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 החשבון המבקריםדוח רואי 
 לבעלי המניות של אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ

 
 - ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ )להלן

 רווח כולל, השינוייםה ,הפסדההדוחות המאוחדים על הרווח או ת וא 2018 -ו 2019בדצמבר  31 םמיברה( ליהח
. דוחות 2019בדצמבר  31הסתיימה ביום  השנים שהאחרונה שבהןמשלוש כל אחת בהון ותזרימי המזומנים ל

דוחות כספיים ת דעה על כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוו
 תנו. ביקורס על אלה בהתבס

 
 6% -וכ 5%-אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ הבת שאוחד הלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חבר

 -הכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כו בהתאמה ,2018 -ו 2019בדצמבר  31ם מימכלל הנכסים המאוחדים לי
 ביום רונה שבהן הסתיימהשהאחנים שהשלוש לכל אחת מאוחדות המ הכנסותמכלל ה 23% -וכ 34% -, כ42%

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם  החבר ההכספיים של אות תוחדוה בהתאמה., 2019 בדצמבר 31
, מבוססת על דוחות רואי ההומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חבר

 אחרים.החשבון ה
 
בון שח ואיבישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות ר ורת מקובליםי ביקלתקנ כנו את ביקורתנו בהתאםרע

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -. על1973 -)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
ביקורת כוללת בדיקה מהותית.  במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית

ללת גם בחינה של כללי וכ ורתבסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקיות התומכות של ראגמית מיד
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת 

 יםמספקחרים אי החשבון האודוחות רו שביקורתנונאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים 
  בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
הנ"ל המאוחדים , הדוחות הכספיים ועל הדוחות של רואי החשבון האחרים ונתקורלדעתנו, בהתבסס על בי

 מיםליוהחברות המאוחדות שלה משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה 
 משלושכל אחת ל ן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהןותיהואת תוצאות פעול 2018 -ו 2019בר בדצמ 31

( IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )2019בדצמבר  31הסתיימה ביום  רונה שבהןחשהא םיהשנ
 .2010 -והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

 
 
 
 
 
 

 וןחלפ, עמית  ,גבעתיים
  2020, במרץ 29

 
 

 שבוןאי חור
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ
 ספיעל המצב הכ מאוחדיםדוחות 

 
 

 

  בדצמבר 31ליום     
    2019  2018   
  אלפי ש"ח  באור  
         

         נכסים שוטפים
         

   1,953  6,730  4  מזומנים ושווי מזומנים
   -  2,501  1ד'14  פקדון מוגבל בשימוש

   9,979  6,917  א'16  , נטולקוחות
   360  608    פקיד שומה

   -  1,101  'ג7  מנותנאב ןדופק
   435  321  ב'16  םאחרי בהחו יתרותחייבים ו

   9,928  8,705  5  מלאי
   547  -  'ג7  המוחזק למכירה קעיןס מקרכנ
 
      

 
 

 
    26,883  23,202   
 
      

 
  

         
 
      

 
  

         שוטפים בלתינכסים 
 
      

 
  

   218  294  7  טו, נרכוש קבוע
   -  3,272  8  ותרכות שימוש בגין חכיי זנכס

   1  -  9  , נטויםתי מוחשים בלנכסי
   226  -  10  , נטוהטבות לעובדים ןבגי סיםכנ

   1,545  189  ה'13  מסים נדחים
         
    3,755  1,990   
         
         
    30,638  25,192   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .וחדיםמאה יםת הכספימהדוחונפרד בלתי  רפים מהווים חלקם המצוהבאורי
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 "מעבה יקאלקטרונ. אל. אס אר.
 וחות מאוחדים על המצב הכספיד
 
 
  בדצמבר 31ליום     
    2019  2018   
  אלפי ש"ח  באור  

         התחייבויות שוטפות
         

גידים של הלוואות מתא שוטפות אשראי לזמן קצר וחלויות
 4,634  1,537  ג'16  בנקאיים

 
 

   -  935  'ו16  כירהח בגיןת וית של התחייבווטפוחלויות ש
   1,825  775  ד'16  ספקים ונותני שירותים

   2,424  1,989  ה'16  זכאים ויתרות זכות
         

    5,236  8,883   
         
         

         וטפותות לא שהתחייבוי
         

   102  68  ו'16  , נטויםבנקאיידים גהלוואות מתא
   164  144  11  םלתיימשמ יםין מענקיות בגיבוהתחי

   -  107  10  , נטוהטבות לעובדיםהתחייבויות בגין 
   -  2,177  ו'16  התחייבויות בגין חכירה לזמן ארוך

         
    2,496  266   
         
         

       14  םיויות ושיעבודערב ,תתלויו התקשרויות, התחייבויות
         
       15  החברהמניות  ליעלבס המיוח ןהו
         

   19,008  19,008    הון מניות 
   42,005  42,005    פרמיה על מניות

   (5,795)  (5,795)    מניות אוצר
   (39,869)  (32,932)    יתרת הפסד

   694  620    נות הון אחרותרק
         

   16,043  22,906    הון סה"כ 
         
         
    30,638  25,192   
 
 
 
 
 
 
 
 

 יוסי שקד  זאב דגני  יאיר רמתי
 כספים סמנכ"ל   מנכ"ל  יוןדירקטוריו"ר ה

     
     

   2020, במרץ 29 תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
     
 

 יים המאוחדים.פסהכת חוי נפרד מהדוק בלתים חלוהבאורים המצורפים מהו
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 "מניקה בעלקטרוא ל.אס. אאר. 
 הפסד או רווח מאוחדים על דוחות 

 

 
    

 
 לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31ביום 
      2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  באור    
           

 19,238  24,549  22,050  ז'16    הכנסות ממכירות
           

 11,443  15,697  14,050  ח'16    ותהמכירעלות 
           

 7,795  8,852  8,000      מיגול רווח
           

 524  509  2,645  ט'16    , נטוהוצאות מחקר ופיתוח
 2,951  3,036  2,899  י'16    הוצאות מכירה ושיווק

 3,246  3,187  3,324  יא'16    ה וכלליותנהלות ההוצא
           

      8,868  6,732  6,721 
           
 -  -  11,565  ג'7    עין כס מקרקממכירת נ חוור

           
 1,074  2,120  10,697      רווח תפעולי

           
 -  452  3  'בי16    מימון הכנסות

 779  402  841  'בי16    הוצאות מימון
           

 295  2,170  9,859    (כנסהעל הה יםמס)ת מס ני הטברווח לפ
           

 (27)  967  (2,699)  ו'13    ם על ההכנסה( סימס )מהטבת 
           

 268  3,137  7,160      לשנה רווח נקי
           

           
           
           

           קי למניה )בש"ח(ח נרוו
           

 0.03  0.31  0.71  'גי16    ומדוללבסיסי  קיוח נור
           

           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .המאוחדים באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםה
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ
   הרווח הכוללחדים על ת מאוחודו
 
 

 
 מהלשנה שהסתיי 

 בדצמבר 31ם ביו
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
       

 268  3,137  7,160  רווח נקי
       

       רווח )הפסד( כולל אחר:
       

       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
 (90)  (183)  (223)  טבה מוגדרות, נטוכניות ההפסדים אקטואריים בגין תו 

       
       

ים פסד בהתקיו הח אלרווהמסווגים מחדש גו או סכומים שיסוו
 ם ספציפיים:תנאי

 
     

 (157)  107  (74)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
       

 (247)  (76)  (297)  כולל אחרהפסד סה"כ 
       
 21  3,061  6,863  רווח כולל "כהס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מאוחדים.ה ייםות הכספפרד מהדוחי נבלתחלק וים צורפים מהוהמרים הבאו
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ
  השינויים בהוןעל  מאוחדים דוחות

 מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
מניות 
  אוצר

רת תי
  הפסד

 קרן
 בגין

 םלותש
 סמבוס

  יותנמ

 תהתאמו
 תבעוהנו

 מתרגום
 דוחות
של  כספיים

פעילות 
  חוץ

 יןגבקרן 
 עסקאות

בעל  םע
  ליטהש

 
 

 סך הכל
 הון

 אלפי ש"ח  
                 

 , בינואר 1יתרה ליום 
  2017  19,008  42,005  (5,795)  (43,001)  547  (344)  541  12,961 

                 
 268  -  -  -  268  -  -  -  רווח נקי

 התאמות הנובעות 
 יםדוחות כספי גוםמתר  
 (157)  -  (157)  -  -  -  -  -  ילות חוץפע של  

 אקטוארי בגין  הפסד
 (90)  -  -  -  (90)  -  -  -  תוכניות להטבה מוגדרת 

                 
 (247)  -  (157)  -  (90)  -  -  -  כולל אחר הפסד
 21  -  (157)  -  178  -  -  -  כולל( )הפסד וחרוסה"כ 

                 
 ר, בדצמב 13ליום  רהית
  2017  19,008  42,005  (5,795)  (42,823)  547  (501)  541  12,982 

                 
 3,137  -  -  -  3,137  -  -  -  רווח נקי 

 עות נובות ההתאמ
ספיים מתרגום דוחות כ  

 107  -  107  -  -  -  -  -  ץחות ילופע של
 ן אקטוארי בגי סדהפ
 (183)  -  -  -  (183)  -  -  -  מוגדרתת להטבה ויכנתו  

                 
 (76)  -  107  -  (183)  -  -  -  כולל אחר רווח )הפסד(

 3,061  -  107  -  2,954  -  -  -  כוללרווח סה"כ 
                 

 ר, בדצמב 31ום לי רהית
 2018  19,008  42,005  (5,795)  (39,869)  547  (394)  541  16,043 

                 
 7,160  -  -  -  7,160  -  -  -  רווח נקי 

 התאמות הנובעות 
 מתרגום דוחות כספיים  
 (74)  -  (74)  -    -   -  -  של פעילות חוץ  

  ןגיב אקטוארי הפסד
 (223)  -  -  -  (223)   -  -  -  תמוגדרלהטבה תוכניות  

                 
 (297)  -  (74)  -  (223)  -  -  -  כולל אחר הפסד
 6,863  -  (74)  -  6,937  -  -  -  כולל)הפסד( רווח סה"כ 

 בדצמבר,  31יתרה ליום 
  2019  19,008  42,005  (5,795)  (32,932)  547  (468)  541  22,906 

 
 
 

 חדים.ם המאוייפהכסהדוחות נפרד מ לק בלתיווים חהבאורים המצורפים מה
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 . אס. אל. אלקטרוניקה בע"מאר
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

 
 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

       תטפושפעילות ממנים מזו ימיתזר

 
  

 
  

 
 268  3,137  7,160   נקי חרוו

       
       ת שוטפת:לוים מפעימנמזולהצגת תזרימי  התאמות הדרושות

       
       הפסד:או התאמות לסעיפי רווח 

 
  

 
 

 
 

 133  142  906  פחת והפחתות 
 314  125  6  מימון, נטו )הכנסות( הוצאות

 -  -  (11,565)  קעיןמקרת נכס ממכיררווח 
 84  88  110  ם, נטולעובדיבשל הטבות  ייבויות()בהתח נכסיםנוי ביש

 27  (967)  2,699  מס( )הטבת  כנסהעל ההם מסי
       

  (7,844)  (612)  558 
       :תפעוליים שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות

       
 (846)  (1,497)  3,057  קוחותלב (עלייהירידה )
 (364)  55  (136)  תרות חובה ומסים לקבלים ויבחייב )עלייה(ירידה 

 (736)  202  1,206  אילמב( ירידה )עלייה
 635  355  (1,048)  ספקים ונותני שירותיםב יה )ירידה(ילע

 (27)  10  (20)  שינוי בהתחייבויות בגין מענקים ממשלתיים
 975  (754)  (435)  כות רות זתוים כאיבז (הידירעלייה )

 
 

     
  2,624  (1,629)  (363) 

       עבור:ה השנלו במהלך והתקבולמו ששנים מזומ
       

 (273)  (176)  (218)  ששולמה יתריב
 (36)  (38)  (269)  מסים ששולמו

       
  (487)  (214)  (309) 
       

 154  682  1,453  פתשוט תמפעילו מזומנים נטו שנבעו
       

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ים.חדאומהחות הכספיים וים חלק בלתי נפרד מהדם מהוום המצורפיוריהבא
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 ה בע"מרוניק. אל. אלקטאר. אס
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

 
 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
       

       השקעהפעילות מם ינזוממי מתזרי

 
  

    
 -  -  11,008  קעיןס מקררת נככיה ממתמור

 -  -  (2,501)  ושמוגבל בשימפקדון השקעה ב
 -  -  (1,074)  ןירת נכס מקרקעיו במכסים ששולממי

 (5)  (255)  (124)  רכישת רכוש קבוע
       
 (5)  (255)  7,309  עההשק (לפעילות משוששי)מפעילות  נבעוש וטנים נוממז
       

       ןמומיות ילפעלתזרימי מזומנים 
       

 -  170  -  איקנוך מתאגיד במן ארואה לזקבלת הלו
 -  -  (1,014)  פרעון התחייבויות בגין חכירה

 (1,801)  1,100  401  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאייםב שינוי
 (999)  (785)  (3,532)  אייםקנים בדיאגלזמן ארוך מת פרעון הלוואות

       
 (2,800)  485  (4,145)  מוןמי (לותששימשו לפעית )פעילושנבעו מטו ים נמזומנ

       
 (41)  45  160  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

       
 (2,692)  957  4,777  שנהלם מנימזו שינוי במזומנים ושווי

       
 3,688  996  1,953  שנהמזומנים לתחילת שווי ם ומניזומ יתרת

 
 

     
 996  1,953  6,730  שנהוף נים לסי מזומת מזומנים ושוורתי

       
       

       פעולות מהותיות שלא במזומן
 -  -  1,101  )פקדון בנאמנות( מכירת נכס מקרקעין

 -  -  4,126  חכירות שימוש בגיןנכסי זכות הכרה ב
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מאוחדים.הדוחות הכספיים הד מנפר בלתיים מהווים חלק הבאורים המצורפ



 טרוניקה בע"מלק. אאל .אר. אס

 המאוחדים כספייםבאורים לדוחות ה
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  יללכ - 1אור ב
 

 
"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה  -רת אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ )להלן בח א.

יים דוחות הכספיה רמת גבריאל, מגדל העמק. השיא אזור התעת התה הרשמיבישראל וכתוב
ות הבנות רבשל החברה ושל ח את אלה , כוללים2019צמבר, בד 31ליום  קבוצהשל ה אוחדיםהמ

  צה"(."הקבו -ד חישלה )להלן 
הקבוצה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים ומערכות אלקטרוניות מתוחכמות. החברה הינה 

  אביב.-סחרות בבורסה של תלנת ומניותיה וריחברה ציב
 

   
 : ותהגדר .ב

 
  - ם אלהיכספי בדוחות

 

 ע"מ. וניקה באר.אס.אל. אלקטר - החברה
 

 .6 באורבורט כמפה, של תוהחברה והחברות המאוחד - הקבוצה
 

 ( ואשר דוחותיהןIFRS-10 -חברות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתן ב - חברות  מאוחדות
 ברה.עם  דוחות הח   מאוחדים

 

 ת.אוחדוחברות מ -         חברות מוחזקות
 

 ת בבעלותבארצות הברי חברה מאוחדת .RSL Electronics U.S.A. Inc -         .נק. איס.אלא.אר
 ברה.הח של לאהמ

 

 חברה מאוחדת בישראל בבעלות מלאה של החברה. -         ווינד סל בע"מ
 

 .2010-ם(, התש"עם שנתיירות ערך )דוחות כספייניי ם בתקנותדרתכהג -יטהבעלי עניין ובעלי של
 

 .IAS 24 -בכהגדרתם  -    יםורקש םצדדי
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  ות החשבונאיתהמדיניעיקרי  - 2באור 
 

, למעט אם המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגותחשבונאית ת הניומדיה
  .(' להלןיזו , ט'ח' פיםסעי)ראה גם  נאמר אחרת

 
 ות הכספייםבסיס הצגת הדוח .א

 
 (.IFRS -)להלן ם אומייבינל ני דיווח כספיכים בהתאם לתקערויים פסהכ חותהדו

שנתיים(,  ות תקנות ניירות ערך )דוחות כספייםתאם להוראבה כיםערו םו כן, הדוחות הכספיימכ
 .2010-התש"ע

 
 :עטמיס העלות, לבס רוכים עלהדוחות הכספיים של החברה ע 

 
 ם;נדחי בויות מסיםנכסי מסים נדחים והתחיי -
 דים;ובות לעל הטבהתחייבויות בשבות לעובדים והט בשל םינכס -
 

 .מאפיין הפעילותלפי שיטת סד ההפאו  חפריטי הרוולהציג את  החברה בחרה
 

 תקופת המחזור התפעולי .ב
 

 המחזור התפעולי של החברה הינו שנה.
 

 םחדיפיים מאודוחות כס .ג
 

ות(. הן )חברות בנטה בשלי שילחברה רות שוחות של חבוחדים כוללים את הדספיים המאהדוחות הכ
אות ויות לתשוזכ או יפהשחות המושקעת, ה על הישכוח השפעחברה יש לכאשר  תקיימתשליטה מ

 משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על
בעה ת הצויעת זכופן השלקחת בחשבובבחינת שליטה נ שות המושקעת.יות שינבע מהשואסכום הת

ד וע טה,ילממועד השגת הש צע החלים מתבוחות הכספיד הדיחו. ארק אם הן ממשיותפוטנציאליות 
 ופסקה השליטה.מועד בו הל

 
ות . המדיניערוכים לתאריכים ולתקופות זהים הבנותהדוחות הכספיים של החברה והחברות 

ת וחושיושמה בדזו  י עםבקחיד ועופן איושמה בא תהבנווחות הכספיים של החברות דהחשבונאית ב
בין מעסקאות  עיםנובם הידוחים והפסמהותיות ורואות הדדיות ועסק יתרות .כספיים של החברהה

 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. הבנותחברות החברה וה
 
 

 ץע חוטבמו ההצגה , מטבעמטבע הפעילות .ד
 

 
 בע הפעילות ומטבע ההצגהטמ .1

 
 ש"ח.  הינויים פסחות הכל הדוההצגה ש בעמט

 
הפעילות של בע מט ברה.עילות של כל חוצה, מהו מטבע הפברה בקבובעת עבור כל חצה קהקבו

הינו הדולר  ברה הבת בארה"בחת של המטבע הפעילוהחברה והחברה הבת בישראל הוא שקל. 
 של ארה"ב.

