
 

 
 מ"חילן טק בע

  הדירקטוריון דוח
 2008,  במרס31לרבעון שהסתיים ביום 

 
הדו חות . 2008,   במר ס31דירקטוריון החברה מתכבד  בזאת  להגיש  את  דוח הדירקטוריון לרב עון  שהסתיים  ביום  

 . הכספיים המ אוחדים כול לים את  תוצאות  הפעילות  ש ל  החברה והחברות בנות

 

 תאור התאגיד וסביבתו העסקית  .1

החברה בעלת   .  חברה הינה חברה מובילה בתחום מ תן  שירותי  שכר נ וכחות ומשאב י אנוש  לניהול המשאב האנו שיה

,    ע ם  לק וחות החברה נמנים ארגונים וחברות ה מובילות בתח ומם .  ניסיון רב של  ע שרות  שנים  בתחומי פעי לותה

ברה עומדת בחזית השינויי ם   הח. הפרוסים  על  פני כל מגזרי המשק היש ראלי ובע לי  איתנות פיננסית גבוהה

 .  א יכותי ומתקדם , הטכנולוגיים במטרה ל שמו ר על  מע מדה  המוביל ולס פ ק ל לקוחותיה שרות א מין

 

 ASP  ) Application Serviceבתחום פ עילו תה העיקרי פ ועלת הקבוצה הן כלשכת  ש ירות מקצועית במתכונת  

Provider (ב מסגרת . ו ח והמותאמות לצרכיו היי חודייםוה ן באמצעות  ת וכנות מקומיו ת המותקנות  במשרדי  הלק

תו ך שימו ש בחב ילות  , איסוף וניתו ח שעות  עבוד ה וניהול מש אבי אנוש , הקבוצה מספקת  שירו תי ניהול שכר , זו

פ עילותה  זו ש ל הקבוצה מהווה שיל וב ש ל   . מחול לי דוחות ויישומים  א שר  הנם פרי  פיתו חה של הקבו צה, תוכנה

מא פ שר  פיתוח מתמי ד ש ל מוצרים  , שילו ב זה.  ל המשאב  האנושי ובית  תוכנה בתחום  ניהוASP ימרכז ל שירות 

מערכות הקבו צה משמשות  את כל הרבדים בארגון  בכל הקשור לניה ול   .   לקבוצה וללקוחותיהםופתרונות ייחודיי

 .   המשאב האנו שי

 
מפיץ  ש ל ת וכנות תחום פ עילות  נוסף ש ל הק בוצה הנו שיווק מוצרי תוכנה ופתרונות תשתית בו  מ שמ שת החבר ה 

 במ תן פתרונות  2008,  והחל מינו אר, ) Trend Microכגון  תוכנות אבטחת מידע  ש ל ח ברת  (בתחום אבטח ת מידע  

 . 5.3 כמפורט  בסעיף  WE!מ כירת מוצרי חומרה ופתרונות א בטחת מידע מ תקדמים  באמ צעות חברת , תשתית 

  
במסג רת תחום  פעי לו ת   . אוחדת באיחוד יחסי מי דע ע סקי באמ צעות חברה מיעוסק ת הקבוצה במתן שירות,  כמו כן

 .  דיני ע בודה ומידע מ שפ טי,  מידע  עסקי ו פתרונות תוכנ ה למגזר העס קי בתחומי ש כרימעניקה ה קבוצה שירות, זה
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 ניתוח התוצאות העס קיות  .2

 ): ₪ באלפי ( תמצית דוחות רווח והפסד 

 

 שהסתיימה לשנה

 ביום
  ביום שהסתיים לרבעון

31/12/2007 31/03/2007 31/03/2008   

 הכנסו ת  57,900             35,027              135,399               

 ההכנסו ת  עלות 35,765             18,420              74,328                 

 גולמי רווח 22,135            16,607             61,071                

  וש יו ו קמכירה הוצא ות 2,735               1,690                6,885                  

  וכללי ות הנהלה הוצא ות 5,387               3,838                15,569                 

 נט ו , אחרו ת תהוצא ו 6                      54                     55                        

  רגילותמפעולות רווח 14,007            11,025             38,562                

 מי מו ן  הכנסו ת 929                  455                   2,445                   

 מ ימ ון  צא ותהו 3,170               2,617                14,553                 

  מסים על ההכנס ה לפני רווח 11,766            8,863               26,454                

  ההכנסהעל מס ים 3,502               3,181                8,968                   

 נקי ווחר 8,264              5,682               17,486                

 

35,027ל עומת  ₪  א ל פ י 57,900  - הסת כמו ב 2008,   ב מר ס31לרב עון  שהסתיים  ביום  הכנסות ה 2.1

הגידול החד בהכנסות החברה בסך של  .  % 65.3צמיחה של , ברבע ון המקביל אשתקד ₪ אלפי 

)   5.3כמ פור ט בסעיף   (WE!מקורו באיחוד לראש ונה של פ עיל ות חברת ₪  א לפי  22,873

 . ונית בתחום פ עילו ת שירותי ה ש כרומצמיחה פנימית וחיצ

שהם ₪  אל פי 22,135 - הס תכ ם ב 2008,  במר ס31הרווח הגולמי לרבעון שהסתיים ביום   2.2

,    מההכנסות ה רבעון המקביל אשתקד47.4%שהם  ₪  אלפי 16,607  מההכ נסות לעומת 38.2%

ל ה    ביחס  לתקופה ה מקבי% 33.3 -הרווח הגולמי צמח בשיעור של כ . ₪ אלפי 5,528גידול של 

 ומשיפור WE!הגידול ברווח הגולמי ושיעורו הושפע מאיחוד לראשונה של חברת . אשתקד

 . בתוצאות העסקיות של תחום פעילות שירותי השכר

₪   אל פי  2,735 - ב 2008,   במרס 31הוצאות מכירה ושיווק הס תכמו ברבעון  שהסתיי ם בי ום   2.3

.   הרבעון המקביל א שתקד  מההכנסות 4.8%שהם  ₪  א לפ י 1,690 מ ההכנסות לעו מת % 4.7שהם  

 . WE! עיקר הגידול בהוצאות השיווק מקורו באי חוד לראשונה  של  פ עילות 

 9.3%שהם ₪    אל פי5,387- ב 2008ברבעו ן הראשון של  הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו  2.4

הגידול  .  מההכנסות ברבעון  המקביל א ש תקד11.0%שהם  ₪    אלפי 3,838 לעומתמההכנסות 

 ומהפחתת עודפי  ע לות  WE!קורו באיחוד לרא שונה ש ל פ עילות  בהוצאות הנהלה וכלליות  מ

 . WE! המיוחסים לר כישת חברת 
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₪  אלפי 14,007 - מ סת כם ב 2008,  במר ס31הרווח מפעולות רגילות לרבעון שהסתיים ביום  2.5

ביחס ₪  א ל פי 2,982  גידול של 31.5%שהם ₪   אלפי 11,025  מההכנסות ל עומת 24.2%שהם 

 ב יחס לתקופה במקביל ה   27%רווח התפעולי צמח בשיעור של ה. לרבעון המקביל אשתקד

  WE!הגידול ברווח מפעולות רגילות ושיעורו הושפע מאיחוד לראשונה של חברת . אשתקד

 .3ומשיפור בתוצאות העסקיות של שאר תחומי הפעילות כמפורט ב ס עיף 

ם הוצאות והם כול ל י₪  א לפי  3,170 - הסתכ מו  ב2008הוצאות המימון לרבעון ה ראשון  של   2.6

 אל פי   2,617לע ומת הוצאות מימון בסך ש ל ,  ₪ אל פי 2,028ח בסך ש ל " והצמדה בגין אגתריבי

 א לפי  332ח בסך  של  "בתקופה ה מקבילה א שת קד הכוללי ם   הוצאות ריבית והצמדה בגין אג₪ 

₪    אלפי 455לעומ ת ₪   אל פי 929 - הסתכ מו ב2008הכנסות  המימון לרבעו ן הראשון ש ל  .  ₪

 . ילה אש תקד בתקופה המק ב

 14.3%שהם  ₪  א לפי   8,264 - ה סתכם  ב 2008,   ב מרס31הרווח הנקי לרבעון שהסתי ים ביום   2.7

צמיחה  ,  מההכנסות הרבעון המקביל א ש תקד16.2%שהם  ₪    אלפי 5,682מההכנסות לעומת 

 : מקורו₪   א לפי 2,582הגידול החד ברווח הנקי בסך . % 45.4של  

 .WE!איחוד לראשונה של חברת  
 . נוכחות ומשאבי אנוש, אות העסקיות בתחום שירותי שכרשיפור בתוצ 
 .שיפור בתוצאות העסקיות בתחום מידע עסקי 

 

 )₪באלפי (ניתוח תוצאות הפעילות לפי מגזרים על ב סיס מאוחד  .3

   שהסתיים ביום לרבעון שהסתיימה ביוםלשנה

31/12/2007 31/03/2007 31/03/2008  

 : הכנסות    

  ו משאבי א נו ש נוכחו ת,  שכרשרותי 33,968                     30,834                      113,578                   

  מ ידע שרותי 2,644                       2,234                        9,552                       

                     12,269                        1,959  שיו וק מ וצר י תוכנה ו פתרונ ות ת שת ית  21,288                    

 כ "סה 57,900                     35,027                      135,399                  

 : מפעולו ת רגילות) הפסד (רווח   

  ו משאבי א נו ש נוכחו ת,  שכרשרותי 12,645                     10,890                      34,288                     

  מ ידע שרותי 713                          520                           2,249                       

 תוכנה ו פתרונ ות ת שת ית שיו וק מ וצר י  978                          (131)                        3,406                       

  לתחומ י פעיל ות הו קצ ו שלא הוצא ות (329)                       (254)                        (1,381)                    

 כ "סה 14,007                     11,025                      38,562                    
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  ומשאבי אנושנוכחות,  שכרישירות
- ב 2008ג דלו ברבעון ה ראשון  של  ,  ש כר נוכחות ומשאבי אנו שישירות,  הכנסות החברה מתחום פ עילותה העיק רי

  ביחס לתקו פה  10.2%צמיחה של  , ₪ אל פ י 33,968 -ביחס לרב עון המקביל  אשתקד  והסתכמו ב ₪   אל פי  3,134

הגידול בהכנסות בתחום פ עילו ת   .  הק בוצה מכל ל הכנסות% 58.7 -הכנסות תחום זה מה ווים כ .  המקבילה אש תקד

 .  זה מקורו בצמיחה פנימית וחיצונית
  12,645- ב 2008הסתכם  ברב עון הראשון  של  )  ל פ ני הוצאות שלא הוקצו לת חומי פעילות (הרווח מפעולו ת רגילות  

יות  קלה   קיימת מ גמת עונת,  בתחו ם  זה. % 16.1גידול  ש ל  , ברבעון ה מקביל  אש תק ד₪  א לפ י 10,890ל עומ ת ₪ אלפי  

 .   הבאה לידי ביטוי בעלייה ב היקף שירותי  השכר הניתנים במהל ך הרבעון הראשון  ש ל השנה ביחס  לש אר הרבעונ ים

 
 שיווק מוצרי תוכנה ופתרונות תשתית

 והכללת  תוצאות WE!ההכנסות ותוצאות הפעילו ת ש ל החברה מתחום זה הושפעו ב אופן  ניכר מרכיש ת חברת 

 .   5.3כמפור ט בס עיף ,  2008החברה החל מהרבעון הראשון  של  פעי לותה בדוחות הכספיים  של  

 
₪   אל פי  1,959ל עומת  ₪  אל פי 21,288 -והסתכמו ב₪   אל פי  19,329-  ב2008ההכנסות גדלו ברבעון הרא שון  של  

 .   מכל ל  הכנסות הקבוצה36.8% -הכנסות תחום זה מהווים  כיום כ .  בתקופה במק בילה אש תקד 
  978 - ב 2008הסתכם ברב עון הראשון  של  )  וצאות שלא הוקצו לת חומי פעילות לפ ני ה( הרווח מפעולו ת רגילות 

   .ברב עו ן המקביל א ש תקד₪   אלפי 131ל עומת הפסד  מפ עולות רגילות  בסך ש ל  ₪ מאל פי 

 
  מידע  עסקי ישירות

ב רבעון המקביל   ₪  א לפי 2,234לעומת  ₪   אל פי  2,644 - ב 2008ההכנסות מתחום זה הסתכמו ברבעון הראשון ש ל  

 .   ביחס לתקו פ ה במקבילה א שתקד % 18.4צמי חה של  , תקד אש
 א ל פי  713 - ב 2008ה סתכם ברב עון  הראשון ש ל ) לפנ י הוצאות של א הוקצו לתחומי פעי לות( הרווח מפעולו ת רגילות 

השיפור ברוו חיות מקורו בצמיחה בהכנסות .  37.1%גידול ש ל  , ברב עון המקביל  אשתקד ₪  אלפי 520לעומת  ₪ 

 . התפעו ל ה שונותוחיסכון בעלויות 

   

 נזילות ומקורות מימון, מצב כספי .4

 מצב כספי

המסת כ ם   ,    מסך ה מאזן24.5%המהווה ₪  אל פי  66,135- הסת כם ב 2008,   במר ס31ההון העצמי ליום  

 .  ₪ א לפ י 269,897-לאותו היום ב 

,  ₪ אל פי  8,264- מק ורם ברווח הנקי שהסתכ ם  ב2008השינויים בהון העצמי ברבעון הראשון  של  

 . ח " אל פי  ש114ו ממימוש כ תבי אופציה ואחרים בסך כו לל   של  ₪  א לפי 9,067בידנד שהוכרז בסך  של  בדי

השקעו ת  , ₪ א לפי  83,974- הסת כמו יתרות המזומנים ושוו י מזומנים ש ל  החברה ב2008,  במר ס31ליום 

רכוש   סך ה. ₪ אל פי  59,684יתרת הלק וחות בסך של  , ₪ א ל פי 8,804 -בניירות ערך סחירים הסתכמו ב

 . ₪   אלפי 162,952- ב 2008,   במרס 31-השוטף הסתכ ם  ל 

 .  1.79היחס השוטף של  החברה ליום המאזן הוא 
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 ת והם כוללי ם התחייבויו₪  א ל פי 90,888- הסת כמו ב2008,   במר ס31 השוטפות  ליום  תסך ההתחייבויו

 שהוכרז בסך ודיבידנד₪  א לפי 26,754זכאי ם  ויתרות זכות בסך של  , ₪ א לפי 21,199לספ קים בסך  של  

