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 2020 באוגוסט 28

 עילדב השקעות בע"מ

 2020ביוני  30דוח הדירקטוריון ליום 

)להלן:  1970 -החברה הינה תאגיד קטן כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
דירקטוריון החברה החליט על אימוץ של כל ההקלות הנכללות בתקנות, ככל שהן רלבנטיות )או תהיינה "התקנות"(. 

ימית בתאגיד ודוח רואה החשבון המבקר על רלבנטיות( לחברה, קרי, ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנ
, העלאת סף הצירוף של דוחות חברות 20%-הבקרה הפנימית, העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל

 ומעבר למתכונת דיווח חציונית. 40%-כלולות מהותיות לדוחות הביניים ל

 
יש בזאת את סקירת הדירקטוריון לדוחות הכספיים של "החברה"( מתכבד להג -דירקטוריון עילדב השקעות בע"מ )להלן 

)להלן: "יום המאזן"( ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן: "תקופת  2020ביוני  30החברה ליום 

 הדוח" או "תקופת הדיווח"(.

דוח זה נערך בהיקף מצומצם ביחס לתקופה האמורה בהנחה שבפני קוראו מצוי גם הדוח התקופתי של החברה לשנת 

)להלן ( 2020-01-029979 )מס' אסמכתא: 2019, ובכלל זה דוח הדירקטוריון לשנת 2020במרץ  25, שפורסם ביום 2019

 הפניה(.)מידע זה מהווה הכללה על דרך ה "(2019"הדוח התקופתי לשנת  -

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי הקבוצה -חלק א' 

במגוון השקעות בחברות, נכסים ופעילויות בעלי פוטנציאל צמיחה והשבחה, ניהול השקעות ונכסים וכן בהחברה מתמקדת ב

פעילות , אולם בעיקר בכאלו בעלות היסטוריה של פעילות בת מספר שנים, בתחומי תחומי פעילות ובשלבי התפתחות שונים

להוביל לצמיחה בחברות בהן היא נה יתעשייה. מטרת החברה השירותים, נדל"ן, מסחר ומסורתיים, ובין השאר בתחומי ה

, וככל Recapitalizationבין היתר, בדרך של התייעלות וצמיחה, באמצעות מיזוגים ורכישות,  מעורבת ושותפה בניהול.

  חו"ל.הניתן, באמצעות סיוע לנכסי המטרה בפעילות ב

מלוא הון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של קומסק בע"מ, חברה פרטית העוסקת ב מחזיקההחברה  .1

)להלן:  חת מידע וסייברוניהול סיכונים ובהפצת מוצרי אבטאבטחת מידע סייבר, במתן שירותי יעוץ בתחום 

 . לדוחותיה הכספיים החברה מאחדת את פעילותה של קומסקלפיכך,  "(.קומסק"

מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של מ.ל.ר.ן.  22.5%, מחזיקה החברה 2019בדצמבר,  23החל מיום  .2

-, פועלת בענף האשראי החוץ2008(. מלרן, שהחלה את פעילותה בשנת מלרן"פרוייקטים ומסחר בע"מ )להלן: "

(, בעיקר B2B) ישראלי-ים, ובמיוחד לאלו במגזר הערביבנקאי ועוסקת במתן פתרונות אשראי מגוונים לעסק

באמצעות מסחר בממסרים דחויים. החברה מציגה את השקעתה במלרן בדוחותיה הכספיים בהתאם לשיטת השווי 

 המאזני. 

 -החברה התקשרות בהסכם לרכישת נכס נדל"ן לשימוש משרדים, בשטח של כ השלימה 2020בפברואר  5ביום  .3

, אוכלס הנכס ע"י 2020בחודש יוני מיליון ש"ח.  10 -מ"ר )ברוטו( וכן חניות ומחסן, וזאת בתמורה לסך של כ 808

 .קומסק
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 התפשטות נגיף הקורונה .4

, ברחבי העולם. אירוע זה, הינו COVID-19, החל משבר הקורונה, שמקורו בהתפשטות נגיף 2020מאז חודש מרץ, 

 איננו ידוע.  סיומובעל השלכות מאקרו כלכליות גלובאליות, אשר מועד 

  כללי

לרבות אי הוודאות בקשר לקצב התפשטותה, הפעולות שיינקטו על ידי מדינות להתמודדות עם  ,התפרצות הקורונה

י, אשר בא לידי ביטוי, בין היתר, בתנודתיות בשווקים המגיפה ואופק הזמן עד לסיומה, הביאו למשבר כלכלי עולמ

הפיננסיים הגלובליים ובשערי המטבע; בהגבלות אשר נקטו ממשלות בעולם בניסיון לעצור את התפשטות הנגיף 

ם סגורים, הגבלות על פתיחת עסקים, צמצום התקהלויות ומגבלות תנועה(; ובצעדים המבצעות י)לרבות: שמי

 ון לייצב את הכלכלה )לרבות: דמי אבטלה, מענקי עידוד תעסוקה, הלוואות בערבות מדינה(.ממשלות שונות בניסי

, ומאותו 2020, הוסרו בחלקן במהלך חודש מאי 2020המגבלות אשר חלו במדינות שונות בעולם החל מחודש מרץ 

התחלואה וההדבקות והחשש מועד, קיים שוני בין מדינות העולם באופן יישום המגבלות בהתאם לשינויים בקצב 

 מהתגברות "גל שני".

יתרת הכספים מרבית המשק הישראלי, אשר בו פועלות עיקר החברות המוחזקות על ידי החברה, ובו מושקעת 

הנזילים של החברה החל את המשבר בחודש מרץ עם היקף תחלואה נמוך, בין היתר לאור החלת סגר אגרסיבי 

וברבעון  6.9% -בכ 2020לשנת  במשק הישראלי, צנח במהלך הרבעון הראשוןוסגירת השמיים של ישראל. התוצר 

 -בשיא המשבר עמד על למעלה מ ישראלבתוצר. בשוק העבודה, שיעור האבטלה ב 28.7%השני חלה ירידה של 

 .11.9% -, עמד על כ2020ובחודש יולי  20%

(, 13% -)כ 3.4-3.86נע בטווח של  , כאשר שע"ח דולר/ש"ח2020שערי החליפין חוו תנודתיות חריפה בשנת 

 (.10% -)כ 4.24-4.67( ושע"ח ליש"ט/ש"ח נע בטווח שבין 15% -)כ 3.7-4.25שע"ח אירו/ש"ח נע בטווח של 

 23 -בתקופה שבין תחילת השנה ועד לשיא המשבר ב 35%-30%מדדי המניות המובילים בעולם, ספגו ירידות של 

בצורה לא אחידה, כאשר בארה"ב המדדים המובילים  בעולם המניות . מאותו מועד התאוששו שווקי2020במרץ 

. רל ריזרבעלו ותיקנו אף מעבר לרמתם בתחילת השנה, בין היתר לאור התמיכה המרחיבה לשווקים מצד הפד

( בשיעור של YTDלירידה שנתית מצטברת עד לסמוך למועד זה ) 30% -באירופה, המדדים תיקנו משיא המשבר בכ

 .15% -כ

, ועד לסמוך למועד זה חוו התאוששות 30% -ראל המדדים המובילים ירדו גם כן בשיא המשבר בשיעור של כביש

 .35במדד ת"א  15% -( בשיעור דו ספרתי של כYTDאשר הובילה לירידה שנתית מצטברת )

 פעילות קומסק 

, בעיקר בחו"ל, בין היתר במהלך החציון הראשון של השנה IT -השלכות המשבר, הביאו לפגיעה בביקושים בשוק ה

כתוצאה מסגירת עסקים, מעבר לעבודה מהבית, נוכחות נמוכה של עובדים אצל לקוחות החברה ביחד עם התגובה 

 המיידית בטווח הקצר של רצון הלקוחות לחסוך ולהצטמצם. 

רה והן עם תחילת המשבר, נערכה קומסק לתת שירות מרחוק ללקוחותיה, כאשר עובדיה פעלו הן ממשרדי החב

 , כאשר חלק מעובדי המטה יצאו לחל"ת.מהבית, בהתאם להנחיות התו הסגול

, נוכח פעילותן של מדינות שונות בניסיון 2020, ובמיוחד החל מחודש מרץ 2020במהלך החציון הראשון לשנת 

ושפעה למנוע את התפשטות נגיף הקורונה, חלה מגמה שלילית בפעילות הייעוץ הבינלאומית של קומסק, אשר ה
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וכן מהעדר היכולת  מםהמלא, דחיית פרויקטים ו/או צמצו מצמצום פעילותם של לקוחות החברה בתקופות הסגר

לאור הסגר האווירי ומגבלות בין היתר )כפי שנדרש ע"י לקוחות קומסק בחלק מהפרוייקטים(,  on-siteלתת שירות 

 .כיות עסקית מצד לקוחותיהשבנסיבות בהן התאפשרה המ , זאת לצד המשך מתן שירות על ידי קומסקהתנועה

מאי הושפעו לשלילה וחוו ירידה -מרץכתוצאה ממגמה זו, הכנסות הפעילות הבינלאומית של קומסק בחודשים 

 משמעותית, כאשר, מנגד, הוצאותיה הקבועות לא השתנו ביחס דומה.

ות פיננסיים בעיקר, והניסיון העולמי של גידול לאור חשיבותה של הגנת הסייבר על פעילות החברות בכלל ומוסד

בפשיעת סייבר בתקופות משבר, נכון למועד זה, לקוחותיה של קומסק, בעיקר מוסדות פיננסיים, ממשיכים את 

פעילות מערכי הסייבר שלהם, אם כי בהיקף נמוך מהרגיל, כאשר קיים שוני בין הטריטוריות הגאוגרפיות השונות 

ומסק ערוכה לתת מענה מלא לכלל שירותי הגנת הסייבר, לרבות ביצוע חלק ניכר מהפעילות בהן פועלת קומסק. ק

 מבתי העובדים. ואםמרחוק, אם ממשרדי החברה 

והתנעת פרויקטים שהוקפאו  החל מחודש יוני, הנהלת קומסק מזהה מגמה של התאוששות בפעילות העסקית

מלאה הן ממשרדי החברה והן מהבית, עבודה ה חזרו ל. נכון למועד זה, עובדיה של החברבתקופת שיא המשבר

לשינויים בביקושים  להקבילןהוצאותיה הקבועות על מנת לצמצום בהתאם להנחיות, כאשר קומסק ערכה התאמות 

 , זאת מתוך מטרה לאזן בין צרכי תחום הפעילות על פי סטטוס פרוייקטיםבדגש על הגזרה הגאוגרפית הרלוונטית

לידי ביטוי במהלך החציון השני  צפויות לבוא. התאמות אלו קיימים לבין הרצון לשמר כוח אדם לפרוייקטים צפויים

 .2020לשנת 

יובהר, כי "גל שני" ככל ויתרחב או תרחיש לפיו תחול התפרצות נוספת של הנגיף וכתוצאה מכך יוחזרו הגבלות על 

ואירופה, עלול להביא להרחבת הפגיעה בכלכלה העולמית וכך  הפעילות העסקית והכללית במשק בדגש על ישראל

גם בלקוחותיה של קומסק ולהמשך הפגיעה בתוצאות הפעילות. מאידך, ככל ומציאות הקורונה תאפשר תנועה 

בעולם או לחילופין במקרה של החלשות הנגיף או מציאת חיסון לו, החברה צופה כי פעילות קומסק תצמח בעיקר 

 ים שנעצרו או טרם החלו בעקבות סגירת השמיים וההגבלות מסביב לעולם.בחו"ל בפרויקט

 
, אשר מחד, חוותה עלייה בצורך , חלו תמורות בפעילות ההפצה של קומסק2020במהלך החציון הראשון לשנת 

במוצרים לאור המעבר לעבודה מרחוק, ומאידך, חוותה ירידה ביכולת לתת מענה כתוצאה מהיעדרות של כוח אדם 

אצל לקוחותיה וממגמה של דחיית פרוייקטי השקעה בתשתיות שאינן הכרחיות לתפקוד השוטף של הלקוחות. 

צפויות לקוחותיה וביצעה התאמות בהוצאותיה הקבועות אשר כאמור, קומסק הפצה ערוכה לתת מענה מרחוק ל

 .2020לידי ביטוי בחציון השני לשנת  לבוא

 
, ואינם בשליטת החברה, החברה והחברות הבנות םמייאדינלאור העובדה כי משבר הקורונה והשלכותיו הינם 

 פועלות באופן שוטף על מנת להתאים את מבנה פעילותן לשינויים המתרחשים.
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  מלרןפעילות 

, וברבעון השני בפרט, לא הושפעו באופן מהותי 2020פעילותה של מלרן, תוצאותיה במחצית הראשונה לשנת 

ממגיפת הקורונה, ואף נרשמה בו רווחיות גבוהה בהשוואה לתקופות קודמות, הנובעת, בין היתר, מגידול בהיקף 

 . 2019שגוייסו מהציבור בדצמבר  עיקר תנאי אגרות חובהפעילות ומרווח פיננסי שמקורו בשיפור בתנאי האשראי, וב

החל מפרוץ מגיפה הקורונה ועד למועד זה, לא ניכרה הרעה בהיקף מקורות האשראי למיטב ידיעת החברה, 

העומדים לרשות מלרן או בתנאי מסגרות האשראי שלה. נכון למועד החתימה על דוח זה, לא ניכרת השפעה 

 .  כתוצאה מהשלכות מגיפת הקורונה מלרןמהותית לרעה על פעילות 

עם זאת, נוכח היקף ההשלכות המאקרו כלכליות על המשק כתוצאה מהתפשטות מגיפת הקורונה, לרבות צעדי 

המנע השונים שננקטו למניעת המשך ההתפשטות וצעדי התמיכה הממשלתית במשק, אשר למועד זה עדיין לא 

בשלב זה את השלכותיה האפשריות של מגיפת הקורונה על פעילותה  להעריך החברהניתן להעריכן, אין באפשרות 

ארוך. תיק האשראי של מלרן מתאפיין בפיזור, ולמיטב ידיעת החברה, מלרן נקטה, -בטווח הבינונישל מלרן 

וממשיכה לנקוט, בצעדים לניהול סיכונים, לרבות בחינת השפעותיהן של ההתפתחויות הנוגעות למגיפה על מקבלי 

, ובמקביל פועלת לצמצום החשיפה מול מקבלי אשראי אשר להערכתה עלולים להיקלע לקשיים כתוצאה האשראי

 מהתפתחויות אלה ולהגדלת מקורות האשראי העומדים לרשותה. 

, רשמה מלרן גידול בהפרשה הכללית כתוצאה מעדכון 2020למיטב ידיעת החברה, החל מהרבעון הראשון לשנת 

ן שיעור ההפרשה הכללית, תוך התחשבות במשבר הקורונה והנתונים המאקרו ההנחות שבבסיס מודל אומד

 כלכליים להם עשויה להיות השפעה שלילית על הגבייה. 

להערכת החברה, בעוד שהתמשכות המשבר על פני תקופה ארוכה עלולה להשפיע לרעה על פעילותה העסקית 

גיעה אפשרית ביכולת הפירעון של לקוחות שונים של מלרן, וזאת נוכח האטה אפשרית בצמיחה הכלכלית במשק ופ

של החברה או במקורות האשראי העומדים לרשות החברה, מנגד, עשויות לקום לה גם הזדמנויות עסקיות מסוימות 

 לטיוב וגידול בתיק האשראי לאור הסביבה התחרותית בה היא מתנהלת. 

 

 היבטי נזילות ומקורות מימון

)כולל  מיליון ש"ח 36 -החברה מזומנים, שווי מזומנים וני"ע סחירים בהיקף של כנכון למועד הדוח בקופתה של 

 .יתרות המשועבדות לטובת שירות החוב הפיננסי(

, נטלו קומסק וקומסק הפצה, הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים, בערבות מדינה 2020במהלך חודש יולי 

 .וחות הכספיים התקופתיים שלהלן(לד 6)לפרטים ר' באור  מיליון ש"ח 6 -בהיקף של כ

להערכת החברה, יתרות המזומנים שברשותה, נטילת הלוואות בערבות מדינה ע"י קומסק ותחזיותיה לתוצאות 

 .ןלעמוד בהתחייבויותיה ולחברות הבנות יאפשרו לחברה 2020הפעילות לחציון השני לשנת 

 
 הייעוץ פעילותמוניטין לירידת ערך  ותבחינ, באמצעות מעריך שווי חיצוני, קומסקערכה  לאור השלכות נגיף הקורונה

יחידות כל אחת מההציגו כי סכום בר ההשבה של  ות. תוצאות הבחינשל היחידות מניבות המזומנים ההפצהו

  מניבות המזומנים גבוה מערכן בספרים.
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נים באופן תהיקפו והשפעותיו נאמדים ומש יובהר, כי התפשטות נגיף הקורונה היא אירוע שמעצם טיבו וטבעו,

נים כאמור בדוח זה, מבוססים על המידע הזמין לחברה נכון מידע והנתותדיר, ולחברה אין כל שליטה עליו, ולכן ה

אות ביחס להיקף כי נכון למועד זה אין כל וד ,למועד פרסום דוח זה והם עשויים להשתנות מעת לעת. עוד יובהר

, לרבות החשש הקורונה על השווקים בהן פועלת החברה והחברות המוחזקות השפעת התפשטות נגיף

 להתפתחות מצב של מיתון מקומי או עולמי או התפרצות נוספת של הנגיף.

והחרפת המשבר, משכך, היות ומדובר באירוע שאינו בשליטת החברה, וגורמים כגון המשך ההתפשטות של הנגיף 

יות של החברה קהעס ם, עשויים להשפיע לשלילה על התוצאותות בארץ ובעולהחלטות של מדינות ורשויות שונ כמו

והחברות המוחזקות, אין לחברה יכולת, נכון למועד זה לאמוד את ההשפעה של נגיף הקורונה על הפעילות העסקית 

 ארוך. -רות המוחזקות ועל תוצאותיהן בטווח הבינוניבשלה ושל הח

ממשיכות לבצע התאמות של ההוצאות הקבועות אל מול השינויים כאמור, החברה והחברות המוחזקות 

עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בארץ ובעולם בנושא ובוחנת את ההשלכות  ההמתרחשים והצפויים, והחבר

 על פעילותה העסקית ושווי נכסיה.

 

פני עתיד, כהגדרתו הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של התפשטות נגיף הקורונה מהוות מידע צופה 

. מידע זה מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה נכון למועד 1968 -בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

דיווח זה, המתבססים על פרסומים בארץ ובעולם והנחיות הרשויות הרלוונטיות בנושא זה, אשר עשויות 

 חברה.להשתנות מעת לעת, והתממשותן אינה וודאית ואינה בשליטת ה

 

 . 2019ראה פרק א' לדוח התקופתי לשנת  מלרןלפרטים נוספים אודות פעילותן של החברה, של קומסק ושל 
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 תמצית נתוני מאזן מאוחד

 :)במיליוני ש"ח( 2019בדצמבר  31לעומת המאזן ליום  ,2020ביוני  30עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי המאזן ליום 

 סעיף
 30ליום 

ביוני 
2020 

 31ליום 
בדצמבר 

2019 
 הסברי החברה

מזומנים, שווי מזומנים 
 וניירות ערך סחירים

36.2 44.4 
 וביצוע עבודות התאמה הנדל"ן נכסהשינוי נובע מהשלמת רכישת 

 וכן משינויים בתיק ההשקעות של החברה. בו

 59.1 35 לקוחות
מהשפעה העונתית שבאה לידי ביטוי בגידול הירידה נובעת 

 .משמעותי בפעילות קומסק בסוף שנה קלנדרית

 1.7 3 מלאי
החציון מלאי של קומסק שנרכש בסוף מנובעת בעיקרה  יהיהעל

 לשנה זו. שניהונמכר ללקוחות במחצית ה 2020הראשון לשנת 

 .הכנסה לקבליתרות מס והיתרה כוללת חייבים  2.7 2.8 נכסים שוטפים אחרים

 ולאחר דיבידנד שהתקבל. מתוצאות פעילות מלרןהשינוי נובע  18.9 20.9 השקעה בחברה מוחזקת

מוניטין ונכסים בלתי 
 מוחשיים

53.3 54.4 
עיקר הנכסים נוצרו במסגרת העסקה לרכישת קומסק. הירידה 

 .תקופתיות תוביתרת הנכסים הבלתי מוחשיים מקורה בהפחת

 .בנכס הנדל"ןביצוע עבודות ההתאמה מהעלייה נובעת בעיקרה  11.3 13.6 רכוש קבוע

נכסים בלתי שוטפים 
 אחרים

 היתרה כוללת מסים נדחים וכן נכס זכות שימוש. 5.5 6.7

  198 171.5 סך הנכסים

אשראי לזמן קצר וחלויות 
 שוטפות

41.8 42.2 

בפעילותה לזמן קצר וחלויות שוטפות, מקורן  יתרות האשראי

בדוחות  6לפרטים ר' באור )בחברה  וכן השוטפת של קומסק,

 .(שלהלן התקופתיים הכספיים

התחייבויות לספקים 
 ולנותני שירותים

22.7 32.2 

יתרת הספקים נובעת בעיקרה מפעילות קומסק. הירידה ביתרת 

רעון יתרות שמקורן בגידול העונתי בפעילות יבפהספקים מקורה 

 המתרחש בסוף שנה קלנדרית. קומסק

התחייבויות שוטפות 
 אחרות

 
6.7 13.9 

שמקורם בפעילות ויתרות זכות זכאים  בעיקרה היתרה כוללת

 ביתרת הזכאים, . הירידהלרבות התחייבויות בשל חכירה קומסק

תשלום יתרת ההתחייבות למוכר בעסקת רכישת נכס מקורה ב

 .הנדל"ן

 15.7 15.7 הלוואות לזמן ארוך

 -ההתחייבות כוללת את יתרת ההלוואות שנטלה קומסק בסך כ

מיליון ש"ח( ואת  3.3 -מיליון ש"ח )בניכוי חלויות שוטפות כ 6.7

מיליון ש"ח )בניכוי  9 -יתרת ההלוואה שנטלה החברה בסך של כ

 מיליון ש"ח(. 1 -חלויות שוטפות כ

התחייבויות שאינן 
 שוטפות

 .ויות חכירהוהתחייב כוללת התחייבויות לעובדים בקומסקהיתרה  1.4 1.1

 עיקר השינויים בהון נובעים מתוצאות הפעילות, כמפורט להלן. 92.6 83.5 הון החברה

  198 171.5 סך ההתחייבויות וההון
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 תוצאות הפעילות 

לעומת התקופה המקבילה  ש"ח(במיליוני ) 2020ביוני  30שהסתיימה ביום תקופה תמצית נתוני דוח רווח והפסד מאוחד ל
 :אשתקד

 הסברי החברה 2019 1-6/2019 1-6/2020 סעיף

הכנסות ממכירות ומתן 
 שירותים

46.2 53.9 120.6 
, הקיטון נובע מירידה בהיקף ההכנסות בקומסק

אשר פעילותה מחוץ לישראל ובעיקר באירופה, 

 נפגעה כתוצאה מנגיף הקורונה.

 20.2 8.7 3.4 רווח גולמי

רווח בהרווח הגולמי נובע מפעילות קומסק. הירידה 

הגולמי בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, נובעת 

הוצאות המרכיב  כאשרמהקיטון בהכנסות בעיקרה 

שעיקרו עלות שכר בקומסק,  קבועות בעלות המכרה

 לא השתנה בצורה דומה. עובדים

 8.1 3.8 3.4 הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות המכירה והשיווק נובעות מפעילותה של 

 קומסק. 

