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 בדבר ערך ניירות רשות ידי על שהופצה ,2014בינואר,  27 מיום לתאגידים להודעה בהמשך - "קטן תאגיד"
 דוחות תקופתיים לתקנות תיקון במסגרת ,קטנים לתאגידים הקלות למתווה הכנסת של הכספים אישור ועדת

 .בתיקון זה מונח כהגדרת "תאגיד קטן"בהגדרות  עומדת היא כי לעדכן החברה מבקשת )יקון""הת :להלן (ומידיים
) ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה חשבון מבקר 1החברה אימצה את הסעיפים הבאים: (

) העלאת 2(על הבקרה הפנימית בתאגיד קטן, כך שהחברה תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד; 
) העלאת סף הצירוף של דוחות 3; (10%(חלף שיעור של  20%סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות השווי ל 

) פטור 4); (20%(כאשר בדוחות השנתיים סף הצירוף נותר  40%חברות כלולות מהותיות לדוחות הביניים ל 
  ").דוח גלאילסיכוני שוק ודרכי ניהולם, "מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות (לעניין פרטים בדבר חשיפה 

  , ומצאה כי אלה מתקיימים.31.12.2017החברה בחנה את עמידתה בתנאים לסיווג כתאגיד קטן נכון ליום 
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  לודן חברה להנדסה בע"מ
  ")החברה(להלן: "

  תיאור עסקי התאגיד

 

 כללי 1

 כחברה פרטית בעירבון מוגבל על פי פקודת 1977באוקטובר  26החברה נתאגדה בישראל ביום 

הפכה החברה לחברה ציבורית ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה  1997באוגוסט  5החברות. ביום 

החברה והחברות הבנות שלה יקראו להלן . 1997באוגוסט  7על פי תשקיף שפרסמה החברה ביום 

  ".קבוצת לודן" ו/או "הקבוצהביחד: "

תעשייה התהליכית לובקרה  בתחום מכשור לרבות, החברה נוסדה לצורך מתן שירותי תכנון הנדסי

השווקים הכוללת בין היתר את התעשייה הכימית והפטרוכימית. במשך השנים הרחיבה החברה את 

 פעילותהבהן היא פעילה גם לתחומי תעשיית המוליכים למחצה והתעשיות הבטחוניות, וכן הרחיבה 

האנרגיה ואיכות חום ופרויקטים בת , מערכות בתחום התחבורה הציבורית,לתחומי התוכנה והבקרה

פיתחה יכולות ביצוע פרויקטים בתחומי  ,את מגוון שירותיה הגדילה החברה . כמו כןהסביבה

 ותהחזקות בחבררכשה ובכלל זאת , הרחיבה את שווקי פעילותה ונוכחותה בשווקי חו"ל ,פעילותה

כמו כן, רכשה  .סיןו ה, רוסיהרומניב הפעילות כיום תנוב ותחברהקימה וובבלגיה,  בהולנדהנדסה 

לפרטים מיזגה פעילויות למגזרי פעילותה העיקריים בישראל. והחברה החזקות בחברות בישראל 

"הדוחות ב כפרק ג' של דוח תקופתי זה (להלן: "המצ לדוחות הכספיים 9 באורגם נוספים ראו 

: יקרייםפעילות עי מגזר 3 -ל הנחלקפעילות הקבוצה  דוח תקופתי זה, תאריךנכון ל .)הכספיים"

   .איכות הסביבהאנרגיה ו מגזרותוכנה ובקרה  מגזרההנדסה,  מגזר

   להלן. 2 בפסקהמובא  הקבוצההפעילות של מגזרי מידע מפורט בדבר 

  פעילות מגזרי 2

  הפעילות העיקריים של הקבוצה הינם, כדלקמן: מגזרי ,זה עד דוחלמו

 הנדסההמגזר  2.1

לאומיים -לודן שירותי הנדסה ביןץ ובחו"ל. כולל את פעילות ההנדסה של הקבוצה באר הזמגזר 

כחברת ההחזקות של משמשת בהחזקתה המלאה של החברה חברה ), "לודן בינ"ל"בע"מ (להלן: 

פעילות ההנדסה בישראל מבוצעת באמצעות לודן הנדסה  פעילות ההנדסה בקבוצה, בארץ ובעולם.

) בע"מ 1993דן תשתיות ובינוי (וכן בחברת הבת בישראל, לו) ישראל" לודן"ישראל בע"מ (להלן: 

 בחברות הבנות בהולנדבפועל מתנהלת בחו"ל ההנדסה פעילות עיקר , ו)"תשתיות ובינוי"(להלן: 

-KH Engineering B.V. )להלן: לעיל ו"KH בבלגיה "הולנד ,(- KH Engineering Belgie N.V. 

 -ברוסיה , )"לודן רומניה": (להלן .Ludan Engineering S.R.L -ברומניה , )בלגיה" KH": (להלן

Ludan Engineering Rus LLC  " :ובסין  ")רוסיה לודן(להלןLudan Environmental 

Engineering Technology (Shanghai) Ltd.  :לודן סין")"(להלן.  

  . "Turn-Key" -ו , מלאים או חלקיים,סוגי פעילויות: שירותי נתר"ה ניש וההנדסה כולל בעיקרמגזר 
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מספקת הקבוצה שירותי הנדסה וניהול ההנדסה במגזר הקבוצה במסגרת פעילות  - נתר"ה שירותי 2.1.1

, ")נתר"ה(להלן: " או כל חלק מהם ,שירותי ניהול, תכנון, רכש והקמההכוללים  פרויקטים

  .פרויקט דים לכלפרנהמאופיינים בעיקר בהסכמים 

2.1.2 "Turn-Key" -  אחריות כוללת" במתכונת שלבמסגרת זו מבצעת הקבוצה פרויקטים""Turn-

Key" ,ביצוע כולל של כל שלבי הפרויקט. כנון ולתחראית הקבוצה א בהם  

מקבלת הקבוצה סכום כולל, המשמש  Turn-Keyבמסגרת אספקת השירותים במתכונת של 

לתשלום התמורה לכל קבלני המשנה והספקים, לכיסוי הוצאות השירותים הניתנים על ידי חברות 

  כל שקיימת, מהווה את הרווח הקבלני. הקבוצה, והיתרה, כ

  להלן. 8 פסקה ראו, ההנדסה מגזרלפרטים נוספים בדבר פעילות 

  תוכנה ובקרהמגזר  2.2

בת המוחזקת במלואה, (חברה כולל את פעילות החברה והחברות הבנות שימקוטק בע"מ  הזמגזר 

ת ב(חברה רה בע"מ לודן מערכות תוכנה ובק ,)"שימקוטק" :(להלן, )על ידי החברה, בשרשור מלא

אשר (חברה בת טק בע"מ -, חברת ארדן קונטרול)ת"""למ(להלן:   )98% -בשיעור החזקה של כ

. לאחר תאריך הדוח, השלימה החברה את 52.6%בשיעור החזקה של נכון למועד הדוח הוחזקה 

ות שותפ –ושותפות לודן סייבר סקיוריטי  )"ארדן קונטרול טק"(להלן: ) רכישת יתרת ההחזקות

  . )"לודן סייבר סקיוריטי") (להלן: 51%מוגבלת (שותפות מוגבלת בשיעור החזקה של 

), חברה בת בבעלות מלאה של טק"-"לודןטק בע"מ (להלן: -תחת לודן תכונסמהמגזר פעילות 

  החברה.

בקרת מערכות ,ממוחשבותכרטוס  מערכותהתקנה ותחזוקה של ייצור  ,עוסקת בפיתוח שימקוטק 2.2.1

, וכן בייצור לקוחות בישראל בתחומי התחבורה הציבורית מספר עבורניהול ציי רכב,  ומערכותכניסה 

  התעשיות הביטחוניות. עבור לקוחות בשוק מערכות בדיקה אוטומטיות (צב"ד) 

, בתחום מערכות בקרה המשמשות לפיקוד ולבקרה על תפעול מפעליםמתמחה הקבוצה , כמו כן 2.2.2

ת שירותי הנדסה לרבות שירותים של ומספקהפעילות  מגזרחברות בעיקר בתעשייה התהליכית. 

, וכן יישום תוכנות ניהול בין לאומיות ובדיקות היתכנותאפיון תכנון מערכות פיקוד ובקרה בזמן אמת 

מעמידה עובדים לרשות הלקוח גם הקבוצה בחלק מהמקרים . במפעלי או מתקני הלקוח ותחזוקתן

 בתחום פעילות זה.

בתכנון פתרונות ואספקת מערכות וציוד בתחומי בקרת מבנה, ביטחון  תעוסק ארדן קונטרול טק 2.2.3

פעילות המגזר כוללת גם תפעול ותחזוקה של המערכות  ובקרת כניסה ומערכות מולטימדיה.

 המסופקות ללקוחות המגזר על פי הסכמים ייעודיים.

עבור חברות  דעפיתוח פתרונות ואספקת ציוד בתחום אבטחת המיאפיון ומגזר הפעילות עוסק אף ב 2.2.4

  .תשתית ומפעלי תעשייה

  .להלן 9 פסקה ראו, זהמגזר לפרטים נוספים בדבר פעילות 
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 איכות הסביבהאנרגיה ו מגזר 2.3

זה במגזר . הפעילות בתחום איכות הסביבה בארץ ובחו"למרכז את כל פעילות הקבוצה  הזמגזר 

ומדידה ם של קרקעות ומי תהום כוללת פתרונות טכנולוגיים לשפכים תעשייתיים, יעוץ וביצוע שיקו

  טיפול בגזי פליטה. ו

תחת לודן טכנולוגיות סביבה  תרוכזמאיכות הסביבה אנרגיה ומגזר פעילות נכון לתאריך הדוח, 

), חברה בת בבעלות מלאה של החברה שהוקמה לצורך מטרה "סביבה "טכנולוגיותבע"מ (להלן: 

בבעלות מלאה של החברה, ), חברה בת טק"-קו"אטק שירותי סביבה בע"מ (להלן: -, וחברת אקוזו

, ופעילותה מתמקדת בביצוע סקרי פליטות אוויר במפעלי תעשייה 2015אשר נרכשה במהלך שנת 

 הולנד וספרד.חברות בתחום האנרגיות המתחדשות ב במסגרת מגזר פעילות זה פעלו. שונים בארץ

, הקמה ,בפיתוח, רישוי, תיכנון םמתחדשות הינהאנרגיות חברות הבת בתחום התחומי העיסוק של 

לייצור אנרגיה (חשמל ו/או אנרגיה תרמית) או גז, תוך שימוש בחומרי  םשל מתקני תפעול ותחזוקה

פסולת תעשייתית או חקלאית ממוחזרת, לרבות שאריות גידולים  –גלם מתחום האנרגיה הירוקה 

  ). "מתקני אנרגיה מתחדשת"חקלאיים וזבל אורגני (להלן: 

(פורסם  2018בספטמבר,  30שצוין בדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון שהסתיים ביום כפי 

, האזכור מהווה הפניה לדוח האמור), החלה 2018-01-113487במגנ"א באותו היום, מס' אסמכתא 

, אשר ארגון של פעילות הביוגז באירופה-בהליך רה 2018החברה במהלך הרבעון השלישי של שנת 

  הינה סגירת הפעילות בתחום האנרגיות המתחדשות בחו"ל.תוצאתו המעשית 

סגירת הפעילות האמורה כללה הפסקת פעילותן של חברות בנות בחו"ל אשר עסקו בייזום ופיתוח 

פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות וכן בביצוע פרויקטי הקמה ומתן שירותי החזקה ותפעול 

  (בשרשור דרך חברות בנות) במתקני ביוגז בהולנד.לפרויקטים כאמור, וכן למכירת החזקות החברה 

, בדבר 2018-01-120519, מס' אסמכתא 11.12.2018לפרטים נוספים, ראה דוח מיידי מיום 

, 2019-01-010503, מס' אסמכתא 29.1.2019חדלות פירעון של חברה כלולה, דוח מיידי מיום 

רה בשני פרויקטי ביוגז בהולנד, בדבר חתימת הסכם עקרונות מחייב למכירת החזקותיה של החב

, בדבר מכירת החזקות במתקן ביוגז 2019-01-014964, מס' אסמכתא 17.2.2019ודוח מיידי מיום 

  נוסף בהולנד. כל האזכורים מהווים הפניות לדוחות האמורים ולתוכנם.

  להלן. 10 פסקהראו  ,עד לתאריך הדוח מגזר זהלפרטים נוספים בדבר פעילות 

    לודןמבנה קבוצת  3

 העיקרייםבתאגידים  ,31.12.2018 ליוםנכון , שלהלן מתוארות החזקותיה של החברה םבתרשי 3.1

נוספות של הקבוצה, לפרטים בדבר החזקות  .ת)ומאוחד ןשאינ ותכלול תובקבוצת לודן (כולל חבר

 ותלדוח 8 בבאוררה חבההחזקות רשימת ראה , שאינה מהותיתבעלי פעילות לרבות בתאגידים 

  .םיהכספי
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 בשרשור באמצעות חברות החזקה ) 1(

)2 (  

  

  ועסקאות במניותיה הון החברה. השקעות ב4

  

 
  

100% 

לודן שירותי הדסה בין 
 ים בע"מלאומי

Ludan 

Engineering 

s.r.l. (Romania) 

 

Ludan China 

KH B.V. 

(Holland) 

80 % 

%51 

81.5%

100% 

98.43%
% 

בנוסף מחזיקה החברה במספר תאגידים, במישרין ובעקיפין, אשר לא היו פעילים 

  או שפעילותם אינה מהותית לפעילות קבוצת לודן.בתקופות הדיווח 

KH 

Engineering 

B.V. (Holland) 

KH 

Engineering 

N.V. (Belgium) 

100% 

100% 

100% 

Ludan 

Renewable 

Energy B.V. 

(Holland)  

טק שירותי -אקו
   סביבה בע"מ

Ludan Energy 

Overseas B.V. 

(Holland) 

95%

 

100%

ארדן 
טק -קוטרול

 בע"מ

לודן מערכות 
תוכה ובקרה 

 בע"מ 

שימקוטק  
 בע"מ

 תוכה ובקרהמגזר 

לודן טכולוגיות סביבה 
 בע"מ

 טק בע"מ-לודן

 מגזר ארגיה ואיכות הסביבה מגזר הדסה

100% 100% 100%

פעילות החברות המוחזקות על ידי חברת לודן ארגיה 
ארגיה ואיכות  רחו"ל מימון בע"מ משויכת למגז

  סביבה

 

KH 

Engineering 

Belgie N.V. 

100% 

Groen Gas 

Oude Tonge 

B.V. (Holland)  
 

Groen Gas 

Goor B.V. 

(Holland)  
 

לודן הדסה 
 ישראל בע"מ

100% 
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  ועסקאות במניותיה הון החברההשקעות ב 4

, לא נערכו השקעות בהון החברה, או עסקאות מהותיות אחרות למעט הנפקת אג"ח, כמפורט להלן

  על ידי מי מבעלי הענין בניירות הערך של החברה. 

  הנפקת אג"ח 4.1

ש"ח באמצעות הנפקת  50,000,000-, השלימה החברה גיוס בסך של כ2015בפברואר,  26ביום 

  ן).להל 11.7.6עיף לפרטים ראה סאג"ח שאינן המירות (

  דיבידנדים 5

  .ז או חולק דיבידנד במהלך השנתיים האחרונותלא הוכר

 פעילות עיקרייםי מגזרמידע כספי על  6

  .חות הכספייםלדו 28ור בא ראה, הקבוצהלפרטים בדבר מידע כספי אודות מגזרי הפעילות של 

  להלן מידע כספי לגבי תחומי הפעילות העיקריים של הקבוצה (באלפי ש"ח): 

  

  

  

  
  

 מגזר

  
  

 תכלל הכנסות בתחום הפעילו

  
הכנסות מתחומי פעילות 

  )מגזרי(בין  אחרים בלבד

  הכנסות
  מחיצוניים בלבד 

 (הכנסות בדוח המאוחד)

2018  2017 2016 2018  2017 2016 2018  2017 2016 

 מגזר
 ההנדסה

413,605 379,200  389,384 9,549 5,791 5,780 404,056  373,409  383,604 

מגזר 

תוכנה 
  ובקרה

138,730  142,712 159,579 758  406  33 137,972 142,306 159,546  

מגזר 
אנרגיה 

ואיכות 

 הסביבה

37,154 61,555 38,649  231  100  - 36,923  61,455 38,649 

 581,799  577,170 578,951 5,813  6,297 10,538  587,612  583,467  589,489  סה"כ 

2018  

  
  

תחום 
 פעילות

  
 הפעילות מגזרב )1(כלל העלויות

  
י פעילות אחרים גזרלמ )1(עלויות

 בלבד
  לחיצונים בלבד )1(עלויות

 

 סה"כ )3(קבועות )2(משתנות סה"כ )3(קבועות )2(משתנות סה"כ )3(קבועות )2(משתנות

מגזר 
 ההנדסה

303,895 79,137 383,032 1,101 - 1,101 302,794 79,137 381,931 

מגזר 
תוכנה 

  ובקרה
108,029 38,424 146,453 45 8,132 8,177 107,984 30,292 138,276 

מגזר 

אנרגיה 

ואיכות 

 הסביבה

29,673 12,561 42,234 42 1,273 1,315 29,631 11,288 40,919 

 561,126 120,717 440,409 10,593 9,405 1,188 571,719 130,122 441,597  סה"כ
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  משמע עלות ההכנסות, הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות פיתוח עסקים.  -עלויות  )1(
ה ונלוות, עלויות עבודות חוץ ועלויות ציוד וחומרים, משמע עלויות שכר עבוד –עלויות משתנות  )2(

 .יםהכספי ותלדוח 21 בבאור כמפורט, עלות ההכנסותהנכללות בסעיף 
משמע הוצאות תפעול אחרות ועלויות פחת והפחתות הנכללות בסעיף עלות  –עלויות קבועות  )3(

 לויות פיתוח עסקים.וכן עלויות הנהלה וכלליות וע ,יםהכספי ותלדוח 22 בבאור כמפורט ההכנסות
 

  
  

תחום 

 פעילות

רווח (הפסד) תפעולי מאוחד  ) תפעולי מאוחד(הפסדרווח 

 מיוחס לבעלי מניות
רווח (הפסד) תפעולי מאוחד 

 מיוחס לבעלי המיעוט

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

 מגזר
 2,602 2,278 2,472 9,826 7,634 20,211 12,428 9,912 22,683 ההנדסה

 מגזר
 תוכנה
  ובקרה

)582(  10,293  13,997  )606(  10,285  13,955  24  8  42  

 מגזר
 אנרגיה
 ואיכות

 הסביבה

)4,276( 3,215 652 )4,240( 3,034 586 )36( 181 66 

 2,710 2,467 2,460  24,367  20,953  15,365 27,077 23,420  17,825 סה"כ

2017  

  
תחום 

 פעילות

ים י פעילות אחרמגזרל )1(עלויות הפעילות מגזרב )1(כלל העלויות

 בלבד
  לחיצונים בלבד )1(עלויות

 

 סה"כ )3(קבועות )2(משתנות סה"כ )3(קבועות )2(משתנות סה"כ )3(קבועות )2(משתנות

 מגזר
 ההנדסה

279,846  83,982  363,828 331  -  331 279,515 83,982 363,497  

 מגזר
תוכנה 

  ובקרה
103,876  32,530  136,406  107  4,286  4,393  103,769  28,244  132,013  

 מגזר
אנרגיה 

ואיכות 

 הסביבה

46,673  12,675 59,348 244 865 1,109 46,429 11,810 58,239 

 553,749 124,036 429,713  5,833  5,151  682 559,582 129,187 430,395 סה"כ

2016  

  
  

תחום 

 פעילות

  
 הפעילות מגזרב )1(כלל העלויות

  
י פעילות אחרים מגזרל )1(עלויות

 בלבד
  חיצונים בלבדל )1(עלויות

 

 סה"כ )3(קבועות )2(משתנות סה"כ )3(קבועות )2(משתנות סה"כ )3(קבועות )2(משתנות

 מגזר
 - 1,136- 370,039 85,359 284,680 ההנדסה

-
1,136 

285,816 85,359 371,175 

 מגזר
 תוכנה
  ובקרה

117,226  32,455  149,681  193  3,938  4,131  117,033  28,517  145,550  

 מגזר
 יהאנרג

 ואיכות
 הסביבה

28,665  12,469 41,134 1,700 1,437 3,137 26,966 11,031 37,997 

 554,722 124,907 429,814  6,132  5,375  757 560,854 130,283 430,571 סה"כ
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  בהקשר הנתונים דלעיל יצוין, כדלקמן:

הרווח התפעולי המצוין הינו הרווח התפעולי של הקבוצה (כפי שמופיע בדוחות המאוחדים) המחושב 

הסופי מתקשר עם חברה בקבוצה מתחום פעילות  קיימות עסקאות בהן הלקוח .בכל תחום פעילות

כקבלניות משנה, כנגד מחירי  ,מתחום פעילות אחרבקבוצה חברות אחרות מעסיקה מסוים אשר 

העברה מוסכמים. בהתאם, עסקאות פנימיות אלה באות לידי ביטוי בטבלאות המתייחסות להכנסות 

  ."תחומי פעילות אחרים"וההוצאות מ

  של הקבוצה הכללית הפעילות תסביב 7

רט להלן, ניתן המידע המובא ותפים, כמפושהפעילות מספר מאפיינים מי מגזרנוכח העובדה שלכל 

  הפעילות גם יחד:י מגזרוהוא רלוונטי לגבי כל  באופן כללי וז 7 בפסקה

הכנסות הקבוצה ורווחיה תלויים בתחום התעשייה התהליכית. יצוין, כי הינו  עיקר פעילות הקבוצה 7.1

ובפרט בתחום  שווקים בהם פעילות חברות הקבוצה בארץ ובחו"ל,בקעות הכללי בהיקף ההש

התעשייה התהליכית כמו גם בשאר המגזרים התעשייתיים בהם הקבוצה פועלת, והם עלולים 

 . להלן 11.15.1 הפסקראו גם  .ה בהיקף השקעות אלהלהיפגע מיריד

ות כירטוס חכמות בתחבורה כמו כן, הקבוצה פעילה בביצוע פרויקטי תשתית בתחום מערכ

הציבורית, כאשר אין סינרגיה מהותית בין פעילות הקבוצה בתחום התעשייה התהליכית לבין 

 הפעילות בתחום מערכות הכרטוס.

החברה שוקדת באופן מתמיד על התאמת פעילות הקבוצה לתנאי השוק, להיקפי ההשקעות במשק 

  נויים במצב התחרות בין חברות ההנדסה. ולשי

  את פעילותה במספר מישורים:  ,בשנים האחרונות, הקבוצה הרחיבהרקע זה על 

הרחבת הפעילות במגזר ההנדסה לשווקים העוסקים בתעשיות ביטחוניות וכן בתעשיות   [א]

  המוליכים למחצה.

  . ארדן קונטרול טקחברת השליטה בוהבקרה, לרבות רכישת התוכנה  מגזרבהרחבת הפעילות [ב]  

ים של טיפול פרויקטבפתרונות טכנולוגיים של בעיות איכות הסביבה לרבות  יזום ותמיכה  ]ג[

-לרבות רכישת השליטה בחברת אקו, באיכות אוויר ומים, טיפול בשפכים ובקרקעות מזוהמות

  ] להלן.א[ 11.13כמפורט בפסקה טק, 

  .להלן 8.1.2, כמפורט בפסקה Turn Keyים במתכונת פרויקטהרחבת פעילות הקבוצה לביצוע   ]ד[

   

 תסך ההתחייבויו נכסיםהסך  תחום פעילות
2018  2017 2016 2018  2017 2016 

 101,237 98,760  108,281 156,726 157,663  176,546 חטיבת ההנדסה 

  112,429  116,240  105,970  147,216  156,352  140,816  חטיבת תוכנה ובקרה

חטיבת אנרגיה ואיכות 

 הסביבה
31,368  50,485 43,493 64,391  67,383 60,892 

לא משוייך לתחום 

  ם פעילות מסויי
3,380  3,774  4,198  2,096  2,516  3,036  

  277,594  284,899  280,738  351,633 368,274  352,110 סה"כ
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הרחבת פעילות הקבוצה כיזמית ו/או שותפה במיזמים לפיתוח והקמה של מתקני אנרגיה  ]ה[ 

  .2018כאמור לעיל, פעילות זו הופסקה באופן מעשי בשלהי שנת  מתחדשת בחו"ל.

לצורך מימון השקעות במיזמים בתחום האנרגיה והנפקת אג"ח גיוס חוב מגורמי מימון פרטיים   ]ו[

ברכישות ומיזוגים של חברות בעלות פעילות סינרגטית לפעילות חברות  המתחדשת ו/או

  הקבוצה.

 מגזרימחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של , הפעילות מגזריב הקריטיים ההצלחה גורמי 7.2

 הפעילות והשינויים החלים בהם

לא הפעילות של הקבוצה, שהעיקריים שבהם הינם (י מגזרב קריטיים הצלחה גורמי מספר קיימים

  בהכרח לפי סדר חשיבות):

הלקוחות הפונים הקבוצה, זאת הן לעניין היקף  לקיימת חשיבות למוניטין ש -מוניטין בתחום  7.2.1

. הקבוצהים שיימסרו לביצוע על ידי פרויקטהוהן לענין היקף  ,לקבוצה, בעקבות המוניטין שרכשה

ים פוטנציאליים, לרבות יתרון על מתחר לקבוצהכמו כן, מוניטין שרכשה עשוי לסייע ולהעניק 

  במסגרת מכרזים.

ים גדולים בכלל, ובמסגרת פרויקטלהעניק יתרון במסגרת  העשוי איתנות פיננסית -איתנות פיננסית  7.2.2

, פרויקטהלהידרש למימון ביניים של הקבוצה עשויה בפרט, במסגרתם  Turn-Keyים מסוג פרויקט

 . בטחונותוכן להציג ערבויות ו ,כפועל יוצא של התזרים המוסכם

יכולות מימון השקעת הון עצמי, כמו גם שיפור  - לאיתנות פיננסית כגורם הצלחה קיים היבט נוסף

מהווים בסיס להרחבת פוטנציאל היקף הפעילות של חברות הקבוצה, הן בדרך יכולת גיוס הון זר, 

שווקים , הן בדרך של כניסה לבחינת פעילויות חדשות או מוצרים חדשים והשקעה בפיתוחםשל 

   ., והן בדרך של מיזוגים ורכישות(טריטוריאליים או מגזריים) חדשים

 , אשר פועל בתחום פעילותבקבוצהכח אדם מנוסה ומיומן, דוגמת זה הקיים כיום  -מצבת כח אדם  7.2.3

ם יפרויקטתחומי הנדסה שונים, עשוי להוות יתרון, הן במגוון הבהמתמקצע שנים רבות וה החבר

במיוחד יש להדגיש את השדרה הניהולית אשר  ים.פרויקטוהן במורכבות ה ,מבצעתאותם הקבוצה 

  .ומוטת שליטה יש בה כדי לאפשר צמיחה

ים השונים בהם היא מעורבת, לרבות פרויקטהקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר ה -מעקב ובקרה  7.2.4

ים, ויקטפר, בקרות איכות, בטיחות ולוחות זמנים של הכספיותביצוע בפועל למול תכנון, בקרות 

ים פרויקטביצוע הסטיות בפועל למול התכנון ולהבטיח כי  ,אשר מאפשרים לקבוצה לזהות במועד

  ככל הניתן.מזעור של התקלות, יהיה ברמה הנדרשת עם 

מאפשרת נגישות במוקדי פעילות שונים, חברות בנות של הקבוצה נוכחות  -גיאוגרפית פרישה  7.2.5

  החברות.ר על ידי המשותף הנצבלפרויקטים תוך ניצול הידע 

  חסמי כניסה 7.2.6

-Turn( תים במתכונת של אחריות כוללפרויקטשל ביצוע בעולם בשנים האחרונות קיימת מגמה 

Keyוג בשנים עברו.ה, כפי שהיה נ), וזאת להבדיל מקבלת שירותים הנדסיים  
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 לותו, ככל שפרויקט מצומצם בהיקפו ומכיל מספר תחומים מצומצם, ישנן יותר חברות היכלככל

שר תחומיות גדולות, אמעט חברות רב בארץ שקיימות להציע את שירותיהן לצורך ביצועו, בעוד 

, רק חברות בעלות יכולות מגוונות כלומרלביצוע כולל של פרויקט.  יכולות להציע את שירותיהן

ים בעלי פרויקטים מורכבים ו/או פרויקטבדיסיפלינות השונות של תחום ההנדסה מסוגלות לבצע 

  התמחות במגוון תחומים הנדסיים.גדול בהם נדרשת  היקף

או זמין בגין הסכם ידע עם  ,בחלק מהפרויקטים החברה נדרשת לכלול ידע שנרכש במהלך השנים

הסכמי ב התקשרותמצמת יכולת התחרות לחברות בעלות יכולת טחברה יעודית. במקרים אלו מצ

  .ידע שיתוף

  ותיפעול ותחזוקה על ידי גורם יחיד מקנה יתרון לקבוצה.יכולת כוללת של יזום, טכנולוגיה, ביצוע 

נדרשת בדרך כלל ו/או ארוכי טווח, ים בעלי היקף גדול פרויקטים מורכבים ו/או פרויקטבנוסף, ב

  .לצורך העמדת ערבויות והשגת מימון נדרש בתנאים תחרותיים איתנות פיננסית

  חסמי יציאה 7.2.7

נקבע שרות ההנדסה להעניק תקופת אחריות, כפי ים בתחום ההנדסה נדרשות חבפרויקטבחלק מה

על פי ניסיון העבר של יחד עם זאת, חודשים).  24בין חברת ההנדסה לבין הלקוח (בדרך כלל עד 

  .ישלא להיות ממשחסם זה מאחריות זאת אינה מהותית, ולכן עשוי הקבוצה, העלות הנגרמת 

 תחליפים למוצרי החברה ושינויים החלים בהם 7.3

מהנדסים בעלי פעילים בתחום או  םגופייכולים להינתן על ידי ו/או הספקת מערכות דסה שירותי ההנ

ידע בתחומים הספציפיים. במקרה בו הלקוח מפצל את העבודה למספר חברות הנדסה על פי 

מאחר וקיימות בשוק הישראלי הרבה חברות הנדסה וזאת התחום ההנדסי הנדרש, גדלה התחרות, 

ים עצמאיים. היתרון ממנו נהנית הקבוצה הינו במצבת הרחבה של המהנדסים חד תחומיות ו/או יועצ

ובעלי מקצוע בעלי ניסיון העומדים לרשותה, במגוון של דיסיפלינות הנדסה שונות. להערכת החברה, 

בכל תחומי העשייה  המסוגלות להציע שירותים רב תחומיות בישראל מספר מועט של חברות  םקיי

  כולל. קטפרויההנדסית במסגרת 
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  הנדסהה מגזר פעילות 8

  כללי 8.1

הבנות של החברות להלן יפורטו שירותי ההנדסה הניתנים במסגרת פעילות הקבוצה, באמצעות  

  . בחו"לבארץ ו הקבוצה

  שירותי נתר"ה 8.1.1

במסגרת הקמת והפטרוכימית תחום התעשייה התהליכית עיקר בבניתנים שירותי הנתר"ה 

וקווי ייצור במפעלים תעשייתיים  םהקמת מתקניב, המקרים ברובהעוסקים ים תעשייתיים, פרויקט

  כוללים בדרך כלל את השירותים הבאים:ו ,וקווי ייצור קיימים םשדרוג מתקניבו/או 

, לרבות פרויקטניהול ותיאום בין הגורמים השונים המעורבים בהקמת ה - פרויקטניהול ה  א.

  הכנת לוחות זמנים ותקציבים ובקרה על ביצועם.

במסגרת התחומים ההנדסיים השונים: הנדסת תהליך, הנדסה  פרויקטתכנון ה  -נון תכ  ב.

מכנית, הנדסת צנרת, הנדסת חשמל, הנדסת מכשור ובקרה, הנדסה אזרחית וכיו"ב. בסיום 

שלב התכנון מתקבלים מפרטים טכניים, תוכניות, שרטוטים ומפרטים לביצוע של המרכיבים 

  .פרויקטהשונים ב

איסוף מפרטים, מסמכים ומידע טכני למכרזים (שיפורסמו על ידי מזמין  -שירותי רכש   ג.

, הכנת אומדני עלויות, השוואת הצעות לרכשאו על ידי החברה בשמו) ורשימות  פרויקטה

  ובחירת ספקים וקבלנים לביצוע, הכנת חוזים והזמנות, מעקב משלוחים וכיו"ב.

פיקוח צועי על ביצוע עבודות באתר, פיקוח מקניהול אתר ההקמה,  -פיקוח על הקמה   ד.

, תיאום בין הקבלנים והספקים בבתי המלאכה ובקורת על יצור ועל טיב ביצוע עבודות

פעילות  מבחני קבלה וכיו"ב.ארגון מחסן הקמה, השונים, בדיקת כמויות, אישור חשבונות, 

  .תשתיות ובינויזו מתבצעת גם באמצעות 

תים למתן כל סוגי השירותים כמפורט לעיל, בכל שלבי התקשרות הקבוצה עם לקוחות הינה לע

, ולעתים למתן חלק מהשירותים. בדרך כלל, קיים בידי הלקוח ידע תהליכי (שפותח או פרויקטה

שנרכש על ידו), כאשר ידע זה משמש כבסיס לתכנון המתבצע על ידי הקבוצה. במקרים כאלה 

  . פרויקטהידע העומד בבסיס ההקבוצה אינה אחראית לטיבו או לאפשרות יישומו של 

עות או לפי ש התמורה בסוג זה של התקשרות (שירותי נתר"ה) נקובה בדרך כלל בסכום קבוע

  .בפועל במחירי שעה מוסכמים עבודה

ניתנים על ידי כח אדם של הקבוצה השירותי הנתר"ה כוללים בתוכם גם שירותי תמיכה הנדסיים 

נעשה על פי  ם אלהמתן שירותיבאתרי הלקוחות. העומד לרשות הלקוחות לתקופות קצובות 

עם הלקוח, בהן נקבע המחיר לשעת עבודה בו יחויב הלקוח ולעתים גם  הקבוצההתקשרויות של 

   הלן).ל 8.6.2 כמויות (ראו פסקהבסיס כתבי ההיקף המקסימלי של שעות העבודה או על 
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ים אחרים, מבקשים פרויקטגרת במס הקבוצהמהמקרים, הלקוחות, לאחר שהתוודעו לעובדי  בחלק

כי תעמיד לרשותם, במתכונת של שירותים שוטפים, עובדים ספציפיים. השירותים  מהקבוצה

כתגבור לצוותי העבודה של הלקוח, בדרך כלל,  והנדסאיםהשוטפים ניתנים על ידי השמת מהנדסים 

לרבות מעקב אחר לביצוע עבודות ספציפיות, כאשר הן הפיקוח האדמיניסטרטיבי על העובדים (

וגם על ידי  הקבוצהשעות העבודה שבוצעו בפועל) והן הפיקוח המקצועי עליהם, נעשה גם על ידי 

ים בפיקוח פרויקטללקוחות לצורך ניהול  הקבוצההלקוח. השירותים השוטפים כוללים השאלת עובדי 

  הלקוח, שירותי תכנון ושרטוט, הרצת מפעלים ופיקוח על עבודות הקמה ואחזקה.

על פי רוב, לרבות בהסכמים עם לקוחות מהותיים, מתחייבת הקבוצה לשפות את הלקוח, במקרה 

  לקוח.הקבוצה לעובד מעביד בין -תועלנה ותתקבלנה טענות של קיום יחסי עובדבו 

  Turn Keyשירותים במתכונת "אחריות כוללת"  8.1.2

הקבוצה מחברות ק חל, משמשות ו. במסגרת זTurn-Keyגם במתכונת הקבוצה מעניקה שירותים 

, לרבות מרכיבי הנתר"ה ולרבות פרויקטקבלן ומתחייבות כלפי הלקוח לתכנון וביצוע של שלבי הכ

, בדיקת תקינות המערכות הכלולות בו פרויקט, הקמת הפרויקטביצוע בפועל של הרכש הנדרש ל

 Turn-Key -ההתקשרויות במתכונת ה מוגמר בהתאם לדרישת הלקוח. פרויקטומסירתו ללקוח כ

   בהיקפים גדולים יותר מפרויקטים בתחומים אחרים.מאופיינות 

, כמפורט לעיל, ובכלל זאת בגין מתכונת התקשרות זונוכח האחריות הכוללת במתן השירותים ב

ושלביו,  פרויקט, התפרשות אחריותה של הקבוצה לכל תחומי הפרויקטהיקפיו הכספיים של ה

מוגמר, ביצוע עבודות במתכונת  פרויקט, ומסירתו ללקוח כת, ככל שקיימאחריות על עניני הבטיחות

יתר השירותים שקבוצת לודן ל בהשוואהבחובו סיכונים גבוהים יותר עלול לטמון  Turn-Keyשל 

  להלן. 11.15.3ללקוחותיה. ראו פסקה מספקת 

ביטוח (מופעלות פוליסות הביטוח השונות , פרויקט ביצועלקוח טענות באשר לככל שמועלות על ידי 

על פי ניסיון העבר, כל הטענות עד כה  .)ביטוח אחריות מקצועית של הקבוצהו/או  פרויקטייעודי ל

אין כל וודאות כי גם טענות עתידיות להלן.  11.12גם פסקה ראו הפוליסות. היו מכוסות במסגרת 

  .פרויקטאו ביטוח ייעודי לשל לקוחות יכוסו על ידי ביטוח האחריות המקצועית של הקבוצה ו/

 פרטים בקשר עם פעילות לודן ישראל 8.2

ההנדסה בישראל פעילות עיקר , ועם הקמתה, קלטה את 2012לודן ישראל הוקמה בשלהי שנת  8.2.1

. כיום מרביתה ככולה של פעילות ההנדסה בישראל מבוצעת שעד להקמתה בוצעה על ידי החברה

סניף צפון שביוקנעם,  – משני מוקדי פעילותהלכה למעשה באמצעות לודן ישראל, אשר פועלת 

  וסניף דרום שבעומר.

החברה את פעילותה בתחום תשתיות הגז הטבעי, והתקשרה במספר העמיקה  2015 שנתהחל מ 8.2.2

 לקליטת מותפרויקטים עבור לקוחות תעשייתיים לביצוע הסבת תשתיות הלקוח לתשתיות המותא

  .המפעלי האנרגיה כמקור טבעי גז
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  ת בנות בחו"לבחברוהחזקות פרטים בקשר עם  8.3

  .הכספיים לדוחות 8 באורההנדסה ראה בתחום פעילות "ל חברות בנות בחו החזקותלפרטים בדבר 

, ששינתה .Ludancom B.Vחברות מגזר פעילות ההנדסה במערב אירופה מוחזקות על ידי חברת 

 81.5%), אשר "לודן הולנד"(להלן:  .KH Group B.Vונקראת כיום  2018את שמה במהלך שנת 

הנותרים מוחזקים בידי מנהלים בכירים  18.5%-מהון מניותיה הנפרע מוחזק על ידי לודן בינ"ל, ו

  הולנד. KHשל חברת 

הייעוץ והתכנון ההנדסי בתחומי הולנד את פעילות  KH, קלטה חברת 2015במרץ  1חל מיום ה

  של תאגיד הולנדי בינלאומי. תעשיית הכימיקלים, הנפט והגז בהולנד 

חברת הנדסה דומה בפעילותה אשר לודן הולנד,  , רכשה חברת2015ודש אוקטובר בנוסף, בח

  . בלגיה KH, אשר פעילותה אוחדה בתוך פעילותה של מקום מושבה באנטוורפן

  אפיון קבוצת שירותים דומים 8.4

  לשתי קבוצות שירותים עיקריות:מחולקים שירותי ההנדסה , לעיל 8.1 בפסקה כמפורט

  א או חלקי)(מל נתר"השירותי   [א]

  "Turn-Key"פרויקטים במתכונת   [ב]

 מגורמים חיצוניים ההנדסה יפילוח הכנסות של קבוצות שירות 8.5

 קבוצת שירותים
שיעור ההכנסות מכלל  הכנסות (באלפי ש"ח)

 % -הכנסות הקבוצה ב

2018  2017 2016 2018  2017 2016 

 62% 61%  69% 361,076 349,969  396,834 שירותי נתר"ה

 Turn-Key 7,222  23,440 22,527 1%  4% 4% -טים בפרויק

  66%  65%  70%  383,603  373,409  404,056  סה"כ

  
  אופן ההתקשרות עם הלקוחות 8.6

ההנדסה נעשית, בדרך כלל, בעקבות מגזר במסגרת פעילות התקשרות חברות הקבוצה עם לקוח  8.6.1

או בקשה עקבות מכרז או בפניה של לקוח קיים או חדש אל הקבוצה מתוך היכרות בין הצדדים, 

  להצעת מחיר. 

או מנכ"לי החברות הבנות,  הקבוצה נוקטת ביוזמה שיווקית, המונחית על ידי המנכ"לים המשותפים

  , ומופעלת הלכה למעשה, על ידי מנהלים בדרגים השונים.לפי העניין

 הוק של מספר חברות הנדסה (אשר-בתחום שירותי ההנדסה קיימת אפשרות של התקשרויות אד

לעיתים מתחרות האחת באחרת) על פי רוב בדרך של מתן שירותים בקבלנות משנה האחת לשניה 

ולעיתים גם למתן שירותי הנדסה במשותף, והכל, בדרך כלל, לפי דרישת הלקוח ותוך התחשבות, 

בדרך כלל, בהתמחות, אם קיימת, של כל אחת מהחברות בתחומי ההנדסה השונים. כמו כן, קיימות 

הוק בין חברות הנדסה לבין חברות העוסקות בתחומים משיקים למתן שירותים -ת אדהתקשרויו

משותפים. התקשרויות אלה נעשות, בדרך כלל, במסגרת הגשת הצעה משותפת, בין תחומית, 

  במכרזים.
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הקבוצה מתקשרת עם לקוחותיה בשלוש דרכי התקשרות אופייניות, כמפורט להלן, כאשר חלק  8.6.2

נקבעת, בדרך כלל,  פרויקטות תחת הסכם מסגרת. דרך ההתקשרות בכל מההתקשרויות הנ"ל חוס

ים (ללא קשר לדרך פרויקטלפי דרישת הלקוח ותוך משא ומתן עמו, כאשר התמחור של כל אחד מה

ההתקשרות עם הלקוח) נעשה בקבוצה, בדרך כלל, לפי שעות העבודה וההוצאות הצפויות בו. להלן 

  פרטים על שלוש דרכי ההתקשרות:

ים בהם היקף פרויקטדרך התקשרות זו נעשית, בדרך כלל, לגבי  על בסיס מחיר קבוע.  (א) 

העבודה הנדרש מוגדר היטב. לעתים, המחיר הקבוע נקבע כשיעור מסוים מערך ההשקעה 

, או, כאשר מדובר (כפי שהוא מוגדר, בדרך כלל, בהסכם עם הלקוח) פרויקטשל הלקוח ב

כשיעור מסוים מהתשלומים שמזמין  ,טים בתחום התשתיותבניהול ופיקוח על ביצוע פרויק

 ןוהוא מבוצע בדרך כלל בהתאם להתקיימות העבודה משלם לקבלן המבצע את הפרויקט,

. לעתים נקבעים אחוזים שונים לגבי כל אחד מסוגי שירותי בהסכמה ותשל אבני דרך שנקבע

התקשרויות על בסיס הינן, בדרך כלל,  Turn-Keyההתקשרויות במתכונת של  הנתר"ה.

  מחיר קבוע.

בדרך התקשרות זו נקבעים מחירים לביצוע מקטעי עבודה מוגדרים  על בסיס כתבי כמויות.  (ב) 

ו/או להכנת מסמכים (למשל: שרטוטים, תוכניות, מפרטים וכיו"ב) והחיוב הוא בהתאם 

  למספר הפעולות ו/או המסמכים שבוצעו והוכנו לפי סוגיהם השונים.

לעתים נקבעת מסגרת שעות עבודה אשר במידה שקיימת חריגה  סיס שעות עבודה.על ב  (ג) 

ממנה, אזי המחיר לשעת עבודה בגין השעות העודפות הינו נמוך יותר או שלא משולם כלל. 

בין הקבוצה לבין אחדים מלקוחותיה קיימים הסכמי מסגרת לתעריפים בהם מוגדרים 

ונים, תעריפים אישיים למנהלים ועובדים תעריפים לשעות עבודה של בעלי תפקידים ש

שירותים הניתנים בהזמנות לבכירים, תעריף לשעת נסיעה ותעריף לעבודה בשעות חריגות. 

  ללקוחות על בסיס שעות עבודה, קיימת הפניה, בדרך כלל, להסכם התעריפים שבתוקף.

ים המבוצעים פרויקטבין  אףים השונים, לרבות פרויקטבין ה קיימת שונות גדולה ברווחיותיצויין כי 

דרך ל התאםהכרח בנקבעת בננה מסויים אי פרויקטרווחיות הקבוצה מעבור אותו לקוח. כיוצא בזה, 

סוג השירותים הניתן לו לולא זהות הלקוח, לסוג הלקוח או ל, לעיל כאמורעם הלקוח ההתקשרות 

, גובה פרויקטיצוע ה, כגון עלות במפרמטרים ומשיקולים רביםגם , אלא נגזרת בתחום הנתר"ה

  .לשווקים וללקוחות חדשים וכו' חדירההתמורה מהלקוח, שיקולים של 

, עשוי היקפו להשתנות, בעקבות תוספות ושינויים פרויקטעוד יצויין בהקשר זה כי במהלך חייו של כל 

  לפי בקשת הלקוח וכתוצאה מכך ישתנו, בהתאם, ההכנסות וההוצאות ממנו.

מדרכי ההתקשרות דלעיל, הינם, בדרך כלל, בתשלומים חודשיים על פי תנאי התשלום, בכל אחת  8.6.3

. , או בהתקיים אבני דרך שהוגדרו בהסכםלפי ביצוע שעות עבודה בפועל, קצב התקדמות העבודה

במקרים מסוימים נקבע אחוז מסוים מהתמורה הצפויה אותו משלם הלקוח רק עם סיום העבודה 

מקבלת הקבוצה תמורה כוללת  Turn-Keyרויות במתכונת יצוין כי בהתקשוהוצאת תעודת גמר. 

, אשר משמשת לתשלום לכל קבלני המשנה והספקים, לכיסוי הוצאות השירותים פרויקטעבור ה

  הניתנים על ידי חברות הקבוצה, והיתרה, ככל שקיימת מהווה את הרווח הקבלני. 
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וקח בחשבון, בנוסף לשעות , לTurn-Keyבהתקשרויות במתכונת בהתאם, תמחור עבודות הקבוצה 

ר לאין שיעו הלהיות גבוה העשוי עלותםההנדסה, גם את עלויות הציוד והעבודות הקבלניות (אשר 

  מעלות שעות ההנדסה).

בחלק מהמקרים נדרשות חברות הקבוצה להפקיד, להבטחת ביצוע התחייבויותיהן או כנגד קבלת 

ים המתבצעים במתכונת של פרויקטב( מקדמה, ערבות בנקאית בשיעור מסוים מתמורת העבודה

Turn-Key כנגד במרבית המקרים, , משלם המזמין, בדרך כלל, מקדמה לפני או עם תחילת העבודה

להבטחת אחריות הקבוצה לעבודות, נדרשות חברות הקבוצה, עם סיום במקרים אחרים,  .)ערבות

  עד לתום תקופת האחריות.העבודות, להפקיד ערבות בנקאית בשיעור מסוים מהיקף ההזמנה וזאת 

בחלק מהמקרים נקבעות בהסכם הוראות שונות בקשר עם פיצויים מוסכמים. בהתאם עלולה 

הקבוצה לחוב בתשלום פיצויים עקב הפרת ההסכם ו/או עקב פיגורים באספקת השירותים, כנגזרת 

  של תקופת ההפרה או הפיגור ועד לסך מקסימלי שנקבע כשיעור מסוים מהיקף ההזמנה.