 
לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים  ,חוץ ילותעפמהווה ה הבתחברה הל יבויות שתחינכסים וה

חליפין  גמים לפי שעריתורהפסד מאו וח רו חיטי דורפ ח.תאריך דיווי שער סגירה בכל לפ
 ו נזקפים לרווח )הפסד( כולל אחר.רתקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצים בכל הממוצע

 
 
 
 
 



 טרוניקה בע"מלק. אאל .אר. אס

 המאוחדים כספייםבאורים לדוחות ה

 

12 

 

 )המשך( נאיתהחשבוות יניעיקרי המד - 2באור 
 

 )המשך( ומטבע חוץמטבע ההצגה , ותליהפע בעמט .ד
 

 ץוחבמטבע  ייבויותכסים והתחעסקאות, נ .2
 

ר החליפין במועד בהן לפי שעה הראשונית מות עם ההכרשץ נרע חומטבת בובוקעסקאות הנ
מים ורגהראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מת ההעסקה. לאחר ההכר

לדוח רווח  ער החליפין במועד זה. הפרשי שער נזקפיםפי שות לליפעבע הלמט תאריך דיווחבכל 
לפי ם מתורגמי עלותים לפי צגמוהטבע חוץ מים בנקובם הפייכס אייבויות לוהתחנכסים . והפסד

מוצגים לפי הם והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ סינכ .שער החליפין במועד העסקה
 וגן.החליפין במועד שבו נקבע השווי הה לשער בהתאם פעילותתורגמים למטבע הי הוגן משוו

 
 דמד ים צמודיפריטים כספי .3

 
המחירים לצרכן בישראל  ינוים במדדי תנאיהם לשצמודים על פהיים כספ יותיבותחיהנכסים ו

 ההסכם. אי , בהתאם לתנתאריך דיווח( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל דדהמ -)להלן 
 

 שווי מזומנים .ה
 

ר אשקצר זמן נקאיים לדונות בתאגידים בהשקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פק יםנחשב מניםוזשווי מ
או  ושה חודשים ממועד ההשקעהעולה על שלקורית אינה שתקופתם המ ,עבודם בשבלימוגנם יא

הול המזומנים חלק מני ויםודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהועל שלושה חשעולה 
 .ההקבוצ של

 
 (2017, בדצמבר 31ושמה עד ליום )המדיניות החשבונאית שי ה לחובות מסופקיםרשהפ .ו
 

רכת הנהלת החברה גבייתם מוטלת חובות שלהעפציפי בגין בעת באופן סקים נסופקת מובולח הההפרש 
באופן קבוצתי, מוערכות ת ההחברה לא הכירה בהפרשה בגין ירידת ערך בגין קבוצות לקוחו .קבספ

 ידהיר הוחות שחלחובות לק דומים. וצות לקוחות בעלי מאפייני סיכוני אשראיה קבזיהת אאחר ולמ
ר בינוא 1מיום  לענין מדיניות החל ה.תנים לגבייאלה אינם ניקבע שחובות נבו  מועדם ברעינג ,בערכם

 להלן. 2ח'2עיף , ראה ס2018
 

 מלאי .ז
 

עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת  עלות או שווי מימוש נטו. ביןמלאי נמדד לפי הנמוך מ
עסקים ה במהלך הר המכירטו הינו אומדן מחיימוש נמ וישויים. הנוכח ולמצבוולהבאתו למקומו המלאי 

החברה בוחנת מידי תקופה המכירה.  לביצוע הדרושותועלויות  למהלהשות ין עלומדרגיל בניכוי אוה
 מבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.ו ואת מצב המלאי וגיל

 
 עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

 
 ."נע ממוצע" בסיס לכישה עלפי עלות ר - לםחומרי ג

   
קיפות ישירות ועור ייצות אצדה והום, עבולת חומרית הכולעצעלות ממובסיס  לע - תוצרת בעיבוד

 חרות.א
   

ת עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפו ים,על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומר - תוצרת גמורה
 אחרות.

   
 

ות קבוע רהקוכוללת עלויות תי אינה אהמלות , עלמליתרופוקה נאין מייצרים בת בתקופה מסויימת בה
נזקפו כהוצאה לדוח  הועמסו,ר, שלא יות, כאמועלות. מלירפוקה נורשות בתאלו הנדמעבר ל נוספות

רים, ן, עלות המלאי אינה כוללת סכומים חריגים של עלויות חומו כרווח והפסד בתקופה בה התהוו. כמ
 ת.ולסר יעירות הנובעים מחועבודה ואח
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 (המשך) תעיקרי המדיניות החשבונאי - 2באור 

 
 הסיווג ומדיד יםסם פיננמכשירי .ח

 
 ה ומדידה של גבכל הקשור לסיווג, הצ IFRS 9את מיישמת החברה  ,2018ואר בינ 1 יוםמהחל 

 .פיננסייםים מכשיר
 :לקמןדכהינה  מכשירים פיננסיםבגין  2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 

 
 ננסיםם פינכסי .1

 

 סקה שניתןת עויועל תובתוספ ם ההוגןה בשווילראשונ ועד ההכרהדדים במנכסים פיננסים נמ
ר נמדד בשווי הוגן אש לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי במישריןלייחס 

 או הפסד.  ה נזקפות לרווחדרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסק
 הלן:יונים ליס הקריטרם על בסבדוחותיה הכספיי רי החובימכשאת דדת ומו תגווה מסהחבר

 
 וכןננסים, סים הפיניהול הנכה לחברל השי העסק המודל א(
 .נסימאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפינ  ב(
 

 החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:
 

מי מזומנים ות תזריבלג מנתעל  נסיםניסים הפהינו החזקת הנכ המודל העסקי של החברה
רימי רים לתזעדים מוגדבמוות זכא קיםמספ ננסיל הנכס הפיים שוזיהח התנאים; וכן םחוזיי

 פרעה.ם נומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרמז
תוך י עלות המופחתת לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפ

 ערך. לירידת ית ובניכוי הפרשההאפקטיב ביתהרייטת ש בשומשי
יעוד זה, מכשיר חוב לשינוי אפשרות יעד, ללא לי ולהיכ החברונה לראשועד ההכרה , במכן כמו

אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות  פסדכנמדד בשווי הוגן דרך רווח או ה
 ות נמדדות  אף הןהמתייחס יותננסהפי ויותביההתחי לדוגמה במקרה בוידה או בהכרה, במד

 הפסד. רווח אוהוגן דרך בשווי 
 

 סיםיננם פיסערך נכירידת  .2
 

נם אי ת ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשרל מועד דיווח אהחברה בוחנת בכ
 נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 :להפסד של הכרה בהפרשה החברה מבחינה בין שני מצבים
 
הם מאז מועד שראי שלבאיכות האמעותית אשר לא חלה הידרדרות מש חוב מכשירי  א(

בגין  שתוכרלהפסד הפרשה ה – אשראי נמוךבהם סיכון הקרים או מ ,ונהשרה לראכהה
חודשים לאחר מועד  12בתקופה של  חזוייםשראי ון הפסדי אחשבתיקח ב מכשיר חוב זה

 ;הדיווח, או
כרה מועד ההאשראי שלהם מאז באיכות התית שמעות מרדרודיה החל אשרחוב  מכשירי ב(

שתוכר תביא  להפסד ההפרשה ,וךנמ ינום אני בגיראואשר סיכון האשנה בהם לראשו
  .יי המכשירת חלאורך יתרת תקופ -בחשבון הפסדי אשראי החזויים 

 
ת שם איישאית להיא ר ות, בגינםכגון לקוח לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות

 י אשראים השווה להפסדופסד בסכההפרשה להדוד את י החברה תמדל, קרבעה במוקשנ קלההה
 .ה בחרה ליישם את ההקלה לגבי נכסים פיננסים אלהר. החברי המכשיורך כל חילא ייםחזו
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 
 )המשך( דידהסיווג ומ מכשירים פיננסים .ח

 
 סיםננם פייסת נכיעגר .3

 
 שר:ורק כא רעת נכס פיננסי כאשרה גוהחבר

 
 אויננסי, מהנכס הפ ניםזומהמ ילתזרימ החוזיות זכויותפקעו ה   א(
ובעים מהזכויות החוזיות הנ החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות    ב(

בעת  תוההטבוחלק מהסיכונים  הפיננסי או כאשר לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס
ל רה את השליטה עכי העבייתן לומר רה אך ננותרים בידי החב הפיננסי נכסת ההעבר
 הנכס.

וזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הזכויות החבידיה את  מותירההחברה  ג(
ד נים אלה במלואם לצ, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנסיהפינ

 י.תוכוב מהשלישי, ללא עי
 

 פיננסיותיות התחייבו .4
 

 :פחתתעלות מוהנמדדות בננסיות התחייבויות פי
 

הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי עלויות  ייבויותאת ההתחרה מודדת החבה, שונאהכרה לרבמועד ה
 במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית. יחסעסקה שניתן לי

פחתת תוך לות המועי הלפ סיותפיננ תייבויומודדת את כל התחלאחר ההכרה הראשונית, החברה 
 טיבית.בית האפקישיטת הרשימוש ב

 
 ןוי בתנאיהשינת וסיוניות פינגריעת התחייבו .5

 
, כאשר המחויבות ינודהי - היא מסולקתורק כאשר,  כאשררעת התחייבות פיננסית ה גוהחבר

 שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
ים ן, בנכסי תשלום במזומיבות על ידהתחיע את הרב פויישר החאכ לקתיננסית מסוהתחייבות פ

 .בותמההתחייר משפטית וחרמש או ,רותיםשים, בסחורות או ים אחריפיננסי
ה בוחנת האם תנאי ההתחייבות חברבמקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, ה

 ם.שונים מהותית מהתנאים הקיימי
תחייבות ה של ההטופל כגריעינוי מימת, השית קנסיפינ יבותיחנאי התותי בתשינוי מה כאשר נעשה

ויות הנ"ל בדוחות ההתחייבשל שתי ין היתרה ש בהפר. ההבות חדשהכרה של התחייומקורית ה
 הכספיים נזקף לרווח או הפסד.

תזרימי החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי להוון את  מהותי, וי אינו השינוה בבמקר
 רווח אונזקפים ל ההפרשיםת המקורית, כאשר אפקטיביהית ריבור הבשיע םהחדשי המזומנים

 ד.הפס
מביאה החברה בחשבון שיקולים  ת קיימת,התחייבובתנאי  נוי מהותיבשיבר מדו ינה האםבעת הבח

 ם.תייאיכותיים וכמו
 

 קיזוז מכשירים פיננסים .6
 

 אם יהכספהמצב  לע וחדב מוצג נטו והסכום םזזימקו פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים

 הנכס את לסלק כוונה מתיוכן קי ,שהוכרו כומיםסה את זזלק משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת

 לקזז הזכות .קבילמב תההתחייבו את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת
 גם אאל הזולח דיםשל הצד הרגיל יםהעסק במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת

 מתקיי תהיה זזלק שהזכות נתמ על. דיםהצד אחד לש רעוןיפ חדלות או רגל פשיטת של הקרבמ

 או ,ולחת אל היא שבהם זמן פרקי שיהיו עתידי או באירוע תלויה תהיה יאהש אסור ,מיידי פןבאו

 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו
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 (המשך) בונאיתעיקרי המדיניות החש - 2באור 

 
 חכירות .ט

 
 הלןלרות )כיח - 16מי מספר בינלאו יווח כספיל תקן דבדבר יישום לראשונה ש 'אכ2ר באורט בכמפו

 אה(.שווהוראות התקן למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של מספרי ה יישם אתבחרה ל "(, החברהתקן"ה
 

 ות הינה כדלקמן:בגין חכיר 2019בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
 

 לוט בנכס מזוההזכות לשה מועברת אי החוזכאשר בהתאם לתנזה חכירה כחו בחוזהת פלמט ההחבר
 תמורה. בורבע זמן תקופתל
 

 כחוכרהקבוצה  .1

 
חילה בחכירה בנכס זכות שימוש כנגד הת עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד

ה בהן ות חכיראעסקם וודשיח 12 דה של עאות חכירה לתקופוזאת למעט עסק התחייבות בגין חכירה
ד בקו או הפסצאה ברווח הורה כהחכישלומי תבהחברה להכיר  הן בחרהנמוך , ב בעל ערךנכס הבסיס 

ה חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלין . במסגרת מדידת ההתחייבות בגישר על פני תקופת החכירה
ול, שירותי רותי ניה: שיכגוןרה חכים ינבים שאיבי חכירה לרכיהניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה בין רכ

 .סקהותה עבאהכלולים  וד,ה ועאחזק
 

לומי החכירה שטרם שולמו מהוונים בשיעור כל תש ללת אתן חכירה כוגיות בחייבחילה התבמועד הת
. ספתי של החברהחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התוה בהריבית הגלומ

 .האפקטיביתהריבית ין חכירה בשיטת ייבות בגההתחאת  ברההח דתודחילה מלאחר מועד הת

 
ירה בתוספת תשלומי חכירה גין חכיבות בגובה ההתחיב מוכרילה ועד התחהשימוש במ זכותנכס 

 ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.יו ששולמו במועד התחילה או לפנ
חכירה לפי פת התקו , אושלוים שימוים השיחת לאורך החיופומ נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות

 . הקצר שבהם
 

צות של נכסי זכות פי קבוטיות למוש הרלוונשיות הי זכשל נכס הפר שנות ההפחתסבדבר מתונים ן נלהל
 שימוש:

 
   מספר שנים  

     
   6    מבנהות שכיר

   3  כלי רכב
 

להוראות  אםבהתוש כות השימס זלנכך ערירידת , בוחנת החברה כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך
IAS 36. 

 
 

 ם למדדחכירה הצמודי ומיתשל .2
 

מועד התחילה לצורך חישוב תשלומי החכירה קיים בהמדד הרה בשיעור חבשת המשתמ התחילהבמועד 
 העתידיים.

 
ד צאה משינוי במדה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוהחברה מהוו בהןבעסקאות 

ם נזקפיו נכס זכות שימושין חכירה( ליתרת יבות בגון החל על ההתחייוהה עורינוי בשיא ש)ללם נימהוו
ירה, רק כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד גין חכיבות ביתרת ההתחיל תאמהכה
 ומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס לתוקף(.)כל
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 (המשך) יתנאבוות החשעיקרי המדיני - 2באור 

 
 )המשך( רותחכי .ט

 
 

 ירהחכ פתקול של תכה וביטות להאראופציו .3
 

ירה חכאת הריך אה להציסות על ידי אופת גם תקופות המכוול כוללשאינה ניתנת לביט החכירהתקופת 
ופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את שהאיר ופן סבדאי באכאשר ו

 לביטול לא תמומש.החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה 
 טול, מודדת החברהציית ביהארכה או לאי מימוש אופ אופציית מושלמיי צפינוי בבמקרה בו חל ש
ודכנת, לפי שיעור ההיוון המערה ת החכילתקופ כירה בהתאםהחגין ות בההתחייב מחדש את יתרת

יפוסו ומעבר לכך המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות השימוש עד לא
 .לרווח או הפסד

 
 

 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2018בדצמבר,  31יושמה עד ליום חשבונאית שהמדיניות ה
 

נים במועד והם נבח ההסכמים הותל מע יםוססמב ית או כתפעוליתהמבחנים לסיווג חכירה כמימונ
 :IAS 17-נקבעו בפי הכללים להלן ש-רות עלההתקש

 
 חוכרצה כהקבו

 

 ניתמימו חכירה .1
 

צה, מסווגים כחכירה ורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשכנ
חכור ל הנכס הן שהוגה ויהשוין ה לפי הנמוך מבמימונית. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכיר

 ם. החכירה המינימלייתשלומי הערך הנוכחי של או 
 

 בהם.ו, או תקופת החכירה כנמוך שיים שלהשימושחיים ופת התקורך ת לארה מופחהנכס בחכי
 

 חכירה תפעולית .2
 

כס החכור, כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנ ינכסים אשר לא מועברים באופן ממש
פני על שר או הפסד בקו יברווח  ה מוכרים כהוצאהמי החכירית. תשלועולתפ רהכיכח גיםמסוו

 חכירה.תקופת ה
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 (המשך) החשבונאיתדיניות י המעיקר - 2ר באו
 

 המוחזקים למכירה כסים לא שוטפיםנכס או קבוצת נ .י
 

ת עוצמבאר ובם ייעשה בעיקנכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר ייש
 דיתייה מזמינים למכיר קיים כאשר הנכסיםהאמור מתות שימוש מתמשך. א באמצעכירה ולת מעסק
ברמה ת לאיתור קונה והמימוש צפוי ל החברה למכירה, קיימת תוכניבות שמחוי מתקיי כחי,נובם הבמצ

ד עוממם לה אינם מופחתי( להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג. נכסים אhighly probableגבוהה )
ים שוויכספיים ובדוחות ה ערכםבין לפי הנמוך מ ם בנפרד,גים כנכסים שוטפינה ומוצך לראשום כווגסי
וטפים המסווגים גין נכס או קבוצת נכסים לא שירה. רווח )הפסד( כולל אחר בת למכעלויוי ניכוגן בהוה

כס הנ של בההשהשך כ ת תכנון המכירהכמוחזקים למכירה מוצגים בנפרד בהון. כאשר החברה משנה א
י לפותו דת אומוד ירהכס כמוחזק למכסיקה לסווג את הנ, היא מפמצעות עסקת מכירהתבצע באלא ת

שבה של הנכס זק למכירה או לפי סכום בר ההפרים אילו לא היה מסווג כמוחכו בסין ערמבמוך הנ
 במועד בו התקבלה ההחלטה לסגת מכוונת המכירה.