 17.1 7.6 8.5 הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות ההנהלה וכלליות נובע בעיקרו הגידול ב

בתקופת  , אשר הסתכמוהפחתותפחת וגידול במ

 2.2 -בהשוואה לכמיליון ש"ח,  2.8 -סך של כלהדוח 

 מקבילה אשתקד.התקופה מיליון ש"ח ב

)הוצאות( מימון, הכנסות 
 נטו

(4.7) 0 0.2 

הכנסות המימון של החברה, אשר נובעות ברובן 

מריביות ודיבידנדים שהתקבלו ומהפרשי שער, 

מיליון ש"ח  0.3 -הסתכמו בתקופת הדוח בכ

תקופה המקבילה מיליון ש"ח ב 1.1 -כל השוואהב

 -אשתקד. הוצאות המימון בשנת הדוח הסתכמו בכ

ועיקרן שינויים בתיק ההשקעות של  מיליון ש"ח 5

מיליון ש"ח  1 -, בהשוואה לכהחברה והוצאות ריבית

 בתקופה המקבילה אשתקד. 

חלק החברה ברווחי 
 חברה כלולה

 . מלרן פעילות צאותחלק החברה בתו - - 2.9

 מקור הטבת המס בפעילות קומסק.  (1) (0.5) (1.7) הטבת מס

  (3.9) (2.2) (8.6) הפסד

 
  



9 
 

  (:)באלפי ש"ח הפעילות במגזריפרטים בדבר נתונים כספיים להלן 

 

 נזילות ומקורות מימון

 :))באלפי ש"חדוח על תזרימי המזומנים הנתונים עיקריים מתוך 

 הסברי החברה 2019 1-6/2019 1-6/2020 סעיף

יתרת מזומנים ושווי 
 מזומנים לסוף התקופה

2.6 9.6 11.1  

תזרים מזומנים 
 מפעילות שוטפת

5.5 (0.5) (3.4) 

תזרימי המזומנים, עיקרם מתוצאות פעילות החברה, 

תזרימי המזומנים וכן משינויים בהון החוזר בקומסק. 

צרכי הון חוזר מקיטון ב, בין היתר, נבעו תקופת הדוחב

 . מלקוחות תקבוליםקבלת ובכלל זה 

תזרים מזומנים 
 מפעילות השקעה

(13) (1.7) (9) 

פעילות השקעה בתקופת ששימשו לתזרימי מזומנים 

וכן  השקעה בניירות ערך סחיריםב הדוח עיקרם

בתקופה מקבילה . דל"ןננכס ה מים בקשר עםתשלו

אשתקד, לחברה נבע תזרים מפעילות השקעה 

 כתוצאה ממימוש ההשקעה באיי ג'אמפ.

תזרים מזומנים 
 מפעילות מימון

(1) (0.7) 11.4 

נבעו תזרימי מזומנים מפעילות מימון בתקופת הדוח 

, מנגד, ע"י החברהמלקיחת הלוואה לזמן קצר בעיקרם 

מתאגידים ניצול קווי אשראי  ה קומסק אתניהקט

 וכן נפרעו התחייבויות בגין חכירה. בנקאיים

 
 ודמי ניהול בינחברתיים. 2018בשנת  15IFRSבנטרול השפעות אימוץ לראשונה של  1
2 EBITDA  15רווח תפעולי בנטרול השפעות אימוץ לראשונה של  –מתואםIFRS פחת והפחתות )לרבות בגין נכס זכות שימוש(, הוצאות בגין ,

 מבוסס מניות ודמי ניהול לבעלי שליטה. תשלום
מהונה המונפק של מלרן, אשר מוצגת בדוחותיה הכספיים של החברה לפי שיטת השווי  %22.5 -חברה בהיצויין, כי בתקופת הדוח החזיקה  3

 30חודשים שהסתיימה ביום  6. יובהר כי התוצאות המוצגות הינן בעבור התקופה ממועד השגת ההשפעה המהותית, קרי, לתקופה של המאזני
 .100%, והכל בעבור 2020ביוני 

 
7-12/2019- 
1-6/2020 

2019 2018 2017 

     שירותים

 45,721 46,637 37,348 31,376 1הכנסות

 21,205 19,494 14,704 8,880 רווח גולמי

EBITDA 3,435 6,975 2,423 (3,893) 2מתואם 
 

     מכירות

 92,484 91,715 83,246 81,305 הכנסות

 9,155 8,411 5,490 5,817 רווח גולמי

EBITDA 3,706 3,495 1,028 1,938 2מתואם 
  

     3אשראי חוץ בנקאי

 - - - 29,759 הכנסות

 - - - 14,697 לפני מסים על הכנסהרווח 
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 מקורות המימון

 להלן המקורות העיקריים בתקופת הדוח: 

יתרה ממוצעת  

1-6/2020 

יתרה ממוצעת  

1-6/2019 

יתרה ממוצעת  

 2019בשנת 

 מיליון ש"ח

      

 32.7  30.2  37.7 אשראי לזמן קצר

 15.6  13.4  20 שוטפות(הלוואות לזמן ארוך )כולל חלויות 

 29.2  27.7  27.5 אשראי ספקים ונותני שירותים

 (52.6)  49.4  47 אשראי לקוחות
 

לדוחות הכספיים  6וכן באור  ח התקופתי השנתיודלפרק א' ל 12לפרטים נוספים אודות מקורות המימון של החברה, ר' סעיף 

  .התקופתיים להלן

 

  אריך המאזןתלאחר ו בתקופת הדיווחאירועים מהותיים 

בדבר אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה  2020לפרטים אודות תוצאות אסיפה כללית מחודש ינואר  .1

לפרק ד'  29, ר' תקנה ואישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם ניהול עם יו"ר הדירקטוריון, מר רונן שטרנבך

 .2019התקופתי לשנת דוח ל

 .2019התקופתי לשנת לדוח לפרק א'  10לעיל וסעיף  4לפרטים אודות השלמת רכישת נכס נדל"ן, ר' סעיף  .2

, נתקבל בידי החברה כתב תביעה שהוגש כנגד מר ריאן מואנד, שהינו למיטב ידיעת 2020בפברואר  17ביום  .3

חברה. לפרטים נוספים, ר' סעיף החברה, בעל השליטה במלרן, כנגד מלרן וכנגד יתר בעלי המניות במלרן ובכללם ה

  .2019י לשנת לפרק א' לדוח התקופת 16

במאי אישרו מחדש ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מתן גמול דירקטורים בסכום המזערי על פי התקנות   24ביום  .4

-2020, מס' אסמכתא 2020במאי  24מיום  למר אבישי קוטליצקי ולגב' סער קינן. לפרטים נוספים, ר' דיווח מיידי

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. 01-045745

בדבר אישור הקצאת אופציות לא רשומות למסחר למר  2020לפרטים אודות תוצאות אסיפה כללית מחודש יולי  .5

 .2020-01-071238מס' אסמכתא  2020ביולי,  5, ר' דיווח מיידי של החברה מיום אמיר דיאמנט, מנכ"ל החברה

לאחרונה התקבלו אצל החברה פניות מצדדים שלישיים אשר למיטב ידיעתה אינם קשורים לחברה או לבעלי  .6

 ו/או השקעה במלרן. במלרןהשליטה בה בקשר לרכישת החזקותיה של החברה 

 למיטב ידיעת החברה, פניות דומות נעשו גם למלרן.
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נכון למועד זה טרם התקבלה כל החלטה בנושא על ידי החברה, והחברה בוחנת את ההצעות האמורות ובכלל זאת 

את היתכנותן והשלמתן ובכלל זאת לאור הצורך בקבלת אישור מהממונה על הביטוח ברשות שוק ההון, ביטוח 

 ו לשינוי ההחזקות במלרן.וחסכון שבמשרד האוצר להעברת הבעלות בהחזקותיה של החברה למי מהפונים ו/א

לדוחות הכספיים התקופתיים  6לפרטים אודות הלוואות מתאגידים בנקאיים שנטלה החברה וחברות בנות ר' באור  .7

 שלהלן.

אישרה וועדת תגמול את הכללת נושאי המשרה בפוליסת ביטוח אחריות מעודכנת. לפרטים  2020באוגוסט  26ביום  .8

הכללה על דרך   )מידע זה מהווה 0941852020-01-, מס' אסמכתא 2020באוגוסט  26מיום  נוספים, ר' דיווח מיידי

 ההפניה(.

עובר לפרסום דוח זה, פרסמה החברה דוח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות  -מצבת התחייבויות של החברה  .9

. 1970-ים ומיידיים(, התש"לד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתי9של החברה לפי מועדי פירעון, כנדרש בתקנה 

)מידע זה  2020-01-095136מס' אסמכתא  2020באוגוסט,  28לפרטים נוספים, ר' דיווח מיידי של החברה מיום 

 מהווה הכללה על דרך ההפניה(.
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם -חלק ב' 

 
  דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

 

 )אלפי ש"ח( 2020 ביוני 30מאזן הצמדה ליום 

              

     מטבע חוץ  שקלים  

  
שקלים  

   ללא ריבית 
שקלים  

   עם ריבית 
צמוד  

   דולר 
צמוד  

   אירו 
צמוד  

  לליש"ט 

נכסים /  
התחייבויות 

 סך הכל     אחרים 

                           נכסים שוטפים
 2,596   -    90   17   892   1,267   330 מזומנים ושווי מזומנים  
 33,584  8,145    -     -    15,974  7,014   2,451 ניירות ערך סחירים  
 34,988   -   602   879   724    -   32,783 לקוחות  
 1,388   -   312   78    -     -   998 חייבים ויתרות חובה  

 2,955  2,955    -    -     -     -    - מלאי 
 1,460   -     -   388    -    1,072    - מסים שוטפים לקבל 
                

              נכסים לא שוטפים
השקעה בחברה  

 מוחזקת
-  

 
-  

 
-  

 -  -  20,906  20,906 
 13,649  13,535   10   104    -    -    - רכוש קבוע, נטו  
בלתי מוניטין ונכסים   

 מוחשיים
-  

  
-  

  
-  

  -   -   53,288  53,288 
 1,649  1,152  97  400   -   -   - נכסי זכויות שימוש 
 4,994   -    316   109     -    -   4,569 מסים נדחים  

131,41 סה"כ נכסים      9,353   590,17    1,975   1,427   981,99   171,457 

                 

              התחייבויות שוטפות
אשראי, הלוואה לזמן  

קצר וחלויות שוטפות 
   -   -   -   41,849     ארוך של הלוואה לזמן

 

 41,849 
698,22   -   72   203   3,785    -    18,638 ספקים ונותני שירותים    
5,   -   240   469    -    -    4,628 זכאים ויתרות זכות   337 

 374   -  374  -   -  -   - מסים שוטפים לשלם 
 949  -  100  164   -  685   - התחייבויות בגין חכירות 
 

                         התחייבויות לא שוטפות

686,15    - הלוואה מתאגיד בנקאי      -     -    -    -   686,15  

 713   -   -  251   -  462   - התחייבויות חכירה 

 369   -     -   -    -    -    369 עתודה לפיצויים 
                 

635,23 התחייבויותסה"כ       682,58    785,3    1,087   786    -   87,975 

                 

 625  625  -  -  -  -  - זכויות שאינן מקנות שליטה

הון המיוחס לבעלי מניות 
496,17 החברה    (329,49)    13,805   888   641   356,99   82,857 
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 )אלפי ש"ח( 9201בדצמבר  31מאזן הצמדה ליום 

    
 

 מטבע חוץ   שקלים

  
שקלים  

   ללא ריבית 
שקלים  

   עם ריבית 
צמוד  

   דולר 
צמוד  

   אירו 
צמוד  

  לליש"ט 

נכסים /  
התחייבויות 

 סך הכל     אחרים 

                           נכסים שוטפים

 11,102  -  23  80  8  -  10,991 מזומנים ושווי מזומנים  

 33,327  9,674  -  -  16,201  7,452  - ניירות ערך סחירים  

 59,090  -  2,301  1,723  500  -  54,566 לקוחות  

 1,183  -  154  85  -  -  944 חייבים ויתרות חובה  

 1,741  1,741  -  -  -  -  - מלאי 

 1,472  -  -  385  -  1,087  - מסים שוטפים לקבל 

                

              נכסים לא שוטפים

השקעה בחברות  
 18,900  18,900  -  -  -  -  - מוחזקות

 11,298  11,167  11  120  -  -  - רכוש קבוע, נטו  

מוניטין ונכסים בלתי   
 54,371  54,371  -  -  -  -  - מוחשיים

 2,433  1,744  207  482  -  -  - נכס זכות שימוש 

 3,094  -  -  -  -  -  3,094 מסים נדחים  

595,69 סה"כ נכסים     8,539  16,709  2,875  2,696  597,97   198,011 

                 

              התחייבויות שוטפות

הלוואה לזמן קצר  
וחלויות שוטפות של 

 42,226  -  -  -  -  42,226  - הלוואות לזמן ארוך

 32,227  -  -  226  7,185  -  24,816 ספקים ונותני שירותים  

 12,423  -  762  370  -  -  11,291 זכאים ויתרות זכות  

 1,222  -  209  166  -  847  - התחייבות בגין חכירה 

 224  -  -  -  -  224  - מסים שוטפים לשלם  

              שוטפותהתחייבויות לא 

  
הלוואות מתאגידים 

 15,667  -  -  -  -  15,667  - בנקאיים

 1,074  -  212  324  -  538  - התחייבויות בגין חכירה 

 371  -  -  1  -  370  - עתודה לפיצויים 

                 

 105,434  -  1,183  1,087  7,185  59,872  36,107 סה"כ התחייבויות  

                 

 579  579           זכויות שאינן מקנות שליטה
הון המיוחס לבעלי מניות 

488,33 החברה   (333,51)   9,524  1,788  1,513  018,97   91,998 
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 להלן ניתוחי רגישות בהתאם לשינויים בגורם השוק הרלוונטי )אלפי ש"ח(

 המכשיר הרגיש לשינוי )*(
 
 

 מהשינויים הפסד שווי הוגן רווח מהשינויים

עלייה בשיעור 
 10%של 

עלייה בשיעור 
 5%של 

    
ירידה בשיעור 

 5%של 
ירידה בשיעור 

 10%של 
      

    רווח )הפסד( מהשינוי במחיר השוק המצוטט )מחיר הבורסה(

ניהול וחיתום  -מניות פועלים אי.בי.אי. 
 )**( "( פועלים אי.בי.אי.)להלן: " בע"מ

311 156 3,114 ( 561 ) (311) 

וקרנות נאמנות אגרות חוב קונצרניות 
 מתמחות באג"ח

327 163 3,268 (163) (327) 

קרנות נאמנות מניות, תעודות סל ו
 מתמחות במניות

827 413 8,269 (413) (827) 

      

    רווח )הפסד( מהשינוי בשער חליפין מול השקל:

380,1 יתרות צמודות לדולר של ארה"ב  690 13,805 (690) ( 380,1 ) 

 (89) (44) 888 44 89 יתרות צמודות לאירו

 (64) (32) 641 32 64 יתרות צמודות לפאונד
      

     רווח )הפסד( מהשינוי בריבית הבסיס )***(:

(11) אג"ח קונצרניות   6) ) 3,268 6 4 

(88) הלוואות מתאגידים בנקאיים  (33)  (57,516) 44 87 

      

ויותר מסך תיק ניירות ערך סחירים של החברה,  5%סחיר בודד, למעט קרנות כספיות, בשיעור של החזקה בנייר ערך  )*(

לחברה אין החזקה ישירה בענף פעילות אחד המהווה , ים אי.בי.אי.למוצגת בנפרד. מלבד החזקה במניות פוע

 מסך השקעותיה.  5% -למעלה מ

 -, ב1970-ות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל()ב( לתוספת השנייה לתקנ4)ו()א()2בהתאם לסעיף  )**( 

 31.09%השנים שקדמו למועד הדוח שיעור השינוי היומי המרבי במניית פועלים אי.בי.אי הינו עלייה בשיעור של  10

, 2020ביוני  30(. בהתאם להחזקות החברה ליום 2017)אוגוסט  25.03%( וירידה בשיעור של 2017)ספטמבר 

 אלפי ש"ח, בהתאמה.  779 -אלפי ש"ח והפסד של כ 968 -השינויים כאמור הינה רווח של כהשפעת 

מבחני סיכון הריבית להלוואות מתאגידים בנקאיים ולהשקעות סחירות נושאות ריבית, שלגביהן קיים מחיר שוק  )***(   

, וזאת בהתחשב בלוחות 2020ביוני  30מצוטט )מחיר בורסה(, התבססו על שינויים אפשריים בריבית הפריים ליום 

 הסילוקין של ההלוואות וההשקעות הסחירות.

 , החברה עומדת במגבלות ההשקעה שנקבעו על ידי הדירקטוריון.2020ביוני  30ליום  )****(
 

 החזקה ופוזיציה בנגזרים

 , לקומסק חוזי אקדמה לגידור עסקאות שנעשו במטבע דולרי ששווים, נטו, הינו אפס.2020יוני, ב 30ליום 
 

       

  אמיר דיאמנט   רונן שטרנבך

  בתחום הכספיםמנכ"ל והאחראי הבכיר    יו"ר הדירקטוריון

 2020 באוגוסט 28
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 בנוגע להערכת 1970 -ב)ט( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל8פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 

  מהותית  שווי

 

 בחינה לירידת ערך מוניטין פעילות ההפצה זיהוי נושא ההערכה

 2020, אוגוסט מועד ביצוע ההערכה

סמוך לפני מועד ההערכה שווי נושא ההערכה 

אילו כללי החשבונאות המקובלים )לרבות 

פחת והפחתות( לא היו מחייבים את שינוי 

 ערכו בהתאם להערכת השווי

 אלפי ש"ח 10,284 

 

  סכום בר ההשבה גבוה מהערך בספרים שווי מחושב

יניב אבדי, בעל תואר בחשבונאות וכלכלה בהצטיינות יתרה,  רוה"ח מעריך השווי

תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון ובחשבונאות בהצטיינות, 

 עם התמחות בחשבונאות. בטא פייננס צ.י.ש בע"מ.

 לצרכים שווי הערכות בביצוע ניסיון

 ובהיקפים מדווחים חשבונאיים בתאגידים

 או המדווחת של ההערכה לאלה דומים

 אלה היקפים על העולים

שנים בביצוע הערכות שווי וייעוץ כלכלי בהיקפים  12בעל ניסיון של 

 דומים או גדולים יותר, וכן ניסיון בהוראה במוסדות אקדמאיים.

 לא קיימת תלות בחברה או בקומסק. תלות בחברה או בקומסק

ין הערכת השווי למעט במקרים החברה העניקה שיפוי למעריך השווי בג מתן שיפוי למעריך השווי

בהם מעריך השווי פעל ברשלנות או בזדון. שיפוי ישולם רק מעל לגובה 

פעמים עלות שכר הטרחה ששולמה למעריך השווי, למעט  3של 

במקרים בהם יתברר כי הנזק שנגרם למעריך השווי נובע באופן מפורש 

 ידי החברה.-כתוצאה ממידע שסופק על

  DCF מודל ההערכה

, 1.08 –, ביטא 6.26% –, פרמיית השוק -0.36% –ריבית חסרת סיכון  הנחות העבודה

 –פרמיית קורונה  ,3% –, פרמיה נוספת 4.99% –פרמיית חברה קטנה 

 .2% –שיעור צמיחה פרמננטי  ,1%

 לא קיימת השפעה על הרווח או ההפסד של החברה. השפעה על הרווח או הפסד
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 בחינה לירידת ערך מוניטין פעילות הייעוץ ההערכהזיהוי נושא 

 2020, אוגוסט מועד ביצוע ההערכה

שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה 

אילו כללי החשבונאות המקובלים )לרבות 

פחת והפחתות( לא היו מחייבים את שינוי 

 ערכו בהתאם להערכת השווי

 אלפי ש"ח 33,494 

  ההשבה גבוה מהערך בספריםסכום בר  שווי מחושב

רוה"ח יניב אבדי, בעל תואר בחשבונאות וכלכלה בהצטיינות יתרה,  מעריך השווי

תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון ובחשבונאות בהצטיינות, 

 עם התמחות בחשבונאות. בטא פייננס צ.י.ש בע"מ.

 לצרכים שווי הערכות בביצוע ניסיון

 ובהיקפים ווחיםמד חשבונאיים בתאגידים

 או המדווחת של ההערכה לאלה דומים

 אלה היקפים על העולים

שנים בביצוע הערכות שווי וייעוץ כלכלי בהיקפים  12בעל ניסיון של 

 דומים או גדולים יותר, וכן ניסיון בהוראה במוסדות אקדמאיים.

