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 דוח רואי החשבון המבקרים
 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, ה ,הפסדהואת הדוחות המאוחדים על הרווח או  2017 -ו 2018בדצמבר  31 מיםהחברה( לי

בדצמבר  31הסתיימה ביום  כל אחת משתי השנים שהאחרונה שבהןהשינויים בהון ותזרימי המזומנים ל
. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה 2018

 כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. על דוחות 
 

 -וכ %6-אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ הבת שאוחד הלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חבר
הכנסותיה הכלולות ו בהתאמה ,2017 -ו 2018בדצמבר  31ם מימכלל הנכסים המאוחדים לי 19%

 2018 בדצמבר 31בימים  ושהסתיימ יםמכלל ההכנסות המאוחדות לשנ 23% -וכ 34% -באיחוד מהוות כ
בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם  החבר ההדוחות הכספיים של אות , בהתאמה.2017 -ו

, מבוססת על דוחות רואי ההומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חבר
 החשבון האחרים.

 
בוקרו על ידי  2016בדצמבר  31 יוםב השהסתיימ לשנה 2016 הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה

על הדוחות הכספיים הנ"ל הייתה בלתי  2017 ץבמר 30רואי חשבון אחרים, אשר חוות דעתם מיום 
 מסוייגת.

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי 

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

שבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון גם בחינה של כללי הח
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

  בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספקאי החשבון האחרים ודוחות רו
 

המאוחדים , הדוחות הכספיים בון האחריםועל הדוחות של רואי החש לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו
והחברות המאוחדות הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה 

 ן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהןואת תוצאות פעולותיה 2017 -ו 2018בדצמבר  31 מיםלישלה 
, בהתאם לתקני דיווח כספי 2018בדצמבר  31ום הסתיימה בי רונה שבהןחכל אחת משתי השנים שהאל

 .2010 -( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע IFRSבינלאומיים )
 
 
 
 
 
 

 עמית, חלפון                                                                        
                                                              
 רואי חשבון                                                             

 2019במרץ,  26

 
 e-mail: office@ahcpa.co.il www.ahcpa.co.il     03-6125030 פקס:  03-6123939:  טל  5320047 מגדל השחר,  גבעתיים, 4אריאל שרון 

 
Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions 
or inactions on the part of any other individual member firm or firms. 

 עמית, חלפון
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ

 על המצב הכספי מאוחדיםדוחות 

 

 

 

  בדצמבר 31ליום     

    2018  2017   

  אלפי ש"ח  באור  

         

         נכסים שוטפים

         

   996  1,953  5  מזומנים ושווי מזומנים

   8,350  9,979  א'16  , נטולקוחות

   312  360    פקיד שומה

   540  435  ב'16  חייבים ויתרות חובה

   10,113  9,928  6  מלאי

   -  547  ה'8  למכירההמוחזק נכס מקרקעין 
 
     

 
 

 
 

    23,202  ,31102   
 
     

 
 

 
 

         
 
     

 
 

 
 

         נכסים לא שוטפים
 
     

 
 

 
 

   643  218  8  , נטורכוש קבוע

   10  1  9  , נטוייםנכסים בלתי מוחש

   497  226  10  , נטוהטבות לעובדים בשלנכסים 

   536  1,545  ה'31  מסים נדחים

         

    9901,  1,686   

         

         

    192,25  21,997   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .דיםהמאוח הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 

 

  בדצמבר 31ליום     

    2018  2017   

  אלפי ש"ח  באור  

         התחייבויות שוטפות

         

   970  4,634  ג'16   יםבנקאי יםמתאגידוהלוואות לזמן קצר אשראי 

   1,470  51,82  ד'16  ספקים ונותני שירותים

   3,140  ,4242  ה'16  זכאים ויתרות זכות
         

    8,883  5805,   

         

         

         התחייבויות לא שוטפות

         

   ,2813  102  ו'16  הלוואות מתאגידים בנקאיים, נטו

   154  164  11  התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים
         

    662  4353,   

         

         

         

         

       15  המיוחס לבעלי מניות החברה הון

         

   19,008  19,008    הון מניות 

   42,005  42,005    פרמיה על מניות

   (5,795)  (5,795)    מניות אוצר

   (823,42)  (986,39)    יתרת הפסד

   587  694    קרנות הון אחרות

         

   12,982  304,16    סה"כ הון 

         

         

    192,25  21,997   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יוסי שקד  זאב דגני  יאיר רמתי

 כספים סמנכ"ל   מנכ"ל  יוןדירקטוריו"ר ה

     

     

   2019, במרץ 26 תאריך אישור הדוחות הכספיים: 

     

 

 

 

 מצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.הבאורים ה
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ

 הפסד או רווח מאוחדים על דוחות 

 

 

    

 

 לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31ביום 

      2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  באור    

           

 20,388  238,19  24,549  ז'16    הכנסות ממכירות

           

 13,329  443,11  ,69715  ח'16    עלות המכירות

 
 

         

 7,059  7,795  ,8528      רווח גולמי

 
 

         

 2,243  524  509  ט'16    הוצאות מחקר ופיתוח

 3,136  2,951  3,036  י'16    הוצאות מכירה ושיווק

 3,944  3,246  3,187  יא'16    הוצאות הנהלה וכלליות

 690  -  -  'בי16    הכנסות אחרות, נטו

 
 

         

      6,732  6,721  8,633 

 
 

         

 (1,574)  1,074  2,120      תפעולי)הפסד( רווח 

           

 -  -  452  'גי16    מימון הכנסות

 545  779  402  'גי16    הוצאות מימון

           

 (2,119)  295  2,170    (מסים על ההכנסההטבת מס )פני ל )הפסד(רווח 

           

 (148)  (27)  967  ו'13     הטבת מס )מסים על ההכנסה(

 
 

         

 (2,267)  268  3,137      לשנה נקי)הפסד( רווח 

           

           

           

           

           נקי למניה )בש"ח()הפסד( רווח 

           

 (0.22)  0.03  0.31  'יד61    בסיסי ומדולל נקי)הפסד( רווח 

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .המאוחדים באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםה
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ

  וח הכוללהרודוחות מאוחדים על 

 

 

 

 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  

       

 (,2672)  268  3,137  נקי)הפסד( רווח 

       

       רווח )הפסד( כולל אחר:

       

       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:

 118  (90)  (183)  יות הטבה מוגדרות, נטורווחים )הפסדים( אקטואריים בגין תוכנ

       

       

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 

 ספציפיים:

 

     

 (36)  (157)  107  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

       

 82  (247)  (76)  כולל אחר)הפסד( סה"כ רווח 

       

 (,1852)  21  3,061  כולל )הפסד(רווח  סה"כ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 מאוחדים.ה הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ

  השינויים בהוןעל  מאוחדים דוחות

 מיוחס לבעלי מניות החברה  

  

 הון

  מניות

פרמיה על 

  יתרת הפסד  מניות אוצר  מניות

 קרן

 בגין

 תשלום

 מבוסס

  מניות

 התאמות

 הנובעות

 מתרגום

 דוחות

של  כספיים

  פעילות חוץ

בגין קרן 

 עם עסקאות

  בעל שליטה

 

 

 סך הכל

 הון

 אלפי ש"ח  
                 

 15,146  541  (308)  547  (40,852)  (5,795)  42,005  19,008  6201, בינואר 1יתרה ליום 
                 

 (2,267)  -  -  -  (2,267)  -  -  -  נקי הפסד

התאמות הנובעות מתרגום 

 (36)  -  (36)  -  -  -  -  -  דוחות כספיים של פעילות חוץ

אקטוארי בגין תוכניות  רווח

 118  -  -  -  118  -  -  -  להטבה מוגדרת
                 

 82  -  (36)  -  118  -  -  -  רכולל אח רווח )הפסד(

 (2,185)  -  (36)  -  (2,149)  -  -  -  כוללהפסד סה"כ 
                 

 12,961  541  (344)  547  (43,001)  (5,795)  42,005  19,008  6201בדצמבר,  31יתרה ליום 
                 

 268  -  -  -  268  -  -  -  רווח נקי

הנובעות מתרגום התאמות 

 (157)  -  (157)  -  -  -  -  -  דוחות כספיים של פעילות חוץ

אקטוארי בגין תוכניות  הפסד

 (90)  -  -  -  (90)  -  -  -  להטבה מוגדרת
                 

 (247)  -  (157)  -  (90)  -  -  -  כולל אחר הפסד

 21  -  (157)  -  178  -  -  -  כולל (הפסדרווח )סה"כ 
                 

 12,982  541  (501)  547  (42,823)  (5,795)  42,005  19,008  7201בדצמבר,  31יתרה ליום 

                 

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

התאמות הנובעות מתרגום 

 107  -  107  -  -  -  -  -  דוחות כספיים של פעילות חוץ

אקטוארי בגין תוכניות  פסדה

 (183)  -  -  -  (183)  -  -  -  להטבה מוגדרת

                 

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

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

 16,043  541  (394)  547  (39,869)  (5,795)  42,005  19,008  8201בדצמבר,  31יתרה ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

 
 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 
  

 
  

 
 (,2672)  268  3,137   נקי)הפסד(  רווח

       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

       

       הפסד:או התאמות לסעיפי רווח 

 
  

 
 

 
 

 184  133  142  פחת והפחתות 

 291  314  125  הוצאות מימון, נטו
 88  84  88  ת לעובדים, נטושינוי בנכסים בשל הטבו

 148  27  (967)   )הטבת מס( מסים על ההכנסה

 
 

     
  (612)  558  711 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
       

 (3,279)  (846)  (1,497)  , נטובלקוחותעלייה 

 154  (364)  55  בחייבים ויתרות חובה ומסים לקבל)עלייה( ירידה 

 1,074  (736)  202  במלאיידה )עלייה( יר

 (420)  635  355  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים עלייה )ירידה(

 (11)  (27)  10  בהתחייבויות בגין מענקים ממשלתיים עלייה )ירידה(

 (1,212)  975  (754)  בזכאים ויתרות זכות  (ירידהעלייה )

 
 

     
  (1,629)  (363)  (3,694) 

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:

 
  

 
 

 
 

 (210)  (273)  (176)  ריבית ששולמה

 -  (36)  (38)  מסים ששולמו

 
 

     
  (214)  (309)  (210) 

       
 (5,460)  154  682  שוטפת)ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.הבא
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 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

 
 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  

       

       השקעהפעילות לתזרימי מזומנים 

 
  

    
 (40)  (5)  (255)  רכישת רכוש קבוע

 (22)  -  -  נכסים בלתי מוחשייםב השקעה

       

 (62)  (5)  (255)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       

 1,801  (1,801)  1,100  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים )פרעון( קבלת

 -  -  170  ארוך מתאגיד בנקאי קבלת הלוואה לזמן

 (656)  (999)  (785)  לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ותהלוואפרעון 

 
 

     
 1,145  (2,800)  485  מימון (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 

       

 (17)  (41)  45  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

       

 (4,394)  (2,692)  957  ירידה( במזומנים ושווי מזומניםעלייה )

       

 8,082  3,688  996  שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

 
 

     
 3,688  996  1,953  שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וחות הכספיים המאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהד



 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ

 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים
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  כללי - 1אור ב
 

 

"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל  –חברת אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ )להלן  א.

וכתובתה הרשמית היא אזור התעשיה רמת גבריאל, מגדל העמק. הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 

 "הקבוצה"(.  –ל החברה ושל חברות הבנות שלה )להלן יחד , כוללים את אלה ש2018בדצמבר,  31

הקבוצה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים ומערכות אלקטרוניות מתוחכמות. החברה הינה חברה ציבורית 

  אביב.-ומניותיה נסחרות בבורסה של תל

 

   

 : הגדרות .ב
 

  - בדוחות כספיים אלה 
 

 "מ. אר.אס.אל. אלקטרוניקה בע - החברה
 

 .7בביאור ת שלה, כמפורט והמאוחד ותהחברה והחבר - הקבוצה
 

  מאוחדים  ן( ואשר דוחותיהIFRS-10 -ב ן)כהגדרת ןאשר לחברה שליטה בה ותחבר -          תומאוחד  ותחבר
 עם  דוחות החברה.

 

 .חברות מאוחדות -          חברות מוחזקות
 

חברה מאוחדת בארצות הברית בבעלות מלאה של  .RSL Electronics U.S.A. Inc -          .אר.אס.אל. אינק
 החברה.

 

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

 .2010-התש"ע, בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( םכהגדרת - ובעלי שליטה ןיבעלי עני
 

 .IAS 24 -בכהגדרתם  -    צדדים קשורים
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  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 
 , למעט אם נאמר אחרתהמדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות

  .)ראה גם סעיפים ח' ויז' להלן(
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א
 

 (.IFRS -ומיים )להלן הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלא

 .2010-שנתיים(, התש"ע כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים
 

 :הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט 
 

 נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים; -

 ת לעובדים;נכסים בשל הטבות לעובדים והתחייבויות בשל הטבו -
 

 .החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות
 

 תקופת המחזור התפעולי .ב
 

 המחזור התפעולי של החברה הינו שנה.
 

 דוחות כספיים מאוחדים .ג
 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות(. שליטה 
כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה כאשר לחברה יש מתקיימת 

ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות 
חוד הדוחות . אירק אם הן ממשיותבבחינת שליטה נלקחת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות  המושקעת.

 הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.
 

ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות  הבנותהדוחות הכספיים של החברה והחברות 
יתרות ועסקאות  יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה. הבנותהכספיים של החברות 

בוטלו במלואם בדוחות הכספיים  הבנותחברות החברה וההדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין 
 המאוחדים.

 
 

 ומטבע חוץ, מטבע ההצגה מטבע הפעילות .ד

 
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח. 
 

 רה בקבוצה, מהו מטבע הפעילות של כל חברה.הקבוצה קובעת עבור כל חב
 

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח מאחר שהחברה בדעה שדוחות כספיים בש"ח מספקים מידע רלוונטי 
 למשקיעים ולמשתמשים בדוחות הכספיים הנמצאים בישראל.

 

מים לפי שער לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורג ,נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ
פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות  סגירה בכל תאריך דיווח.

 המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח )הפסד( כולל אחר.
 

 

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2
 

ן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בה
למטבע  תאריך דיווחההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל 

נכסים והתחייבויות לא כספיים הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער נזקפים לדוח רווח והפסד. 
נכסים והתחייבויות לא  .לפי שער החליפין במועד העסקהמתורגמים  עלותמוצגים לפי ההנקובים במטבע חוץ 

מוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין הכספיים הנקובים במטבע חוץ 
 במועד שבו נקבע השווי ההוגן.
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 (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 
 

 )המשך(  ץומטבע חו, מטבע ההצגה מטבע הפעילות .ד

 
 

 פריטים כספיים צמודי מדד .3
 

המדד(  -נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינוים במדד המחירים לצרכן בישראל )להלן 
 , בהתאם לתנאי ההסכם. תאריך דיווחמותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל 

 

 שווי מזומנים .ה
 

הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר אינם מוגבלים השקעות שנזילותן גבוהה,  יםשווי מזומנים נחשב
או שעולה על שלושה חודשים אך הם  בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה

 .ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה
 

 (2017בדצמבר,  31שבונאית שיושמה עד ליום )המדיניות הח הפרשה לחובות מסופקים .ו
 

 ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם מוטלת בספק. 
החברה לא הכירה בהפרשה בגין ירידת ערך בגין קבוצות לקוחות המוערכות באופן קבוצתי, מאחר ולא זיהתה קבוצות 

חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה  כוני אשראי דומים.לקוחות בעלי מאפייני סי
 אינם ניתנים לגבייה.