 
 רכוש קבוע .יא

 
כוי י פחת שנצבר, בנית, בניכות עלויות רכישה ישירווספעלות בתי הלפ יםצגומע בופריטי הרכוש הק

צאות לצורך תקבלו בגינם ואינם כוללים הועה שהי השקנקי מעניכוובברו שנצ ידת ערךריהפסדים מ
 .רכוש הקבועהמשמשים את הלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר תחזוקה שוטפת. הע

 
יים ם השימושקופת החיילאורך תו הישר שיטת הקיס בס עלם יושום תייבשיעורים שנהפחת מחושב 
 :בנכס, כדלקמן

 
 % בעיקר  %  

     
 4  2-4    ניםומב קעקר

 33  7-33  מכונות ומחשבים
 6  5-6  משרדי ריהוטציוד ו

 15  15  כלי רכב
   

ויים שינוה נהש ףוס כלנבחנים לפחות באורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס 
  .ולהבא-ן של מכאןנאי באופשינוי אומדן חשבוופלים כמט

 
 

עד שבו הנכס סווג כמוחזק למכירה לבין המונכס מבו ה עדהמו מביןם מוקדקת כסים מופסהפחתת הנכ
שימוש במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מה הדוחות הכספייםמנגרע. נכס נגרע 

פחתת גריעה והעלות המוה נטו מהכהפרש בין התמור )המחושבת הנכס ריעמג סדהפ וא וחבנכס. רו
 כס.רע הנבה נגה תקופסד בהפוח וח רודונכלל בפרים( בס
 

 נכסים בלתי מוחשיים .יב
 

ם בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות סינכ
ד וגן במועדים לפי השווי ההקים נמדרופי עסבציים כשנרה יםשינכסים בלתי מוחרכישה ישירות. 
ט עלויות פיתוח מהוונות, , למעפנימין באופתחו פואשר יים מוחש לתיבגין נכסים ב הרכישה. עלויות

 תן. פות לרווח או הפסד בעת התהוונזק
ם יישוימהשני אורך החיים נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, מופחתים על פ

תה הפחה ופתירידת ערך. תקנים המצביעים על ימים סימרידת ערך כאשר קיגביהם ינבחנת לם ושלה
 ה.חשי נבחנות לפחות בכל סוף שנתי מוכס בלנ ה שלהפחתה שיטתו
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים .יב
 

 וחעלויות מחקר ופית
 

וח או ובע מפרוייקט פיתמוחשי הנעם התהוותן. נכס בלתי  דסוח והפרו דוחל ותפקנזר עלויות מחק
כס הבלתי מוחשי טכנולוגית של השלמת הנההיתכנות ה ן להוכיח אתנית , אםכסכנ רי מוכעצממפיתוח 
להשתמש א יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי וכך שהו
בלתי מוחשי האופן בו הנכס ה וכרו; אתבלתי מוחשי או למבנכס ה להשתמש ולתהיכת א ;וכרמובו או ל

 יננסיים ואחרים הזמיניםבים הנדרשים, טכניים, פמם של המשאות; את קיויעתידליות כת כלהטבו צוריי
 ך פיתוחו.להשלמת הנכס הבלתי מוחשי והיכולת למדוד באופן מהימן את ההוצאות בגינו במהל

 ה. הפחתת הנכסירידת ערך שהצטברובניכוי ההפחתה המצטברת  בניכוי ת ומוצגעלוי הפ-על דמדנ הנכס
רך החיים השימושיים . הנכס מופחת על פני אומין לשימושלם והנכס זשח הוהפיתו אשרכחילה מת
 לאורך תקופת הפיתוח.ס. בחינת ירידת ערך מתבצעת אחת לשנה בנכ

 
תן. עת התהווווח או הפסד בפות לדוח רים אלה נזקתנאב ותדומע ןנין פיתוח, שאיהוצאות אחרות בג

ות פיתוח שהוונו וחרת יותר. עלויפה מאבתקו כנכס מוכרותינן צאה אכהושהוכרו בעבר  עלויות פיתוח
ת הזמן בה הנכס זמין לשימוש, לפי שיטת הקו הישר, וחשיים, ומופחתות מנקודצגות כנכסים בלתי ממו

 ו. שלם ישימוישאורך החיים ה על פני
 

 .הלן(יג' לראה ם" )ערך נכסי"ירידת  IAS 36ות אם להוראיתוח מטופלת בהתך נכסי פירידת ער
 

 נותתוכ
 

וות חלק אינטגרלי ומרה ותוכנות. תוכנות המהמערכות מחשב המורכבות מח צה כולליםנכסי הקבו
את, ת זעומל ע.ובק ושה, מסווגות כרכתוכנות המותקנות עלימחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא ה

 בלתיסים ים כנכסווגה, מלחומרוספת נליות נפונקציוומוסיפות פני עצמן לתוכנות העומדות ביונות רש
 .םשמוערך בשלוש שני שנים השימושיים שלהןהתוכנות מפוחתות על פני אורך ה ים.מוחשי

 
 םסייננפיא ים לירידת ערך נכס .יג

 
 או םעיירואצאה מישנם סימנים כתו ם כאשרנסייפינלא ירידת ערך נכסים את הצורך ב החברה בוחנת

 השבה.-ברתשינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה 
ההשבה שלהם, -ם עולה על הסכום ברל הנכסים הלא פיננסייבמקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים ש

יכוי הוגן בנשווי  ןמביוה הגבשבה הינו הה-ם ברשלהם. הסכו ההשבה-ום ברלסכים כסהנם פחתימו
שיעור  לפיים שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפוי וישוו כירהעלויות למ

ם תזרימי מזומני גין נכס שאינו מייצרהספציפיים לכל נכס. בניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים 
דים מירידת כס. הפסיך הנישיה שאלים בת המזומנידה מניבה עבור היחההש-סכום ברע הנקבם יימאעצ

 ווח או הפסד.לרם פינזק ערך
 

-ויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום ברהפסד מירידת ערך של נכס, מבוטל רק כאשר חלו שינ
וגבל לנמוך ר מאמוכ סדהפול הרידת הערך. ביטכר לאחרונה ההפסד מיהנכס מהמועד בו הו שלההשבה 

השבה של הנכס. ה-ברם סכו ת או הפחתה( אויכוי פחר )בנבער בהוכס שרך של הנכרידת העמבין סכום י
 לרווח או הפסד.קף נז לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור
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 (המשך) תות החשבונאיהמדיניעיקרי  - 2באור 
 

 מענקים ממשלתיים .יד
 

 נאיםבכל התד מותע שהמענקים יתקבלו והחברהון סביר קיים בטחר אשם כם מוכריייממשלת מענקים
 לקבלת המענק.

 
ות אם קיים ראשי בישראל, מוכרים במועד קבלתם כהתחייבשהתקבלו מהמדען הלתיים משמ מענקים

 מזכות את המדינה בתמלוגים.יאו למכירות השיב מחקרביטחון סביר כתוצאה מפעילות ה
 

בין סכום  הפרששוק. הה יתיברוי הוגן תוך היוון לפי ה לפי שות לראשונכרמוה, ההלווא ןיבות בגההתחיי
ת המחקר וי ההוגן של ההתחייבות מטופל כמענק ממשלתי, ומקוזז מהוצאוהשו יןלבל שהתקבהמענק 

בית מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבעלותה ה ות נמדדתההתחייב והפיתוח. לאחר הכרה לראשונה,
ת הטבופויות צ לאר שק ההתחייבות. כארים כסילוים מוככתמלוגמים המשולסכומים  .קטיביתהאפ

תקבולי המענק מוכרים כקיטון בהוצאות המחקר והפיתוח מחקר, ה ותכלכליות כאמור מפעיל
 IAS-ויה בהתאם לופלת כהתחייבות תלרה כזה, ההתחייבות לתשלום תמלוגים מטסות. במקהמתייח

37 . 
, לא קהחלו אשההתחייבות שהוכרה, כולה סביר  בטחון קייםהאם  ת החברהנחווח בודיאריך בכל ת

וגים( בהתבסס על האומדן הטוב ביותר של מכירות מללם תלשש תידר )מאחר שהחברה לא סולקת
ייבות המתאימה התחקיים, נגרעת ה ת המקורית, ואםשימוש בשיעור הריבית האפקטיבי עתידיות תוך
 וח. תיחקר ופוצאות מכנגד קיטון ה

 . תמוכרים כסילוק ההתחייבו תמלוגיםולמים כהמשים ומסכ
 

 סהעל ההכנ יםמס .טו
 

יטים פסד, למעט אם הן מתייחסות לפראו נדחים נזקפות לרווח או ה שוטפיםם סיתוצאות המס בגין מ
 או להון.הנזקפים לרווח כולל אחר 

 
 שוטפים יםמס .1

 
אשר  קקו אושחו י המסהמס וחוק שיעורישימוש בגין מסים שוטפים נקבעת תוך חבות ב

המס  ותחבות נדרשות בקשר להתאמ , וכןדיווחה יךארתלמה למעשה, עד לקיקתם הושח
 תשלום בגין שנים קודמות.ל

 
 מסים נדחים .2

 
ין בדוחות הכספיים לבזמניים בין הסכומים הנכללים  בים בגין הפרשיםמסים נדחים מחוש

 . מסלצורכי הסכומים המובאים בחשבון 
 
או  ימומש כסהנר ששיעור המס הצפוי לחול כא ות לפימחושב דחיםים הנרות המסתי

המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד  ל חוקיע ססבהתב ההתחייבות תסולק,
 .לתאריך הדיווח

 
הפסדים מועברים והפרשים  .התאם לצפי ניצולםבכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ב

 גינםמוכר בו וחיודחנים בכל תאריך נדחים נב י מסיםרו נכסהוכ נם לאכוי בגיינתנים לניים ניזמ
 צלו.י שינופוצ נכס מס נדחה מתאים אם

 
לים במקרה של מימוש ההשקעות בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו ח

לעין.  האיד הנרויה בעתעות בחברות מוחזקות אינה צפמכירת ההשק כל עודבחברות מוחזקות, 
 ם,רות מוחזקות כדיבידנדיי חבעל יד יםוחרו דחים בגין חלוקתון מסים נו בחשבא הובאן, לכמו כ

לא ליזום החברה ש לוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, או בשל מדיניותאחר שחמ
 ת מס נוספת.מאוחדת הגוררת חבוחלוקת דיבידנד על ידי חברה 

 
לא שוטפים והתחייבויות לא  יםם כנכסוצגיחים ממסים נד תייבויוים והתחנכסי מסים נדח

וקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד זכות חת ימים אם קים נדחים מקוזזמסי התאמה.ב ת,פוטשו
 רשות מס. ישות החייבת במס ולאותהנדחים מתייחסים לאותה התחייבות מס שוטפת והמסים ה
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 ות לעובדיםל הטבות בשויביהתחי .טז
 

  :דיםעובל תוהטב סוגיבקבוצה קיימות מספר  
 

 רהטבות לעובדים לזמן קצ .1
 

חודש  12ואן לפני לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלעובדים בות לטה
 . הטבותפקים את השירותים המתייחסיםה העובדים מסית שבלאחר תום תקופת הדיווח השנת

ת וכרוומי ומלאח טויהפקדות מעסיק לב, הבראה ו, מחלהחופשה ימי ורות,לות משכלואלו כ
בות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, התחיי ם.תיכהוצאה עם מתן השירו

אמור בגין ת לשלם את הסכום הבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעכאשר לק מוכרת
 כום.את הס מהימן אופןמוד בוניתן לא ד בעברדי העובשירות שניתן על י

 
 הסקהע סיוםהטבות לאחר  .2

 
 לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדהפקדות ה דידרך כלל על יממומנות בהתוכניות 

 דרת.כניות להטבה מוגמוגדרת וכן כתו
 

קבוצה לפיהן הלחוק פיצויי פיטורין ש 14ף וגדרת, בהתאם לסעילקבוצה תוכניות הפקדה מ
לם מעת לששתמ או מחוייבות משפטיתשתהיה לה מבלי  שלומיםוע תפן קבלמת באושמ
ברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד לא הצטן קרשלומים נוספים גם אם בת

להפקדה  ת. הפקדות לתוכניתהעובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמו ת לשירותהמתייחסו
וכנית במקביל לקבלת הפקדה לתאה בעת הוצכהרת ים, מוכלוין תגמם או בגבגין פיצויימוגדרת 

 .עובדודה מהעבה תיושיר
 

ים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי גדרת בגין תשלום פיצויבות מוהטת קבוצה תוכניבנוסף ל
חייבות בשל סיום יחסי שתם. ההתאו עם פריפיטוריהם החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם 

 ריואקטאזויה.  החישוב ההזכאות החיחידת רי של קטואווי אשיטת ש יפוצגת למעביד מ-עובד
בת עובדים, וזאת על בסיס הערכה של עיתוי ור עזייעושון עליות שכר עתידיות בחשבמביא 

יעורי ים הצפויים, לפי של בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידימוצגים עהתשלום. הסכומים 
, דות מדד באיכות גבוההמוניות צונצרחוב קאגרות  לשדיווח במועד הבהתאם לתשואה הריבית 
 יי הפרישה. לפיצו ותחסהתחייבות המתייתקופת הקרוב ל ונןרעפיד עאשר מו

 
ם פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלו

על  חזקיםסים המוכנית הם י התוכננכסי התוכנית(. נכס -)להלן יה וחברות ביטוח סנבקרנות פ
ם נימי. נכסי התוכנית אינם זירותטוח כשבית סוימן ארוך או בפולת עובד לזן הטבוידי קר

 וש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.לשימ
 

ן השווי ההוג צב הכספי מייצגת אתבשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המבות תחייאו ה נכס
  .ות המוגדרתטבהה התחייבות כחי שלהנו ךרעהבניכוי  של נכסי התוכנית

 
 ן.ופת התהוותר בתקאח וללו נזקפות לרווח כההתחייבות נטו א כסהנ מדידות מחדש של
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 (המשך) יתעיקרי המדיניות החשבונא - 2באור 
 

 ההכרה בהכנס .יז
 

)להלן "התקן"(. התקן  "על לקוחות "חוזים - IFRS 15חברה מיישמת את  2018בינואר  1החל מיום 
  ת שלהם.נויורשפהחוזי הקמה ו IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףמ

 
 ליישום התקן לא היתה השפעה על הדוחות הכספיים של החברה.

 
 :מןדלקהינה כ ה בהכנסהבגין הכר 2018בינואר,  1מיום המדיניות החשבונאית שמיושמת החל 

 
ללקוח.  רות מועברותיו בשאשר השליטה בנכס רווח או הפסד כאבמוכרות ת חולקועם מחוזים נסות כה

שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת  ורההתמ םוסכא מחיר העסקה הו
 צדדים שלישיים )כגון מסים(.

וכן סכ או קריכספק עיפועלת ם היא הא ה בוחנתות, החברעם לקוח חוזיםם ההכנסה מת סכובקביע
 קוח.ללו רתטרם העב בשירות שהובטחשולטת בסחורה או יא עיקרי כאשר ה החברה היא ספקבחוזה. 

במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. 
 י.העיקר ם לספקיעימים המגכוי הסכולאחר ני כנסה בסכום נטו,רה בהמכירה החב

 
 ת סחורותרממכי סותהכנ

ות הסחור עלה ת השליטת זמן, עם העבראו הפסד בנקוד וחרובחורות מוכרות הכנסות ממכירת ס
 ירת הסחורה ללקוח.  הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מס

 
 עלויות השגת חוזה

 החוזהגת יות להשתוספת עלויותת ביא נושאוחותיה הרה עם לקחבמהחוזים של ה ת חלקעבור השג
ג ישלהת יות אשר התהוו על מנלומכירה מחייבת(. עת בביצוע עסקת נוותל עמלות מוכרנים המ)למש

צפה להשיבן, מוכרות החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא היה מושג ושהחברה מ את
 פי.פציחוזה הססגרת הפקו במשסוירותים ם מתן השא עקבי עבסיס שיטתי שהו ות עלכנכס ומופחת

 
 הקצאת מחיר העסקה

ולל בחוזה לפי ה הכקסהער החברה את מחי חת, מקצהממחויבות ביצוע אים יותר ים הכוללעבור חוז
 מחיר כל מחויבות ביצוע שזוהתה.בסיס יחסי של מחיר המכירה הנפרד במועד ההתקשרות בחוזה עבור 

שהובטחו בחוזה. ירות או השרה את הסחובנפרד החברה רת יתה מוכר שבו היינו המחיהמכירה הנפרד ה
שרין מעסקאות במי הגהשל לפי נתונים הניתנים רדמחיר המכירה הנפ ניתן לזהות את לאר כאש

מות לאמידת מחיר המכירה הנפרד בנסיבות דומות ללקוחות דומים, מיישמת החברה שיטות מתאי
  ארית.הש ח וגישתת מרוובתוספ ויהעלות חזת, גישת וק מתואמת: גישת הערכת שכוללוו
 

 אחריותהכנסות הכוללות שירותי 
בהתאם להוראות חוק או בהתאם וזאת  ה,תיות ללקוחושירותי אחרי החברה מספקת ה,זיחובמסגרת 

להבטיח את טיב מנת  בית החוזים של החברה, שירותי האחריות ניתנים על ידה עללמקובל בענף. במר
ת ביצוע האחריות אינה מהווה מחויבו, לכךאם וח. בהתתן ללקסף שנינו ולא כשירות הוצעעבודה שבה

 .IAS 37בהתאם להוראות יות רחלאה ם בהפרשדוחותיה הכספיימכירה החברה ב כןנפרדת ול
 

 הכנסות מדמי שכירות
 

 מיבדבועה ייה קשכירות. עלהקופת פני ת לפי שיטת הקו הישר על הכנסות מדמי שכירות מוכרות
 רות.ת השכיתקופ ו הישר על פנישיטת הקסה בהתאם להכנת כופת החוזה, מוכרך תקלאורהשכירות 
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 (שךמה) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 למניה)הפסד( רווח  .יח
 

ת ניוהמה במספר ת החברי מניושל הרווח הנקי המיוחס לבעל רווח למניה מחושב על ידי חלוקה
 .(האמורנכללות בחישוב  ן)מניות באוצר אינ קופהפועל במהלך התב ות המשוקלל הקייםהרגיל

כתבי אופציה ואופציות ה, וטנציאליות )ניירות ערך המירים כדוגמת אגרות חוב להמרפות גיליות רנמ
 ותלויעילמניה מפהרווח לת את לל למניה במידה שהשפעתן מדללעובדים( נכללות בחישוב הרווח המדו

עד  ה רקת ברווח המדולל למניולבמהלך התקופה נכלומרו וטנציאליות שהפ ות. מניות רגילותנמשכ
 ברווח הבסיסי למניה. מרה, ומאותו מועד נכללותהה ועדלמ
 

 הפרשות .יט
 

וה )משפטית או משתמעת( מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהו IAS 37-ה בהתאם לרשהפ
את  לסלק לכליים על מנתכ רש שימוש במשאביםשייד ויצפ ר,תרחש בעברוע שהאה מאיכתוצ

ה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, בוצהק . כאשרהימןלאמוד אותה באופן מ ןתהמחויבות וני
לקבלת הנכס. ההוצאה זר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה ההח וח,כגון בחוזה ביט

 .הוצאהה חזרה ד בניכויח והפסוח רוותוכר בד
 

 מניות אוצר .כ
 

הון החברה. כל ז מיזוגות בקומוצלפי עלות רכישתן  ותדדעל ידי החברה נמ חזקותמניות החברה המו 
 .להוןישירות ל של מניות אוצר נזקף ו ביטוה ארווח או הפסד הנובע מרכישה, מכירה, הנפק

 
 פרשנויות שאומצו בשנת הדוחתקנים חדשים ו .כא

 
 (IFRS 16 -)להלן , חכירות FRS 16I מי,אוספי בינלכ יווחקן דת .1

 
"התקן"(.  –חכירות )להלן  – 16 ומינלאספי ביוח כתקן דיו  IASB-ידי ה לפורסם ע 2016 רואינדש בחו