נעשית ההתקשרות עם הלקוח על ידי אחת מחברות הקבוצה כאשר צדדים שלישים לעיתים  8.6.4

פי סוגי השירותים  לעמשמשים כקבלני משנה של אותה חברה, בהתאם לחלוקת עבודה שנקבעת 

ההנדסיים השונים. דרך ההתקשרות בין החברה שהתקשרה עם הלקוח לבין קבלני המשנה שלה 

בהתאם לדרך ההתקשרות בין החברה שהתקשרה עם הלקוח לבין  "גב אל גב"נקבעת, לעיתים, 

. לעיתים, הקבוצהבקבלת התשלום על ידי חברות , לרבות התניית התשלום לקבלני המשנה הלקוח

נכון למועד פרסום . , בנוסף לאחריות הקבוצה כלפיוהמשנה אחריות ישירה כלפי הלקוח לקבלני

  הינן בהיקפים שאינם מהותיים. גב"דו"ח זה, התקשרויות החברה בתנאי "גב אל 

, בהתאם לאופי העבודה מהווה חברה מסוימת בקבוצה קבלן משנה של חברה אחרת לעיתים

, או במקרים בהם הלקוח מכתיב התקשרות ישירה מול החברה, והעבודה בפועל המבוצעת ולהיקפה

  .מבוצעת על ידי חברת בת בקבוצה, בהתאם לתחום פעילותה

, מחייבות, מטיבן, התקשרויות עם חברות אחרות (לאו דווקא Turn-Keyת התקשרויות במתכונ

עוסקות בתחומים משיקים ומתקשרות ביניהן לשם מתן שירותים משותפים, וכן חברות הנדסה), ה

  התקשרות עם ספקי משנה. 

  לקבוצה אין תלות בקבלן משנה מסוים.

–כ הסתכמו לסך של 2018-ו 2017 ,2016 לקבלני משנה (חיצוניים) בשנים ההנדסה מגזרהוצאות 

   בהתאמה.אלפי ש"ח  90,589-וכאלפי ש"ח  76,873–כ ,"חאלפי ש 72,911

עליהם היא מופקדת, קרי, איכות  פרויקטהקבוצה נושאת באחריות מקצועית כלפי הלקוח בתחומי ה 8.6.5

יצויין כי אחריות חברת הקבוצה המתקשרת בהסכם התכנון וביצוע הרכש, הניהול וההקמה. 

 לטמוןעלול הינה אחריות כוללת, ובהתאם, פרויקט המבוצע במתכונת זו  Turn-Keyתכונת במ

הקבוצה היא זו שמביאה,  ,Turn-Keyבחובו סיכונים גבוהים יותר. בהתקשרות במתכונת של 

לפי הלקוח כבמקרים מסויימים, את הידע הנרכש מצדדים שלישיים, ואז בנוסף, אחראית הקבוצה 

  ת יישומו של הידע.גם לטיבו ולאפשרו
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אחריות הקבוצה לטיב העבודות נמשכת גם לאחר גמר העבודות לתקופת אחריות בהתאם לפרק 

  .חודשים) 24הזמן הקבוע בהסכם (בד"כ עד 

אחריות  הקבוצהבחלק קטן מהמקרים, לרבות בהסכמים עם לקוחות מהותיים, מקבלת על עצמה 

ל החובות הנובעות מתקנות הבטיחות בעבודה על תחום הבטיחות בעבודה, לרבות אחריות לפקח ע

יצויין כי גם בתחום זה של בטיחות, במקרים של התקשרות . 1988 -(עבודות בניה), תשמ"ח 

  , אחריות הקבוצה הינה אחריות כוללת (מעבר לאחריות פיקוח).Turn-Keyבמתכונת 

  ם של נזקים. בחלק מהמקרים אחריות הקבוצה אינה מוגבלת בסכום, בתקופה או לסוג מסוי

 האינלאחר השלמתו  פרויקטעל פי ניסיון העבר, העלות הנגרמת כתוצאה מאחריותה של הקבוצה ל

ים שנסתיימו, אלא במקרים פרויקטמבצעת הפרשות בדוחותיה ל הקבוצה, ולפיכך אין מהותית

וצה הקבאחריות בגין בעתיד העלויות וודאות כי כל אין ספציפיים בהם קיימת טענה מצד הלקוח. 

  .לא מהותיותתמשכנה להיות ים שתבצע פרויקטים בביצוע ו/או בפרויקטב

את עצמה בביטוחים שונים, ומבטחת  ,במסגרת ההסכמים עם הלקוחות מתחייבת הקבוצה לבטח

את הלקוח כמוטב נוסף בפוליסות שנערכות לצרכי  , בהתאם להתחייבותה, כוללתובחלק מהמקרים

  . רה סעיף הרחבת שיפוי לטובת הלקוחאו כוללת בפוליסה האמו פרויקטה

  .הכספיים לדוחות .ד.17 באורהקבוצה, ראו לפרטים בדבר הליכים משפטיים הנוגעים לאחריות 

עם לקוחותיה כוללת גם חתימה על התחייבויות לשמירה על סודיות  הקבוצהבדרך כלל, התקשרות  8.6.6

   .פרויקטלצורכי ביצוע ה ומידע שברשותו של הלקוח, שנמסר לחברה

  לקוחות 8.7

ניתן למנות חברות בישראל ובחו"ל ההנדסה במסגרת פעילות חטיבת בין לקוחות הקבוצה  8.7.1

-פארמצבטיקה, מיקרודשנים, נפט וגז, פטרוכימיה, תעשייתיות מענפים מגוונים (כגון: מזון, כימיה, 

ות וכו'), כמו גם לקוחות מהמגזר הציבורי (לרב , אנרגיהתשתיות ,, תקשורת, מתכתאלקטרוניקה

  משרדי ממשלה ורשויות מקומיות).

קלנדרית עלו על הבשנה  מנושההכנסות מ בודדלקבוצה לקוח  הלא הי ההנדסה פעילות במגזר 8.7.2

   מהמחזור המאוחד. 10%

 10%(לקוחות שהמכירות להם עלו על  פעילות ההנדסה במגזרמספר לקוחות עיקריים  פירוטלהלן  8.7.3

 ") לפי שיוך גיאוגרפי:במגזר לקוח עיקריהספציפי (להלן: " במגזרמהמחזור 

 שיוך ענפי
  מספר לקוחות

  עיקריים בתחום
  2018לשנת 

  מספר לקוחות
  עיקריים בתחום

  2017לשנת 

  מספר לקוחות
  עיקריים בתחום

  2016לשנת 

 -- -- --  ישראל

 -- 1 -- חו"ל

   



  

22 

 

פעילות  מגזרב באחוזים מסך ההכנסות, ההנדסהפעילות  מגזרמהתפלגות הכנסות הקבוצה להלן 

  של לקוחותיה: גיאוגרפי זה לפי שיוך 

% מההכנסות  שיוך ענפי
   מגזרב

  2018בשנת 

% מההכנסות 
   מגזרב

 2017בשנת 

% מההכנסות 
   מגזרב

 2016בשנת 

 27% 30%  30% ישראל

 73% 70%  70% חו"ל

  
  צבר הזמנות 8.8

פי ש"ח לפי מועדי (באל 31.12.2018ליום ההנדסה מגזר של  בדבר צבר ההזמנותפרטים להלן  8.8.1

  אספקה צפויים):

קבוצות 

 שירותים
 1רבעון 
2019 

 2רבעון 
2019 

 3רבעון 
2019 

 4רבעון 
2019 

2020  
  ואילך

 סה"כ

 186,916 2,861 34,499 38,994 45,979  64,583 נתר"ה

Turn-Key 2,022 2,097 1,450 1,984 - 7,553 

  194,469 2,861  36,483  40,444  48,076  66,605  סה"כ

  
   .ההנדסה פעילות מגזר של ההזמנות בצבר מהותיים שינויים חלו לא, הדוח למועד נכון

בסמוך לתחילת העבודה. כמו כן, בדרך כלל, נעשה מההתקשרויות הארי חלק הבהקשר זה יצוין כי, 

מופיעות הוראות על פיהן המזמין (לרבות לקוחות מהותיים) בהתקשרויות עם מזמיני העבודות 

, בהתאם להוראות ההסכם הנקבעות בכל כלשהי, להפסיק את ביצוע העבודה העבהתררשאי, 

. במקרים של הפסקת העבודה כאמור, על פי רוב הקבוצה אינה זכאית לתשלום בגין מקרה לגופו

פי  על לן.לה 11.15.4 קהראו גם פס. אובדן רווח עתידי, אלא לתשלומים בגין עבודות שבוצעו בלבד

וג זה התשלומים שהקבוצה מקבלת משקפים את עלות העבודה שבוצעה ניסיון העבר, במקרים מס

   בגינן.מסוים גם רווח  ולעיתיםעל ידה בפועל, 

  158,157-על כ 2018ההנדסה לביצוע בשנת של חטיבת עמד צבר ההזמנות  31.12.2017ליום  8.8.2

-עמדו על כ 2018ההנדסה בשנת ת בבחטישנרשמו מלקוחות חיצוניים אלפי ש"ח. ההכנסות 

נובע  2018שנת ללעומת צבר ההזמנות  2018הגידול בהכנסות בשנת אלפי ש"ח.  404,056

ההנדסה  מגזרההזמנות של  צבר .בעיקרו מכניסת פרויקטים אשר לא היו כלולים בצבר מלכתחילה

מושתת על הזמנות ברמת וודאות גבוהה לביצוע, ולהערכת החברה, רובו ככולו של הצבר ליום 

 ממומש לא הצבר של חלקו, לעתים כי יובהר, זאת עם. 2018ש במהלך שנת אף מומ 1.1.2018

דחיית ביצוע פרויקטים ובין אם מסיבה  , בין אם מסיבה שלהשנה בתחילת שנצפה הזמנים לוח פי על

יתרת הצבר שלא מומשה כאשר מדובר בדחיית ביצוע, הרי ש של עצירת השקעות או צמצומן.

עם זאת, באותם מקרים של עצירת השקעות,  .העוקבת נהשבמהלך השנה, ממומשת  במהלך ה

  ייתכן מצב של ביטול הזמנות שמשמעותן מחיקתן מהצבר.
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  תחרות 8.9

בנוסף לקבוצה, פועלות בישראל חברות הנדסה נוספות העוסקות במתן שירותי הנדסה מסוג 

, בלגיה KH -ול הולנד KH -פועלות, נוסף ל בנלוקסגם ב. בישראל השירותים שמספקת החברה

  .בלגיה KH -ו הולנד KHחברות נוספות העוסקות במתן שירותים מסוג השירותים הניתנים על ידי 

, ניתן לציין את קבוצת ברן לקבוצה, בנוסף בישראל תחומיות הבולטות-בין חברות ההנדסה הרב

   .אקסייט ישראל הנדסה בע"מ -ו י.ו. גליל הנדסה בע"מ תה"ל,, בע"מ

תחומיות רבות המעניקות שירותים בתחום הנדסי מסוים או -הנדסה חד בנוסף, קיימות חברות

"נישה" מוגדרת של שירותים, בעוד -מספקות רק חלק משירותי הנתר"ה, ומתחרות בקבוצה ב

 בנלוקסבין מתחרות הקבוצה ב מעניקה את כל שירותי הנתר"ה בתחומי הנדסה מגוונים.שהקבוצה 

 Jacobs,Fluor Daniel , J.G.C.,CB&I ,Aker Kvaerner ,Dordtse  אתניתן למנות 

Engineering ו- EPG Ingenieursbureau השמת כוח אדם וכן חברות.   

 -ו ISPEבין מתחרותיה ניתן למנות את אשר לפעילות הקבוצה ברומניה, למיטב ידיעת החברה, 

IPIP ,ומעט  יחסית השוק ברומניה מאופיין ברמה טכנולוגית נמוכה. עם זאת, למיטב ידיעת החברה

לקבוצה  עשוי להעניק. מצב דברים זה Turn Keyחברות הנדסה מבצעות פרויקטי הנדסה במתכונת 

אפשר לקבוצה לנצל את הידע שעומד לרשותה וליישמו בשוק ברומניה. השוק ברומניה, ליתרון יחסי ו

גם אם היקפם , Turn-Keyים במתכונת פרויקטבריבוי גדול יותר של מאופיין לעומת השוק בישראל, 

בל השוק ברומניה מהאטה ומקיטון בהיקפי ההשקעות, ועם זאת, בשנים האחרונות ס קטן יותר.

  ובהתאם אף צומצמו היקפי פעילות הקבוצה ברומניה.

להערכת החברה, לקבוצה אין יתרון יחסי מובהק על פני מתחריה. החברה מתמודדת עם המתחרים 

  השענות על הידע והניסיון של הקבוצה. ן תחומים תוך בתחום על ידי מתן שירותי הנדסה במגוו

נימנים על מתחריה של הקבוצה גם קבלני בניה  Turn-Keyבמתכונת ביצוע פרויקטים במסגרת 

וקבלנים אחרים. לקבוצה יש יתרון מול קבלנים שאינם חברות הנדסה בשל כך שהיא מסוגלת לספק 

  לספק פתרון הנדסי כוללני ברמה גבוהה יותר.   בעצמה, בארץ ובחו"ל, את שירותי ההנדסה ויכולה

על ידי  חברות הקבוצהלהערכת החברה, בהתמודדות עם מתחרים עשוי להיות יתרון לכמו כן, 

 ,, הולנד, בלגיהחברות הקבוצה בישראלבין הרחבת השווקים והפחתת עלויות בשיתוף פעולה 

  .ורוסיה רומניה

  אשראי לקוחות ואשראי ספקים 8.10

  תאשראי לקוחו 8.10.1

מטעם הלקוח. הקבוצה  פרויקטהתשלומים מלקוחות כפופים על פי רוב לאישור מפקח או מהנדס 

יום ממועד הגשתו  120 -ל 75אשראי הנע, בדרך כלל, בין בישראל ההנדסה מגזר  מעניקה ללקוחות

    של כל חשבון (המוגש בדרך כלל מדי חודש).

KH  ,הולנדKH יום ל 40בין  ,אשראי הנע, בדרך כלל ןותיהללקוח ותמעניק רומניה לודן -בלגיה ו- 

  יום ממועד הגשתו של כל חשבון כאמור. 60
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נקבעים על בסיס עמידה באבני דרך המוגדרות  Turn-Keyבמתכונת בהתקשרויות תנאי התשלום 

בהתקשרות עם הלקוח. במקרים מסוימים, מועד התשלום על ידי הלקוח הינו מאוחר יותר מתשלומי 

, דהיינו הקבוצה מעניקה פרויקט, וכתוצאה מכך נוצר "תזרים מזומנים שלילי" בהקבוצה לספקיה

בפועל אשראי ללקוח, אשר בחלק מהמקרים עשוי להיות מכוסה באמצעות מקדמה על חשבון 

  .פרויקטה

במקרים בהם מתעכב תשלום הלקוח המתייחס לעמידה באבן דרך מסוימת שנקבעה (לדוגמא עקב 

ל הלקוח או בשל מחלוקת על עצם העמידה באבן הדרך המסוימת), עלול בעיות תזרים מזומנים ש

להיווצר מצב (לרבות על פי הסכמים עם לקוחות מהותיים) של הענקת אשראי ללקוח שלא במסגרת 

, וזאת עד להסדרת בעיות התזרים של הלקוח או הסדרת המחלוקת פרויקטתוכנית המימון של ה

   מסויימת.עם הלקוח באשר לעמידה באבן הדרך ה

, פרויקטהחברה מנסה לצמצם את סיכון האשראי האמור למינימום וליצור "תזרים מזומנים חיובי" ב

  בין היתר על דרך של קבלת מקדמות מהלקוח.

לעומת  ימים ממועד הגשתו של כל חשבון 95-כ עמד האשראי הממוצע בפועל על 2018ת בשנ

   .2017בשנת ימים  93-כ שלהאשראי הממוצע בפועל 

  קבלני משנהספקים ואשראי  8.10.2

מהנדסים והנדסאים הכוללים בעיקר , וספקים במקרים בהם מתקשרת הקבוצה עם קבלני משנה

תנאי התשלום לקבלני המשנה מוגדרים בין  ,המעניקים לקבוצה שירותי הנדסה בקבלנות משנה

המבוססים בישראל; ובתנאי אשראי  יום 60עד  30שוטף + הצדדים (בדרך כלל בתנאי אשראי של 

הינם "גב אל תנאי התשלום לעיתים  .)הגשת החשבון בהולנד יום ממועד 45 -ל 30על תקופה שבין 

גב" לתנאי התשלום אותם מקבלת הקבוצה, באופן שבפועל, מותנה התשלום לקבלני המשנה 

  . חברות הקבוצהבקבלת התשלום על ידי 

ם ספקיה וקבלני המשנה שלה על מנהלת הקבוצה משא ומתן ע Turn-keyבהתקשרויות במתכונת 

מנת לקבל אשראי מירבי, בניסיון להקבילו ככל שניתן לאשראי שהקבוצה מעניקה ללקוחות, בהתאם 

. בדרך כלל, מותנה אשראי הספקים וקבלני המשנה בהתקשרויות במתכונת פרויקטו פרויקטלכל 

Turn-Key העניין, ולאו דווקא במועדי , בעמידה באבני דרך שהוגדרו עם הספק או קבלן המשנה, לפי

  תשלום קשיחים הקבועים מראש. 

 66 -אשראי ממוצע בפועל של כ לעומת ימים 62-כבפועל על עמד האשראי הממוצע   2018ת בשנ

  .2017בשנת ימים 
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  תוכנה ובקרהפעילות מגזר  9

  כללי 9.1

תוכנה ים של פרויקטשירותים, משווקת מוצרי תוכנה ומבצעת מזה שנים רבות הקבוצה מספקת  9.1.1

 .בתעשיה, האזרחית והבטחוניתכולל)  פרויקטובקרה (חלקם במתכונת של 

במועד זה, . בע"מ טק –, הושלמה עסקת רכישת השליטה בארדן קונטרול 2015בינואר,  20ביום  9.1.2

וראשית שנת  2018מהונה המונפק והנפרע של ארדן קונטרול טק. במהלך שנת  52%-נרכשו כ

ניות האחרים בארדן קונטרול טק להסדרים בנוגע לניהול חברת ארדן הגיעו לודן טק ובעלי המ 2019

קונטרול טק והשלמת רכישת יתרת ההחזקות שנותרה בידי בעלי המניות של ארדן קונטרול טק על 

  . 2019רכישת יתרת ההחזקות כאמור בוצעה במהלך הרבעון הראשון של שנת ידי לודן טק. השלמת 

  שימקוטק  9.1.3

בקרת מערכות ו ממוחשבותכרטוס מערכות , התקנה ותחזוקה של ייצור ,שימקוטק עוסקת בפיתוח

 במסגרת פעילות זו, .בישראל בתחומי התחבורה הציבורית כניסה למספר לקוחות מצומצם

שימקוטק מבצעת אינטגרציה של מערכות תוכנה ובקרה באמצעות רכישה של מוצרי מדף ו/או פיתוח 

. שומית רלבנטית ליישום הפונקציונלי לשימוש הלקוחותחומרה, שילוב ביניהם וכתיבת תוכנה יי

בנוסף, עוסקת שימקוטק, באיפיון, תכנון, יצור ושילוב מערכות בדיקה אוטומטיות יעודיות (להלן גם: 

. , בעיקר עבור התעשיות הביטחוניותלקוחותה), המיועדות לענות על צרכים ספציפיים של "צב"ד"

עבור לקוחותיה ופעילותה כוללת סיוע ללקוח באיפיון הצב"ד, במסגרת זו מבצעת החברה פרויקטים 

תכנון המערכת (תוכנה וחומרה), ייצור, אינטגרציה, התקנה באתר הלקוח, כתיבה והפקת ספרות 

  תיעוד טכני, הדרכה בתפעול ותחזוקת הציוד ומתן שרות ללקוח. 

  בקרה 9.1.4

תפעול מפעלים, בעיקר הקבוצה מתמחה בתחום מערכות בקרה המשמשות לפיקוד ולבקרה על 

הקיימים בשוק  ותותוכנות יעודי מערכות וציוד ממוחשביםבתעשייה התהליכית, המבוססות על 

ומותאמים לצרכי הלקוח. בנוסף, מתמחה החברה באמצעות ארדן קונטרול טק בתכנון וביצוע 

פרויקטים של אספקת חדרי ישיבות חכמים, התקנת מערכות אבטחה משולבות בקרת כניסה, 

טלוויזיה במעגל סגור, והקלטה דיגיטלית. חברות המגזר מספקות מערכות שלמות (במתכונת של 

שירותי נתר"ה ויישום, לרבות אפיון תכנון מערכות פיקוד ובקרה בזמן  ,Turn-Key) "פרויקט כולל"

אמת ובדיקת היתכנות. בחלק מהמקרים מעמידות החברות במגזר עובדים לרשות הלקוח בתחום 

  זה.פעילות 

 תוכנה 9.1.5

לעיל, הקבוצה עוסקת  בשיווק מוצרי תוכנה, התקנתם אצל לקוחותיה והתאמתם  2.2כאמור בפסקה 

לצרכיהם. כמו כן עוסקת הקבוצה במתן תמיכה ללקוחותיה לאחר התקנת התוכנה. מוצרי התוכנה 

על  המשווקים על ידי הקבוצה הם בעיקר בתחומים הבאים: מערכות אינפורמציה למתן מידע עדכני

מערך המכשור בייצור, העשויות אף לשלב מספר מערכות בקרה, לכל דרגי התפעול והניהול 

הרלוונטיים במפעל. מוצרי התוכנה הנ"ל הם בעיקר מערכות שפותחו על ידי חברות ובתי תוכנה 

  זרים ומשווקים כתוכנות מדף. 
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הקבוצה עוסקת גם בהתאמת תוכנות המדף לצרכים המיוחדים של כל לקוח ולקוח, מתן תמיכה, 

  שירות וביצוע פרויקטים בעזרת תוכנות אלה. 

בנוסף, הקבוצה מבצעת אינטגרציה של מערך התוכנות הכולל במפעל (בין אם מדובר בתוכנות 

מאחרים) ומפתחת תוכנות  קיימות ובין אם מדובר בתוכנות חדשות הנרכשות מהקבוצה ו/או

  בהתאם לצרכים ייחודיים של לקוחות, מקום בו תוכנות המדף אינן מתאימות לצרכי הלקוח.

  )Cyber Security אבטחת מידע ( 9.1.6

בתחום אבטחת המידע, בדרך של שילוב פתרונות טכנולוגיים בנושא אבטחת אף  תעוסק הקבוצה 

, תוך התמקדות בהגנה על רשת י הייצורהמידע במערכות התוכנה והבקרה המפקחות על תהליכ

בשיווק מוצר אבטחה אשר  הקבוצה תבתחום זה פועל במפעלים ומתקנים שונים. המידע התפעולי,

בבעלות משותפת של מגזר הפעילות, וכן בשיווק פתרונות אבטחה של חברות אבטחת מידע 

זה, היקפי הפעילות  מקומיות והטמעתם בקרב לקוחות מגזר הפעילות. נכון למועד דוח תקופתי

 בתחום אבטחת המידע אינם מהותיים.

  אפיון קבוצת שירותים דומים 9.2

  לשתי קבוצות שירותים עיקריות: בקרהההתוכנה ו מגזרבאופן כללי ניתן לחלק את 

ת נציג ות הקבוצה משמשוציה של מוצרי תוכנה, אשר חבררבעיקר יישומים ואינטג - תוכנה  [א]

וכן שירותי פיתוח, ייצור, התקנה  ל פיהם לפי צרכי הלקוחותלמכירתם ולביצוע יישומים ע

תשלום ובקרת כניסה ומערכות בדיקה אוטומטיות ומתן ממוחשבות לוהטמעה של מערכות 

  לעיל. 9.1.5 פסקהגם ראו  .שירות למערכות אלה

) ומתן Key-Turn -כולל  פרויקטבמתכונת של אספקת מערכות בקרה שלמות ( - בקרה  [ב] 

רכש והקמה המתייחסים ללקוחות תעשייתיים במסגרת יישום, ניהול, תכנון, שירותי 

 פסקהראו גם ושדרוג מערכות הבקרה שלהם. יישום, הטמעה  ,תכנוןאספקה, ים של פרויקט

  לעיל. 9.1.4

  פילוח הכנסות של קבוצות השירותים מגורמים חיצוניים 9.3

קבוצת 

 שירותים
הכנסות שיעור ההכנסות מכלל  הכנסות (באלפי ש"ח)

 % -הקבוצה ב
2018  2017 2016 2018  2017 2016 

 17% 15%  15% 101,120 88,381  87,822 תוכנה

 9% 9%  9% 50,068 53,925  50,150 בקרה

  26%  24%  24% 151,188  142,306  137,972  סה"כ

  אופן ההתקשרות עם הלקוחות 9.4

קשרות המפורט בפסקה ההתהתוכנה והבקרה דומה לאופן  מגזרבאופן התקשרות חברות הקבוצה 

   לעיל. 8.6

, הכולל תוכנה מותאמת ו/או שרטוטים ו/או קניין במרבית המקרים, הקניין הרוחני של תוצרי השירות

  נשאר בידי מזמין העבודה, גם אם מדובר בפיתוחים של הקבוצה. רוחני אחר,



  

27 

 

אחר השלמתו ל פרויקטעל פי ניסיון העבר, העלויות הנגרמות כתוצאה מאחריותה של הקבוצה ל

ים שנסתיימו, אלא במקרים פרויקטמבצעת הפרשות בדוחותיה ל הקבוצה, ולפיכך אין ותזניח ןהינ

ים של שימקוטק בגינם נעשית בדרך פרויקטוכן בקשר עם  ספציפיים בהם קיימת טענה מצד הלקוח

בגין  בעתידהעלויות וודאות כי כל אין . כלל הפרשה בדוחות הכספיים עד לתום תקופת האחריות

  זניחות כפי שהיו בעבר. ה נים שתבצע תהיפרויקטים בביצוע ו/או בפרויקטאחריות הקבוצה ב

עם מזמין הפרויקט שימקוטק , מתקשרת שימקוטקהמבוצעים על ידי חלק מהפרויקטים בקשר עם 

למשל התקשרה כך ם למתן שירותי תחזוקה לציוד ולמערכות שסופקו והותקנו על ידה. בהסכ

, ת מערכות ממוחשבות לתשלום ובקרת כניסהופקות ישראל, לה מסרכבעבור כם שימקוטק בהס

   .המתוחזקות על ידי שימקוטק

עבודות התחזוקה כוללות, בין היתר, תחזוקת הציוד המותקן, לרבות תוכנת המערכת ועדכונים, 

   טיפול וכיול אלקטרוני ומכני תקופתי, תיקון תקלות וליקויים, אספקת חלקי חילוף ועוד.

 לקוחות 9.5

 10%בשנה קלנדרית עלו על  מנושההכנסות מ בודדלקבוצה לקוח  הלא הי ובקרה תוכנה במגזר 9.5.1

  מהמחזור המאוחד.

 10%(לקוחות שהמכירות להם עלו על  ובקרה תוכנה במגזרמספר לקוחות עיקריים  פירוטלהלן  9.5.2

 לפי שיוך גיאוגרפי: ")במגזרלקוח עיקרי (להלן: "הספציפי  במגזרמהמחזור 

וך שי

 ענפי
מספר לקוחות עיקריים 

  2018לשנת  מגזרב
מספר לקוחות עיקריים 

 2017לשנת  מגזרב
מספר לקוחות עיקריים 

 2016לשנת  מגזרב

 1 1  1 ישראל

 -- --  -- "לחו

 
זה לפי שיוך  במגזר, באחוזים מסך ההכנסות ובקרה תוכנה ממגזרהתפלגות הכנסות הקבוצה  להלן

  : המגזרשל לקוחות  גיאוגרפי

שיוך 

 ענפי
   מגזר% מההכנסות ב

  2018בשנת 
   מגזר% מההכנסות ב

 2017בשנת 
  מגזר% מההכנסות ב

 2016בשנת 

 95% 100%  100% ישראל

 5% --  -- "לחו

  
  בר הזמנותצ 9.6

(באלפי ש"ח לפי מועדי אספקה  31.12.2017ליום  להלן פרטים בדבר צבר ההזמנות של הקבוצה 9.6.1

  רה:שירותי התוכנה והבק מגזרבצפויים) 

קבוצות 

 שירותים
 1רבעון 
2019  

 2רבעון 
2019 

 3רבעון 
2019 

 4רבעון 
2019 

 2020שנת 
  ואילך

  סה"כ

575,16 תוכנה  575,14  575,12  57510,  - 300,54  

 32,744 - 8,186 8,186 8,186 8,186 בקרה

761,24  סה"כ  761,22  761,20  761,18  -  044,87  
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   .ובקרה תוכנה פעילות מגזר של ההזמנות בצבר תייםמהו שינויים חלו לא, הדוח למועד נכון

בדרך כלל מופיעות ובהן  בסמוך לתחילת העבודהנעשות בהקשר זה יצוין כי, חלק מההתקשרויות 

 ראו גם פסקה. העבודהביצוע הוראות על פיהן המזמין רשאי, בהתראה כלשהי, להפסיק את 

 מגזרבת כאמור לעיל מוקדם של ההתקשרו בשנים האחרונות, זכות הלקוחות לסיוםלהלן.  11.15.4

הן התקשרויות  חלק מההתקשרויות .אין ודאות כי זכות זאת לא תמומש גם בעתיד לא מומשה.זה 

   ארוכות טווח שאינן ניתנות לביטול אלא במקרים חריגים.

אלפי ש"ח.  77,800-, על כ2018זה, לביצוע בשנת  במגזרעמד צבר ההזמנות  31.12.2017ליום  9.6.2

בהכנסות בשנת  הגידול "ח.ש אלפי 137,972-על כעמדו  2018בשנת  במגזר זהנסות שנרשמו ההכ

 .הדוח תקופת במהלך יםטפרויק כניסתמנובע בעיקרו   2018שנת ללעומת צבר ההזמנות  2018

 עם. לביצוע גבוהה וודאות ברמת הזמנות על מושתת והבקרה התוכנה מגזר של ההזמנות צבר

, השנה בתחילת שנצפה הזמנים לוח פי על ממומש לא הצבר של חלקו, םלעתי כי יובהר, זאת

   .העוקבת לשנה נדחה מימושו, ולפיכך

  תחרות 9.7

, מלם IBMבתחום הפעילות קיימים מספר רב של מתחרים, חלקם חברות רב לאומיות (דוגמת 

ם ובתחו בתחום הבקרה, כמו גם חברות ישראליות הפועלות בתחום יישומי התוכנה ,)ואחרות

   לעיל. 8.9סקה תחומיות, כמפורט בפ-, ובכללן חברות הנדסה רבהצב"דים

של משווקת את מוצריהן  שהקבוצהיתרונה היחסי בתחום זה נובע מכך למיטב ידיעת החברה, 

   .במסגרת הפרויקטים המבוצעים על ידהחברות בעלות מוניטין רב 

  אך, להערכת החברה, הוא קטן. לא ניתן להעריך את נתח השוק של הקבוצה בתחום פעילות זה,

  פיתוח 9.8

השקעה כאמור, ככל שנעשית,  .אין בקבוצה מדיניות קבועה של השקעה בתחומי מחקר ופיתוח

  מבוצעת בהתאם לצרכים המזוהים על ידי הנהלת הקבוצה.

היוון המגזר הוצאות  2018, ובשנת אלפי ש"ח 110בסך של  פיתוח הוצאות מגזרה ןהיוו 2017בשנת 

  .אלפי ש"ח 2,700ך של פיתוח בס

  קניין רוחני 9.9

  שיונות לצדדים שלישיים.יהקבוצה מקבלת זכויות שימוש בתוכנה מספקיה והיא רשאית להעניק ר

במגזר הפעילות קיימים פיתוחים טכנולוגיים בתחום הכרטוס החכם, לגביהם הוגשו בקשות לרישום 

  פטנט.

  ספקים וקבלני משנה 9.10

וכן ספקים בישראל  שיונות תוכנהיזרות המספקות לקבוצה ר זה הינם חברות מגזרבספקי הקבוצה  9.10.1

. עם חלק ובחו"ל המספקים לקבוצה שירותים ומוצרים בקשר עם מערכות הכרטוס וציוד הבדיקה

. בהתאם להתקשרויות אלו, Reseller, קשורה הקבוצה בהתקשרויות שיונות התוכנהיר מספקי
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וצרי הספק לתקופה שנקבעה מראש (על פי לא בלעדי של מ Reseller -מתמנה חברת הקבוצה כ

רוב תקופה של שנה המתחדשת מאליה). ההתקשרויות ניתנות לסיום בהודעה מוקדמת. בהתאם 

, והיא רשאית ןלהתקשרויות הנ"ל רוכשת הקבוצה את המוצרים על פי תעריפים או מנגנון הקבוע בה

למוצרים שנמכרו על ידה, למכור אותם ללקוחותיה. הקבוצה מחויבת להעניק שירותי תמיכה 

  .בין הקבוצה לספקים בהתאם לסטנדרטים שנקבעו

התקשרויות הקבוצה עם ספקי ציוד ושירותים המיועדים למערכות הכרטוס וציוד הבדיקה של 

שימקוטק נעשות בדרך כלל בדרך של הזמנות עבודה המוצאות מעת לעת על ידי שימקוטק לספקים 

  השונים.

ת ארוכת טווח עם ספק עיקרי בקשר לאספקת ציוד בתחום מכונות בנוסף, לשימקוטק התקשרו

הכרטוס במסגרת הפרויקט המבוצע עבור רכבת ישראל. התחייבויותיו של הספק האמור הינן באותם 

 התנאים לפיהם מחוייבת שימקוטק במסגרת התקשרויותיה לביצוע הפרויקט.

(ספקים שהיקף הרכישות מהם  . להלן ספקים עיקרייםספק אחדבתלות  איןלפעילות התוכנה  9.10.2

 פעילותבמגזר  מהיקף ההכנסות של מגזר הפעילות) 10%בתקופת הדוח עלה על שיעור של 

   :והבקרה התוכנה

 מערכת/שם התוכנה  שם הספק
 ויישומה

 רכישות באלפי ש"ח 
2018  2017 2016 

Xerox Business 
Solutions (formerly 
known as Affiliated 
Computer Services 
Solutions SAS) 

  
למערכות  ציוד ורכיבים

  --  -- כרטוס
  

17,206 
  

Karl Gotschlich 
Gesellschaft m.b.H 

ציוד ורכיבים למערכות 
  --  --  --  כרטוס

  

 2018-ו 2017 ,2016 לקבלני משנה בתחום שירותי התוכנה והבקרה בשנים הוצאות הקבוצה 9.10.3

קיטון ה .בהתאמהש"ח  10,030-וכלפי ש"ח א 8,251-כ ,אלפי ש"ח 18,238-כ הסתכמו לסך של

סיום פרויקט עתיר שימוש בשירותי קבלני ל מיוחס 2017 שנתבבשימוש בקבלני משנה  המשמעותי

    .2017משנה, ולקיטון בהיקפי הפעילות של המגזר בשנת 

  הון חוזר 9.11

  אשראי לקוחות 9.11.1

או מהנדס פרויקט התשלומים מלקוחות, בעיקר במסגרת שירותי הבקרה, כפופים לאישור מפקח 

  מטעם הלקוח.

יום  120-לכ 60בתחום התוכנה והבקרה אשראי הנע, בדרך כלל, בין הקבוצה מעניקה ללקוחותיה 

בשנת ). תנאי ההתקשרותאבני הדרך הקבועות בבהתאם להגשתו של כל חשבון (המוגש ממועד 

הממוצע בפועל , עמד האשראי 2017 בשנת .ימים 140-כ, עמד האשראי הממוצע בפועל על 2018

 .ההתקשרות, על פי אבני הדרך הקבועות בתנאי ממועד הגשתו של כל חשבוןימים  127-על כ

מתנאי התשלום בהסכם ההתקשרות עם נובע  2018 ימי האשראי ללקוחות בשנת הגידול בממוצע
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, כאשר אבני הדרך לתשלום אינן תואמות את מועדי הוצאת ההוצאות לקוח מהותי במגזר הפעילות

. עם זאת, יצוין כי מדובר בלקוח מבוסס, כאשר אין צפי ורך ביצוע ההתחייבויות נשוא ההתקשרותלצ

לקשיי גביה של יתרת החוב מאותו לקוח. כמו כן, הושפע ממוצע ימי האשראי ללקוחות מקיטון 

  בהיקפי הפעילות.

ות על בחלק מהמקרים מעמידה החברה ללקוחותיה ערבויות בנקאיות להבטחת מקדמות המשולמ

  ידם.

  ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת בעיקרה באופן ספציפי. 

יצוין כי הסדרי מימון מיוחדים עם לקוחות בתחום אספקת מערכות כרטוס ותחזוקתן הופכים להיות 

. ככל שביכולתה שכיחים יותר ויותר, ונדרשים על ידי הלקוחות במסגרת הפנייה לקבלת הצעות מחיר

כוללת הסדר מימון מיוחד, גדל הסיכוי של זכייה בביצוע הפרויקט. של הקבוצה להגיש הצעה ה

במקרה של הסדר מימון מיוחד, נערכת הקבוצה מראש, ובוחנת אפשרויות המימון, הן על ידי 

מקורותיה והן באמצעות הלוואות בנקאיות בתנאים התואמים את הסדר המימון והתשלומים של 

  הלקוח.

  אשראי ספקים 9.11.2

 לעומת ימים 85-כשל ממוצע בפועל על  2018בשנת עמד ם פעילות זה, אשראי הספקים בתחו

צמצום לבממוצע ימי האשראי מספקים מיוחס הקיטון  .2017בשנת  ימים 93-האשראי ממוצע של כ

 .רכישת ציוד מספקים זרים, כנובע מקיטון בהיקפי הפעילות

 מלאי 9.11.3

במלאי חלקי חילוף, אשר משמש פעילות מגזר תוכנה ובקרה מתאפיינת ברכישת ציוד והצטיידות 

את חברות המגזר בפרויקטים המבוצעים באמצעותן וכן לצורך קיום התחייבויות חברות מגזר 

  הפעילות בהסכמי שירות ותחזוקה עבור לקוחותיהן. 

מדיניות רכש הציוד ותחזוקת המלאי מוכתבת מצבר ההזמנות ומצפי לגבי שינויים בצבר ההזמנות, 

  פקת מערכות והתקנתן, והן באשר להיקף חוזי שירות ותחזוקה.הן בנוגע להסכמי אס

ומתנאי הרכש מול  מלאיבנוסף, מושפעת המדיניות מתכתיבים והתחייבויות חוזיות לגבי החזקת 

  הספקים העיקריים (כדוגמת הנחת כמויות).

קת המלאי הנרכש ומוחזק על ידי חברות מגזר הפעילות מיועד בעיקרו לשימוש בפרויקטים ולאספ

שירותי תחזוקה במסגרת הסכמי שירות. ייתכן גידול בערכי המלאי כתוצאה מדחיה בתחילת הביצוע 

של פרויקטים, או דחייה במועד הקבוע לאספקת הציוד שנרכש עבור הלקוח לחצרי הלקוח, מסיבות 

שאינן תלויות בחברות מגזר הפעילות. במקרים מסוג זה, נערכות חברות מגזר הפעילות לביצוע 

  תאמות דרושות בנוגע לרכש ציוד נוסף והמשך הצטיידות במלאי.ה

  אחריות 9.11.4

לענין היבטי האחריות המקצועית המוענקת על ידי חברות מגזר הפעילות ללקוחותיהן, ראה פסקה 

  לעיל.  8.6.5
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בנוסף, מספקות חברות מגזר הפעילות ללקוחותיהן אחריות לגבי המערכות והציוד המסופקים על 

ויקטי אספקת מערכות והתקנתן. בדרך כלל תקופות האחריות המיוחסות לתקינות ידן במסגרת פר

חודשים ממועד  18חודשים ממועד הפעלתן של המערכות או  12הציוד והמערכות הינן למשך של 

אספקתן ללקוח, כמוקדם מביניהם. תקופות אחריות אלו מגובות על פי רב באחריות היצרן. לעתים, 

ר הפעילות לתקופת האחריות כלפי לקוחותיהן חורגת מעבר לתקופת התחייבויות חברות מגז

  .האחריות המובטחת על ידי היצרן

מסירתן, לאחר  ציוד ומערכותל חברות המגזרעל פי ניסיון העבר, העלות הנגרמת כתוצאה מאחריות 

ת הפרשות בדוחות, אלא במקרים ספציפיים וצעומב לא, ולפיכך אינה מהותית התקנתן והפעלתן,

בגין אחריות הקבוצה בעתיד אין כל וודאות כי העלויות בהם קיימת טענה מצד הלקוח. 

  .תמשכנה להיות לא מהותיותים שתבצע פרויקטים בביצוע ו/או בפרויקטב

בביטוחים  ןאת עצמומבטחות  ,לבטחחברות המגזר במסגרת ההסכמים עם הלקוחות מתחייבת 

הלקוח , בהתאם להתחייבותן, נכלל חלק מהמקריםובובפרט בפוליסת ביטוח חבות מוצר, שונים, 

  .או שנכלל בפוליסת הביטוח הרלבנטית סעיף הרחבת שיפוי לטובת הלקוחכמוטב נוסף 

  .הכספיים לדוחות .ד.17 באורהקבוצה, ראו לפרטים בדבר הליכים משפטיים הנוגעים לאחריות 

  הסכמים מהותיים 9.12

רכבת  בחוזה עבור ניהול יועצים בע"מ ("אמן")אמן ארגון מדעי כקבלן משנה של משמשת  שימקוטק 9.12.1

. )"הפרויקט"ישראל בע"מ ("הרכבת") להקמת מערכת כרטוס וגבייה אוטומטית עבור הרכבת (

לאספקת ציוד, התקנת מערכות הכרטוס והגבייה בתחנות הרכבת השונות שימקוטק אחראית 

רות האמורה, כך , הורחבה ההתקש2014במהלך שנת  ולתחזוקתן למשך תקופת ההתקשרות.

שלתכולת העבודה של שימקוטק נוספו גם עבודות בתחום פיתוח תוכנה התומכת בכל המערכות 

, וממועד 2017הפרויקט הושלם ונמסר לרכבת בחודש ספטמבר  המסופקות במסגרת הפרויקט.

  שנתי.-זה, הציוד שנמסר בפרויקט ומערכותיו, נמצאים תחת חוזה תחזוקה ושירות רב
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  איכות הסביבהאנרגיה וות פעיל מגזר 10

אלא אם צוין . 2018הסתיימה באופן מעשי בסוף שנת  ,במסגרת מגזר זההביוגז באירופה פעילות 

תיאור פעילות מגזר האנרגיה ואיכות הסביבה המובא להלן, מתייחס לפעילות המגזר עד אחרת, 

  .31.12.2018וכולל ליום 

איכות הסביבה בארץ ובחו"ל. הפעילות יה ובתחום אנרגאת כל פעילות הקבוצה  מגזר זה מרכז

  כונסה תחת חברת הבת טכנולוגיות סביבה אשר הוקמה לצורך מטרה זו. 

חברות מובילות  ם עם זה מבוסס על ניסיון נצבר, והסכמי מגזרהידע שבשימוש הקבוצה במסגרת 

  בעולם.  

מים שנגרמים על ידי לטיפול בזיהו זה פועלת הקבוצה למתן פתרונות טכנולוגיים מגזרבמסגרת 

ללקוחות , יעוץ פעילות תעשייתית בתחומים של אוויר, מים, שפכים וקרקע. כמו  כן מספקת החברה

ביצוע סקרי  כולל בכל הקשור לעמידה בדרישות הרגולציה בנושאי איכות סביבהבישראל  תעשייתיים

עבודה מול , מפגעיםהערכה לזיהומים בתחומים של קרקע, אוויר ושפכים, הכנת תכניות למזעור 

  .  ותיפעול מערכות לטיהור קרקע ומי תהום איכות הסביבה לקבלת היתרים לפעילותהגנת המשרד ל

במסגרת זו מציעה הקבוצה ליווי של הלקוחות  -מתן פתרונות טכנולוגיים לשפכים תעשייתיים 

  .צות תעשייתיותלרבות טיפול בבו ,, התאמת פתרון טכנולוגי ויישומוהצרכים התעשייתיים באפיון

סקרים במסגרת זו מבצעת הקבוצה  -וביצוע שיקום של קרקעות ומי תהום עריכת סקרי זיהום 

 סקרי הערכת, מדידת גזים המצויים בקרקע, מדידת מזהמים במי התהום, זיהומיםמיפוי היסטוריים, 

  .בישראל מערכות טיפול לשיקום קרקעות ומי תהוםהספקה והפעלה של , סיכונים

במסגרת זו מציעה הקבוצה ליווי של הלקוחות  - טיפול בגזי פליטהסקרי פליטה ו עריכת

, התאמת פתרון הצרכים באיפיוןבביצוע סקרי פליטה וניתוח תוצאותיהם, בישראל התעשייתיים 

כמו כן מספקת  ה התהליכית.ייצור בתעשייטכנולוגי ויישומו. פעילות זו מתייחסת לפליטות ממערכת 

  יטור לפליטות אויר ממתקני תעשייה בארץ.הקבוצה שרותי נ

 בתחום אנרגיה מתחדשתופיתוח  השקעהפעילות  10.1

כמו כן,  עוסק מגזר אנרגיה ואיכות הסביבה בייזום והקמה של פרויקטים של אנרגיה מתחדשת 

 לייצור אנרגיה (חשמל ו/או אנרגיה תרמית ו/או ייצור גז) תוך שימוש בפסולת תעשייתית וחקלאית.

בתחום השקעה ופיתוח של מתקני אנרגיה מתחדשת  המגזר את פעילותוהרחיב  2010 שנתהחל מ 10.1.1

(להלן  בע"מ מימוןאנרגיה חו"ל או לודן בע"מ חו"ל  והקמתם, באמצעות חברות לודן אנרגיה בחו"ל

 .זו: "לודן") 10.1 בפסקהביחד 

בכל חברת  לודןשל ואחזקותיה , שותפיםכאמור, מבוצעת ביחד עם  במתקןבדרך כלל, השקעה  10.1.2

נחתם הסכם לשיתוף פעולה בתחום עם חברה ישראלית,  2016במהלך שנת . הן שונותפרויקט 

. לפרטים בדבר ")החברה הישראלית(להלן: " הפעילה בתחום ההשקעות במיזמי אנרגיה מתחדשת

  . 2016-01-085249, מס' אסמכתא 19.7.2016הסכם שיתוף הפעולה האמור, ראה דוח מיידי מיום 
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השלימה לודן ביחד עם החברה הישראלית שתי סגירות  2017ובמהלך שנת  2016 שנת הישלב 10.1.3

 2018שני הפרויקטים נכנסו במהלך שנת פיננסיות של הסכמי מימון להקמת פרויקטים חדשים. 

, מס' אסמכתא 29.1.2019לעיל וכן בדוח מיידי מיום  2.3לתקופת ההפעלה.  כפי שצוין בפסקה 

בר חתימת הסכם עקרונות מחייב למכירת החזקותיה של החברה בשני , בד2019-01-010503

החברה נמצאת בהליכים למכירת החזקותיה בפרויקטים האמורים. בנוסף, פרויקטי ביוגז בהולנד, 

וכחלק מהליך מכירת החזקות החברה בפרויקטים אלו, הופסקו שירותי התפעול והתחזוקה שניתנו 

   ולנדית של מגזר הפעילות.בפרויקטים הנ"ל על ידי חברה בת ה

כמו כן השלימה לודן במהלך שנה זו הקמה של מתקן נוסף, בו היא מחזיקה בבעלות בחברת   10.1.4

 וותחזוקתתפעול מתקן זה  .הפרויקט ביחד עם שותפים הולנדיים ומתקן זה נכנס לתקופת ההפעלה

של פרויקטים  ותחזוקה תפעולמבוצעים על ידי חברה של לודן, שהוקמה על מנת לשמש כקבלן 

 2.3כפי שצוין בפסקה  מסוג זה וזהו הפרויקט הראשון, שהיא מבצעת תחת הסכם לטווח ארוך.