 

 מלאי .ז
 

מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי ולהבאתו 
מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן 

החברה בוחנת מידי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. 
  למלאי איטי בהתאמה.

 

 עלות המלאי נקבעת כדלקמן:
 

 ".ממוצע נעלפי עלות רכישה על בסיס " - חומרי גלם
   

 על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים, עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפות אחרות. - תוצרת בעיבוד
   

 על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים, עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפות אחרות. - תוצרת גמורה
   

 

תקורה קבועות נוספות מעבר  בתקופה מסויימת בה אין מייצרים בתפוקה נורמלית, עלות המלאי אינה כוללת עלויות
לאלו הנדרשות בתפוקה נורמלית. עלויות, כאמור, שלא הועמסו, נזקפו כהוצאה לדוח רווח והפסד בתקופה בה התהוו. 

 כמו כן, עלות המלאי אינה כוללת סכומים חריגים של עלויות חומרים, עבודה ואחרות הנובעים מחוסר יעילות.

 

 מכשירים פיננסים .ח

 

 בגין מכשירים פיננסים הינה כדלקמן: 2017בדצמבר,  31ונאית שיושמה עד ליום המדיניות החשב
 

 נכסים פיננסים .1
 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות עסקה  IAS 39נכסים פיננסים בתחולת 
גביהם עלויות עסקה נזקפות נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר לישירות, למעט לגבי 

לחברה נכסים לאחר ההכרה הראשונית הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסים מבוסס על סיווגם.  לרווח או הפסד.
 :פיננסיים המסווגים כהלוואות וחייבים

 
 וחייבים:הלוואות 

ם בשוק פעיל. הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרי
עלויות עיסקה ישירות, תוך שימוש  תוספתלאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות ב

, בדרך כלל יהםלפי תנא יםלזמן קצר מוצג חייביםבשיטת הריבית האפקטיבית, ובניכוי הפרשה לירידת ערך. 
 הנומינלי. םבערכ
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 (המשך)אית עיקרי המדיניות החשבונ - 2באור 

 

 )המשך( מכשירים פיננסים .ח

 

 ותפיננסי התחייבויות .2
 

לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות אחרות, מוצגות ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן. 
 על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.בעלות מופחתת 

 

 שירים פיננסיםקיזוז מכ .3
 

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת זכות שניתנת 
לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או 

 לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.
לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם  הזכות

במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, 
ו אירועים שיגרמו אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהי

 .לפקיעתה
 

 גריעת מכשירים פיננסים .4
 

 

 נכסים פיננסיים .א
 

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או החברה העבירה 
ימי את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה מחוייבות לשלם את תזר

המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי, ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל 
הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות 

 הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
 

 התחייבויות פיננסיות .ב
 

פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. התחייבות  התחייבות
פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים  פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה(

 משוחרר משפטית מההתחייבות. אחרים, בסחורות או שירותים, או
 

וחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים מהותית, או כאשר התחייבות פיננסית קיימת מ
כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה של ההתחייבות 
המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים 

. במקרה בו ההחלפה או השינוי אינם מהותיים, הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות נזקף לרווח או הפסד
המקורית ולא מוכר באותו מועד רווח או הפסד מההחלפה. בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי 

 התחייבות קיימת, מביאה החברה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.
 

 ירידת ערך נכסים פיננסים  ג.
 

הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח אם קיימת ירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסים 
 הבאים:

 
 נכסים פיננסים המוצגים בעלות המופחתת

 
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי 

אחר מועד ההכרה. סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין המזומנים העתידיים מהנכס ל
יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים 
הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס 

הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית.  הפיננסי. אם הנכס
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס 

 לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
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 (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2אור ב

 

 )המשך( מכשירים פיננסים .ח
 

 בכל הקשור לסיווג, הגצה ומדידה של מכשירים פיננסיים. IFRS 9, החברה מיישמת את 2018בינואר  1החל מיום 
 בגין מכשירים פיננסים הינה כדלקמן: 2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 

 
 יננסיםנכסים פ .1

 

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין 
לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו 

 עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 
 ירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:החברה מסווגת ומודדת את מכש

 
 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן א(
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.  ב(
 

 החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:
 

בות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן התנאים המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לג
החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית 

 בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת תוך שימוש בשיטת 

 האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך. הריבית
כמו כן, במועד ההכרה לראשונה חברה יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר חוב כנמדד בשווי 
הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה, 

 המתייחסות נמדדות  אף הן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. לדוגמה במקרה בו ההתחייבויות הפיננסיות
 

 ירידת ערך נכסים פיננסים .2
 

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן 
 דרך רווח או הפסד. 

 :החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד
 

אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה ב חו מכשירי  א(
תיקח  בגין מכשיר חוב זה שתוכרלהפסד הפרשה ה – או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך ,לראשונה

 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או 12בתקופה של  חזוייםבחשבון הפסדי אשראי 
באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה  אשר חלה הידרדרות משמעותיתחוב  מכשירי ב(

שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי  להפסד ההפרשה ,בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך
  .לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר -החזויים 

 
כגון לקוחות, בגינם היא רשאית ליישם את ההקלה  לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות

קבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל שנ
 .חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם את ההקלה לגבי נכסים פיננסים אלה

 
 גריעת נכסים פיננסים .3

 

 החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:
 

 הפיננסי, או פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס   א(
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות לקבלת תזרימי     ב(

המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים 
 בידי החברה אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על הנכס.

בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי, אך  החברה מותירה ג(
 נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.
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 (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 

 )המשך( מכשירים פיננסים .ח

 

 התחייבויות פיננסיות .4
 

 :בויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתתהתחיי
 

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן 
 לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.

שימוש בשיטת  לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות המופחתת תוך
 .הריבית האפקטיבית

 
 ושינוי בתנאיהן גריעת התחייבויות פיננסיות .5

 
, כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  כאשרהחברה גורעת התחייבות פיננסית 

 נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
ום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשל התחייבות פיננסית מסולקת

 .בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות
במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות שונים מהותית 

 מהתנאים הקיימים.
פל כגריעה של ההתחייבות המקורית כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטו

והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או 
 הפסד.

החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי להוון את תזרימי המזומנים החדשים  מהותי, ובמקרה בו השינוי אינ
 ת, כאשר ההפרשים נזקפים לרווח או הפסד.בשיעור הריבית האפקטיבית המקורי

מביאה החברה בחשבון שיקולים איכותיים  בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת,
 וכמותיים.

 
 קיזוז מכשירים פיננסים .6

 
 שניתנת זכות קיימת אם המצב הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים

 או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק כוונה וכן קיימת ,שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה
 רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות .במקביל ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש

 .הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים הרגיל העסקים במהלך
 זמן פרקי שיהיו עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא אסור ,מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות על מנת
 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או ,תחול לא היא שבהם

 

 חכירות .ט

פי -נים במועד ההתקשרות עלהמבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבח
 :IAS 17-הכללים להלן שנקבעו ב

 
 הקבוצה כחוכר

 

 מימוניתחכירה  .1
 

נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוצה, מסווגים כחכירה מימונית. הנכס 
הערך הנוכחי של תשלומי החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס החכור או 

 החכירה המינימליים. 
 

 הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה כנמוך שבהם.
 

 חכירה תפעולית .2
 

כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, מסווגים כחכירה  ינכסים אשר לא מועברים באופן ממש
 ה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.תפעולית. תשלומי החכיר
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 (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 
 נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה .י

 
נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר באמצעות עסקת מכירה 

ות שימוש מתמשך. האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים למכירה מיידית במצבם הנוכחי, קיימת מחויבות ולא באמצע
( להסתיים בתוך highly probableשל החברה למכירה, קיימת תוכנית לאיתור קונה והמימוש צפוי ברמה גבוהה )

גים כנכסים שוטפים בנפרד, לפי שנה ממועד הסיווג. נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצ
הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות למכירה. רווח )הפסד( כולל אחר בגין נכס או קבוצת 
נכסים לא שוטפים המסווגים כמוחזקים למכירה מוצגים בנפרד בהון. כאשר החברה משנה את תכנון המכירה כך 

מצעות עסקת מכירה, היא מפסיקה לסווג את הנכס כמוחזק למכירה ומודדת אותו שההשבה של הנכס לא תתבצע בא
לפי הנמוך מבין ערכו בספרים אילו לא היה מסווג כמוחזק למכירה או לפי סכום בר ההשבה של הנכס במועד בו 

 התקבלה ההחלטה לסגת מכוונת המכירה.
 

 רכוש קבוע .יא
 

ויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי הפסדים מירידת פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת על
ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת. העלות כוללת 

 .רכוש הקבועהמשמשים את החלקי חילוף וציוד עזר 
 

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

     
 4  2-4    קרקע ומבנים

 33  7-33  מכונות ומחשבים

 6  5-6  משרדי ציוד וריהוט

 15  15  כלי רכב
 
 

אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים 
 . ולהבא-ינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאןכש

 
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע. נכס 

במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש בנכס. רווח או הפסד  הדוחות הכספייםמנגרע 
הפרש בין התמורה נטו מהגריעה והעלות המופחתת בספרים( נכלל בדוח רווח והפסד מגריעת הנכס )המחושב כ

 בתקופה בה נגרע הנכס.
 

 נכסים בלתי מוחשיים .יב
 

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות. 
ם לפי השווי ההוגן במועד הרכישה. עלויות בגין נכסים בלתי נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדדי

 מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי, למעט עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות לרווח או הפסד בעת התהוותן. 
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, מופחתים על פני אורך החיים השימושיים שלהם ונבחנת 

דת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי לגביהם ירי
 מוחשי נבחנות לפחות בכל סוף שנה.
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 (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  – 2באור 
 

 )המשך( מוחשייםנכסים בלתי  .יב

 
 עלויות מחקר ופיתוח

 
. נכס בלתי מוחשי הנובע מפרוייקט פיתוח או מפיתוח עצמי מוכר, עלויות מחקר נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן

אם ניתן להוכיח את ההיתכנות הטכנולוגית של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; 
את כוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; את היכולת להשתמש בנכס הבלתי 

או למוכרו; את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשאבים  מוחשי
הנדרשים, טכניים, פיננסיים ואחרים הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי והיכולת למדוד באופן מהימן את ההוצאות 

 בגינו במהלך פיתוחו.
צטברת ובניכוי ירידת ערך שהצטברה. הפחתת הנכס מתחילה פי העלות ומוצג בניכוי ההפחתה המ-הנכס נמדד על

כאשר הפיתוח הושלם והנכס זמין לשימוש. הנכס מופחת על פני אורך החיים השימושיים בנכס. בחינת ירידת ערך 
 מתבצעת אחת לשנה ולאורך תקופת הפיתוח.

 
 תוכנות

 
ת המהוות חלק אינטגרלי מחומרה, אשר נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנו

אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש קבוע. לעומת זאת, רשיונות לתוכנות העומדות בפני 
התוכנות מפוחתות על פני אורך השנים  עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.

 .השימושיים שלהן
 אורך החיים השימושיים של נכסים בלתי מוחשיים:להלן   

 

  % 
   

 33  תוכנות
 

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .יג
 

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות 
 ה.השב-המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת

ההשבה שלהם, מופחתים -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר
ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה ושווי שימוש. -ההשבה שלהם. הסכום בר-הנכסים לסכום בר

ור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיע
ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים -לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר

 שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.
 

ההשבה של הנכס -ומדנים ששימשו בקביעת הסכום ברהפסד מירידת ערך של נכס, מבוטל רק כאשר חלו שינויים בא
מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של 

ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול -הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או סכום בר
 ח או הפסד.הפסד כאמור נזקף לרוו

 

 מענקים ממשלתיים .יד
 

מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל התנאים לקבלת 
 המענק.

 

מענקים ממשלתיים שהתקבלו מהמדען הראשי בישראל, מוכרים במועד קבלתם כהתחייבות אם קיים ביטחון סביר 
 המזכות את המדינה בתמלוגים. כתוצאה מפעילות המחקר שיביאו למכירות

 

ההתחייבות בגין ההלוואה, מוכרת לראשונה לפי שווי הוגן תוך היוון לפי ריבית השוק. ההפרש בין סכום המענק 
שהתקבל לבין השווי ההוגן של ההתחייבות מטופל כמענק ממשלתי, ומקוזז מהוצאות המחקר והפיתוח. לאחר הכרה 

המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. סכומים המשולמים  לראשונה, ההתחייבות נמדדת בעלותה
כתמלוגים מוכרים כסילוק ההתחייבות. כאשר לא צפויות הטבות כלכליות כאמור מפעילות המחקר, תקבולי המענק 
מוכרים כקיטון בהוצאות המחקר והפיתוח המתייחסות. במקרה כזה, ההתחייבות לתשלום תמלוגים מטופלת 

 . IAS 37-תלויה בהתאם לכהתחייבות 
בכל תאריך דיווח בוחנת החברה האם קיים בטחון סביר שההתחייבות שהוכרה, כולה או חלקה, לא תסולק )מאחר 
שהחברה לא תידרש לשלם תמלוגים( בהתבסס על האומדן הטוב ביותר של מכירות עתידיות תוך שימוש בשיעור 

 תחייבות המתאימה כנגד קיטון הוצאות מחקר ופיתוח. הריבית האפקטיבית המקורית, ואם קיים, נגרעת הה
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 סכומים המשולמים כתמלוגים מוכרים כסילוק ההתחייבות. 
 

 (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  – 2באור 
 

 מסים על ההכנסה .טו
 

וח תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים לרו
 כולל אחר או להון.

 

 מסים שוטפים .1
 

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

 

 מסים נדחים .2
 

זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים 
 . בחשבון לצורכי מס

 

יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, 
 בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.

 

הפסדים מועברים והפרשים זמניים ניתנים  .וח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולםבכל תאריך דיו
לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי 

 שינוצלו.
 

וש ההשקעות בחברות בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימ
מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו 
בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה 

חלוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת הגוררת  כרוכה בחבות מס נוספת, או בשל מדיניות החברה שלא ליזום
 חבות מס נוספת.