 .₪ א לפ י 9,067של  

ויתרת  חלות שו טפת   של  אגרות חוב בסך   ₪   א לפי 101,595לחברה יתרת  אגרות חוב לז מן ארוך בסך   של  

 .    ₪  אל פי 10,567של  

 )₪באלפי (נזילות ומקורות מימון על בסיס דוחות מאוחדים 

  5,625לעומת ₪ ל פי   א7,874- הסתכ מו ב2008המזומנים שנ בעו מפ עילות  שוטפ ת ברבעו ן הראשון של  

 .   ביחס  לתקופה המק בילה אש תקד 39.9%גידול  ש ל  , אלפי ב רבעון  המקביל א שת קד

ל עו מ ת   ₪  אל פי  32,938- הסתכמו ב 2008מזומנים נטו  ש שימשו  ל פעי לות הש קעה  ברבעון הראש ון של   

ו  בסך נטWE!הגידול החד בפעילות ה שקעה  נבע מרכיש ת  חברת . ברבעון המקב יל אש תקד ₪  א ל פי 1,478

ו מפעי לו ת   ₪  א לפי  2,480מהשק עה בנכסי ם ק בועים  ובלתי   מוחשיים  בסך  כול ל  ש ל  .  ₪ א לפי  23,892של   

 . ₪ א ל פי 7,133השקעה בניירות ערך ב סך נט ו של  

 342לעומת   ₪   אל פי  4,835 - הס תכמו ב 2008המזומנים נטו  ש שימ שו  לפ ע ילות מימון ב רבעון הראשון  ש ל  

א שראיי ם  ותשלומי   , השימו שים  הופנו ל פרעון הלוואו תמ רבית . בת ק ופה המקביל ה אשתקד ₪ אלפי 

 .  ריבית

 .  ₪ אל פי  83,974 - ה סתכמה ב 2008,   ב מרס31יתרת המזומנים ושווי מזומ נים ליו ם  

 מקורות המימון

ממקורותי ה העצמיים ומאשראי   , ח"הקבוצה מממנת את פעי לותה מהלוואה לזמן ארוך ממחזיקי אג

 .בנקאי לזמן ק צר

  מהותייםםיהתקשרויות ואירוע .5

 חלוקת  דיביד נד 5.1

 החל יט דירקטוריו ן החברה על   ביצוע חלוקת  דיבידנד במז ומן לב עלי   2008,   במר ס18ביום  

.     מההון המונפק והנפרע  של החבר ה40%המהווים  , ₪ א לפי  9,067-מניות החברה בסך  של כ 

 . 2008,   בא פריל 15הדיבידנד שול ם ביום  

 רישום  למסח ר ש ל אגרות חוב 5.2

  2008,   ב פבר ואר27 פיר סמה החברה ביום  2008,   בינו אר13ירקטוריון מיום   על  פי  החלטת  הד

 הופסק ה מסחר ש ל   2008,  ב מרס 4בי ום ) . ' סדרה ב(תשקיף  לרישו ם ל מסחר ש ל  אגרות החוב 

 הן נסחרות בבורסה לניירות 2008,   במ רס6ברצ ף מוסדיים והחל מיום  ) 'סדרה ב(אגרות החוב 

 . אביב-ערך בת ל 
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 ) WE! (! ה  ש ל  חברת  וויהשלמת  הסכ ם הרכיש 5.3

  29לאחר  שביום  ,   )!WE -ל הלן  ( .We! Ltd- הוש ל מה רכישת ה שליטה ב 2008,   בינוא ר10ביום 

 מהון המניות ומזכויות ההצבעה בה 80% התק שרה החברה בהסכם לרכי שת  2007,  בנובמבר

 .  בדילול מ לא 

ה פעי לות  של    מ אחדת ה חברה בדוחותיה הכספיים  את תוצאות 2008החל מהרבעון הראשון  ש ל  

על  כל  מרכיביה השונים מר חיבים באופן  ניכר את פ עיל ותה  ,  ! Weפעי לות ה של   .  WE!חברת 

 . של  החברה ובפרט את  תחום  פעי לות  שיווק מוצרי תוכנה ופתרונות ת שתית 

וירטואליזציה ובמתן פ תר ונות ,   עוסקת  ב עיקר במכיר ת  פתרונות  בת חום השרתי ם WE!חברת 

 .   אבטחת מידע  מתקדמים 

ליום אישור הדוחות הכספיים טר ם הושל מה הקצאת עלות צ ירוף העסקים  וטרם נמדדו  נכון 

 3IFRS -בהתא ם  ל .  שוויין ההוגן של  אופציות  המכר והרכש  שהוענקו במ ס גרת הסכם ה רכישה

קבעה החברה באופן ארעי את השווי ההוגן שיש לייחס לנכסים ולה תחייבויות הניתנים לזיהוי  

 ההוגן על ערכם ה פנקס ני של הנכסים וההתחייבויות בחברה עודף הש ווי. בחברה הנרכשת 

 : הנרכשת ל מוע ד הרכישה יוחס באופן אר עי  כדלקמן 

ח"אלפי ש    
    

 נכסים בלתי מוחשים  9,285 )   שנים 5הפחתה ע ל  פנ י (
 מסים נדחים  )2,321( 
 מוניטין  23,080 
 אופצית מכר למיעוט  )5,195( 
    

 

תיאומים  לע רכים אר עיים  אלה כתוצאה מהשלמ ת הטיפול החשבונאי  הראשוני  החברה תכיר ב

 .    חודש ים ממו עד הר כישה כאמור  לעי ל12בתוך 

  מימוש כתבי  אופציה 5.4

למני ות החברה ת מורת סך  )  4סדרה (  כ תבי אופציה  5,000 מו משו  2008,   ב פברו אר4ביום   •

 .  ח" א לפי  ש 26-של  כ 

כתבי או פ ציה מתוך כתבי אופציה ש הקצתה  50,000 מומ שו יתרת  2008,   במר ס31ביום  •

 .  2006,   ב פברוא ר27מיום  , עבור  שניים  מעובד י החברה,  החברה בהקצאה פרטית  לי די נאמן



 

 7

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות .6

יחד  עם ז את החברה מאמינה במעורבות קהי לתית ובמתן  תרומות   , לחברה אין מדיניות בנושא תרומות

 . ₪  א לפי 50- הסתכ ם ב 2007היקף התרומות בשנת  .  רפוא ה וגמילות חסדים, המופנות ל ענייני חינוך

 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית  .7

החליט  דירקטוריון החברה כי המספר  המזערי  הראוי ש ל די רקטורי ם   ,  בהתאם  להור אות חוק החב רות

עת  דירקטוריון החברה מס פר המאפ שר לד , בעלי מיומנות  חשבונאית ופ יננסית יעמוד על דירקטור  אחד

בהיקף הפעי לות  של   ,  בין היתר , בהתח ש ב, לעמוד  בחובות המוטלות   על  הדירקטוריון על  פי כ ל  דין

במיומנותם  של  נ ושאי המ שרה המכהנים ב חברה ומעורבותם  ש ל רואי  החשבון המבקרי ם   , הקבוצה

 . בישיבות הדירקטוריון העוסקות בנושאי ם  חשבונאים ו פיננסיים

  -נים בדירקטוריון החברה ארבעה דירקטורים בע ל י מומחיות חשבונאית ופינ נסית מכה,  למועד הדוח

 .  רמ י אנטין ועליז ה רוטברד, ש מואל גבע ,  אבי באום 

 גילוי בדבר שימוש באומדנים חשבונאים .8

בעריכת הדוחות הכספיים  בהתאם לכ לל י חשבונאות מקובלים נדר שת ההנהלה להשתמ ש בא ומדנים   

ע ל הנתונים בדבר נכסים מותני ם   , ונים המדווחים של נכסי ם והתחייבויותוהערכות המשפי עים  על הנת

והתחייבויות תלויות שניתן  להם גילוי  בדוחות הכספיים וכן ע ל  נתוני הכנסות והוצאות בתקופות  

 . התוצאות בפו על  ע ש ויות להיות שו נות מאומדנים א לה. הדיווח

   )IFRS(גילוי בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים  .9

במתכונת )  IFRS תקני -להלן  ( דוחות כספיים אלה נערכו  לרא שונה על  פי תקני דיווח כספי בינלאומיים 

 .  ול תקופה  של  ש לו שה חודשים  שהסתי ימה באותו תאריך2008,  ב מרס 31מתומצתת ליו ם  

 הינו IFRS ול פיכך מו עד המעבר  לדי ווח על פי תקנ י 2008 בשנת  IFRSהחברה אימצה לראשונה א ת תקני 

ערכה החברה את דוחותיה הכספיים לפי כ ללי  חשבונאות  ,  IFRSל פני אימ וץ תקני . 2007,  בינואר1

הדוחות הכספיים השנתיים האח רונים של הח ברה לפי כללי  חשבונאות מקובלים   . מקובלים בי ש ראל 

 .  ול שנה שהסתיי מה באותו תא ריך2007,   בדצ מבר31בישראל  נערכו  ליום  

 לדוח הכספי בדבר התאמה בין הדיווח לפי  6ראה ב אור , IFRSתקני  לפרטי ם בדבר  השפע ת המע בר ל

 . IFRSכללי ח שבונאות מקובלי ם בי שרא ל לדיווח  לפי ת קני  
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 דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרך ניהולם . 10

רואה ח ש בון ובעל   , ל  הכס פים  ש ל החב רה"סמנכ,  האחראי על   סיכוני השוק  הינו מר חביב אייזנקרפט 

שימו ש   ,  שימו ש בנגז רים  פיננסים ,  החלט ות בדבר הש קעות  ש ל  עודפי מזומני ם.  יתהשכלה אק ד מא

ל הכספי ם ש ל   "ל וסמנכ"במקורות מימון והחלטות פיננסיות נוספות מתבצעות באופן שוטף ע ל  ידי מנכ

דירקטוריון החברה עודכן במה לך התקו פה  המדווחת במסגרת החומר המוגש לו בא ופן שו ט ף   . החברה

 . יו באשר  ל חשיפות החברה לסיכוני הש וק השונים וא ופן הטיפול ב הםובמסגרת ישי בות

להלן  עיקרי סיכוני השוק  לה ם   .  החברה בוחנת מעת  ל עת  את חשי פתה  לסיכוני השוק  המפורטים  ל הלן

 :חשופה הקבוצה

 סיכון  עליי ת המדד. א

ש קלים   סיכון עליית   המדד מש פיע  ע ל  שערוך  י תרות אגרות  החוב והלוואות לזמן  ארוך  הנקובים ב 

 צמודות  תשינוי ח ד במדד המחירים לצרכן יב יא לע לייה בהתחייבויו. וצמודים למד ד המחירים ל צרכן

מאידך בת קופה ש ל אינפ לציה נמוכה החשיפה לגורם  זה  . המדד ולגידול בהוצאות המימון של החברה

 .  אינה מהותית

יות על נכסי ם צמו די מדד   קיי ם  עודף  התחייבו2008,   במרס 31על  פי  מאזן ה הצמדה של ה חברה ליום  

  -יגדלו הוצאות המימון בגין הפרשי הצמדה  בכ,   ב מדד1%ב גין כל עליה ש ל (₪  א ל פי 120,164בסך ש ל 

אזי  ,  מאח ר וחלק  פ עילו ת החברה צמוד למדד  המ חירים לצרכן , לה ערכת   החברה).  ₪ א לפי   1,202

צמודת המדד בטווח הארוך  עליית המדד  תש פיע  על הגידול בהכנסות החברה ולפיכך הגידול בפעילות 

תקזז באופן ח לקי את הגידול  שחל בהתחייבויות צמודות המדד ובהוצאות המימון של  החברה בטווח 

 .הקצר

 .  הסכמי  השכירות  של  משרדי הקבוצה נקובים בש קלים  וצמודים  למדד המחירים לצרכן , בנוסף

  ש ל הד ולרחליפין  שער   סיכון. ב

נה ופתרונות ת שתית נקובי ם  בדולרים ומ תו רגמים ל שק לי ם  לפי  מרבית פ עילו ת תחום  שיוו ק מוצרי תוכ

פ עילות זו חוש פת את החברה לפערי ם ב שערי   . שער החליפין  של הדולר ב מועד הוצאת החשבונית

תיסוף . החומרה לש ערו ש ל  הדולר במוע ד המכירה/החליפין של  הדולר ממועד  הרכישת ש ל  התוכנה

ל הערכת   . ההכנסות החברה ואילו פיחות מגדיל אותןבשער היציג של ה שקל כ ל פי הדולר מקטין את 

מ קזזת   ,  התקשרות החברה ע ם הס פקי ם  במטב ע דו לר  שבו  מתבצע ת גם  המכירות כאמור , החברה

 .  באופן חלקי א ת השפ עת התנ ודתיות ש ל  שע ר החליפין ש ל  הדולר ע ל הרווח הגולמי של  אותן עסק אות 
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  ריבית שי עור סיכון. ג

 שינויים בריבית השוק  הנובע מהלוואות לזמן א רוך שהתקבל ו או  הקבוצה חשופה לסיכון ב גין

 יג רור שינוי ב תז רימי תשינוי ב שיעור הריבי.    לז מן קצר  שהופ קדו והנושאי ם  ריבית מ שת נהתמפיקדונו

 ש קליי ם  תקטין את  ה כנסות תה פחתת הר יבית השק לי ת ע ל  פיקדונ ו. מזומנים הנו בעים  מריבית 

 .   החברה מריבית

  אתחו ש פים   ,קבועים   ריבית ש יעוריזכ אים והלוואו ת הנושאי ם  , א גרות חוב,   ארוך יתרות חובה לזמן

  .הוגן שווי בגין ריבי ת שיעור לסיכון הקבוצה

.   החברה קשורה במספרי הסכמי שכירות הצמודים למדד המ חירים לצרכן לפרקי זמן  שו נים , בנוסף

השווי  ההוגן .  התק שרות  איתנהאך   קיימת לגביהם, הסכמי השכירות אינם מהו וים רכיב מוכ ר במאזן

 .   בגין דמי השכירות חושב  על ידי היוון ת זרימי המזומנים הצפויים מ אותם הסכמי ם תשל  ההתחייבו

 א שר אי סיכון. ד

חייבים ,  מכשירי ם פיננסים א שר לה ם פוטנציאל  ל חשיפת החברה לסיכוני אש ראי הנם בעי קר לקוחות

 ש לחברה פיזור גדול   מאוד  של   לקו חות ע ל  פני כ ל  מגזרי ב קשר  ל לקוחות  יצוין.  ויתרות חובה לזמן א רוך