 לא קיימת תלות בחברה או בקומסק. תלות בחברה או בקומסק

החברה העניקה שיפוי למעריך השווי בגין הערכת השווי למעט במקרים  למעריך השווימתן שיפוי 

בהם מעריך השווי פעל ברשלנות או בזדון. שיפוי ישולם רק מעל לגובה 

פעמים עלות שכר הטרחה ששולמה למעריך השווי, למעט  3של 

במקרים בהם יתברר כי הנזק שנגרם למעריך השווי נובע באופן מפורש 

 ידי החברה.-ממידע שסופק על כתוצאה

  DCF מודל ההערכה

, 1.08 –, ביטא 6.26% –, פרמיית השוק -0.36% –ריבית חסרת סיכון  הנחות העבודה

 –פרמיית קורונה  ,1% –, פרמיה נוספת 4.99% –פרמיית חברה קטנה 

 .%3 –שיעור צמיחה פרמננטי  ,%1

 הרווח או ההפסד של החברה.לא קיימת השפעה על  השפעה על הרווח או הפסד
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 הצהרת מנהלים

 

 ( לתקנות ניירות ערך 1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

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

 

 אני, אמיר דיאמנט, מצהיר כי:

 2020( למחצית הראשונה של שנת התאגיד"בחנתי את הדוח החצי שנתי של עילדב השקעות בע"מ )להלן: " (1)
 "(;הדוחות)להלן: "

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  (2)
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

 הדוחות;

מידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ו (3)
את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

 הדוחות;

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

 שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

 

 

 

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

 

 

   

אמיר דיאמנט, מנכ"ל ואחראי בכיר   2020באוגוסט  28
 בתחום הכספים
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 הצהרת מנהלים

 

 ( לתקנות ניירות ערך 2ג)ד()38לפי תקנה  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

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

 

 אני, אמיר דיאמנט, מצהיר כי:

ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של עילדב בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים  (1)
הדוחות לתקופת או  הדוחות -)להלן 2020( למחצית הראשונה של שנת התאגיד"השקעות בע"מ )להלן: "

 (;הביניים

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

 הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

ופן נאות, לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים בא (3)
מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין  (4)
ותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים מהותית ובין שאינה מה

 שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

 

 

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

 

   

אמיר דיאמנט, מנכ"ל ואחראי   2020באוגוסט  28
 בכיר בתחום הכספים

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השקעות בע"מעילדב 
  
 

 ביניים תמציתיים  מאוחדים דוחות כספיים
 
 

 2020ביוני  30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

  



 

 

  1   
 

 
 

 עילדב השקעות בע"מ
 

 2020ביוני  30ליום ביניים  מאוחדים תמציתיים דוחות כספיים
 
 

 מבוקרים בלתי
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 
 
 

 עמוד  
   
   

 2  יםחשבון המבקרה ידוח סקירה של רוא
   
   

 3  על המצב הכספי תמציתיים ביניים מאוחדיםדוחות 
   
   

 כולל )הפסד( או הפסד ורווחעל רווח תמציתיים ביניים מאוחדים דוחות 
 אחר

 4 

   
   

 5-7  על השינויים בהון תמציתיים ביניים מאוחדים דוחות 
   
   

 8-9  על תזרימי המזומניםתמציתיים ביניים מאוחדים דוחות 
   
   

 10-17  ביניים  המאוחדים תמציתיים באורים לדוחות הכספיים
   
   

  
 
 

- - - - - - - - - - - - -  
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 לבעלי המניות של עילדב השקעות בע"מ יםהחשבון המבקר ידוח סקירה של רוא
 
 
 

 מבוא
 

 את הדוח הכולל(, "הקבוצה" -)להלן וחברות בנות סקרנו את המידע הכספי המצורף של עילדב השקעות בע"מ 
או הפסד  על רווח התמציתיים המאוחדיםואת הדוחות , 2020ביוני  30 ליוםעל המצב הכספי  התמציתי המאוחד

. באותו תאריך החודשים שהסתיימ של שישה ההשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ, אחר כוללורווח )הפסד( 
לתקן חשבונאות  בהתאם זוהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים 

לפי פרק  זולתקופת ביניים "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  - IAS 34בינלאומי 
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי . 1970-ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 בהתבסס על סקירתנו.זו ביניים  תלתקופ
 

ולחלקה של החברה  , המתייחס לשווי המאזני של ההשקעההמידע הכלול בדוחות הכספיים הביניים המאוחדים
על ידי רואי  ת לפי שיטת השווי המאזני, מבוסס על דוחות כספיים שנסקרות העסקיות של ישות המטופלוצאובת

 חשבון מבקרים אחרים.
 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי  -לשכת רואי חשבון בישראל  של 2410)ישראל( ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת שות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים ילתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הי

. הלי סקירה אנליטיים ואחריםובעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נמבירורים, 
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל  סקירה הינה

ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 
 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

 
, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור על דוחות הסקירה של רואי חשבון אחריםו ובהתבסס על סקירתנ

 .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
מת , לא בא לתשוועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו

ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי 
 .1970-פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 
 

 זיו האפט  ,אביב-תל
 רואי חשבון  2020 באוגוסט 28

 
 

 



 עילדב השקעות בע"מ
 דוחות מאוחדים תמציתיים ביניים על המצב הכספי

  3   
 

 

  ביוני 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2020  9201  9201 
   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
 11,102  9,570  596,2  מזומנים ושווי מזומנים

 33,327  48,689  33,584  השקעות לזמן קצר
 59,090  40,321  988,34  לקוחות

 1,183  1,329  388,1  חייבים ויתרות חובה
 1,741  3,180  955,2  מלאי

 1,472  826  1,460  מסים שוטפים לקבל
       
  76,971  103,915  107,915 

       נכסים לא שוטפים
 11,298  1,269  649,13  רכוש קבוע

 18,900  -   20,906  כלולה בחברההשקעה 
 54,371  55,865  53,288  אחרים מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

 2,433  674  649,1  נכסי זכויות שימוש
 3,094  2,630  994,4  מסים נדחים

       
  94,486  438,60  90,096 
       
  457,171  164,353  198,011 

       התחייבויות שוטפות
 37,863  30,407  37,516  מתאגידים בנקאייםוהלוואה לזמן קצר אשראי 

 4,363  3,360  4,333  חלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
 32,227  20,390  698,22  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 12,423  4,776  337,5  זכותזכאים ויתרות 
 1,222  529  949  התחייבויות בגין חכירות

 224  -   374  לשלםשוטפים מסים 
       

  71,207  259,46  88,322 
       התחייבויות לא שוטפות

 15,667  10,000  15,686  הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
 1,074  -  371  חכירה התחייבויות

 371  386  369  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
       
  816,76  10,386  17,112 

       הון
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 4,077  4,077  077,4  הון מניות

 121,235  121,235  121,235  פרמיה על מניות
 (16,753)  (16,753)  (16,753)  מניות אוצר
 (806,17)  (16,052)  (392,26)  יתרת הפסד

 2,486  2,486  2,486  בגין עסקה עם בעל שליטההון קרן 
 1,084  994  1,144  בגין עסקאות תשלום מבוסס מניותהון קרן 

 (2,459)  (2,195)  (074,3)  הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץהתאמות 
 134  134  134  קרן הון בגין עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה

       
  82,857  93,926  91,998 

 579  579  625  זכויות שאינן מקנות שליטה
       
  482,83  94,505  92,577 
       
  457,171  164,353  198,011 
 

 .ביניים המאוחדים תמציתיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 

       2020 באוגוסט 28
 אמיר דיאמנט  סער קינן  רונן שטרנבך  תאריך אישור הדוחות הכספיים

מנכ"ל והאחראי הבכיר   *(  הדירקטוריון תחבר  יו"ר הדירקטוריון  
 בתחום כספים

 .'ה6ראה באור ( *



 עילדב השקעות בע"מ
 כולל אחראו הפסד ורווח )הפסד( רווח על מאוחדים תמציתיים ביניים דוחות 

  4   
 

 

  
חודשים שישה תקופה של ל

  ביוני 30ביום  השהסתיימ

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  9201  9201 
   מבוקרבלתי   
 ש"ח אלפי  
       

 120,594  53,874  46,169  הכנסות ממכירות ומתן שירותים 
 100,400  45,185  2,7694   עלות המכירות והשירותים

       
 20,194  8,689  3,400  רווח גולמי

       
 8,133  3,747  3,408  הוצאות מכירה ושיווק

 17,138  7,625  516,8  הוצאות הנהלה וכלליות
       
  924,11  7211,3  271,25 
       

 (5,077)  (2,683)  (524,8)  תפעולי הפסד
       

 2,132  1,055  322  הכנסות מימון
 (1,945)  (1,031)  (008,5)  הוצאות מימון
 -  -  2,906  חברה כלולה ברווחיחלק החברה 

       
 (4,890)  (2,659)  (304,10)  לפני מסים על הכנסה הפסד
 (963)  (486)  (1,718)  מסים על הכנסה הטבת

       
 (3,927)  (2,173)  (586,8)  ולבעלי המניות של החברה לתקופה הפסד

       
       כולל אחר )לאחר השפעת המס(: הפסד

       
לרווח או הפסד בהתקיים  מחדש המסווגים או שיסווגו מיםסכו

 תנאים ספציפיים:
 

     
 (1,132)  (868)  (615)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

       
       

 (5,059)  (3,041)  (201,9)  ולבעלי המניות של החברהכולל  הפסדסה"כ 
       

       )בש"ח( למניה הפסד
       

 (0.11)  (0.06)  (42.0)  בסיסי ומדולל לבעלי המניות של החברה הפסד
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. המאוחדים תמציתיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 עילדב השקעות בע"מ
 דוחות מאוחדים תמציתיים ביניים על השינויים בהון
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 2020ביוני  30 ביום שהסתיימה חודשים שישה של לתקופה

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
 פרמיה 
  על מניות

 מניות 
  אוצר

 יתרת
  הפסד

הון קרן 
בגין עסקה 
עם בעל 
  שליטה

 הוןקרן 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
  פעילות חוץ

 
הון קרן 

עסקאות עם 
בעל זכויות 
שאינן מקנת 

  סה"כ  שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                       

 92,577  579  91,998  134  (2,459)  1,084  2,486  (17,806)  (16,753)  121,235  4,077  2020בינואר  1יתרה ליום 
                       

 (586,8)  -  (586,8)  -  -  -  -  (586,8)  -  -  -  הפסד לתקופה
                       :)לאחר השפעת המס( אחר כולל הפסד

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 (615)  -  (615)  -  (561)  -  -  -  -  -  -  ת חוץיוכספיים של פעילו

                       
 (201,9)  -  (201,9)  -  (615)  -  -  (586,8)  -  -  -   כוללסה"כ הפסד 

                       
                       

 106  46  60  -  -  60  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                       

 482,83  625  857,82  134  (074,3)  1,144  2,486  (392,26)  (16,753)  121,235  4,077  2020ביוני  30יתרה ליום 
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. המאוחדים תמציתיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 

  



 עילדב השקעות בע"מ
 דוחות מאוחדים תמציתיים ביניים על השינויים בהון
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 9201ני ובי 30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
 פרמיה 
  על מניות

 מניות 
  אוצר

 יתרת
  הפסד

הון קרן 
בגין עסקה 
עם בעל 
  שליטה

 הוןקרן 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
  פעילות חוץ

 
קרן הון 

עסקאות עם 
בעל זכויות 
שאינן מקנת 

  סה"כ  שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                       

 97,475  573  96,902  134  (1,327)  929  2,486  (13,879)  (16,753)  121,235  4,077  2019בינואר  1יתרה ליום 
                       

 (2,173)  -  (2,173)  -  -  -  -  (2,173)  -  -  -  הפסד לתקופה
                       :)לאחר השפעת המס( אחר כולל הפסד

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 (868)  -  (868)  -  (868)  -  -  -  -  -  -  ת חוץיוכספיים של פעילו

                       
 (3,041)  -  (3,041)  -  (868)  -  -  (2,173)  -  -  -   כוללסה"כ הפסד 

                       
                       

 71  6  65  -  -  65  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                       

 94,505  579  93,926  134  (2,195)  994  2,486  (16,052)  (16,753)  121,235  4,077  2019ביוני  30יתרה ליום 
                       
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. המאוחדים תמציתיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 



 עילדב השקעות בע"מ
 דוחות מאוחדים תמציתיים ביניים על השינויים בהון
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 9201 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
 פרמיה 
  על מניות

 מניות 
  אוצר

 יתרת
  הפסד

קרן בגין 
עסקה עם 

בעל 
  שליטה

 קרן 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
  פעילות חוץ

 
קרן בגין 

עסקאות עם 
זכויות שאינן 

מקנות 
  סה"כ  שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 אלפי ש"ח  
                       

 97,475  573  96,902  134  (1,327)  929  2,486  (13,879)  (16,753)  121,235  4,077  2019 בינואר 1יתרה ליום 
                       

 (3,927)  -  (3,927)   -    -  -  (3,927)  -  -  -  הפסד 
                       :)לאחר השפעת המס( אחר כולל הפסד

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 (1,132)   -   (1,132)   -   (1,132)  -   -   -   -   -   -   ת חוץיוכספיים של פעילו

                       
 (5,059)  -  (5,059)  -   (1,132)  -  -  (3,927)  -  -  -    כוללהפסד סה"כ 

                       
 161  6  155  -   -   155  -   -   -   -   -   עלות תשלום מבוסס מניות

                       
 92,577  579  91,998  134  (2,459)  1,084  2,486  (17,806)  (16,753)  121,235  4,077  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
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 חודשים שישהשל  תקופהל

  ביוני 30ביום  השהסתיימ

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  9201  9201 
   מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 (3,927)  (2,173)  (586,8)  לתקופה הפסד
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       הפסד: אוהתאמות לסעיפי רווח 
       

 5,116  2,180  2,835  והפחתותפחת 
 151  213  950,3  נטו, סחיריםניירות ערך מהפסד 

 2,166  894  618  הלוואות ושיערוךמימון, נטו  הוצאות
 (963)  (1,379)  (718,1)  שינוי במסים נדחים, נטו

 161  71  106  , נטועלות תשלום מבוסס מניות
 -  -  (2,906)  ברווחי חברה כלולה חלק החברה 

       
  885,2  1,979  6,631 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
       

 (1,037)  17,859  23,941  בלקוחות )עלייה( ירידה
 214  (773)  (222)  בחייבים ויתרות חובה ירידה )עלייה(

 3,777  2,338  (214,1)  במלאי )עלייה( ירידה
 (2,813)  (14,668)  (528,9)  ירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 *(619,3)  (2,874)  (1,108)  בזכאים ויתרות זכות ירידה
 (56)  (42)  (2)  נטו, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות ירידה

       
  867,11  1,840  (534,3) 
       

       עבור: תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
       

 (1,499)  (701)  (921)  ריבית ששולמה
 326  203  71  ריבית שהתקבלה

 *(059,2)  (1,749)  (44)  ששולמו מסים
 221  -  -  מסים שהתקבלו

 394  139  216  דיבידנד שהתקבל 
       
  (678)  (2,108)  (617,2) 
       

 (3,447)  (462)  488,5  שוטפת (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
       
 סווג מחדש *
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חודשים  שישה של לתקופה

  ביוני 30ביום  השהסתיימ

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  9201  9201 
   מבוקר בלתי  
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (4,047)  (256)  (9,461)  רכישת רכוש קבוע

 (18,900)  -  -  חברה כלולהבהשקעה 
 -  -  900  שהתקבל מחברה כלולהדיבידנד 

 4,005  005,4  -  חברה כלולה בהשקעה  מימוש
 -  -  (249)  השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

 9,959  (5,461)  (4,207)  השקעות לזמן קצר )השקעה( ממימוש תמורה
       

 (8,983)  (1,712)  (13,017)  השקעהששימשו לפעילות מזומנים נטו 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 6,540  (268)  (347)  נטו אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים,

 (3,333)  -   -  מתאגיד בנקאי פרעון הלוואות לזמן ארוך
 (1,821)  (405)  (326)  פרעון התחייבויות בגין חכירות

 10,000  -  -  קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
       

 11,386  (673)  (970)  מימון (פעילותל שנבעו מפעילות )ששימשו מזומנים נטו
       
       

 (1,044)  (2,847)  (499,8)   במזומנים ושווי מזומניםירידה 
       

 12,194  12,194  11,102  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

בגין מזומנים ושווי  השפעות שינויים בשערי חליפין של מט"ח 
 (48)  223  (7)  מזומנים

       
 11,102  9,570  596,2  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
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 כללי -: 1באור 

 
חודשים  שישהשל  הולתקופ 2020ביוני  30ליום דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת  .א

(. יש לעיין בדוחות "בינייםתמציתיים  מאוחדים דוחות כספיים" –באותו תאריך )להלן הסתיימה ש
ולשנה שהסתיימה  2019בדצמבר  31דוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום ה יחד עםאלה 

לכן, לא  (."שנתיים מאוחדים דוחות הכספיים" –באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 
הובאו במסגרת דוחות כספיים תמציתיים ביניים אלה ביאורים בדבר עדכונים בלתי משמעותיים 

 יחסית למידע שכבר דווח בביאורים לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה.
 
 התפשטות נגיף הקורונה .ב

רחבי העולם. , בCOVID-19הקורונה, שמקורו בהתפשטות נגיף  משבר, החל 2020מאז חודש מרץ, 
 אירוע זה, הינו בעל השלכות מאקרו כלכליות גלובאליות, אשר מועד סיומו איננו ידוע. 

התפרצות הקורונה לרבות אי הוודאות בקשר לקצב התפשטותה, הפעולות שיינקטו על ידי מדינות 
וי, להתמודדות עם המגיפה ואופק הזמן עד לסיומה, הביאו למשבר כלכלי עולמי, אשר בא לידי ביט

בין היתר, בתנודתיות בשווקים הפיננסיים הגלובליים ובשערי המטבע; בהגבלות אשר נקטו 
ממשלות בעולם בניסיון לעצור את התפשטות הנגיף )לרבות: שמיים סגורים, הגבלות על פתיחת 
עסקים, צמצום התקהלויות ומגבלות תנועה(; ובצעדים המבצעות ממשלות שונות בניסיון לייצב 

 )לרבות: דמי אבטלה, מענקי עידוד תעסוקה, הלוואות בערבות מדינה(. את הכלכלה
 

 גזר השירותיםמ
, נוכח פעילותן של מדינות 2020 , ובמיוחד החל מחודש מרץ2020 במהלך החציון הראשון לשנת

שונות בניסיון למנוע את התפשטות נגיף הקורונה, חלה מגמה שלילית בעיקר בפעילות הייעוץ 
, אשר הושפעה מצמצום פעילותם של לקוחות חברת הבת )להלן" "קומסק"(הבינלאומית של 

וכן מהעדר היכולת לתת שירות  מםהחברה בתקופות הסגר המלא, דחיית פרויקטים ו/או צמצו
on-site  כפי שנדרש ע"י לקוחות קומסק בחלק מהפרוייקטים(, בין היתר לאור הסגר האווירי(

שירות על ידי קומסק בנסיבות בהן התאפשרה המשכיות ומגבלות התנועה, זאת לצד המשך מתן 
עסקית מצד לקוחותיה. כתוצאה ממגמה זו, הכנסות הפעילות הבינלאומית של קומסק בחודשים 

מאי הושפעו לשלילה וחוו ירידה משמעותית, כאשר, מנגד, הוצאותיה הקבועות לא השתנו -מרץ
 ביחס דומה.

קומסק ערוכה לתת מענה מלא לכלל שירותי הגנת במהלך תקופת המשבר וכן נכון למועד זה, 
הסייבר, לרבות ביצוע חלק ניכר מהפעילות מרחוק, אם ממשרדי החברה ואם מבתי העובדים 

 בהתאם להנחיות התו הסגול, כאשר חלק מעובדי המטה יצאו לחל"ת.
סיון לאור חשיבותה של הגנת הסייבר על פעילות החברות בכלל ומוסדות פיננסיים בעיקר, והני

העולמי של גידול בפשיעת סייבר בתקופות משבר, נכון למועד זה, לקוחותיה של קומסק, בעיקר 
מוסדות פיננסיים, ממשיכים את פעילות מערכי הסייבר שלהם, אם כי בהיקף נמוך מהרגיל, כאשר 

 קיים שוני בין הטריטוריות הגאוגרפיות השונות בהן פועלת קומסק.
מסק מזהה מגמה של התאוששות בפעילות העסקית והתנעת החל מחודש יוני, הנהלת קו

פרויקטים שהוקפאו בתקופת שיא המשבר. נכון למועד זה, עובדיה של החברה חזרו לעבודה מלאה 
הן ממשרדי החברה והן מהבית, בהתאם להנחיות, כאשר קומסק ערכה התאמות לצמצום 

ש על הגזרה הגאוגרפית הרלוונטית, הוצאותיה הקבועות על מנת להקבילן לשינויים בביקושים בדג
זאת מתוך מטרה לאזן בין צרכי תחום הפעילות על פי סטטוס פרוייקטים קיימים לבין הרצון 

לידי ביטוי במהלך החציון השני  צפויות לבואלשמר כוח אדם לפרוייקטים צפויים. התאמות אלו 
 .2020לשנת 

 
 מגזר ההפצה

מורות בפעילות ההפצה של קומסק, אשר מחד, חוותה , חלו ת2020במהלך החציון הראשון לשנת 
עלייה בצורך במוצרים לאור המעבר לעבודה מרחוק, ומאידך, חוותה ירידה ביכולת לתת מענה 
כתוצאה מהיעדרות של כוח אדם אצל לקוחותיה וממגמה של דחיית פרוייקטי השקעה בתשתיות 

לא השפיעו באופן מהותי על  ,רכאמו התמורותשאינן הכרחיות לתפקוד השוטף של הלקוחות. 
תוצאות פעילות מגזר ההפצה. קומסק הפצה ערוכה לתת מענה מרחוק ללקוחותיה וביצעה 

 .2020בחציון השני לשנת לידי ביטוי  צפויות לבואהתאמות בהוצאותיה הקבועות אשר 
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 (המשך) כללי -: 1באור 

 
  (המשך) התפשטות נגיף הקורונה .ב

 
 מלרן"(חברה כלולה )להלן: "

, וברבעון השני בפרט, לא הושפעו 2020 תוצאותיה במחצית הראשונה לשנתו פעילותה של מלרן
 באופן מהותי ממגיפת הקורונה.  

תיק האשראי של מלרן מתאפיין בפיזור, ולמיטב ידיעת החברה, מלרן נקטה, וממשיכה לנקוט, 
ת הנוגעות למגיפה על מקבלי בצעדים לניהול סיכונים, לרבות בחינת השפעותיהן של ההתפתחויו

האשראי, ובמקביל פועלת לצמצום החשיפה מול מקבלי אשראי אשר להערכתה עלולים להיקלע 
 לקשיים כתוצאה מהתפתחויות אלה ולהגדלת מקורות האשראי העומדים לרשותה. 

, רשמה מלרן גידול בהפרשה הכללית 2020 למיטב ידיעת החברה, החל מהרבעון הראשון לשנת
 ה מעדכון ההנחות שבבסיס מודל אומדן שיעור ההפרשה הכללית, תוך התחשבות במשברכתוצא

 הקורונה והנתונים המאקרו כלכליים להם עשויה להיות השפעה שלילית על הגבייה. 
 

 כללי
בתקופה שבין תחילת  35%-30% מדדי המניות המובילים בעולם, לרבות בישראל, ספגו ירידות של

. מאותו מועד התאוששו שווקי המניות בצורה לא אמצע חודש מרץהשנה ועד לשיא המשבר ב
אחידה, כאשר בארה"ב המדדים המובילים עלו ותיקנו אף מעבר לרמתם בתחילת השנה, בין היתר 

את . בישראל ובאירופה, המדדים תיקנו הפדרל ריזרבלאור התמיכה המרחיבה לשווקים מצד 
אישור ידה שנתית מצטברת עד לסמוך למועד ליר ,30% -כשיעור של משיא המשבר בהירידות 

 .15% -( בשיעור של כYTD) הדוח
 3.4-3.86 , כאשר שע"ח דולר/ש"ח נע בטווח של2020 שערי החליפין חוו תנודתיות חריפה בשנת

 ושע"ח ליש"ט/ש"ח נע בטווח שבין (15% -)כ 3.7-4.25 , שע"ח אירו/ש"ח נע בטווח של(13% -)כ
 .(10% -)כ 4.24-4.67

 
וכן על  נודתיות זו השפיעה לשלילה על המזומנים, שווי מזומנים וני"ע סחירים של החברהת

סך ההפסד מניירות ערך שרשמה החברה  פעילותה של קומסק המתבצעת ו/או נקובה במט"ח.
 ש"ח. מיליון 3.6 -ו כבתקופת הדוח הינ

 
 36 -רים בהיקף של כנכון למועד הדוח בקופתה של החברה מזומנים, שווי מזומנים וני"ע סחי

  )כולל יתרות המשועבדות לשירות החוב הפיננסי(. מיליון ש"ח
, נטלו קומסק וקומסק הפצה, הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים, 2020 במהלך חודש יולי

 להלן. 6, לפרטים נוספים ר' באור מיליון ש"ח 6 -בערבות מדינה בהיקף של כ
החברה, יתרות המזומנים שברשותה, נטילת הלוואות בערבות מדינה ע"י קומסק  להערכת

יאפשרו לחברה ולחברות הבנות לעמוד  2020 ותחזיותיה לתוצאות הפעילות לחציון השני לשנת
 בהתחייבויותיהן.

 
נגיף הקורונה היא אירוע שמעצם טיבו וטבעו, היקפו והשפעותיו נאמדים  יובהר, כי התפשטות

ומשתנים באופן תדיר, ולחברה אין כל שליטה עליו, ולכן המידע והנתונים כאמור בדוח זה, 
מבוססים על המידע הזמין לחברה נכון למועד פרסום דוח זה והם עשויים להשתנות מעת לעת. 