 

נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים כנכסים לא שוטפים והתחייבויות לא שוטפות, בהתאמה. 
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת והמסים 

 אותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.הנדחים מתייחסים ל

 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .טז
 

  :עובדיםל ותהטב סוגיבקבוצה קיימות מספר  
 

 הטבות לעובדים לזמן קצר .1
 

חודש לאחר תום תקופת  12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 
מספקים את השירותים המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי  הדיווח השנתית שבה העובדים

חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין 
בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת 

 ם האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.לשלם את הסכו
 

 העסקהסיום הטבות לאחר  .2
 

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה מוגדרת וכן 
 כתוכניות להטבה מוגדרת.

 

לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה משלמת באופן  14סעיף לקבוצה תוכניות הפקדה מוגדרת, בהתאם ל
קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא 
הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת 

כהוצאה בעת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרת נית להפקדה מוגדרת ובתקופות קודמות. הפקדות לתוכ
 .ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד

 

קבוצה תוכנית הטבות מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי החוק זכאים בנוסף ל
מעביד מוצגת לפי -ההתחייבות בשל סיום יחסי עובדעובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. 

שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה.  החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות 
ושיעור עזיבת עובדים, וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי 

בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות י שיעורי הריבית המזומנים העתידיים הצפויים, לפ
 , אשר מועד פירעונן קרוב לתקופת ההתחייבות המתייחסות לפיצויי הפרישה. צמודות מדד באיכות גבוהה
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 (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 

 )המשך(  התחייבויות בשל הטבות לעובדים .טז
 

 ך(ש)המ העסקההטבות לאחר סיום  .2
 

החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות פנסיה 
נכסי התוכנית(. נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך  -וחברות ביטוח )להלן 

מוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים לשי
 לקבוצה.

 

בניכוי  השווי ההוגן של נכסי התוכנית בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את נכס
  .הערך הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת

 

 מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.
 
 

 הבהכנס הכרה .יז

 

 הכנסות מדמי שכירות
 

לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. עלייה קבועה בדמי  IAS 17 -לבהתאם  הכנסות מדמי שכירות מוכרות
 השכירות לאורך תקופת החוזה, מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות.

 

 IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףהתקן מ)להלן "התקן"(.  IFRS 15חברה מיישמת את  2018בינואר  1החל מיום 
העברות של  IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת 
 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות   31SIC-נכסים מלקוחות ו

 

 ים של החברה.השפעה על הדוחות הכספי לא היתהיישום התקן ל

 

 :בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן 2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
 

מחיר העסקה רות מועברות ללקוח. ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות 
שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון  התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומיםהוא סכום 

 מסים(.
החברה כסוכן בחוזה.  בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או

היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה 
במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר מורה. בהכנסות בסכום ברוטו של הת

 ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.
 

 הכנסות ממכירת סחורות
רווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה על הסחורות הנמכרות ללקוח. בהכנסות ממכירת סחורות מוכרות 

 רת הסחורה ללקוח.  בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסי
 

 עלויות השגת חוזה
עבור השגת חלק מהחוזים של החברה עם לקוחותיה היא נושאת בעלויות תוספתיות להשגת החוזה )למשל עמלות 
מוכרנים המותנות בביצוע עסקת מכירה מחייבת(. עלויות אשר התהוו על מנת להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו 

מושג ושהחברה מצפה להשיבן, מוכרות כנכס ומופחתות על בסיס שיטתי שהוא עקבי  מתהוות לה אם החוזה לא היה
 עם מתן השירותים שסופקו במסגרת החוזה הספציפי.

 
 הקצאת מחיר העסקה

בחוזה לפי בסיס יחסי של  עבור חוזים הכוללים יותר ממחויבות ביצוע אחת, מקצה החברה את מחיר העסקה הכולל
ההתקשרות בחוזה עבור כל מחויבות ביצוע שזוהתה. מחיר המכירה הנפרד הינו המחיר  מחיר המכירה הנפרד במועד

שבו הייתה מוכרת החברה בנפרד את הסחורה או השירות שהובטחו בחוזה. כאשר לא ניתן לזהות את מחיר המכירה 
חברה שיטות הנפרד לפי נתונים הניתנים להשגה במישרין מעסקאות בנסיבות דומות ללקוחות דומים, מיישמת ה

מתאימות לאמידת מחיר המכירה הנפרד וכוללות: גישת הערכת שוק מתואמת, גישת עלות חזויה בתוספת מרווח 
 וגישת השארית. 
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 (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  – 2באור 

 

 )המשך( בהכנסההכרה  .יז

 
 הכנסות הכוללות שירותי אחריות

וחותיה, וזאת בהתאם להוראות חוק או בהתאם למקובל בענף. החברה מספקת שירותי אחריות ללק חוזיה,במסגרת 
ולא כשירות  הבמרבית החוזים של החברה, שירותי האחריות ניתנים על ידה על מנת להבטיח את טיב העבודה שבוצע

מכירה החברה בדוחותיה  , האחריות אינה מהווה מחויבות ביצוע נפרדת ולכןנוסף שניתן ללקוח. בהתאם לכך
 .IAS 37פרשה לאחריות בהתאם להוראות הכספיים בה

 
 למניה)הפסד( רווח  .יח

 

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות המשוקלל 
 .)מניות באוצר אינן נכללות בחישוב האמור( הקיים בפועל במהלך התקופה

מירים כדוגמת אגרות חוב להמרה, כתבי אופציה ואופציות לעובדים( נכללות מניות רגילות פוטנציאליות )ניירות ערך ה
בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה מפעילויות נמשכות. מניות רגילות 
 פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות

 רווח הבסיסי למניה.ב
 

 הפרשות .יט
 

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה מאירוע  IAS 37-הפרשה בהתאם ל
שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן 

תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה 
 במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.

 
 

 מניות אוצר .כ
 

סד מניות החברה המוחזקות על ידי החברה נמדדות לפי עלות רכישתן ומוצגות בקיזוז מהון החברה. כל רווח או הפ 
 .להוןישירות הנובע מרכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקף 

 

 חדשים ופרשנויות שאומצו בשנת הדוחתקנים  .כא

 

9 IFRS מכשירים פיננסיים  
 
  מכשירים פיננסים - IFRS 9לראשונה של  יישום

 
 IAS 39, המחליף את נסיםפינ מכשירים – IFRS 9את הנוסח המלא והסופי של  IASB –פרסם ה  2014בחודש יולי 

"( משנה בעיקר את הוראות הסיווג והמדידה של החדש התקן)להלן: " IFRS 9 מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה. –
 . IAS 39נכסים פיננסים והוא חל על כל הנכסים הפיננסים שבתחולת 

 
 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה. לא היתהיישום התקן ל

 

 

 

 

 

 



 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ

 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

21 

 

 יםהשיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיעיקרי  - 3באור 

 

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה את השיקולים 

 לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:

 

 השיקולים .א

 
 מחויבויות ביצועהעיתוי של קיום 

 
החברה בוחנת את מועד העברת השליטה בנכס או בשירות לצורך זיהוי עיתוי ההכרה בהכנסות מחוזים עם 
לקוחות בנקודת זמן או לאורך זמן. בין היתר, בוחנת החברה האם הלקוח משיג שליטה על נכס בנקודת זמן 

חברה. בנוסף, החברה לוקחת בחשבון לצורך ספציפית או צורך את ההטבות הכלכליות באופן מקביל לביצועי ה
 קביעת עיתוי ההכרה בהכנסה גם הוראות חוק ורגולציה רלוונטיות.

 
 אומדנים והנחות .ב

 
 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על יישום 
ייבויות, הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התח

 שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
 

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים שחושבו 
מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות  על ידי הקבוצה ואשר שינוי

 :שנה העוקבתהכספיים ב
 
 

 נכסי מסים נדחים
 

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים, שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה 
של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים  אומדןש הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדר

ואסטרטגית תכנון  , מקורההנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה
 המס.

  הערכות אלו מבוססות, בין השאר, על צבר הזמנות קיים לתאריך הדוחות הכספיים והכנסות צפויות.

 

 בות אחרות לאחר סיום העסקההטבות בגין פנסיה והט
 

התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות לאחר העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה אקטואריות. חישוב 
ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון, שיעורי תשואה צפויים על נכסים, שיעור עליית 

חייבות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית בגין שינויים יתרת ההתהשכר ושיעורי תחלופת עובדים. 
 .טז' 2ביאור בראה מידע נוסף  באומדנים אלו.

 

 הפרשה לירידת ערך מלאי
 

שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות 
במלאי ביעת ההפרשה למלאי איטי/מת המבוסס על עיקרון של אי תנועה קיים אומדן בק ,לביצוע המכירה. כמו כן

 . שנים חמשזמן העולה על במשך 
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 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSלתקני  גילוי – 4באור 
 

 חכירות IFRS 16 .א
 

 התקן החדש(. –בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס 

 לתקופת זמן מוגדרת.
 

 להלן עיקרי התקן החדש:
 

, ראה מסוימים חריגיםהתקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט ל -
באופן דומה  ו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש,יכירהחוכרים . (להלן

מו כן, החוכרים יכירו כ חכירות.  IAS 17-לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים
 בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

צוע או שימוש )לדוגמה, תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על בי -
 אחוז מהפדיון( יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את ההתחייבות  -
 השימוש.-בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

י חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי הקיים התקן החדש כולל שנ -
בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקרה של 

 חכירות לתקופה של עד שנה. 
חכירה מימונית הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג כ -

 או כחכירה תפעולית.
 

  , או לאחריו.2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור בגישת יישום למפרע מלאה או בגישת יישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות 

 לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. בגין החכירות שיהיו קיימות במועד המעבר, אשר לפיה 
 

לא צפויה השפעה מהותית על הדוחות לראשונה להערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומו 
יצוין כי, זכויות השימוש במבנה החברה וההתחייבות לתשלום דמי שכירות בעתיד יקבלו ביטוי  הכספיים של החברה.
 ה'(.8)ראה באור  2019ת בחציון הראשון של שנ

 
 טיפול באי ודאות הקשורה למסים על ההכנסה - ICIFR 23 .ב

 
 -ודאות הקשורה למסים על ההכנסה )להלן -טיפול באי - IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוני 

מסים  IAS 12הפרשנות(. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות בהתאם להוראות 
ודאות הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות -על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי

ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת -לבחינת קיבוץ מקרים של אי
-ל בשינויים בעובדות ובנסיבות של איהודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפו-השלכות אי

 הודאות.
 

 . אימוץ מוקדם אפשרי. 2019בינואר,  1הפרשנות תיושם החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
 

 להערכת החברה, לפרשנות לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 
 

 מזומנים ושווי מזומנים - 5באור 

 

 ,בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
     

 996  1,953  מזומנים למשיכה מיידית
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  מלאי - 6אור ב
 

 ,בדצמבר 31ליום     

      8201  7201 

  אלפי ש"ח     
         

 3,285  3,073      חומרי גלם
 4,576  ,1433      )*(תוצרת בעיבוד 
 2,252  3,712      תוצרת גמורה 

         
      9289,  10,113 
 

 -סך של כלשנזקפה לעלות המכר הסתכמה ירידת ערך המלאי  2017לא נרשמה ירידת ערך מלאי )בשנת  2018בשנת 
  (.ש"חאלפי  966

 
 23.5-קיבלה החברה הודעה מלקוח מסוים על זכייה במכרז שעשוי להגיע להיקף של כ 2016בדצמבר,  21)*( בתאריך 

קיבלה החברה הודעה רשמית מהלקוח לפיה לאור סיבות  2017שנים. במהלך חודש אפריל  7על פני תקופה של  מיליון דולר
חידשו הצדדים את המשא ומתן ביניהם להגיע  2017חודש יוני במהלך אדמיניסטרטיביות פנימיות שלו בוטל המכרז. 

נמוכים משמעותית מהצעתה המקורית  להסכמות, לא מחייבות, לפיהן החברה הגישה ללקוח הצעה חדשה במחירים
הזמנות פורמאליות תתקבלנה במהלך החודשים הקרובים. בהתאם המשיכה החברה  2ובעקבות האמור, צפתה החברה כי 

 4-לבצע עבודות בקשר עם ביצוע ההזמנות הפוטנציאליות כאמור ובהתאם נרשמו עלויות שבוצעו, כמלאי, בסך מצטבר של כ
 .2017צמבר בד 31ליום  ש"חמיליון 

מיליון דולר,  3.8 -וכ מיליון דולר 0.9 -בסכום כולל של כ מהלקוח ותהזמנהחברה קיבלה  2018ויוני  2018בחודשים ינואר 
 נית למערכת לניטור בריאות מסוקיםלאספקת שירותי פיתוח, אספקת אבי טיפוס, ציוד תמיכה קרקעי ותמיכה טכבהתאמה, 

מו כן, בתום שלב הפיתוח הנ"ל עומדת ללקוח הזכות לרכוש מהחברה בייצור סדרתי כ. 2018-2019 השניםבמהלך  שלמההל
מערכות ניטור בריאות מסוקים במחיר שנקבע בהזמנה. ההזמנה נוקבת בכמויות של מאות יחידות לייצור הסדרתי. להערכת 

תיו, קיימת סבירות החברה ובהתבסס על הערכות שנמסרו לה מהלקוח, ככל שהלקוח יקבל הזמנות מקבילות מלקוחו
מליון דולר. אין באפשרות  13.9 -שהלקוח יבצע הזמנות על פי המחירים שנקבעו בהזמנה, בהיקף שלא יפחת מסך של כ

 .החברה להעריך את תקופת מימוש ההזמנות הפוטנציאליות לייצור סדרתי כאמור
 הפרויקטים לעיל. 2ים כמלאי בתהליך בגין מיליון ש"ח עלויות שבוצעו רשומ 1.6 -סך של כ 2018בדצמבר  31נכון ליום 

 
 מאוחדותות בחבר ותהשקע - 7באור 

 

 מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות המוחזקות על ידי החברה

    

זכויות 
החברה 

בהון 
  ובזכויות

היקף ההשקעה 
 בחברה 

 המאוחדת  הצבעה   מדינת   

 אלפי ש"ח    %  התאגדות  
       

2018       
       

 1,065  100  ארה"ב  אר.אס.אל אינק
 *  100  ישראל  סל בע"מ-ווינד

       
      1,065 

       
2017       

       
 1,065  100  ארה"ב  אר.אס.אל אינק

 *  100  ישראל  סל בע"מ-ווינד
       

      1,065 

 ש"ח.  1,000-* סכום מתחת ל
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 רכוש קבוע - 8באור 
 

 ועהותנהרכב  א.
 