.   מכל ל פ עילות הקב וצה5%המשק השוני ם וכי אין לחב רה לקוח מהותי שהיקף הפ עילות  עמו עו ל ה על 

החברה פוע לת  לגבות את  יתרות  החוב של ה לק וחות במסגרת תנאי הא שרא י ש ל הקבוצה  ובכך ,  כמו כן

 .   לצמצם את  החשיפה
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 ):₪באלפי  (2008,  במרס31ורמי סיכון ליום טבלאות רגישות לג

 
 רגישות לשינויים במחירי הבטוחות הסחירות   

  מהשינויים) הפסד(רווח   מהשינויים) הפסד(רווח 
 במחירי 10%ירידה של 

 הבטוחות הסחירות

 במחירי 5%ירידה של 

 הבטוחות הסחירות

  שווי הוגן

 ליום

 2008,   במרס31

 5%עלייה של 

וחות במחירי הבט

 הסחירות

 10%עלייה של 

במחירי הבטוחות 

  הסחירות
השקעות בניירות ערך סחירים 880 440 8,804 (440) (880)

     

 רגישות לשינויים של שער החליפין של הדולר   

  מהשינויים) הפסד(רווח   מהשינויים) הפסד(רווח 
ח " בשע10%ירידה של 

 של הדולר

ח " בשע5%ירידה של 

 של הדולר

ח  "שווי הוגן לפי שע

3.553 

 5%עלייה של 

ח של הדולר"בשע

 10%עלייה של 

ח של הדולר"בשע  
מזומנים ושווי מזומנים 79 39 788 (39) (79)

לקוחות 161 80 1,609 (80) (161)

ספקים (248) (124) (2,478) 124 248

זכאים ויתרות זכות (223) (112) (2,234) 112 223

 מליון דולר1עסקת הקדמה לרכישת  355 178 (218) (178) (355)

סך הכל 124 61 (2,533) (61) (124)

    

 של מדד המחירים לצרכן    רגישות לשינויים    

  מהשינויים) הפסד(רווח   מהשינויים) הפסד(רווח 
 בשיעור 2% של ירידה

 עליית המדד

 בשיעור 1% של ירידה

 עליית המדד

 1%עלייה של  שווי הוגן

עליית בשיעור 

 המדד

 2%עלייה של 

עליית בשיעור 

  המדד

 חייבים ויתרות חובה 15 8 763 (8) (15)

 הלוואות שניתנו לזמן ארוך 48 24 2,409 (24) (48)

 אשראי מתאגידים בנקאיים (21) (11) (1,070) 11 21

 זכאים ויתרות זכות (141) (71) (7,080) 71 141

 אגרות חוב (2,272) (1,136) (113,578) 1,132 2,272

 הלוואות מאחרים (32) (16) (1,608) 16 32

 סך הכל (2,403) (1,202) (120,164) 1,202 2,403
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 ):₪ב אלפי (מאזן הצמדה על בסיס מאוחד וחשיפת החברה לסיכוני מטבע 

 

  2008, במרס30 מאוחד ליום בסיס הצמדה על מאזן 

  למדד בהצמדה  הצמדהללא  לא כספיתיתרה  הכלסך
 סטרלינג או בלירה

 אליובהצמדה 
 או ב" ארהבדולר

 אליובהצמדה 
 

                83,974                       -                  83,159                       -  מזומנים 788                    27                      

                 8,804                       -                   8,804                       -                        -                        -  ע"בני השקעות 

                59,684               (1,002)                 59,007                       -  לקוחות 1,609                 70                      

                 7,799                  7,799                       -                        -                        -                        -  מלאי 

                 2,295                  1,356                     176                    763                       -                        -   חובהויתרות חייבים 

                 2,409                       -                        -                  2,409                       -                        -  א" חובה לזויתרות הלוואת 

              104,932               104,932                       -                        -                        -                        -   ואחריםשוטפים בלתי נכסים 

              269,897              113,085               151,146   הנכסיםסך 2,397                 97                      3,172                

                 6,556                       -                   5,486                 1,070                       -                        -   בנקאייםמתאגידים אשראי 

                21,199                       -                  18,721                       -                        -   ונתוני שירותיםלספקים התחייבויות 2,478                 

                41,512                       -                  31,980                 7,080                       - )כולל דיבידנד שהוכרז( זכות ויתרות זכאים 2,452                 

                10,522                 10,522                       -                        -                        -                        -  מראש הכנסות 

              112,162               (1,416)                       -               113,578                       -                        -   חובאגרות 

                 1,608                       -                        -                  1,608                       -                        -   בנקאיים ואחריםתאגידיםמ הלוואות 

                10,203                 10,203                       -                        -                        -                        -   ארוך אחרותלזמן התחייבויות 

                66,135                 66,135                       -                        -                        -                        -   עצמיהון 

              269,897                 85,444                 56,187              123,336                      -   והון עצמיההתחיבויות סך 4,930                 

       

 נטו, מאזנית יתרה (2,533)              97                      (120,164)          94,959                 27,641                   -                     

  

  2007,  בדצמבר31 הצמדה על בסיס מאוחד ליום מאזן 

  למדד בהצמדה  הצמדהללא  לא כספיתיתרה  הכלסך
 סטרלינג או בלירה

 אליובהצמדה 
 או ב" ארהבדולר

 אליובהצמדה 
 

              113,873                       -                113,873                       -                        -                        -  מזומנים 

                 2,432                       -                   2,432                       -                        -                        -  ע"בני השקעות 

                38,075                  (901)                 38,645                       -                     331                       -  לקוחות 

                 1,017                     668                     184                    165                       -                        -   חובהויתרות חייבים 

                 2,729                       -                        -                  2,729                       -                        -  א" חובה לזויתרות הלוואת 

                68,430                 68,430                       -                        -                        -                        -  רים ואחשוטפים בלתי נכסים 

              226,556                 68,197               155,134                 2,894                    331                      -   הנכסיםסך 

                 1,033                       -                        -                   1,033                       -                        -   בנקאייםמתאגידים אשראי 

                 6,537                       -                   4,625                       -                        -  ונתוני שירותים לספקים התחייבויות 1,912                 

                28,446                       -                  15,457                11,235                       - )כולל דיבידנד שהוכרז( זכות ויתרות זכאים 1,754                 

                 7,792                  7,792                       -                        -                        -                        -  מראש הכנסות 

              111,969               (1,292)                       -               113,261                       -                        -   חובאגרות 

                 1,914                       -                        -                  1,914                       -                        -   בנקאיים ואחריםתאגידיםמ הלוואות 

                 2,041                  2,041                       -                        -                        -                        -   ארוך אחרותלזמן התחייבויות 

                66,824                 66,824                       -                        -                        -                        -   עצמיהון 

              226,556                 75,365                 20,082              127,443                      -   והון עצמיההתחיבויות סך 3,666                 

       

                     -                 (7,168)               135,052  נטו, מאזנית יתרה (3,666)              331                    (124,549)         
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  03-6232525.   טל

  03-5622555פקס  
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  לכבוד
  הדירקטוריון של

  מ"חברת חילן טק בע
  
  
  ,.נ.א
  
  

 בלתי מבוקריםסקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים  :הנדון
 2008,  במרס31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

  
  

 ואת דוח 2008,  במרס31ליום )  החברה-להלן (מ "לבקשתכם סקרנו את מאזן הביניים המאוחד של חילן טק בע
פה של הדוח המאוחד על השינויים בהון העצמי והדוח המאוחד על תזרימי המזומנים לתקו, הרווח וההפסד המאוחד

שנקבעו על ידי לשכת רואי חשבון , סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים. שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך
קריאת פרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות ושל , ל"קריאת הדוחות הכספיים הנ: הנהלים כללו בין השאר. בישראל

  .יינים הכספיים והחשבונאייםישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת בירורים עם האחראים לענ
  
  

הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת דוחות כספיים ביניים של חברות שאוחדו אשר 
 והכנסותיהן הכלולות באיחוד 2008,  במרס31 מכלל הנכסים המאוחדים ליום 5.6%-נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ

  .תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריךל,  מכלל ההכנסות המאוחדות4.6%-מהוות כ
  
  

אין , מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
  .אנו מחווים דיעה על דוחות הכספיים הביניים המאוחדים

 
  

, א לידיעתנו דבר המצביע על כךלא ב, כאמור לעיל, לרבות עיון בדוחות רואי חשבון אחרים, בביצוע סקירתנו
כדי שיוכלו להיחשב כדוחות כספיים ביניים מאוחדים , שיש צורך בשינויים מהותיים בדוחות הכספיים האמורים

ודרישות הגילוי בהתאם לתקנות " דיווח כספי לתקופות ביניים", 34הערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  . 1970-ל"התש, )םדוחות תקופתיים ומידיי(ניירות ערך 

  
  
 
 קוסט פורר גבאי את קסירר  ,אביב-תל
 רואי חשבון  2008,  במאי27
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  מאזנים מאוחדים
  
 
  

  במרס31ליום   
  ליום

 בדצמבר31
  2008 2007 2007 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
     

      נכסים שוטפים
      

  113,873 21,263 83,974   מזומנים ושווי מזומנים
  2,432 904 8,804   השקעות בניירות ערך סחירים

  38,075 42,143 59,684   לקוחות
  -  - 7,799   מלאי

  1,846 1,787 2,691   חייבים ויתרות חובה
       
   162,952 66,097 156,226  
       

       נכסים בלתי שוטפים
       

  1,900 2,813 2,013   הלוואות ויתרות חובה
  7,474 6,613 11,316   נטו, רכוש קבוע

  55,674 54,942 78,754   מוניטין
  4,866 6,000 14,442   נטו, נכסים בלתי מוחשיים אחרים

  416 569 420   מסים נדחים
       
   106,945 70,937 70,330  
       
   269,897 137,034 226,556  
  
  
 
  

  .ים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםהבאורים המצורפ
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  מאזנים מאוחדים
  
  

  במרס31ליום  
  ליום

 בדצמבר31
 2008 2007 2007 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 
    

     התחייבויות שוטפות
     

  1,033 2,670 6,556  אשראי מתאגידים בנקאיים 
  10,494 10,286 10,567  פות של אגרות חוב חלויות שוט

  6,537 5,801 21,199  שירותיםהתחייבויות לספקים ולנותני 
  21,432 20,956 26,754  זכאים ויתרות זכות

  7,874  7,107  7,024  מסים לשלם
  -  8,584 9,067  דיבידנד שהוכרז
  7,037 5,607 9,721  הכנסות מראש

      
  90,888 61,011 54,407  

      התחייבויות לזמן ארוך
      

  1,054 3,602 275   ומאחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים
  755 884 801  הכנסות מראש

  101,475 9,968 101,595  אגרות חוב
  - 3,582 -  כתבי אופציה

  -  -  5,195  אופציית מכר למיעוט
  913 973 2,062  נטו, בדיםהתחייבויות בשל הטבות לעו

  1,128 1,176 2,946  מסים נדחים
      
  112,874 20,185 105,325  

       המיוחס לבעלי מניות של החברההון עצמי
      

  27,968 27,898 28,023  הון מניות 
  123,398 123,017 123,611  פרמיה על מניות
  7,137 - 7,132  כתבי אופציה
  )90,603( )94,021( )91,406(  יתרת הפסד

  )1,248( )1,370( )1,225(  הלוואות לעובדים לרכישת מניות החברה
  172 314 -  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות

      
  66,135 55,838 66,824  
       
  269,897 137,034 226,556  
  
 
  

  . נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי
  
  

           2008,  במאי27
  חביב אייזנקרפט   אבי באום   עופר הירשזון תאריך אישור הדוחות הכספיים

  ל כספים"סמנכ   ל ודירקטור"כמנ   ר הדירקטוריון"יו   
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  דוחות רווח והפסד מאוחדים
  
  

  
   החודשים שהסתיימו3-ל

   במרס31ביום 

לשנה 
 ה שהסתיימ
  ביום 

  בדצמבר31
  2008  2007  2007 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 )למעט נתוני רווח נקי למניה (ח"אלפי ש   
       

  135,399  35,027  57,900   הכנסות
  74,328  18,420  35,765   עלות ההכנסות

         
  61,071  16,607  22,135   רווח גולמי

         
  6,885  1,690  2,735   הוצאות מכירה ושיווק

  15,569  3,838  5,387   כלליותוהוצאות הנהלה 
  55  54  6   נטו, הוצאות אחרות

         
  38,562  11,025  14,007   רווח מפעולות רגילות

         
  2,445  455  929   הכנסות מימון
  14,553  2,617  3,170   הוצאות מימון

         
  26,454  8,863  11,766   רווח לפני מסים על ההכנסה

  8,968  3,181  3,502   מסים על ההכנסה
         

  17,486  5,682  8,264   רווח נקי 
           
           

           ):ח"בש(רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה 
           
           

  0.773   0.251   0.365   רווח נקי בסיסי
           

  0.756   0.246   0.357   רווח נקי מדולל
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון העצמי 
  
  
 

   
  הון 

 מניות 
פרמיה על 
 מניות

  כתבי
 אופציה

  יתרת 
 הפסד

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 
מניות 
 החברה

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

  כ"סה
הון עצמי 

 בלתי מבוקר   
 ח"אלפי ש   
                 

 66,824 172 )1,248( )90,603( 7,137 123,398 27,968  )מבוקר (2008,  בינואר1יתרה ליום 
         

 8,264 - - 8,264 - - -  רווח נקי 
        

 26 - - - )5( 26 5  מימוש כתבי אופציה למניות
 15 15 - - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות

 50 )187( - - - 187 50  מימוש כתבי אופציה לעובדים
 )9,067( - - )9,067( - - -  דיבידנד שהוכרז

 23 - 23 - - - -  פרעון הלוואות ששימשו לרכישת מניות החברה
 - - - - - - -  אשונהרכישת חברה מאוחדת שאוחדה לר

         
 66,135 - )1,225( )91,406( 7,132 123,611 28,023  2008,  במרס31יתרה ליום 

  
 

   
  הון 

 מניות 
פרמיה על 
 מניות

  יתרת 
 הפסד

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 
מניות 
 החברה

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

  כ"סה
 הון עצמי

  מבוקרבלתי   
 ח"אלפי ש   
         

 58,702 276 )1,370( )91,119( 123,017 27,898  )מבוקר (2007,  בינואר1יתרה ליום 
       

 5,682 - - 5,682 - - רווח נקי 
        

 38 38 - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות
               

 )8,584( - - )8,584( - -  דיבידנד שהוכרז
        

 55,838 314 )1,370( )94,021( 123,017 27,898   2007,  במרס31יתרה ליום 
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון העצמי 
  
