  רואי חשבון           

  
  

  2020 באפריל 30 ,אביב-תל
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  

  
  
  
  
  
             בדצמבר 31                 

  2  0  1  8  2  0  1  9  באור  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

        

        נכסים שוטפים

  1,570     3,005     3  מזומנים ושווי מזומנים  

  1,428     3     4  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  

  4,248          --        ).ב.3.ב.(8  חייבים בגין מימוש חברות מוחזקות  

  --         204     7  הלוואה לחברה כלולה  

  97     145     5  חייבים ויתרות חובה  

       461          --          נגזרים פיננסיים  

       3,357     7,804  

        297          --        .א.6  תות מופסקיונכסים המיוחסים לפעילו  

       --            5,536     .ב.6  נכסים המוחזקים לחלוקה לבעלים  

       8,893     8,101  

       ---------     ---------  

        נכסים שאינם שוטפים

  7,960          --        7  השקעות בחברות כלולות  

  16     16       יתרות חובה לזמן ארוך  

  --         178     .ב.9  נכס זכות שימוש  

        123           106       רכוש קבוע  

       300     8,099  

       ---------     ---------  

       9,193     16,200  

       =====     =====  

  

  
  

          
  זוהר שפיץ    רונן שור    יאיר פודים

  כספים סמנכ"ל    מנכ"ל     יו"ר הדירקטוריון
  
  
                2020 אפרילב 30             

  תאריך אישור הדוחות הכספיים
  
  

  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים 
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  מ"סולושנס גרופ בע אקסל
  

  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  

  
  
  
             בדצמבר 31                 

  2  0  1  8  2  0  1  9  באור  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

        

        התחייבויות שוטפות

  --         158     .ג.9  חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה  

     1,087          656     10  זכאים ויתרות זכות  

       814     1,087  

       --            5,536     .ב.6  התחייבות המיוחסת לנכסים המוחזקים לחלוקה לבעלים  

       6,350     1,087  

       ---------     ---------  

        

        התחייבויות שאינן שוטפת

  --         68     .ג.9  התחייבות בגין חכירה  

       ---------     ---------  

        

        הון

  110,226     110,226     .א.12  הון מניות  

  608,878     608,878       פרמיה וקרנות הון אחרות  

  )11,394(    )11,394(    .ב.12  מניות באוצר  

  )693,500(    )705,041(      יתרת הפסד  

  14,210     2,669       הון המיוחס לבעלי מניות של החברה  

          903             106       זכויות שאינן מקנות שליטה  

       2,775     15,113  

       ---------     ---------  

       9,193     16,200  

       =====     =====  

  
  
  

  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים 
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום        

                        בדצמבר 31                                       

  2  0  1  7    2  0  1  8  2  0  1  9  באור  

  אלפי ש"ח    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

          

          :הכנסות

  34     441     --         13  רווח מהשקעות ונכסים לזמן ארוך, נטו

  149     1,520     --         )1(ג. -).ב. ו3.ב.(8  טה בחברה מוחזקתרווח מאיבוד שלי

          רווח בגין נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך

  8     158     221       רווח או הפסד, נטו  

         229            108              4     .א.15  הכנסות מימון

          

  420     2,227     225       סה"כ הכנסות  

       ---------     ---------     ---------  

          הוצאות

  5,018     3,831     3,530     14  הנהלה וכלליות

  (*)  512     (*)  70     --         7  חלק החברה בהפסדי חברות כלולות, נטו

  798     217     461       שערוך נגזרים פיננסיים

  566     67     64     .ב.15  הוצאות מימון

      --               652           --       )2(.ג).3.ב.(8  אחרות

          

  6,894     4,837     4,055       סה"כ הוצאות  

       -------     -------     -------  

          

  )6,474(    )2,610(    )3,830(      הפסד מפעילויות נמשכות  

          

  (*)    )4,713(    (*)        )59(      )2,337(    6  תות מופסקיונטו מפעילו הפסד

          

  )11,187(    )2,669(    )6,167(      הפסד  

       -------     -------     -------  

          רווח כולל אחר:

          

          סכומים שסווגו או המסווגים מחדש לרווח

          :          או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים

         23         --             --           העברה לרווח והפסד בגין מימוש פעילויות חוץ

          

  23         --             --           סה"כ רווח כולל אחר  

       -------     -------     -------  

  )11,164(    )2,669(    )6,167(      סה"כ הפסד כולל  

       ====     ====     ====  

          

  .6ראה באור  -(*)  הוצג מחדש בגין פעילות מופסקת 
  
  

  נפרד מהם. לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתיהבאורים 
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 
  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום        

                        בדצמבר 31                                       

  2  0  1  7    2  0  1  8  2  0  1  9  באור  

  אלפי ש"ח    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

          

          :תקופהחלוקת ההפסד ל

  )9,148(    )1,569(    )6,005(      בעלי מניות של החברה

    )2,039(      )1,100(      )162(      זכויות שאינן מקנות שליטה

      )6,167(    )2,669(    )11,187(  

       ====     ====     ====  

          :חלוקת ההפסד הכולל לתקופה

  )9,125(    )1,569(    )6,005(      בעלי מניות של החברה

    )2,039(      )1,100(      )162(      ויות שאינן מקנות שליטהזכ

      )6,167(    )2,669(    )11,164(  

       ====     ====     ====  

          

        17  הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

  (*)  )0.219(    (*)  )0.075(    )0.181(      מפעילויות נמשכות

  (*)    )2340.(    (*)   )0.002(      )611.0(      תות מופסקיומפעילו

      )0.297(    )0.077(    )0.453(  

       ====     ====     ====  

          

  
  

  .6ראה באור  -(*)  הוצג מחדש בגין פעילות מופסקת 
  
  
  
  

  
  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים 
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  על השינויים בהוןות מאוחדים דוח
  
  
  
  

 
      יות החברהמיוחס לבעלי מנ  
               
            פרמיה    
  סה"כ  זכויות שאינן      מניות  וקרנות הון    
     הון     מקנות שליטה  סה"כ  יתרת הפסד  באוצר  אחרות  הון מניות  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
                לשנה שהסתיימה ביום

                          2019בדצמבר  31

  15,113     903     14,210     )693,500(    )11,394(    608,878    110,226     2019בינואר  1יתרה ליום 

   )6,167(         )162(      )6,005(        )6,005(         --              --               --         הפסד

  )5,536(    --         )5,536(    )5,536(         --              --               --         חלוקת דיבידנד בעין

                דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

       )635(         )635(       --              --               --              --               --         בחברה מאוחדת  

                

  2,775     106     2,669     )705,041(    )11,394(    608,878    110,226     2019בדצמבר  31יתרה ליום 

     =====    =====     =====     =====     =====     =====     =====  
  

  
  

  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  על השינויים בהוןות מאוחדים דוח
  
  
  
  

 
      מיוחס לבעלי מניות החברה  
               
            פרמיה    
  סה"כ  זכויות שאינן      מניות  וקרנות הון    
     הון     מקנות שליטה  סה"כ  יתרת הפסד  באוצר  אחרות  הון מניות  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
                לשנה שהסתיימה ביום

                          2018בדצמבר  31

  24,680     8,982     15,698     )691,931(    )11,394(    608,797    110,226     2018בינואר  1יתרה ליום 

  )2,669(    )1,100(    )1,569(    )1,569(    --         --         --         הפסד

  7     --         7     --         --         7    --         תשלום מבוסס מניות

                עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  393     319     74     --         --         74    --         מאוחדתבחברה   

    )7,298(       )7,298(         --              --              --              --               --         איבוד שליטה בחברה שאוחדה בעבר

                

  15,113     903     14,210     )693,500(    )11,394(    608,878    110,226     2018בדצמבר  31יתרה ליום 

     =====    =====     =====     =====     =====     =====     =====  
  

  
  

  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



 

- 10 - 

  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  על השינויים בהוןות מאוחדים דוח
  
  
  
  

      מיוחס לבעלי מניות החברה  
            קרו הון  קרן הון      
            המיוחסת לקבוצת  בגין הפרשי  הפרמי    
  סה"כ  זכויות שאינן      מניות  מימוש המסווגת  תרגום של  וקרנות הון    
     הון     מקנות שליטה  סה"כ  יתרת הפסד  באוצר  כמוחזקת למכירה  פעילויות חוץ  אחרות  הון מניות  

  אלפי ש"ח  "חאלפי ש  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
                    לשנה שהסתיימה ביום

                              2017בדצמבר  31

  35,196     10,389     24,807     )682,783(    )11,394(    --         )23(    608,781    110,226     2017בינואר  1יתרה ליום 

     --------    ---------     ---------     --------     --------     ---------     ---------     ---------     --------  

    )11,187(       )2,039(        )9,148(      )9,148(           --                --                --              --             --          הפסד

            23           --                   23          --                --                   23            --              --             --          רווח כולל אחר

                    

  )11,164(    )2,039(    )9,125(    )9,148(           --         23            --              --             --          סה"כ הפסד כולל

     --------    ---------     ---------     --------     --------     ---------     ---------     ---------     --------  

                    העברה לקבוצת מימוש המסווגת

  --         --         --              --                --         )23(    23          --             --          כמוחזקת למכירה  

                    זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה

  632     632     --              --                --                --                --              --             --          שאוחדה בעבר  

          16           --                    16          --                --                --                --                   16        --          תשלום מבוסס מניות

                    

  24,680     8,982     15,698     )691,931(    )11,394(           --                --         608,797    110,226     2017בדצמבר  31יתרה ליום 

     =====    =====     =====     =====     =====     =====     =====     =====     =====  
  

  
  

  מהם. הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום      

                         בדצמבר 31                                        

  9  1  0  2  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        פתפעילות שוטמתזרימי מזומנים 

  )11,187(    )2,669(    )6,167(    הפסד

        

        להצגת תזרימידרושות ההתאמות 

      7,025       )1,231(       2,233     המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')  

        

  )4,162(    )3,900(    )3,934(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת  

     --------     --------     --------  

        מזומנים מפעילות השקעהתזרימי 

  )11,230(    --         )200(    השקעות והלוואות לחברות כלולות

  2,787     768     384     תמורה ממימוש השקעות בחברות כלולות (לרבות החזר הלוואות)

  3,567     --         --         פרעון הלוואה לזמן קצר לאחרים

        תמורה ממימוש נכסים פיננסיים בשווי הוגן

  93     264     1,646     דרך רווח או הפסד, נטו  

  --         )5(    --         רכישת רכוש קבוע

  )3,484(    --         --         השקעה בנגזרים פיננסיים

        בעבר ושאוחד ותתמורה ממימוש השקעה בחבר

      1,289            516           4,248     ))1ג.( -).ב. ו3.ב.(8(ראה באורים   

        

        מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה  

  )6,978(    1,543     6,078     (ששימשו לפעילות השקעה)    

     --------     --------     --------  

        

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון

        --        393           --        תמורה ממימוש מניות חברה מוחזקת ללא איבוד שליטה

        --        --         )71(    ות בגין חכירהפרעון התחייב

        --              --               )635(    דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת

        

        מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון  

  --        393     )706(   (ששימשו לפעילות מימון)    

     --------     --------     --------  

  )265(    99     )3(    הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

     --------     --------     --------  

  )11,405(    )1,865(    1,435     עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

        

    14,840         3,435         1,570     יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

        

  3,435     1,570     3,005     רת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנהית  

     =====     =====     =====  

  
  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  (המשך) על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום        
                         בדצמבר 31                                        
  9  1  0  2  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
        התאמות הדרושות להצגת תזרימי  -  נספח א'

                   המזומנים מפעילות שוטפת       
        

        הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
  182     22     136     והפחתות פחת

  )34(    )441(    --         רווח מהשקעות בחברות מוחזקות ונכסים לזמן ארוך, נטו
  )149(    )1,520(    --         רווח מאיבוד שליטה בחברה מוחזקת

  )8(    )158(    )221(    רווח בגין נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו
  )24(    --         )4(    לחברה כלולה שערוך הלוואה לזמן קצר

  (*)   512     (*)    70     --         חלק החברה בהפסדי חברות כלולות
  16     7     --         תשלום מבוסס מניות

  163     34     --         שערוך התחייבות בגין רכישת חברה כלולה
  265     )99(    3     הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

  (*)  4,713     (*)    59     2,337     מפעילויות מופסקותטו נ הפסד
  798     217     461     שערוך נגזרים פיננסיים

        
        :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

  1,104     48     )48(    בחייבים ויתרות חובה ירידה (עלייה)
  )39(    )20(    --         ירידה בספקים ונותני שירותים

        )474(            550           )431(    ים ויתרות זכות עליה (ירידה) בזכא
     2,233    )1,231(     7,025  
     =====     =====     =====  

        מידע נוסף בגין תזרימי המזומנים  -  נספח ב'
                                    מפעילות שוטפת      

        
  --         --         29     ריבית ששולמה

     =====     =====     =====  
  226     --         --         ריבית שהתקבלה

     =====     =====     =====  
  23     9     --         דיבידנד שהתקבל

     =====     =====     =====  
        פעולות מהותיות שאינן במזומן  -  נספח ג'

        
        התחייבות בגין רכישת חברה כלולה (פרעון התחייבות

      3,316     )3,000(    --         מניות חברה כלולה) באמצעות השבת  
     =====     =====     =====  

  --         4,248     --         מוחזקת בחברה השקעה מימוש בגין חייבים
     =====     =====     =====  

  --         )994(    --         פרעון התחייבות באמצעות פקדון מוגבל בשימוש
     =====     =====     =====  

  --         445     --         נגזר פיננסי שהתקבל בגין מימוש חברה שאוחדה בעבר
     =====     =====     =====  

  --         --         297     הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה
     =====     =====     =====  

  --         --         5,536     התחייבות בגין חלוקת דיבידנד
     =====     =====     =====  

  .6ראה באור  -(*)  הוצג מחדש בגין פעילות מופסקת 

  
  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  ים לדוחות הכספייםבאור
  
  

  כ ל ל י   -   1באור 

  

אשר התאגדה בישראל וכתובתה  הינה חברה תושבת ישראל החברה) -(להלן  מ"אקסל סולושנס גרופ בע  א.

למסחר בבורסה לניירות ערך בתל  ות. מניות החברה רשומהרצליה, 8המנופים רחוב  נההיהרשמית 

אישר רשם החברות את שינוי שם החברה מדולומיט אחזקות בע"מ לשמה  2020בפברואר  27 ביום אביב.

  הנוכחי, אקסל סולושנס גרופ בע"מ. 

  

דג'לדטי),  -מר ניסים דג'לדטי (להלן היה , בעל השליטה בחברה לתאריך הדיווחו 2017ביוני  15מיום החל 

, 2020בינואר  7ביום  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. 59.4% -לתאריך הדיווח בכאשר החזיק 

במסגרתה  ,אקסל סולושנס) - בין החברה לאקסל סולושנס בע"מ (להלן ת מיזוגלאחר השלמת עסק

, חדל דג'לדטי ).א.11 (ראה באורלידיהם את השליטה בחברה ליטה באקסל סולושנס בעלי השקיבלו 

בעלי השליטה בחברה הינם החל ממועד השלמת עסקת המיזוג כאמור, מלהוות בעל שליטה בחברה. 

צליר אחזקות  ,II ,Shamrack Israel Growth Fund II LPשמרוק קרן צמיחה למשקיעים ישראלים 

  ע"מ במשותף.בע"מ ולומן קפיטל ב

  

אקסל סולושנס, פעלה החברה במגזר פעילות אחד, בין החברה לכאמור, ת המיזוג עד להשלמת עסק

(מידע גפן)  -(להלן תחום מדעי החיים והקלינטק, באמצעות החברה הכלולה, גפן השקעות ביומד בע"מ 

הוחזקו על ידי ש החברה על חלוקת מניות גפןכריזה ה 2019בדצמבר  29ביום  ).7ראה באור  -נוסף 

עם אקסל  ת המיזוגכחלק מתנאי עסקוזאת במסגרת וכדיבידנד בעין לבעלי מניות החברה, החברה 

  הושלמה חלוקת מניות גפן לבעלי מניות החברה כאמור. 2020בינואר  15 ביוםסולושנס. 

  

וג כאמור, כפועל יוצא מחלוקת מניות גפן כדיבידנד בעין ומהשלמת עסקת המיז, 2020בינואר  7ביום 

אקסל סולושנס, החברה ו, באמצעות לפעולחדלה החברה מלפעול בתחום מדעי החיים והקלינטק והחלה 

הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות הטלקומוניקציה, הכולל יבוא, בתחום 

ולשנה  2019בדצמבר  31(לעניין צירוף דוחותיה הכספיים של אקסל סולושנס ליום  מתקדמות

ראה  -דוחותיה הכספיים של החברה, חלף צירוף דוחות כספיים פרופורמה לשהסתיימה באותו תאריך ו

  .א. להלן).11באור 

  

  מצבה הכספי של החברה  .ב

  

    ש"חאלפי  6,167 -בסך של כ יםלחברה הפסדנבעו  2018 -ו 2019בדצמבר  31בשנים שהסתיימו בימים 

 3,900 -ש"ח וכאלפי  3,934 -בסך של כ מנים שליליים מפעילות שוטפתותזרימי מזואלפי ש"ח  2,669 -וכ

  ., בהתאמהש"חאלפי 

  

  לאור מצבה הכספי של החברה כאמור, ביצעה הנהלת החברה מספר פעולות, שעיקרן כדלקמן:

  

את  במסגרתה רכשה החברה ,אקסל סולושנסהשלימה החברה עסקת מיזוג עם  2020בינואר  7ביום   -

ולתמורה מותנית החברה להקצאת מניות  אקסל סולושנס בתמורהונפק והנפרע של מלוא הונה המ

  .).א.11 (ראה באור נוספת

  

 של(ברוטו) ת המיזוג כאמור, השלימה החברה גיוס הון בסך לאחר השלמת עסק, 2020בינואר  16ביום   -

  )..א.21 (ראה באורמיליון ש"ח  3.9 -כ
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע

  
  ת הכספייםבאורים לדוחו

  

  

  

  (המשך) כ ל ל י   -   1באור 

  

 ,צמיחה) -(להלן בע"מ החלה החברה המאוחדת, צמיחה אינווסטמנט האוס  2019בחודש ספטמבר   -

, בשנת הדיווח לבעלי מניותיה , במסגרתו חילקה צמיחה)).ג.1.ב.(8 (ראה באור פירוק מרצון של בהליך

כאשר חלק החברה בחלוקות , חשבון דיבידנד פירוק עלמיליון ש"ח  4.4 -סך כולל של כולאחריה, 

  .מיליון ש"ח 3.7 -שבוצעו הסתכם בכ

  

להערכת הנהלת החברה, לאור השלמת הפעולות כאמור, החברה תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי בעתיד 

  הנראה לעין.

  

  

 -"מ (להלן התקבלה בידי החברה הודעה מהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע 2020בינואר  22ביום   .ג

ברשימה בניירות הערך שלה מסחר ה, יחודש הנדרשיםלפיה, בעקבות עמידת החברה בתנאים , הבורסה)

מניות התקבלה בידי החברה הודעה מהבורסה, לפיה  2018בינואר  29ביום זאת לאחר שו ,הראשית

  .ורסההחברה בכללי השימור הקבועים בתקנון הבהחברה הועברו לרשימת השימור עקב אי עמידת 

  

  

  הגדרות  .ד

  

  בדוחות כספים אלה:

  

  .מ"אקסל סולושנס גרופ בע  -  החברה 

  

  והחברות המוחזקות שלה.החברה   -  הקבוצה 

  

 ןבאופחברות אשר לחברה שליטה בהן ואשר דוחותיהן מאוחדים   -  חברות מאוחדות 

  עם דוחות החברה.מלא 

  

מדיניות הכספית על ההשפעה מהותית קבוצה יש חברות אשר ל  -  חברות כלולות 

  .והתפעולית שלהן, אשר אינה מהווה שליטה

  

  חברות כלולות.או  חברות מאוחדות  -  חברות מוחזקות 

  

  .IAS24 -כהגדרתם ב  -  צדדים קשורים 

  

כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),       -  בעלי עניין ובעל שליטה 

  .2010-התש"ע
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע

  
  רים לדוחות הכספייםבאו

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

למעט האמור בסעיפי משנה עיקרי המדיניות החשבונאית, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי, 

  הינם כדלקמן:להלן, יב'  -ו', ח' ו

  

  סיס הצגת הדוחות הכספייםב  א.

  

להוראות תקנות ו )IFRSתקני  -כספי בינלאומיים (להלן דוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח ה

, במהלך שנת ).ג.1.ב.(8 יחד עם זאת, כאמור בבאור .2010-שנתיים), התש"ע ניירות ערך (דוחות כספיים

 ,הדיווח, לאור אישור האסיפה הכללית של החברה המאוחדת צמיחה להתחיל בהליך פירוק מרצון

ת והחלה לדווח על פי כללים חשבונאיים מקובלים לגבי עסק שינתה צמיחה את מדיניותה החשבונאי

בחיסול, כאשר מאחר ולתאריך הדיווח עיקר נכסיה של צמיחה הינם מזומנים ושווי מזומנים והיא 

של החברה ו/או על המאוחדים התחייבויות, לאמור אין השפעה על דוחותיה הכספיים כל נעדרת 

  .שיושמה בהםהמדיניות החשבונאית 

  

 (לרבות נגזרים)כשירים פיננסיים מ ות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעטדוחה

השקעות נכסים המוחזקים לחלוקה לבעלים, , הנמדדים בשווי הוגן, התחייבות בגין חלוקת דיבידנד בעין

  והפרשות. בחברות כלולות

  

  ות.החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעיל

  

  

  עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  ב.

  

  שיקול דעת חשבונאי קריטי  )1(

  

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת 

  הנושאים הבאים, שלהם השפעה מהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:בבחינת 

  

  אפקטיביתשליטה   א.

  

 הקבוצה העריכה כי היתה קיימת לה שליטה בחברה המאוחדת לשעבר, קאנומד תעשיות

, בה היא קאנומד תעשיות) -להלן ( )לשעבר פרוטאולוג'יקס בע"מקנאביס רפואי בע"מ (

החזיקה פחות ממרבית זכויות ההצבעה, בין היתר על פי חלקה בזכויות ההצבעה ביחס לחלק 

דפוסי להפיזור של ההחזקות האחרות ולאופן ות הצבעה אחרים, בו החזיקו בעלי זכוי

הקבוצה, אותם בחנה להלן פירוט המאפיינים  ההצבעה באסיפות בעלי המניות הקודמות.

  אשר בבחינת מכלול הנסיבות עשויים להצביע על קיומה של שליטה אפקטיבית:

  

  חזקה בחלק משמעותי מזכויות ההצבעה (אף אם בפחות ממחציתן).ה  -

  יזור נרחב בקרב הציבור של יתר המניות המקנות זכויות הצבעה.פ  -

אחוז גבוה במיוחד מכוח ההצבעה המשתתף בפועל באסיפות הכלליות של בעלי  לקבוצה  -

  המניות, המאפשר בפועל את מינוי חברי הדירקטוריון.

  המחזיק חלק משמעותי מן המניות. קבוצהעדר גורם אחר מלבד היה    -
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  מ"ס גרופ בעאקסל סולושנ
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

יכולת לקבוע את המדיניות ולכוון את הפעילות באמצעות מינוי ההנהלה הבכירה של     -

  החברה המוחזקת (יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל).

ו זכויות עדיפות אחרות, לזכויות שאינן מקנות שליטה, אין זכויות השתתפות בניהול א    -

  להוציא זכויות מגינות סטנדרטיות.

  

  שפעה מהותית בחברה מוחזקתה  ב.

  

הנהלת החברה הפעילה שיקול דעת בנושא בחינת קיומה של השפעה מהותית בחברה 

החברה המאוחדת לשעבר, , אשר זכויות ))2.ב.(7 באור ראההמוחזקת לשעבר אורן השקעות (

. במסגרת הבחינה, התבססה החברה, בין היתר, על 20%לא עלו על ברווחיה  ,קאנומד תעשיות

  הקריטריונים הבאים:

  

 20%קאנומד תעשיות היתה קיימת זכות למינוי דירקטורים המהווים, לכל הפחות, ל    -

מחברי הדירקטוריון של החברה המוחזקת לשעבר, וכפועל יוצא היתה לה השפעה על 

לשעבר, לרבות החלטות לגבי דיבידנדים או  הליכי קביעת מדיניות החברה המוחזקת

  חלוקות אחרות.
  

בעלות קאנומד תעשיות היתה אופציה לרכישת מניות נוספות של החברה המוחזקת ב    -

  מהונה המונפק והנפרע, ואשר היתה ניתנת למימוש מיידי. 10% -לשעבר, אשר היוו כ

  

פעה מהותית על אורן אור האמור, להערכת החברה, היתה קיימת לקאנומד תעשיות השל

השקעות ולפיכך ההשקעה באורן השקעות טופלה בדוחותיה הכספיים של החברה לפי שיטת 

  השווי המאזני החל ממועד רכישתה.

  
  
  או לחלוקה לבעלים סיווג קבוצת מימוש כמוחזקת למכירה    ג.

  

, 5 דיווח כספי בינלאומיהחברה בוחנת בכל תאריך דיווח את הקריטריונים שנקבעו בתקן 

להלן, לצורך בחינת הסיווג של נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים י'  בסעיף משנהכמפורט 

(לרבות הצגה כפעילות מופסקת באם נדרש). בעת  או לחלוקה לבעלים כמוחזקים למכירה

הפעלת שיקול הדעת, החברה מעריכה, בין היתר, את משך הזמן שיידרש לה על מנת ליישם 

  .או את חלוקתם לבעלים, לפי העניין ס או קבוצת הנכסיםאת תכניותיה למימוש הנכ

  
  

  שיעור היוון של התחייבות בגין חכירה    ד.

  

להלן) לא עלה ח'  (ראה סעיף משנה 16במועד יישומו לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 

בידי הקבוצה לקבוע בנקל את שיעור הריבית הגלומה בחכירתם של שטחי משרדים ולפיכך 

ההתחייבות בגין חכירות אלה חושבה לאותו מועד תוך שימוש בשיעור ריבית של יתרת 

אשר הוערך על ידי החברה, בסיוע מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, כאומדן , (שנתי) 11.55%

  הטוב ביותר לשיעור הריבית התוספתי של החברה.
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  אומדנים והנחות עיקריים  )2(

  

בעת עריכת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים 

על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות 

רים באופן שוטף. השינויים באומדנים החשבונאיים והוצאות. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסק

להלן ההנחות העיקריות שנעשו והאומדנים הקריטיים  נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.

  שחושבו בעריכת הדוחות הכספיים:

  

  ים שאינם סחירים ו/או של נכסים שאינם פיננסייםפיננסי יםקביעת שווי הוגן של נכס  -

  

ו/או במדרג השווי ההוגן  3לרמה ים שאינם סחירים המסווגים פיננסי יםהשווי ההוגן של נכס

נקבע בהתאם לשיטות הערכה מקובלות להערכת נכסים מסוג זה של נכסים שאינם פיננסיים 

  ובהתבסס על הערכות והנחות אשר שינוי בהן עשוי להשפיע על השווי ההוגן של הנכס הרלוונטי.

  

  הליכים משפטיים ותביעות חוב  -

  

 חוותעל  קבוצההמסתמכת בהערכות סיכויי תוצאות הליכים משפטיים שהוגשו נגד הקבוצה, 

 מיטב על מתבססות המשפטיים היועצים של אלה הערכות. המשפטיים יועציהם של דעת

 בנושאים שנצבר הניסיון על וכן, ההליכים מצויים בו בשלב בהתחשב, המקצועי שיפוטם

  .האל מהערכות שונות היותל עשויות בפועל התוצאות. השונים

  

  עסקאות חכירה הכוללות אופציות הארכה  -

  

לצורך הערכה האם ודאי באופן סביר שהקבוצה תממש אופציה להארכת תקופת חכירה, 

מביאה הקבוצה בחשבון את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות אשר יוצרות עבורה תמריץ 

מים משמעותיים שהושקעו בגין שיפורים כלכלי לממש או לא לממש את האופציה, כדוגמת סכו

לאחר  במושכר, חשיבות נכס הבסיס והייחודיות הטמונה בו לצורך פעילותה של הקבוצה ועוד.

מועד התחילה הקבוצה מעריכה מחדש האם ודאי באופן סביר שהיא תממש או לא תממש את 

יש בו בכדי האופציה כאשר מתרחש אירוע משמעותי או חל שינוי משמעותי בנסיבות אשר 

להשפיע על החלטות הקבוצה בדבר מימושה, כדוגמת שיפורים משמעותיים שבוצעו במושכר 

ולא היו חזויים במועד התחילה, התקשרות בחכירת משנה של נכס הבסיס לתקופה העולה על 

  סוף תקופת החכירה שנקבעה קודם לכן ועוד.

  

  איחוד הדוחות הכספיים  ג.

  

ללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן. שליטה מתקיימת דוחות הכספיים המאוחדים כוה

כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה כאשר לחברה יש 

ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע 

רק אם הן ת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות בבחינת שליטה מובאמהישות המושקעת. 

  איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה ועד למועד בו הופסקה השליטה.ממשיות. 
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  יות בין חברות הקבוצה בוטלו במלואן בדוחות הכספיים המאוחדים.יתרות ועסקאות הדדיות מהות

  

זכויות שאינן מקנות שליטה מייצגות את ההון בחברות המאוחדות שאינו ניתן לייחוס, במישרין או 

בעקיפין, לחברה האם. זכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה. רווח או 

כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה. הפסדים מיוחסים  הפסד וכל רכיב של רווח

  לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרתן בדוח על המצב הכספי הינה שלילית.

  

רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד קיטון או גידול בהון (קרן הון בגין 

ויות שאינן מקנות שליטה) המחושב כהפרש בין התמורה ששולמה על ידי הקבוצה עסקאות עם בעלי זכ

לבין סכום החלק שנרכש בזכויות שאינן מקנות שליטה אשר נגרע במועד הרכישה. במימוש החזקה 

בחברה מאוחדת, ללא איבוד שליטה, מוכר גידול או קיטון בהון (קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות 

שליטה) בגובה ההפרש בין התמורה שהתקבלה בקבוצה לבין הערך הפנקסני של הזכויות שאינן מקנות 

שאינן מקנות שליטה שהתווספו, בהתחשב במימוש של מוניטין וכן במימוש של הפרשי תרגום בגין 

  פעילות חוץ שהוכרו ברווח כולל אחר, במידה שקיימים, בהתאם לירידה בשיעור ההחזקה בחברה המאוחדת.

  

בוד שליטה בחברה מאוחדת, הקבוצה מכירה ברווח או הפסד בגובה ההפרש בין ערכם המצרפי בעת אי

של התמורה שהתקבלה והשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה בחברה המאוחדת לשעבר, לבין ערכם 

בספרים של הנכסים, ההתחייבויות וזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה המאוחדת לשעבר. כמו כן, בעת 

ד השליטה, הפרשי תרגום שהוכרו ברווח כולל אחר בהתייחס לאותה חברה מסווגים מחדש לרווח איבו

  והפסד.

  

תאריכי הדוחות הכספיים של החברות המאוחדות זהים לתאריך הדוחות הכספיים של החברה. 

המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו 

  בדוחות הכספיים של החברה. שיושמה

  

  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  ד.

  

  טבע הפעילות ומטבע ההצגהמ  )1(

  

מטבע הפעילות, שהוא המטבע  הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים, מטבע הפעילות של החברה.

המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה ואת עסקאותיה, נקבע 

  בקבוצה, ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.  בנפרד עבור כל חברה

  

כאשר מטבע הפעילות של חברה בקבוצה שונה מזה של החברה, חברה זו מהווה פעילות חוץ. 

נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ, לרבות עודפי עלות שנוצרו, מתורגמים 

ריטי רווח והפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח. פ

  התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרים נזקפים לרווח (הפסד) כולל אחר.
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

נה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין, הלוואות בין חברתיות בקבוצה, אשר אין כוו

מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות החוץ, ולפיכך הפרשי השער הנובעים מהלוואות אלו 

  נזקפים אף הם לרווח (הפסד) כולל אחר.

  

בעת מימוש פעילות חוץ, תוך איבוד שליטה, הרווח (הפסד) המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר 

והפסד. בעת מימוש חלק מפעילות חוץ, ללא איבוד שליטה, חלק יחסי של הסכום  מועבר לרווח

  המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה.

  

  סקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץע  )2(

  

הן נרשמות עם ההכרה הראשונית ב(מטבע השונה ממטבע הפעילות) סקאות הנקובות במטבע חוץ ע

לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים 

במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי 

בעסקאות גידור, נזקפים  להוןישירות שער, למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים 

מוצגים לפי עלות והפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ  לרווח או

לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים למטבע הפעילות מתורגמים 

מוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין והנקובים במטבע חוץ 

  גן.במועד שבו נקבע השווי ההו

  

  פריטים כספיים צמודי מדד  )3(

  

כסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל נ

לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם. הפרשי  תואמיםהמדד) מ -(להלן 

  הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור נזקפים לרווח או הפסד.

  

  דולר): -ארה"ב (להלן שער החליפין היציג של הדולר של פרטים על המדד ועל ן הלל  )4(
  

  מדד  דולר  
      

  101.8     3.456     2019בדצמבר  31

  101.2     3.748     2018בדצמבר  31
      

      שיעור השינוי באחוזים:
      

  0.6     )7.8(    2019בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום 

  0.8     8.1     2018בר בדצמ 31שנה שהסתיימה ביום 

  0.4     )9.8(    2017בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום 

  

  מזומנים ושווי מזומנים  ה.

  

פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן לרבות השקעות שנזילותן גבוהה, כוללים ווי מזומנים מזומנים וש

  .בלים בשעבודואשר אינם מוג שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה, קצר
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  מכשירים פיננסיים  ו.

  

 - IAS39מכשירים פיננסיים, המחליף את  - IFRS9פורסם הנוסח המלא והסופי של  2014בחודש יולי 

ל בכל שלושת האספקטים הקשורים למכשירים מטפ IFRS9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה. 

. 2018בינואר  1התקן מיושם לראשונה החל מיום  פיננסיים: סיווג ומדידה, ירידת ערך וחשבונאות גידור.

החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. ליישום לראשונה 

  הכספיים של החברה.של התקן לא היתה השפעה מהותית על הדוחות 

  

  (בהתאם להוראות התקן החדש) 2018בינואר  1נכסים פיננסיים החל מיום 

  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת  )1(

  

נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת כוללים הלוואות וחייבים אשר מקיימים את שני 

  התנאים המצטברים הבאים:

  

שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי  הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי  -

  המזומנים החוזיים הנובעים מהם.

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מוגדרים, לקבל תזרימי   -

  מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן.

  

פי שווי הוגן בתוספת עלויות עסקה המיוחסות ישירות. לאחר הלוואות וחייבים מוכרים לראשונה ל

ההכרה הראשונית, הלוואות וחייבים נמדדים לפי העלות המופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית 

  האפקטיבית.

  

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירים פיננסיים הנמדדים בעלות 

  צבים של הכרה בהפרשה להפסד:מופחתת. החברה מבחינה בין שני מ

  

מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה   -

ההפרשה להפסד שתוכר בגין מכשיר חוב זה  -לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך 

  חודשים לאחר מועד הדיווח, או;  12תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 

מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה   -

לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד שתוכר תביא בחשבון 

  הפסדי אשראי חזויים לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר.

  

ת לרווח או הפסד כנגד הפרשה. ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת נזקפ

לחברה נכסים פיננסיים בעלי תקופות אשראי קצרות בגינם היא רשאית ליישם את ההקלה 

שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים 

  לאורך כל חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם את ההקלה לגבי נכסים פיננסיים אלה.
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  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  )2(

  

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן כוללים השקעות במכשירים הוניים וכן מכשירי חוב אשר 

  אינם עומדים בקריטריונים שפורטו לעיל.

  

  נכסים פיננסיים המהווים השקעות במכשירים הוניים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

  

בקשר עם מכשירים הוניים שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה, החברה רשאית 

לבצע בחירה שאינה ניתנת לשינוי, להציג ברווח כולל אחר שינויים עוקבים בשווי הוגן אשר אילולא 

נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים אלה לא ייזקפו לרווח או הפסד בעתיד גם  כן היו

  לא בעת גריעת ההשקעה.

  

לעניין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן, התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי 

  חר.הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל א

  

  גריעת נכסים פיננסיים  )3(

  

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס, או כאשר החברה 

  העבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס לצד שלישי. 

  

  )IAS39 -(בהתאם ל 2017בדצמבר  31נכסים פיננסיים עד ליום 

  

  ים שנמדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסי  )1(

  

נכסים פיננסיים שנמדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד כללו נכסים פיננסיים שהוחזקו למסחר 

ונכסים פיננסיים שיועדו עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן עם שינויים בו 

  הנזקפים לרווח והפסד.

  

  הלוואות וחייבים  )2(

  

יבים כללו נכסים פיננסיים (שאינם נגזרים) בעלי תשלומים קבועים או הניתנים הלוואות וחי

לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. הלוואות וחייבים הוכרו לראשונה לפי שווי הוגן בתוספת 

עלויות עסקה המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות וחייבים נמדדו לפי העלות 

יטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפרשות לירידת ערך. אשראי לזמן המופחתת, תוך שימוש בש

קצר הוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. רווחים והפסדים הוכרו ברווח והפסד 

כשההלוואות והחייבים נגרעו או אם הוכרה בגינם ירידת ערך, כמו גם כתוצאה מההפחתה 

  השיטתית.
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  לדוחות הכספייםבאורים 

  
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

אם היתה ראיה אובייקטיבית להפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים שהוצגו בעלות מופחתת, 

סכום ההפסד שנזקף לרווח והפסד נמדד כהפרש שבין ערכו הפנקסני של הנכס לבין הערך הנוכחי 

ם, כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית האפקטיבית המקורי של הנכס. של תזרימי המזומנים הצפויי

הערך הפנקסני של הנכס הוקטן באמצעות רישום הפרשה. בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך 

בוטל כאשר ניתן היה לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר 

  עד לגובה ההפסד שהוכר. ההכרה בהפסד. הביטול נזקף לרווח והפסד

  

  התחייבויות פיננסיות

  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת  )1(

  

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת כוללות הלוואות ואשראי נושאי ריבית, אשראי 

ספקים וזכאים אחרים. במועד ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות אלה נמדדות בשווי הוגן 

בניכוי עלויות עסקה המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, ההלוואות והאשראי הנ"ל 

  נמדדים בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. 

  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן  )2(

  

מסחר (כגון התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן כוללות התחייבויות פיננסיות המוחזקות ל

נגזרים פיננסיים) וכן התחייבויות פיננסיות שיועדו על ידי החברה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

  בעת ההכרה הראשונית בהן.

  

  גריעת התחייבויות פיננסיות  )3(

  

התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו כאשר המחוייבות שהוגדרה בחוזה נפרעת 

  .או מבוטלת או פוקעת

  

  השקעות בחברות כלולות  ז.

  

פי שיטת השווי המאזני, השקעות הקבוצה בחברות כלולות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני. ל

כלולה מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים הההשקעה בחברה 

מעסקאות בין הקבוצה  . רווחים והפסדים הנובעיםכולל אחר של החברה הכלולה נטו, לרבות רווח

  והחברה הכלולה מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה.

  

לגבי צירוף עסקים. מוניטין בגין רכישת  IFRS3בעת רכישת חברה כלולה, החברה מיישמת את עקרונות 

חברה כלולה מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה, נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. 

  חינת ירידת ערך כחלק מההשקעה בחברה הכלולה בכללותה.מוניטין נבחן לצורך ב
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הכלולה או עד סיווגה שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה 

מועד איבוד ההשפעה המהותית, הקבוצה ב. מוחזקת לחלוקה לבעליםו/או כ כהשקעה המוחזקת למכירה

מודדת בשווי הוגן השקעה כלשהיא שנותרה בחברה הכלולה, ומכירה ברווח או הפסד בהפרש שבין 

והשווי ההוגן של ההשקעה שנותרה לבין הערך בספרים של בחברה הכלולה  התמורה ממימוש ההשקעה 

  ההשקעה שמומשה.

  

ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות  החברות הכלולותושל החברה הדוחות הכספיים 

החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות 

  הכספיים של החברה.

  

  חכירות  ח.

  

יישומו לראשונה חליף עם ה IFRS16 .התקן החדש) -(להלן  חכירות - IFRS16פורסם  2016בחודש ינואר 

חכירות. בהתאם לתקן החדש, חכירה  - IAS17קיימות בתקן חשבונאות בינלאומי אשר היו את ההנחיות 

מוגדרת כחוזה, או כחלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן 

  מוגדרת.

  

ד התחילה בחכירה בנכס , בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועהחדש בהתאם לתקן

חודשים  12זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה, וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 

ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה 

גין חכירה, בחרה החברה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. במסגרת מדידת ההתחייבות ב

שלא ליישם את ההקלה הניתנת בתקן וביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון, 

  שירותי אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה.

  

התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים בשיעור  ,במועד התחילה

אשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התוספתי של החברה. לאחר הריבית הגלומה בחכירה כ

  מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

  

נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי חכירה ששולמו 

עלויות עסקה שהתהוו. נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות  במועד התחילה או לפניו ובתוספת

  תקופת החכירה לפי הקצר שבהם. לאורך ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו או 

  

בינואר  1שנים, החל מיום  2.5 נכס זכות השימוש המיוחס לשטחי משרדים מופחת על פני תקופה של

2019.  

  

ת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנ

IAS36.  
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שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה משינוי במדד מהוונים (ללא שינוי בשיעור ההיוון 

ות בגין חכירה) ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין החל על ההתחייב

חכירה, רק כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד (כלומר, במועד שבו התיאום 

לתשלומי החכירה נכנס לתוקף). השפעת השינוי במדד בגין תשלומים שוטפים נזקפת לרווח או הפסד. 

 , מוכריםאינם תלויים במדד או בריביתו ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרמשתנים שלומי חכירה ת

  במועד היווצרותם.כהוצאה 

  

תקופת החכירה מוגדרת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי 

עם תקופות  , ויחדאופציה להאריך את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש

 המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה, כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.

במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין 

צפי, כאשר סך החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי ב

  השינוי נזקף ליתרת נכס זכות השימוש.

  

, נכסים בגינם לא 2018בדצמבר  31בהתאם למדיניות החשבונאית שיושמה על ידי החברה עד ליום 

הועברו לחברה באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, סווגו כחכירה 

  ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.תפעולית. תשלומי החכירה הוכרו כהוצאה 

  

. כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץ את התקן 2019בינואר  1מיום התקן מיושם לראשונה החל 

לפי גישת יישום למפרע חלקי כאשר יתרת הנכס זכות השימוש הינה בגובה יתרת ההתחייבות בגין 

בגין הסכם ל מספרי השוואה. יתרת ההתחייבות הצגה מחדש ש החכירה. בהתאם לגישה זו לא נדרש

למועד יישום התקן החדש לראשונה חושבה תוך שימוש בשיעור ריבית של חכירת שטחי משרדים 

  את שיעור הריבית התוספתי שלה לאותו מועד. ,להערכת החברהאשר שיקף, (שנתי),  11.55%

  

משרד הממוקם לשכירת  רה בהסכםהקבוצה קשולמועד היישום לראשונה של התקן ולתאריך הדיווח, 

  (באלפי ש"ח): 2019בינואר  1להלן השפעת היישום לראשונה של התקן ליום  בהרצליה.

  

  כפי שמוצג    בהתאם  

  בהתאם    למדיניות  

 IFRS16לתקן   השינוי  הקודמת  

        

  297     297     --        נכס זכות שימוש 

     ====     =====     =====  

  )297(    )297(    --        התחייבות בגין חכירה 

     ====     =====     =====  

  15,113     --         15,113     הון 

     ====     =====     =====  
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הינה קיטון  2019בדצמבר  31ה ביום בנוסף, השפעת היישום לראשונה של התקן החדש בשנה שהסתיימ

אלפי ש"ח ולעליה בהוצאות הפחת והפחתות ובהוצאות  135 -בהוצאות השכירות של החברה בהיקף של כ

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 29 -אלפי ש"ח וכ 119 -המימון של החברה בהיקף של כ

  
  

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .ט

  

נכסים לא פיננסיים כאשר אירועים או שינויים בנסיבות הקבוצה בוחנת את הצורך בירידת ערך של 

השבה. במקרים בהם הערך הפנקסני של הנכסים הלא -מצביעים על כך שהערך הפנקסני אינו בר

-ההשבה שלהם. סכום בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר-פיננסיים עולה על הסכום בר

מכירה של הנכס לבין שווי השימוש שלו, הנקבע על פי  השבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות

הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס ומימושו בתום חייו. בגין נכס 

השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה -שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

נזקפים לרווח והפסד. הפסד מירידת ערך שהוכר יבוטל רק אם חלו שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך 

  ההשבה של הנכס במועד ההכרה בהפסד מירידת ערך.-שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום בר

  

  הקריטריונים הבאים מיושמים בקביעת ירידת ערך של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני:

  

י, הקבוצה בוחנת באם יש צורך להכיר בהפסד בגין ירידת ערך של לאחר יישום שיטת השווי המאזנ

ההשקעה בחברה כלולה. בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך 

של ההשקעה. בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל מוניטין המיוחס לחברה 

ההשבה של -מוכר הפסד מירידת ערך, בסכום ההפרש בין הסכום ברהכלולה. במידה ויש צורך בכך, 

ההשקעה לבין ערכה הפנקסני. הפסד מירידת ערך נזקף לרווח והפסד לסעיף רווח (הפסד) מהשקעות 

  ונכסים לזמן ארוך, נטו.
  
  

  מופסקותופעילויות או לחלוקה לבעלים נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה   .י

  

, כאשר או כמוחזקים לחלוקה לבעלים קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה נכס או

ו/או כאשר החברה  יישובם ייעשה בעיקר באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך

מיידית או לחלוקה . האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים למכירה מחוייבת לחלוקה, לפי העניין

, קיימת או לחלוקה לבעלים במצבם הנוכחי, קיימת מחוייבות של החברה למכירהיין, לבעלים, לפי הענ

) להסתיים בתוך Highly probableצפוי ברמה גבוהה (או החלוקה לבעלים תוכנית לאיתור קונה והמימוש 

שנה ממועד הסיווג. נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצגים כנכסים שוטפים 

ד בדוח על המצב הכספי, לפי הנמוך מבין ערכם הפנקסני ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה. בנפר

  במקביל, התחייבויות המתייחסות לנכסים אלה מוצגות בנפרד באופן דומה.

  

או  הינה רכיב של החברה המהווה פעילות שמומשה או שמסווגת כמוחזקת למכירהמופסקת פעילות 

מוצגות בנפרד ברווח או הפסד, בניכוי  מופסקתהפעילות המתייחסות לפעילות . תוצאות לחלוקה לבעלים

, המופסקתמספרי ההשוואה בדוח על הרווח הכולל המתייחסים לתוצאות הפעילות  השפעת המס.

  מתואמים למפרע.
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  הפרשות  .אי

  

בות בהווה (משפטית או משתמעת) ימוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוי IAS37 -פרשה בהתאם לה

בות יכתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחוי

, כגון בחוזה וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה

ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר ברווח 

  והפסד בניכוי החזר ההוצאה. 

  

  הכרה בהכנסה  .בי

  

התקן חדש), המחליף, עם  -הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות (להלן  - IFRS15פורסם  2014 בחודש מאי

 2017בדצמבר  31ההנחיות בנושא ההכרה בהכנסה אשר היו קיימות עד ליום יישומו לראשונה, את 

החברה בחרה . 2018בינואר  1ביום לראשונה יושם התקן החדש בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. 

 ליישם את הוראות התקן החדש למפרע עם הקלות מסויימות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.

  החדש לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.ליישום לראשונה של התקן 

  

, הכנסות היו מוכרות 2017בדצמבר  31בהתאם למדיניות החשבונאית שיושמה על ידי הקבוצה עד ליום 

ברווח או הפסד כאשר הן היו ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי היה שההטבות הכלכליות הקשורות 

יות בגין העסקה היו ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדו על פי לעסקה יזרמו לחברה וכן העלו

  שוויה ההוגן של התמורה בעסקה.

  

, הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד 2018בינואר  1בהתאם לתקן החדש, החל מיום 

ן של התמורה כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברת ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי השווי ההוג

שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מיסים). 

הכנסה מוכרת ברווח או הפסד עד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לחברה, וכן ההכנסה 

  והעלויות, אם רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנה.

  

  שלבים החל על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:התקן החדש מציג מודל בן חמישה 

  

  זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים.  - 1שלב 
  

  זיהוי מחוייבויות הביצוע בחוזה.  - 2שלב 
  

קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורות   - 3שלב 

  ן ותמורה שתשולם ללקוח.שאינן במזומ
  

  הקצאת מחיר העסקה למחוייבויות הביצוע השונות בחוזה.  - 4שלב 
  

הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים   - 5שלב 

  לבין קיום מחויבות לאורך זמן.
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  מיסים על ההכנסה  .גי

  

תוצאות המס בגין מיסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים 

  הנזקפים לרווח כולל אחר או ישירות להון.

  

  סים שוטפיםימ  )1(

  

וקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם סים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחיבות בגין מח

הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים 

  קודמות.

  

  סים נדחיםמי  )2(

  

ים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין מיס

  הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.

  

הנכס ימומש או ההתחייבות סים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר ימהרות ית

  בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.תסולק, 

  

 . במקבילסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתיםיכל תאריך דיווח נכסי מב

סים נדחים נבחנים יהפסדים מועברים לצורכי מס) בגינם לא הוכרו נכסי מ הפרשים זמניים (כגון

  בכל תאריך דיווח ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים.

  

, לא הכירו החברה והחברות לניצול ההפסדים המועברים לצרכי מסלתאריכי הדיווח, בהיעדר צפי 

  המאוחדות שלה בנכסי מיסים נדחים.

  

  בדיםהטבות עו  .די

  

חודשים מתום השנה  12אשר צפויות להיות מסולקות במלואן לפני הטבות עובדים לזמן קצר הן הטבות 

הטבות עובדים לטווח קצר בחברה כוללות את התחייבות החברה בגין  בה סופק השירות המזכה בהטבה.

רש בין גובה הפהנמדדות על בסיס לא מהוון. ו ווח והפסדרהטבות אלו נזקפות לובגין שכר. חופשה 

בדוח על המצב  ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד לבין הסכום ששולם בגינן מוכר כנכס או כהתחייבות

  .הכספי

  

  מניות אוצר  .טו

  

חברות מאוחדות נמדדות לפי עלות ומוצגות בקיזוז החברה ו/או על ידי מניות החברה המוחזקות על ידי 

כישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקפים מההון של החברה. רווחים או הפסדים בגין ר

  ישירות להון.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .זט

  

ירים הוניים. עלות זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות במכש קבוצהעובדים של ה

העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים 

  במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל.שהוענקו 

  

קביל בהון על פני עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מ

נטיים זכאים ווהתקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרל

תקופת ההבשלה). ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות במכשירים  -לגמול (להלן 

שלה ואת האומדן הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההב

הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר. ההוצאה או ההכנסה 

  ברווח והפסד משקפת את השינוי בהוצאה המצטברת שהוכרה לתחילת ולסוף התקופה המדווחת.

  

צאה נוספת כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת הו

בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של התגמול. ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני, 

  מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה שטרם הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית.

  

  למניה )הפסדרווח (  .יז

  

המיוחס לבעלי המניות של  )ההפסד(הנקי הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת  )ההפסדהרווח (

החברה בממוצע המשוקלל של מספר המניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה (בניכוי מניות אוצר), 

  תוך התאמה למפרע בשל מניות הטבה, איחוד מניות או פיצול מניות.