 . התקן מחליף את תקןרה, למדידה, להצגה ולגילוי של חכירותלהכהתקן מפרט את העקרונות 
שנויות ואת של הוועדה לפר 4ר מספ ותשנרפ שן"(, אתהי תקן"ה –ן )להל 17חשבונאות בינלאומי 

וגדרת כחוזה, או חלק ה מכירתקן, חאם ל. בהתתמדת לפרשנויותמהשל הוועדה  15פר מס ותפרשנ
 זכות לשלוט בנכס לתקופת זמן.ת המחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום א

 
קן התאת  ץחברה לאמבחרה ההתקן  כספיים אלה. כמתאפשר על פי התקן מיושם לראשונה בדוחות

ור ונה עבלראשהיישום  חכירה במועד ןבהתחייבויות בגי הכירההחברה רע חלקי. יישום למפי גישת לפ
יישום התקן התחייבות למועד ת הרות שסווגו כחכירות תפעוליות בעת יישום התקן הישן. יתרחכי

ן התקם ועד יישוימת במרה הקייעור הריבית התוספתי של החבלראשונה, מחושבת תוך שימוש בש
 ויות בגין חכירה. ביבגובה יתרת ההתחיהינם זכות השימוש  סינה. כאשר יתרת נכלראשו

 לא נדרשת הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.  זו הגישל תאםהב
' ט2ראה באור החל ממועד האימוץ לראשונה של התקן,  ת החשבונאית המיושמתניולפירוט בדבר המדי

 לעיל.
בלו אשר ק כביםרו( להלן 7ור בא ראה)חדשות של מבנה ות ירלחכי ברה ביטותנה החהדוח נתקופת ב

על תוצאות  ה לזמן ארוך. השפעת יישום התקןכירן חות בגיחייבשימוש וכהת כסי זכותנכביטוי 
ש"ח ורישום  אלפי 854 -נכסי זכות שימוש בסך של כהביאה להוצאות הפחתה בגין פה הפעילות בתקו

 ח.י ש"אלפ 86 לשירה בסך גין חכון במימ הוצאות
 

 (C 23IFRI -)להלן  23מספר  פרשנות .2

 .(IFRIC 23 -)להלן  23ספר מ ותשנת פרברה אמיישמת הח 2019ר בינוא 1החל מיום 
IFRIC 23 מסים  12חשבונאות בינלאומי ראות ההכרה והמדידה של תקן הו מבהיר כיצד יש ליישם את"

 סה.ל הכנע םיוגעת למסאות הנווד-ההכנסה" במקרה בו קיימת אי על
 .רהת הכספיים של החבהדוחו מהותית על השפעה נה לא הייתהשנות לראשוליישום הפר
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 יםהשיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיקרי יע - 3 באור
 

הקבוצה שיקול דעת ושקלה  ום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילהך יישיהלבת
בדוחות הוכרו תית על הסכומים שהמהו ההשפעה הםם, שלהבאי יםאשלגבי הנוקולים השי את

 פיים:הכס
 
 השיקולים .א
 

 ויות ביצועיבחומ קיוםהעיתוי של 
 

לצורך זיהוי עיתוי ההכרה בהכנסות ות החברה בוחנת את מועד העברת השליטה בנכס או בשיר
ה יטיג שלוח משהלק חברה האםוחנת הר, בזמן או לאורך זמן. בין הית בנקודת מחוזים עם לקוחות

 ה.ברהחועי אופן מקביל לביצליות בת הכלכך את ההטבואו צורודת זמן ספציפית ס בנקעל נכ
וק ורגולציה הוראות ח גם בנוסף, החברה לוקחת בחשבון לצורך קביעת עיתוי ההכרה בהכנסה

 רלוונטיות.
 

 אומדנים והנחות .ב
 

 
ם על שפיעינחות המוהרכות ם, הענידמתייע באולה להסההנהכנת הדוחות הכספיים, נדרשת בעת ה

ות, הכנסות והוצאות. וייבחי, התדווחים של נכסיםמים המל הסכושבונאית ועיות החיישום המדינ
יים באומדנים החשבונאיים נזקפים טף. השינושו האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן

 השינוי באומדן.בתקופה בה נעשה 
 

ים ואומדניך הדיווח הודאות לתארם בקשר לאי פיית הכסחוודשנעשו ב יקריותת העלהלן ההנחו
י באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם הותמי ינושואשר ו על ידי הקבוצה שחושב קריטיים

 :שנה העוקבתדוחות הכספיים בת בשל נכסים והתחייבויו
  

 נכסי מסים נדחים
 

במידה צלו, שטרם נו, מנייםשים זפרהוורכי מס רים לצמועבנדחים מוכרים בגין הפסדים  נכסי מסים
של ההנהלה על מנת  דןאומ רש. נדניתן יהיה לנצלםכנגדה ידית שה חייבת עתה הכנסשצפוי שתהי

יר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת להכלקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן 
 ואסטרטגית תכנון המס. מקורה, במס הצפויה

ת יים והכנסות הכספריך הדוחונות קיים לתא, על צבר הזמארהשין , בתו מבוססואל כותהער
  ות.צפוי

 
 חרות לאחר סיום העסקהא ותטבה וההטבות בגין פנסי

 
 ר העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכהלאחהתחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות 

עורי שיוון, רי היעוישאר לגבי בין השחות ההתחייבות כרוכה בקביעת הנ אקטואריות. חישוב
ת עשויה בוייתחהת היתרופת עובדים. רי תחלושיעו עליית השכרשיעור פויים על נכסים, ואה צתש

 .10 באורראה מידע נוסף ב ו.אל מושפעת בצורה משמעותית בגין שינויים באומדנים להיות
 

 הפרשה לירידת ערך מלאי
 

יות להשלמה עלו ומדןוי איכיל בנם הרגיקך העסבמהל המכירהחיר ווי מימוש נטו הינו אומדן מש
המבוסס הפרשה למלאי איטי/מת ביעת הקן בקיים אומד ,ו כןרה. כמכייצוע המושות לבועלויות הדר

 . שנים חמשולה על הע זמןבמשך במלאי על עיקרון של אי תנועה 
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 ומניםמזומנים ושווי מז - 4באור 
 

 ,בדצמבר 31ליום   
  2019  2018 
 "חשאלפי   
     

 1,953  6,730  מיידית כהם למשימזומני
 
  מלאי - 5אור ב
 

 ,בדצמבר 31ליום     
      2019  2018 
  אלפי ש"ח     

         
 3,073  3,091      חומרי גלם

 3,143  3,542      )*(תוצרת בעיבוד 
 3,712  2,072      תוצרת גמורה 

         
      8,705  9,928 
 

 
 דולרמיליון  0.9 -בסכום כולל של כ לקוחמ ותהזמנהחברה קיבלה  2018ויוני  2018בחודשים ינואר   )*(
, אספקת אבי טיפוס, ציוד ירותי פיתוחש פקתסאלמה, בהתא, ("2פרויקט ") מיליון דולר 3.8 -וכ( 1" פרויקט)"

ת ום שלב הפיתוח הנ"ל עומדתבכן, כמו . ניטור בריאות מסוקיםערכת לה טכנית למתמיכה קרקעי ותמיכ
 יר שנקבע בהזמנה. ההזמנהים במחקללקוח הזכות לרכוש מהחברה בייצור סדרתי מערכות ניטור בריאות מסו

 תי. רדהס ידות לייצורת של מאות יחנוקבת בכמויו
מליון ש"ח  2-כוטרם הכירה בהכנסה בסך של  1פרויקט את חברה סיימה ה 2019בדצמבר  31נכון ליום 

 31)מיליון ש"ח  0.9 -כ שלמסתכמות לסך  2019בדצמבר  31ליום  2ין פרויקט בג עהעלויות בביצו . 2קט ימפרו
 .(1 יקטפרו בגיןמליון ש"ח  0.1 -וסך של כ 2 פרויקטבגין  מליון ש"ח 1.5 -סך של כ - 2018בדצמבר 
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 תמאוחדוות בחבר תוהשקע - 6באור 
 

 על ידי החברהוחדות המוחזקות חברות מא רבדב מידע נוסף

    

זכויות 
ה החבר

בהון 
  ובזכויות

קעה ההש היקף
 ברה בח

 המאוחדת  הצבעה   מדינת   
 אלפי ש"ח    %  התאגדות  

       
9201       

       
 1,422  100  ארה"ב  אר.אס.אל אינק

 (1,590)  100  שראלי  )*( בע"מ סל-דינוו
       

      (168) 
       

2018       
       

 1,473  100  ארה"ב  אר.אס.אל אינק
 (1,548)  100  ישראל  )*( מסל בע"-ינדוו

       
      (75) 
 

 31 ביוםפרעון לעומד ה ,אלפי ש"ח 23,343בסך של צמדה הת או ושא ריביו נשאינניכוי שטר הון ב* 
 . הארכת תוקפות על יטו בהחלטה משותפיחל "מבע סל-ווינדרה החב םאלא א, 2021בר, בדצמ

 
 

 נטו, רכוש קבוע - 7 באור
 

 ותנועההרכב  א.
 

 

  0192 שנת
 מכונות
  יםומחשב

ציוד 
וריהוט 
 סה"כ  רכב כלי  משרדי

 חש" אלפי  
         תעלו

         
 7,789  170  904  )**( 6,715  2019בינואר,  1יתרה ליום 

         
 124    34  90  ך השנהמשבת רכישו

         
         

 7,913  170  938  6,805  2019 בדצמבר, 31ליום  יתרה
         

         שנצבר פחת
         

 7,571  25  868  6,678  2019, בינואר 1יתרה ליום 
         

 48  25  5  18  פחת
         
         

 7,619  50  873  6,696  2019, בדצמבר 31ה ליום יתר
         

צמבר, בד 31ופחתת ליום יתרת עלות מ
2019  109  65  120  294 

 
 
 
 
 
 



 טרוניקה בע"מלק. אאל .אר. אס

 המאוחדים כספייםבאורים לדוחות ה

 

26 

 

 
 )המשך( , נטורכוש קבוע - 7באור 

 
 ()המשך הרכב ותנועה  .א
 

 

  2018שנת 
קרקע 

 ים ומבנ

 
 כונותמ

  ומחשבים

ציוד 
וריהוט 
 סה"כ  רכב כלי  משרדי

 י ש"חאלפ   
           עלות

           
 18,288  -  904  )**( 6,695  )*( 10,689  2018ינואר, ב 1ם יתרה ליו

           
 259  170  -  20  69  נהישות במשך השרכ

           
 (10,758)  -  -  -  (10,758)  (' להלןג)ראה  ק למכירההמוחזכס סיווג לנ

           
           

 7,789  170  904  6,715  -  2018 ר,בצמבד 31יום יתרה ל
           
           חת שנצברפ

           
 17,645  -  863  6,634  10,148  2018ואר, בינ 1 ליוםיתרה 

           
 137  25  5  44  63  פחת

           
 (10,211)  -  -  -  (10,211)  ' להלן(ג)ראה  סיווג לנכס המוחזק למכירה

           
           

 7,571  25  868  6,678  -  2018בדצמבר,  31ליום יתרה 
           

בדצמבר,  31ום ות מופחתת לית עלתרי
2018  - 

 
37  36  145  218 

  
 אלפי ש"ח, ראה באור ב' להלן. 4,861 -כסך של וי מענק השקעה בבניכ (  )*

 ן.' להלש"ח, ראה באור ב אלפי 1,043 -בסך של כהשקעה  מענק )**(  בניכוי 
 

 מענק השקעה .ב
חוק לעידוד השקעות הון, חברה בתוקף הדי הי ל עלכה מעלות הנכסים, התקבהשקעה, שסכומו נומענק 

 . (1959-התשי"ט
 

החברה, את תכנית הנהלת החברה, למכור את מבנה החברה  טוריוןאישר דירק 2018 דצמברב 31ביום  .ג
, זכויות חכירה נכס מקרקעין שבבעלותהמכר לכי חתמה על הסכם החברה ה עדיהו 2019, במרץ 7 ביוםו
מ"ר עליו ממוקמים מבנה החברה, ובו  8,000 -אל בשטח של כישר עימקרקהוונות של קרקע ממנהל מ

 ת גבריאל, מגדל העמק, לצד שלישי שאינו קשור לחברה אויה, רמתה באיזור התעשיפעילולת מנוה
החברה על הסכם  במסגרת ההסכם, חתמה  בנוסףמיליון ש"ח.  12.5ך של לס רהבה, בתמו השליטה לבעל

מ"ר הקיימים בנכס( לצורך המשך  4,000 -של כ מתוך סך כוללמ"ר  1,300 -שכירות חלק מהנכס )כל
אי העסקה פרעה החברה , במסגרת תנ2019 י במא 19להלן(. ביום  8באור )ראה גם  סה בנכלותפעי

נמסרה החזקה בנכס  2019ביוני  6יום ש"ח ובי אלפ 3,080 -כ קאית בסך שלנבפרעון מוקדם הלוואה ב
 לרוכש. 
 

  .לויות עסקהעי יון ש"ח נטו, בניכומיל 11.6 -ינו סך של ככירה הה מהמברה כתוצאנוצר לחהון שרווח ה 
         

 5ום . בינאמנות ןמליון ש"ח מתמורת המכירה מופקד בחשבו 1.1 -סך של כ ,2019 ברצמבד 31ליום         
כמפורט  רוכשי השו ע"שנדראישורים כל ההמצאת לאחר  תברה יתרה זו לחברה וזאהוע 2020בפברואר 

 הסכם.ב
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 ת שימוש בגין חכירותנכסי זכו -  8ר באו

 
 חוכרבהן החברה מהווה קאות חכירה ם עבור עסוייגיל .1
 

טפת לצורך קיום הפעילות השום יאשר משמש ,רכביםו בנהמחכירות של  כולליםרה החכי לחברה הסכמי
 . ל החברהש

כן תשלומי חכירה יטול ו/או בת הארכה ואופציו ולליםחלק מהסכמי החכירה שבהן התקשרה החברה כ
 ם.משתני

 .ירת המבנה ראה להלןהסכם חכ, לענין םשני 3פה של הינם לתקוים רכבהסכמי החכירות של ה
לתקופה של ק מהנכס לשכירות חלחברה על הסכם ה חתמה, מכירת הנכס כםבמסגרת הס 7ר ט בבאומפורכ
נה מבבגין הודמי ניהול  שכירות דמיל רהבתמו ותים נוספשנ 3 שנים עם אופציה לשכירות לתקופה של 3

ה בנכס לרוכש מסירת החזק במועד. ד המחירים לצרכן"ח לחודש צמודים למדי שאלפ 38 -בסך כולל של כ
השימוש במבנה בהתאם זכות נכס ה החברה את , מדדIFRS 16ובהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 

שלומי חושבה לפי הערך הנוכחי של ת ראש -ח אלפי ש" 2,499 -של כבסך  -רה ת החכיייבולסכום התח
תקופת השכירות  (.3.55%רה )ל החבת התוספתי שכירה, מהוונים בשיעור הרביהח החכירה ליתרת תקופת

להערכת החברה, מימושה ודאי נים שש 3 ה להארכה שלללת אופציושנים, וכ 6שנלקחה בחשבון הינה של 
אלפי ש"ח בגין  461 -יבות בגין חכירה סך של כיך ההתחופחת מסראשוני הרה הבמועד ההכסביר. ופן בא

 ראש ששולמו בהתאם להסכם.ה מדמי חכיר
 שי זכות שימור נכסגילויים בדב .2

 

  2019שנת 
שכירות 

  מבנה
 

  סה"כ  כלי רכב
ש"ח יאלפ    
        ותעל

        
 IFRS 16השפעות היישום לראשונה של 

ליום  של החברהיים וחות הכספעל הד
 -  2019 רבינוא 1

 

920  920  
        

        :תוספות במשך השנה
        

כירות גין חכות שימוש בתוספות לנכסי ז
 2,499  בתקופה חדשות

 
707  3,206  

        
        

  4,126  1,627  2,499  2019בדצמבר,  31רה ליום תי
        

        שנצברפחת 
        

 IFRS 16ונה של שום לראות היישהשפע
ליום ספיים של החברה על הדוחות הכ

 -  2019 וארבינ 1

 

-  -  
        

        נה:שך השתוספות במ
        

  854  611  243  והפחתות פחת
        
        

  854  611  243  2019 מבר,בדצ 31יתרה ליום 
        

צמבר, בד 31ום ת לילות מופחתיתרת ע
0192  2,256 

 
1,016  3,272  

 
 .'ו16 ראה באור -כירה ת חמועדי פירעון של התחייבויוניתוח  .3

 



 טרוניקה בע"מלק. אאל .אר. אס

 המאוחדים כספייםבאורים לדוחות ה

 

28 

 

 טו, נםבלתי מוחשייכסים נ -  9באור 
 

 ותנועההרכב  א. 
 

  
תוכנות 
  מחשב

עלויות 
 כסה"  תוחיפ

 אלפי ש"ח  
       לותע

       
 1,239  -  1,239  2019, בינואר 1יתרה ליום 

       
 -  -  -   תוספות

       
 1,239  -  1,239  2019בדצמבר,  31ליום 

       
       רה שנצב הפחתה

       
 1,238  -  1,238  2019בינואר,  1יתרה ליום 

       
 1  -  1  נהוכרה במהלך השהפחתה שה

       
 1,239  -  1,239  2019בר, בדצמ 31ום ה לייתר

       
       יתרה, נטו

       
 -  -  -  2019בר, דצמב 31ליום 

       
 1  -  1  2018בר, בדצמ 31ליום 

 
 הוצאות הפחתה ב. 

 
 ת.רובמסגרת עלות המכיהפסד  אובדוח רווח  ותגים אחרים מסוולתי מוחשיהוצאות הפחתת נכסים ב 
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 , נטועובדיםת להטבו - 10באור 
 

  .סיום העסקהלאחר והטבות  קצרוללות הטבות לטווח הטבות לעובדים כ  
 
 הטבות לאחר סיום העסקה 

 
או רין יטולעובד בעת פ את החברה לשלם פיצויים ן בישראל מחייביםיטוריפני העבודה וחוק פיצויי די

וק פיצויי פיטורין כמתואר לח 14פקדה מוגדרת לפי סעיף ה כניותופקדות שוטפות בתו לבצע הה אשפרי
בשל העסקה. חישוב התחייבות החברה  ה לאחר סיוםל כך מטופלת כהטבהתחייבות החברה בש להלן.