ין כל ודאות ביחס להיקף השפעת התפשטות נגיף הקורונה על עוד יובהר, כי נכון למועד זה א
השווקים בהן פועלת החברה והחברות המוחזקות, לרבות החשש להתפתחות מצב של מיתון 

 מקומי או עולמי או התפרצות נוספת של הנגיף.
משכך, היות ומדובר באירוע שאינו בשליטת החברה, וגורמים כגון המשך ההתפשטות של הנגיף 

ת המשבר, כמו החלטות של מדינות ורשויות שונות בארץ ובעולם, עשויים להשפיע והחרפ
לשלילה על התוצאות העסקיות של החברה והחברות המוחזקות, אין לחברה יכולת, נכון למועד 
זה לאמוד את ההשפעה של נגיף הקורונה על הפעילות העסקית שלה ושל החברות המוחזקות 

 ארוך. -ועל תוצאותיהן בטווח הבינוני
כאמור, החברה והחברות המוחזקות ממשיכות לבצע התאמות של ההוצאות הקבועות אל מול 
השינויים המתרחשים והצפויים, והחברה העוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בארץ ובעולם 

עם זאת, התמשכותו והעמקתו  בנושא ובוחנת את ההשלכות על פעילותה העסקית ושווי נכסיה.
או האטה משמעותית בשווקים וכן הטלת מגבלות נרחבות יותר על פעילותם \כלי ושל המשבר הכל

של עסקים, עשויה להביא לפגיעה רחבה בכלכלה הישראלית ובכלל זה להשפיע לרעה על פעילויות 
 החברה והחברות המוחזקות שלה. 
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 (המשך) כללי -: 1באור 

 
 עונתיות .ג
 

השירותים והמכירות מאופיינים בעונתיות מסוימת, לפיה ברבעון האחרון בכל שנה ניכר תחומי  
גידול בהכנסות לעומת שאר הרבעונים בשנה, ונובע מניצול תקציביהם של חלק מהלקוחות 

 בסוף שנה קלנדארית.
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב
 

 ביניים  המאוחדים תמציתיים מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים
 

 – 34חשבונאות בינלאומי  מצייתים להוראות תקןביניים תמציתיים  המאוחדיםהדוחות הכספיים 
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 

 .1970-דיים(, התש"ליתקופתיים ומי
 

יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה המדיניות החשבונאית אשר 
 בעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים.

בישום המדיניות החשבונאית של החברה נדרשת הנהלת החברה להפעיל שיקול דעת בנוגע לאומדנים 
ת והוצאות. והנחות המשפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות הכנסו

 התוצאות בפועל עשויים להיות שונות מאומדנים אלה. 
 

לירידת ערך מוניטין  ותלאור השלכות נגיף הקורונה ערכה קומסק, באמצעות מעריך שווי חיצוני, בחינ
הציגו כי סכום בר ההשבה של  ות. תוצאות הבחינ(יחידות מניבות מזומנים)הייעוץ וההפצה  פעילויות

 זומנים גבוה מערכן בספרים. היחידות מניבות המ
 

החברה מתבססת על אומדני הנהלת קומסק בנוגע לתחזיות רווחים עתידיות בחישוב יתרות המיסים 
 הנדחים בגין ניצול הפסדים לצרכי מס הכנסה בקומסק.

לאור התפתחות נגיף הקורונה והשפעותיו הכלכליות ערכה הנהלת קומסק בחינה מחודשת של 
למסקנה כי לאור תחזית פעילתה העסקית של קומסק היא צופה לנצל הפסדים  אומדנים אלו והגיעה

 .אלו בעתיד הנראה לעין
 

 
 מכשירים פיננסיים -: 3באור 

 
הטבלה שלהלן מציגה ניתוח של הנכסים הפיננסיים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס עיתי, תוך שימוש 

)לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים  בשיטות הערכה ובהתאם לרמת שווי הוגן של מחירים מצוטטים
 (:1זהים )רמה 

 ליום
 בדצמבר 31

  
 
 

  ביוני 30ליום 
2019  2019  2020  
  בלתי מבוקר  

  אלפי ש"ח
 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים     

      
 ומלוות ממשלתיים אגרות חוב קונצרניות 3,139  5,739  1,957

 "חבאג מתמחות נאמנות קרנות 129  5,706  129
 קרנות נאמנות כספיות 16,483  23,693  19,893
מניות, קרנות נאמנות מתמחות במניות  11,383  13,551  11,348

       ותעודות סל
 סה"כ נכסים פיננסים בשווי הוגן 31,134  48,689  33,327
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 בחברה כלולההשקעה  - :4אור ב
 

 מהותית: הכלול המידע על חבר .א

  
מדינת 

  התאגדות
מיקום עיקרי 

  של העסק
מהות 
 היחסים

שיעור זכויות בהון 
המניות ובזכויות 

 ההצבעה ליום
30.06.2020 

         
מ.ל.ר.ן פרויקטים 

       בע"מ
 

 

  ישראל  ישראל  2020, ביוני 30
השקעה 

 בהון 
 

%22.5 
 
       

 
 

חברה כלולה מהותית. הסכומים המוצגים הם הסכומים לפי דוחות מידע פיננסי מתומצת על  .ב
 החברה הכלולה:

 בדצמבר 31  ביוני 30 
 2020  2019 

   בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

    
 388,161  278,915 נכסים שוטפים

 19,786  33,140 נכסים לא שוטפים
 250,984  171,846 התחייבויות שוטפות

 96,049  72,371 התחייבויות לא שוטפות
    

 60,914  67,838 נכסים נטו
    

 

לשישה חודשים 
שהסתיימו ביום 

 2020ביוני  30

לשנה  
שהסתיימה ביום 

בדצמבר  31
2019* 

   בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

    
 54,571  29,759 הכנסות

 11,047  10,923 כולל ונקי לתקופה רווח

 900   שהתקבלו מהחברה הכלולהדיבידנדים 
 

  - 
    
 בדצמבר 31  ביוני 30 
 2020  2019 

   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח 

    התאמה לערך בספרים של ההשקעה:
חלק החברה בנכסים נטו המיוחסים לבעלי 

 15,264 המניות של החברה הכלולה
 

13,706 
 5,642  5,642 מוניטין

 (448)  - התאמות אחרות

 20,906 ערך בספרים של ההשקעה בחברה הכלולה
 

18,900 
 
, ולכן החברה לא רשמה חלק ברווחי 2019הושגה בסוף דצמבר  2019ההשפעה המהותית בשנת  *

 החברה הכלולה בתקופה זו.
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 )המשך( השקעה בחברה כלולה - :4אור ב
 

 חברה כלולה )המשך(:מידע פיננסי מתומצת על  .ב
 

  ה:בהשקע התנועה 
 בדצמבר 31  ביוני 30  

 2020  2019 

   בלתי מבוקר 
 

 אלפי ש"ח 
 -  18,900 פתיחהיתרה 

 18,900  - השקעה
 -  (900) דיבידנד שחולק
 -  2,906 חברה כלולה ירווחחלק החברה ב

    
 18,900  20,906 תקופהיתרה לסוף 

 
 

 מגזרי פעילות -: 5באור 
 
 כללי .א

 
 המאוחדים, בקבוצה מגזרי פעילות כדלקמן: כאמור בדוחות הכספיים השנתיים

 
תחום זה כולל מגוון פעילויות בארגונים מקומיים ובינלאומיים, לצורך מתן  - שירותים

שירותי יעוץ, תכנון בדיקה ובקרה של מערכות ומוצרים בתחום הסייבר, 
 אבטחת מידע ותקשורת.

   
מוצרי אבטחת מידע )תוכנות וחומרה(  במכירת הקבוצהבתחום זה עוסקת  - מכירות

  בישראל.
   

אשראי חוץ 
 בנקאי

 באמצעות מלרן במתן אשראי חוץ בנקאי . החברה עסקה זה בתחום -

 
 
  ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות .ב

 
 
 לתקופה של שישה חודשים   

 )בלתי מבוקר( 2020ביוני  30שהסתיימה ביום 
  

  מכירות  שירותים
אשראי חוץ 

  בנקאי
התאמות 
 סה"כ  למאוחד

 אלפי ש"ח  
           

 46,169  (29,759)  29,759  33,494  12,675  הכנסות 
           

 ( 4,416)   (11,295)  14,201  (349)  (6,973)  תוצאות המגזר
           

שלא  אחרות הוצאות הנהלה
 הוקצו

         (1,202) 

 (4,686)           מימון, נטו הוצאות
 1,718          הטבת מס

           
 (586,8)          הפסד
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 

 
 )המשך( ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות .ב
 

 לתקופה של שישה חודשים  
 )בלתי מבוקר( 2019ביוני  30ביום  שהסתיימה

 סה"כ   מכירות  שירותים  
 אלפי ש"ח  
        

 53,874   35,435  18,439  הכנסות 
        

 (1,483)   (1,254)  (229)  תוצאות המגזר
        

 (1,200)       שלא הוקצו וכלליות הוצאות הנהלה
 24        מימון, נטו הכנסות

 486       הטבת מס
        

 (2,173)       הפסד
 
 

   
 לשנה שהסתיימה ביום    

 2019בדצמבר  31
  

 שירותים
 

  מכירות 
אשראי חוץ 

 סה"כ   בנקאי
 אלפי ש"ח  
           

 120,594   *-   83,246   37,348  הכנסות 
           

 (2,326)   *-   573   (2,899)  המגזר תוצאות
           

 אחרות הוצאות הנהלה
 שלא הוקצו

         (2,751) 

 187           הכנסות מימון, נטו
 963          הטבת מס

           
 (3,927)          הפסד

 
חלק ברווחי  , ולכן החברה לא רשמה2019הושגה בסוף דצמבר  2019המהותית בשנת  ההשפעה *

 החברה הכלולה בתקופה זו.
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 

 
  גיאוגרפייםעל בסיס אזורים  מידע ג. 

 
ארץ מושבה של החברה הינה ישראל והחברה פועלת ומפיקה את הכנסותיה בישראל ובמדינות 

החברה מלקוחות חיצוניים נוספות. בהצגת המידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים, הכנסות 
 מבוססות על המיקום הגיאוגרפי של הלקוחות.

 
לשנה 

שהסתיימה ביום 
  בדצמבר 31

 
לתקופה של שישה חודשים 

 ביוני 30 ביום שהסתיימה

2019  2019  2020 

  בלתי מבוקר  

  אלפי ש"ח

      
 ישראל 71,289  44,309  101,583
 אירופה 3,795  6,673  12,972
 אחרים 844  2,892  6,039

 סה"כ 75,928  53,874  120,594
 התאמות (29,759)  -  -

120,594  53,874  46,169  
 

 
 ולאחריה הדיווח בתקופת מהותיים אירועים -: 6אור ב
 

 "ןנדל בנכס השקעה .א
 

ההתקשרות בהסכם לרכישת זכויות הבעלות בשטח  שלימה אתחברה הה 2020בפברואר  5ביום 
במגדל משרדים  24 -מ"ר )ברוטו( )בתוספת מחסן וחניות( בקומה ה 808 -משרדים בהיקף של כ

על ידי חברת  2020עם השלמת עבודות ההתאמה, הנכס אוכלס בחודש יוני  .)"הנכס"( בבני ברק
 לפי ש"ח.א 70 -הבת קומסק תמורת דמי שכירות חודשיים בהיקף של כ

 
בהיקף של  לזמן קצר החברה התקשרה עם תאגיד בנקאי בהסכם הלוואה, 2020בפברואר,  5ביום 

 מיליוני ש"ח.  7.5
, התקשרה החברה עם התאגיד הבנקאי בהסכם הלוואה לזמן ארוך בהיקף של 2020ביולי  7ביום 

שנים, כאשר סך של  7ההלוואה הינה לתקופה של  מיליון ש"ח )חלף ההלוואה לזמן קצר(. 8.3 -כ
ההלוואה נושאת מיליון ש"ח יפרע לשיעורין בתשלומים חודשיים, והיתרה בסוף התקופה.  5.5 -כ

 .1.5%ריבית שנתית בשיעור של פריים+
 

להבטחת החזר ההלוואה העמידה החברה לטובת הבנק שעבודים בדרגה ראשונה, ללא הגבלה 
הסכם השכירות בנכס. הסכם ההלוואה כולל עילות  בסכום, על הנכס ועל זכויות החברה מכח

 להעמדה לפירעון מיידי, כמקובל בהסכמים מעין אלו.
 

 מניות מבוסס תשלום .ב
 

אופציות לא  185,225הקצאת  ה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברהאישר, 2020ביולי  5ביום 
מניות רגילות  185,225 -רשומות למסחר למנכ"ל החברה, מר אמיר דיאמנט, הניתנות למימוש ל

מנות שנתיות שוות ומחיר המימוש  4 -. האופציות יבשילו בש"ח ע.נ., כ"א של החברה 0.1בנות 
 הן תהוונה לאחר הקצאתן שנים ממועד הענקתן. 7ש"ח למניה. האופציות תפקענה  2.4נקבע על 

 .ל מלא(בדילו 0.5% -מהונה המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה )כ 0.5% -כ
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 )המשך( ולאחריה הדיווח בתקופת מהותיים אירועים -: 6אור ב

 
 מדינה בערבות הלוואות .ג

 
, קומסק הפצה התקשרה עם תאגיד בנקאי בהסכם הלוואה בערבות מדינה לזמן 2020ביולי  6ביום 

 מיליון ש"ח. 5ארוך בהיקף של 
התקשרה עם תאגיד בנקאי בהסכם הלוואה בערבות מדינה לזמן  , קומסק2020באוגוסט  2ביום 

 מיליון ש"ח. 1ארוך בהיקף של 
 

תשלומים חודשיים, שיחלו כשנה לאחר העמדתן. ההלוואות תשאנה ריבית  48 -ההלוואות יפרעו ב
, בהתאם לתנאי ההלוואות, בשנה הראשונה ממועד העמדתן הריבית 1.5%בשיעור של פריים+

 המדינה.תשולם על ידי 
מהיקף ההלוואה.  5%להבטחת החזר ההלוואות שיעבדו קומסק וקומסק הפצה פקדון בהיקף של 

 כן, ניתנו ערבויות הדדיות של קומסק וקומסק הפצה וכן של החברה.-כמו
 

 החברה משרדי .ד
 

חידשה החברה את הסכם השכירות עבור משרדיה לתקופה של שנתיים, עד  2020ביולי  7ביום 
אלפי ש"ח, צמודים למדד  15 -, תמורת דמי שכירות חודשיים בסך של כ2022וסט באוג 31ליום 

 31המחירים לצרכן. ההסכם כולל שתי אופציות הארכה של שנה נוספת בכל פעם עד ליום 
 .2024באוגוסט 

 
 הכספיים הדוחות על חתימה .ה
 

 כדירקטורית המכהנת, קינן סער' הגב, הסמיך דירקטוריון החברה את 2020 באוגוסט 28 ביום
 .החברה של הכספיים הדוחות על לחתום, בחברה

 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  עילדב השקעות בע"מ
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 2020ביוני  30ליום 

 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 



 

       2 

 
 
 
 

 
 לכבוד

 בע"מעילדב השקעות בעלי המניות של חברת 
 אביב - תל
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

ד' לתקנות ניירות ערך 38מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה על   דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר  הנדון:
 1970-דיים(, התש"לומי)דוחות תקופתיים 

 
 

 
 

 מבוא
 

דיים(, יית ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומד' לתקנו38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
 החודשים שהסתיימ שישהשל  הולתקופ 2020ביוני  30 ליוםהחברה(,  -של עילדב השקעות בע"מ )להלן  1970-התש"ל

. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע ךתארי ובאות
 בהתבסס על סקירתנו. זומסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים 

 
ולחלקה של החברה  , המתייחס לשווי המאזני של ההשקעההמידע הכלול בדוחות הכספיים הביניים המאוחדים

על ידי רואי  ת לפי שיטת השווי המאזני, מבוסס על דוחות כספיים שנסקרות העסקיות של ישות המטופלוצאובת
 חשבון מבקרים אחרים.

 
 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי  -לשכת רואי חשבון בישראל  של 2410)ישראל(  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה
לתקופות ביניים  נפרד שות". סקירה של מידע כספייאה החשבון המבקר של הילתקופות ביניים הנערכת על ידי רו

מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים 
ם ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלי

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 
 בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

לסבור , לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים  בהתבסס על סקירתנו
ת ד' לתקנו38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-ידיים(, התש"ליניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ
 
 

 זיו האפט  אביב,-תל
 רואי חשבון              2020 באוגוסט 28
 

  

 



 

       3 

 
 
 
 

 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספייםנתונים 
 

 המיוחסים לחברה
 
 

 
המאוחדים של ביניים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 

דוחות מאוחדים(, המוצגים  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2020ביוני  30הקבוצה ליום 

 .1970-התש"ל ,דיים(ייניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ לתקנות ד'38לתקנה בהתאם 
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 חברההמיוחסים לעל המצב הכספי ביניים  ות המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוח
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2019 
   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
 9,484  8,861  2,372  מזומנים ושווי מזומנים

 33,327  48,689  33,584  השקעות לזמן קצר 
 2,992  959  3,322  חייבים ויתרות חובה

 1,000  4,000  -  מוחזקת לחברה הלוואה של שוטפות חלויות
       
  278,93  62,509  803,64 
       

       שוטפים לאנכסים 
 16,000  13,000  000,19  תומוחזק ותלחבר ותהלווא

 35,997  18,814  493,30  חברות מוחזקות, נטו יתרות בגין 
 10,161  95  12,778  רכוש קבוע

 118  206  30  נכס זכות שימוש
       
  62,301  32,115  276,62 
       
  579,101  94,624  109,079 

       
       התחייבויות שוטפות

 -  -  8,251  אשראי מתאגיד בנקאי
 1,011  -  1,000  חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

 178  145  101  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 6,772  345  340  זכאים ויתרות זכות

 120  208  30  התחייבויות בגין חכירה
       
  9,722  698  18,08 
       

       שוטפות שאינן התחייבויות
 9,000  -  9,000  בנקאייםהלוואות מתאגידים 

       
       הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 4,077  4,077  4,077  הון מניות
 121,235  121,235  121,235  פרמיה על מניות

 (16,753)  (16,753)  (16,753)  מניות אוצר
 (17,806)  (16,052)  (392,26)   הפסדיתרת 

 2,486  2,486  2,486  שליטהבגין עסקה עם בעל הון קרן 
 1,084  994  1,144  תשלום מבוסס מניותעסקאות בגין הון קרן 

 (2,459)  (2,195)  (074,3)  חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 134  134  134  זכויות שאינן מקנות שליטהבגין עסקה עם בעל הון קרן 

       
  857,82  93,926  91,998 
       
  579,101  94,624  109,079 
      

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 

 ג'3*(ראה ביאור 

       2020באוגוסט  28
 אמיר דיאמנט  סער קינן  רונן שטרנבך  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 מנכ"ל והאחראי הבכיר  *(הדירקטוריון תחבר  יו"ר הדירקטוריון  
 בתחום הכספים      
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5 

 

 

 חברההמיוחסים ל אחר כולל)הפסד( רווח ו רווח או הפסדעל ביניים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
 

  
חודשים שישה של  התקופל

  ביוני 30ביום  השהסתיימ

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       הכנסות
       

 423  165  246  הכנסות מדמי ניהול
 -  -  71  הכנסות מהשכרת משרדים

 1,972  767  784  הכנסות מימון
       
  101,1  932  2,395 
       

       הוצאות
       
       

 3,081  1,365  1,518  הוצאות הנהלה וכלליות
 324  276  4,180  הוצאות מימון

       
  5,698  1,641  3,405 
       

 (2,917)  (1,464)  (989,3)  ות, נטומוחזק חברותפסדי בהחלק החברה 
       

 (3,927)  (2,173)  (586,8)  הפסד לתקופה
       

       אחר:כולל הפסד 
       

 בהתקיים הפסד או לרווח מחדש המסווגים או שיסווגו סכומים
       :ספציפיים תנאים

       
 (1,132)  (868)  (615)  של פעילות חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

       
 (5,059)  (3,041)  (201,9)  סה"כ הפסד כולל

       
 
 
 

.נים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתו
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 על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה ביניים  יםהמאוחדות נתונים כספיים מתוך הדוח
 
 

  
חודשים לתקופה של שישה 

  ביוני 30ביום  השהסתיימ

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
       

 (3,927)  (2,173)  (586,8)  הפסד
       

של  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       :החברה 

       
       :החברההפסד של או התאמות לסעיפי רווח 

       
 2,917  1,464  989,3  , נטותומוחזק ותחבר בהפסדי החברה חלק

 200  102  235  והפחתותפחת 
 151  213  950,3  סחיריםהפסד מניירות ערך 

 132  (287)  (256)  מימון, נטו (הכנסותהוצאות )
 (1,252)  (425)  (479)  לחברות מוחזקות ותהכנסות ריבית בגין הלווא

 155  65  60  תשלום מבוסס מניות
       
  499,7  1,132  2,303 
       

       :החברהשינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של 
       

 (2,119)  (86)  (330)  בחייבים ויתרות חובהעלייה 
 33  -  (77)  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים)ירידה( עלייה 
 (131)  (178)  (52)  בזכאים ויתרות זכותירידה 

       
  (459)  (264)  (2,217) 
       

       :בחברה עבור התקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
       

 -  (3)  (187)  ששולמה ריבית
 742  628  725  ריבית שהתקבלה
 394  139  216  דיבידנד שהתקבל

       
  754  764  ,1361 
       

 (2,705)  (541)  (792)  שוטפת  שימשו לפעילותשמזומנים נטו 
       
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה ביניים  יםהמאוחדות מתוך הדוחנתונים כספיים 
 
 

  
חודשים לתקופה של שישה 
  ביוני 30שהסתיימו ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2019 
   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       החברהשל תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
       

 (3,696)  -  (9,144)  רכישת רכוש קבוע
 (18,900)  -  -  , נטותומוחזק ותבחבר השקעה

 -  -  900  דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה
 -  -  (2,000)  מוחזקתמתן הלוואה לחברה 

 4,005  4,005  -   מימוש השקעה והחזר הלוואה מחברה מוחזקת
 9,958  (5,461)  (4,207)  השקעות לזמן קצרבהשקעה( מתמורה ממימוש )

       
 (8,633)  (1,456)  (14,451)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

       
       

       החברהתזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
       

 -  -  8,225  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 10,000  -  -  קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

 (175)  (87)  (90)  פירעון התחייבות בגין חכירה
       

 9,825  (87)  8,135  מימון  (לפעילות שנבעו מפעילות )ששימשומזומנים נטו 
       
       
       

 (1,513)  (2,084)  (7,108)   במזומנים ושווי מזומניםירידה 
       

 10,997  10,997  9,484   תקופהה לתחילתיתרת מזומנים ושווי מזומנים 
       

 בגין מזומנים ושווי השפעת שינויים בשערי חליפין של מט"ח
 -  (52)  (4)  החברהמזומנים של 

       
 9,484  8,861  2,372  תקופההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

       
       
 
       
 

 בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. המידע הנוסף המצורף מהווה חלק
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 מידע נוסף
 

 כללי - 1באור 
 

חודשים שישה של  הולתקופ 2020ביוני  30ליום  מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת
 תקופתייםד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38בהתאם להוראות תקנה  באותו תאריך,שהסתיימה 

 על הדוחותהנפרד . יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי 1970-ם(, התש"ליומיידי
אשר נלוו  ולמידע הנוסףולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2019 בדצמבר 31הכספיים השנתיים ליום 

 אליהם.
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

מידע בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת ההמדיניות החשבונאית אשר יושמה  
 .2019 בדצמבר 31הכספי הנפרד ליום 

 
 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה - 3באור 

 
 הדוח בתקופת בחברה נוספים מהותיים אירועים השלכת התפשטות הקורונה אודות לפרטים .א

 .החברה של המאוחדים ביניים הכספיים בדוחותיה 6 -ו 1 יםבאור ראה ולאחריה

 

 מוחזקות לחברות הלוואות .ב
 

 2020 ביוני 30 ביום, 2019בדצמבר  31ליום  נפרדה הכספי לדוח'( ז-'ו) 1 בבאורלאמור  בהמשך
 כדלקמן: לקומסקעודכן לוח סילוקין החזרי הקרן בגין ההלוואות שניתנו 

 1  2021מיליון ש"ח יוחזרו בשנת. 
 2  2022בשנת מיליון ש"ח יוחזרו. 
 3  2024-2023בכל אחת מהשנים מיליון ש"ח. 
  2025היתרה תוחזר בשנת. 