, בדבר מכירת החזקות 2019-01-014964, מס' אסמכתא 17.2.2019לעיל וכן בדוח מיידי מיום 

במתקן ביוגז נוסף בהולנד, מכרה החברה החזקותיה במתקן פעילות זה, וכן הופסקו שירותי 

  .תפעול והתחזוקה שבוצעו על ידי חברת הבת בהולנדה

לרשת  תבמתקן נמכר תהמיוצרהאנרגיה . או לייצור גזו/לייצור חשמל ו/או חום  מתקניםב מדובר 10.1.5

 שוק ובהשלמה על ידי המדינה לסכום אשר נקבע מראש ףבתעריהמקומית ההפצה (חשמל או גז) 

 CO2 ,של המתקן הינם אנרגיה תרמית תוצרי הלוואי התאם לחקיקה המקומית בכל מדינה).(ב

כמו כן, חלק מהמתקנים גובים תשלום בגין פסולות  ודשנים, אשר אף הם בעלי פוטנציאל למכירה.

 אשר מועברות אליהם כחומרי גלם, המהווה מקור הכנסה נוסף.

תוצרי  ניחומרי הגלם והן כצרכ ישמש הן כספקהמקומיים עשויים ל פיםבחלק מהמיזמים, השות

 ואי הנזכרים לעיל.הלו

קבלת  , כולל אתר מתאים אישור לסובסידיה ממשלתית כאמור כרוך בעיקר בהליך פרויקטפיתוח  10.1.6

או גז /היתרים סביבתיים, היתרים לייצור חשמל ו –היתרים ורישיונות שונים מהרשויות המקומיות 

כל מתקן  מכירתו לרשת המקומית, והיתרים סטטוטוריים. מכאן, שתקופת הפיתוח בקשר עםו

 חודשים. 24-36משלבי התכנון הראשוניים ועד לקבלת היתר הבניה אורכת 

 חודשים. 12-כתקופת ההקמה של כל מתקן בסדר גודל הנזכר לעיל הינה 

המימון לצורך הקמת מתקן כאמור מבוסס על השקעת הון עצמי של השותפים במיזם בשיעור  10.1.7

ן בנקאי בצורה של מימון פרויקטים המושפע מאפשרות גיוס מימומהיקף ההשקעה,  משתנה

  ומהזכאות למענק ממשלתי (ככל שקיימת).

ההפעלה של התחזוקה ואו /עבודות ההקמה ו למיזם כאמור הינו כי לודןתנאי להצטרפותה של  10.1.8

  המתקן יבוצעו על ידי חברות מקבוצת לודן.
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 לקוחות 10.2

 עלה ממנו ההכנסות היקף אשראנרגיה ואיכות סביבה  במגזרלקוח  היה לא 2018-2016 יםבשנ

  .הקבוצה של המאוחד ההכנסות ממחזור 10% של שיעור על

(לקוחות שהמכירות להם עלו  אנרגיה ואיכות הסביבה במגזרמספר לקוחות עיקריים  פירוטלהלן 

 לפי שיוך גיאוגרפי: ")מגזרבלקוח עיקרי (להלן: "הספציפי  במגזרמהמחזור  10%על 

ים מספר לקוחות עיקרי שיוך ענפי

  2018לשנת  מגזרב
מספר לקוחות עיקריים 

 2017לשנת  מגזרב
מספר לקוחות עיקריים 

 2016לשנת  מגזרב

 -- --  -- ישראל

 1 3  1 "לחו

 במגזר, באחוזים מסך ההכנסות אנרגיה ואיכות הסביבה ממגזרהתפלגות הכנסות הקבוצה  להלן

  של לקוחותיה:  גיאוגרפיזה לפי שיוך 

  

  

 

 מידע כספי 10.3

זה, ראו  ממגזראיכות הסביבה, לרבות פרטים בדבר הכנסות הקבוצה  מגזרלמידע כספי בנוגע ל

   זה לעיל. לדוח 6 בפסקההפירוט 

 צבר הזמנות 10.4

(באלפי ש"ח לפי  31.12.2018ליום איכות הסביבה מגזר רטים בדבר צבר ההזמנות של להלן פ

 מועדי אספקה צפויים):

קבוצות 

 שירותים
 1רבעון 
2019 

 2רבעון 
2019 

 3רבעון 
2019 

 4רבעון 
2019 

2020  
  ואילך

 סה"כ

שירותים 

 אחרים
2,360 3602,  3602,  3602,  - 9,440 

Turn-Key 3,579 - - - - 3,579 

,3602 5,939  סה"כ  3602,  3602,  - 13,019 

  

   .סביבה ואיכות אנרגיה רזמג של ההזמנות בצבר מהותי שינוי חל לא, הדוח למועד נכון

אלפי ש"ח.  54,279-, על כ2018זה, לביצוע בשנת  במגזרעמד צבר ההזמנות  31.12.2017ליום  10.5

  .ש"חאלפי  36,923-עמדו על כ 2018בשנת  במגזר זהההכנסות שנרשמו 

הסתכמו  2018-ו 2017 ,2016בשנים  במגזר אנרגיה ואיכות סביבהלקבלני משנה  הקבוצההוצאות  10.6

 הקיטוןבהתאמה. אלפי ש"ח  10,677-וכ אלפי ש"ח 24,162–כ ,אלפי ש"ח 10,926-כ לסך של

 מערבב המתחדשת האנרגיה בתחום פרויקטים לסיום מיוחס 2018 בשנתבשימוש בקבלני משנה 

מיוחס להפסקת הפעילות בתחום האנרגיה  2019טון בצבר ההזמנות לשנת הקי .אירופה

   המתחדשת במערב אירופה.

  
 שיוך ענפי

   מגזרת ב% מההכנסו
  2018בשנת 

   מגזר% מההכנסות ב
 2017בשנת 

   מגזר% מההכנסות ב
 2016בשנת 

 33% 33%  36% ישראל  

 67% 67%  64% "לחו
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  אשראי לקוחות ואשראי ספקים 10.7

 אשראי לקוחות 10.7.1

-לכ 60, בדרך כלל, בין אשראי הנע הסביבה ותיכוא האנרגיה מגזרהקבוצה מעניקה ללקוחותיה ב

הדרך הקבועות בתנאי ההתקשרות).  בנייום ממועד הגשתו של כל חשבון (המוגש בהתאם לא 90

, עמד האשראי הממוצע 2017 ימים. בשנת 109-בפועל על כ, עמד האשראי הממוצע 2018בשנת 

ימים ממועד הגשתו של כל חשבון, על פי אבני הדרך הקבועות בתנאי ההתקשרות.  48-בפועל על כ

לקוחות מגזר הפעילות  כתוצאה מקשיי גביה מול נובע ללקוחות האשראי בימי המשמעותיהגידול 

   .במערב אירופה

  אשראי ספקים 10.7.2

 ימים לעומת 129-ל כשממוצע בפועל  על 2018בשנת עמד  פעילות זה מגזראשראי הספקים ב

הגידול המשמעותי בימי אשראי הספקים מיוחס  .2017ימים בשנת  46-של כאשראי ימי ממוצע 

  מגזר הפעילות במערב אירופה.לעיכובים בתשלומים לספקים לנוכח קשיי הגביה מלקוחות 
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  החברה של הפעילות מגזרימשותפים לכלל  ניםיעני  11

 לקוחות 11.1

ראה  (באחוזים מהמחזור המאוחד ובאלפי ש"ח) 2016-2018בשנים  עיקריים לקוחותעל הכנסות מ לפרטים

 .לדוחות הכספיים 20באור 

 מקרקעין בבעלות הקבוצה 11.2

 :החברה בבעלות אשר מקרקעין נכסי בדבר פרטים להלן

  הגבלות על זכויות  שימוש  שטח (מ"ר)  מיקום

  668  פתח תקוה

171  

  משרדים

  חניות

יום משנים החל  49-זכויות חכירה מהוונות ל
, אשר ניתנות להארכה, על פי 26.10.1994

שנים  49-תנאי מנהל מקרקעי ישראל, ל
  נוספות.
בדבר שעבודים שערכה החברה  לפרטים

 באור הראבקשר עם רכישת הנכס בפ"ת, 
  לדוחות הכספיים. .א.17

  רכוש קבוע אחר 11.3

, שיפורים במושכרלעיל) הכולל ברובו  בטבלה(מלבד המקרקעין המפורטים  לפרטים בדבר רכוש קבוע אחר 

   .הכספיים בדוחות .א.10 באור ראה, ציוד מחשב, תוכנות וציוד משרדי

  משרדים בשימוש הקבוצה 11.4

, לעיל 11.2בפסקה הקבוצה במשרדים שבבעלותה, כמפורט  , מלבד השימוש שעושהפרסום דוח זהלמועד 

 העיקרייםואחסנה בישראל ובחו"ל. לפרטים בדבר שטחי המשרדים  שוכרת הקבוצה שטחי משרדים

   .הכספיים לדוחות 1.ה.17 באור ראהעבור חברות הקבוצה,  המושכרים

  מבנה ארגוני והון אנושי 11.5

 : דוח זהפרסום , כפי שהינו נכון למועד צהלהלן תרשים סכמטי של המבנה הארגוני של הקבו 11.5.1

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 פיםמכ"לים משות

  
  פיתוח עיסקי

 

  
יועץ משפטי 

 ומזכיר החברה

 

 משאבי אוש
  

כספים ויהול 
 סיכוים

מגזר פעילות 
 תוכה ובקרה 

מגזר פעילות 
   הדסה

מגזר פעילות 
ארגיה ואיכות 

 סביבה
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ה"ה יהודה שריד, מנכ"ל משותף, וארנון אהרון, מנכ"ל משותף, אחראים לניהולה השוטף של 

  החברה, ובנוסף על הפיתוח העסקי של פעילות הקבוצה, כח האדם של הקבוצה והשיווק. 

ון אהרון הינם אנשי מפתח, אשר הפסקת עבודתם עלולה להערכת החברה ה"ה יהודה שריד וארנ

ראו אף כי להערכת החברה, לחברה אין תלות בהם, לירידה בהכנסות הקבוצה, בעתיד להביא 

  להלן. 11.15.2פסקה 

על בסיס משכורת חודשית או  , מועסקים על פי תנאי העסקה אישייםבישראל עובדי הקבוצהכל  11.5.2

רדן קונטרול טק מוחלים תנאי הסכם העבודה הקיבוצי בענף על עובדי אבנוסף, . חיוב חודשי

לא  1יחסי העבודה בקבוצה תקינים, ומאז התאגדותה של החברה. החשמל, מתכת ואלקטרוניקה

  היו בחברה סכסוכי עבודה, השבתות או עיצומים אחרים. 

שמעותי יצוין, כי מספר העובדים המועסקים בקבוצה עשוי להשתנות כתוצאה ישירה של שינוי מ

ים בשלבי הביצוע השונים אותם פרויקטלאורך זמן בעומס העבודה. עומס העבודה נגזר מהיקפי ה

החברה נוהגת להעסיק מעת לעת קבלני משנה חיצוניים אשר מאפשרים לה  מבצעת הקבוצה.

  גמישות תעסוקתית מספקת על מנת לענות על צרכי השוק המשתנים,

  :31.12.2018ת גאוגרפית נכון ליום לפי התפלגו להלן מצבת עובדי הקבוצה

  "כסה  מועסקים  
    מטה  מקצועי  

  589  72  514  ישראל

  94  9  85  מזרח אירופה

  581  26  555  מערב אירופה

 1,264 107 1,154  סה"כ

  
  :31.12.2017  ליום נכון גאוגרפית התפלגות לפי *מצבת עובדי הקבוצה להלן

  "כסה  מועסקים  

    מטה  מקצועי  

   562    89    473   ישראל

   95    15    80   מזרח אירופה

   667    36    631   מערב אירופה

  1,324  140 1,184  סה"כ

  מוצגים מחדש  2017*נתוני          

במצבת כח האדם בישראל נובע בעיקר מלודן הנדסה ישראל אשר הגדילה את  2018הגידול בשנת 

יקטים גדולים חדשים. במקביל מתבצעים כל מחזור הכנסותיה בשנה זו וכן נערכה לקראת שני פרו

  העת מהלכי התייעלות וצמצום כח האדם במטה החברות.

מאידך במצבת העובדים במערב אירופה קיים קיטון משמעותי בכח האדם בשל סיום פרויקטים 

  ומהלכי התייעלות שנדרשה החברה לעשות.

  

                                                 
חברות שההחזקות בהן נרכשו על ידי החברה, ומאז ייסודן של חברות בקבוצה שנוסדו על ידי החברה או רכישת החזקות החברה ב   1

  לפי העניין.
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 : במועד דוח זה ת, כפי שהינם בתוקףצה לפי תפקידים ולפי תחומי פעילולהלן התפלגות עובדי הקבו 11.5.3

  : 831.12.201ליום 

 מגזר תפקיד
 הנדסהה

תוכנה  מגזר

 ובקרה
 איכות מגזר

 הסביבה
 סה"כ

 195 6  44 145 מנהלים

  962  24  130  808  אדם מקצועי כח

 107 3  27 77 מנהלה

 1,264 33  201  1,030 סה"כ

    

  :*.720131.12ליום 

 מגזר תפקיד
 הנדסהה

תוכנה מגזר 

 בקרהו
איכות מגזר 

 הסביבה
 סה"כ

 134 6  47 81 מנהלים

  1,050  25  105  920  כח אדם מקצועי

 140 5  35 100 מנהלה

 1,324 36  187 1,101 סה"כ

  מוצגים מחדש 2017*נתוני 

הגידול במצבת המנהלים במגזר ההנדסה מיוחס לגידול בהיקפי הפעילות של מגזר ההנדסה 

, כאשר אנשי מטה בכירים 2018לעומת נתוני שנת  2017תוני שנת בישראל, וכן לשינוי במיון של נ

  .2018והועברו לסעיף מנהלים בשנת  2017נכללו בסעיף מנהלה בשנת 

לקיטון בכח האדם במערב אירופה, כפי הקיטון במצבת כח האדם המקצועי במגזר ההנדסה מיוחס 

  שצוין לעיל.

ה מיוחס לשינוי בתמהיל ההתקשרויות, הגידול במצבת כח האדם המקצועי במגזר תוכנה ובקר

אדם מקצועי לצורך עמידה -כאשר נרשם גידול בהסכמי השירות והתחזוקה, שהצריך גיוס כח

, וכן כתוצאה מגיוס כח אדם ייעודי לצורך מאמצי בהתחייבויות החוזיות כלפי לקוחות מגזר הפעילות

  .פיתוח תוכנה

 ותלדוח 16 באור ראהבוצה בארץ ובחו"ל, לפרטים בדבר התחייבויות בשל הטבות לעובדי הק 11.5.4

 .יםהכספי

לחלק מחברות הקבוצה אין עובדים משלהן ופעילותן מתבצעת באמצעות עובדי החברה, וזאת כנגד  11.5.5

  תשלום עבור שירותי הנדסה ודמי ניהול לחברה. 

הנהלת בעלי עניין, לפי החלטת נושאי משרה והחברה מחלקת מעת לעת מענקים לעובדים, לרבות  11.5.6

ו/או  התגמולגם לאחר קבלת אישור ועדת  -בעלי עניין נושאי משרה או ברה (ובמקרה של הח

, ובהתאם לתוכנית התגמול שאומצה ואושרה על ידי האסיפה הכללית, לפי הצורךהדירקטוריון ו/או 

  , בדרך כלל, מהתוצאות העסקיות של החברה.המושפעת), האסיפה הכללית של בעלי המניות
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עובדים בכירים (לרבות מנכ"לים של חברות בנות בקבוצה ומנהלים נוספים) למענקים, בנוסף, זכאים 

  . , בהתאם לתוכנית התגמול הנזכרת לעילבכפוף לעמידה ביעדי רווחיות של החברות הבנות

הפעילות  מגזרל פי הצרכים המקצועיים הרלבנטייםל בנפרד ע פעילות מגזרההדרכה מתבצעת בכל  11.5.7

ות בעיקר באמצעות הדרכה והשתלמויות מבוצע קצועיות מכל בעל תפקיד.המ הדרישותולפי רמת 

 חיצוניים (ימי עיון וקורסים). באמצעות גורמיםעל ידי מומחים חיצוניים, וכן או הדרכה פנים ארגונית 

תכנית הדרכה כלל ארגונית תיושם  תקציב ההדרכה וההשתלמויות נקבע בכל תחום פעילות בנפרד.

  וחדים. רק לגבי נושאים מי

   העניןתנאי העסקה של נושאי משרה מקרב בעלי  11.6

  בחברהענין בעלי המנכ"לים המשותפים, שהינם תנאי העסקת  11.6.1

 של משותפים"לים כמנכ המכהנים, אהרון ארנוןושריד  פרטים בקשר עם העסקת ה"ה יהודהל

  .הכספיים לדוחות .א.29 באור ראה, לחברה ניהול שירותי ומעניקים, החברה

לפרק "פרטים נוספים"  21מים בתקופת הדוח לנושאי משרה בכירה בחברה ראו תקנה בדבר תשלו

  המצורף לדוח זה.

  ביטוח, פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה 11.6.2

שבתוקף בתאריך הדוח,  ביטוח, פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרההסדרי פרטים בקשר עם ל

  פרטים נוספים על התאגיד. – .א. בפרק ד'29ראה הפירוט הניתן בקשר עם תקנה 

 תגמול מדיניות 11.6.3

"תכנית החברה אימצה תכנית מדיניות תגמול המוחלת על נושאי המשרה הבכירים בחברה (להלן: 

). תכנית התגמול נדונה ואושרה בועדת התגמול של דירקטוריון החברה ובדירקטוריון התגמול"

אישרה אסיפת  6.10.2016ביום  .החברה, והובאה לאישורה של אסיפת בעלי המניות של החברה

בעלי המניות של החברה את עדכון מדיניות התגמול בהתאם להוראות החוק, וזאת לאחר שהתכנית 

  עודכנה ואושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. 

, אוגוסטב 25בדבר כינוס אסיפה מיום  מיידילדוח  בנספח  ראהלפרטים בדבר תכנית התגמול, 

  . 110677-01-2016כתא מס' , אסמ6201

   מימון ואשראיהון חוזר,  11.7

  להלן פרטים אודות ההון החוזר (אלפי ש"ח):

הסכום שנכלל בדוחות   

  הכספיים
התאמות (לתקופה של 

  שנים עשר חודשים)
  סך הכל

  293,256  ----  293,256  נכסים שוטפים

  243,216  ----  243,216  התחייבויות שוטפות

עודף הנכסים 

ל השוטפים ע
  ההתחייבויות השוטפות

50,040  
  

  

----  50,040  
  

  לעיל.  9.11לפרטים בנוגע להון החוזר במגזר פעילות תוכנה ובקרה, ראה פסקה 
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 KHלמעט  -"הקבוצהלהלן פירוט בקשר עם המימון והאשראי שנלקח על ידי חברות הקבוצה, (בפסקה זו "

  ):והחברות בהחזקתן בלגיה KH -הולנד ו

 לוותה הקבוצה הלוואות לזמן ארוך עצמי. בנוסףה ונהפעילותה, בעיקר מה הקבוצה מממנת את 11.7.1

  למימון רכישת נכסי מקרקעין.

 לדוחות 12 באור ראה(באלפי ש"ח),  831.12.201ליום  הקבוצה פירוט מצבת האשראי שלל

  .הכספיים

 42.3 -כשל להוצאת ערבויות כספיות בסכום כולל  בישראללקבוצה מסגרות שסוכמו עם בנקים 

   ש"ח. מליון

אירו  מליון 6-כקיימת מסגרת אשראי בהיקף אשר אינו עולה בדרך כלל על  הולנד KH-בנוסף, ל

מסגרת אשראי בהיקף  רומניה ללודן. )ניתנת לניצול לשם הוצאת ערבויות אירו ליוןימ 2.5וכה (מת

  .ערבויות הוצאת לשם לניצול הניתנת אירו ליוןמ 1.5של 

ים בביצוע במזרח אירופה ניתנו לחברות הקבוצה מסגרות להוצאת ערבויות כן, בגין פרויקט כמו

  .ש"ח מליון 2.1-בהיקף של כעומדות  31.12.2018 אשר נכון ליום

פעילות במגזר ואות חברת בת לפרטים בדבר הלו – הלוואות חברת בת למימון פרויקט עבור לקוח 11.7.2

  לדוחות הכספיים. )2(9באור  ראה פרויקט עבור לקוח,שנטלו לצורכי מימון התכנה והבקרה, 

המעניקים לחברה מסגרות התחייבה החברה כלפי בנקים לפרטים בדבר התניות פיננסיות בהן 

  לדוחות הכספיים. .ג.17באור  ראהאשראי, 

   .הכספיים לדוחות )5. (ג 17 באור ראהלפרטים בדבר ההתניות הפיננסיות כלפי מחזיקי האג"ח, 

 שירותים לה המעניקכלפי בנק  שימקוטק בתת ההתחייבה חברנסיות בהן לפרטים בדבר התניות פינ

 לדוחות הכספיים. )2.ג.(17באור  ראה, בנקאיים

לפרטים בדבר אשראי הספקים שמקבלת הקבוצה ואשראי הלקוחות שהיא מעניקה, ראו פסקאות 

  לעיל. 10.7 – ו 9.11 , 8.10

 )1(.א.17 באורראו רכישת נכסי מקרקעין,  לפרטים בדבר בטחונות, אשר העמידה הקבוצה בקשר עם

  .הכספיים לדוחות

בערבויות חברת אם (חלקן ערבויות בנקאיות שנתנו מתוך מסגרת הערבויות של החברה ערבה  11.7.3

קיום התחייבויותיהן של חברות בנות בקבוצה כלפי לקוחות, וכן להבטחת פירעון להבטחת הקבוצה) 

גורמי מימון שאינם בנקאיים. בנוסף, ערבה החברה התחייבויותיהן של חברות הקבוצה כלפי 

כערבות חברת אם לקיום התחייבויותיהן של מספר חברות בנות כלפי גורמי מימון בנקאיים, 

  המעניקים אשראי לחברות הבנות בקבוצה.

(ערבות  אלפי אירו 1,500של  רבימ בהיקף, להבטחת קו אשראי רומניה לאומי לבנק ערבה החברה 11.7.4

אלפי אירו מתוך  195-כ של סך מנצלת רומניה לודן, אלפי אירו) 1,050לסך של  החברה מוגבלת

  . הכספיים לדוחות .ג.8 באורבדבר ההחזקות בלודן רומניה ראו  לפרטיםמסגרת האשראי האמורה. 
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עמדה יתרת הערבויות הבנקאיות שהוצאו עבור קבוצת לודן כערבויות לביצוע  31.12.2018ליום  11.7.5

של למכרזים, על סך ערבויות כנגד קבלת מקדמה ו/או כערבויות במסגרת הצעות התחייבויות ו/או כ

 ש"ח.  מליוני 15.7-כ

ש"ח באמצעות הנפקת  50,000,000-, השלימה החברה גיוס בסך של כ2015בפברואר,  26ביום  11.7.6

(מס' אסמכתא  2015בפברואר,  24אג"ח שאינן המירות, על פי דוח הצעת מדף שפורסם ביום 

 2015בפברואר,  26). לפרטים בדבר תוצאות ההנפקה, ראה דוח מיידי מיום 2015-01-037789

  ).2015-01-039208בדבר הודעת המציע על תוצאות ההנפקה (מס' אסמכתא 

אודותיה. לפרטים בדבר דוח הדירוג במסגרת הליך הנפקת האג"ח פרסמה החברה דוח דירוג 

העדכון  .)2015-01-029872כתא סממס' א( 2015לפברואר,  11האמור ראה דוח מיידי מיום 

  .)2019-01-012484תא כ(מס' אסמ 2019 ואר,פברל 12 האחרון לדוח הדירוג האמור פורסם ביום

  קבוצת לודן הולנד מימון 11.7.7

 מליון 35.9-כעל סך של  עמד  31.12.2018הולנד, ליום  KHההון של לודן הולנד, חברת האם של 

  .הכספיים לדוחות )2( .א17 באור ראהשל לודן הולנד, בדבר מימון פעילותה  לפרטים"ח. ש

  לודן רומניה מימון 11.7.8

מממנת  לודן רומניה. ש"ח מיליון 2.3-כ שלעמד על סך   31.12.2018 ההון של לודן רומניה, ליום

פעילותה ממקורותיה העצמאיים, ובאמצעות מסגרת אשראי מבנק לאומי רומניה, המובטחת בחלקה 

  לעיל. 11.7.4בסעיף בערבות החברה, כאמור 

   מס 11.8

 .הכספיים לדוחות 26 באור ראהולקבוצה, לפרטים בדבר היבטי המיסוי הנוגעים לחברה 

  , מגבלות ופיקוחאיכות הסביבהדיני  11.9

ים מסוימים המבוצעים על ידי הקבוצה עבור לקוחותיה, מחייבים פרויקטככלל, רכיבים שונים ב

  בה החלים על הלקוחות.התייחסות לנושאים הקשורים לדיני איכות הסבי

במסגרת ההסכמים עם הלקוחות (לרבות בהסכמים עם לקוחות מהותיים), לעיתים מתחייבת 

הקבוצה לקיים הוראות הנוגעות לשמירה על איכות הסביבה, בנוסף להוראות החלות מכח כל דין. 

ויותיה הקבוצה מתחייבת לשפות את הלקוחות בגין כל נזק שייגרם ללקוח עקב הפרה של התחייב

  כאמור.

ים שונים (במתכונת זו או אחרת), פרויקטבנוסף, חשופה הקבוצה לטענה, כי עקב אחריותה לביצוע 

  היא אחראית גם כי קבלני המשנה ו/או מי מטעמם יקיימו את הוראות הדין הנוגעות לאיכות הסביבה. 

לעמוד במסגרת  הקבוצה לומדת את דיני איכות הסביבה הרלבנטיים לביצוע כל פרויקט על מנת

  הדינים. 

לא קיימות טענות או דרישות כלשהן כנגד חברות הקבוצה בקשר עם הפרת דיני  דוח זהנכון למועד 

   .למיטב ידיעת החברה אין לקבוצה חשיפה מהותית בגין הפרת דיני איכות הסביבה. איכות הסביבה
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  מגבלות ופיקוח

קנים (או הגופים הרלבנטיים בחו"ל) למערכות לן פרטים בדבר האישורים שניתנו על ידי מכון התלה

   2ניהול האיכות של החברה ושל החברות הבנות.

  3בתוקף עד  תקן    סניף/חברה בת
  2020 ספטמבר ISO 9001 : 2015"י ת    עומר - דרוםסניף 

  2021 מברנוב  ISO 9001 : 2015 "ית    נעםיק -סניף צפון 

  2019 אפריל ISO 9001 :  2015 "ית    שימקוטק

  2021מבר דצ  ISO 9001 :  2015 "ית    "תלמ

KH הולנד    ISO 9001:2015  2020אוגוסט 

  ISO 9001:2015   רומניה לודן

ISO 14001:2015  

BS OHSAS 18001:2007 

   2020 מברנוב

  2020 נובמבר

 2020 נובמבר

 .בהולנד, בבלגיה וברומניה בישראל, הדין בדרישותהחברה, הקבוצה עומדת  ידיעתלמיטב 

 סכמים מהותייםה 11.10

  להלן יפורטו הסכמים בהם התקשרה החברה (לרבות חברות בנות), העשויים להיחשב מהותיים: 

התקשרות בין שימקוטק ואמן ארגון מדעי ניהול יועצים בע"מ ("אמן") על פיה משמשת שימקוטק  11.10.1

תחזוקה של לרכישה ובמכרז שפרסמה רכבת ישראל ("הרכבת") כקבלן משנה של אמן, אשר זכתה 

  .לעיל 9.12.1 בפסקהכמפורט , של הרכבתמערכת כרטוס חכם (ללא מגע) 

  הליכים משפטיים 11.11

הליכים המשפטיים שהחברה ו/או החברות הבנות הינן צד להם, ואשר סכומי ה בדבר פירוטל

  .הכספיים לדוחות .ד.17 באור ראה, מיליון ש"ח 2.5 -מ גבוהיםהתביעה הנומינליים בהם 

  ביטוח 11.12

.א. בפרק 29הפירוט הניתן בקשר עם תקנה ראו ם בדבר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, לפרטי

  .פרטים נוספים על התאגיד –ד' 

הקבוצה אינה מצויה במצב , ח זהדונכון למועד להערכת הנהלת החברה, ובהתבסס על ניסיון העבר, 

  א עומדת בתנאי הפוליסות שלה.ביטוח, והי-של תת

  .הכספיים לדוחות .ד.17 באורראו נמסרו לטיפול מבטחים, לפרטים בדבר הליכים ש

   

                                                 
הכוונה לנהלי העבודה ולדפוסי הפעולה של החברה במגעיה עם לקוחות ולקוחות פוטנציאליים ולרבות נהלי עבודה ודפוסי פעולה במהלך    2

 קטים.ועם של פרויביצ
 "ל)בחו הרלבנטיים הגופים(או בדיקות אותן מבצע מכון התקנים חידושם של האישורים בעתיד מותנה בהמשך עמידה בקריטריונים על פי    3

הינן בהיקף שאינו מהותי או בתקנים הבינלאומיים, לפי העניין, מעת לעת. ההוצאות הכרוכות בהערכות להמשך עמידה בתקן הישראלי 
  לתוצאות העסקיות של החברה.
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   יעדים ואסטרטגיה 11.13

על רקע מעמדה המבוסס בקרב חברות התעשייה בארץ המשמשות כעוגן לפעילות הקבוצה, מפנה 

, הן דרך חברות מוחזקות והן מתוך שיתופי חו"לנוכחותה בהעמקת ההתפתחות בהקבוצה את כווני 

  .מיות אשר איתן יש נסיון ביצוע מוכח מהעברפעולה עם חברות בין לאו

בסיס הפעילות הינו באמצעות אחזקות בחברות הנדסה במדינות שונות תוך יצירת יתרון יחסי 

בעזרת ידע וטכנולוגיה העומדים לרשות הקבוצה. כמו כן מציבה הקבוצה כיעד את הביצוע של חלק 

 B.O.Oהשתתפות בפרויקטים בשיטת  בנוסף, בוחנת הקבוצה .Turn-Keyמהפעילות במתכונת של 

)Build Operate Ownו (- B.O.T )Build Operate Transfer(  כיזם, ובלבד שחברות הקבוצה

, יבצעו חלקים מהפרויקטים, תוך התחשבות בסיכונים והחשיפות האופייניים לפרויקטים מסוג זה

שאביה ולא באמצעות ובכפוף ליכולת החברה לממן את השקעת ההון העצמי בפרויקטים אלו במ

   .גיוס הון זר

  הביזור הגיאוגרפי מקטין את תלות הקבוצה במשק זה או אחר. 

  הקבוצה בתהליך מימוש האסטרטגיה מפורטים להלן: תקטוהטקטיים בהם נהצעדים 

בתחומי התעשייה השונים בארץ ובעולם מתמקדות הרשויות לאיכות הסביבה בקביעת   ]א[

עשוי בתחומים אלה , ולפיכך היקף הפעילות ליטות והזיהומיםתקנים מחמירים לכל סוגי הפ

ים פרויקטלקבלת  הקבוצהלגדול, והתמחות בתחום זה עשויה לשפר את פוטנציאל 

י לפעילות הקבוצה וחוג לקוחותיה. טנרגיכס. הקבוצה זיהתה את התחום האמור לטיפולה

רו הפעילויות הקיימות , אליה הועבסביבה טכנולוגיותאת חברת הבת  הקבוצהלפיכך יסדה 

חברה ישראלית הפעילה בתחום רכישת הקבוצה השלימה  2016במהלך שנת בתחום. 

ביצוע סקרי פליטות אויר וזיהומי קרקע, כחלק ממימוש אסטרטגיית הקבוצה בתחום איכות 

בקשר עם חברות בינלאומיות בעלות טכנולוגיות לטיפול כמו כן עומדת הקבוצה הסביבה. 

איכות הסביבה, לרבות זיהומי קרקע, שפכים, פליטות אויר וטיהור מים. באופן  במגוון בעיות

בעיית איכות  מימדיכזה מתאפשר לקבוצה להציע ללקוחותיה מגוון שירותים, לרבות הגדרת 

ועד לתכנון ואספקה של מתקנים לסילוק  )Pilot( הסביבה, דרך הקמת מתקני הדגמה

הקבוצה לרכוש טכנולוגיות בתחום איכות הסביבה, , בכוונת יצוין כי בהקשר זהמפגעים. 

אין וודאות כי  ים.פרויקטלהרחיב את בסיס הידע שלה ולשקול להיכנס להחזקות הוניות ב

 ,הקבוצה תצליח לנצל את הפוטנציאל האמור ו/או לנצל אותו בהתאם להערכות החברה

או ו/ה בידה לאתר בידה ידע מספק ו/או ספציפי לתחום ו/או היה ולא יעליה היה ולא יה

. מובהר, כי ניצול הפוטנציאל כאמור מותנה, בין היתר, במידת לרכוש טכנולוגיה בתחום

אכיפת התקנים המחמירים על ידי הרשויות ובגיבוש הסכמות מסחריות בין הקבוצה ובין 

(להלן:  הלקוחות הפוטנציאלים ו/או חברות בינלאומיות בעלות טכנולוגיות מתאימות

     .ר לאיכות הסביבה")"התנאים בקש
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תחום התוכנה ולהרחבת ה הכללית של משרדיה לשיווק שהקבוצה פועלת, על בסיס הפרי  ]ב[

בהקשר לכך הוקמה חברת הבת  .ובישראל באירופה והבקרה לחוג הלקוחות הפוטנציאלי

במסגרת מימוש האסטרטגיה האמורה,  טק המאחדת תחתיה את הניסיון בתחום.-לודן

אין וודאות, כי את השליטה בארדן קונטרול טק.  2015אשית שנת טק בר-רכשה לודן

הקבוצה תצליח בשיווק הפעילות כאמור והיא מותנה בניהול נכון של השיווק כמו גם 

, באיתור בגיבוש הסכמות מסחריות בין הקבוצה ובין לקוחותיה הפוטנציאלים

על (דבר הנעשה  הזדמנויות עסקיות להשקעות לקוחות פוטנציאליים בתוכנות ובציוד

שגודלו אינו ברור ) ובכך שהיא תצליח לחדור לשוק זה, ידי הלקוחות אחת למספר שנים

   .(להלן: "התנאים בקשר לתוכנה ובקרה") דיו

הציבה לעצמה כיעד, הגדלת היקף  החברה החברה פועלת לבסס את מעמדה באירופה.  [ג]

  .Turn Key מתכונתבביצוע פרויקטים 

הפעילות שלה, במגזרי הקבוצה להרחבת פעילותה פועלת  יה,עדיאת על מנת להשיג 

ואחרים המזוהים על ידי החברה  על ידי העמקת פעילותה באיזורי הפעילות הקיימיםבעיקר 

  .כבעלי פוטנציאל התואם את אסטרטגיית ההתרחבות של החברה

שיווק הרחבת פעילותה לשוק הסיני, אשר בו רואה החברה פוטנציאל לבוחנת החברה   [ד]

יכולותיה בשלושת מגזרי הפעילות של החברה. במגזר פעילות ההנדסה, החברה צופה 

שלהן  אפשרות של ליווי חברות תעשייתיות, ישראליות וזרות, המעתיקות את מרכזי הייצור

ישום טכנולוגיות וסחר בציוד ומערכות מיוצרות בסין לשימוש בפרויקטים בהם י, לסין

  .לקוחותיהאצל  מבוצעיםהחברה או מעורבת 

חדירה לשוק הסיני. הצלחת אין וודאות, כי הקבוצה תצליח בשיווק הפעילות כאמור ו  

החברה מותנית ביציבות השוק בסין, ביכולות של גורמים מקומיים להשקיע בשיפור 

מתקנים תעשייתיים ובטכנולוגיות מערביות, במגבלות רגולציה מקומית וביכולתה של 

י מחייב עם גורם מקומי אשר באפשרותו ליישם את מדיניות הקבוצה לבסס קשר מסחר

  החברה ומטרותיה העסקיות.

מידע הצופה  ןהינ לעיל וז 11.13בפסקה  ותהמפורט הערכות החברהלמען הסר ספק מובהר, כי 

פני עתיד ואין וודאות כי מידע כאמור יתממש ו/או מה תהיה השפעתו על תוצאות הקבוצה 

אלו עשויות להשתנות אם יחולו שינויים בתנאים בקשר להרחבת הערכות  במידה ויתממש.

  .בתנאים בקשר לתוכנה ובקרה, לפי הענייןוהיקף הפעילות, בתנאים בקשר לאיכות הסביבה 
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 מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים 11.14

  אירופה.חו"ל, בעיקר בהקבוצה מעניקה את שירותיה כאמור לעיל בישראל וב

  גבי מגזרים גיאוגרפיים בהם פועלת הקבוצה (באלפי ש"ח):להלן מידע כספי נוסף ל

 סך נכסים הכנסות מחיצוניים מגזר גיאוגרפי

  2018  2017 2016 2018  2017 2016 
 238,229 240,925   230,242 279,968 264,519  271,222 ישראל

 95,809 115,157   110,956 282,811 292,149  285,596 מערב אירופה

 17,595 12,652   10,912 19,020 20,502  22,133 מזרח אירופה

 351,633 368,734   352,110 581,799 577,170  578,951 סה"כ

גיאוגרפי הבסיס להקצאת הנכסים וההכנסות לכל מגזר י בהקשר לנתונים בטבלה דלעיל, יצוין, כ

  הוא מיקומו של הלקוח הסופי (מקור ההכנסה).

  אירו וש"ח, כמפורט בטבלה להלן:הכנסות החברה מופקות בעיקר במטבעות 

  אחר  "חש  אירו  מטבע

  4%  47%  49%  הכנסה שיעור

ובמזרח  יובהר כי שיעור ההכנסה במטבע אירו כולל גם הכנסות מפרויקטים המבוצעים בישראל

  צמוד לאירו.או במטבע מקומי, , בהם התמורה קבועה באירו, ומשולמת בש"ח אירופה

 באור, ראו ות בחו"ל הינה בעיקר החשיפה המטבעיתהחשיפה לסיכונים הנובעת מהפעיל

 להלן. 11.15.8ים ברגולציה, ראו פסקה י, וחשיפה לשינויים עתידלדוחות הכספיים )1)(א)(3.א.(19

לאור המפורט בבאור הנוגע לסיכוני החשיפה המטבעית, והאמצעים בהם נוקטת החברה לצמצום 

 החשיפה מפני סבירים הגנה באמצעי תנוקט הינה כי סבורה, כמובהר שם, החברה החשיפה

  .המטבעית

הפעילות של מגזר בהיקפי  גידוללבהכנסות מפעילות הקבוצה בישראל מיוחס בעיקרו  גידולה

   ההנדסה.

הקמת פרויקטי של פעילות צמצום הל מיוחסאירופה  ברעבהכנסות מפעילות הקבוצה במ קיטוןה

  .ביוגז

  .מגידול בהיקפי הפעילות ברומניה נובע רופהאי מזרחב הקבוצה מפעילות בהכנסות הגידול

 לעיל 8ראו פסקה , Turn-Key -ה הקבוצה בפרויקטים במתכונת לפרטים נוספים בדבר פעילות

במתכונת של  בהתקשרויותלפרטים נוספים בדבר הסיכון הכרוך  בפרט. לעיל 8.1.2בכלל ופסקה 

Turn-Key להלן. 11.15.3, ראו גם פסקה  

  גורמי סיכון11.15

הערכת דירקטוריון החברה, עם גורמי הסיכון העיקריים בפעילותה של קבוצת לודן, נמנים  למיטב

  ים הבאים:גורמה

, בישראל ובחו"ל, במדינות בהן פועלת הכנסות הקבוצה ורווחיה תלויים בהיקף ההשקעות הכללי 11.15.1

 ,מיהזיקוק נפט, פטרוכימיה, מחצבים, כי -ובפרט בתחום התעשייה התהליכית (הכוללת  הקבוצה

והם עשויים להיפגע מירידה בהיקף השקעות  ובתחום האנרגיה והגז הטבעי, פרמצבטיקה ודומיהן)

  לגרום לפגיעה בהכנסות הקבוצה ורווחיה.  יםעלול קבמשצמצום הפעילות ו/או ההאטה אלה. 

  יכולים אף הם להוות גורם להאטת ההשקעות.השינויים בשווקים הפיננסים השונים 
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עלולה על מספר אנשי מפתח אשר הפסקת עבודתם  הקבוצההנדסה, נשענת  מעצם היותה חברת 11.15.2

לחברה אין תלות בהם להערכת החברה, , אולם לירידה בהכנסות הקבוצה וברווחיהבעתיד להביא 

  .בפעילות הקבוצה) ת(קרי: סיום כהונתם לא יביא לירידה מהותית מיידי

  מנכ"ל משותף. ,וארנון אהרוןעם אנשי המפתח נמנים ה"ה יהודה שריד, מנכ"ל משותף 

כל בחובו סיכונים גבוהים יותר מאשר מתן  עשוי לטמון, Turn-Keyביצוע עבודות במתכונת של  11.15.3

ים אלה כוללים, בנוסף לשירותי הנתר"ה, פרויקטיתר השירותים שקבוצת לודן מספקת ללקוחותיה. 

בי שירותי הנתר"ה, גם אספקת ציוד ועבודות הקמת מפעל. להערכה לא נכונה של אחד ממרכי

בכלל  8הקבוצה, ראו גם פסקה עשויות להיות השלכות משמעותיות על  ,עלות הציוד או ההקמה

ים מסוג זה לא תמיד ניתן להתקשר עם ספקי הציוד פרויקטיצוין כי ב עודלעיל. , בפרט 8.1.2 -ו

 והה יותר.בתנאים "גב אל גב" להתקשרות מול הלקוח. במקרים כאלו קיימת לקבוצה חשיפה גב

, מופיעות (לרבות לקוחות מהותיים)בדרך כלל, בהתקשרויות של הקבוצה עם מזמיני העבודות  11.15.4

הוראות על פיהן המזמין רשאי, בהתראה כלשהי, להפסיק את ביצוע העבודה. אף כי במקרה של 

 .הפסקת עבודה, משלם המזמין לקבוצה, בדרך כלל, את התמורה המגיעה לה עד למועד ההפסקה

ה של עבודה בהיקף גדול עשויה להביא לעלויות נלוות עליהן לא מקבלת הקבוצה, בדרך הפסק

במקרים של הפסקת העבודה כאמור, על פי רוב הקבוצה אינה זכאית לתשלום כלל, פיצוי כלשהו. 

     בגין אובדן רווח עתידי, אלא לתשלומים בגין עבודות שבוצעו בלבד.

ת הלקוחות בהתאם לפרמטרי סיכון. עד כה לא בטחה בוחנת את נחיצות ביטוח חובוהקבוצה  11.15.5

, חשופה החברה לאפשרות כךשלה בביטוח אשראי. כיוצא בהנוכחיים את חובות הלקוחות החברה 

שלקוחות לא יעמדו בהתחייבויותיהם כלפיה. בדוחות הכספיים של החברה נערכות הפרשות 

  שות אלו תהיינה מספקות.לחובות מסופקים ולחובות אבודים, אולם אין וודאות כי הפר

 במטבעות מפעילות הנובעת הקבוצה חברות שללפרטים בדבר החשיפה  –חשיפה מטבעית  11.15.6

  .הכספיים לדוחות )1)(א)(3.א.(19 באור ראו, שונים

בכל הקשור למימוש ההסכם איתו, מי מהלקוחות המהותיים של הקבוצה כל מחלוקת עם  -לקוחות  11.15.7

ו/או בעיות רגולטוריות ו/או פוליטיות, עלולים לפגוע בהיקף כמו גם קשיים פיננסיים של הלקוח 

ות תשלומי הלקוח לקבוצה ו/או בעיתוי התשלומים. הקבוצה לא ביצעה הגנה על ההכנסות מלקוח

  במסגרת ביטוח אשראי כלשהו. מהותיים

לות שינויים ברגולציה בחו"ל, לרבות שינוי בחקיקה ו/או בתקינה ו/או הטלת מגב -חשיפה לדין זר  11.15.8

על יבוא ו/או על יצוא, עלולים להשפיע לרעה על ההתקשרויות בין הקבוצה ובין מי מלקוחותיה 

בחו"ל, בכל הקשור להסדרי תשלומים בגין עבודות שבוצעו ו/או בכל הקשור להיבטי המס הקשורים 

 בתשלומים אלה.

לנדי. בהתאם עם לקוחות, ספקים ועם עובדים כפופות לדין ההו הולנד KHבנוסף, התקשרויות 

להוראות הדין ההולנדי, החברה מוגבלת באופן הפסקת התקשרותה עם עובדים. שינויי רגולציה 

בכלל,  הקבוצה, ואת הולנד KHבהולנד בכל הקשור להתקשרויות מעין אלה עלולים לחשוף את 

  להתחייבויות ו/או להוצאות בלתי צפויות.
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משפטיות ולאיומים בתביעות משפטיות,  הקבוצה חשופה לתביעות -חשיפה לתביעות משפטיות  11.15.9

הנובעים מעצם אחריותה המקצועית ו/או מפעולותיה השוטפות. לפרטים בדבר הליכים משפטיים 

  .הכספיים לדוחות .ד.17 באורראו גם , זה דוחשהקבוצה צד להם נכון למועד 

מספר רב תחומי פעילותה של החברה קיים  ברוב ,לעיל 9.7 -ו 8.9 בפסקאות כאמור – תחרות 11.15.10

 של מתחרים, הן בישראל והן מצד חברות בינלאומיות ורב לאומיות.

בעת האחרונה ארגונים שונים בארץ ובעולם נחשפים יותר ויותר  –סיכוני סייבר ואבטחת מידע  11.15.11

לסיכוני אבטחת מידע ומתקפות סייבר. פעילותן השוטפת של חברות הקבוצה, הן בהיבט של 

ט של מתן שירות וביצוע פרויקטים עבור לקוחות הקבוצה, צרכים פנים ארגוניים והן בהיב

מושתתים על מערכות המידע של הקבוצה, מאגרי הנתונים, השרתים ומחשביהם האישיים של 

 . סיכוני מתקפת סייבר או זליגת מידעעובדי הקבוצה, אשר כולם חשופים, במידה זו או אחרת ל

מן מסוים את פעילותם של הגורמים התרחשותו של אירוע מסוג זה עשוי להשבית לפרק ז

הניזוקים, לחסום פעילותם של הגורמים הניזוקים למול לקוחות החברה, לשבש או להפריע 

לפעילות השוטפת של חברות הקבוצה ולהסב נזק תדמיתי לחברה או לקוחותיה. כל זאת עשוי 

  אף להתבטא בפגיעה בתוצאות הפעילות של החברה.

גיעה והיקפי הנזק, החברה משקיעה משאבים רבים באיתור נקודות הפעל מנת לצמצם את סיכויי 

החברה תורפה במערכות המידע הארגוניות, ומתן מענה ופתרונות הולמים, טכנולוגיים ואחרים. 

 יבר.ישכרה את שירותיה של חברה חיצונית לניטור ומעקב חשיפה למתקפות ס

  להלן טבלה המרכזת את גורמי הסיכון:
  

 השפעת הסיכון על הקבוצה מידת סוג הסיכון

 קטנה בינונית גדולה

היקף ית בלהאטה גלוב סיכוני מקרו

  השקעותה
+   

היקף השקעות במדינות 

 מזרח אירופהו בנלוקס
+    

   +   חשיפת מטבעית

חשיפה לדין זר ו/או 

  שינויים ברגולציה בחו"ל
  +  

   +    סייבר ואבטחת מידע  

   + Turn-Keyפעילות מסוג  סיכונים ענפיים

  +   הפסקת עבודות

   +   תחרות

   +     אשראי לקוחות

סיכונים 

מיוחדים 

  לקבוצה

   +   אנשי מפתח

  ות מהותייםחשיפה ללקוח
 

+    

חשיפה לתביעות 

  משפטיות
   + 

  

  

= = = = = = = = = =  
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  ב' פרק

  הדירקטוריון דוח 
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  ענייני החברהדו"ח הדירקטוריון על מצב 
  8201 בדצמבר 31ביום  השהסתיימ לשנה

  
מתכבד להגיש בזאת דו"חות כספיים וסקירה על מצב ענייני החברה ועל התוצאות  לודן חברה להנדסה בע"מדירקטוריון 

  .2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנההכספיות שלה 

א. לדוחות הכספיים 2אור (כמוגדר בב IFRS -בינלאומיים  כספידיווח  תקניהכספיים הנכללים בדו"ח נערכו לפי הנתונים 
") ומתייחסים לחברה ולחברות הבנות במאוחד, למעט השנתיים הכספיים הדוחותהמצורפים לדוח דירקטוריון זה, להלן "

  אם צוין אחרת.