 

  2018שנת 
קרקע 
 ומבנים 

 מכונות 
  ומחשבים

ציוד וריהוט 
 סה"כ  רכב כלי  משרדי

 אלפי ש"ח   
           עלות

           
 18,288  -  904  )**( 6,695  )*( 10,689  2018בינואר,  1יתרה ליום 

           
 259  170  -  20  69  רכישות במשך השנה

           
 (10,758)  -  -  -  (10,758)  למכירה המוחזקלנכס סיווג 

           
           

 7,789  170  904  6,715  -  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
           

           פחת שנצבר
           

 17,645  -  863  6,634  10,148  2018בינואר,  1יתרה ליום 
           

 137  25  5  44  63  פחת
           

 (10,211)  -  -  -  (10,211)  למכירה המוחזקסיווג לנכס 
           
           

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

 218  145  36  37  -  8201בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 

 
 

  2017שנת 
קרקע 
 ומבנים 

ות מכונ 
   ומחשבים

ציוד וריהוט 
 סה"כ  משרדי

 אלפי ש"ח  
          עלות

          
 18,283  904   )**( 6,695  )*( 10,684  2017בינואר,  1יתרה ליום 

          
 5  -   -  5  רכישות במשך השנה

          
          

 8818,2  904   6,695  10,689  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
          

          פחת שנצבר
          

 17,522  854   6,573  10,095  2017בינואר,  1יתרה ליום 
          

 123  9   61  53  פחת
          
          

 17,645  863   6,634  10,148  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
          

 643  41   61  541  7201בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 

  
 אלפי ש"ח, ראה באור ב' להלן. 4,861 -)*(   בניכוי מענק השקעה בסך של כ 
 אלפי ש"ח, ראה באור ב' להלן. 1,043 -)**(  בניכוי מענק השקעה בסך של כ 

 
 מענק השקעה ב.

-שקעות הון, התשי"טמענק השקעה, שסכומו נוכה מעלות הנכסים, התקבל על ידי החברה בתוקף החוק לעידוד ה
1959) . 

 

מ"ר עליו ממוקמים מבנה  8,000 -לחברה זכויות חכירה מהוונות של קרקע ממנהל מקרקעי ישראל בשטח של כ ג.
ך תקופת החכירה רהמיוחס לזכויות המהוונות מוצג חלק מהרכוש הקבוע של החברה ומופחת לאו החברה. הסכום

 והמבנה ראה סעיף ה' להלן. לענין מכירת הזכויות .2041המסתיימת בשנת 
 

 .ד'14ראה באור  מבנה החברה לשיעבודבאשר  .ד
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 )המשך(  רכוש קבוע - 8באור 

 

 

וזכויות  את מבנה החברהלמכור  ,אישר דירקטוריון החברה, את תכנית הנהלת החברה 2018בדצמבר  31ביום  .ה
 העובדה כי מבנה החברה זמין וזאת בהמשך למשא ומתן שהתנהל עם קונה פוטנציאלי. לאורהחכירה במקרקעין 

והמימוש  , מתנהל מו"מ עם קונה פוטנציאליקיימת מחויבות של החברה למכירה הנוכחי, ולמכירה מיידית במצב
מיום אישור הדירקטוריון סיווגה החברה את העלות  צפוי ברמה גבוהה להסתיים בתוך שנהלהערכת הנהלת החברה 

  כירה.המופחתת של מבנה החברה כנכס המוחזק למ
שאינו קשור לחברה או לבעל ג' , לצד החברה כי חתמה על הסכם מכר למבנה החברההודיעה  2019במרץ,  7ביום 

שכירות בנכס של  , במסגרת ההסכם חתמה החברה של הסכםכןכמו ₪. מיליון  12.5 סך שלהשליטה בה, בתמורה ל
ורך המשך פעילותה בנכס, כנגד דמי שכירות ודמי מ"ר הקיימים בנכס( לצ 4000 -מ"ר )מתוך סך כולל של כ 1,300 -כ

 . שנים נוספות שנים עם אופציה לשכירות לתקופה של שלוש 3ש"ח למ"ר, לתקופה של  30ניהול בסך כולל של 
רישום שעבוד  ,, ביניהם בין היתריום בכפוף להשלמת מספר תנאים 90תושלם תוך העסקה בהתאם לתנאי ההסכם, 

)נכון ליום בגין הנכס  כש, רישום הערת אזהרה ברמ"י וסילוק המשכנתא הקיים לחברהברשם החברות לטובת הרו
 וזאת בהתאם לתנאי ההסכם(.₪ מיליון  12.5מתוך סך של  מיליון ש"ח 4 -אישור הדוחות קיבלה החברה סך של כ

  ליון ש"ח.ימ12 -רווח ההון שצפוי לחברה מהמכירה האמורה מסתכם בכ
כם ההלוואה של החברה עם הבנק התחייבה החברה, כי במקרה בו החברה תמכור את לאור העובדה שבמסגרת הס

המבנה שבבעלותה לצד ג' היא תהיה חייבת לפרוע את ההלוואה שקיבלה מהבנק, סיווגה החברה את ההלוואה 
 מהבנק להלוואות לזמן קצר במקביל לסיווג הנכס כמוחזק למכירה.

 

 נכסים בלתי מוחשיים -  9באור 
 

 ותנועהרכב ה א. 
 

  
תוכנות 
  מחשב

עלויות 
 סה"כ  פיתוח

 אלפי ש"ח  
       עלות

       
 ,64913  12,410  ,2391  2018בינואר,  1יתרה ליום 

       
 -  -  -  תוספות

       
 13,649  12,410  1,239  2018בדצמבר,  31ליום 

       
       הפחתה שנצברה 

       
 13,629  12,410  1,219  2018ינואר, ב 1יתרה ליום 

       
 10  -  10  הפחתה שהוכרה במהלך השנה

       
 13,639  12,410  1,229  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

       
 9  -  9  הפחתה שהוכרה במהלך השנה

       
 13,648  12,410  1,238  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

       
       יתרה, נטו

       
 1  -  1  2018בדצמבר,  31ליום 

       
 10  -  10  2017בדצמבר,  31ליום 

 

 הוצאות הפחתה ב. 
 

 במסגרת עלות המכירות.הפסד או הוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים אחרים מסווגות בדוח רווח  
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 , נטונכסים בשל הטבות לעובדים - 10באור 
 

 . לאחר סיום העסקהוהטבות  ת הטבות לטווח קצרהטבות לעובדים כוללו  
 
 הטבות לאחר סיום העסקה 

 
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה או לבצע 

ייבות החברה בשל כך לחוק פיצויי פיטורין כמתואר להלן. התח 14הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת לפי סעיף 
מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה 

 בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.
 

מסווגות כתוכנית הטבה מוגדרת או ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות ה
 כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן.

 
 תוכניות הפקדה מוגדרת  .1

 
פיו הפקדותיה -, על1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג 14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 

מכל התחייבות נוספת השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה 
לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות הפקדה 

 מוגדרת.
 

  

 לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31ביום 

  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  
       

 422  375  429  הוצאות בגין תוכניות הפקדה מוגדרת

 

 יות הטבה מוגדרתתוכנ  .2 
 

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות הפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, מטופל על ידי 
הקבוצה כתוכנית הטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים 

 בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות.
 

 הפסדאו הוצאות שנזקפו לדוח רווח   א( 

  

 לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31ביום 

  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  
       

 205  134  147  עלות שירות שוטף

 85  89  74  העברת תשואה ממרכיב פיצויים לתגמולים

 204  211  212  הוצאות הריבית בגין ההתחייבות להטבות

 (226)  (235)  (220)  בגין נכסי התוכנית הכנסות ריבית
       

 268  199  213  סך הוצאות בגין הטבות לעובדים
       

 154  96  96  תשואה בפועל על נכסי התוכנית
       

       ההוצאות הוצגו בדוח רווח והפסד כדלקמן:
       

 165  108  119  עלות המכירות

 20  13  41  הוצאות מכירה ושיווק

 20  13  14  הוצאות הנהלה וכלליות

 63  65  66  הוצאות מימון
       

  213  199  268 
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 (המשך) נכסים בשל הטבות לעובדים, נטו - 10באור 
 

 נכסי התוכנית, נטו ב(  
 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
     

 6,679  6,872  שווי הוגן של נכסי התוכנית

 6,182  6,646  התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרתבניכוי 
     

 497  226  סה"כ נכסי תוכנית, נטו

 
 
 

 השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת  (ג 
  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
     

 5,934  6,182  בינואר 1יתרה ליום 

 211  212  הוצאות הריבית

 134  147  עלות שירות שוטף

 (137)  -  הטבות ששולמו

 40  105  אקטוארי, נטוהפסד 
     

 6,182  ,6466  בדצמבר 31יתרה ליום 

 

 נכסי התוכנית  ד( 
 

 נכסי התוכנית  (1 
 

נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך וכן פוליסות ביטוח 
 מתאימות. 

 
 התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית ( 2 
 

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
     

 6,604  6,679  בינואר 1יתרה ליום 
     

 235  220  הכנסות ריבית

 116  125  הפקדות לתוכנית על ידי המעביד

 (89)  (74)  העברת תשואה מרכיב פיצויים לתגמולים

 (137)  -  הטבות ששולמו

 (50)  (78)  אקטוארי, נטוהפסד 
     

 6,679  6,872  בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת  ה( 

 

 בדצמבר 31  

  2018  2017 

  % 
     

   3.5    .23  שיעור ההיוון
     

   3.5    3.5  שיעור עליית שכר צפויה

 
 



 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ

 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

28 

 

 
 (המשך) ים בשל הטבות לעובדים, נטונכס - 10באור 

 
 סכומים, עיתוי ואי וודאויות של תזרימי מזומנים עתידיים ו(  

להלן שינויים אפשריים הנחשבים לסבירים לסוף תקופת הדיווח, לכל הנחה אקטוארית בהנחה שיתר ההנחות 
 האקטואריות נותרו ללא שינוי:

 

  

השינוי במחויבות 

 להטבה מוגדרת

 אלפי ש"ח  

   

   : 2018בדצמבר  31ליום 

   

   מבחן רגישות לשינוי בשיעור עליית שכר צפויה

   

 (342)  (53.)במקום % %4.5עליית שכר של 

   

   מבחן רגישות לשינוי שיעור ההיוון של התחייבות ונכסי התכנית

   

 268  1.0עליית שיעור היוון של %

 (357)  1.0ירידת שיעור היוון של %

 
 

 בגין מענקים ממשלתייםהתחייבויות  - 11באור 

 

 מענקים ממשלתיים

 

    2018  2017 

 אלפי ש"ח    
       

 181  154    בינואר 1יתרה ליום 
       

 (27)  10    הפסדאו סכומים שנזקפו לדוח רווח 
       

 154  164    בדצמבר  31יתרה ליום 
 
 

      

 

 יננסייםמכשירים פ - 12באור 

 
 יםגורמי סיכון פיננסי א.

 
וסיכון  סיכון ריבית חוץ,חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק )סיכון מטבע הקבוצה פעילויות 

מדיניות החברה היא לבחון מעת לעת את החשיפה המאזנית ולהגן על היתרות סיכון נזילות. מחיר( סיכון אשראי ו
 עת עודפי המזומנים שברשותה.החשופות באמצעות השק

 
תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על 

 להגנה מפניבמכשירים פיננסיים נגזרים בעת הצורך הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. הקבוצה משתמשת 
 חשיפות מסוימות לסיכונים.

 
בהתאם למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון.  הכספים של החברה סמנכ"לבוצע על ידי ניהול הסיכונים מ

 . ועדת השקעות של החברהסיכונים פיננסיים בשיתוף פעולה עם  ומגדיר מעריךמזהה,  הכספים סמנכ"ל
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 12באור 

 

 )המשך( גורמי סיכון פיננסיים א.
 

 סיכוני שוק . 1
 

 מטבע חוץסיכון  
 

סיכון מטבע חוץ הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה  
 משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ.

, מאידך תשומות החברה וחלקן לאירו מרבית הכנסות החברה צמודות לשער החליפין של הדולר האמריקאי 
רכיב עיקרי בעלויות החברה הינן הוצאות שכר עבודה שאינן ולר )יבוא חומרי גלם(. צמודות רק בחלקן לד

צמודות לדולר. לכן, בהתאם לאופי עסקיה של החברה עיקר סיכוני השוק הינם כתוצאה משינויים בשערי 
החליפין של הדולר, האירו והאינפלציה בישראל. מדיניות החברה הינה לבחון מעת לעת את החשיפה 

 הגנהית ולהגן על היתרות החשופות באמצעות השקעת עודפי המזומנים שברשותה, ביצוע פעולות המאזנ
 ולקיחת אשראי לזמן קצר במטבע חוץ, בעיקר בדולר ובאירו.

 

 סיכון ריבית 
 

סיכון ריבית הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים  
 ורי ריבית שוק.בשיע

 הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות שהתקבלו ונושאות ריבית משתנה. 
  

 סיכון אשראי          
 

סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר  
מכיוון שמרבית לקוחות החברה הינם גופים צבאיים ברחבי העולם  ה הפסד.פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצ

 הנתמכים על ידי ממשלותיהם, ודאות גבית החובות של החברה הינה גבוהה.
 

. אלפי ש"ח 10,774 -וחייבים שונים בסכום כולל של כ לקוחותלחברה יתרות  2018בדצמבר,  31נכון ליום 
 והחייבים השונים. תיים בגין יתרות הלקוחותהחברה אינה צופה סיכוני אשראי מהו

 
 סיכון נזילות .2

 
מטרת הקבוצה לשמור על  הקבוצה בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות תקציבים חודשיים ויומיים. 

לענין מועדי פרעון איזון בין קבלת מימון לבין הגמישות שבשימוש במשיכות יתר מהבנק והלוואות מהבנק. 
 ו'.16ראה באור ההלוואות 

 

 שווי הוגן ב.
 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, אשראי מתאגידים בנקאיים, 
תואמת או קרובה לשווי  והלוואות מתאגידים בנקאיים זכאים ויתרות זכות, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 ההוגן שלהם.
 

 ת בגין שינוי בגורמי שוקמבחני רגישו .ג
 

  

מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין 

 של הדולר

 רווח )הפסד( מהשינוי  

  

עליית שע"ח של 

10%  

ירידת שע"ח של 

10% 

 אלפי ש"ח  
     

2018  958  (958) 
     

2017  524  (524) 
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 (המשך) מכשירים פיננסיים - 12באור 
 

 העיקריותמבחני רגישות והנחות העבודה 
 

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים אפשריים סבירים במשתני 
 סיכון אלה.

 
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות או המצב הכספי 

עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר  או ההפסד את הרווח המדווחים. מבחני הרגישות מציגים
עבורו נכון לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב 

 הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.
 

 תנאי הצמדה   ד. 
 