  
  
  

   
  הון 

 מניות 
 פרמיה על
 מניות

  כתבי
 אופציה

  יתרת 
 הפסד

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 
מניות 
 החברה

קרן 
מעסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

  כ"סה
הון עצמי

 מבוקר   
 ח"אלפי ש   
          

 58,702 276 )1,370( )96,119( - 123,017 27,898   2007,  בינואר1יתרה ליום 
         

 17,486 - - 17,486 - - -   רווח נקי
 214 - - - - 194 20  מימוש כתבי אופציה למניות
 50 )187( - - - 187 50  מימוש כתבי אופציה לעובדים
 83 83 - - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות

 )16,860( - 110 )16,970( - - -  דיבידנד ששולם
 7,137 - - - 7,137 - -  ה מהתחייבויות לזמן ארוךמיון כתבי אופצי

 12 - 12 - - - -  פרעון הלוואות ששימשו לרכישת מניות החברה
        

 66,824 172 )1,248( )90,603( 7,137 123,398 27,968  2007,  בדצמבר31יתרה ליום 
  
  
  
  

  .רד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפ
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

 
   החודשים שהסתיימו3-ל

  במרס31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
 בדצמבר31

 2008 2007 2007 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח "אלפי ש  

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 17,486  5,682  8,264 רווח נקי 
 16,985  )57(  )390( )א(התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

      
 34,471  5,625  7,874 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

      
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

      
 )2,582(  )748(  )1,237( רכישת נכסים קבועים

 -  -  )23,892( )ב(ת חברה מאוחדת שאוחדה לראשונה רכיש
 )1,029(  )650(  - )ג(רכישת פעילות 

 )796(  -  )1,243( רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 262  4  134 תמורה ממימוש נכסים קבועים

 )2,023(  )252(  )7,133( סחיריםרכישת ניירות ערך 
 957  168  433 גביית הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך

      
 )5,211(  )1,478(  )32,938( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

      
      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

      
 160  -  76 מימוש כתבי אופציה

 )16,860(  -  - דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה 
 98,907  -  - הנפקת אגרות חוב

 )10,617(  -  - רעון אגרות חובפ
  -   -   )389(  הוצאות רישום אגרות חוב למסחר

 12  -  23 פרעון הלוואות עובדים ששימשו לרכישת מניות החברה
  -  -  552 קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 )3,442(   )325(  )453(  התחייבויות אחרות לזמן ארוךופרעון הלוואות 
 )1,005(  )17(  )4,644( נטו, אי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחריםאשר

      
 67,155  )342(  )4,835( מימון) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

      
 96,415  3,805  )29,899( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 

      
 17,458  17,458  113,873 וי מזומנים לתחילת התקופהיתרת מזומנים ושו

      
 113,873  21,263  83,974 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

  
  
 

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

  
   החודשים שהסתיימו3-ל

  במרס31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה

  ביום 
  בדצמבר31

  2008  2007 2007 
 מבוקר בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

     התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )א(
      
     :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 
      
 1,868 644  578 פחת רכוש קבוע 
 2,022 321  1,013 הפחתת נכסים בלתי מוחשיים 
 83 38  15 עלות תשלום מבוסס מניות 
 309 61  139 הפחתת נכיון 
 129 52  6 הפסד ממימוש רכוש קבוע 

 
התחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות ) שחיקת(שערוך 

 3,197 )89(  526 אחרות לזמן ארוך
 5,217 1,559  - בי אופציהשערוך כת 
 351 246  97 נטו, מסים נדחים 
 )80( )20(  1,057 נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים 
 377 134  761 סחיריםירידת ערך ניירות ערך  
      
  4,192  2,946 13,473 
     :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 
      
 348 )3,720(  )7,500( בלקוחות) עלייה(ה יריד 
 147 74  768 ירידה בחייבים ויתרות חובה 
  -  -  2,984  ירידה במלאי 
 1,449 278  665 עלייה בהכנסות מראש 
 2,683 2,528  )1,971( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים) ירידה(עלייה  
 )1,115( )2,163(  472 בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה  
      
  )4,582(   )3,003(  3,512  
         
  )390(  )57( 16,985 
        
     רכישת חברה מאוחדת שאוחדה לראשונה )ב(

      
     :נכסים והתחייבויות של החברה המאוחדת ליום הרכישה 
      
 - -  2,850 )ניםלמעט מזומנים ושווי מזומ(הון חוזר  
  -  -  )208(  יתרות חובה לזמן ארוך 
 - -  )1,270( נטו, נכסים קבועים 
 - -  )9,346( נטו, נכסים בלתי מוחשיים 
 - -  )23,080( מוניטין שנוצר ברכישה 
 - -  250 התחייבויות לזמן ארוך 
 - -  5,195 אופציות מכר למיעוט 
 - -  1,717 נטו, מסים נדחים 
      
  )23,892(  - - 
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  

  
   החודשים שהסתיימו3-ל

  במרס31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה

  ביום 
  בדצמבר31

  2008 2007 2007 
 וקרמב בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש    
      רכישת פעילות )ג(

       
 )5(  -  - נטו, נכסים קבועים 
 )422(  )100(  - נטו, נכסים בלתי מוחשיים 
 )732(  )550(  - מוניטין 
 130  -  - הכנסות מראש 
       
  -  )650(  )1,029( 
      פעילות מהותית שלא במזומן)ד(

       
 202  )379(  2,053 ישת נכסים קבועים באשראירכ 
       
      מידע נוסף על תזרימי המזומנים)ה(

       
      :מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור 
       
 1,757  62  576 ריבית 
       
 6,278  3,097  2,426 מסים על ההכנסה 
       
      :קופה עבורמזומנים שהתקבלו במשך הת 
       
 2,985  121  913 ריבית 
       
 8  - - מסים על ההכנסה 
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  כללי  -: 1באור 
  
  תאור החברה  .א
  

נוכחות ומשאבי , הול שכרלני) ASP) Application Service Providerהחברה עוסקת במתן שירותי   
  .אנוש באמצעות מערכות מחשב אינטגרטיביות לניהול המשאב האנושי

 ASPתחום פעילותה העיקרי של החברה מהווה שילוב של בית תוכנה ומרכז למתן שירותי   
פועלת החברה בשיווק מוצרי תוכנה ופתרונות תשתית וכן , בנוסף. בתחום ניהול המשאב האנושי

  .ע עסקיבמתן שרותי מיד
  

) מ"בע) 1989( חילן -לשעבר ( רכשה החברה את פעילות חברת אופקי מעוף 1999,  בנובמבר1ביום   
  ). אופקי מעוף-להלן (

  
 פירסמה החברה תשקיף לציבור בישראל שבמסגרתו הונפקו ונרשמו למסחר 2000,  במאי28ביום   

ב "החברה נסחרות בארהחלק ממניות . אביב-מניותיה של החברה בבורסה לניירות ערך בתל
  .ב" וזאת מבלי שחלות על החברה חובות דיווח כלשהן בארה-NQB Pink sheetsברשימת ה

  
 רכשו החברה וחברות בנות נוספות את פעילותן העסקית של חשבים שכר 2003,  בדצמבר31ביום   

  . מ"מ ושל הרגל פתרונות שכר וכח אדם בע"ומידע עסקי בע
  

 חשבים -להלן (מ "קשרו חשבים הרגל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע הת2006,  בינואר4ביום   
במערך הסכמים עם קו , ) השותפות-להלן ( שותפות מוגבלת 2004וחשבים מידע עסקי ) הרגל

חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה , ) קו מנחה-להלן (מ "מנחה שירותי מידע ותקשורת בע
למיזוג פעילות השותפות עם , רה בשליטת קו מנחה חבLTD HPS -אביב ו-לניירות ערך בתל

  ). הסכם המיזוג-להלן  ( HPS LTDפעילות
   

 מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברת 80% השלימה החברה את רכישת 2008,  בינואר10ביום   
We! Ltd.חברת .  בדילול מלאWe! Ltd.עוסקת בעיקר במכירת פתרונות בתחום השרתים  ,

' ג5ראה גם באור , תיות מחשוב ובמתן פתרונות אבטחת מידע ומניעת הונאהתש, וירטואליזציה
  .להלן

  
  IFRSאימוץ לראשונה של תקני   .ב
  

) IFRS תקני -להלן (דוחות כספיים אלה נערכו לראשונה על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים   
באותו  ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 2008,  במרס31במתכונת מתומצתת ליום 

כגון מידע לגבי , בהקשר לבאורים מסוימים).  דוחות כספיים ביניים מאוחדים-להלן (תאריך 
יש לעיין בדוחות הכספיים השנתיים של , תביעות תלויות וכדומה, התחייבויות, התקשרויות

הדוחות הכספיים השנתיים ,  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2007,  בדצמבר31החברה ליום 
  .ערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראלהאחרונים ה

  
 שעל בסיסם נקבעה המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הם IFRS-תקני ה  

 אשר יהיו בתוקף או אשר ניתנים לאימוץ מוקדם בדוחות הכספיים השנתיים IFRSאותם תקני 
ולפיכך הם ,  באותו תאריךתייםשתס ולשנה 2008,  בדצמבר31 ליום IFRSהראשונים לפי תקני 

מכאן שהמדיניות . כפופים לשינויים שיחולו בהם וליישומם בתוקף בדוחות כספיים שנתיים אלה
ככל שהיא רלבנטית בדוחות כספיים , החשבונאית שתיושם בדוחות הכספיים השנתיים כאמור

  .ל" הנתיקבע באופן סופי רק בעת הכנתם של הדוחות הכספיים השנתיים, ביניים אלה
  

 ולפיכך מועד המעבר לדיווח על פי תקני 2008 בשנת IFRSהחברה אימצה לראשונה את תקני   
IFRS לפני אימוץ תקני . 2007,  בינואר1 הינוIFRS , ערכה החברה את דוחותיה הכספיים לפי כללי

הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה לפי כללי . חשבונאות מקובלים בישראל
  . ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2007,  בדצמבר31ות מקובלים בישראל נערכו ליום חשבונא
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  )המשך (כללי  -: 1באור 
  

 בדבר התאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני 6ראה באור   
IFRS.  

  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  

  
יניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות הדוחות הכספיים ב  

דיווח כספי לתקופות ", 34כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 
, )דוחות תקופתיים ומידיים(וכן בהתאם לדרישות הגילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך , "ביניים
  .1970-ל"התש

  
  

  רי המדיניות החשבונאיתעיק  -: 2באור 
  

להלן עיקרי המדיניות החשבונאית שנקטה החברה בדוחות כספיים אלה עם האימוץ לראשונה של תקני   
IFRSואשר יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות :  

  
  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א

  
, יננסייםלמעט נגזרים ומכשירים פ, הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות

- התחייבויות בגין הטבות לעובדים בהתאם ל, התחייבויות בגין הסדרי תשלום מבוססי מניות
IFRS 1  אשר נמדדים בהתאם לשווים ההוגן .  

  
  דוחות כספיים מאוחדים

  
חברות (הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן 

להתוות את , במישרין או בעקיפין, חברה יש את היכולתשליטה מתקיימת כאשר ל). בנות
בבחינת שליטה נלקחת בחשבון השפעת . המדיניות הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת

איחוד הדוחות הכספיים מתבצע . זכויות הצבעה פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך המאזן
  .ועד למועד בו הופסקה השליטה, החל ממועד השגת השליטה

  
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות הקבוצה 

  . בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים
  

לגביה , הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של חברה בשליטה משותפת
עם דוחות החברה בדרך של ואשר מאוחדת , קיים בין בעלי מניותיה הסכם חוזי לשליטה משותפת

, בהתחייבויות, החברה מאחדת בדוחותיה הכספיים המאוחדים את חלקה בנכסים. איחוד יחסי
  .בהכנסות ובהוצאות של החברה בשליטה משותפת עם פריטי הדוחות הכספיים המתאימים

  
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין 

  .ברה בשליטה משותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה בחברה בשליטה המשותפתהח
  

המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

  .בדוחות הכספיים של החברה
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  
  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  .ב
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  .מטבע הפעילות של החברה, הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים
  

מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה 
בנפרד עבור כל חברה בקבוצה ולפי מטבע זה נקבע , פועלת החברה ואת עסקאותיה

  .נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה
  

  עסקאות במטבע חוץ  .2
  

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין 
נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים למטבע . במועד העסקה

נכסים . הפרשי שער נזקפים לדוח רווח והפסד. ליפין ביום המאזןהפעילות לפי שער הח
. והתחייבויות לא כספיים מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד העסקה

נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים 
  . השווי ההוגןלמטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע

 
  שווי מזומנים  .ג

  
הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן , שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה

 שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים ,קצר
  .בשעבוד

  
  פקדונות לזמן קצר  .ד

  
תקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר ש

  .הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. ההשקעה
  
  הפרשה לחובות מסופקים  .ה

  
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם 

  . מוטלת בספק
  

  הפרשה לזיכויים  .ו
  

  .ציפי בגין חובות של לקוחותהפרשה לזיכויים מחושבות באופן ספ  
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב

  
  מכשירים פיננסיים  .ז

  
 מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 

לדוח למעט לגבי השקעות המוצגות בשווי הוגן עם שינויים בו , עלויות עסקה המיוחסות ישירות
  .רווח והפסד

  
הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם , לאחר ההכרה הראשונית

  :לאחת מארבע הקבוצות שלהלן
  

  .נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד •

  .השקעות המוחזקות לפדיון •

  .הלוואות ויתרות חובה •

  .נכסים פיננסיים זמינים למכירה •
  

   פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים  .1
  

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים נכסים פיננסיים המוחזקים 
למסחר ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן 

  .עם שינויים בו הנזקפים לדוח רווח והפסד
  

 מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת מכירה או נכסים פיננסיים
מהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים , רכישה חוזרת בתקופה הקרובה

. או שהם נגזר שאינו מיועד כמכשיר הגנה, המנוהלים יחד להשגת רווחים בזמן הקצר
הוותם לדוח רווח רווחים או הפסדים מהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים במועד הת

  .והפסד
  

  הלוואות ויתרות חובה  .2
  

הלוואות ויתרות חובה הינן נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או 
הלוואות ויתרות חובה , לאחר ההכרה הראשונית. הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל

  . וך התחשבות בעלויות עסקהנמדדות לפי העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית ת
  