  

ה של מניות הבסיסי למניה בגין ההשפע )ההפסדהרווח (המדולל למניה מתואם  )ההפסדהרווח (בחישוב 

רגילות פוטנציאליות (ניירות ערך המירים כדוגמת כתבי אופציה) כל עוד השפעתן מדללת (מקטינות את 

הרווח למניה או מגדילות את ההפסד למניה). מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו למניות במהלך 

ותו מועד הן נכללות המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומא )ההפסדהרווח (התקופה נכללות בחישוב 

  הבסיסי למניה. )ההפסדהרווח (בחישוב 

  

  תקופת המחזור התפעולי  .חי

  

  חודשים. 12תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה 

  

  מדידת שווי הוגן  .טי

  

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה 

במועד המדידה. מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת  רגילה בין משתתפים בשוק

בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק המועיל ביותר. השווי ההוגן של 

נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או 

  שוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים ב
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הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים 

טיים שניתנים לצפייה ומיזעור וונום השימוש בנתונים רללהשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקס

  השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.

  
  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי להשפעות תקני   כ.

  

IFRS3 - צירופי עסקים  

  

צירופי עסקים  - 3פורסם תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי  2018בחודש אוקטובר 

התיקון). מטרת התיקון הינה לסייע בקביעה האם עסקת רכישה תטופל כצירוף עסקים או  -(להלן 

כעסקת רכישת נכסים. במסגרת התיקון, הוספה הבהרה כי על מנת להיחשב "עסק", מערכת של 

פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו לכל הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר תורמים יחדיו באופן 

פוקות. בנוסף, הושמטה ההתייחסות להערכה האם משתתף שוק יכול להמשיך משמעותי לייצר ת

בפעילות עסק נרכש באמצעות החלפת תשומות ותהליכים, צומצמו ומוקדו הגדרות "תפוקה" ו"עסק" 

והוספו הנחיות ודוגמאות אשר עשויות לסייע בקביעה האם תהליכים שנרכשו הינם מהותיים. כמו כן, 

  לפיו ניתן לקבוע כי אין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך בבחינות נוספות. הוסף מבחן אופציונלי,

  

התיקון ייושם עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד רכישתם יחול החל מהתקופה 

  או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי. 2020בינואר  1השנתית המתחילה ביום 

  

  
  
  

  מזומנים ושווי מזומנים   -   3באור 

             בדצמבר 31                 

    9  1  0  2  8  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    :ההרכב

        

    1,570       3,005       בש"ח -מזומנים למשיכה מיידית 

       ====     ====  

  

  

  

  הפסדאו נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח    -   4באור 

             בדצמבר 31                 

    9  1  0  2  8  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    :ההרכב

        

  1,428     3       מניות סחירות 

       ====     ====  
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  חייבים ויתרות חובה   -  5באור 

           בדצמבר 31                

  9  1  0  2  8  1  0  2  

  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   :ההרכב

      

  --        --        (*)לשעבר חברה בעלת עניין 

  95     50     הוצאות מראש

         2           95     מוסדות

     145     97  

     ====     ====  

  

אלפי ש"ח, המהווה את מלוא החוב של  400 -היתרה מוצגת לאחר ניכוי הפרשה לחוב מסופק בסך של כ  (*)

  .))1(.ה.20 באורראה  -(מידע נוסף כלפי החברה לשעבר בעלת עניין חברה 

  
  
  

  ונכסים המוחזקים לחלוקה לבעלים תומופסקת יופעילו   -  6באור 

  

לגיבוש שא ומתן החליט דירקטוריון החברה להסמיך את הנהלת החברה לנהל מ 2015נובמבר חודש ב  .א

משאבי  -בע"מ (להלן  משאבי הגלילה לשעבר, ) בחברה הכלול48% -החברה (כ החזקות למכירת הסכם

 ,לאור החלטת הדירקטוריון כאמור, לפיה בכוונת החברה לממש את החזקותיה במשאבי הגלילהגליל). 

החל מאותו ולאור הערכת הנהלת החברה כי  ,תחום פעילות עיקרי ונפרדאשר היוותה נכון לאותו מועד 

 החברה במשאבי הגלילהחזקות סווגו , התקיימו 5ינלאומי , העקרונות הקבועים בתקן דיווח כספי במועד

הרווח בנוסף, . לסעיף נכסים המיוחסים לפעילות מופסקת ,החל מאותו מועד בדוח על המצב הכספי,

על הרווח הכולל לסעיף בכל התקופות המדווחות בדוח סווג ממימוש החזקות החברה במשאבי הגליל, 

  .מופסקתמפעילות  נטו רווח

  

התקשרה החברה בהסכם עם משאבי הגליל  2016בינואר  17ביום החלטת הדירקטוריון כאמור, לבהמשך 

במשאבי הגליל ופרעון מלוא הלוואות הבעלים יה החזקותמלוא מכירת ל) הסכם המכירה -להלן (

אשר הסתכמו , )5%ריבית שנתית בשיעור נשאו וצמודות מדד אשר היו (הלוואות  החברהלה שהעמידה 

. בהתאם לעיקרי העסקה) -להלן אלפי ש"ח (כולל ריבית והפרשי הצמדה) ( 678 -בכ ו מועדלאותנכון 

א יתרת הלוואות הבעלים ובתמורה למכירת החזקות החברה במשאבי הגליל ופרעון מלהסכם המכירה, 

אשר  ,ש"חאלפי  3,060 -לתמורה בסך כולל של כ, תהא זכאית החברה למשאבי הגליל שהועמדו על ידה

אלפי ש"ח  226 -סך של ככאשר  ,התמורה) -להלן ( 2019תשלומים עד לחודש יוני  43 -ב תשולם

חלקי של הלוואות הבעלים  ןכפירעובמועד ההתקשרות בהסכם המכירה שולם לחברה התמורה מ

שהעמידה למשאבי הגליל והוא יישאר בידי החברה גם במידה והתנאי המתלה, כהגדרתו להלן, לא 

   יתקיים.

  

כפופה לקבלת אישור בית המשפט המחוזי לביצוע הפחתת הון  תהאשלמת העסקה הע, כי עוד נקב

עם התקיימות התנאי המתלה ובכפוף לעמידת משאבי הגליל  וכי התנאי המתלה) -להלן במשאבי הגליל (

, יבוטל הסכם ההשקעה בין החברה, משאבי הגליל ובעלי השליטה המכירה בהתחייבויותיה על פי הסכם

נציגי  ,)סעיפי אי תחרות ושמירת סודיות ,מצגי הצדדיםבעיקר בקשר עם  ,מיםיט סעיפים מסולמע(בה 

  .להיות מעורבת בעסקיהמהחברה יתפטרו מדירקטוריון משאבי הגליל והחברה תחדל 
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  (המשך) ליםפעילויות מופסקות ונכסים המוחזקים לחלוקה לבע   -  6באור 

  

המחוזי בנצרת בקשר עם התנאי המתלה, במסגרתו התקיים דיון בבית המשפט  2016בנובמבר  24ביום 

, פסק הדין) -(להלן  הגיעו משאבי הגליל וכונס הנכסים הרשמי להסכמה, אשר ניתן לה תוקף של פסק דין

תיוחד לפעימה ה שהוגשלפיה החלוקה המבוקשת תבוצע ביותר מפעימה אחת, כאשר בקשת החלוקה 

התשלומים החודשיים שבוצעו עד  6 -החלוקה המבוקשת תתייחס לבאופן בו  ,הראשונה והיא תתוקן

אלפי ש"ח כל אחד  64 בסךתשלומים  18סה"כ התשלומים החודשיים הקרובים ( 12 -וכן לד עאותו מו

כל במשאבי הגליל ( בעלי המניות שיוותרו, סכום החלוקה המאושר)) -אלפי ש"ח (להלן  1,152ובסה"כ 

, כאשר 2018באפריל  1סכום החלוקה המאושר וזאת עד ליום לבעלי המניות, למעט החברה), יהיו ערבים 

בספטמבר  20שאבי הגליל תגיש בקשה חדשה לאישור המשך ביצוע הרכישה וזאת עד ליום סוכם שמ

2017.  

  

ליל ובעלי המניות הנוספים התקשרו החברה, משאבי הג 2016בדצמבר  15בעקבות פסק הדין, ביום 

התיקון להסכם), שעיקריו  -הצדדים) בתיקון להסכם המכירה המקורי (להלן  -במשאבי הגליל (להלן יחד 

  כדלקמן:

  

בכפוף אשר תבוצע בשלבים,  ,בביצוע העסקהימשיכו הצדדים  ,על אף שהתנאי המתלה לא התקיים  -

אישרו ) למעט החברה(במשאבי הגליל רים בעלי המניות הנותשנקבעה בפסק הדין ו לאמור בהחלטה

  פסק הדין.את ערבותם כנדרש ב

  

 , כפי שאושר בהחלטה משאבי הגליל מהחברה למשאבי הגלילשלב הראשון תבוצע מכירת מניות ב  -

בשלבים הבאים, בכפוף לאישור בית המשפט לביצוע הפחתת הון נוספת (אחת או ) ו'שלב א -להלן (

  . כירההמ ת באופן האמור בהסכםמשך מכירת המניוייותר), ת

  

, המכירה הסכםת מלוא הפחתת ההון הנדרשת על פי במועד בו יתקבל אישור בית המשפט להשלמ  -

ולאחר החרגת שלב א') ועד  כירהייחשב אותו מועד כקיום התנאי המתלה (כהגדרתו בהסכם המ

נאי המתלה ולא תבוצע המותנות בקיומו של התהמכירה הסכם לא יכנסו לתוקפם הוראות זה ד למוע

תיקון הבמסגרת  אם נקבע מפורשות אחרתכל פעולה שתוקפה מותנה בתנאי המתלה, למעט 

  . להסכם

  

לשם הבקשה),  -(להלן בבקשה חדשה להפחתת הון משאבי הגליל תפנה  2017בספטמבר  20עד ליום   -

ככל אם ואמור, החלטה. בהמשך לפניה כאמור בהמשך ביצוע רכישת המניות המועברות, בהתאם ל

 שיידרשככל  משאבי הגלילבקשה עדיין לא תאושר מלוא הפחתת ההון הנדרשת, תפעל הבעקבות ש

  רכישת כל המניות המועברות.לצורך לשם קבלת אישורים נוספים להפחתת הון, 

  

בסך  ,עד לאותו מועד את יתרת הסכומים שנצברו בידיו חברהיעביר הנאמן ל לצורך ביצוע שלב א'  -

 בעלים שהעמידה החברה למשאבי הגליל ועל חשבוןת ו, בגין החזר יתרת הלוואאלפי ש"ח 850 -של כ

ו/או  משאבי הגלילתעביר  ,נוסףב .התשלום המיידי) -להלן ( המניות המועברותתמורת מכירת 

ועד לחודש  2016בכל חודש החל מחודש דצמבר  25 -המחאות מעותדות ליום ה 12 חברהלהנאמן 

 למשאבי הגלילנאמן יעביר ה, כאשר החברה, לפקודת תכל אח אלפי ש"ח 64 על סך ,2017נובמבר 

חלק יחסי מהמניות המועברות בהתאם לתשלומים ששולמו ו/או ישולמו על חשבון המניות 

יועברו  ,לעילכאמור ההמחאות  12פירעון כל העברת התשלום המיידי ולאחר כך שהמועברות, 

  לחלוקה על פי ההחלטה. מהנאמן לחברה כל המניות שאושרו
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בכל חודש החל מחודש דצמבר  25 -המחאות המעותדות ליום ה 19הנאמן ימשיך להחזיק בנאמנות   -

אשר היו בידיו באותו , החברה, לפקודת תכל אח אלפי ש"ח 64 , על סך2019ועד לחודש יוני  2017

(או כל בקשה להגיש  הבקשה שהתחייבה משאבי הגלילעל פי  ,חלוקה הנוספתהבכפוף לאישור מועד. 

יעביר הנאמן המחאות  ,אחרת), ובהתאם לאישור שיתקבל מבית המשפט לבצע את המשך החלוקה

  . החברהאלו לידי 

להסכם, הוגשו בקשות נוספות (שנייה ושלישית) לבית משפט המחוזי בנצרת,  בהתאם לפסק הדין ולתיקון

במסגרתן התבקש בית המשפט לאשר את המשך מתווה החלוקה, וזאת בהסכמה עם כונס הנכסים 

אישר בית המשפט המחוזי בנצרת את הבקשות כאמור  2018ביוני  7 -ו 2018בינואר  15הרשמי. בימים 

והאריך את תוקף ערבות בעלי המניות הנותרים במשאבי  2018בדצמבר  31להמשך החלוקה עד ליום 

  הגליל בגין הסכומים העומדים לפרעון.

  

בקשות  כתוצאה מאישור .אלפי ש"ח 768 -סך של כ 2018בשנת העביר הנאמן לחברה לאור האמור, 

בשנת לחברה החלוקה כאמור וכפועל יוצא מהשלמת מכירה חלקית נוספת של מניות משאבי הגליל, נבע 

  .אלפי ש"ח אשר נזקף לרווח והפסד לסעיף רווח נטו מפעילות מופסקת 158 -רווח בסך של כ 2018

  

התקבלה החלטת בית המשפט אשר מורה לסגור את התיק מהטעם כי יתרת  2019בינואר  8ביום 

ימה השלהתשלומים תבוצע מתוך רווחיה של החברה ואין צורך בביצוע הפחתת הון נוספת. בהתאם, 

הדיווח את מכירת יתרת מניות משאבי הגליל שהוחזקו על ידה. כתוצאה ממכירת יתרת שנת בהחברה 

 הפסדאלפי ש"ח אשר נזקף לרווח והפסד לסעיף  87 -הדיווח רווח בסך של כשנת נבע לחברה ב ,המניות

  נטו מפעילות מופסקת.
  

  

עם אקסל סולושנס (ראה באור  , כחלק מהתקשרות החברה בהסכם מיזוג2019בספטמבר  16ביום   ב.

.א.), התחייבה החברה לחלק את החזקותיה בגפן לבעלי מניותיה (או לחילופין להוציא את החזקותיה 11

ההחזקות בגפן היו זמינות לחלוקה במצבן הנוכחי ומאחר ולהערכת הנהלת . מאחר ובגפן בדרך אחרת)

ת החברה בגפן לסעיף "נכסים המוחזקים החברה החלוקה היתה צפויה ברמת ודאות גבוהה, סווגה השקע

לחלוקה לבעלים"). מטעמי נוחות ומאחר ומדיווחיה הפומביים של גפן לא עלה כי חל שינוי מהותי 

ביוני  30בפעילותה, סיווג ההשקעה כאמור בוצע בהתבסס על ערכה הפנקסני של ההשקעה בגפן ליום 

בוצה בתוצאות פעילותה של גפן הוצג במסגרת אלפי ש"ח. בנוסף, חלק הק 7,539 -, אשר הסתכם בכ2019

  סעיף "הפסד נטו מפעילויות מופסקות" בכל התקופות המדווחות.

  

, הכריזה החברה על חלוקת החזקותיה בגפן הפעולות הנדרשות, לאחר השלמת 2019בדצמבר  29ביום 

חייבות בגין כדיבידנד בעין לבעלי מניותיה. לאור האמור, אמדה החברה את שווייה ההוגן של ההת

אלפי ש"ח. הערכת שווי  5,536 -בגפן, בסיוע מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, בכ יהחלוקת החזקות

ההתחייבות הנ"ל בוצעה בהתבסס על שווי החברה כמשתקף משווייה הממוצע בבורסה בתקופה שבסמוך 

לאותו מועד לא  למועד החלוקה, תוך ניטרול שווי "שלד בורסאי" מאחר ולמעט החזקותיה בגפן נכון

  היתה לחברה פעילות עצמאית ותוך ביצוע התאמות בגין נכסים פיננסיים נטו ועלויות אחזקה שוטפות.
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כאמור את שווי החזקות החברה בגפן לתאריך הדיווח ועל אף לאור הערכת שווי ההתחייבות, המשקפת 

שלא נמצאו סממנים לירידת ערך ההשקעה בטרם בוצעה הערכת השווי הנ"ל, הפחיתה החברה את ערכן 

הפנקסני של החזקותיה בגפן, אשר הוצגו באותו מועד כנכס המוחזק לחלוקה לבעלים. ההפסד שנבע 

י ש"ח ונזקף לרווח והפסד לסעיף הפסד נטו מפעילויות אלפ 2,003 -מההפחתה כאמור הסתכם בכ

  מופסקות בשנת הדיווח.

  

  בתקופות הדיווח: ןת ותזרימי המזומנים בגינות המופסקיולהלן תוצאות הפעילו  .ג

  

  לשנה שהסתיימה ביום  

                      בדצמבר 31                     

  9  1  0  2  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  י ש"חאלפ  

 :נתוני רווח או הפסד  )1(
        

      --            158          87     רווח מהשקעות ונכסים לזמן ארוך, נטו

  )4,713(      )217(    )2,424(    חלק החברה בהפסדי חברה כלולה (*)

        

  )4,713(    )59(    )2,337(    נטו מפעילות מופסקת הפסד

     ====     ====     ====  

  

  מזומנים נטו מפעילות מופסקת  )2(

       

  768     768     384     מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

     ====     ====     ====  

  
אלפי ש"ח (ראה  2,003 -כולל הפסד שנבע לחברה מהפחתת ערכן של החזקותיה בגפן בסך של כ  (*)  

  סעיף משנה ב' לעיל).
  

  

  השקעות בחברות כלולות   -   7באור 

  

  :.ב.)6עד מועד סיווגה כמוחזקת לחלוקה לבעלים (ראה באור פרטים אודות החברה הכלולה של החברה   א.

  

  היקף ההשקעה  שיעור החזקה      

       בחברה הכלולה           בזכויות בהון            

  בדצמבר 31  ביוני 30        בדצמבר 31         מדינת  אופי  

  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 1 8  2 0 1 9  התאגדות  הפעילות  החברה הכלולה

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח     %         %          

              

  7,960    7,539    34.09%  34.09%  ישראל  מדעי החיים  גפן

      =====  =====   =====   =====  
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  )כלולות לשעברחברות (לרבות של החברה  כלולותהחברות המידע נוסף בגין   ב.

  

  גפן) -גפן השקעות ביומד בע"מ (להלן   )1(

  

  כללי  א.

  

את"י אשקלון בעצמה ובאמצעות החברות המוחזקות שלה,  ,הפועלתגפן הינה חברה ציבורית 

חממת  -יות בע"מ (להלן מרכז יזמות טכנולוג -חממת אתי), מיט"ב  -תעשיות ידע בע"מ (להלן 

החממות) והורייזן גרינטק ונצ'רס בע"מ  -מיט"ב) (חממת את"י וחממת מיט"ב יקראו להלן 

לקידום והשבחה של פרויקטים טכנולוגיים חדשניים בתחום מדעי החיים ,הורייזן) -(להלן 

   והקלינטק.

  

של גפן, אשר היו ך עברו ניירות הער 2014במרץ  24פי החלטת דירקטוריון הבורסה, ביום  על

. וזאת עקב אי עמידה בכללי השימור של הבורסה, לרשימת השימורבבורסה, רשומים למסחר 

ניתן אישור הרשויות לתיקון החלק הרביעי לתקנון הבורסה וההנחיות  2016במרץ  28ביום 

וההשעיה, ולפיכך המועד האחרון להתקיימות התנאים לחידוש המסחר לעניין כללי השימור 

 2018במרץ  25 בהתאם לכך, ביום .2018במרץ  24 הירות הערך של גפן ברשימה הראשית היבני

  נמחקו ניירות הערך של גפן מהמסחר בבורסה.

  

אלפי ש"ח  63  -רכשה החברה מניות רגילות נוספות של גפן בעלות של כ 2017במהלך שנת 

, אשר נזקף אלפי ש"ח 34 -וכתוצאה מכך הכירה ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של כ

לא רכשה  2018 -ו 2019בשנים סעיף רווח מהשקעות ונכסים לזמן ארוך, נטו. ללרווח והפסד 

  החברה מניות נוספות של גפן.

  

מהונה המונפק  34.09% -כאשר היוו חזיקה החברה מניות של גפן, ה 2019בדצמבר  31ליום 

ה בגפן לסעיף נכסים המוחזקים סווגה השקעת החבר 2019בספטמבר  16החל מיום והנפרע. 

הכריזה החברה על חלוקת החזקותיה בגפן כדיבידנד  2019בדצמבר  29לחלוקה לבעלים וביום 

. בהתאם, החל מיום 2020בינואר  15הושלמה ביום חלוקה כאמור אשר כבעין לבעלי מניותיה, 

סווגה הכירה החברה בהתחייבות בגין חלוקת דיבידנד כאמור, אשר  2019בדצמבר  29

  .ב ).6ראה באור  -כהתחייבות המיוחסת לנכסים המוחזקים לחלוקה לבעלים (מידע נוסף 

  

  מצבה הכספי של גפן  ב.

  

, המועד האחרון בטרם סיווגה את השקעתה בגפן כנכס המוחזק לחלוקה 2019ביוני  30ליום   

ליום ותה ועד מיליון ש"ח, כאשר מתחילת פעיל 10.8 לבעלים, לגפן גרעון בהון החוזר בסך של

מיליון  104.9 -נגרמו לגפן הפסדים משמעותיים ולה הפסדים צבורים בסך של כ 2019ביוני  30

ובשנה שהסתיימה  2019ביוני  30ש"ח. בנוסף, בתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום 

מיליון ש"ח  0.6 -מיליון ש"ח, כ 1.2 -נבעו לגפן הפסדים בסך של כ 2018בדצמבר  31ביום 

מיליון ש"ח,  1.7 -מיליון ש"ח וכ 0.4 -רימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת בסך של כותז

  בהתאמה. 
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לא ה להערכת הנהלת גפן, יתרות המזומנים של גפן ושל החברות הבנות שלנכון למועד הנ"ל, 

הנהלת גפן בהיקף מספק לצורך תפעולה השוטף במתכונתה הנוכחית, בעתיד הנראה לעין.  היו

את האפשרויות העומדות בפניה על מנת להרחיב את בסיס המזומנים שברשותה, בין  הבחנ

היה , כאשר היתר באמצעות גיוס הון ו/או חוב מבעלי מניות קיימים ו/או מצדדים שלישיים

  .ת באשר להתממשותן של אפשרויות אלוקיים חוסר וודאו

  

כעסק חי. בדוחות  גפןספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של  עוררוגורמים אלה 

לא נכללו כל  , טרום סיווג החזקות החברה בה כמוחזקות לחלוקה לבעלים,של גפןהכספיים 

לא תוכל  גפןהתאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם 

  להמשיך ולפעול כעסק חי.

  

בהתאם  פרעה גפן את מלוא סכומי ההלוואות שהועמדו לה על ידי החברה 2017במהלך שנת   ג.

, אשר 2016באוגוסט  11 -ו 2015באוקטובר  19לאישוריו של דירקטוריון החברה לימים 

  .אלפי ש"ח 958 -הסתכמו, נכון למועד פרעונן, בכ

  

, פקעה הערבות מתאגיד בנקאיגפן שנטלה לאור פרעון הלוואות  ,2017במהלך שנת בנוסף,   

  בהתאם לאישור דירקטוריון החברה. 2016שהעמידה החברה לגפן בחודש אוקטובר 

  

אלפי ש"ח,  200אישר דירקטוריון החברה העמדת הלוואה לגפן, בסך  2019במרץ  31ביום   

וזאת במידה ולגפן יהיו האמצעים  או במועד מוקדם יותר, 2020במרץ  31אשר תפרע ביום 

לביצוע החזר ההלוואה לאחר גיוס מקורות מימון או כתוצאה ממימוש נכסים. בהתאם 

לפקודת מס הכנסה. כמו  (י)3להסכמות הצדדים, ההלוואה תישא ריבית שנתית כקבוע בסעיף 

כתבי  אלף 20 -כן, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של גפן, תהיה זכאית החברה, כעמלה, ל

אלף מניות רגילות של גפן בתמורה למחיר מימוש  20 -אופציה, אשר יהיו ניתנים למימוש ל

שך תקופה של שנתיים ממועד העמדת ההלוואה על ידי במש"ח לכל כתב אופציה,  3בסך 

העמידה החברה  2019במהלך החודשים מרץ ואפריל  אופציות העמלה). -(להלן  החברה לגפן

אישרה האסיפה הכללית של גפן את  2019בנובמבר  27וביום  ההלוואהלגפן את מלוא סכום 

מבחינה שערכה החברה, עלה כי שוויין של אופציות העמלה  .הענקת אופציות העמלה לחברה

  הינו זניח.

  

  למועד אישור הדוחות הכספיים ההלוואה הנ"ל טרם נפרעה על אף שחלף מועד פרעונה.

  

חודשים (עם  12ברה עם גפן בהסכם שכירות לתקופה של התקשרה הח 2016בחודש אוקטובר   .ד

יום), לפיו שכרה גפן מהחברה  60אפשרות הודעת ביטול של הצד השני בהודעה מראש של 

אלפי  7.5משרדים וחניות (בשכירות משנה) כולל שירותי מזכירות, וזאת בתמורה לסך של 

דיעה גפן לחברה על הפסקת הו 2017בחודש יולי  .2016בנובמבר  1ש"ח בחודש, החל מיום 

  ההתקשרות הנ"ל.
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בע"מ (להלן  , נחתם הסכם מיזוג בדרך של החלפת מניות בין ג'י אנד ג'י2017בדצמבר  22יום ב  .ה

 לבין חברת, 14% -על ידי גפן בשיעור של כתו מועד שהוחזקה באוחברת פרויקט  ג'י אנד ג'י), -

DBAG Phoenix Holding SHRL  להלן)- DBAG המחזיקה בעקיפין במלוא הון המניות של ,(

, חברה הפועלת, בדומה לג'י אנד ג'י בתחום POLYTECH Health & Alsthetics Bmbhחברת 

 -(במישרין ובעקיפין) כ גפןתחזיק פוליטק). עם השלמת המיזוג, בין היתר,  -שתלי החזה (להלן 

מהון המניות של חברת האחזקות אשר תחזיק בעקיפין במלוא הון המניות של ג'י אנד  2.5%

מתמורת מכירת חברת האחזקות,  2.3% - 6.5%תהיה זכאית לקבל  גפןג'י ופוליטק. בנוסף, 

  כפונקציה של מחיר המכירה. 

  

 , 2017לצורך דוחותיה הכספיים השנתיים לשנת , גפןהמיזוג, ביצעה ההתקשרות בהסכם לאור 

, במסגרתה שווי חיצוני בלתי תלויבאמצעות מעריך ג'י  אנד להחזקותיה בג'יהערכת שווי 

(לאחר המיזוג) בסך  DBAGהונחו הנחות, בין היתר התבססה הערכת השווי על אומדן שווי 

 96פוליטק לפני הכסף בסך בהתבסס על שווי חברת  גפןמיליון אירו, אשר נקבע על ידי  120

בהחזקות ג'י אנד  גפןמיליון אירו ומיזוג חלקה של  30מיליון אירו, הכולל חוב שנרכש בשווי 

 OPM בהתאם להערכת השווי, אשר בוצעה בהתבסס על מודלמיליון אירו.  24ג'י לפי שווי של 

 אנד י'בג גפן של החזקותיה שווי, הוערך PWERבהתאם לזכויות המוקנות לכל מכשיר ומודל 

 כתוצאה. )אותו מועדאלפי ש"ח ל 12,645 -אלפי דולר (כ 3,647 -בכ 2017בדצמבר  31יום ל י'ג

    (חלק החברה הסתכם  ח"ש מיליון 7.4 -כ של בסך רווח גפןנבע ל האמורה השווי מהערכת

סעיף חלק החברה ברווחי חברות ל 2017מיליון ש"ח ונזקף לרווח והפסד בשנת  2.5 -בכ

   .ולות, נטו)כל

  

, לאחר התקיימות התנאים המתלים שנקבעו בעסקת המיזוג, הושלמה 2018ביוני  28ביום 

העסקה. מאחר והערכת השווי, אשר בוצעה כאמור להחזקות גפן בג'י אנד ג'י, שיקפה את שווי 

השלמת העסקה במועד החזקות גפן הנגזר מעסקת המיזוג, לא נבע לגפן רווח או הפסד 

  כאמור. DBAGקות גפן בג'י אנד ג'י במניות והחלפת החז

  

בשוויין לא חל שינוי מהותי  2019ביוני  30ליום ממועד השלמת עסקת המיזוג כאמור ועד החל 

במועד השלמת המיזוג, אשר השתקף כאמור  לשוויין בהשוואה DBAG -של החזקות גפן ב

  .ן, וזאת בהתבסס על הערכת הנהלת גפ2017 בדצמבר 31 ליוםבשוויין 

  

נובהרמד), חברה המוחזקת על ידי גפן,  -בע"מ (להלן מאחר ונובהרמד , 2017ביוני  30יום ב  .ו

, 14.3% , בעקיפין, באמצעות חברה שוויצרית בה מחזיקה גפן בשיעור של2019ביוני  30יום ל

טרם השלימה את גיוס ההון הדרוש לה לצורך המשך הליך הפיתוח המבוצע על ידה מאז 

), ביצעה גפן 2016(חודש יוני  Phase IIaוצאות הניסוי הקליני שערכה בשלב שקיבלה את ת

באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי  ,2017ביוני  30 יוםהערכת שווי להחזקותיה בנובהרמד ל

  תלוי.
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), תוך חלוקת עתידה של DCFוי בוצעה בהתבסס על מודל היוון תזרים מזומנים (הערכת השו

נובהרמד לשתי תקופות, תקופת הפיתוח והתקופה שלאחר השלמת הפיתוח, אשר תתקיים אך 

ורק בהינתן הצלחה בכל שלבי הפיתוח. במסגרת הערכת השווי הונחו הנחות, בין היתר, ניתנה 

ובוצעה הפחתה  13.6% -הפיתוח, הונח שיעור  היוון של כ הסתברות להצלחה בכל אחד משלבי

משווייה של נובהרמד, עקב לחצים תזרימיים בה מצויה נובהרמד, אשר  25%בשיעור של 

בהתאם  בהם בכדי להשפיע על המחיר שהיה נקבע בין משתתפים בשוק. היהלהערכת גפן 

אלפי  16,026 -אלפי דולר (כ 4,584 -להערכת השווי, הוערך שווי החזקות גפן בנובהרמד בכ

  ). 2017ביוני  30 יוםש"ח ל

  

 לגייס במטרה) היזמים -(להלן  יזמים שני עם במסמך נובהרמד התקשרה 2017 ביולי 4 יוםב

 -(להלן  בשווייץ חברה נובהרמד תקים, למסמך בהתאם ).המסמך -(להלן  לנובהרמד הון

 שיעורי(לפי  נובהרמד של מניותיה יבעל בבעלות או בבעלותה תהא אשר, החברה השוויצרית)

 לא בלעדי רשיון, היתר בין, נובהרמד ידי על לה יוענק אשר), באותו מועד בנובהרמד ההחזקה

  .נובהרמד של הרוחני לקניין מוגבל

  

בסכום מצרפי חברה השוויצרית כי היזמים יפעלו לגיוס הון לבין היתר, הוסכם במסמך,  ודע

מיליון פרנק שוויצרי,  3-4) גיוס בסך 1קמן: (דלרי בשני סבבים, כמיליון פרנק שוויצ 15-16של 

אשר יושקע בחלקו על ידי בעלי מניות קיימים, חלקו על ידי אחד היזמים וחלקו על ידי 

לצרכי וכפועל יוצא של החברה השוויצרית משקיעים חדשים, כאשר שווייה של נובהרמד 

 מסיבוב חודשים 6-9 תוך) 2. (שוויצרי פרנק מיליון 20השקעה (לפני הכסף) יעמוד על סך של 

, שוויצרי פרנק מיליון 12 של נוסף סך לגייס מיטבי מאמץ היזמים יעשו, הראשון ההשקעה

 פרנק מיליון 50 של שווי לפי הניתן ככל, נובהרמד של העיקרי הקליני הניסוי מימון שיעודו

 המשקיעים יקבלו"ל, הנ יםהסבב בשני המשקיעים להשקעת בתמורה. (לפני הכסף) שוויצרי

  .בכורה מניות

  

, על אף שמיזוג כאמור טרם הושלם, העריכה הנהלת גפן כי שווייה של 2017בדצמבר  31ליום 

 31מיליון דולר ליום  20.5 -מיליון פרנק שוויצרי (כ 20נובהרמד לפיו מבוצע הגיוס, בסך 

גפן את שווי החזקותיה  ) הינו משקף. בהתבסס על שווי זה, העריכה הנהלת2017בדצמבר 

  אלפי ש"ח). 14,785 -אלפי דולר (כ 4,264 -בכ 2017בדצמבר  31ליום בנובהרמד 

  

מיליון ש"ח (לאחר ניכוי השפעת  15.8כתוצאה מהערכת השווי הנ"ל נבע לגפן הפסד בסך של 

המס והשפעת השינוי בשער החליפין של הדולר) בגין השקעתה בנובהרמד, אשר נזקף לרווח 

(חלק החברה הסתכם  2017ד לסעיף שינויים בשווי ההוגן של חברות פרויקט, נטו בשנת והפס

לסעיף חלק החברה בהפסדי חברות  2017מיליון ש"ח ונזקף לרווח והפסד בשנת  5.4 -בכ

  כלולות, נטו).

  

נובהרמד  -(להלן  Novaremed AG ,השלימה החברה השוויצרית שהוקמה 2018 מרץבחודש 

AG(,  מיליון פרנק שוויצרי. 20 -ראשון, המשקף שווי של כגיוס הון  
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, במסגרתה הוצעו מניות בדרך של זכויותמדף  תהצע AGנובהרמד  פרסמה, 2018בחודש יולי 

 0.1מניות רגילות בנות  5 -בכל בעל מניות המחזיק  בדרך של זכויות לבעלי מניותיה באופן בו

פרנק שוויצרי ע.נ.  0.1מניה בת  1, המהווה יחידת זכות 1זכאי לרכוש יהא ע.נ.  פרנק שוויצרי

. גפן השתתפה בסבב AGנובהרמד  -מיליון פרנק שוויצרי ל 20, לפי שווי של AGנובהרמד של 

לפי ש"ח. מאחר וגפן לא ניצלה את מלוא א 730 -הגיוס הנ"ל, במסגרתו השקיעה סך של כ

  .AGזכויותיה בסבב הגיוס הנ"ל דוללו החזקותיה בנובהרמד 

  

לאור האמור ומאחר ובהתאם למידע שקיבלה גפן, לפיו פעילותה של נובהרמד, המוחזקת על 

כאמור, מבוצעת בהתאם לתכניות הקיימות ומבלי שחלו שינויים מהותיים  AGידי נובהרמד 

 בנובהרמד החזקותיהלא חל שינוי בשווי שפיע על פעילותה, להערכת הנהלת גפן העשויים לה

AG  כאמור אשר נקבע  ,2017בדצמבר  31ליום  לשווייןבהשוואה  2018בדצמבר  31ליום

  השלמתם.עוד בטרם  AG לנובהרמדהשווי המשתקף מהגיוסים הנ"ל בהתבסס על 

  

מיליון דולר  2.12 -קת זכויות סך של כבדרך של הנפ, גייסה נובהרמד ,2019במאי  7 יוםב

ד. הגיוס נובהרמ של העיקרי הקליני הניסוי מימון ושייעוד) מיליון ש"ח 7.55 -ארה"ב (כ

דולר, כאשר גפן לא השתתפה בסבב הגיוס הנ"ל ועל כן  12.65התבצע לפי מחיר מניה בסך 

החזקה של              לשיעור 14.4% -החזקותיה בנובהרמד דוללו (ירידה משיעור החזקה של כ

  ).14.3% -כ

  

בהתבסס על מחיר מניית נובהרמד, כפי שנקבע בגיוס הנ"ל, העריכה גפן את שווי החזקותיה 

תוצאה מהערכת השווי האמורה, נבע אלפי ש"ח. כ 21,039 -בכ 2019ביוני  30בנובהרמד ליום 

 3,352 -בסך של כ )השפעת השינוי בשער החליפין של הדולרהשפעת המס ו(לאחר  רווח גפןל

אלפי ש"ח ונזקף לרווח והפסד  1,143 -חלק החברה ברווח שנבע לגפן הסתכם בכ .אלפי ש"ח

  לסעיף חלק החברה בהפסדי חברות כלולות, נטו בתקופת הדיווח.

  

  

חברת פרויקט המוחזקת על ידי גפן , אוקסיטון) -, אוקסיטון בע"מ (להלן שנת הדיווחבמהלך   .ז

מיליון ש"ח)  7.3 -מיליון דולר (כ 2, גייסה סך של 22.11% -בשיעור של כ 2019ביוני  30ליום 

וניתנת להמרה למניות  8%בדרך של הלוואה המירה, הנושאת ריבית שנתית בשיעור של 

אוקסיטון בסבב גיוס עתידי, ככל ויבוצע על ידה. לאור האמור, ביצעה גפן הערכת שווי 

שווי חיצוני בלתי תלוי. הערכת השווי התבססה על  להחזקותיה באוקסיטון, באמצעות מעריך

, בהתאם לזכויות המוקנות לכל מכשיר ועל הנחות ופרמטרים נוספים, בין היתר OPMמודל 

  .1.8%וריבית חסרת סיכון בשיעור של  47%סטיית תקן בשיעור של 
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     2019ביוני  30ליום באוקסיטון  גפן, הוערך שווי החזקות שבוצעה התאם להערכת השוויב

(לאחר  הפסד גפן, נבע להנ"למיליון ש"ח). כתוצאה מהערכת השווי  1.2 -דולר (כ אלפי 306 -בכ

חלק  .אלפי ש"ח 2,761 -בסך של כ השינוי בשער החליפין של הדולר)השפעת המס והשפעת 

אלפי ש"ח ונזקף לרווח והפסד לסעיף חלק החברה  941 -החברה בהפסד שנבע לגפן הסתכם בכ

  בהפסדי חברות כלולות, נטו בתקופת הדיווח.

  

  

 -, התקשרה חברת הבת של גפן, את"י, בהסכם עם צד שלישי (להלן 2017בפברואר  2ביום   .ח

 -ארט הלת'קר בע"מ (להלן  הרוכש), למכירת מלוא החזקותיה של את"י בחברת הפרויקט

מיליון  3.86 -רטפוליו מהותית של גפן, וזאת בתמורה לסך כולל של כוחברת פהיתה ארט) ש

  דולר.

  

כחודש לאחר מועד  ,שולמו לאת"י בשלב ראשוןאלפי דולר י 905 -בהתאם להסכם, סך של כ  

התשלום מיליון ש"ח מ 1.9 -התשלום הראשון), כאשר סך של כ -חתימת ההסכם (להלן 

מש לצורך החזר המענק שניתן על ידי רשות החדשנות במשרד הכלכלה והתעשיה שהראשון י

רשות החדשנות) במסגרת השקעתה של את"י בארט. יתרת  -המדען הראשי) (להלן  -(לשעבר 

מיליון דולר, תשולם לאת"י בשלב השני, לאחר הסרת השעבוד על  3 -התמורה, בסך של כ

  נו לטובת רשות החדשנות.החזקות את"י בארט שהי

  

הושלם השלב הראשון בעסקת ארט, וזאת לאחר קבלת התשלום הראשון  2017במרץ  1ביום 

 2017במרץ  29ביום  מיליון ש"ח מסכום זה לרשות החדשנות. 1.9מהרוכש והעברת סך של 

במסגרתו הועברה לרוכש יתרת מניות ארט, כנגד תשלום יתרת  ,עסקהבהושלם השלב השני 

  מיליון ש"ח. 12.9 -כתוצאה מהשלמת העסקה נבע לגפן תזרים נטו בסך של כ .רההתמו

  

  

הגישה גפן תביעה אזרחית נגד ה"ה משה ארקין, רן נוסבאום, פנחס  2017במרץ  5ביום   .ט

אורבך, אורבמיד ישראל פרטנרד ש.מ., שלוש שותפויות מוגבלות מקבוצת פונטיפקס, וכנגד 

 -ועץ משפטי לצדדים בעת העסקה נשוא התביעה (להלן יחד עו"ד יובל הורן, אשר שימש י

הנתבעים), וזאת בגין עסקה, במסגרתה מכרה חברת הבת של גפן, מיט"ב, את החזקותיה 

  סיקאם).  -בחברת סיקאם ביות'רפיוטיקס בע"מ (להלן 

  

לטענת גפן, העסקה למכירת ההחזקות בסיקאם נעשתה תוך הטעיה והסתרת מידע מהותי על   

 58 -גפן את נזקיה מהתובעים, אותם היא אומדת בכ ההנתבעים. במסגרת התביעה, תבעידי 

  מיליון ש"ח, בתוספת תביעה לצו מתן חשבונות אשר על פיו יידרשו סכומים נוספים. 

  

  ניתן פסק דין על ידי בית המשפט, לפיו נדחתה התביעה.דיווחה גפן כי  2020במרץ  12 ביום
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, לאחר קבלת אישור הדירקטוריון של גפן, אישרה האסיפה הכללית של 2017במאי  25ביום   י.

  גפן את ההתקשרויות המפורטות להלן:

  

ן, באופן אישור עדכון תנאי ההתקשרות עם הגב' אהובה ברנד, יו"ר הדירקטוריון של גפ    )1(

משרה לפחות  30% -בו תכהן הגב' ברנד כיו"ר דירקטוריון פעיל בגפן, בהיקף השווה ל

אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ) כדמי ניהול והחזר הוצאות.  19ובתמורה חודשית בסך של 

או  2017ביוני  30ועד למוקדם מבין  2017בינואר  1תנאי ההתקשרות יחולו החל מיום 

לכהן כיו"ר הדירקטוריון של גפן. עוד הוחלט, לאשר הקצאה  המועד בו תחדל גב' ברנד

מניות רגילות של  68,000 -כתבי אופציה של גפן לגב' ברנד, הניתנים למימוש ל 68,000של 

  ש"ח למניה, בהתאם לתוכנית האופציות של גפן. 3.23גפן, בתמורה למחיר מימוש בסך 

  

סמנכ"ל קשרי משקיעים של גפן, באופן בו  אישור עדכון תנאי כהונתו של מר בני סידון,    )2(

אלפי ש"ח בחודש, כנגד  3יהיה זכאי מר סידון להחזר הוצאות בסכום קבוע של 

אלפי ש"ח עבור החזר הוצאות אחזקת  5חשבוניות כדין, ובתוספת תשלום חודשי בסך 

  שנים. 3ולמשך תקופה של  2017בינואר  1רכב. תנאי ההתקשרות הנ"ל יחולו החל מיום 

  

אישור עדכון תנאי כהונתה של גב' לימור כהן, מנכ"לית גפן, באופן בו תהא זכאית גב'     )3(

 3אלפי ש"ח, בתוספת החזר הוצאות בסכום קבוע של  10כהן לתשלום חודשי בסך של 

אלפי ש"ח עבור  5אלפי ש"ח בחודש כנגד חשבוניות כדין, ובתוספת תשלום חודשי בסך 

כתבי אופציה של  24,000ב. עוד הוחלט, לאשר הקצאה של החזר הוצאות בגין אחזקת רכ

מניות רגילות של גפן בתמורה למחיר מימוש  24,000 -גפן לגב' כהן, הניתנים למימוש ל

  ש"ח למניה, בהתאם לתוכנית האופציות של גפן. 3.23בסך 

  

בחברה, לשעבר אישור עדכון תנאי ההתקשרות עם מר ניסים דג'לדטי, בעל השליטה     )4(

יועץ השקעות ופיתוח עסקי של גפן, באופן שיהא זכאי לדמי ייעוץ חודשיים בסך שכיהן כ

 2017בינואר  1אלפי ש"ח בתמורה לשירותיו. תנאי ההתקשרות הנ"ל יחולו החל מיום  15

, כאשר ככל שייבצר ממר דג'לדטי להעניק לגפן את שירותי 2017ביוני  30ועד ליום 

כתבי  68,000סכם יפקע. עוד הוחלט, לאשר הקצאה של הייעוץ, תסתיים ההתקשרות והה

מניות רגילות של גפן בתמורה  68,000 -אופציה של גפן למר דג'לדטי, הניתנים למימוש ל

  ש"ח למניה, בהתאם לתוכנית האופציות של גפן. 3.23למחיר מימוש בסך 

  

עסקת ארט (ראה ת בגין השלמאישור הענקת מענקים למר דג'לדטי, לגב' ברנד ולגב' כהן     )5(

אלפי ש"ח,  56 -אלפי ש"ח וכ 158 -אלפי ש"ח, כ 158 -לעיל) בסך של כח'  סעיף משנה

  בהתאמה.
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, אישרה 2017באוגוסט  29, לאחר קבלת אישור דירקטוריון גפן מיום 2017באוקטובר  17ביום   יא.

את ההתקשרויות המפורטות להלן ואשר בעיקרן דרשו את אישורה האסיפה הכללית של גפן 

  של האסיפה:

  

אישור עדכון תנאי ההתקשרות עם הגב' אהובה ברנד, יו"ר הדירקטוריון של גפן, באופן   )1(

אלפי  10ך של תהא זכאית הגב' ברנד לדמי ניהול חודשיים בס 2017ביולי  1בו החל מיום 

לפחות וזאת בנוסף לגמול בגין כהונתה  30%ש"ח בתוספת מע"מ בגין היקף משרה של 

כדירקטורית בגפן. דמי הניהול האמורים הינם חלף דמי ניהול והחזר הוצאות בסך של    

  אלפי ש"ח, להם היתה זכאית הגב' ברנד עד אותו מועד. 19

  

ידון, סמנכ"ל קשרי משקיעים של גפן, באופן בו אישור עדכון תנאי כהונתו של מר בני ס  )2(

אלפי  8, בנוסף על החזרי הוצאות בסך של 2017ביולי  1יהא זכאי מר סידון, החל מיום 

  אלפי ש"ח ולגמול בגין כהונתו כדירקטור בגפן. 15ש"ח, לסך נוסף של 

  

דירקטורית אישור תשלום גמול לגב' לימור כהן, המכהנת כמנכ"לית גפן, בגין כהונתה כ  )3(

  בגפן (בגינו לא נדרש אישור האסיפה הכללית של גפן).

  

החברה לשעבר ויו"ר הדירקטוריון הנוכחי אישור התקשרות עם מר יאיר פודים, מנכ"ל   )4(

, המכהן כדירקטור בגפן, באופן בו יהא זכאי מר פודים לדמי ייעוץ חודשיים בסך בחברה

ביולי  1תו כדירקטור בגפן, וזאת החל מיום אלפי ש"ח, בנוסף על גמול בגין כהונ 15של 

2017.  

  

, הגיעה גפן להסכמה בעל פה עם דירקטור לשעבר בה ובחברת הבת, את"י 2018מהלך שנת ב  יב.

הדירקטור לשעבר), ועם נובהרמד, לפיה יוותר הדירקטור לשעבר על אופציות  -(להלן 

די גפן ובתמורה תעניק שהוענקו לו לרכישת מניות של חברות פרויקט המוחזקות על י

נובהרמד לדירקטור לשעבר אופציות, מבלי שגפן תידרש לתשלום כלשהו לנובהרמד בגין 

הענקת האופציות כאמור. כתוצאה מההסכמות הנ"ל נבע לגפן רווח מסילוק ההתחייבות כלפי 

אלפי ש"ח  176 -אלפי ש"ח (חלק החברה הסתכם לסך של כ 515 -הדירקטור לשעבר בסך של כ

  ). 2018קף לרווח והפסד לסעיף חלק החברה ברווחי חברות כלולות בשנת ונז

  

 250שתי הלוואות, בסך קבלת גפן אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון  2018בנובמבר  21יום ב  .גי

מחברת ת.י.ס.ב אלפי ש"ח), האחת  500אלפי ש"ח כל אחת (ובסה"כ הלוואות בסכום כולל של 

גפן, המכהן כסמנכ"ל קשרי מבעלי השליטה בני סידון, חברה בבעלות של מר ב ,בע"מ

. בהתאם לתנאי )יםהמלוו -להלן משקיעים וכדירקטור בגפן והשניה מבעל עניין בגפן (

במרץ  1ההלוואות, הן אינן צמודות, אינן נושאות ריבית והן תפרענה בתשלום אחד ביום 

כפי שתהא מעת לעת, למניות  את יתרת ההלוואות,. בנוסף, ניתנה לגפן אופציה להמיר 2019

  ש"ח מיתרת ההלוואה שטרם נפרעה יומרו למניה רגילה אחת של גפן. 3גפן, באופן שכל 

  

 ויהי יםהמלוובכפוף לאישור האסיפה הכללית של גפן, כמו כן, נקבע בהסכמי ההלוואות, כי 

 25,000, אשר תשולם להם בדרך של הקצאת גפןבגין העמדת ההלוואות ללעמלה ם זכאי

ש"ח  3בסך יר מימוש תמורה למחב גפןלמימוש למניות הניתנות  (לכל אחד מהם), אופציות

  . החל ממועד העמדת ההלוואות של שנתייםובמשך תקופה 
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עד למועד בו סווגה  ם של גפן, חברה כלולה מהותיתלהלן תמצית נתונים מהדוחות הכספיי  .וט

  .ב.):6ההשקעה בגפן כנכס המוחזק לחלוקה לבעלים (ראה באור 

  

  מתוך הדוחות על המצב הכספי

  בדצמבר 31  ביוני 30  

    9  1  0  2 (*)  8  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  262     21     מזומנים ושווי מזומנים

  186     96     נכסים שוטפים אחרים

  47,034     46,865     נכסים שאינם שוטפים

  )10,438(    )10,950(    התחייבויות שוטפות

  )10,079(    )10,303(    התחייבויות שאינן שוטפות

            14              14     זכויות שאינן מקנות שליטה

  26,979     25,743     הון המיוחס לבעלי מניות של החברה

      

   %34.09     %34.09     בחברה הכלולה שיעור ההחזקה

      

  9,197     8,776     חלק החברה בהון החברה הכלולה

      

      התאמות:

      בניכוי חלק החברה בקרן הון בגין

  )221(    )221(    תשלום מבוסס מניות  

    )1,016(      )1,016(    יתרת הפרשה לירידת ערך

      

  7,960     7,539     ערך פנקסני של ההשקעה בחברה הכלולה

     =====     =====  

      

  (*)  מועד סיווג ההשקעה בגפן לסעיף נכסים המוחזקים לחלוקה לבעלים.
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  תוצאות הפעילות

    לתקופה של  ששה  

  םלשנה שהסתיימה ביו  חודשים שהסתיימה  

        בדצמבר 31             ביוני 30ביום   

       9  1  0  2 (*)  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  526   2,331   441     הכנסות

     =====   =====   =====  

  )16,325(  )410(  )870(    רווח (הפסד) מפעולות

     ====   =====   =====  

        ורווח (הפסד) כולל רווח נקי (הפסד) 

  )13,823(  )637(  )1,236(    המיוחס לבעלי מניות החברה  

     =====   =====   =====  
  

  לחלוקה לבעלים.לסעיף נכסים המוחזקים (*)  נתונים עד למועד סיווג ההשקעה בגפן 
  

  ) בע"מ.אורן השקעות (א.א.א  )2(

  

החברה  להלן, במסגרתה רכשההושלמה עסקה, שעיקריה יפורטו  2017במרץ  26 יוםב  א.

מהון המניות המונפק של חברת אורן השקעות  15% ,תעשיות קאנומדהמאוחדת לשעבר, 

), שהינה תאגיד מדווח העניין לפיואורן השקעות,  הנרכשות המניות -(א.א.א.) בע''מ (להלן 

 אורןלניירות ערך בתל אביב.  בבורסה הנסחרות חוב אגרות הנפיק אשרהרשום בישראל, 

 עבודות תחום, בישראל למגורים היזמי"ן הנדל תחום: פעילות תחומי במספר עוסקתהשקעות 

 של ושינוע מכירה, ייצור ותחום"ה) צמ( הנדסי מכני ציוד כלי השכרת תחום, הקמה בחוזי

  . סוגיו על בטון

  

 קאנומדלהלן, תשלם כמפורט  ולזכויות נוספותלמניות הנרכשות  בתמורה, להסכם בהתאם

במועד למוכרת תעשיות  קאנומדשילמה מתוכם  ,מיליון ש"ח 18סך של עד  למוכרתות תעשי

 ישולמומיליון ש"ח  4של  סך), המיידי התשלום -מיליון ש"ח (להלן  11של  סךהשלמת העסקה 

"ח, ש מיליון 3 בסך, והיתרה ההשלמה ממועד חודשים 4 -כ של תקופה במהלךלמוכרת 

 קאנומדו במקרההתשלום המיידי,  למעט. ההשלמה ממועד שנה בתוםלמוכרת  תשולם

 קאנומדיחיד ובלעדי תשיב  כסעד, הנוספיםלא תעמוד באחד מתשלומי התמורה תעשיות 

תעשיות למוכרת את אותו חלק מהמניות הנמכרות אשר התמורה בגינו לא שולמה. יובהר, כי 

  מעבר להשבת המניות כאמור, לא תהא זכאית המוכרת לסעד נוסף.