 2017בדצמבר  31ליום   2018בדצמבר  31ליום   

     במטבע      במטבע  

חוץ או   

בהצמדה 

 אליו *

  

ללא 

 הצמדה

  

 

 סה"כ

חוץ או  

בהצמדה 

 אליו *

  

ללא 

 הצמדה

  

 

 סה"כ

 אלפי ש"ח     

             נכסים שוטפים

 996  (493)  1,489  1,953  758  1,195  מזומנים ושווי מזומנים

 8,350  3,253  5,097  9,979  1,206  8,773  לקוחות
             

  9,968  1,964  11,932  6,586  2,760  9,346 
             

             שוטפות התחייבויות

 -  -  -  1,100  1,100  -  אשראי מתאגיד בנקאי 

חלויות שוטפות של הלוואות 

  םמתאגידים בנקאיי

 
-  3,534  3,534  -  970  970 

 1,470  1,257  213  1,825  1,499  326  ספקים ונותני שרותים

 1,229  1,123  106  1,613  1,554  59  זכאים אחרים ויתרות זכות 
             

  385  7,687  8,072  319  3,350  3,669 

             

             שוטפותלא  התחייבויות

 3,281  3,281  -  102  102  -  מתאגידים בנקאיים  הלוואות

  385  7,789  8,174  319  6,631  6,950 
             

 * בעיקר בדולר ארה"ב.
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  מסים על ההכנסה - 13באור 

 
 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה א.
 

 בישראלוחברה מאוחדת החברה  
 

 1985-ינפלציה(, התשמ"החוק מס הכנסה )תיאומים בשל א  

 
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים  2007פי החוק, עד לתום שנת -על

 1985-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 2008לצרכן. בחודש פברואר 
, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים 2008ילך. החל משנת וא 2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 

. 2007בדצמבר,  31נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 
תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון 

)לנכסים בני פחת לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 
 .2008החל משנת ( 2007שנרכשו לאחר שנת המס 

 
 חוק עידוד השקעות הון( -)להלן  1959-החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט  

 
וקף מעמד של "מפעל מאושר" שניתן לחלק ממפעליהן, על פי חוק, זכאיות החברות להטבות מס שונות, בת

 ההטבות העיקריות מכוח החוק הינן:כמשמעותו בחוק זה. 
 

 פחת מואץ
 

בחמש השנים לניכוי פחת מואץ בשיעור של  הבגין בניינים, מכונות וציוד המשמשים את המפעל המאושר זכאית החבר
 ל נכס., החל משנת ההפעלה של כהראשונות לשימוש באותם נכסים

 
ההטבות מותנות בקיום התנאים שנקבעו בחוק, בתקנות שהותקנו על פיו ובכתבי האישור לפיהם בוצעו ההשקעות 
במפעלים המאושרים. אי עמידה בתנאים עלולה לגרום לביטול ההטבות, כולן או מקצתן, ולהחזר סכומי ההטבות 

 ורים.בתוספת ריבית. על פי הערכת ההנהלה, החברה עומדת בתנאים האמ
 

 1959 - תיקון החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

 
, 2011-)תיקוני חקיקה(, התשע"א 2012 -ו 2011בכנסת חוק המדיניות הכלכלית לשנים  פורסם 2011ינואר בחודש 

 1החוק(. תחולת התיקון היא מיום -)להלן  1959-אשר קובע, בין היתר, תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט
. התיקון משנה את מסלולי ההטבות שבחוק ומחיל שיעור מס אחיד על כלל ההכנסות המועדפות של 2011ואר, בינ

, החברה רשאית לבחור )ללא אפשרות לחזור בה מבחירתה( אם לעבור לתחולת 2011החברה. החל משנת המס 
 המפורטים בהמשך. יםהתיקון והחל מאותה שנת מס שלגביה נעשתה הבחירה יחולו עליה שיעורי המס המתוקנ

 2013חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים פורסם ה 2013בחודש אוגוסט 
המס  שיעורכי  קובע התיקוןהתיקון(.  -לחוק עידוד השקעות הון )להלן  71תיקון  את הכולל 2013-(, תשע"ג2014-ו

בקשר לשינויים  (.9% -' א פיתוח)באזור  16% הוא ואילך 2014 ניםבשעל ההכנסה המועדפת מהמפעל המועדף 
 לחוק, ראה להלן. 73בשיעורי המס הנובעים מתיקון 

 
 מס יחוללעיל,  כאמור המועדף המפעל מרווחיאו לתושב חוץ  ליחידיחולק דיבידנד ש במידה כי התיקון קובעכן,  מוכ

 .20% של בשיעור
 

 (73)תיקון  1959 - ט"התשיהחוק לעידוד השקעות הון,  תיקון

 
פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2016בחודש דצמבר 

כי  קובע התיקוןהתיקון(.  -לחוק עידוד השקעות הון )להלן  73תיקון  את הכולל, 2016 -(, התשע"ז 2018 -ו 2017
 9%במקום  7.5%על מפעל מועדף הממוקם באיזור פיתוח א' הינו  ואילך 2017בינואר,  1שיחול מיום המס  שיעור

 (.16%שיעור המס למפעל מועדף אשר אינו ממוקם באיזור פיתוח א' נותר )
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 (המשך)מסים על ההכנסה  -  31באור 
 

  שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצהב.      
 

 .25%הינו  2016 תבשנו 24%הינו  2017בשנת  23%הינו  2018בשנת שיעור מס החברות בישראל  .1
 

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2016בדצמבר  
לשיעור  2017בינואר,  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2016 -(, התשע"ז 2018 -ו 2017

 .23%לשיעור של  2018בינואר,  1חל מיום ( וה25%)במקום  24%של 
 

 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.  
 

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים פורסם ה 2013בחודש אוגוסט 
מיסוי רווחי שערוך הוראות לגבי  אשר כולל בין היתרהחוק, )חוק התקציב(,  2013-(, תשע"ג2014-ו 2013

, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית 2013באוגוסט  1וזאת החל מיום 
בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל 

 .פורסמו טרם כאמור תקנותמחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, מס העלולים לחול על נכסים 
 

 39%הינם שיעורי מס פרוגרסיביים של עד  -שיעורי המס העיקריים החלים על החברה המאוחדת בארה"ב  .2
 . ניו יורקשל  (state)כולל מס מדינה 

 

יקר השלכותיה של האמנה על החברה הינה בין מדינת ישראל לבין ארה"ב קיימת אמנה למניעת כפל מס. ע
מתשלומי דיבידנד, ריבית ותמלוגים, בהתאמה, על ידי  15% -ו 17.5%, 12.5%ניכוי מס במקור בשיעורים של 

 החברה המאוחדת לחברה.
 
 

 שומות מס ג.
 

עד וכולל  שומות מס סופיותסל -. לחברה המאוחדת ווינד2013לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 
לחברה המאוחדת אר.אס.אל. אינק. הנישומה על פי חוקי המס בארה"ב הוצאו שומות מס סופיות  .2013שנת המס 

 . 2011עד וכולל שנת המס 
 

 הפסדים מועברים לצורכי מס ד.
 

, בדצמבר 31 ש"ח ליוםמליון  5 -לסך של כלחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים 
 . 2018בדצמבר  31ליום ₪ מיליון  1.5 -בנוסף לחברה הפסדי הון המועברים לשנים הבאות בסך של כ. 2018

( ובהתאם לצפי החברה ה'8ף סעי)ראה בהמשך לסיווג מבנה החברה כמוחזק למכירה , 2018בדצמבר  31נכון ליום 
הנובעים מהפסדים מועברים לצרכי  להשלים את מכירת המבנה במהלך השנה הקרובה הוכרו נכסי המסים הנדחים

 . 23%מס )עסקיים והוניים( לפי שיעור המס הצפוי לניצולם שהינו 
נכסי מסים נדחים הנובעים מהפסדים מועברים עסקיים הוכרו לפי שיעור מס שצפוי היה  2017בדצמבר  31נכון ליום 

 .7.5%לניצולם שהינו 
 

 -בסך של כ בגין הפסדים עסקיים להעברהאר.אס.אל. אינק ו נדסלוי המאוחדות תובחבר יםנדח יםמס הוכרו נכסילא 
 . , בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעיןמליון ש"ח, בהתאמה 1.9 -וכמליון ש"ח  24.6

 
 מסים נדחים .ה

 
 הפסדאו דוחות רווח   דוחות על המצב הכספי  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   בדצמבר 31ליום   

  2018  2017  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

           נכסי מסים נדחים

           
 -  -  60  -  60  הפרשי עיתוי

  95  27  949  536  1,485  הפסדים מועברים לצרכי מס
      

     

 95  27  (1,009)  536  1,545  סה"כ
           

 95  27  (,0091)      םדחימסים נ )הכנסות( הוצאות

           
       536  1,545  נכסי מסים נדחים, נטו
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 (המשך)מסים על ההכנסה  -  31באור 
 

 הפסד וארווח בהכלולים  (מסים על הכנסההטבת מס ).      ו           
 

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  
       

 (4)  -  (2)  מסים שוטפים

 (49)  -  (40)  מסים בגין שנים קודמות

 (95)  (27)  91,00  מסים נדחים
       

  967  (27)  (148) 

 

 :מס תיאורטי . ז

 

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים בדוח רווח והפסד היו  
 סטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף בדוח רווח והפסד:מתחייבים במס לפי שיעור המס ה

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח   

       
 (2,119)  295  2,170  הכנסה הלפני מסים על )הפסד( רווח 

       
 %25  %24  %23  שיעור המס הסטטוטורי

       
 (530)  71  499  ר המס הסטטוטורימס מחושב לפי שיעו

       
       ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים: עלייה )ירידה( במסים על

       
 180  (251)  (336)  הטבה בשיעור מס למפעל מועדף
 29  24  37  הוצאות שאינן מותרות לצרכי מס

 49  -  39  מסים בגין שנים קודמות
 110  -  -  גין שינוי בשיעורי המסהתאמת יתרות מסים נדחים ב

 -  -  (768)  התאמת יתרות מסים נדחים בגין שינוי בשיעורי המס הצפויים לניצול
   יצירת מסים נדחים בגין הפסדים להעברה אשר לא נוצרו בשנים 

 קודמות       
     
(406)  -  - 

 234  236  19  מס נדחה ןת שלא נוצר בגיננות הבוחבר יהפסד
 63  (83)  -  פרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחיםה

 13  30  (51)  נטו ,הפרשים אחרים
       

 148  27  (967)  הכנסה המסים על 
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 ושיעבודים , ערבויותהתקשרויות, התחייבויות תלויות -  14באור 
 
 

 התקשרויות .א
  

בהסכם לפיו אי.בי.אי בע"מ שירותי בורסה והשקעות בישראל רה החברה עם חברת התקש 2017ביולי  3ביום 
 החברה. במניותשוק תשמש כעושה 

 
 התחייבויות תלויות .ב

 

התחייבו חברות הקבוצה לשלם תמלוגים לממשלת  -המדען הראשי  -בתוקף חוזי מחקר ופיתוח עם ממשלת ישראל 
ח שבמימונם השתתפה ממשלת ישראל. הסכום הכולל של התמלוגים ישראל ממכירות מוצרים שינבעו ממחקר ופיתו

מהמענק שהתקבל.  150%לא יעלה על סכום המענק שהתקבל מממשלת ישראל כשהוא צמוד לדולר, ובחלקו 
בדצמבר,  31ממכירות המוצרים הרלבנטיים. סך ההתחייבות הפוטנציאלית ליום  3.5%התמלוגים יהיו בשיעור של 

מגיעה, לאחר  2017בדצמבר,  31אלפי ש"ח וליום  6,836 -פרשות לתמלוגים לסך של כמגיעה לאחר ה 2018
אלפי ש"ח. הסכום ברובו מתייחס לפרויקט שלא צפויות מכירות בגינו ולפיכך  6,325 -הפרשות לתמלוגים, לסך של כ

 לגבי יתרת הסכום. 11לא הוכרה בגינו כל התחייבות. ראה גם באור 
 

 ערבויות .ג
 

, 2018בדצמבר  31החברה להבטחת ביצוע עבודות, בגין טיב ביצוע, נכון ליום  העמידהשבויות הבנקאיות יתרת הער
 (.ש"חאלפי  780 - 2017)בשנת  .אלפי ש"ח 2,088 -הינה בסך של כ

 
 שיעבודים ד.

 

 :לטובת הבטחת סכום הלוואה שנטלה החברה מהבנק נמסרו הבטחונות הבאים .1
 

 החברה: בטחונות שנמסרו לבנק על ידי
 

סל, ושעבוד קבוע על הון המניות הבלתי נפרע של  ינדושעבוד שוטף על כל נכסי החברה וחברת הבת ו  .א
 סל. ינדוהחברה ושל וינדסל ועל המוניטין של החברה ושל ו

 משכנתא / שעבוד זכויות על המבנה והקרקע בבעלות החברה.  .ב
 החדש.שעבוד ממסרים ודוקומנטים המופקדים בחשבון החברה בבנק   .ג
 שעבוד זכויות החברה בחוזה שכירות שטחים במבנה בבעלות החברה.  .ד
 סל. ינדוו בתה שעבוד מניות חברת  .ה
 שעבוד פוליסת הביטוח של החברה לטובת הבנק.  .ו

 
 בטחונות שנמסרו לבנק על ידי בעלי השליטה בחברה:

 
 חזקות על ידי בעלי השליטה בחברה.ושעבוד מניות החברה המ  .א
 .מיליון ש"ח 2בעל השליטה ומנכ"ל החברה, מר זאב דגני, מוגבלת לסך  ערבות אישית של  .ב

 
 .2018רכב שנרכש בשנת מדרגה ראשונה על שיעבוד  םבנק נרשלחברה התחייבויות הלהבטחת  .2
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   הון - 15באור 

 

 הון המניות הרכב  א.

 
 2017 -ו 2018 בדצמבר 31  
 מונפק ונפרע  רשום  

 מספר מניות  
     

 11,122,674  20,000,000 ערך נקוב כל אחת ש"ח 1רגילות בנות מניות 

 

 התנועה בהון המניות  ב. 

 

  המונפק והנפרע של החברה. הרשום, לא היתה תנועה כלשהי בסך הון המניות 2017 - 2018במהלך השנים 

 

 זכויות הנלוות למניות .ג

 

 פירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים בחברה.זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות ב .1 
 

 אביב.-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל .2

 

 מניות החברה המוחזקות על ידי החברה -מניות אוצר  ד.  
 

 החזקות החברה במניות החברה הינן כדלקמן:
 

 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 
     

 1,000,000  1,000,000  מניות
     

 9.0  9.0  %( -מההון המונפק )בשיעור 
     

 5,795  5,795  עלות )באלפי ש"ח(
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 סעיפי הדוחות הכספייםלנתונים נוספים  - 16באור 

 

 לקוחות: א.