  שווי הוגן  .3
  

השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע על ידי 
השווי ההוגן נקבע באמצעות , בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל. מחירי השוק בתאריך המאזן

בוצעו לאחרונה בתנאי שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות ש. שימוש בשיטות הערכה
היוון תזרימי מזומנים או , התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, שוק

  .שיטות הערכה אחרות
  
  הלוואות ואשראי נושאי ריבית  .4

  
הלוואות ואשראי נושאי ריבית מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות 

הלוואות ואשראי נושאי , לאחר ההכרה הראשונית). ות גיוס הלוואהעלוי, לדוגמה(ישירות 
ריבית מוצגים לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית הלוקחת בחשבון 

רווחים והפסדים מוכרים בדוח רווח והפסד בעת . גם את עלויות העסקה המיוחסות ישירות
  .גריעת הלוואה וכתוצאה מההפחתה השיטתית
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  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד  .5

  
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללות התחייבויות פיננסיות 

גות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית בהן להיות מוצ
  .בשווי ההוגן עם שינויים בו  הנזקפים לדוח רווח והפסד

  
התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מכירה בתקופה 

  .רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר נזקפים לדוח רווח והפסד. הקרובה
  

   .מסווגים כמוחזקים למסחר נגזרים
  

  יות בגין ערבויות פיננסיותהתחייבו  .6
  

התחייבויות בגין ערבויות פיננסיות שניתנו על ידי הקבוצה מתהוות כתוצאה מחוזה המחייב 
  .את הקבוצה לתשלום פיצוי למוטב בגין הפסד שנגרם לו בשל אי גבייה על פי תנאי ההסכם

  
ות עסקה ערבויות פיננסיות מוכרות לראשונה לפי השווי ההוגן תוך התחשבות גם בעלוי

ההתחייבות נמדדת לפי הסכום , לאחר ההכרה הראשונית. ישירות המיוחסות למתן הערבות
הגבוה מבין הסכום שהוכר לראשונה המופחת לפי שיטת הריבית האפקטיבית על פני תקופת 

 בהתייחס IAS 37להכיר בו לתאריך המאזן על פי ) אם נדרש(הערבות והאומדן לסכום שנדרש 
  .להסכם הערבות

  
  גריעת מכשירים פיננסיים  .7

  
  התחייבויות פיננסיות

  
  .בוטלה או פקעה, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר ההתחייבות סולקה

  
כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים 

נוי מטופלים ההחלפה או השי, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מהותית
ההפרש בין העלות הפנקסנית . כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה

במידה וההחלפה או השינוי אינם . ל נזקפת לדוח רווח והפסד"של שתי ההתחייבויות הנ
הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא מוכר רווח או הפסד , מהותיים
  .מההחלפה

  
  ית מכר שהוענקה לבעלי מניות המיעוטאופצי  .8

  
החברה העניקה לבעלי מניות המיעוט אופציות מכר למכור את כל החזקותיהם בחברה   

החברה הכירה בהתחייבות פיננסית הנמדדת על בסיס . מאוחדת במשך תקופה מסויימת
זכויות המיעוט המדווחות . אומדן הערך הנוכחי של התמורה בעת מימוש אופציית המכר

  .להלן' ג5גם באור ראה , דוחות הכספיים סווגו ביום ההענקה להתחייבות פיננסיתב
  
  ירידת ערך נכסים פיננסיים  .ח

  
הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת ירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצה של נכסים 

  .פיננסיים
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  ומוניטיןצירופי עסקים   .ט
  

בשיטה זו מזוהים הנכסים . IFRS 3-צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה בהתאם ל
וכל זכויות המיעוט , וההתחייבויות של העסק הנרכש בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה

  .נטו של פריטים אלו, בישות הנרכשת מוצגות לפי חלק המיעוט בשווי ההוגן
  

של עלות הרכישה לנכסים והתחייבויות שנרכשו במסגרת צירוף בוצע יחוס זמני במקרים בהם 
 שווי הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ניתנים להתאמה עד שנים עשר חודשים ממועד ,עסקים
  . הרכישה

  
נמדד לראשונה כהפרש בין עלות הרכישה לבין חלק , מוניטין הנרכש במסגרת צירוף עסקים

ההתחייבויות המזוהות וההתחייבויות התלויות , היםהקבוצה בשווי הוגן נטו של הנכסים המזו
לאחר ההכרה הראשונית נמדד המוניטין לפי עלות בניכוי הפסדים נצברים . של העסק הנרכש

המוניטין מוקצה , לצורך בחינת קיום ירידת ערך. המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי. מירידת ערך
  .לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה

  
  רכוש קבוע  .י

  
, בניכוי פחת שנצבר, פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות

בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם ואינם כוללים 
העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר שניתן להשתמש בהם רק . הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת

  .בהקשר למכונות וציוד
  

שכר עבודה ישיר ועלויות מימון , עלות נכסים שהוקמו באופן עצמאי כוללת את עלות החומרים
וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב באופן שיוכל לפעול 

  . קם הפריטבאופן שהתכוונה ההנהלה וכן עלויות פירוק ופינוי הפריטים ושיקום האתר בו ממו
  

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 
  :כדלקמן, השימושיים בנכס

  
  %בעיקר    %  
    

  15  כלי רכב
 7 6-15  ריהוט וציוד משרדי

 33 20-33   מחשבים וציוד היקפי
 לאורך תקופת השכירות10 10-33  שיפורים במושכר

  
לרבות תקופת ( השכירותרים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת שיפו

 או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של )האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה
   .שבהם הקצרלפי , נכסיםה
  

ערך השייר ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים 
, לגבי בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע. ולהבא-ם כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאןמטופלי

  .להלן' יבראה סעיף 
  

הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו 
 נכס נגרע מהספרים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות. הנכס נגרע

המחושב כהפרש בין התמורה נטו מהגריעה (רווח או הפסד מגריעת הנכס . מהשימוש בנכס
  .נכלל בדוח רווח והפסד בתקופה בה נגרע הנכס) והעלות המופחתת בספרים
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  נכסים בלתי מוחשיים  .יא
  

הכרה הראשונית לפי העלות בתוספת נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ה
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן . עלויות רכישה ישירות

פי עלותם בניכוי -נכסים בלתי מוחשים מוצגים על, לאחר ההכרה הראשונית. במועד הרכישה
סים בלתי מוחשיים אשר עלויות בגין נכ. הפחתה מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו

  . נזקפות לדוח רווח והפסד בעת התהוותן, למעט עלויות פיתוח מהוונות, פותחו באופן פנימי
  

הנכסים מופחתים על פני . לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים מוגדר, פי הערכת ההנהלה-על
סימנים אורך החיים הכלכליים השימושיים שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים 

תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה בגין . המצביעים על כך שקיימת ירידת ערך בנכס בלתי מוחשי
שינוי באורך החיים . נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות אחת לשנה

השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס יטופלו 
הוצאות ההפחתה בגין . וידווחו כשינוי באומדן חשבונאי, תקופת או שיטת ההפחתהכשינוי 

  .נכסים בלתי מוחשיים עם אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפים לדוח רווח והפסד
  

  :אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הוא כדלקמן
  

  שנים   
     

 3-5  תוכנות מחשב
 5   בסיס לקוחות

  4   עבסיס מיד
  4   סימן מסחרי

  
  עלויות מחקר ופיתוח

  
נכס בלתי מוחשי הנובע מפרוייקט פיתוח . עלויות מחקר נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן

אם ניתן להוכיח את ההיתכנות הטכנולוגית של השלמת הנכס הבלתי , או מפיתוח עצמי מוכר
חברה להשלים את הנכס הבלתי את כוונת ה; מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה

את ; את היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו
את קיומם של המשאבים ; האופן בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות

פיננסיים ואחרים הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי והיכולת למדוד , טכניים, הנדרשים
  .באופן מהימן את ההוצאות בגינו במהלך פיתוחו

  
. פי העלות ומוצג בניכוי ההפחתה המצטברת ובניכוי ירידת ערך שהצטברה-הנכס נמדד על

הנכס מופחת לאורך התקופה . הפחתת הנכס מתחילה כאשר הפיתוח הושלם והנכס זמין לשימוש
מוכן לשימוש וטרם החלה במהלך התקופה בה הנכס אינו . בה צפויות מכירות מהנכס שפותח

  .נבחנת ירידת ערך בגינו מדי שנה, תקופת ההפחתה
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  עלויות פיתוח תוכנה
  

התוכנה ; הוצאות פיתוח תוכנה מהוונות אך ורק אם ניתן למדוד באופן מהימן את עלויות הפיתוח
ולקבוצה כוונה ,  כלכלית עתידית מהפיתוחצפויה הטבה; ישימה מבחינה טכנית ומסחרית

הוצאה שהוונה כוללת את עלות . ומקורות מספיקים להשלים את הפיתוח ולהשתמש בתוכנה
שכר עבודה ישיר והוצאות תקורה שניתן לייחסן ישירות להכנת הנכס לשימושו , החומרים
  .הוצאות פיתוח אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. המיועד

  
  . פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברוהוצאות

  
  תוכנות  

  
תוכנות המהוות חלק . נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות

מסווגות כרכוש , אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, אינטגרלי מחומרה
ות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת רשיונ, לעומת זאת. קבוע

הפחת בגין התוכנות נזקף לרווח והפסד לפי שיטת . מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים, לחומרה
  .  שנים5- ל3הקו הישר על פני אומדן תקופת אורך החיים השימושיים בנכס שהינו בין 

  
  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .יב

  
וחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך בשווי הפנקסני של נכסים לא פיננסיים כאשר החברה ב

ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהשווי הפנקסני אינו 
ההשבה -במקרים בהם השווי הפנקסני של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר. השבה-בר

ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר -השווי בר. ההשבה שלהם- לשווי ברמופחתים הנכסים, שלהם
בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור . נטו ושווי שימוש, המכירה

בגין נכס שאינו מייצר תזרימי . ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס
  . עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכסהשבה-מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

  
  .הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד לסעיף הוצאות אחרות

  
  :הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים

  
  מוניטין  .1

  
או לעיתים ,  בדצמבר31אחת לשנה ביום , החברה בוחנת את המוניטין לצורך ירידת ערך

  .קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך
  

ההשבה של יחידה מניבת מזומנים -ירידת ערך נקבעת בגין מוניטין על ידי בחינת סכום בר
השבה -כאשר סכום בר. שאליה מתייחס המוניטין) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(

נמוך מהשווי הפנקסני ) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(מזומנים של יחידה מניבת 
שאליה הוקצה ) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(של יחידה מניבת מזומנים 

  .הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים. מוכר הפסד מירידת ערך, המוניטין
  
  עלויות פיתוח שהוונו בתקופת הפיתוח/ נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר   .2

  
או לעתים קרובות יותר אם ,  בדצמבר31הבחינה לירידת ערך נעשית אחת לשנה ביום 

  .אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך
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  מסים על ההכנסה  .גי

  
תוצאות המס בגין . ווח והפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחיםמסים על ההכנסה בדוח ר

למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים , מסים שוטפים או נדחים נזקפות לדוח רווח והפסד
  .במקרים אלה השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס בהון העצמי, ישירות להון העצמי

  
  מסים שוטפים  .1

  
 נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חבות בגין מסים שוטפים
וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס , עד לתאריך המאזן, חקיקתם הושלמה למעשה
  .לתשלום בגין שנים קודמות

  
  מסים נדחים  .2

  
 לבין הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

  . למעט מספר מצומצם של חריגים, ים בחשבון לצורכי מסהסכומים המובא
  

יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו 
בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם ,  או להון העצמילדוח רווח והפסד

סד מבטא את סכום המסים הנדחים בדוח רווח והפ. הושלמה למעשה עד לתאריך המאזן
  . הדוחבתקופתל "השינויים ביתרות הנ

  
 בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 
כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה , ההשקעות בחברות מוחזקות

על ידי  לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים ,כמו כן. בעתיד הנראה לעין
או , מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, חברות מוחזקות כדיבידנדים

  .בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת
  

נזקפים אף הם לסעיף , מסים נדחים המיוחסים לפריטים הנזקפים ישירות להון העצמי
  .המתייחס בהון העצמי

  
חים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים במאזן כנכסים בלתי שוטפים נכסי מסים נד

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית בת . בהתאמה, והתחייבויות לזמן ארוך
אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטף והמסים הנדחים 

  .מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס
  

  יבויות בשל הטבות לעובדיםהתחי  .יד
  

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי . בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה  
  .הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות הפקדה מוגדרות וכן כתוכניות הטבה מוגדרות

  
  הטבות לעובדים לזמן קצר  .1

  
הבראה והפקדות לביטוח , מחלה,  חופשהימי, הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות

התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית . לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים
מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת , להשתתפות ברווחים

ן לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימ
  .את הסכום
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  הטבות לאחר פרישה  .2
  

. הקבוצה מפעילה תוכנית הטבות מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין
הפיצויים מחושבים . לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם

  .לפי השכר החודשי האחרון של העובד במועד סיום העסקתו מוכפל במספר שנות עבודתו
  

ן התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף החברה מפקידה כספים בגי
  ). נכסי התוכנית-להלן (בקרנות פנסיה וחברות ביטוח 

  
  . עלות תשלום הפיצויים נקבעת לפי שיטת שווי אקטוארי צפוי של יחידת הזכאות החזויה

  
הקבוצה מכירה . "ת הרצועהשיט"הרווחים או ההפסדים האקטואריים מוכרים בהתאם ל

העולה על , ק בסכום הרווחים או ההפסדים האקטואריים נטו שנדחו בתקופות קודמותר
  : מהגבוה מבין10%

  
  או;הערך הנוכחי של המחוייבות בגין הטבות מוגדרות לעובדים לתחילת התקופה •
 .הערך הנוכחי של נכסי התוכנית לתחילת התקופה •

  
  בנפרד לגבי כל תוכניתהסכום שיוכר בדוח רווח והפסד בתקופה יהיה הסכום האמור
  .מחולק בממוצע של יתרת שנות העבודה הצפויות של העובדים

  
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת במאזן מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות 

נכסים הנובעים מחישוב זה מוגבלים . ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית
ת בתוספת השווי הנוכחי של כספים זמינים והפחתות בסכומים לעלות מתן שירותים קודמ
  .עתידיים שיופקדו בתוכנית