  

תעשיות  קאנומדפיה תהיה  על), Callאופציית רכש (תעשיות  קאנומדלתנה יההסכם נ רתמסגב

 12של  לסךהמונפק של אורן השקעות בתמורה  מהונה נוספים 9.9% מהמוכרתזכאית לרכוש 

 -(להלן  שנתיים ממועד ההשלמה עדתקופה של  ולמשךמיליון ש"ח נוספים, בכפוף להתאמות, 

כל שבמהלך תקופה של שלוש שנים ממועד ההשלמה לא תבצע אורן , כבנוסף. אופציית הרכש)

פיה  על ),Putמכר ( יתאופציתעשיות  קאנומדלהשקעות הנפקה לציבור של מניותיה, תהיה 

תקופה של שלושה חודשים שתחילתה בתום שלוש  במשך, זכאיתתעשיות  קאנומדתהיה 

, ידה על שיוחזקו השקעות רןאושנים ממועד ההשלמה כאמור, למכור למוכרת את כל מניות 

  . אופציית המכר) -(להלן  המניות הנרכשות נרכשובמחיר בו 
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 נוספיםמיליון ש"ח  1להסכם,  בהתאם, למוכרתשילמה קאנומד תעשיות  2017במאי  18 יוםב

הצדדים בשתי  התקשרות, לאחר 2017בנובמבר  1 ביום. השקעות באורן השקעתה בגין

 1 של בסך, הבאים התשלומים 3 של החיילד המוכרתתוספות להסכם, במסגרתן הסכימה 

 שעיקריהלהסכם,  נוספת בתוספת והמוכרתתעשיות  קאנומד התקשרו, אחד כל"ח ש מיליון

  :כדלקמן

  

 3,000אלפי ש"ח על חשבון התשלום בסך  2,650 לשתעשיות תשלם למוכרת סך  אנומדק  -

 התשלום השלישי) באופן מיידי -(להלן  2017באוגוסט  18אלפי ש"ח אשר היה קבוע ליום 

יתרת התשלום השלישי), תשולם  -אלפי ש"ח (להלן  350תרת התשלום השלישי, בסך יו

תשלום מלוא יתרת עד לו השקעותמתוך כל דיבידנד שתקבל קאנומד תעשיות מאורן  למוכרת

  .התשלום השלישי

  

דיבידנד  השקעותתקבל קאנומד תעשיות מאורן  לא 2018בדצמבר  31דה ועד ליום מיב  -

"ח מעבר ובנוסף לדיבידנד בגובה יתרת התשלום ש אלפי 400 לפחותמצטבר בסכום של 

קאנומד תעשיות ל המוכרתכום הדיבידנד הנוסף המינימאלי), תעמיד ס -השלישי (להלן 

כום השווה להפרש בין סכום הדיבידנד הנוסף המינימאלי, לבין כל סכום שקיבלה ס

כדיבידנד, מעבר ובנוסף לדיבידנד בגובה יתרת התשלום  השקעותקאנומד תעשיות מאורן 

 30לא תעמיד את סכום הביניים בתוך  והמוכרתסכום הביניים). במידה  - להלןהשלישי (

קאנומד תעשיות זכאית, ללא כל תמורה  האתימים מתום תקופת חלוקת הדיבידנד, 

 בתוספתבהתאם לנוסחה שנקבעה  השקעותנוספת, למספר מניות נוספות של אורן 

  .םהסכל

  

המהווה את יתרת עלות הרכישה ואשר  ,אלפי ש"ח 3,000ועד התשלום הנוסף בסך מ  -

חה יד ,התשלום הרביעי) -הרכישה (להלן  הסכםתשלומו היה קבוע לתום שנה מהשלמת 

  .2018בספטמבר  26בששה חודשים ויחול ביום 

  

 סך למוכרתתעשיות  קאנומד שילמה, כאמור להסכם לתוספת בהתאם, 2017בנובמבר  1 יוםב

  "ח.ש אלפי 2,650 של

  

 עללא פרעה קאנומד תעשיות את התשלום הרביעי,  2018בספטמבר  26ועד ליום  אחרמ

 2.5% המהוות, השקעותשל אורן  ילותרגמניות  25,000קאנומד תעשיות להשיב למוכרת 

 סעד מהווה למוכרת המניות השבת, כי יובהר. כאמור התשלום חלףמהונה המונפק והנפרע, 

. לאור זכאות המוכרת נוסף סעד לכל זכאית אינה והמוכרת התשלום פרעון אי כנגד יחיד

 -ל 15% -השקעות מ באורןתעשיות  קאנומדשיעור החזקתה של  ירדכאמור,  המניותלהשבת 

 אשר"ח, ש אלפי 685 -כ של בסך רווח לקבוצה נבע, ההחזקה בשיעור הירידה. בעקבות 12.5%

  .2018 בשנת נטו, אחרות הכנסות לסעיף והפסד לרווח נזקף

  

 2018בדצמבר  31כן, מאחר ואורן השקעות לא חילקה דיבידנד לבעלי מניותיה עד ליום  מוכ

 4,500 -תעשיות ל קאנומדת סכום הביניים, זכאית אלקאנומד תעשיות והמוכרת לא העמידה 

  מהונה המונפק והנפרע, ללא תמורה. 0.45%מניות רגילות נוספות של אורן השקעות, המהוות 
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ניות אורן השקעות וזכויות נוספות שהוענקו ממ 15%לעיל, התמורה בגין רכישת  כאמור  ב.

תעשיות  קאנומדמיליון ש"ח. מסכום זה שילמה  18תעשיות, הסתכמה לסך של  לקאנומד

), ).ב.3.ב.(8 תעשיות (ראה באור קאנומדאת השליטה על  צמיחהבו איבדה  המועד עדלמוכרת 

  "ח.  ש אלפי 14,650 של כולל סך

  

מעריך השווי), ייחוס  -עריך שווי חיצוני בלתי תלוי (להלן תעשיות ביצעה, באמצעות מ קאנומד

של תמורת הרכישה הכוללת למניות אורן השקעות הנרכשות ולזכויות הנוספות שהוענקו לה 

 -(לעניין שוויין ההוגן של האופציות והפרמטרים ששימשו בחישוב השווי ההוגן כאמור  כאמור

 מהתמורהאלפי ש"ח  1,581 -ש"ח וסך של כאלפי  1,903 -. סך של כ))5.ד.(19 ראה באור

אלפי ש"ח יוחס  197 -הכוללת יוחסו לאופציית הרכש ולאופציית המכר, בהתאמה, וסך של כ

אלפי ש"ח יוחסה לרכישת מניות אורן  14,319 -למרכיב מימון. יתרת התמורה, בסך של כ

  תעשיות. קאנומדהשקעות על ידי 

  

הקצאה של עלות הרכישה, לפיה שווי, הות מעריך באמצעבנוסף, ביצעה קאנומד תעשיות, 

תמורת עלות רכישת המניות על הונה העצמי הנרכש של אורן השקעות, אשר הסתכם  עודף

 -כ של סך: כדלקמן יוחס) הרכישה עלות עודף -"ח (להלן ש אלפי 8,525 -בכבמועד הרכישה 

 -רן השקעות, סך של כבביצוע של או לפרויקטים יוחס הרכישה עלות מעודף"ח ש אלפי 896

אלפי ש"ח יוחס לאגרות חוב  39 -אלפי ש"ח יוחס למלאי מקרקעין בבניה וסך של כ 1,220

אלפי ש"ח, יוחסה  6,370 -שהנפיקה אורן השקעות. יתרת עודף עלות הרכישה, בסך של כ

  . למוניטין

  

  לשעבר הכלולה החברה בגין נוסף מידע  .ב

  

לשנים  מוצגים, אורן השקעות. הסכומים לשעברלה המהותית מידע תמציתי ביחס לחברה הכלו להלן

על  צמיחההחברה המאוחדת , וזאת לאור איבוד השליטה של 2017 -ו 2018בדצמבר  31שהסתיימו בימים 

 באותו מועד. חברה כלולה שלההיוותה שר אורן השקעות א, 2018בדצמבר  19תעשיות ביום  קאנומד

, ולשנת זו שנהאף שההשקעה באורן השקעות הושלמה במהלך  על, במלואה 2017הנתונים מוצגים לשנת 

  .את השליטה על קאנומד תעשיות צמיחהאיבדה  2018בדצמבר  19 שכאמור, ביוםבמלואה על אף  2018

  

  

  ביום שהסתיימה לשנה  הפעולות תוצאות

            בדצמבר 31           

    8  1  0  2    7 1 0 2  

  "חש אלפי  "חש אלפי  

      

  132,119     100,089     הכנסות

     =====     =====  

  7,102     4,756     מפעולות רווח

     =====     =====  

  1,104     106     הכלולה צמיחה מניות לבעלי המיוחס נקי רווח

     =====     =====  
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  :ה לתאריכי הדיווחט החברות המאוחדות של הקבוצפירו  א.

  

      

  היקף ההשקעה  שיעור ההחזקה  

  בחברה המאוחדת    בהון החברה המאוחדת  

      בדצמבר 31ליום           בדצמבר 31ליום        

  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 1 8  2 0 1 9  שם החברה המאוחדת

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח     %        %     

          

         יחה אינווסטמנטצמ

  5,480   546   83.7   83.7  האוס בע"מ  

  ====   ====   ====   ====  

          בתי יציקה וולקן בע"מ

  --     --     100   100   (בפירוק מרצון)  

   ====   ====   ====   ====  

          גרינסטון פיתוח וייצור

  --     --     100   100   ) בע"מ1964הנדסי (  

   ====   ====   ====   ====  

  

) בע"מ הינן חברות 1964החברות בתי יציקה וולקן בע"מ (בפירוק מרצון) וגרינסטון פיתוח וייצור הנדסי (

פרטיות שהתאגדו בישראל ואשר אינן פעילות. צמיחה הינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות בבורסה 

מחיקת מניות צמיחה מהמסחר בבורסה ן לניירות ערך בתל אביב ואשר לתאריכי הדיווח אינה פעילה (לעניי

  .)להלן).ג. 1ב.( -).ב. ו1פי משנה ב.(סעיראה  -והיותה בהליך פירוק מרצון  2018במהלך שנת 

  

  

  מידע נוסף בגין חברות מאוחדות (לרבות חברות שאוחדו בעבר)  ב.
  

  צמיחה) -צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ (להלן   )1(

  

               מוחזקת על ידי החברה לתאריכי הדיווח בשיעור של צמיחה הינה חברה ציבורית, ה  א.

מהון המניות המונפק והנפרע  44.7 % -, החזיקה צמיחה בכ2017בדצמבר  31. ליום 83.72% -כ

 של קאנומד תעשיות, חברה ציבורית שמניותיה רשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב

  להלן). ) 3ב.( ה סעיף משנהרא -(לפרטים נוספים אודות קאנומד תעשיות 

  

, כחלק מהסכם מיזוג שהשלימה קאנומד תעשיות, במסגרתו מימשה 2018בדצמבר  19יום ב

צמיחה את עיקר החזקותיה בקאנומד תעשיות, איבדה צמיחה את השליטה על קאנומד 

תעשיות. החל ממועד איבוד השליטה על קאנומד תעשיות ולמועד אישור הדוחות הכספיים, 

  נעדרת כל פעילות עסקית.צמיחה 

  
  



 

 - 47 -  
  

  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) חברות מאוחדות   -  8באור 
  

  

לתקנון הבורסה  בהתאםוזאת , נמחקו מניות צמיחה מהמסחר בבורסה 2018במרץ  25 יוםב  ב.

עד בו חדלו חודשים מהמו 48חלפו לעניין כללי השימור וההשעיה, מאחר ו ולהנחיות מכוחו

  .להיסחר ברשימה הראשית ולא התקיימו התנאים לחידוש המסחר בהן ברשימה הראשית

  

  

 של מרצון פירוק בהליך לפתוחצמיחה  של הכללית האסיפה אישרה 2019 בספטמבר 11 יוםב  ג.

היטב שבדק ולאחר  2019במאי  14מיום שלה דירקטוריון הוזאת לאחר קבלת אישור  ,צמיחה

עשר -לשלם את חובותיה במלואם תוך שניםבידה ובא לכלל דעה כי יש  מיחהצאת מצב עסקי 

על הצהרות כושר פרעון  2019במאי  29וכל חבריו חתמו ביום  חודשים לאחר תחילת פירוקה

לפקודת החברות) והן נמסרו לרשם החברות. עוד אישרה האסיפה הכללית  322(כאמור בסעיף 

וכסמנכ"ל  צמיחהכמנכ"ל המכהן מר זוהר שפיץ, ל , באותו מועד, את מינויו שצמיחהשל 

במועד מינויו של מר שפיץ כאמור, פקעו כל סמכויות  .צמיחהמפרק להכספים שלה, 

  .צמיחהמשרה של ההדירקטוריון ו/או נושאי 

  

, מצביע על כך שהנחת העסק החי אינה כאמוראישור האסיפה הכללית ותחילת הליך הפירוק 

את  צמיחה), שינתה 2019בספטמבר  11ולפיכך, החל מאותו מועד ( לגבי צמיחהמתקיימת עוד 

  מדיניותה החשבונאית והחלה לדווח על פי כללים חשבונאיים הנהוגים לגבי עסק בחיסול.

  

על אף שינוי מדיניותה החשבונאית של צמיחה לאור הליך הפירוק מרצון בו היא מצויה, אין 

של החברה מאוחדים הכספיים הדוחות העה על לשינוי המדיניות החשבונאית כאמור כל השפ

  ו/או על המדיניות החשבונאית שיושמה בהם.

  

מצבת הנכסים וההתחייבויות  בחינת לאחר ,2019בדצמבר  16 -ו 2019באוקטובר  16בימים 

, כחלק מהליך הפירוק צמיחהשל האסיפה הכללית  אישרה, שלהמפרק העל ידי  צמיחה של

אלפי  1,750, על חשבון דיבידנד פירוק, בסך של דיבידנד בינייםות מצויה, חלוקהיא מרצון בו 

 , בהתאמה.2019בדצמבר  30 -ו 2019בדצמבר  12אלפי ש"ח, אשר בוצעו בימים  2,150 -ש"ח ו

על ידי  צמיחה שללאחר בחינת מצבת הנכסים וההתחייבויות  ,2020במרץ  15בנוסף, ביום 

 500של נוספת בסך חלוקת דיבידנד ביניים יחה של צמאישרה האסיפה הכללית , המפרק שלה

  .2020במרץ  30אשר בוצעה ביום  לפי ש"ח על חשבון דיבידנד פירוקא

  

  

הוגשה לבית המשפט לעניינים , אשר התקבלה המרצת פתיחה 2019 באוקטובר 3יום ב  ד.

ה בו זומנבמועד בתפקידם כיהנו שלה אשר חברי הדירקטוריון כנגד , צמיחהכלכליים כנגד 

מר זוהר של צמיחה במסגרתה אושר להתחיל בהליך הפירוק מרצון, וכנגד הכללית האסיפה 

  הבקשה). -להלן ( צמיחהשפיץ, מפרק 
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המניות המונפק והנפרע מהון  0.08% -כ, לטענתו, בבקשה הוגשה על ידי בעל מניות המחזיקה

במסגרתה פנה המבקש לבית המשפט על מנת שיורה על ביטול  המבקש), -של צמיחה (להלן 

האסיפה)  -(להלן  2019בספטמבר  11מיום  צמיחהאסיפה הכללית של שהתקבלו בההחלטות 

מינוי מפרק והתקשרות לרכישת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה  ,מרצון הבעניין פירוק

של בית צמיחה בפיקוחו להורות על פירוק  ,החלטות האסיפה) ולחלופין -להלן ( Run-offמסוג 

אין בהתבסס על יעוץ משפטי שקיבלה, סבורה צמיחה כי  שינוי זהות המפרק.על המשפט ו

האסיפה אשר בהתאם להחלטות ולפיכך הוחלט להמשיך ולפעול ממש בעילות הבקשה, 

  להערכתה התקבלו כדין.

  

לת באישר דירקטוריון צמיחה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, ק 2016ת מהלך שנב  ה.

, חברהאלפי ש"ח. בהתאם להסכמות בין צמיחה ל 400בסך כולל של מהחברה הלוואות 

 ותההלווא. 3.05% של בשיעור שנתית ריבית נהותישא בטחונות ללאההלוואות תועמדנה 

 בין שנקבעו מהאירועים יותר או אחד בקרות או, ןהעמדת ממועד שנה בחלוף נהתיפרע

 שתתקבל או לפחות"ח ש מיליון 1 של בהיקף הון גיוס תבצע צמיחה באם, היתר בין, הצדדים

בגין  או/ו דיבידנד מחלוקת כתוצאה לפחות"ח ש מיליון 1 של בסך תמורה צמיחה בקופת

  תעשיות. בקאנומד החזקותיהמימוש 

  

, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, קבלת שתי צמיחהאישר דירקטוריון  2017אפריל בחודש 

ההלוואה הנוספת  -אלפי ש"ח (להלן  450, האחת בסך של עד החברההלוואות נוספות מ

). מטרת השניהההלוואה הנוספת  -אלפי ש"ח (להלן  240בסך של עד  והשניההראשונה) 

לוואה ומטרת הה צמיחהההלוואה הנוספת הראשונה הינה לצורך פעילותה השוטפת של 

לשעבר, מר אסף סיני, כאשר חלף  צמיחההינה לצורך תשלום שכרו של מנכ"ל  השניההנוספת 

  בסכום התשלומים למר סיני. החברה, תישא צמיחהל השניההעמדת ההלוואה הנוספת 

  

אלפי ש"ח כולל ריבית שנצברה.  840 -לצמיחה הסתכמו בכ החברהסך ההלוואות שהעמידה 

, פרעה צמיחה את מלוא סכומי ההלוואות אשר 2019רואר במהלך החודשים ינואר ופב

  , לרבות הריבית שנצברה בגינן. החברההועמדו לה על ידי 

  

סיני)  -של מר אסף סיני (להלן  מינויו את צמיחהדירקטוריון  אישר 2016 באוגוסט 9 ביום  ו.

לאחר , צמיחהאישרה האסיפה הכללית של  2016באוקטובר  6 יוםב. צמיחהכמנכ"ל לכהן 

, את תנאי כהונתו המוצעים 2016באוגוסט  16מיום שלה דירקטוריון העדת הביקורת וואישור 

 חודשי משרהשירותי מנכ"ל בהיקף  צמיחהיעניק ל סיני, שעיקרם כי צמיחהשל סיני כמנכ"ל 

 שנה הינה המוצעת ההתקשרות תקופת"ח; ש אלפי 15 של בסך ניהול לדמי בתמורה, 25% של

 וביטוח שיפוי, לפטור זכאי יהיה סיני; 2017 באוגוסט 9 ליום עד דהיינו ,המינוי ממועד

  .צמיחהב המשרה נושאי לכל כמקובל

  

  .צמיחהב כדירקטורבנוסף  לכהן סיני מונה 2017 במרץ 13 יוםב
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 2017ביוני  12וביום  צמיחהלכהן כסמנכ"ל הכספים של  נוהחדל מר עופר  2017י ביונ 19 יוםב  ז.

  מונה מר זוהר שפיץ להחליפו.

  

"ל כסמנכ לכהונתו בנוסף וזאת, צמיחה"ל כמנכ לכהן שפיץ זוהר מר מונה 2018 בינואר 4 ביום  ח.

  .כאמור צמיחה של כספיםה

  

, פודיםיאיר  מרמיחה את התקשרותה עם אישרה האסיפה הכללית של צ 2019ביוני  10ביום   ט.

, לתקופה של דירקטוריון"ר יובהסכם לקבלת שירותי  המכהן כיו"ר הדירקטוריון של צמיחה,

, אשר ישולם רטרואקטיבית )בתוספת מע"מ( "חשאלפי  7.5של חודשי בתמורה לסך ו שנה

 "חשאלפי  30 של בסךחד פעמי למר פודים מענק . כמו כן, אושר 2019בינואר  1החל מיום 

  .)בתוספת מע"מ(

  

זוהר שפיץ,  אישרה האסיפה הכללית של צמיחה את התקשרותה עם מר 2019ביוני  10ביום   י.

מנכ"ל, לתקופה של בהסכם לקבלת שירותי המכהן כמנכ"ל צמיחה וכסמנכ"ל הכספים שלה, 

ת החל , אשר ישולם רטרואקטיבי)בתוספת מע"מ( אלפי ש"ח 5של חודשי לסך שנה ובתמורה 

בתוספת (אלפי ש"ח  20. כמו כן, אושר מענק חד פעמי למר שפיץ בסך של 2019בינואר  1מיום 

  .)מע"מ

  

זוהר שפיץ,  אישרה האסיפה הכללית של צמיחה את מינויו של מר 2019בספטמבר  11ביום   יא.

  המכהן כמנכ"ל צמיחה וכסמנכ"ל הכספים שלה, למפרק צמיחה, וזאת ללא תמורה.

  

  

)2(  grine Industires, IncPere  להלן)- PGID(:  

  

מהון המניות  61.8% -מניות רגילות, אשר היוו כ 324,000החזיקה החברה  2016בדצמבר  31ליום 

אגרות החוב), אשר יחד עם המניות וככל  -(להלן  PGID, וכן אגרות חוב להמרה של PGIDשל 

הינה  PGID .PGID -ב 96.6% -ל כשיומרו למניות, הקנו לחברה שיעור החזקה (בדילול מלא) ש

חברה אמריקאית, אשר נכון למועד מימוש החזקות החברה בה, כמפורט להלן, לא היתה לה 

  בארה"ב. OTCQBפעילות עסקית והיא נסחרה בבורסת 

  

, וזאת לאחר PGID -, הושלמה מכירת כלל החזקותיה וזכויותיה של החברה ב2017ביולי  24יום ב

אלפי  250אשר הוחזקו על ידי החברה להון, בתמורה לסך כולל של  PGIDהמרת אגרות החוב של 

 149 -הסתכם לסך של כ PGID -דולר, אשר שולמו במזומן. הרווח שנבע לחברה מאיבוד השליטה ב

  .2017לרווח והפסד בשנת אלפי ש"ח ונזקף 
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  )קאנומד תעשיות -בע"מ (להלן קנאביס רפואי  קאנומד תעשיות  )3(

  

  תעשיות בקאנומד ההשקעה  א.

  

 בתל ערך לניירות בבורסה נסחרים שלה הערך שניירות ציבורית חברההינה  תעשיות אנומדק

 המניות מהון 44.7% -בכהמאוחדת צמיחה  החברה החזיקה 2018 עד לחודש ספטמבר. אביב

  .תעשיות קאנומד של והנפרע נפקהמו

  

 אפקטיבית שליטה לה קיימת כי למסקנה החברה הגיעה, תעשיות קאנומדממועד רכישת  חלה

  ).).א.1.ב.(2 (ראה באור IFRS10 -, כהגדרתה בתעשיות בקאנומדפקטו) -(דה

  

 -היוו כ אשרמניות של קאנומד תעשיות, צמיחה מימשה  2018 ואוקטובר ספטמבר חודשיםב

אלפי  393 -מועד, בתמורה לסך של כ באותומהונה המונפק והנפרע של קאנומד תעשיות  2.2%

קאנומד תעשיות, העסקה  על השליטה אבדה לאש"ח. מאחר ובמועד מימוש המניות כאמור, 

מימוש המניות כאמור גדל מטופלה כעסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה. כתוצאה 

אלפי  74 -כ של סך כאשראלפי ש"ח,  319 -שליטה בכ מקנותנן ערכן הפנקסני של הזכויות שאי

ש"ח, המהווה את ההפרש בין התמורה שהתקבלה לבין הזכויות שאינן מקנות שליטה שנוספו, 

  נזקף ישירות להון כעסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה.

  

את  צמיחה דהאיבתעשיות,  קאנומדהסכם מיזוג שהשלימה מ כחלק, 2018בדצמבר  19 יוםב

תעשיות שהוחזקו על ידה ואשר  קאנומדלאור מימוש מניות  וזאתתעשיות,  בקאנומדהשליטה 

 ראה - נוספיםמועד (פרטים  באותותעשיות  קאנומדמהונה המונפק והנפרע של  33.5%-כהיוו 

  ).להלן' ב משנה סעיף

  

  תעשיות ואיבוד השליטה של החברה קאנומדהסכם מיזוג על ידי  השלמת  ב.

  

 -בע"מ (להלן  קאנומדתעשיות בהסכם עם  קאנומדהתקשרה  2018בספטמבר  17 יוםב

בתחום הקנאביס הרפואי, ועם בעלי מניותיה, לפיו יועבר העוסקת ), חברה פרטית קאנומד

תעשיות, וזאת בתמורה להקצאת מניות רגילות של  לקאנומד קאנומדמלוא הון המניות של 

הסכם המיזוג והעסקה,  -ולניצעים נוספים (להלן  קאנומדל תעשיות לבעלי המניות ש קאנומד

  לפי העניין).

  

תעשיות  קאנומדתבוצע החלפת ניירות ערך, כך ש העסקהפי הסכם המיזוג, במועד השלמת  לע

המונפק  נהמהו 45%ש"ח ע.נ., אשר תהוונה  1מניות רגילות בנות  12,333,754תקצה לניצעים 

מניות רגילות נוספות של  22,840,285המניות המוקצות).  -(להלן  עסקהוהנפרע עם השלמת ה

המונפק והנפרע  נהמהו 70%תעשיות, ואשר ביחד עם המניות המוקצות היו מהוות  קאנומד

עם ובכפוף להתקיימות אבני  לניצעיםבמועד ההשלמה לו היו מוקצות באותו מועד, תוקצינה 

  המניות המוקצות הנוספות).  -(להלן שנקבעו הדרך 
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בתמורה למניות המוקצות ולמניות המוקצות הנוספות יעבירו בעלי המניות בקאנומד 

בקאנומד, כך שלאחר  אחזקותיהםתעשיות, במועד השלמת העסקה, את מלוא  קאנומדל

מהון המניות המונפק והנפרע של קאנומד,  100% -עשיות בת קאנומדההעברה כאמור תחזיק 

, 2018 בדצמבר 19 ביום ללא דילול ובדילול מלא, ובכל זכות מכל מין וסוג שהם בקאנומד.

  .המוקצות המניות להקצאת בתמורה כאמור המניות החלפת ובוצעה העסקה הושלמה

  

תו של הסכם המיזוג, , אשר נחתם קודם לחתימסמוך לאחר מועד חתימת מזכר עקרונותב

לצורך  ,בבעלותה היואשר  ,מיליון מניות של קאנומד תעשיות 1.8לנאמן  צמיחה העבירה

וכתוצאה  תעשיות קאנומדמתוך כוונה להגדיל את שיעור החזקות הציבור בומכירתן לציבור 

מכך את היקף המסחר בניירות הערך של קאנומד תעשיות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  

 להסכם בהתאם האמורותמהמניות  ףאל 75 -מכר הנאמן כ 2018באוקטובר  23ם ביו

 השלמת לצורך צמיחהל מהנאמן הוחזרה המניות יתרת 2018 נובמבר חודש ובמהלך הנאמנות

  .המיזוג עסקת

  

מיליון מניות של  1.2הסכם הנאמנות, הועברה לנאמן כמות נוספת של  במסגרתנוסף, ב

לצורך העברתן לניצעים כנגד העברה  וזאת, צמיחהבבעלות  היואשר  ,קאנומד תעשיות

לניצעים במסגרת העסקה,  תוקצינהמיליון מניות של קאנומד תעשיות אשר  1.2של  צמיחהל

, לאור שינויים בהסכמות בין הצדדים, בוטל ההסכם בהמשךבכפוף להשלמת העסקה.  וזאת

  . צמיחההאמור והמניות הוחזרו ל

  

 צמיחהתעשיות, השלימה  קאנומדהסכם המיזוג שהשלימה מכחלק  ,2018בדצמבר  19 יוםב

ש"ח  1.05תעשיות בתמורה לסך של  קאנומדמניות רגילות של  5,046,000של  ןאת מכירת

, בעלת אקבמניות נמכרו לגב' רויטל גרבר  4,046,000למניה, כאשר מסך המניות שנמכרו 

 1,000,000) ויתרת אקבגב'  -להלן תעשיות בסמוך לאחר השלמת המיזוג ( בקאנומדהשליטה 

  החקלאים).  -ובני משפחת ארבל (להלן  הלאליהמניות נמכרו לבני משפחת 

  

  באופן הבא: צמיחההתאם להסכם מכירת המניות כאמור, נקבע כי התמורה תשולם לב

  

 צמיחהל שולמה ,"חש אלפי 1,046 -כ של בסך ,לחקלאים שנמכרו המניות בגין תמורהה  -

  .המכירה תהשלמ מועדב
  

צמיחה אלפי ש"ח ישולם ל 3,150, סך של אקבהתמורה בגין המניות שנמכרו לגב'  סךמ  -

תמכור את המניות של  אקביום ממועד השלמת המכירה. עם זאת, במידה וגב'  60תוך 

לא  צמיחהלהעביר את סכום התמורה ל אקבתעשיות לצד שלישי, תפעל גב'  קאנומד

שולם  2019בפברואר  15ביום עד מכירת המניות על ידה. יאוחר משלושה ימי עסקים ממו

  על ידי הגב' אקב. צמיחההסכום הנ"ל ל
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 ממועדששה חודשים  תוך צמיחהלאלפי ש"ח, תשולם  1,098 -תרת התשלום, בסך של כי

תהא רשאית לדחות את המועד בששה חודשים נוספים.  צמיחהשר השלמת העסקה, כא

 אקבכאמור וכבטחון להבטחת התמורה, מסרה הגב'  אקבכנגד התחייבותה של הגב' 

שולם הסכום הנ"ל לצמיחה  2019בנובמבר  10ביום  המחאות בסכומים זהים. צמיחהל

  על ידי הגב' אקב.

  

אופציית הרכש), לפיה תהא  -(להלן  Callסוג אופציית רכש מ צמיחההעניקה ל אקב, גב' נוסףב

 1,046,000למכור לה עד  אקבעל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הגב'  צמיחה, זכאית

ש"ח למניה, בכפוף להתאמות  1.05תעשיות בתמורה לסך של  קאנומדשל  רגילותמניות 

  תעשיות.  קאנומדהנובעות משינויים טכניים בהון של 

  

ניתנת למימוש החל ממועד השלמת המכירה ולמשך שנה, באופן מלא או יתה האופציית הרכש 

תהווה היא לאחר מימושה באם  לא תממש את האופציה צמיחההוסכם שבאופן חלקי, כאשר 

 קאנומדתעשיות ו/או כאשר המימוש הינו בניגוד להוראות התקנון של  בקאנומדבעלת עניין 

ת הרכש, כפי שנאמדה באמצעות מעריך שווי חיצוני (לעניין שווייה ההוגן של אופציי תעשיות

פקעה אופציית הרכש מבלי שמומשה  2019בדצמבר  18). ביום )4.ד.(19 ראה באור -בלתי תלוי 

אלפי ש"ח אשר  461 -. כתוצאה מהפקיעה כאמור נבע לחברה הפסד בסך של כצמיחהעל ידי 

  יווח.שערוך נגזרים פיננסיים בשנת הדנזקף לרווח והפסד לסעיף 

  

 ,תעשיות במועד השלמת עסקת המיזוג בקאנומד צמיחהממימוש עיקר החזקות  תוצאהכ

תעשיות. כתוצאה מאיבוד השליטה כאמור, נבע  קאנומדאת השליטה על  צמיחהאיבדה 

 בשנת והפסד לרווח נזקף אשר, להלן כמפורט"ח, ש אלפי 1,520 -לחברה רווח בסך של כ

2018:  

  

  "חש אלפי  

    

  6,925     המניות מימוש בגין כוללתה התמורה

     -------  

    :שנגרעו וההתחייבויות הנכסים של הפנקסני ערכם

  658     ושווי מזומנים) מזומנים לרבות( חוזר בהון גרעון  

  )45(    והפסד רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים  

  )2,453(    פיננסיים נגזרים  

  )11,211(    כלולה בחברה השקעה  

  )2(    קבוע רכוש  

        350     כלולה חברה רכישת בגין התחייבות  

    )12,703(  

     -------  

      7,298     שנגרעו שליטה מקנות שאינן זכויות

     -------  

  1,520     שליטה מאיבוד רווח

     ====  
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  תעשיות קאנומדנוסף בגין החברה המאוחדת לשעבר  ידעמ  .ג

  

התקשרה קאנומד תעשיות בהסכם פשרה סופי עם מר תומר  2017באוקטובר  29ביום   )1(

מיזם נדל"ן בברוקלין ארה"ב לדפנה, עימו היא היתה קשורה בהסכם פשרה קודם בקשר 

  מיליון ש"ח. 5בסך ובהסכם נוסף, לפיו העמידה קאנומד תעשיות למר דפנה הלוואה 

  

מיליון ש"ח  3.3בהתאם להסכם הפשרה הסופי, שילם מר דפנה לקאנומד תעשיות סך של 

כפרעון סופי של כל חובותיו כלפיה, לרבות ההלוואה שהועמדה לו, חובותיו מכח הסכם 

  פשרה קודם והחזר הוצאות שהוציאה קאנומד תעשיות בקשר עם גביית החובות הנ"ל.

  

   ישראל לממשלת תמלוגים לתשלום התחייבויות  )2(

  

המדען)  -(להלן  והתעשיההגיש המדען הראשי במשרד הכלכלה  2014באפריל  13 ביום

לאישור  הדרישת המדען), במסגרת בקשת -תעשיות (להלן  קאנומדתביעת חוב כנגד 

 -לחוק החברות אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב  350הסדר נושים לפי סעיף 

תעשיות לשלם לקרן  קאנומד ההסדר הנושים). בהתאם לדרישת המדען נדרש -הלן יפו (ל

 ומכחאלפי ש"ח כתגמולים בגין הכנסותיה מפעילותה הקודמת  994תמורה סך של 

 עליה דרישהתעשיות),  קאנומד(לקוח עיקרי בפעילותה הקודמת של  GSKהסכם עם 

  תעשיות.  קאנומד חלקה

  

במהלך  בנושאבין קאנומד תעשיות לבין נציגי המדען  וכשנער והתכתבויותחר פגישה אל

יועברו אלפי ש"ח,  994 -בסך של כ ,, הגיעו הצדדים לפשרה, לפיה כספי פיקדון2018שנת 

בנובמבר  24תעשיות כלפי המדען. ביום  קאנומדלמדען ובכך יסולקו כל התחייבויות 

 בהתאם ל אביב יפו., אושר הסדר הפשרה הנ"ל על ידי בית המשפט המחוזי בת2018

אלפי ש"ח, הועברה למדען לצורך  994 -, בסך של כהפקדוןלהסדר הפשרה הנ"ל, יתרת 

תעשיות. לאור זאת שבדוחותיה  קאנומדסילוק מלא של טענותיו ודרישותיו כלפי 

נכללה הפרשה בגין דרישת המדען  2017בדצמבר  31תעשיות ליום  קאנומדהכספיים של 

 652 -הפסד בסך של כ 2018אלפי ש"ח בלבד, נבע לחברה בשנת  342 -כאמור בסך של כ

למדען, אשר נזקף לרווח והפסד לסעיף  הפקדוןאלפי ש"ח בגין העברת מלוא סכום 

  הוצאות אחרות.

  

תעשיות, בהתאם לסעיף  קאנומדאישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון  2016במאי  22 ביום  )3(

א 1ולתקנה  1970-), התש"לומיידייםקופתיים ) לתקנות ניירות ערך (דוחות ת5א(ב)(37

תקנות  -(להלן  2000 -"סהתשלתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), 

יו"ר הדירקטוריון של החברה אשר ההקלות), תשלום גמול בגין כהונתו של יאיר פודים, 

זהה , ה2015באוקטובר  22תעשיות החל מיום  קאנומדשל דירקטוריון היו"ר כיהן כ

תעשיות (כפי שיהיה מעת לעת  בקאנומדלגמול המשולם לדירקטורים החיצוניים 

 בתקנות הקבועים לסכומים בהתאם והכלתעשיות),  קאנומדבהתאם לאישור מוסדות 

  . 2000-"סהתש), חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר(כללים  החברות
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תעשיות  קאנומד, כי תשלום הגמול עבור שירותיו של מר פודים שולם על ידי מובהר

 קאנומדאת שירותיו של מר פודים כיו"ר הדירקטוריון של  אשר העמידה, חברהל

  .2018עד לחודש דצמבר  תעשיות

  

התקבלו,  2016ביוני  27ום תעשיות מי קאנומדועדת הביקורת ודירקטוריון  ישיבותב  )4(

  בהתאם לתקנות ההקלות, בין היתר, ההחלטות הבאות:

  

  תעשיות לשעבר קאנומדהסכם העסקתו של מנכ"ל  הארכת  א.

  

תעשיות ומר שגיא בן ישי בהסכם  קאנומדלאשר את הארכת התקשרות  הוחלט

(מועד סיום ההסכם  2016ביוני  30תעשיות מעבר ליום  קאנומדהעסקתו כמנכ"ל 

קיים באותו מועד), לתקופה נוספת שאינה קצובה בזמן (בכפוף לזכותו של אשר היה 

יום), וזאת ללא שינוי של  30כל צד להביא לסיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 

ממש בתנאי כהונתו והעסקתו על פי ההסכם ובהתאם למדיניות התגמול של 

תעשיות ראה  קאנומדנכ"ל סיום כהונתו של מר בן ישי כמ לענייןתעשיות.  קאנומד

  .להלן) 6סעיף משנה (

  

  בהסכם לקבלת שירותי סמנכ"ל כספים החברהתקשרות עם ה  ב.

  

, לקבלת שירותי החברהתעשיות בהסכם עם  קאנומדלאשר את התקשרות  וחלטה

, אשר יוענקו 2016בינואר  1סמנכ"ל כספים, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 

בתמורה לשירותי סמנכ"ל . החברהותים מטעם עובד או נותן שירבאמצעות 

אלפי ש"ח (צמוד  13.5 -של כחודשי סך  חברהתעשיות ל קאנומדשילמה הכספים, 

  .מדד)

  

  משרדבהסכם לשימוש בשטחי משרדים והשתתפות בעלויות  החברההתקשרות עם   ג.

  

לקבלת זכות  החברהתעשיות בהסכם עם  קאנומדלאשר את התקשרות  וחלטה

מבעלי הנכס  החברה הומקומות חניה, אותם שכר החברהי משרדי שימוש בשטח

בהתאם לתנאי ו/או למי מבעלי העניין בה.  לקבוצהשהינם צד ג' שאינו קשור 

תעשיות לתקופה של שלוש שנים החל  קאנומדכות השימוש תינתן לזההתקשרות, 

 16 -של כ בסך, בתמורה להשתתפותה בעלויות המשרדים, 2016בינואר  1מיום 

בגין בפועל  חברהשהתהוו למתוך סך העלויות  25% -אלפי ש"ח לחודש, המהווה כ

המשרדים, וכן השתתפות בעלויות שירותי מזכירות והנהלת חשבונות בתמורה לסך 

   אלפי ש"ח לחודש. 4 -של כ נוסף

  

תעשיות בדמי  קאנומד, לאור מעבר משרדים, הופחתה השתתפות 2017יולי  בחודש

 2019 ינואר בחודש אלפי ש"ח. 4 -אלפי ש"ח ל 16מסך של  ההחברהשכירות של 

  הסתיים ההסכם בהסכמת הצדדים. 
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, לאחר קבלת אישור ועדת תעשיות קאנומדאישר דירקטוריון  2017במרץ  13 יוםב  )5(

 ותי ייעוץ ממר ניסים דג'לדטי, בעל השליטה (בעקיפין) בחברההביקורת, קבלת שיר

 וזאתש"ח (בתוספת מע"מ),  אלפי 5בסך של  חודשי, בתמורה לתשלום גמול באותו מועד

לתשלום  2016ביוני  27מיום  תעשיות קאנומדהביקורת ודירקטוריון  ועדתחלף אישור 

'לדטי החל דגישולם למר  להחלטה כאמור, הגמול בהתאם'לדטי. דגהחזר הוצאות למר 

 אישרר 2017באוגוסט  14 ביום. 2019 בדצמבר 1 יוםל ועד 2016 בדצמבר 1מיום 

, 2016 בדצמבר 1 מיום החלתעשיות את החלטתו כאמור. יצוין כי  קאנומדדירקטוריון 

בגין שירותי הייעוץ אשר  תעשיות קאנומדמ כלשהולא קיבל דג'לדטי החזר הוצאות 

  .ידו על סופקו

  

כי סך הגמול  תעשיות קאנומדמסגרת אישורם, קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון ב

הנ"ל, אינו עולה על סכום השכר החודשי הממוצע במשק, וכי מדובר בסכום שהינו סביר 

. בהתאם לאמור, תעשיות קאנומדבהתחשב בהיקף ואופי הייעוץ שהעניק דג'לדטי ל

 קאנומדכללית של השור האסיפה היה כפוף לאי לאאישור מתן הגמול לדג'לדטי 

(הקלות בעסקאות עם בעלי עניין)  החברות) לתקנות 4ב(1, וזאת בהתאם לתקנה תעשיות

'לדטי דג מר חדל'לדטי, דג, בהמשך להרשעתו של מר 2017ביוני  18 יוםב .2000-התש"ס

  תעשיות. לקאנומדמלתת שירותי ייעוץ 

  

תעשיות. באותו מועד  קאנומד"ל כמנכ כהןלישי  בןמר שגיא  חדל 2017במרץ  20 יוםב  )6(

  .2017במרץ  21החל מיום  תעשיות קאנומדמר אסף סיני לכהן כמנכ"ל  מונה

  

תעשיות, לאחר אישור ועדת התגמול, את  קאנומדאישר דירקטוריון  2017ביוני  26 יוםב

 תנאי כהונתו והעסקתו של מר סיני, שעיקרם תשלום דמי ניהול חודשיים למר סיני בסך

 2017באוגוסט  14. ביום 30%אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ) עבור משרה בהיקף של  18של 

  תעשיות את החלטתו כאמור.  קאנומדדירקטוריון  אישרר

  

 קאנומדהודיע מר אסף סיני על התפטרותו מתפקידו כמנכ"ל  2017ביולי  20 יוםב

על שכר שלא  תעשיות, וזאת עקב חילוקי דעות, עומס עבודה בחברות אחרות וטענות

, לאחר אשרור החלטת הדירקטוריון, שולם 2017חודש אוגוסט  במהלךשולם. יובהר, כי 

  תעשיות. קאנומדמלוא שכרו של סיני על ידי 

  

תעשיות וביום  קאנומדלכהן כסמנכ"ל הכספים של  נוהחדל מר עופר  2017 ביוני 19 יוםב  )7(

אישר דירקטוריון  2017באוקטובר  25 . ביוםלהחליפוהר שפיץ ו, מונה מר ז2017ביוני  12

כמנכ"ל  אשר כיהן, שפיץ מרתעשיות, לאחר אישור ועדת התגמול, את מינויו של  קאנומד

על כהונתו  בנוסףתעשיות, וזאת  קאנומד, למנכ"ל של צמיחהוכסמנכ"ל הכספים  צמיחה

 8 בסך חודשית שכר לעלות בתמורהתעשיות כאמור ו קאנומדכסמנכ"ל הכספים של 

השלמת עסקת המיזוג על  בעקבות, 2018בדצמבר  19. ביום משרה 30% בגין"ח ש לפיא

"ל כמנכ לכהן שפיץ מר חדל), ).ב. לעיל3סעיף משנה ב.(תעשיות (ראה  קאנומדידי 

 קאנומדחדל מר שפיץ לכהן כסמנכ"ל הכספים של  2019ביולי  5וביום  תעשיות קאנומד

  תעשיות.
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מהון המניות  15%בהסכם לרכישת  2017תעשיות במהלך שנת  קאנומדהתקשרות  לעניין  )8(

  .).א. לעיל2.ב.(7 באור ראה -"מ בע.א.א) אהמונפק של חברת אורן השקעות (

  

  

  ת שאינן מקנות שליטה מהותיותחברה מאוחדת לשעבר עם זכויונתונים כספיים של התמצית   .ד

  

  ביום שהסתיימה לשנה 

          בדצמבר 31              

   8  1  0  2 (*)  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  :תוצאות הפעילות של החברה המאוחדת לשעבר

      

  )1,651(    )1,517(    רגילות מפעולות הפסד

     ====     ====  

  )3,076(    )2,090(    הפסד

     ====     ====  

  )3,076(    )2,090(    כולל הפסד

     ====     ====  

  )1,701(    )1,187(    שליטה מקנות  שאינן לזכויות המיוחס הפסד

     ====     ====  

  )1,701(    )1,187(    מקנות שליטה שאינן לזכויות המיוחס כולל הפסד

     ====     ====  

      

      :לשעבר המאוחדת החברה של מזומנים תזרימי

  )1,474(    )1,458(    שוטפת מפעילות

  )10,557(    264     השקעה מפעילות

  --        500     מימון מפעילות

        )233(            60     מזומנים ושווי מזומנים בגין שער הפרשי

      

  )12,264(    )634(    מזומנים ושווי במזומנים ירידה

     ====     ====  

  

  

 שנכללו כפי, לשעבר המאוחדת החברה של נתוניה את משקפים 2018 לשנת הנתונים  (*) 

 רכישה של חשבונאי טיפול יישום לאור וזאת("סולו"),  הנפרדים הכספיים בדוחותיה

 פעילותה תוצאות את כוללים הנתונים, כן כמו. המאוחדים הכספיים בדוחותיה במהופך

וזאת על אף במלואה,  2018לשנת  לשעבר המאוחדת החברה של המזומנים תזרימי ואת

(ראה סעיף משנה  2018בדצמבר  19שהשליטה על החברה המאוחדת לשעבר אבדה ביום 

  .)עילל).ב. 3ב.(
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  חכירות   -   9באור 
  

) 2019ינואר ב 1( 16למועד היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי (ונכון  2017החל מחודש יוני   א.

מהמחכיר החברה המחכיר), לפיו חוכרת  -בהסכם עם צד שלישי (להלן ), קשורה החברה ולתאריך הדיווח

מ"ר (ברוטו) בתוספת חניות, וזאת בתמורה לדמי שכירות חודשיים  110 -שטחי משרדים, המשתרעים על כ

כאשר לקבוצה שנתיים, ה הינ. בהתאם להסכם, תקופת החכירה בתוספת מע"מ אלפי ש"ח 9.4 -בסך של כ

), כאשר האופציותתקופת  -להארכת תקופת החכירה (להלן הוענקו שתי אופציות, בנות שנה כל אחת, 

  בהתאמה. ,6% -ו 4%של  יםיועלו דמי השכירות בשיעורהאופציות בתקופת 

  

  

  :הרכב ותנועה - נכסי זכות שימוש  ב.

  

      שטחי משרדים  

      אלפי ש"ח  

        

        עלות  

      297     (*) 2019בינואר  1יום ל  

           --         תוספות  

      297     2019בדצמבר  31ליום   

     --------      

        פחת שנצבר  

           --         (*) 2019בינואר  1ליום   

            119     תוספות  

      119     2019בדצמבר  31ליום   

     --------      

        עלות מופחתת  

      178     2019ר בדצמב 31ליום   

     ====      

        

    .16(*)  מועד היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי   

  

  

  ת בגין חכירההתחייבו  ג.

  בדצמבר 31ליום   

  9  1  0  2  

  אלפי ש"ח  :ההרכב  
    

  226     ת בגין חכירת שטחי משרדיםהתחייבו  

     =====  
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  לדוחות הכספיים באורים
  

  

  (המשך) חכירות   -   9באור 

  

  : ת בגין חכירה לאחר תאריך הדיווח (בסכומים מהוונים)מועדי הפרעון של ההתחייבו

  

  בדצמבר 31ליום  

  9  1  0  2  

  אלפי ש"ח  
    

  158     חלויות שוטפות -שנה ראשונה   

      68     שנה שניה  

     226  

     ====  

  

 -ת בגין חכירה לתאריך הדיווח, בסכומים שאינם מהוונים לעניין מועדי הפרעון החוזיים של ההתחייבו

  להלן. ז..19ראה באור 

  

  פרטים נוספים בדבר עסקאות חכירה  ד.

  

  לשנה שהסתיימה ביום  

  בדצמבר 31  

  9  1  0  2  

  אלפי ש"ח  
    

  29     הוצאות ריבית והצמדה בגין התחייבויות חכירה  

     ====  

  100     תזרים מזומנים ששימש לעסקאות חכירה  

     ====  

  

  אופציות להארכת תקופת החכירה  ה.

  

להארכת תקופת  ותלחברה אופצי וחכירת המשרדים, הוענק םלעיל, במסגרת הסכ 'כאמור בסעיף משנה א

לקבוצה גמישות  ותנ, להארכת תקופת החכירה כאמור, מקאופציות אלה. 2021ביוני  30ליום החכירה עד 

ומאפשרת לה התאמה של עסקת החכירה לצרכיה העסקיים. בעת קביעת תקופת החכירה, מפעילה 

. בהתאם, נהת ההארכה תמומשוהקבוצה שיקול דעת משמעותי בבחינה האם ודאי באופן סביר כי אופצי

ת והארכה הקיימת הוולאחר הפעלת שיקול דעת כאמור, נכללה במסגרת תקופת החכירה גם תקופת אופצי

  . ןכי ודאי באופן סביר שתפעל למימושלתאריך הדיווח צפתה הקבוצה בהסכם, שכן 

  

שינתה אקסל סולושנס, עסקת המיזוג בין החברה להושלמה , 2020בחודש ינואר מאחר ויחד עם זאת, 

כך שלמועד אישור הדוחות הכספיים מעריכה  ,את הערכתה כאמור, 2020בחודש מרץ הנהלת החברה 

תקופת החכירה צפוייה להסתיים לא תמומש על ידה וכי  האופציה השנייה להסכם האמורכי ההנהלה, 

  .2020ביוני  30יום ב
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  באורים לדוחות הכספיים
  

  

  

  זכאים ויתרות זכות   -  10באור 

  

           בדצמבר 31                

  9  1  0  2  8  1  0  2  

  אלפי ש"ח  פי ש"חאל  :ההרכב

      

  536     494     הוצאות לשלם

  78     106     עובדים והתחייבויות בגינם

  447     --         הפרשות

         26            56     אחרים

     656     1,087  

     ====     ====  

  

  

  

  תחייבויות תלויותהתקשרויות וה   -  11באור 

  

  התקשרויות  א.