שר תו אעסקובד ותקופת הקף ומבוסס על משכורת העי הסכם העסקה בתועל פ עהטבות לעובדים מתבצ
 .לקבלת הפיצויים את הזכותים ריוצ

 
ת הטבה ות המסווגות כתוכניממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדקה ת לעובדים לאחר סיום העסבוההט

 קדה מוגדרת כמפורט להלן.כתוכנית הפ מוגדרת או
 

 ניות הפקדה מוגדרתתוכ  .1
 

יו פ-, על1963-גהתשכ''ין, טורוק פיצויי פילח 14, חלים תנאי סעיף מתשלומי הפיצוייםחלק  ילגב
ותה מכל פוליסות בחברות ביטוח, פוטרות או בהקבוצה בקרנות פנסיה ו/אל פות שטהפקדותיה השו

ו וכן הפקדות בגין הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלינם הופקדו וספת לעובדים, בגהתחייבות נ
 ה מוגדרת.וות תוכניות הפקדים מהלתגמו

 

  
 יימהלשנה שהסת

 צמברבד 31ביום 
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

       
 375  429  599  מוגדרת קדההוצאות בגין תוכניות הפ

 
 תתוכניות הטבה מוגדר  .2 

 
יל, ור לעמכניות הפקדה מוגדרת, כאשאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוי הפיצויים החלק של תשלומ

עובדים ובגינה ן הטבות בגי חייבותת התוכרוגדרת לפיה מהקבוצה כתוכנית הטבה מ מטופל על ידי
 מות.לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאי יותקידה סכומים בקופות מרכזמפבוצה קה

 
 הפסדאו  שנזקפו לדוח רווחהוצאות  א(  

  
 לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31ביום 
  2019  2018  2017 
 ש"חאלפי   

       
 134  147  59  ת שירות שוטףעלו

 89  74  112  וליםיים לתגמיצופמרכיב אה מתשוהעברת 
 211  212  253  הטבותת לות הריבית בגין ההתחייבוצאהו

 (235)  (220)  (265)  כניתיבית בגין נכסי התוהכנסות ר
       

 199  213  159  לעובדיםסך הוצאות בגין הטבות 
       

 96  69  116  על נכסי התוכניתתשואה בפועל 
       

       :וח והפסד כדלקמןבדוח רו צגווצאות הההו
       

 108  119  47  עלות המכירות
 13  14  6  הוצאות מכירה ושיווק

 13  14  6  ת הנהלה וכלליותהוצאו
 65  66  100  הוצאות מימון

       
  159  213  199 
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 (משךה) הטבות לעובדים, נטו - 10ר באו
 

 )המשך( תגדרוהטבה מיות וכנת  .2 
 

 , נטוכנית(התחייבות התו) ניתכנכסי התו ב(  
 רצמבבד 31ליום   
  2019  2018 
 לפי ש"חא  

     
 6,872  7,213  תוכניתי הוגן של נכסי השוו

 6,646  7,320  הטבה מוגדרתהתחייבות בגין תוכנית בניכוי 
     

 226  (107)  טו, נבות התוכנית()התחיי ה"כ נכסי תוכניתס
 
 תבגין תוכנית הטבה מוגדר של ההתחייבותוכחי ך הנהשינויים בער(  ג 

  2019  2018 
 ש"חאלפי   

     
 6,182  6,646  בינואר 1ום יתרה לי

 212  253  הוצאות הריבית
 147  59  ףעלות שירות שוט

 -   -   ומששולהטבות 
 105  362  אקטוארי, נטוהפסד 

     
 6,646  7,320  בדצמבר 31יום רה לית

 
 התוכנית נכסי  ד( 
 

 נכסי התוכנית ( 1 
יסות רוך וכן פולבות לעובד לזמן אזקים על ידי קרן הטית כוללים נכסים המוחוכננכסי הת

 ביטוח מתאימות. 
 
 כניתההוגן של נכסי התו התנועה בשווי ( 2 

  2019  2018 
 אלפי ש"ח  

     
 6,679  6,872  ארינוב 1תרה ליום י

     
 220  265  ביתהכנסות רי

 125  49  לתוכנית על ידי המעבידהפקדות 
 (74)  (112)  יםכיב פיצויים לתגמולהעברת תשואה מר

 -  -  מוהטבות ששול
 (78)  139  אקטוארי, נטו (הפסדרווח )

     
 6,872  7,213  בדצמבר 31 םיתרה ליו

 
 רתנית הטבה מוגדכבגין תוייבות ההתחות בקביעת הנחות העיקריה  ה( 

 
 צמברבד 31  
  2019  2018 
  % 

     
 3.8  2.2  ופההתק לסוף יעור ההיווןש

 3.2  3.8  לתחילת התקופה וןשיעור ההיו
 3.5  3.5  שיעור עליית שכר צפויה
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 (המשך) ם, נטות לעובדיוטבה - 10באור 

 
 דייםתזרימי מזומנים עתי שלאויות דוו עיתוי ואי ם,סכומי ו(  

 
כל הנחה אקטוארית בהנחה הדיווח, ל ופתבירים לסוף תקהנחשבים לסלהלן שינויים אפשריים 

 ללא שינוי:ריות נותרו תר ההנחות האקטואשי
 

  

השינוי 
במחויבות 

 להטבה מוגדרת
 אלפי ש"ח  
   

   : 2019ר בדצמב 31 ליום
   

   כר צפויהש עליית ריעולשינוי בש ותמבחן רגיש
   

 (388)  (3.5%)במקום  4.5%ית שכר של עלי
   

   י התכניתר ההיוון של התחייבות ונכסשינוי שיעות למבחן רגישו
   

 345  1.0%היוון של  עליית שיעור
 (393)  1.0%של ירידת שיעור היוון 

 
 

 תייםם ממשלבגין מענקיויות התחייב - 11באור 
 

 םלתיישמענקים ממ
 

    2019  2018 
 ש"ח אלפי    

       
 154  164    ינוארב 1יתרה ליום 

       
 10  (20)    לך השנהשינוי במה

       
 164  144    בדצמבר  31יתרה ליום 

        

 
 נסייםמכשירים פינ - 12באור 

 
 יםיננסיפ סיכון גורמי א.

 
סיכון  חוץ,)סיכון מטבע  שונים, כגון סיכון שוקנסיים פינ םה לסיכוניות אותחושפה הקבוצפעילויות 

החשיפה  לבחון מעת לעת אתמדיניות החברה היא זילות. סיכון ני ושראוסיכון מחיר( סיכון א יתריב
 .התשברשו עודפי המזומנים זנית ולהגן על היתרות החשופות באמצעות השקעתהמא

 
עות ת לצמצום למינימום השפבפעולוקדת מהקבוצה מתלת של ם הכולת ניהול הסיכוניתוכני

במכשירים בעת הצורך משת הקבוצה משתה. ועים הפיננסיים של הקבוצביצשליליות אפשריות על ה
 יפות מסוימות לסיכונים.חש גנה מפנילהננסיים נגזרים פי
 

ידי רה על ת שאושבהתאם למדיניו השל החבר םיהכספ לסמנכ"צע על ידי ניהול הסיכונים מבו
ועדת שיתוף פעולה עם ם בסיכונים פיננסיי ומגדיר ךמערימזהה,  הכספים כ"לסמנן. וריוטהדירק
  .של החברה עותהשק
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 )המשך( נסייםמכשירים פינ - 12באור 

 
 )המשך( ן פיננסייםגורמי סיכו א.

 
 סיכוני שוק . 1

 
 מטבע חוץסיכון  

 
פה ישה חימת לה קיופי עסקיי ובהתאם לאיבה עסקית של מטבע ישראלבבס החברה פועלת 

  (.אירו קןוחל קאיולר האמריהדבעיקר )יפין אה משינויים בשערי חלצכתוחוץ לסיכוני מטבע 
  

 סיכון ריבית
 
ננסי ישתנו יר פיתידיים ממכשערימי המזומנים הסיכון ריבית הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תז 

 יים בשיעורי ריבית שוק.וכתוצאה משינ
  .2019דצמבר ב 31ם ית ליולסיכון ריבפה משמעותית ישאין ח קבוצהל
  

 שראיסיכון א          
 

ו או בהתחייבויותי הצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוחכון שהסיסיכון אשראי הוא  
ת החברה לקוחו תוון שמרבימכי צה הפסד.וייגרם לקבמכשיר פיננסי וכתוצאה מכך הנובעות מ

ותיהם, ודאות גבית החובות של י ממשלל ידעהעולם הנתמכים  ברחבי נם גופים צבאייםהי
 בוהה.החברה הינה ג

אלפי  7,846 -של כם כולל וחייבים שונים בסכו לקוחותלחברה יתרות  2019 בר,בדצמ 31נכון ליום 
 .והחייבים השונים תות הלקוחויים בגין יתרתאשראי מהוהחברה אינה צופה סיכוני . ש"ח

 
 ותלסיכון נזי .2

 
מטרת  מיים.סור במזומנים באמצעות תקציבים חודשיים ויוון למחהסיכנת את הקבוצה בוח 

ק במשיכות יתר מהבנן בין קבלת מימון לבין הגמישות שבשימוש איזו על הקבוצה לשמור
 .ו'16אה באור רההלוואות לענין מועדי פרעון מהבנק. והלוואות 

 
 הוגן ישוו ב.

 
ייבים ויתרות חובה, אשראי חות, חלקו ומנים,זומנים ושווי מזמחות הכספיים של היתרה בדו

והלוואות  זכאים ויתרות זכות, רותיםני שינותחייבויות לספקים ולם, התמתאגידים בנקאיי
 לשווי ההוגן שלהם. מת או קרובהתוא ידים בנקאייםמתאג
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 )המשך( רים פיננסייםימכש - 12 באור
 

 שוק יגין שינוי בגורממבחני רגישות ב .ג

  
ר ים בשעינויישות לשמבחן רג

 החליפין של הדולר
 ירווח )הפסד( מהשינו  

  
עליית שע"ח של 

10%  
ע"ח ידת שיר

 10%של 
 אלפי ש"ח  

     
2019  597  (597) 

     
2018  958  (958) 

 עיקריותהת העבודה מבחני רגישות והנחו
 

ויים אפשריים בי שינה לגות ההנהלעו בהתאם להערכבהרלוונטיים נק רו במשתני הסיכוןחנויים שנבהשי
 סבירים במשתני סיכון אלה.

או תוצאות הפעולות  יכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע עלרמי סלגוביצעה מבחני רגישות  ברההח
בגין כל מכשיר פיננסי  עבור הפסדאו ה ת הרווחאת מציגים פי המדווחים. מבחני הרגישוהמצב הכס

יס בס מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על ון לכלו נכבחר עבורון הרלוונטי שנכמשתנה הסי
הפעילות  ון בהתייחס למטבעהפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכצאות תו מהותיות החשיפה של

 ים.הנחה שכל שאר המשתנים קבועוב
 

 תנאי הצמדה   ד. 
 

 2018בדצמבר  31ום לי  2019בדצמבר  31ליום   
     במטבע      במטבע  
ץ או חו  

בהצמדה 
 אליו *

  
ללא 
 ** הצמדה

  
 
 כסה"

או  חוץ 
בהצמדה 

 אליו *

  
ללא 

 צמדהה

  
 

 סה"כ
 אלפי ש"ח     

             פיםנכסים שוט
 1,953  758  1,195  6,730  4,572  2,158  ווי מזומניםמזומנים וש

 -  -  -  2,501  2,501  -  מוגבל בשימושן ופקד
 9,979  1,206  8,773  6,917  2,989  3,928  לקוחות

             
  6,086  10,062  16,148  9,968  1,964  11,932 

             
             שוטפות בויותהתחיי

 1,100  1,100  -  1,501  1,501  -  שראי מתאגיד בנקאי א
 וואותהל יות שוטפות שלוחל

  ם בנקאייםגידימתא  
 
-  36  36  -  3,534  3,534 

 חלויות שוטפות של
 הן חכירהתחייבויות בגי 

  
- 

  
935 

  
935 

  
- 

  
- 

  
- 

 1,825  1,499  326  775  659  116  ספקים ונותני שרותים
 1,613  1,554  59  1,143  1,143  -  זכות  ם אחרים ויתרותזכאי

             
  116  4,274  4,390  385  7,687  8,072 

             לא שוטפות תייבויוהתח
 102  102  -  68  68  -  יים בנקא םהלוואות מתאגידי

 -  -  -  2,177  2,177  -  התחייבויות בגין חכירה
  116  6,519  6,635  385  7,789  8,174 

             
 ארה"ב. בדולר* בעיקר 

 .רכןם לצריהמחיצמודות למדד אשר חכירה בגין  בויותייתחהמעט * ל*
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  סהמסים על ההכנ - 13באור 

 
 הוצהמס החלים על חברות הקב חוקי א.
 

 בישראלוחברה מאוחדת החברה  
 

   
 וד השקעות הון(חוק עיד -)להלן  1959-שקעות הון, תשי"טהחוק לעידוד ה  

 
 לחלק עמד של "מפעל מאושר" שניתןות, בתוקף מות מס שונהטבלות פי חוק, זכאיות החברעל 

 ן:החוק הינ ההטבות העיקריות מכוח. תו בחוק זהליהן, כמשמעוממפע
 

 מואץ פחת
 
בחמש כאית החברה לניכוי פחת מואץ המפעל המאושר ז וד המשמשים אתות וצימכונבניינים,  גיןב

 .ה של כל נכסעלפשנת הה, החל מותם נכסיםהשנים הראשונות לשימוש בא
 

לפיהם על פיו ובכתבי האישור  ות שהותקנוו בחוק, בתקנשנקבענאים ההטבות מותנות בקיום הת
טבות, כולן או לגרום לביטול ההבתנאים עלולה עמידה אי  ים.עות במפעלים המאושרההשק עובוצ

ים נאתומדת בהחברה עההנהלה,  בות בתוספת ריבית. על פי הערכתמקצתן, ולהחזר סכומי ההט
 האמורים.

 
 1959 - י"ט, התשת הוןתיקון החוק לעידוד השקעו

 
קיקה(, קוני ח)תי 2012 -ו 2011ית לשנים הכלכלת ק המדיניובכנסת חו פורסם 2011אר ינובחודש 
ק(. החו-)להלן  1959-ת הון, התשי"ט, בין היתר, תיקונים בחוק לעידוד השקעו, אשר קובע2011-התשע"א

שיעור מס שבחוק ומחיל טבות לי הה. התיקון משנה את מסלו2011בינואר,  1 וםיהיא מ התיקון תחולת
לבחור )ללא רשאית ברה הח ,2011החל משנת המס ברה. החעדפות של חיד על כלל ההכנסות המוא

אותה שנת מס שלגביה נעשתה בחירתה( אם לעבור לתחולת התיקון והחל משרות לחזור בה מאפ
 פורטים בהמשך.המ המתוקניםס מעורי העליה שירה יחולו הבחי

י התקציב ת יעדשגחקיקה לה יפויות לאומיים )תיקוניוי סדרי עדחוק לשינסם הפור 2013ט בחודש אוגוס
 התיקון(. -חוק עידוד השקעות הון )להלן ל 71תיקון  את להכול 2013-ע"ג(, תש2014-ו 2013לשנים 
 16% הוא ואילך 2014 בשניםעדף מוההמפעל ועדפת מההכנסה המהמס על  שיעורכי  קובע התיקון
 להלן.ראה  ק,לחו 73ון יעורי המס הנובעים מתיקשינויים בשבקשר ל (.9% -' א פיתוח)באזור 

 
 כאמור המועדף המפעל מרווחילתושב חוץ  או ליחידיבידנד יחולק דש מידהב כי ןתיקוה עקובכן,  מוכ

 .20% של בשיעור מס יחוללעיל, 
 

 (73ון )תיק 1959 - ט"שיהתות הון, עלעידוד השק החוק תיקון
 

יניות הכלכלית מדי חקיקה ליישום ההכלכלית )תיקונ ההתייעלות חוקפורסם  2016ש דצמבר בחוד
 -ן ד השקעות הון )להללחוק עידו 73תיקון  תא הכולל, 2016 -(, התשע"ז 2018 -ו 2017 ציבלשנות התק

 מועדף הממוקםעל מפעל  ואילך 2017ינואר, ב 1חול מיום שיהמס  יעורשכי  קובע התיקוןהתיקון(. 
' נו ממוקם באיזור פיתוח אאילמפעל מועדף אשר שיעור המס ) 9% במקום 7.5%נו א' הי תוחיבאיזור פ

 החברה נמצאת באזור פיתוח א'. (.16%ותר נ
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 (שךמה) ההכנסה מסים על -  13ור בא
 
 

 
  הקבוצה ת של חברותעל ההכנסוים החל שיעורי המסב.      

 
 .(24% - 2017)שנת  23%הינו  ואילך 2018משנת ל שיעור מס החברות בישרא .1

 
 בשנת המכירה.  חלרות ההחבמס שיעור לי בוח הון ריאבמס על רו בבני אדם חייחבר  

 
של  רסיבייםהינם שיעורי מס פרוג -שיעורי המס העיקריים החלים על החברה המאוחדת בארה"ב  .2

 . ניו יורקשל  (state)ה נמדי כולל מס 26%עד 
 

 של האמנה על יקר השלכותיה. עכפל מס ימת אמנה למניעתן מדינת ישראל לבין ארה"ב קיבי
מתשלומי דיבידנד, ריבית  15% -ו 17.5%, 12.5%ים של יעורבש קורבמ כוי מסה ניהחברה הינ

 ברה.לחותמלוגים, בהתאמה, על ידי החברה המאוחדת 
 

 מס שומות .ג
 

מס שומות סל -ווינד. לחברה המאוחדת 2014נת המס שומות מס סופיות עד וכולל ש והוצאלחברה 
פי חוקי המס הנישומה על ק. נאיל. ר.אס.אדת אחברה המאוחל .2014המס  שנתעד וכולל ות סופי

  .2012בארה"ב הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 
 
 מס כילצור ועבריםהפסדים מ ד.