  
  ותהכרה בהכנס  .וט

  
צפוי שההטבות הכלכליות , הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן

ת למדידה באופן הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנו
הנחות , ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות. מהימן

  . כמות והחזרות
  

או להקמת מודולים הקשורים למערכות אלו ואשר על פי /הכנסות הקשורות להקמת תוכנת שכר ו
או /הכנסות בגין הקמות ו. מוכרות בתום השלמת ההקמה, רוב הינם לטווח קצר של מספר חודשים

פרוייקטים אשר משך ביצוען עולה על שנה מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה לתאריך 
  .המאזן

  
הכנסות מעסקאות מכירות באשראי הכוללות עסקת מימון נרשמות בערכן הנוכחי כך שההפרש בין 

הכנסות מימון תוך השווי ההוגן של העסקה לסכום הנקוב של התמורה מוכר בדוח רווח והפסד כ
  .שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית

  
להלן הוראות ספציפיות בדבר הכרה בהכנסות של הקבוצה הנדרשות להתקיים על מנת להכיר 

  :בהכנסה
  

  )לרבות דמי ניהול(הכנסות ממתן שירותים 
  

 ,פי שיטה זו-על. הכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה בתאריך המאזן
במקרה שתוצאת החוזה אינה ניתנת . ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים

  .ההכנסה מוכרת רק במידה שניתן להשיב את ההוצאות שהתהוו, למדידה באופן מהימן
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  הכנסות מעסקאות תוכנה
  

, שדרוגים, התקנה, הטמעה, תוכנה: כגון(רובת רכיבים עסקאות תוכנה מהוות הסכמי מכירה מ
אם "לרבות אלו המסופקים על בסיס , החברה בוחנת את רכיבי העסקה). ב"ייעוץ וכיו, הדרכה, תמיכה

  .בכדי לקבוע האם הרכיבים ניתנים לזיהוי נפרד, "וכאשר יהיו זמינים
  

העברת הסיכונים והתשואות החברה מכירה בהכנסה ממכירת סחורות בעסקאות תוכנה רק לאחר 
כאשר תנאי הכרחי אך לא מספק הינו תנאי , המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על הסחורה לקונה

. מתן זכות שימוש או הרשאה לשכפול עותקים קיימים, אלקטרוני, בין באופן פיזי, מסירת התוכנה
אותיהן ניתנות אשר תוצ, החברה מכירה בהכנסות הקשורות להספקת שירותים מעסקאות תוכנה

במידה והשירותים . בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה לתאריך המאזן, לאמידה באופן מהימן
ההכנסה מוכרת בשיטת , על פני תקופה מוגדרת, שאינו ניתן לקביעה, מבוצעים על ידי מספר פעולות

 אלא אם קיימות ראיות לכך ששיטה אחרת משקפת בצורה, הקו הישר על פני התקופה המוגדרת
  .הטובה ביותר את שלב ההשלמה

  
  הכנסות מתמלוגים

  
  .הכנסות מתמלוגים מוכרות על בסיס צבירה בהתאם למהות ההסכם ותנאיו

  
  הסכמי מכירה בעלי מספר רכיבים

  
, הכוללים מספר רכיבים כגון מכשיר, שאין בהם זכות החזרה כללית, הכנסה מהסכמי מכירה

שבונאיות נפרדות ומוכרת בנפרד לגבי כל יחידה מפוצלת ליחידות ח, והסכמי תמיכה, שירות
, בנוסף. קיים לו ערך בנפרד ללקוח, רכיב מהווה יחידה חשבונאית נפרדת אם ורק אם. חשבונאית

קיימות ראיות מהימנות ואובייקטיביות לשווי ההוגן של כל הרכיבים בהסכם או לשווי ההוגן של 
 חשבונאית עקב אי עמידה בתנאים שפורטו רכיבים שלא פוצלו ליחידה. הרכיבים שטרם סופקו

ההכרה בהכנסה מהיחידות החשבונאיות השונות . לעיל מקובצים יחדיו ליחידה חשבונאית אחת
מוכרת כאשר התקיימו התנאים להכרה בהכנסה מהרכיבים הכלולים באותה יחידה חשבונאית 

  .יתרת הרכיבים בחוזהורק עד לגובה התמורה שאינה מותנית בהשלמה או ביצוע , בהתאם לסוגם
  

  הנחות ללקוחות  
  

  .הנחות שוטפות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם הענקתן ונזקפות לסעיף מכירות
  

, הנחות הניתנות ללקוחות בתום השנה אשר לגביהן לא מחויב הלקוח לעמוד ביעדים מסוימים
  .בהנחות האמורותנכללות בדוחות הכספיים עם ביצוע המכירות היחסיות המזכות את הלקוח 

  
כגון עמידה בהיקף , הנחות ללקוחות שהזכות בקבלתן מותנית בעמידת הלקוח ביעדים מסוימים

, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד, מינימלי) כמותי או כספי(רכישות שנתי 
בהתאם להיקף הרכישות שביצע הלקוח בתקופה , באופן יחסי, נכללות בדוחות הכספיים

וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו וניתן , מדווחת המקדמות אותו לקראת העמידה ביעדיםה
על נסיון העבר , בין היתר, אומדן העמידה ביעדים מבוסס. לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר

ומערכות היחסים של החברה עם הלקוחות ועל היקף הרכישות החזוי של הלקוחות ביתרת 
  .התקופה
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  רווח למניה  .זט
  

ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר . הרווח למניה מחושב לפי מספר המניות הרגילות
ניירות ערך המירים כדוגמת אגרות (קיימות בפועל במהלך התקופה ומניות רגילות פוטנציאליות 

נכללות רק בחישוב הרווח המדולל למניה במידה ) דיםכתבי אופציה ואופציות לעוב, חוב להמרה
שהשפעתן מדללת את הרווח למניה על ידי כך שהמרתן מקטינה את הרווח למניה או מגדילה את 

ניירות ערך המירים שהומרו במהלך התקופה נכללים , בנוסף. ההפסד למניה מפעילויות נמשכות
חלקה . ועד נכללים ברווח הבסיסי למניהומאותו מ, ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה

של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות 
  .מוכפל במספר המניות שבידי החברה

  
   חדשים בתקופה שלפני יישומםIFRSגילוי לתקני   .זי

  
1.  8 IFRS -מגזרים תפעוליים   

  
8 IFRS)  14 תפעוליים ומחליף את דן במגזרים)  התקן-להלן IAS . התקן יחול על חברות

למסחר בבורסה כלשהי , או נמצאים בתהליך רישום, אשר ניירות הערך שלהן רשומים
התקן ייושם לגבי הדוחות הכספיים השנתיים לתקופות המתחילות לאחר . לניירות ערך

בדרך , שמו למפרעהוראות התקן ייו. ניתן לאמץ את התקן ביישום מוקדם. 2009, בינואר 1
  .פי הוראותיו אינו זמין ואין זה מעשי לאתרו-אלא אם המידע הנדרש על, של הצגה מחדש

  
 בדיווח על הביצוע הכספי של המגזרים "גישת ההנהלה"התקן קובע כי ישות תאמץ את 

המידע המגזרי יהיה המידע שההנהלה משתמשת בו באופן פנימי לצורך . התפעוליים
  .זרי ולצורך החלטותיה על דרך הקצאת המקורות למגזרים התפעולייםהערכת הביצוע המג

  
או מקבוצת (יינתן מידע בדבר ההכנסות הנובעות ממוצרי הישות או משירותיה , כמו כן

המדינות מהן נובעות ההכנסות או הנכסים וכן לקוחות עיקריים , )מוצרים ושירותים דומים
  . ע זה לצורך החלטותיה התפעוליותוזאת מבלי להתחשב באם ההנהלה משתמשת במיד

  
אינה צפויה להיות , השפעת התקן החדש על הצגת הבאור המגזרי כיום, להערכת החברה

  .מהותית
  
2.   1IAS) הצגת דוחות כספיים-) מתוקן   

  
 ובו "דוח על הכנסה כוללת" -נפרד , נדרש להציג גם דוח נוסף, IAS 1-בהתאם לתיקון ל

כל הפריטים אשר נזקפו בתקופת , נקי הנלקח מדוח רווח והפסדמלבד סכום הרווח ה, יוצגו
הדיווח ישירות להון העצמי ושאינם נובעים מעסקאות עם בעלי המניות כבעלי מניות 

, כגון התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ, )הכנסה כוללת אחרת(
התאמות לקרן הערכה , למכירההתאמות שווי הוגן לנכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 

מחדש של רכוש קבוע וכדומה וכן השפעת המס של פריטים אלה שנזקפה אף היא ישירות 
ניתן להציג את , לחילופין. תוך ייחוס מתאים בין החברה לבין זכויות המיעוט, להון העצמי

דוח "פריטי ההכנסה הכוללת האחרת יחד עם פריטי דוח רווח והפסד בדוח אחד שיקרא 
תוך ייחוס מתאים בין החברה לבין ,  שיבוא במקום דוח רווח והפסד"על הכנסה כוללת
אשר נובעים מעסקאות עם בעלי , רק הפריטים שנזקפו להון העצמי. זכויות המיעוט

יוצגו בדוח על השינויים ) חלוקת דיבידנד וכדומה, כגון הנפקות הון(המניות כבעלי מניות 
תוך ייחוס , כום שתועבר מהדוח על ההכנסה הכוללתכמו גם שורת הסי, בהון העצמי

  . מתאים בין החברה לבין זכויות המיעוט
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

קובע התיקון שבמקרים של שינוי מספרי השוואה כתוצאה משינוי במדיניות , כמו כן
ג מאזן גם לתחילת יש להצי, הצגה מחדש או סיווג מחדש, חשבונאית המיושם למפרע

  .התקופה של מספרי ההשוואה לגביהם בוצע השינוי
  

,  בינואר1 יחול לגבי הדוחות הכספיים השנתיים לתקופות המתחילות ביום IAS 1-התיקון ל
  .אימוץ מוקדם אפשרי. תוך הצגה מחדש לגבי מספרי השוואה, 2009

  
  .אמור בדוחות הכספיים תחייב את החברה במתן הגילוי הנדרש כIAS 1-השפעת התיקון ל

  
3.  3IFRS ) מתוקן (-27 - צירופי עסקים וIAS ) דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים-) מתוקן   

  
IFRS 3המתוקן ו - IAS 27 ייושמו לגבי הדוחות הכספיים )  התקנים-להלן ( המתוקן

יישום מוקדם של שני התקנים . 2010,  בינואר1השנתיים לתקופות המתחילות ביום 
  .  2008,  בינואר1 יחדיו החל מהדוחות הכספיים השנתיים לתקופות המתחילות ביום אפשרי

  
  :להלן עיקרי השינויים הצפויים לחול בעקבות יישום התקנים

  
בניגוד לשאר הנכסים וההתחייבויות המזוהים של ,  כי מוניטיןIFRS 3כיום קובע   -

הרוכשת בשווי ההוגן יימדד כעודף עלות הרכישה על חלק החברה , החברה הנרכשת
ניתן לבחור לגבי כל , על פי התקנים. נטו במועד הרכישה, של הנכסים המזוהים

למדוד את המוניטין על בסיס מלוא שוויו ההוגן ולא רק , עסקת צירוף עסקים בנפרד
  . לפי החלק הנרכש

 ההוגן כאשר שינויים בשווי התמורה תלויה בצירופי עסקים תימדד בהתאם לשוויי  -
שאינם מהווים התאמות בתקופת המדידה לעלות , גן של התמורה התלויהההו

התמורה התלויה תיחשב , בדרך כלל. לא יוכרו במקביל כהתאמת המוניטין, הרכישה
 .  המוצג בשווי הוגן עם שינויים בו לרווח והפסדIAS 39נגזר פיננסי בתחולת 

רו ברווח והפסד עם עלויות רכישה ישירות המיוחסות לעסקת צירוף העסקים יוכ  -
, כאשר הדרישה עד כה לזקוף אותן כחלק מתמורת עלות צירוף העסקים, התהוותן
  .בוטלה

, תטופל כעסקה במישור ההוני, בין אם מכירה ובין אם רכישה, עסקה עם המיעוט  -
 .בהתאמה, ולכן לא תביא להכרה ברווח או הפסד או תשפיע על סכום המוניטין

יוקצו בין ,  מביאים לגרעון בהון העצמי של החברה הבתגם אם, הפסדי חברה בת  -
גם אם המיעוט אינו ערב או שאין לו מחוייבות , החברה האם לבין זכויות המיעוט

 .חוזית לתמוך בחברה הבת או לבצע השקעה נוספת
תשוערך לשווי הוגן , אם קיימת, יתרת ההחזקה, במועד אובדן השליטה בחברה הבת  -

 . מימוש ושווי הוגן זה יהווה בסיס לעלותה לצורך טיפול עוקבכנגד רווח והפסד מה
  

 .התקנים יושמו באופן של מכאן ולהבא וישפיעו על רכישות עתידיות ועסקאות עם המיעוט
  

4.   2IFRS) תשלום מבוסס מניות-) מתוקן   
  

הגדרת תנאי הבשלה תכלול רק תנאי , ) התקן המתוקן-להלן (המתוקן IFRS 2 -בהתאם ל
בין על ידי , וכן סילוק הענקה הכוללת תנאים שאינם תנאי הבשלה,  ותנאי ביצועשירות

. יטופלו בדרך של האצת ההבשלה ולא בדרך של חילוט, החברה ובין על ידי הצד שכנגד
. 2009,  בינואר1התקן ייושם למפרע לגבי הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 

  . יישום מוקדם אפשרי
  

,  לתקן המתוקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי,להערכת החברה
  .תוצאות פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

5.  13IFRIC  -הטבות קנייה ותמריצי לקוחות   
  

IFRIC 13)  יום חלה על הדוחות הכספיים השנתיים לתקופות המתחילות ב)  ההבהרה-להלן
יישום . תוך יישום למפרע במספרי השוואה לתקופות קודמות,  או לאחר מכן2008,  ביולי1

, כגון נקודות מועדון(הבהרה זו חלה לגבי הטבות קנייה ותמריצים ללקוח . מוקדם אפשרי
אשר החברה מעניקה כחלק מעסקת המכירה כדי לעודד את , )שוברי קנייה, נקודות זכות

הלקוח יכול לממש בעתיד את , בכפוף לקיום תנאים מזכים. ידיתהלקוח לבצע קנייה עת
  . מוצר או שירות, או בהנחה, ההטבה ולקבל בחינם