  

פרטית הפועלת  חברהאקסל סולושנס,  חברת עם עקרונות מזכרחברה בהתקשרה ה 2019ביוני  12 יוםב

הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות  ,ייבואהטלקומוניקציה, הכולל בתחום 

שמרוק ישראל קרן צמיחה , הועם בעלת השליטה ב ,, מר רונן שורסולושנס עם מנכ"ל אקסל ,מתקדמות

 בין מפורט הסכם לחתימת בכפוףבהתאם למזכר העקרונות,  .)העקרונות רמזכ - יועצים בע"מ (להלן

את סולושנס  אקסל של המניות בעלימתרכוש החברה , נוספיםמתלים התקיימותם של תנאים לו הצדדים

מלוא הונה המונפק והנפרע של העסקה תחזיק החברה בהשלמת , כך שלאחר יהמניותחזקותיהם בהמלוא 

 72% -, וזאת בתמורה להקצאת מניות רגילות של החברה, אשר תהוונה כלאבדילול מסולושנס אקסל 

מהונה המונפק והנפרע של החברה, בסמוך לאחר הקצאתן, לבעלי מניות אקסל סולושנס ערב העסקה, 

  .הניצעים) -למר שור ולניצע נוסף (להלן 

  

מבעלי  99.5%-כעם ה החבר, בהמשך ועל בסיס מזכר העקרונות הנ"ל, התקשרה 2019בספטמבר  16ביום 

את מלוא הונה לפיו תרכוש החברה , שעיקריו יפורטו להלן, הסכם סופיבמניותיה של אקסל סולושנס 

, במזומןרגילות של החברה ולתמורה בתמורה להקצאת מניות  , וזאתשל אקסל סולושנסהמונפק והנפרע 

  כדלקמן:

  

מהון המניות המונפק והנפרע  65% -כאשר תהוונה  ,מניות רגילות של החברה 46,991,012קצאת ה  -

  השלמת העסקה. במועד ,של החברה
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  באורים לדוחות הכספיים
  

  

  

  (המשך) התקשרויות והתחייבויות תלויות   -  11באור 

  

  

-מניות רגילות נוספות של החברה, אשר ביחד עם המניות המוקצות היו מהוות כ 7,283,607הקצאת   -

המניות  -(להלן  ון המניות המונפק והנפרע של החברה, לו היו מוקצות באותו מועדמה 68%

הרווח הנקי המצטבר של החברה שבניכוי הוצאות והכנסות חד פעמיות לכך וזאת בכפוף  הנוספות),

לא  ,2021 -ו 2020לאחר מס, כפי שיבוא לידי ביטוי בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנים 

ההכנסות המצטברות של החברה בהתאם מבחן הרווח) וש -(להלן  מיליון ש"ח 9 מסך שליפחת 

מבחן  -(להלן  מיליון ש"ח 100תפחתנה מסך של לא לאותן שנים לדוחות הכספיים המאוחדים 

לא נקבע כי על אף האמור, במידה שהחברה תעמוד במבחן ההכנסות אך יחד עם זאת, . ההכנסות)

תקצה  ,מיליון ש"ח 7מסך של הרווח הנקי המצטבר כאמור לא יפחת ובלבד ש ,תעמוד במבחן הרווח

  .מבחן הרווחהחברה לניצעים חלק יחסי מהמניות הנוספות השווה לשיעור העמידה בתנאי 

  

אשר תשולם לשיעורין בכל התמורה המותנית)  -(להלן מיליון ש"ח  6מורה במזומן בסך של עד ת  -

מהרווח  20%שווה לנמוך מבין  אנה התמורה המותנית תהכאשר בכל ש ,2026עד  2021אחת מהשנים 

 ,2025עד  2020הנקי של החברה בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים לכל אחת מהשנים 

סך תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת ולבין  מיליון ש"ח 1.5לבין בניכוי הוצאות חד פעמיות 

אותן של החברה בגין כל אחת מהמאוחדים ים באותה שנה, בהתאם לדוחות הכספיים השנתי

של ימים לאחר אישור הדוחות הכספיים  7 -התמורה המותנית תשולם עד ולא יאוחר מהשנים. 

  הנ"ל.בגין כל אחת מהשנים החברה 

  

למעט ניירות ערך (החברה שיהיו בבעלות ך המזומן וניירות הערך במסגרת ההסכם התחייבה החברה כי ס

בניכוי כל התחייבויות החברה, מכל מין וסוג שהוא, שמועד תשלומן עד למועד , )שהוחרגו בהסכם

סך  -בניכוי הוצאות העסקה (להלן  ,מיליון ש"ח 4 -ההשלמה, לא יפחת במועד ההשלמה מסך השווה ל

לא יעלה שתחזיק החברה במועד ההשלמה ערך ההנכסים המינימאלי) ובלבד שהחלק אותו מהווים ניירות 

דוחותיה , כפי שישתקף מהון העצמי שלההחברה, כי ה ה.  עוד התחייבנכסים המינימאלימסך ה 15%על 

מיליון  4החברה במניות גפן ,לא יפחת מסך של החזקות בניכוי  ,2019ביוני  30הכספיים המאוחדים ליום 

  .ש"ח

  

דוחותיה , כפי שישתקף מבמועד השלמת העסקהמנגד, התחייבה אקסל סולושנס, כי הונה החוזר 

  ., יהיה חיובי2019ביוני  30הכספיים הסקורים ליום 

  

  בנוסף, במסגרת ההסכם הסכימו הצדדים, בין היתר, על ביצוע תשלומים ו/או פעולות, שעיקרם כדלקמן:

  

 מניות רגילות של החברה 1,443,656הקצאת אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ) ו 240בסך שלום עמלה ת  -

זומן) בעלות המע"מ הנובעת מהקצאת המניות כאמור, , כאשר החברה תישא (במליועצת העסקה

מניות  223,766כמו כן, תהיה זכאית יועצת העסקה להקצאת אלפי ש"ח.  100וזאת עד לסך של 

   .כאמור לעילניצעים רגילות נוספות בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו לגבי הקצאת המניות הנוספות ל
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  ספייםבאורים לדוחות הכ
  
  

  (המשך) התקשרויות והתחייבויות תלויות   -  11באור 

  

 ההעסקה, ימונהלתנאי החברה ובכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של  העסקהמועד השלמת ב  -

למנכ"ל החברה. בגין כהונתו כמנכ"ל החברה יהיה  סולושנס, מנכ"ל אקסלמכהן כה ,מר רונן שור

שיוקצו של החברה, אשר יחד עם המניות רגילות מניות  3,329,493מר שור, בין היתר, להקצאת זכאי 

מהון המניות המונפק של  4.99% -, יהוו כערב העסקה סולושנס לו מתוקף היותו בעל מניות באקסל

  לאחר השלמת העסקה. בסמוך החברה 

  
, החברה גיוסי הון או תקצה את המניות המוקצות הנוספותתבצע  2022שעד תום שנת ככל  ,בנוסף

מניות נוספות של החברה, אולם בכל מקרה  755,691מר שור להקצאה נוספת של עד זכאי יהיה 

. הקצאת המניות למר 4.99%חזקות של מר שור בעקבות ההקצאה הנוספת לא יעלה על השיעור ה

(לעניין אישור תנאי  לפקודת מס הכנסה במסלול ההוני 102שור תבוצע בהתאם להוראות סעיף 

לאחר תאריך הדיווח, לאור השלמת גיוס  ).)4.ה.(20 ראה באור -שור כמנכ"ל החברה  העסקתו של מר

מניות רגילות נוספות מתוך ההקצאה  207,463) הוקצו למר שור .א.21 שביצעה החברה (ראה באור

  הנוספת הנ"ל.
  

ונה מר יאיר פודים, מנכ"ל החברה הנוכחי, מלכהן כמנכ"ל החברה וימבמועד השלמת העסקה, יחדל   -

ובכפוף לאישור האסיפה ליו"ר הדירקטוריון של החברה. בגין כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של החברה 

כתבי אופציה הניתנים  1,443,656מר פודים, בין היתר, להקצאת זכאי יהיה הכללית של החברה 

במשך ש מנות רבעוניות שוות ויהיו ניתנים למימו 12 -, אשר יבשילו במניות 1,443,656 -למימוש ל

(לאחר תיקון מחיר למניה אג'  51 ובתמורה למחיר מימוש בסךממועד הקצאתן שנים  5 תקופה של

(לעניין אישור תנאי העסקתו של מר פודים כיו"ר הדירקטוריון של המימוש כפי שיפורט להלן). 

  ).)5.ה.(20 ראה באור -החברה 
  

פוליסת ביטוח אחריות ש החברה , תרכוהאסיפה הכלליתלאישור ובכפוף  מועד השלמת העסקהב  -

את הדירקטורים ונושאי המשרה החדשים של החברה וכן אשר תכלול לדירקטורים ונושאי משרה 

  . מעת לעתסולושונס דירקטורים ונושאי משרה נוספים ככל שיהיו בחברה ובאקסל 

  
גין ב Run-Offתרכוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג כמו כן, החברה 

ממועד השלמת העסקה ולמשך תקופה לתקופה שאירועים שאירעו עד למועד השלמת העסקה, וזאת 

בתנאים ובהיקפים שלא יפחתו מתנאי הפוליסה הקיימת בחברה נכון למועד השלמת  ,שנים 7של 

 העסקה. 

 

ור את קבלת אישבין היתר, לתנאים מתלים, אשר כללו,  כפופיםהיו וביצועו לתוקף כניסת ההסכם 

את קבלת , ישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצותאהאסיפה הכללית של החברה, את קבלת 

לוף המוקדם ) ואת חככל שיידרש(ישור הממונה על התחרות א אתאישור רשויות המס למתווה העסקה, 

במידה מוחזקות על ידי החברה או תמורתן המבין המועד הקובע לצורך חלוקה בעין של כל מניות גפן 

ותימכרנה, בלא שקיים הליך משפטי כלשהו המבקש למנוע חלוקה כאמור, או המועד בו החברה לא 

  .תחזיק במניות של גפן

  

בסך כולל גישור, , לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה, הועמדו לחברה הלוואות 2019בדצמבר  1ביום 

החברה, על ידי יועצת העסקה ועל ידי  על ידי מר זוהר שפיץ, סמנכ"ל הכספים של ,אלפי ש"ח 150של 

אקסל סולושנס (בחלוקה שווה), וזאת לצורך מימון ביניים של החברה. לתאריך הדיווח נפרעו הלוואות 

  אלה במלואן.
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  (המשך) התקשרויות והתחייבויות תלויות   -  11באור 

  

אישרה האסיפה הכללית של החברה בין היתר את עסקת המיזוג ויתרת הנושאים  2019בנובמבר  19ביום 

, לאחר שהתקיימו התנאים המתלים שנקבעו, הושלמה העסקה, כאשר 2020בינואר  7ביום  הנלווים אליה.

מיליון  3.5סך הנכסים המינימאלי לא יפחת מסך של סולושנס נתנו הסכמתם כי בעלי המניות של אקסל 

מחיר המימוש של עודכן כמו כן, . עליו הסכימו הצדדים במסגרת ההסכם מיליון ש"ח 4של  חלף סך ,ש"ח

  .למניהאג'  51לסך של האופציות אשר הוקצו למר פודים 

  

על אף שכאמור, מבחינה משפטית החברה הינה רוכשת המניות, מאחר ובמועד השלמת עסקת המיזוג, בין 

ס (כפי שהיו ערב השלמת עסקת המיזוג) את מרבית זכויות היתר, קיבלו בעלי המניות של אקסל סולושנ

ההצבעה בחברה וביכולתם לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית שלה, ומאחר והנהלת אקסל 

סולושנס ממשיכה לכהן כהנהלתה הדומיננטית של החברה, יחד עם העובדה שבמועד השלמת עסקת 

עסקית משמעותית ולפיכך אין מדובר ברכישת עסק, המיזוג החברה היתה "שלד בורסאי" ללא פעילות 

  של החברה כרכישה במהופך. כספיים, העסקה תטופל בדוחותיה הIFRS3 -כהגדרתו ב

  

מאחר והשלמת העסקה בין החברה לאקסל סולושנס מהווה אירוע פרופורמה, אשר התרחש לאחר תאריך 

עובדה שבמועד השלמת העסקה היתה ם למועד אישורם של דוחות כספיים אלה, יחד עם הדהדיווח וקו

וכפועל יוצא, רכישה במהופך כוכי עסקת המיזוג תטופל כאמור  החברה נעדרת כל פעילות עסקית

דוחותיה הכספיים של החברה יהוו מבחינה חשבונאית כהמשך דוחותיה הכספיים של אקסל סולושנס 

את דוחותיה הכספיים של , צירפה החברה לדוחותיה הכספיים שהינה הרוכשת החשבונאית בעסקה

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, וזאת חלף צירוף דוחות כספיים  2019בדצמבר  31אקסל סולושנס ליום 

  פרופורמה.

  

  התחייבויות תלויות  ב.

  

בידי לבית המשפט המחוזי מרכז התקבלה אצל החברה בקשה אשר הוגשה  2015בנובמבר  26יום ב  )1(

המבקש)  -של החברה המצויה בהליכי פירוק זמני (להלן לשעבר ה , חברה כלולRVB -בעל מניות ב

יאיר , RVB -לאישור תובענה ייצוגית אשר המשיבים הינם החברה ונושאי משרה בעבר ובהווה ב

(להלן  של החברהלשעבר סמנכ"ל הכספים פודים המכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה ועופר נווה, 

קה למכירת החזקותיה של החברה בחברת אי.אי.אר. החברה . עניינה של הבקשה, עסהמשיבים) -

 -(להלן  2011, אשר הושלמה בחודש אוגוסט RVB-ל למשאבי סביבה ואנרגיה (ישראל) בע"מ

  העסקה).

  

מכיוון  RVB -על פי הבקשה, נטען על ידי המבקש כי קופחו זכויותיהם של בעלי מניות המיעוט ב

, RVB -ן חריג את החברה, אשר היתה בעלת השליטה בשהעסקה פגעה בזכויותיהם ותגמלה באופ

"כל מי שהחזיק  -עובר למועד העסקה. הקבוצה שאותה מבקש המבקש לייצג הוגדרה בבקשה כ

". לטענת המבקש, הנזק שנגרם לחברי הקבוצה 29.6.2011, למעט החברה החל ביום RVBבמניות 

החברה והמשיבים האחרים הגישו את  2016באפריל  19מיליון דולר. ביום  7.2 -הינו בסך של כ

  הגיש המבקש את תשובתו לתגובה זו. 2016ביוני  19תגובתם לבקשה וביום 
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  (המשך) התקשרויות והתחייבויות תלויות   -  11באור 

  

הנאמן להסדר הנושים ה עם לבית המשפט המחוזי כי הגיע להבנ המבקשהודיע  2017 ץבמר 7יום ב

לצרפו כמייצג בבקשת האישור, וכן לצרף את קופת נאמן יבקש מבית המשפט ה הלפי ,RVBשל 

  כמבקשת בבקשת האישור. RVBהנושים של 

  

במסגרתו נקבע, בין היתר, כי הנאמן והמבקש יגישו  ,נערך דיון קדם משפט 2017ביולי  14יום ב

פנה לצדדים שלישיים בבקשה לקבלת מסמכים שהוא סבור בקשה לתיקון בקשת האישור, הנאמן י

כי הם רלוונטיים להליך, כאשר ככל והנאמן לא יצליח להשיג מסמכים אלה מהצדדים השלישיים, 

ולמשיבים תינתן הזכות  2017בספטמבר  5הוא יוכל לבקש מהמשיבים להציג מסמכים אלה עד ליום 

הגיש המבקש בקשה מתוקנת לגילוי  2017וקטובר בא 6ביום  .2017באוקטובר  15להגיב עד ליום 

בדצמבר  25פרטים נוספים ועיון במסמכים והמשיבים הגישו את תשובתם לבקשת הגילוי ביום 

הגיש המבקש בקשה למילוי פרטים נוספים ועיון במסמכים והמשיבים  2018בינואר  16. ביום 2017

  .2018בפברואר  7הגישו תשובתם ביום 

  

בדצמבר  2התקיים דיון קדם משפט ודיון קדם משפט נוסף התקיים ביום  2018ר בפברוא 13ביום 

הגישו המשיבים את תשובתם לבקשה והמבקש הגיש תגובה לתשובת  2018בדצמבר  20. ביום 2018

המשיבים כאמור. במהלך הדיון הציע בית המשפט למנות מומחה כלכלי ומונה מומחה עליו הסכימו 

  . 2019באפריל  1למומחה להגיש את חוות דעתו עד ליום  הצדדים. בית המשפט הורה

  

התקיים דיון נוסף בתיק.  2019במאי  7הגיש המומחה את חוות דעתו וביום  2019באפריל  1ביום 

 וענדחו עקב התפרצות נגיף הקורונה וטרם נקב 2020במרץ   26 -ו 25דיוני הוכחות אשר נקבעו לימים 

  .יםחלופי יםמועד

  

התאם לחוות דעת יועציה המשפטיים של החברה, לאור השלב המקדמי בו מצוי ההליך, לא ניתן ב

להעריך את סיכויי קבלת בקשת המבקש לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. לפיכך, בדוחותיה 

  הכספיים של החברה לא נכללה הפרשה בגין ההליך הנ"ל. 

  

  ).ד.1.ב.(8 ראה באור -הם מעורבת החברה המאוחדת צמיחה הליכים משפטיים בלעניין   )2(

  
  
  הון   -  12באור 

  

  הון המניות  א.

  

  :הרכב הון המניות  )1(

       2018 -ו 2019בדצמבר  31       

  מונפק ונפרע  רשום  

                 מספר מניות               

      

  24,796,962  40,000,000  ש"ח ע.נ.  1מניות רגילות בנות     

  ========  ========  
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  (המשך) הון   -  12באור 

  

מניות הרגילות הינן שוות זכויות ומקנות לבעליהן זכות שווה להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות ה  )2(

ומשתתף בהצבעה אחת מהמניות בחברה מזכה את בעליה הנוכח באסיפה כאשר כל  ,של החברה

ת נכסים או בכל קבקול אחד. כמו כן, מקנות המניות זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים, בחלו

 חלוקה אחרת, זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה, כאמור בתקנון החברה.

  ' להלן.בראה סעיף משנה  -לעניין מניות רדומות 

  

חר השלמת עסקת המיזוג בין החברה לאקסל סולושנס ולאחר אישור , לא2020בינואר  7ביום   )3(

 -הרשום הוגדל לשהונה כך  , בין היתר, שינתה החברה את תקנונהשל החברה האסיפה הכללית

  מניות ללא ערך נקוב. 150,000,000

  

  .א.21 ראה באור -לעניין השלמת גיוס הון שביצעה החברה לאחר תאריך הדיווח   )4(

  

  

  אוצרמניות ב  .ב

  

מהונה  5.4% -ע.נ. מניות רגילות של החברה המהוות כ 4,585,774החברה לתאריכי הדיווח מחזיקה 

  והינן מניות רדומות.של החברה לתאריך הדיווח המונפק והנפרע 

  

  

  חלוקת דיבידנד  ג.

  

 הכריזה החברה על חלוקת החזקותיה בחברה הכלולה גפן כדיבידנד בעין לבעלי 2019בדצמבר  29ביום 

הושלמה החלוקה כאמור. לתאריך הדיווח נכללה בדוח על המצב הכספי  2020בינואר  15מניותיה. ביום 

  .ב.).6ראה באור  -אלפי ש"ח (מידע נוסף  5,536התחייבות בגין חלוקת הדיבידנד בסך של 

  

  

  

  נטולזמן ארוך, ות ונכסים רווח (הפסד) מהשקע   -  13באור 

  

  לשנה שהסתיימה ביום    

                      בדצמבר 31                          -נוסף  מידע  

  2  0  1  7  2  0  1  8  2  0  1  9  ראה באור  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    :ההרכב

          

  34     --         --         ).א.1.ב.(7  רווח בגין רכישה במחיר הזדמנותי של חברה כלולה

  --             685     --         ).א.2.ב.(7  ברה כלולה לשעבררווח מירידה בשיעור החזקה בח

      --             )244(        --           הפסד מירידת ערך השקעה בחברה כלולה

           --     441     34  

       ====     ====     ====  
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  יותהוצאות הנהלה וכלל   -  14באור 

  לשנה שהסתיימה ביום  

                     בדצמבר 31                          

  9  1  0  2  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  :ההרכב
        

  788     609     538     שכר ונלוות

  16     7     --        עסקאות תשלום מבוסס מניות

  1,430     1,370     925     יעוץ, ביקורת ומשפטיות

  182     22     136     פחת והפחתות

  1,086     912     1,253     (*) דמי ניהול ושכר דירקטורים

  941     311     189     שכר דירה ואחזקה

    1,009          600          894     אחרות

     3,530     3,831     5,452  

      )434(        --            --        השתתפות חברות קשורות בהוצאות -בניכוי 

     3,530     3,831     5,018  

     ====     ====     ====  

        כולל בגין דירקטורים בחברות מאוחדות.  (*)

  
  

  הכנסות והוצאות מימון   -   15באור 

  

  לשנה שהסתיימה ביום  

                      בדצמבר 31                          

  9  1  0  2  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  :ההרכב

        

        הכנסות מימון  א.

        
  200     --        --        ריבית בגין הסכם פשרה והלוואה לזמן קצר (*)        

  24     --        4     בגין הלוואה לחברה כלולה        

  --        99     --        הפרשי שער, נטו  

          5             9           --        אחרות  

     4     108     229  

     ====     ====     ====  

        
        הוצאות מימון  ב.

        
      354     --            3     הפרשי שער, נטו        

  --        --        29     בגין התחייבות חכירה        

      212           67           32     עמלות ואחרות  

     64     67     566  

     ====     ====     ====  

        ).1).ג.(3.ב.(8ראה באור   (*)  



 

 - 66 -  
  

  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  מיסים על ההכנסה   -   16באור 

  

  שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה    א.

  

, 24% -ו 23% - 2017 -ו 2018(בשנים  23%ר מס החברות בישראל בשנת הדיווח הינו שיעו  )1(

רווחי הון בידי החברה והחברות הבנות בישראל, חייבים במס לפי שיעור מס החברות הרגיל ). בהתאמה

  החל בשנת המס.

  

  מושבן. דינתמקום התאגדותן מחוץ לישראל, נישומו לפי חוקי המס במאשר  ,לשעברחברות מוחזקות   )2(

  

  הפסדים מועברים לצרכי מס  .ב

  

במסגרת החלטת (כפי שהיו בתאריך הדיווח) לעניין מחיקת הפסדיה המועברים של החברה לצרכי מס 

  ראה סעיף משנה ד' להלן. -מיסוי שקיבלה החברה 

  

  שומות מס  .ג

  

  .2014 המסת עד וכולל שנהבנות שלה שומות מס סופיות, לרבות מכח התיישנות, לחברה ולחברות 

  

רשויות המס אישור למיזוגן של החברה ואקסל סולושנס מקיבלה החברה  2019בנובמבר  25 ביום  ד.

החלטת המיסוי). בהתאם להחלטת המיסוי,  -להלן (לפקודת מס הכנסה כ 103 סעיף תובהתאם להורא

בהתאם להוראות ) תבוצע .א.11 נקבע, בין היתר, כי הקצאת המניות במסגרת עסקת המיזוג (ראה באור

וכי בעלי המניות של (למעט חלק התמורה המותנית שנקבעה בעסקה) פקודת מס הכנסה כ ל103 סעיף

אקסל סולושנס יוגבלו במכירת מניותיהם בחברה למשך תקופת הזמן הנדרשת. כמו כן, החלטת המיסוי 

ם להעברה או קובעת כי הפסדי החברה לצרכי מס אשר נצברו טרום קבלתה ימחקו ולא יהיו ניתני

  .תקופות עתידיותלקיזוז ב

  
  

  למניה )הפסדרווח (   -   17באור 

  לשנה שהסתיימה ביום  

                      בדצמבר 31                          

  9  1  0  2  8  1  0  2  7  1  0  2  

        ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות

         ששימש בחישוב הרווח (הפסד) הבסיסי  

  20,211     20,211     20,211     והמדולל למניה (באלפים) (*)  

     =====     =====     =====  

        הפסד המיוחס לבעלי מניות החברה (באלפי ש"ח)

  )4,435(    )1,510(    )3,668(    מפעילויות נמשכות  

     )4,713(            )59(      )2,337(    תות מופסקיומפעילו  
        

         ההפסדלצורך חישוב  סה"כ הפסד ששימש

  )9,148(    )1,569(    )6,005(    המדולל למניהוהבסיסי   

     =====     =====     =====  

  לאחר קיזוז מניות באוצר.  (*)
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  תשלום מבוסס מניות   -  18 באור

  

(לאחר איחוד  כתבי אופציה 500,000 חברה הענקתאישרה האסיפה הכללית של ה 2015בספטמבר  7ביום   א.

רונרום), חברה בבעלותו של  -, לא סחירים לרונרום שירותי יעוץ בע"מ (להלן )2015אוקטובר  שהון מחוד

 ,)2013לו בחודש יולי כתבי אופציה שהוענקו מר יאיר פודים, יו"ר הדירקטוריון של החברה (חלף 

ש"ח לכל כתב  1.25גילות של החברה בתמורה למחיר מימוש בסך מניות ר 500,000 -הניתנים למימוש ל

שנים. השווי ההוגן של כתבי  5שנים ויהיו ניתנים למימוש במשך  3אופציה. כתבי האופציה יבשילו על פני 

אלפי ש"ח.  157 -בכ ,)B&S( בלק אנד שולס האופציה הנ"ל הוערך על ידי החברה, באמצעות מודל

 ש"ח 0.25ש"ח; מחיר מימוש  0.153השווי הינם, בין היתר: מחיר מניה  הפרמטרים ששימשו בהערכת

  .0.1%וריבית חסרת סיכון  64.2% -;  תנודתיות צפויה במחיר המניה כ(לפני איחוד הון)

  

מכתבי  140,000התקבל בידי החברה כתב ויתור, לפיו ויתר מר פודים על  2019בנובמבר  18יום ב

  כתבי האופציה הניתנים למימוש מיידי. 360,000יווח קיימים במחזור האופציה הנ"ל, כך שלתאריך הד

  

לעניין הענקת מניות וכתבי אופציה ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל חברה ולעובדים נוספים לאחר תאריך   ב.

  .ג.21 -) ו5( -) ו4.ה.(20.א., 11ראה באורים  -הדיווח 

  
  
  

  מכשירים פיננסיים   -   91באור 

  

  הול הסיכוניםמדיניות ני  .א

  

עילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק (לרבות סיכון מטבע, סיכון פ

שווי הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר), סיכון אשראי, סיכון נזילות וסיכון תזרים מזומנים בגין 

ת בפעולות לצמצום למינימום שיעור ריבית. תכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקד

השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. הקבוצה אינה משתמשת במכשירים 

ת והנהלעל ידי על ידי הנהלת החברה ו/או ניהול הסיכונים מבוצע  פיננסיים נגזרים לגידור חשיפות.

  .כלולותהחברות הבנות והחברות ה

  

  אשראיסיכון   .ב

  

כון אשראי עשויים לנבוע מחשיפות לחייב אחד או לקבוצת חייבים בעלות מאפיינים דומים, ריכוזי סי

כך שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים כלכליים או 

  .ריכוז משמעותי של סיכוני אשראילקבוצה אין לתאריך הדיווח  אחרים.

  

 בגיןאת יתרות החייבים וכוללת הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים, הקבוצה בוחנת באופן שוטף 

  , גבייתם מוטלת בספק.החברה הנהלת שלהערכתחובות, 

  

מוחזקים במוסדות פיננסיים בעלי דירוג גבוה. לתאריך הדיווח המזומנים ושווי מזומנים של הקבוצה 

  לה הינה נמוכה.להערכת הקבוצה, החשיפה לסיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים א
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים   -   19באור 

  

  סיווג מכשירים פיננסיים לפי קבוצות  ג.

           בדצמבר 31                 

  9  1  0  2  8  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      נכסים פיננסיים  

  1,570     3,005     זומניםמזומנים ושווי מ  

  1,889     3     נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  

   4,248          204     הלוואות וחייבים  

     3,212     7,707  

     ====     ====  

      התחייבויות פיננסיות  

  --         5,536     דהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפס  

      640          882     התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת  

     6,418     640  

     ====     ====  

  

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .ד

  

  ןגפיננסיים לפי מדרג שווי הו מכשיריםסיווג   )1(

  

כספי לפי שווי הוגן, מסווגים לפי קבוצות מכשירים הפיננסיים, המוצגים בדוח על המצב הה

בעלות מאפיינים דומים, למדרג שווי הוגן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי 

  ההוגן, כדלקמן:

  

  מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  :1רמה 

, אשר ניתנים לצפייה במישרין או 1ה נתונים שאינם מחירים מצוטטים, שנכללו ברמ  :2רמה 

  בעקיפין.

נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש   :3רמה 

  בנתוני שוק ניתנים לצפייה).

  

הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, בהתאם  מכשיריםלהלן סיווג ה  )2(

  למדרג המפורט לעיל:

  

  סה"כ  3רמה   1ה רמ  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  2019בדצמבר  31ליום 

        
        נכסים פיננסיים

  3         --        3     מניות סחירות

     ====     ====     ====  

        התחייבויות פיננסיות

        התחייבות המיוחסת לנכסים המוחזקים

  5,536     5,536     --        לחלוקה לבעלים  

     ====     ====     ====  



 

 - 69 -  
  

  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים   -   19באור 

  סה"כ  3רמה   1רמה   

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        2018בדצמבר  31ליום 
        

        נכסים פיננסיים

  1,428         --        1,428     מניות סחירות

      461         461         --         נגזרים פיננסיים

     1,428     461     1,889  

     ====     ====     ====  

  

לבין  1לא בוצעו העברות כלשהן בין רמה  2018 -ו 2019בדצמבר  31 מיםבי ושהסתיימ יםבשנ

  .3לבין רמה  2רמה 

  

  :3ברמה דרך רווח והפסד וגן הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי ה מכשיריםהלן התנועה בל  )3(

  

  התחייבויות  נכסים  

  פיננסיות  פיננסיים  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

      

      --        461     2019בינואר  1יתרה ליום 

  )5,536(        --        התחייבות שהתהוותה בשנת הדיווח

      --            )461(    סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד

      
  )5,536(        --        2019בדצמבר  31יתרה ליום 

     ====     ====  

      

      2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

      

      --        2,686     2018בינואר  1יתרה ליום 

      --        )2,453(    יציאה מאיחוד

      --        445     תמורה בגין מימוש מניות חברה שאוחדה בעבר

      --            )217(    סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד

      
      --        461     2018בדצמבר  31יתרה ליום 

     ====     ====  

      

      2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

      

      --            --        2017בינואר  1יתרה ליום 

      --        3,484     השקעה בנגזרים פיננסיים 

      --           )798(    סך ההפסדים שהוכרו ברווח והפסד

      
      --        2,686     2017בדצמבר  31יתרה ליום 

     ====     ====  
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים   -   19באור 

  

המאוחדת לשעבר, קאנומד תעשיות,  החברהימוש מניות , במסגרת מ).ב.3.ב.(8 כאמור בבאור  )4(

אופציית רכש לרכישת מניות רגילות של קאנומד תעשיות בהתאם לתנאים  לצמיחההוענקה 

  ולתקופת המימוש, כפי שסוכם בין הצדדים.

  

צמיחה אמדה את השווי ההוגן של אופציית הרכש, בסיוע מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, תוך 

 19). להלן השווי ההוגן והפרמטרים ששימשו בקביעתו לימים B&Sבלק אנד שולס (שימוש במודל 

  :2018בדצמבר  31 -(מועד איבוד השליטה של צמיחה על קאנומד תעשיות) ו 2018בדצמבר 

  

  31 ליום  19ליום   

  2018 בדצמבר  2018בדצמבר   

      

  461  445  שווי הוגן אופציית רכש (אלפי ש"ח) 

  1.035  1.004  )(בש"ח מניה מחיר 

  0.97  1  (שנים) חיים אורך 

  1.05  1.05  "ח)ש(אלפי  מימוש מחיר 

  115.1%  115.1%  תקן סטיית 

  0.6%  0.6%  סיכון חסרת ריבית 

      

  

המאוחדת לשעבר, קאנומד  החברה, במועד רכישת אורן השקעות על ידי ).ב.2.ב.(7 אמור בבאורכ  )5(

ק מעסקת הרכישה, אופציית רכש ואופציית מכר בקשר תעשיות, הוענקו לקאנומד תעשיות, כחל

  עם מניות אורן השקעות.

  

קאנומד תעשיות אמדה את שוויין ההוגן של האופציות, בסיוע מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, תוך 

). להלן השווי ההוגן והפרמטרים ששימשו בקביעת שוויין B&Sבלק אנד שולס ( שימוש במודל

 19 -ו 2017בדצמבר  31(מועד השלמת העסקה),  2017במרץ  26מים ההוגן של האופציות לי

  (מועד איבוד השליטה של צמיחה על קאנומד תעשיות): 2018בדצמבר 

  

  הרכישה למועד  2017 בדצמבר 31 ליום   2018 בדצמבר 19 ליום  

  אופציית  אופציית  אופציית  אופציית  אופציית  אופציית  

  (*)  מכר        רכש      (*)  מכר        רכש      (*)   מכר        רכש      
              

  1,581  1,903  1,359  1,327  2,452  1  "ח)ש(אלפי  הוגן שווי

  1,200  1,200  1,200  1,200  897  897  מניה מחיר

  3  2  2.25  1.25  1.25  0.25  (שנים) חיים אורך

  1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  "ח)ש(אלפי  מימוש מחיר

  27.07%  27.78%  25.85%  24.73%  27.22%  20.56%  תקן סטיית

  0.56%  0.33%  0.25%  0.11%  0.34%  0.25%  סיכון חסרת ריבית

  

 את לממש תוכל לאתעשיות  שקאנומד 50%לפרמטרים הנ"ל, הונחה הסתברות של  בנוסף  (*)

, וזאת בהתבסס על הערכת ההנהלה לגבי הבטחונות שהועמדו על ידי המכר אופציית

  המוכרת.
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  מ"קסל סולושנס גרופ בעא
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים   -   19באור 

  

להערכת הנהלת הקבוצה, יתרות המזומנים, חייבים ויתרות חובה, נכסים שוטפים אחרים,   )6(

, זהות או (למעט התחייבויות בגין חכירה) זכאים ויתרות זכות והתחייבויות שוטפות אחרות

  שוויין ההוגן, וזאת בשל מועדי הפרעון הקצרים של מכשירים פיננסיים אלה.קרובות ל

  

  סיכון מחיר מניות  ו.

  

השקעות החברה בניירות ערך סחירים רגישות לסיכון במחיר השוק הנובע מאי וודאויות לגבי השווי 

  ניהול ניירות הערך מבוצע על ידי ההנהלה הבכירה של הקבוצה.העתידי של השקעות אלה. 

  

שינוי השפעת וכפועל יוצא הדיווח, יתרת ניירות הערך הסחירים של החברה אינה מהותית לתאריך 

  אינו מהותי.אף הוא ההוגן של ניירות הערך הסחירים ים אפשרי סביר בשווי

  

  סיכון נזילות  ז.

  

ות סיכון נזילות הינו הסיכון שהקבוצה תתקשה לעמוד במחוייבויות הקשורות בהתחייבויותיה הפיננסי

המסולקות על ידי מסירת מזומן או נכס פיננסי אחר. הקבוצה מנהלת את סיכון הנזילות על ידי פיקוח 

מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפויים ועל ידי התאמת מאפייני הבשלה של נכסים 

  והתחייבויות פיננסיים לתזרימי המזומנים כאמור.

  

ננסיות של הקבוצה על פי תנאיהן החוזיים בסכומים שאינם להלן מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפי

  מהוונים (כולל תשלומי ריבית) לתאריכי הדיווח:

  

  :2019בדצמבר  31ליום 

    משנה עד    

  סה"כ  שנתיים  עד שנה  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  656     --        656     זכאים ויתרות זכות

         התחייבות המיוחסת לנכסים המוחזקים

  5,536     --        5,536     לחלוקה לבעלים  

      244           70          174     התחייבות בגין חכירה

     6,366     70     6,436  

     ====     ====     ====  

        :2018בדצמבר  31ליום 

  640     --        640     זכאים ויתרות זכות

     ====     ====     ====  

  

  ל ההון בחברהניהו  .ח

  

מטרת החברה בניהול ההון העצמי היא לשמר את יכולת הקבוצה להבטיח את המשכיות העסק ובכך 

ת מליצור תשואה לבעלי המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים. החברה אינה נדרשת להשגת רמה מסויי

  ).ג.1.ב.(8 אה באורר - לעניין החלטה על הליך פירוק מרצון של חברת הבת צמיחה של תשואה על ההון.
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  ונושאי משרה יתרות ועסקאות עם בעלי עניין   -   20באור 

  
  יתרות עם בעלי עניין בחברה  א.

           בדצמבר 31               

  9  1  0  2  8  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  --       --       (כלול בחייבים ויתרות חובה) (*)לשעבר חברה בעלת עניין 

     ====     ====  

  )44(    )71(    שכר דירקטורים לשלם (כלול בסעיף זכאים ויתרות זכות)

     ====     ====  

  )172(    )40(    לשעבר דמי ניהול לשלם בגין שירותי מנכ"ל

     ====     ====  

  

היתרה לתאריך לפי ש"ח. א 400 -הסתכמה בכ 2018 -ו 2019ים יתרת החובה הגבוהה ביותר בשנ  (*)

  להלן. )1ה.( ראה סעיף משנה -ה לחוב מסופק מלאהדיווח מוצגת לאחר ניכוי הפרשה 

  

  הטבות לאנשי מפתח ניהוליים של החברה (למעט שכר דירקטורים)  .ב
  

  לשנה שהסתיימה ביום  

                      בדצמבר 31                          

  9  1  0  2  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  960    981    1,170    הטבות לזמן קצר (*)  

        16           7        --        מקבלים) 2-3תשלום מבוסס מניות (  

    1,170    988    976  

    ====    ====    ====  
        

  מקבלים). 3 - 2017 מקבלים; שנת 2 - 2018 שנת( מקבלים 2 - 2019ת בשנ  (*) 

  

  שכר דירקטורים של החברה  .ג

  לשנה שהסתיימה ביום  

                      בדצמבר 31                          

  9  1  0  2  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  145     153     185     ושאינם מועסקים בחברהדירקטורים שאינם מהציבור   

     ====     ====     ====  

  2     2     2     מספר הדירקטורים שאינם מהציבור  

     ====     ====     ====  

  119     106     151     דירקטורים מהציבור  

     ====     ====     ====  

  2     2     2     מספר הדירקטורים מהציבור  

     ====     ====     ====  
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  מ"ל סולושנס גרופ בעאקס

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  
  

  (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין ונושאי משרה   -   20באור 

  

  בחברה עסקאות נוספות עם בעלי עניין  ד.

  לשנה שהסתיימה ביום  

                     בדצמבר 31                          

  9  1  0  2  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  24     --      4      מימון, נטו מחברה כלולה

     ====     ====     ====  

  52     --      --        דמי שכירות מחברה כלולה

     ====     ====     ====  

  353     --      --       השתתפות חברה בעלת עניין בהוצאות (*)

     ====     ====     ====  

  218     )75(    --       שהועסקו בקבוצה שכר בעלי עניין

     ====     ====     ====  

  36     --      --       גמול לבעל שליטה בגין שירותי יעוץ

     ====     ====     ====  

        ) להלן.1ראה סעיף משנה ה.(  (*)

  ראה סעיף משנה ב' לעיל. -לא כולל הטבות לאנשי מפתח ניהוליים   (**)

  

  עניין וצדדים קשורים בעליבדבר מידע נוסף   ה.

  

התקשרות החברה עם את אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה  2015באוקטובר  12 יוםב  )1(

במועד  ביונד), חברה ציבורית בשליטת בעלי השליטה בחברה -ביונד טיים אחזקות בע"מ (להלן 

החברה מההוצאות בקשר עם משרדים ששכרה  45% -, בעסקה, לפיה ביונד תישא בההחלטה

סים עירוניים, חשמל, הוצאות נקיון, שירותי משרד יהרצליה, לרבות דמי שכירות, דמי ניהול, מב

  ההוצאות בקשר עם המשרדים). -ושיפורים במושכר (להלן 

  

חלקן היחסי של החברה ושל ביונד בהוצאות בקשר עם המשרדים נקבע (בקירוב) בהתאם ליחס בין   

נד, לעומת שטחי המשרדים שיוקצו לחברה. בנוסף, הוחלט כי שטחי חדרי המשרדים שיוקצו לביו

ביונד תצטרף, כמידת הניתן, כצד להסכמים שבהם התקשרה ו/או תתקשר החברה עם צדדים 

  שלישיים, בקשר עם המשרדים (המשכיר, חברת הניהול, קבלן השיפוצים וכו').

  

) לתקנות החברות (הקלות 4(1ברי ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו, בהתאם להוראות תקנה ח

, כי העסקה היא עסקה של החברה עם ביונד, לשם עסקה 2000-בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס

שלהן עם גורם אחר, וכי תנאי העסקה לגבי החברה אינם שונים באופן מהותי מתנאיה לגבי ביונד, 

  בשים לב לחלקם היחסי בעסקה.

  

אלפי ש"ח, הנובעת  400 -ל ביונד לחברה בסך של כנכון לתאריך הדיווח, קיימת יתרת חוב ש

  מההתקשרות האמורה.

  



 

 - 74 -  
  

  מ"אקסל סולושנס גרופ בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  
  

  (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין ונושאי משרה   -   20באור 

  

לת הנהתאם להערכת הוב 2018משפט בשנת ההעובדה שביונד נכנסה להליך פירוק על ידי בית לאור 

נרשמה הפרשה לחובות מסופקים בגין מלוא סכום , החברה כי גביית החוב האמור מוטלת בספק

בשנת החוב הנ"ל. ההפרשה לחובות מסופקים נזקפה לרווח והפסד לסעיף הוצאות הנהלה וכלליות 

2018.  

  

ברה יובהר, כי רישום ההפרשה כאמור בגין חובה של ביונד כלפי החברה, אינו מהווה ויתור מצד הח

  על החוב הנ"ל ואין בכך בכדי לגרוע מזכויות החברה בהקשר לחוב הנ"ל.

  

לשעבר ממר ניסים דג'לדטי, בעל השליטה החברה קבלת ייעוץ אישרה  2015בדצמבר  23ביום   )2(

א מר י) בלבד שיוצout of pocketבחברה, ללא תמורה כלשהי, למעט החזר הוצאות שוטפות (

מצאת אסמכתאות מתאימות לחברה ובהתאם למדיניותה. הייעוץ דג'לדטי בפועל וזאת כנגד ה

, לרבות בקשר עם העסקיקידום יינתן על בסיס שוטף, בהתאם לצרכי החברה מעת לעת, בקשר עם 

איתור ובחינת הזדמנויות עסקיות, איתור שותפים אסטרטגים ומשקיעים, יעוץ בתחום הפיתוח 

מנגד, החברה תעמיד למר דג'לדטי חדר . ציבור העסקי, השקעות ומימון, קשרי משקיעים ויחסי

  במשרדיה ותאפשר לו לעשות שימוש במשרדי החברה.

  

, בהמשך להחלטת ועדת הביקורת של החברה, אישר ואשרר דירקטוריון 2016באוגוסט  23ביום 

אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ) לדג'לדטי, רטרואקטיבית, החל  6החברה, תשלום גמול חודשי בסך 

  , וזאת חלף אישור קודם, לפיו היה זכאי דג'לדטי להחזר הוצאות שוטפות. 2016נואר בי 1מיום 

  

במסגרת אישורם, קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי הגמול הנ"ל, אינו עולה על סכום 

השכר החודשי הממוצע במשק וכי מדובר בסכום שהינו סביר בהתחשב בהיקף ובאופי הייעוץ 

לחברה. בהתאם לאמור, אישור מתן הייעוץ ברה ובכישוריו של דג'לדטי לביצוע שהעניק דג'לדטי לח

) לתקנות 4ב(1כפוף לאישור האסיפה כללית, וזאת בהתאם לתקנה לא היה הגמול לדג'לדטי 

  ההקלות.

  

, בהמשך להרשעתו של מר דג'לדטי, חדל מר דג'לדטי מלתת שירותי יעוץ 2017ביוני  18ביום 

  לחברה.

  

אישרה האסיפה הכללית של החברה את תנאי כהונתו של מר יאיר פודים (להלן  2016ביולי  27ביום   )3(

פודים) כמנכ"ל החברה. באותו מועד החל פודים לכהן כמנכ"ל החברה וחדל לכהן כיו"ר  -

דירקטוריון החברה. בהתאם לאישור האסיפה כאמור, יעניק פודים לחברה שירותי מנכ"ל בהיקף 

אלפי ש"ח (בתוספת  25בתמורה לדמי ניהול חודשיים, צמודי מדד, בסך של  משרה 55%חודשי של 

 2מע"מ) ובנוסף, יהיה זכאי מר פודים להחזר הוצאות במסגרת תפקידו, לרבות הוצאות רכב. ביום 

  אישר דירקטוריון החברה את הארכת ההתקשרות הנ"ל עם מר פודים. 2019ביוני 

  

  .18ראה באור  -עלותו של מר פודים לעניין הענקת כתבי אופציה לחברה בב  

  

לאחר השלמת העסקה עם  כיו"ר הדירקטוריון של החברהפודים מר לעניין אישור תנאי כהונתו של   

  .להלן) 5( סעיף משנהראה  -חלף כהונתו כמנכ"ל החברה  אקסל סולושנס
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  (המשך) ת עם בעלי עניין ונושאי משרהיתרות ועסקאו   -   20באור 

  

אישרה האסיפה הכללית את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר  2019בנובמבר  19ביום   )4(

בכפוף להשלמת עסקת המיזוג בין החברה לאקסל סולושנס (ראה  ,רונן שור כמנכ"ל החברה, לפיו

אלפי  50לתגמול חודשי בסך  בתמורה 100%בהיקף משרה של  , יועסק מר שור בחברה).א.11 באור

, כפי שסוכם מניותלהקצאת  , כחלק מתנאי העסקתו,ש"ח (ברוטו). בנוסף, יהא זכאי מר שור

הכספיות המבוסס על תוצאותיה מענק שנתי, במסגרת ההסכם בין החברה לאקסל סולושנס ול

רה ובלבד מהרווח השנתי לפני מס של החב 5%השנתיות של החברה, בסכום שלא יפחת משיעור של 

מר שור כמו כן,  .לו יהא זכאי מר שור פעמים התגמול החודשי 8שסך המענק השנתי לא יעלה על 

שיקול דעת של המענק השנתי, לפי משכורות כמענק מיוחד ו/או כרכיב  3עשוי להיות זכאי לעד 

 פעמים התגמול 12סך המענק השנתי (בשנה מסוימת) לא יעלה על שובלבד  ,דירקטוריון החברה

. עוד אושר כחלק מתנאי התגמול להם יהא זכאי מר שור, קרן השתלמות, ביטוח פנסיוני, החודשי

בינואר  7 ביום העמדת רכב וטלפון נייד לרשותו של מר שור ותנאים נוספים שסוכמו בין הצדדים.

ומר שור מונה לכהן כמנכ"ל  , לאור השלמת עסקת המיזוג, נכנס הסכם ההעסקה הנ"ל לתוקף2020

  .ברההח

  

של החברה, בכפוף להשלמת העסקה בין החברה אישרה האסיפה הכללית  2019בנובמבר  19יום ב  )5(

מר יאיר פודים בהסכם לקבלת שירותי יו"ר את התקשרות החברה עם לאקסל סולושנס, 

אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ),  25ך סובתמורה לתגמול חודשי ב, 50%דירקטוריון בהיקף משרה של 

לינואר בכל שנה  9 -ביולי וב 9 -שולם בשתי פעימות, בי" אשר 13וה "משכורת לתגמול המהו

קלנדרית, החזר הוצאות רכב לפי תעריף שנקבע מגולם לצרכי מס, הקצאת כתבי אופציה, כפי 

שסוכם במסגרת הסכם החברה עם אקסל סולושנס, ותנאים נוספים הכוללים, בין היתר, הוראות 

, 2020בינואר  7 ביום טור ושיפוי, נהלים לגבי החזר הוצאות ועוד.לגבי חופשה שנתית, ביטוח פ

ומר פודים מונה לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה  לאור השלמת עסקת המיזוג, נכנס ההסכם לתוקף

  .חלף כהונתו כמנכ"ל החברה

  

ים מונה לכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה ומר יאיר פוד רמר גיורא ענב חדל 2020בינואר  7ביום   )6(

  ) לעיל). יובהר, כי מר ענבר ממשיך לכהן כדירקטור בחברה.5להחליפו (ראה סעיף משנה (

  

עם בעלי ) לשעבר מוחזקותשל החברה (לרבות חברות  וחזקותשל חברות מנוספות התקשרויות לעניין   .ו

  .ב.8 -.ב. ו7 ראה באורים -עניין וצדדים קשורים 

  

  

  

  לאחר תאריך הדיווחספים מהותיים נוארועים    -  21באור 

  

, במסגרתו 2020בינואר  8 מיוםהושלמה השלימה החברה גיוס הון על פי תשקיף  2020בינואר  16 ביום  א.

) 9(סדרה סחירים כתבי אופציה  5,865,000 -ו מניות רגילות של החברה 7,820,000 הקצתה החברה

ובתמורה למחיר  יםחודש 24תקופה של מניות רגילות של החברה במשך  5,865,000 -הניתנים למימוש ל

אלפי  3,910 -. התמורה המיידית (ברוטו) שהתקבלה בהנפקה הסתכמה בכש"ח למניה 0.65מימוש בסך 

  אלפי ש"ח. 420 -הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של כש"ח. 
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  (המשך) לאחר תאריך הדיווחארועים מהותיים נוספים    -   21באור 

  

  

  .א.11ראה באור  -לעניין השלמת עסקת מיזוג בין החברה לאקסל סולושנס לאחר תאריך הדיווח   ב.

  

חתמה החברה על הסכמים חדשים המרחיבים את תחום פעילותה. הסכם  2020במהלך חודש אפריל   ג.

(מכשירים  PTTסלולר מסוג ראשון עם חברה רב לאומית הפועלת בתחום התקשורת לאספקת מכשירי 

). הסכם שני נחתם עם מפעיל תקשורת הפועל במזרח אירופה Push to talkהמאפשרים פלטפורמה של 

לאספקת תוכנה בתחום בקרת הורים המאפשרת פונקציות שונות למשתמשים, כאשר התשלום יהיה 

    בהתאם לכמות המשתמשים בפועל.

  

חלק כתבי אופציה (לא סחירים) ל 1,250,000ון החברה הענקת אישר דירקטורי 2020באפריל  30ביום   ד.

מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה,  1,250,000 -עובדי החברה, אשר יהיו ניתנים למימוש למ

מנות רבעוניות  12 -ש"ח לכל כתב אופציה. כתבי האופציה יבשילו ב 0.65בתמורה למחיר מימוש בסך 

  שנים ממועד הבשלתם. 3ך תקופה של שוות ויהיו ניתנים למימוש במש

 

מהווים סיכון מאקרו  והתפשטותו הגלובלית ) בעת האחרונה COVID-19התפרצות נגיף ה"קורונה" (  .ה

כלכלי גלובלי, המשרה, בין היתר, חוסר וודאות רב באשר להשפעתו על כלכלות העולם ועל השווקים 

ן ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים שמטרתם הפיננסיים. לאור התפשטות הנגיף, מדינות רבות, בכלל

למנוע את התפשטותו, כגון הגבלות תחבורתיות החלות על נוסעים ו/או על סחורות, סגירת גבולות בין 

מדינות, הגבלת תנועת אזרחים, הגבלת התכנסויות וכדומה, כאשר הן להתפשטות הנגיף והן לצעדים 

שלכות משמעותיות על הכלכלה העולמית. פוטנציאל הנזק הננקטים על ידי מדינות העולם כאמור ישנן ה

של מגיפת ה"קורונה" על הצמיחה והכלכלה העולמית תלוי רבות במידת המהירות וביכולתן של מדינות 

  העולם למגר את התפשטות המגיפה.

  

אקסל סולושנס פעלה למניעת התפשטותו, רגולטוריות שנקבעו לנוכח התפשטות נגיף הקורונה והוראות 

מעובדיה שלה ינתנו על ידי עובדיה מביתם, כאשר חלק עבודת המטה ומערך השירותים לכך שמרבית 

תפעוליות. כמו כן, נערכה אקסל סולושנס לתת ה יההוצאותבעל מנת לצמצם ללא תשלום הוצאו לחופשה 

   מענה ללקוחותיה בתרחישי חירום שונים.