 

 ,בדצמבר 31ליום     

  8201  7201 

 אלפי ש"ח     

     חובות פתוחים: -לקוחות בחו"ל 

 1,162  124  ממשלת ארה"ב 

 87  72  ירופהממשלות במערב א 

 262  8,512  במזרח הרחוק ממשלות 

 3,398  78  בארה"ב אחרים 

 188  183  במזרח הרחוק אחרים 

  8,969  5,097 
     

     חובות פתוחים: -לקוחות בארץ 

 489  52  ממשלת ישראל ו/או חברות ממשלתיות 

 3,250  1,158  חברות אחרות 
     

  1,210  3,739 
     

  10,179  8,836 
     

 (486)  (200)  )*( להפסדי אשראיהפרשה  -בניכוי
     

 8,350  9,979  לקוחות, נטו

 
 .ש"חאלפי  286 -)*( בשנת הדוח הכירה החברה בחובות אבודים בסך של כ

 מים.י 60הינו חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי אשראי לקוחות 
 

הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך )הפרשה לחובות מסופקים(, לקוחות נטו, לפי תקופת להלן ניתוח יתרת 
 הפיגור בגבייה ביחס לתאריך הדיווח:

 
 לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו  לקוחות שטרם      

      

הגיע מועד 
פרעונם )ללא 
  פיגור בגבייה(

 עד
  יום 30

60-30  
  יום

 60מעל 
 סה"כ  יום

 אלפי ש"ח      
               

 9,979  -  150  1,437  ,3928      8201בדצמבר,  31
               

 8,350  17  46  315  7,972      7201בדצמבר,  31

 
 

 

 חייבים ויתרות חובה: ב.

 ,בדצמבר 31ליום       

      2018  7201 

 אלפי ש"ח      
         

 11  18      סףמס ערך מו

 298  239      מקדמות לספקים

 231  178      ותהוצאות מראש ושונ
         

      435  540 
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 )המשך(נתונים נוספים לסעיפי הדוחות הכספיים  - 16באור 
 

  אשראי מתאגידים בנקאיים ג.
 

 :הרכב .1

 
 בדצמבר 31ליום    

 2017  2018  שיעור ריבית 
 ש"חאלפי   % 

      

 -  1,100  3.65 אשראי לזמן קצר

 970  3,534  58.1פריים +  )*( חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

   4,634  970 
 
 

 ה'.8לעניין סיווג ההלוואות מזמן ארוך לזמן קצר כתוצאה מסיווג מבנה החברה כמוחזק למכירה, ראה ביאור  )*(
 

  .ד'41ראה באור בטחת ההלוואה ושעבודים להבאשר לבטחונות    .2

 

 ספקים ונותני שירותים: ד.

 בדצמבר 31ליום       

      8201  1720 

    אלפי ש"ח     
         

 212  256      בחו"ל

         בארץ:

 1,237  917      חובות פתוחים 

 21  265      המחאות לפרעון 
         

      1,825  1,470 

 

 אים ויתרות זכות:זכ  ה.
 97  178      )באמצעות חברת ניהול( שליטהבעלי 

 319  -      מס ערך מוסף

 780  1,016      עובדים ומוסדות בגין שכר

 565  870      הפרשה לחופשה ולהבראה

 106  59      עמלות לסוכנים

 1,027  -      מקדמות מלקוחות

 246  301      הוצאות לשלם ואחרים
         

      2,424  3,140 
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 (המשך)נתונים נוספים לסעיפי הדוחות הכספיים  - 16באור 
 

 :התחייבויות לתאגידים בנקאיים ו. 

 
 :הרכב . 1 

 

 בדצמבר 31ליום    שיעור

 2017  2018   הריבית 

 ש"ח אלפי    % 
          הלוואות מבנקים:

 4,251  135   0.6פריים +  ללא הצמדה
 (970)  (33)    חלויות שוטפות - בניכוי

       
    102  3,281 

 
 :מועדי פרעון של תשלומי הקרן העתידיים על ההלוואות הינם . 2 

  בדצמבר 31ליום  

 2018  2017  

  ש"חאלפי  
     

  970  33 חלויות שוטפות -שנה ראשונה 

     
  875  33 שנה שניה 

  875  34 שנה שלישית
  875  35 רביעית שנה
  656  - חמישיתשנה 

     
 102  3,281  
     
     
 135  4,251  

 
 :מועדי פרעון של תשלומי הקרן והריבית העתידיים על ההלוואות הינם . 3

     
  1,068  36 שנה ראשונה 

  1,024  36 שנה שניה 
  979  36 שנה שלישית

  936  36 רביעית שנה
  673  - ישיתחמשנה 

     
 144  4,680  
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 (המשך)נתונים נוספים לסעיפי הדוחות הכספיים  - 16באור 

 
 :)המשך( התחייבויות לתאגידים בנקאיים ו. 

 

 אמות מידה פיננסיות .4

ברה במסגרת שיפור התנאים המסחריים מול הבנק חתמה הח 2018באוקטובר  29 -ו 2018במאי,  27ם מיבי
  כדלקמן: הפיננסיות כפי שנקבעו ע"י הבנק בכתב ההתחייבות המקורי על עדכון ההתניות

 
הדרישה בכתב ההתחייבות המקורי להון עצמי מוחשי מינימאלי שלא  -דרישה להון עצמי מוחשי מינימאלי 

 25% -מ שיעורו לא יפחתשמיליון ש"ח בוטלה ונקבעה במקומה התנייה של הון העצמי מוחשי  11יפחת מ 
 מסך מאזן החברה. 

 
מיליון  1.1 -שלא יפחת מ  EBIDTA-הדרישה בכתב ההתחייבות המקורי ל -מינימאלי   EBIDTA-דרישה ל

 -ש"ח בוטלה ונקבעה במקומה התנייה של יחס חוב פיננסי לזמן ארוך של החברה )לרבות חלויות שוטפות( ל
EBIDTA  5לא יעלה על . 

 
ם של החברה. פרט לאמור לעיל בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים המבוקרישתי ההתניות הנ"ל תיבדקנה 

  ההתחייבות המקורי ימשיך לעמוד במלוא התוקף וללא שינוי.כתב 

 

  עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות כפי שהתחייבה החברה כלפי הבנק. 2018 ,בדצמבר 31ליום  נכון

 

 :רווח והפסד

 

 :הכנסות ממכירות . ז

 
 ה שהסתיימהלשנ  

 בדצמבר 31ביום 
  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  מחוץ לארץ:
       ארה"ב: 
 3,545  2,048  8,256   הממשלה  
 1,764  9,595  171  אחרים  
       אירופה: 
 1,290  366  233  ממשלות    

 182  61  39  אחרים    
       המזרח הרחוק:  

 8,763  2,267  11,604  ממשלות   
 61  427  2,486  אחרים   

       
       

  22,347  14,764  15,605 
       בארץ:

 2,602  2,680  1,097  חברות ממשלתיות 
 962  679  234  ממשלת ישראל 
 1,219  1,115  871  אחרים 

       
  2,202  4,474  4,783 

       
       

  24,549  19,238  20,388 
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 )המשך(נתונים נוספים לסעיפי הדוחות הכספיים  - 16באור 

 

 :עלות המכירות  . ח

 
 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 
  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  
       

 6,283  5,200  5,991  צריכת חומרים

 1,151  966  -  הפרשה לירידת ערך מלאי

 4,918  5,015  8,307  שכר עבודה והוצאות נלוות

 288  228  -  קבלני משנה

 618  655  1,118  הוצאות אחרות

 133  82  96  פחת
       

  15,512  12,146  13,391 

 (62)  (703)  185  במלאי קיטון )גידול( 
       

  15,697  11,443  13,329 

 

 :הוצאות מחקר ופיתוח . ט

 
 לשנה שהסתיימה  

 רבדצמב 31ביום 
  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  
       

 1,656   185  286  שכר עבודה והוצאות נלוות

 123  82  -  חומרים וקבלני משנה

 6  6  6  פחת

 458  251  217  אחרות
       

  509  524  2,243 

     
  

 :הוצאות מכירה ושיווק  . י
 

 לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום 

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

       
 1,940  1,963  1,966  שכר עבודה והוצאות נלוות

 151  179  116  עמלות בגין מכירות

 355  408  550  נסיעות לחו"ל

 376  217  181  שירותים מקצועיים

 13  12  13  פחת 

 301  172  210  אחרות
       

  3,036  2,951  3,136 
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 )המשך( נתונים נוספים לסעיפי הדוחות הכספיים - 16באור 
 

 :הוצאות הנהלה וכלליות . אי
 

 לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום 

  8201  7201  6201 
 אלפי ש"ח  

       
 2,388  1,758  1,688  שכר עבודה והוצאות נלוות

 19  18  19  פחת 

 שירותים מקצועיים

 להפסדי אשראיהפרשה 

 450 
- 

 449 
- 

 451 
(33) 

 אחזקת רכב

 גמול דירקטורים

 97 
230 

 181 
273 

 236 
261 

 66  62  92  טלפון ותקשורת

 62  64  68  משרדיות

 65  70  63  אגרות

 72  50  90  השמה

 357  321  390  אחרות
       

  3,187  3,246  3,944 

 

 :אחרות, נטו הכנסות . יב
 

 לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום 

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

       
 690  -  -  שינוי בהפרשה לתביעה

  -  -  690 

 

 

 מימון )הוצאות( הכנסות . גי
 

  
 לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31ביום 
  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  

       הכנסות מימון

 -  -  452  , נטושינוי בשערי חליפיןמ רווח
       

  452  -  - 
 

       הוצאות מימון

 398  279  336  בנקאיהוצאות מימון בגין אשראי 

 84  435  -  , נטוהפסד משינוי בשערי חליפין

 63  65  66  סיום העסקהעלויות מימון בגין הטבות לעובדים לאחר 
       

  204  779  545 

 



 אר. אס. אל. אלקטרוניקה בע"מ

 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

 

42 

 

 המשך –ת הכספיים נתונים נוספים לסעיפי הדוחו - 16באור 
 

 למניה )הפסד( רווח .יח
 

 למניה:)הפסד(  פירוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח הנקי  
 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2018  7201  6201  

  
כמות מניות 

  משוקללת

 נקי רווח
המיוחס 
לבעלי 

המניות של 
  החברה

כמות מניות 
  משוקללת

  רווח
המיוחס 

י לבעל
המניות של 

 החברה

 

כמות מניות 
  משוקללת

 נקי הפסד
המיוחס 

לבעלי המניות 
 של החברה

 

  אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים  אלפי ש"ח  אלפים   
              

   (,2672)  11,122  268  11,122  3,137  11,122  כמות המניות והרווח 
              

בניכוי מניות משוקללות 

 -  (1,000)  -  (1,000)  -  (1,000)  וחזקות על ידי החברההמ

 

              
 לצורך חישוב רווח נקי

 (,2672)  10,122  268  10,122  3,137  10,122  בסיסי )הפסד(

 

              
 

 

 ן וצדדים קשוריםיייתרות ועסקאות עם בעלי ענ - 17באור 

 

 :עם בעלי עניין יתרות א.  

 
    

 
 

 

 שהסתיימה לשנה  
 בדצמבר 31ביום 

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

       :ויתרות זכות יתרות זכות שוטפות בסעיף זכאים
       

 89  97  817  שליטהבעלי 
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 )המשך(ן וצדדים קשורים יתרות ועסקאות עם בעלי עניי - 17באור 

 

 :המועסקים בחברה (דירקטוריםרבות )ל ניהוליים מפתח אנשי העסקת בגין הטבות .ב

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  2018  2017  2016 
 סכום    סכום    סכום    

  
 מספר
  "חש אלפי  אנשים

 מספר
  "חש אלפי  אנשים

 מספר
 "חש אלפי  אנשים

             
הוצאות נלוות ששולמו לשני מנהלים בעלי 

 שליטה המועסקים בתאגיד
 

2  791  2  181  2  177 

 דמי ניהול לחברה בשליטת בעלי שליטה 
 

2 
 

1,227 
 

2 
 

1,218 
 

2 
 

1,216       
 

 בונוס לחברה בשליטת בעלי שליטה
 

2 
 

88 
 

2 
 
- 

 
2 

 
-       

 שאינם מועסקים דירקטוריםבגין  הוצאות סך
 

4  230  4  273  4  261 

 

 התגמול ליו"ר הדירקטוריון

 

 עמו. בגיןאת התקשרות החברה אישרה אשר , נקבע באסיפה הכללית יאיר רמתיהתגמול ליו"ר הדירקטוריון, מר 

 .בתוספת מע"מ כדין ש"ח 80,000גמול שנתי בסך של  נקבע כי ישולם השתתפות בישיבות הדירקטוריון

 

ל במסגרת נסיעות לחו"ל כנציג למימון טיסות ושהות בבית מלון בחו" יאירבמסגרת תפקידו מטעם החברה זכאי מר 

שעות טיסה ולכל יעדי  5טיסות לחו"ל עד  ש"ח עבור כל יום שהייה בחו"ל. 2,500החברה, כן זכאי לתשלום בסך 

  אירופה יהיו במחלקת תיירים וטיסות טראנס אטלנטיות יהיו במחלקת עסקים.

 

 שליטההסכמים עם בעלי .    ג
 

 מי שכר עם בעלי שליטההסכ .1
 

של  מנכ"ל ם והעסקתם תחידוש תנאי כהונ , אישרה האסיפה הכללית של החברה את2017נובמבר, ב 7ביום 

ובעלת  בחברה ומינהל ארגון, אנוש משאבי, תפעול ל"סמנכוכן של  החברה ובעל השליטה בה, מר זאב דגני

 וללאחר שנתקבלו אישורי וועדת התגמוזאת  ,שנים שלוש של לתקופההשליטה בה, הגב' מאשה דגני 

 :כלהלןהסכמי ההתקשרות הינן  בעניין זה. 1.10.2017מיום  ותיהםמישיבוהדירקטוריון 
 

 התקשרות עם מר זאב דגני בתפקיד מנכ"ל
 

על סך של יעמדו הניהול, בקשר עם תפקידו של מר זאב דגני בתפקיד מנכ"ל,  תדמי הניהול המשולמים לחבר

. בנוסף תעמיד 2017אוקטובר ירים לצרכן לחודש צמוד למדד המחבתוספת מע"מ  אלפי ש"ח בחודש 71.7

החברה לחברת הניהול רכב חברה ותשא בהוצאות הקשורות באחזקת רכב וטלפון סלולארי אשר יועמדו לחברת 

הניהול. שווי המס בגין הנ"ל ישולם על ידי חברת הניהול. ההתקשרות ניתנת לביטול בכל עת בהודעה מראש של 

ל ההוצאות הישירות של חברת הניהול בגין כרטיסי טיסה לחו"ל, אש"ל, בתי מלון החברה תממן את כ יום. 180

 .הכל בהתאם לנוהלי החברה וכמקובל לעובדים בכירים בחברה -וכד' 
 

בנוסף, מידי שנה תהא זכאית חברת הניהול בגין תפקידו של מר דגני לבונוס שנתי מהרווח הנקי של החברה 
החברה לפני הענקת הבונוס האמור )להלן: "הרווחים השוטפים השנתיים"(  שיתקבל מתוך רווחיה השוטפים של

 לפי הפירוט הבא:
 

 .5%מיליון ש"ח בונוס שנתי בשיעור  5מיליון ש"ח ועד  1בגין הרווחים השוטפים השנתיים בין סך של 
 .7%מיליון ש"ח בונוס שנתי בשיעור  5בגין הרווחים השוטפים השנתיים העולים על 

תאם לדוחות השנתיים המבוקרים של החברה ובכל מקרה הבונוס השנתי, בכל שנה, בגין תפקידו של כל זאת בה
 אלפי ש"ח. 1,500מר זאב דגני לא יעלה על סך של  

 
 

חברת הניהול זכאית לבונוס, יקוזז הפסד זה מהרווחים בשנה הקודמת לשנה הקלנדרית בה ככל שיהא הפסד 
 נוס בשנה הקלנדרית העוקבת, ככל שיהיו בשנה זו רווחים כאמור.השוטפים השנתיים לצורך חישוב הבו
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 המשך -ן וצדדים קשורים יתרות ועסקאות עם בעלי עניי - 17באור 
 

 המשך - שליטההסכמים עם בעלי .    ג
 

 המשך - מי שכר עם בעלי שליטההסכ .1
 

 המשך - התקשרות עם מר זאב דגני בתפקיד מנכ"ל

 

מיליון  1בסך של מעל  חברת הניהול זכאית לבונוסלשנה הקלנדרית בה  ה הקודמתבשנ מינימאלי רווחככל שיהא 
רווחים השוטפים השנתיים לצורך חישוב הבונוס בשנה מיליון ש"ח ל 1-העודף מעל ל הרווח יתווסף, ש"ח

 הקלנדרית העוקבת, ככל שיהיו בשנה זו רווחים כאמור.
 