  
בהבהרה נקבע כי הטבות קנייה ותמריצי לקוחות שהוענקו ללקוח מטופלים כמרכיב נפרד 

סך תמורת המכירה תוקצה בין התמריץ שניתן . מעסקת המכירה אשר בגינה הם הוענקו
הסכום המיוחס לתמריץ ). כגון המוצר או השירות העיקרי(שאר מרכיבי המכירה לבין 

  . שהינו הסכום שניתן היה לקבל ממכירת התמריץ בנפרד, ייקבע בהתאם לשוויו ההוגן
  

. הסכום שיוחס לתמריץ נדחה עד למימושו, במידה והחברה היא זו שמעניקה את התמריץ
ענקו נקבע בהתאם לשיעור התמריצים הסכום המוכר כהכנסה בגין התמריצים שהו

במידה וצד שלישי הוא . שמומשו בתקופה ביחס לסך התמריצים הצפויים להיות ממומשים
על החברה המוכרת לקבוע האם היא פועלת כספק עיקרי בעסקה , זה שמעניק את התמריץ

ת או שהיא פועלת כסוכנת או מתווכ, ולפיכך תכיר בהכנסה בגין התמריץ על בסיס ברוטו
התמורה בגין התמריץ (עבור הצד השלישי ולפיכך תכיר בהכנסה בגין התמריץ על בסיס נטו 

  ).בניכוי עלות הספקת התמריץ
  

, אימוץ ההבהרה החדשה אינו צפוי להשפיע מהותית על מצבה הכספי, להערכת החברה
  . תוצאות פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה

  
  

  עונתיות  -: 3באור 
  

נוכחות ומשאבי אנוש קיימת מגמת עונתיות קלה בשירותים אותם , תן שירותי שכרבתחום פעילות מ  
עונתיות זו באה לידי ביטוי בעלייה בהיקף שירותי השכר הניתנים במהלך הרבעון הראשון . מעניקה החברה

במהלך רבעון זה קיים ביקוש לשירותים נוספים מעבר לשירותים השוטפים הניתנים על ידי . של השנה
השירותים הנוספים הינם שירותים המכילים מידע אודות שנת העבודה . ה ללקוחותיה במהלך השנההחבר

הרבעון הרביעי מושפע מהעונתיות , בנוסף. שהסתיימה והדרושים לצרכים פנימיים וחיצוניים של הלקוחות
ה באופיים  והמתאפיינת בעלייה בהיקף המכירות שמקורTrend Microהקיימת במכירות מוצרי האבטחה של 

  .של ארגונים לדחות את תקציבי הרכש שלהם לסוף שנה
  
  

  מידע בדבר מגזרים עסקיים  -: 4באור 
  

  :תחומי פעילות הקבוצה
  

הינו תחום פעילותה העיקרי של החברה ומתבצע באמצעות -  נוכחות ומשאבי אנוש, שירותי שכר
  .מערכת אינטגרטיבית לניהול המשאב האנושי

     
  .מסים ודיני עבודה, מתן שירותי מידע עסקי בתחומי השכר -  קישירותי מידע עס

     
 ופתרונות שיווק מוצרי תוכנה

  תשתית
 ומתן פתרונות תשתית למערכותשיווק ומכירת מוצרי תוכנה -

  מחשב
  

  .החברה משווקת את מוצריה בארץ בלבד
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  )המשך (מידע בדבר מגזרים עסקיים  -: 4באור 
 

    
  ו ביום החודשים שהסתיימ3-ל

  2008 במרס 31

    

  שירותי 
נוכחות, שכר

ומשאבי 
  אנוש

שירותי 
 מידע עסקי

שיווק 
מוצרי 
 תוכנה

ופתרונות 
 כ"סה  תשתית

  בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש    
               

  57,900   21,288   2,644   33,968    הכנסות המגזר
               

  14,336   978   713   12,645    תוצאות המגזר
               
  )329(             וצאות שלא הוקצו למגזריםה

         
  14,007             רווח תפעולי

 
 

    
   החודשים שהסתיימו ביום3-ל

   *)2007 במרס 31

    

  שירותי 
נוכחות, שכר

ומשאבי 
  אנוש

שירותי 
 מידע עסקי

שיווק 
מוצרי 
 תוכנה

ופתרונות 
 כ"סה  תשתית

  בלתי מבוקר    
  ח"אלפי ש    
                  

  35,027   1,959   2,234   30,834    ת המגזרהכנסו
               

  11,279   )131(   520   10,890    תוצאות המגזר
               

  )254(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים
         

  11,025             רווח תפעולי
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

   *)2007 בדצמבר 31

    

  שירותי 
נוכחות, שכר

ומשאבי 
  אנוש

ותי שיר
 מידע עסקי

שיווק 
מוצרי 
 תוכנה

ופתרונות 
 כ"סה  תשתית

  מבוקר    
  ח"אלפי ש    
               

  135,399   12,269   9,552   113,578    הכנסות המגזר
               

  39,943   3,406   2,249   34,288    תוצאות המגזר
               

  )1,381(             הוצאות שלא הוקצו למגזרים
         

  38,562             ולירווח תפע
  .סווג מחדש  *)
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  ארועים מהותיים בתקופת הדוח  -: 5באור 
  

 26-למניות החברה תמורת סך של כ) 4סדרה ( כתבי אופציה 5,000 מומשו 2008,  בפברואר4ביום   .א
  .ח"אלפי ש

  
 כתבי אופציה שהקצתה החברה בהקצאה פרטית לידי נאמן 50,000 מומשו 2008,  במרס31ביום   

נכון . ח לכל כתב אופציה" ש1שניים מעובדי החברה בתמורה לתוספת מימוש בסך של עבור 
  .כאמור לעיל,  כתבי האופציה שהוקצו לעובדי החברה150,000לתאריך המאזן מומשו כל 

  
 2008,  בפברואר27 פירסמה החברה ביום 2008,  בינואר13על פי החלטת הדירקטוריון מיום   .ב

 הופסק המסחר של 2008,  במרס4ביום ). 'סדרה ב(גרות החוב תשקיף לרישום למסחר של א
 הן נסחרות בבורסה לניירות ערך 2008,  במרס6ברצף מוסדיים והחל מיום ) 'סדרה ב(אגרות החוב 

  .אביב-בתל
  

 29לאחר שביום , )!WE -להלן  (.We! Ltd- הושלמה רכישת השליטה ב2008,  בינואר10ביום   .ג
 מהון המניות ומזכויות ההצבעה בה 80%חברה בהסכם לרכישת  התקשרה ה2007, בנובמבר

  ).הסכם הרכישה,  החברה הנרכשת-להלן (בדילול מלא 
אינטגרציה : הכוללים, פיתוח והקמת פתרונות למערכת מחשב, החברה הנרכשת עוסקת בתכנון  

  .פיתוח פתרונות תוכנה ומתן פתרונות אבטחת מידע, של מערכות ותשתיות מחשבים
, שילמה החברה למוכרים, בדילול מלא,  מהון המניות של החברה הנרכשת80%רה לרכישת בתמו  

  .ח" אלפי ש24,400סך כולל של , במועד השלמת העסקה
  

במועד השלמת העסקה נכנס לתוקף הסכם בעלי המניות בין החברה לבין חמישה מנהלים בחברה   
 מהון 20%-ב,  במועד השלמת העסקה,שיחזיקו במצטבר, )בעלי המניות הנותרים: להלן(הנרכשת 

  ).הסכם בעלי המניות: להלן(המניות של החברה הנרכשת בדילול מלא 
הסכם בעלי המניות קובע הסדרים בין החברה לבין בעלי המניות הנותרים לעניין זכויות   

אופן ניהול החברה הנרכשת ובכלל זה מנגנון של זכות סירוב ראשונה על , והתחייבויות הצדדים
זכות הצטרפות של בעלי המניות הנותרים למקרה של מכירת מניות החברה , ירת מניותמכ

  . במקרה של מכירת מניות החברה הנרכשתBring Alongהנרכשת על ידי החברה ומנגנון 
למכור , (PUT)במסגרת הסכם בעלי המניות ניתנה לבעלי המניות הנותרים אופציית מכר , כמו כן  

בתמורה שנקבעה בהתאם לנוסחה , 2011במהלך שנת , רה הנרכשתלחברה את החזקותיהם בחב
שפורטה בהסכם בעלי המניות ואשר לא תפחת מהשווי המשתקף לחברה הנרכשת לפי הסכם 

 לחייב כל אחד מבעלי (CALL)לחברה ניתנה אופציית רכש , בנוסף). התמורה המינימלית(הרכישה 
בתמורה שנקבעה , 2011במהלך שנת , כשתהמניות הנותרים למכור לה את מניותיו בחברה הנר

  .בהתאם לנוסחה שפורטה בהסכם בעלי המניות ואשר לא תפחת מהתמורה המינימלית כאמור
במועד השלמת העסקה החברה הנרכשת התקשרה בהסכמי ניהול עם כל אחד מבעלי , בנוסף  

כשת וזאת המניות הנותרים לפיהם בעלי המניות הנותרים ימשיכו לשמש כמנהלים בחברה הנר
  .בתנאים שנקבעו בהסכמי הניהול כאמור

  
נכון ליום אישור הדוחות הכספיים טרם הושלמה הקצאת עלות צירוף העסקים וטרם נמדדו   

  .שוויין ההוגן של אופציות המכר והרכש שהוענקו במסגרת הסכם הרכישה
  

ולהתחייבויות  קבעה החברה באופן ארעי את השווי ההוגן שיש לייחס לנכסים 3IFRS-בהתאם ל  
 כמו כן הכירה החברה בהתחייבות פיננסית בגובה ערכה הנוכחי .הניתנים לזיהוי בחברה הנרכשת

לם ו זאת בהתבסס על הסכום שש,של התמורה שתשולם בעת מימוש אופציות המכר למיעוט
  .ברכישה
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  )המשך (ארועים מהותיים בתקופת הדוח  -: 5באור 
  

קסני של הנכסים וההתחייבויות בחברה הנרכשת למועד הרכישה עודף השווי ההוגן על ערכם הפנ
  :יוחס באופן ארעי כדלקמן

  
   ח"אלפי ש    
        

  ) שנים5הפחתה על פני (  9,285    נכסים בלתי מוחשים
    )2,321(    מסים נדחים

    23,080    מוניטין
    )5,195(    מיעוטלמכר  תיאופצי

        
רכים ארעיים אלה כתוצאה מהשלמת הטיפול החשבונאי החברה תכיר בתיאומים כלשהם לע  

  :הראשוני
  

  גםו;  חודשים ממועד הרכישה12אם התבררו בתוך   .1
  
  :לפיכך, החל ממועד הרכישה  .2
  

שהוכרו או שתואמו כתוצאה , התחייבות ניתנים לזיהוי, הערך בספרים של נכס  )א
וגן שלהם למועד יחושבו כאילו השווי הה, מהשלמת הטיפול החשבונאי הראשוני

  .הרכישה הוכר מאותו מועד
  
בסכום השווה לתיאום השווי ההוגן , מוניטין שהוכר יותאם החל ממועד הרכישה  )ב

  .במועד הרכישה של הנכס או ההתחייבות הניתנים לזיהוי שהוכרו או שתואמו
  
מידע השוואתי המוצג לתקופות שהסתיימו לפני שהושלם הטיפול החשבונאי   )ג

יש להציגו כאילו הטיפול החשבונאי הראשוני הושלם במועד , צירוףהראשוני ב
  .הרכישה

  
למעט הפחתת (ח לרווח הנקי המאוחד " אלפי ש1,200תרמה החברה הנרכשת , החל ממועד הרכישה

  ).עודפי עלות
  
 החליט דירקטוריון החברה לאשר ביצוע חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי 2008,  במרס18ביום   .ד

.  מההון המונפק והנפרע של החברה40%ח המהווים " אלפי ש9,067ה בסך של מניות החבר
  .2008,  באפריל15הדיבידנד האמור שולם ביום 
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  IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 6באור 
 

יים הביניים הראשונים של דוחות כספיים ביניים אלו הינם הדוחות הכספ', ג1כפי שמתואר בבאור 
 ולפיכך מועד המעבר 2008 בשנת IFRSהחברה אימצה לראשונה את תקני . IFRSהחברה לפי תקני 
החברה ערכה מאזן פתיחה למועד המעבר שממנו החל . 2007,  בינואר1 הינו IFRSלדיווח לפי תקני 
  .IFRSהדיווח לפי תקני 

  
. יה הכספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראלערכה החברה את דוחות, IFRSלפני אימוץ תקני 

 30הדוחות הכספיים ביניים האחרונים של החברה לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל נערכו ליום 
הדוחות הכספיים .  ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך2007, בספטמבר

  . ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2008,  בדצמבר31 יהיו ליום IFRSהשנתיים הראשונים לפי תקני 
  

החברה מציגה את ההתאמות הבאות בין דיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל , בהתאם לכך
 2007,  בדצמבר31ליום , )IFRSמועד המעבר לדיווח לפי  (2007,  בינואר1 ליום IFRSלדיווח לפי תקני 

 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו 2007, מרס ב31ולשנה שהסתיימה באותו תאריך וליום 
  .תאריך

  
1 IFRS בדבר אימוץ לראשונה של תקני IFRSכי יישום תקני , באופן עקרוני,  קובעIFRS במאזן הפתיחה 

  ).מאז ומעולם(ייעשה למפרע , IFRSפי תקני -למועד המעבר לדיווח על
  

  י הקבוצה שאומצו על ידIFRSההקלות מיישום למפרע של תקני 
  
1 IFRSפי תקני - מתיר מספר נושאים לגביהם לא נדרש יישום למפרע עם המעבר לדיווח עלIFRS .

  :הקבוצה בחרה לאמץ את ההקלות הבאות
  

 הטבות לעובדים
 

וזקפה אותם , 2007,  בינואר1הקבוצה הכירה בכל הרווחים או ההפסדים האקטואריים נטו שנצברו ליום 
 .מיליתרת העודפים בהון העצ

  
  ייעוד מכשירים פיננסיים

  
 ניירות ערך סחירים לקבוצת נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 2007,  בינואר1החברה ייעדה ביום 

 ).מועד רכישת ההשקעה(דרך רווח והפסד אף על פי שייעוד כזה נדרש במועד ההכרה הראשוני בנכס 
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  )המשך (IFRSמקובלים בישראל לדיווח לפי תקני התאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות   -: 6באור 
  