 

 חתימה על הדוחות הכספיים .ג
 

 יתכדירקטור נתהמכה, הגב' סער קינןהסמיך דירקטוריון החברה את , 2020 באוגוסט 28 ביום
 .החברה של הכספיים הדוחות על לחתום, בחברה

 
 

- - - - - - - - - - - - - 
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  (IAS36) 2020ביוני   30מוניטין מגזר הייעוץ ליום  | קומסק בע"מ | בחינה לירידת ערך   2020אוגוסט  
Beta Finance T: +972-3-6767006 ι W: www.betafinance.co.il ι A:  יפו -, תל אביב58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת  

 בע"מ  קומסקלכבוד 

 ,רב שלום

על ""  קומסק)"   בע"מ  קומסקידי  -נתבקשנו  העבודהאו  "   " מזמינת  בחון  ל ,  (" החברה או 

"(  הפעילות )"   הייעוץ  מגזרשל מוניטין     (An Impairmentולהעריך האם קיימת ירידת ערך )

  30נכון ליום  החברה, אשר נוצר מרכישת חברת קומסק בדרך של מיזוג משולש הופכי,    של

ירידת    36"(, וזאת בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  מועד ההערכה)להלן: "   2020ביוני  

( נכסים  ערך    נדגיש  (. IAS36ערך  לירידת  בחינה  לעבודת  עדכון  מהווה  זו  עבודה  כי 

 .  2019מבר בדצ  31מוניטין מגזר הייעוץ מיום 

 הערכת השווי הסתמכנו על הנתונים הבאים: עדכון עת כתיבת ב

 2020ביוני  30ליום   הפעילותטיוטת דוחות כספיים של  ▪

 2017-2019דוחות כספיים של הפעילות לשנים  ▪

 2020לחציון השני לשנת  הייעוץתחזית מגזר   ▪

 2021-2022לשנים   הייעוץמגזר   תחזית  ▪

 ו/או בעל פה מהנהלת החברה מידע שנמסר אלינו בכתב  ▪

 מידע גלוי לציבור  ▪

נציין כי חוות דעת זו בוצעה תוך כדי משבר הקורונה שפוקד את העולם ולא פסח על  

מדינת ישראל.  תקופה זו מאופיינת במידה חריגה של אי ודאות בנוגע למשכו, השפעתו  

תוך אי ודאות    והשלכותיו של המשבר לטווח הבינוי והארוך. לפיכך, חוות דעת זו בוצעה

משמעותית וקושי לחזות את היקף המשבר ועומקו, בין היתר בענף אבטחת המידע, כך  

 שחוות דעת זו עשויה להשתנות ככל ומידע נוסף על המשבר ייצבר.  

 "(.  המסמךהמסמך המצורף הנו רכושה הבלעדי של בטא פייננס )להלן: " 

מ שסופקו  להנחיות  בהתאם  הוכן  "קומסק  המסמך  לשימושה  לקוחהה)להלן:  ונועד   ,)"

או   להסתמך  ובכתב  במפורש  מאשרת  פייננס  בטא  להם  נוספים  לגורמים  וכן  הבלעדי 

להשתמש. אין לעשות שימוש אחר במסמך, כולל ציטוטו במלואו או חלק ממנו או צירופו  

למסמכים אחרים, למעט למען המטרות אשר הובאו לעיל, ללא אישורה המפורש ובכתב  

 של בטא פייננס.  

המידע   ועדכניות  שלמות  דיוק,  על  והסתמכה  הניחה  פייננס  בטא  המסמך,  גיבוש  בעת 

פיננסיים   נתונים  לרבות  המסמך,  עם  בקשר  נוספים  מגורמים  ו/או  מהלקוחה  שהתקבל 

ולרבות מידע צופה פני עתיד )להלן: "המידע"(. בטא פייננס אינה אחראית לבחינה עצמאית  

 ם, לא ערכה בחינה כזו. בלתי תלויה של המידע כאמור ובהתא

לשקף   אמורות  והן  מדויק,  מדע  אינן  וההמלצות המופיעות במסמך  הניתוחים, ההערכות 

בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים, על בסיס נתונים ידועים, הנחות יסוד שנקבעו  

הבסיס   את  לשנות  עשויים  במידע,  ו/או  העיקריים  במשתנים  שינויים  שנאמדו.  ותחזיות 

 ות היסוד ובהתאם את המסקנות שבמסמך. להנח 

( נאותות  בדיקת  מהווה  אינו  המידע,  Due-Diligenceהמסמך  את  לכלול  מתיימר  ואינו   )

חוזים   בדיקת  לרבות  נאותות,  בבדיקות  הכלולים  אחר  מידע  כל  או  והמבחנים  הבדיקות 

יתי  והתקשרויות של הלקוחה עם צדדים שלישיים. המידע המפורט במסמך, הינו מידע תמצ 

בלבד, הוא אינו מתאר באופן מלא את פעילות הלקוחה ואת הסיכונים אשר להם חשופה  

הלקוחה. המסמך נועד להוות קנה מידה והערכה כללית. על כל משתמש לבחון את שלמות  

ו/או נאותות המידע בו בהתאם לצרכיו ולשיקוליו. יודגש כי אין במסמך משום ייעוץ או מסמך  

 שונים, שבהם בטא פייננס עיינה, נעשה אך ורק לצורכי המסמך.  משפטי. פירוש מסמכים 

אין במסמך משום המלצת השקעה, או הימנעות מהשקעה, בלקוחה או בחלק ממנה. לבטא  

פייננס אין כל ודאות כי תחזיותיה והערכותיה ביחס ללקוחה אכן יתממשו, כולן או חלקן,  

אופן מהותי מהתוצאות המוערכות או  ותוצאות הפעילות של הלקוחה עשויות להיות שונות ב

המשתמעות מהאמור במסמך, בין היתר עקב שינוי בגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות  

מאקרו מההתפתחויות  וכן  פעילות  -הלקוחה,  על  המשפיעים  חיצוניים  ובגורמים  כלכליות 

או    הלקוחה. למען הסר ספק, על אף כל שינוי כאמור, בטא פייננס אינה מתחייבת לעדכן 

התחזיות   אין  המסמך.  את  לעדכן  מתחייבת  ואינה  כאמור  הערכה  או  תחזית  לשנות 

המופיעות במסמך תקפות לשם בחינת כדאיות השקעות בפרויקטים כאלו ואחרים ואין הן  

 מהוות המלצה לנקיטת אי אילו צעדים על ידי הלקוחה ובעליה. 

ו/או אחראים לשלמות המידע  בטא פייננס ומי מטעמה )לרבות בעלי מניותיה( אינם ערבים 

אחר   ליקוי  או  שגיאה  השמטה,  לכל  ו/או  בו  הכלולים  הנתונים  לדיוק  במסמך,  המפורט 

כתיבת   תאריך  מאז  השתנה  לא  בו  המידע  כי  ו/או  בו  התכנים  דיוק  על  ובפרט  במסמך 

 המסמך.  
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מבלי לגרוע מן האמור מוגבלת אחריותה של בטא פייננס במסגרת מתן השירותים לפיצוי  

גין נזקים ישירים שנגרמו בעטיו של מעשה זדון או רשלנות בלבד עבור הענקת השירותים  ב

חלפו   בטרם  בנדון  תביעה  פייננס  בטא  נגד  שהוגשה  לכך  ובכפוף  להלן  לפירוט  בהתאם 

 שנתיים בלבד מיום הגשת חוות הדעת.  

  באופן   נגרם  שהנזק  כך,  העבודה  מזמין   ידי-על  שסופק  ממידע   נובעת  ההרשעה  בו   במצב (1)

  עצמו   על  לוקח  העבודה   מזמין  –  העבודה  מזמין  ידי-על  שסופק  מידע   כתוצאה  מפורש

 . תישא שבטא הוצאה ו/ או נזק  כל  על בטא  את( 100%) מלא באופן לשפות

ט  " משכ   3  לפי   מעל  רק  תישא  שבטא  הוצאה  ו/או  בנזק  יישא  העבודה  מזמין,  אחרת (2)

 . (ערך  ניירות   רשות לדרישת  בכפוף)זו   עבודה במסגרת  לבטא  שישולם

עבודתה של בטא פייננס נוהלה בהתאם לדרישות המקצועיות הנדרשות מיועץ הפיננסי.  

בתחומים אחרים, נהלים ומנהגים הרלוונטיים לעבודה עשויים להיות שונים ויתכן שהנתונים  

יוצגו בצורה שונה. לכן המסמך לא נערך בתיאום עם נהלים ומנהגים של אף גוף מקצועי  

אחר. אין להפנות אל המסמך, לצטט אותו או חלקים ממנו, בכל מסמך אחר החשוף  מתחום  

 לצד ג'. 

כל שימוש במסמך מותנה בקריאה והכרת פרטיו ומגבלותיו, ויפורש כהסכמה בעליל לתנאים  

 דלעיל. 

ביצוע החישובים בעבודה זו נעשה באמצעות שימוש בגיליון אלקטרוני, לפיכך יתכנו הפרשי  

 עיגול. 

איזו  במידה   כי  כלשהיא,  מוסכמת  או רשות  משפטית  ערכאה  סיבה שהיא, תחליט  ומכל 

הרי   מתנאיה,  תנאי  שונה  אילו  סבירה  הייתה  אך  סבירה,  בלתי  הינה  המסמך  מהוראות 

ששינויים אלה יהיו מחייבים ביחס למסמך כאילו היו בו מלכתחילה, כך שתוקפו של מסמך  

 זה ישמר. 

 

ל פי תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(  הנדרשים ע  ,להלן נתונים נוספים

 : 1970התש"ל 

 : קומסק בע"מ. מזמינת ההתקשרות

 .  2020 אוגוסטבין מזמינת העבודה לבין בטא פיננס צ.י.ש הינו  מועד ההתקשרות

 

        -  המקצועי וניסיונו המעריך פרטי

ומומחה    פייננסאבדי, רו"ח, שותף מייסד בחברת בטא    יניב  מר ידי על בוצעה השווי הערכת

בהצטיינות    .שווי והערכות במימון וכלכלה  בחשבונאות  ראשון  תואר  בעל  הינו  אבדי  מר 

ותואר שני במנהל עסקים בהתמחות במימון וחשבונאות בהצטיינות. ליניב יש    ח"רויתרה,  

ל אקדמ  שנות  12-מעל  במוסדות  והוראה  וניהול  בייעוץ  החשבונאות  ניסיון  )בתחום  יים 

ניסיון רחב בעסקים, אסטרטגיה ובייעוץ כלכלי. בטרם הצטרפותו לבטא   והמימון( לרבות 

יניב שימש ככלכלן ראשי של חברת אחזקות בינלאומית.  ליניב ניסיון בהערכות שווי    פיננס

(,  A409של חברות ציבוריות ופרטיות כאחד, חוות דעת להוגנות עסקה, הערכות שווי מניה )

ומכשירים פיננסיים מורכבים, בדיקת    ESOP(, הערכות שווי  PPA)  רכישה   עלות   הקצאת

 לפרויקטים ועוד.    תמחיריתהיתכנות כלכלית ואנליזה 

 , הבהרה או /ו  שאלה בכל לרשותכם  לעמוד נשמח
 
 
 
 

 

      בטא פייננס צ.י.ש בע"מ
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 1פרק 

 תמצית הממצאים 
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 מטרת העבודה 

על מניבת  -נתבקשנו  ליחידה  המיוחס  למוניטין  ערך  לירידת  בחינה  לבצע  בע"מ  קומסק  ידי 

קומסק   של  מספר    הייעוץ מגזר    – המזומנים  בינ"ל  חשבונאות  תקן  לדרישות    36בהתאם 

 "(.  IAS 36)להלן: " 

באמצעות   המזומנים,  מניבת  יחידת  של  ההשבה  בר  הסכום  את  בחנו  עבודתנו,  במסגרת 

שווי השימ  חזויים  הערכת  מזומנים  היוון תזרימי  שימוש במתודולוגית  היחידה, תוך  וש של 

(DCFהנהלת קומסק זיהתה את מגזר .) ות הייעוץ וההפצה כיחידות מניבות המזומנים הקטנ  י  

בוצעה    ההפצהמגזר  הבחינה לירידת ערך של  . יצוין, כי  IAS 36ביותר, בהתאם לדרישות  

 . בנפרד

 למידע נוסף, ראה פרק מתודולוגיה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הייעוץ מגזר   –תמצית ממצאי העבודה 

 : )אלפי ₪( 2020ביוני   30-ק ליום השל קומס הייעוץלהלן הערך בספרים של מגזר  

 

 מיליון ₪.  44- הערך בספרים של הפעילות הינו כ 2020ביוני  30נכון ליום 

 

 )באלפי ₪(:   הייעוץלהלן תמצית תוצאות הערכת שווי השימוש של מגזר  

 

 .יליון ₪מ  46.6-שווי הפעילות מוערך בכ

  

30/06/2020אלפי ₪

7,806לקוחות

1,072חייבים ויתרות חובה

0מלאי 

832רכוש קבוע

43,004מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

       (2,130)מיסים נדחים

       (2,980)התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

       (3,443)זכאים ויתרות זכות

          (368)התחייבויות בשל הטבות לעובדים

         8,733נכס זכות שימוש בנכס

       (8,509)התחייבות בגין חכירה

       44,017סה"כ ערך בספרים

אלפי ₪פירוט

10,784תזרים בשנות התחזית

35,827ערך טרמינלי

46,612סה"כ שווי פעילות
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 הייעוץ מגזר   –עבודה תמצית ממצאי ה

 : 2020 ביוני 30-ליום ה  הייעוץלהלן תמצית תוצאות הבחינה לירידת ערך של מגזר 

 

של   לעיל, שווי השימוש  בספרי    ומערכ  גבוה  הייעוץמגזר  כפי שניתן לראות מהטבלה 

  .הייעוץקיימת ירידת ערך למוניטין המיוחס למגזר  לא  לפיכך,  ו  2020ביוני    30  קומסק ליום

הפצהאלפי ₪

44,017ערך בספרים

46,612שווי שימוש

             -ירידת ערך
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בע"מ   קומסק  ופעילותה    –חברת  החברה 

 וניתוח תוצאות הפעילות
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 תיאור החברה ופעילותה 

. קומסק הינה חברה גלובאלית  1987"( התאגדה בשנת קומסקחברת קומסק בע"מ )להלן: " 

קומסק   חברת  וסייבר.  מידע  אבטחת  ייעוץ  בתחום  בישראל  והוותיקה  הגדולה  והחברה 

עמידה   תוך  השונים,  בארגונים  המידע  אבטחת  בתחומי  לבעיות  מענה  במתן  מתמחה 

מגוון רב של  בסטנדרטים בינלאומיים ועל ידי גיבוש ויישום תוכניות אבטחת מידע מקיפות ל

יולי   בחודש  בעולם.  המידע  אבטחת  שוק  עם  מאוד  טובה  היכרות  בעלת  החברה  לקוחות. 

, התקשרו עילדב, קומסק, חברת המיזוג ובעלי המניות בקומסק בהסכם מיזוג שלפיו  2014

 לידי עילדב.   2014בספטמבר  9-עברה הבעלות בחברה ב

עובדים, אשר רובם    100-מעסקיה כ קומסק פועלת ממשרדיה בישראל, באנגליה ובהולנד, ו

כ יש  לחברה  השירותים.  תחום  במסגרת  מועסק  הפזורים    400-המכריע  פעילים  לקוחות 

ברחבי הגלובוס ובין לקוחותיה נמנים: תאגידים בנקאיים, חברות תקשורת, חברות הייטק,   

 חברות ביטחוניות, משרדי ממשלה ועוד.  

של מוצרי אבטחת מידע )תוכנות וחומרה(    כמפיצה  2004בנוסף, פועלת החברה מאז שנת  

 בישראל המסופקות לה על ידי יצרני תוכנה וחומרה שונים.  

פעילות הפצת מוצרי אבטחת המידע מבוססת על הסכמי הפצה שבין קומסק לבין ספקיות  

,  Check Point  ,Fortinet  ,Tufinמוצרי אבטחת המידע. על ספקיות אלו נמנות החברות:  

PineApp לק אשר  את  ,  למנות  ניתן  כן,  כמו  עמן.  שנים  ארוכת  יחסים  מערכת  יש  ומסק 

Radware ו -Kaspersky  2017אשר התווספו לספקי קומסק בשנת  . 

ינואר   של    2016בחודש  מלאה  בבעלות  בת  )חברת  בע"מ  הפצה  קומסק  חברת  הוקמה 

את   לה  ולתת  זו  פעילות  לבדל  מטרה  מתוך  ההפצה  בפעילות  מתמקדת  אשר  קומסק( 

 ת הניהוליות המספקות לצורך פיתוח עסקי.   התשומו

 

 

 

 

 

 

 חזקה השיעורי 

 להלן מבנה האחזקות בחברה למועד העבודה:  
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 מגזרי פעילות  

 לחברת קומסק שני מגזרי פעילות מרכזיים: 

במסגרת תחום פעילות זה עוסקת החברה בעיקר באספקת שירותי יעוץ    –  מגזר הייעוץ  ▪

אבטח אבטחה    ת בתחום  בנושאי  וייעוץ  תפעוליים  סיכונים  ניהול  והסייבר,  מידע 

 אלקטרונית.  

  2016במסגרת תחום פעילות זה אשר מאוגד, כאמור, החל משנת    –  מגזר ההפצה ▪

 בחברה נפרדת, עוסקת החברה בהפצת מוצרי אבטחת מידע )תוכנות וחומרה( בישראל.  

 להלן התפלגות המכירות בין מגזרי הפעילות של החברה )באלפי ₪(:

 

הינן בהתאם לטיוטת הדוחות הכספיים. כמו כן, נמסר    2020החציון הראשון לשנת  תוצאות    *

בחציון   מתבצעות  המכירות  רוב  כאשר  עונתיות,  מושפעות  מכירותיה  כי  החברה  מהנהלת 

 השני של השנה )לרוב בחודש דצמבר(.  

 הייעוץ מגזר 

 כללי

פעילויות בארגונים  קומסק מעניקה שירותי ייעוץ בתחום אבטחת המידע. מגזר זה כולל מגוון  

לצורך מתן פתרונות אבטחת מידע, אבטחת סייבר, הסמכת חברות לעמידה בתקני אבטחת  

מידע וניהול סיכונים תפעוליים כוללים, הן ברמה הארגונית והן בהיבטים טכנולוגיים. פתרונות  

השונות, וכן    IT-ול במגוון רחב של היבטי אבטחת מידע בעיקר במערכות האלו כוללים טיפ 

)חברות  Operational Technologiesבמערכות   אנגליה  וקומסק  הולנד  קומסק  חברות   .

בנות בבעלות מלאה של החברה( עוסקות אף הן במתן שירותי אבטחת מידע וסייבר, בעיקר  

נוספות   במדינות  וכן  אירופה,  במערב  ובתהליכי  בשווקים  בידע  שימוש  תוך  זאת,  בעולם. 

)קומסק   הקבוצה  שירותי  פעילותה.  שנות  במהלך  בתחום  הקבוצה  שפיתחה  העבודה 

וליווי שוטף של פרויקטים   ייעוץ, תכנון, הדרכה, הטמעה  כוללים שירותי  והחברות הבנות( 

יים מלאים  לאבטחת מידע וניהול סיכונים תפעוליים בארגונים ובכלל זה, מתן פתרונות ארגונ

 בנושאים הללו.  

באשר  ב לארגונים  ייעוץ  שירותי  שפיתחה,  הטכנולוגיה  באמצעות  הקבוצה,  מעניקה  נוסף, 

טכנולוגיות   בהטמעת  לארגונים  ומסייעת  מידע  לאבטחת  ותקנים  ברגולציות  לעמידה 

מעניקה זה,  פעילות  מגזר  במסגרת  בארגון.  המידע  אבטחת  מערך  לניהול    המשמשות 

  ירותים ללקוחותיה, לרבות:הקבוצה מגוון ש

 ייעוץ בקשר עם הטמעת נהלי אבטחת מידע בארגון;  ▪

 יישום אבטחת מידע באפליקציות ובבסיסי נתונים;  ▪

 תכנון מערך הדרכה והעלאת מודעות;  ▪

 מבדקי חדירה;  ▪

ביצוע בחינה ואיתור פרצות אבטחת מידע בתהליך פיתוח מאובטח ברמת קוד המערכת   ▪

(Code Defend) ; 

 ; PCI:DSSהסמכות לתקנים בינלאומיים בתחומים שונים, לרבות לתקן  ▪

 בדיקת רמת אבטחה במוצרים שונים בפיתוח;  ▪

 אבטחת שירותי תקשורת;  ▪

 צוותי תגובה לניתוח והתמודדות לאירועי סייבר;  ▪

 אפיון בחינה והקמת מערכות אבטחה מרכזיות;  ▪

 מוצרי הצפנה; אפיון, בחינה והטמעה של אמצעי זיהוי מתקדמים ושל  ▪

 . ERPהפרדת הרשאות במערכות   ▪

 תחרות בישראל 

בישראל פועלים מספר גופים המתחרים בקבוצה בתחום הייעוץ )בין אם חברות המעניקות  

שירותי ייעוץ בלבד ובין אם חברות אשר מעניקות שירותי ייעוץ כשירות נלווה(. מתחרותיה  

נישה   חברות  בעיקר  הן  בישראל  קומסק  שירותיה  של  בתחום  אחת  כל  לרוב  המתמחות 

, וכן מגלן.  Hackticks  ,Citadel  ,Bugsec  ,BDO-Secoz  ,GRSee הספציפיים, לרבות :

לחברה אין יכולת להעריך את חלקה ומעמדה של הקבוצה בתחום השירותים בישראל, בין  

היתר, בשל הקושי להגדיר מהו ה"שוק" הרלוונטי להשוואה. על אף שאין בידי החברה נתונים  

להערכת היקף השוק ושיעור חלקה בו, היא מעריכה כי היא חברה מובילה בתחום שירותי  

201720182019H1 2019H1 2020אלפי ₪

45,72146,35337,25518,43912,600מגזר הייעוץ

92,48491,98583,24635,43533,494מגזר ההפצה

138,205138,338120,50153,87446,094סה"כ
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ו מידע  על  אבטחת  דגש  שמה  וכן  העובדים  בהכשרת  משקיעה  קומסק  בישראל.  סייבר 

מקצועיותה,   את  ביטוי  לידי  שמביאים  משמעותיים  בהיקפים  בפרויקטים  מגוון  מעורבות 

 שירותיה ויתרון הגודל של החברה. 

 תחרות בחו"ל 

בכל מדינה בעולם קיימים גופים רבים הפועלים בתחום השירותים ברמות שונות. עם זאת,  

ערכת הנהלת החברה, הפוטנציאל העסקי של החברה הינו כמעט בלתי מוגבל וזאת לאור  לה

לטענת   השוק.  של  מוגבל  הבלתי  גודלו  עם  ביחד  עובדיה  של  וההכשרה  המקצועי  ניסיונה 

החברה,   הקורונההנהלת  משבר  אף  מחוץ  ,  על  הפעילות  הגדלת  על  דגש  החברה  שמה 

 לישראל.  

 עונתיות

מאופיין השירותים  ברבעון    תחום  כאשר  מסוים  האחרון  בעונתיות,  גידול  קיים  שנה  בכל 

במכירות לעומת שאר הרבעונים בשנה. לטענת החברה, הגידול בהיקף המכירות ברבעון זה  

 נובע מניצול תקציביהם הרלבנטיים של חלק מלקוחותיה של הקבוצה בסוף השנה הקלנדרית.  