  

להעריך את משך האירוע, את עוצמתו ואת מלוא למועד אישור הדוחות הכספיים אין באפשרות החברה 

השלכותיו על תוצאות פעילותה של החברה, אולם להערכתה, המשך התפשטות הנגיף בארץ ובעולם, עשוי 

להיות בעל השפעה שלילית על פעילותן של חברות הפועלות בענפים ובתחומים רבים, ובכלל זה על תחום 

. באמצעות אקסל סולושנסעוסקת החברה וחות הכספיים, נכון למועד אישור הד ,בוטלקומוניקציה ה

הנהלת החברה בוחנת את האפשרויות העומדות בפניה לביצוע התאמות שונות בפעילותה על מנת 

  להתמודד עם השפעתו הנוכחית של האירוע ואף בכדי להיערך להתרחבותו.
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  דולומיט אחזקות בע"מ) -(לשעבר 

  
  

  מידע כספי נפרד
  
  

  9120בדצמבר  31ליום 
  
  

  1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9לפי תקנה 
  
  
  
  
  יניםיתוכן הענ

 ========  
  

  ע מ ו ד  
  
  
  

  2  רואה החשבון המבקרמיוחד של דוח   
  

  נפרד: מידע כספי  
  

  3  סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  
  

  4  סכומי ההכנסות וההוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  
  

  5 - 6  סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  
  

  7 - 10  מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם  
  
  
  
  
  
  

---------------------  
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  לכבוד
  מ"אקסל סולושנס גרופ בעבעלי המניות של חברת 

  
  

  ל מידע כספי נפרדעדוח מיוחד של רואה החשבון המבקר   הנדון:
  1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9לפי תקנה     

  
  

-ים), התש"ליערך (דוחות תקופתיים ומייד ג' לתקנות ניירות9המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ביקרנו את 

משלוש השנים כל אחת ול 2018 -ו 2019בדצמבר  31 מיםהחברה) לי -(להלן  מ"אקסל סולושנס גרופ בעשל  1970

המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של . 2019בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

  דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו. החברה. אחריותנו היא לחוות

  

 316 -לשעבר, אשר חלק החברה בהפסדיה הסתכם לסך של כ מוחזקתלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה 

, בהתאמה. הדוחות הכספיים של 2017 -ו 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח בשנים שהסתיימו בימים  477 -אלפי ש"ח וכ

ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים אותה חברה בוקרו על 

  שנכללו בגין אותה חברה, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת 

מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת  ולבצעה במטרה להשיג

בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של 

על ידי הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו 

הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו 

  בסיס נאות לחוות דעתנו.ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים 

  

מכל הבחינות המידע הכספי הנפרד ערוך, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו, 

  .1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9הותיות, בהתאם להוראות תקנה המ

  
  :מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב

  
  והערכות הנהלת החברה בהקשר לכך.למידע הכספי הנפרד בדבר מצבה הכספי של החברה .ב. 1 לאמור בבאור  -

  

השלמת עסקת מיזוג בין החברה לחברת אקסל סולושנס בדבר לדוחות הכספיים המאוחדים א. .11 לאמור בבאור  -

הכספיים של דוחותיה ובדבר צירוף דוחותיה הכספיים של אקסל סולושנס בע"מ ל בע"מ לאחר תאריך הדיווח

  . החברה, חלף צירוף דוחות כספיים פרופורמה
  

 11אישור האסיפה הכללית של צמיחה מיום בדבר חדים לדוחות הכספיים המאו).ג. 1.ב.(8 לאמור בבאור  -

לפתוח בהליך פירוק מרצון של צמיחה, אשר למועד אישור הדוחות הכספיים טרם הושלם.  2019בספטמבר 

אישור האסיפה הכללית של צמיחה כאמור מצביע על כך שהנחת העסק החי אינה מתקיימת עוד לגבי צמיחה 

החשבונאית בדוחותיה הכספיים והחלה לדווח על פי כללי חשבונאות  ולפיכך שינתה צמיחה את מדיניותה

המידע הכספי הנהוגים לגבי עסק בחיסול, כאשר לשינוי המדיניות החשבונאית כאמור לא היתה השפעה על 

  הנפרד של החברה.
  

מניות  על חלוקת 2019בדצמבר  29הכרזת החברה מיום בדבר לדוחות הכספיים המאוחדים .ב. 6 לאמור בבאור  -

  .לבעלי מניות החברהכדיבידנד בעין הכלולה גפן החברה 
  

בדבר בקשה שהתקבלה אצל החברה לאישור תובענה דוחות הכספיים המאוחדים ל) 1.ב.(11 לאמור בבאור  -

מיליון דולר, אשר המשיבים הינם החברה ונושאי משרה בעבר  7.2 -ייצוגית בגין נזק שהוערך על ידי המבקש בכ

  ואשר למועד אישור הדוחות הכספיים לא ניתן להעריך את תוצאותיה. RVB לשעבר ה הכלולהובהווה בחבר

  
  שטראוס לזר ושות'    
  רואי חשבון           

  2020 אפרילב 30 אביב,-תל
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  אם סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחסים לחברה עצמה כחברה
  
  

            ברבדצמ 31                   

    9  1  0  2  8  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור  

        נכסים שוטפים

  518     2,448     2  מזומנים ושווי מזומנים

  3     3       נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  --         204       מוחזקתהלוואה לחברה 

         62            50     3  חייבים ויתרות חובה

       2,705     583  

      297         --           נכסים המיוחסים לפעילות מופסקת

     --            5,536       נכסים המוחזקים לחלוקה לבעלים

       8,241     880  

        --------     --------  

        נכסים שאינם שוטפים

  13,414     516       השקעות והלוואות לחברות מוחזקות

  16     16       יתרות חובה לזמן ארוך

  --         178       נכס זכות שימוש

       123          106       רכוש קבוע

       816     13,553  

       --------     --------  

       9,057     14,433  

       =====     =====  

        

        התחייבויות שוטפות

  --          158       התחייבות בגין חכירה חלויות שוטפות של

        223           626     4  זכאים ויתרות זכות

       784     223  

      --              5,536       התחייבות המיוחסת לנכסים המוחזקים לחלוקה לבעלים

       6,320     223  

       --------     --------  

        התחייבויות שאינן שוטפות

  --         68       התחייבות בגין חכירה

       --------     --------  

        הון

  110,226     110,226       הון מניות

  608,878     608,878       פרמיה וקרנות הון אחרות

  )11,394(    )11,394(      מניות באוצר

  )693,500(    )705,041(      יתרת הפסד

       2,669     14,210  

       ---------     ---------  

       9,057     14,433  

       =====     =====  
  
  

          
  זוהר שפיץ    רונן שור    יאיר פודים

  כספיםסמנכ"ל     מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון
  
  

  2020 אפרילב 30
  תאריך אישור המידע הכספי הנפרד
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  סכומי ההכנסות וההוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום    

                           בדצמבר 31                             

    9  1  0  2  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור  

          :הכנסות

  --        (*)  447     --          חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו

  34     --        --          מן ארוך, נטורווח מהשקעות ונכסים לז

  149     --        --          רווח מאיבוד שליטה בחברה מוחזקת

        18           66             7       הכנסות מימון

  201     513     7       סה"כ הכנסות  

       ------     ------     ------  

          הוצאות

  2,730     2,016     2,807     6  ותהנהלה וכללי

          הפסד בגין נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך

  3     --        --          רווח או הפסד, נטו  

  (*)   1,770     --        832       חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות, נטו

       133              7            36      הוצאות מימון

  4,636     2,023     3,675       סה"כ הוצאות  

       -------     -------     -------  

  )4,435(    )1,510(    )3,668(      הפסד מפעילויות נמשכות    

          

  (*)  )4,713(    (*)      )59(     )2,337(      תות מופסקיומפעילונטו  הפסד

          

  )9,148(    )1,569(    )6,005(      הפסד המיוחס לחברה  

       -------     -------     -------  

          רווח כולל אחר:

          

          שסווגו או המסווגים מחדש לרווח סכומים 

          :או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים

         23          --             --          העברה לרווח והפסד בגין מימוש פעילויות חוץ

          

  23     --        --          סה"כ רווח כולל אחר  

       ====     ====     ====  

          

  )9,125(    )1,569(    )6,005(      כולל המיוחס לחברה הפסדסה"כ   

       ====     ====     ====  

  
  לדוחות הכספיים המאוחדים. 6 ראה באור -(*)  הוצג מחדש בגין פעילות מופסקת 
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
  
  
  
  

  נה שהסתיימה ביוםלש  

                             בדצמבר 31                             

  9  1  0  2  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        של החברה תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  )9,148(    )1,569(    )6,005(    הפסד המיוחס לחברה

        

        להצגת תזרימידרושות ההתאמות 

     6,899          )306(        3,766     (נספח א') המזומנים מפעילות שוטפת של החברה  

        

  )2,249(    )1,875(    )2,239(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת  

     -------     -------     -------  

        

        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה

  )417(    )79(    )200(    ת לחברות מוחזקותהשקעות והלוואו

        תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות

  3,579     768     1,171     (לרבות החזר הלוואות)  

       --             --         3,269     דיבידנד מחברה מוחזקת

       --                 )5(        --         רכישת רכוש קבוע

        

  3,162     684     4,240     בעו מפעילות השקעהמזומנים נטו שנ  

     -------     -------     -------  

        

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       --             --               )71(    פרעון התחייבות בגין חכירה

        

       --             --         )71(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון  

     -------     -------     -------  

        

  )32(    39         --         הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

     -------     -------     -------  

        

  881     )1,152(    1,930     עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

        

       789        1,670           518     מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

        

  1,670     518     2,448     מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה  

     ====     ====     ====  
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  (המשך) סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
  
  

  התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת של החברה  -  נספח א'
  

  לשנה שהסתיימה ביום  

                             בדצמבר 31                             

  9  1  0  2  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        הכנסות והוצאות שאינן כרוכות

        :                      בתזרימי מזומנים

  180     20     136     פחת והפחתות

        הפסד (רווח) מהשקעות בחברות מוחזקות

  )34(    --         --         ונכסים לזמן ארוך, נטו  

  )149(    --         --         רווח מאיבוד שליטה בחברה מוחזקת

  )24(    --         )4(    שערוך הלוואה לזמן קצר לחברה מוחזקת

  )18(    )26(    )3(    שערוך הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

  (*)  1,770     (*)  )447(    832     ק החברה בהפסדי (ברווחי) חברות מוחזקותחל

  16     7     --         תשלום מבוסס מניות

        הפסד בגין נכסים פיננסיים בשווי הוגן

  3     --         --         דרך רווח או הפסד, נטו  

  (*)  4,713     (*)  59     2,337     תות מופסקיונטו מפעילו הפסד

  32     )39(    --         ר בגין יתרות מזומנים ושווי מזומניםהפרשי שע

        

        

        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

  947     97     65     ירידה בחייבים ויתרות חובה

  )7(    )20(    --         ירידה בספקים ונותני שירותים

     )530(           43          403     עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

     3,766    )306(     6,899  

     ====     ====     ====  

        

        

        מידע נוסף בגין תזרימי המזומנים  -  נספח ב'

                 מפעילות שוטפת של החברה       

        

  24     --         53     ריבית שהתקבלה

     ====     ====     ====  

  --         --         29     ריבית ששולמה

     ====     ====     ====  

        

        

        פעולות מהותיות שלא במזומן  -  נספח ג'

        

  --         --         297     הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה

     ====     ====     ====  

  --         --         5,536     התחייבות בגין חלוקת דיבידנד

     ====     ====     ====  

  
  לדוחות הכספיים המאוחדים. 6ראה באור  -חדש בגין פעילות מופסקת (*)  הוצג מ
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  עצמה כחברה אםמידע מהותי נוסף המתייחס לחברה 
  
  
  

  כ ל ל י   -   1 באור

  

  אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  .א

  

נים כספיים מתוך הדוחות כולל נתוהחברה)  -(להלן  מ"אקסל סולושנס גרופ בעהמידע הכספי הנפרד של 

הדוחות הכספיים המאוחדים),  -(להלן  2019בדצמבר  31הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

ג' ולתוספת העשירית לתקנות 9המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, וערוך בהתאם לנדרש בתקנה 

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

  

  

  תחייבויות וההון המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםסכומי הנכסים, הה  )1(

  

מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 

כחברה אם. נתונים אלה סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב הכספי. כמו כן, 

חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת נתונים אלה משקפים את היתרות ההדדיות בין החברה ל

  הדוחות המאוחדים.

  

  

  סכומי ההכנסות וההוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  )2(

  

מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה 

כמו כן, נתונים לל. המאוחדים על הרווח הכואם. נתונים אלה סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות 

על  אלה משקפים את תוצאות הפעילות בגין עסקאות הדדיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים

  .הרווח הכולל

  

  

  סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  )3(

  

מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה 

ונים אלה סווגו לפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון באותו אופן בו סווגו אם. נת

  ., למעט עסקאות עם בעלי מניות בחברות מוחזקותבדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים

  

  

  מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם  )4(

  

ה לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן מוצגים באורים הכוללים מידע מהותי נוסף, ככל שמידע ז

  המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם.
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם
  
  
  

  (המשך) כ ל ל י   -   1באור 

  

  מצבה הכספי של החברה  ב.

  

מיוחסים לבעלי מניותיה נבעו לחברה הפסדים ה 2018 -ו 2019בדצמבר  31בשנים שהסתיימו בימים 

       ותזרימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת בסך של  מיליון ש"ח 1.6 -מיליון ש"ח וכ 6 -בסך של כ

  .מיליון ש"ח, בהתאמה 1.9 -מיליון ש"ח וכ 2.2 -כ

  

  לאור מצבה הכספי של החברה כאמור, ביצעה הנהלת החברה מספר פעולות, שעיקרן כדלקמן:

  

השלימה החברה עסקת מיזוג עם אקסל סולושנס, במסגרתה רכשה החברה  2020ר בינוא 7יום ב  -

את מלוא הונה המונפק והנפרע של אקסל סולושנס בתמורה להקצאת מניות החברה ולתמורה 

  ).לדוחות הכספיים המאוחדים.א. 11 מותנית נוספת (ראה באור
  

(ברוטו) ימה החברה גיוס הון בסך , לאחר השלמת עסקת המיזוג כאמור, השל2020בינואר  16יום ב  -

  .לדוחות הכספיים המאוחדים).א. 21 (ראה באורמיליון ש"ח  3.9 -של כ
  

צמיחה),  -החלה החברה המאוחדת, צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ (להלן  2019חודש ספטמבר ב  -

לקה ), במסגרתו חילדוחות הכספיים המאוחדים ).ג.1.ב.(8בהליך של פירוק מרצון (ראה באור 

מיליון ש"ח על חשבון דיבידנד  4.4 -צמיחה לבעלי מניותיה, בשנת הדיווח ולאחריה, סך כולל של כ

  מיליון ש"ח. 3.7 -פירוק, כאשר חלק החברה בחלוקות שבוצעו הסתכם בכ

  

להערכת הנהלת החברה, לאור השלמת הפעולות כאמור, החברה תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי בעתיד 

  הנראה לעין.

  

  מדיניות חשבונאית  .ג

  

 2המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד זהה למדיניות החשבונאית המפורטת בבאור 

  לדוחות הכספיים המאוחדים, למעט המפורט להלן:

  

במידע הכספי הנפרד הוכרו ונמדדו יתרות בין חברתיות והכנסות והוצאות בגין עסקאות בין חברתיות, 

חות הכספיים המאוחדים. ההכרה והמדידה נעשתה בהתאם לעקרונות ההכרה אשר בוטלו במסגרת הדו

  והמדידה שנקבעו בתקני דיווח כספי בינלאומיים.

  
  

  

  מזומנים ושווי מזומנים   -   2באור 

            בדצמבר 31                 

    9  1  0  2  8  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    :ההרכב

        

  518     2,448       בש"ח -דית מזומנים למשיכה מיי

       ====     ====  
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  מ"אקסל סולושנס גרופ בע
  

  מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם
  
  

  
  

  חייבים ויתרות חובה   -   3באור 

  

            בדצמבר 31                 

  9  1  0  2  8  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  :ההרכב

      

  --        --        (*)חברה בעלת עניין 

  2     --        מוסדות

       60          50     הוצאות מראש

     50     62  

     ====     ====  

      

החוב של המהווה את מלוא  ,אלפי ש"ח 400 -היתרה מוצגת לאחר ניכוי הפרשה לחוב מסופק בסך של כ  (*)

  .)לדוחות הכספיים המאוחדים) 1.ה.(20 ראה באור -(מידע נוסף חברה בעלת עניין כלפי החברה 

  

  

  

  זכאים ויתרות זכות   -   4באור 

  

            בדצמבר 31                 

  9  1  0  2  8  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  145     494     הוצאות לשלם

       78     106     עובדים והתחייבויות בגינם

    --              26     אחרים

     626     223  

     ====     ====  

  

  

  

  חברות מוחזקות   -   5באור 

  

וחברות מוחזקות אשר  (לרבות חברות מוחזקות לשעברלמידע נוסף בדבר החברות המוחזקות של החברה 

  לדוחות הכספיים המאוחדים. 8 -ו 7, 6 ראה באורים -) סווגו כפעילויות מופסקות
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  מ"קסל סולושנס גרופ בעא
  

  מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם
  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות   -   6באור 

  לשנה שהסתיימה ביום  

                    בדצמבר 31                        

  9  1  0  2  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  804     609     538     (כולל הוצאות תשלום מבוסס מניות)שכר ונלוות 

  278     485     511     דמי ניהול לבעלי עניין

  941     311     189     השכר דירה ואחזק

  618     573     910     שירותים מקצועיים (כולל שכר דירקטורים)

  400     --        --        חוב מסופק

  180     20     136     פחת

      318         278         523     אחרות

     2,807     2,276     3,539  

     )809(       )260(        --        השתתפות צדדים קשורים בהוצאות -בניכוי 

     2,807     2,016     2,730  

     ====     ====     ====  

  

  

  

  מידע נוסף   -   7באור 

  

.א. 11מידע נוסף ראה באור  - הושלמה עסקת מיזוג בין החברה לאקסל סולושנס 2020בינואר  7ביום   א.

  .לדוחות הכספיים המאוחדים

  

קיבלה החברה מרשויות המס אישור למיזוגן של  2019בנובמבר  25בהקשר עם עסקת המיזוג הנ"ל, ביום 

החלטת המיסוי).  -כ לפקודת מס הכנסה (להלן 103החברה ואקסל סולושנס בהתאם להוראות סעיף 

היתר, כי הקצאת המניות במסגרת עסקת המיזוג תבוצע בהתאם  בהתאם להחלטת המיסוי, נקבע, בין

כ לפקודת מס הכנסה (למעט חלק התמורה המותנית שנקבעה בעסקה) וכי בעלי 103להוראות סעיף 

המניות של אקסל סולושנס יוגבלו במכירת מניותיהם בחברה למשך תקופת הזמן הנדרשת. כמו כן, 

רכי מס אשר נצברו טרום קבלתה ימחקו ולא יהיו ניתנים החלטת המיסוי קובעת כי הפסדי החברה לצ

  להעברה או לקיזוז בתקופות עתידיות.

  

לפתוח בהליך פירוק מרצון של צמיחה אשר למועד אישור  לעניין אישור האסיפה הכללית של צמיחה  ב.

  לדוחות הכספיים המאוחדים.).ג. 1.ב.(8 ראה באור -המידע הכספי הנפרד טרם הושלם 

  

על חלוקת מניות החברה הכלולה גפן כדיבידנד בעין לבעלי  2019בדצמבר  29הכרזת החברה מיום  יןלעני  ג.

  .לדוחות הכספיים המאוחדים.ב. 6 ראה באור -מניות החברה 

  

לעניין בקשה שהתקבלה אצל החברה לאישור תובענה ייצוגית אשר המשיבים הינם החברה ונושאי משרה   .ד

ואשר למועד אישור הדוחות הכספיים לא ניתן להעריך את  RVB לשעבר בעבר ובהווה בחברה המוחזקת

  לדוחות הכספיים המאוחדים.) 1.ב.(11 ראה באור -תוצאותיה 



דוחות כספיים של חברת הבת –  - נספח ג'

            אקסל סולושנס בע"מ
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 תוכן העניינים 
 
 
 

 ים עמוד  

 1 המבקריםהחשבון    רואי דוח  

 2 על המצב הכספי  ותדוח

 3 רווח או הפסד ורווח כולל אחרעל  ותדוח

 4   על השינויים בהון ותדוח

 5-6 על תזרימי המזומנים ותדוח

 7-40 ביאורים לדוחות הכספיים  
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 לבעלי המניות של אקסל סולושנס בע"מ    ים החשבון המבקר   י רוא דוח  

 

 

בדצמבר   31  לימים(  של אקסל סולושנס בע"מ )להלן: "החברה"  המצורפים על המצב הכספי    ות ביקרנו את הדוח

תזרימי המזומנים של  ו השינויים בהון העצמי, רווח או הפסד ורווח כולל אחרעל   ותואת הדוח. 2018 -  ו  2019

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון  . תאריכים באותם ושהסתיימ מהשניםאחת  לכלהחברה 

 וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה זה בהתבסס על ביקורתנו. 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  -. על1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה  במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.  

מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי  

החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן  

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה  

 לכל ה ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של 2018 -  ו 2019בדצמבר  31 לימים

( והוראות תקנות  IFRS) בינלאומיים כספי דיווח לתקניבהתאם  ,תאריכים באותם שהסתיימו  מהשניםאחת 

 . 2010 -"ע  התשניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 

 

 

 

 

 
 זיו האפט                                                                                                               

 רואי חשבון                                                                                                                  
 

 2020 באפריל 30
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 על המצב הכספי )באלפי ש"ח(   דוחות 

 
 31.12.2018 31.12.2019 ביאור  

    נ כ ס י ם 
    : נכסים שוטפים 

 937 1,754  מזומנים  ושווי מזומנים 
 3,848 260 22 ים קשור דיםצד

 9,326 4,727 3 לקוחות
 2,494 1,312  לספקים מקדמות
 313 581 4 חובה -ויתרות חייבים

 2,643 3,471 5 מלאי
 19,561 12,105  סה"כ נכסים שוטפים 

    
    : נכסים לא שוטפים 

 50 15  חייבים
 254 206 7 רכוש קבוע 

 - 404 6 שימוש  זכות נכס
 115 1,568 8 נכסים בלתי מוחשיים

 42 65 20 מיסים נדחים
 461 2,258  סה"כ נכסים לא שוטפים 

  14,363 20,022 
    והון   התחייבויות

    :התחייבויות שוטפות 
 2,002 - 9  בנקאי מתאגיד אשראי
 - 1,789 9 קשור   מצד הלוואה

 10,100 4,724 10 ם ספקים ונותני שירותי 
 990 1,827 20 הכנסה  מס
 1,783 -  מוסף ערך מס

 1,273 2,425 11 זכאים ויתרות זכות 
 - 304 6 חכירה  בגין התחייבות

 16,148 11,069  סה"כ התחייבויות שוטפות 
    

    התחייבויות לא שוטפות: 
 10 - 12 הטבות עובד      
 - 86  חכירה בגין  התחייבות     
 10 86  סה"כ התחייבויות לא שוטפות      
    
  11,155 16,158 

    : הון 
 4 4 14 הון      

 3,860 3,204 14 עודפים
 3,864 3,208   הון "כ  סה 
    

  14,363 20,022 

   הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 

 

   2020באפריל  30
תאריך אישור הדוחות הכספיים  

 לפרסום
 מר רונן שור 

 מנכ"ל  ודירקטור
 מתן אליאבמר 

 בתחום  ביותר הבכיר  המשרה נושא
 הכספים
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח(   רווח כולל אחר רווח או הפסד ו על    דוחות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. הביאורים המצורפים  

 
 

 לשנה שהסתיימה ביום   

 31.12.2018 31.12.2019 ביאור  

    

 52,474 44,628 15 הכנסות 

 41,353 34,219 16 עלות ההכנסות 

 11,121 10,409  רווח גולמי 

 2,826 3,738 17 הוצאות מכירה ושיווק 

 2,315 2,789 18 הוצאות הנהלה וכלליות

 198 235  אחרות הוצאות

 5,782 3,647  רווח מפעולות 

 776 613 19 הוצאות מימון 

 - 70 19 מימון הכנסות

 5,006 3,104  רווח לפני מיסים על ההכנסה 

 1,142 760 20 מיסים על ההכנסה

 3,864 2,344  לשנה רווח כולל  
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח(   העצמי על השינויים בהון    ות דוח 

 
 
 

 9201  דצמבר ב   31ביום    ה שהסתיימ   לשנה 
 
 

  
 הון מניות 

 
 עודפים 

 
 הכל - סך 

    
 3,864 3,860 4 2019בינואר    1יתרה ליום  

    
    שינויים בשנת הדוח: 

    
 2,344 2,344 - לשנה רווח כולל 

 ( 3,000)  ( 3,000)  - דיבידנד חלוקת

    

 3,208 3,204 4 2019בדצמבר    31יתרה ליום  
 
 
 

 
 

 2018בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום  
 
 

  
 הון מניות 

 
 עודפים 

 
 הכל - סך 

    
 -  -  - 2018בינואר    1יתרה ליום  

    
    שינויים בשנת הדוח: 

    
 - ( 4)  4 הנפקת הון מניות 

 3,864 3,864 - לשנה רווח כולל 

    

 3,864 3,860 4 2018בדצמבר    31יתרה ליום  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח( על תזרימי המזומנים    ות דוח 

 
 יימה ביום ת לשנה שהס  
 31.12.2019 31.12.2018 

   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 
 3,864 2,344 לשנה ל  רווח כול 

   התאמות בגין: 
 2 ( 47) נטו   מימון   )הכנסות(   הוצאות 

 108 696 פחת והפחתות 

 2,993 3,974 

   
   שינויים בנכסים ובהתחייבות: 

 ( 2,643) ( 828) גידול במלאי 

 ( 9,326) 4,599 בלקוחות   ( גידול )   קיטון 
 ( 2,494) 1,182 לספקים   במקדמות   ( גידול )   קיטון 

 ( 303) ( 271) ובחייבים לזמן ארוך   גידול בחייבים 
 ( 3,848) 2,830 ים קשור   דים בצד   ( גידול )   קיטון 
 10,100 ( 5,376) בספקים ונותני שירותים   ( קיטון )   גידול 

 1,273 214 גידול בזכאים ויתרות זכות 
 2,773 ( 1,207) מוסף   ערך   ומס   הכנסה   במס   )קיטון(   גידול 
 10 ( 10) עובד   בהטבות   )קיטון(   גידול 
 ( 42) ( 23) בנכסי מסים נדחים   גידול 

 1,110 (4,500 ) 

 ( 526)  4,103 שוטפת   לפעילות , נטו,  מזומנים 

   
   תזרימי מזומנים לפעילות השקעה: 

 ( 307) ( 51) רכישת  רכוש קבוע 
 - ( 17) במועד תחילת החכירה או לפניו כירה  תשלומי ח 

 ( 60) - השקעה בפיקדון משועבד 
 ( 170) ( 699) רכישת נכסים בלתי מוחשיים 

 ( 537)  ( 767)  מזומנים, נטו, לפעילות השקעה 

   
   תזרימי מזומנים לפעילות מימון: 

 - ( 192) דיבידנד   חלוקת 
 2,000 ( 2,002) נטו   הלוואה מבנק   ( פרעון )   קבלה 

 - ( 325) התחייבות בגין חכירה   פרעון 

 2,000 ( 2,519)  מזומנים, נטו, מפעילות מימון 

   
 937 817 מזומנים   ושווי עליה במזומנים  
 - 937 השנה לתחילת  מזומנים    ושווי יתרת מזומנים  

   
 937 1,754 השנה לסוף  מזומנים    ושווי יתרת מזומנים  

 
 

 נפרד מהדוחות הכספיים. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי  
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 דוח על תזרימי המזומנים )באלפי ש"ח( 

 
 
 
 

 יימה ביום ת לשנה שהס  
 31.12.2019 31.12.2018 

   המזומנים   תזרימי   על   נוסף   מידע   - א   נספח 

 ( 374) ( 500) ששולמה   ריבית 

 ( 222) ( 244) ששולמו   ההכנסה   על   מסים 

 
 
 
 
 
 

 יימה ביום ת לשנה שהס  
 31.12.2019 31.12.2018 

   במזומן   שלא   ומימון   השקעה   פעילות   - ב   נספח 

 - 962 נכס בלתי מוחשי    רכישת 

 - 1,019 דיבידנד   של   בדרך   חוב   סילוק 

 - 1,789 כתחליף לתשלום דיבידנד מצד קשור  רישום הלוואה  

 - 253 חכירה  בגין התחייבותו   שימוש זכות נכסרישום  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 9201  דצמבר ב   13ליום  ביאורים לדוחות הכספיים  

 

 

 כללי:   -   1ביאור  
 
  . 2017בדצמבר,  31חברה בהקמה ליום   הייתה , (אקסל סולושנס בע"מ )להלן: "החברה" .א

,  1999-התאגדה בישראל לפי חוק החברות, התשנ"ט  והחברה  ,הקמתה, הסתיים שלב  2018בינואר,    24ביום  

  בבני עטרות. ממוקםהתושבות והמשרד הרשום של החברה  מקוםכחברה פרטית מוגבלת במניות. 

לחברה תחום פעילות אחד אשר הינו ייבוא הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות  .ב

, ואופטית אלחוטית, ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת קווית מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה,

שירותי ענן  ו "( שירותי אבטחת מידעIOTמוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי אינטרנט של דברים )"

 )להלן: "פעילות הטלקום"(.

  החזקה , ביחסי  החברהעל ידי אותם בעלי המניות של    הוחזקה,  אקסל טלקום בע"מ )להלן: "אקסל"(  תחבר .ג

נחתם הסכם בין אקסל לבין החברה )להלן: "הסכם העברת הפעילות"(,  , 2017בדצמבר,  11ביום . שווים

)להלן בסעיף זה: "המועד הקובע"( אקסל העבירה לחברה את כל נכסיה הלא   2017בדצמבר,    31יום  בלפיו  

 Backפעילות הטלקום. במסגרת ההסכם הצדדים קבעו הסדר גב אל גב )מוחשיים אשר קשורים בתחום 

to Back  בנוגע להעברת כל פריט מפריטי פעילות הטלקום  ממועד העברה,    החלחודשים,    12(, לתקופה של

 כבת בגלל נסיבות שאינן בשליטת הצדדים. ו)לרבות ההסכמים המועברים( אשר העברתם מע

  חודשים  24בתקופה שלא תעלה על במועד הקובע ו/או סכימו כי בנוסף, במסגרת ההסכם, הצדדים ה

בתמורה לערכם בספרי לפעילות הטלקום  השייך, תרכוש החברה את מלאי המוצרים של אקסל לאחריו

 החברה. מלקוחות הזמנות כנגד החברה ידי על תיעשה מאקסל המלאינקבע כי רכישת  כן כמו אקסל.

  .מספקיה חדש מלאי רכישת לפני, כאמור, אקסל של  המלאי את לרכוש התחייבה

  ובעלי   החברה  בין  הסכם  נחתם   2019,  בספטמבר  10ביום     תיאור העסקה: לצורך מינוף פעילות הטלקום, .ד

 לשעבראקסל סולושנס גרופ בע"מ )"( עם חברת העסקה"-ו" המיזוג הסכם")להלן:  החברה של המניות

, חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות "(גרופ  אקסלבע"מ ולהלן: "  אחזקות  דולומיט

,  שלה והנפרע המונפק המניות  הון  מלוא את החברההמניות של  בעלי כליעבירו  לפיו ערך בתל אביב, 

הקצאה של מניות רגילות של  כנגד 1961כ לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, 103להוראות סעיף  בהתאם

במועד ההשלמה    מניותיה  לבעלי,  אקסל גרופמהון המניות המונפק והנפרע של    70%  -כ  שיהוו  אקסל גרופ

   ת נלוות אחרות לרבות הקצאה נוספת של מניות בהתקיים אבני דרך שפורטו בהסכם המיזוג.ועסקאו

החברה   ,מועד  מאותו  החל.  הושלמה  והעסקה  לעסקה  המתלים  התנאים  כל  התקיימו,  2020  בינואר  7  ביום

 .  אקסל גרופבת בבעלות מלאה של  חברת הינה
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 אקסל סולושנס בע"מ 
 9201בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 

 : עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2ביאור  

 הדיווח הכספי הבינלאומיים ציות לתקני      א. 

   .(IFRSהדוחות הכספיים מצייתים להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )

 

 עקרונות עריכת דוחות הכספיים  .    ב 
 
הדוחות הכספיים השנתיים כוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  .1

 . 2010- שנתיים(, התש"ע 

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה. השקל הינו המטבע שמייצג את  .2

 הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה. 

הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות כוללים  . חודשים  12המחזור התפעולי של החברה הינו  .3

    . התפעולי של כל תחום פעילות החברה פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור  

  . 2כמפורט בהמשך בביאור  הדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עיקרון העלות, למעט  

 

 יישום לראשונה של תקנים חדשים  .  ג

 "(:IFRS 16"חכירות" )להלן: " 16תקן דיווח כספי בינלאומי  

 IFRS 16 חכירות" ואת הפרשנויות   17, מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 2016, שפורסם בינואר"

משנה את הטיפול החשבונאי בחכירות מצד החוכר בעוד שעיקר הטיפול החשבונאי   IFRS 16מטעמו. 

 מצד המחכיר נשאר ללא שינוי.  

פעוליות על ידי החוכר, חלף בוטל הסיווג של חכירות כמימוניות או כת IFRS 16עם כניסתו לתוקף של  

זה נקבע כי חוכר )או רוכש בצירוף עסקים שבו הנרכש הוא חוכר( יכיר במועד תחילת החכירה )או במועד  

צירוף העסקים( בדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגין כל החכירות, למעט 

 כאמור להלן.

ד ההתקשרות בחכירה החוזה מעביר את הזכות לשלוט  חוזה הוא חכירה, או כולל חכירה אם במוע 

בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן עבור תמורה. החברה מעריכה מחדש את קיומה של חכירה רק כאשר 

 חל שינוי בתנאי החוזה. 

כאשר החברה היא חוכרת, החברה הקצתה את התמורה בחוזה לכל רכיב חכירה על בסיס יחסי של המחיר   

רכיבים שאינם חכירה טופלו בהתאם  ,הנפרד המצרפי של הרכיבים שאינם חכירה הנפרד שלו והמחיר

ה רכיבי חכירה  לפי  החברה להשתמש בהקלה בחרה  למעט בחכירות רכבים שם  לתקנים רלוונטיים אחרים.  

 אינם מופרדים מרכיבים שאינם חכירה, אלא כל הרכיבים בחוזה טופלו כחוזה אחד המהווה חכירה. 
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 אקסל  סולושנס בע"מ 
 2019בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 

 : עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -   2ביאור  

 ( המשך )   יישום לראשונה של תקנים חדשים  .  ג

ה קבעה את תקופת החכירה כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, בהתחשב גם בתקופות  החבר  

המכוסות על ידי אופציות להאריך את תקופת החכירה, כאשר וודאי באופן סביר שהיא תממש את 

האופציה. בתקופות עוקבות, החברה מעריכה מחדש אם וודאי באופן סביר שהיא תממש את האופציה  

ע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות, הנמצא בשליטת החברה ואשר משפיע על  בהתקיים אירו

  ההחלטה המקורית שהתקבלה.  

נכס זכות שימוש נמדד במועד תחילת החכירה בעלות, המורכבת מסכום המדידה לראשונה של התחייבות   

ועלויות ישירות ראשוניות  החכירה, בתוספת תשלומי חכירה כלשהם שבוצעו באותו מועד או לפניו 

 כלשהן שהתהוו. 

לאחר מועד תחילת החכירה, התחייבות החכירה נמדדה על ידי הגדלת הערך בספרים על מנת לשקף   

 ריבית על התחייבות החכירה; הקטנת הערך בספרים על מנת לשקף את תשלומי החכירה שבוצעו. 

החכירה וכן בתשלומי חכירה משתנים החברה הכירה ברווח או הפסד בריבית שנצברה על התחייבות  

 שלא נכללו במדידת התחייבות החכירה בתקופה שבה אירע האירוע או התנאי שהפעיל אותם.

לאחר מועד תחילת החכירה, החברה מדדה את נכס זכות השימוש בעלותו, בניכוי פחת והפסדים מירידת  

 ערך כלשהם שנצברו. 

זכות השימוש החברה יישמה את דרישות הפחת לגבי  החל ממועד תחילת החכירה, בעת הפחתת נכס  

רכוש קבוע בכפוף לאמור להלן. החברה מפחיתה את נכס זכות השימוש על פני התקופה הקצרה מבין  

תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים של נכס זכות השימוש, למעט לגבי חכירות שמעבירות 

החכירה, או חכירות שבהן העלות של נכס זכות לחברה את הבעלות על נכס הבסיס עד תום תקופת 

השימוש משקפת מימוש של אופציית רכישה על ידי החברה. במקרים אלו החברה מפחיתה את נכס זכות  

 השימוש ממועד תחילת החכירה עד תום אורך החיים השימושיים של נכס הבסיס.

יבויות חכירה הוצגו בנפרד לרבות  בדוח על המצב הכספי נכסי זכות שימוש הוצגו בנפרד. כמו כן, התחי 

הצגה בנפרד של חלויות שוטפות. בדוח על רווח או הפסד, החברה הציגה הוצאות הפחתה של נכס זכות  

שימוש בנפרד מהוצאות ריבית בגין התחייבות חכירה. בדוח על תזרימי המזומנים, תשלומים בגין חלק  

ומים בגין חלק הריבית על התחייבות החכירה  הקרן של התחייבות החכירה סווגו כפעילות מימון ותשל 

 סווגו כפעילות שוטפת.  
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 אקסל סולושנס בע"מ 
 2019בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 : עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -   2ביאור  

 ( המשך )   יישום לראשונה של תקנים חדשים  .  ג

 

בינואר   1על סעיפים רלוונטיים מתוך הדוח על המצב הכספי ליום  IFRS 16להלן ההשפעה של יישום 

2019  . 

 2019בינואר    1  

יתרה לפני יישום  

IFRS 16 

 השפעות יישום 

IFRS 16 

לאחר השפעת  יתרה 

 היישום 

 אלפי ש"ח 

     

 12 ( 38) 50 חייבים 

 548 548 - נכסי זכויות שימוש  

 510 510 - התחייבויות חכירה 

 

 הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים:      . ד
 

דורשת מהנהלת החברה לערוך אומדנים ולהניח הנחות   IFRS  - הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם ל 

  גורמים לגבי העתיד. הנהלת החברה בוחנת את האומדנים על בסיס מתמשך בהתבסס על ניסיון העבר ועל  

נוספים, כגון הנחות סבירות בהתאם לנסיבות לגבי אירועים שיתרחשו בעתיד. התוצאות בפועל עשויות  

ההנהלה. השפעה של שינוי באומדן מוכרת בדרך של מכאן ולהבא בתקופת השינוי,  להיות שונות מאומדני 

אם השינוי משפיע על תקופה זו בלבד, או בתקופת השינוי ובתקופות עתידיות, אם השינוי משפיע גם 

 עליהן. 

, הדיווח  תקופת  בסוף  באומדנים  ודאות  לחוסר  אחרים גורמים  ושל  העתיד  לגבי הנחות  של  תיאור  להלן 

 במהלך  התחייבויות   ושל   נכסים   של   בספרים   לערכים   מהותי   תיאום   תהיה   שתוצאתם   משמעותי   סיכון   ים שקי 

 .הבאה   הדיווח   תקופת 

 

שווי מימוש נטו של המלאי נסקר בסוף כל תקופת דיווח. גורמים העשויים להשפיע על מחירי מכירה   -   מלאי 

כוללים את הדרישה הקיימת בשוק למלאי החברה, פעילות של המתחרים בשוק, טכנולוגיה עדיפה בשוק,  

 מחירי חומרי גלם ופשיטת רגל של לקוחות ושל ספקים.

 

אורך חיים שימושי מבוסס על הערכות  -  של נכסים בלתי מוחשיים ו  אורך חיים שימושי של רכוש קבוע 

ההנהלה לתקופה שבה הנכסים יפיקו הכנסות, אשר נבחנות מדי תקופה לצורך בחינת נאותות אומדנים 

רווח או  ב המוכרות אלה. שינויים בהערכות ההנהלה עשויים להוביל לשינויים מהותיים בהוצאות הפחת 

 הפסד.
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 אקסל סולושנס בע"מ 
 2019בדצמבר    31לדוחות הכספיים ליום  ביאורים  

 

 : עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  -   2ביאור  

 : )המשך(   הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים      . ד
  

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפרשים זמניים ניתנים לניכוי, שטרם נוצלו, במידה שצפוי   - מיסים נדחים  

שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום 

קורה  נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה, מ 

שינויים בהנחות אלו עשויים להביא לשינויים מהותיים בערכם בספרים של  ואסטרטגיית תכנון המס. 

 וצאות המס.המסים הנדחים ובה 

 

החברה בוחנת כל תביעה שהוגשה ובעזרת יועציה המשפטיים מגיעה למסקנה, על סמך   - תביעות משפטיות  

 ת הכספיים. ניסיון העבר שלה ושלהם, אם יש להכיר בהפרשה בדוחו 

 

מוצריה. החברה מודדת מ  חלק על  שנה  עד החברה מעניקה, בדרך כלל, אחריות של  - הפרשה לאחריות 

יות עתידיות בגין מכירות בתקופת האחריות הרלוונטית. אומדנים אלה משמשים לצורך תביעות אחר 

ההכרה בהפרשה הנצברת לאחריות. החברה עושה שימוש בניסיון העבר לגבי תביעות אחריות וכן בשינויי  

 מגמה אשר מצביעים על כך שמידע בדבר עלויות עבר שונה מתביעות עתידיות צפויות.  

 

 טבע חוץ: עסקאות במ      . ה 
 

עסקה הנקובה במטבע חוץ נרשמה בעת ההכרה לראשונה במטבע הפעילות תוך שימוש בשער החליפין 

 המידי בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ במועד העסקה. 

 בסוף כל תקופת דיווח:

 פריטים כספיים במטבע חוץ תורגמו תוך שימוש בשער החליפין המיידי בסוף תקופת הדיווח.  -

פריטים לא כספיים שנמדדים במונחי עלות היסטורית במטבע חוץ תורגמו תוך שימוש בשער חליפין   -

 במועד העסקה.

ועד מדידת פריטים לא כספיים שנמדדים בשווי הוגן במטבע חוץ תורגמו תוך שימוש בשער החליפין במ  -

 השווי ההוגן.  

)או  הכנסה  או  הוצאה , נכס של  לראשונה  ההכרה  במועד  החליפין  שער  קביעת  לצורך  העסקה  מועד 

   כספי   לא   לנכס   המתייחסים,  ההכנסה  על   כמסים   מטופלים   ואינם   הוגן   בשווי   נמדדים   שאינם (  מהם   חלק 

 החברה  שבו  המועד  הוא , מראש  תמורה  של  מתקבול  או  מתשלום  הנובעים  כספית  לא  להתחייבות  או 

 .לראשונה   אלה   ובהתחייבויות   בנכסים   הכירה 

 תשלום  לכל   העסקה   מועד   את   קבעה   החברה   מראש   תקבולים  או   מראש   תשלומים   מספר   קיימים   כאשר

 .מראש   תמורה   של   תקבול   או 
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 : עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(   -   2ביאור  
  

 הצמדה:      . ו 

נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות.   

 הלוואות צמודות למדד נמדדות בעלות מופחתת כאשר היתרה לסוף תקופת הדיווח צמודה למדד.

 

 שווי מזומנים:  .    ז 

ת להמרה בנקל לסכומים ידועים ו מזומנים נחשבות השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה, שניתנ כשווי  

  3משמעותי של שינויים בשווי, כאשר התקופה לפירעון הינה עד  של מזומנים ושחשופות לסיכון בלתי 

 חודשים ממועד הרכישה. 

ניהול המזומנים של החברה, נכללו  משיכות יתר, שעומדות לפירעון לפי דרישה ושמהוות חלק בלתי נפרד מ  

 כמרכיב של מזומנים ושווי מזומנים לצרכי הצגת הדוח על תזרימי המזומנים.

 

 מלאי:  .    ח

המלאי הוערך לפי עלות )עלויות רכישה, עלויות המרה ועלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו   

)אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל    או לפי שווי מימוש נטו הממוצע הנע,    בשיטת ולמצבו הנוכחי(  

 בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן העלויות הדרוש לביצוע המכירה(, כנמוך שבהם. 

 

 רכוש קבוע:  .    ט

 : הכרה ומדידה  .1

רכוש קבוע הוכר לראשונה לפי עלות, לרבות עלויות שניתן ליחסן במישרין לרכישת רכוש קבוע   

ולהבאתו למיקום ולמצב הדרושים לצורך פעולתו. העלות של פריט רכוש קבוע היא הסכום שווה  

 הערך למחיר במזומן במועד ההכרה.  

כוי פחת נצבר ובניכוי הפסדים בתקופות שלאחר ההכרה לראשונה, הרכוש הקבוע מוצג לפי עלות בני  

 שנצברו לירידת ערך, אם קיימים.

 

 תקופת הפחת ושיטת פחת:   .2

החברה הפחיתה בנפרד כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות של   

הפריט. הוצאות הפחת לכל תקופה הוכרו ברווח או הפסד, אלא אם הן נכללו בערך בספרים של נכס 

 אחר. 

להקצאת סכום בר הפחת של הרכוש קבוע באופן שיטתי על פני אורך החיים השימושיים שלו,   

החברה השתמשה בשיטת פחת אשר משקפת את התבנית שבה היא חזויה לצרוך את  ההטבות 

 (.7הכלכליות העתידיות של הנכס )ראה ביאור  

פחת בה נעשה שימוש של  החברה סוקרת את ערך השייר, את אורך החיים השימושיים ואת שיטת ה  

 . שינויים מטופלים כשינוי באומדן חשבונאי.שנה פריט רכוש קבוע לפחות כל סוף  
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 : עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(   -   2ביאור  

 : רכוש קבוע )המשך(  .    ט

 עלויות עוקבות:  .3

הכירה בערך בספרים של פריט רכוש קבוע עלויות תחזוקה שוטפות של הפריט. עלויות החברה לא  

 אלה הוכרו ברווח או בהפסד בעת התהוותן. 

החברה הכירה בעלות של החלפת חלקים של פריטי רכוש קבוע מסוימים כחלק מהערך בספרים של  

ו הפריט וכן הערך בספרים פריט רכוש קבוע, כאשר צפוי שתתקבלנה הטבות כלכליות עתידיות מאות 

 של הפריט המוחלף נגרע.

 

 נכסים בלתי מוחשיים:  .    י 

 : הכרה ומדידה .1

במישרין לרכישת הנכס  נכס בלתי מוחשי הוכר לראשונה לפי עלות לרבות עלויות שניתן לייחסן 

הבלתי מוחשי. העלות של נכס בלתי מוחשי היא סכום שווה הערך למחיר במזומן במועד ההכרה.  

יציאה בגין פריט בלתי מוחשי, שהוכרה לראשונה כהוצאה, לא תוכר כחלק מהעלות של נכס בלתי 

 התנאים הבאים:  מוחשי במועד מאוחר יותר. נכס בלתי מוחשי הנובע מפיתוח הוכר רק אם התקיימו

ניתן להוכיח היתכנות טכנית של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או   -

 למכירה;

 בכוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו;  -

 ביכולת החברה להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; -

הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות  ביכולת החברה להוכיח את האופן שבו הנכס  -

 צפויות; 

קיימים משאבים טכניים, פיננסיים ואחרים זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס הבלתי  -

 מוחשי או למכירתו; וכן 

 ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו. -

 

לויות שניתן לייחס במישרין אשר הכרחיות ִליצֹור, לייצר  הכרה לראשונה כאמור היא בהתאם לע 

 ולהכין את הנכס על מנת שיוכל לפעול באופן שהתכוונה החברה.

בתקופות שלאחר ההכרה לראשונה: נכס בלתי מוחשי, למעט נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים  

ים מירידת ערך שנצברו;  שימושיים בלתי מוגדר, מוצג לפי עלות בניכוי הפחתה שנצברה ובניכוי הפסד

נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר מוצג לפי עלות בניכוי הפסדים מירידת ערך  

 שנצברו ואינו מופחת. 
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 )המשך(:   עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2ביאור  
 
 : )המשך(   נכסים בלתי מוחשיים  .    י 

 :תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה .2

החברה מעריכה לגבי כל נכס בלתי מוחשי אם אורך החיים השימושיים שלו הוא מוגדר או בלתי  

מוגדר )כלומר, בהתבסס על ניתוח של כל הגורמים הרלוונטיים, אין הגבלה נראית לעין של התקופה  

ומנים חיוביים נטו לחברה(. החברה בוחנת מידי תקופה אם ניתן  שבה הנכס חזוי להפיק תזרימי מז

 לתמוך בהערכה כי אורך החיים השימושיים של הנכס הוא בלתי מוגדר. 

להקצאה באופן שיטתי של הסכום בר הפחת של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר   

פחתה אשר משקפת את התבנית על פני אורך החיים השימושיים שלו, החברה השתמשה בשיטת ה

שבה היא חזויה לצרוך את ההטבות הכלכליות מהנכס. הוצאות ההפחתה לכל תקופה הוכרו ברווח  

 או הפסד. 

 

החברה סוקרת את אורך החיים השימושיים ואת שיטת ההפחתה בה נעשה שימוש לפחות כל סוף  . 3

נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי כשינוי באומדן חשבונאי.  . שינויים מטופלים שנה 

 מוגדר אינו מופחת.
 

 מידע נוסף:     

 להלן. ' יג 2ראה ביאור    - לעניין ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים   

 

 : חכירות  .    יא 

 :כללי  .1

 : 2018בדצמבר    31הטיפול החשבונאי עד ליום   

חכירות המעבירות באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס, ללא קשר   

להעברת הזכות הקניינית בסופו של ההסדר, סווגו כחכירות מימוניות. כל החכירות האחרות סווגו  

 כחכירות תפעוליות.

  

 : 2019בינואר    1הטיפול החשבונאי החל מיום   

חכירה אם חוזה הוא חכירה, או אם הוא כולל חכירה, על ידי החברה קובעת במועד ההתקשרות ב  

בחינה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן עבור תמורה.  

 החברה מעריכה מחדש את קיומה של חכירה רק כאשר חל שינוי בתנאי החוזה.

יטול, בהתחשב גם החברה קבעה את תקופת החכירה כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לב  

בתקופות המכוסות על ידי אופציות להאריך )או לבטל( את תקופת החכירה, כאשר ודאי באופן  

 סביר  שהחוכר יממש )לא יממש( את האופציה. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:   -   2ביאור  
 

 : )המשך(   חכירות  .    יא 

 החברה כחוכרת .2

 : 2018בדצמבר    31הטיפול החשבונאי עד ליום   

 תפעולית  חכירה 

החברה הכירה בתשלומי חכירה בגין חכירה תפעולית כהוצאה על בסיס קו ישר לאורך תקופת  

כוללת את תקופת האופציה הקיימת לחוכר שבמועד ההתקשרות בחכירה ודאי באופן ה החכירה ) 

 שתמומש(.סביר  

סכומים ששילמה החברה מראש בגין חכירה תפעולית, מסווגים בדוח על המצב הכספי במסגרת 

 סעיף חייבים ויתרות חובה לא שוטפים ומופחתים לפי שיטת הקו הישר לאורך תקופת החכירה.

 

 

 הטיפול   החשבונאי   החל  מיום  1  בינואר   2019:     
 

 על   בדוח   הכירה   החברה (  חוכר   הוא   הנרכש   שבו   העסקים   צירוף   במועד )או    החכירה   תחילת   במועד  

 .החכירות  כל   בגין   חכירה   ובהתחייבות   שימוש   זכות   בנכס   הכספי   המצב 

 מחדש  מעריכה   החברה ,  עוקבות   בתקופות   (, 1) ' יא2בביאור    כאמור קבעה את תקופת החכירה    החברה  

  בהתקיים   החכירה   את (  לבטל )או    להאריך   אופציה (  תממש   לא   או )   תממש   שהיא   סביר   באופן   ודאי   אם 

 ההחלטה  על  משפיע   ואשר   החברה   בשליטת   הנמצא ,  בנסיבות   משמעותי   שינוי   או   משמעותי   אירוע 

 .שהתקבלה   המקורית 

מדדה במועד תחילת החכירה את התחייבות החכירה בגובה הערך הנוכחי של תשלומי  החברה  

, מהוונים בשיעור הריבית הגלום בחכירה, אלא אם שיעור  מועד  באותו החכירה שאינם משולמים 

יעור הריבית התוספתי הנומינלי של החברה באותו  לפי ש   מדדה זה לא ניתן לקביעה בנקל ואז היא  

רה שאינם משולמים במועד תחילת החכירה כוללים תשלומים קבועים )לרבות מועד. תשלומי החכי

תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, תוך שימוש במדד   ;תשלומים קבועים במהותם( 

וכן תשלומי קנסות לביטול החכירה, אם תקופת  ;הקיים או בשער הקיים במועד תחילת החכירה 

 ל את החכירה על ידי החברה.החכירה משקפת מימוש אופציה לבט 

זכות שימוש נמדד במועד תחילת החכירה בעלות, המורכבת מסכום המדידה לראשונה של  נכס  

עלויות ישירות    ;לפניו   או מועד    אותו ב   שבוצעו התחייבות החכירה, בתוספת תשלומי חכירה כלשהם  

 ראשוניות כלשהן שהתהוו. 