 
ליום )ש"ח מליון  0.3 -בסך של כ צורכי מסמועברים ללחברה הפסדים עסקיים , 2019דצמבר ב 31ליום 

  .(לצורכי מסים מועבר הונייםאין לחברה , 2019דצמבר ב 31
 

קיים ים עסן הפסדבגי אר.אס.אל. אינקדות וינדסל וות המאוחחברב יםנדח יםסמ נכסי וכרוהלא 
אה , בהתאמה, בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנרמליון ש"ח 1.7 -מליון ש"ח וכ 24.7 -להעברה בסך של כ

  .ןלעי
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 (משךה) מסים על ההכנסה -  13אור ב

 
 
 

 ים נדחיםמס .ה
 
הכספי צבדוחות על המ    הפסדו א חות רווחדו  
 בדצמבר 31ם יומה בלשנה שהסתיי  בדצמבר 31ליום   
  2019  2018  2019  2018  2017 
 ש"חאלפי   אלפי ש"ח  

           נכסי מסים נדחים
           
 -  (60)  (129)  60  189  פרשי עיתויה

 27  (949) ) 1,485  1,485  -  לצרכי מסים רהפסדים מועב
           

 27  (1,009)  1,356  1,545  189  "כסה
           

מסים  ת(ו)הכנס אותהוצ
 1,356      םדחינ

 
(1,009) 

 
27 

           
       1,545  189  נדחים, נטו נכסי מסים

 
 
 

 הפסד ואח רוובהכלולים  (בת מסהטה )מיסים על ההכנס  .    ו           
 

 רבדצמב 31ביום  יימהשהסת לשנה  
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

       
 -  2  1,258  מסים שוטפים

 -  40  85  מסים בגין שנים קודמות
 27  (1,009)  1,356  מסים נדחים

       
  2,699  (967)  27 
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 (שךהמ) נסהל ההכים עסמ -  31באור 
 
 :ורטיס תיאמ  .ז
 

הוצאות, הרווחים וההפסדים בדוח נסות וההכילו כל הס, שהיה חל אלהלן מובאת התאמה בין סכום המ 
ן סכום מסים על ההכנסה שנזקף בדוח פי שיעור המס הסטטוטורי, לבימתחייבים במס ל היו והפסד רווח

 רווח והפסד:
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברמבדצ 31ביום  יימהה שהסתלשנ  
  2019  2018  2017 
 ש"ח אלפי   

       
 295  2,170  9,859  סה הכנהלפני מסים על רווח 

       
 24%  23%  23%  שיעור המס הסטטוטורי

       
 71  499  2,268  חושב לפי שיעור המס הסטטוטורימס מ

       
 מהגורמים נובעת ההכנסה ה עלייה )ירידה( במסים על

 :הבאים 
  

 
 

 
 

       
 (251)  (336)  264  ועדףמס למפעל מ רעוהטבה בשי

 24  37  9  מסי לצרכ רותות שאינן מותהוצא
 -  39  85  מסים בגין שנים קודמות

 ס התאמת יתרות מסים נדחים בגין שינוי בשיעורי המ
 הצפויים לניצול 

  
 -   (768)  - 

ו צרנו לאר שעברה אהפסדים לה ם בגיןיצירת מסים נדחי
     קודמות    בשנים

     
-  (406)  - 

 וניצול  חהמס נד ןננוצר בגישלא ת נות הבוחבר יהפסד
 נדחיםסים רו בגינם מיצהפסדים שלא נו   

  
(1)  

 
19  

 
236 

 (83)  -  -  מסים נדחים נזקפו הפרשים זמניים בגינם לא
 30  (51)  74  נטו ,הפרשים אחרים

       
 27  (967)  2,699  )הטבת מס(סה כנהה סים עלמ
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 יעבודיםוש , ערבויותת תלויותיותקשרויות, התחייבוה -  14באור 
 

 תרויוהתקש .א
  

בהסכם אי.בי.אי בע"מ שירותי בורסה והשקעות בישראל התקשרה החברה עם חברת  2017ביולי  3ום בי
 חברה.ה תיובמנק שוושה ו תשמש כעלפי

 
 תיויבויות תלותחיה .ב

 
הקבוצה לשלם  ותהתחייבו חבר -אשי הר עןהמד -ישראל וזי מחקר ופיתוח עם ממשלת בתוקף ח
ממשלת  ם שינבעו ממחקר ופיתוח שבמימונם השתתפהמוצרי ירותלממשלת ישראל ממכ תמלוגים

וא ראל כשהשי לתמממש שהתקבלום המענק ישראל. הסכום הכולל של התמלוגים לא יעלה על סכ
ממכירות המוצרים  3.5% ו בשיעור שלמענק שהתקבל. התמלוגים יהימה 150%קו חללדולר, וב מודצ

ך מגיעה לאחר הפרשות לתמלוגים לס 2019ר, בדצמב 31ם ת הפוטנציאלית ליולבנטיים. סך ההתחייבוהר
 6,836 -ך של כסל ם,מלוגישות לתלאחר הפר מגיעה, 2018בדצמבר,  31לפי ש"ח וליום א 6,296 -של כ

כל  נופיכך לא הוכרה בגיול נומכירות בגי מתייחס לפרויקט שלא צפויותכום ברובו הסאלפי ש"ח. 
 .11באור  התחייבות. ראה גם

 
 ויותערב .ג
 

 31חת ביצוע עבודות, בגין טיב ביצוע, נכון ליום החברה להבט עמידההשהערבויות הבנקאיות  יתרת
  .חאלפי ש" 1,361 -כשל  ךינה בס, ה2019ר בדצמב

 
 םדישיעבו ד.
 

 שנטלה החברה מהבנקערבויות והפת שוטלמימון הפעילות ה האשראי הבנקאיבטחת לטובת ה .1
 :(להלן 2ראה סעיף י הבנקאי, בקשר לאשרא )לענין אמות מידה הבטחונות הבאיםלבנק מסרו נ

 :על ידי החברהלבנק  מסרונות שנבטחו
 

הון המניות הבלתי  עלסל, ושעבוד קבוע  ינדוהבת ו תחברעל כל נכסי החברה ושעבוד שוטף   .א
 סל. ינדוברה ושל ווניטין של החהמ דסל ועלוינ החברה ושל של פרענ

 החדש.ק דים בחשבון החברה בבנם המופקשעבוד ממסרים ודוקומנטי  .ב
 סל. ינדוו בתה מניות חברתשעבוד   .ג
 הבנק.ליסת הביטוח של החברה לטובת בוד פושע  .ד

סתכמת מוח הד תו למועדשיתרבפקדון ם בדרגה על כל הכספים שמופקדי ןאשושעבוד קבוע ר .ה
 .ממנו הנובעותת כל הזכויו לרבות חון ש"מלי 2.5 -כשל  לסך

 
 ה:ברל ידי בעלי השליטה בחלבנק ע בטחונות שנמסרו

 
 יטה בחברה.לי השלי בעחזקות על ידויות החברה המשעבוד מנ  .א
 .מיליון ש"ח 1ה, מר זאב דגני, מוגבלת לסך רהחבבעל השליטה ומנכ"ל ערבות אישית של   .ב
 

 תופיננסיה ת מידואמ .2
לעמוד באמת מידה פיננסית אשר לבנק החברה ת כאמור לעיל, התחייבה נוחובטת הבנוסף להעמד

 מסך מאזן החברה. 25% -יהיה בשיעור שלא יפחת מ לפיה ההון העצמי המוחשי של החברה
ם המבוקרים של חות הכספיים השנתיים המאוחדיובד בחינת העמידה בהתניה הפיננסית תיבדק

 החברה. 
 .תת המידה הפיננסיעומדת החברה באמ 2019דצמבר, ב 31נכון ליום 

 

 .אשונה על רכבמדרגה רעבוד שי םנק נרשבל החברבויות החייהת להבטחת .3
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   הון - 15באור 
 

  המניות הוןהרכב  .א
 

 2018 -ו 2019 בדצמבר 31  
 מונפק ונפרע  שוםר  

 יותמספר מנ  
     

 11,122,674  20,000,000 כל אחת ך נקובער ש"ח 1לות בנות מניות רגי
 
 המניותהתנועה בהון  .ב

 
המונפק והנפרע של  הרשום, ותמניהי בסך הון הכלשתנועה  היתהלא  2018 - 2019 במהלך השנים

  החברה.
 
 לוות למניותויות הנזכ .ג
 

ם רקטוריוזכות למינוי הדי ירוק החברהיות בפזכו יבידנד,דת לסיפה הכללית, זכות הצבעה באיווזכ .1 
 בחברה.

 
 יב.אב-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל .2

 
 רההחבעל ידי קות חברה המוחזת היונמ -מניות אוצר  .ד
 

 ה במניות החברה הינן כדלקמן:חברהחזקות ה
 

 בדצמבר 31ליום   
  2019  2018 

     
 1,000,000  1,000,000  מניות

     
 9.0  9.0  (% -המונפק )במההון עור שי

     
 5,795  5,795  ות )באלפי ש"ח(על
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 הכספיים חותדוהסעיפי לונים נוספים נת - 16באור 
 

 קוחות:ל א.
 

 רצמבבד 31ליום     
  2019  2018 
 אלפי ש"ח     

     חובות פתוחים: -בחו"ל  לקוחות
 124  280  בממשלת ארה" 
 72  21  פהאירובמערב  תשלוממ 
 8,512  3,641  במזרח הרחוק לותממש 
 78  -  בארה"ב אחרים 
 183  183  חוקבמזרח הר אחרים 
  4,125  8,969 

     
     ים:חובות פתוח -רץ וחות באלק
 52  389  ממשלת ישראל ו/או חברות ממשלתיות 
 1,158  2,603  חברות אחרות 

     
  2,992  1,210 

     
  7,117  10,179 

     
 (200)  (200)  י אשראי )*(להפסד הפרשה -בניכוי

     
 9,979  6,917  לקוחות, נטו

 
חובות הלקוחות  .(ש"ח אלפי 286 -כ 2018 שנת)בות אבודים חובהחברה בירה הכלא הדוח נת בש )*(

 מים.י 60הינו ות אשראי לקוחי משאים ריבית. ממוצע יאינם נו
 
פרשה לחובות מסופקים(, לקוחות נטו, לפי ערך )הוכרה בגינם ירידת וחות שלא הרת הלקח יתלן ניתוהל

 הדיווח:יך ארתפיגור בגבייה ביחס לתקופת ה
 

  רםשט לקוחות      
ד פרעונם עבר והפיגור מועלקוחות ש

 בגבייתם הינו

      

מועד  הגיע
פרעונם )ללא 

  ר בגבייה(גויפ
 עד

  יום 30
60-30  

  וםי
 270 מעל

 ה"כס  יום
 אלפי ש"ח      

               
 6,917  997  104  11  5,805      2019בדצמבר,  31

               
 9,979  -  150  1,437  8,392      2018בדצמבר,  13
 
 
 

 :יםאחר חייבים ויתרות חובה ב.
 ,בדצמבר 31ם ליו      
      2019  2018 
   ש"חאלפי     

         
 18  36      ך מוסףס ערמ

 239  61      לספקיםמקדמות 
 178  224      ותהוצאות מראש ושונ

         
      321  435 
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 )המשך( הכספייםי הדוחות פים לסעיפנוסנתונים  - 16באור 
 

  ם בנקאייםאשראי מתאגידי ג.
 
 :הרכב .1
 

 צמברבד 31ליום    
 2018  2019  ור ריביתשיע 
 ש"חלפי א  % 

      
 1,100  1,501  3.65 אשראי לזמן קצר

 3,534  36  1.85פריים +  )*( רוךחלויות שוטפות של הלוואות לזמן א
   1,537  4,634 

 
 

 , רהינה החברה כמוחזק למכצאה מסיווג מבלזמן קצר כתוההלוואה סווגה  2018 ברמבדצ 31ליום )*( 
 .'ג7 באורגם ה רא     

 
  .ד'14ראה באור , דיםעבוושנות בטחובאשר ל   .2

 
 פקים ונותני שירותים:ס ד.

 בדצמבר 31ליום       
      2019  2018 
    י ש"ח אלפ    

         
 256  99      "לבחו

         בארץ:
 917  591      חובות פתוחים 
 652  85      ות לפרעוןהמחא 

         
      775  1,825 

 
 ות:זכ ויתרותאים זכ  ה.

 178  72      רת ניהול(מצעות חב)בא שליטהבעלי 
 1,016  876      שכר עובדים ומוסדות בגין

 870  846      הראפשה ולהבשה לחוהפר
 59  34      ות לסוכניםעמל

 301  161      םהוצאות לשלם ואחרי
         

      1,989  2,424 
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 (המשך) ספייםת הכוחויפי הדלסע נתונים נוספים - 16באור 
 

 :ירהתחייבויות בגין חכוה התחייבויות לתאגידים בנקאיים ו. 
 

 :הרכב . 1 
 

 רבדצמב 31ליום    ורשיע
 2018  2019   הריבית 
 ש"ח אלפי    % 

          הלוואות מבנקים:
 135  104   0.6פריים +  ללא הצמדה

 (33)  (36)    ותפשוטחלויות  -בניכוי 
       
    68  102 

 
          :בגין חכירהבויות התחיי

 -  3,112   3.55% למדד הצמדהב
 -  (935)    טפותת שוחלויו -בניכוי 

       
    2,177  - 

 
 

ים ל פי התנאע הפיננסיות של הקבוצה ל ההתחייבויותהטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון ש .2
 בית(:ילומי רולל תש)כ שנפרעים בזמן הקצר למעט סכומים םומים לא מהווניכבס החוזיים

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2019בדצמבר  31ליום  
  
   

 
שנה 

 ראשונה

 
 

שנה 
 ניהש

 
 

שנה 
 שלישית

 
שנה 

 תביעיר
 ואילך

 
 
 

 "כהס
       
 חש"אלפי   
       
  

 108 - 36 36 36 ת מתאגידים בנקאייםהלוואו
 3,372 1,115 511 811 935 רהבגין חכיות התחייבוי 
       
  971 847 547 1,115 3,480 
       
   

  2018בדצמבר  31 ליום 
  
  

 ם בנקאיים תאגידימ הלוואות
   

 
36 

 
36 

 
36 

 
36 

 
144 

       



 טרוניקה בע"מלק. אאל .אר. אס

 המאוחדים כספייםבאורים לדוחות ה

 

43 

 

 
 
 

 (המשך) נתונים נוספים לסעיפי הדוחות הכספיים - 16ר באו
 
 

 :פסדהח וורו
 

 :ות ממכירותהכנס . ז
 

 לשנה שהסתיימה  
 מברבדצ 31יום ב

  2019  2018  2017 
 ש"חאלפי   מחוץ לארץ:

       ארה"ב: 
 2,048  8,256  10,368   הממשלה  
 9,595  171  441  אחרים  
       רופה:אי 
 366  233  145  ות  ממשל  

 61  39  -  אחרים    
       ק:והמזרח הרח  
 2,267  11,162  3,916  תממשלו   

 427  2,486  3,791  ריםאח   
       
       

  18,661  22,347  14,764 
       בארץ:

 2,680  1,097  2,699  יותתמשלחברות מ 
 679  234  467  שלת ישראלממ 
 1,115  871  223  יםאחר 

       
  3,389  2,202  4,474 

       
       

  22,050  24,549  19,238 
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 )המשך( נוספים לסעיפי הדוחות הכספיים נתונים - 61ר באו
 

 :עלות המכירות . ח
 

 שהסתיימה לשנה  
 בדצמבר 31 ביום

  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

       
 5,200  5,991  4,849  םת חומריצריכ

 966  -  -  יהפרשה לירידת ערך מלא
 5,015  8,307  6,430  נלוותהוצאות ו עבודה שכר
 228  -  -  משנהלני קב

 655  1,118  899  הוצאות אחרות
 82  96  649  והפחתות פחת

       
  12,827  15,512  12,146 

 (703)  185  1,223  לאי במ)גידול( קיטון 
       

  14,050  15,697  11,443 
 

 :נטו ,וחר ופיתהוצאות מחק . ט
 

 הימלשנה שהסתי  
 בדצמבר 31ביום 

  2019  2018  2017 
 חלפי ש"א  

       
  185  286  2,403  נלוותשכר עבודה והוצאות 

 82  -  197  נהוקבלני מש חומרים
 257  223  45  אחרותחת ופ

       
  2,645  509  524 

     
  

 :הוצאות מכירה ושיווק  . י
 

 לשנה שהסתיימה  
 מברדצב 31ביום 

  2019  2018  2017 
 לפי ש"חא  

       
 1,963  1,966  1,961  ר עבודה והוצאות נלוותשכ

 179  116  156  עמלות בגין מכירות
 408  550  376  עות לחו"לינס
 217  181  195  יםיותים מקצועירש

 184  223  211  אחרותפחת ו
       

  2,899  3,036  2,951 
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 ()המשך ות הכספייםי הדוחפסעיים נוספים לנתונ - 16באור 
 

 :וכלליות הוצאות הנהלה . אי
 

 לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום 

  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

       
 1,758  1,688  1,690  אות נלוותצר עבודה והושכ

 18  19  251  והפחתותפחת 
 449  450  367  ייםשירותים מקצוע

 181  97  28  כבת ראחזק
 273  230  231  טוריםדירקמול ג

 62  92  182  טלפון ותקשורת
 64  68  43  משרדיות

 70  63  76  אגרות
 50  90  46  השמה
 321  390  410  אחרות

       
  3,324  3,187  3,246 

 
 

 מימון )הוצאות( הכנסות . בי
 

  
 ימהלשנה שהסתי

 מברבדצ 31יום ב
  2019  2018  2017 

 חי ש"אלפ  
       מימוןכנסות ה

 -  -  3  אחרות
 -  452  -  , נטוןשינוי בשערי חליפימ רווח

       
  3  452  - 

 
       מימוןאות וצה

 279  336  205  בנקאיבגין אשראי  ימוןהוצאות מ
 435  -  450  נטו ,הפסד משינוי בשערי חליפין

 -  -  86  רה חכיון בגין ממי ותהוצא
 סיוםובדים לאחר הטבות לע ן בגיןמימויות עלו

 65  66  100  העסקה 
       

  841  402  779 
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 (משךה) כספייםה ותיפי הדוחלסע יםנתונים נוספ - 16באור 
 

 למניהרווח  . גי
 

 
 ה:נימלד( )הפס וב הרווח הנקיפירוט כמות המניות והרווח ששימשו בחיש   

 
  רבדצמב 31ביום  מהייהסתלשנה ש  
  2019  2018  2017  

  

כמות 
מניות 

  משוקללת

 נקי רווח
וחס המי

לבעלי 
המניות של 

  החברה

מות כ
מניות 
  תמשוקלל

 וח רו
יוחס המ

 לילבע
מניות של ה

 ההחבר

 

כמות 
מניות 

  קללתמשו

 נקי רווח
המיוחס 
לבעלי 

המניות של 
 ההחבר

 

  אלפי ש"ח  יםלפא  "חאלפי ש  םלפיא  ש"ח יאלפ  אלפים   
              

  268  11,122  3,137  11,122  7,160  11,122  ניות והרווח כמות המ
              

לות משוקל בניכוי מניות
 -  (1,000)  -  (1,000)  -  (1,000)  חברהעל ידי ה ותזקמוחה

 

              
    נקיחישוב רווח  לצורך

 268  10,122  3,137  10,122  7,160  10,122  סיבסי 
 

              
 
 

 ים קשוריםן וצדדיית ועסקאות עם בעלי עניתרו - 17באור 
 

 :עם בעלי עניין יתרות .א
 

 
    