  הפעילות תוצאות על נתונים. 1

 :ביום שנסתיימה לשנה"ח) שרווח והפסד לפי שנים (באלפי דוחות  תמצית . 1.1

 31/12/2016  31/12/2017  31/12/2018 באור  

  581,799           577,170           578,951 1.2 הכנסות

  500,083           498,542           502,670         עלות ההכנסות

  81,716           78,628  76,281 1.3 רווח גולמי

 14%  13.6%  13.2%   רווח גולמי %

            

  5,720              5,178              3,962 1.4 הוצאות מכירה ושיווק

  2,065              2,183              2,286 1.5 הוצאות פיתוח עסקים

  46,854            47,847            52,208         1.6 הוצאות הנהלה וכלליות

 27,077  23,420  17,825   רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

 (3,753)            (1,316)            (3,812)         1.7 הוצאות אחרות, נטו

 23,324  22,104  14,013 1.8 תפעולי רווח

 4.0%  3.8%  2.4%   תפעולי % רווח

            

 (9,266)            (7,537)            (7,516)    הוצאות מימון

  1,655              2,353              1,485             הכנסות מימון

 (7,611)            (5,184)            (6,031)  1.9 הוצאות מימון, נטו

            

 (1,133)            (1,553)            (7,698)         1.10 הפסדי חברות כלולות, נטו

  14,580            15,367            284   לפני מיסים על הכנסהרווח 

  5,551              5,731               8,668           1.11 מיסים על ההכנסה 

  9,029              9,636             (8,384)  1.12 רווח נקי (הפסד)

 1.6%  1.7%  1.45%-   (הפסד) % רווח נקי

            

           מיוחס אל:

  7,277              7,826             (10,082)    בעלי המניות של החברה

  1,752              1,810              1,698   זכויות שאינן מקנות שליטה

            

           רווח (הפסד) למניה

  0.63                 0.68                (0.87)    סי ובדילול מלא (בש"ח) בסי
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 הכנסות . 1.2

, 2017אלפי ש"ח בשנת  577,170-אלפי ש"ח לעומת כ 578,951-בכ הסתכם 2018 בשנת הכנסות"כ סה
 וזזאשר ק גידול בהיקפי הפעילות במגזר ההנדסהל מיוחס בהכנסות הגידול. 0.3%-כ של גידולהמהווה 

  .אנרגיה ואיכות סביבהקיטון בפעילות מגזר מ

  ):ח”ש(באלפי  עסקיים מגזרים לפיחיצוניים  מלקוחותחלוקת ההכנסות  להלן

  2018  2017  2016  

  383,572  372,903 403,067  ההנדסה מגזר
  159,579  142,712 730,138  ובקרה התוכנה מגזר
  38,648  61,555 154,37  הסביבה ואיכות אנרגיה מגזר

  581,799  577,170 578,951  הכנסות"כ סה

  
של מתקני ביוגז במערב סיום פרויקטי הקמה מיוחס ל בהכנסות בחטיבת אנרגיה ואיכות הסביבה הקיטון
  הפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת במערב אירופה.וצמצום  אירופה

   – רווח גולמי      . 1.3

 רווח לעומת, ההכנסות מסך 13.2% -כהווה , המח”ש אלפי 76,281-בכ הסתכם 2018 בשנת הגולמי הרווח
 מיוחס גולמיה ברווח הקיטוןמסך ההכנסות.  13.6% -, שהיווה כ2017בשנת  ח”אלפי ש 78,628-כ של גולמי

וכן ממיון הוצאות מכירה ושיווק  רווחיות נמוכה בפעילות האנרגיה המתחדשת ובפעילות מגזר תוכנה ובקרהל
  חברה בישראל לעלות ההכנסות.

  ):ח”ש(באלפי  עסקיים מגזרים לפי הגולמי הרווח חלוקת ןלהל
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הפעילויות בהיקפי לגידול מיוחס אשתקדהמקבילה  התקופה מתלעו ההנדסה במגזר הגולמי ברווח הגידול
  "ל.ובחו בארץ

זמנית של פרויקטי ביצוע בהם זכו חברות המגזר  דחייהל מיוחסמגזר התוכנה ובקרה ב הגולמי ברווח הקיטון
  .לסוציאליות והפרשות שכר בעלויות מגידולוכן 

של מתקני ביוגז במערב פרויקטי הקמה  סיוםל סמיוחאנרגיה ואיכות הסביבה  במגזר הגולמי ברווח הקיטון
  אירופה.

  ושיווק מכירההוצאות      . 1.4

-, לעומת כח”ש אלפי 3,962-בכ הסתכמו 2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה ושיווק מכירההוצאות 
אדם ייעודי בתחום   כח המעסיקחברה בת בהולנד אשר מהוצאות נובעות ה. 2017 בשנתח ”אלפי ש 5,178
  הקיטון בהוצאות ביחס לשנה קודמת נובע מהתאמות במצבת כוח אדם להיקפי הפעילות. . ומכירות שיווק

   

  מאוחד גולמירווח (הפסד)   

 מגזר
  פעילות

2018  2017 2016 

 רווח סך  
  (הפסד)

  

 שיעור
 מהכנסות

(%)  

 רווח סך
  (הפסד)

  

 מהכנסות שיעור
(%) 

 רווח סך
  (הפסד)

  

 שיעור
 מהכנסות

(%) 

  מגזר
 ההנדסה

65,304  16.2  54,825  14.7 57,931 14.7 

  מגזר
תוכנה 
 ובקרה

14,299  10.3  20,533 14.4 22,189 13.9 

  מגזר
אנרגיה 
ואיכות 
 הסביבה

5,906  15.9  8,734 14.1 6,527 16.9 

 בין ביטולים
  חברתיים

)9,228(    )5,464(  )4,931(    

 14 81,716 13.6 78,628  13.2  76,281 סה"כ
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 עסקים פיתוח הוצאות . 1.5

-, לעומת כח”אלפי ש 2,286-בכ הסתכמו 2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנההוצאות פיתוח עסקים 
 במזרח בחברה עסקי יתוחבפ העוסקים עובדים להעסקת מיוחסהגידול . 2017 בשנתח ”אלפי ש 2,183
  .אירופה

 וכלליות הנהלה הוצאות . 1.6

בשנת  ח”ש אלפי 47,847-כ לעומת ח”ש אלפי 52,208-בכ הסתכמו 2018 בשנת וכלליות הנהלה הוצאות
בהוצאות מיוחס בעיקר להפרשות בגין חובות מסופקים בחברות הפעילות בתחום האנרגיה  הגידול. 2017

  המתחדשת במערב אירופה.

 נטו, חרותא הוצאות . 1.7

לעומת סה"כ הוצאות אחרות  ח”ש אלפי 3,812-בכ הסתכמו 2018 לשנת, נטו, אחרות הוצאות"כ סה
עדכון השווי ההוגן של אופציית למיוחסות  האחרות ההוצאות. 2017אלפי ש"ח בשנת  1,316–שהסתכמו בכ

PUT וניטין חברה בת וכן הפרשה לירידת ערך מ לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בת בישראל
  בישראל.

 נטו, אחרות הוצאות אחרי תפעולי רווח . 1.8

רווח לעומת  ,מסך ההכנסות 2.4% -, המהווה כח”אלפי ש 14,013 -בכ הסתכם 2018 בשנת התפעולי הרווח
 התפעולי ברווח יטוןהקההכנסות.  מסך 3.8% -, שהווה כ2017 בשנת ח”אלפי ש  22,104 -של כתפעולי 

  .לעיל כמוסבר, ובהוצאות האחרות וכלליות הנהלה בהוצאות ולגידול הגולמי ברווח לקיטון מיוחס

 נטומימון,  הוצאות . 1.9

. 2017בשנת  ח”אלפי ש 5,184-כ לעומת ח”אלפי ש 6,031-הסתכמו בכ 2018בשנת  נטו ,מימון הוצאות
 האנרגיה בתחוםהכנסות ריבית לקבל בחברות  לביטול בעיקר מיוחס נטו, המימון בהוצאות הגידול

  .הדוח בתאריך שמומשההשקעה בחברה כלולה  ומשערוךהמתחדשת במערב אירופה 

 חברות כלולות בתוצאותהחברה  חלק . 1.10

הפסד לעומת   ח”ש אלפי 7,698 -הסתכם בהפסד של כ 2018בשנת החברה בתוצאות חברות כלולות  חלק
 במתקני בעלות של משותפים במיזמים מהפסדים בעיקר נובע ההפסד. 2017בשנת  ח”ש אלפי 1,553-כשל 
  השקעות בחברות כלולות. וממחיקת החזקות בעלת החברה בהם, אירופה במערבגז -ביו

 ההכנסהעל  מיסים . 1.11

בשנת  יםסימ הוצאותלעומת  ח”ש אלפי 8,668 -כ של בסך הסתכמו 2018 בשנת ההכנסה על מסים הוצאות
  . ח”ש אלפי 5,731 -כ של בסך שהסתכמו 2017

מיוחס בעיקר לעדכון נכסי מיסים נדחים בחברות הקבוצה בהתאם לצפי רווחיות הגידול בהוצאות המיסים 
  החברות.

 (הפסד) נקי רווח . 1.12

-של כ רווחמסך ההכנסות לעומת  1.4%-כ המהווה, ח”ש אלפי 8,384-בכ הסתכם 2018 בשנת ההפסד
סיבות ל םמיוחסי ברווח קיטוןל. הגורמים 2017מסך ההכנסות בשנת  1.7%-כ המהווה, ח”אלפי ש 9,636

  שפורטו לעיל.
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 : ביום שנסתיימו לתקופות"ח) ש(באלפי  רבעונים והפסד רווח נתוני תמצית . 1.13

  

8201שנת     31/12/2018 30/09/2018 30/06/2018 31/03/2018 

  הכנסות
        

578,951  
        

148,399  
        

130,979  
        

148,585  
        

150,988  

 עלות ההכנסות
        

502,670  
        

129,163  
        

112,688  
        

128,348  
        

132,471  

 18,517 20,237 18,291 19,236 76,281 רווח גולמי

 12.3% 13.6% 14.0% 13.0% 13.2% רווח גולמי %

            

 הוצאות מכירה ושיווק
            

3,962  
          

(2,075) 
          

2,077  
            

1,991  
            

1,969  

 הוצאות פיתוח עסקים
            

2,286  
               

482  
               

769  
               

549  
               

486  

 הוצאות הנהלה וכלליות
          

52,208  
          

13,658  
          

13,304  
          

12,325  
          

12,921  

 3,141 5,372 2,141 7,171 17,825 רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות

 הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו
          

(3,812) 
          

(2,706) 
               

453  
             

(964) 
             

(595) 

 2,546 4,408 2,594 4,465 14,013 רווח תפעולי

 1.7% 3.0% 2.0% 3.0% 2.4% תפעולי %רווח 

            

 הוצאות מימון
          

(7,516) 
          

(2,710) 
          

(1,643) 
          

(1,727) 
          

(1,436) 

 הכנסות מימון
            

1,485  
               

(1,162) 
               

842  
               

840  
         

965  

 הוצאות מימון, נטו
          

(6,031) 
          

(3,872) 
             

(801) 
             

(887) 
             

(471) 

            

 הפסדי חברות כלולות, נטו
          

(7,698) 
          

(3,122) 
          

(1,552) 
          

(1,562) 
          

(1,462) 

 לפני מיסים על הכנסה רווח
               

284  
           -

2,529  
               

241  
            

1,959  
               

613  

 מיסים על ההכנסה 
            

8,668  
            

2,960  
            

1,860  
            

1,286  
            

2,562  

 רווח נקי (הפסד)
       

(8,384) 
          

(5,489) 
          

(1,619) 
               

673  
          

(1,949) 

 1.3%- 0.5% 1.2%- 3.7%- 1.4%- רווח נקי (הפסד) %

            

           מיוחס אל:

 בעלי המניות של החברה
         

(10,082) 
          

(6,048) 
          

(1,922) 
             

(47) 
          

(2,065) 

 זכויות שאינן מקנות שליטה
            

1,698  
               

559  
               

303  
               

720  
               

116  

            

           רווח (הפסד) למניה

 בסיסי ובדילול מלא (בש"ח) 
            

(0.87) 
            

(0.51) 
            

(0.17) 
            

(0.01) 
            

(0.18) 
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 החברה של הכספי מצבה . 2

 :(אלפי ש"ח) עיקריים מאזניים נתונים להלן . 2.1

  31/12/2018 31/12/2017 
      

 274,803 275,992 נכסים שוטפים

 0 17,264 נכסים פיננסים זמינים למכירה

 27,952 465 חברות כלולות השקעות הלוואות

 7,021 3,452 לקוחות והלוואות לזמן ארוך

 17,550 18,833 רכוש קבוע

 28,357 25,806 נכסים בלתי מוחשיים

 12,591 10,298 אחרים

 368,274 352,110 סה"כ נכסים

      

 216,039 243,216 התחייבויות שוטפות

 68,860 37,522 התחייבויות בלתי שוטפות

 284,899 280,738 סה"כ התחייבויות

      

 77,091 64,457 הון מיוחס לבעלי מניות

 6,284 6,915 זכויות שאינן מקנות שליטה

 83,375 71,372 סה"כ הון 

      

 368,274 352,110 סה"כ התחייבויות והון 

  

 (אלפי ש"ח) שוטפים נכסים . 2.2

 

 31/12/2017 31/12/2018 סעיף  
שינוי מול 

 2017שנת 
  הסברי החברה 

  (2,136) 28,301 26,165  מזומנים ושווי מזומנים

 (911) 1,393 482 פקדונות מיועדים בבנקים 
ניצול מקדמות בעקבות קידום 

 קטיםיבפרו

 10,085 202,983 213,068  לקוחות והכנסות לקבל

קידום ל מיוחסהגידול בלקוחות 
 אשר קוזז פרויקטים בחברות הקבוצה

מקיטון בלקוחות בתחום האנרגיה 
 המתחדשת במערב אירופה

 (1,627) 21,965 20,338  מלאי
אספקות ציוד ל מיוחסהקיטון במלאי 

 בחברות בישראל.

 (1,689) 4,153 2,464  נכסי מיסים שוטפים
סגירת שומות בגין ל מיוחסהקיטון 

 שנים קודמות

חייבים אחרים ויתרות 
 (2,533) 16,008 13,475  חובה

אות קיטון בהוצלבעיקר  מיוחסהקיטון 
מראש ומקדמות לספקים כתוצאה 

 מקידום פרויקטים בישראל.

  275,992 274,803 1,189  

 שוטפים שאינם נכסים
 17,264 - 17,264  למכירה המוחזקים

חברות  –להלן  2.3ראה הסבר בסעיף 
השקעות והלוואות –כלולות   

  18,453 274,803 293,256  סה"כ נכסים שוטפים
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 לפי ש"ח)(א שוטפים שאינם נכסים . 2.3

 

 31/12/2017 31/12/2018 סעיף 
שינוי מול 

 2017שנת 
  הסברי החברה  

 –חברות כלולות 
  השקעות והלוואות

                   
465  

              
27,952  

             
(27,487) 

מיוחס להפסדים במיזמים משותפים הקיטון 
של פרויקטי ביוגז במערב אירופה, 

חברה השתתפה בהחזקתם, אשר שה
לאחר תאריך הדו"ח, התקשרה החברה 

בהסכמים למכירת החזקותיה בהשקעות 
אלו, ועל כן מוצגים במסגרת הנכסים 

 . לעיל).2.2השוטפים (ראה סעיף 

הלוואות ללקוחות 
  ולאחרים

3,452 7,021 (3,569) 

פירעון הלוואה שניתנה ל מיוחסהקיטון 
שניתנה הלוואת מוכר  בניכויללקוח 

במסגרת עסקת מכירת השקעה בחברה 
 כלולה במערב אירופה

  רכוש קבוע
              

18,833  
              

17,550  
                

1,283  

רכישות השנה בעקבות ל מיוחסהגידול 
העברת משרדי חברות בישראל ובמערב 

 אירופה בניכוי פחת השנה.

מוניטין ונכסים בלתי 
  מוחשיים

              
25,806  

              
28,357  

              
(2,551) 

הפרשה לירידת ערך מוניטין ל מיוחסהקיטון 
בחברה בת בישראל, מפחת שוטף 

 בתוספת רכישות השנה.

  נכסים אחרים
              

10,298  
              

12,591  
              

(2,293) 

עברים ניצול הפסדים מול מיוחסהקיטון 
 ומעדכוןכנגד רווחים בחברות ישראליות 

 הקבוצה בחברות נדחים מיסים נכסי
 החברות רווחיות לצפי בהתאם

סך הנכסים שאינם 
  שוטפים

              
58,854  

              
93,471  

             
(34,617) 

  

 

  (אלפי ש"ח) שוטפות התחייבויות . 2.4

 31/12/2017 31/12/2018 סעיף 
מול  שינוי

שנת 
2017 

  הסברי החברה  

אשראי מתאגידים בנקאיים 
  ומנותני אשראי אחרים

59,253 39,258 19,995 
ניצול אשראי לעיקר ב מיוחסהגידול 

ומיון הלוואות  מתאגידים בנקאיים
 מהתחייבויות שאינן שוטפות.

   - 11,110 11,110  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 (895) 65,997 65,102  ספקים ונותני שירותים
 לקיטון בספקיםבעיקר  מיוחסהקיטון 

בתחום האנרגיה המתחדשת במערב 
 . אירופה

 (4,310) 17,711 13,401  מקדמות מלקוחות
ניצול ל מיוחסהקיטון במקדמות מלקוחות 

 המקדמות כתוצאה מקידום בפרויקטים 

 1,301 67,962 69,263  זכאים אחרים ויתרות זכות
הוצאות בגידול לעיקר ב מיוחסהגידול 
 לשלם.

לבעלי זכויות  PUTאופציית  
  שאינן מקנות שליטה

 עדכון השווי ההוגן של ההתחייבות 3,217 8,728 11,945

 (2,131) 5,273 3,142  התחייבויות בגין מיסים שוטפים
סגירת שומות בגין שנים ל מיוחסהקיטון  

 קודמות 

     17,177  216,039  233,216  סה"כ התחייבויות שוטפות
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 (אלפי ש"ח) שוטפות שאינן התחייבויות . 2.5

 31/12/2017 31/12/2018 סעיף 
שינוי מול 

 2017שנת 
  הסברי החברה  

התחייבויות לתאגידים בנקאיים 
  ונותני אשראי אחרים

13,095 22,190 (9,095) 
 פרעון הלוואות שוטףל מיוחסהקיטון 

 ומיון הלוואות להתחייבויות שוטפות.

 פרעון קרן אג"ח ל מיוחסהקיטון  (10,810) 32,593 21,783  אגרות חוב

   94 806 900  התחייבויות בשל מיסים נדחים

התחייבויות בשל הטבות 
 לעובדים

11,744 13,271 (1,527) 
עדכון הפרשות לפיצויים ל מיוחסהקיטון 

 בגין אקטואריה.

   (21,338) 68,860 47,522  סך ההתחייבויות שאינן שוטפות

 "ח)ש(אלפי  הון . 2.6

 31/12/2017 31/12/2018 סעיף 
שינוי מול שנת 

2017 
  הסברי החברה  

  0 12,936 12,936  הון מניות  

  10 14,612 14,622 פרמיה על מניות וקרנות  

  הפסדי השנהל מיוחסהקיטון  (12,644) 49,543 36,899  עודפים  
 IFRS15השפעת יישום ו

לבעלים של  סה"כ הון מיוחס 
  החברה 

64,457 77,091 (12,634)  

  631 6,284 6,915 זכויות שאינן מקנות שליטה  

  (12,003) 83,375 71,372 סה"כ הון   

  
 , מקורות מימון ואשראי מזומנים תזרים . 3

   "ח)ש(אלפי שהסתיימו ביום  לשנים שוטפת )פעילותל שימש( מפעילות נבעש מזומנים תזרים . 3.1
  

 31/12/2017 31/12/2018 סעיף 
 שינוי מול

 תקופה מקבילה

 (18,020) 9,636 (8,384) (הפסד)רווח נקי  

 10,563 22,487 33,050 התאמות לסעיפי רווח והפסד  

 (2,478) (10,381) (12,859) מזומנים ששולמו בגין ריבית ומיסים, נטו  

 FFO ( 11,807 21,742 (9,935)תזרים מזומנים פרמננטי ( 

 8,334 (15,648) (7,314) שינויים בסעיפי ההון החוזר  

 (1,601) 6,094 4,493 שוטפת  מזומנים נטו, שנבעו מפעילות 

 אשתקד מקבילהה בתקופה התזריםמיליוני ש"ח לעומת  11.8-כב הסתכםהפרמננטי  המזומנים תזרים
   .החברה לש ברווחיות לירידה בעיקר מיוחס הקיטון. מיליוני ש"ח 21.7-כב שהסתכם

 בהתאם שנערך שוטפת מפעילות המזומנים תזרים מתוך נתונים על מבוסס הפרמננטי המזומנים תזרים
 המזומנים תזרים נתוני הצגת בצד, חשיבות קיימת כי סבורה החברה. לעיל ומוצג, מקובלים חשבונאות לכללי

 שלעתים, החוזר בהון יםשינוי של השפעות, "המנטרל" הפרמננטי התזרים להצגת גם, שוטפת מפעילות
  .הכספי הדוח של החתך נקודת למועד ורק אך תקפים

 "ח)ש(אלפי  ביום שהסתיימו לשניםפעילות השקעה מתזרים המזומנים  . 3.2

 31/12/2017 31/12/2018 סעיף 
 שינוי מול

 תקופה מקבילה

 2,421 (6,361) (3,940) מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה  

מיוחס בעיקר להשקעה ברכוש קבוע בעקבות השקעה בתקופת הדוח  מפעילות השלילים המזומני תזרים
עיקרו של התזרים שימש להשקעה  2017, כאשר בשנת חברות בישראל ובמערב אירופהב םהעברת משרדי

  .במיזמי ביוגז במערב אירופה
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  "ח)ש(אלפי  ביום שהסתיימו לשנים מימון מפעילות מזומנים תזרים . 3.3

 31/12/2017 31/12/2018 סעיף 
 שינוי מול

 תקופה מקבילה

 4,264 (6,162) (1,898) מזומנים נטו, ששימשו לפעילות מימון  

  
רעון הלוואות ואגרות חוב ובתוך כך ימיוחס בעיקר לפמימון בתקופת הדוח  מפעילות השליליהמזומנים  תזרים

  ניצול אשראי לזמן קצר.

  
  "ח)ש(אלפי  ליום מיועדים קדונותיופ מזומנים ושווי מזומנים יתרות . 3.4

  .לעיל 2.2 סעיף ראה להסברים

 31/12/2017 31/12/2018 סעיף 
 שינוי מול

 תקופה מקבילה

  28,301           26,165          יתרות מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה  
             

(2,136) 

  1,393             482               יתרות פקדונות מיועדים בבנקים לסוף שנה  
                

(911) 

  
  

  "ח)ש(אלפי  ליום הקבוצה של העיקריים החיצוניים המימון מקורות להלן . 3.5

  31/12/2018 31/12/2017 

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים (כולל חלויות שוטפות של  
  34,639            56,857           הלוואות לזמן ארוך)  

אשראי לזמן קצר מאחרים (כולל חלויות שוטפות של הלוואות לזמן  
  4,619              2,396             ארוך)  

  12,067            2,981             אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים (בניכוי חלויות שוטפות)  

  אשראי לזמן ארוך מאחרים (בניכוי חלויות שוטפות)  
               

10,115            10,123  

  43,703            32,893           אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות)  

 סה"כ  
         

105, 224   
         

105,151  

  "ח)ש(אלפי  ליום וספקים לקוחות אשראי . 3.6

 31/12/2017 31/12/2018 סעיף 

 202,983 213,068 אשראי ללקוחות  

) בדוחות הכספיים השנתיים) כולל 2( 9הלוואה ללקוח (ראה באור  
 10,704 6,286 חלויות שוטפות 

 65,997 65,102 אשראי מספקים  

 17,711 13,401 מקדמות מלקוחות  

 האזהרה לסימני התייחסות . 4

  .)לתקנות) 14.ב.(10 (כהגדרתם בתקנהלמועד הדוחות, לא מתקיימים סימני אזהרה  נכון
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 תאגידי ממשל היבטי

 אכיפה מנהלית פנימית תכנית . 5

 להכרה לקריטריונים שתתייחס פנימית מנהלית אכיפה תכנית גיבוש בדבר החלטה קיבל החברה דירקטוריון
, החברה של הפעילות למאפייני בהתאם ותגובש, ערך ניירות רשות ידי על שהונחו פנימית מנהלית אכיפה בתכנית

 החברה עמן ערך ניירות דיני להפרות האפשריות והחשיפות הייחודיות נסיבותיה, חברהה מבנה, פעילותה מורכבות
  .מתמודדת

 אשר, הביקורת ועדת של מטעמה, בחברה האכיפה על ממונהה הינוגונן בצר, סמנכ"ל הכספים בחברה,  מר
 המנהלית האכיפה ניתתכ ביצוע על לפיקוח הדירקטוריון מבחינת האחראי כגורם החברה דירקטוריון ידי על הוסמכה
  .הפנימית

 דיני הוראות בקיום כשלים לקרות עלולים שבהם מצבים או פעולות איתור גם כלל אשר ציות סקר ביצעה החברה
  .האמורות הדין דרישות למילוי הנוגעים בחברה העבודה תהליכי בחינת תוך, ערך ניירות

 עריכת של בדרך, בממצאים לטיפול עדיפויות דריס קבעה אשר, הביקורת עדתובו לדיון הובאו הציות סקר ממצאי
 ציבור כלל בקרב אף, הצורך ובמקרה, בחברה הרלבנטיים הגורמים בקרב והטמעתם הפצתם, מתאימים נהלים

  .העובדים

 שהוגדרו העדיפויות וסדרי הציות סקר לממצאי המותאם, נהלים סט הכוללת פנימית מנהלית אכיפה תכנית גובשה
  .ורתהביק ועדת ידי על

  .והדירקטוריון הביקורת ועדת ידי על אושרו הפנימית המנהלית האכיפה תכנית נהלי

  :הבאות הפעולות נעשו זה ובהקשר, הפנימית המנהלית האכיפה תכנית ביישום החברה החלה, בנוסף

 ;בארץ ההנהלה חברי בקרב הפנימית המנהלית האכיפה תכנית נהלי הפצת -

 הנהלה לחברי ממנה הנובעות וההשלכות החברה היערכות, הפנימית המנהלית האכיפה תכנית נושא הצגת -
 );ובלגיה"ל (הולנד ובחו בארץ זוטר מנהלים פורום ובקרב"ל, בחו הקבוצה חברות של בכירים

 החלות וההשלכות הפנימית המנהלית האכיפה תכנית להצגת"ל ובחו בארץ הקבוצה חברות לעובדי הרצאות -
 .הקבוצה עובדי כלל בפני נערכו טרם כאמור הרצאות. החברה עובדי כלל על

 הפנימי המבקר . 6

  שם המבקר הפנימי בתאגיד:  רו"ח דב אינגבר . 6.1

 .27.11.1997תאריך תחילת כהונתו:  . 6.2

 ישורים המכשירים את המבקר הפנימי לביצוע התפקיד: הכ . 6.3

 רו"ח במקצועו, שותף במשרד רואי חשבון. - 

 . (MBA)בעל תואר שני במנהל עסקים  - 

  ניסיון בביקורת ועבודות חשבונאיות.שנות  20מעל  - 

 מבקר פנימי במספר חברות ציבוריות. - 

מבקר הפנימי אינו עובד של החברה אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנים באמצעות משרדו. המבקר ה . 6.4
 לחוק הביקורת הפנימית. 8(ב) לחוק החברות ובהוראות סעיף  146הפנימי עומד בהוראות סעיף 

 ל המבקר הפנימי: יו"ר הדירקטוריון.זהות הממונה הארגוני ע . 6.5

 מהלךב הדירקטוריון של הביקורת ועדת ידי על נקבעה 2018 העבודה של המבקר הפנימי לשנת תכנית . 6.6
, החברה הנהלת עם בשיתוף, הפנימי המבקר  ידי על שהוגשה עבודה תכנית הצעת על בהתבסס, השנה

 הביקורת תכנית במסגרת שנכללו שאיםהנו את בחרה הביקורת ועדת. לביקורת נושאים מספר שכללה
 . שנבחרו בנושאים הביקורות לעריכת הכרונולוגי והסדר, השנתית

 ומתייחסת, מהותית פעילות בעלי, החברה ידי על מוחזקים לתאגידים גם מתייחסת הביקורת תכנית . 6.7
   .לישראל מחוץ החברה של מוחזקים תאגידים לפעילות

שעות  293שעות בשנה. בפועל בוצעו   250–בדים הכפופים לו: כיקף העסקת המבקר הפנימי וצוות העוה . 6.8
, בישראל הקבוצה בחברות שנערכו ביקורות בגיןשעות  223 מתוכן, 2018 במסגרת תכנית הביקורת לשנת

 . שעות בגין ביקורות שנערכות בחברות הקבוצה בחו"ל 70-ו

 הפנימית הביקורת לתקני תאםבה נערכת הביקורת ,הפנימי המבקר הודעת פי על  :הביקורת עריכת . 6.9
 הפנימית הביקורת חוק ,הפנימית הביקורת בתחום מקצועיות להנחיות ובהתאם ובעולם בארץ המקובלים

     .החברות וחוק
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 הכספיים ולנתונים המידע למערכות אמצעית ובלתי מוגבלת בלתי מלאה גישה הפנימי למבקר  :למידע גישה . 6.10
, לרבות בביקורות הנערכות בתאגידים או בפעילות של הפנימית רתהביקו לחוק 9 סעיף לפי הביקורת לצורך

  החברה מחוץ לישראל. 

 ועדת ולחברי המשותפים יםלהלן המועדים בהם הוגש דין וחשבון בכתב על ממצאי המבקר הפנימי למנכ"ל . 6.11
עדת ו, והמועדים בהם התקיים דיון בו2018לנושאים שנכללו בתכנית הביקורת לשנת בנוגע הביקורת

 יקורת בממצאי המבקר הפנימי:בה

  "חבדו הדיון תאריך  "חהדו הפצת תאריך  הביקורת"ח דו נושא

  19/11/2018  15/11/2018  הנדסה בישראלפרויקט ובקרת ניהול 
ובקרת פרויקט בתחום מערכות ניהול 

  הבקרה בחו"ל
22/01/1019  29/01/2019  

  29/01/2019  22/01/1019  ניהול מלאי בחברה בת בישראל
יך הרכש ובקרה על תהליכי קבלת תהל

בחברה  החלטות בהשקעות והוצאות
  בת בחו"ל

22/01/1019  29/01/2019  

  
 כישורי ,הביקורת וועדת החברה דירקטוריון להערכת :הפנימי המבקר פעילות את הדירקטוריון הערכת . 6.12

 הפנימית קורתהבי מטרות את להגשים כדי בהם ויש העניין בנסיבות סבירים הינםוצוותו הפנימי המבקר
 .החברה של

 ח.”אלפי ש 54 בגין שירותי ביקורת פנימית היה 2017 תגמול: שכ"ט המבקר הפנימי בשנת . 6.13

 Executive, הסתיימה כהונתו של המבקר הפנימי, ומונה תחתיו רו"ח צחי רפאלי 2019בפברואר  13ביום  . 6.14
Director  בפירמת רואי חשבוןEY 14נימי, ראה דוח מיידי מיום (לפרטים נוספים בדבר מינוי המבקר הפ 
  .)2019-01-013042, מס' אסמכתא 2019בפברואר 

 התגמול לנושאי המשרה הבכירים  תנאיו התגמול מדיניות . 7

פרטים נוספים על  –בפרק ד'  21התגמול של נושאי המשרה הבכירים מוצגים בפירוט שניתן בקשר לתקנה  תנאי
  )."21ה "תקנהתאגיד, המצ"ב לדוח תקופתי זה (להלן: 

 מדיניות החברה אימצה), "20"תיקון (להלן:  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 20כניסתו לתוקף של תיקון  בעקבות
 החברה בדירקטוריון אושרה, הדירקטוריון של התגמול ועדת במסגרת נדונה אשר, בחברה המשרה לנושאי תגמול

 2016במהלך שנת  .2013, באוקטובר 1 ביום שהתכנסה, המניות בעלי של הכללית האסיפה לאישור והובאה
עודכנה תכנית מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה על ידי ועדת התגמול של דירקטוריון החברה, אושרה על 

  . 2016באוקטובר,  6ידי הדירקטוריון, והובאה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות שהתכנסה ביום 

 מטרות להשגת לסייע במטרה, החברה של פעילותה ואופי לגודלה בהתאם נערכה האמורה התגמול מדיניות
  .החברה של הטווח ארוכת האסטרטגיה וקידום העבודה בתכניות עמידה, החברה

 המתייחסים, הבכירים המשרה נושאי לתגמול בנוגע מידה ואמות פרמטרים נקבעו, התגמול תכנית במסגרת
 התגמול בין אמצעי בלתי קשר המשקף באופן, החברה וביעדי התפקיד בדרישות עמידה, המשרה נושא של לתפקודו

  .לחברה תרומתו לבין הבכירה המשרה נושא זכאי לו

, ראה מסמך מדיניות תכנית התגמול של החברה, אשר צורף כנספח לדוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית לפרטים
  .2016-01-110677א , מס' אסמכת2016, באוגוסט 25של בעלי המניות, שפורסם במגנ"א ביום 

 החברה של המבקר בדבר פרטים . 8

בלגיה, בהולנד, בבישראל,  ותהחבר של המבקר החשבון רואה הינה Baker Tilly החשבון ראיית פירמת
  ספרד. בו

 ושירותים אחרים מיסוי ביקורת, שירותי השונים בגין המבקרים החשבון למשרדי רואי ששולמו התשלומים סך
 3,116מתוכן שעות,   3,816-בכ הסתכמו שהושקעו שעות כ"סה ש"ח. אלפי  886-כ על עמדו 2018 בגין שנת

 :שעות בגין שירותי ייעוץ מס אחרים 700-וכ, ISOX -ביקורת מיסוי ו בגין שעות

  שירות
  

  משרד

  אחרים  ביקורת ומסים

תשלום   שעות
  (אלפי ש"ח)

תשלום   שעות
  (אלפי ש"ח)

Baker Tilly  2,996 757  700  105  

BDO  120  23  -  -  

  105  700  780  3,116  סה"כ

 .לא כולל תשלומים לרואי חשבון בישראל שאינם מבקרים של החברה  
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 ושירותים אחרים מיסוי ביקורת, שירותי השונים בגין המבקרים החשבון למשרדי רואי ששולמו התשלומים סך
 3,745מתוכן שעות,  4,025-בכ הסתכמו שהושקעו שעות כ"סה ש"ח. אלפי 1,261-כ על עמדו 2017 בגין שנת

  :שירותי ייעוץ מס אחרים ת בגיןשעו 280-, וכISOX -ביקורת מיסוי ו בגין שעות

  שירות
  

  משרד

  אחרים  ביקורת ומסים

תשלום   שעות
  (אלפי ש"ח)

תשלום   שעות
  (אלפי ש"ח)

Baker Tilly  3,625 1,143  280  96  

BDO  120  22  -  -  

  96  280  1,165  3,745  סה"כ

  
ישראל נקבע על ידי דירקטוריון החברה, על פי החלטת אסיפת בעלי המניות של  Baker Tillyה של הטרח שכר

  החברה אשר הסמיכה את דירקטוריון החברה לכך.
  הולנד, בלגיה ורומניה נקבע על ידי הנהלות החברות הבנות בחו"ל. Baker Tillyשכר הטרחה של 

  הנהלות החברות הבנות בחו"ל. וקרואטיה נקבע על ידי רוסיה BDOהטרחה של  שכר
  

 התאגיד של התחייבויות תעודות בדבר פרטים . 9

  מהותית -' ד סדרה חוב אגרות  סדרה

  26.02.2015  ההנפקה מועד  .א

 במועד הנקוב שוויה כל סך  .ב
  ההנפקה

  "חש אלפי 50,000

  "חש אלפי 33,335  הנקוב השווי  .ג

  אין  משוערך נקוב שווי  .ד

  0  שנצברה הריבית סכום  .ה

  "חש אלפי 32,893  הכספיים בדוחות ןההוג השווי  .ו

  "חש אלפי 32,302  בורסאי שווי  .ז

  5.5%ריבית שנתית קבועה לא צמודה בשיעור של   הריבית סוג  .ח

 בדצמבר 31 ביוםתשעה תשלומים חצי שנתיים כאשר התשלום הראשון בוצע   קרן תשלום מועדי  .ט
  2021 בדצמבר 31 ביום יבוצע האחרון והתשלום 2017

  שנתיים חצי בתשלומים, 2015 יוני מחודש החל  יביתר תשלום מועדי  .י

  אין  וריבית קרן הצמדה תנאי  .יא

  אין  המרה זכות  .יב

 מוקדם לפירעון המינימלי שהסכום ובלבד, החברה דירקטוריון להחלטת בכפוף  מוקדם פירעון זכות  .יג
 מיליון 3.2 של מסך יפחת לא האחרון הפדיון ושסכום"ח ש מיליון 1-מ יפחת לא
-המזערי של פדיון מוקדם להיות קטן מ ההיקף יכול, לעיל ורהאמ חרף"ח. ש
  לשנה אחדמיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון  1

  אין  לתשלום ערבויות  .יד

 הנאמן על פרטים  .טו

  :אחראי

  :מסמכים למשלוח מען

  :התקשרות פרטי

  רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

  זיו דקל

   , תל אביב14מרחוב יד חרוצים 

    03-6389200טלפון: 

  03-6389222פקס:

 דירוג  .טז

  :הדירוג חברת

 :ההנפקה במועד דירוג

  :הדוח במועד דירוג

  

  "מבע מעלות'ס פור אנד סטנדרט

ilBBBאופק יציב +  

ilBBB יציב+ אופק 

  לדוחות הכספיים) 5.ג.18(ראה באור  כן  והתחייבויות בתנאים עמידה  .יז

  אין  מיידי פירעון עילת התקיימות  .יח

  אין  הדוח בשנת"ח אג בתנאי שינוי  .יט

 להבטחת משועבדים נכסים  .כ
  "חאג פירעון

  אין
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 זניחות עסקאות . 10

 כמשמעותן זניחות עסקאות לסיווג וקווים כללים החברה דירקטוריון קבע, 2012, במרץ 26 ביום הדירקטוריון בישיבת
  ").כספיים וחותד(להלן: "תקנות  2011-"עהתש), ושנתיים כספיים(דוחות  ערך ניירות בתקנות

, עצמן לבין וביניהן, בה קשורות חברות לבין החברה בין התקשרויות לגבי הינה הדירקטוריון קביעת של תחולתה
) החזקות שרשור באמצעות ובין במישרין(בין  החברה ידי על מוחזק אינו המתקשרים מהצדדים אחד לפחות כאשר

  .מלאה ובשליטה בהחזקה

החברה שני סוגי התקשרויות שניתן לסווגן כעסקאות זניחות, בכפוף לכללים ואמות כאמור, קבע דירקטוריון  בישיבתו
   –המידה אשר יפורטו להלן 

 שעות מכפלת של תחשיב פי על נערךחברתי -הבין החיוב אם בין, עובדים השאלתאו /ו הנדסה שירותי העברת  )א(
 הצדדים בין שנקבע קבוע םסכו פי על נערך החיוב אם ובין, הצדדים בין שנקבע שעתי בתעריף העבודה

 ;המתקשרים
, בקבוצה אחרת חברה ידי על בפועל לביצוע, חיצוני לקוח כלפי הקבוצה מחברות מי מחויבת בהן עבודות העברת  )ב(

 .הלקוח מול הקבועים התנאים עםגב -אל-גב בתנאי

החברה בישיבתו מידה לבחינת זניחותן של עסקאות כאמור מן ההיבט של היקפן הכספי, קבע דירקטוריון  כאמת
   -האמורה כי  

 1.5% של שיעור מסך נמוך הינו במצטבר השנתי היקפן אשר, לעיל(א)  בקבוצה הנכללות ההתקשרויות כלל - 
, החברה של האחרונים השנתיים(המאוחדים)  הכספיים בדוחות שמופיעים כפי, החברה של ההכנסות מסך

 ,ובנוסף; זניחות כעסקאות יחשבו
 1.5% של שיעור מסך נמוך הינו במצטבר השנתי היקפן אשר, לעיל(ב)  בקבוצה לותהנכל ההתקשרויות כלל - 

, החברה של האחרונים השנתיים(המאוחדים)  הכספיים בדוחות שמופיעים כפי, החברה של ההכנסות מסך
 .זניחות כעסקאות יחשבו

חברתית -בין בהתקשרות כי יוןהדירקטור ציין, זניחות כעסקאות כאמור התקשרויות לסווג הדירקטוריון שיקולי בין
, בקבוצה וניסיון ידע צבירת, בקבוצה ידע שמירת, יותר יעיל ארגוני משאבים ניצול של יתרונות קיימים, כאמור

 של המצומצם היקפן ולאור, זאת לאור. הקבוצה חברות של נוכחות קיימת כבר בהם לשווקים חדירה ואפשרות
 .החברה של לטובתה שהינן בהתקשרויות מדובר כי החברה דירקטוריון סובר, ההתקשרויות

 וזאת, התקשרויות אותן עם בקשר והדיווח הגילוי אופן גם ייגזר, זניחות כעסקאות כאמור התקשרויות של מסיווגן
  .הדין הוראות פי על

 אההוב) 2019 במרץ 28) ודירקטוריון החברה (בישיבתו מיום 2019ץ במר 20 ועדת הביקורת (בישיבתה מיום בפני
  .2018 שנת במהלך הקבוצה חברות בין שנערכו זניחות כעסקאות לסווגן שניתן ההתקשרויות של סקירה

, לעיל המפורטים המידה ואמות בכללים עומדות כאמור ההתקשרויות כי קבעו החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת
  .זניחות כעסקאות וסווגו

 "חהדו תקופת לאחר מהותיים אירועים . 11

בדבר חתימת הסכם עקרונות מחייב למכירת החזקות בשני –לאחר תקופת הדו"ח  יםמהותי יםאירועלפרטים בדבר 
מתקני ביוגז בהולנד וכן בדבר מכירת החזקות במתקן ביוגז נוסף בהולנד, ראה דוחות מיידיים על אירוע או עניין 

 17ם ) וביו2019-01-010503(מס' אסמכתא  2019בינואר,  29החורגים מעסקי התאגיד הרגילים שפורסמו ביום 
    ).2019-01-014964(מס' אסמכתא  2019בפברואר, 

 

  החברה מודה לעובדיה על תרומתם ומאמציהם.
  