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 

בהתאם למידע שהתקבל מהחברה, יעדי החברה הינם לשמר את מעמדה כמובילה בשוק  

בעיקר   הבינלאומיים,  לשווקים  חדירתה  את  ולהרחיב  להעמיק  מנת  על  ולפעול  בישראל 

באירופה, באמצעות הסניפים המקומיים של החברה באנגליה והולנד, וכן באמצעות מנהליה  

י העולם. עוד נמסר מהחברה כי בעת כניסתו של  ושותפיה העסקיים במדינות נוספות ברחב 

( הוחלט על התמקדות בחוזים גדולים ורווחיים עם חברות ענק וכן  2019המנכ"ל החדש )יוני 

נדגיש כי בעקבות משבר הקורונה ייתכנו  על הצעת הענקת שירותים נוספים ללקוחות קיימים.  

 ה צפי גבוה להתממשותם.  הי  2019בדצמבר  31-דחייה/ השהייה של הסכמים אשר נכון ל

 

 לקוחות  החברה 

בנקאיים,   תאגידים  היתר  בין  נמנים  עליהם  הייעוץ  בתחום  לקוחות  מגוון רחב של  לקבוצה 

ההתקשרות בין החברה  טק וכן גופים ציבוריים ממשלתיים.  -חברות טלקומוניקציה, חברות היי 

הל דרישת  פי  על  השירותים,  למתן  הסכמים  באמצעות  הינה  לקוחות  ללקוחותיה  בין  קוח. 

ותיקים, אשר עובדים עם החברה מעל עשרים שנה )לרבות גופים   החברה נמנים לקוחות 

 מוסדיים מקומיים וחברות זרות(. 

, לאחר תהליך איתור ממושך )אשר לטענת החברה השפיע על ביצועיה בחציון  2019ביוני  

נכ"ל החברה מר אודי  (, נכנס לתפקיד כמ2019וכן בחציון הראשון לשנת    2018השני לשנת  

ארטל. בעת כניסתו לתפקיד, החברה החלה בהתקשרויות עם לקוחות בינלאומיים גדולים,  

לנו שנמסר  למידע  בהתאם  במדינות    כאשר  הקורונה  משבר  פרוץ  טרם  החברה  מהנהלת 

משמעותיות עם הסתברות גבוהה להתממשות    הינן   התקשרויותמ   חלק,  העולם )בהן ישראל(

עם זאת, בין היתר, בעקבות משבר הקורונה, חלק מהפרויקטים הושהו  בטווח הקרוב והרחוק.  

בישראל.   השמיים  ופתיחת  לשגרה  לחזרה  לעד  נכון  הפרויקטים    2020ביוני    30-סטטוס 

 (. 2020מרץ  כמו כן מוצג השינוי בהערכה ביחס למפורט בעמוד הבא, 
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נכון   או    2020ביוני    30- ללהלן סטטוס הפרויקטים  בנוגע להסכמים החדשים אשר נחתמו 

 : 2020שהייתה קיימת סבירות גבוהה לסגירתם במהלך מרץ  

 

 

 

 

 

 

אשר נחתמו או שקיימת סבירות    2020  שנוספו החל ממרץלהלן סטטוס פרויקטים חדשים  

 :  2020ביוני  30-גבוהה לסגירתם, נכון ל

 

 

 

 

 

 :  2020ביוני   30-להלן סה"כ היקף הפרויקטים והסטטוס העדכני נכון ל

  

יורופאונדדולרכמות פרויקטיםסטטוס פרויקט

9123,000367,000854,000עסקה חתומה

3690,000300,000115,000בתהליך

81,887,1000200,000מושהה

20495,0000לא זכו בפרויקט

סטטוס עדכנימשך הפרויקטמועד התחלה הוערך ב-31/03/2020הסתברות למימושמטבעהכנסות לקוח

מושההשנה אחתעד סוף שנת 55,100USD50%2020לקוח 1

בתהליךשנה אחתשלושת החודשים הקרובים690,000USD70%לקוח 2

מושההחצי שנהשלושת החודשים הקרובים196,000USD85%לקוח 3

מושההחצי שנהשלושת החודשים הקרובים196,000USD85%לקוח 4

מושההשנה אחתעד סוף שנת 60,000-80,000USD50%2020לקוח 5

מושההחצי שנהשלושת החודשים הקרובים870,000USD90%לקוח 6

לא זכו בפרויקטשנה אחתשלושת החודשים הקרובים270,000GBP85%לקוח 7

לא זכו בפרויקטשנה אחתשלושת החודשים הקרובים225,000GBP90%לקוח 8

מושההשנה אחתשלושת החודשים הקרובים500,000USD95%לקוח 9

עסקה חתומהשנה אחתN/Aעסקה חתומה160,000EURלקוח 10

עסקה חתומהשנה אחתN/Aעסקה חתומה240,000EURלקוח 11

עסקה חתומהחודשייםN/Aעסקה חתומה54,000EURלקוח 12

עסקה חתומהשנה אחתשלושת החודשים הקרובים200,000EUR80%לקוח 13

מושההחצי שנהשלושת החודשים הקרובים50,000EUR85%לקוח 14

מושההשנה אחתשלושת החודשים הקרובים150,000EUR80%לקוח 15

סטטוס עדכנימשך הפרויקטמועד התחלה מוערךהסתברות למימושמטבעהכנסות לקוח

עסקה חתומהחצי שנהאפר-20עסקה חתומה300,000GBPלקוח 1

בתהליךחצי שנה - תשעה חודשיםספט-300,000GBP90%20לקוח 2

עסקה חתומהחצי שנה - תשעה חודשיםיונ-20עסקה חתומה100,000EURלקוח 3

עסקה חתומהשנה אחתמאי-20עסקה חתומה100,000EURלקוח 4

בתהליךשנה אחתאוג-115,000EUR90%20לקוח 5

עסקה חתומהשנה אחתאפר-20עסקה חתומה67,000GBPלקוח 6

עסקה חתומהחצי שנהמרץ-20עסקה חתומה123,000USDלקוח 7
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 3פרק 

 הסביבה העסקית
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 שוק אבטחת המידע והסייבר 

 כללי

 הגדרות

 
המושג סייבר מתייחס למרחב הכולל רשתות מחשבים, מערכות תקשורת,   –סייבר  ▪

 מערכות הבקרה.  

 

, במצב שבו לתוקף  שטרם התממש סיכון להתרחשות של תקיפת סייבר –איום סייבר  ▪

 כוונות ויכולת לבצעה.  יש 

 

לחדור למרחב  תקיפה אשר מתרחשת במרחב הסייבר שנועדה  –תקיפת סייבר  ▪

 הקיברנטי של היעד, וזאת למטרות שונות. 

 

 ענף שמטרתו להגן מפני סיכונים אשר מאיימים על מערכות המידע.   –מידע   תאבטח ▪

הן משתמשים פרטיים והן ארגונים בכלל הגדלים נאלצים להתמודד מול  בשנים האחרונות,  

וגורמות לנזק רב יותר.  ויותר  איומי סייבר. עם השנים, מתקפות הסייבר נעשו מתוחכמות יותר  

 זאת, בין היתר, כתוצאה מקצב השינויים המהיר בעולם הטכנולוגי.  

ות ומגורמים שונים של מתקיפים,  חשיפה לאיומי סייבר עשויה לנבוע מסוגים שונים של תקיפ

בין אם גורמים פנים ארגוניים ובין אם חוץ ארגוניים, אשר פועלים כלפי התאגיד עצמו ו/או  

כלפי גופים הקשורים אליו. תקיפות הסייבר יכולה לגרום לנזקים כבדים )נזקים ישירים ונזקים  

יעה ברכוש בלתי מוחשי.  עקיפים(, לרבות בדרך של אובדן הכנסות, פגיעה ברכוש מוחשי ופג

עקב   גדולות  להוצאות  ולגרום  תאגיד,  של  במוניטין  לפגוע  עלולות  סייבר  מתקפות  כן,  כמו 

  די ג' שניזוקושחזור מידע שנפגם, פיצוי ללקוחות שנפגעו ועלויות משפטיות בגין תביעות צד 

 ועוד. 

חברות    050-, אשר מתבסס על מידע שהתקבל ממעל ל1IBMעל פי מחקר שפורסם על ידי  

, עולה כי הזמן  2019אפריל  - ל  2018בעולם אשר חוו פגיעה כתוצאה ממתקפת סייבר בין יולי  

 ימים נוספים דרושים להכלת    73ימים, כאשר    206-הממוצע לזיהוי פריצה בחברה הינו כ

 
1 security.de/fileadmin/micropages/Fachartikel_28/2019_Cost_of_a_Data_Breach_Report_final.pdf-about-https://www.all 
2 3809051,00.html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L 
3 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001337829 

 

 

עם זאת, על פי המחקר, חברות אשר  ימים(.    279-הפריצה )מחזור החיים הממוצע מסתכם ב

מיליון דולרים פחות    1.2-ימים, הפסידו כ  200-ולהכיל את הפריצה בפחות מ  הצליחו לאתר

 בעלות הכוללת של הפגיעה.  

 והשלכותיו משבר הקורנה

(. משם, התפשט הנגיף  Covid-19החל להתפשט ברחבי סין נגיף הקורונה )  2019בדצמבר 

הידבקות בנגיף  התגלו מקרי    2020לרוב מדינות העולם ובהן ישראל, כאשר החל מפברואר  

כלכלית, עובדים הוצאו   נפגעו  רבות  בישראל. בעקבות התפשטות הנגיף בישראל, חברות 

באפריל    18-לחל"ת, חנויות נותרו סגורות, ואף מספר פעמים נכנסה המדינה לסגר מלא. ב

, אולם  2הודיעה הממשלה על הקלה הדרגתית ומבוקרת במגבלות שחלו על הציבור   2020

יוני  ב   30-נדגיש כי נכון להחזירה ועדת הקורונה חלק מהמגבלות לתוקף.    2020במהלך יולי  

המשק לא חזר לשגרה מלאה, כאשר תקופה  ,  הייעוץ, ערב בחינת ירידת ערך במגזר  2020

ודאות בנוגע לעומק המשבר, משכו והשלכותיו  - זו ממשיכה להתאפיין במידה חריגה של אי

   ארוך.לטווח הבינוני וה

במשק רבים  ארגונים  הובילו  בעקבותיו  המשק  על  שחלו  החירום  ונהלי  הקורונה    משבר 

כאשר גם לאחר תקופת הסגר ארגונים החליטו על המשך  , למעבר לעבודה מהבית   להסתגל

דים רבים עברו לעבודה  . מעבר חד זה, הגביר את איומי הסייבר, כאשר עוב3עבודה מהבית 

,  2020בסוף אפריל    4פי מחקר שנערך על ידי חברת סייברארק. ל, בסביבה הביתיתמרחוק

  40%ברחבי העולם אשר עברו לעבוד מהרחוק, עולה כי    ITעובדי ומומחי    3,000-בקרב כ

יתרה  מהמשתתפים במחקר לא החמירו את פרוטוקולי האבטחה במעבר לעבודה מרחוק.  

סלסטיה  ידי  על  בנושא  שנערך  ממחקר  המודעות    5מכך,  להעלאת  לומדה  פיתחה  )אשר 

משליש מהעובדים אשר עבדו מהבית בזמן סגר הקורנה   לסכנות הסייבר(, עולה כי למעלה

מעבודה   ממעבר  כתוצאה  נוצרו  אשר  המידע  באבטחת  ולחולשות  לסכנות  מודעים  היו  לא 

הביתית. בסביבה  לעבודה  העבודה   31%  מהמשרד  של  מחשבים  כי  סברו  מהמשתתפים 

וירוס, שם משתמש וסיסמא, ולכן אין סכנה להעניק לבני המשפחה גישה  -על ידי אנטי  מוגנים

4 security/-network-corporate-threaten-home-at-habits-cyber-how-study-work-https://www.cyberark.com/press/remote 
5 https://www.pc.co.il/news/316808/ 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3809051,00.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001337829
https://www.cyberark.com/press/remote-work-study-how-cyber-habits-at-home-threaten-corporate-network-security/
https://www.pc.co.il/news/316808/
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מהמשתתפים בסקר סברו כי אם העבודה מתבצעת במחשב של הבית, לא ניתן   51%אליו.  

 להגביל את בני המשפחה בגישה אליו.  

ך  במהלגדלו  ניתן לראות כי כמות מתקפות הסייבר אשר קשורות למשבר הקורונה    בנוסף, 

צ'קפוינט   התקופה. ידי חברת  כי במהלך שלושת  2020במאי    6ממידע שפורסם על  עולה   ,

הקשורות לקורונה.  לשבוע,  סייבר  מתקפות    192,000השבועות הקודמים לפרסום נרשמו  

בהשוואה למתקפות הסייבר בשבועות שקדמו למחקר. כמו כן, נמצא   30%מדובר בעלייה של  

שקדמו השבועות  שלושת  במהלך  נרשמו    כי  הקשורים    20,000למחקר  חדשים  דומיינים 

 מתוכם נמצאו חשודים ו/או זדוניים.    17%לקורונה, כאשר 

פרסמה עילדב כי מחד משבר הקורונה עלול להוביל להרעה    2019בדוחותיה הכספיים לשנת  

מהותית בפעילות המשק הישראלי והגלובלי לה חשופה פעילות קומסק, אשר לקבל ביטוי  

גידול בהיקף המכירות כתוצאה מעלייה בצרכי הגנת  ל פרויקטי סייבר, ואילו מאידך,  בדחייה ש

העבודה   בהיקף  מהגידול  כתוצאה  זאת  הפעילות,  תחום  ומהותיות  העולמי  בשוק  הסייבר 

אינו  , משבר הקורונה  2020ביוני    30-להחברה  בהתאם למידע שנמסר מהנהלת  מרחוק.  

לפגוע  קומ  צפוי  של  העתידיות  מהותיסק  בהכנסות  ואף  באופן  בצפוי  ,  ביקושים  גידול 

 .  נגיףנוספת כתוצאה מה גלובלית , ככל ולא תחול החמרהלשירותיה

 105-33גילוי בנושא סייבר/ עמדה משפטית 

גילויי    7  33-105פרסמה רשות ניירות ערך עמדה משפטית מספר    2018באוקטובר    21-ב

סייבר. מטרת העמדה הינה להגביר את מודעות התאגידים המדווחים על סיכוני הסייבר ולתת  

 דגש להיבטים מסוימים אשר נדרש לתת גילוי בגינם על פי דיני ניירות ערך. 

 יכוני הסייבר ולמקרים של התממשותם: להלן הדרישות הקיימות בדין באשר לס

 –גילוי בתשקיף ובדו"ח התקופתי   ▪

o בין היתר, את  לתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך קובע  39סעיף    -  גורמי סיכון ,

להלן:   התאגיד,  של  הסיכון  לגורמי  ביחס  הגילוי  האיומים,  חובות  של  קצר  סיכום  )א( 

החולשות וגורמי הסיכון האחרים של התאגיד, הנוסעים מסביבתו הכללית, מן הענף ומן  

סיכוני מקרו,    – המאפיינים הייחודים שבפעילותו. )ב( הצגת גורמי הסיכון על פי טיבם  

 
6 phish/-the-of-beware-update-attacks-cyber-https://blog.checkpoint.com/2020/05/12/coronavirus 

על  ודירוגם על פי השפעתם, לגבי כל סיכון    – סיכונים ענפיים, סיכונים מיוחדים לחברה  

 השפעה גדולה, בינונית וקטנה.  –עסקי התאגיד  

סיכוני סייבר הנם גורם סיכון ככל סיכון אחר. אם קיים בתאגיד סיכון סייבר מהותי הרלוונטי     

לפעילותו, על הגילוי בדבר סיכון זה לכלול תיאור בעניינו, התייחסות לקיומה של מדיניות  

 לה. הגנה, פיקוח על יישומה ובדיקת האפקטיביות ש 

 כאשר תאגיד בוחן את מהותיות סיכוני הסייבר, רצוי לשקול מספר גורמים בין היתר:         

 התרחשות תקיפות סייבר קודמות, לרבות חומרתן ותדירותן.  •

 ההסתברות להתרחשות תקיפות סייבר.  •

 אפקטיביות יכולות התאגיד למנוע או להקטין את החשיפה לסיכוני הסייבר.  •

של   • עסקיים  בתחום  היבטים  מהותיים  סיכונים  היוצרים  ופעילותו,  התאגיד 

 הסייבר. 

o  הרגילים התאגיד  מעסקי  החורגים  אירועים  על  הראשונה    36סעיף    –  גילוי  לתוספת 

החורגים   עניין  או  אירוע  של  במקרה  הגילוי  חובות  את  מסדיר  תשקיף  פרטי  לתקנות 

 מעסקי התאגיד הרגילים.  

ת הדוח, על התאגיד לבחון תיאור תמציתי  במקרה של תקיפות סייבר מהותיות בתקופ 

לנסיבות   בהתאם  יכלול,  התיאור  הדוח.  בתקופת  שהתרחשו  האירועים  עיקרי  של 

זהות או סוג התוקפים, נסיבות התקיפה,    –ולעובדות ולמיטב ידיעת התאגיד, פרטים כגון  

כמות התקיפות ומשך זמן התקיפה, התמודדות התאגיד עם התקיפה, הפקדת לקחים  

 ועוד.  

   –גילוי בדו"ח הדירקטוריון  ▪

o   עניינים התאגיד לתקנות הדוחות מסדירה את ההתייחסות למצב    10תקנה    –מצב 

יובא ד  כי  וקובעת  ענייני  ענייני התאגיד בדו"ח הדירקטוריון  ו"ח הדירקטוריון על מצב 

התאגיד בשנת הדיווח ובו הסברים של הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד. ההסברים  

ועל הנתונים   יתייחסו לאופן השפעתם של אירועים על הנתונים שבדו"חות הכספיים 

שחלו   לשינויים  שהביאו  ולסיבות  מהותית,  זו  השפעה  אם  התאגיד,  עסקי  שבתיאור 

 התאגיד בהשוואה לשנות הדיווח הכלולות בדו"חות הכספיים.  במצב ענייני

7
%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporatiohttp://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7

33_cyber.pdf-ns/Staf_Positions/SLB_Decision/Reports/Documents/SLB_105 

https://blog.checkpoint.com/2020/05/12/coronavirus-cyber-attacks-update-beware-of-the-phish/
http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Reports/Documents/SLB_105-33_cyber.pdf
http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Reports/Documents/SLB_105-33_cyber.pdf
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o   בתוספת הראשונה לתקנות הדוחות מסדיר את    6סעיף    –השפעת גורמים חיצוניים

תאגיד   שסבור  ככל  כי  וקובע  הדירקטוריון  בדו"ח  להתייחס  יש  אליהם  העניינים 

שחשיפתו לסיכוני סייבר הפכה בשנת הדוח למהותית יותר להבנת פעילותו באופן כללי,  

ר מסעיפי  או אם אירעו תקיפה או תקיפות סייבר בעלי השפעה מהותית על אחד או יות 

זה. בעניין  הדירקטוריון  הסברי  יובאו  הכספיים,  תינתן    הדוחות  ההסברים  במסגרת 

התייחסות להשפעת האירועים על סעיפים מהדוחות הכספיים שהושפעו מהותית בשל  

 סיכוני סייבר או תקיפות סייבר, ככל שמדובר בהשפעה מהותית כגון: 

 רכוש בלתי מוחשי.    ,השפעות על סעיפים מאזניים כדוגמת לקוחות, מלאי •

 השפעות על סעיפים תוצאתיים.  •

 סך העלויות שנוצרו לתאגיד הנובעות מהיערכות בגין הגנת סייבר.  •

   –גילוי בדיווחים מיידים   ▪

)א( לתקנות הדוחות עניינה "אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים"    36תקנה  

עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים  וקובעת כי בדוח יובאו פרטים בדבר כל אירוע או  

בשל טיבם, היקפם או תוצאתם האפשרית ואשר יש להם או עשויה להיות להם השפעה  

בהתאם, בקרות תקיפת סייבר, תאגיד נדרש, לבחון את מהותיות   מהותית על התאגיד.

לציבור   דיווח  לצורך  הן  האירוע  הנזק,  ופוטנציאל  הנזק  מכלול  את  לשקלל  כך  ולשם 

 רין והן בעקיפין. במיש

תקנה   מכוח  להערכת    36בדיווח  חשוב  פרט  כל  תאגיד  יכלול  הדוחות  לתקנות  )א( 

הנזק   תיאור  האירוע,  תיאור  זה:  ובכלל  התאגיד  עסקי  על  המדווח  האירוע  השלכות 

 והערכת הנזק ודיווחים משלימים של האירוע. 

 שוק אבטחת הסייבר 

  נוכחפשעי סייבר הם אחד האיומים הגדולים ביותר העומדים כיום בפני הכלכלה העולמית,  

יותר. פשעי הרשת   בשנים האחרונות. בשנת    רושמים גידול מהיר הפיכת העולם לדיגיטלי 

  קיימת תחזית , כאשר 2015מיליארד בשנת   2מיליארד משתמשים לעומת  4הותקפו   2018

בהתאם לגידול בהזדמנויות, כך גם    . 2030תמשים בשנת  מיליארד מש  7.5  -לתקיפה של כ

בעולם הסייבר  פשעי  מספר  ה גדלים  המותקפים.  ,  למשתמשים  רבה  עלות  פי  גובים  על 

 
8  -market-service-a-as-security-595182/worldwidehttps://www.statista.com/statistics/

size/ 
9 2020 Cyber Security report, Check Point research 

תוערך  עלותם  ך שפשעי הסייבר יגדלו בשיעור כה גבוה, כ  2021התחזית הרווחת כיום, בשנת  

הקורבנות הבולטים בקרב תקיפות    .2015שנת  מיליארד דולר, עלות כפולה בהשוואה ל  6-כב

תאגידים גדולים. שיעור העסקים החוו תקיפות סייבר במהלך  הסייבר הינם בראש ובראשונה  

פעילותם, עומד על כ ישנו צפי לתקיפה חדשה בכל  43%-שנות  ידי    שניות  14, כאשר  על 

 .  2019, נכון לשנת תוכנות כופר

הם: סייבר  תקיפות  בקרב  ביותר  השכיחים  )  הענפים  )17%פיננסים  טכנולוגיה   ,  )17%  ,)

( מקצועיים  )12%שירותים  וממשלה  החדה  (.  9%(  בצורה  הותקף  הבריאות  שירותי  ענף 

מתקיפות   מחצית  מתוחכמות.  ולא  ישנות  ממוחשבות  מערכות  ניהול  בשל  בעיקר  ביותר 

קטנים,   לעסקים  מכוונות  אנוש.  הסייבר  שגיאת  בעקבות  נאכפות  הפרצות  מרבית  כאשר 

שירותי אבטחת הסייבר הקיימים כיום, מרבית החברות עושות שימוש באבטחה על    למרות 

 ידי סיסמאות פשוטות ובסיסיות. 

בעולם הסייבר  אבטח  בשוק  עלייה  חלה  האחרונות,  התקיפות    בשנים  ריבוי  בעקבות  זאת 

והגברת   מיליארד    114- , נרשמה הוצאה בסך של כ2018בשנת  בנושא.    הרגולציה ברשת 

בסך ההוצאה לעומת שנת    12.4%-רכני אבטחת הסייבר, עלייה בשיעור של כדולר בקרב צ 

הצפי הוא  מיליארד דולר, כאשר    167.14-שוק אבטחת הסייבר נאמד בכ  2019. בשנת  2017

שנת   עד  של    2023כי  לגודל  השוק  )  248.26יגיע  דולר  של    CAGRמיליארד  בשיעור 

%10.4 )8.  