 :סקים בחברההמוע (דירקטורים)לרבות  םולייניה חמפת שיאנ תהעסק בגין הטבות .ב
 

  
 ביום שהסתיימה שנהל

 בדצמבר 31
  2019  2018  2017 
 םסכו    וםסכ    םסכו    

  
 מספר
  "חש אלפי  אנשים

 מספר
  אנשים

 אלפי
  "חש

 מספר
  אנשים

 פיאל
 "חש

             
ני מנהלים ו לשולמנלוות שש אותוצה

 גידם בתאמועסקיטה השלי בעלי
 

2  116  2  179  2  181 
בשליטת בעלי  דמי ניהול לחברה

 שליטה 
 

2 
 

1,243 
 

2 
 

1,227 
 
2 

 
1,218       

 
 ה בשליטת בעלי שליטהלחברבונוס 

 
2 

 
- 

 
2 

 
88 

 
2 

 
-       

 נםישא םדירקטוריבגין  צאותהו סך
 עסקיםמו

 
4  231  4  230  4  273 

 
 
 

 ברדצמב 31 יוםל  
  2019  2018   

 אלפי ש"ח  
       :יתרות זכותו יתרות זכות שוטפות בסעיף זכאים

       
   178  72  יטהשלבעלי 
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 )המשך( ם קשוריםן וצדדיקאות עם בעלי ענייועס יתרות - 17 באור
 

 משך()ה בחברה יםמועסקה (יםירקטורד)לרבות  ניהוליים מפתח אנשי העסקת בגין הטבות .ב

 
 התגמול ליו"ר הדירקטוריון

 
שרות החברה התק את אישרהאשר ית ללכפה ה, נקבע באסייר רמתייאהדירקטוריון, מר התגמול ליו"ר 

בתוספת  ש"ח 80,000של גמול שנתי בסך  םנקבע כי ישול הדירקטוריוןבות בישי שתתפותה ין. בגעמו
 .מע"מ כדין

 
ות ן טיסות ושהות בבית מלון בחו"ל במסגרת נסיעמימול יאירמר י ה זכאחברה ו מטעםבמסגרת תפקיד

 5 ו"ל עדת לחטיסו שהייה בחו"ל. יום כל ש"ח עבור 2,500 בסך רה, כן זכאי לתשלוםלחו"ל כנציג החב
 וטיסות טראנס אטלנטיות יהיו במחלקת עסקים. ו במחלקת תיירים יסה ולכל יעדי אירופה יהיות טשע

 
 שליטה ליעם בעים כמהס    .ג

 
 שכר עם בעלי שליטה מיסכה .1

 
 קתםם והעסתונכה אינוש תחיד ית של החברה אתאישרה האסיפה הכלל ,2017בנובמבר,  7ביום 
 וןארג, אנוש משאבי ,תפעול ל"סמנכוכן של  גניאב דמר ז טה בה,השליבעל מנכ"ל החברה ו של 

חר לאת , וזאשנים ששלו לש הופלתקני ובעלת השליטה בה, הגב' מאשה דגבחברה  ומינהל
מי סכהזה. בעניין  1.10.2017 מיום ותיהםמישיבון והדירקטורי שנתקבלו אישורי וועדת התגמול

 :הלןכלן הינההתקשרות 
 

 נכ"ליד מבתפק ב דגניר זאעם מהתקשרות 
 

עמדו יבקשר עם תפקידו של מר זאב דגני בתפקיד מנכ"ל, הניהול,  תם לחברדמי הניהול המשולמי
אוקטובר ודש צמוד למדד המחירים לצרכן לחבתוספת מע"מ  דשבחו אלפי ש"ח 71.7של סך ל ע

ת רכב אחזקות בבהוצאות הקשור ותשארה ול רכב חבניהה תלחברבנוסף תעמיד החברה . 2017
בגין הנ"ל ישולם על ידי חברת הניהול. ניהול. שווי המס ולארי אשר יועמדו לחברת הן סלוטלפו

החברה תממן את כל ההוצאות  יום. 180של  מראשת בהודעה ע ל בכליטולבניתנת ההתקשרות 
לי לנוההכל בהתאם  -' וכד לון"ל, בתי מאש ל,"לחו ל בגין כרטיסי טיסהירות של חברת הניהוהיש

 .ובדים בכירים בחברהל לעכמקובחברה וה
 

קי הנרווח מה תינוס שנזכאית חברת הניהול בגין תפקידו של מר דגני לבו סף, מידי שנה תהאבנו
)להלן: ענקת הבונוס האמור יתקבל מתוך רווחיה השוטפים של החברה לפני הרה ששל החב

 הבא: ירוטהפ יים"( לפישנתה םוטפי"הרווחים הש
 

ונוס שנתי בשיעור מיליון ש"ח ב 5ד מיליון ש"ח וע 1ין סך של ים בהשנתיוטפים ם השווחיבגין הר
5%. 

 .7%וס שנתי בשיעור בונ יליון ש"חמ 5על  ליםעותיים הבגין הרווחים השוטפים השנ
, , בכל שנהנתיהש ונוסהחברה ובכל מקרה הבנתיים המבוקרים של כל זאת בהתאם לדוחות הש

 אלפי ש"ח. 1,500ל  סך שה על לא יעלגני אב דתפקידו של מר זגין ב
 
 

 זההפסד זז קונוס, יחברת הניהול זכאית לבוהקודמת לשנה הקלנדרית בה בשנה שיהא הפסד  ככל
יהיו בשנה זו דרית העוקבת, ככל שטפים השנתיים לצורך חישוב הבונוס בשנה הקלנהשו מהרווחים

 .ורמם כארווחי
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 (המשך) יםקשור וצדדיםן ייי ענועסקאות עם בעלרות ית - 17באור 
 

 (המשך) שליטהעלי הסכמים עם ב.    ג
 
 (המשך) מי שכר עם בעלי שליטההסכ .1
 

 (משךה) מנכ"ל ידבתפק גניד מר זאבהתקשרות עם 
 

ל ש ךבס סהניהול זכאית לבונוחברת הקלנדרית בה  לשנה בשנה הקודמת מינימאלי רווחככל שיהא 
ם לצורך רווחים השוטפים השנתייח לן ש"מיליו 1-ל לף מעהעוד הרווח יתווסף ,ש"חון מילי 1על מ

 ר.אמוכ רווחיםונוס בשנה הקלנדרית העוקבת, ככל שיהיו בשנה זו חישוב הב
 
יות באמות המידה הפיננסם בונוס ככל שהתשלום כאמור יביא לאי עמידה ישולמקרה לא  כלב

 באותה השנה.
קלנדרית כלשהי, שנה מהלך סיום בידי ול לם עם חברת הניהבהסכות אה ההתקשרהובו בקרה במ

בה ה לק השנל את החלק היחסי מתוך סכום הבונוס השנתי בגין חהניהול זכאית לקבתהא חברת 
 ני, שירותי ניהול כאמור.ר דגבאמצעות מה העניק

 
י ולפנים לאחר מיס ברההח ם שליה השוטפים המאוחדיס שנתי הנגזר מרווחהבונוס הינו בונו

רווחים למען הסר ספק "ה לקי המיעוט בחברות הבנות.של חסדים ים והפרווחולל הבונוס ולא כ
וקר המאוחד של המב וס(, בדוחונלל הבכו לאר מס )השוטפים השנתיים" הינם הרווח המאוחד לאח

 ענק מקורוהמ ובשך חישיבוא בחשבון לצור הי. יובהר כי הרווחהחברה בגין שנה קלאנדרית כלש
 ות.עמיים ו/או השפעות חיצוניחד פועים לל אירו כוואינם שוטפים בלבד ווחיבר
 

)שנת  וראמנוס ההבון ים בגיבדוחות הכספי לא נזקפו סכומים 2019 בשנת החברה תוצאותלאור 
 .אלפי ש"ח( 63 - 2018

 
 וליהנון ומשאבי אנוש, ארגול תפעבתפקיד סמנכ"ל  התקשרות עם גב' מאשה דגני

 
תפעול הגב' דגני בתפקיד סמנכ"ל של  פקידהר עם תבקש הול,למים לחברה הניהמשוול דמי הניה

 צמוד ע"מ,מ תוספתב שודש"ח בחאלפי  30על סך של יעמדו בחברה,  ניהול, ארגון ומשאבי אנוש
ירת הניהול רכב לפי בח תעמיד החברה לחברת . בנוסף2017 אוקטוברד המחירים לצרכן לחודש למד

החברה תישא בהוצאות רי. סלולאטלפון וכן הול תופחת מדמי הניותו על ניהול אשרת הברח
ם ישול נ"לה ס בגיןלפון סלולארי אשר יועמדו לחברת הניהול. שווי המות באחזקת רכב וטהקשור

החברה תממן יום.  90ה מראש של ניהול. ההתקשרות ניתנת לביטול בכל עת בהודערת העל ידי חב
הכל  -מלון וכד'  בתי אש"ל,חו"ל, סה לי טיהול בגין כרטיסהני ברתירות של חהישת והוצאאת כל ה
 ובל לעובדים בכירים בחברה.נוהלי החברה וכמקבהתאם ל

 
 2%של הגב' דגני לבונוס שנתי המהווה  קידהל בגין תפהות הניחברת א זכאיבנוסף, מידי שנה תה

את מיליון ש"ח וז 1על ים מור, העולהא וסנהבו ה לאחר מיסים ולפנייה השוטפים של החברמרווח
י, בכל שנה, בגין מקרה הבונוס השנתהמבוקרים של החברה ובכל  תייםת השנלדוחו התאםב

 ש"ח.י אלפ 180 שלעל סך תפקידה של הגב' דגני לא יעלה 
 

ס, יקוזז הפסד זה הניהול זכאית לבונוחברת בשנה הקודמת לשנה הקלנדרית בה א הפסד שיה ככל
, ככל שיהיו בשנה זו וקבתית העהקלנדרשנה וס בורך חישוב הבונם לצתייוטפים השנהש יםחהרוומ

 ים כאמור.רווח
 

של בסך  ת לבונוסאיול זכניהה חברתה בשנה הקודמת לשנה הקלנדרית ב רווח מינימאלייהא ככל ש
רך לצום ישנתירווחים השוטפים הלמיליון ש"ח  1-על להעודף מ הרווח יתווסף, מיליון ש"ח 1מעל 

 זו רווחים כאמור.שנה היו בככל שיבת, עוקשנה הקלנדרית הנוס בבוחישוב ה
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 )המשך( ן וצדדים קשוריםסקאות עם בעלי עניייתרות וע - 17ור בא
 

 שך()המ שליטהי בעל עם םמיהסכ   . ג
 
 )המשך( מי שכר עם בעלי שליטההסכ .1

 
 המשך() הולניש, ארגון ואנוי במשא תפעולתפקיד סמנכ"ל עם גב' מאשה דגני בהתקשרות 

 
הפיננסיות ידה באמות המידה התשלום כאמור יביא לאי עמכל שנוס כולם בוא ישה לבכל מקר

 באותה השנה.
במהלך שנה קלנדרית כלשהי,  סיום יהול לידיהנברת ח  םע בהסכם במקרה בו הובאה ההתקשרות

בה  השנה לקנתי בגין חהש וסנהבו לק היחסי מתוך סכוםל זכאית לקבל את החתהא חברת הניהו
זר מרווחיה ו בונוס שנתי הנגהבונוס הינ ניהול כאמור. רותיי, שיב' דגנת הגצעוהעניקה באמ

סדים של חלקי ם והפולל רווחיכ ולא נוסוהבולפני השוטפים המאוחדים של החברה לאחר מס 
אוחד המ וחום הרוטפים השנתיים" הינסר ספק "הרווחים השהמיעוט בחברות הבנות. למען ה

כלשהי. יובהר החברה בגין שנה קלאנדרית של  מאוחדבוקר הח המבדוכולל הבונוס(, )לא  מסלאחר 
ועים ל אירואינו כולד בלב פיםטשוווחים הרווח שיבוא בחשבון לצורך חישוב המענק מקורו ברכי 

 חד פעמיים ו/או השפעות חיצוניות.
 

נת )ש בונוס האמורגין הב ות הכספייםדוחב םכומילא נזקפו ס 2019נת בש החברה תוצאותור לא
 .ש"ח(אלפי  25 - 2018

 
 

 שליטהבעלי ערבויות פיננסיות של  .2
 

ח ון ש"מלי 2עד  שלבסך גת רדומנסית חברה ערבות פינב השליטההעמידו בעלי  2014ך שנת במהל
 יאשראבפירעון מוקדם את הפרעה החברה  2019ת בשנ .בנקלהבטחת חלק מהתחייבויות החברה ל

מליון  1לפי הבנק לסך של ית כפיננסרבות הה העפחתהבנק ובהתאם הומלה  מדארוך שהוע זמןל
  ש"ח.
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 פעילות מגזרי - 18באור 
 

 כללי    א.
 

( CODMפעוליות הראשי )סס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התבהתב לות נקבעועיי הפגזרמ
הקבוצה  הול,ות ני, למטרלזאתאם ת ביצועים. בהתוהערכם קצאת משאביי הגבלטות לצורכי קבלת החל
 רישה מגזהמוצרים והשירותים של היחידות העסקיות ולה שלו פעילות בהתבסס עלבנויה לפי מגזרי 

 לקמן:כדלות פעי
 
 

ים עבור י מהירות לוע לתותחלות הינה ייצור ושיווק מדיעיקר הפע - דמ"לגזר ממ
 ת והימית. שתייבהריה שוק הארטיל

   
 יה וניטור למנועבייצור ופיתוח מערכות בקרינה לות הר הפעיעיק - הגזר מערכות בקרמ

ה רבקבצעות סילון ומערכות בקרת שרת בכלי טיס. מערכות אלו מ
מהלך הטיסה של מנועי סילון ומערכות שרת תוך  ,בזמן אמתר ניטוו
 כלי טיס.ב

   
ים וסקעוצרים חדשים הות ומגיתוח טכנולובפיה ינת העיקר הפעילו - HUMSמגזר 

ם כלי הטיס הצבאיי רוגנוסטיקה מתקדמות לשוקה ובפסטיקדיאגנוב
 Health Usage Management Systems – והאזרחיים

(HUMS). וגיות ומוצרים למנועים של טכנולם בפיתוח ינים הדגשה
 ותרכומע מאוישיםלי טיס לא ות הינע של ככמער, םכלי טיס, מסוקי

 .ינות רוחלטורבת יטור בריאולנ
 

ריים בעולם. בישראל, מקום ם גיאוגרפיים עיקני אזורישחברה מתבצעים בשל ה ילותהפע רימגז ושתשל
. פעילויות הפיתוח של HUMS-וה הבקרהומערכות  "להמדמות וילות פעימושבה של החברה, מתבצע

מזרח בה ואירופב ארה"ב,בל, שראבים וקי"ב. מוצרים אלה משובארהבחלקן ת ומתבצע HUMSמוצרי 
 . הרחוק

 
)הפסד( תפעולי כמוצג בדוחות  ם בהתבסס על רווחוח )הפסד( מגזרי( מוערכים )רוגזריועי המביצ

 הכספיים.
 

ות למגזר וליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירהתפע ל ההחלטותקבת למוחודוממגזר התוצאות ה
  ר.בין סר ניתן לייחסם באופופריטים אש

 
)כולל עלויות  מימון נסות מדמי שכירות,הכה, קבוצה של הי מטנכסכוללים בעיקר  וקצו,ה פריטים שלא

הכנסה, על ה ומסים, ם(יייננסם פריישל מכשמון והכנסות מימון, לרבות בגין התאמת שווי הוגן מי
 מנוהלים על בסיס קבוצתי.

 
חר שנכסים אלה מא אימללקוחות ום לליכוש גזרשי בוחן את נכסי המחלטות התפעוליות הראמקבל הה

 .בוצתייס קעל בס הליםמנו
 

 םלמגזריהמגזרים, כיוון שלא ניתן להקצותם הראשי של  באורב התאגיד השקעות גביו נתונים להוצגלא 
 גיד.תאים בשונה
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 (המשך) פעילות מגזרי - 18ור בא

 
 פעילותר מגזרי דיווח בדב .ב

 
 כנסות:ה .1

 מהיילשנה שהסת  
 בדצמבר 31ום בי

  2019  2018  2017 
 ש"חלפי א  
       
       נסות מחיצונייםהכ

 2,583  2,553  4,188  מדמ"ל
 15,500  9,981  14,399  מערכות בקרה

HUMS  3,409  11,604  687 
 468  411  54  לא מיוחס(אחר )

       
 19,238  24,549  22,050  דהפסאו ל בדוחות רווח סך הכ

       
 
 

 נקי:ווח לר ת המגזר והתאמהתוצאו .2
 תיימהנה שהסלש  

 בדצמבר 31ביום 
  2019  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
       

 296  1,071  (991)  מדמ"ל
  3,122  2,707  3,125  בקרה כותמער

HUMS  (3,056)  (2,069)  (2,812) 
 468  411  11,619  אחר )לא מיוחס(

       
 1,074  2,120  10,697  יולתפע )הפסד( וחרו
       
 779  (50)  838  מימון, נטוהכנסות( )צאות הו
 (27)  967  (2,699)  ( מסים על ההכנסהבת מס )הט

       
 268  3,137  7,160  נקי רווח 

 
 
 

 רווח גולמי: .3
 סתיימהלשנה שה  

 רבדצמב 31ביום 
  2019  2018  2017 

 י ש"חאלפ  
       

 1,209  2,011  2,591  מ"למד
 5,918  5,511  6,016  הות בקרערכמ

HUMS  (661)  919  200 
 468  411  54  אחר )לא מיוחס(

       
  8,000  8,852  7,795 
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 (המשך) פעילות ימגזר - 18ור בא
 

 ים את המגזר:נכסים המשמש .4
 בדצמבר 31ם ליו    
  2019  2018 
   אלפי ש"ח  
     

 4,242  828  מדמ"ל
 5,158  9,981  בקרהות מערכ

HUMS  4,813  10,507 
     
  15,622  19,907 

 5,285  15,016  נכסים שלא הוקצו למגזרים
     

 25,192  30,638  סים במאוחדסך הכל נכ
 

 
 יות המגזר:התחייבו .5

 בדצמבר 31ליום     
  2019  2018 
 ש"ח   אלפי  
     

 -  -  "למדמ
 164  144  בקרהמערכות 
HUMS  -  - 

     
  144  164 

 8,985  7,588  ות שלא הוקצו למגזריםהתחייבוי
     
 9,149  7,732  יות במאוחדיבותחיכל הך הס

 
  ידע נוסףמ  ג. 