  
  .2019 ץבמר 28דו"ח זה אושר ע"י דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 

  
  
  
  
  

   אבי וינטר
  יוןדירקטורה"ר יו

  

  אהרון ארנון  
  משותף"ל מנכ
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  דוחות כספיים

  2018בדצמבר  31ליום 
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 .Baker Tilly Internationalהורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח הינה פירמה עצמאית ברשת הבינלאומית 

Baker Tilly International Limited  .הינה פירמה בריטיתBaker Tilly International   אינה מספקת שירותים מקצועיים ללקוחות. כל פירמה החברה ברשת הינה ישות משפטית

 Bakerואינה רשאית להתקשר בשם  Baker Tilly Internationalבפני עצמה וכל אחת מהפירמות ברשת מגדירה עצמה כך. הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח אינה הסוכנת של 

Tilly International או להתחייב כ- Baker Tilly International  .או למי מהפירמות החברות ברשת לא קיימת חבות לכל פעולה, הזנחה או  להורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח

 או למי מהפירמות החברות ברשת הזכות לשליטה או ניהול על כל פירמה אחרת החברה ברשת. Baker Tilly International -מחדל של פירמה אחרת ברשת. בנוסף לכך אין ל

 

  
  

  

  

  

  דוח רואי החשבון המבקרים 

  לבעלי המניות של לודן חברה להנדסה בע"מ

  

 31ם ) לימי"החברה" -(להלן  לודן חברה להנדסה בע"מביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של 

הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל או ואת הדוחות המאוחדים על רווח  2017 -ו 2018בדצמבר 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה 2018בדצמבר  31אחת משלוש השנים בתקופה שנסתיימה ביום 

  על ביקורתנו. של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס

מכלל  3.48% -וכ 2.87% -לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ

  בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות 2017 -ו 2018בדצמבר  31הנכסים המאוחדים לימים 

 ,2018בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות לכל אחת משלוש השנים שנסתיימו ביום  2.6% -וכ 3.6% -כ 3.7%- כ

שווין המאזני, בהתאמה. כמו כן, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות כלולות הנכללות על בסיס  2016 -ו 2017

בהתאמה,  2017 -ו 2018בדצמבר  31ש"ח לימים  אלפי 27,952 -אלפי ש"ח וכ 17,729 -אשר ההשקעה בהן הינה כ

אלפי ש"ח לכל אחת  )1,133( -אלפי ש"ח וכ) 1,553( -אלפי ש"ח, כ )7,698( -וחלקה של הקבוצה בהפסדיהן הינו כ

בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו  2016 -ו 2017, 2018בדצמבר  31משלוש השנים שנסתיימו ביום 

לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו 

  מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של 

יתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה נדרש מא פי תקנים אלה-. על1973-רואה חשבון), התשל"ג

של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים 

ל ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו ע

ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות 

  רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

באופן לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים 

ואת  2017 -ו 2018בדצמבר  31נאות מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה וחברות מאוחדות שלה לימים 

בדצמבר  31תוצאות פעולותיהן, השינויים בהונן ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שנסתיימה ביום 

  .2010 -) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (2018

  

  

  

 הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח 

  רואי חשבון

  

      

   2019 ,במרץ 28, גן-רמת
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ת ו ח ו ם ד י ד ח ו א ל מ ב ע צ מ י ה פ ס כ ם ה ו י 3 ל ר 1 ב מ צ ד   ב
  

 2 0 1 7  2 0 1 8  באור   
 אלפי ש"ח     

        
 כ ס י ם        

        
        כסים שוטפים

  28,301   26,165     מזומים ושווי מזומים

  1,393   482  5   פקדוות מיועדים בבקים

  202,983   ,068213   א-6  לקוחות והכסות לקבל

 (*) 008,16  13,475  ב-6   חייבים אחרים ויתרות חובה 

      2,464  4,153כסי מיסים שוטפים

 21,965  20,338   7   מלאי 

     275,992  803,274 
 -  17,264  8   שאים שוטפים המוחזקים למכירהכסים 

  ,803274   293,256      סה"כ כסים שוטפים

        

        כסים שאים שוטפים

 27,952  465  8   שקעות והלוואותה -חברות כלולות 

 7,021  3,452  9   לאחריםו ללקוחותהלוואות 

 17,550  18,833  10   רכוש קבוע

 (*) 28,357  25,806  11   מויטין וכסים בלתי מוחשיים

      351  286כסים אחרים 

    26   9,947  12,305כסי מיסים דחים

 93,471  58,854     סה"כ כסים שאים שוטפים

        

 368,274  352,110     סה"כ כסים
  
  
  
  

  .כו- 2ראה באור  –(*) התאמה לא מהותית 
  
  
  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם. ביאוריםה
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ת ו ח ו ם ד י ד ח ו א ל מ ב ע צ מ י ה פ ס כ ם ה ו י 3 ל ר 1 ב מ צ ד   ב
  

 2 0 1 7  2 0 1 8  באור   
 אלפי ש"ח     

        ה ת ח י י ב ו י ו ת   ו ה ו ן
        

        התחייבויות שוטפות

 39,258  253,59  12   אשראי מתאגידים בקאיים ומותי אשראי אחרים

  11,110   11,110   13    חלויות שוטפות של אגרות חוב
 65,997  ,10265  14   ספקים וותי שירותים

 17,711  13,401     מקדמות מלקוחות

 67,962  69,263  15   זכאים אחרים ויתרות זכות

  8,728   11,945   4    לבעלי זכויות שאין מקות שליטה PUTאופציית 

 5,273  23,14     התחייבויות בגין מיסים שוטפים 

 סה"כ התחייבויות שוטפות
    

,216233   216,039  

        

        התחייבויות שאין שוטפות

 התחייבויות לתאגידים בקאיים וותי אשראי
 22,190  09513,  12   אחרים

  32,593   21,783   13    אגרות חוב
  13,271   11,744   16    התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 806  900  26   התחייבויות בשל מיסים דחים

 סה"כ התחייבויות שאין שוטפות
    

,52247   68,860  

        

 284,899  ,738280     סה"כ התחייבויות

        

     18   הון 

 12,936  12,936     הון מיות

 28,439  28,439     פרמיה על מיות

 )7,032(  )377,0(     קרן מהפרשי תרגום

 ),7956(  ),7806(     קרות הון אחרות

 49,543  ,89936     עודפים

 סה"כ הון המיוחס לבעלים  של החברה
    

45764,  77,091 

        
 6,284  ,5916     זכויות שאין מקות שליטה

        
 83,375  ,23771     סה"כ הון

        
 368,274  011,235     סה"כ התחייבויות והון 

  
  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם. ביאוריםה
  
  

     
  אבי ויטר

 יו"ר הדירקטוריון
  ארון אהרון 

 מכ"ל משותף
  גון בצר 

 סמכ"ל כספים 
  

  

 2019, במרץ 28: תאריך אישור הדוחות



  עשויים לחול בה שינויים -טיוטה לדיון 

  
  חברה להדסה בע"מלודן 

67  
  

ת ו ח ו ח ד ו ו ו  ר דא ס פ ם ה י ד ח ו א ה מ  ש ה ל מ י י ת ס  ם ש ו י 3 ב ר 1 ב מ צ ד   ב
  

 2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  באור 

 אלפי ש"ח   

        

 581,799  577,170  578,951   20 הכסות

 (*)  083,500  (*)   542,498  502,670  21 עלות ההכסות

        

 716,81  628,78  281,76   רווח גולמי

        

  (*)     720,5   (*)  178,5     3,962  א -22  הוצאות מכירה ושיווק
 2,065  2,183  2,286   הוצאות פיתוח עסקים

 46,854  47,847  ,20852  ב - 22 הוצאות ההלה וכלליות

          

 27,077  23,420  ,82517     אחרותהוצאות  לפי תפעולי רווח

          

   23   3,812  1,316  3,753טו, אחרותהוצאות 

          

 23,324  22,104  013,41     תפעולי רווח

          

 )9,266(  )7,537(  )516,7(  24 הוצאות מימון 

 1,655  2,353  485,1  24 הכסות מימון

        

 )7,611(  )5,184(   )6,031(   הוצאות מימון, טו

        

 )1,133(  )1,553(  )7,698(  25 חברות כלולות, טוהפסדי 

        

 14,580  15,367  284   רווח לפי מיסים על ההכסה

        

 5,551  5,731  88,66  26  הכסההמיסים על 

        

 9,029  9,636  ),3848(   (הפסד)  קירווח 

        

        מיוחס ל:

 7,277  7,826  ),08210(   בעלים של החברה  

 1,752  1,810  ,6981   זכויות שאין מקות שליטה  

        

 9,029 9,636 ),3848(   (הפסד) קי רווח

        

        
למיה המיוחס לבעלים של  (הפסד) רווח

 החברה (בש"ח):
27       

 0.63 0.68 ).870(   (הפסד)רווח בסיסי 
  
  
  

  כז'. 2ראה באור  –סווג מחדש   (*)
  
  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם. ביאוריםה
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ת ו ח ו ם ד י ד ח ו א ל מ ח ע ו ו ר ל ה ל ו כ ה ה  ש ה ל מ י י ת ס  ם ש ו י 3 ב ר 1 ב מ צ ד   ב
  

   8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח   

        

        

 9,029  636,9  ),3848(   (הפסד) קירווח 

        

  כולל אחר (לאחר השפעת המס):רווח (הפסד) 

 לרווח מחדש מסווגים או שיסווגו סכומים
        :ספציפיים תאים בהתקיים והפסד

            
 פעילות בגין הפסד או לרווח תרגום הפרשי סיווג

 -  357  -   שחוסלה חוץ

  )952(   51   83    הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ
  

  :והפסד לרווח מכן לאחר יסווגו שלא סכומים
  

להטבה  תוכיותבגין  אקטוארי(הפסד)  רווח
 1  )61(  15    מוגדרת

 )951(  347  98   (הפסד) כולל אחר לשה, טו ממס רווח

        

 8,078 983,9 ),2868(   סה"כ רווח (הפסד) כולל לשה, טו ממס

 

  

 

 

 

 

 

        מיוחס ל:

 6,553  944,7  )10,072(   בעלים של החברה  

 1,525  2,039  1,786   זכויות שאין מקות שליטה  

        

 8,078 983,9 ),2868(   סה"כ רווח (הפסד) כולל לשה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם. הביאורים
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69  
  

ח ו ד ד ח ו א ל מ ם ע י י ו  י ש ן ה ו ה    ב
  
  
  

     הון מיוחס לבעלים של החברה 
 

  
  
  

  הון מיות

  
  

  פרמיה
  על מיות

  
קרן 

מהפרשי 
  תרגום

  
  

קרות 
הון 

  אחרות

  
  
  

  עודפים

סה"כ הון 
מיוחס 

לבעלים של 
  החברה

זכויות 
שאין 
מקות 
  שליטה

  
  
  

 סה"כ הון
 אלפי ש"ח 
                

 83,375  284,6  091,77  543,49  ),7956(  ),0327(  28,439  12,936 2018ביואר  1יתרה ליום 
השפעה מצטברת של יישום לראשוה של תקן 

15 IFRS  -   -   -   -   )2,861(   )2,861(   -   )2,861(  
לאחר יישום  2018ביואר  1יתרה ליום 
  80,514   6,284   74,230   46,682   )6,795(   )7,032(   28,439   12,936  לראשוה

                

                :2018התועה בשת 
 )8,286(  ,8671  ),07210(  ),08210(  15  )5(  -  -  כולל לתקופה  )הפסדרווח (

  )1,155(   ),1551(   -   -   -  -   -   -  שליטהדיבידד לבעלי זכויות שאין מקות 

 299  -  299  299  -  -  -  - תשלום מבוסס מיות

 71,372  56,91  ,45764  ,89936  ),7806(  )377,0(  28,439  12,936 2018בדצמבר  31סך ההון ליום 
  

 74,039  5,372  68,667  41,237  )6,734(  )7,211(  28,439  12,936 2017ביואר  1יתרה ליום 
                 

                :2017התועה בשת 
 9,983  2,039  7,944  7,826  )61(  179  -  -  כולל לתקופה רווח 

  )1,127(   )1,127(   -   -   -      -   -  דיבידד לבעלי זכויות שאין מקות שליטה
 480  -  480  480  -    -  - תשלום מבוסס מיות

 83,375  6,284  77,091  49,543  ),7956(  )7,032(  28,439  12,936 2017בדצמבר  31סך ההון ליום 
  
  
  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם ביאוריםה

   



  עשויים לחול בה שינויים -טיוטה לדיון 
  לודן חברה להדסה בע"מ

70  
  

ו ד חד ח ו א ל מ ם ע י י ו  י ש ן ה ו ה ך - ב ש מ   ה
  

  

  

     הון מיוחס לבעלים של החברה 
 

  הון מיות
  פרמיה

  על מיות

קרן 
מהפרשי 

  תרגום

קרות 
הון 

  עודפים  אחרות

סה"כ הון 
מיוחס 
לבעלים 

  של החברה

זכויות שאין 
מקות 
 סה"כ הון  שליטה

 אלפי ש"ח 
              

 66,462  ,8284  634,61  480,33  )6,735(  )486,6(  28,439  12,936 2016ביואר  1יתרה ליום 
                

                :2016התועה בשת 
 8,078  1,525  6,553  7,277  1  )725(  -  - לתקופהכולל רווח 

  )981(   )981(  -  -  -  -  -  -  זכויות שאין מקות שליטהדיבידד לבעלי 
  480   -   480   480   -   -   -   -  תשלום מבוסס מיות

 74,039  5,372  667,68  237,41  ),7346(  )211,7(  28,439  12,936 2016בדצמבר  31סך ההון ליום 
    

  
  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם ביאוריםה
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 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
      תזרימי מזומים מפעילות שוטפת:

, לפי מימון ומיסים שוטפתשבעו מפעילות  ,מזומים טו
 352,17  16,475  2,465 (ספח א) 

 )7,303(  )6,187(  )6,829( ריבית ששולמה

 1,160  1,619  641 ריבית שהתקבלה 

  )5,268(  )6,835(  )7,055( מיסים ששולמו
 1,565  1,022  384 מיסים שהתקבלו 

 )7,381(  6,094  4,493 לפעילות) שוטפתמזומים טו, שבעו מפעילות (ששימשו 

      
      תזרימי מזומים מפעילות השקעה:

 4,334    1,840   946 קדוות מיועדים בבקים, טוימשיכה  של פ

 )6,970(  )4,218(  ,9141 בחברות כלולות, כולל הלוואות )ותהשקעמשיכות (

  -   -   ,1391   כלולה בחברה השקעה ממכירת תמורה

 ) , )5,996(  )4,610(  )4,115טורכישת רכוש קבוע

 ) , )1,943(  )1,738(  )1,404טוכסים בלתי מוחשיים רכישת

 2,338  2,365  -  החזר של הלוואות שיתו, טו

 )5,817(  )6,361(  )940,3( מזומים טו, ששימשו לפעילות השקעה

      

      תזרימי מזומים מפעילות מימון:

  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בקאיים ומותי 

 517  1,996  8,739 אשראי אחרים  

  פרעון הלוואות לזמן ארוך לתאגידים בקאיים ולותי 

 )11,068(  )9,169(  )12,559( אשראי אחרים

  )2,338(   )2,365(   -  קיטון בזכאים בגין רכישת זכויות בחברה מאוחדת

  -   )5,555(   )11,110(  חובפרעון קרן אגרות 

 )981(  )1,127(  )1,155( דיבידד לבעלי זכויות שאין מקות שליטה

 )1,536(  10,058  14,187  באשראי לזמן קצר מתאגידים בקאיים, טו (קיטון) גידול

 )15,406(  )6,162(  )1,898( מימון ששימשו לפעילותמזומים טו, 

      

 )495(  )93(  )791( יחידות חוץהפרשי תרגום בגין 

      

 )29,099(  )6,522(  )2,136( ירידה במזומים ושווי מזומים

      

 63,922  34,823  28,301 מזומים ושווי מזומים לתחילת השה

      

 34,823  28,301  26,165 מזומים ושווי מזומים לסוף השה
  

  
  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם. ביאוריםה
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  ומיסים:  מימוןם מפעילות שוטפת לפי תזרימי המזומי -ספח א' 

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
      

 9,029  9,636  ),3848( (הפסד) קי רווח 
      

      הכסות והוצאות שאין כרוכות בתזרימי מזומים:

 1,133  1,553  7,698 חברות כלולותהפסדי 

 8,697  8,419  ,1379 פחת והפחתות

   ,  8193,   1,364   3,351טוPUTהפחתות בגין ירידת ערך כסים והתאמת שווי אופציה 

 480  480  299 עלות תשלום מבוסס מיות 

 5,551  5,731  ,6688  מיסים על ההכסה

  7(   )48(   402(  טו, קבוע רכוש ממימוש )רווחהפסד (

 537  211  ),6111( עליה (ירידה) בהתחייבות בשל הטבות לעובדים, טו

 6,116  4,777  5,047 הוצאות מימון, טו

 666,24  32,123  35,296 

      
      שיויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 )6,691(  )19,412(  ),8475( עליה בלקוחות ובהכסות לקבל

 )505( )495( ,2383 בחייבים ויתרות חובה )עליה( ירידה

 )1,504( )5,281( 71,62 במלאי ) עליה( ירידה

 )3,511( 13,440 )1,669( בספקים וותי שירותים  עליה (ירידה)

 )14,934( )4,832( )4,569( ירידה במקדמות מלקוחות 

 )5,686( 932 )94( עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות 

 )3147,(  )15,648(  )32,831( 
      

 2,465  16,475  352,17 ומיסים מימוןשבעו מפעילות שוטפת לפי  ,מזומים טו
   

 

  
  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם. ביאוריםה
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  כללי  - 1באור 

  תיאור כללי של החברה ופעילותה  א.

התאגדה היה חברה תושבת ישראל, אשר החברה" או "החברה האם") " -לודן חברה להדסה בע"מ (להלן 

. החברה היה חברה הופתח תקו 6מית היא: רחוב גריט וכתובתה הרש 1977באוקטובר  26בישראל ביום 

  רשומות למסחר בבורסה ליירות ערך בתל אביב.החוב שהפיקה,  ואגרותמיותיה ציבורית, 

, כוללים את הדוחות הכספיים של החברה 2018בדצמבר  31קבוצה ליום הדוחות הכספיים המאוחדים של ה

כן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות, כל אלה ו"הקבוצה"),  -(כל אלה להלן  ושל החברות בות שלה.

  לדוחות הכספיים. 8כמפורט בבאור 

לות עיקריים: מגזר ההדסה, מגזר מגזרי פעי 3 -, פעילות הקבוצה חלקה להדוחות הכספייםלתאריך  כון

  .28 באור ראה המגזריםלעיין תיאור פעילות  .בקרה ומגזר ארגיה ואיכות הסביבהתוכה ו

  
  הגדרות  ב.

   -בדוחות כספיים אלה 

תקי דיווח כספי 

  בילאומיים 

 ")IFRS(להלן: "

ופרשויות שאומצו על ידי הועדה לתקי חשבואות בילאומיים תקים  -

)IASB) לאומייםי דיווח כספי ביוהם כוללים תק (IFRS אותי חשבוותק (

) לרבות פרשויות לתקים אלה שקבעו על ידי הועדה IASבילאומיים (

די י) או פרשויות שקבעו על IFRICלפרשויות של דיווח כספי בילאומי (

 ), בהתאמה.SICדה המתמדת לפרשויות (הוע

 דוחותיה) ואשר IFRS 10 -חברה אשר לחברה שליטה בה (כהגדרתה ב - חברה מאוחדת

 .החברה דוחותמאוחדים עם 

בייהם קיים הסדר גורמים אחרים, אשר עם  תחברה בשליטה משותפ -  משותפת פעילות

לשליטה משותפת על הזכויות בכסים וההתחייבויות של הפעילות 

המשותפת אשר מוצגים בדוחות החברה לפי חלקה היחסי בכסים 

  ובהתחייבויות, בהכסות ובהוצאות של אותה פעילות.   

גורמים אחרים, אשר ביהם קיים הסדר בשליטה משותפת עם  חברה - עיסקה משותפת

הקבוצה בה, במישרין  השקעת משותפת בכסים טו של ההסדר.לשליטה 

  .הכספיים על בסיס השווי המאזי דוחותאו בעקיפין, כללת ב

חברה אשר לקבוצה השפעה מהותית בה, ואשר השקעות הקבוצה בה,  - חברה כלולה

 במישרין או בעקיפין, כללות בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזי.

 חברה מאוחדת, חברה בשליטה משותפת וחברה כלולה. - חברה מוחזקת

 החברה והחברות המוחזקות. -  הקבוצה

בעל עיין ובעל 

 שליטה

 , על תקותיו.1968 –בחוק יירות ערך, התשכ"ח  םכהגדרת -

 .24כהגדרתו בתקן חשבואות בילאומי  - צד קשור

         פרויקט

Turn-Key  

, לתכוןבמתכות של אחריות כוללת, במסגרתו אחראית הקבוצה  פרויקט  -

  ביצוע כולל של כל שלבי הפרויקט.ו רכש

  .2019 ,במרץ 28ביום הדוחות הכספיים המאוחדים אושרו לפרסום ע"י דירקטוריון החברה   ג.



  
  לודן חברה להדסה בע"מ

ם י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ל ם  י ר ו א   ב
  

74  
  

  כללי דיווח ומדייות חשבואית  - 2באור 

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים  א.

  )IFRSיישום תקי דיווח כספי בילאומיים ( הצהרה לגבי  )1(

בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים  הוכו ע"י הקבוצההכספיים המאוחדים של הקבוצה הדוחות 

). IASBילאומיים (ב) והבהרות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקי חשבואות IFRSתקי  -(להלן 

מו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות עיקרי המדייות החשבואית המפורטים בהמשך יוש

  בדוחות כספיים מאוחדים אלה.

  
  ערך יירות תקות  )2(

  .2010 -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקות יירות ערך (דוחות כספיים שתיים), התש"ע 

  
  מדידהבסיס ה  )3(

   :הבאיםהדוחות הוכו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הכסים וההתחייבויות 

 מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד גזרים ואחרים אשר ,סייםמכשירים פי; 

 ם שוטפים וקבוצות מימוש המוחזקים למכירהכסים שאי; 

 דחים כסי והתחייבויות מסים;  

  הפרשות;  

  כסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים;  

  השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות.  

  

כסים לא כספיים בישראל (בעיקר רכוש קבוע ורכוש אחר) ופריטי הון, מדדו לפי העלות ההיסטורית 

  .2004בדצמבר  31המותאמת לשיויים במדד המחירים לצרכן וזאת עד ליום 

  
  שימוש באומדים ושיקול דעת  ב.

דעת בהערכות, , דרשת ההלת החברה להשתמש בשיקול IFRSבעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לתקי 

אומדים והחות אשר משפיעים על יישום המדייות ועל הסכומים של כסים והתחייבויות, הכסות 

  והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שוות מאומדים אלה.

בעת גיבושם של אומדים חשבואיים המשמשים בהכת הדוחות הכספיים של החברה, דרשה ההלת 

דעתה בקביעת החות באשר לסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול  החברה להיח

האומדים, מתבססת ההלת החברה על יסיון העבר, עובדות שוות, גורמים חיצויים וכן על החות סבירות 

  בהתאם לסיבות המתאימות לכל אומדן.

שמקורם בסביבת הפעילות הכלכלית של  האומדים וההחות שבבסיסם של אומדים אלה, לרבות אלו

חברות הקבוצה, סקרים באופן שוטף. שיויים באומדים חשבואיים מוכרים בתקופה שבה תוקו 

  האומדים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
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  המשך –כללי דיווח ומדייות חשבואית   - 2באור 
  

  המשך - שימוש באומדים ושיקול דעת  ב.

  אומדים קריטיים

להלן מידע בדבר אומדים קריטיים, שערכו תוך יישום המדייות החשבואית והם בעלי השפעה מהותית 

  על הדוחות הכספיים:

 של אפשריות השלכות  העיקריות ההחות  קריטי אומדן

  האומדן

  בבאור פרטים

 סיכויי.1

 התביעות

 כגד המשפטיות

  בקבוצה חברות

 כגד שהוגשו המשפטיות התביעות סיכויי

בהסתמך על חוות  מוערכות הקבוצהחברות 

 דעת היועצים המשפטיים של הקבוצה.

הערכות אלה מתבססות על מיטב שיפוטם 

המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים 

ההליכים וכן על היסיון המשפטי שצבר 

  בושאים השוים.

 תהייה התביעה תוצאות

. החברה מהערכות שוות

 המקרים במרבית כי יצוין

 לאור מוגבלת החשיפה

 שיש הביטוח פוליסות

  .לחברה

  .ד.17

 ירידתבחית . 2

  כסים ערך

 אירעו האם מאזן תאריך בכל בוחת החברה

אירועים או חלו שיויים בסיבות המצביעות 

על ירידת ערך של הכסים הלא כספיים 

. )למעט מויטין (מוחשיים ולא מוחשיים

, בסיוע גורמים החברה הצורך במידת

 את בוחת חיצויים המתמחים בתחום,

 תזרימי של היווןתוך  ההשבה בר סכוםה

 את פיםהמשק היוון שיעורי לפי, המזומים

. זמן פי על הכסף ועלות הספציפי הסיכון

 העבר סיוןי על בהתבסס קבעים האומדים

 הערכת ועל, דומים כסים או כס לגבי

 שישררו הכלכליים לתאים באשר החברה

 של השימושיים החיים אורך יתרת במהלך

  .הכס

 או בהערכות שיויים

 יכולים, באומדים שיויים

 מהותיים לשיויים להביא

 הלא הכסים בערכי

 בדוחות הכלולים כספיים

  .הכספיים

  
  

  

8 .  

10   

11   

 ירידתבחית . 3

  מויטין ערך

, בסיוע גורמים חיצויים המתמחים החברה

 בר סכום את לשה אחת בוחת בתחום,

 אליה, המזומים מיבת היחידה של ההשבה

 שווי על מתבסס אשר, המויטין מיוחס

 שווי מעריכי בעזרת שקבע, שלה השימוש

  .תלויים בלתי חיצויים

 יכולים באומדים שיויים

 מהותי לשיוי להביא

 הכלול המויטין בסכום

  .הכספיים בדוחות

  .ג.11
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  המשך -חשבואית כללי דיווח ומדייות   - 2באור 

  המשך – שימוש באומדים ושיקול דעת  ב.

  

 
 של אפשריות השלכות  העיקריות ההחות  קריטי אומדן

  האומדן

 פרטים

  בביאור

עלויות . 4

צפויות בגין 

  חוזי ביצוע

סך העלויות הצפויות בגין חוזי ביצוע לצורך אמידת 

שיעור ההשלמה של כל פרויקט המשמש לקביעת סכום 

ההכסות שיוכרו מידי תקופה וכן לצורך קביעה האם 

  החוזה היו מכביד. 

 באומדים שיויים

 לשיוי להביא יכולים

, בכסים מהותי

 בהתחייבויות 

  .הפעולות ובתוצאות

  .טו.2

 הטבות. 5

  לעובדים

 יחסי סיום בגין הקבוצה התחייבות של הוכחי הערך

 אשר, תוים של רב מספר על מתבסס מעביד עובד

 שימוש תוך, אקטוארית הערכה בסיס על קבעים

 החות. היוון שיעור לרבות, החות של רב במספר

 השוררים התאים על בהתבסס קבעות אחרות מפתח

  . בקבוצה שצבר היסיון בסיס ועל, בשוק

בהחות  שיויים

ת עשויים האקטואריו

להשפיע על ערכן 

של  הפקסי

התחייבויות הקבוצה 

לתשלום בגין סיום יחסי 

  עובד מעביד. 

16  

כסי . 6

מיסים 

  דחים

כסי מיסים דחים מוכרים בגין הפסדים מועברים 

לצרכי מס ובגין הפרשים זמיים יתים ליכוי, שטרם 

שתהיה הכסה חייבת עתידית  וצלו, במידה שצפוי

שכגדה יתן יהיה לצלם. אומדן הההלה על מת 

לקבוע את סכום כסי המיסים דחים, מתבסס על 

  העיתוי וסכום ההכסה החייבת העתידית.

שיוי באומדן הההלה, 

עלול להוביל לשיויים 

מהותיים בערכם 

בספרים של כסי מיסים 

  .דחים

26  

. יכולת 7

השבה של 

יות עלו

  פיתוח.

הפחתת עלויות הפיתוח   צפי להכסות מיישום הפרויקטים. 

  לרווח והפסד

11  
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  דוחות כספיים מאוחדים  ג.

בהן הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל חברות שלחברה יש שליטה 

החברה שליטה מתקיימת כאשר  משותפות, המוחזקות בשליטה משותפת. פעילויות שלוכן איחוד יחסי 

לחברה יש את חשופה או שיש לה זכויות, לתשואות משתות הובעות מהחזקתה בחברה השלטת וכאשר 

בבחית החברה השלטת. להשפיע על אותן תשואות באמצעות הפעלת כח על היכולת, במישרין או בעקיפין, 

שליטה לקחה בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטציאליות שיתות למימוש בתאריך הדוח על המצב 

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

  יתרות ועסקאות הדדיות בין חברות הקבוצה בוטלו בדוחות הכספיים המאוחדים. 

ברווח או בהפסד ובכסים טו שאים מוחזקים על ידי  ןשאין מקות שליטה מייצגות את חלקזכויות 

    הקבוצה והן מוצגות במסגרת ההון בסכום פרד.

החברה מקצה לבעלי זכויות שאין מקות שליטה את חלקם בהפסדי חברות מאוחדות, בהתעלם 

גם בסכומים העולים על חלקם של בעלי  ממחויבויותיהם לבצע השקעות וספות בחברה המאוחדת, וזאת

  זכויות אלה בהון של אותה חברה.

מאוחדת כאשר שמרת  זכויות בחברהתוצאות עסקאות עם בעלי זכויות שאין מקות שליטה, מכירת 

  השליטה בה, וכן עודף עלות רכישת חלק וסף באותה החברה לאחר השגת השליטה, זקפים להון. 

פקה על ידי הקבוצה לבעלי זכויות שאין מקות שליטה, המסולקת במזומן או ) שהוPUTת מכר (יאופצי

של תוספת המימוש. בתקופות הוכחי  השווי ההוגןבמכשיר פיסי אחר, מוכרת כהתחייבות בגובה 

ם של בעלי החברה של תוספת המימוש מוכרים בדוח רווח והפסד. חלק בשווי ההוגןהעוקבות, שיויים 

הבת, כולל את חלקם של בעלי הזכויות שאין מקות שליטה, להם הפיקה הקבוצה אופציית  תברווחי חבר

  .כאמור מכר

  

  צירופי עסקים ומויטין   ד.

כל צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. בשיטה זו מזוהים הכסים וההתחייבויות של העסק הרכש 

כויות שאין מקות שליטה בישות הרכשת מוצגות בהתאם לשווים ההוגן במועד הרכישה, וכל זכויות בעלי ז

לפי חלקם טו של פריטים אלו. שווי הכסים וההתחייבויות שרכשו יתים להתאמה עד שים עשר חודשים 

  ממועד הרכישה.

דד לראשוה כהפרש בין עלות הרכישה לבין המויטין מ - 2007ביואר  1לגבי צירופי עסקים שאירעו לאחר 

בשווי הוגן טו של הכסים המזוהים, ההתחייבויות המזוהות וההתחייבויות התלויות של חלק החברה 

העסק הרכש. לאחר ההכרה הראשוית מדד המויטין לפי עלות ביכוי הפסדים צברים מירידת ערך. 

אופן כאשר עודף זה הוא שלילי (מויטין שלילי), הוא זקף מיידית לרווח והפסד. המויטין איו מופחת ב

שיטתי. לצורך בחית קיום ירידת ערך, המויטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מיבות המזומים של 

  הקבוצה.

ובחרה שלא ליישם  IFRS -1-, אימצה החברה את ההקלה ב2007ביואר  1לגבי צירופי עסקים שאירעו לפי 

עלות המויטין ועודפי ה 2007ביואר  1למפרע. לפיכך, עבור רכישות שאירעו לפי  IFRS-3את הוראות 

  שוצרו מייצגים את הסכומים שהוכרו בהתאם לכללי חשבואות מקובלים בישראל.
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  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  ה.

  מטבע הפעילות  .1

המשקף באופן הדוחות הכספיים ערוכים בשקלים חדשים, מטבע הפעילות של החברה, שהוא המטבע 

  הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה ואת עסקאותיה.

מטבע הפעילות קבע בפרד עבור כל חברה מוחזקת, ולפי מטבע זה מדדים מצבן הכספי ותוצאות 

  פעולותיהן.

כאשר מטבע הפעילות של חברה מוחזקת שוה מזה של החברה, החברה המוחזקת מהווה פעילות חוץ 

  דוחותיה הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים של החברה כלהלן:שתוי 

דוח על המצב לפי שער סגירה בכל תאריך  יםתורגממכסים והתחייבויות (כולל מספרי השוואה)   א)

, מויטין וכל התאמות שווי הוגן לסכום הפקסי של הכסים וההתחייבויות במועד הכספי

לים ככסים והתחייבויות של פעילות החוץ) מתורגמים לפי שער רכישת פעילות חוץ (מטופ

  . דוח על המצב הכספיהסגירה, בכל תאריך 

 יםתורגממהכסות והוצאות לכל התקופות המוצגות בדוח הרווח והפסד (כולל מספרי השוואה)   ב)

לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות; אולם, במקרים בהם חלו תודות 

לפי שערי החליפין כפי שהיו במועד  יםתורגממתיות בשערי החליפין, הכסות והוצאות משמעו

  העסקאות עצמן.

  התהוותן.מועד בהון מיות, קרות הון ותועות הויות אחרות תורגמו לפי שער חליפין היסטורי   ג)

ד לפי שער החליפין לאותו מוע התורגמשיתרת הרווח תורגמה בהתבסס על יתרת הפתיחה   ד)

  ' לעיל.ג-ותועות רלבטיות וספות במשך התקופה תורגמו כאמור בסעיפים ב' ו

כל הפרשי השער שוצרו, מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בסעיף פרד בהון, בקרן הון "קרן   ה)

מהפרשי תרגום". כאשר פעילות חוץ היה חברה בת שאיה בבעלות מלאה של הקבוצה, החלק 

  בגין פעילות החוץ מוקצה לזכויות שאין מקות שליטה. היחסי של הפרשי השער

בעת מימוש של פעילות חוץ המביא לאובדן שליטה, השפעה מהותית או שליטה משותפת, הסכום   ו)

  המצטבר בקרן הפרשי תרגום שובע מפעילות החוץ, זקף לרווח והפסד.

ויות להיפרע בעתיד הראה לעין הלוואות בין חברות הקבוצה, אשר אין כווה לסלקן והן אין צפ  ז)

(ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ), מטופלות כחלק מההשקעה, כאשר 

 ' לעיל.ו -הפרשי שער הובעים מהלוואות אלו זקפים לאותו סעיף בהון, כאמור בסעיף ה' ו

זקפים, ביכוי הפרשי שער בגין הלוואה במטבע חוץ המהווה גידור של השקעה טו בפעילות חוץ, 

עד מימוש ההשקעה טו, הפרשי ו' לעיל. במו-השפעת המס לאותו סעיף בהון, כאמור בסעיף ה' ו

  תרגום אלו זקפים להוצאות או הכסות מימון. 

  עסקאות במטבע חוץ   .2

ות במטבע שאיו מטבע הפעילות מתורגמות למטבע הפעילות על בסיס שערי החליפין כון ליום אעסק

ות כאמור ומתרגום סכומי כסים והתחייבויות אסקה. הפרשי שער הובעים מיישוב עסקביצוע הע

  כספיים הקובים במטבע חוץ על בסיס שערי סוף התקופה, זקפים לדוחות רווח והפסד.
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   מלאי  ו.

המלאי קבעת לפי שיטת "כס ראשון יוצא ראשון" עלות . מלאי מדד כמוך מבין העלות וערך המימוש טו

)FIFOו  ) והיא כוללת את העלויות לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצב הקיימים. ערךטו הי מימוש

אומדן מחיר מכירה במהלך העסקים הרגיל, ביכוי אומדן עלויות השלמה והעלויות  הדרושות לביצוע 

  המכירה.

  

  בתהליך הקמה עבודות  ז.

עבודות הקמה בתהליך, משקפות את הסכום ברוטו שטרם הוצאו חשבוות בגיו, הצפוי להתקבל 

מהלקוחות בגין עבודה שבוצעה עד לאותו מועד. סכום זה מדד לפי העלויות שהתהוו בתוספת רווחים 

  שהוכרו.

קרים בהם המצב הכספי כחלק מסעיף לקוחות והכסות לקבל. במ עלעבודות הקמה בתהליך מוצגות בדוח 

התשלומים שתקבלו מלקוחות עולים על העלויות שהתהוו בתוספת רווחים שהוכרו, ההפרש מוצג בדוח על 

  המצב הכספי כמקדמות מלקוחות.

  

  המאזי השווי שיטת לפי המטופלות משותפות ובעסקאות כלולות בחברות השקעות  ח.

ים תוך שימוש בשיטת השווי המאזי. ת בדוחות הכספיוכללובעסקאות משותפות השקעה בחברות כלולות 

המאוחד בעלות  בדוח על המצב הכספיעל פי שיטת השווי המאזי, השקעות בחברות כלולות כללות 

המותאמת לשיויים שאירעו לאחר הרכישה בחלקה של הקבוצה בכסים טו, לרבות קרות הון, ביכוי 

י חברה כלולה העולים על זכויות החברה באותה ירידת ערך, במידה וחלה, בערכה של החברה הכלולה. הפסד

חברה (כולל זכויות כלשהן לזמן ארוך אשר במהותן הין חלק בהשקעות הקבוצה טו, בחברה הכלולה) אים 

או שבוצעו תשלומים בעבור  ,מוכרים אלא אם קיימת מחויבות משפטית או משתמעת של הקבוצה לשלם

  החברה הכלולה.

עודף עלות הרכישה של חברה כלולה מעל חלקה של הקבוצה בשווי ההוגן של כסים מזוהים, התחייבויות 

הכלולה שהוכרו במועד הרכישה, מוכר כמויטין. המויטין כלל בערך החברה והתחייבויות תלויות של 

לשהו של חלק הפקסי של ההשקעה בחברה הכלולה, ובחן לצורך ירידת ערך כחלק של ההשקעה. עודף כ

הקבוצה בשווי ההוגן טו של כסים מזוהים, התחייבויות והתחייבויות תלויות על עלות הרכישה של החברה 

  הכלולה, לאחר הערכה חוזרת, מוכר מיידית בדוח הרווח והפסד.

  

  רכוש קבוע  ט.

  הכרה ומדידה  )1(

    ערך. פריטי רכוש קבוע מדדים לפי העלות ביכוי פחת שצבר והפסדים מירידת

לרכישת הכס. עלות כסים שהוקמו באופן עצמי  במישריןהעלות כוללת הוצאות היתות לייחוס 

כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה ישיר, וכן כל עלות וספת שיתן לייחס במישרין להבאת הכס 

רוק ופיוי למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכווה הההלה, וכן עלויות פי

הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם הפריט. עלות תוכה שרכשה, המהווה חלק בלתי פרד מתפעול 

  , מוכרת כחלק מעלות ציוד זה. שרכשהציוד 
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  המשך -רכוש קבוע   ט.

  המשך -הכרה ומדידה   )1(

(לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות) יש אורך כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים 

  חיים שוה, הם מטופלים כפריטים פרדים (רכיבים משמעותיים) של הרכוש הקבוע.

רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע קבעים לפי השוואת התמורה מגריעת הכס לערך בספרים, 

  ומוכרים טו בסעיף הכסות אחרות בדוח רווח והפסד.

  עלויות עוקבות  )2(

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי כי התועלת 

עלותו יתת למדידה באופן מהימן. הערך אם הכלכלית העתידית הגלומה בפריט תזרום אל הקבוצה ו

  והפסד עם התהוותן.בספרים של החלק שהוחלף גרע. עלויות תחזוקה שוטפות זקפות לרווח 

  פחת  )3(

וו השימושיים. סכום בר פי אורך חי -פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר הפחת של כס על

  הפחת הוא העלות של הכס או סכום אחר המחליף את העלות ביכוי ערך השייר שלו. 

של כל חלק  פחת זקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פי אומדן אורך החיים השימושי

מפריטי הרכוש הקבוע. כסים חכורים מופחתים על פי התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה 

  ותקופת השימוש בכסים. קרקעות אין מופחתות.

אומדן שיעורי הפחת, בהתבסס על אורך החיים השימושי לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואתיות, 

  היו כדלקמן:

     %    

  2  מבים

  )33%(בעיקר   10-33  ציוד

  )10%(בעיקר   6-20  ריהוט משרדי

  15  כלי רכב

  10  במושכר שיפורים

האומדים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושי וערך השייר בחים מחדש לפחות בכל סוף שת 

  דיווח.

שיפורים במושכר מופחתים לאורך תקופת השכירות (כולל האופציה שבידי החברה להארכת תקופת 

  יה עולה על אורך חייו השימושיים המשוער של הכס.השכירות), שא

  

   חכורים כסים  י.

חכירות, בהן ושאת הקבוצה באופן מהותי בכל הסיכוים והתשואות מהכס, מסווגות כחכירות מימויות. 

בעת ההכרה לראשוה מדדים הכסים החכורים בסכום השווה למוך מבין השווי ההוגן והערך הוכחי של 

החכירה המיימאליים העתידיים. לאחר ההכרה לראשוה, מטופל הכס בהתאם למדייות החשבואית דמי 

  ההוגה לגבי כס זה.

  יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות.

  1'הכ 2ראה באור   IFRS 16 לעיין תקן חדש
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  המשך -כללי דיווח ומדייות חשבואית   - 2באור 

   למויטין פרט מוחשיים, בלתי כסים  יא.

 בעלי מוחשיים בלתי כסים פיזית. מהות חסרי לזיהוי יתים כספיים לא כסים הם מוחשיים בלתי כסים

אורך חיים שימושי בלתי מוגדר אים מופחתים, ובדקים לצורך בחית ירידת ערך אחת לשה, או בכל עת 

שי . אומדן משך החיים השימוIAS 36ת ערך בהתאם להוראות שקיים סימן, המצביע כי ייתכן שחלה יריד

שיוי אומדן .  של כסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושי בלתי מוגדר, בחן בתום כל שת דיווח

המשתה מבלתי מוגדר למוגדר, מטופל בדרך של "מכאן  יים השימושי של כס בלתי מוחשיאורך הח

  ולהבא". 

  . 'ד-2החשבואי במויטין ראה באור לעיין הטיפול 

כסים בלתי מוחשיים שרכשו במסגרת צירופי עסקים הים מזוהים ומוכרים בפרד ממויטין כאשר הם 

עומדים בהגדרת כס בלתי מוחשי ושוויים ההוגן יתן למדידה באופן מהימן. העלות של כסים בלתי 

  מוחשיים כאלה היא שווים ההוגן במועד צירוף העסקים. 

ת, כסים בלתי מוחשיים שרכשו במסגרת צירופי עסקים  מוצגים לפי בתקופות העוקבות להכרה הראשוי

עלותם ביכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך שצברו. הפחתת כסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר, 

מחושבת על פי משך החיים השימושי המשוער שלהם. אומדן משך החיים ושיטת ההפחתה בחים בתום 

  ר השפעת שיויי אומדן מטופלת בדרך של "מכאן ולהבא". כל שת דיווח כאש

  כדלקמן: ערכת על פי האומדיםהפחתת כסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושי מוגדר 

  שימושי חיים אורך  
   

 )10 (בעיקר שים 5-10 עד הצפוי השימוש בסיס על   לקוחות בסיס

  בפועל השימוש בסיס על   הזמות צבר

 )5 (בעיקר שים 2-10 הצפוי השימוש בסיס על   תחרות אי הסכם

  שים 5 השימוש בסיס על   פיתוח הוצאות

  שים 3-5 הצפוי השימוש בסיס על   תוכות

  

מופחתות על ומהווות  ,הוצאות פיתוח של מוצרים ויישומים חדשים, העומדות במבחים שקבעו בתקיה

 .פי תקופת ההאה הצפויה

מבחים אלו כוללים בין השאר, בחית קיומן הסביר של הטבות כלכליות שיצמחו לחברה ממוצרים 

  ויישומים אלה וכן את האפשרות למדוד באופן אמין, את עלותן של ההוצאות המהווות. 
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  המשך -כללי דיווח ומדייות חשבואית   - 2באור 

  מכשירים פיסיים  יב.

מכשירים פיסיים , החברה  – 9בדבר יישום לראשוה של דיווח כספי בילאומי מספר כד'  2כמפורט בבאור 

  בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. 

  

 בגין מכשירים פיסיים היה כדלקמן: 2017בדצמבר ,  31המדייות החשבואית שיושמה עד ליום 

  םפיסיים שאים גזרי כסים  )1(

השקעות במיות מזומים ושווי מזומים, פקדוות מיועדים, פיסיים שאים גזרים כוללים  כסים

  .ובמכשירי חוב, לקוחות וחייבים אחרים

שאים  כסיםפיסיים שאים גזרים היה לפי שווי הוגן בתוספת, לגבי  בכסיםההכרה לראשוה 

מוצגים בשווי ההוגן דרך רווח והפסד, כל עלויות העסקה הישירות היתות לייחוס. לאחר ההכרה 

  פיסיים שאים גזרים מדדים כמפורט בהמשך. כסיםלראשוה, 

פיסי מוכר כאשר הקבוצה מקבלת על עצמה את התאים החוזיים של המכשיר. כסים פיסיים  כס

החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומים הובעים מהכסים הפיסיים גרעים כאשר הזכויות 

פוקעות, או כאשר הקבוצה מעבירה לאחרים את הכסים הפיסיים מבלי להשאיר בידה שליטה בכס 

או מעבירה למעשה את כל הסיכוים וההטבות הובעים מהכס. רכישות ומכירות של כסים פיסיים 

רות במועד קשירת העסקה, משמע, במועד בו התחייבה הקבוצה לקות או העשות בדרך הרגילה, מוכ

  למכור את הכס. 

  מזומים ושווי מזומים

מזומים כוללים יתרות מזומים היתים לשימוש מיידי ופקדוות לפי דרישה. שווי מזומים כוללים 

ועים של מזומים ואשר השקעות לזמן קצר ברמת זילות גבוהה אשר יתות להמרה בקל לסכומים יד

  חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שיויים בשווי.

  הלוואות וחייבים

הלוואות ויתרות חובה הין כסים פיסיים שאים גזרים בעלי תשלומים קבועים או היתים 

לקביעה שאים סחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשוית, הלוואות ויתרות חובה מדדות לפי 

מופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית לאחר ייחוס של עלויות עסקה וביכוי הפסדים העלות ה

  לירידת ערך.

  התחייבויות פיסיות שאין גזרים  )2(

התחייבויות פיסיות של החברה כוללות אגרות חוב שהפיקה, הלוואות ואשראי שתקבלו 

הקבוצה מכירה לראשוה במכשירי חוב מתאגידים בקאיים ואחרים, אשראי ספקים וזכאים אחרים. 

שהופקו במועד היווצרותם. יתר ההתחייבויות הפיסיות מוכרות לראשוה במועד קשירת העסקה 

    בו הקבוצה הופכת לצד לתאים החוזיים של המכשיר.

התחייבויות פיסיות גרעות כאשר מחויבות הקבוצה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא  סולקה 

  טלה.או בו

התחייבויות פיסיות מוכרות לראשוה בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה היתות לייחוס. לאחר 

ההכרה לראשוה, התחייבויות פיסיות מדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית 

  האפקטיבית. 
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  המשך –כללי דיווח ומדייות חשבואית   - 2באור 

  המשך –מכשירים פיסיים   יב.

  

  קיזוז מכשירים פיסיים  )3(

כאשר  ,כס פיסי והתחייבות פיסית מקוזזים והסכומים מוצגים בטו בדוח על המצב הכספי

לקבוצה קיימת באופן מיידי זכות משפטית יתת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כווה לסלק 

הזכות  מית.ז-או לממש את הכס ולסלק את ההתחייבות בו ,את הכס וההתחייבות על בסיס טו

  לקזז חייבת להיות יתת לאכיפה משפטית בכל מצב ואסור שתהיה תלויה באירוע עתידי.

  

  כסים והתחייבויות צמודי מדד שאים מדדים לפי שווי הוגן  )4(

הוגן, משוערך בכל  ערכם של כסים והתחייבויות פיסיים צמודי מדד, שאים מדדים לפי שווי

  המדד בפועל וזקף לדוחות רווח והפסד. שיויתקופה בהתאם לשיעור 

  

  הון מיות  )5( 

  מיות רגילות

  הוצאות הפקת מיות רגילות וכתבי אופציה למיות, מוצגים כהפחתה מההון.

  

 אופציית מכר שהועקה לבעלי זכויות שאין מקות שליטה  ) 6(

  ות שליטה בחברה בת אופציית מכר (אופציית  הקיכאשר החברה מען מקלבעלי זכויות שאיPUT ,(

בכל  .מסווגות זכויות אלה כהתחייבות פיסית ולא מקים לזכויות אלה את חלקם ברווחי חברת הבת

תאריך דיווח מדדת ההתחייבות הפיסית על בסיס השווי ההוגן של התמורה שקבעה. עדכוים 

  .הוצאות אחרותזקפים לרווח או הפסד בסעיף בסכום ההתחייבות  

  
  

  ירידת ערך כסים פיסיים   )7(

ירידת ערך של כס פיסי בחת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך שאירוע אחד או יותר השפיעו 

  באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומים העתידיים של הכס.

רש בין ערך הכס בספרים לבין הערך הוכחי של אומדן הפסד מירידת ערך של כס פיסי מחושב כהפ

  תזרימי המזומים העתידיים, מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית. 

  כל ההפסדים מירידת ערך זקפים לרווח והפסד. 

הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר יתן לייחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה 

  . ביטול הפסד מירידת ערך בגין כסים פיסיים זקף לרווח והפסד.בהפסד מירידת הערך
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  המשך –כללי דיווח ומדייות חשבואית   - 2באור 

  המשך –מכשירים פיסיים   יב.

  , בגין מכשירים פיסיים: 2018ביואר  1המדייות החשבואית שמיושמת החל מיום 

  כסים פיסיים  .א

הכרה לראשוה בשוויים ההוגן בתוספת הכסים פיסיים בתחולת התקן החדש מדדים במועד 

עלויות עסקה שיתן לייחס במישרין לרכישה של הכס הפיסי, למעט במקרה של כס פיסי אשר 

 מדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה זקפות לרווח או הפסד.
  מכשירי חוב   .1-א

לאחר ההכרה לראשוה כאמור לעיל, החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה 

  הכספיים על בסיס הקריטריוים להלן: 

מאפייי המזומים החוזי של  המודל העסקי של החברה ליהול הכסים הפיסיים, וכן

 הכס הפיסי.

לגבות תזרימי מזומים המודל העסקי של החברה היו החזקת הכסים הפיסיים על מת 

חוזיים, וכן התאים החוזיים של הכס הפיסי מספקים וודאות במועדים מוגדרים 

לתזרימי המזומים שהם תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה. לאור זאת, 

לאחר ההכרה הראשוית, מכשירי החוב בקבוצה זו מוצגים על פי תאיהם לפי העלות 

 עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת. בתוספת עלויות
 מכשירים הויים  .2-א

סיים המהווים השקעה במכשירים הויים, מדדים בשווי הוגן דרך רווח או כסים פי

הפסד. לגבי מכשירים הויים שאים מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשוה החברה 

ברווח כולל אחר שיויים עוקבים בשווי  רשאית לבצע בחירה שאיה יתת לשיוי, להציג

ההוגן אשר אילולא כן היו מדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שיויים אלה לא יזקפו 

  לרווח או הפסד בעתיד, גם לא בעת גריעת ההשקעה. 

  ירידת ערך כסים פיסיים  .3-א

ת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פים החברה בוחסיים אשר אי

מדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. החברה מבחיה בין שי מצבים של ההכרה 

  בהפרשה להפסד: 

מכשיר החוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד  . 1

ההפרשה להפסד שתוכר  –ההכרה לראשוה, או מקרים בהם סיכון האשראי מוך 

חודשים  12יקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של בגין מכשיר חוב זה ת

  לאחר מועד הדיווח.

מכשיר חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד  . 2

ההכרה לראשוה בהם ואשר סיכון האשראי בגים איו מוך, ההפרשה להפסד 

יר. החברה שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים לאורך תקופת חיי המכש

מיישמת את ההקלה שקבעה בתקן לפיה היא מיחה שסיכון האשראי של מכשיר 

חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשוה אם קבע במועד הדיווח כי 

 המכשיר היו בעל סיכון אשראי מוך.

ירידת הערך בגין מכשירי החוב המדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כגד 

הפרשה. עיקר כסיה הפיסיים של החברה הים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון 

לקוחות בגים היא רשאית ליישם את ההקלה שקבעה בתקן, קרי למדוד את ההפרשה 

 להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.