.  דשניותתחרותי מאוד, אשר מעניק יתרון לחברות חאם כן, שוק אבטחת הסייבר הינו שוק  

  2018ועוד. בשנת    IBM  ,Cisco  ,AVG  ,Dellבין השחקנים הגדולים ביותר בשוק נמנים:  

מ יותר  הושקעו  כאשר  הסייבר,  אבטח  בשוק  בהשקעות  שיא  דולר    5.6-נרשם  מיליארד 

 הקודמת. ביחס לשנה  27%- ונרשמה צמיחה של כ

 9ייברהס  התפתחויות צפויות בשוק

חת סייבר, כאשר יותר ויותר  ביטוחי הסייבר ישחקו תפקיד מרכזי באבטקיימת הערכה כי   ▪

יזנחו את מערכות ההגנה הישנות איתן הן פועלות.   הצפי הוא כי שוק ביטוחי  חברות 

, עם קצב צמיחה שנתית  2030מיליארד דולר עד שנת   70.67-הסייבר יגיע לגודל של כ

  10. 2030-2020בין השנים    3%26.( של  CAGRממוצעת )

10  -to-Market-Insurance-release/2020/06/25/2053157/0/en/Cyber-https://www.globenewswire.com/news

Intelligence.html-S-P-2030-and-2020-Between-CAGR-3-26-with-Grow 

https://www.statista.com/statistics/595182/worldwide-security-as-a-service-market-size/
https://www.statista.com/statistics/595182/worldwide-security-as-a-service-market-size/
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/25/2053157/0/en/Cyber-Insurance-Market-to-Grow-with-26-3-CAGR-Between-2020-and-2030-P-S-Intelligence.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/25/2053157/0/en/Cyber-Insurance-Market-to-Grow-with-26-3-CAGR-Between-2020-and-2030-P-S-Intelligence.html
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אבטחת סייבר חשובה הן לאבטחת מידע אישי והן לאבטחת מידע עסקי, לכן קיים צפי   ▪

 להתפתחות גדולה בשוק זה. 

פרצות אבטחה ותקיפות ברשת יתרחבו ולא יהוו כבר רק איום על חברות פרטיות או   ▪

שים רבים אשר לא  משבר הקורונה הוביל לכך שאנציבוריות אלא גם על אנשים פרטיים.  

נעזרו בשירותי אונליין )לרבות אוכלוסיות הגיל השלישי(, נאלצו לעשות זאת, בין היתר  

בעקבות האילוצים נוכח ההגבלות במשק, כאשר מעבר זה הפך אותם ליעדים לתקיפות   

 .11סייבר 

הגלובלי צפוי להגיע    המידע  ת, עולה כי שוק אבטח 202012שפורסם ביוני    למחקרבהתאם  

של   (CAGR, עם צמיחה שנתית ממוצעת )2027מיליארד דולר בשנת    326.4להיקף של  

 (.2027)בין השנים  10%

מהמחקר   עולה  כתוצאה  עוד  היתר,  בין  זאת,   , ומשתכללים  מתרבים  הסייבר  איומי  כי 

 מהתפתחות הטכנולוגית, לרבות: 

 

 ן טכנולוגיית בלוקצ'יי ▪

 טליים שימוש בתשלומים דיגי ▪

 פלטפורמות לשיתוף קבצים  ▪

 שיתופי פעולה דיגטליים  ▪

ווריזון   חברת  ידי  על  שפורסם  למידע  כי  2020בשנת    ( Verizon) בהתאם  עולה   ,86%  

 מהמתקפות מערבות פישינג.   22%- מההפרות הינם ממניעים פיננסיים, כאשר ב 

 גיוס הון באבטחת סייבר 

  1.88גיוס הון בהיקף של    2019עולה כי בשנת    201913בהתאם למחקר שפורסם בשנת  

 ( דולר  הסייבר   78מיליארד  אבטחת  בתחום  לשנת  בישראל  עסקאות(  בהשוואה  זאת   .

כ   2018 של  בהיקף  הון  גיוס  )   1.02- בה  דולר  אבטחת    76מיליארד  בתחום  עסקאות( 

 הסייבר.  

 

 
11 1.8893113-://www.themarker.com/magazine/.premiumhttps 
12 market-security-cyber-release/global-https://www.grandviewresearch.com/press 
13 Tech Report 2019-S&W Israeli High-December 2019, IVC and ZAGCybersecurity Snapshot  

  2012ן השנים  להלן הגידול בגיוסי הון )כמות והיקף הגיוסים( בתחום אבטחת הסייבר בי 

 )במיליוני דולרים / כמות עסקאות(:   2019- 

 באבטחת סייבר של חברות ישראל  אירועי אקזיט 

, כמות והיקף העסקאות בתחום אבטחת הסייבר  201914בהתאם למחקר שפורסם בשנת  

 בישראל גדל משמעותית בשנים האחרונות.  

היקף העסקאות באבטחת    2019כפי שעולה מהמחקר, בשנת  -היקף וכמות עסקאות  ▪

  2016עסקאות(. זאת בהשוואה לשנת  23מיליארד דולר ) 3.45-הסייבר הסתכם בכ

 עסקאות(.  18) מיליארד דולר 1.06-שם היקף העסקאות הסתכם בכ 

משך הזמן הממוצע להתרחשות אירוע   -משך זמן ממוצע להתרחשות אירוע אקזיט  ▪

שנים בממוצע בשנת   6.74)התקצר משמעותית במהלך השנים האחרונות אקזיט 

 (.  2015שנים בממוצע בשנת  9.17-בהשוואה ל 2019

הינו    2019בהתאם לנתוני המחקר, המכפיל הממוצע באירוע אקזיט בשנת  –מכפילים  ▪

   . 5.8, בה המכפיל הממוצע באירוע אקזיט היה 2015בהשוואה לשנת . זאת 8.4

14 %202019%20final.pdf-Meitar%20Exit%20Report%20-online.com/Portals/0/RC/Exits/IVC-https://www.ivc 
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 רקע והגדרות –בחינה לירידת ערך מוניטין 

מבקש להבטיח כי נכסיה   "(IAS36)המתוקן( )להלן: "התקן" או "   36תקן חשבונאות בינלאומי  

בסכום הגבוה   נכס מוצג  בסכום העולה על הסכום בר ההשבה שלהם.  יוצגו  ישות לא  של 

מסכום בר השבה שלו כאשר ערכו של הנכס בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש  

בנכס או ממכירתו. במקרה כזה, חלה ירידה בערך הנכס והתקן דורש מהישות להכיר בהפסד  

   מירידת ערך.

התקן חל על כל הנכסים )למעט חריגים המנויים בתקן עצמו( לרבות, מוניטין שנרכש בצירוף  

עסקים. מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מייצג תשלום שביצע הרוכש מתוך ציפיות להטבות  

 כלכליות עתידיות מנכסים שלא ניתן לזהותם בנפרד ולהכיר בהם בנפרד. 

 הגדרות

בספרים  פחת   (Carrying Amount) ערך  כל  ניכוי  לאחר  הנכס  מוכר  בו  כסכום  מוגדר 

 שנצבר )הפחתה שנצברה(, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.

מניבה   המזוהה   (Cash – generating unit) מזומנים  –יחידה  הנכסים  קבוצת  היא 

בתזרימי   בעיקרם  תלויים  בלתי  שהם  חיוביים,  מזומנים  תזרימי  המפיקה  ביותר,  הקטנה 

 .המזומנים החיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות נכסים אחרות

הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם    (Fair value)שווי הוגן  

 בין משתתפים בשוק במועד המדידה.  להעברת התחייבות בעסקה רגילה

הן עלויות תוספתיות, המיוחסות במישרין למימוש   –( Costs of disposalעלויות מימוש )

 מזומנים, למעט עלויות מימון והוצאת מסים על הכנסה.  –של נכס או של יחידה מניבה 

וא  מזומנים ה   – של נכס או יחידה מניבה    (Recoverable amountהשבה )  –סכום בר  

 הגבוה מבין השווי ההוגן שלו בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש בו. 

 

 

 

 

 

 זיהוי נכס שתיתכן ירידה בערכו

 בחינת ירידת הערך 

בהתאם לתקן, ישות תבחן בכל תאריך מאזן אם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך  

ללא   השבה של הנכס.של נכס. אם מתקיים סימן כלשהו, על הישות לאמוד את סכום בר ה

 קשר אם קיים סימן לירידת ערך, על הישות גם: 

לבחון אחת לשנה ירידת ערך של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי   •

מוגדר או נכס בלתי מוחשי שאינו זמין עדיין לשימוש על ידי השוואת ערכו לסכום בר  

 .ההשבה שלו

 .מוניטין שנרכש בצירוף עסקיםלבחון אחת לשנה ירידת ערך של  •

 סימנים המצביעים על ירידת ערך 

כאמור, את הסימנים לירידת ערך תבחן הישות בכל תאריך מאזן. התקן קובע כי על הישות  

 לבחון, לכל הפחות, את הסימנים הבאים: 

 מקורות מידע חיצוניים

מעבר   • הנכס  של  השוק  בערך  משמעותית  ירידה  חלה  התקופה  לחזוי  במהלך 

  כתוצאה מחלוף הזמן או משימוש רגיל.

או   • התקופה  במהלך  חלו  הישות  על  שלילית  השפעה  בעלי  משמעותיים  שינויים 

או המשפטית,   בעתיד הקרוב, בסביבה הטכנולוגית, השיווקית, הכלכלית  שיחולו 

 .שבה פועלת הישות, או בשוק אליו מיועד הנכס

שוק או בשיעורי תשואה אחרים על  במהלך התקופה חלה עלייה בשיעורי הריבית ב •

השקעות בשוק, וסביר שעלויות אלה ישפיעו על שיעור הניכיון המשמש בחישוב שווי  

   .הנכס, ויקטינו באופן מהותי את הסכום בר ההשבה של הנכס

 (Market הערך בספרים של הנכסים נטו של הישות גבוה משווי השוק של הישות •

capitalization .) 
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 נכס שתיתכן ירידה בערכוזיהוי 

 מקורות מידע פנימיים 

 .קיימות ראיות זמינות להתיישנות או לנזק פיזי של נכס •

או   • התקופה  במהלך  חלו  הישות  על  שלילית  השפעה  בעלי  משמעותיים  שינויים 

חזוי   או  בנכס  שימוש  נעשה  שבו  באופן  או  בהיקף  הקרוב,  בעתיד  לחול  חזויים 

  שייעשה בו שימוש.

ראיו • שהביצועים  קיימות  כך  על  המצביעות  הפנימית  הדיווח  ממערכת  זמינות  ת 

 .הכלכליים של הנכס הם, או יהיו, גרועים מאלה שנחזו 

התקן מדגיש ומציין כי הרשימה לעיל אינה רשימה ממצה וקובע כי ישות עשויה לזהות סימנים  

 .נוספים המצביעים על ירידה אפשרית בערך של נכס

רך ידרוש מהישות לקבוע את הסכום בר ההשבה של הנכס, או,  קיומם של סימנים לירידת ע 

 במקרה של מוניטין, לבצע בחינה לירידת ערך. 

אם לא ניתן לאמוד את הסכום בר ההשבה של הנכס הבודד, על הישות לחשב את הסכום  

בר ההשבה של היחידה המניבה מזומנים, אליה שייך הנכס. יחידות מניבות מזומנים צריכות  

הות באופן עקבי מתקופה לתקופה לאותם נכסים או סוגי נכסים, אלא אם קיימת  להיות מזו

 הצדקה לשינוי. 

 מוניטין

במועד   שהוכר  המוניטין  יוקצה  עסקים,  בצירוף  שנרכש  מוניטין  ערך  לירידת  בחינה  לצורך 

הרכישה לכל אחת מהיחידות המניבות מזומנים או קבוצות של היחידות מניבות מזומנים של  

או   אחרים  נכסים  אם  קשר  ללא  הצירוף,  של  מהסינרגיה  ליהנות  חזויות  אשר  הרוכש, 

רכש שויכו ליחידות או קבוצות של יחידות אלו. כל יחידה או  התחייבויות אחרות של הגוף הנ 

קבוצה של יחידות אליהן הוקצה מוניטין כאמור לעיל, תייצג את הרמה הנמוכה ביותר בישות  

שבה קיים מעקב על המוניטין לצורכי הנהלה פנימיים ולא תהיה גדולה ממגזר פעילות כמוגדר  

 .לפני קיבוץ מגזרים דומים ,IFRS 8בתקן 

 

 

 

 מדידת סכום בר השבה 

מזומנים הוא הגבוה מבין השווי ההוגן שלו    –השבה של נכס או יחידה מניבה    –סכום בר  

 בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש בו.  

התקן קובע שלא תמיד הכרחי לקבוע הן את השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה והן את השווי  

הללו גבוה מהערך בספרים של הנכס, לא חלה ירידה    השימוש שלו. אם אחד מבין הסכומים

 בערך הנכס ולפיכך לא נדרש לאמוד את הסכום האחר.  

אם אין סיבה להאמין כי שווי השימוש של נכס עולה באופן מהותי על השווי ההוגן שלו בניכוי  

  עלויות מכירה, השווי ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מכירה עשוי לשמש כסכום בר ההשבה. 

לעיתים קרובות, זה יהיה המקרה כאשר הנכס מיועד למימוש. זאת מכיוון ששווי השימוש של  

תזרימי   כי  וסביר  מאחר  מהמימוש,  נטו  התמורה  על  בעיקר  יתבסס  למימוש  המיועד  נכס 

 המזומנים העתידיים מהמשך השימוש בנכס עד למכירתו, זניחים.

 מכירה שווי הוגן בניכוי עלויות   –מדידת סכום בר השבה 

הראיה הטובה ביותר לשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של נכס היא המחיר שנקבע בהסכם  

עלויות   בגין  מותאם  הצדדים  בין  מיוחדים  מיחסים  מושפעת  שאינה  בעסקה  מחייב  מכירה 

 תוספתיות שניתן יהיה לייחסן במישרין למימוש הנכס. 

ל, השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה  כאשר אין הסכם מכירה מחייב, אך הנכס נסחר בשוק פעי 

 יהיה מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות מימוש. 

כאשר אין הסכם מכירה מחייב או שוק פעיל לנכס, השווי ההוגן יתבסס על המידע הזמין הטוב  

ביותר על מנת לשקף את הסכום שישות הייתה יכולה לקבל, בתאריך המאזן, תמורת מימוש  

ושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים, בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון,  הנכס בעסקה שאינה מ

הפועלים בצורה מושכלת. בקביעת סכום זה, ישות מביאה בחשבון את התוצאות של עסקאות  

ענף באותו  דומים  בנכסים  עלויות תוספתיות    .שנעשו לאחרונה  להפחית  יש  מהשווי ההוגן 

 . שניתן יהיה לייחסן במישרין למימוש הנכס
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 שווי שימוש   –מדידת סכום בר השבה 

 :המרכיבים שלהלן ישתקפו בחישוב שווי השימוש של הנכס

משימוש   • שינבעו  שליליים,  והן  חיוביים  הן  העתידיים,  המזומנים  תזרימי  אמידת 

 .מתמשך בנכס וממימושו הסופי

 .עתידיים אלה תחזיות לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים   •

 .ערך הזמן של הכסף, המיוצג על ידי שיעור שוק שוטף של ריבית חסרת סיכון •

 .אי וודאות, שטבועה בנכס (for bearing) המחיר לנשיאת •

נזילות, שמשתתפים בשוק ישתקפו בתמחור תזרימי   • כגון היעדר  גורמים אחרים, 

 .המזומנים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס

 שווי השימוש של הנכס כוללת את השלבים הבאים:אמידת 

משימוש   • שינבעו  שליליים,  והן  חיוביים  הן  העתידיים,  המזומנים  תזרימי  אמידת 

 מתמשך בנכס וממימושו הסופי. 

 :במדידת שווי השימוש הישות

תבסס את תחזית תזרימי המזומנים על הנחות סבירות ומבוססות, המייצגות את   •

הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התנאים הכלכליים, שישררו במהלך יתרת    האומדן

 .אורך החיים השימושיים של הנכס

העדכניים   • כספיים,  תקציבים/תחזיות  על  המזומנים  תזרימי  תחזיות  את  תבסס 

ביותר, שאושרו על ידי ההנהלה. תחזיות המבוססות על תקציבים/תחזיות כאלה,  

 לא אם ניתן להצדיק תקופה ארוכה יותר. שנים, א 5יכסו תקופה מרבית של 

ידי   • על  המכוסה  לתקופה  שמעבר  לתקופה  המזומנים  תזרימי  תחזיות  תאמוד 

התקציבים/תחזיות העדכניים ביותר, על ידי אקסטרפולציה של אותן תחזיות תוך  

שימוש בשיעור צמיחה קבוע או יורד לשנים שלאחר מכן. כאשר הערך בספרים של  

ן את כל תזרימי המזומנים השליליים אשר יתהוו עד שהנכס מוכן  נכס אינו כולל עדיי 

לשימוש או למכירה, אומדני תזרימי מזומנים עתידיים שליליים אמורים לכלול אומדן  

הנכס   את  להכין  כדי  להתהוות  החזויים  נוספים,  שליליים  מזומנים  תזרימי  של 

 .  לשימוש או למכירה

אומדני תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים    אומדן תזרימי מזומנים עתידיים לא יכללו

 החזויים לנבוע מ: 

 שינוי מבני עתידי שהישות אינה מחויבת לגביו.  •

 שיפור או הגדלת רמת הביצועים של הנכס.  •

 תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון.  •

 . תשלומי או תקבולי מיסים על ההכנסה •

נאמדים במטבע בו הם מופקים ולאחר מכן מהוונים תוך  תזרימי המזומנים העתידיים  

שימוש בשיעור ניכיון המתאים לאותו מטבע. ישות מתרגמת את הערך הנוכחי לפי שער  

 החליפין המיידי במועד חישוב שווי השימוש. 

 שיעור הניכיון

 שיעור הניכיון צריך להיות שיעור לפני מס המשקף הערכות שוק שוטפות של: 

 הכסף. ערך הזמן של  •

תזרימי   • של  האומדנים  הותאמו  לא  בגינם  אשר  הנכס,  של  הספציפיים  הסיכונים 

 .  המזומנים העתידיים
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 הכרה של הפסד מירידת ערך 

 בחינת ירידת ערך מוניטין 

בחינת ירידת ערך מוניטין תבוצע על ידי השוואת ערכה בספרים של היחידה, כולל המוניטין,  

כום בר ההשבה של היחידה עולה על הערך בספרים של  לסכום בר ההשבה שלה. אם הס

הערך   אם  בערכם.  פגומים  כבלתי  ייחשבו  ליחידה  שהוקצה  והמוניטין  היחידה  היחידה, 

בספרים של היחידה עולה על הסכום בר ההשבה של היחידה, הישות תכיר בהפסד מירידת  

 .ערך

)קבוצת  יש להקצות את ההפסד מירידת הערך להקטנת הערך בספרים של   נכסי היחידה 

 היחידות( לפי הסדר הבא: 

כלשהוא שהוקצה ליחידה מניבה   .א תחילה, להקטין את הערך בספרים של מוניטין 

 ;מזומנים )קבוצה של יחידות( ולאחר מכן

לשאר נכסי היחידה )קבוצה של יחידות( באופן יחסי על בסיס הערך בספרים של כל   .ב

 נכס ביחידה )קבוצה של יחידות(. 

 לה בערכים בספרים יטופלו כהפסדים מירידת ערך של נכסים בודדים. הפחתות א 

לצורך הקצאת ההפסד מירידת ערך בהתאם לאמור לעיל ישות לא תקטין את הערך בספרים  

 של נכס מתחת לגבוה מבין: 

 שוויו ההוגן בניכוי עלויות מכירה )אם ניתן לקביעה(;  •

 שווי השימוש שלו )אם ניתן לקביעה(; או אפס.  •

סכום ההפסד מירידת ערך שאילולא כן היה מוקצה לנכס, יוקצה באופן יחסי לשאר הנכסים  

 ביחידה )קבוצה של יחידות(. 

 

 

 

 

 

 

 

 יישום המתודולוגיה

 עיתוי בחינת ירידת הערך 

ל   ערך שנתית של היחידות מניבות המזומנים, אליהן     IAS 36  –בהתאם  בחינה לירידת 

להתבצע בכל מועד במהלך התקופה השנתית, בתנאי שהמבחן מבוצע  הוקצה מוניטין, יכולה  

  31באותו מועד כל שנה. הנהלת קומסק קבעה שמועד הערכת ירידת ערך מוניטין יהיה ליום  

   .בדצמבר בכל שנה

לבקשת הנהלת החברה, הבחינה לירידת ערך מוניטין של היחידות מניבות המזומנים  

 . 2019בדצמבר,   31ליום   IAS 36אות בינלאומי בספרי החברה, בוצעה לפי תקן חשבונ

 זיהוי יחידה מניבת מזומנים 

, לצורך בחינה לירידת ערך של מוניטין שנרכש בצירוף עסקים, יוקצה   IAS 36  –בהתאם ל  

המוניטין ליחידה מניבת המזומנים, אשר חזויה ליהנות מהסינרגיה של הצירוף. התקן מגדיר  

יחידה מניבת מזומנים כקבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ביותר, המפיקה תזרימי מזומנים  

מי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים, להרחבה  חיוביים, שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרי

 .ראה פרק המתודולוגיה להלן

 סכום בר השבה של היחידה מניבת המזומנים 

קובע כי סכום בר ההשבה של היחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין השווי    IAS 36כאמור,

יך את שווי  ההוגן שלה בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש של היחידה. על מנת להער

השימוש של היחידה מניבת מזומנים אנו מעריכים, כי גישת ההכנסות, שיטת היוון תזרימי  

 , הינה המתאימה ביותר לצורך הערכת השווי.   (Discounted Cash Flows)מזומנים
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 5פרק 

 הייעוץבחינה לירידת ערך מגזר 
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  כללי

מניבת מזומנים, בהתאם    הכיחיד  הייעוץכאמור בפרק המתודולוגיה, קומסק זיהתה את מגזר  

 .    IAS 36להוראות 

המזומנים   מניבת  יחידת  של  השימוש  שווי  גישת    הייעוץ מגזר    – הערכות  פי  על  בוצעה 

( הפעילות  של  העתידי  המזומנים  תזרים  היוון  במתודולוגיית  תזרים  DCFההכנסות,   .)

ציפי ובהנחת  את פעילות המגזר הספ  לפני מס, אשר הולם  וון לפי שיעור היווןהמזומנים ה

-2017על פי הדוחות הכספיים לשנים    שיעור גידול פרמננטי. תחזית תזרים המזומנים נבנתה

טיוטת הדוחות הכספיים ל2019 בסיס  2020ביוני    30-,  על  תחזיות של הנהלת החברה  , 

כי שנת  2021-2022לשנים  ו   2020לחציון השני של שנת   יצוין,  מהווה את השנה    2026. 

 הטרמינלית בתחזית תזרים המזומנים של יחידת  מניבת המזומנים.

ן  אינה מהווה שנה מייצגת בתזרים, ולכ  2020נציין כי לאור משבר הקורונה הונח כי שנת  

 תחזור החברה לפעילות סדירה.    2021הונח כי רק משנת 

 

   הייעוץהערכת שווי מגזר 

  הכנסות

מיליוני ₪. מדובר בקיטון    12.6-מסתמכות בכ  2020הכנסות החברה בחציון הראשון לשנת  

מיליוני ₪    18.4-בה הסתכמו הכנסות החברה בכ  2019בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 

למידע שנמסר מהנהלת החברה, מקור הקיטון בהכנסות הינו  אם  בהת31.67%) )קיטון של  

, אשר הוביל, בין    2020בעיקר משבר הקורונה שפרץ במדינות רבות בעולם במהלך שנת  

היתר, להשהיה של פרויקטים בעיקר מחוץ לישראל. לטענת החברה, הפגיעה בהכנסות נבעה  

לתקופה המקבילה    ברמה דומהבעיקר מהפעילות באירופה, כאשר ההכנסות בישראל נשארו  

 .  2019בשנת 

)לפי תחזית החברה    2020הצפי הינו כי הכנסות החברה יגדלו במהלך החציון השני לשנת  

כ על  הנ"ל  כי החברה העריכה  מיליוני ₪(.    19.25-יעמדו ההכנסות במהלך החציון  נדגיש 

ות משבר  )זאת בעיקר בעקב  2019בהשוואה לשנת    2020קיטון מהותי בהכנסותיה בשנת  

  2021עם זאת, צופה החברה התאוששות בשנת    הקורונה אשר גרם להשהיה של פרויקטים(.