 
 .ז'16באור ראה  -קים גיאוגרפיים מכירות לפי שוו .1
 
 לקוחות עיקריים: .2

 בדצמבר 31ם ביו מהתייסלשנה שה  
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
       

 14,145  19,050  20,080  מחזור לקוחות עיקריים
       
 ירותמסך המכוז חא  
       

 11%  30%  48%  ממשלת ארצות הברית
 14%  -  11%  בישראל לקוח א'

 10%  47%  17%  במזרח הרחוק' א חלקו
 -  -  15%  חוקהר ח' במזרב לקוח

 28%  -  -   יר הישראליחיל האוו
 11%  -  -  בארה"ב' א וחלק
       
  91%  77%  74% 
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 פת הדוח אחר תקולם ירועיא -91 באור

 
 

 נה ורוהשפעת ההתפשטות של נגיף הק
 

החברה עוקבת באופן שוטף אחר השפעות ההתפשטות של נגיף ה"קורונה" בארץ ובחו"ל ובוחנת את ההשלכות 
טחוניות ורוב לקוחותיה הם גופים ממשלתיים. יריות כאמור על פעילותה. החברה פועלת בתחום התעשיות הבהאפש

הרשויות כפי שאלו מתפרסמות מעת לעת בכל הקשור להעסקת העובדים בתקופה זו. נחיות ת ההחברה מיישמת א
ירי בעולם וחום השילוח האוככל שההתפשטות תתרחב ויוחרפו המגבלות על העסקת עובדים והתנועה ובמיוחד בת

 צם ככללצמעשויות להיות לכך השפעות על תוצאות החברה ופגיעה במועדי האספקה ללקוחות. החברה נערכת 
שניתן את הפגיעה האפשרית לרבות העסקת עובדים מחוץ לכותלי החברה ולמועד אישור הדוחות הכספיים פועלת 

 החברה במסגרת מצומצמת.
 

אפשרות להעריך באופן מהימן מה יהיו תוצאות השלכות ההתמודדות של התפשטות הנגיף  בשלב זה אין ביד החברה
עצר ים ביותר של חודשים, עם זאת, להערכת החברה, ככל שלא ימצומצ מספרעל החברה ככל שאלו יימשכו מעבר ל

תימשכנה מעבר ירי וככל שמגבלות העסקת עובדים כפי שהם קיימות היום לא תוחרפנה ולא ולחלוטין השילוח האו
קיימים   החברה , בידיוככל שלא יחולו שינויים מהותיים בשוק הביטחוני למספר מצומצם ביותר של חודשים

 רושים כדי לשוב לפעילות רגילה כולל עמידה בהתחייבויותיה במועדן.עים הדהאמצ
 

 



 
  

 
 
 
 
 

 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ
 
 

 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9מידע כספי נפרד לפי תקנה 
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 לכבוד
 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מבעלי המניות של 

 
 ג.א.נ.,

 
 

 הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 
 

 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9הנפרד המובא לפי תקנה  הכספיביקרנו את המידע 
השנים משלוש ולכל אחת  2018 -ו 2019בדצמבר  31 לימים"החברה"(  -)להלן קה בע"מ אר. אס. אל. אלקטרונישל 

אשר נכללו בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו ו 2019בדצמבר  31ביום  הסתיימהשהאחרונה שבהן 
 בהתבסס על ביקורתנו.באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד 

 

לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר הנכסים בניכוי התחייבויות המיוחס לה, 
חלק  ואשר , בהתאמה2018 -ו 2019בדצמבר  31 מיםליאלפי ש"ח  1,473ולסך של אלפי ש"ח  1,422נטו הסתכמו לסך של 

לכל  אלפי ש"ח (642) -וכ ש"חאלפי  153 -כש"ח, אלפי  57 -ו הסתכם לסך של כמחברה מוחזקת ז)הפסד(  רווחב החברה
. הדוחות הכספיים של אותה חברה בהתאמה, 2019בדצמבר  31 ביום הסתיימה אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן

ללו בגין כנבוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים ש
 אותה חברה, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת 
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 

מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים  הקבדי
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים 

  בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספקודוחות רואי החשבון האחרים שביקורתנו 

 

, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות ועל הדוחות של רואי החשבון האחרים לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו
 .1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
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 "מיקה בע.אל אלקטרונאר.אס
 יוחסים לחברההדוחות המאוחדים על המצב הכספי המים מתוך נתונים כספי
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 בדצמבר 31ליום     
    2019  2018 
 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       נכסים שוטפים
       

 927  5,398  ב  מזומנים ושווי מזומנים
 -  2,501    פקדון מוגבל בשימוש

 9,901  6,917    , נטולקוחות
 765  905    אחרים חייבים ויתרות חובה

 -  1,101    נאמנותב פקדון
 -  110    זקתוחמ החבר חו"ז שוטפת עם תיתר

 9,705  8,500    מלאי
 548  -    נכס מקרקעין המוחזק למכירה

       
    25,432  21,846 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 1,629  1,608    מוחזקת החו"ז עם חבר תיתר
 23,343  23,343  3ו  שטר הון שהונפק על ידי חברה בת

 וחסים לחברות ימיות הוהתחייבנכסים בניכוי 
    מוחזקות  

 
1,422 

  
1,473 

 217  294    רכוש קבוע, נטו
 -  3,272    נכסי זכות שימוש בגין חכירות

 1  -    נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 226  -    נכסים בשל הטבות לעובדים, נטו

 1,545  189  5ה  מסים נדחים
       
    30,128  28,434 
       
    55,560  50,280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 "מיקה בע.אל אלקטרונאר.אס
 יוחסים לחברההדוחות המאוחדים על המצב הכספי המים מתוך נתונים כספי
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 בדצמבר 31ליום     
    2019  2018 
 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       התחייבויות שוטפות
       

ת ואוהלו של טפותוש ותוחלוי קצר לזמן אשראי
    אייםקנב אגידיםמת

 
 

1,537 

  
 

4,634 
 -  935    חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה

 1,824  765    ונותני שירותיםספקים 
 198  -    מוחזקת החו"ז שוטפת עם חבר תיתר

 2,424  1,988  1ד  זכאים ויתרות זכות 
       
    5,225  9,080 
       
       טפותוש יות לאחייבותה
       

 102  68    הלוואות מתאגידים בנקאיים, נטו
 164  144    בגין מענקים ממשלתיים התחייבויות

 -  107    התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו
 -  2,177    התחייבויות בגין חכירה לזמן ארוך

 24,891  24,933    עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות
       
    27,429  25,157 
       
       
       

 16,043  22,906    הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       
    55,560  50,280 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2020, במרץ 29
תאריך אישור הדוחות 

 הכספיים
 יאיר רמתי 
 יו"ר הדירקטוריון      

 זאב דגני   
  מנכ"ל              

 קד ש יסיו  
 כספים לכ"סמנ        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



5 

 

 אס.אל אלקטרוניקה בע"מאר.
 המיוחסים לחברה הרווח הכוללנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום    
    2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  מידע נוסף  
         

 14,523  17,417  12,771    הכנסות ממכירות
 4,645  7,055  8,698  2ו  תקומוחזחברות ל ירותכממנסות כה
         

 19,168  24,472  21,469    סה"כ הכנסות
         

 11,416  16,381  14,413    עלות המכירות
         

 7,752  8,091  7,056    רווח גולמי
         

 524  509  2,645    , נטוהוצאות מחקר ופיתוח
 2,700  2,789  2,584    קושיוו הריות מכאצוה

 2,529  2,640  2,770    הוצאות הנהלה וכלליות
 -  -  11,565    רווח ממכירת נכס מקרקעין

         
 1,999  2,153  10,622    פעוליתרווח 

         
 -  452  3    הכנסות מימון
 752  392  832    הוצאות מימון
 29  38  40  3ו  קות זחומרות חבמ הכנסות מימון

 981  83  (14)    מחברות מוחזקות )רווח( סדפה
         

 295  2,168  9,847    (מסים על ההכנסה) הטבת מס רווח לפני
 (27)  969  (2,687)  6ה  הטבת מס )מסים על ההכנסה(

         
 268  3,137  7,160    האםחברה רווח נקי המיוחס ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. ףסנוהמידע ה
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 אס.אל אלקטרוניקה בע"מאר.
 המיוחסים לחברה הרווח הכוללנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
       

 268  3,137  7,160  רווח נקי המיוחס לחברה 
       

       ה:בררווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לח
       

       ו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:גוסוסכומים שלא י
 (90)  (183)  (223)  אקטואריים בגין תוכניות הטבה מוגדרות, נטו הפסדים

 (90)  (183)  (223)  סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד
       

ם ים תנאיקיהתבהפסד  דש לרווח אוסכומים שיסווגו או המסווגים מח
  יים:פיפצס

 
 
 

 
 

 (157)  107  (74)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
 (157)  107  (74)  סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד

       
 (247)  (76)  (297)   כולל אחר המיוחס לחברה פסדהסה"כ 

       
 21  3,061  6,863   חברהל סוחילל המוכסה"כ רווח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

7 

 

 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ
 ברההמיוחסים לחמנים רימי המזותזנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

 
 
 
 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
       

       ה שוטפת של החבר נים מפעילותתזרימי מזומ
       

 268  3,137  7,160  נקי המיוחס לחברה רווח 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       התאמות לסעיפי רווח או הפסד של החברה:
       

 -  )*( 83  (14)  וחזקותמחברות מ )רווח(הפסד 
 133  142  906  פחת והפחתות 

 442  )*( (103)  56  ( מימון, נטותו)הכנס ותצאוה
 -  -  (11,565)  רווח ממכירת נכס מקרקעין

 84  88  110  שינוי בנכסים בשל הטבות לעובדים, נטו
 27  (969)  2,687  )הטבת מס(מסים על הכנסה 

       
  (7,820)  (759)  686 

       רה:חבשל התפעוליים שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 
       

 2,253  (4,961)  2,984  ירידה )עלייה( בלקוחות
 (378)  49  (140)  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה 

 (1,459)  180  1,205  ירידה )עלייה( במלאי
 645  354  (1,059)  רותיםספקים ונותני שיב( ירידהעלייה )

 (27)  10  (20)  םלתייענקים ממששינוי בהתחייבויות בגין מ
 (59)  333  (436)  בזכאים ויתרות זכות  (ירידהעליה )

       
  2,534  (4,035)  975 

       
       :עבור מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה

       
 (273)  (176)  (218)  ריבית ששולמה

 29  38  40  ריבית שהתקבלה
 (36)  (36)  (269)  ומסים ששולמ

       
  (447)  (174)  (280) 

       
 1,649  (1,831)  1,427  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת של החברה 

       
       

 שוטפת של חברות  (ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 531  2,175  (268)  מוחזקות  
       

 2,180  344  1,159  שוטפת לותשנבעו מפעי נטומזומנים 
 
 
       
 
 

 )*( סווג מחדש.
 
 
 
 
 
 
 
 

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ
 ברההמיוחסים לחמנים רימי המזותזנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

 
 
 
 בדצמבר 31 ביום לשנה שהסתיימה  
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
       

       ל החברה עה שעילות השקים מפומנתזרימי מז
       

 -  -  11,008  תמורה ממימוש נכס מקרקעין
 -  -  (2,501)  ושמוגבל בשימפקדון השקעה ב

 -  -  (1,074)  מיסים ששולמו במכירת נכס מקרקעין
 (5)  (255)  (124)  רכוש קבוערכישת 

       
 (5)  (255)  7,309  השקעה של החברה  (ימשו לפעילותשבעו מפעילות )ננטו ש יםמזומנ

       
       מימון של החברה פעילות לתזרימי מזומנים 

       
 -  170  -  לזמן ארוך מתאגיד בנקאי אשראי קבלת

 -  -  (1,014)  ות בגין חכירהפרעון התחייבוי
 (1,800)  1,100  401  קאייםבנתאגידים אשראי לזמן קצר מב שינוי

 (999)  (785)  (3,532)  מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך ותפרעון הלווא
       

 (2,799)  485  (4,145)  מימון של החברה  (ששימשו לפעילותמפעילות )שנבעו מזומנים נטו 
       
 (198)  158  148  פרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים ה
       
 (822)  732  4,471  מזומנים ושווי מזומנים לייה )ירידה( בע
       

 1,017  195  927   השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
       

 195  927  5,398   השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
       

       פעולות מהותיות שלא במזומן
 -  -  1,101  ת(מנופקדון בנא) קרקעיןמכירת נכס מ

 -  -  4,126  חכירות יןבג שימוש זכות נכסיהכרה ב
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק 
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 ע"מרוניקה באר.אס.אל אלקט
 מידע נוסף

 

 כללי א.
 

 :חשבונאית ומדיניותמתכונת העריכה של הדוחות הכספיים 
 

ורטת בדוחות הכספיים המאוחדים נאית המפלמדיניות החשבוהתאם בהחברה ערוך ד של כספי הנפרהמידע ה
 של החברה.

 
ג' והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך 9תקנה  המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות

 .1970-ים ומיידיים(, התש"ל)דוחות תקופתי
 

 .וחדיםהמא תהדוחו עם ביחד הנפרד הכספי המידע את לקרוא יש
 .המאוחדים בדוחות' ב1 באורב כהגדרתן ותמוחזק ותחבר - זה נפרד כספי עבמיד

 
 גיד עצמו כחברה אם )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(יתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לתא .ב

 

  
ץ או בהצמדה במטבע חו

   ללא   לו
 סה"כ  הצמדה  אירו  דולר  
 אלפי ש"ח  
         0192בר, בדצמ 31

         
 5,398  4,561  51  786  מזומנים

 

  
במטבע חוץ או בהצמדה 

   ללא   לו
 סה"כ  הצמדה  אירו  דולר  
 לפי ש"חא  
         2018בדצמבר,  31

         
 927  684  88  155  מזומנים

         
 
 

 (מוחזקות מים בגין חברותא סכולכחברה אם )לעצמו ם לתאגיד גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסי .ג
 

 ה האם:המיוחסים לחבר IFRS 9 -פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל 
 

 בדצמבר 31ליום   
  2019  2018 
 אלפי ש"ח  

     
     :בעלות מופחתתים פיננסיים נכס

 9,901  6,917  לקוחות
 -  1,101  מנותבון נאחש

 11  132   בהרות חוחייבים ית
 -  2,501  מושגבל בשיפקדון מו

     
  10,651  9,912 
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 ע"מרוניקה באר.אס.אל אלקט
 מידע נוסף

 

 
 לחברה ותהמיוחסי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות גילו .ד
 

 זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה  .1
 בדצמבר 31ם ליו  
  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
     

 59  34  עמלות לסוכנים
 1,017  1,722  תומשכור בגין שכרייבויות אחרות ם והתחויות לעובדיתחייבה

 178  72  שליטה )באמצעות חברת ניהול( בעלי -התחייבויות לצדדים קשורים 
 300  160  הוצאות לשלם ואחרים

     
  1,988  1,554 

 
 גורמי סיכון פיננסיים המיוחסים לחברה .       2           
 .יםהמאוחד יםכספיה ותלדוח 12 באורה חברה ראיוחסים לון פיננסיים הממי סיכלגור                     

 
 
או וגילוי בדבר הכנסות מסים  מיוחסים לחברההבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים גילוי בד .ה

 המיוחסות לחברההוצאות מסים 
 

 חוקי המס החלים על החברה  .1
 

 דים.המאוח חות הכספייםבדו 13 באוראה ר
 
 החברה לים על י המס החשיעור .2

 
 בדוחות הכספיים המאוחדים. 13 באורראה 

 
 שומות מס המיוחסות לחברה האם .3

 
 בדוחות הכספיים המאוחדים. 13 באורראה 

 
 צורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברה האםהפסדים מועברים ל .4

 
 ם המאוחדים.כספייבדוחות ה 13 באורראה 

 
 רה חסים לחבסים נדחים המיומ .5

 
 הכספיים המאוחדים. בדוחות 13 באורה רא
 

 הפסדאו  המיוחסים לחברה הכלולים בדוחות רווח)הטבת מס(  הכנסהמסים על ה .6
 
 
 צמברבד 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

       
 -  40  85  קודמותמסים בגין שנים 

   -  1,246  וטפיםמסים ש
 27  (1,009)  1,356  םסים נדחימ

       
  2,687  (969)  27 
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 ע"מרוניקה באר.אס.אל אלקט
 מידע נוסף

 

 
 ובעלי עניין הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות.       ו
 

 קאות עם חברות מוחזקותיתרות ועס
 

 יתרות עם חברות מוחזקות .1
 

 ההרכב
 בדצמבר 31ליום    
  2019  2018 
 חלפי ש"א  
     

     שוטפים: נכסים
 -  110  מוחזקת החברם חו"ז שוטפת ע תיתר

     
     :ותשוטפהתחייבויות 

 (198)  -  מוחזקת החו"ז שוטפת עם חבר תיתר
 
     

     טפים:נכסים לא שו
 1,629  1,608  מוחזקת החו"ז עם חבר תיתר

 23,343  23,343  ה בתל ידי חברשטר הון שהונפק ע
      

 
 רות מוחזקותות עם חבעסקא .2
 

 רבדצמב 31 תיימה ביוםלשנה שהס  
  2019  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
       

 4,645  7,055  8,698  מכירות

       
 1,741  1,120  1,195  קניות 

       
 29  38  40  הכנסות מימון

 
 שליטהעלי ים ובדדים קשורעם צ התקשרויות .3

 
 תת עם חברות בנוהתקשרו .א
 

 
יתרת החוב של חברת , 2016במרץ,  24ום פי שטר הון שנחתם בי, על 2015, ביולי 1מיום החל  .1

 הבאים: בתנאיםלשטר הון  הומרהש"ח,  אלפי 23,343וינדסל לחברה בסך של 
 

 שטר ההון לא יישא ריבית או הצמדה כלשהי. .א
 
עלי נכסים לבודם רק לחלוקת רות וקחייבויות אחני התן נדחה בפפירעונו של שטר ההו .ב

 המניות בפירוק.
 
, יועמד שטר ההון לפירעון, אלא אם הצדדים יחליטו 2021מבר, בדצ 31כם כי בתאריך מוס .ג

 ון.בהחלטה משותפת על הארכת תוקפו של שטר הה
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 ע"מרוניקה באר.אס.אל אלקט
 מידע נוסף

 

 משך()ה עם צדדים קשורים ובעלי שליטה התקשרויות .3
 
 ליטהעם בעלי שהסכמי שכר  .ב

 
 וחדים.ות הכספיים המאבדוח 17 באורראה 

 
 שליטהערבויות פיננסיות של בעלי  .ג

 
 ת הכספיים המאוחדים.בדוחו 17 באורראה 

 
 שעבודיםז.       

 
 בדוחות הכספיים המאוחדים. 'ד14 באורראה 
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