  החברה בחרה ליישם את ההקלה לגבי כסיה הפיסיים.  
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  המשך –כללי דיווח ומדייות חשבואית   - 2באור 

  המשך –מכשירים פיסיים   יב.
 

  המשך - כסים פיסיים  .א

  גריעת כסים פיסיים  .4-א

  החברה גורעת כס פיסי בהתקיים התאים כדלקמן:    

  פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומים מהכס הפיסי, או . 1

הסיכוים וההטבות הובעים מהזכויות החוזיות לקבלת תזרימי החברה מעבירה באופן מהותי את כל  . 2

המזומים מהכס הפיסי או כאשר חלק מהסיכוים  וההטבות בעת העברת הכס הפיסי ותרים בידי 

 החברה, אך יתן לומר כי העבירה את השליטה על הכס.

3 . ים מהוטלת על החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומ סי, אךכס הפי

 עצמה מחוייבות חוזית לשלם תזרימי מזומים אלה במלואם לצד שלישי ללא עיכוב מהותי. 

  התחייבויות פיסיות  .ב

במועד ההכרה לראשוה החברה מודדת את ההתחייבויות הפיסיות שבתחולת התקן בשווי הוגן 

חייבות הפיסית, וזאת למעט של ביכוי עלויות עסקה שיתן לייחס במישרין להפקה של ההת

התחייבות פיסית אשר מדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביה עלויות עסקה זקפות לרווח 

או הפסד. לאחר ההכרה הראשוית החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיסיות לפי שיטת 

 הפסד כגון גזרים. העלות המופחתת, פרט להתחייבויות פיסיות בשווי הוגן דרך רווח או

  גריעת התחייבויות פיסיות  .1-ב

החברה גורעת התחייבות פיסית כאשר היא מסולקת, דהייו, כאשר המחוייבות החוזית 

  פרעת או מבוטלת או פוקעת. 

התחייבות פיסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן 

  בכסים פיסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות. 

  במקרה של שיוי תאים בגין התחייבות פיסית קיימת, החברה בוחת; 

יימת, השיוי מטופל כגריעה כאשר עשה שיוי מהותי בתאי התחייבות פיסית ק - 

של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי 

  התחייבויות ה"ל זקף לרווח או הפסד. 

כאשר השיוי איו מהותי, החברה דרשת לעדכן את סכום ההתחייבות, קרי להוון  - 

רית, כאשר את תזרימי המזומים החדשים בשיערו הריבית האפקטיבית המקו

 ההפרשים יזקפו לרווח או הפסד.

בעת הבחיה האם מדובר בשיוי מהותי בתאי התחייבות קיימת, החברה מביאה 

 בחשבון שיקולים כמותיים ואיכותיים.
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  המשך –כללי דיווח ומדייות חשבואית   - 2באור 

  המשך –מכשירים פיסיים   יב.

 קיזוז מכשירים פיסיים  .ג

ייבויות פיסיות מקוזזים והסכום טו מוצג בדוח על המצב הכספי אם כסים פיסיים והתח

קיימת זכות שיתת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו וכן קיימת כווה לסלק את 

הכס ואת ההתחייבות על בסיס טו או לממש את הכס ולסלק את ההתחייבות במקביל. זכות 

טית, לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה, הקיזוז חייבת להיות יתת לאכיפה משפ

אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פרעון של אחד הצדדים. על מת שהזכות לקיזוז תהיה 

קיימת אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו 

  אירועים שיגרמו לפקיעתה.

 

  צמודי מדד שאים מדדים לפי שווי הוגן כסים והתחייבויות  .ד

ערכם של כסים והתחייבויות פיסיים צמודי מדד, שאים מדדים לפי שווי הוגן, משוערך בכל     

  תקופה בהתאם לשיעור עליית המדד בפועל וזקף לדוחות רווח והפסד.

  

 אופציית מכר שהועקה לבעלי זכויות שאין מקות שליטה    . ה

כאשר החברה מעקיה לבעלי זכויות שאין מקות שליטה בחברה בת אופציית מכר (אופציית   

PUT ים לזכויות אלה את חלקם ברווחיסית ולא מקמסווגות זכויות אלה כהתחייבות פי ,(

חברת הבת בכל תאריך דיווח מדדת ההתחייבות הפיסית על בסיס השווי ההוגן של התמורה 

  סכום ההתחייבות  זקפים לרווח או הפסד בסעיף המימון.שקבעה. עדכוים ב

 

  ירידת ערך כסים  יג.

  כסים שאים פיסיים  )1(

הערך בספרים של הכסים הלא פיסיים של הקבוצה, שאים כסי מלאי וכסי מס דחים, בדק בכל 

מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימים, כאמור, 

מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הכס. הקבוצה מבצעת אחת לשה, הערכה של סכום בר ההשבה 

של מויטין וכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר או שאים זמיים לשימוש או באופן 

  תכוף יותר, אם קיימים סימים לירידת ערך.

סכום בר ההשבה של כס או של יחידה מיבת מזומים היו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה 

קביעת שווי השימוש, מהוות הקבוצה את תזרימי המזומים טו (שווי הוגן, ביכוי הוצאות מכירה). ב

בתקופת העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפי מיסים, המשקף את הערכות השוק לגבי ערך הכסף 

והסיכוים הספציפיים המתייחסים לכס. למטרת בחית ירידת ערך, הכסים מקובצים יחד ההיוון 

ה ביותר אשר מכסים הקטם בלתי לקבוצת הים משימוש מתמשך, אשר הייבה תזרימי מזומ

תלויים בעיקרם בכסים ובקבוצות אחרות ("יחידה מיבת מזומים"). מויטין שרכש במסגרת צירוף 

עסקים מוקצה, למטרת בחית ירידת ערך, ליחידות מיבות מזומים אשר צפויות להיב הטבות 

  מצירוף העסקים.
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  המשך –ייות חשבואית כללי דיווח ומד  - 2באור 

  המשך - ירידת ערך כסים  יג.

  המשך - כסים שאים פיסיים  )1(

הכס הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הכס או של יחידה מיבת מזומים אליה 

יחידות  משתייך עולה על הסכום בר ההשבה, וזקפים לרווח והפסד. הפסדים מירידת ערך שהוכרו לגבי

מיבות מזומים, מוקצים תחילה להפחתת הערך בספרים של מויטין שיוחס ליחידות אלה ולאחר 

  מכן להפחתת הערך בספרים של הכסים האחרים ביחידה מיבת המזומים, באופן יחסי.

הפסד מירידת ערך מויטין איו מבוטל. באשר לכסים אחרים, הפסדים מירידת ערך שהוכרו 

דמות בדקים מחדש בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימים לכך שההפסדים בתקופות קו

קטו או לא קיימים עוד. הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שיוי באומדים ששימשו לקביעת הסכום 

בר ההשבה, אך ורק במידה שהערך בספרים של הכס, אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, איו עולה 

  ים ביכוי פחת או הפחתות, שהיה קבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך.על הערך בספר

  

  השקעות בחברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי  )2( 

המצביעה על ירידת ערך.  אובייקטיביתהשקעה בחברה כלולה בחת לירידת ערך, כאשר קיימת ראיה 

מויטין המהווה חלק מחשבון ההשקעה בחברה כלולה, איו מוכר ככס פרד ולכן לא בחן בפרד 

  לירידת ערך.

במידה וקיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך ההשקעה, מתבצעת הערכה של סכום בר ההשבה של 

 ,שימוש של ההשקעההביעת שווי ההשקעה כגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה טו שלה. בק

הקבוצה אומדת את חלקה בערך הוכחי של תזרימי המזומים העתידיים שיופקו על ידי החברה 

הכלולה והתמורה ממימושה או הערך הוכחי של תזרימי המזומים החזוי שיבע מדיבידד והמימוש 

  הסופי.
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  המשך -כללי דיווח ומדייות חשבואית   - 2באור 

  ת לעובדיםהטבו  יד.

  הטבות לאחר סיום העסקה  )1(

בקבוצה קיימות מספר תכיות הטבה לאחר העסקה. התכיות ממומות בדרך כלל על ידי הפקדות 

לחברות ביטוח או לקופות פיצויים מרכזיות, והן מסווגות כתכיות הפקדה מוגדרת וכן כתכיות 

  הטבה מוגדרת.

  תכיות להפקדה מוגדרת  (א)

הפקדה מוגדרת, זקפות כהוצאה לרווח והפסד במועד בו  ה להפקיד בתכיתמחויבויות הקבוצ

  וצרת המחויבות להפקיד.

  תכיות להטבה מוגדרת  (ב)

מחויבות טו של הקבוצה, המתייחסת לתכית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, 

מחושבת לגבי כל תכית בפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שיגיע לעובד בתמורה 

לשירותיו, בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי ערך וכחי ביכוי השווי 

בהתאם לריבית הגזרת מעקום ריבית המבוסס על קבע התכית. שיעור ההיוון ההוגן של כסי 

, שהמטבע שלהן ומועד פירעון דומים לתאי יות באיכות גבוההתשואות אגרות חוב קוצר

  המחויבות של הקבוצה. 

  על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה.  מידי שה החישובים ערכים

אות החישובים וצר כס לקבוצה, מוכר כס עד לסכום טו של הערך הוכחי של כאשר לפי תוצ

בצורה של החזר מהתוכית או הקטה בהפקדות עתידיות  ,ההטבות הכלכליות הזמיות

כאשר יתן  ,לתוכית. הטבה כלכלית בצורת החזרים או הקטת הפקדות עתידיות תחשב זמיה

  ילוק המחויבות.לממשה במהלך חיי התוכית או לאחר ס

כאשר קיימת חובה, במסגרת דרישת הפקדה מזערית, לתשלום סכומים וספים ביחס לשירותים 

שיתו בעבר, מכירה החברה במחויבות וספת (הגדלת התחייבות טו או הקטת כס טו), 

בצורה של החזר מהתוכית או  ,במידה בה סכומים כאמור לא יהיו זמיים כהטבה כלכלית

  בהפקדות עתידיות.הקטה 

 במועדאחר  כוללוהפסדים אקטואריים בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך זקפים לרווח  רווחים

היווצרותם. עלות שירותי עבר מוכרת ברווח והפסד במועד תיקון התוכית או במועד ההכרה 

 רווחים. מבייהםאו בהטבות בגין פיטורין, לפי המוקדם   IAS 37בעלויות בגין שיוי מבי לפי 

 מאוחר במועד הפסד או לרווח מחדש יסווגו לא אחר כולל לרווח שזקפו אקטואריים והפסדים

  .יותר

  

  הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך  )2(

המחויבות טו של הקבוצה בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך, שאין מתייחסות לתכיות הטבה לאחר 

סיום העסקה, היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהועקו בתקופה 

בע השוטפת ובתקופות קודמות. סכום הטבות אלו מהוון לערכו הוכחי. שיעור ההיוון של המחויבות ק

 יות באיכות גבוההלריבית הגזרת מעקום ריבית המבוסס על תשואות אגרות חוב קוצרבהתאם 

שהמטבע שלהן ומועד הפירעון שלהן דומים לתאי המחויבויות של הקבוצה. החישוב עשה לפי שיטת 

  יחידת הזכאות החזויה. 
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  המשך -כללי דיווח ומדייות חשבואית   - 2באור 

  המשך -לעובדים הטבות   יד.

  הטבות לטווח קצר  )3(

מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר מדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה זקפת בעת שיתן 

בסכום . הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בווס במזומן, מוכרת שוא ההטבההשירות 

כאשר לקבוצה יש מחויבות וכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום הצפוי להיות משולם, 

  המחויבות. האמור בגין שירות שיתן על ידי העובד בעבר ויתן לאמוד באופן מהימן את 

  עסקאות תשלומים מבוססי מיות  )4(

השווי ההוגן במועד ההעקה של כתבי אופציה לעובדים זקף כהוצאת שכר במקביל לגידול בהון, 

בסעיף עודפים, על פי התקופה בה מושגת זכאות העובדים לכתבי האופציה. הסכום שזקף כהוצאה 

  מותאם על מת לשקף את כתבי האופציה למיות אשר צפויים להבשיל.

השווי ההוגן של הסכום המגיע לעובדים בגין זכויות לעליית ערך מיות, המסולקות במזומן, זקף 

בהתחייבויות, על פי התקופה בה מושגת זכאות העובדים לתשלום.  כהוצאה, כגד גידול מקביל

ההתחייבות מדדת מחדש בכל מועד דיווח, וכן במועד הסילוק. כל שיוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 

  זקף כהוצאת שכר ברווח והפסד.

  הכרה בהכסות  טו.

הכסות מחוזים עם  – 15מי מספר בדבר יישום לראשוה של תקן דיווח כספי בילאו 1כד' כמפורט בבאור 

לקוחות (להלן "התקן"), החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע עם הקלות וללא הצגה מחדש של 

 מספרי השוואה. 

  

  בגין הכרה בהכסה היה כדלקמן: 2017בדצמבר,  31המדייות החשבואית שיושמה עד ליום 
  

ההכסות יתן למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות ההכסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר סכום 

הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה יתות למדידה 

באופן מהימן. ההכסות מדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה ביכוי החות מסחריות, החות 

  כמות והחזרות.

 תקן לקביעות בהתאם ההשלמה" "שעור שיטת לפי מוכרת ביצוע חוזי פי-על מעבודות ההכסה .1

 קבע וחומרים" ציוד "עתירי בפרויקטים ההשלמה שיעור הקמה". "חוזה 11 מס' בילאומי חשבואות

 שלב לפי או הצפויות העלויות אומדן סך לבין שבוצעה עבודה בגין שהתהוו החוזה עלויות בין היחס לפי

 ביותר המהימן באופן שקףמ החברה להערכת אשר ,הפרוייקט לאופי בהתאם וזאת ,ההדסי הביצוע

 שלא המתבצעות ותישברכ המאופייים בפרוייקטים ;ההשלמה ושיעור הפרוייקט קידום שלבי את

 ע"י הקבע ההדסי הביצוע לבש לפי מחושב ההשלמה שיעור ,בפועל העבודה להתקדמות במקביל

 הפרוייקט בתחילת קבעת השיטה שהושקעו. העלויות יחס לפי יםאחר ובמקרים הפרוייקט מהדס

 שיעור קבוע, לסכום בתמורה שירותים מתן של קטיםיבפרוי  הפרוייקט. חיי כל לאורך ושמרת

 העבודות שעות בסיס על בעיקר המחושב העבודה, של הדסיים שלבים גמר בסיס על קבע ההשלמה

 שההכסות בכך מותית בהכסות, ההכרה .הפרויקט להשלמת הצפויות השעות סך לעומת שהושקעו

 חוזיות בהתחייבויות ולעמוד הפרויקט את להשלים אפשרות וקיימת סביר לאומדן יתות והעלויות

 הכסה מוכרת ההקמה, חוזה תוצאות את מהימן באופן להעריך אפשרות אין כאשר הלקוחות. כלפי

 לרווח מיידית זקף הקמה מחוזה צפוי הפסד להשיבן. יהיה ןית כי שסביר העלויות בגובה רק מהחוזה

  והפסד.
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 כמויות, כתבי בסיס על או עבודה שעות על מבוססת בגין שהתמורה מעבודות בהכסה, ההכרה   . 2

 סמך על שוטף, באופן ורשמת בהתאמה כמויות לכתב או עבודה לשעת מוסכם מחיר לפי מחושבת

  שהושלמו. הכמויות כתבי מספר או עבודה, בכל שהושקעו העבודה שעות מספר

  

 בוצעה :כאשר מוכרת אחרים) ספקים של מדף" "תוכות קרי(בע תוכה רישיוות ממכירת הכסה  .3

 באופן לקביעה יתן ההכסות סכום מכירה, הסכם לקיום ראיות מותיקי ללקוח, התוכה מסירת

    צפויה. התמורה יתיוגב מהימן

 לפי ההכסה זקפת בכללותם, רותיםילש משי היו התוכה שמרכיב שירותים לאספקת בעבודות

  .11 מס' בילאומי חשבואות לתקן בהתאם השלמה" "שעור

 תקופת פי על יחסי באופן הישר הקו בשיטת מוכרות אחזקה, הסכמי במסגרת שירותיםמ הכסות  .4

 של זרימתן באם השירות מתן עם מוכרת מזדמת התקשרות במסגרת שירותיםמ הכסות .ההסכם

  ודאית. היה החברה בידי השירות למתן המיוחסות הכלכליות ההטבות

 וכן בעף המקובלים האשראי לתאי וואהבהש (וזאת חריגים אשראי בתאי מתקבלת ההכסה כאשר  .5

 בשוק המקובלת לריבית בהתאם המכירה תמורת מפוצלת החברה), של המקובלת האשראי למדייות

   המימון. למרכיב המכירה מרכיב בין

 בסיס על מוכרות החברה בכסי אחרים שעושים משימוש הובעות דיבידדים, או מריבית הכסות  .6

   אפקטיבית.ה הריבית בשיטת צבירה

  
 בגין הכרה בהכסה היה כדלקמן: 2018ביואר,  1המדייות החשבואית שמיושמת החל מיום 

  

ההכסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בכס או השירות מועברות  . 1

ללקוח. ההכסה מדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתאי החוזה, 

ביכוי סכומים שגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מיסים). ההכסה מוכרת עד למידה שצפוי 

  כלכליות יזרמו לחברה וכן ההכסה והעלויות יתות למדידה מהימה. שההטבות ה
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מוכרות לאורך תקופת העבודה יצוע על פי חוזי בהכסות מעבודות  – על פי חוזי ביצועהכסות  1.1

דת התקדמות הביצוע החברה מיישמת בעיקר, בהתאם לשיעור התקדמות הביצוע. לצורך מדי

") זאת מבלי להתחשב בעלויות שאין משקפות את Input methodאת "שיטת התשומות" ("

התקדמות הביצוע. להערכת החברה שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכסה מוכרת על בסיס 

ביותר את  תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום מחוייבות הביצוע מייצגת בצורה האותה

ההכסה שתופק בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות החברה מעריכה את העלויות הדרושות 

להשלמת הפרויקט על מת לקבוע את סכום ההכסה שיוכר. האומדים הללו כוללים את 

העלויות הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות על בסיס 

   מפתח העמסה סביר.

במצבים בהם החברה לא יכולה למדוד את תוצאות החוזה אך מצפה להשיב את העלויות 

שהתהוו לקיום החוזה עד למועד הדיווח, החברה מכירה בהכסות בגובה העלויות שהתהוו 

 בפועל עד למועד הדיווח וזאת עד למועד בו יתן יהיה למדוד את תוצאות החוזה באופן סביר. 

  
  זה, מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.כאשר צפוי הפסד מהחו

  

הכסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן על פי התקופה בה  –הכסות ממתן שירותים  1.2

הלקוח מקבל וצורך את הטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. ההכסה מוכרת בהתאם 

 לתקופות הדיווח שבהן סופק השירות. 

  

קר "תוכות מדף" של ספקים אחרים) מוכרת כאשר: יתוכה (בע הכסה ממכירת רישיוות 1.3

מות ראיות לקיום הסכם מכירה, סכום ההכסות יתן יבוצעה מסירת התוכה ללקוח, קי

    ית התמורה צפויה.ילקביעה באופן מהימן וגב

רותים בכללותם, זקפת ההכסה יבעבודות לאספקת שירותים שמרכיב התוכה היו משי לש

  .כמפורט לעיל" התקדמות הביצועור לפי "שע

  

 עלהכסות מריבית או דיבידדים, הובעות משימוש שעושים אחרים בכסי החברה מוכרות  1.4

  בסיס צבירה בשיטת הריבית האפקטיבית. 

 

בקביעת סכום ההכסה בחוזים עם לקוחות, החברה בוחת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן. 

היא שולטת בסחורה או השירות שהובטח טרם העברתו ללקוח. במקרים  החברה היא ספק עיקרי כאשר

אלה החברה מכירה בהכסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה 

  החברה בהכסה בסכום טו, לאחר יכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.  

  

עסקה בפרד לכל חוזה עם לקוח. בעת הפעלת ה דרשת לקבוע את מחיר ההחבר –קביעת מחיר העסקה  . 2

שיקול דעת זה, החברה מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתה בחוזה, בהתחשב בהחות, קסות, 

שיויים, תביעות, קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה וכן תמורה שלא במזומן. החברה כוללת סכומים 

") שביטול משמעותי בסכום ההכסות  Highly probableשל תמורה משתה, רק אם צפוי ברמה גבוהה ("

 שהוכר לא מתרחש. 
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  המשך – הכרה בהכסות  טו.            

חית קיום רכיב מימון משמעותי בחוזה החברה מיישמת את בלצורך  –קיומו של רכיב מימון משמעותי  . 3

החדש לפיה אין לתאם את סכום התמורה בגין רכיב המימון כאשר במועד ההקלה המעשית שבתקן 

ההתקשרות בחוזה צפוי שהתקופה שבין מועד קבלת התמורה לבין מועד ההכרה בהכסה איה עולה 

על שה. במקרים של קבלת מקדמות לזמן ארוך (מעל שה), צוברת החברה ריבית בגין המקדמות 

קופת ההתקשרות הצפויה וזאת כאשר קיים בחוזה רכיב מימון ומכירה בהוצאות המימון לאורך ת

משמעותי כהגדרתו בתקן החדש. עם מימוש המקדמות מכירה החברה בריבית שצברה כחלק 

  מההכסות התפעוליות.

במקרים בהם החברה מתחילה לבצע פעולות בהקשר לחוזה צפוי עוד בטרם חתם חוזה מחייב עם  . 4

שלב בו יתן להכיר בהכסה לפי מודל ההכרה בהכסה של התקן, בעת הלקוח, או בטרם הגיע החוזה ל

חתימה על החוזה אשר עומד בקריטריוים אשר קבעו בתקן, החברה מכירה בהכסה על בסיס מצטבר 

)"catch up".כון לאותו מועד המשקפת את מחוייבויות הביצוע שהושלמו חלקית או הושלמו ,( 

יא מספקת ללקוחותיה אחריות בהתאם להסכמים עם ם לקוחותיה הבמסגרת חוזי החברה ע -אחריות  . 5

הלקוח. במרבית המקרים, שירותי האחריות יתים על מת להבטיח את טיב העבודה שבוצעה ולא 

כשירות וסף שיתן ללקוח. בהתאם לכך, האחריות איה מהווה מחוייבות ביצוע פרדת ולכן מכירה 

. בחלק מהחוזים מספקת IAS 37אחריות בהתאם להוראות     החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה ל

החברה שירותי אחריות כשירות וסף לאחריות המועקת על ידי החברה לצורך הבטחת טיב העבודה 

שבוצעה. במקרים אלו מקצה החברה חלק מהתמורה הכוללת בחוזה עבור שירותי האחריות לפי עלות 

  ה בהכסה ממתן השירות על פי תקופת האחריות. השירות החזוי בתוספת מרווח סביר ומכיר

הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי  –חוזים מכבידים  . 6

החברה מוכות ביחס לעלויות הבלתי מעות כתוצאה מעמידה במחוייביות החוזיות. החברה תבחן 

אשר רלווטיות לכל החוזים  IAS37ם לדרישות באופן תדיר את הצורך בהפרשה לחוזה מכביד בהתא

  . IFRS15 -בהם מוכרת ההכסה בהתאם ל
  

  הפרשות  טז.

  כללי  )1(

כתוצאה מאירוע ,משפטית או משתמעתוכחית מחויבות  ישכאשר לקבוצה  מוכרותהפרשות 

וכאשר צפוי כי ידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות לסילוק המחויבות היתן  שהתרחש בעבר

  לאמידה באופן מהימן. 

הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של הההלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב 

הפקסי המחויבות במועד המאזן, תוך התחשבות בסיכוים ובאי הוודאות הכרוכים במחויבות. הערך 

  של ההפרשה הוא בגובה הערך הוכחי של תזרימי המזומים החזויים.

  שיויים בגין מרכיבי ערך הזמן שחלף ייזקפו לדוח רווח והפסד.

כאשר צד שלישי אמור לשאת בסכום הדרוש ליישוב המחויבות בהווה, כולה או חלקה, מכירה 

כאשר וודאי למעשה שהשיפוי יתקבל  הקבוצה בכס, בגין ההשבה, עד לגובה ההפרשה שהוכרה, רק

  וכן יתן לאומדו באופן מהימן.
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  המשך –הפרשות   טז.

  אחריות   )2(

ההוצאות המשוערות בגין אחריות המוצר, האמדות על בסיס יסיון העבר, זקפות לחשבון הרווח 

  וההפסד בתקופה בה רשמות ההכסות מאותם מוצרים. 

  חוזים מכבידים  )3(

מחויבויות בהווה הובעות מחוזים מכבידים מוכרות ומדדות כהפרשות. חוזה מכביד היו חוזה, אשר 

מעות של הקבוצה לצורך עמידה במחויבות עולות על התועלות הכלכליות הצפויות העלויות הבלתי 

  להיות מופקות בגיו.

  ירידת ערך חייבים – חובות מסופקים  )4(

הדוחות הכספיים כוללים הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים המשקפות בצורה אותה, לפי הערכת 

ת בספק. בקביעת אותות ההפרשות התבססה הההלה, את ההפסד הגלום בחובות, שגבייתם מוטל

הההלה, בין היתר, על הערכת הסיכון על סמך המידע שבידה בדבר מצבם הכספי של החייבים, היקף 

פעילותם והערכת הביטחוות שתקבלו מהם. חובות מסופקים, אשר לדעת ההלת החברה אין סיכוי 

  לגבותם, מחקים מספרי החברה על פי החלטת הההלה.

  תביעות משפטיות  )5(

), כי הקבוצה תידרש more likely than notההפרשה בגין תביעות כללת כאשר, יותר סביר מאשר לא (

  למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות ויתן לאמוד אותה באופן מהימן.

  

  הכסות והוצאות מימון  יז.

ת כסים פיסיים זמיים למכירה), הכסות מימון כוללות הכסות ריבית בגין סכומים שהושקעו (לרבו

הכסות מדיבידדים בגין מיות סחירות, רווחים ממכירת כסים פיסיים המסווגים כזמיים למכירה, 

שיויים בשווי ההוגן של כסים פיסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, רווחים מהפרשי שער (טו) 

והפסד. הכסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת  ורווחים ממכשירי גידור המוכרים ברווח

  הריבית האפקטיבית.

הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שתקבלו, שיויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות, שיויים 

ם בשווי ההוגן של כסים פיסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, הפסדים מירידת ערך של כסי

פיסיים והפסדים ממכשירי גידור המוכרים ברווח והפסד. עלויות האשראי זקפות לדוח רווח והפסד לפי 

 שיטת הריבית האפקטיבית.

  רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בטו, בהכסות או בהוצאות מימון בהתאם.

  
  מיסים על ההכסה  יח.

מיסים על ההכסה בדוח רווח והפסד כוללים מיסים שוטפים ודחים. תוצאות המס בגין מיסים שוטפים 

או דחים זקפות לדוח רווח והפסד למעט אם הן מתייחסות לפריטים הזקפים ישירות להון, או ברווח כולל 

  אחר.בהון או ברווח כולל  הרלבטיאחר. במקרים אלה השפעת המס אף היא זקפת לסעיף 

  מיסים שוטפים  .1

חבות בגין מיסים שוטפים קבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם 

, וכן התאמות דרשות בקשר לחבות המס המאזן הדוח על המצב הכספיהושלמה למעשה, עד לתאריך 

  לתשלום בגין שים קודמות.
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  המשך -מיסים על ההכסה   יח.

  מיסים דחים  .2

מיסים דחים מחושבים בגין הפרשים זמיים בין הסכומים הכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים 

  המובאים בחשבון לצורכי מס ובשל הפסדים ויכויים להעברה, למעט מספר מצומצם של חריגים. 
  

יתרות המיסים הדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מיסים אלה ייזקפו לדוח רווח 

והפסד או להון, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך 

. סכום המיסים הדחים בדוח רווח והפסד מבטא את השיויים ביתרות המאזן הדוח על המצב הכספי

  ופת הדוח.ה"ל בתק
  

כס מס דחה מוכר בספרים כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכסה חייבת, שכגדה יתן יהיה לצל את 

, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס חתךההפרשים הזמיים. כסי המיסים הדחים בדקים בכל תאריך 

  המתייחסות יתממשו, הם מופחתים.
  

ים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחישוב המיסים הדחים, לא מובאים בחשבון המיס

בחברות מוחזקות, כל עוד קרוב לוודאי שמכירת ההשקעות בחברות מוחזקות איה צפויה בעתיד 

הראה לעין. כמו כן, לא מובאים בחשבון מיסים דחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות 

וקת דיבידד הכרוכה בתוספת מס לחברה כדיבידדים, וזאת לאור מדייות הקבוצה שלא לגרום לחל

המקבלת. במקרים בהם צפויה חברה מוחזקת לחלק דיבידדים הכרוכים בתוספת מס, יוצרת החברה 

  עתודה למס בגין תוספת המס שעשויה להתחייב בה.

  

כסי מיסים דחים והתחייבויות מיסים דחים מוצגים במאזן ככסים בלתי שוטפים והתחייבויות 

ארוך, בהתאמה. מיסים דחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז לזמן 

כס מס שוטף כגד התחייבות מס שוטף והמיסים הדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס 

  ולאותה רשות מס.

  

  רווח למיה  יט.

של החברה על ידי  םלבעליהחברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למיה לגבי רווח או הפסד, המיוחס 

חלוקת רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המיות הרגילות של החברה, בממוצע משוקלל של מספר המיות 

הרגילות הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח. לצורך חישוב הרווח המדולל למיה מתאמת החברה את 

משוקלל של מספר המיות הקיימות הרווח או ההפסד, המיוחס לבעלי המיות הרגילות, ואת הממוצע ה

  במחזור, בגין ההשפעות של כל המיות הפוטציאליות המדללות.

  

  עסקאות עם בעל שליטה  כ.

כסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה מדדים לפי שווים ההוגן במועד העסקה. 

  ההפרש בין השווי ההוגן, לבין התמורה בפועל, זקף להון.

  

  ופת המחזור התפעוליתק  כא.

המחזור התפעולי של הקבוצה היו שה. עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות פריטים 

  המיועדים והצפויים להתממש בתקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה.
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  דיווח מגזרי  כב.

מגזרי , מגזרי פעילות (להלן: "התקן"). התקן קובע כי הדיווח הIFRS 8הקבוצה מיישמת את הוראות תקן 

יוצג בהתאם ל"גישת הההלה", דהייו בהתאם למתכות הדיווח הפימית למקבלי ההחלטות התפעוליות 

העוסק בפעילות של הקבוצה. בהתאם לכך מגזר פעילות היו רכיב של הקבוצה לגביו קיים מידע זמין, 

עסקית שממה עשוי להיב הכסות ובגיה עשויות להתהוות עלויות וכן תוצאותיו התפעוליות סקרות 

באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה, על מת להעריך את הביצועים ולקבל 

  החלטות לגבי המשאבים שיוקצו.

  עסקאות במהלך העסקים הרגיל. ימגזרי קבע בהתבסס על מחיר-תמחור בין

תוצאות, כסי והתחייבויות המגזר כוללים פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר יתן לייחסם 

על בסיס סביר. פריטים שלא הוקצו מורכבים בעיקר מהשקעות וההכסות המיוחסות להן, הלוואות 

וכן כסי והתחייבויות מיסים על  החברה) ואשראי וההוצאות המיוחסות, כסי הקבוצה (בעיקר של מטה 

  הכסה והוצאות המיסים.

הוצאות הויות של המגזר הן סך העלויות שהתהוו במהלך התקופה לשם רכישת רכוש קבוע וכסים בלתי 

  מוחשיים שאים מויטין.

  

  שערי חליפין ובסיס הצמדה  כג.

הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו יתרות במטבע חוץ או הצמודות אליו, כללות בדוחות   )1(

  על ידי בק ישראל והיו תקפים ליום המאזן.
  

יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך המאזן או   )2(

  בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח, בהתאם לתאי העסקה.
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  המשך -ייות חשבואית כללי דיווח ומד  - 2באור 

  חשבואות לתקי ותיקוים פרשויות של לראשוה יישום  .דכ

  בתקופת הדוח כסו לתוקף מספר פרשויות ותיקוים לתקי חשבואות, כדלקמן:

 , הכסה מחוזים עם לקוחותIFRS 15תקן דיווח כספי בילאומי  . 1

 קובע אשר IFRS 15 בילאומי כספי דיווח תקן את מיישמת הקבוצה , 2018 ביואר 1 מיום החל

 .בהכסה ההכרה לעיין חדשות החיות

 1 ליום העודפים יתרת התאמת תוך ,המצטברת ההשפעה בגישת התקן את ליישם בחרה הקבוצה

 .השוואה מספרי של מחדש הצגה וללא2018  ביואר

 :שלבים חמישה הכולל לקוחות עם מחוזים בהכסה להכרה חדש מודל מציג התקן

 .הלקוח עם החוזה זיהוי . 1

 .בחוזה פרדות ביצוע מחויבויות זיהוי . 2

 .העסקה מחיר קביעת . 3

 .פרדות ביצוע למחויבויות העסקה מחיר הקצאת . 4

  

 הביצוע מחויבויות קיום עם בהכסה הכרה . 5

המצטברת ליום  ההשפעה. טו' 2כמפורט בבאור  אלה כספיים בדוחות לראשוה מיושםהחדש  התקן

"ח, ש אלפי 2,861של התקן הייתה הפחתה בהון בסך של  לראשוה האימוץשל  2018ביואר  1

  לאופן ההכרה בהכסה כדלקמן: בעיקר המתייחסת

 הייתה כאשרזקפו  מפרויקטים לקבלהכסות  11IAS הוראות תחת שיושמה למדייות בהתאם

ש ההכרה ). לפי התקן החדProbable( הובעת מתמורה משתה ההכסה את תקבל שהחברה וודאות

 החברה כי")  Highly probableצפוי ברמה גבוהה (" כאשר רקעשית בגין תמורה משתה בהכסה 

על סעיף  לראשוה האימוץ והשפעת לקוחותיה עם החוזים את בחה החברה. ההכסה את תקבל

 164 -ו  2,697קיטון בסך של  היה 2018 ביואר 1 ליוםועל סעיף החייבים האחרים לקבל  הכסותה

, מסוים פרויקט בגין בעיקר וזאת, אלפי ש"ח 2,861בסך  העצמי ההון הפחתת כגדבהתאמה "ח ש אלפי

 ") לקבלת תמורה Highly probable(" גבוהה ברמה וודאות קיימת לא החברה להערכת שלגביו

  ., כדרש על פי התקן החדשמשתה
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  המשך –יישום לראשוה של תקים, תיקוים לתקים ופרשויות   .כד

  

 פיסיים"  "מכשירים - IFRS 9תקן דיווח כספי בילאומי   .2

תקן) ה -(להלן IFRS 9 י, בילאומ כספי דיווח תקן את מיישמת הקבוצה , 2018 ביואר 1 מיום החל

 .ומדידה הכרה פיסיים מכשירים 39 בילאומי חשבואות תקן את החליף אשר  פיסיים כשיריםמ

התקן מיושם למפרע ללא הצגה יב'  2, כמפורט בבאור התקן מיושם לראשוה בדוחות כספיים אלה

לאימוץ התקן לא הייתה השפעה מהותית מחדש של מספרי השוואה כפי שהוראות התקן מאפשרות. 

  על הדוחות הכספיים.

  ותיקוים לתקים קיימים שטרם יושמו יושמו שטרם חדשים חשבואות תקי  .הכ

1. IFRS 16 – חכירות  

  בדבר חכירות ( להלן התקן החדש).  16פורסם תקן דיווח כספי בילאומי מספר  2016בחודש יואר 

בהתאם לתקן החדש חכירה מוגדרת כחוזה או חלק ממו, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש 

בכס לתקופת זמן מוגדרת. התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בכס מול התחייבות בדוח 

חכירות.  IAS 17על המצב הכספי, באופן דומה לטיפול החשבואי בחכירה מימוית בהתאם לתקן הקיים, 

חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומגד יכירו בכס. כמו כן, חוכרים יכירו בהוצאות ריבית 

  ובהוצאות פחת פרד. 

התקן החדש כולל שי חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבואי הקיים 

כסים בעלי ערך כספי מוך או במקרה של חכירות  בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות

  לתקופה של עד שה. 

  . 2019ביואר,  1התקן החדש ייושם מהתקופות השתיות המתחילות ביום 

התקן החדש מאפשר לבחור בגישת יישום למפרע מלאה או בגישת יישום למפרע חלקי עם הקלות מסויימות 

. החברה בגים לא תדרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואהבגין חכירות שיהיו קיימות במועד המעבר, 

מעריכה כי תבחר בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשוה של התקן החדש, כאשר מדידת כסי 

  זכות השימוש תהייה שווה לסכום ההתחייבות בגין חכירה כפי שיוצגו במועד המעבר. 

וכלי רכב, המטופלים כיום בדוחות הכספיים החברה קשורה במספר הסכמי חכירה/שכירות של מבים 

כחכירה תפעולית. במסגרת בחית ההשפעה האפשרית של התקן החדש על הדוחות הכספיים, החברה 

  , בין היתר, את הושאים הבאים:בחה

 קיומן של אופציות להארכת החכירה. - 

 הצורך בהפרדת רכיבים של חוזה. - 

ההתחייבות בגין החכירה והכס במועד היישום  קביעת שיעור ריבית ההיוון אשר ישמש למדידת - 

  לראשוה של התקן.
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  המשך –כללי דיווח ומדייות חשבואית   - 2באור 

  

  המשך - ותיקוים לתקים קיימים שטרם יושמו יושמו שטרם חדשים חשבואות תקי  .כה

1. IFRS 16 – (המשך) חכירות  

  

תביא לגידול בסך הכסים  2019ביואר  1החדש ליום השפעת היישום לראשוה של התקן החברה מעריכה כי 

  ליוי ש"ח.מ 78-וההתחייבויות של החברה בהיקף של כ 

צפויה להוביל לקיטון בהוצאות השכירות של החברה  2019בוסף השפעת היישום של התקן החדש בשת 

"ח מליוי ש 20 -ש"ח, לעליה בהוצאות הפחת וההפחתות בהיקף של כ  מליוי 20.8 -בשה זו בהיקף של כ 

הרווח הקי ועל  מליוי ש"ח, כך שההשפעה על הרווח לפי מס 1.6ולעליה בהוצאות המימון בהיקף של כ 

 צפויכמו כן, כתוצאה מיישום התקן החדש, תזרים המזומים מפעילות שוטפת איה צפויה להיות מהותית. 

   "ח.ש מליוי 20.6 -כ של בהיקף ימוןמ מפעילות המזומים בתזרים וקיטון"ח ש מליוי 19 -לגדול בהיקף של כ

  

מידה פיסיות  אמות כוללות אשר, החוב אגרות בגין והתחייבויות מתאגידים בקאיים הלוואות לחברה

החברה פועלת על אמות מידה אלו.  באופן מהותי יישום התקן עשוי להשפיע .17 בבאורכמפורט  מסויימות

על מת להתאים את אמות המידה הפיסיות בהתאם לשיויים הצפויים  אגרות החובואמן הבקים אל מול 

  בעקבות יישום התקן.

מתייחס להשפעות הידועות לחברה למועד זה ובהתאם לחוזי החכירה הקיימים אשר יהיו המידע ה"ל 

  .2019ואשר אים צפויים להסתיים במהלך שת  2019ביואר,  1בתוקף ליום 

 

                     2.  IFRIC 23 – סהודאות הקשורה למסים על ההכ-באי טיפול 

-למסים על ההכסה (להלן  ודאות הקשורה-טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוי 

 IASהפרשות). הפרשות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של כסים או התחייבויות בהתאם להוראות 

למסים על ההכסה. הפרשות מתייחסת  ודאות הקשורה-מסים על ההכסה במצבים בהם קיימת אי 12

סים למסים על הכסה, בחית התייחסות של ודאות המתייח-של איומספקת החיות לבחית קיבוץ מקרים 

ה למסים על הכסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול הודאות הקשור-רשויות המס, מדידת השלכות אי

  הודאות.-בשיויים בעובדות ובסיבות של אי

. אימוץ מוקדם 2019ביואר,  1הפרשות תיושם החל מהדוחות הכספיים לתקופות שתיות המתחילות ביום 

  אפשרי. במועד היישום לראשוה, החברה תיישם את הפרשות באחת משתי השיטות: 

    יישום למפרע מלא ללא תיקון מספרי השוואה וזקיפת ההשפעה המצטברת למועד היישום לראשוה  א.

  ליתרת הפתיחה של יתרת הרווח.     

  יישום למפרע מלא לרבות תיקון מספרי השוואה. ב.

  בוחת את ההשפעה, אם בכלל, של יישום הפרשות.  רההחב
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                     3.  28IAS - השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות  

השקעות בחברות כלולות  28תיקון לתקן חשבואות בילאומי  IASB -, פרסם ה2017באוקטובר            

יקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך (כגון הלוואות לקבל או התיקון). הת -ובעסקאות משותפות (להלן 

הייה השקעה במיות בכורה) אשר מהוות חלק מההשקעה טו בחברה כלולה או עסקה משותפת, ת

באופן מלא (הן לעיין המדידה והן לעיין ירידות ערך) ולאחר מכן  IFRS 9כפופות ראשית להוראות 

  .  IAS 28היתרות של אותן זכויות תהייה כפופות להוראות 

. יישום מוקדם 2019ביואר  1יש ליישם את התיקון למפרע החל מהתקופות השתיות המתחילות ביום            

  אפשרי .

  להערכת החברה, לא תהיה השפעה מהותית מיישום הפרשות.

4. 3  - IFRS צירופי עסקים  

צירופי עסקים  3תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בילאומי  IASB -, פרסם ה2018באוקטובר            

קים תיקון). מטרת התיקון היה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה תטופל כצירוף עסה -(להלן 

  או כעסקת רכישה של כסים. 

  התיקון כולל:

הבהרה לכך שעל מת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות וכסים אשר רכשו יכללו לכל   .1

  הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ביכולת לייצר תפוקות.

בהפעלת עסק רכש באמצעות השמטת ההתייחסות להערכה האם משתתף שוק יכול להמשיך   .2

  החלפה של תשומות ותהליכים.

  החיות וספות ודוגמאות אשר יסייעו לחברות להעריך האם תהליכים שרכשו הים מהותיים.  .3

  עסק" כך שההגדרות יהיו ממוקדות ומצומצמות יותר. " -שיוי הגדרת "תפוקה" ו  .4

  בר ברכישת עסק, ללא צורך בבחיות וספות.מבחן אופציולי לפיו חברה יכולה לקבוע שאין מדו  .5

התיקון ייושם עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת כסים אשר מועד הרכישה חל החל מהתקופה 

    או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי . 2020ביואר  1השתית המתחילה ביום 
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  של מספרי השוואה התאמה לא מהותית  .וכ    

  , כדלקמן:2017בדצמבר,  31החברה ביצעה התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה ליום 

, כללו, בטעות, הוצאות מחקר 2018במרץ,  28שפרסמה החברה ביום  2017בדצמבר,  31בדוחות ליום 

ש), במקום הצגתם אלפי ש"ח, בסעיף חייבים ויתרות חובה (הוצאות מרא 1,529 -ופיתוח מהווות בסך של כ

במסגרת כסים בלתי מוחשיים. לתיקון ה"ל אין השפעה על ההון העצמי של החברה, על סך הכסים ועל 

  התוצאות העסקיות כפי שדווחו בדוחות הכספיים שפרסמה החברה בעבר. 

  

  :2017בדצמבר  31להלן השפעת תיקון מספרי ההשוואה ליום 

  

  
כפי שדווח 

    בעבר
השפעת 

    ההצגה מחדש
כמדווח בדוחות 

  כספיים אלה
  אלפי ש"ח  
         

  16,008   )1,529(   17,537 חייבים ויתרות חובה

 274,803   )1,529(   276,332 סה"כ כסים שוטפים

 28,357   1,529   26,828 מויטין וכסים בלתי מוחשיים

  93,471    1,529    91,942  סה"כ כסים שאים שוטפים

 368,274   -   368,274 סה"כ כסים

 77,091   -   77,091  סה"כ הון מיוחס לבעלים

 83,375    -   83,375  סה"כ הון
  

  סווג מחדש  .זכ  

"ח, בהתאמה, סווגו מהוצאות מכירה ושיווק שאלפי  4,229 -ו 4,452 בסך של 2016 -ו 2017בשים הוצאות שכר 

שלדעת החברה משקף טוב יותר את , 2018לעלות ההכסות, על מת להתאים לאופן הכללת העלויות ה"ל בשת 

  מהותן.
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  שווי הוגן  - 3באור 

ביישום המדייות החשבואית של הקבוצה, דרשת החברה לקבוע את השווי ההוגן של כסים והתחייבויות 

לצרכי מדידה ו/או גילוי על בסיס השיטות המתוארות להלן.  יםפיסיים ושאים פיסיים. ערכי השווי ההוגן קבע

  מידע וסף לגבי ההחות ששימשו בקביעת ערכי השווי ההוגן יתן בבאור המתייחס לאותו כס או התחייבות.

  

הכסים וההתחייבויות המדדים בשווי הוגן או שיתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך  כל

  וי ההוגן, בהתבסס על רמת התוים המוכה ביותר, המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה:השו מידרג

 כסים והתחייבויות זהים. מ - 1 רמה חירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של 

 ם מחירים מצוטט - 2 רמהים שאיתו ים לצפייה במישרין או בעקיפין.  ,1ברמה  כאמוריםית אשר 

 3 רמה - ים שאיתו י שוקתויקות הערכה ללא שימוש ביתן לצפייה (טכ ם מבוססים על מידע שוק

 יתים לצפייה). 

  כסים בלתי מוחשיים אשר רכשו בצירוף עסקים  .א

  .)3(רמה  השווי ההוגן מבוסס על הערך המהוון של תזרימי המזומים הצפויים לבוע מהשימוש בכסים

  וסס מיותעסקאות תשלום מב  .ב

השווי ההוגן של כתבי אופציה לעובדים מדד באמצעות מודל בלק ושולס. החות המודל כוללות את מחיר 

המיה למועד המדידה, מחיר המימוש של המכשיר, תודתיות צפויה (על בסיס ממוצע משוקלל של 

ע המשוקלל של אורך תודתיות היסטורית המותאם לשיויים צפויים בעקבות מידע זמין לציבור), הממוצ

החיים הצפוי של המכשירים (על בסיס יסיון העבר וההתהגות הכללית של המחזיקים בכתב האופציה), 

דיבידדים צפויים ושיעור ריבית חסרת סיכון (על בסיס אגרות חוב ממשלתיות). תאי שירות ותאי ביצוע 

  .)3(רמה  שאים תאי שוק אים לקחים בחשבון בעת קביעת השווי ההוגן

  

  לבעלי זכויות שאין מקות שליטה PUTאופציית   - 4 באור

מהון המיות המופק  51%במסגרתה רכשה  סקהע החברה של בת חברההשלימה  2015ביואר,  20 ביום

מיליון ש"ח. בוסף,  5.8"מ (להלן: "ארדן"), בתמורה לסך של עבטק  -והפרע בדילול מלא של ארדן קוטרול 

  לצדדים אופציות אשר יהיו יתות למימוש לאחר שלוש שים ממועד הרכישה, כדלקמן:הועקו 

 ה אופציית  למוכריםיתPUT ,ההון מבין לגבוה בהתאם ,בארדן החזקותיהם יתרת את לחברה למכור 

 :כדלקמן יחושב אשר החברה שווי ובין, המימוש למועד כון, החברה של

 – 2015על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשים  תהממוצע EBITDA -על ה 8 מכפיל

מיתרת ההתחייבויות לסיום יחסי עובד  50%, ביכוי החוב הפיסי טו לאותו מועד וביכוי 2017

ומעביד, לא כולל הלוואת בעלים או חוב פיסי הובע מפירעון מוקדם של הלוואת בעלים, לא כולל 

למכ"ל החברה ולא כולל הפחתה בכסים פיסיים בסכום ששימש, הוצאות בגין האופציות שהוקצו 

 אם שימש, לפירעון מוקדם של הלוואת הבעלים.     