 לשקף   מנת   על   בספרים   הערך   הגדלת   ידי   על  נמדדה   החכירה   התחייבות ,  החכירה   תחילת   מועד   לאחר  

 ; שבוצעו   החכירה  תשלומי   את   לשקף   מנת   על   בספרים   הערך   הקטנת ;  החכירה   התחייבות   על   ריבית 

  ;שינויי חכירה שאינם מטופלים כחכירה נפרדת   ;החכירה   התחייבות   של   מחדש   מדידה   בגין   התאמות 

 וכן התאמות שמטרתן לשקף תשלומי חכירה קבועים במהותם מעודכנים.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:   -   2ביאור  

 

 : )המשך(   חכירות  .    יא 

 

 )המשך(  החברה כחוכרת  . 2
 
 

 : )המשך(   2019  בינואר   1  מיום החל   החשבונאי   הטיפול  

כאשר חל שינוי בתקופת החכירה או בהערכה לגבי מימוש אופציה לרכוש את נכס הבסיס, החברה   

מדדה מחדש את ההתחייבות בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכירה המעודכנים, על ידי שימוש  

 בשיעור היוון מעודכן  למועד השינוי. 

ם שנבע משינוי במדד או בשער המשמש לקביעתם, או כאשר חל שינוי בתשלומי חכירה עתידיי  

בסכומים החזויים להיות משולמים בהתאם לערבות לערך שייר, החברה מדדה מחדש את  

ההתחייבות בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכירה המעודכנים, מהוונים בשיעור ההיוון  

 המקורי, למעט כאשר השינוי נובע משינוי בשיעורי ריבית משתנים.

החברה הכירה בסכומי מדידה מחדש של התחייבות החכירה כתיאום ליתרת נכס זכות השימוש,   

עד איפוס יתרה קיימת. אם חל קיטון נוסף בהתחייבות, החברה הכירה בסכום המדידה מחדש  

 ברווח או הפסד.

החברה הכירה ברווח או הפסד בריבית שנצברה על התחייבות החכירה וכן בתשלומי חכירה   

משתנים שלא נכללו במדידת התחייבות החכירה בתקופה שבה אירע האירוע או התנאי שהפעיל  

 אותם, אלא אם כן עלויות אלו נכללו בערך בספרים של נכס אחר.

לאחר מועד תחילת החכירה, החברה מדדה את נכס זכות השימוש בעלותו, בניכוי פחת והפסדים   

התאמה בגין מדידה מחדש כלשהי של התחייבות החכירה מירידת ערך כלשהם שנצברו, ולרבות 

 כאמור לעיל.

החל ממועד תחילת החכירה, בעת הפחתת נכס זכות השימוש החברה יישמה את דרישות הפחת   

לגבי רכוש קבוע בכפוף לאמור להלן. החברה מפחיתה את נכס זכות השימוש על פני התקופה  

 .השימושיים של נכס זכות השימוש הקצרה מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים  

בדוח על המצב הכספי נכסי זכות שימוש הוצגו בנפרד. כמו כן, התחייבויות חכירה הוצגו בנפרד.   

בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, החברה הציגה הוצאות הפחתה של נכס זכות שימוש  

ומנים, תשלומים בגין חלק  בנפרד מהוצאות ריבית בגין התחייבות חכירה. בדוח על תזרימי המז 

 . שוטפת כירה סווגו כפעילות של התחייבות הח   הקרן וחלק הריבית 

 תשלומי חכירה ששולמו במועד תחילת החכירה או לפניו סווגו כפעילות השקעה.  
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 החשבונאית )המשך(: עיקרי המדיניות    -   2ביאור  

 מכשירים פיננסיים:        . ב י 

 נכסים פיננסיים:  .1

נכס פיננסי הוכר כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר תוך שימוש בחשבונאות   

 מועד קשירת העסקה. 

פיננסיים סווגו לאחת מקבוצות המדידה להלן על בסיס המודל העסקי של החברה לניהול   נכסים

הנכסים הפיננסיים ועל בסיס מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. הסיווג הוא לנכס 

הפיננסי בשלמותו, ללא הפרדה של נגזרים משובצים.  סיווג מחדש בין קבוצות המדידה לאחר 

ונה אינו אפשרי, אלא אם החברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים  ההכרה לראש

פיננסיים. במקרה של שינוי המודל העסקי נכסים פיננסיים מסווגים מחדש בתחילת תקופת הדיווח  

 הראשונה שלאחר השינוי במודל העסקי. 

  מכשירי חוב בעלות מופחתת 

חזקה על מנת לגבות את תזרימי המזומנים  מכשירי חוב, שמוחזקים בהתאם למודל עסקי שמטרתו ה

החוזיים ושהתנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם  

תשלומי קרן וריבית בלבד, נמדדו לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שיוחסו במישרין,  

לראשונה, נכסים אלה נמדדו למעט לקוחות שנמדדו לראשונה במחיר העסקה שלהם. לאחר ההכרה  

בעלות מופחתת. הכנסות ריבית לפי שיטת הריבית האפקטיבית הוכרו לפי הערך בספרים ברוטו של  

הנכס הפיננסי )כלומר לפני ניכוי ההפרשה לירידת ערך(, למעט עבור נכסים פיננסיים פגומים עקב  

הנכס הפיננסי )כלומר לאחר סיכון אשראי, לגביהם הכנסות ריבית הוכרו לפי העלות המופחתת של 

 ניכוי ההפרשה לירידת ערך(. 

 מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 

 מכשירי חוב, שמוחזקים בהתאם למודל עסקי שמטרתו מושגת הן באמצעות גביית תזרימי

 המזומנים החוזיים והן באמצעות מכירה ושהתנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים

 מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית בלבד, נמדדו לראשונה בשווי הוגן בתוספת

 עלויות עסקה שיוחסו  במישרין. לאחר ההכרה לראשונה, שינויים בשווי ההוגן של נכסים אלה הוכרו 

 ברווח כולל אחר ונצברו בקרן הון  בגין מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, למעט סכומים

 .שהוכרו ברווח או הפסד כאילו הנכס נמדד בעלות מופחתת

 

 פיננסיות: התחייבויות   .2

 התחייבות פיננסית הוכרה כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר.  

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת, נמדדו לראשונה בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה   

שניתן לייחסן במישרין. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות אלו נמדדו בעלותן המופחתת בהתאם 

 לשיטת הריבית האפקטיבית. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -   2ביאור  

 : )המשך(   מכשירים פיננסיים        . ב י 

 : חזויים   אשראי   הפסדי  .3

החברה מדדה הפסדי אשראי בסכום הפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר בגין לקוחות, בגין 

  ההכרה לראשונה  מכשירים פיננסיים אחרים שסיכון האשראי שלהם עלה באופן משמעותי ממועד 

אי הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר הם הפסדי האשר   בגין נכסים בגין חוזים עם לקוחות.  ו 

 החזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים במהלך אורך החיים החזוי של המכשיר.

חודשים בגין המכשירים   12החברה מדדה הפסדי אשראי בסכום הפסדי האשראי החזויים בתקופת 

הפיננסיים שסיכון האשראי שלהם לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה, למעט לקוחות. 

חודשים הם החלק מהפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר   12זויים בתקופת  הפסדי אשראי ח 

  12אשר מייצג את הפסדי האשראי החזויים הנובעים מאירועי כשל במכשיר, שהם אפשריים בתוך 

 חודשים לאחר תקופת הדיווח.

באופן משמעותי בסוף כל תקופת דיווח החברה מעריכה אם סיכון האשראי של מכשיר פיננסי עלה 

ממועד ההכרה לראשונה על ידי השוואת הסיכון להתרחשות כשל במועד הדיווח לסיכון להתרחשות 

כאשר צפוי שהחייב לא ישלם רה מחשיבה אירוע כשל כמתרחש כשל במועד ההכרה לראשונה. החב 

יר וניתן  את מלוא החוב לחברה. לשם הערכה כאמור, החברה מביאה בחשבון מידע )כמותי ואיכותי( סב 

לביסוס, לרבות ניסיון עבר ומידע צופה פני עתיד שניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים. בין  

 היתר, החברה מתחשבת במידע להלן:

 דירוגי אשראי פנימיים וחיצוניים;  – 

 בגין מכשיר פיננסי מסוים או בגין    דדי שוק חיצוניים של סיכון אשראי שינויים משמעותיים במ  – 

 

 מכשירים פיננסיים דומים עם אותו אורך חיים חזוי; 

שינויים בפועל או חזויים בעלי השפעה שלילית על התנאים העסקיים, הפיננסיים או הכלכליים  – 

)כגון עלייה בשיעורי הריבית או עלייה משמעותית בשיעורי האבטלה( או על הסביבה הפיקוחית, 

דה בביקוש למוצר המכירה של החייב מאחר שחל הכלכלית או הטכנולוגית של החייב )כגון ירי 

שינוי כיוון בטכנולוגיה( אשר חזויים לגרום לשינוי משמעותי ביכולת של החייב לקיים את 

 מחויבויות החוב שלו; 

 שינוי משמעותי בפועל או חזוי בתוצאות התפעוליות של החייב;  – 

 של אותו חייב;    עלייה משמעותית בסיכון האשראי של מכשירים פיננסיים אחרים  – 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -   2ביאור  

 : מכשירים פיננסיים )המשך(        . ב י 

 : )המשך(   חזויים   אשראי   הפסדי  . 3

 

כמו כן, החברה מניחה שסיכון האשראי של מכשיר פיננסי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה  

לראשונה, אם החברה קבעה בסוף תקופת הדיווח שהמכשיר הפיננסי הוא בעל סיכון אשראי נמוך,  

כלומר למכשיר הפיננסי יש סיכון נמוך לכשל, ללווה יש יכולת חזקה לקיים את מחויבויות תזרימי  

ומנים החוזיים שלו בתקופה הקרובה ושינויים בעלי השפעה שלילית בתנאים הכלכליים והעסקיים  המז 

 בתקופה הארוכה יותר לא יגרמו בהכרח לירידה ביכולת של הלווה לקיים את אותן מחויבויות.  

בסוף כל תקופת דיווח החברה מעריכה אם נכס נפגם עקב סיכון אשראי, כלומר אם התרחש אירוע 

השפעה מזיקה על תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס שנאמדו. ראיות לכך שנכס הוא פגום    שיש לו 

 כוללות נתונים ניתנים לצפייה לגבי האירועים הבאים:

 קושי פיננסי משמעותי של החייב;  – 

 הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או פיגור בתשלומים; – 

נסיבות הכלכליות המתייחסות לקשיים  הענקת ויתור שהחברה לא הייתה שוקלת, אלמלא ה  – 

 פיננסיים של החייב;

 צפוי שהחייב ייכנס לפשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי אחר; או – 

 היעלמות שוק פעיל לנכס הפיננסי עקב קשיים פיננסיים. – 

 

החברה מוחקת את הערך בספרים ברוטו של נכס פיננסי, בשלמותו או בחלקו, כאשר לחברה אין ציפייה  

 .ירה להשבה של הנכס, למשל כאשר החייב נכנס להליך של כינוס נכסים או של פשיטת רגל סב 

 

 הפרשות:   . ג י 

החברה הכירה בהפרשות בדוחות הכספיים כאשר קיימת לחברה מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(  

כלכליות כדי לסלקה כתוצאה מאירועי העבר, צפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות 

וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכומה. הסכום שהוכר כהפרשה הינו האומדן הטוב ביותר של הוצאה  

מהותית, סכום   היא כאשר ההשפעה של ערך הזמן    הנדרשת לסילוק המחויבות בהווה בסוף תקופת הדיווח.

 ק המחויבות. הנוכחי של ההוצאות החזויות שתידרשנה לסילו   ההפרשה נמדד לפי הערך 

התוצאתי המתאים כאשר החברה נושאת בהם  הסעיףהקטנת הפרשה מוכרת ברווח או הפסד כהקטנת  

 , כמאוחר מביניהם.סיומה בפועל או במועד  
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -   2ביאור  

 בהכנסה: הכרה   . ד י 

 "(:IFRS 15"   - "הכנסות מחוזים עם לקוחות" )להלן    15תקן דיווח כספי בינלאומי   

 הכנסה תוכר תוך יישום מודל בן חמישה שלבים, הכוללים:  , IFRS 15בהתאם להוראות  

 זיהוי החוזה עם הלקוח.  -   1שלב   

להעביר ללקוח סחורות או במועד ההתקשרות בחוזה, זיהוי כמחויבויות ביצוע נפרדות הבטחות  -  2שלב  

 שירותים מובחנים.

קביעת מחיר העסקה לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת הסחורות   -   3שלב   

 או השירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים.

 ה. הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע נפרדות שזוהו בחוז   -   4שלב   

הכרה בהכנסה כאשר )או ככל ש( החברה מקיימת את מחויבויות הביצוע בנקודת זמן )או לאורך  -  5שלב  

 זמן( על ידי העברת השליטה על הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח.

כולל דרישות הצגה וגילוי נרחבות לעניין המהות, הסכום, העיתוי ואי הוודאות הכרוכים   IFRS 15בנוסף,  

 ה בהכנסה.בהכר 

 

   IFRS 15-תיאור המדיניות החשבונאית לגבי הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות בהתאם ל  

החברה מכירה בהכנסה מחוזים עם לקוחות, כמפורט להלן, במועד העברת השליטה על סחורה או על שירות  

עבור אותה  ללקוח ומודדת את ההכנסה בסכום המייצג את התמורה שהחברה מצפה להיות זכאית לה 

 סחורה או אותו שירות.

 קשורים:   ם ושירותי   טלקום מכירת מוצרי 

,  ומספקת שירותי תחזוקה  בישראל  תקשורת ללקוחות  הטלקום  פעילות  בתחום  ם מוצרי  מוכרת החברה 

מחויבויות   ו/או המוצרים בידי הלקוחות.    התוכנה   מצויות /או    ת ו מותקנ   שבה   התקופה  לכל   ואחריות   תמיכה 

. החברה מקצה את התמורה באופן יחסי בין המוצרים ים ומתן שירות   ם הביצוע של החברה הן מכירת מוצרי 

הקשורים על בסיס מחירי המכירה הנפרדים שלהם , תמיכה ואחריות  שניתנו   ובין שירותי התחזוקה   שנמכרו 

 .לקוחות  עם   הסכמים בהתבסס על    וכן שנקבעו בהתבסס על מחירון החברה  

במועד החברה מכירה בהכנסה ממכירת המוצרים בנקודת הזמן שבה מועברת השליטה במוצר ללקוח: 

לאורך זמן על בסיס קו ישר  , תמיכה ואחריות החברה מכירה בהכנסה משירותי התחזוקה . המוצר  מסירת 

 .לאורך תקופת השירות 
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 9201בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -   2ביאור  

 : )המשך(   הכרה בהכנסה  . ד י 

 )המשך(   IFRS 15-לקוחות בהתאם ל תיאור המדיניות החשבונאית לגבי הכרה בהכנסה מחוזים עם   
 

ויכולה להגיע לעד תנאי תשלום של  תנאי התשלום הטיפוסיים של הלקוחות הינם בהתאם למקובל בענף 

. החברה מכירה בהתחייבות בגין חוזה עבור שירותי התחזוקה בסכום התמורה ששולמה וטרם   120שוטף + 

פעות של רכיב מימון משמעותי, מכיוון  הוכרה כהכנסה. החברה אינה מתאימה את התמורה בגין הש 

 שהתקופה ממועד קבלת התמורה ועד המועד שבו החברה מספקת את השירות קצרה משנה.

החברה מספקת ללקוחות אחריות על המוצרים מכוח חוק או בהתאם למקובל בענף. אחריות זו אינה 

  . ביצוע נפרדת מעניקה ללקוח שירות נוסף, ולכן היא אינה מטופלת כמחויבות  

 

 : רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים   ירידת ערך  . טו 

כאשר ישנם סימנים כתוצאה    מוחשיים   בלתי   ונכסים החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך של רכוש קבוע   

ללא קשר  השבה. - מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת

אם קיימים סימנים לירידת ערך, החברה בוחנת אחת לשנה ירידת ערך של של נכסים בלתי מוחשיים שאינם 

- של הנכסים הלא פיננסים עולה על סכום בר   במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים זמינים עדיין לשימוש.  

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן  - ההשבה שלהם, סכום בר - ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר 

בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור  

פציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים  ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הס 

 ם שאליה שייך הנכס. ההשבה עבור היחידה מניבת המזומני- נקבע סכום בר 

לרווח או הפסד. הפסד מירידת ערך של נכס, למעט  פים נזק הפסדים מירידת ערך וביטולם או הקטנתם 

ההשבה של הנכס מהמועד - ששימשו בקביעת סכום בר מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים 

ך מבין סכום ירידת הערך של הנכס  בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת ערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמו 

ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי עלות, ביטול - שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או סכום בר 

 הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח(   2019בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -   2ביאור  

 מסים על הכנסה:    . ז ט 

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לדוח רווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות    

 לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.  
 

 מסים שוטפים .1

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם   

הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין  הושלמה למעשה, עד לתאריך 

 שנים קודמות. 
 

 מסים נדחים .  2

    מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין  

 הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס. 
 

ר הנכס ימומש או ההתחייבות  יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאש 

 תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.  
 

בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים. במקביל,  

דיווח ובמידה שניצולם  הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך 

 צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים. כל הפחתה והכרה כאמור נזקפות לסעיף מסים על הכנסה.
 

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת  

 והמסים הנדחים מתייחסים לאותה לאותה רשות מס.
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח(   2019בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 לקוחות:    -   3ביאור  
 

 הרכב:  .א 

 
 

לחברה קיים הסכם לניכיון חובות של לקוחות )פקטורינג( עם תאגיד בנקאי, במסגרתו נקבע כי החברה   .ב 

בגין    15%מיליון ש"ח. יתרת התמורה בשיעור    15מסכום החשבוניות במסגרת של עד    85%רשאית לנכות  

 אותן חשבוניות משולמת לחברה בעת התשלום בפועל על ידי הלקוח. 

סכם נוסף לניכיון חובות של לקוחות )פקטורינג( עם תאגיד חוץ בנקאי, במסגרתו נקבע כי לחברה קיים ה 

מסכום החשבוניות עבור לקוחות מסוימים )שאינם בתחולת הסכם הפקטורינג    80%החברה רשאית לנכות  

בגין אותן חשבוניות משולמת לחברה בעת התשלום  20%עם התאגיד הבנקאי(. יתרת התמורה בשיעור 

 ל על ידי הלקוח.בפוע 

בברוטו, מכיוון שהחברה לא העבירה   2019ביוני  30הסכמי הניכיון כאמור הוצגו בדוחות הכספיים ליום 

את כל הסיכונים וההטבות שנבעו מהלקוחות שנוכו. היא המשיכה להכיר באותם לקוחות במלואם בדוח 

ההעברה הוצגו תחת סעיף  על המצב הכספי, ובהתאם, המזומנים שהתקבלו מהתאגיד הפיננסי תמורת 

 אשראי מתאגיד בנקאי ומתאגיד שאינו בנקאי. 

חברה לייצוא חקלאי  אגרקסקו פורסם פסק דין של בית המשפט העליון בנושא חברת  2018מאי  בחודש 

בע"מ )"פסק הדין"(. פסק הדין קובע מבחנים בסוגיה האם הסכמי הניכיון מהווים המחאה על דרך המכר 

)בעטיה יתרות הלקוחות יגרעו מהדוחות הכספיים( או המחאה על דרך השעבוד )בעטיה הלקוחות לא 

בפברואר,    16לאור פסק הדין, ביום  יגרעו מהדוחות הכספיים, אלא תוכר התחייבות כלפי התאגיד הבנקאי(.  

קיבלה החברה חוות דעת משפטית אשר  בחנה מחדש את הסכם הניכיון מול התאגיד הבנקאי  2020

עומד בקריטריונים של פסק הדין כאמור, לסיווג   הבנקאי הסדר הניכיון מול התאגיד והגיעה למסקנה כי 

בהסכם הניכיון מול התאגיד הבנקאי  עסקאות הניכיון כהמחאה על דרך המכר, ובשל כך היא רואה 

,  2019 בדצמבר  31כעסקאות של המחאה על דרך המכר, ובהתאם תציג את יתרת חובות הלקוחות ליום 

 בקיזוז מהניכיונות שבוצעו.  

  אלפי 2,351 של עסקאות ניכיון לקוחות, שטרם נגבו, הינו  2018- ו  2019 בדצמבר  31היקף העסקאות ליום 

 .תאמה בה   "ח ש   אלפי   0"ח ו  ש 

 

 . 21 ביאורנוספים ראה  לפרטים .ג 
   

 

 

 בדצמבר   31ליום   
 2019 2018 

   
 8,099 6,701  חובות פתוחים

 1,227 400 המחאות לגבייה

 - ( 23) בניכוי הפרשה לחובות מסופקים 

 - ( 2,351) פקטורינג עסקאות  בניכוי
   

 9,326 4,727 סה"כ 
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח(   9201בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 
 
 
 
 

 חייבים ויתרות חובה:   -   4ביאור  
  בדצמבר   31ליום  

2018  2019  
    

 מוסף ערך   מס  356  -

 הוצאות מראש  62  199

 הכנסות לקבל 95  45

 חייבים שונים 68  69

 סה"כ  581  313

   
 . 21 ביאור   ראה לפרטים נוספים    

 
 
 
 

 מלאי:   -   5ביאור  
  בדצמבר   31ליום  

2018  2019  
    

 מלאי מכשירים וחלקי חילוף 1,757  1,783

 מלאי בדרך 1,714  860

 סה"כ   3,471  2,643

 
 
 

   (: כחוכרת )החברה    חכירות   -   6ביאור  
 
 
 חכירה   פעילויות   לגבי   מידע  . א

שנים. חלק מחוזי החכירה של החברה כוללים תשלומי חכירה  3 -כהחברה חוכרת צי רכבים למשך 

 משתנים הצמודים למדד המחירים לצרכן.

בחכירת מבנה  אקסל, התקשרה 2018בדצמבר  17מתשלום דמי הניהול של החברה לאקסל, ביום  כחלק

  בדמי  החברה  של"ח )חלקה  שאלפי    11  -כקבועים בסכום של    חודשייםתמורת תשלומי חכירה    שנהלמשך  

בתמורה לתשלומי חכירה קבועים    נוספת  בשנהלהארכת תקופת החכירה    אופציה(. החוזה כולל  השכירות

 בתקופת ההארכה. לחודשאלפי ש"ח  11-ככום של בס
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח(   2019בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 

 :  )המשך(   ( כחוכרת )החברה    חכירות   -   6ביאור  
 

 שימוש   זכות   נכסי   לגבי   מידע  . ב 

 שימוש   זכויות  

 הכל - סך  רכב   כלי  משרד  

    

 389 262 127 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  - פחת
    

 404 277 127 2019  בדצמבר   31יתרה ליום  

 

 אלפי ש"ח.  275הוא    2019סך התוספות לנכסי זכות שימוש במהלך שנת  

 

 חכירות   לגבי   נוסף   כמותי   מידע  . ג

  שהסתיימה   לשנה  
 ביום 

 2019בדצמבר    31
 "ח ש   אלפי 

  

 15   חכירה התחייבויות בגין ריבית  הוצאות

 348 חכירות עבור ששולם  המזומנים תזרים סך
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 אקסל סולושנס בע"מ  

 )באלפי ש"ח(   9201בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

 רכוש קבוע, נטו:   -   7ביאור  
 
 : השנה הרכב ותנועה במהלך   . א 

  
 מדפסות 

נלווה    ציוד 
 למדפסות  

 
 מחשבים 

 
      סה"כ 

     עלות 

 - - - - 2018  בינואר   1  ליום   יתרה 

 307 31 20 256 רכישות

 307 31 20 256 2018בדצמבר    31יתרה ליום  

     

     פחת שנצבר 

 - - - - 2018  בינואר   1  ליום   יתרה 

 53 6 4 43 פחת

     
 53 6 4 43 2018בדצמבר    31יתרה ליום  

     

     

     עלות 
 307 31 20 256 2019  בינואר   1  ליום   יתרה 

 51 8 5 38 רכישות

 358 39 25 294 2019בדצמבר    31יתרה ליום  

     

     פחת שנצבר 

 53 6 4 43 2019  בינואר   1  ליום   יתרה 
 99 11 10 78 פחת

     
 152 17 14 121 2019בדצמבר    31יתרה ליום  

     
     

 206 22 11 173 2019בדצמבר    31עלות מופחתת ליום  
     

     
 254 25 16 213 2018בדצמבר    31עלות מופחתת ליום  

     
     
 .  שיטת הפחת ששימשה את החברה להפחתת הרכוש קבוע הינה שיטת הקו הישר  . ב 

  הינו  המחשבים  של  הפחת  ושיעור , לשנה  40%הינו  והציוד הנלווה למדפסות  המדפסות  של  הפחת  שיעור 

 . לשנה   33%

שהגיע   מידעוזאת עקב  20% - ל  40% - מ  המדפסותשונה שיעור הפחת השנתי של  2019 יוליהחל מחודש  . ג 

הוצאות    קטנו   , 2019  לשנת   השני   בחציון . בשל כך,  במדפסות   הצפוי לגבי משך השימוש    המדפסות מהיצרן של  

  . "ח ש אלפי    36  - בכ   המדפסות הפחת בגין  
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח(   2019בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 
 ים: י נכסים בלתי מוחש   -   8ביאור  

 

 

 
 

 

אקטיבציות  ל אתר    פיתוח  
 נורטון )א( 

 
 בית חכם 

  לפעילות   שרת   פיתוח 
 )ב(   נורטון 

  ממשק   פיתוח 
 )ג(   נורטון 

  בשיטת   נתב  פיתוח 
 )ד(   אופטי   סיב 

  נלווה   מוצר   פיתוח 
 )ה(   לנתב 

 
 סה"כ 

        
        עלות 

 - - - - - - - 2018 בינואר   1 ליום   יתרה 

 170 - - - - 16 154 רכישות

 170 - - - - 16 154 2018בדצמבר   31יתרה ליום 

        

        פחת שנצבר 

 - - - - - - - 2018 בינואר   1 ליום   יתרה 

 55 - - - - 4 51 פחת

 55 - - - - 4 51 2018בדצמבר   31יתרה ליום 

        

        עלות 

 170 - - - - 16 154 2019 בינואר   1 ליום   יתרה 

 1,661 217 864 120 460 - - רכישות

 1,831 217 864 120 460 16 154 2019בדצמבר   31יתרה ליום 

        

        פחת שנצבר 

 55 - - - - 4 51 2019 בינואר   1 ליום   יתרה 

 208 - - - 152 5 51 פחת

 263 - - - 152 9 102 2019בדצמבר   31יתרה ליום 

        

 1,568 217 864 120 308 7 52 2019בדצמבר    31עלות מופחתת ליום  
        

 115 - - - - 12 103 2018בדצמבר    31עלות מופחתת ליום  
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 אקסל סולושנס בע"מ  
 )באלפי ש"ח(   2019בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 
 

 ים )המשך(: י נכסים בלתי מוחש   -   8ביאור  
 

 : נוספים   פרטים 

 

 מלא. e-commerceהחברה פיתחה אתר אינטרנט אשר מהווה שרת אקטיבציות ללקוחות ריטייל ואתר  .א

מול   הלקוחלאקטיבציה של  מלקוחותיה אחד שלמערכות הבנוסף, החברה פיתחה שרת אינטגרציה מול 

 ים"(.  י"נכסים בלתי מוחש -הרישונות של סימנטק  )להלן שירות 

. השרת  ריטייללתפעול ואקטיבציה של לקוחות  Nortonהחברה פיתחה שרת אינטגרציה מול מערכות  .ב

שנים. החברה החלה למכור את  שלוש  של מוערכת לתקופהוצפוי לשמש את החברה  2019- הוקם ב

 ולהפחית את הנכס. 2019-השירות ב 

מול שירות   הלקוחלאקטיבציה של לקוח אחר שלה  של מערכות ההחברה פיתחה שרת אינטגרציה מול  .ג

  חמש  של   מוערכת  לתקופהוצפוי לשמש את החברה    2019-ב   הושלם  השרת  פיתוחהרישונות של סימנטק.  

  .שנים

נתב לשירות הסיבים האופטים של    פיתוח  2019  בשנת  השלימה,  SagemComבשיתוף עם חברת    החברה, .ד

חמש שנים. החברה החלה למכור    של   מוערכת  לתקופהסלקום. הפיתוח של הנתב צפוי לשמש את החברה  

 . 2020-את הנתבים ב

יתוח  . הפ2020החברה מפתחת מוצר נלווה לנתב עבור פתרון אבטחה שצפוי להיות מושק בסוף  .ה

 .טרםהושלם

  הוצאות הוכרו בסעיף    נורטון  לפעילות  שרת  פיתוחאקטיבציות נורטון ול  אתר  פיתוחהוצאות הפחתה של   .ו

ברווח   ההכנסות עלותברווח או הפסד. הוצאות הפחתה של נכס בית חכם הוכרו בסעיף  ושיווק  מכירה

 או הפסד.
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 אקסל  סולושנס בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31  בדצמבר  2019  )באלפי ש"ח( 

 

 : והלוואה מצד קשור   מתאגיד בנקאי   קצר   לזמן   אשראי   -   9ביאור  

 הרכב:  . א 

 
 שיעור 
 ריבית  

 
 בדצמבר   31ליום  

 2018 2019 נקוב  

    
    

 2,002 - 3.1% הלוואות לזמן קצר 

 - 1,789 ריבית ללא קשורה  מחברה הלוואה

 
 :פירוט . ב 

  של  בסך בנקאי מתאגיד הלוואה החברה קיבלה, 2018 דצמבר חודש במהלך - לזמן קצר הלוואה  .1

 .  לשנה 3.1% של ריבית נושאת  הלוואהה  . לפי ש"חא 2,000

 . 2019 ינואר חודש במהלך  בגינה שנצברה  והריבית ההלוואה  קרן את פרעה החברה 

  של  בסך ריבית ללא הלוואה  החברה קיבלה, 2019 דצמבר חודש  במהלך - מחברה קשורה הלוואה  .2

  לפרוע  הבנקאי  מהתאגיד  אישור  התקבל,  2020חודש פברואר    במהלך .מאקסל אלפי ש"ח 1,789

 מאקסל ההלוואה את פרעה החברה. גרופ אקסל מחברת הלוואה  קבלת כנגד וזאת ההלוואה  את

  לתקופה   הינה  מאקסל גרופ  ההלוואה.  5%  של  שנתית  ריבית  בשיעור  גרופ  אקסלמ  הלוואה  וקיבלה

 .נתינתה מיום חודשים 18 עד של
  

 . 13ראה ביאור    - שעבודים   .3

 אמות מידה פיננסיות: .4

וערבויות,    אשראיםעם התחייבויותיה השונות של החברה לבנקים בישראל, כגון: הלוואות,    בקשר  

 התחייבה החברה כלפי הבנקים לאמות מידה פיננסיות לפיהן: 
  

מסך המאזן המוחשי    20%העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת משיעור של    ההון .1

 בכל עת. החברהשל 

( בניכוי חלויות שוטפות פקטורינגהיחס בין החוב הפיננסי לזמן קצר )ובכלל זה    -חוזר    הון  .2

לא יעלה   פקטורינגשל חוב לזמן ארוך )ככל שכלולות בו(, לבין הון חוזר תפעולי בתוספת  

 . 85%בכל עת על 
 

  הלוואה   הן לפי  הבנק   מול   שלה   הפיננסיות  המידה   אמות   את  עדכנה  החברה,  2020לפברואר    19  ביום 

כך   בחישוב אמות המידה הפיננסיות  תנכלל  האינ  הבנק  כלפי  החברה  ותלחוב  הכפופה  קשור  מצד

 החברה אינה בהפרה של ההתניות הפיננסיות הקיימות לה נכון למועד דוח זה. ש

בדצמבר  31נכון ליום לעיל,  כאמור הפיננסיות  המידה  אמות עדכון  טרם, לאור העובדה כי בנוסף 

קיבלה החברה  ,המאזן לסך ביחס עצמי להון הפיננסית המידה באמת עמדה לא החברה, 2019

הבנק הסכים, באופן חד פעמי,  במסגרת כתב הויתור  2020, באפריל 27 םביו כתב ויתור מהבנק

 לכךאמות המידה הפיננסיות, בכפוף ב עמידה  אישלא לנקוט בצעדים כלשהם נגד החברה עקב 

 ואילך.  31.12.2020באמות המידה הפיננסיות החל מהדוחות הכספיים ליום   תעמוד שהחברה

 צדדים קשורים.  –   22ראה ביאור    נוסף   מידע   .5
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 אקסל סולושנס בע"מ 
 

 )באלפי ש"ח(   2019בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

 

 ספקים ונותני שירותים:    -   10ביאור  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 צדדים קשורים.  - 22ראה ביאור  )*( 

 

 
 זכאים ויתרות זכות:   -   11ביאור  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : עובד   הטבות   -   12ביאור  
 

התחייבויות החברה לפיצויי פיטורין, פרישה ופנסיה לעובדיה, אשר חושבו על בסיס חוקי העבודה והסכמי 

על ידי הפקדות שוטפות וסכומים שנצברו בקופות פנסיה, קופות לפיצויים  העבודה הקיימים, מכוסות במלואן 

ואין לחברה כל  14ברה חתומים על סעיף , כל עובדי הח2019בדצמבר  31נכון ליום  .ופוליסות לביטוח מנהלים

 מחויבות לבצע השלמות פיצויים. 

 
 
 

 : וערבויות   שעבודים   -   13ביאור  
 
 לטובת תאגיד בנקאי.  "ח ש   60,000לחברה שעבוד ספציפי )צף( על פקדון בסך   .א 

  31אלפי ש"ח ליום    180במהלך עסקיה הרגיל בסך    שלה   לקוח החברה העמידה ערבות ביצוע בנקאית לטובת   .ב 

 .   2019בדצמבר  

במהלך עסקיה   שלה   אחר   לקוח , החברה העמידה ערבות ביצוע בנקאית נוספת לטובת  2020פברואר    במהלך  .ג 

 ''ח.ש אלפי    400הרגיל בסך  

 

  דצמבר   31ליום  
2018 2019  

   
 הוצאות לשלם  1,372 1,878

 ספקים בשקלים   1,178 1,179

 )*(  חוץ טבעספקים במ 1,929 6,234

 המחאות לפירעון 245 809

 סה"כ  4,724 10,100

   

  בדצמבר   31ליום  

2018 2019  
   

 הוצאות לשלם  1,566 701

   ומוסדות בגין עובדים  התחייבויות לעובדים 661 519

 אחרים 198 53

 סה"כ   2,425 1,273
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 אקסל סולושנס בע"מ 
 )באלפי ש"ח(   2019בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  

 

 

 הון עצמי:   -   14ביאור  
 
 המניות   הון  . א

 ש"ח ערך נקוב כ"א.  0.01מניות רגילות בנות  

  עודפי בחלוקת ולהשתתף דיבידנד רווחי לקבל, בהצבעות להשתתף הזכות את לבעליהן  מקנות המניות 

 .בפירוק נכסים

 בדצמבר   31ליום    
  2019 2018 
 מספר מניות  מספר מניות   

    

 3,910,000   3,910,000    הון מניות רשום 

 425,806   425,806    הון מניות מונפק

 425,806   425,806    הון מניות נפרע

 
 

 שהוכרז   דיבידנד  . ב 

מיליון ש"ח. מרבית   3, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של  2019בדצמבר   25ביום   

בעלי המניות של החברה המחו את זכותם לקבלת הדיבידנד לחברת אקסל. שאר בעלי המניות קיבלו את 

פתוח ה חלק מהדיבידנד אל מול חוב שהיה  . החברה קיזז 2019סכום הדיבידנד המגיע להם בחודש דצמבר  

מידע  .הלוואה מאקסל לחברהואת היתרה העמידו הצדדים כ צדדים קשורים( יתרת)תחת  לאקסל כלפיה

 . 9ראה ביאור  -נוסף

 
 

 : הכנסות  -   15ביאור  
 לשנה שהסתיימה ביום  
 31.12.2019 31.12.2018 
   

 44,015 38,255 מוצרי חומרה  מהכנסות   

 8,459 6,373  תוכנה משירותיהכנסות   
 

44,628 52,474 

 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 31.12.2019 31.12.2018 
   

 48,414 40,142 בנקודת זמן 

 4,060 4,486  לאורך זמן
 

44,628 52,474 
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 אקסל סולושנס בע"מ  

 )באלפי ש"ח(   9201בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

 
 : הכנסות   עלות   -   16ביאור  

 לשנה שהסתיימה ביום   
 31.12.2019 31.12.2018 
   

 42,169 33,149 קניות 

 618 754 אחרות

 1,209 1,144 )*( תמלוגים

 ( 2,643) ( 828) במלאי גידול

 34,219 41,353 

 .'א23  ביאור ראה  - נוסף מידע)*( 
 

 

 צאות מכירה ושיווק: הו   -   17ביאור  
 

 לשנה שהסתיימה ביום    
  31.12.2019 31.12.2018 

    
 1,897 2,383  שכר ונלוות

 596 621  שיווק וקידום מכירות

 153 263  נסיעות לחו"ל

 180 471  אחרות 

  3,738 2,826 

 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות:   -   18ביאור  

 
 לשנה שהסתיימה ביום   
  31.12.2019 31.12.2018 

    
ונלוותשכר     1,791 1,292 

 102 82  ביטוחים

 64 100  נסיעות לחו"ל

 124 243  שירותים מקצועיים 

*( ) לאקסל דמי ניהול   370 626 

 107 203  אחרות

  2,789 2,315 

 . 'ב22 ביאור  ראה - נוסף מידע)*(   
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 קסל סולושנס בע"מ  א 

 )באלפי ש"ח(   9201בר  בדצמ   31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 
 
 

 מימון:   והכנסות   הוצאות   -   19ביאור  
 

 : הרכב 

   לשנה שהסתיימה ביום   
  31.12.2019 31.12.2018 

    
    הוצאות מימון 

 338 422   ריבית פקטורינג 

 108 112  ריבית ועמלות לבנקים 

 36 64  ואחרים  הלוואות   על ריבית  

 294 -   הפרשי שער 

 -  IFRS16  15מיישום    מימון   הוצאות 

  613 776 

    

    מימון   הכנסות 

 -  70  שער   הפרשי 

    

 
 

מסים על ההכנסה:   -   20ביאור    
 

 הרכב המסים הנדחים:  . א
 

 

 

 

 

 

 31.12.2019לשנה שהסתיימה ביום   
  

1.1.2019 
תנועה שהוכרה   

 ברווח או הפסד 
  

31.12.2019 
      
 לחובות   הפרשה 

 מסופקים

 

 - 

  

5 

  

5 

 60  18  42 יחסי עובד מעביד

 42  23  65 
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 אקסל סולושנס בע"מ  

 ש"ח( אלפי  )ב   9201בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

 
: )המשך(   מסים על ההכנסה   -   20ביאור    

 
 : ההכנסה   על   מסים   הוצאות   הרכב  . ב 

 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 31.12.2019 31.12.2018 
   

 ( 1,184)  ( 783)    שוטפים מסים  

 42 23 זמניים  הפרשים של מיצירה נדחים מסים  
 

(760 ) (1,142 ) 

 

 : תיאורטי   מס  . ג

 לשנה שהסתיימה ביום  
 31.12.2019 31.12.2018 
   

 5,006 3,104 רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה   

   23%  23%    שיעור מס חברות שחל על החברה   

 1,151 714 התיאורטי   המס          
 

  
   )חיסכון( במס בגין:   תוספת 

 20 46 מוכרות  לא הוצאות

 ( 29) - קבועים  הפרשים

 1,142 760 סה"כ מסים על ההכנסה     

 

 שיעור המס:  . ד

 .23%הינו  2019- ו 2018 יםשיעור המס החל על החברה בשנ 

בהתאם  ואקסל גרופהמס אישור למיזוגן של החברה  רשויותמהחברה  קיבלה, 2019בנובמבר  25 ביום . ה 

(. בהתאם להחלטת המיסוי, נקבע,  "המיסוי החלטת" – להלן)מס הכנסה  לפקודתכ 103 סעיף להוראת 

 בסעיפים   המפורטים  בתנאים  עומדת  ,'ד1  אוריראה ב  ,המיזוג  הסכםבין היתר, כי הקצאת המניות במסגרת  

יוגבלו במכירת מניותיהם  החברהמס הכנסה וכי בעלי המניות של  לפקודת( 7ג)103 -( ו1ג)103, כ103

 למשך תקופת הזמן הנדרשת.   אקסל גרופב
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 אקסל סולושנס בע"מ  

 )באלפי ש"ח(   9201בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

 : פיננסיים   מכשירים   -   21ביאור  

 

 : סיכונים   ניהול   מדיניות  . א

  ניהול   תוכנית.  אשראי  וסיכוני (  חליפין  שער)סיכוני    שוק  סיכוני :  שונים  פיננסיים  לסיכונים  חשופה  החברה 

 ומחפשת   החליפין ואיתנות פיננסית של לקוחותיה    שערי  של  הוודאות  באי  מתמקדת  החברה  של  הסיכונים

  .החברה של הכלכליים  הביצועים על  אפשריות שליליות השפעות למזער דרכים

 : שוק   סיכוני  . ב 

תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים  נובעים מהסיכון ש סיכוני שוק 

סוגי סיכונים: סיכון מטבע, וסיכון ריבית   שניבמחירי שוק. סיכוני השוק אליהם חשופה החברה כוללים 

 כדלקמן:
 
 סיכון מטבע:  .1

השקל מול  הפעילות פועלת באופן גלובלי וחשופה לתנודות בשערי החליפין השונים, בעיקר של 

הדולר. סיכוני שער חליפין נובעים מעסקאות מסחריות, נכסים או התחייבויות הנקובים במטבע חוץ. 

סיכון שער חליפין קיים כאשר עסקות מסחריות עתידיות או נכסים והתחייבויות המוכרים בדוחות 

 הכספיים נמדדים ונקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות של הישות. 
 

 : ריבית   סיכון  .2

  היתרה . שנתי ובחישוב סיכון  תוספת בצירוף פרייםנושאת ריבית המתאגיד בנקאי,  הלוואה לחברה

על ידי מרכיב הקרן שטרם שולם בתוספת ריבית שנצברה למועד הדוחות  החושב זו השל הלווא

 . שולמה וטרם פייםהכס

 פריים ריבית ונושאת  שהתקבלה מהלוואה הנובע  השוק בריבית שינויים בגין לסיכון חשופה החברה

 .משתנה
  

 : אשראי   סיכון  . ג

חשיפות אשראי ללקוחות. החברה מבצעת הערכת סיכונים לגבי איכות  מסיכוני אשראי נובעים בעיקר 

  להעניק  עשויה החברההאשראי של הלקוח תוך כדי שקלול מצבו הפיננסי, ניסיון עבר וגורמים אחרים. 

 . למקרה בהתאם, יום 120  -כ עדשוטף+  של  אשראי תנאי ללקוחותיה

- כמתוך סך המכירות הינו  אליהם המכירות   ששיעור ים עיקרי ותלקוח שני לחברה, 2018 ו 2019 בשנים

 .בהתאמה המכירות מסך 24%- ו 53%-כ ומסך המכירות   13%- ו  60%

  377 -"ח וש אלפי 2,123 של לסך הסתכמו  2018 ו 2019בדצמבר,  31ליום  אלו ותלקוח  שלחוב ה יתרת

 . "ח, בהתאמהשאלפי  8  -"ח וש אלפי 3,457"ח, ולסך של שאלפי 

. בהתאם לניסיון העבר ובהתאם למידע פיננסי גלוי אלו ותמלקוח בטחונותאין  הטלקום פעילותל

 מוטלת שגבייתם םי ספציפי חובות לגבי, החברה מעריכה כי החובות יגבו במועדם, ספציפיםללקוחות 

  . מסופקים לחובות הפרשה רושמת החברה בספק



 

- 36  - 
 

 אקסל סולושנס בע"מ  

 )באלפי ש"ח(   9201בדצמבר    31הכספיים ליום  ביאורים לדוחות  
 

 : )המשך(   פיננסיים   מכשירים   -   21ביאור  

 

 : הון   סיכוני   ניהול  . ד

  להעניק  במטרה חי כעסק ולפעול  להמשיך  יכולתה את לשמר הם החברה של ההון  סיכוני  ניהול יעדי

 במטרה  מיטבי הון  מבנה ולקיים , אחרים עניין לבעלי והטבות, השקעתם על תשואה  המניות לבעלי

 .ההון עלויות את להפחית
 

 

 עסקאות משמעותיות עם צדדים קשורים ובעלי עניין:   -   22ביאור  

 יתרות צדדים קשורים:  . א

  

 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31

  2019 2018 
 

 אלפי ש"ח  

   : שוטפים   נכסים 

   קשורים   צדדים   חייבים 

 3,848 42  "מבע טלקום אקסל

 - 200  "מבע גרופסולושנס אקסל 

 - 18  "מבע ישראל מובייל סייאטה
 

 260 3,848 

   
 

    התחייבויות שוטפות: 

   ספקים 
 

 25 -  מובייל ישראל בע"מ סייאטה

SIGNIFI MOBILE INC  25 - 
 

 25 25 

    

      מצד קשור   הלוואה 

 - 1,789  "מבע טלקום אקסל
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 בע"מ    אקסל סולושנס 

 )באלפי ש"ח(   2019בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

 

 : )המשך(   עסקאות משמעותיות עם צדדים קשורים ובעלי עניין   -   22ביאור  

 : בהנהלה   מפתח   אנשי   של   שירותים   עבור   תגמול  .ב

 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר   31

2018 2018 

 אלפי ש"ח 

 875 1,013 עבודה  שכר

 

 שירותים חתמו אקסל והחברה על הסכם )להלן: "הסכם  2017בדצמבר,  19ביום  -סכם דמי ניהול ה .ג

, החברה מקבלת מאקסל שירותי סמנכ"ל כספים, שטחי פעילות 2018בינואר,    1  -"( לפיו החל מיום ה הקודם

בגין דמי    ושירותי אדמיניסטרציה וביטוחים שונים )להלן: "השירותים"( ובהתאם רשמה הוצאות חודשיות

 .  2018 ספטמבר לחודש ועד 2018 מינואר החלאלפי ש"ח  59 - ניהול בסך של כ

סייאטה מובייל ישראל בע"מ ואקסל הסכם שירותים חדש בין החברה,  נחתם 2019, בספטמבר 16 ביום 

)חברה ציבורית הנסחרת  .Siyata Mobile Inc)להלן: "סייאטה"(, שהינה חברה בת בשליטה מלאה של

  השירותים  הסכם את המחליףממניותיה מוחזקות על ידי אקסל,  חלקבבורסת טורונטו, קנדה( ואשר 

 כספים"ל סמנכ שירותי מאקסל תקבל החברה 2018באוקטובר  1הקודם רטרואקטיבית, לפיו החל מיום 

  אדמיניסטרציה  שרותי, ילותפע שטחי"(, כספים"ל סמנכ שירותי )להלן: " 50%בהיקף משרה בשיעור של 

 (. בהתאמה", השירותים" -ו " השירותים הסכם: "להלן) שונים וביטוחים

  50%השתתפות בסכום שהינו לפי שיעור של  לאקסל תשלםלשירותי סמנכ"ל הכספים החברה  ביחס 

 בהתאם להסכם העסקתו באקסל.  אקסלאצל  הכספים"ל סמנכמעלות המעסיק החודשית של 

 כדין מ"מע ובתוספת בחודש  ח"ש אלפי 31 של סך  על עומדת השירותים עלותביחס ליתר השירותים,  

, סכום התמורה בגין סולושנסב הכספים"ל סמנכ של הישירה העסקתו ממועד החל"(. התמורה: "להלן)

 התמורה.משירות זה יופחת 

מי מהצדדים להסכם יהיה נכון ויעיל שאחד מהצדדים ירכוש תשומות  בנוסף לשירותים לעיל, ככל שלדעת   

נוספות )כגון ציוד משרדי, כיבוד, אחזקה של המשרד, תוכנות משרד וכד', אשר לא נזכרו לעיל( עבור  

הצדדים האחרים כך שהתשומות ירכשו במשותף, יפעלו הצדדים לחישוב חלקם היחסי באותן הוצאות  

 ויות לפי חלק התשומות שנצרך בפועל ע"י כל אחד מהצדדים.ובמידת האפשר ייוחסו העל

  - , הוצאות חודשיות בגין דמי ניהול בסך של כ2018 מאוקטובר  החללאמור לעיל, רשמה החברה,  בהתאם 

 .הכספים"ל סמנכ שירותי  בגין  שכר והוצאותאלפי ש"ח   31
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 אקסל סולושנס בע"מ  

 2019בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

 

 : )המשך(   עסקאות משמעותיות עם צדדים קשורים ובעלי עניין   -   22ביאור  

 

נעשתה מול אקסל שהתקשרה ישירות מול   ג' לעיל, מרבית פעילות החברה1בהמשך לאמור בביאור  .ד

 של בסך 2018 בשנתהלקוחות והספקים. ההכנסות וההוצאות בגין פעילות הטלקום מול אקסל הסתכמו 

"ח  ש  אלפי  1,254  -ש"ח ו  אלפי  6,390סך של    2019  ובשנת,  אלפי ש"ח, בהתאמה  25,936  -ו  ש"ח  אלפי  41,816

 .בהתאמה

שבועית   נטלה אקסל הלוואהבהתאם לכך . קיבלה החברה הזמנה מלקוח 2018מהלך רבעון ראשון של ב

לצורך גישור על פער הזמן בין מועד התשלום לספק למועד התשלום של הלקוח.  מתחדשת מתאגיד בנקאי  

בדבר החזר הוצאות המימון שינבעו לאקסל  Back to Backבמקביל, התקשרה אקסל עם החברה בהסכם 

 ., פרעה אקסל את ההלוואה2018במהלך רבעון רביעי   בגין ההלוואה.

 

 

 : התקשרויות   -   23ביאור  

נחתם הסכם בין החברה לבין צד ג' בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה )להלן:   2017בחודש דצמבר  .א

"(, כמו כן, השותף הספק)להלן: "  הספקים  אחדעם    "השותף"( לפיו השותף יסייע לחברה בהתקשרות מסחרית

)להלן: "השירותים"(. על פי   הספקיפעל לצורך קידום מכירות ומציאת לקוחות למוצרים המשווקים על ידי 

מהסכום שיתקבל כתוצאה    50%אי לקבל מהחברה תמורה בשיעור של  הסכם, בתמורה לשירותים, השותף זכ

, ממלוא הכנסות החברה כפי הספק  מהחסרת כל הוצאותיה של החברה בכל הקשור להתקשרות עם

כמו כן, סך ההוצאות בקשר עם קידום מכירות  . הספק  שיתקבלו בפועל על ידה הנובעות מההתקשרות עם

 .  הספקרה הנובעות מההתקשרות עם  מהכנסות החב 4%לא יעלו על סך של  

החברה תקזז מתשלומי התמורה לשותף את הפסדיה מרבעונים בהם התמורה, שתחושב בהתאם לאמור 

להלן, תהיה שלילית. התמורה תשולם על בסיס רבעוני והשותף ישא בכל ההוצאות והמסים שיחולו עליו  

 בקשר עם השירותים והתמורה.