 יא לאי עמידה באמות המידה הפיננסיות באותה השנה.בכל מקרה לא ישולם בונוס ככל שהתשלום כאמור יב
במקרה בו הובאה ההתקשרות בהסכם עם חברת הניהול לידי סיום במהלך שנה קלנדרית כלשהי, תהא חברת 
הניהול זכאית לקבל את החלק היחסי מתוך סכום הבונוס השנתי בגין חלק השנה בה העניקה באמצעות מר דגני, 

 שירותי ניהול כאמור.
 

נוס הינו בונוס שנתי הנגזר מרווחיה השוטפים המאוחדים של החברה לאחר מיסים ולפני הבונוס ולא כולל הבו
רווחים והפסדים של חלקי המיעוט בחברות הבנות. למען הסר ספק "הרווחים השוטפים השנתיים" הינם הרווח 

קלאנדרית כלשהי. יובהר כי  המאוחד לאחר מס )לא כולל הבונוס(, בדוח המבוקר המאוחד של החברה בגין שנה
הרווח שיבוא בחשבון לצורך חישוב המענק מקורו ברווחים שוטפים בלבד ואינו כולל אירועים חד פעמיים ו/או 

 השפעות חיצוניות.
 

 בדוחות הכספיים בגין הבונוס האמור.אש"ח  63בסך  ותהוצא ונזקפ 2018 בשנת  החברה תוצאותלאור 

 
 ניהולמשאבי אנוש, ארגון ותפעול תפקיד סמנכ"ל התקשרות עם גב' מאשה דגני ב

 

משאבי אנוש, תפעול דמי הניהול המשולמים לחברה הניהול, בקשר עם תפקידה של הגב' דגני בתפקיד סמנכ"ל 
צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש  בתוספת מע"מ, אלפי ש"ח בחודש 30על סך של יעמדו בחברה,  ניהולארגון ו

עמיד החברה לחברת הניהול רכב לפי בחירת חברת הניהול אשר עלותו תופחת מדמי . בנוסף ת2017 אוקטובר
הניהול וכן טלפון סלולארי. החברה תישא בהוצאות הקשורות באחזקת רכב וטלפון סלולארי אשר יועמדו לחברת 

מראש של הניהול. שווי המס בגין הנ"ל ישולם על ידי חברת הניהול. ההתקשרות ניתנת לביטול בכל עת בהודעה 
יום. החברה תממן את כל ההוצאות הישירות של חברת הניהול בגין כרטיסי טיסה לחו"ל, אש"ל, בתי מלון  90

 הכל בהתאם לנוהלי החברה וכמקובל לעובדים בכירים בחברה. -וכד' 
 

 מרווחיה 2%בנוסף, מידי שנה תהא זכאית חברת הניהול בגין תפקידה של הגב' דגני לבונוס שנתי המהווה 
מיליון ש"ח וזאת בהתאם לדוחות  1השוטפים של החברה לאחר מיסים ולפני הבונוס האמור, העולים על 

השנתיים המבוקרים של החברה ובכל מקרה הבונוס השנתי, בכל שנה, בגין תפקידה של הגב' דגני לא יעלה על 
 אלפי ש"ח. 180סך של 

 

יהול זכאית לבונוס, יקוזז הפסד זה מהרווחים חברת הנבשנה הקודמת לשנה הקלנדרית בה ככל שיהא הפסד 
 השוטפים השנתיים לצורך חישוב הבונוס בשנה הקלנדרית העוקבת, ככל שיהיו בשנה זו רווחים כאמור.

 
מיליון  1בסך של מעל  חברת הניהול זכאית לבונוסלשנה הקלנדרית בה  בשנה הקודמת רווח מינימאליככל שיהא 

הרווחים השוטפים השנתיים לצורך חישוב הבונוס בשנה מיליון ש"ח ל 1-ל העודף מעל הרווח יתווסף, ש"ח
 הקלנדרית העוקבת, ככל שיהיו בשנה זו רווחים כאמור.

 
 בכל מקרה לא ישולם בונוס ככל שהתשלום כאמור יביא לאי עמידה באמות המידה הפיננסיות באותה השנה.

סיום במהלך שנה קלנדרית כלשהי, תהא חברת  במקרה בו הובאה ההתקשרות בהסכם עם  חברת הניהול לידי
הניהול זכאית לקבל את החלק היחסי מתוך סכום הבונוס השנתי בגין חלק השנה בה העניקה באמצעות הגב' 

הבונוס הינו בונוס שנתי הנגזר מרווחיה השוטפים המאוחדים של החברה לאחר מס  דגני, שירותי ניהול כאמור.
ם והפסדים של חלקי המיעוט בחברות הבנות. למען הסר ספק "הרווחים השוטפים ולפני הבונוס ולא כולל רווחי

השנתיים" הינם הרווח המאוחד לאחר מס )לא כולל הבונוס(, בדוח המבוקר המאוחד של החברה בגין שנה 
ל קלאנדרית כלשהי. יובהר כי הרווח שיבוא בחשבון לצורך חישוב המענק מקורו ברווחים שוטפים בלבד ואינו כול

 אירועים חד פעמיים ו/או השפעות חיצוניות.
 

 בדוחות הכספיים בגין הבונוס האמור.אש"ח  25בסך  ותהוצא ונזקפ 2018בשנת   החברה תוצאותלאור 
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 המשך –ן וצדדים קשורים יתרות ועסקאות עם בעלי עניי - 17באור 
 

 המשך - שליטההסכמים עם בעלי ד.    

 

 טהשליערבויות פיננסיות של בעלי  .2
 

מליון ש"ח להבטחת  2של עד בסך מדורגת חברה ערבות פיננסית ב השליטההעמידו בעלי  2014במהלך שנת 

 . בנקחלק מהתחייבויות החברה ל
 

 פעילות מגזרי - 18באור 
 

 כללי    א.
 

 ( לצורכי קבלתCODMמגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי )
החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות 

 בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות העסקיות ולה שלושה מגזרי פעילות כדלקמן:
 
 

לות הינה ייצור ושיווק מדי מהירות לוע לתותחים עבור שוק יעיקר הפע - מגזר מדמ"ל
 רטילריה היבשתית והימית. הא

   
סילון ומערכות  יעיקר הפעילות הינה בייצור ופיתוח מערכות בקרה וניטור למנוע - מגזר מערכות בקרה

בקרת שרת בכלי טיס. מערכות אלו מבצעות בקרה וניטור בזמן אמת , תוך 
 מהלך הטיסה של מנועי סילון ומערכות שרת בכלי טיס.

   
וסקים עפעילות הינה בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשים העיקר ה - HUMSמגזר 

 בדיאגנוסטיקה ובפרוגנוסטיקה מתקדמות לשוק כלי הטיס הצבאיים והאזרחיים
– Health Usage Management Systems (HUMS) הדגשים הינם .

ות הינע של כמער, בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים למנועים של כלי טיס, מסוקים
 .ומערכות לניטור בריאות לטורבינות רוח ישיםמאוכלי טיס לא 

 
ני אזורים גיאוגרפיים עיקריים בעולם. בישראל, מקום מושבה של שהפעילות של החברה מתבצעים ב מגזרישלושת 

ת ומתבצע HUMS. פעילויות הפיתוח של מוצרי HUMS-החברה, מתבצעות פעילויות המדמ"ל ומערכות הבקרה וה
 מזרח הרחוק. באירופה ובארה"ב, בה משווקים בישראל, בארה"ב. מוצרים אלבחלקן 

 
 ביצועי המגזרים )רווח )הפסד( מגזרי( מוערכים בהתבסס על רווח )הפסד( תפעולי כמוצג בדוחות הכספיים.

 
תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר 

 באופן סביר.  ניתן לייחסם
 

מימון )כולל עלויות מימון והכנסות  הכנסות מדמי שכירות,פריטים שלא הוקצו, כוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה, 
 ומסים על ההכנסה, מנוהלים על בסיס קבוצתי., מימון, לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים(

 
מאחר שנכסים אלה מנוהלים על  לקוחות ומלאיסי המגזר שכוללים מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את נכ

 בסיס קבוצתי.
 

המגזרים, כיוון שלא ניתן להקצותם למגזרים השונים הראשי של בביאור  התאגיד השקעותגבי ו נתונים להוצגלא 
 בתאגיד.
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 המשך - פעילות מגזרי - 18באור 
 

 דיווח בדבר מגזרים עסקיים   ב.
 
 הכנסות: .1

 ה שהסתיימהלשנ  

 בדצמבר 31ביום 

  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  

       

       הכנסות מחיצוניים

 10,675  2,583  2,553  מדמ"ל

  8,572  15,500  9,981  מערכות בקרה

HUMS  11,604  687  841 

  300  468  411  אחר )לא מיוחס(

       

 20,388  19,238  24,549  הפסדאו סך הכל בדוחות רווח 

       

   
 תוצאות המגזר והתאמה לרווח נקי: .2

 לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום 

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

       

 2,735  296  1,071  מדמ"ל

 ( 153)   3,122  2,707  מערכות בקרה

HUMS  (2,069)  (2,812)  (4,456) 

  300  468  411  אחר )לא מיוחס(

       

 (1,574)  1,074  2,120  תפעולי )הפסד( רווח

       

 545  779  (50)  מימון, נטו)הכנסות( הוצאות 

 (148)  (27)  967   (מסים על ההכנסה) הטבת מס

       

 (2,267)  268  3,137  נקי )הפסד( רווח 

 
 

 רווח גולמי: .3
 לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 
  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  

       

 3,762  1,209  2,011  מדמ"ל

  2,480  5,918  5,511  מערכות בקרה

HUMS  919  200  517 

  300  468  411  אחר )לא מיוחס(

       

  8,852  7,795  7,059 
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 המשך - פעילות מגזרי - 18באור 
 

 נכסים המשמשים את המגזר: .4

 רבדצמב 31ליום     

  2018  2017 

   אלפי ש"ח  

     

 1,306  4,242  מדמ"ל

 11,471  5,158  מערכות בקרה

HUMS  10,507  5,686 

     

  90719,  18,463 

 534,3  285,5  נכסים שלא הוקצו למגזרים

     

 997,21  192,25  סך הכל נכסים במאוחד

 
 

 התחייבויות המגזר: .5

 בדצמבר 31ליום     

  2018  2017 

 אלפי ש"ח    

     

 -  -  מדמ"ל

 154  164  מערכות בקרה

HUMS  -  - 

     

  164  154 

 ,8618  58,98  התחייבויות שלא הוקצו למגזרים

     

 59,01  99,14  סך הכל התחייבויות במאוחד

 
  מידע נוסף  ג. 

 
 חות(:פי מיקום לקו-מכירות לפי שווקים גיאוגרפיים )על .1

 

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  

       

 4,783  ,4744  ,2022  ישראל

 5,309  643,11  7,985  ארה"ב

 1,472  427  272  אירופה

 8,824  2,694  14,090  המזרח הרחוק

       

  24,549  238,19  20,388 
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 משך()ה פעילות מגזרי -18באור 
 

 המשך - מידע נוסף  ג.
 
 לקוחות עיקריים: .2

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  

       

 14,475  145,14  19,050  מחזור לקוחות עיקריים

       

 אחוז מסך המכירות  

       

 %17  %11  %30  ממשלת ארצות הברית

 %13  %41  -  לקוח א' בישראל

 %41  %10  %47  ' במזרח הרחוקא לקוח

 -  %28  -  חיל האוויר הישראלי 

 -  %11  -  בארה"ב' א לקוח

       

  %77  %74  %71 

 

 
  הדוחלאחר תאריך  יםרועיא - 19באור 

 

 .ה'8ראה באור ₪ מיליון  12.5בתמורה לסך של  2019, במרץ 7ביום לענין הסכם למכירת מבנה החברה שנחתם 

 



 

  

 

 

 

 
 

 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ
 
 

 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9מידע כספי נפרד לפי תקנה 
 

 8201בדצמבר,  31ליום 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 עמית, חלפון
 
 
 

 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 

 
 

של  1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משתי השנים שהאחרונה  2017 -ו 2018בדצמבר  31 לימים"החברה"(  -)להלן ל. אלקטרוניקה בע"מ אר. אס. א

אשר נכללו בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות ו 2018בדצמבר  31ביום  הסתיימהשבהן 
 ספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכ

 

לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר הנכסים בניכוי התחייבויות המיוחס לה, נטו 
 רווחואשר  , בהתאמה2017 -ו 2018בדצמבר  31 מיםליאלפי ש"ח  1,215ולסך של אלפי ש"ח  1,473הסתכמו לסך של 

 31 מיםבי ושהסתיימ יםלשנ אלפי ש"ח 642 -כהפסד לסך של ו ש"חאלפי  153 -לסך של כמחברה מוחזקת זו הסתכם 
. הדוחות הכספיים של אותה חברה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו , בהתאמה2017 -ו 2018בדצמבר 

 וחות רואי החשבון האחרים.לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותה חברה, מבוססת על ד

 
בוקרו על  , לפני התאמתם מחדש,2016בדצמבר  31 יוםב השהסתיימ שנהול 2016בדצמבר  31המידע הכספי הנפרד ליום 

 .היתה בלתי מסויגת 2017במרץ,  30ידי רואי חשבון אחרים אשר חוות דעתם מיום 

 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על 
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית 
של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

ודוחות רואי ון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו הדירקטורי
  בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספקהחשבון האחרים 

 

, 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 9להוראות תקנה  המהותיות, בהתאם
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 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ
 מצב הכספי המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על ה

 
 

 בדצמבר 31ליום     

    2018  2017 

 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       נכסים שוטפים

       

 195  927  ב  מזומנים ושווי מזומנים

 4,940  9,901    לקוחות

 818  765    חייבים ויתרות חובה

 2,202  -    מוחזקת החו"ז שוטפת עם חבר תיתר

 9,885  9,705    מלאי

 -  548    למכירהחזק המונכס מקרקעין 

       