  לא יממשו את אופציית ה והמוכרים ככל- PUT ,קה אופציית ה לחברהרוכשת הועCALL  לרכישת

ממחיר  10% -יהיה גבוה ב CALL -. מחיר המימוש של אופציית הבארדן המוכריםיתרת החזקות 

 .   PUT -המימוש של אופציית ה
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  המשך -לבעלי זכויות שאין מקות שליטה  PUTאופציית   - 4 באור

, לפיה IFRS 3 -שיתה למוכרים כאמור, טופלה הרכישה בדוחות הכספיים, בהתאם ל PUT -אופציית ה לאור

, וכרים בגין יתרת החזקותיהם בארדןמארדן, תוך יצירת התחייבות למ 100%עסקת הרכישה כללה כרכישה של 

  . PUT -ווי ההוגן של ההתחייבות בגין אופציית הלשבהתאם 

, תגלתה מחלוקת בגין הצדדים לעיין חישוב התמורה שהחברה צריכה לשלם בגין 2018במועד המימוש בשת 

  בעיין.מימוש האופציה. לאור זאת ובהתאם להסכם, מוה על ידי הצדדים בורר מוסכם שיכריע 

 ,2018בדצמבר  31ליום  לבעלי זכויות שאין מקות שליטה PUT -ההוגן של ההתחייבות בגין אופציית ה השווי

השווי ההוגן ליום ( "חש אלפי 11,945 של סך על  ,2019 פברוארכאמור שיתן בחודש  בוררה פסקקבע בהתאם ל

 ההפרש). בוצעה על ידי מעריך שווי חיצוי בלתי תלויקבע בהתאם להערכת שווי ₪  אלפי 8,728בסך  ,31.12.17

לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  .אחרות הוצאות בסעיף והפסד לרווח זקף"ח ש אלפי 3,217בשווי ההוגן בסך 

  .PUT -פרעה החברה את מלוא ההתחייבות בגין אופציית ה

  בשימוש מוגבליםפקדוות מיועדים בבקים   - 5אור ב

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 
 אלפי ש"ח ההרכב:

    

 128  127 פקדון בשקלים 

 1,265  355 )1( אירו) (בעיקר חוץ במטבע קצר לזמן פקדוות

 482   1,393  
  

  

  .הקבוצהפקדוות בבקים המשמשים כבטוחה לערבויות בקאיות שתן הבק לטובת לקוחות  ) 1(

 

 
  לקוחות והכסות לקבל  -א -6באור 

  
  

  :ההרכב .1

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח 

    

 208,198  ,795222 לקבל והכסות פתוחים חובות

 5,215  729,7  מסופקים לחובות הפרשה ביכוי

 068213,   202,983 
            

  .מסופקים לחובות הפרשה רישום באמצעות מטופלת לקוחות ערך ירידת          

      

  : הקמה בחוזי לקבל הכסות כולל .2

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח 

    

 830,793  1,434,887 שהוכרו רווחים בתוספת שהתהוו עלויות

 801,454  1,397,791 העבודות התקדמות על וחשבוות שתקבלו מקדמות - ביכוי

 29,339  637,09 הקמה בחוזי לקבל הכסות יתרת
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  המשך - לקוחות והכסות לקבל  -א -6באור 
  

  : הקמה בחוזי עבודות בגין התחייבות .3

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח 

    

 140,384  46,257 שהוכרו רווחים בתוספת שהתהוו עלויות

 152,652  52,297 העבודות התקדמות על וחשבוות שתקבלו מקדמות - ביכוי

 12,268  406,0 מלקוחות מקדמות בסעיף שוטפות בהתחייבויות הכלולה יתרה
 

  

 בהפרשה תועהל ביחס וכןיתוח יתרת הלקוחות לפי תקופת הפיגור בגביה ביחס לתאריך הדיווח  לעיין . 4
  .)2(ב -19ראה באור  מסופקים לחובות

  
  

  ויתרות חובה אחרים חייבים  -ב -6באור 
  
  

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
    

 (*) 4,637  3,151  מראש הוצאות

 1,570  1,713  ממשלתיים מוסדות

 3,600  2,137 לספקים מקדמות

  103   182  )1(  עובדיםל הלוואות
  4,541   ,4774  )1( ארוך לזמן שיתו הלוואות של שוטפות חלויות
 1,557  ,8151  אחרים

 13,475   16,008 (*)  
  

  .)4(9 -ו )2(9 יםבאור ראה  )1( 

  ).'וכ(2 באור ראה –התאמה לא מהותית    (*)   

  

  

  מלאי  -7באור 
  

  שימקוטק וארדן. תווחלקי חילוף בחברות הב אביזרים ,מוצריםמתייחס בעיקר ל המלאי
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  השקעות והלוואות -חברות כלולות   - 8באור 

  חברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי  א.

  :)1( המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, ללא התאמה לשיעורי הבעלות המוחזקים בידי הקבוצה עיקריות להלן תמצית תוים כספיים לגבי חברות כלולות  .1

 
שיעור 
  בעלות

כסים 
  שוטפים

כסים 
שאים 
  כסיםסך   שוטפים

התחייבויות 
  שוטפות

התחייבויות 
שאין 
  שוטפות

סך 
  הוצאות  הכסות  התחייבויות

 רווח
(הפסד) 
 לשה 

היקף   
ההשקעה 

כולל 
הלוואות 
בספרי 
  החברה

     אלפי ש"ח  % 
                      

2018                      

BioGast Agro Hensbroek 

BV  45%   164   27,251   27,415   7,707   14,871   22,578   4,336   7,698   )3,362(  

  

-             )2(  

Groen Gas Almere BV  40%   3,364   35,820   39,184   15,167   30,336   45,503   10,025   14,781   )4,756(    3,492 )3(  

Groen Gas Goor B.V.  49%   3,675   42,052   45,727   8,721   39,895   48,616   11,818   14,588   )2,770(    6,806 )3(  

Groen Gas Oude-Tonge 

B.V.   49%   3,138   35,548   38,686   4,880   35,459   40,339   7,371   8,869   )1,498(  

  

966,6 )3(  

  
                      

2017                      

Agro Giethoorn Energy 

B.V. 40%   2,965   17,388   20,353   3,007   13,732   16,739   13,735   12,769   966  

  

3,517  
BioGast Agro Hensbroek 

BV 45%   733   27,761   28,494   5,109   15,452   20,561   7,322   10,125   )2,803(  

  

4,487  

Groen Gas Almere BV 40%   1,802   35,169   36,971   9,864   28,574   38,438   11,059   12,511   )1,452(    3,671  

Groen Gas Goor B.V. 49%   2,371   38,408   40,779   1,380   39,509   40,889   1,260   1,340   )80(    7,249  
Groen Gas Oude-Tonge 

B.V.  49%   5,395   22,042   27,437   277   27,310   27,587   -   122   )122(  

  

6,651  

                                  

  , בעלות היקף כסים ופעילות לא מהותיים.2017 -ו 2018בדצמבר  31לחברה מספר חברות כלולות וספות, כון ליום  כמו כן ) 1(

מירידת ערך השקעה יזמה במהלך הרבעון הרביעי הליך של חדלות פרעון מרצון והגישה בקשה לפשיטת רגל בהתאם להוראות הדין המקומי. בתוך כך רשמה החברה הפסד  אחת החברות הכלולות  ) 2(
 מליון ש"ח. 2.6 -בסך של כ

בסעיף כסים  , 2018בדצמבר  31ליום בחברות כלולות אלו  ההשקעות הוצגו, הכספי צבהמ על הדוח תאריך לאחר אלה כלולות בחברות החברה חזקותהוהתקשרויות למכירת  ,החברה החלטת לאור ) 3(
 .31. ראה באור ןממימוש להתקבל הצפויה לתמורה בהתאם, למכירה המוחזקיםשאים שוטפים 
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  המשך -השקעות והלוואות  -כלולות  חברות  - 8באור 

  המשך  -חברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי   א.

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 
 אלפי ש"ח :הרכב ההשקעות  .2

    

  4,777   4,777 )1( עלות השקעה בהון

 ) )6,606(  )8,402טוהפסדים וקרות שצברו, 

 )3,625(  )1,829( סך ההשקעה במיות 

 31,577  19,558 שטרי הון והלוואות 

 27,952  17,729 סה"כ השקעה בחברות כלולות

  -   )17,264(  )1( למכירה ותהמוחזקהשקעות  ביכוי

  465   27,952  

  
  .1א'8ראה באור   )1( 

  
  

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 
 אלפי ש"ח התועה בהשקעות היה כדלקמן:  .3

    

  25,407   27,952 יתרה לתחילת שה

 )1,553(  )539,4( הפסדים שוטפיםבחלק 

  -   1,056  רווח ממכירת השקעות בחברות כלולות
 -  )4,215( ירידת ערך השקעות

  , )1( )2,525(  4,098טומימוש השקעה

  17,729  27,952טו, שיתו והלוואות השקעותיתרת 

  -   )17,264(   למכירה ותהמוחזקהשקעות  ביכוי

  465   27,952  
  

, כתוצאה מהמכירה רשמה כלולה חברה במיות חלקה את החברה מכרה 2018 3 רבעון במהלך ) 1(
אלפי ש"ח. במסגרת עסקת המכירה העיקה החברה הלוואת מוכר אשר  453החברה רוח בסך של 

  אלפי ש"ח. 819היה  31.12.2018יתרתה ליום 
  

   וספים: פרטים  .4

    מכירתן לאור ו/או ת,מהותיו  חוסר לאור אלה, לדוחות צורפו לא כלולות חברות של כספיים דוחות

  המאזן. תאריך לאחר           
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  משךה -השקעות והלוואות  -כלולות  חברות  - 8באור 

  

  פרטים בדבר החברות המוחזקות במישרין ע"י החברה  .ב

  

  מדית 
זכויות 
  החברה

סכומים שהעמידה 
  החברה לחברות מוחזקות

היקף 
 ההשקעה

  בהון  התאגדות 
 הלוואות

 בחברה  ערבויות   ושטרי הון

 אלפי ש"ח  %   
2018          

שירותי הדסה בין  לודן
 28,923   14,139  4,000  100  ישראל לאומיים בע"מ 

 1,285  -  1,697  100  ישראל לודן פרויקטים דלן בע"מ 

ימון מ -ארגיה חו"ל  לודן
  )9,827(   -   388   100   ישראל  בע"מ

 34,689   16,507  9,725  100  ישראל טק בע"מ-לודן

 )22,854(  441  23,737  100  ישראל לודן טכולוגיות סביבה בע"מ 
          

     39,547  31,087  32,216 
2017          

שירותי הדסה בין לאומיים  לודן
 24,920   12,963  3,180  100  ישראל בע"מ 

 1,257  279  1,697  100  ישראל לודן פרויקטים דלן בע"מ 

  )3,535(   -   12,820   100   ישראל  ימון בע"ממ -ארגיה חו"ל  לודן

 39,986   15,926  20,396  100  ישראל טק בע"מ-לודן

 )13,102(  5,343  21,859  100  ישראל לודן טכולוגיות סביבה בע"מ 
          
     59,952  34,511  49,526 
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  המשך -השקעות והלוואות  -כלולות  חברות  - 8באור 

  :2018בדצמבר  31בשרשור על ידי החברה ליום  המוחזקים עיקריים בתאגידיםפרוט החזקות   .ג

  
  

  .החברה ידי על בשרשור המוחזקות, מהותיים שאים, קיימות חברות וספות, בעלות היקפי פעילות בוסף  
  

  מאזי. שווי לפי המוצגות כלולות חברות ) 1(

 .4 באור ראה ) 2(
    

  
  פרטים בדבר דיבידד שתקבל או שהחברה זכאית לקבלו מחברות מאוחדות   .ד

 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 

 4,327   4,974   5,030 מחברה מאוחדת 
  

  

   

  התאגיד המוחזק  החברה המחזיקה
 מדית

  ההתאגדות

שיעור 
ההחזקה ע"י 

 החברה
 %-המחזיקה ב

 לאומיים בין הדסה שירותי לודן
  100   ישראל   הדסה ישראל בע"מ לודן   "מבע

 לאומיים בין הדסה שירותי לודן
  80   רומיה   Ludan Engineering S.R.L   "מבע

 לאומיים בין הדסה שירותי לודן
  81.5   הולד  Ludancom B.V   "מבע

 98 ישראל לודן מערכות תוכה ובקרה בע"מ טק בע"מ-לודן

 3.4  ישראל  שימקוטק בע"מ  טק בע"מ-לודן

  100   ישראל   )2(ארדן קוטרול טק בע"מ   טק בע"מ-לודן

 48.3  ישראל  שימקוטק בע"מ  ק החזקות בע"מט-לודן

 48.3  ישראל  שימקוטק בע"מ  ק החזקות ישראל  בע"מט-לודן

Ludancom B.V.  KH Engineering B.V.  ד100  הול 

Ludancom B.V.  KH Engineering N.V.  100  בלגיה 

Ludancom B.V.   

KH Engineering Belgie N.V. 

(formerly Technip Benelux N.V.)  100   בלגיה  

 95  הולד  .LUDAN Renewable Energy B.V  לודן טכולוגיות סביבה בע"מ

  100   הולד  Ludan Energy Overseas B.V   לודן טכולוגיות סביבה בע"מ

   טכולוגיות סביבה בע"מ לודן

Ludan Maintenance & Operate 

B.V   ד100   הול  

  100   ישראל  אקו טק שירותי סביבה בע"מ   לודן טכולוגיות סביבה בע"מ

  21  ישראל   )1(לקסטרן בע"מ  לודן טכולוגיות סביבה בע"מ

  45  הולד  )BioGast Agro Hensbroek BV)1  ימון בע"ממ -לודן ארגיה חו"ל 

Ludan Energy Overseas B.V.   (1)Groen Gas Almere B.V.  ד40   הול  

Ludan Energy Overseas B.V.  (1)Groen Gas Goor B.V.  ד49   הול  

Ludan Energy Overseas B.V.  (1)Groen Gas Oude-Tonge B.V.  ד49   הול  
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  המשך –השקעות והלוואות  -כלולות  חברות  - 8באור 

  מידע וסף לגבי חברות מאוחדות מהותיות  .ה

  

1.   Ludancom B.V. ד ןלוד קבוצת"(להלן  בשליטתה חברותהוהול"(  
 

הון מ 81.5% -אומיים בע"מ) בל-לודן שירותי הדסה בין -(באמצעות חברת הבת מחזיקה  החברה  1.1

 בכירים מהלים ידי על מוחזקת 18.5%, והיתרה Ludancom B.V -בהמיות ומזכויות ההצבעה 

  .הולד לודן בקבוצת
 

  :הולד לודן קבוצתפיסי עיקרי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של  מידע  1.2

  :כספיה מצבה לע תוים

  

  

  בדצמבר 31 ליום     

     8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח     

        

      91884,  76,985כסים שוטפים

      14,580  14,267כסים שאים שוטפים

 91,252  ,49899      סה"כ כסים

  

  שוטפות התחייבויות

 

   63,002  59,544 

 290  524      שוטפות שאין התחייבויות

 59,834  63,526     התחייבויות כ"סה

  

   הון

 

   97235,  31,418 

 91,252  ,49899      והון התחייבויות"כ סה

           הון מיוחס:

  25,612   29,324      לחברה

לזכויות שאין מקות 

  שליטה

 

   6486,   5,806  

      97235,   31,418  
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  המשך –השקעות והלוואות  -חברות כלולות   - 8באור 

  המשך - מידע וסף לגבי חברות מאוחדות מהותיות  .ה

  

1.   Ludancom B.V. ד לודן קבוצת(להלן " בשליטתה החברותוהמשך - ")הול  
  

  והפסד רווח דוחות תוי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 ד לודן קבוצתמגבלות משמעותיות החלות על ין יפרטים לעהול:  

 

 בחלוקת דיבידד ו/או העברת תשלומים אחרים לבעלי מיותיה, מתוקף הסכם למגבלות בקשר 1.3.1

 לודן קבוצת, ל2018בדצמבר  31ליום  כון הולד עם תאגיד בקאי,  לודן לקבוצתמימון שיש 

, הלוואות מתן של בדרךאו /ו דיבידד של בדרך המיות בעלי בחלוקות מגבלהקיימת לא הולד 

 .תוך עמידה בהתיות

(חלק  ש"חמליון  6.1 -חילקה קבוצת לודן הולד דיבידד לבעלי מיותיה בסך שכל כ 2018בשת 

  מליון ש"ח). 5 -החברה כ

מליון ש"ח (חלק  6.2 -חילקה קבוצת לודן הולד דיבידד לבעלי מיותיה בסך של כ 2017בשת 

 מליון ש"ח). 4.9 -החברה כ

מליון ש"ח (חלק  5.3 -חילקה קבוצת לודן הולד דיבידד לבעלי מיותיה בסך של כ 2016בשת 

  מליון ש"ח). 4.3 -החברה כ

  

    

  בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום   

  8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 ש"חאלפי   

       

 260,526  242,495  262,103  הכסות

       

 41,241  39,710  39,217  רווח גולמי

       

 13,608  12,593  11,675   תפעולי רווח

           
  

     9,879   9,442   9,848קירווח 

       

           רווח קי המיוחס:
  7,983   7,697   8,053   לחברה

  1,865   1,745   1,826   שליטה לזכויות שאין מקות

   9,879   9,442   9,848  
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  המשך –השקעות והלוואות  -חברות כלולות   - 8באור 

  המשך - מידע וסף לגבי חברות מאוחדות מהותיות  .ה

 
 ):טק-לודן קבוצתבע"מ ( טק-לודן  .2

של  ןהתאגדות מקום. טק-לודן בקבוצתמההון ומזכויות ההצבעה  100%-ב מחזיקה החברה 2.1

 .הקבוצהחברות ב פעילות עיקר מבוצעתגם  ושם בישראלטק -קבוצת לודן חברות

 :טק לודן קבוצתפיסי עיקרי מתוך הדוחות הכספיים של  מידע 2.2
 

  כספיה מצבה לע תוים

  בדצמבר 31 ליום    

    8 1 0 2  7 1 0 2 
 אלפי ש"ח    

       
     107,955  109,025כסים שוטפים

 16,668  5,004     הקבוצה חברות

     27,857  30,659כסים שאים שוטפים

 156,352  140,816     סה"כ כסים
  

 70,192  89,290     שוטפות התחייבויות

 46,048  16,680     שוטפות שאין התחייבויות

 116,240  105,970    התחייבויות כ"סה
  

 40,112  34,846     המיוחס לחברה  הון

 156,352  140,816     והון התחייבויות"כ סה

          
    

  והפסד רווח דוחות תוי  

  בדצמבר 31שסתיימה ביום  לשה  

  8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח  

       

 150,078  142,644  138,266  הכסות

 26,418  24,985  14,299  רווח גולמי

 12,734  10,291  )303(  תפעולי (הפסד) רווח

   )5,855(  5,828  7,828קי (הפסד)  רווח
  

  
  

 טק:-לודן קבוצת על החלות משמעותיות הגבלות על פרטים  2.3

 והתחייב יםמסחרי יםבק עםטק -לודן בקבוצת בות תולחבר שיש מימון הסכמי במסגרת

   . 4-ג-17 -ו 3-ג-17, 2-ג-17 יםבביאור כמפורט פיסיות מידה אמות על לשמירה הבת תוחבר
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  המשך –השקעות והלוואות  -חברות כלולות   - 8באור 

  המשך – לגבי חברות מאוחדות מהותיותמידע וסף     .ה
  

  "מ:בע ישראל הדסה לודן .2

 

חברת בת  בלודן הדסה ישראל, באמצעותמזכויות ההצבעה מההון ו 100%-מחזיקה ב החברה 3.1

"מ בע ישראל הדסה לודןלודן שירותי הדסה בילאומיים בע"מ. מקום התאגדותה של חברת 

 ה.פעילות עיקר מבוצעת גם ושם בישראל

 

 "מ:בע ישראל הדסה לודן של הכספיים הדוחות מתוך עיקרי פיסי מידע 3.2

 

  כספיה המצב על תוים

  בדצמבר 31 ליום    

    8 1 0 2  7 1 0 2 
 אלפי ש"ח    

       
      44,738   41,001כסים שוטפים

     4,088  3,598כסים שאים שוטפים

 44,599  48,826     סה"כ כסים
  

 20,725  ,37127     שוטפות התחייבויות

  18,888   15,633     הקבוצה חברות

 3,763  3,170     שוטפות שאין התחייבויות

 43,376  ,17446    התחייבויות כ"סה
  

 1,223  ,6522      הון

 44,599  48,826     והון התחייבויות"כ סה
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  המשך –השקעות והלוואות  -חברות כלולות   - 8באור 

  המשך - מידע וסף לגבי חברות מאוחדות מהותיות  .ה    

  
 המשך - לודן הדסה ישראל בע"מ  .3

  

 המשך - "מבע ישראל הדסה לודן של הכספיים הדוחות מתוך עיקרי פיסי מידע  .3.2

  והפסד רווח דוחות תוי

  

  8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח  

       

 105,065  103,820  114,008  הכסות

 9,891  8,260  12,081  רווח גולמי

 2,067  3,057  4,666  תפעולי רווח

   2,483  247  475קי   רווח
  

  

  :"מבע ישראל הדסה לודןעל הגבלות משמעותיות החלות על  פרטים  . 3.3                                     

 על הוטלו")  המימון הסכם: "להלן( פיסי גוףהסכם מימון שחתם בין החברה לבין  במסגרת

  המגבלות הבאות:  לודן הדסה ישראל) -(להלן  לודן הדסה ישראל בע"מ הבת חברת

איה רשאית ליצור בטוחה או לשעבד כס מכסיה, למעט  ישראל הדסה לודן -שלילי  שעבוד . 1

"ן), ולמעט שסלשעבודים ספציפיים על כסים ספציפיים, להבטחת המימון שועד לרכישתם (

, אך טרם הוסרו 30.6.2016ההלוואה פרעה במלואה ביום . ובהסכמתו הפיסי הגוף לטובת

 השעבודים שרשמו.

 לאומיים בין הדסה שרותי לודןעם  ביחד, צולבת בותער כתב על חתמה ישראל הדסה לודן . 2

 כל של והמדויק המלא הסילוק את האמורה בערבותן תבטחה החברותבע"מ, לפיו 

 האשראיעם  בקשר, בו התפקיד ולבעלי המממן הפיסי לגוף מהחברה יגיעו אשר הסכומים

 לה.  ןשית

עם בקים שוים, חלה עליה מגבלה  ישראל הדסה לודן חתמהש ערבויות כתבי במסגרת . 3

   בוגע לעשיית כל שיוי במבה ו/או בשליטה בה ללא הסכמת הבק.
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  ולאחריםהלוואות ללקוחות   - 9באור 
  

 בדצמבר 31ליום  

   

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח 

    
 738  780 )1(עובדים 

 10,704  6,286  )2(ללקוח  הלוואות

  -  819  )3(הלוואה לרוכש חברה כלולה 
 120  226   אחרים

 1118,   11,562  
  4,541   ,6594 ב)-6 (באור שוטפות חלויות

 7,021  3,452 ארוך לזמן יתרה
  

 4.5%למדד המחירים לצרכן וושאות ריבית בשיעור הע בין  בחלקן ההלוואות צמודות  ) 1(
  .לשה 6.24% -ל

  

סך של בלבין לקוח בקשר לפרויקטים מסוימים שהיקפם הכולל הסתכם  בת חברהבהתאם להתקשרות בין  ) 2(
חיובים בגין הפרויקטים מהיקף ה 80% -של כ בשיעור הלוואותללקוח  הבתחברה ה עמידההש"ח,  מליון 33 -כ

 6.3% בשוטף בהתאם לאבי דרך). ההלוואות ושאות ריבית אפקטיבית בשיעור שולמו 20% -כ(. הספציפים
  27 -. סכום ההלוואות הכולל שהעמידה החברה הבת בגין הפרויקטים בכללותם הסתכם בסך של כלשה
וואות שים. ההל 6 -משך תקופה של כל 2014ש"ח. ההלוואות החלו להיפרע החל מחודש פברואר  מליון

ברה מובטחות בשעבוד ספציפי של הציוד שסופק במסגרת הפרויקטים ללקוח. למימון ההלוואות קיבלה הח
 פרעוןהדומים למועדי  פרעוןלמועדי בהיקף זהה לסכום ההלוואה שהעמידה, הבת הלוואה מתאגיד בקאי 

 ההלוואות מהלקוח.

  ).3א' ( 8ראה באור לשה. לפרטים וספים  10%ההלוואה באירו ושאת ריבית בשיעור  ) 3(
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  לפי זמי פירעוןהלוואות  יתרות ) 4(
בדצמבר  31ליום 

2018 

 אלפי ש"ח 
  

 ,6594  חלויות שוטפות - שה ראשוה

 3,452 שה שייה

 ,1118  סך הכל 



  להדסה בע"מלודן חברה 

ם י ר ו א י ת ב ו ח ו ד ם ל י י פ ס כ   ה
  

114 

 

  רכוש קבוע  - 10באור 

   כדלקמן: הים ,2017 -ו 2018 בשת בו והתועה העיקריות קבוצותיו לפי הקבוע הרכוש הרכב  א.
  

קרקע  
  )1(ובייים 

ציוד 
  כלי רכב  וריהוט

שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 ש"חאלפי  

          עלות:

 940,52  725,14  ,2492  90792,  6,059 2018ביואר  1יתרה ליום 

 5,996  869  113  5,014  -  תוספות

 )9,014(  ),6303(  )151(  )5,800(   - גריעות

התאמות הובעות מתרגום 

  976  259  65   652   -  דוחות כספיים

 ,89850  ,79012  2,276  29,773  6,059 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

          

          פחת צבר:

 390,35  993,8  ,8711  111,22  ,4152 2018ביואר  1יתרה ליום 

 ,9034  ,3781  248  ,1923  85 תוספות

 )9,014(  )3,063(  )151(  )5,800(  - גריעות

התאמות הובעות מתרגום 

 786  170  53   586   )32(  דוחות כספיים

 ,06532  87,47  12,02  ,08920  72,47 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 31יתרה מופחתת ליום 

 ,83318  5,312  255  ,6849  3,582 2018בדצמבר 

          

          עלות:

 49,059  12,677  2,416  27,907  6,059 2017ביואר  1יתרה ליום 

 4,610  1,847  41  2,722  -  תוספות

 )279(  -  )214(  )65(   - גריעות

  )941(  -  -   )941(   -  יציאה מאיחוד

התאמות הובעות מתרגום 

  491  201  6   284   -  דוחות כספיים

 52,940  14,725  2,249  29,907  6,059 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

          

          פחת צבר:

 31,362  7,651  1,825  19,564  2,322 2017ביואר  1יתרה ליום 

 ,4294  1,184  256  ,8962  93 תוספות

 )279(  -  )214(  )65(  - גריעות

 )372(  -  -  )372(   -  יציאה מאיחוד

התאמות הובעות מתרגום 

 250  158  4  88   -  דוחות כספיים

 35,390  8,993  1,871  22,111  2,415 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 31יתרה מופחתת ליום 

 17,550  5,732  378  7,796  3,644 2017בדצמבר 
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  המשך -רכוש קבוע   - 10באור 

  

בחכירה מהוות ממהל מקרקעי ישראל לתקופה  חכורהמשרדי הקבוצה  בה ממוקמיםקרקע בפתח תקוה, ה  .א

זכויות  שים וספות. 49 -שים (ראה להלן). לקבוצה קיימת אופציה להארכת תקופת החכירה ל 49של 

החברה קבעה שהחכירה האמורה  החכירה טרם רשמו על שם חברות הקבוצה בלשכת רישום המקרקעין.

סכומים מופחתים על "חכירות". ה - 17מהווה חכירה מימוית בהתאם להוראות תקן חשבואות בילאומי 

  פי תקופת החכירה.

  

  :ים בדבר יתרות דמי חכירה המהוויםלהלן פרט

 בדצמבר 31ליום    

מועדי סיום  
תקופת 
 החכירה

 

8 1 0 2  7 1 0 2  
 אלפי ש"ח   

      

  ,3841   1,368   2043  תקווה פתח -בחכירה מהוות 
  

 
 .א-17באור באשר לשעבודים על הכסים, ראה 

  
  

  בלתי מוחשייםוכסים מויטין   - 11באור 

  

הסכום  
 המקורי

הפחתה  
 שצברה

והפרשות 
 לירידת ערך

   
 יתרה להפחתה

 8 1 0 2  8 1 0 2  8 1 0 2  7 1 0 2 
 ₪אלפי  ההרכב:  א.

        

 4,139  03,29  25,787   29,077  )1( לקוחות בסיס

 232  -  8,018  8,018  )1( תחרות אי הסכם

 16,179  15,644  5,510  21,154 )2( מויטין

 (*) 807,7 6,872 22,209 29,081  פיתוח והוצאות תוכות

 87,330  524,61  25,806   357,28 (*)  

  
  

  .ההצפוי השימוש תקופת בסיס על מחושבת ההפחתה  )1(

  להלן. 'ג סעיף ראה המויטין את תוהכולל מזומים תומיב תוליחיד ערך ירידת בדיקת לעיין  )2(

  ).כו'(2 באור ראה –מהותית לא התאמה  (*)
  

 

   



  להדסה בע"מלודן חברה 

ם י ר ו א י ת ב ו ח ו ד ם ל י י פ ס כ   ה
  

116 

 

  המשך – מויטין וכסים בלתי מוחשיים  - 11באור 

  

  :מוחשיים בלתי וכסים המויטין בסעיפי התועה להלן  ב.
  

      

  

   מויטין

קשרי 
לקוחות 

וצבר 
   הזמות

תוכות 
והוצאות 

   פיתוח

הסכמי 
אי 

  תחרות

   

  סה"כ

  

                 עלות:

ביואר  1יתרה ליום 

2018  21,087  ,98782  100,27  8,018 

   

192,85 

 2,004    -  2,004  -  - תוספות 

  )61(     -   )61(   -   -  גריעות
 195    -  38  90  67 תרגום דוחות כספיים

בדצמבר  31יתרה ליום 

2018 21,154  29,077  29,081  8,018 

   

330,87 

           

           :צברת הפחתה

ביואר  1יתרה ליום 

2018 4,908 24,848  19,293  7,786 

   

56,835 

 4,234    232   3,063  939  - 2018 הפחתות

  602     -   -   -   602  הפחתה לירידת ערך

  )147(     -   )147(   -   -  תרגום דוחות כספיים

בדצמבר  31יתרה ליום 

2018 5,510 25,787  22,209  8,018 

   

61,524 

  יתרה מופחתת ליום

 -  6,872  3,290  15,644 2018בדצמבר  31 

   

25,806 
        

 
 

  

  בדיקת ירידת ערך מויטין  .ג    
  

 מויטין שימקוטק . 1

מיבת מזומים  המקוטק בע"מ, אשר היה יחידמיוחס לחברת שי מיליון 12.6 -בסכום של כ מויטין

  . 28רט בביאור והכלולה במגזר הפעילות "תוכה ובקרה", כמפו

סכום בר ההשבה של שימקוטק, בהתבסס על שווי הלצורך בחית ירידת הערך של המויטין, הוערך 

בע"מ (להלן  ס.ק.א ייעוץ כלכליהשימוש שלה, שקבע בעזרת מעריכי שווי חיצויים בלתי תלויים, חברת 

  ".D.C.F-"מעריך השווי"), ב"שיטת ה

את המויטין כולל המהערך בספרים של שימקוטק  סכום בר ההשבה שהוערך כאמור, היו גבוהה

  .המיוחס

סכום בר ההשבה, הסתמך מעריך השווי על תוים פיסיים הקשורים לשימקוטק ועל מידע הבהערכת 

  שהתקבל מההלת החברה, וכן  הובאו בחשבון, בין היתר, ההחות כדלקמן:

 17.5% -שיעור היוון לפי מס של כ ) 1(
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  המשך –מויטין וכסים בלתי מוחשיים   - 11באור 

  המשך – מויטיןבדיקת ירידת ערך   ג.    

  המשך – מויטין שימקוטק . 1

 .2% -שיעור צמיחה לטווח ארוך    ) 2(

 .20% ובשה המייצגת התחזית בשות גולמי רווח     )3( 

 רגישות לשיויים בהחות:)     4(               

סכום בר ההשבה יהיה מוך מהערך בספרים. להלן השיוי בהחות ה"ל יכול לגרום לכך ש

  סכום בר ההשבה יהיה זהה לערך בספרים:ההחות אשר יביא לכך שבהפרטים לעין השיוי 

  .20.2% -שיעור היוון לפי מס של כ  -

  .17.5% מייצגת בשה גולמי רווח שיעור -
  

  טק-מויטין אקו . 2

אקו  –(להלן  בע"מ שירותי סביבה טק אקולחברת  יוחסש"ח  מיליון 2.2 -בסכום של כ מויטין

מיבת מזומים והכלולה במגזר הפעילות  היחיד היה אקו טק. 2015במועד הרכישה בשת ) טק

  .28", כמפורט בבאור טכולוגיות סביבה"

, בהתבסס על שווי אקו טקסכום בר ההשבה של ה לצורך בחית ירידת הערך של המויטין, הוערך

בע"מ   ס.ק.א ייעוץ כלכליחברת השימוש שלה, שקבע בעזרת מעריכי שווי חיצויים בלתי תלויים, 

  ".D.C.F-(להלן "מעריך השווי"), ב"שיטת ה

 2018ובשת מיליון ש"ח  1.2הפחתה לירידת ערך בספרים בגובה של  2016עה בשת החברה ביצ

יתרת המויטין שטרם הופחתה ליום  אלפי ש"ח. 602הפחתה וספת לירידת ערך בסכום של 

  ש"ח. אלפי  447 -מסתכמת בסך של כ 31.12.2018

(לאחר ההפחתות המצוייות לעיל)  המיוחס הותר , הכולל את המויטיןאקו טקבספרים של  הערך

   הועמד על סכום בר ההשבה כאמור להלן.

ועל  לאקו טקסכום בר ההשבה, הסתמך מעריך השווי על תוים פיסיים הקשורים הבהערכת 

  ון, בין היתר, ההחות כדלקמן:מידע שהתקבל מההלת החברה, וכן  הובאו בחשב

 18.2% -שיעור היוון לפי מס של כ  )1(

  .2% –שיעור צמיחה לטווח ארוך   )2( 
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  הלוואות ואשראי מתאגידים בקאיים ומותי אשראי אחרים  - 12באור 

לפי העלות באור זה מספק מידע בדבר התאים החוזיים של הלוואות ואשראי ושאי ריבית של הקבוצה, המדדים 

מכשירים  19 המופחתת. מידע וסף בדבר החשיפה של הקבוצה לסיכוי ריבית, מטבע חוץ וזילות, יתן בבאור

  ויהול סיכוים פיסים. פיסיים

  
  

 בדצמבר 31ליום  התחייבויות שוטפות  א.

 8 1 0 2  7 1 0 2 
 אלפי ש"ח ההרכב:

    

    

 28,382  572,51 ואחרים יםבקאי יםמתאגיד אשראי

  10,876   7,681 חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך

 39,258  253,59 סה"כ התחייבויות שוטפות
  
  

  
 בדצמבר 31ליום  התחייבויות שאין שוטפות  ב.

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח 

       
 18,634  10,551 הלוואות מתאגידים בקאיים

  10,000   10,000   )1(מוכר  הלוואת
 4,432  225 )2(הלוואות מותי אשראי אחרים 

 ,77620  33,066 

 10,876  7,681 ביכוי חלויות שוטפות

 22,190  3,0951 סך התחייבויות שאין שוטפות
    

  
  

. ההלוואה 2014בחודש דצמבר  , .LUDANCOM B.V -ממוכר זכויות המיעוט ב ההלוואה שתקבל ) 1(
קרן המועד המקורי של פרעון , המשולמת כל רבעון. 5%ושאת ריבית שתית קבועה בשיעור 

מועד הפרעון של . )2017(דצמבר  שים ממועד מתן ההלוואה 3בתשלום אחד בתום היה ההלוואה 
 , באותם תאים. 31.01.2020ליום עד קרן ההלוואה הוארך 

 
  
    :מותי אשראי אחריםהלוואות   )2(

 233  225 התחייבות בגין חכירה מימוית

  2,700  -  הלוואות מבעלי זכויות שאין מקות שליטה 
 1,499  - ם הלוואות מותי אשראי אחרי

 4,432  225 סה"כ
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  המשך -  הלוואות ואשראי מתאגידים בקאיים ומותי אשראי אחרים  - 12באור 

  
  
  בדבר ריבית והצמדה פרטים  ג.

 בדצמבר 31ליום   ריבית   

   8 1 0 2  7 1 0 2קובה  מטבע / הצמדה 

 אלפי ש"ח     

  

  א צמודל -"ח ש On-Call הלוואת
-1.5%פריים + 

1%   34,871  208,19 

 7,346  8,000    5%  אירו On-Call הלוואת

 1,827  -   5%+  ליבור   רון  On-Call הלוואת

הלוואות מבקים לזמן 
 -  6,415  0.75%פריים +   א צמודל -ש"ח    קצר

הלוואות מבקים לזמן 
  10,124   5,948     5.33%-5.1%   א צמודל -"ח ש  ארוך

הלוואות מבקים לזמן 
 5,090  2,428    4.25%-3.35%  א צמודל -"ח ש ארוך

הלוואות מבקים לזמן 
 3,142  ,1762   4.11%   א צמודל -"ח ש  ארוך

הלוואות מבקים לזמן 
 ארוך

 צמוד -"ח ש
 279  -  6.9%-5.6%  מדד המחירים ל

התחייבות בגין חכירה 
 233  225     6.5%-5%   רון  מימוית

הלוואות מותי אשראי  
 1,499  2,285   6%  אירו  אחרים

  10,000   10,000   5%   צמוד לא"ח ש  מוכר הלוואת

הלוואות מבעלי זכויות 
  2,700   -  1%פריים +   צמוד לא"ח ש  שאין מקות שליטה

סך הלוואות ואשראי 
מתאגידים בקאיים 

 448,61   ,48372     ומותי אשראי אחרים
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  המשך –הלוואות ואשראי מתאגידים בקאיים ומותי אשראי אחרים   - 12באור 

  פרטים וספים בדבר התחייבויות שאין שוטפות  ד.

  

  .1-ד-19 ביאור ראה הצמדה ובסיסי מטבעות לפי פילוח לעיין ) 1(
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

      

        

 .17ראה באור לעיין שעבודים, ערבויות והתיות פיסיות,    .ה  

  איגרות חוב   - 13באור 

  ההרכב:  א.

 2017 בדצמבר 31 ליום  2018 בדצמבר 31 ליום 

 
  קוב ערך

 ערך

  קוב ערך  בספרים
 ערך

 בספרים

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

        

 43,703  44,445  32,893  33,335 א) (סדרה חוב אגרות
        

        - ביכוי

 )11,110(  )11,110(  )11,110(  )11,110( שוטפות חלויות

 32,593  33,335  21,783  22,225 ארוך לזמן יתרה
  

ש"ח. השווי ההוגן אלפי  32,302בסך של  2018בדצמבר,  31השווי ההוגן של אגרות החוב מסתכם ליום  ) 1(

  קבע בהתאם לשער האג"ח בבורסה למועד זה.

  פרטים:  .ב

ע.. אגרות חוב (סדרה ד'). אגרות החוב אין  50,000,000, הפיקה החברה לציבור 2015 בפברואר 26 -ב

 בדצמבר 31 ביום בוצעבתשעה תשלומים חצי שתיים כאשר התשלום הראשון  לפירעוןצמודות ועומדות 

. אגרות החוב ושאות ריבית שתית קבועה לא צמודה 2021 בדצמבר 31 ביום יבוצע האחרון וםוהתשל 2017

. בשה 6.42% -; הריבית האפקטיבית, המביאה בחשבון את עלויות ההפקה, היה כ5.5%בשיעור של 

 אורבלעיין אמות מידה פיסיות ראה  .שתיים חצי בתשלומים, 2015 יוי מחודש החל משולמת הריבית

      .5-ג-17

  אגרות החוב סחרות בבורסה ליירות ערך בתל אביב.

  

  

  
  
  
  

  

  יתרות לפי זמי פירעון  )2( 
בדצמבר  31ליום 

2018 

 אלפי ש"ח 
  

חלויות צר וקהלוואות לזמן  - שה ראשוה
  25359, א)-12(ביאור  שוטפות

 2,8441 שה שייה

 251 שה שלישית
סה"כ התחייבויות שאין שוטפות (ביאור 

  13,095  ב)-12

 72,348 סך הכל 

  יתרות לפי זמי פירעון  
בדצמבר  31ליום 

2018 

 אלפי ש"ח 
  

 11,110 יות שוטפותחלו - שה ראשוה

 11,110 שה שייה

 10,673 שה שלישית

 32,893 סך הכל 
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   ספקים וותי שירותים  - 14באור 

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 
 אלפי ש"ח ההרכב:

    

 49,655  56,936 פתוחים חשבוות

 2,076  703 לפירעון המחאות

  14,266   7,463   לשלם הוצאות

 65,102  65,997 
  

  זכאים אחרים ויתרות זכות  - 15באור 

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 
 אלפי ש"ח ההרכב:

    

 35,410  ,16337 ג)-16(באור התחייבות בשל הטבות לעובדים 

 14,640  12,276 מוסדות ממשלתיים 

 10,603  ,8529 הוצאות לשלם 

  5,916   178,8  הכסות מראש

 586  ,3351 הפרשה לתביעות משפטיות 

 807  459 אחרים 

 26369,  67,962 
  
  

  ת בשל הטבות לעובדיםיוהתחייבו  - 16באור 

  הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר והטבות לאחר סיום העסקה.
  

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 
 אלפי ש"ח ההרכב התחייבויות שאין שוטפות:

    

 8,290  7,842 הטבות לאחר סיום העסקה (א)

 4,981  3,902 )גהתחייבויות אחרות לזמן ארוך (

 13,271  11,744 סה"כ התחייבויות בשל הטבות לזמן ארוך 
  

  הטבות לאחר סיום העסקה  א.

ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכית הטבה   )1(

  מוגדרת או כתוכית הפקדה מוגדרת.

חייבים את החברה לשלם פיצויים מ" בישראל 1963 -, תשכ"גםדיי העבודה וחוק "פיצויי פיטורי

, או לבצע הפקדות שוטפות בתוכיות הפקדה מוגדרת לפי סעיף תםאו פריש הםבעת פיטורי יםלעובד

 על מתבצע מעביד - עובד יחסי סיום בשל ההתחייבות חישובלחוק פיצויי פיטורין כמתואר להלן.  14

 את לקבל הזכות את יוצרת, ההלהה לדעת אשר העובד משכורת על ומבוסס בתוקף העסקה הסכם פי

  .הפיצויים
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  המשך -ת בשל הטבות לעובדים יוהתחייבו  - 16באור 

  המשך -הטבות לאחר סיום העסקה   א.

)2(  KH להלן החברה המאוחדת ו/או) דחברה מאוחדת בהול ,KH;(  

  

בהולד, מוטלת על מעסיק בהולד חובה לערוך הפרשות לפיצויי פיטורים רק מקום  ההוגעל פי הדין 

בו הוא יודע מראש על הכווה לפטר עובדים וביחס לאותם עובדים המיועדים לפיטורים. בדוחות 

, מאחר ואין כווה לצמצם את מצבת KHהכספיים לא כללת הפרשה לתשלום פיצוי פיטורים לעובדי 

  כח האדם באופן מהותי. החברה מעריכה כי לא קיימת חשיפה מהותית בגין ה"ל. 

  

  חברה מאוחדת ברומיה; -לודן רומיה   )3(

עובדים ברומיה כלולים בתוכית פסיה מטעם ממשלת רומיה ולא קיימת למעסיקים חובת תשלום 

  יכך, בדוחות הכספיים לא כללה הפרשה בגין עובדי לודן רומיה.פיצויי פיטורים ו/או פסיה. לפ

  

 חברה מאוחדת בבלגיה; -בלגיה  KHלודן   )4(

על פי הדין הוהג בבלגיה, מוטלת על מעסיק בבלגיה חובה לערוך הפרשות לפיצויי פיטורים רק מקום   

בו הוא יודע מראש על הכווה לפטר עובדים וביחס לאותם עובדים המיועדים לפיטורים. בדוחות 

את בלגיה, מאחר ואין כווה לצמצם KH הכספיים לא כללת הפרשה לתשלום פיצוי פיטורים לעובדי 

  מצבת כח האדם בלגיה באופן מהותי. החברה מעריכה כי לא קיימת חשיפה מהותית בגין ה"ל.

  

  מוגדרת להפקדהת ותכי  

 בקרות הקבוצה של השוטפות הפקדותיהפיו -על אשר החוק תאי חלים, הפיצויים מתשלומי חלק לגבי

 הופקדו בגים, לעובדים וספת התחייבות מכל אותה פוטרות, ביטוח בחברות בפוליסותאו /ו פסיה

  .מוגדרת להפקדה תכיות מהוות תגמולים בגין הפקדות וכן אלו הפקדות. לעיל כאמור הסכומים

 שהסתיימההכולל של ההוצאות שהוכרו ברווח והפסד בגין תכיות להפקדה מוגדרת בשה  הסכום

  "ח).ש אלפי 2,103 - 2017ח (אלפי ש" 1,569היו  2018בדצמבר  31ביום 
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  המשך -ת בשל הטבות לעובדים יוהתחייבו  - 16באור 

  

  תוכית הטבה מוגדרת -תכיות הטבה לאחר סיום העסקה   .ב    

 מטופל, לעיל כאמור, מוגדרת להפקדה בתכיות הפקדות ידי על מכוסה שאיו הפיצויים תשלומי של החלק

 הקבוצה ובגיה עובדים הטבות בגין התחייבות מוכרת לפיה מוגדרת להטבה כתכית הקבוצה ידי על

  .מתאימות ביטוח ובפוליסות לפיצויים מרכזיות בקופות סכומים מפקידה

  
  כסי והתחייבויות התוכית, טו  )1(

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
    

 46,040  ,90442 ערך וכחי של המחויבות בגין תכית הטבה מוגדרת

  235,06  37,750כסי התכיתשווי הוגן של 
    

 8,290  ,8427 העסקה סיום לאחר הטבות בגין, טו התחייבויות
  

    

  התועה בערך וכחי במחויבות בגין תכיות הטבה מוגדרות  )2(

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
    

 45,694  46,040 ביואר 1מחויבות בגין תכיות הטבה מוגדרות ליום 

  )4,850(   ),1313( הטבות ששולמו 
 4,809  3,964 עלויות שרות שוטף ועלויות ריבית

 387  )3,969( אקטואריים  )רווחיםהפסדים (

 46,040  904,42 בדצמבר 31מחויבות בגין תכיות הטבה מוגדרות ליום 
  
  
  התועה בכסי התכית   )3(

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
    

 39,177  37,750 ביואר 1שווי הוגן של כסי התכיות ליום 

 2,471  3,442 סכומים שהופקדו

 )4,405(  )2,474( הטבות ששולמו 

 911  298 תשואה צפויה מכסי התוכיות

 )404(  )954,3( רווחים (הפסדים) אקטואריים 

 37,750  35,062 בדצמבר 31שווי הוגן של כסי התכיות ליום 
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  המשך -ת בשל הטבות לעובדים יוהתחייבו  - 16באור 
  

  המשך -כית הטבה מוגדרת ת -תכיות הטבה לאחר סיום העסקה   .ב

  
  והפסד לרווח שזקפה הוצאה  )4(

 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
      

 3,189  ,7243  ,4823 עלויות שרות שוטף

  184  174  143טו, עלויות ריבית

 6663,  8983,  3,332 
  
  

  
  החות אקטואריות   )5(

  ההחות האקטואריות העיקריות למועד הדיווח (לפי ממוצע משוקלל ומילי):
  

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 % 
    

 %2.87  %3.65 בדצמבר 31שיעור ההיוון ביום 

 %3.34  %2.94 ביואר 1צפויה על כסי תוכית ליום תשואה 

 %3.29  %3.50 שיעור עליות שכר עתידיות
  

ההחות בדבר שיעור התמותה העתידי מבוססות על תוים סטטיסטיים שפורסמו ועל לוחות תמותה 

  מקובלים.