רה הוצאות תמלוגים שנכללו בסעיף עלות המכר בגין הסכם זה בסך של  , רשמה החב2018 -ו 2019בשנים 

 אלפי ש"ח בהתאמה. 168 -ו  107

"האופציה"( בתמורה   -בהתאם להוראות ההסכם, סיום ההסכם הינו ברכישת חלקו של השותף )להלן 

פעמים    ( שלוש 2או )  2020( ארבע פעמים התמורה שתשולם בשנת  1לתשלום חד פעמי השווה לנמוך מבין: ) 

מיליון דולר. עם ביצוע התשלום האמור, יבוטל ההסכם באופן   5( 3או ) 2021התמורה שתושלם בשנת 

 להערכת הנהלת החברה שווי האופציה זניח.   מיידי.
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 אקסל סולושנס בע"מ  

 9201בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

 

 : )המשך(   התקשרויות   -   23ביאור  

 )המשך(:  . א

, תשלם החברה שנחתם, חתמה החברה על עדכון להסכם הנ"ל. בהתאם לעדכון 2020חודש מרץ  במהלך 

מהסכום שמתקבל כתוצאה מהחסרת )א( כל הוצאותיה של החברה, על    50%לשותפות תמלוגים בסך של  

כם המסחרי )שאינן נוגעות  בסיס מצטבר למעט הוצאות פחת, וכן רכישות של רכוש קבוע בכל הקשור להס

לותה של החברה בתורכיה(; מ )ב( מלוא הכנסות החברה, על בסיס מצטבר, הנובעות מההסכם לפעי

לפעילות בתורכיה הוסכם כי שיעור   גע המסחרי )שאינן נוגעות לפעילותה של החברה בתורכיה(. בנו

, למעט לגבי פעילות מול לקוחות חדשים בתורכיה שהשותף מאתר בכוחות 33%התמלוגים יעמוד על 

 MADICOלהפצת מוצרי  וזכותאישור מראש של החברה. בנוסף, החברה רוכשת מהשותף את עצמו וב

 ."חש אלפי 250בתורכיה למשך שלוש שנים בתמורה לסכום חד פעמי של 

 

הגיעו להסכמות מסחריות בעל פה  Madicoשל חברת  ProtectionProהחברה וחטיבת   2018שנת  במהלך .ב

בישראל. נכון להיום, החברה משווקת פתרון מלא  ProtectionProלשיווק בלעדי של החברה למוצרי 

 האמריקאית.  ProtectionPro, שירות הגנה בייצור אוטומטי תוצרת חברת סלולארלנקודות מכירה של 

  בסעיף  להלן) השליטה לבעלי או לחברה רקשו בלתי' ג צד מפיץ עם התקשרה החברה, 2018 מאי בחודש 

לחנויות פרטיות בישראל   ProtectionProלצורך מתן זכות הפצה בלעדית למפיץ של מוצרי  "(המפיץ: "זה

  36ולמספר ערוצי הפצה נוספים המפורטים בהסכם עם המפיץ.  ההסכם הינו לתקופה לא קצובה ולאחר 

יום. בכפוף להוראות ההסכם   90בהודעה מוקדמת של    ,סיבה  ללא, כל צד רשאי לסיים את ההסכם  שיםחוד

חודשים ממועד   24עם המפיץ, למפיץ הזכות להמשיך ולמכור את המוצרים ללקוחות הבלעדיים כאמור 

 סיום ההסכם.

יחד עם השותף לקבלת זכויות הפצה בלעדיות בישראל  Madico נמצאת במשא ומתן מול חברת  החברה 

 לם.וטריטוריות נוספות בעו

 

לשנים   בישראל, לקוח קיים שנכון, בהסכם עם מפעיל טלקום החברההתקשרה  , 2019בדצמבר  19ביום  .ג

שהינו צד ג' בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה    החברהשל    אינו לקוח עיקרי של החברה   2018  -ו   2019

וזאת לצורך אספקת מוצרים ושירותים שעיקרם אספקת   Gateway Broadbandמוצרי  לאספקתבה, 

. ההסכם הינו לתקופה של שלוש שנים, אלא אם יסתיים קודם לכן   SagemComשל חברת  Fiber נתבי

בנסיבות מסוימות בהן הסתיים ההסכם לפני תום שלוש  בקרות אירועים מקובלים כפי שהוגדרו בהסכם.  

  1.25-ן המלאי שיוותר אצלה באותו מועד אשר לא יפחת משנים תהיה אקסל זכאית לתשלום נוסף בגי

 מיליון דולר. 
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 אקסל סולושנס בע"מ  

 2019בדצמבר    31ביאורים לדוחות הכספיים ליום  
 

 

 : הדיווח   תקופת   לאחר   אירועים   -   24ביאור  

 : הקורונה   משבר  .א

חלה התפרצות של נגיף חדש מסוג קורונה, שהחלה בסין והתפשטה במהלך   2020במהלך חודש ינואר  

השבועות האחרונים לעשרות מדינות ברחבי העולם, ובכלל אלו, גם ישראל. פוטנציאל הנזק של מגיפת  

 הקורנה לצמיחה ולכלכלה העולמית תלוי במידת המהירות והיכולת למגר את התפשטות המחלה בעולם 

כולו ובשלב זה אין בידי החברה להעריך את משך ועוצמת המשבר ואת מלוא השלכותיו על פעילות  

החברה ותוצאותיה. להערכת החברה, להעמקת המשבר והתמשכותו, בעולם ובאירופה, עלולה להיות  

 השפעה שלילית על פעילותן של חברות מתחומים רבים, ובכלל זה פעילויות קשורות לענף התקשורת.  

נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים, השווקים הפיננסיים בארץ ובעולם הגיבו בחריפות ונרשמו  

 ירידות חדות, מה שעלול לגרום לקשיים על לקיחת הלוואות וביצוע מימון מחדש. 

נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים, הכנסות החברה ותוצאות פעילותה לא הושפעו ממשבר  

כן לחברה אין התחייבויות מבנקים או ממוסדות פיננסים ופעילותה ממומנת מהון עצמי.   הקורונה,  כמו

החברה קשורה בהסכמי פקטורינג עם תאגיד בנקאי במסגרתו הבנק מפקטר חשבוניות מלקוחות החברה  

המתאפיינים בחוזק פיננסי ובמוניטין רב לגביהם לא צופה החברה כי למשבר הקורונה תהיה השפעה  

 ת.   משמעותי

עוד יצוין כי התפשטות נגיף הקורונה הינו אירוע שאינו בשליטת החברה, וגורמים כגון המשך התפשטות   

ידי הרשויות השונות בארץ ובעולם, לרבות בקשר עם הגבלת  -הנגיף ו/או צעדים הננקטים לעצירתו על

לות החברה ופגיעה  תנועת אזרחים, טיסות ליעדים שונים, מניעת התכנסויות, עשויים להשפיע על פעי

בתוצאות פעולותיה. בשל כך אין ביכולת החברה להעריך ו/או לאמוד נכון למועד אישור הדוחות הכספיים  

 את ההשלכות הישירות ו/או העקיפות של תקופת המשבר על פעילות החברה. 

 .אקסל גרופ חברת עם  העסקה השלמת בדבר 'ד1 ביאור ראה .ב

ובדבר עדכון אמות המידה   מאקסל גרופ הלוואה וקבלת מאקסל הלוואה  פרעון  בדבר 'ב9 ביאור ראה .ג

 .הפיננסיות בהן נדרשת החברה לעמוד, וקבלת כתב ויתור מהבנק בנוגע לאי עמידה באמות מידה פיננסיות

 .החברה  של  שותף עם  לחוזה עדכון  בדבר 'א23 ביאור ראה .ד

  1חתמה החברה על הסכם הלוואה בערבות מדינה מול תאגיד בנקאי בסך של  , 2020 באפריל 27ביום  .ה

מיליון ש"ח. בשנה הראשונה מיום חתימת ההסכם ההלוואה אינה נושאת ריבית והחל מהשנה השנייה  

. פרעון ההלוואה החל מהשניה השניה קרן וריבית  1.5%תישא ריבית שנתית בשיעור של פריים + 

 חודשים.  48למשך בתשלומים חודשיים שווים  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ( 2017  , בדצמבר   31ליום  אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה"  

   2017  , בדצמבר   31ליום    out-carve  פרופורמה   דוחות כספיים 

פעילות ייבוא הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום  )בגין  

   לקום בע"מ( אקסל ט ת  שהיוותה אחת מפעילויו הטלקומוניקציה  

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  

   2017  , בדצמבר   31ליום    out-carveדוחות כספיים פרופורמה  

)בגין פעילות ייבוא הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום  

 ל טלקום בע"מ(  הטלקומוניקציה שהיוותה אחת מפעילויות אקס 

 
 

 
 
 

 תוכן העניינים 
 
 
 

 עמוד  

 carve-out 1 פרופורמהעל ביקורת דוחות כספיים  יםהחשבון המבקר ימיוחד של רואדוח 

 2 על המצב הכספי   carve-outדוח פרופורמה 

 3  על רווח או הפסד ורווח כולל אחר  carve-outדוחות פרופורמה 

 4 יים בהון העצמי  על השינו   carve-outדוחות פרופורמה 

 5-6 על תזרימי המזומנים   carve-outדוחות פרופורמה 

 carve-out 7-25ביאורים לדוחות כספיים פרופורמה 

  

  
 
 
 
 

____________________ 

______________ 

________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 ים החשבון המבקר   י מיוחד של רוא דוח 

  , בדצמבר   31  ום לי   out-carve  ביקורת דוחות כספיים פרופורמה אקסל סולושנס בע"מ על    של   לבעלי המניות   

בגין פעילות ייבוא הפצה ואינטגרציה של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום  )   2017

 הטלקומוניקציה שהיוותה אחת מפעילויות אקסל טלקום בע"מ(  

 
 
 

להלן: "החברה", אקסל סולושנס בע"מ )של  ףהמצורעל המצב הכספי  carve-out פרופורמההדוח ביקרנו את 

)בגין פעילות ייבוא הפצה ואינטגרציה   2017בדצמבר  31 וםלי(, 2017 ,בדצמבר 31" ליום חברה בהקמהשהיתה "

של מוצרים ושירותים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה שהיוותה אחת מפעילויות  

השינויים בהון   ,על רווח או הפסד ורווח כולל אחר carve-outרמה פרופוהדוחות ואת אקסל טלקום בע"מ( 

.  2017 ,בדצמבר 31השנים בתקופה שהסתיימה ביום  תימשלכל אחת  carve-out פרופורמה ותזרימי המזומנים

אחריותנו היא  . החברהבאחריות הדירקטוריון וההנהלה של  םהינ אלה carve-out פרופורמה יםכספי ותדוח

 בהתבסס על ביקורתנו.   אלה carve-out פרופורמה יםכספי ותעל דוחלחוות דיעה 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  -. על1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה   יםהכספי ותידה סבירה של ביטחון שאין בדוחמבמטרה להשיג 

. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי יםהכספי ותשבדוחמדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

וכן   החברההחשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 

 בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  יםהכספי ותדוחת נאותות ההצגה בהערכ

באופן נאות, מכל   משקפיםהנ"ל  carve-out פרופורמה יםהכספי ותהדוח ,בהתבסס על ביקורתנולדעתנו, 

ואת תוצאות  2017 בדצמבר 31 וםלי החברהשל  carve-out פרופורמההבחינות המהותיות, את המצב הכספי 

השנים בתקופה   תימשלכל אחת  carve-out פרופורמה , השינויים בהון ותזרימי המזומניםפעולותיה

( והוראות תקנות ניירות ערך IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2017 ,בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  9להוראות תקנה  וזאת בכפוף  2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

דוחות הכספיים ל 3בביאור המפורטות  carve-out פרופורמההלהנחות ובכפוף  1970-ומיידיים(, התש"ל

 .carve-out פרופורמה

 

 
 
 

 זיו האפט                                                                                                               

 רואי חשבון                                                                                                                  

 2019, בספטמבר 26
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   ( 2017  , בדצמבר   31" ליום  חברה בהקמה " ) אקסל סולושנס בע"מ  

 ( ש"ח אלפי  )בעל המצב הכספי    out-carve  פרופורמה   ות דוח 
 
 
 

 31.12.2017 ביאור  
  

   נ כ ס י ם 
   נכסים שוטפים 

 4,636  צד קשור 
 8,463 6 לקוחות

 470 7 חייבים ויתרות חובה 
 6,261 8 מלאי

 19,830  סה"כ נכסים שוטפים 
   

   נכסים לא שוטפים 
 42  חייבים לזמן ארוך 

 19,872   סה"כ נכסים 

   
   התחייבויות

   ת שוטפות התחייבויו 
 4,916 יג'2 התחייבות לתאגיד בנקאי

 8,690 10 ספקים ונותני שירותים 
 683  מקדמות מלקוחות והכנסות מראש

 1,263 11 זכאים ויתרות זכות 
 15,552  סה"כ התחייבויות שוטפות 

   

   התחייבויות שאינן שוטפות 
 147  התחייבות בגין הטבות לעובדים, נטו

 15,699  סה"כ התחייבויות 
   הון   

 4,173  יתרת רווח

 19,872  סה"כ התחייבויות והון 

 
 

 
 . carve-out  מהדוחות הכספיים פרופורמה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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   2019, ספטמברב 26
 מר רונן שור  תאריך אישור הדוח הכספי

 ודירקטורמנכ"ל 
 מר אלירם רוזנפלדר

נושא המשרה הבכיר ביותר  
 בתחום הכספים



 

 

 

 (  2017  , בדצמבר   31)"חברה בהקמה" ליום  אקסל סולושנס בע"מ  
 על רווח או הפסד ורווח כולל אחר )באלפי ש"ח(   out-carve  פרופורמה   ות דוח 

 

 

 

  31שנה שהסתיימה ביום  ל   
 בדצמבר 

 2016 2017 ביאור  

    

    

 32,843 26,068 א 12 הכנסות 

 27,290 21,765 ב 12 עלות ההכנסות 

 5,553 4,303  רווח גולמי 

 2,399 2,015 ג 12 הוצאות מכירה ושיווק 

 1,435 1,606 ד 12 הוצאות הנהלה וכלליות

 - 351 ה 12 הוצאות אחרות

 1,719 331  רווח מפעולות 

 494 385 ו 12 הוצאות מימון 

 2 323 ו 12 הכנסות מימון

 1,227 269  רווח לפני מיסים על ההכנסה 

 313 66 9 על ההכנסה מיסים

 914 203  רווח כולל לשנה 
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 באלפי ש"ח( על השינויים בהון העצמי  )   out-carveדוחות תמציתיים פרופורמה  

 
 
 

   2017בדצמבר     31לשנה שהסתיימה ביום  
    

 עודפים     
  

 3,970 2017בינואר    1יתרה ליום  

  
  

 203 רווח כולל לשנה 
  

 4,173 2017בדצמבר    31יתרה ליום  

  
 
 
 
 
 

   2016בדצמבר     31לשנה שהסתיימה ביום  
    

 עודפים     
  

 3,056 2016בינואר    1יתרה ליום  
  
  

 914 רווח כולל לשנה 
  

 3,970 2016בדצמבר    31יתרה ליום  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . carve-outפרופורמה    מהדוחות הכספיים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  

 זומנים  )באלפי ש"ח( על תזרימי המ   out-carveדוחות תמציתיים פרופורמה  

 

  

 

 

 

  31שנה שהסתיימה ביום  ל  
 בדצמבר 

 2017 2016 

   

   תזרימי מזומנים )לפעילות( מפעילות שוטפת: 

 914 203 רווח נקי  

   התאמות הדרושות להצגת מזומנים ושווי מזומנים 

 ( 72) ( 1,283) ראה נספח  -מפעילות שוטפת 

       842 ( 1,080) פת מזומנים נטו, )לפעילות( מפעילות שוט 

   תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( מימון:  

 ( 842) 1,080 אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר, נטו 

    ( 842) 1,080 מזומנים נטו, מפעילות )לפעילות( מימון 

 - - עליה במזומנים ושווי מזומנים 

 - - יתרת המזומנים ושווי מזומנים בתחילת השנה 

 - - מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה יתרת ה 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . carve-outהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים פרופורמה  
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  

 )המשך(   -  פי ש"ח( על תזרימי המזומנים  )באל   out-carveדוחות תמציתיים ביניים פרופורמה  

 

 

 

 התאמות הדרושות להצגת מזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת:   -נספח   

 

  31לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 

 2017 2016 

   

   הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 

   

 48 98 עליה בהתחייבות בשל  הטבות עובד, נטו 

 98 48    

   

   סים ובהתחייבויות: שינויים בנכ 

   

 ( 2,023) 4,755 צד קשור ירידה )עליה( ב

 840 ( 2,019) ירידה )עליה( בלקוחות 

 ( 132) 152 ירידה )עליה(בחייבים ויתרות חובה )כולל חייבים לזמן ארוך( 

 576 ( 2,509) ירידה )עליה( במלאי

 ( 2,004) 513 עליה )ירידה( בספקים ונותני שירותים  

 2,207 ( 2,196) במקדמות מלקוחות והכנסות מראש עליה )ירידה(

 416 ( 77) עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 

 (1,381 ) (120 )    

 (1,283 ) (72 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . out-carveהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים פרופורמה  
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 (  2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carve  פרופורמה   ביאורים לדוחות הכספיים 

 

 

 כללי:   -  1ביאור  

ופועלת   2003הוקמה והתאגדה בישראל בשנת "( הינה חברה פרטית ש"אקסל :אקסל טלקום בע"מ )להלן  .א

של מוצרים  כוללת ייבוא, הפצה ואינטגרציה הטלקום פעילות במספר פעילויות עיקריות לרבות 

מבוססי טכנולוגיות מתקדמות בתחום הטלקומוניקציה, ובכלל זה מוצרים לרשתות תקשורת  ושירותים 

"(, שירותי אבטחת IOTקווית ואלחוטית, מוצרים לתקשורת סלולארית, מוצרי אינטרנט של דברים )"

  ."פעילות הטלקום"( :)להלן שירותי ענן, בעיקר בישראלמידע ו

התאגדה בישראל, לפי ו( או "חברה בהקמה" "החברה" :אקסל סולושנס בע"מ )להלןהוקמה  2017בשנת   .ב

כחברה פרטית מוגבלת במניות. החברה מוחזקת על   2018 ,בינואר 24, ביום 1999-חוק החברות, התשנ"ט

  שווים.החזקה ביחסי  ,ידי אותם בעלי המניות של אקסל

"הסכם העברת הפעילות"(, לפיו נכון  : חברה )להלןנחתם הסכם בין אקסל לבין ה 2017 ,בדצמבר 11ביום   .ג

לחברה את כל נכסיה הלא  העבירה"המועד הקובע"( אקסל  :)להלן בסעיף זה  2017 ,בדצמבר 31ליום 

 Backמוחשיים אשר קשורים בתחום פעילות הטלקום. במסגרת ההסכם הצדדים קבעו הסדר גב אל גב )

to Back טי פעילות ריפריט מפכל בנוגע להעברת העברה,  החל ממועדחודשים,  12(, לתקופה של

 כבת בגלל נסיבות שאינן בשליטת הצדדים. והטלקום )לרבות ההסכמים המועברים( אשר העברתם מע

חודשים   24בנוסף, במסגרת ההסכם, הצדדים הסכימו כי במועד הקובע ו/או בתקופה שלא תעלה על 

ערכם לבתמורה  קשור לפעילות הטלקום,ה ים של אקסללאחריו, תרכוש החברה את מלאי המוצר

כמו כן נקבע כי רכישת המלאי מאקסל תיעשה על ידי החברה כנגד הזמנות מלקוחות.  בספרי אקסל.

  החברה התחייבה לרכוש את המלאי של אקסל, כאמור, לפני רכישת מלאי חדש מספקיה. 
 
נחתם הסכם בין החברה    2019, בספטמבר 10ביום   תיאור העסקה: לצורך מינוף פעילות הטלקום,  .ד

רת דולומיט אחזקות בע"מ )להלן:  עם חב"( העסקה"-ו" המיזוג הסכם)להלן: "בעלי המניות של החברה ו

  כל יעבירו  לפיודולומיט"(, חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, "

כ  103להוראות סעיף  בהתאם, שלה והנפרע המונפק המניות  הון  מלוא את החברה המניות של  בעלי

  70% -כ המהוות דולומיטהקצאה של מניות רגילות של  כנגד 1961לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, 

 במועד ההשלמה ועסקאות נלוות אחרות מניותיה לבעלי , דולומיטמהון המניות המונפק והנפרע של 

 .  המיזוג לרבות הקצאה נוספת של מניות בהתקיים אבני דרך שפורטו בהסכם

  דולומיט. בת בבעלות מלאה של חברתלאחר השלמת העסקה, תהווה החברה 

קבעו בהסכם המיזוג, לרבות קבלת אישור  יהשלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים שונים, כפי ש

 האסיפה הכללית של דולומיט לעסקה.
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveם לדוחות הכספיים פרופורמה  ביאורי 

 

 

 כללי )המשך(:   -  1ביאור  

שירותים  חתמו אקסל והחברה על הסכם )להלן: "הסכם  2017בדצמבר,  19ביום  -סכם דמי ניהול ה  .ה

, החברה מקבלת מאקסל שירותי סמנכ"ל כספים, שטחי 2018בינואר,  1 -"( לפיו החל מיום ה הקודם

ות ושירותי אדמיניסטרציה וביטוחים שונים )להלן: "השירותים"( ובהתאם רשמה הוצאות  פעיל

 .  2018 ספטמבר לחודש ועד  2018 מינואר החלאלפי ש"ח  59  -חודשיות בגין דמי ניהול בסך של כ

סייאטה מובייל ישראל בע"מ ואקסל נחתם הסכם שירותים חדש בין החברה,  2019בספטמבר,  16ביום 

)חברה ציבורית הנסחרת  .Siyata Mobile Incסייאטה"(, שהינה חברה בת בשליטה מלאה של)להלן: "

השירותים   המחליף את הסכם ,ממניותיה מוחזקות על ידי אקסל חלקבבורסת טורונטו, קנדה( ואשר 

 כספים"ל סמנכ שירותי מאקסל החברה תקבל 2018באוקטובר  1לפיו החל מיום הקודם רטרואקטיבית, 

 אדמיניסטרציה שרותי, פעילות שטחי ,"(כספים"ל סמנכ שירותי)להלן: " 50%שרה בשיעור של בהיקף מ

 (. בהתאמה", השירותים" -ו " השירותים הסכם: "להלן) שונים וביטוחים

  50% תתפות בסכום שהינו לפי שיעור שלהש לאקסל תשלםלשירותי סמנכ"ל הכספים החברה  ביחס

 בהתאם להסכם העסקתו באקסל.  אקסלאצל  הכספים"ל סמנכמעלות המעסיק החודשית של 

 כדין מ"מע ובתוספת בחודש ח"שאלפי  31 של סך על עומדת השירותים עלותביחס ליתר השירותים, 

סכום התמורה בגין  , סולושנסב הכספים"ל סמנכ של הישירה העסקתו ממועד החל"(. התמורה: "להלן)

 התמורה.משירות זה יופחת 

ל, ככל שלדעת מי מהצדדים להסכם יהיה נכון ויעיל שאחד מהצדדים ירכוש  בנוסף לשירותים לעי

תשומות נוספות )כגון ציוד משרדי, כיבוד, אחזקה של המשרד, תוכנות משרד וכד', אשר לא נזכרו לעיל(  

עבור הצדדים האחרים כך שהתשומות ירכשו במשותף, יפעלו הצדדים לחישוב חלקם היחסי באותן  

 שר ייוחסו העלויות לפי חלק התשומות שנצרך בפועל ע"י כל אחד מהצדדים.הוצאות ובמידת האפ

הוצאות חודשיות בגין דמי ניהול בסך של  , 2018 מאוקטובר החלבהתאם לאמור לעיל, רשמה החברה, 

 והוצאות שכר בגין שירותי סמנכ"ל הכספים.אלפי ש"ח  31 -כ

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית:  -  2ביאור  
 
 -carve-outריכת דוחות כספיים פרופורמה  עקרונות ע  א. 

"( carve-outאלו, של החברה, )להלן: "דוחות כספיים פרופורמה  carve-outדוחות כספיים פרופורמה  

"( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  IFRSמצייתים לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן: "

א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  9תקנה  וזאת בכפוף להוראות 2010-שנתיים(, התש"ע

 להלן. 3המפורטות בביאור  carve-outובכפוף להנחות הפרופורמה   1970-ומיידיים(, התש"ל

חודשים. הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות   12המחזור התפעולי של פעילות הטלקום הינו  

ת המחזור התפעולי של פעילות הטלקום.  כוללים פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופ

 ערוכים על בסיס העלות. carve-outהדוחות הכספיים פרופורמה  

ערוכים כדי לשקף את הנחות ההנהלה הנדרשות כדי לחלץ את  carve-outהדוחות הכספיים פרופורמה  

ים של  תוצאות פעילות הטלקום, המצב הכספי של פעילות הטלקום השינויים בהון ותזרימי המזומנ

 פעילות הטלקום מתוך הנתונים הכספיים של אקסל.
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 
 

 : )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור  
  
 -תיים הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהו  . ב 

דורשת מהנהלת החברה לערוך אומדנים ולהניח הנחות   carve-out הכנת הדוחות הכספיים פרופורמה 

. אומדנים אלה מצריכים carve-outפרופורמה  המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים 

  לעתים שיקול דעת בסביבה של אי ודאות והינם בעלי השפעה מהותית על הצגת הנתונים בדוחות 

 .carve-outפרופורמה  הכספיים
 

החשבונאי המהותי המשמש בהכנת הדוחות באומדן להלן תיאור של הנחות המפתח בהסתייעות  

נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות  ו, אשר בעת גיבושcarve-outפרופורמה הכספיים 

, מתבססת הנהלת החברה  דןהאומולאירועים הכרוכים באי ודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת 

על ניסיון העבר, על עובדות שונות, על גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות 

 ההנהלה.   ןהמתאימות לאומדן. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומד

חירי שווי מימוש נטו של המלאי נסקר בסוף כל תקופת דיווח. גורמים העשויים להשפיע על מ -מלאי  

מכירה כוללים את הדרישה הקיימת בשוק למלאי החברה, פעילות של המתחרים בשוק, טכנולוגיה  

 עדיפה בשוק, מחירי חומרי גלם ופשיטת רגל של לקוחות ושל ספקים. 

החברה בוחנת כל תביעה שהוגשה ובעזרת יועציה המשפטיים מגיעה למסקנה, על  -תביעות משפטיות 

  ם, אם יש להכיר בהפרשה בדוחות הכספיים. סמך ניסיון העבר שלה ושלה 

מוצריה. החברה מודדת מ  חלק על  עד שנה החברה מעניקה, בדרך כלל, אחריות של  -הפרשה לאחריות 

תביעות אחריות עתידיות בגין מכירות בתקופת האחריות הרלוונטית. אומדנים אלה משמשים לצורך 

ניסיון העבר לגבי תביעות אחריות וכן בשינויי  ההכרה בהפרשה הנצברת לאחריות. החברה עושה שימוש ב 

 מגמה אשר מצביעים על כך שמידע בדבר עלויות עבר שונה מתביעות עתידיות צפויות.  

 

   -מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .ג

פריטים הנכללים בדוחות הכספיים פרופורמה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה  

הפעילות"(. הדוחות הכספיים מוצגים בשקל חדש, שהוא מטבע  פועלת הפעילות )להלן: "מטבע

 .הטלקום  הפעילות של פעילות
 

עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות )להלן: "מטבע חוץ"( מתורגמות למטבע הפעילות באמצעות   

שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות. הפרשי שער, הנובעים מיישוב עסקות כאמור 

ם והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום השנה, נזקפים  ומתרגום נכסי

 לרווח או הפסד.
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 (  2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  

 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  
 

 

 : ך( )המש   עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור  
 
   -מלאי  . ד

מלאי מוצרים מוגמרים אשר נרכשים על ידי הפעילות מוערך לפי העלות או שווי המימוש נטו, כנמוך   

 שבהם. העלות נקבעת לפי ממוצע נע.  

 שווי מימוש נטו הוא מחיר המכירה המשוער במהלך העסקים הרגיל, בניכוי עלויות השלמה ומכירה. 
 
   -מכשירים פיננסיים  . ה 

 נסיים: נכסים פינ .1

 מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן:     39IASנכסים פיננסיים בתחולת  
 
 -לקוחות  

 
יתרת הלקוחות מתייחסת לסכומים לקבל מלקוחותיה של הפעילות עבור סחורות שנמכרו או   

שירותים שהוענקו במהלך העסקים הרגיל. כאשר גביית סכומים אלה צפויה להתרחש תוך שנה  

ת או פחות, הם מסווגים כנכסים שוטפים, אחרת, הם מסווגים במסגרת הנכסים שאינם אח

 שוטפים.
 
יתרת הלקוחות מוצגת בניכוי הפרשה לחובות מסופקים )אם בכלל(. הפרשה לחובות מסופקים  

נוצרת כאשר קיימות ראיות אובייקטיביות לכך שאין ביכולתה של הפעילות לגבות את כל 

פי התנאים המקוריים של יתרות החוב. קשיים כספיים מהותיים של  -לה עלהסכומים המגיעים 

ארגון כלכלי וחדלות פירעון או פיגור מהותי  -הלקוח, סבירות שהוא יפשוט רגל או יעבור רה

בתשלומים נחשבים סממנים לכך שחלה ירידה בערך יתרת החייב. ערכו בספרים של החוב מוקטן  

הפסד מוכר בדוח על הרווח הכולל במסגרת הוצאות הנהלה  באמצעות חשבון ההפרשה, וסכום ה

 וכלליות. כאשר חוב לקוח אינו ניתן לגבייה, הוא נמחק כנגד חשבון ההפרשה לחובות מסופקים. 

 -גריעת נכסים פיננסים    

נכס פיננסי נגרע מהדוח על המצב הכספי כאשר הזכויות החוזיות לתזרימי מזומנים מהנכס  

שר החברה העבירה את הנכס הפיננסי. העברה יכולה להתבצע רק באמצעות  הפיננסי פקעו או כא

העברת הזכויות החוזיות לקבל את תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או באמצעות מחויבות  

 חוזית לשלם את תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי לצד אחר בהתקיים תנאים מסויימים. 

 )"פקטורינג"( ליתרות חוב של חלק מלקוחותיה בפעילות הטלקום מבוצעות עסקאות ניכיון 

באמצעות תאגיד בנקאי, ללא זכות חזרה, המטופלות כגריעה כאשר מתקיימים התנאים כאמור 

 לעיל. הוצאות בגין עסקאות הניכיון נזקפות להוצאות מימון.
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveהכספיים פרופורמה    ביאורים לדוחות 

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -  2ביאור  

 )המשך(   -מכשירים פיננסיים  . ה 
 

   התחייבויות פיננסיות:  .2
 

 אשראי לזמן קצר )כגון אשראי ספקים וזכאים אחרים( מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. 
 

 -נסיות גריעת התחייבויות פינ 
 

התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה.   

 התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב:
 
פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או  -

 שירותים, או 

 משוחרר משפטית מההתחייבות. -
  
   -הטבות לעובדים  . ו 
 

 : הטבות עובדים לטווח קצר .1

החברה סיווגה הטבה כהטבת עובד לטווח הקצר כאשר ההטבה חזויה להיות מסולקת במלואה  

חודשים מתום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירות המתייחס.  12לפני 

 לאומי. הטבות עובד לטווח קצר כוללות משכורות, דמי הבראה, ימי מחלה והפקדות לביטוח

עלות הטבת עובד לטווח קצר הוכרה כהוצאה, אלא אם היא נכללה בעלות של נכס, עם קבלת  

השירותים מהעובד. כשלחברה קמה מחויבות משפטית או משתמעת שניתנת לאמידה מהימנה 

 למתן מענקים לעובדים, החברה מכירה בהתחייבות זו במועד שבו קמה המחויבות.

 

 העסקה: הטבות עובדים לאחר סיום  .2

בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל חייבת החברה בתשלום פיצויים לעובדים   

 שיפוטרו, ובתנאים מסוימים לעובדים שיתפטרו או יפרשו מעבודתם.

לחוק פיצויי פיטורין   14התחייבויות החברה לתשלום פיצויים לעובדי החברה בהתאם לסעיף  

פקדה מוגדרת. החברה הכירה בעלות ההטבה כהוצאה, אלא מטופלות כתוכנית לה 1963 -התשכ"ז 

 אם היא נכללה בעלות של נכס, לפי הסכום שיש להפקיד במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.

לחוק פיצויי   14התחייבויות החברה לתשלום פיצויים לעובדי החברה, שאינם בהתאם לסעיף  

 מוגדרת.  , מטופלות כתוכנית להטבה1963  -פיטורין התשכ"ז 
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -  2ביאור  
 
   -הכרה בהכנסות מכירת חומרה ותוכנה  . ז 
 

שר מתקיימים כל התנאים הבאים: )א( הסיכונים וההטבות  הכנסות ממכירות סחורות מוכרות כא 

המשמעותיים הנובעים מהבעלות על הסחורות הועברו לקונה, )ב( הפעילות אינה משמרת שליטה 

אפקטיבית על הסחורות או מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת בעלות עליהן, )ג( סכום 

הטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לפעילות,  ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן, )ד( צפוי שה

 וכן )ה( העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.

   הצגה על בסיס ברוטו או על בסיס נטו:  
 

 הכנסה משירותים שהוענקו נזקפת לדוח רווח או הפסד באופן יחסי על פני תקופת השירות.  

לת כסוכנת או כמתווכת )אם בכלל( מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות  במקרים בהם הפעילות פוע  

הנגזרים מהעסקה, הכנסותיה מוצגות על בסיס נטו. לעומת זאת, במקרים בהם הפעילות פועלת כספק 

 עיקרי ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה הכנסותיה מוצגות על בסיס ברוטו.

ת של הלקוחות, נכללות בדוחות הכספיים ונזקפות לסעיף  הנחות ללקוחות המותנית בהיקף רכישו 

 מכירות.
 

 שירותים:  
 

 הוכרה בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה בסוף תקופת הדוח. 

 

   -עלות המכירות והנחות מספקים  . ח
 

בעלות המכירות נכללות הוצאות בגין אובדן, אחסון ושינוי מלאי עד לנקודת המכירה הסופית. כמו כן,   

 לות המכירות הפסדים בגין ירידת ערך מלאי, מחיקת מלאי והפרשות בגין מלאי איטי.נכללים בע

הנחות מנוכות מעלות הקניות במועדים בהם מתקיימים התנאים המזכים באותן הנחות. חלק מההנחות  

 בגין אותו חלק מהקניות המתווסף למלאי הסגירה מיוחס למלאי והחלק הנותר מקטין את עלות המכר.

המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויבת הפעילות לעמוד ביעדים מסוימים,  הנחות  

 נכללות בדוחות הכספיים עם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את הפעילות בהנחות האמורות.

 

   -הוצאות והכנסות מימון  . ט
 

עמלות בנקים והפרשי   פקטורינג, ריבית לספקים ולקוחות,בגין עסקאות הוצאות מימון כוללות ריבית  

 שער בגין לקוחות וספקים.

 הכנסות מימון כוללות הפרשי שער בגין לקוחות וספקים.  
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 

 

 ית )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונא  -  2ביאור  
 

   -הפרשות  י. 
 

מוכרת כאשר לפעילות קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(  IAS 37 -הפרשה בהתאם ל  

כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את 

ת תוך היוון  המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. במידה שההשפעה מהותית, הפרשות נמדדו

תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, תוך שימוש בשיעור ריבית לפני מס המשקף את הערכות השוק  

 בנוגע לערך הזמן של הכסף, ובמקרים מסוימים, אף את הסיכונים הספציפיים הקשורים להתחייבות. 

 

   תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם:  . א י 

 "(: IFRS 15נסות מחוזים עם לקוחות" )להלן: " "הכ   15תקן דיווח כספי בינלאומי   . 1

 IFRS 15 לרבות ההבהרות ל 2014, שפורסם במאי(- IFRS 15 קובע  2016שפורסמו באפריל ,)

מודל אחיד להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של הכנסות מחוזים עם לקוחות, והוא מחליף את 

"חוזי הקמה" ואת   11לאומי "הכנסות", את תקן חשבונאות בינ 18תקן חשבונאות בינלאומי 

 הפרשנויות מכוחם.

, הכנסה תוכר תוך יישום מודל בן חמישה שלבים, הכוללים, בין IFRS 15בהתאם להוראות  

היתר, כללים לזיהוי חוזה עם לקוח ולקביעת מחיר העסקה, כללים המגדירים כיצד יש להפריד  

כללים לאופן שבו יש לייחס את את החוזה למרכיביו השונים )"מחויבויות ביצוע נפרדות"( ו

 מחיר העסקה הכולל לכל מרכיב מזוהה ונפרד.

, יש להכיר בהכנסה בגין כל מחויבות ביצוע בנפרד בהתאם IFRS 15כמו כן, בהתאם להוראות  

 במועד ספציפי או על פני זמן.  -לגבי עיתוי ההכרה בהכנסה IFRS 15 לכללים שקובע 

ה וגילוי נרחבות לעניין המהות, הסכום, העיתוי ואי הוודאות  כולל דרישות הצגIFRS 15 בנוסף,  

 הכרוכים בהכרה בהכנסה.

 IFRS 15  או לאחר  2018בינואר  1ייושם לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום

 מכן. 

על דוחותיה הכספיים  IFRS 15הנהלת החברה בחנה את ההשפעות האפשריות של יישום  

והגיעה למסקנה כי לא צפויה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה כתוצאה  

 . IFRS 15מיישום 

 

 (: " IFRS 9" בדבר "מכשירים פיננסיים" )להלן:   9תקן דיווח כספי בינלאומי   . 2

 IFRS 9 משנה את הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים בשלושה 2014, שפורסם ביולי ,  

נושאים עיקריים: סיווג ומדידה, ירידת ערך נכסים פיננסיים וחשבונאות גידור )הטיפול  

  39מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי  IFRS 9החשבונאי בהכרה ובגריעה נותר ללא שינוי(. 

של הוועדה לפרשנויות של דיווח   9"מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" ואת פרשנות מספר 

 ינה מחדש של נגזרים משובצים".כספי בינלאומי "בח
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 (  2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:  -  2ביאור  
 תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(:  . א י 

 : )המשך(   ( " IFRS 9" בדבר "מכשירים פיננסיים" )להלן:   9י בינלאומי  תקן דיווח כספ  . 2
 

 IFRS 9  או לאחר מכן. להלן סקירה של   2018בינואר  1חל מתקופות שנתיות המתחילות ביום
 וההשפעה הצפויה בעת היישום לראשונה:  IFRS 9-עיקרי הטיפול החשבונאי שנקבע ב

 
 נכסים פיננסיים:   -סיווג ומדידה   א(  

סים פיננסיים יסווגו לאחת משלוש הקבוצות להלן על בסיס המודל העסקי של הישות  נכ  

לניהול הנכסים הפיננסיים ועל בסיס מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. 

 הסיווג הינו לנכס הפיננסי בשלמותו, ללא הפרדה של נגזרים משובצים. 

מטרתו החזקה על מנת לגבות את מכשירי חוב שמוחזקים בהתאם למודל עסקי ש – 

תזרימי המזומנים החוזיים ושהתנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים 

יימדדו בעלות   -מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית בלבד 

 מופחתת.

מכשירי חוב שמוחזקים בהתאם למודל עסקי שמטרתו מושגת הן באמצעות גביית   – 

חוזיים והן באמצעות מכירה ושהתנאים החוזיים שלהם  תזרימי המזומנים ה

מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית  

 יימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. -בלבד 

 כל הנכסים הפיננסיים האחרים יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. – 

כשיר חוב בעת ההכרה לראשונה למדידה בשווי  על אף האמור לעיל, ניתן לייעד מ  

הוגן דרך רווח או הפסד, אם הייעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות  

במדידה או בהכרה. כמו כן, בעת ההכרה לראשונה במכשיר הוני שאינו מוחזק  

למסחר, ניתן לבצע בחירה שאינה ניתנת לביטול להציג שינויים בשוויי ההוגן של  

וני ברווח כולל אחר )למעט הכנסות מדיבידנדים(. סכומים כאמור המכשיר הה

 שהוכרו ברווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד לאחר מכן.

סיווג מחדש בין קבוצות המדידה לאחר ההכרה לראשונה אינו אפשרי, אלא אם   

 החברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסיים.
 
 התחייבויות פיננסיות:   -ה  סיווג ומדיד  ב( 

בדבר  39הטיפול החשבונאי אינו שונה מהותית מזה שנקבע בתקן חשבונאות בינלאומי  

מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה, למעט הדרישה כי הסכום של שינוי בשווי ההוגן של  

התחייבויות פיננסיות שיועדו למדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )למעט מחויבויות  

תן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית( המתייחס לשינוי בסיכון האשראי של ההתחייבות למ

יוצג ברווח כולל אחר, אלא אם הדבר ייצור או יגדיל חוסר הקבלה חשבונאית ברווח או 

הפסד. סכומים כאמור שהוכרו ברווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד לאחר 

 מכן.

מדידה בעלות של נגזרים המהווים התחייבויות שקשורות  כמו כן, בוטל החריג בדבר  

 למכשיר הוני לא מצוטט שאינו ניתן למדידה בשווי הוגן באופן מהימן.
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 

 

 יניות החשבונאית )המשך(: עיקרי המד  -  2ביאור  

 תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(:  . א י 

 )המשך(: (:  " IFRS 9" בדבר "מכשירים פיננסיים" )להלן:   9תקן דיווח כספי בינלאומי   . 2
  

 ירידת ערך נכסים פיננסיים:  ג( 

המודל החדש קובע כי יוכר הפסד מירידת ערך, אשר יחושב בהתאם לתוחלת הפסדי  

וזאת ללא תלות בהתקיימותו של אירוע הפסד. כבר במועד ההכרה לראשונה   האשראי,

בנכס הפיננסי, וכן בסוף כל תקופת דיווח, יש להכיר בהפסד מירידת ערך, כאשר השינוי  

בסך ירידת הערך והכנסות המימון מהנכס הפיננסי תלויים במידת ההידרדרות של סיכון   

 ונה בנכס הפיננסי.האשראי ביחס למצב ששרר בעת ההכרה לראש

 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.תהיה לא  IFRS 9 -ל 

 

 

 : carve-out  הנחות הפרופורמה   -  3ביאור  

על מנת לשקף את מצבה הכספי של החברה ואת   carve-out דוחות פרופורמהנערכו , 1לאור האמור בביאור 

 ורמה להלן: ובכפוף להנחות הפרופ 2בביאור  מפורטל בהתאם תוצאות פעולותיה 

  31ליום על המצב הכספי  carve-outכוללים דוחות פרופורמה  carve-out הדחות הכספיים פרופורמה  . א

השינויים בהון  על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר  carve-out ודוחות פרופורמה 2017 ,צמברדב

 ,בדצמבר 31יום השנים בתקופה שהסתיימה במשתי לכל אחת  carve-out ותזרימי המזומנים פרופורמה

2017 . 

על הרווח או הפסד ורווח   carve-outעל המצב הכספי ובדוחות פרופורמה  carve-outבדוחות פרופורמה   . ב 

 הוצאות , הכנסותאלו  carve-out דוחות פרופורמה  בעריכת . פעילות הטלקום רק הנכללכולל אחר 

 הטלקום  עם פעילות  במישרין  זוהו  אשר אקסל של  הכספיים  מהדוחות של נכסים והתחייבויותויתרות 

 להלן. כמפורט יחסי באופן הוקצו במישרין זוהו לא אשר פריטים ואילו ספציפי באופן לחברה יוחסו

 סלולר מכשירי א' לעיל, אקסל פועלת בשתי פעילויות עיקריות כדלקמן: הפצת1בהמשך לאמור בביאור   . ג

. שתי פעילויות אלו יקראו להלן:  ופעילות הטלקום נלווים )להלן: "פעילות הסלולר"( ומוצרים

 "פעילויותיה של אקסל".

בנוסף לפעילויות כאמור לעיל, משרדי אקסל וחלק מעובדיה משמשים את חברת סייאטה מובייל   

ישראל בע"מ )להלן: "סייאטה"(, שהינה חברה קשורה לאקסל. בין אקסל לסייאטה, קיים הסכם דמי 

הול חודשיים בגין הוצאות שאקסל נושאת בהן עבורה כגון:   ניהול לפיו סייאטה משלמת לאקסל דמי ני

ביטוחים, שכר עבודה של מחלקת כספים ותפעול, שכירות וכדומה. הוצאות מהסוג כאמור לעיל יקראו 

 להלן: "עלויות המשמשות אף את חברת סייאטה".
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveוחות הכספיים פרופורמה  ביאורים לד 

 

 

 : )המשך(   carve-outהנחות הפרופורמה    -  3ביאור  

 צב הכספי: מ על ה   out-carve  הפרופורמה   ות הנחות המתייחסות לדוח  ד. 

פעילות  על המצב הכספי הוצג על מנת לשקף את מצבה הכספי של  carve-outדוח פרופורמה   -

 .מוצגים בתאריכים ההטלקום 

שכן בהתאם להסכם דמי  רכוש קבוע נכלל על המצב הכספי לא  carve-out בדוחות פרופורמה  -

לשימוש בחלק  בבעלותה של אקסל ובתמורה יישאר הרכוש הקבוע  ,לחברה אקסלבין הניהול 

 . ה'(1)ראה ביאור   בדמי ניהול מהרכוש הקבוע  כאמור לעיל תחייב אקסל את החברה

  2017 ,בדצמבר 31ליום על המצב הכספי  carve-out דוחות הפרופרומההסכומים המיוחסים ב  -

ללקוחות, חייבים, מלאי, ספקים, מקדמות מלקוחות והכנסות מראש, זכאים ויתרות זכות  

פעילות  מייצגים את התחייבות לתאגיד בנקאי )פקטורינג(  והתחייבות בגין הטבות לעובדים נטו,

 ב' לעיל(.2)ראה ביאור   הטלקום

אשר שימשו בין היתר למימון פעילות   ההקצאה של עודפי המזומניםמייצגת את  ת צד קשוריתר  -

 על המצב הכספי  carve-outפרופורמה הדוחות  חושבו כערך השייר של אשר ו הסלולר של אקסל 

 .  החברהשל 

  פעילות הטלקום מייצג את יתרת הרווח של  carve-out החברה בדוחות הפרופורמהסך ההון של   -

הינה אפס והרווח בגין   2014 ,בינואר 1ליום  הטלקום חה שיתרת העודפים הנצברת של פעילותבהנ

 אלפי ש"ח. 1,629  -, ו1,427הינו  2015  –ו  2014שנים 

 

 על רווח או הפסד ורווח כולל אחר:   out-carveהנחות המתייחסות לדוחות פרופורמה   . ה 
 

ן ספציפי. הוצאות שלא ניתן היה ליחסן  הוצאות עלות ההכנסות: הוקצו בהתאם למהותן באופ  -

אלפי ש"ח  105 -ו 101 -בסך של כ 2016 -ו 2017לפעילויות השונות באופן ספציפי בשנים 

בהתאמה, הוקצו בהתאם ליחס שבין ההוצאות שהוקצו לפעילות הטלקום לבין ההוצאות שלא  

  94-סך של כ  2016 -ו  2017יוחסו לפעילות הטלקום. בהתאם לכך הוקצו לפעילות הטלקום בשנים 

 אלפי ש"ח, בהתאמה.  66   -ו
 
  והתרומה  ועובד עובד  כל של  העבודה  מהותהוקצו בהתאם ל 2016ת : בשנשכר ונלוות הוצאות   -

כוח  עלויות  הוקצו  לכך בהתאם, על פי הערכת ההנהלה הטלקום לפעילותמהם  אחדשל כל 

 :כוללת הטלקום  פעילותל ושהוקצ ועלויותיו   האדם כוח מצבתהאדם לפעילות הטלקום. 

 )מונה למנכ"ל החברה(.  הטלקום פעילות שלראשי המכירות ה מנהל  -

 .הטלקום  לפעילות הקשורים למוצרים אישאחר טכני מנהל  -

 .שונים משרה בשיעורי  חשבונות מנהלת, חשב, כספים"ל סמנכ -הכוללת כספים מחלקת  -

 .חלקית שלה במשרה ועובדתלוגיסטיקה  מנהלת -תפעול הכוללת מחלקת  -

 .הטלקום  לפעילות הקשורות במכירות שעוסקים מכירות אנשי הכוללת -מכירות מחלקת  -

, הוצאות השכר ונלוות יוחסו בגין עובדים ספציפיים, בהתאם לאישור רשות המסים 2017בשנת   -

 ה'(. 1ובהתאם להסכם דמי הניהול )ראה ביאור  2018בינואר  9מיום 
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 (  2017בדצמבר,    31בהקמה" ליום  אקסל סולושנס בע"מ )"חברה  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 
 

 )המשך(:   out-carveהנחות הפרופורמה    -  3ביאור  
 

 : )המשך(   על רווח או הפסד ורווח כולל אחר   out-carve  פרופורמה   ות הנחות המתייחסות לדוח  . ה 
 

ספציפית לפעילות   ליחסןתחילה העלויות שניתן  : יוחסו2016 תאחרות בשנ תפעוליות הוצאות -

הקשור לפעילות   צורך לחו"ל בגין  נסיעות, טלקוםהוצאות שיווק של מוצרי פעילות ה : כגון הטלקום

 וכדומה:  טלקוםה

בשיעור של   הוקצואלפי ש"ח  321-, בסך של כ2016 תבשנשל אקסל  פעילויותיהבגין  שנצברו עלויות -

 אלפי ש"ח(.    257-כ של בסך ) םהטלקולפעילות  80%

בשיעור של   הוקצוש"ח אלפי  1,377-, בסך של כ2016 תבשנ סייאטההמשמשות אף את חברת   עלויות -

 "ח(.שאלפי  551-)בסך של כ הטלקוםלפעילות  40%

הוצאות   : כגון הטלקום ספציפית לפעילות  ליחסןתחילה העלויות שניתן  יוחסו, 2017בשנת  -

 נסיעות, טלקוםהוצאות שיווק של מוצרי פעילות ה ה'(, 1ניהול )ראה ביאור המפורטות בהסכם דמי ה

 וכדומה:   טלקוםהקשור לפעילות ה צורךלחו"ל בגין 

בשיעור של  הוקצו אלפי ש"ח,  299-של אקסל בסך של כ פעילויותיהבגין  שנצברו  עלויות .1

 אלפי ש"ח(.    239-)כ הטלקוםלפעילות  80%

  40%בשיעור של  הוקצואלפי ש"ח,   165-כ של בסך יאטהסיהמשמשות אף את חברת  עלויות .2

 אלפי ש"ח(. 66-)כ הטלקוםלפעילות 

 

 :   הוצאות והכנסות מימון -

עלויות פקטורינג של לקוחות: החברה ייחסה את עלות הנכיון בהתאם לשיוך הפריטים    .א

 בחשבוניות שנוכו.  

ר הנ"ל. הפרשי שער בגין יוחסו בהתאם ללקוח/ספק בגינו נוצרו הפרשי השע -הפרשי שער   .ב

חשבונות של אקסל שלא ניתן היה ליחסן באופן ישיר לפעילויותיה של אקסל הוקצו  

בהתאם ליחס שבין הערך המוחלט של הפרשי השער שהוקצו לפעילות הטלקום לבין הערך  

 הטלקום.  המוחלט של הפרשי שער שלא הוקצו לפעילות 

אלפי ש"ח,  155 -ו  182 -, בסך של כ2016 -ו 2017עמלות בנקים ועלויות מימון שונות בשנים   .ג

אלפי ש"ח  124 -ו 146 -)בסך של כ 80%בהתאמה, הוקצו לפעילות הטלקום לפי שיעור של 

 בהתאמה( שכן מדובר בעלויות שנצברו בגין כלל פעילויותיה של אקסל. 

צורך מימון  ההלוואות והאשראי הנ"ל נלקחו ל -עלויות מימון בגין הלוואות ואשראי בנקאי     .ד

פעילות הסלולר, ועל כן לצורך הדוחות הכספיים של הפעילות הטלקום, לא נלקחו עלויות  

 אלו בחשבון.   