( אשר תשקף חזרה לשגרה וחזרה  2020בהכנסות בהשוואה לשנת    28.68%-)גידול של כ

החברה   צופה  מכן,  לאחר  הקורונה.  משבר  טרום  ההכנסות  גידול    2022בשנת  להיקף 

נדגיש כי תחזית  .  2021להכנסות החזויות בשנת    בהשוואה  10%-בהכנסות בשיעור של כ

  2-עד לשל  החברה אינה כוללת הכנסות בגין פרויקטים שהושהו ברחבי העולם בהיקף  

, ולהגדיל  מיליון דולר, אשר צפויים להתקבל בעת חזרה לשגרה ופתיחת השמיים בישראל

    החברה.  , כמפורט בפרק תיאוראת ביצועי החברה החזויים

ההסכמים אשר הייתה סבירות גבוהה לסגירתם ו/או    סטטוס והיקף להלן טבלה המסכמת את  

  30-, זאת נכון ל2020, וכן פרויקטים חדשים שנוספו החל ממרץ  2020נחתמו במהלך מרץ  

  :2020ביוני  

 

  פרויקטים מחוץ לישראל הנמצאים בהשהייה, בתחזית  על אף שמרנות החברה, שלא לקחה  

ו 5%-של כמקדם ביטחון    2021בשנת    הוספנו בהכנסות    7%גידול של  מתחזית החברה, 

לשנת    2022בשנת   משבר    2021בהשוואה  בעקבות  במשק  הודאות  אי  לאור  היתר,  )בין 

 של הנהלת החברה.    2022בשנת   10%, וזאת בהשוואה לצפי הצמיחה של הקורונה(

פיחות בצמיחה בהכנסות משיעור של   בשנה    3%עד   5%בשנות התחזית הבאות, הנחנו 

בהתאם לתחזית  ,  3%יעור הצמיחה הפרמננטי שהונח בהערכת השווי הינו  הטרמינלית. ש

 בענף הסייבר.    הצמיחה ארוכת הטווח

)אלפי    2020וכן בחציון הראשון לשנת    2017-2019ות החברה בשנים  להלן התפתחות הכנס

:)₪  

 

 להלן התפתחות הכנסות החברה בשנות התחזית )אלפי ₪(: 

 

 עלות המכר ורווחיות גולמית 

יורופאונדדולרכמות פרויקטיםסטטוס פרויקט

9123,000367,000854,000עסקה חתומה

3690,000300,000115,000בתהליך

81,887,1000200,000מושהה

20495,0000לא זכו בפרויקט

201720182019H1 2020אלפי ₪

45,72146,35337,25512,600סה"כ הכנסות ממגזר הייעוץ

H2 2020202120222023202420252026Tאלפי ₪

19,25039,42542,18544,29446,06647,67849,108סה"כ הכנסות ממגזר הייעוץ
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עלות המכר של החברה במגזר זה מורכבת בעיקרה מעלות שכר של עובדי החברה, ובחלקה  

נסיעות ואחרות. לטענת החברה, אופי עלויות אלו קבוע    ,משנההנוסף כוללת גם עלויות קבלני  

ברובו, ולפיכך כאשר הכנסות החברה נמוכות ביחס להיקף ההכנסות המייצג, שיעור עלויות  

בחציון הראשון של שנת  אופן ניכר. עם זאת, לטענת הנהלת החברה  המכר מהכנסות עולה ב

בוצעה התאמה של    2020, כאשר בחודש יולי  קיצוץ בכוח האדם המקצועי  בוצע  לא    2020

חציון השני לשנת  כי בהנחנו  .  ההוצאות לתחזית ההכנסות המעודכנת ואי הוודאות בשווקים

אשר מתבסס על ממוצע שיעור הרווח  )  42%-שיעור הרווח הגולמי הינו כ  2021  ובשנת  2020

וכן בשנות התחזית(. לאחר מכן,    2020, בחציון הראשון לשנת  2017-2019הגולמי בשנים  

המכר בעלות  העובדים(  )שכר  המהותי  הקבוע  הרכיב  לאור  כי  ההתייעלות    הונח  ולאור 

הטרמינלית  בשנה    44%-, שיעור הרווח הגולמי יגדל בהדרגה עד שיגיע לשמבצעת החברה

על  ) וההשפעה  הקורונה  משבר  השלכות  טרם  בחברה  הגולמי  הרווח  לממוצע  בהתאם 

נציין כי שיעור הרווח    הרווחיות בתקופת המעבר עד לכניסתו לתפקיד של המנכ"ל החדש(.

, לפיהן מעריכה ההנהלה כי הרווח הגולמי בשנים הבאות יחצה  הגולמי נמוך מתחזיות החברה

 .  45%-אף את רף ה

וכן בחציון    2017-2019בשנים  במגזר הייעוץ  ן התפתחות הרווחיות הגולמית של החברה  להל 

 )אלפי ₪(:   2020הראשון לשנת  

 

 

 

 

 

 

 להלן התפתחות הרווחיות הגולמית של החברה בשנות התחזית )אלפי ₪(: 

 

 

 הוצאות תפעוליות

הנהלת   הקורונה החברה לטענת  משבר  במהלך  שניתנו  ב  השתמשה  החברה   ,  אפשרויות 

 . מטהה והצליחה לחסוך בעלויות  מהמדינה כגון הוצאה של עובדים לחל"ת  

 

הוצאות השיווק והמכירה במגזר זה מורכבות בעיקר מההוצאות    -הוצאות שיווק ומכירה   ▪

משכורות,   והשיווק  הבאות:  המכירה  הוצאות  שיעור  לחו"ל.  והוצאות  שיווק  הוצאות 

ממוצע שיעור הוצאות השיווק והמכירה  בסיס  )על    11.8%הממוצע ביחס למכירות הינו  

וכן על בסיס תחזית  ,2020ובחציון הראשון לשנת    2017-2019בין השנים    ההיסטורי  

הוצאות השיווק והמכירה בכדי  כי החברה תצטרך להגדיל את  בעבודתנו הנחנו  החברה(.  

  1.5%- לחזור להיקף הכנסות כפי שרשמה טרם משבר הקורונה, הנחנו תוספת של כ

בשנים   והשיווק  המכירה  כי  2021-2022להוצאות  הונח  התחזית  שנות  ביתר  כאשר   ,

  11.8%בשנה הטרמינלית על    יעמדויפחתו בהדרגה ושיעור הוצאות המכירה והשיווק  

   ה במגזר הייעוץ(. )בהתאם לממוצע החבר

וכלליות   ▪ הנהלה  בעיקר    -הוצאות  מורכבות  זה  במגזר  וכלליות  ההנהלה  הוצאות 

הבאות:   והוצאות  מההוצאות  והפחתות  פחת  ניהול,  דמי  שכירות,  הוצאות  משכורות, 

ספטמבר   מחודש  החל  כי  נציין  הנכסים    2014אחרות.  של  הפחתה  החברה  מבצעת 

ות ההנהלה והכלליות בתחזית מוצגות בנטרול  הבלתי מוחשיים שהוכרו בעסקה. הוצא

בהתאם למידע שהתקבל מהנהלת החברה, סך הוצאות ההנהלה    הפחתות חשבונאיות. 

מיליון ₪ לשנה. כמו כן, צופה החברה    7.9-בכ  2021-ו  2020והכלליות יסתכמו בשנים  

עם    מיליון ₪ ביתר שנות התחזית.  8-כי סך הוצאות ההנהלה והכלליות לא יגדלו מעבר ל

לצורך התחזית כי שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות יגדל  זאת, מטעמי שמרנות, הנחנו  

 לאור אופיין הקבוע של הוצאות אלו.    בין היתר, משיעור הצמיחה של ההכנסות,  50%-ב

 

  

H2 2020202120222023202420252026Tאלפי ₪

19,25039,42542,18544,29446,06647,67849,108סה"כ הכנסות ממגזר הייעוץ

24%7.0%5.0%4.0%3.5%3.0%שיעור צמיחה

     (27,501)  (27,176)  (26,488)     (25,469)     (24,362)    (22,867)    (11,204)סה"כ עלות המכר

58.2%58.0%57.8%57.5%57.5%57.0%56.0%שיעור עלות המכר

      21,608    20,502    19,578      18,825      17,823     16,559       8,047רווח גולמי

41.8%42.0%42.25%42.5%42.5%43.0%44.0%שיעור רווח גולמי

201720182019H1 2020אלפי ₪

45,72146,35337,25512,600סה"כ הכנסות ממגזר הייעוץ

19.6%-1.4%שיעור צמיחה

(27,031) (24,516)סה"כ עלות המכר  (22,644)  (10,986)   

53.6%58.3%60.8%87.2%שיעור עלות המכר

      1,614   14,611   19,322   21,205רווח גולמי

46.4%41.7%39.2%12.8%שיעור רווח גולמי
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 )אלפי ₪(:  2020בחציון הראשון לשנת וכן   2018-2019להלן ההוצאות התפעוליות בשנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התפתחות ההוצאות התפעוליות של החברה בשנות התחזית )אלפי ₪(: להלן 

 

 

 

 

 

 )מתואם ללא הפחתות(  שיעור הרווח התפעולי

יעלה  שיעור הרווח התפעולי של החברה  בהתאם להנחות תזרים המזומנים לעיל, עולה כי  

 . (ההכנסותמ 14.1%) 2026בהדרגה ויגיע לשיעורו היציב בשנת 

 

 ופחת השקעה ברכוש קבוע 

השקעות הוניות מהותיות, זאת    אינה צופההחברה  ,  החברההנהלת  בהתאם לשיחות עם  

לאחר שהשיפוץ ומעבר המשרדים כבר בוצע, ותהליך החלפת מערכות המידע הושהה בשלב  

כי  זה.   הנחנו  לצורך הערכת השווי  שנות  לפיכך,  זהה  לאורך  יהיה  שיעור הפחת  התחזית 

 בחשבון הוצאות אלו בחשבון.  ולא הובא  ולכןלשיעור ההשקעות מהמכירות 

 הון חוזר 

, זאת  מההכנסות  17.9%יתייצב בשנה הטרמינלית על שיעור של  כי ההון החוזר יעמוד    הנחנו 
 :  2017-2019נתוניה של החברה בשנים על בסיס  

 
  

201720182019H1 2020H2 2020202120222023202420252026Tאלפי ₪

6,5828,2449,1443,3353,7824,7516,0277,8718,1868,5398,795הון חוזר, נטו

1,662-9015,809-447-969-1,276-1,844-315-353-256-שינוי

14.4%17.8%24.5%10.5%11.9%12.1%14.3%17.8%17.8%17.9%17.9%אחוז מהמכירות

201720182019H1 2020אלפי ₪

45,72146,35337,25512,600סה"כ הכנסות ממגזר הייעוץ

19.6%-1.4%שיעור צמיחה

(24,516)סה"כ עלות המכר  (27,031)  (22,644)  (10,986)   

53.6%58.3%60.8%87.2%שיעור עלות המכר

      1,614   14,611   19,322   21,205רווח גולמי

46.4%41.7%39.2%12.8%שיעור רווח גולמי

     (2,109)   (4,943)   (3,893)   (6,331)סה"כ הוצאות מכירה ושיווק

13.8%8.4%13.3%16.7%שיעור מכירה ושיווק

(12,530)סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות  (9,709)   (7,765)   (4,218)     

27.4%20.9%20.8%33.5%שיעור הוצאות הנהלה וכלליות ממכירות

     (4,713)     1,903     5,720     2,344רווח תפעולי

37.4%-5.1%12.3%5.1%שיעור רווח תפעולי ממכירות

H2 2020202120222023202420252026Tאלפי ₪

19,25039,42542,18544,29446,06647,67849,108סה"כ הכנסות ממגזר הייעוץ

24%7.0%5.0%4.0%3.5%3.0%שיעור צמיחה

     (27,501)  (27,176)  (26,488)     (25,469)     (24,362)     (22,867)    (11,204)סה"כ עלות המכר

58.2%58.0%57.8%57.5%57.5%57.0%56.0%שיעור עלות המכר

      21,608    20,502    19,578      18,825      17,823      16,559       8,047רווח גולמי

41.8%42.0%42.25%42.5%42.5%43.0%44.0%שיעור רווח גולמי

       (5,771)    (5,603)    (5,505)       (5,426)       (5,379)       (5,224)      (2,000)סה"כ הוצאות מכירה ושיווק

10.4%13.3%12.8%12.3%12.0%11.8%11.8%שיעור מכירה ושיווק

       (8,919)    (8,787)    (8,636)       (8,467)       (8,260)       (7,981)      (3,763)סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

19.5%20.0%19.6%19.1%18.7%18.4%18.2%שיעור הוצאות הנהלה וכלליות ממכירות

        6,918      6,112      5,437        4,932        4,184       3,353       2,284רווח תפעולי

11.9%8.5%9.9%11.1%11.8%12.8%14.1%שיעור רווח תפעולי ממכירות
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 תחזית תזרים מזומנים  

 (: ₪)באלפי  הייעוץ מגזר  של התחזית בשנות  המזומנים תזרים תחזית   להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IFRS 16*התזרים מוצג בנטרול הפחתות חשבונאיות ובנטרול השפעות 

 

 

 

  

201720182019H1 2020H2 2020202120222023202420252026Tאלפי ₪

45,72146,35337,25512,60019,25039,42542,18544,29446,06647,67849,108סה"כ הכנסות ממגזר הייעוץ

19.6%24%7.0%5.0%4.0%3.5%3.0%-1.4%שיעור צמיחה

     (27,501)  (27,176)  (26,488)     (25,469)     (24,362)     (22,867)     (11,204)  (10,986)(22,644)(27,031)(24,516)סה"כ עלות המכר

53.6%58.3%60.8%87.2%58.2%58.0%57.8%57.5%57.5%57.0%56.0%שיעור עלות המכר

      21,608    20,502    19,578      18,825      17,823      16,559        8,047     1,614  14,611  19,322  21,205רווח גולמי

46.4%41.7%39.2%12.8%41.8%42.0%42.25%42.5%42.5%43.0%44.0%שיעור רווח גולמי

       (5,771)    (5,603)    (5,505)       (5,426)       (5,379)       (5,224)       (2,000)    (2,109)  (4,943)  (3,893)  (6,331)סה"כ הוצאות מכירה ושיווק

13.8%8.4%13.3%16.7%10.4%13.3%12.8%12.3%12.0%11.8%11.8%שיעור מכירה ושיווק

       (8,919)    (8,787)    (8,636)       (8,467)       (8,260)       (7,981)       (3,763)    (4,218)  (7,765)  (9,709)(12,530)סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

27.4%20.9%20.8%33.5%19.5%20.0%19.6%19.1%18.7%18.4%18.2%שיעור הוצאות הנהלה וכלליות ממכירות

        6,918      6,112      5,437        4,932        4,184        3,353        2,284    (4,713)    1,903    5,720    2,344רווח תפעולי

37.4%11.9%8.5%9.9%11.1%11.8%12.8%14.1%-5.1%12.3%5.1%שיעור רווח תפעולי ממכירות

       (1,591)    (1,406)    (1,250)       (1,134)          (962)          (771)          (525)הוצאות מס

                -             -             -                -                -                -                -החזר הוצאות פחת

CAPEX-                -                -                -                -             -             -                

          (256)       (353)       (315)       (1,844)       (1,276)          (969)          (447)שינוי בהון החוזר

        5,071      4,353      3,871        1,953        1,946        1,613        1,311תזרים חופשי

            5.0          5.0          4.0            3.0            2.0            1.0          0.25זמן להיוון

1,2771,4491,5701,4172,5232,54935,827תזרים חופשי מהוון
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 הייעוץ שיעור ההיוון למגזר  

(, בעת מדידת שווי בר ההשבה של יחידה מניבת  IAS 36)  36על פי תקן חשבונאות בינלאומי  

לאמידת  מזומנים, אין לכלול תשלום בגין מס הכנסה. כתוצאה מכך, על שיעור ההיוון המשמש  

 שווי הנוכחי של תזרימי המזומנים להיות מחושב כשיעור ההיוון לפני מס. 

שיעור ההיוון    . WACCבעבודה זו השתמשנו בשיעור ההיוון אחרי מס, בהתבסס על מודל  

 : של היחידה מניבת המזומנים נקבע בהתבסס על הפרמטרים הבאים

 

 

 

 

 

 

 

לה יש  התקן  לפי  ל   חזוי ה  המזומנים  תזרים  את  וון כאמור,  היוון  פי    עלמס.    לאבשיעור 

פעילות זהה    לשווי  מביא  אשר  ההיוון  שיעור  הינומס    לאההיוון להפרקטיקה המקובלת, שיעור  

שיעור הלכן.  מס  לאחר  הפעילות   שוויל  ,-WACC  הינו   מס    ללא )חושב    13.79%שנקבע 

 באמצעות חתירה למטרה(. 

 

 

 

 

 סיכום שווי הפעילות

 (: ₪)באלפי  2020 ביוני 30 -ליום ה בקומסק הייעוץ מגזר שלשווי פעילות  להלן סיכום

 

 

 

 .₪  מיליון 46.6-כ  הינו  הייעוץ מגזר  של  הפעילות ששווי, אפוא יוצא

 קומסקבספרי  הייעוץ מגזר 

וההתחייבויות    להלן הנכסים  בספרי    סיםחהמיוהרכב  וערכם  המזומנים,  מניבת  ליחידה 

 , כפי שהתקבלו מהנהלת החברה: (₪)באלפי  2020ביוני  30  -, נכון ליום הקומסק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

מקורערךסימוןאלפי ש"ח

D/V19.4%משקל חוב 

E/V80.6%משקל הון 

מחיר החוב של החברהKd3.28%מחיר החוב 

מס חברות בישראלT23%שיעור המס

Rf-0.36%ריבית חסרת סיכון
ריבית חסרת סיכון צמודה על בסיס נתוני מרווח הוגן ל-30 

ביוני 2020

פרמיית שוק בישראל )יולי Rm-Rf6.26%)2020פרמיית השוק

βL1.08ביטא
בטא ממונפת בהתאם לנתוני פרופסור דמודראן לשנת 

Computer Services 2020 , ענף

SPC4.99%Duff&Phelps 2020 SCPפרמיית חברה קטנה

SRP1%פרמייה נוספת
תוספת סיכון ספציפי שנאמדה על ידינו למגזר ל-

30.06.2020

מקדם אי ודאות קורונהSRP1%מקדם אי ודאות - קורונה

Ke13.4%Rf+βL*)Rm-Rf(+SPC+SRPמחיר תשואת הבעלים

WACC11.3%שיעור היוון ממוצע משוקלל

לפי נתוני פרופסור דמודראן לשנת 2020 - ענף 

Computer Services

אלפי ₪פירוט

10,784תזרים בשנות התחזית

35,827ערך טרמינלי

46,612סה"כ שווי פעילות

30/06/2020אלפי ₪

7,806לקוחות

1,072חייבים ויתרות חובה

0מלאי 

832רכוש קבוע

43,004מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

       (2,130)מיסים נדחים

       (2,980)התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

       (3,443)זכאים ויתרות זכות

          (368)התחייבויות בשל הטבות לעובדים

         8,733נכס זכות שימוש בנכס

       (8,509)התחייבות בגין חכירה

       44,017סה"כ ערך בספרים
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 טבלת רגישות

לשיעור ההיוון לפני מס ולשיעור הצמיחה    הייעוץלהלן טבלת רגישות לשווי הפעילות של מגזר  

 )באלפי ₪(:   בטווח הארוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחינה לירידת ערך המוניטין

  בספרים  הערך  שבין   ההשוואה  תוצאות  פי-על  יקבע  המגזר  של  מוניטין  ערך  ירידת   מבחינת

  מערכו   נמוך  הנכס  של  ההשבה-בר  הסכום  כי,  יימצא  אם  ורק  באם.  ההשבה-בר  לסכום

היחידה.    למוניטין  ערך  ירידת   לבצע  ידרש  אזי,  בספרים בגין    בין  שיחושב  ההפרשהרשום 

  ערך  יהיה  המזוהים   וההתחייבויות   הנכסים  של  ההוגן  השווי  לבין   היחידה  של  החדש  השווי

 . המוניטין ערך ירידת   בגין ההפסד הינו  המוניטין ערכי   שבין ההפרש. החדש המוניטין

 (: ₪)באלפי  למגזר המיוחס  המוניטין של ערך לירידת  הבחינה את מציגה שלהלן הטבלה

 

  גבוה במקצת   (הייעוץהשימוש של היחידה מניבת המזומנים )של מגזר    ששווי,  אפוא  יוצא 

  ירידתקיימת    לא  ,IAS 36. לכן, בהתאם להוראות קומסקנטו של היחידה בספרי ה  מערכ

 .קומסקבספרי   הייעוץשל מגזר   למוניטיןערך  

 

  

הפצהאלפי ₪

44,017ערך בספרים

46,612שווי שימוש

             -ירידת ערך

####2.0%2.5%3%3.5%4.0%

-2%56,00859,29263,09767,56172,868

-1%48,56850,97253,70556,84260,477

0%42,75944,57646,61248,90951,521

1%38,10539,51341,07242,80944,756

2%34,29835,41236,63337,98039,471

שיעור צמיחה

היוון
עור 

שי
שינוי ב
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Beta Finance            

 

 

 

 

 

 

 

✓ Beta Finance   הוקמה על ידי שלושה שותפים בעלי ניסיון עשיר ואיכותי בפרויקטים בחזית עולם העסקים הישראלי. הכוח הניהולי הנ"ל נותן

 .לצרכים רחבים של לקוחותינו בתחומי הייעוץ והניהולמענה 

 . לשותפים רשת קשרים ענפה בעולם העסקים ובעולם הייעוץ, היוצרת נגישות לידע אינסופי בכל התחומים ✓

✓ Beta Finance  ווקים המקומיים  מושתתת על צוות יועצים פיננסיים מהמובילים בישראל בענפי המימון, כלכלה, רגולציה וייעוץ ניהולי. ניסיוננו בש

בשילוב הדגש המיוחד   Beta Finance והבינלאומיים הינו גורם מפתח בהצלחתם של לקוחותינו. היצירתיות העסקית והפיננסית המאפיינת את

  .לצרכי הלקוח, מובילים את שותפי החברה לקחת חלק בלתי נפרד מקבלת ההחלטות בקרב רבים מלקוחותינו

  .גוון רחב של גופים פרטיים, מוסדות ציבוריים ופיננסים, משרדי ממשלה, קרנות ועודצוות החברה מלווה מזה שנים, מ ✓

מאמינים כי ייעוץ הוא מקצוע ואנו מקדישים את זמננו ליעוץ מקצועי מזה שנים רבות. כל אחד מצוות השותפים ייעץ   Beta Finance אנו שותפי ✓

   .ומגוונותבמרוצת השנים לעשרות גופים בשאלות עסקיות שונות 

ל  אנו מאמינים שיושרה, אמינות ומקצועיות ימשיכו להוביל את לקוחותינו לעבר הישגים חדשים. כפועל יוצא, מערכות היחסים ושיתופי הפעולה ש ✓

   החברה עם הקהילה העסקית בישראל הינם רחבי היקף.

 

 

   

 שותפים

 צח קסוטו יניב אבדי שגיא בן סימון 
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