    21,846  18,040 

       

       נכסים לא שוטפים

       

 1,326  1,629    מוחזקת החו"ז עם חבר תיתר

 23,343  23,343  3ו  שטר הון שהונפק על ידי חברה בת

 1,215  1,473    נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות

 643  217    , נטורכוש קבוע

 10  1    נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 497  226    נכסים בשל הטבות לעובדים, נטו

 536  1,545  5ה  מסים נדחים

       

    28,434  27,570 

       

    50,280  45,610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ
 מצב הכספי המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על ה

 
 

 בדצמבר 31ליום     

    2018  2017 

 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       התחייבויות שוטפות

       

 -  1,100    אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר

 970  1,127    חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

 1,470  1,824    תיםהתחייבויות לספקים ולנותני שירו

 -  198    מוחזקת החו"ז שוטפת עם חבר תיתר

 2,091  2,424    זכאים ויתרות זכות

       

    6,673  4,531 

       

       התחייבויות לא שוטפות

       

 3,281  2,509    הלוואות מתאגידים בנקאיים, נטו

 24,662  24,891    עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות

 154  164    בגין מענקים ממשלתיים התחייבויות

       

    27,564  28,097 

       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה

       

 19,008  19,008    הון מניות 

 42,005  42,005    פרמיה על מניות

 (5,795)  (5,795)    מניות אוצר

 587  694    קרנות הון אחרות

 (42,823)  (39,869)    הפסד 

       

 12,982  16,043    סה"כ הון 

       

    50,280  45,610 
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 יאיר רמתי  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 יו"ר הדירקטוריון      

 זאב דגני   
 מנכ"ל               

 יוסי שקד   
 יםכספ סמנכ"ל        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על  הרווח הכולל המיוחסים לחברה

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום    

    2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

         

 15,788  14,523  17,417    הכנסות ממכירות

 4,101  4,645  7,055  2ו  הכנסות ממכירות מחברות מוחזקות

         

 19,889  19,168  24,472    סה"כ הכנסות

         

 12,996  11,416  16,381    עלות המכירות

         

 6,893  7,752  8,091    רווח גולמי
         

 2,243  524  509    הוצאות מחקר ופיתוח

 2,699  2,700  2,789    הוצאות מכירה ושיווק

 3,312  2,529  2,640    הוצאות הנהלה וכלליות

 690  -  -    הכנסות אחרות, נטו

         

 (671)  1,999  2,153    תפעולי רווח )הפסד(
         

 -  -  452    מימון הכנסות

 531  752  392    הוצאות מימון

 19  29  38  3ו   הכנסות מימון מחברות מוחזקות

 940  981  83    מחברות מוחזקותהפסד 

         

 (2,123)  295  2,168    לפני מסים על ההכנסהרווח )הפסד( 

 ( 144)  (27)  969  6ה  הטבת מס )מסים על ההכנסה(

         

 (,2672)  268  3,137     המיוחס לחברהנקי )הפסד( רווח 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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



 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על  הרווח הכולל המיוחסים לחברה

 
 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  

  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  

       

  (2,267)  268  3,137  המיוחס לחברה נקי )הפסד( רווח 

       

       רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לחברה:

       

       הפסד: או לרווח מכן לאחר מחדש סווגוי שלא סכומים

 118  (90)  (183)  אקטואריים בגין תוכניות הטבה מוגדרות, נטו (הפסדיםרווחים )

 118  (90)  (183)  סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד

       

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

 (36)  (157)  107  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

 (36)  (157)  107  סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד

       

כולל אחר המיוחס לחברה )הפסד( סה"כ רווח    (76)  (247)  82 

       

 (2,185)  21  3,061   רהחבכולל המיוחס לסה"כ רווח )הפסד( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

 
 
 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה 
       

 (,2672)  268  3,137   המיוחס לחברה נקי )הפסד(רווח 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       סד של החברה:הפהתאמות לסעיפי רווח או 
       

 139  133  142  נכסים בלתי מוחשיים פחת והפחתות רכוש קבוע ו

 272  442  (20)  הכנסות( מימון, נטוהוצאות )

 88  84  88  שינוי בנכסים בשל הטבות לעובדים, נטו

 144  27  (969)  )הטבת מס(מסים על הכנסה 

       

  (759)  686  643 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
       

 (4,047)  2,253  (4,961)  )עלייה( בלקוחותירידה 

 114  (378)  49  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה 

 1,075  (1,459)  180  במלאיירידה )עלייה( 

 (347)  645  354  עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 (11)  (27)  10  שינוי בהתחייבויות בגין מענקים ממשלתיים

 (1,199)  (59)  333  בזכאים ויתרות זכות  (ירידהעליה )
       

  (4,035)  975  (4,415) 
       

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה:
       

 (210)  (273)  (176)  ריבית ששולמה

 19  29  38  ריבית שהתקבלה

 -  (36)  (36)  מסים ששולמו
       

  (174)  (280)  (191) 

       

 (6,230)  1,649  (1,831)  שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת של החברה מזומנים נטו 
       
       

 7  531  2,175  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של חברות מוחזקות
       

 (6,223)  2,180  344  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

 
 
 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  

  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  

       
       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 

       

 (40)  (5)  (255)  רכישת נכסים קבועים

 (22)  -  -  בלתי מוחשייםנכסים רכישת 

       

 (62)  (5)  (255)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של החברה 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 

       

 1,801  (1,800)  1,100  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים )פרעון( קבלת

 -  -  170  בנקאיהלוואה לזמן ארוך מתאגיד  קבלת

 (656)  (999)  (785)  לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ותהלוואפרעון 

       

 1,145  (,7992)  485  מימון של החברה  (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 

       

 (55)  (198)  158  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 

       

 (5,195)  (822)  732  ירידה( במזומנים ושווי מזומנים עלייה )
       

 6,212  1,017  195  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

       

 1,017  195  927  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ
 מידע נוסף

 

 כללי א.
 

  הכללי הכספי המידע עריכת אופן
 

 דוחות תקופתיים) ערך ניירות לתקנות העשירית תוספת"( וההתקנה: "להלן ('ג9 לתקנה בהתאם מוצג הנפרד הכספי המידע
 .התאגיד של נפרד כספי מידע בעניין"( העשירית התוספת: "להלן) 1970 - ל"התש (ומיידים

 .המאוחדים הדוחות עם ביחד הנפרד הכספי המידע את לקרוא יש
 

 .המאוחדים בדוחות ג' 1 בביאור כהגדרתן מוחזקות חברות - זה נפרד כספי במידע
 

 :כדלקמן יפורט הנפרד הכספי המידע כי, היתר בין, קובעת העשירית התוספת
 

 לחברה המאוחדים המיוחסים בדוחות הכלולים וההתחייבויות סיםהנכ סכומי בדבר מידע כוללים הכספי המצב על נתונים  (1
 כוללת מוחזקות חברות בגין יתרה ,כן כמו וההתחייבויות. הנכסים סוגי לפי פירוט תוך מוחזקות(, חברות בגין )למעט עצמה
 סך יבניכו הנכסים סך של עצמה, לבעלי החברה המיוחס המאוחדים, הדוחות על בהתבסס נטו, סכום בדבר מידע

 .מוניטין לרבות מוחזקות, חברות בגין ההתחייבויות,
 

 או רווח בין בפילוח בדוחות המאוחדים, הכלולים וההוצאות ההכנסות סכומי בדבר מידע כוללים והפסד הרווח על נתונים (2
וההוצאות.  תההכנסו סוגי לפי תוך פירוט מוחזקות(, בגין חברות עצמה )למעט לחברה המיוחסים אחר, כולל ורווח הפסד

 החברה לבעלי המיוחס המאוחדים הדוחות על בהתבסס ,נטו סכום בדבר כולל מידע מוחזקות חברות בגין רווח כן, כמו
 ערך מוניטין, ירידת ירידת לרבות מוחזקות, חברות של פעילות בגין תוצאות ההוצאות סך בניכוי סך ההכנסות של עצמה,

 השווי שיטת לפי בשליטה משותפת המטופלת בחברה השקעה ערך ירידת וכן או ביטולה כלולה בחברה השקעה ערך
 .ביטולה או המאזני

 

 עצמה לחברה המאוחדים המיוחסים בדוחות הכלולים המזומנים תזרימי סכומי פירוט כוללים המזומנים תזרימי על נתונים  (3
 מפעילות תזרים בפילוח לפי מאוחד,ה תזרימי המזומנים על הדוח מתוך לקוחים כשהם מוחזקות(, חברות בגין )למעט

 המזומנים תזרימי בגין מידע נפרד כוללים הנתונים כן, כמו ופירוט מרכיביהם. מימון ופעילות השקעה פעילות שוטפת,
 .שלה המוחזקות לחברות החברה בין השקעה ומימון שוטפת, מפעילות

 

 ומוצגות המאוחדים, נמדדות הדוחות במסגרת טלובו אשר בנות, חברות עם עסקאות בגין והוצאות הכנסות יתרות,  (4
 עסקאות ומוצגות היו נמדדות בו באותו אופן הכולל, הרווח ועל הכספי המצב על בנתונים הרלוונטיים הסעיפים במסגרת

  .שלישיים צדדים מול מבוצעות היו אילו אלו,
 חברות בין הוצגו במסגרת היתרה שלה מוחזקות לחברות החברה בין מעסקאות הנובעים מומשו שטרם והפסדים רווחים

 .מוחזקות חברות בגין הרווח ובמסגרת מוחזקות
 

 לצורך הצגת החשבונאית, יושמה המדיניות עיקרי בדבר המאוחדים, בדוחות 2 בביאור שפורטה החשבונאית המדיניות
 מהאמור ינוים המתחייביםבש הדוחות המאוחדים, במסגרת הכספיים הנתונים סווגו בו האופן לרבות נפרד, כספי מידע
 למעט האמור בסעיף ה' להלן. לעיל
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 יתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת לתאגיד עצמו כחברה אם )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( .ב
 

   ללא   במטבע חוץ או בהצמדה לו  

 סה"כ  הצמדה  אירו  דולר  

 אלפי ש"ח  

         8201בדצמבר,  31
         

 927  684  88  155  מזומנים

 

   ללא   במטבע חוץ או בהצמדה לו  

 סה"כ  הצמדה  אירו  דולר  

 אלפי ש"ח  

         7201בדצמבר,  31
         

 195  3  22  170  מזומנים
         

 

 

 רות מוחזקות(יד עצמו כחברה אם )ללא סכומים בגין חבגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לתאג .ג

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

 

 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  
     

     :בעלות מופחתתנכסים פיננסיים 

 4,940  9,901  לקוחות

 27  11  חייבים ויתרות חובה
     

  9,912  4,967 

 
 לחברה ותהמיוחסגילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות  .ד

 
 זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה  .1

 בדצמבר 31ליום   

  2018  2017 

 אלפי ש"ח   

     

 106  59  עמלות לסוכנים

 765  1,017  התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת

 98  178  בעלי שליטה )באמצעות חברת ניהול( -ם התחייבויות לצדדים קשורי

 238  300  הוצאות לשלם ואחרים

     

  1,554  1,207 

 
 גורמי סיכון פיננסיים המיוחסים לחברה .       2           

 כספי המאוחד.הלדוח  21לגורמי סיכון פיננסיים המיוחסים לחברה ראה ביאור                      
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וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים  מיוחסים לחברההגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  .ה

 המיוחסות לחברה
 

 

 חוקי המס החלים על החברה  .1
 

 בדוחות הכספיים המאוחדים. 13ראה ביאור 
 

 שיעורי המס החלים על החברה  .2
 

 ם המאוחדים.בדוחות הכספיי 13ראה ביאור 

 

 שומות מס המיוחסות לחברה האם .3
 

 בדוחות הכספיים המאוחדים. 13ראה ביאור 
 

 רכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברה האםהפסדים מועברים לצו .4
 

 בדוחות הכספיים המאוחדים. 13ראה ביאור 
 
 מסים נדחים המיוחסים לחברה  .5

 

 דים.בדוחות הכספיים המאוח 13ראה ביאור 
 

 הפסדאו  המיוחסים לחברה הכלולים בדוחות רווח מסים על ההכנסה .6
 
 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  

  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  
       

  49  -  40  מסים בגין שנים קודמות

 95  27  (1,009)  מסים נדחים
       

  969  27  144 

 

 

 ובעלי עניין התקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקותהלוואות, יתרות ו       .ו

 
 יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות

 
 יתרות עם חברות מוחזקות .1

 
 ההרכב

 בדצמבר 31ליום    

  2018  2017 

 אלפי ש"ח  

     

     נכסים שוטפים:

 2,202  -  מוחזקת החברחו"ז שוטפת עם  תיתר

     

     :ותשוטפהתחייבויות 

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

 

     

     נכסים לא שוטפים:

 1,326  1,629  מוחזקת החברחו"ז עם  תיתר

 23,343  23,343  שטר הון שהונפק על ידי חברה בת
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 )המשך( ענייןובעלי  הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות ו.

 
 )המשך( ברות מוחזקותיתרות ועסקאות עם ח

 
 ברות מוחזקותעסקאות עם ח .2
 

 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  

  2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח  

       

 4,101  ,6454  7,055  מכירות

       

 82  1,741  1,120  קניות 

       

 19  29  38  הכנסות מימון

 

 
 ליטהשעם צדדים קשורים ובעלי  התקשרויות .3

 

 התקשרות עם חברות בנות .א

 

החברה התקשרה בהסכם למתן שירותים עם חברות בנות לאספקת שירותי ניהול, שירותי משרד ושירותי  .1

הסכם ההתקשרות האמור כולל מתן שירותי  אלפי ש"ח. 180 -כבתמורה שנתית בסך של חשבונות  הנהלת

 פיתוח לחברת הבת לפי תעריפים מוסכמים.

 

יתרת החוב של חברת וינדסל לחברה , 2016במרץ,  24על פי שטר הון שנחתם ביום , 2015, יביול 1החל מיום  .2

 הבאים:בתנאים לשטר הון  הומרהש"ח,  אלפי 23,343 בסך של

 

 שטר ההון לא יישא ריבית או הצמדה כלשהי. .א

 

 בפירוק.פירעונו של שטר ההון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת נכסים לבעלי המניות  .ב

 

, יועמד שטר ההון לפירעון, אלא אם הצדדים יחליטו בהחלטה 2021בדצמבר,  31מוסכם כי בתאריך  .ג

 משותפת על הארכת תוקפו של שטר ההון.

 

 הסכמי שכר עם בעלי שליטה .ב

 

 בדוחות הכספיים המאוחדים. 17ראה ביאור 
 

 שליטהערבויות פיננסיות של בעלי  .ג

 

 אוחדים.בדוחות הכספיים המ 17ראה ביאור 

 

 שעבודים       .ז
 

 בדוחות הכספיים המאוחדים. ד14ראה ביאור 
 

 הדוחלאחר תאריך  יםארוע       .ז
 

 .בדוחות הכספיים המאוחדים 19ראה ביאור 
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