 

וצאות המס חושבו לפי שיעור המס הסטטוטורי הידוע בכל שנת מס בתוספת של הוצאות מס:  ה  -

 בגין אומדן החברה להוצאות שאינן מותרות בניכוי.  0.5%
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 (  2017בדצמבר,    31בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  אקסל סולושנס  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 
 
 

 : ניהול סיכונים פיננסיים   -  4ביאור  
 
   -גורמי סיכון פיננסיים  .א

ת  הפעילות חשופה לסיכונים פיננסיים שונים: סיכוני שוק )סיכוני שער חליפין( וסיכוני אשראי. תוכני

שערי החליפין ואיתנות פיננסית של ניהול הסיכונים של הפעילות מתמקדת באי הוודאות של 

 ומחפשת דרכים למזער השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הכלכליים של הפעילות. לקוחותיה  

 
   -סיכוני שוק  ( 1

 סיכוני שער חליפין  

יפין השונים, בעיקר של השקל מול  הפעילות פועלת באופן גלובלי וחשופה לתנודות בשערי החל 

הדולר. סיכוני שער חליפין נובעים מעסקאות מסחריות, נכסים או התחייבויות הנקובים במטבע 

חוץ. סיכון שער חליפין קיים כאשר עסקות מסחריות עתידיות או נכסים והתחייבויות המוכרים  

 ישות. בדוחות הכספיים נמדדים ונקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות של ה
 
    -סיכוני אשראי   (   2

סיכוני אשראי נובעים בעיקר מחשיפות אשראי ללקוחות. החברה מבצעת הערכת סיכונים לגבי   

איכות האשראי של הלקוח תוך כדי שקלול מצבו הפיננסי, ניסיון עבר וגורמים אחרים. החברה 

,  2017ם למקרה. בשנת יום, בהתא 120 -כ עד שוטף+ עשויה להעניק ללקוחותיה תנאי אשראי של

שני לקוחות עיקריים ששיעור המכירות  לפעילות הטלקום בדצמבר של אותה שנה יש  31וליום 

 מסך המכירות. 44%-ו  33%-אליהם מתוך סך המכירות הינו כ

אלפי ש"ח, בהתאמה  4,055 -ו  1,467הינן   2017 ,בדצמבר 31יתרות החוב של לקוחות אלו ליום   

 carve-outפרופורמה תאמה, מסך סעיף הלקוחות בדוח על המצב הכספי , בה48%-ו  17%-או כ

   לאותו יום.

 .םמלקוחות אלו והיא אינה צופה קשיים בגביית חובותיהבטחונות אין לפעילות הטלקום   

בהתבסס על הפרשה ספציפית לחובות שגבייתם מוטלת מחושבת הפרשה לחובות מסופקים   

 בספק.

 

 -ניהול סיכוני הון   .ב
 

להמשיך   הטלקום הם לשמר את יכולתה של פעילות הטלקום די ניהול סיכוני ההון של פעילותיע

ולפעול כעסק חי במטרה להעניק לבעלי המניות תשואה על השקעתם, והטבות לבעלי עניין אחרים, 

 ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית את עלויות ההון.
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 (  2017  , בדצמבר   31ה" ליום  אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמ 
 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

  
 
 

 התקשרויות:   -  5ביאור  
 

 
)להלן:   .D-Link International Pte Ltdלבין חברת , נחתם הסכם הפצה בין אקסל 2012בחודש ינואר  א.

"D-Link של מוצרי רשת תקשורת מקומית ) וםטלק"( לפיו אקסל תשמש כמפיץ בלעדי למפעיליLAN-

Local Area Network( מוצרי רשת אזורית ,)Wide Area Network-WAN ומותגים נוספים של )D-

Link  להלן ביחד: "מוצרי( בארץD-Link .)"D-Link   מפעילה פס ייצור במפעליה בו מיוצרים נתבים

. D-Linkעבור נתבי פס רחב של  יחדיו D-Link-לחברה בהתאם לתוכנה ייחודית שפותחה על ידי אקסל ו

ההסכם הינו לתקופה של שנה ויוארך אוטומטית בשנה נוספת כל פעם אלא אם ניתנה הודעה מראש 

 ( להלן. ה'. ראה )של תשעים יום לפני על סיום ההסכם

 
)להלן: "סימנטק"( כפי  Symantec limited, חתמה אקסל על הסכם עם חברת 2014בחודש ספטמבר  ב.

יץ את מוצרי האבטחה של סימנטק, מבית נורטון, בישראל  רישיון להפלאקסל ן מעת לעת, לפיו תוקש

להגנה וניטור על מכשירים ניידים, מחשבים נייחים וטלפונים חכמים )להלן: "מוצרי סימנטק"(. במסגרת 

כן ניתן  )מפעילים בעלי רישיון(. כמו  ISP-הרישיון אקסל התחייבה להפיץ את מוצרי סימנטק רק ל

בלעדי ובלתי ניתן להעברה ובלתי ניתן להמחאה, ללא תמלוגים להשתמש, לשווק  -לאקסל רישיון לא

ולהפיץ את מוצרי סימנטק בישראל ובטריטוריות נוספות )תורכיה, יוון, סלובניה, סרביה, קרואטיה,  

תי אבטחת המידע  הדוחות הכספיים, החברה מפיצה את שירו אישור רומניה, צרפת ושוויץ(. נכון למועד 

בישראל, תורכיה, יוון, קפריסין ורוסיה ועוד וכן, רישיון על סימני המסחר של סימנטק עבור שימוש  

 לצורך הסכם זה בלבד לשם שיווק, מיתוג וקידום מכירות של מוצרי סימנטק.  

תקופת ההסכם הינה שנה ומתחדשת אוטומטית מידי שנה אלא אם מי מהצדדים יתן הודעה בכתב 

 ים יום לפני החידוש בפועל על הפסקת ההסכם.שיש

נחתם הסכם בין אקסל לבין צד ג' בלתי קשור לאקסל או   2014בהמשך לאמור לעיל בחודש דצמבר 

לבעלי השליטה )להלן: "נותן השירותים"( לפיו נותן השירותים סייע לאקסל להתקשר בהסכם מסחרי 

"(, לרבות שירותים לאחר ההתקשרות בהסכם  המפורט לעיל עם חברת סימנטק )להלן: "הסכם סימנטק

 סימנטק באמצעות חברה בבעלות מלאה של נותן השירותים ו/או מי מטעמו )להלן יחד: "השירותים"(.

  50%זכאי לקבל מאקסל תמורה בשיעור של  על פי הסכם זה, בתמורה לשירותים, נותן השירותים

ל אקסל בכל הקשור להסכם סימנטק, מהסכום שיתקבל כתוצאה מהחסרת כל הוצאותיה הקבועות ש

ממלוא הכנסות אקסל כפי שיתקבלו בפועל על ידה הנובעות מהסכם סימנטק. נקבע כי אקסל תקזז  

מתשלומי התמורה לנותן השירותים את הפסדיה מרבעונים בהם התמורה, שתחושב בהתאם לאמור 

ישא בכל ההוצאות והמסים  להלן, תהיה שלילית. התמורה תשולם על בסיס רבעוני ונותן השירותים 

שיחולו עליו בקשר עם השירותים והתמורה. אקסל תישא בכל הוצאה סבירה וישירה של נותן  

 השירותים אשר כרוכה בשירותים המתבקשים לאחר החתימה על ההסכם סימנטק. 
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 (  2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carveפרופורמה  ביאורים לדוחות הכספיים  

  
 
 

 : )המשך(   התקשרויות   -  5ביאור  
 
 )המשך(:  ב. 

 
( ביחס להסכם סימנטק מצדו של נותן השירותים  Buy Me Buy You) BMBYההסכם כולל מנגנון של 

לא יפחת  BMBYוביחס לזכויותיו של נותן השירותים תחת הסכם זה ביחס לאקסל ובלבד שמחיר 

החודשים שקדמו למועד  12( פעמים סך סכום התמורה ששולמה לנותן השירותים במהלך 5מחמש )

 ראה )ד'( להלן. ההודעה. 
 

( שנים, לא 3, לתקופה של שלוש )BMBYהצדדים התחייבו תחת ההסכם כי גם לאחר השלמת הליך 

 Internet Security, בכל הנוגע למוצרי BMBYתחרות בעסקי הצד שזכה  BMBYיקדם הצד שהפסיד 

and Anti Virus  ולא יצור כל נזק או הפרעה להמשך שיתוף הפעולה בין הצד הזוכה לבין סימנטק תחת

 .( להלןה'ראה )  ההסכם המסחרי או לפגיעה אחרת בזכות הזוכה.
 

 Blackberryלבין  אקסלחתמה אקסל על הסכם אשר החליף הסכם קודם בין , 2017בחודש אוקטובר   .ג

UK Limited לייקברי"(. במסגרת ההסכם מתחייבת אקסל לשווק את מוצרי בלייקברי  )להלן: "ב

 .לןראה )ד'( להלמשתמשים הסופיים בטרטוריה המוגדרת בהסכם. 

, בלייקברי מקנה לחברה רישיון אישי, לא בלעדי, ללא תגמולים ובלתי ניתן  בתוקףכל עוד ההסכם  

חרי של בלייקברי. כל זאת מבלי לפגוע  להעברה עבור שימוש, יצור מחדש, הפצה ופרסום של השם המס

 בשם ובמוניטין של בלייקברי. 

יום   90קיימות הוראות המקנות לצדדים לסיים את ההסכם בכל עת מטעמי נוחות בהודעה מוקדמת של  

 או סיום מסיבה )כמפורט בהסכם( בתקופה קצרה יותר. 

עד שלוש שנים נוספות, אלא אם  תוקפו של ההסכם הינו לשנה, וניתן להאריכו באופן אוטומטי לשנה 

 '( להלן. הראה ) ניתנה הודעה מראש של תשעים יום לפני על סיום ההסכם.
 
נחתם הסכם בין החברה לבין צד ג' בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה )להלן:   2017בחודש דצמבר   .ד

תף יפעל לצורך  , כמו כן, השוClearPlex"השותף"( לפיו השותף יסייע לחברה בהתקשרות מסחרית עם 

)להלן: "השירותים"(. על פי   ClearPlexקידום מכירות ומציאת לקוחות למוצרים המשווקים על ידי 

מהסכום שיתקבל  50%הסכם, בתמורה לשירותים, השותף זכאי לקבל מהחברה תמורה בשיעור של 

, ממלוא ClearPlex  כתוצאה מהחסרת כל הוצאותיה הקבועות של החברה בכל הקשור להתקשרות עם

. נקבע כי החברה  ClearPlex  הכנסות החברה כפי שיתקבלו בפועל על ידה הנובעות מההתקשרות עם

לא תקזז מתשלומי התמורה לשותף הוצאות בגין עלויות כח אדם. כמו כן, סך ההוצאות בקשר עם  

תמורה  . הClearPlexמהכנסות החברה הנובעות מההתקשרות עם  4%קידום מכירות לא יעלו על סך של 

תשולם על בסיס רבעוני ונותן השירותים ישא בכל ההוצאות והמסים שיחולו עליו בקשר עם  

 השירותים והתמורה.  

החברה תקזז מתשלומי התמורה לשותף את הפסדיה מרבעונים בהם התמורה, שתחושב בהתאם לאמור 

והמסים שיחולו  להלן, תהיה שלילית. התמורה תשולם על בסיס רבעוני והשותף ישא בכל ההוצאות 

 עליו בקשר עם השירותים והתמורה.
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 (  2017בדצמבר,    31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017בדצמבר,    31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

  
 
 

 התקשרויות )המשך(:   -  5ביאור  
 
 )המשך(:  . ד

"האופציה"( בתמורה   -ת חלקו של השותף )להלן בהתאם להוראות ההסכם, סיום ההסכם הינו ברכיש 

( שלוש  2או )  2020( ארבע פעמים התמורה שתשולם בשנת 1לתשלום חד פעמי השווה לנמוך מבין: ) 

מיליון דולר. עם ביצוע התשלום האמור, יבוטל ההסכם   5( 3או ) 2021פעמים התמורה שתושלם בשנת 

חברה בלבד והיא בתוקף בכל שלב ממועד חתימת האופציה נתנת למימוש על ידי ה   באופן מיידי.

 ההסכם כאמור לעיל.

 
לחברה או שנחתמו הסכמים חדשים של מקביל להקמת החברה הוסבו ההסכמים הנ"ל מאקסל ב . ה

   החברה מול הגורם הרלווטי.

 
 
 

 לקוחות:   -  6ביאור  
 
 הרכב:  . א

  31ליום   
 2017בדצמבר,  

  
 אלפי ש"ח  
  

 8,120 חובות פתוחים

 208 סות לקבלהכנ

 135 המחאות לגבייה

 
 8,463 

 
   

ערכן בספרים של יתרות הלקוחות מהווה קירוב סביר לשווין ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה   . ב

 . מהותית
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 (  2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017  , בדצמבר  31יום  ל   out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 
 
 

 חייבים ויתרות חובה:   -  7ביאור  

 הרכב: 

  31ליום   
 2017בדצמבר,  

 אלפי ש"ח  
  

 220 הוצאות מראש

 201 מקדמות לספקים

 49 אחרים

 470 

 
 
 

 -מלאי   -  8ביאור  
  
  ערך  יתרת מלאי תוצרת גמורה אשר חלה ירידה בערכו מוצג בניכוי הפרשה לירידת 2017 ,בדצמבר 31ליום 

 אלפי ש"ח. 171בסך 

  
 
 

 מיסים על ההכנסה:    -  9ביאור  
 

 שיעורי המס החלים על החברה: 
 

 , בהתאמה.24%  -ו  25%הנם   2017, 2016שיעורי המס על פעילות הטלקום בשנים  
 
 
 

 ספקים ונותני שירותים:   -  10ביאור  

 הרכב:  א. 

  31ליום   
 2017בדצמבר,  

 אלפי ש"ח  
  

 8,537 חובות פתוחים

 153 מחאות לפרעוןה

 8,690 

 
 

מהווים קירוב סביר לשווין ההוגן מאחר שהשפעת ספקים ונותני שירותים ערכן בספרים של יתרות  ב.     

 .ההיוון אינה מהותית
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 (  2017  , בדצמבר   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017  , ברבדצמ   31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 
 

 
 זכאים ויתרות זכות:   -  11ביאור  

 
 הרכב:  א. 

  31ליום   
 2017בדצמבר,  

 אלפי ש"ח  

  
 918 הוצאות לשלם 

 328 עובדים ומוסדות בגין עובדים

 17 אחרות

 1,263 

 
  ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב סביר לשווין ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה  ב.  

 .מהותית

 
 

 : על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר   carve-out  פירוטים נוספים לסעיפי דוחות פרופורמה   -  12ביאור  
 
 הכנסות:  . א

  31לשנה שהסתיימה ביום    
 בר בדצמ 

  2017 2016 
 אלפי ש"ח   

    
 29,374 20,838  מוצרי חומרה  מהכנסות   

 3,469 5,230   תוכנה משירותיהכנסות   

  26,068 32,843 

 
 (. 2)א()4באשר ללקוחות עיקריים ראה ביאור  
 

 עלות ההכנסות:  . ב 

  31לשנה שהסתיימה ביום    
 בר בדצמ 

  2017 2016 
 אלפי ש"ח   

    
 25,006 23,038  קניות 

 576 ( 2,509)  שינוי במלאי 

 1,708 1,236  אחרות

  21,765 27,290 
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 (  2017  , דצמבר ב   31אקסל סולושנס בע"מ )"חברה בהקמה" ליום  
 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  

 
 
 

 : )המשך(   או הפסד ורווח כולל אחר על הרווח    carve-out  פרופורמה   פירוטים נוספים לסעיפי דוחות   -  12ביאור  
 

 
 הוצאות מכירה ושיווק:  . ג

  31לשנה שהסתיימה ביום    
 ר בדצמב 

  2017 2016 
 אלפי ש"ח   

    
 1,479 1,539  שכר עבודה ונלוות 

 825 155  קידום מכירות ופרסום 

 31 228  נסיעות

 64 93  אחרות

  2,015 2,399 

 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות:  . ד
  31לשנה שהסתיימה ביום    

 ר בדצמב 
  2017 2016 

 אלפי ש"ח   
    

 689 847  שכר עבודה ונלוות 

 123 145  שירותים מקצועיים

 160 156  ביטוחים

 41 41  מחשוב ותקשורת

 233 179  שכירות ואחזקת משרד 

 72 81  השתתפות בהוצאות פחת של אקסל 

 117 157  אחרות

  1,606 1,435 

      

   
 ת מיזוג שלא הבשילה.: כוללות עלויות כלליות הקשורות במישרין לעסקהוצאות אחרות   . ה 
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 (  2017  , בדצמבר   31בהקמה" ליום  אקסל סולושנס בע"מ )"חברה  

 2017  , בדצמבר  31ליום    out-carveביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה  
 
 
 
 

על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר    carve-out  לסעיפי דוחות דוחות פרופורמהפירוטים נוספים    -  12ביאור  
 )המשך(: 

 
 : הכנסות והוצאות מימון  . ו 

לשנה שהסתיימה ביום ליום    
 מבר בדצ   31

  2017 2016 

 אלפי ש"ח   

      -הוצאות מימון  
 248 201  ריבית פקטורינג

 101 128  ריבית ועמלות לבנקים 

 145 56  ריבית לספקים 

  385 494 

      -הכנסות מימון  

 ( 2) ( 323)  הפרשי שער, נטו

  (323 ) (2 ) 

  62 492 

 

 
 

 ארועים לאחר תקופת הדיווח:    -  13ביאור  
 

הגיעו להסכמות מסחריות בעל פה לשיווק   Madicoשל חברת  ClearPlexהחברה וחטיבת  2018שנת  במהלך

בישראל. החברה משווקת פתרון מלא לנקודות מכירה של סלולאר,  ClearPlexבלעדי של החברה למוצרי 

צד ג'  , החברה התקשרה עם מפיץ2018. בחודש מאי ClearPlexשירות הגנה בייצור אוטומטי תוצרת חברת 

בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה )להלן : "המפיץ"( לצורך מתן זכות הפצה בלעדית למפיץ של מוצרי 

ClearPlex .36ההסכם הינו לתקופה לא קצובה ולאחר   לחנויות פרטיות בישראל ולמספר ערוצי הפצה נוספים  

יום. בכפוף להוראות ההסכם עם   90חודשים, כל צד רשאי לסיים את ההסכם, ללא סיבה בהודעה מוקדמת של 

חודשים ממועד סיום   24המפיץ, למפיץ הזכות להמשיך ולמכור את המוצרים ללקוחות הבלעדיים כאמור 

 ההסכם. 
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 אקסל סולושנס גרופ בע"מ

 

 2019בדצמבר  31יני החברה ליום יפרטים נוספים על מצב ענ -חלק ד'

 

 פרטים כלליים:

 

  אקסל סולושנס גרופ בע"מ : שם החברה                         

 520031345 : מס' חברה ברשם החברות  

 , הרצליה 8 המנופיםרח'  : כתובת                                

 072-2220934 : טלפון                                   

 072-2220952 : פקסימיליה                           

 31.12.2019 : תאריך המאזן

 30.04.2020 : תאריך הדוח

 

 

   

  מהותיותהערכות שווי  - ב8 תקנה

   

 בחברת גפן השקעות ביומד בע"מהחברה  החזקות  שווי זיהוי נושא ההערכה:

 31.12.2019ליום 

 2019בדצמבר  31 עיתוי ההערכה:

שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה אילו כללי 

החשבונאות המקובלים, לרבות פחת והפחתות, לא היו 

-31-להערכת השווי )נכון למחייבים את שינוי ערכו בהתאם 

03-2019:) 

 לא רלוונטי

 אלפי ש"ח 5,536 שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם לערכה:

  ( בע"מ2009אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ) זיהוי המעריך ואפיוניו:

 גישת השווי הנכסי מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו:

ההערכה, בהתאם ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את 

 למודל ההערכות:

, שווי ה"שלד" של החברה, השווי הבורסאי של החברה

המזומנים אותם צפויה החברה , עלויות של חברה ציבורית

לקבל כתוצאה מפירוק חברת צמיחה אינווסטמנט האוס 

 .בע"מ, חברת בת של החברה
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תקנה 

 א10

 מאוחדים )באלפי ש"ח( חציוניים תמצית דוחות רווח והפסד  -

   

בדצמבר  31המאוחדים של החברה לשנה שנסתיימה ביום חציוניים לתמצית דוחות רווח והפסד 

 ח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד. דו  –לפרק ב'   3ראו סעיף א   2019

  .201931.12ליום  מהותיות תכלולוובחברות בנות רשימת השקעות בחברות  -   11תקנה 

   

  :.201931.12מהותיות נכון ליום כלולות והשקעות בחברות בנות  א. 

 

 

 

 

 

 שם החברה המוחזקת

  החזקות  בהון  מניות

 

 

סוג 

 המניות

 

 ערך 

נקוב 

 בש"ח

 

 

 

 מס' מניות

האחוז בבעלות 

בזכויות ההצבעה 

ובסמכות למנות 

 דירקטורים

 

עלות 

המניות 

באלפי 

 ש"ח

ערך המניות 

 בספרי החברה 

 באלפי ש"ח *

שער המניות 

בבורסה 

 ליום

 31.12.19  

        חברות בנות:

 צמיחה אינווסטמנט האוס

 בע"מ
 ל.ר. 546 35,421 83.72% 6,141,347 1 רגילות

        חברות כלולות:

 ל.ר 5,536 3,151 34.09% 2,390,054 1 רגילות גפן השקעות ביומד בע"מ

 

 על בסיסי שיטת השווי המאזני כפי שמוצג במידע הכספי הנפרד. *  

ראה ביאור , "נכסים המוחזקים לחלוקה לבעלים"לסעיף  גפן השקעות בע"מבחברת  החברהשל  סיווג ההשקעהלעניין  **  

  )"הדוחות הכספיים"(. 31.12.2019בדוחות הכספיים של החברה ליום  ב'6

 

 

תקנה 

12 

  :מהותיות כלולותשינויים עיקריים בתקופת הדוח בהשקעה במניות חברות בת ובחברות  -

 

 

 

 תאריך

 

מהות 

 השינוי

 

 סוג 

 המניה

 

 סה"כ 

 מניות

 

עלות 

 )תמורה(

 אלפי ש"ח  

 גפן השקעות ביומד בע"מ

 

חלוקה   2020ינואר 

 בעין

 ל.ר. 2,390,054 רגילה

 

( והכנסות החברה .201931.12)ביום  מהותיות כלולותההכנסות של חברות בת וחברות  - 13תקנה 

  מהן )באלפי ש"ח(:

 

 

 שם החברה

 

רווח 

)הפסד( 

לפני מס 

 

רווח נקי 

)הפסד( 

לשנת 

 

דיבידנד 

 שהתקבל 

מחברות הבת / 

 

 דמי ניהול

שהתקבלו 

מחברות הבת / 

 

הפרשי הצמדה, 

הפרשי שער 

וריבית 
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בשנת הכלולות  2019 2019לשנת 

2019 

בשנת הכלולות 

2019 

שהתקבלו 

מחברות הבת / 

לשנת הכלולות 

2019  

 צמיחה אינווסטמנט האוס

 בע"מ

(995) (995) 3,265 -- 56 

 4 -- -- *(1,236) * (1,236) * גפן השקעות ביומד בע"מ

 

לעניין הפסד שנבע לחברה  .2019ביוני  30מתייחסות לתקופה שהסתיימה ביום הכנסות החברה הכלולה גפן  *  

ג' לדוחות הכספיים של החברה 6-ב' ו6אלפי ש"ח ראו באור  2,003מהפחתת ערכן של החזקותיה בגפן בסך של 

 .31.12.2019ליום 

 

  ניירות ערך שנרשמו למסחר ושהופסק המסחר בהם -מסחר בבורסה   20תקנה 

 

 

 

 

לא חלה הפסקת מסחר בניירות ו  לא נרשמו למסחר ניירות ערך של החברה  2019במהלך   .א

 הערך של החברה הרשומים למסחר בבורסה.

העסקה בין החברה לבין אקסל ובעלי המניות , לאחר השלמת 2020בינואר  14ביום  .ב

החברה של  9( נרשמו אופציות סדרה בפרק א' 1.2.1)לפרטים נוספים ראו סעיף  שלה 

של החברה  9ואופציות סדרה הועברו מניות החברה  2020בינואר  22למסחר, וביום 

 הבורסה. לרשימה הראשית שלהשימור  מרשימת

 

קנה ת

21 

  תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 

 

 

 

 

התגמולים להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדיווח, לכל אחד מחמשת בעלי    –(  1)א()  21תקנה  

  .הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה ובחברות שבשליטת החברה

   

 
  (ללא מע"מ )באלפי ש"ח תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם 

 משרה

שיעור 

אחזקה 

בהון 

 התאגיד

 שכר 

)כולל גמול 

 דירקטורים(

 מענק

 

גמול 

דירקטו

 רים

 

דמי 

 ניהול 

החזר אחר ) עמלה

הוצאות רכב 

 עלות רכב( /

 סה"כ

יאיר פודים 

)באמצעות חברה 

 )א(  *בבעלותו(

 מנכ"ל

 )לשעבר(

יו"ר ו

 יוןדירקטורה

יו"ר  +

דירקטוריון 

 *צמיחה

55%** -- -- 30 -- 393 -- 100 523 

 )ב(זהר שפיץ 

סמנכ"ל 

 כספים

)ומנכ"ל 

חברת הבת 

 צמיחה(

100% -- 372 20 -- 60 -- 42 494 

 10 -- 10 -- -- -- -- -- ל.ר. מבקר פנימי יהודה עזרא

 ל.ר.  דירקטורים
-- -- -- 508 -- -- -- 508 
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כל חדל מר פודים מלכהן כמנכ"ל החברה וחלף זאת מונה ליו"ר הדירקטוריון של החברה. יצוין כי  2020בינואר  7ביום *

 התגמול אשר נכלל בטבלה זה ניתן  בגין כהונתו כמנכ"ל.

 **היקף המשרה של מר פודים כמנכ"ל.

 

 פודים"(מר יאיר פודים )" .א

אישרה האסיפה הכללית של החברה את תנאי כהונתו של פודים כמנכ"ל החברה.  2016ביולי  27ביום 

משרה  55%בהתאם לאישור האסיפה כאמור, יעניק פודים לחברה שירותי מנכ"ל בהיקף חודשי של 

אלפי ש"ח )צמוד מדד ובתוספת מע"מ( ובנוסף, יהיה זכאי  25בתמורה לדמי ניהול חודשיים בסך של 

ודים להחזר הוצאות במסגרת תפקידו, לרבות הוצאות רכב. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום פ

)אסמכתא:   27.7.2016( ודוח מיידי שפרסמה החברה ביום  2016-01-077977)מס' אסמכתא:    7.7.2016

2016-01-091786 .) 

לכהן חלף זאת מונה  .כמנכ"ל החברה לכהןפודים  מר , חדלהשלמת העסקה, עם 2020בינואר  7ביום 

, ש"ח 25,000, בתמורה לתגמול חודשי בסך של 50%של משרה בהיקף  "ר הדירקטוריון של החברהכיו

אופציות הניתנות  1,443,656פודים מר להוקצו בנוסף, בתוספת מע"מ.  החזר הוצאות רכב והכל

סקתו כולל הסכם הע. אג' למניה 51ל מניות של החברה במחיר מימוש ש 1,443,656-למימוש ל

חופשה שנתית, ביטוח פטור ושיפוי כפי שמקובל לגבי דירקטורים , העסקתו קופתהוראות לגבי ת

לפרטים  וכן החזר הוצאות טלפון והוצאות סבירות הקשורות למילוי תפקידו.  ונושאי משרה בחברה

-2019-01  )מס' אסמכתאות: 2020בינואר  7 -, ו2019בנובמבר  18 נוספים ראו דוחות מידיים מיום

 (. 2020-01-002485-ו 2020-01-002491 , 112441

היה זכאי מר פודים לתגמול מר פודים כיהן גם כיו"ר הדירקטוריון של חברת צמיחה, בגין כהונה זו  

 ש"ח בתוספת מע"מ. 30,000מענק חד פעמי בסך של  תוספת מע"מ וכןש"ח ב 7,500בסך של 

 מספק לה שירותי ייעוץ בתחום המימון. ו פודים כדירקטור בגפןבנוסף מכהן 

 

 שפיץ"(מר זוהר שפיץ )" .ב

. בהתאם להסכם ההעסקה של 100%של משרה שפיץ מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה בהיקף 

ונושאת החברה לרשותו רכב צמוד מעמידה אלפי ש"ח. בנוסף,  30שפיץ שכרו החודשי ברוטו הינו 

עבורו בגין זכויות סוציאליות מקובלות )הפרשות  מפרישה ומשלמתבמלוא הוצאות אחזקתו וכן 

תקופת העסקתו שפיץ זכאי  לפנסיה/ביטוח מנהלים ואבדן כושר עבודה, פיצויי פיטורין(. במשך

לתשלום דמי מחלה, וכן לחופשה שנתית ולדמי הבראה כמקובל לגבי נושאי תפקידים כאמור וכן 

 להחזר הוצאות טלפון והוצאות סבירות הקשורות למילוי תפקידו כסמנכ"ל הכספים של החברה.

הביקורת, הענקת עדת ואישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור של ו 2020בפברואר  11ביום 

אישר דירקטוריון החברה  2020באפריל  30ביום אלפי ש"ח.  40מענק חד פעמי למר שפיץ בסך של 

מניות החברה בתוספת מחיר מימוש   300,000-אופציות למר שפיץ הניתנות למימוש ל  300,000הענקת 

שנים ממועד  3.5ך ויהיו בתוקף למשרבעונים שווים  12פציות יבשילו על פני האו אג'. 65של 

 ן.ההענקת

ציבורית בשליטת החברה(. שפיץ משמש גם כסמנכ"ל הכספים וכמנכ"ל של חברת הבת צמיחה )חברה 

ש"ח  5,000נוסף בסך של זכאי מר שפיץ לשכר חודשי היה בגין השירותים שהוא העניק לצמיחה 

  .בתוספת מע"מ ש"ח 20,000וכן מענק חד פעמי בסך של בתוספת מע"מ 
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בפרק א'  1.2.2 ףמונה שפיץ למפרק חברת צמיחה, לפרטים נוספים ראו סעי 2019 בספטמבר 11ביום 

 לדו"ח זה. 

 

 )"מר שור"( רונן שור .ג

, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של 2020בינואר  7מר שור מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 

. בהתאם לאישור האסיפה כאמור, יעניק מר שור לחברה שירותי 2019בנובמבר  19החברה מיום 

אלפי ש"ח ובנוסף,  50משרה בתמורה לתגמול חודשי )ברוטו( בסך של  100%מנכ"ל בהיקף חודשי של 

מר שור להחזר הוצאות במסגרת תפקידו, לרבות הוצאות רכב ותנאים סוציאליים. בנוסף יהיה זכאי 

מר שור יהיה זכאי למענק שנתי, בהתאם לתוצאות הכספיות השנתיות של החברה, בסכום שלא יפחת 

( אחוזים מהרווח השנתי לפני מס של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים 5משיעור של חמישה )

 פעמים התגמול החודשי.  8סך המענק השנתי לא יעלה על המבוקרים ובלבד ש

מכמות המניות  20%מניות של החברה כאשר  3,329,493כמו כן, הוקצו למר שור במועד מינויו 

חודשים ממועד  24המוקצות למנכ"ל תבשיל במועד הקצאתן והיתרה תבשיל על פני תקופה בת 

כמו כן, יהיה זכאי מר שור להקצאה נוספים בכל רבעון(.  10%מנות שוות ) 8-ב ,ההקצאה, כל רבעון

וארועים שסוכמו אך בכל מקרה שיעור  מניות נוספת בהתאם לעמידה ביעדים 796,957נוספת של עד 

 11מתוך כמות נוספת זו, הוקצו למר שור, ביום  .4.99%אחזקתו של מר בחברה שור לא יעלה על 

ככל שהמנכ"ל יפוטר, יתרת המניות שטרם הבשילה עד מועד  מניות. 207,463, 2020בפברואר 

לפרטים  .וינו בהסכם העסקתושונים שצהפיטורין, תבשיל אוטומטית באופן מיידי, למעט במקרים 

 (.2019-01-112441, )מס' אסמכתא:2019בנובמבר  18נוספים ראו דוח מידי מיום 

 רו"ח יהודה עזרא)"מר עזרא"( .ד

 הגמול המפורט בטבלה הינו בגין שירותיו של מר עזרא כמבקר הפנימי של החברה.

 דירקטורים .ה

נקבע בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור  הגמול המשולם לדח"צים

. שכרם של הדירקטורים גיורא ענבר ושרה בכור )נכון למועד זה גב' בכור 2000-חיצוני(, התש"ס

 סיימה את כהונתה( נקבע כזהה לשכר הדח"צים. 

 

  השליטה בתאגיד -א21תקנה 

אשר מחזיקים ביחד, נכון למועד  3לומן קפיטל בע"מ-ו  2מ,"בע  אחזקות  צליר  1(,Shamrockקרנות שמרוק )

)להלן:   מהון המניות של החברה, הינם בעלות השליטה בחברה במשותף  54.76% -עריכת דוח זה, כ

 ומניות שמי מהצדדים יחזיק בחברה, יצביעכל הסכם בעלי מניות לפיו: )א( התקשרו ב"( השליטה בעלי"

הכלליות של החברה, בעד מועמד אחד שזהותו תקבע על ידי קרנות שמרוק, מועמד אחד שזהותו   באסיפות

מ ומועמד אחד שזהותו תקבע על ידי לומן קפיטל בע"מ; )ב( הצדדים "בע אחזקות תקבע על ידי צליר

 תמניו  מכירת  של  במקרה(  Tag-Along Rightsהסכימו גם על תנאי זכות הצטרפות )בעלי המניות    להסכם

 הצדדים להסכם,מ מי ידי על(, Bring Along) כפויה מכירה וזכותבעסקאות מחוץ לבורסה  החברה

 
1 Shamrock Israel Growth Fund II, LP  קרן שמרוק-ו ,קיימן אייבשותפות זרה המאוגדת הינה למיטב ידיעת החברה 

שותפות ישראלית המאוגדת בישראל. השותף היא למיטב ידיעת החברה  מוגבלת שותפות ,II ישראלים למשקיעים צמיחה
אריה יות הם . למיטב ידיעת החברה, בעלי השליטה בשותפושמרוק קרן צמיחה יועצים בע"מהינה הכללי של השותפויות 

 . עובדיה ומיכה גייגר
 חברה פרטית המאוגדת בישראל. למיטב ידיעת החברה בעל השליטה בחברה הינו מאיר יעקובסון. 2
 .אילת ויל נבנצלו גיל ויל, שי וילחברה פרטית המאוגדת בישראל. למיטב ידיעת החברה בעלי השליטה בחברה הינם ה"ה  3
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בהתאם להוראות ההסכם, צד להסכם זה  .ובכפוף לחריגים בהסכם הקבועים מסוימים בתנאים

המונפק של החברה הציבורית, יחדל להיות צד מהון המניות  5% -שהחזקותיו בחברה ירדו מתחת ל

 להסכם זה והסכם זה יפקע לגביו.

  

  עסקאות עם בעלי שליטה – 22תקנה 

, ואקסל על הסכם 5, סייאטה מובייל ישראל בע"מ4חתמו אקסל טלקום בע"מ 2019בחודש ספטמבר,  .א

החברה תקבל מאקסל טלקום שירותי סמנכ"ל כספים  2018באוקטובר  1שירותים לפיו החל מיום 

"( ושטחי פעילות, שרותי כספים שירותי סמנכ"ל)להלן: " 50%בהיקף משרה בשיעור של 

", בהתאמה(. השירותים השירותים"  -" והסכם השירותיםאדמיניסטרציה וביטוחים שונים )להלן: "

אשר יינתנו על ידי אקסל טלקום, במישרין ו/או בעקיפין, יאפשרו לנהל את עסקיה ממשרדה של 

החברה תשלם לאקסל טלקום השתתפות בסכום  ,פיםאקסל טלקום. ביחס לשירותי סמנכ"ל הכס

מעלות המעסיק החודשית של סמנכ"ל הכספים אצל אקסל טלקום בהתאם  50%שהינו לפי שיעור של 

אלפי ש"ח  326 -עלות שירות זה עמדה על סך של כ 2018העסקתו באקסל טלקום. בשנת להסכם 

 1סמנכ"ל הכספים הופסקו ביום  יאלפי ש"ח. שירות 334-עמדה על סך של כ 2019עלות לשנת הו

ש"ח בחודש אלפי  31. ביחס ליתר השירותים, עלות השירותים עומדת על סך של 2019בנובמבר, 

ניתן יהיה לביטול על ידי כל צד  ובתוספת מע"מ כדין. ההסכם ו/או שירות כלשהו הניתן על פיו,

 ( יום. 30בהודעה בכתב ומראש בת שלושים )

חברת בת בבעלות  Signifi Mobile Incבהסכם עם חברת אקסל התקשרה  2019בנובמבר  13ביום  .ב

, חברה ציבורית הנסחרת בבורסת טורונטו, קנדה, ואשר חלק .Siyata Mobile Incמלאה של 

 מוחזקות על ידי אקסל טלקום להפצת מוצרים בתחום ציוד החומרה. Siyataשל ממניותיה 

טלקום בע"מ )חברה בשליטת בעלי השליטה של החברה( העניקה אקסל  2019בדצמבר  25ביום  .ג

ש"ח ללא ריבית, ללא הצמדה  1,753,961אקסל סולושנס )חברת בת של החברה( הלוואה בסך של ל

לפרטים  .2020בחודש פברואר בתשלום אחד נפרעה "(. ההלוואה ההלוואהוללא בטחונות )להלן: "

, אשר נכלל על דרך (2019-01-123472 )מס' אסמכתא:, 2019בדצמבר  23נוספים ראו דוח מידי מיום 

 .של הפניה

ראו בזאת על דרך ההפניה לדוח מיידי של החברה  -החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  -24תקנה 

 (.006802-01-2020)אסמכתא:  20.1.2020מיום 

 

 לדוחות הכספיים. 13ראו ביאור  - הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  -א24תקנה 

 

ראו בזאת על דרך ההפניה לדוח מיידי של  -מרשם בעלי המניות בחברה נכון למועד הדוח -ב24תקנה 

 .( 2020-01-015249)אסמכתא:  11.02.2020החברה מיום 

 

 

 .חברה בשליטת בעלי השליטה בחברה  4

 חברה בשליטת אקסל טלקום בע"מ.  5
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 דירקטורים של התאגיד*  -26תקנה 

 

מתי וינברג נעמי אנוך גיורא ענבר  יו"ר  –יאיר פודים   

  

 דניאל יהודה גמזו אל-יוסף בר

 060868288 067577650 056394430 055373187 53442505 04100749 ת.ז. 

 22.09.1982 12.01.1951 03.06.1960 19.09.1958 19.12.1955 19.12.1959 תאריך לידה 

, תל 9הרב ניסים  א', ת"א6רח'  קהילת ז'יטומיר  מען

 אביב

אלוף קלמן מגן, 

 תל אביב

תל  25בת מרים 

 אביב

תל  53069ת.ד 

 אביב

, גבעת 5דוד רזיאל 

 שמואל

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות

ועדת ביקורת,   - חברות בועדות דירקטוריון

 ועדת תגמול 

ועדת ביקורת, 

 ועדת תגמול 

ועדת ביקורת, 

 ועדת תגמול

- 

דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור 

 חיצוני  

דירקטורית  דירקטור בלתי תלוי -

 בלתי תלויה

 - דירקטור חיצוני דירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית/ בעל כשירות 

 מקצועית

מומחיות חשבונאית  חשבונאית ופיננסית.מומחיות 

 ופיננסית.

מומחיות 

חשבונאית 

 ופיננסית.

דירקטור בעל 

כשירות 

 מקצועית.

מומחיות 

חשבונאית 

 ופיננסית.

דירקטור בעל 

 כשירות מקצועית.

האם הוא עובד של התאגיד, 

חברה בת, חברה קשורה או 

 של בעל עניין

 - - - - - כן. יו"ר דירקטוריון צמיחה 

התאריך שבו החל כהונתו 

 כדירקטור

07.01.20206 30.1.2013 07.01.2020 14.8.2017 25.11.2018 11.02.2020 

האם בן משפחה של בעל עניין 

 אחר בתאגיד

 לא לא לא לא לא לא

השכלה, התעסקות בחמש 

השנים האחרונות, ופירוט 

התאגידים בהם מכהן 

 כדירקטור

תואר  ראשון בכלכלה באוניברסיטה 

 העברית ירושלים; 

תואר שני במנהל עסקים 

 באוניברסיטה העברית בירושלים;

 

מנכ"ל אקסל סולושנס גרופ בע"מ, 

יו"ר קאנומד תעשיות קנאביס 

רפואי בע"מ, יו"ר ענבר גרופ 

פיננסים בע"מ , יו"ר ענבר הנפקות 

 מאית:השכלה אקד

בוגר תואר ראשון 

במדעי המדינה, 

 אוניברסיטת חיפה.

בוגר תואר ראשון 

בגיאוגרפיה, 

 אוניברסיטת חיפה.

בוגר תואר שני במנהל 

עסקים, אוניברסיטת 

 ראשוןתואר 

בחשבונאות 

וכלכלה 

מאוניברסיטת 

תואר תל אביב. 

במנהל  שני

עסקים 

מאוניברסיטת 

בעלת  ברדפורד.

תואר ראשון 

 -בתקשורת

האוניברסיטה 

 העברית.

משרד התרבות 

והמדע לרבות 

לשכת הפרסום 

 הממשלתית.

"ברד", חברה 

תואר ראשון 

בכלכלה ומנהל 

עסקים 

מאוניברסיטת 

בר אילן. תואר 

שני במדיניות 

ותקצוב ציבורי 

מאוניברסיטת 

 תל אביב. 

 השכלה אקדמאית:

בוגר תואר ראשון 

בהנדסה ביו 

רפואית, 

אוניברסיטת תל 

 אביב. 

 שניבוגר תואר 

במנהל עסקים, 

אוניברסיטת תל 

 

 19וכן כדירקטור החל מיום  2016ביולי  27ליו"ר הדירקטוריון כיהן מר פודים כמנכ"ל החברה וזאת החל מיום . בטרם מונה 2020, בינואר 7ר הדירקטוריון החל מיום מר פודים מכהן כיו"  6

 2009בפברואר 
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ופיננסים בע"מ, יו"ר אס. אר. 

 אקורד בע"מ.

 

חברות נוספות בהן משמש 

 דירקטור:  

רונרום שירותי יעוץ בע"מ, משאבי 

 , פודימון בע"מ.הגליל בע"מ

 

 חיפה.

בוגר המכללה 

לביטחון לאומי 

 בארה"ב.

בוגר קורס 

 דירקטורים.

אי  דירקטור בחברות :

די בי פיתוח, אי די בי 

תיירות, תמר 

יום, מישורים פטרול

נדל"ן, קבוצת גולף, 

שנפ תעשיות וארן 

 מו"פ.

רישיון רואה 

 חשבון.

ניהול אסטרטגי 

וליווי פיננסי של 

חברות בתהליכי 

מיזוג או הבראה 

 והשבחה. 

 

חברות נוספות 

בהן משמשת 

 כדירקטורית: 

דירקטורית 

חיצונית 

מקורות חברת ב

מים בע"מ, 

מפעלים 

פטרוכימיים 

 לישראל בע"מ

 אס.אר אקורדו

 ,"מבע

דירקטורית 

בלתי תלוייה 

 קליל תעשיותב

 בע"מ

המתמחה 

בתחום השיווק 

בכל פלטפורמות 

 הדיגיטל ברשת.

שותף מייסד של 

חברת התוכנה 

PickPack 

העוסקת 

ציה זבאופטימי

בתחומי 

 הלוגיסטיקה

 

ינטגרל מנכ"ל א

אסטרטגיות 

שיווק תחרותי 

 –בע"מ 

 כשלושים שנה. 

 

 

 

 אביב.

מנהל השקעות 

בחממה טכנולוגית 

כשלוש  –אינסנטיב 

 שנים. 

 –מנהל פיתוח 

אקסימטריק בע"מ 

 נתיים. כש –

מנהל פרוייקטים, 

ליווי וייעוץ כעצמאי 

 כשלוש שנים. –
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 נושאי משרה בכירה של התאגיד -א'26תקנה 

 

 זוהר שפיץ עזרא יהודה רונן שור 

 032017659 072608235 043143494 ת.ז.

 31/01/1975 02/11/1944 09/09/1981 תאריך לידה

 סמנכ"ל כספים מבקר פנים מנהל כללי תפקיד

האם הוא בן משפחה של 

נושא משרה בכירה אחר או 

 של בעל עניין

 לא לא לא

 02/06/2017 24/04/2012 07/01/2020 התאריך שבו החלה כהונתו

האם הוא עובד של התאגיד, 

חברה בת, חברה קשורה או 

 של בעל עניין

מנכ"ל ודירקטור 

אקסל יחיד בחברת 

 סולושנס בע"מ.

לא. מדובר בנותן 

שירותים חיצוני 

)אין יחסי עובד 

 מעביד(.

מנכ"ל וסמנכ"ל לשעבר 

קאנומד כספים של 

תעשיות קנאביס רפואי 

, משמש כמפרק בע"מ

 של חברת צמיחה

השכלתו והתעסקותו בחמש 

השנים האחרונות ופירוט 

התאגידים שבהם הוא 

 משמש כדירקטור

בוגר תואר ראשון 

דסת חשמל בהנ

מאוניברסיטת תל 

אביב. תואר שני 

במנהל עסקים 

באוניברסיטת תל 

 אביב.

 

משנה למנכ"ל 

חברת אקסל 

 13כ –טלקום בע"מ 

שנים, מנכ"ל חברת 

 –אקסל טלקום 

כשנתיים, מנכ"ל 

חברת אקסל 

 –סולושנס בע"מ 

 כשנתיים.

בוגר חשבונאות 

וכלכלה, 

אוניברסיטת תל 

 אביב.

מוסמך מנהל עסקים 

סיטת תל אוניבר

 אביב. 

מבקר הפנים של 

 החברה. 

שותף במשרד עזרא 

רוזנבלום  –יהודה 

יעוץ, בקרה וניהול 

 סיכונים

תואר ראשון 

בחשבונאות ומנהל 

המכללה  –עסקים 

 למנהל

 חשב בקבוצת טיב טעם

. 

 

 

 מורשה חתימה עצמאי של התאגיד  - ב'26תקנה 

 חתימה עצמאיים, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ובהנחיות רשות לחברה אין מורשי 

 ניירות ערך.
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 27תקנה 

 

- 

 

 

 רואי החשבון המבקרים של התאגיד

 שם: שטראוס לזר ושות'

 6789139, תל אביב, 94, רחוב יגאל אלון 2מגדל אלון כתובת: 

 

 

 שינויים בתזכיר או בתקנון התאגיד - 28תקנה 

לפרק א' לדו"ח  1.2.1כחלק מהסכם המיזוג, כפי שמפורט בסעיף  2020בינואר  7ביום 

בספטמבר  27ראו דיווחים מיידים מן הימים   זה, תקנון התאגיד הוחלף. לפרטים נוספים

-2019, 2019-01-084468)אסמכתאות מס':  2020בינואר  7-ו 2019בנובמבר  20, 2019

 ר תוכנם נכלל על דרך של הפניה. בהתאמה( אש 2020-01-002476-ו 01-112966

 המלצות והחלטות הדירקטורים - )א(29תקנה 

 אין.    

 

החלטות האסיפה הכללית שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים בעניינים המפורטים  )ב(29תקנה 

 אין. -()א29בתקנה 

 

  החלטות אסיפה כללית מיוחדת  )ג(29תקנה 

 2019בנובמבר  20 מיוחדת של החברה ראו דוח מיום להחלטות שהתקבלו באסיפה

 (2019-01-112966)אסמכתא מס: 

 

  פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושאי משרה שבתוקף בתאריך הדוח  -(4א)29 תקנה

 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את התקשרות  2019בנובמבר  19 ביום

ושל חברות בנות של החברה, לרבות  דירקטורים ונושאי משרההחברה בפוליסת ביטוח 

נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה, המכהנים ו/או יכהנו בחברה מעת לעת, 

 בתנאים האמורים, באופן שתהווה גם החלטה לאישור ההתקשרות כ"עסקת מסגרת"

עסקת )" 2000-כהגדרתה בתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, תש"ס 

 3"(, באופן שהחברה תהיה רשאית מדי שנה, ובסה"כ לתקופה מצטברת של המסגרת

שנים, החל ממועד אישור האסיפה ובכפוף לאישור ועדת התגמול לכך בכל שנה, להאריך 

ו/או לחדש את פוליסת הביטוח או להתקשר בפוליסה חדשה עם אותו המבטח או עם 

 לתנאים עסקת המסגרת להלן: אםמבטח אחר, בישראל או בחו"ל, בהת

 אלפי דולר ארה"ב למקרה ביטוח. 35ההשתתפות העצמית לא תעלה על סך של  .1

מיליוני  5גבולות האחריות של פוליסת הביטוח שתרכוש החברה לא יפחתו מסך של  .2

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופה. 
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ת פוליסת הביטוח תכסה את כל הדירקטורים בחרה ו/או בחברות בנות שלה, לרבו .3

נושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה, בלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על 

 אלה של יתר נושאי המשרה. פוליסת הביטוח הינה על בסיס הגשת תביעה.

למען הסר ספק יצוין כי במסגרת הפוליסה ייכללו גם הדירקטורים ונושאי המשרה  .4

רה ובאקסל בשיהיו בח החברה ודירקטורים ונושאי משרה נוספים ככלהחדשים של 

 מעת לעת.סולושנס 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את  2019בנובמבר  19בנוסף, ביום 

, עבור Run Offהתקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מסוג 

רה במהלך התקופה בדירקטורים ונושאי משרה שכיהנו ו/או המכהנים ו/או שיכהנו בח

שתחילתה החל מאירוע החלפת השליטה האחרונה בטרם הסכם המיזוג וסיומה במועד 

השלמת עסקת המיזוג )אף אם כהונתם של הדירקטורים ונושאי המשרה המבוטחים 

תסתיים או הסתיימה לפני מועד ההשלמה(, וזאת בגין אירועים שאירעו ממועד מינויים 

נכנסה לתוקף במועד השלמת עסקת המיזוג ותהא  ועד למועד השלמת העסקה, אשר

בתוקף למשך שבע שנים, בתנאים והיקפים שלא יפחתו מהתנאים הבאים: במסגרת 

מיליון דולר ארה"ב, ההשתתפות העצמית לא  5-הפוליסה הכיסוי הביטוחי לא יפחת מ

אלפי  100אלפי דולר ארה"ב למקרה ביטוח והפרמיה לא תעלה על סך של  50תעלה על 

 דולר ארה"ב.

 

 20-ו 2019בספטמבר  29בימים שפרסמה החברה  םמיידידיווחים לפרטים נוספים ראו 

 ים( המובאבהתאמה 2019-01-112966-ו 2019-01-084468)מס' אסמכתא: 2019בנובמבר 

 בזאת על דרך ההפניה.

  

 

 

                                                                                                                                                       

 בכבוד רב,                                                            

 

 אקסל סולושנס גרופ בע"מ                                                     

 2020 באפריל 30 תאריך: 

 

 תפקידם   שמות החותמים

 יו"ר הדירקטוריון  יאיר פודים

 

 מנכ"ל   רונן שור

 



 הצהרת מנהלים

 

 מנהל כלליהצהרת 

 

 , מצהיר כי:רונן שוראני, מר 

 

 –)להלן  2019"( לשנת החברה" –בע"מ )להלן  אקסל סולושנס גרופבחנתי את הדוח התקופתי של  .1

 "(;הדוחות"

לפי ידיעתי הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  .2

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מהותית 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

לתאריכים המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  .4

התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 

ותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמע

 עליהם. 

 

 

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

 

 

 _________ 

  , מנכ"לרונן שור 2020 ,באפריל 30תאריך: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצהרת מנהלים

  של החברה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

 

 כי: ה, מצהירזוהר שפיץמר אני, 

 –)להלן  2019"( לשנת החברה" –בע"מ )להלן  אקסל סולושנס גרופבחנתי את הדוח התקופתי של  .1

 "(;הדוחות"

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון  .2

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית 

 הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

לתאריכים המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  .4

התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 

ותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמע

 עליהם. 

 

 

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

 

 

 _________ 

 סמנכ"ל כספים, זוהר שפיץ 2020 ,באפריל 30תאריך: 
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