  התאמות למאזנים  .א
  

 2007 בדצמבר 31 2007 במרס 31 2007 בינואר 1      

      
תקינה 
  ישראלית

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS   

  תקני 
IFRS  

תקינה 
  ישראלית

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS   

  תקני
 IFRS  

תקינה 
  ישראלית

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS   

  תקני
 IFRS  

  מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר      
  ח"אלפי ש  סעיף   
                         

                      נכסים שוטפים
                     

  113,873  -  113,873  21,263  -  21,263  17,458  -  17,458     מזומנים ושווי מזומנים
  2,432  -  2,432  904  -  904   786  -  786     השקעות בניירות ערך סחירים

  38,075  -  38,075  42,143  -  42,143  38,423  -  38,423     לקוחות
  1,846  )726(  2,572  1,787  )807(  2,594  1,853  )720(  2,573   1  חייבים ויתרות חובה

                      
    59,240  )720(  58,520  66,904  )807(  66,097  156,952  )726(  156,226  
                      

                      נכסים בלתי שוטפים
                       

  1,900  -  1,900  2,813  -  2,813  2,996  -  2,996     הלוואות
  7,474  -  7,474  6,613  -  6,613  6,944  -  6,944     נטו, רכוש קבוע

  55,674  -  55,674  54,942  -  54,942  54,942  -  54,942     מוניטין
  4,866  -  4,866  6,000  -  6,000  5,671  -  5,671     נטו, נכסים בלתי מוחשיים אחרים

  416  116  300  569  265  304  485  192  293  1  מסים נדחים
                      
    70,846  192  71,038  70,672  265  70,937  70,214  116  70,330  
                       
  226,556  )610(  227,166  137,034  )542(  137,576  129,558  )528(  130,086    כ נכסים"סה
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  )המשך (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 6באור 
  

 2007 בדצמבר 31 2007 במרס 31 2007 בינואר 1      

      
תקינה 
   ישראלית

השפעת 
המעבר 

 IFRSלתקני 
  תקני 
IFRS  

תקינה 
   ישראלית

השפעת 
המעבר 

 IFRSלתקני 
  תקני

 IFRS  
תקינה 
   ישראלית

השפעת 
המעבר 

 IFRSלתקני 
  תקני

 IFRS  
  מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר      
  ח"אלפי ש  סעיף   
                         

                     התחייבויות שוטפות
                       

  1,033  -  1,033  2,670  -  2,670  2,693  -  2,693     אשראי מתאגידים בנקאיים 
  10,494  -  10,494  10,286  -  10,286  10,331  -  10,331     חלויות שוטפות של אגרות חוב 

  6,537  -  6,537  5,801  -  5,801  3,652  -  3,652     שירותיםהתחייבויות לספקים ולנותני 
  29,306  -  29,306  28,063  -  28,063  30,209  -  30,209    זכאים ויתרות זכות
  -  -  -  8,584  -  8,584  -  -  -    דיבידנד שהוכרז
  7,037  -  7,037  5,607  -  5,607  5,296  -  5,296    הכנסות מראש

                       
     52,181  -  52,181  61,011  -  61,011  54,407  -  54,407  

                      התחייבויות לזמן ארוך
                      

  1,054  -  1,054  3,602  -  3,602  3,947  -  3,947      ומאחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים
  755  -  755  884  -  884  917  -  917     הכנסות מראש

  101,475  -  101,475  9,968  -  9,968  9,949  -  9,949     אגרות חוב
  -  -  -  3,582  3,582  -  2,023  2,023  -  2  כתבי אופציה

  913  )2,439(  3,352  973  )2,167(  3,140  993  )2,114(  3,107  3  נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  1,128  -  1,128  1,176  -  1,176  846  -  846    מסים נדחים

                       
    18,766  )91(  18,675  18,770  1,415  20,185  107,764  )2,439(  105,325  

                      הון עצמי
                      

  27,968  -  27,968  27,898  -  27,898  27,898  -  27,898    הון מניות מונפק
  123,398  271  123,127  ,123  -  123,017  123,017  -  123,017  2  פרמיה על מניות
  7,137  6,223  914  -  )934(  934  -  )934(  934  2  כתבי אופציה
  )90,603(  4,230  )94,833(  )94,021(  )1,337(  )92,684(  )91,119(  8,805  )99,924(    יתרת הפסד

  -  )9,067(  9,067  -  -  -  -  )8,584(  8,584  6  דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן
  )1,248(  -  )1,248(  )1,370(  -  )1,370(  )1,370(  -  )1,370(    הלוואות לעובדים לרכישת מניות החברה

  172  172  -  314  314  -  276  276  -  5  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות
                      
  66,824  1,829  64,995  55,838  )1,957(  57,795  58,702  )437(  59,139     כ הון עצמי"סה
                       
    130,086  )528(  129,558  137,576  )542(  137,034  227,166  )610(  226,556  
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  )המשך (IFRSין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני התאמה ב  -: 6באור 
  

  התאמות לדוחות רווח והפסד  .ב
  

      
חודשים שהסתיימו ביוםה 3-ל

 2007 במרס 31
  לשנה שהסתיימה ביום

 2007 בדצמבר 31

      
תקינה 
 ישראלית

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS   

  תקני
IFRS  

תקינה 
 ישראלית

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS   

  תקני
IFRS  

  מבוקר  בלתי מבוקר      
  ח"אלפי ש סעיף   
                  

135,399  -135,399 35,027   35,027     הכנסות
 74,328  )569( 74,897 18,420  )111( 18,531   3   עלות ההכנסות

                  
 61,071  569 60,502 16,607  111 16,496      רווח גולמי

                  
  6,885  )42(  6,927  1,690  )8(  1,698   3   הוצאות מכירה ושיווק

 15,569  33 15,536  3,838  29  3,809   3   כלליותוהוצאות הנהלה 
  55  55  -   54  54  -   7   נטו, הוצאות אחרות

                  
 38,562  523 38,039 11,025  36 10,989      רווח מפעולות רגילות

                  
  2,445  2,445  -  455  455  -   4   הכנסות מימון
 14,553  7,999  6,554  2,617  2,098  519 2,3,4   הוצאות מימון

                  
      10,470 )1,607(  8,863  31,485 )5,031(  26,454 

  -    )55(  55  -  )54(  54   7   נטו, הוצאות אחרות
                  

  רווח לפני מסים על
   ההכנסה 

   
 10,416 )1,553(  8,863  

  
31,430 

  
)4,976(  

  
26,454 

  8,968  81  8,887  3,181  5  3,176   3   מסים על ההכנסה
                  

 17,486  )5,057( 22,543  5,682  )1,558(  7,240      רווח נקי 
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  )המשך (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 6באור 
  

  להתאמות לדוחות הכספייםבאורים   .ג
  

  מסים נדחים  .1
  

בסעיף חייבים מסים נדחים הוצגו בזמן קצר , בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  
 IAS 12י תקן חשבונאות בינלאומי על פ, IFRSעם המעבר  לדיווח לפי תקני  .ויתרות חובה

  .יתרות מסים נדחים מוצגות בהשקעות לזמן ארוך" מסים על ההכנסה "-
  
  כתבי אופציה  .2
  

 של המוסד הישראלי 22על פי הוראות תקן , בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  
 בסך  תמורה2007,  בינואר1הוצגה במסגרת ההון של החברה ליום , לתקינה בחשבונאות

ח אשר יוחסה לכתבי אופציה אשר תוספת המימוש שלהם צמודה למדד " אלפי ש934-של כ
  .המחירים לצרכן

  
כתבי אופציה , "הצגה: מכשירים פיננסיים "- IAS 32בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   

ולכן הוצגו , שכן תוספת המימוש בגינם אינה קבועה, אלו מהווים התחייבות פיננסית
 IASמדידת ההתחייבות הינה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי . תחייבויותבמסגרת הה

לפיכך כתבי האופציה מוצגים בשווי ההוגן בכל , "הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים "- 39
  .כאשר השינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד, תאריך מאזן

  
 התמורה בגין כתבי האופציה 2007, אר בינו1נכון ליום , IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני   

הוכרה כהתחייבות לזמן ארוך בסך של , שנכללה במסגרת ההון, ח" אלפי ש934-בסך של כ
ההפרש . המייצגת את השווי ההוגן של כתבי האופציה למועד המעבר, ח" אלפי ש2,023-כ

  .ח נזקף ליתרת הפסד" אלפי ש1,089-בסך של כ
  

טלה ההצמדה של תוספת המימוש למדד המחירים לצרכן  בו2007,  בדצמבר25החל מיום   
השינוי בשווי ההוגן . 2007,  בדצמבר31ולכן מויינו כתבי האופציה בחזרה להון העצמי ליום 

מועד ביטול , 2007,  בדצמבר25 ועד ליום 2007,  בינואר1של כתבי האופציה לתקופה מיום 
הוצאות המימון בדוח רווח והפסד ח נזקף לסעיף " אלפי ש5,218 של  בסך, ההצמדה למדד

. ח" אלפי ש7,137 - מסתכמים ב2007,  בדצמבר31כתבי האופציה ליום . IFRSלפי תקני 
בה הוצגו כתבי האופציה ( כתבי אופציה במהלך התקופה 20,000כתוצאה ממימוש , בנוסף

  .ח" אלפי ש84עודכנה הפרמיה על מניות בסך של , )במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך
  
  הטבות לעובדים   .3
  

-נמדדה ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  
מעביד על בסיס מכפלת מספר שנות העבודה במשכורת החודשית האחרונה של העובד 

והיעודות לפיצויים נמדדות " SHUT DOWN METHOD"-לכל תאריך מאזן על פי שיטת ה
  .הן לכל תאריך מאזןבהתאם לערכי הפדיון של
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  )המשך (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 6באור 
  

תוכנית הפיצויים של החברה , "הטבות עובד "- IAS 19בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   
-י עובדלכן נדרש להציג את ההתחייבות בשל סיום יחס, נחשבת כתוכנית הטבה מוגדרת

החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור . מעביד על בסיס אקטוארי
  .עזיבת עובדים וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום

  
לפי שיעורי הריבית , הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים  

וב לתקופת ההתחייבויות המתייחסות אשר מועד פרעונן קר, של אגרות חוב ממשלתיות
על פי . שכן לדעת החברה אין שוק עמוק לאגרות חוב קונצרניות בישראללפיצויי הפרישה 

החישוב האקטוארי צריך להיות מבוסס על שיעורי , IAS 19תקן חשבונאות בינלאומי 
קופת  קרוב לתןאשר מועד פרעונ, הריבית של אגרות חוב קונצרניות שקליות בדירוג גבוה

הנושא של ריבית ההיוון מצוי בבחינה ויתכן . ההתחייבויות המתייחסות לפיצויי הפרישה
אגרת נה זו המתבססת על יכי תתקבל לבסוף החלטה כי בישראל ריבית ההיוון הנאותה ה

 הנתונים שחושבו וכלולים בבאור ישתנו שכן , במידה ותתקבל החלטה כזו.ת קונצרניחוב
בוה יותר יקטין את ההתחייבות האקטוארית מחד ויגדיל את שימוש בריבית בשיעור ג

  . מאידךתהאקטואריות יוהוצאות המימון השוטפות בגין ההתחייבו
  

אקטואריים מהערכת התוכנית הינה שיטת ) בהפסדים(אחת החלופות לטיפול ברווחים   
חרה ב, IFRS 1על פי הוראות . החברה בחרה בשיטה זו. IAS 19לפי ) Corridor(הרצועה 

לפיה הכירה בסעיף העודפים בכל הרווחים או ההפסדים האקטואריים נטו , החברה בהקלה
  . 2007,  בינואר1ליום 

  
  הכנסות והוצאות מימון  .4

  
נטו בדוח , הוצגו הוצאות והכנסות מימון, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל

ן והכנסות מימון בדוח רווח  יש להציג בנפרד הוצאות מימוIFRSלפי תקני . רווח והפסד
  .והפסד

  
  תשלומים מבוססי מניות  .5

  
 - של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 24בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר 

בהטבה בגין , בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בו, הכירה החברה, "תשלום מבוסס מניות"
סולקות במכשירים הוניים הענקות לעובדים רק לגבי עסקאות תשלום מבוסס מניות המ

  .2006,  בינואר1 ואשר טרם הבשילו ליום 2005,  במרס15שבוצעו לאחר 
  

החברה מיישמת את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי , IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני 
2 IFRS -" הקובע כי גם לגבי הענקות של מכשירים הוניים כאמור , "תשלום מבוסס מניות

 1 ואשר טרם הבשילו ליום 2002,  בנובמבר7 אך לאחר 2005,  במרס15שבוצעו לפני 
  .יש לבצע מדידה כספית של ההטבה, 2007, בינואר
ח  כנגד " אלפי ש276- נזקף ליתרת ההפסד סך של כ2007,  בינואר1במאזן ליום , בהתאם

-שנכלל בהון של החברה בסך של כ" קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות"הגדלת סעיף 
במהלך שנת , בגין המכשירים ההוניים האמורים הכירה החברה, כמו כן. ח" אלפי ש276

. ח במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות" אלפי ש83-בהוצאות שכר נוספות בסך של כ, 2007
הנכלל בהון של החברה בסך של " קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות"גדל סעיף , במקביל

  .ח" אלפי ש83-כ
 ולפיכך מוינה קרן 2008,  במרס31 מומשו במלואם עד ליום כתבי האופציה כאמור

  .מעסקאות תשלום מבוסס מניות לפרמיה
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  )המשך (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 6באור 
  
   לאחר תאריך המאזןדיבידנד שהוכרז  .6
  

רז לאחר תאריך המאזן עד לתאריך דיבידנד שהוכ, בהתאם לכללי חשבונאות בישראל
אישור הדוחות הכספיים הוצג במסגרת ההון העצמי כהקטנת יתרת העודפים וכהגדלת 

  .דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן
  

 הדיבידנד שהוכרז לאחר בלבד בדברהחברה תיתן גילוי , IFRSתקני עם המעבר לדיווח לפי 
  . תאריך המאזן

  
  הוצאות והכנסות אחרות  .7
  

הוצגו הוצאות והכנסות אחרות בדוחות רווח , התאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראלב
הוצאות אלה כוללות רווחים או /הכנסות(לאחר שורת הרווח התפעולי , והפסד בנטו

הכנסות שאינן במהלך העסקים הרגיל של /הפסדים ממימוש נכסים קבועים והוצאות
  ).החברה

  
ה את ההוצאות וההכנסות האחרות בדוחות הרווח מציגה החבר, IFRS-בהתאם לתקני ה

הצגה של דוחות  "IAS1וזאת בהתאם להוראות , לפני שורת הרווח התפעולי, וההפסד
  ".כספיים

  
  
  
  
  

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