  
  התחייבות בגין הטבות אחרות   .ג

 בדצמבר 31ליום  

 2018  2017 
 אלפי ש"ח 

    לטווח קצר:

 15,090  18,903 התחייבות בגין חופשה

 20,320  18,260 עובדים בשל משכורות, לוות ומעקים

 37,163  35,410 

     לטווח ארוך:

 4,981  3,902 התחייבות בגין חופשה

 3,902  4,981 
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  התחייבויות תלויות והתקשרויות  - 17באור 

  שעבודים  .א

  

") בפתח "לודן דל"ן -כל הזכויות החוזיות של לודן פרויקטים דל"ן בע"מ (להלןעל כס הדל"ן ועל  ) 1(

) מוטלים שעבודים קבועים מדרגה ראשוה לטובת בקים 1006מגרש מס  60חלקה  6364ה (בגוש ותקו

ם. כמו כן, התחייבה לודן דל"ן לרשום משכתא על הכס בלשכת הלהבטחת הלוואות שתקבלו מ

כאמור לצורך  מבקים ושתקבל ותהלוואה ותלכשיהיה יתן לעשות כן. בוסף, מגוברישום המקרקעין 

 בערבות של החברה ללא הגבלה בסכום. לעיל הזכר"ן הדלרכישת כס 

  

)2 (  KH Engineering B.V.  להלן)- דת את פעילותה השוטפת ממקורותיה העצמאיים. "לודן הולמממ ("

, שכון למועד הדוח, לודן  מבק מסחרי הולדי יליון אירומ 6בסך של  בוסף עומד לרשותה אשראי

מיליון  2.5בסך של  יםיהולד איה מצלת אותו, למעט מתן ערבויות ללקוחות בקשר לפרויקטים וכח

   .אירו

מסגרת האשראי ללודן הולד יתה כגד שעבוד שוטף כללי וכגד שעבוד שלילי שיתן לבק מסחרי 

  בהולד. 

  

  ערבויות  .ב

  

  החברה ערבה להתחייבויות חברות מאוחדות לבקים ולאחרים, כלדקמן;

קיימת ערבות הדדית למוסדות בקאיים ולותי אשראי אחרים, ללא הגבלה בסכום, בין חברות   )1(

  קבוצת לודן.

 -בסך של כ 2018בדצמבר  31 הסתכמו ליום בקבוצת לודן חברותהערבויות הבקאיות שהוצאו עבור   )2(

   .ש"ח מליון 19
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  המשך -התחייבויות תלויות והתקשרויות   - 17באור 

  
  פיסיות התיות  ג.

  

 מממים מגופים שתקבל לאשראי בקשר פיסיות להתיות החברה התחייבויות לעיין עיקריים פרטים הלןל .1

  :(בקים)

  

 החברה

  הערות  הפיסית התיה  המתחייבת

 מליון 70 -של החברה לא יפחת מ המאוחד"כ ההון סהא.   החברה

  ש"ח 

 ליצור שלא התחייבות 

 שלישיים צדדים לטובת

 כסי על שוטפים שעבודים

  החברה

  

 המאזן לעומת החברה של המאוחד ההון"כ סה יחסב. 

 17% מ יפחת לא המאוחד

  

  החברה של מאוחד ההון"כ לסה בקאיות ערבויות יחסג. 

  . 2 מ קטן

 לא יעלה על : EBITDA -ל טופיסי  חוב יחסד. 

  4.00 -ואילך  2018

שלושת הרבעוים הראשוים של השה ייבחו בערכים 

הדרשים לשה הקודמת והרבעון האחרון של כל שה 

  ייבחן לפי הערכים הדרשים לאותה שה.

  :לשירות החוב לא יפחת  מ תזרימית  EBITDA יחסה. 

  (*) 1.3 - ואילך 2018

 הלוואות של טפותוש חלויות(ללא  קצר לזמן החוב יחסו. 

  70% על יעלה לא תפעולי חוזר להון) ארוך לזמן

  

  .לעיל המוזכרות הפיסיות בהתיות עומדת החברה, 2018, בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות בהתאם

 45,896אלפי ש"ח ( 61,572 בסך של  2018בדצמבר  31הסכום המובטח בהתיות הפיסיות ה"ל מסתכם ליום 

  .אלפי ש"ח בגין ערבויות) 15,676 -אלפי ש"ח בגין אשראי בקאי ו
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  המשך -התחייבויות תלויות והתקשרויות   - 17באור 

  המשך - פיסיות התיות  ג.
 

 תאגיד כלפי פיסיות מידה באמות לעמידה התחייבותשימקוטק)  –בע"מ (להלן   שימקוטק הבת לחברת .2

  :כדלקמן, לקוח עבור פרויקט ביצוע מימון לצורך שטלה הלוואה עם בקשר, בקאי

  

 החברה

  הערות  הפיסית התיה  המתחייבת

חברת הבת 

שימקוטק 

  בע"מ

 העצמי(ההון  המיות לבעלי המיוחס המוחשי העצמי ההוןא. 

 דחים מסים כסי, מוחשיים בלתי כסים ביכוי

יכוי יתרות זכות/יתרות חובה של חברות הקבוצה /ובתוספת

מהמאזן המוחשי  20% -ומ ש"ח מליון - 15טו) לא יפחת מ

  שימקוטקשל 

שלא ליצור  התחייבות

לטובת צדדים שלישיים 

שעבודים שוטפים על 

וכן  שימקוטקכסי 

התחייבות להודיע לבק 

על כל תביעה משפטית 

  ש"ח ליוןימ 2שתעלה על 
ביחס  4לא יעלה על  EBITDA -בין חוב פיסי ל היחסב. 

  .2017לשת 

  
המערכת  כלפי התחייבהבאמות המידה הפיסיות אליהן  עומדת שימקוטק, 2018בדצמבר  31ליום 

  הבקאית.

 24,664אלפי ש"ח ( 30,413 בסך של  2018בדצמבר  31הסכום המובטח בהתיות הפיסיות ה"ל מסתכם ליום 

  אלפי ש"ח בגין ערבויות). 5,749 -אלפי ש"ח בגין אשראי בקאי ו

 

 תאגיד כלפי פיסיות מידה באמות לעמידה התחייבות ארדן) –ארדן קוטרול טק  בע"מ (להלן  הבת לחברת .3

  :כדלקמן, פעילות החברה לצורךאשראי בקאי אשר העמיד התאגיד הבקאי  עם בקשר, בקאי

 החברה

  הערות  הפיסית התיה  המתחייבת

חברת הבת 

ארדן 

קוטרול 

  טק בע"מ

א.  ההון העצמי בתוספת הלוואות הבעלים, של ארדן סולו לא 

  מיליון ש"ח. 9 -יפחת מ

  

ההון העצמי סולו בתוספת הלוואות בעלים לבין בין  היחסב. 

  .20% -סך המאזן לא יפחת מ

ושטרות לגבייה לבין אשראי יחס בין מלאי, לקוחות ג. 

מתאגידים בקאיים (בקיזוז מזומן ושווה מזומן) לא יפחת 

  מיליון ש"ח. 4 -בכל עת מ

היחס בין מלאי, לקוחות ושטרות לגבייה לבין אשראי ד.  

מתאגידים בקאיים (בקיזוז מזומן ושווה מזומן) וערבויות לא 

  מיליון ש"ח. 1.5-יפחת בכל עת מ

היחס בין החוב הפיסי לבין הרווח התפעולי בתוספת פחת ה.  

(EBITDA)   מליון ש"ח. 5.5של החברה לא יעלה בכל עת על  

  

   המוזכרת לעיל. תיוהפיס ותית, ארדן עומדת בה2018בדצמבר  31בהתאם לדוחות הכספיים ליום 

 7,203אלפי ש"ח ( 10,262בסך של   2018בדצמבר  31הסכום המובטח בהתיות הפיסיות ה"ל מסתכם ליום 

  אלפי ש"ח בגין ערבויות). 3,059 -אלפי ש"ח בגין אשראי בקאי ו
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  המשך - התחייבויות תלויות והתקשרויות  - 17באור 

 המשך – פיסיות התיות  .ג
  

 פיסיות מידה באמות לעמידה התחייבות למ"ת) –לודן מערכות תוכה ובקרה  בע"מ (להלן  הבת לחברת  .4

  :כדלקמן, פעילות החברה לצורךאשראי בקאי אשר העמיד התאגיד הבקאי  עם בקשר, בקאי תאגיד כלפי

 החברה

  הערות  הפיסית התיה  המתחייבת

חברת הבת 

לודן 

מערכות 

תוכה 

ובקרה 

  בע"מ

  א.  ההון העצמי המוחשי של למ"ת לא יפחת מ:

  מיליון ואילך. 1.7 –ואילך  2018

"ח מידי שה כך שבשת שמיליון  0.5 -יגדל ב 2019 -החל מ

  מיליון ש"ח. 2.7לא יפחת מסך של  2020

  

  ש"ח מליון 1.5 -לא יפחת כל העת מ  EBITDA מיימוםב. 

  

 התחייבההפיסיות אליהן עומדת באמות המידה , למ"ת 2018בדצמבר  31בהתאם לדוחות הכספיים ליום 

  כלפי המערכת הבקאית.

 2,175אלפי ש"ח ( 2,534בסך של   2018בדצמבר  31הסכום המובטח בהתיות הפיסיות ה"ל מסתכם ליום 

  אלפי ש"ח בגין ערבויות). 359 -אלפי ש"ח בגין אשראי בקאי ו

  

 המפורטות פיסיות מידה באמות לעמוד החברה התחייבה  ,2015 בשת החברה הפיקהש חוב לאגרות בקשר  .5

  להלן:
 

 החברה

  הערות  הפיסית התיה  המתחייבת

החברה בגין 

  אגרות חוב

 ליצור שלא התחייבות  ש"ח מליון 60 -של החברה לא יפחת מ המאוחד"כ ההון סה

 שלישיים צדדים לטובת

 כסי על שוטפים שעבודים

  החברה

  

 המאזן לעומת החברה של המאוחד ההון"כ סה יחס

  :מ יפחת לא המאוחד

  17% -לך יוא 2018

  לא יעלה על : EBITDA -ל טו פיסי חוב יחס

  5.00 -ואילך  2018

יתרת מזומים ושווי מזומים לא תפחת מריבית לשלם בגין 

  האג"ח (חצי שתי).

 
  

  .החוב אגרות מחזיקי כלפי התחייבהבאמות המידה הפיסיות אליהן  עומדתהחברה , 2018בדצמבר  31ליום 

  .אלפי ש"ח 32,893בסך של  2018בדצמבר  31הסכום המובטח בהתיות הפיסיות ה"ל מסתכם ליום 
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  המשך –התחייבויות תלויות והתקשרויות   - 17באור 

  משפטיות תביעות  ד.

ת, תלויות מספר תביעות משפטיות, אשר חלקן כללות בכיסוי הביטוחי (בחלקן ות בוכגד החברה וחבר 

מוגדר) ו/או אשר לא הופעל בגין הכיסוי הביטוחי, ואשר הוגשו גדן במהלך העסקים הרגיל. כמו  בסכום לא

כן קיימות תביעות משפטיות בגין זקי גוף בהן תבעות חברות הקבוצה. תביעות אלה אין מוגדרות בסכום 

ות באמצעות ולהערכת ההלת החברה הן מכוסות באמצעות פוליסות הביטוח שלה. תביעות אלה מטופל

יועצים משפטיים מטעם המבטחים. ספרי החברה כוללים הפרשה בגין כל ההליכים ה"ל, אשר לדעת ההלת 

   החברה היה מספקת.

ספים תביעת שיבוב זיקית שעילתה פיצוי בגין זקי תבעים ו 10-הוגשה גד החברה ו 2018במהלך שת 

. החברה מכחישה כל 1997עבודותיה בפרויקט בשת באתר שבו החברה סיימה  2015שריפה שאירעה בשת 

קשר לזק הטען וסוברת כי בידיה טעות הגה טובות. ההליך המשפטי מצא בשלב מקדמי, טרם הגשת כתבי 

  הגה. גם בגין הליך זה יצרה החברה הפרשה, אשר לדעת ההלת החברה היה מספקת.

  

  התקשרויות  ה.
    

חברות הקבוצה קשורות בהסכמי שכירות משרדים לתקופות שוות. דמי השכירות לרבות דמי יהול 

מיליון ש"ח בשה. להלן פרטים בדבר הסכמי השכירות בקשר עם משרדיהם העיקריים  10.4-מסתכמים בכ

 , כדלקמן: 31.12.2018של חברות הקבוצה, כון ליום 

  מיקום
שטח עיקרי 

 תום תקופה במ"ר

שתי כולל דמי שכ"ד 
יהול באלפי ש"ח ליום 

31.12.2018 
עומר (פארק 

 התעשייה)
תקופות  4, וכן 2016ספטמבר   1,800

  אופציה בות שה כ"א
1,236  

וכן אופציה לחמש שים  2019מרץ   1,808  יקעם 
  וספות.

1,168  

, אופציה 1.1.2017שים מיום  10של   4,370  אור יהודה 
 5של להארכת השכירות לתקופה 

  שים וספות

3,004  

וכן אופציה לחמש  2020ובמבר  3,865  סכידם (הולד)
 שים וספות

2,185  

 1,776 אמסטרדם (הולד)
  

וכן אופציה לחמש שים  2020יואר 
 וספות

1222  

וכן אופציה לשלוש  2019אוקטובר   1,073 (בלגיה) אטוורפן
  שים וספות

663  

  964  2019 מאי  1,400  בוקרשט (רומיה)

  א.-29 באור ראה - משותפים מכ"לים עם העסקה הסכמי לעיין        
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  הון   - 18באור 
  

  הון המיות של החברה מורכב כדלקמן:  א.

 2017בדצמבר  31ליום   2018בדצמבר  31ליום  

 מספר המיות  מספר המיות 

 מופק ופרע  רשום  מופק ופרע  רשום 

 11,524,676  50,000,000  11,524,676  50,000,000 )1( ע.. ש"ח 1 בות רגילות מיות
  

   אביב.-בתל ערך ליירות בבורסה למסחר רשומות המיות ) 1(
  

 
  

  מכשירים פיסיים ויהול סיכוים פיסיים  - 19באור 

  כללי - פיסיים סיכוים יהול  א.

  משימוש במכשירים פיסיים:הקבוצה חשופה לסיכוים הבאים הובעים 

 סיכון אשראי  )1(

 סיכון זילות  )2(

 (הכולל סיכון מטבע, סיכון ריבית וסיכון מחיר אחר) סיכון שוק  )3(

בבאור זה יתן מידע בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכוים שלעיל, מטרות הקבוצה, מדייות 

  כספיים אלה.הדוחות התי וסף כלל לאורך כל ותהליכים לגבי מדידה ויהול של הסיכון. גילוי כמו

האחריות המקיפה לבסס את מסגרת יהול הסיכוים של הקבוצה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון. 

יהול הסיכוים מבוצע ע"י מכ"ל משותף וסמכ"ל הכספים, בהתאם למדייות שאושרה על ידי ההלת 

  החברה.

מדייות יהול הסיכוים של הקבוצה גובשה בכדי לזהות ולתח את הסיכוים העומדים בפי הקבוצה, 

לקבוע הגבלות הולמות לסיכוים ובקרות ולפקח על הסיכוים והעמידה בהגבלות. המדייות והשיטות 

   ליהול הסיכוים סקרות באופן שוטף בכדי לשקף שיויים בתאי השוק ובפעילות הקבוצה.

המידע הכלול במסגרת באור זה סמך, במידה רבה, על אומדים. לעיין זה תשומת הלב מופית לאמור 

  וודאות הכרוכה באומדים אלה.ה-איב' דלעיל, לעיין שימוש באומדים במסגרת הדיווח הכספי, ול 2בבאור 
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  המשך -מכשירים פיסיים ויהול סיכוים פיסיים   - 19באור 

  המשך -כללי  - פיסיים סיכוים יהול  .א
  

  סיכון אשראי  )1(

סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לקבוצה באם לקוח או צד שכגד למכשיר פיסי לא 

יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות, והוא ובע בעיקר מחובות של לקוחות וחייבים אחרים והשקעות 

  .זילות אחרות

פקדוות אשר מופקדים בתאגידים בקאיים גדולים. בהתאם, ולקבוצה מזומים, שווי מזומים   (א)

  .זה ההלת החברה איה צופה הפסדים הובעים מסיכון אשראי

לקבוצה מספר רב של לקוחות. החשיפה לסיכון אשראי בקשר ללקוחות היה מוגבלת בעיקר   (ב)

עבודות מסוג זה, בהן צופה החברה חשיפה לסיכוי לפרויקטים ארוכי טווח ובהיקפים גדולים. ב

רעון יאשראי, היא משתדלת לשמור על תזרים מזומים חיובי ומוסרת את העבודה רק עם פ

מרבית חובות הלקוחות. החברה בוחת באופן שוטף את מצבת החובות וכוללת בדוחותיה 

  .ת מסופקים בהתאם לאומדי החברההפרשה לחובו

  סיכון זילות  )2(

סיכון זילות הוא הסיכון שהקבוצה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיסיות בהגיע מועד תשלומן. 

גישת הקבוצה ליהול סיכוי הזילות שלה היא להבטיח, ככל היתן, את מידת הזילות המספקת 

ים לעמידה בהתחייבויותיה במועד, בתאים רגילים ובתאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצוי

  או פגיעה במויטין.

של רמות מספקות של  ןהקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר דרישות תזרים המזומים ומוודאת קיומ

מזומים על פי דרישה לתשלום הוצאות התפעול הצפויות, הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות 

  הפיסיות וסכומים הדרושים להשקעות ולפיתוח עסקי הקבוצה.

  וקסיכוי ש  )3(

סיכון שוק הוא הסיכון ששיויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן, 

שיעורי ריבית ומחירים של מכשירים פיסיים סחרים, ישפיעו על הכסות הקבוצה או על ערך 

יכוי החזקותיה במכשירים פיסיים. מטרת יהול סיכוי השוק היה להל ולפקח על החשיפה לס

  שוק במסגרת פרמטרים מקובלים, תוך כדי מיקסום התשואה.

  סיכון שער חליפין ומדד  (א)

 ו/או למט"ח צמודות בישראל בות חברות מהכסות וחלק בחו"ל מאוחדות חברות הכסות ) 1

 יחס לשמירת הקשור בכל מטבעית חשיפה קיימת בכך כיוצא לאירו. בעיקר ,במט"ח קובות

 פעולות לעתים מבצעת החברה מטבע. באותו הכסות לבין מסוים במטבע הוצאות בין אות

 לבין מסוים במטבע הוצאות בין האות היחס שמירת של בדרך סיכוים לגידור מכווות

 או לאירו מקומי במטבע המשולמת התמורה הצמדת של בדרך ,וכן ,מטבע באותו הכסות

 מבלי מסוים במטבע לתשלומים בחשיפה להימצא הקבוצה עלולה זאת, עם יחד ."בארה דולר

 לבוע עלולה כזאת חשיפה לו. ערך בשווה או המטבע באותו מקבילה להכסה כיאות שערכה

 לחברה בוסף עיתוי. מפערי וכן מטבעות בין המרה ביחסי יהיו, אם מהותיים, משיויים

 של הפעילות מטבעות שהים הרומי, הרוןו האירו לש המטבע בשערי שיויים בגין חשיפה

 אקדמה בעסקאות לעת מעת מתקשרת החברה רומיה.ו בלגיה בהולד, המאוחדות החברות

 כאמור. חוץ במטבע לחשיפה הלווה הסיכון את להל מת על חוץ מטבע להחלפת
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  המשך -מכשירים פיסיים ויהול סיכוים פיסיים   - 19באור 

 המשך -כללי  - פיסיים סיכוים יהול  .א

 המשך -סיכוי שוק  ) 3(

 המשך – סיכון שער חליפין ומדד  )א(

  

 צמוד אחרים אשראי ומותי יםבקאי יםמתאגיד ארוך לזמן החברה התחייבותמ מיורי חלק ) 2

 הארוך הטווח לאור המחירים. במדד לשיויים חשיפה לחברה לפיכך לצרכן, המחירים למדד

 זו. חשיפה בגידור צורך רואה לא החברה אלו, התחייבויות של ןרעויהפ מועדי של

  סיכון שערי ריבית  )ב(

  

 הים שבמחזור, החוב אגרות וכן ואחרים, בקאיים לתאגידים החברה מהתחייבויות חלק ) 1

   ריבית. שיעור שיוי בגין הוגן שווי לסיכון חשיפה לחברה לפיכך קבועה, בריבית

 ריבית ושאי מט"ח, צמודי בפקדוות מופקדים החברה של הזילים מהאמצעים חלק ) 2

 לפיכך פריים. מבוססת ריבית ושאי שקליים בפקדוות או הפקדון, חידוש בעת המשתה

   ה"ל. הפקדוות בגין הריבית בשיעורי לשיויים חשיפה לחברה

 ריבית ושא שקלי אשראי ושהי ארוך ולזמן קצר לזמן יםאיבק מתאגידים אשראי לחברה ) 3

   הפריים. ריבית בשעורי לשיויים חשיפה לחברה לפיכך פריים,

  סיכון אשראי  .ב

  חשיפה לסיכון אשראי   )1( 

   .הקבוצה של רביתימייצג את חשיפת האשראי המ הערך בספרים של הכסים הפיסיים

לסיכון האשראי בתאריך המאזן, מסווגת לפי "הצד שכגד" לכסים הפיסיים  רביתיהמ החשיפה

  והיה כדלקמן:

  

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 הערך בספרים 

 אלפי ש"ח 
    

 29,694  26,647  בבקים ופקדוותמזומים 

 202,983  213,068 לקוחות

 10,704  6,286 ללקוח הלוואה

  858   1,825  לאחרים הלוואות
 10,983  788,12 אחרים חייבים

 614,260  255,222 
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  המשך -מכשירים פיסיים ויהול סיכוים פיסיים   - 19באור 

 המשך -סיכון אשראי   .ב

  המשך -חשיפה לסיכון אשראי   )1(
  

לפי אזורים  , מסווגתלתאריך המאזן הכסים הפיסייםרבית לסיכון אשראי בגין יהחשיפה המ

  כדלקמן: והיהגיאוגרפיים 

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 הערך בספרים 

 אלפי ש"ח 
    

 153,184  166,490   ישראל

 90,854  287,83 מערב אירופה

 11,184  10,837 מזרח אירופה

 260,614  255,222 
  

  
  גיול חובות לקוחות והכסות לקבל  )2(

יתוח יתרות של לקוחות והכסות לקבל לפי תקופת להלן 
 הפיגור הגביה ביחס לתאריך הדיווח: 

 בדצמבר 31ליום 

 8 1 0 2  7 1 0 2  

 אלפי ש"ח 
    

 156,743  169,856 אים בפיגור

 28,239  28,986 יום 0-30פיגור של 

 12,440  9,018  יום 31-90פיגור של 

 3,934  5,357 יום 91-180פיגור של 

 1,256  2,344 יום 181-360פיגור של 

 5,586  7,234 פיגור של מעל שה

 222,795  208,198 

 5,215  9,727 ביכוי הפרשה לחובות מסופקים

 213,068  202,983 
    
    
  
 

  
 בדצמבר 31ליום 

 2 0 1 7  2 0 1 8 תה כדלקמן:יהתועה בהפרשה חובות מסופקים הי
 אלפי ש"ח 

    

 4,655  5,215 ביואר 1יתרה ליום 

  1,229   4,215 הפרשה שבוצעה במהלך השה, טו
  )669(   297  אבוד חוב

 5,215  9,727 בדצמבר 31יתרה ליום 
    

גם בהתחשב ביתרת לקוחות בפיגור, החברה מעריכה כי ההפרשה לחובות מסופקים אותה וזאת לאור 

  היכרות החברה את הלקוחות ויסיון העבר. 

  .4-זט-2לעיין מדייות ההפרשה לחובות מסופקים ראה באור 
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    המשך –מכשירים פיסיים ויהול סיכוים פיסיים   - 19באור 

  

  סיכון זילות  ג.

  , כולל אומדן תשלומי ריבית:וכסים פיסיים של התחייבויות פיסיותיים זוהחלהלן מועדי הפירעון 

  

  

  

 .מאזיות חוץ ערבויות מימוש בחשבון מביא איו הצפוי המזומים תזרים ) 1(

  

  

   

 )1( 2018בדצמבר  31ליום  

  
הערך 

   בספרים

תזרים 
מזומים 

  שים 3-5  שים 1-2   עד שה   חזוי
 5מעל 

 שים

  אלפי ש"ח  

              התחייבויות פיסיות
אשראי מתאגידים 

 -  -  -  51,572  51,572  51,572 בקאיים

 -  -  -  65,102  65,102  65,102 ספקים

 -  -  -  64,226  64,226  64,226 זכאים ויתרות זכות

לבעלי זכויות  PUTאופציית 
 -  -  -  11,945  11,945  11,945 שאין מקות שליטה

,22813  10,551 הלוואות מבקים לז"א   10,186  7982,   244  - 

,50010  -  10,500  10,000 הלוואות מאחרים לז"א   -  - 

 -  11,572  12,182  12,789  36,543  32,893 אגרות חוב

 -  -  116  111  227  225 חכירה מימוית

,514246 סה"כ   253,343  215,931  25,596  11,816  - 

            
             כסים פיסיים 

 -  -  -  26,165  26,165  26,165  מזומים ושווי מזומים

 -  -  -  482  482  482 פקדוות מיועדים בבקים

 -  -  -  213,068  213,068  213,068 לקוחות והכסות לקבל
חייבים אחרים ויתרות 

 -  -  -  8,127  8,127  8,127 חובה

 -  -  3,607  4,949  8,556  8,111 הלוואות ללקוח ואחרים

 -  -  3,607  252,791  256,398  255,953 סה"כ

            

,4399 סה"כ, טו   0553,   86036,   )21,989(   )81611,(   - 
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  המשך -פיסיים מכשירים פיסיים ויהול סיכוים   - 19באור 

  המשך   -סיכון זילות   ג.
  

 )1(2017 בדצמבר 31 ליום 

   
 הערך

  בספרים

 תזרים

 מזומים

  חזוי

  
  

  שה עד
  

  שים 1-2

  
  

  שים 2-5

  
 5 מעל

 שים

 ש"ח אלפי 
            התחייבויות פיסיות 

אשראי מתאגידים 
 -  -  -  28,383  28,383  28,383 בקאיים

 -  -  -  65,997  65,997  65,997  ספקים

 -  -  -  67,188  67,188  67,188 זכאים ויתרות זכות

לבעלי  PUTאופציית 
זכויות שאין מקות 

 -  -  -  8,728  8,728  8,728 שליטה

 -  3,043  7,507  8,084  18,634  18,634 הלוואות מבקים לז"א

 1,499  -  10,500  2,770  14,769  14,432 הלוואות מאחרים לז"א

 11,572  12,182  12,789  13,400  49,943  43,703 אגרות חוב

 -  6  135  93  234  234 חכירה מימוית

 13,071  15,231  30,931  194,643  253,876  247,299 סה"כ

             
             פיסיים כסים

 -  -  -  28,301  28,301  28,301 מזומים ושווי מזומים
פקדוות מיועדים 

 -  -  -  1,393  1,393  1,393 בבקים

 -  -  -  202,983  202,983  202,983 לקוחות והכסות לקבל
חייבים אחרים ויתרות 

 -  -  -  10,983  10,983  10,983 חובה

 -  2,695  4,769  4,824  12,288  11,562 הלוואות ללקוח ואחרים

 -  2,695  4,769  248,484  255,948  255,222  סה"כ

)  7,923  2,072  53,841  )26,162טו"כ, סה   )12,536(   )13,071(  

  
  .מאזיות חוץ ערבויות מימוש בחשבון מביא איו הצפוי המזומים תזרים) 1(

  

   



  להדסה בע"מלודן חברה 

ם י ר ו א י ת ב ו ח ו ד ם ל י י פ ס כ   ה
  

136 

 

  המשך - פיסיים סיכוים ויהול פיסיים מכשירים  - 19 באור

  

  ומטבע חוץסיכוי מדד   ד.

  
  החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  )1(

  חשיפת הקבוצה לסיכון מדד ומטבע חוץ, המבוסס על ערכים קובים, היה כדלקמן:
  

    

  

 2018 בדצמבר 31 ליום  

 פריטים כספיים  

            

  
במטבע חוץ או  

 בהצמדה אליו 
    במטבע ישראלי     

  

   אחר     אירו  

בהצמדה  
למדד 

המחירים 
 סה"כ     ללא הצמדה     לצרכן 

             כסים
 26,165  9,349  -  2,511  14,305   מזומים ושווי מזומים

 482  133  -  252  97   פקדוות בבקים מיועדים

 213,068  124,900   -  9,635  78,533   והכסות לקבללקוחות 

 2,464    1,729  294  441   מיסים שוטפים לקבל

 10,325  7,100  -  1,580  1,645   חייבים ויתרות חובה
ללקוחות  הלוואות
 3,452  2,633  -  -  819   ואחרים

  255,956  144,115  1,729  14,272  95,840   סה"כ כסים

           

            התחייבויות
אשראי מתאגידים 

בקאיים וותי אשראי 
 59,253  51,143  -  110  8,000   אחרים

 65,102  33,816  -  5,352  25,934   ספקים וקבלי משה

 74,492  37,477  -   1,171  35,844   זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בגין מיסים 

 3,142  2,836  -  240  66    שוטפים

 32,893  32,893  -  -  -   אגרות חוב

התחייבויות לז"א 
 לבקים ואחרים 

  
-  -  -  13,095  13,095  

 247,977  171,260  -  6,873  69,844   סה"כ התחייבויות

           
עודף כסים 

 (התחייבויות)
  

25,996  7,399  1,729  )27,145(  7,979 
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  המשך - פיסיים סיכוים ויהול פיסיים מכשירים  - 19 באור

  המשך -סיכוי מדד ומטבע חוץ   ד.

  

  המשך -החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ   )1(

  

  

 2017 בדצמבר 31 ליום  

 פריטים כספיים  

            

  
במטבע חוץ  

או בהצמדה 
 אליו 

    במטבע ישראלי     

  

   אחר     אירו  

בהצמדה  
למדד 

המחירים 
   לצרכן 

ללא  
 סה"כ     הצמדה 

             כסים
 28,301  9,391  -  4,034  14,876   מזומים ושווי מזומים

 1,393  128  -  658  607   פקדוות בבקים מיועדים

 202,983  114,842  -  9,084  79,057   לקוחות והכסות לקבל

 4,153  -  2,865  962  326   מיסים שוטפים לקבל

 11,371  7,871  -  2,088  1,412   חייבים ויתרות חובה

 7,021  4,656  -  -  2,365   הלוואות ללקוחות ואחרים

 255,222  136,888  2,865  16,826  98,643  סה"כ כסים

           

            התחייבויות

אשראי מתאגידים בקאיים 
 39,258  37,060  279  1,919  -   וותי אשראי אחרים

 65,997  30,436  -  4,468  31,093   ספקים וקבלי משה

 70,654  32,156  -  891  37,607   זכאים ויתרות זכות

זכאים בגין רכישת זכויות 
 5,905  5,905  -  -  -   בחברות מאוחדות

התחייבויות בגין מיסים 
 5,273  -  4,061  173  1,039   שוטפים

 43,703  43,703  -  -  -   אגרות חוב

התחייבויות לז"א לבקים 
 ואחרים 

  
1,499  140  -  20,551  22,190 

 252,980  169,811  4,340  7,591  71,238   סה"כ התחייבויות

           

 2,242  )32,923(  )1,475(  9,235  27,405   עודף כסים (התחייבויות)
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  המשך - פיסיים סיכוים ויהול פיסיים מכשירים  - 19 באור

  המשך -סיכוי מדד ומטבע חוץ   ד.

  יתוח רגישות  )2(

בדצמבר ועליה במדד המחירים לצרכן, היתה מגדילה  31התחזקות האירו כגד הש"ח לתאריך 

(מקטיה) את ההון ואת הרווח או ההפסד בסכומים המוצגים להלן. יתוח זה עשה בהחה שכל שאר 

עשה בהתאם לאותו  2016המשתים, ובמיוחד שעורי הריבית, שארו קבועים. היתוח לגבי שת 

  בסיס.

  

 2017בדצמבר  31ליום   2018בדצמבר  31ליום  
 

  הון 

רווח 
 (הפסד)

  הון   כולל
 רווח (הפסד)

 כולל

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
        

עליה במדד המחירים לצרכן 
 )55(  )55(  86  86 5% -ב
  

עליה בשער החליפין של 
5%: 

       

 1,014  1,014  962  962 אירו
 342  342  274  274 מטבעות אחרים בממוצע

        

  

 

  סיכון שיעורי ריבית  ה.

  
  סוג ריבית  )1(

המכשירים הפיסיים ושאי הריבית של הקבוצה הים מכשירים פיסיים שבחלקם בריבית קבועה 

בדצמבר  31ובחלקם בריבית משתה המבוססת ריבית פריים. יתרת ההתחייבויות הפיסיות ליום 

אלפי ש"ח והושאות ריבית משתה בסך של  23,062של הושאות ריבית קבועה מסתכמות בסך  2018

  אלפי ש"ח.   49,287

 

  יתוח רגישות השווי ההוגן לגבי מכשירים בריבית קבועה  )2(

  
המכשירים הפיסים בריבית קבועה של הקבוצה אים מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, וכן 

ת גזרים (חוזי החלפת ריבית) כמכשירים מגדרים בהתאם למודל חשבואות הקבוצה איה מייעד

גידור של שווי הוגן. לכן, לשיוי בשעורי הריבית לתאריך המאזן, לא צפויה כל השפעה על הרווח או 

  ההפסד בגין שיויים בערך הכסים וההתחייבויות בריבית קבועה.

  

  ם בשיעורי ריבית משתיםיתוח רגישות תזרים מזומים לגבי מכשירי  )3(

  

   .מהותית איההרווח  ועלההון  עלבשיעור ריבית הפריים  שיוי השפעת
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  המשך - פיסיים סיכוים ויהול פיסיים מכשירים  - 19 באור

  שווי הוגן של מכשירים פיסיים  ו.

  כללי  )1(
 מזומים, ושווי מזומים כדלקמן: והתחייבויות כסים כוללים החברה של הפיסיים המכשירים

 בקאיים לתאגידים התחייבויות ואחרים, ללקוחות הלוואות חובה, ויתרות חייבים , בבקים, פקדוות

 המכשירים של ההוגן השווי אופיים, בשל .חוב ואגרות זכות ויתרות זכאים ,ספקים ולאחרים,

 בו לערך קרוב או זהה החברה, ידי על שהופקו החוב אגרות למעט לעיל, שצויו החברה של הפיסיים

  בחשבוות. מוצגים הם

  א.-13 באור ראה החוב אגרות של ההוגן השווי לעיין

  הוגן שווי היררכיית  )2(

   .1 רמה דהייו מצוטטים, למחירים בהתאם קבע החוב אגרות של ההוגן השווי

  

  

   הכסות  - 20באור 
  

        
 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  :ההרכב

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 

 KEY-TURN 590119,   84,340  90,807 מפרויקטי הכסות

  63,388   65,772   17,526  "ביצוע "חוזימ אחרות הכסות

  IAS11(  137,116   150,112   154,195( "ביצוע "חוזי  פי על הכסות "כסה
 427,604  427,058  441,835 ושירותים ממכירות הכסות

 581,799  577,170  578,951 הכסות "כסה
  

  

  עלות ההכסות  - 21באור 
 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
      

 (*)  616,245  (*)  685,245  138,277  ומעקים לוות ,עבודה שכר

 102,075  113,640  ,296111 חוץ עבודות

 86,839  76,999  72,106 חומריםו ציוד

 58,019  55,367  34,438 אחרות תפעול הוצאות

 7,534  6,851  ,6927  והפחתות פחת

 670,502  542,498  083,500 
  

  כז'. 2ראה באור  – סווג מחדש  (*)
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  ושיווק מכירה הוצאות   א-22באור 
 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
      

      

 (*)  923,3  (*)  100,3  3,143 ולוות עבודה שכר

 1,575  1,735  819 אחרות מכירה הוצאות

 222  343  -    והפחתות פחת

 962,3  178,5  720,5 
  

  כז'. 2ראה באור  – סווג מחדש  (*)
  

  הוצאות ההלה וכלליות  ב-22באור 
 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
      

  232,34  32,250  29,454יהול ודמי לוות עבודה, שכר

 1,443  1,299  4,434  ומסופקים אבודים חובות

 941  1,225  1,445  והפחתות פחת

 2,496  2,276  1,966  משרד ואחזקת דירה שכר

 9,465  8,550  ,5428 וביטוחים מקצועי שכר

 3,055  2,247  1,589 אחרות

 20852,  47,847  46,854 
  

  טו, אחרות הוצאות  -23באור 
 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
      

    מוחשיים, בלתי כסים ערך ירידת  בגין הפחתות

 )PUT  )1( )3,217(  )2,113(  )2,138 אופציית שווי התאמת כולל  
 בחברה כסים ערך לירידת  הפרשה ביטול (הפרשה)

  ) )2(  )602(   749   )1,213טו מוחזקת,
 ) )3( 7  48  )402טו קבוע, רכוש ממימוש (הפסד) רווח

 )3,812(  )1,316(  )3,753( 
  

 .4ראה באור  ) 1(

בגין ביטול  2017בשת  מתייחס בעיקר להפרשות שביצעה החברה בגין חברה מוחזקת בסרביה. 2016בשת  ) 2(
בשת  אחרים בסרביה. ביכוי הפרשה לירידת ערך כסים )2ג'12 ערך קשרי לקוחות (באור הפרשה לירידת

 .באקוטק מתייחס להפרשה לירידת ערך מויטין 2018
  

  הוצאות מימון, טו  - 24באור 
 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 

      מימון בהוצאות מוצג

 )3,084(  )3,097(  )2,592( חוב אגרות בגין מימון הוצאות

 )6,182(  )4,440(  )924,4(  אחרות מימון הוצאות

 )516,7(  )7,537(  )9,266( 

      מימון בהכסות מוצג

 1,655  2,353  1,485 אחרות מימון הכסות

 )6,031(  )5,184(  )7,611( 
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  , טוכלולות חברות הפסדיבחלק   - 25באור 
  

 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
      

 ) )5394,(  )1,553(  )1,133טו, כלולות חברותהפסדי  חלק

  -   -   ),2154(  הפרשה לירידת ערך השקעות בחברות כלולות
 -  -  1,056 רווח ממכירת השקעות בחברות כלולות

 )7,698(  )1,553(  )1,133( 
  

   מיסים על הכסה  - 26באור 
 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 
 אלפי ש"ח  ההרכב:  א.

      

  6,154   5,600   ,4926 מיסים שוטפים
 )668(  )184(  ,5122 מיסים דחים (ראה ב' להלן)

 65  315  )336( מיסים שים קודמות 

 8,668  5,731  5,551 
  

  
  מיסים דחים: כסי והתחייבויותב.       

  
  כסי והתחייבויות מיסים דחים שהוכרו  )1(

מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט המיסים הדחים בגין חברות בישראל 

ם דחים בגין חברות בות הפועלות מחוץ לישראל חושבו לפי שיעורי המס לעיל. מיסי 2-יח-2בבאור 

  הרלווטיים בכל מדיה.
  

 כסי והתחייבויות מיסים דחים מיוחסים לפריטים הבאים:

  

 

 
הטבות 
  לעובדים

יכויים 
והפסדים 
 סה"כ  אחרים  להעברה

          

 11,331  564  7,641  3,126  2017ביואר,  1יתרה ליום 

     
         :2017התועה בשת 

 184  )593(  392  385  זקיפה לדוח רווח והפסד 

 5  -   5   -   מאיחוד יציאה

 )21(  119  )80(  )60(  לרווח כולל  זקיפה

         
  יתרה ליום 

 499,11  90  ,9587  ,4513  2017בדצמבר,  31

         

         :2018התועה בשת 

 ),5122(  688  ),7353(  535  זקיפה לדוח רווח והפסד 

 60  -  17  43  לרווח כולל  זקיפה

         
  יתרה ליום 

 9,047  778  ,2404  4,029  2018בדצמבר,  31
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  המשך -הכסה מיסים על   - 26באור 
  

 המשך –מיסים דחים  כסי והתחייבויותב. 

  

  כסי מיסים דחים שלא הוכרו  )2(

 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
    

 4,020   9,576 בגין הפסדים לצרכי מס

  

  

מיסים  לפי חוקי המס הקיימים, אין הגבלת זמן על יצול הפסדים לצורכי מס היתים ליכוי. כסי

יה סבירה כי תהיה ית, בשל העדר ציפות מסוימומאוחד ותדחים לא הוכרו בגין הפסדים אלה בחבר

  לה הכסה חייבת בעתיד הראה לעין, שכגדה יתן יהיה לצל את הטבות המס.

  

  הפסדים ויכויים לצורכי מס להעברה לשים הבאות  )3(

 54,983 -לקבוצה הפסדים לצורכי מס המועברים לשה הבאה ומגיעים ליום המאזן לכדי סכום של כ

: 2017אלפי ש"ח ( 2,100 -אלפי ש"ח). כמו כן לקבוצה הפסדי הון בסך של כ 38,801: 2017אלפי ש"ח (

  אלפי ש"ח). 2,100

אלפי  16,750: 2017ש"ח (אלפי  41,637יתרת ההפסדים כאמור שבגים לא זקפו מיסים דחים היה 

   אלפי ש"ח) בגין הפסדי הון. 2,100 -: כ2017ש"ח ( אלפי 2,100  -ש"ח) בגין הפסדים עסקיים וכ

  

  
 בדצמבר 31ליום   מיסים דחים מוצגים כדלקמן:  )4(

 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
    

 12,305  9,947 שוטפים שאים כסים

 )806(  )900( שוטפות שאין התחייבויות

 9,047   11,499 
          

  
  חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  ג.

, ההיג מדידה של התוצאות לצרכי מס על 1985 -חוק מס הכסה (תיאומים בשל איפלציה) התשמ"ה   .1

בישראל ישומו לפי החוק ה"ל. בחודש פברואר  ותהרשומבסיס ריאלי. החברה והחברות המוחזקות 

ואילך. בהתאם לכך, החל  2008בכסת תיקון לחוק ה"ל המגביל את תחולתו משת , התקבל 2008

מדדות התוצאות לצרכי מס בערכים ומיליים למעט תיאומים מסוימים בגין שיויים  2008משת 

  .2007בדצמבר  31במדד המחירים לצרכן לתקופה שעד 
  

, היחידה למיסוי בילאומי בישראל, החלה לפעול לקידום הליכי הסכמה הדדית מול 2007בפברואר   .2

שלטוות המס ברומיה על מת להשיב (ולו בחלקם) את הסכומים שוכו במקור מהכסות לודן דרום. 

בהתאם הוקפאו חובות לודן דרום לשלטוות המס בישראל עד להשלמת ההליכים כאמור לעיל. 

   ת החברה אין לה חשיפה מהותית בושא זה. להערכ
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  המשך -מיסים על הכסה   - 26באור 
  

  המשך - חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  ג.

  :"לבחו הבת חברות מיסוי לעיין עיקריים תוים להלן      

  

  המס שיעור  מדיה

 המס שיעור

 בעת החל

  דיבידד קבלת

 הפסדים יתרת

  הפסדים קיזוז דיי  להעברה

4.1  

  הולד

 200 עד 20%

  .אירו אלף

 200 מעל 25%

  .אירו אלף

 וכן הקודמת בשה רווח כגד לקיזוז יתן  -  5%

  .הבאות השים 9-ב עתידי רווח כגד

4.2  

  בלגיה

  .זמן מגבלת ללא עתידיים רווחים כגד  -  15%  34% -כ

4.3  

  רומיה

 שים 7-ב רווחים כגד לקיזוז  יתן  -  15%  16%

  .הבאות

4.4 

  רוסיה

 שים 10-ב רווחים כגד לקיזוז יתן  1,973  10%  20%

  .הבאות

  

  שומות מס  ד.

  .2013עד וכולל שת  או החשבות כסופיות שומות מס סופיות לחברה  -

   .2013 -ו 2012עד וכולל שת או החשבות כסופית שומות מס סופיות  של הקבוצה תוהמאוחד ותלחבר  -

  
 בדצמבר 31ליום  מס תיאורטי  ה.

 2018  2017  2016 

 אלפי ש"ח 
      

 14,580  15,367  284 לפי מיסים על הכסה(רווח 

 25%  24%  23% שיעור המס הסטטוטורי
      

 3,645  3,688  65 מס תיאורטי, לפי שיעורי מס רגילים
      

      הקטה (הגדלה) בחבות המס בשל:
 1,012  )104(  - שיוי בשיעור המס 

 65  315  )336( מיסים שים קודמות

 261  357  1,770 החלק בהפסדי חברות כלולות

 216  249  260 מס בגין דיבידד שהתקבל מחברת בת

 142  244  733 הוצאות לא מוכרות
הפסדים והפרשים שלא וצרו בגים מיסים 

  5,324דחים, טו
 

531 
 

292 

 ) 852  451  )82טו ,אחרים

 5,551  5,731  8,668 מיסים על ההכסה
    

  תיקוים לפקודת מס הכסה וחוק מס שבח מקרקעין  ו.

  

  תיקוים לפקודת מס הכסה וחוק מס שבח מקרקעין
  

פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב לשים  2016בדצמבר  29ביום 
 במסגרתו חקקו שיויי המס כדלקמן: 2016 –), התשע"ז 2018 -ו 2017

  תת  23% -וימשיך ויופחת ל 24% -ל 25% -יופחת מ 2017שיעור מס החברות בשואילך.    2018בש  
  

מחושבות לפי שיעורי המס שבתוקף  2018בדצמבר,  31יתרות המיסים הדחים הכללות בדוחות הכספיים שליום   

    .)23%הדוח על המצב הכספי (לתאריך 
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  רווח למיה  - 27ור בא

  רווח בסיסי למיה

  למיה: הרווח בחישוב ששימשו והרווח המיות כמות לגבי תוים להלן

 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 

      

 7,277  7,826  ),08210( לשה מיוחס לבעלים של החברה (הפסד) רווח
  
  

 בדצמבר 31ביום לשה שסתיימה  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 באלפים -מספר מיות 

      

 11,525  11,525  11,525 ממוצע משוקלל של מספר המיות
  

  

  מגזרי דיווח  - 28 באור

 למתכות בהתאם דהייו ,IFRS 8 -ב כהגדרתה הההלה", "גישת ליישום בהתאם הקבוצה של הדיווח מתכות

  המגזרים. ביצועי והערכת משאבים הקצאת לצורך התפעוליות ההחלטות למקבלי הפימית הדיווח

  
  סקיים העיקריים הבאיםהקבוצה מורכבת מהמגזרים הע  .א

  

  שרותי הדסה  )1(

הקבוצה מספקת את פעילות ההדסה ויהול פרויקטים של הקבוצה בארץ ובעולם וזאת באמצעות 

  מהדסים, הדסאים ואשי צוות טכי.

קר הקמת מתקי ייצור במפעלים י(בע תעשייתייםהדסה היתים במסגרת הקמת פרויקטים שרותי ה

  הול, תכון, רכש והקמה.י) הים שרותי תעשייתיים

בוסף מעיקה הקבוצה גם שרותי הדסה שוטפים באמצעות כח אדם של החברה העומד לרשות 

  הלקוחות לתקופות קצובות.

כולל  , בהם היא אחראית לביצועTurn-Keyכמו כן, מספקת הקבוצה שרותי הדסה גם במתכות של 

  של כל שלבי הפרויקט.
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  המשך -מגזרי דיווח  - 28 באור

  המשך -הבאים העיקריים סקייםהע םמהמגזרי מורכבת הקבוצה  א.
  

  שרותי תוכה ובקרה  )2(

עוסקת בפיתוח ארדן קוטרול טק, ו מערכות הקבוצה, באמצעות החברות המאוחדות שימוטק ולודן

וייצור מערכות בדיקה אוטומטיות ומערכות ממוחשבות למכירת כרטיסים ובקרת כיסה בתחומי 

  התחבורה הציבורית.

רותים בתחום התוכה, לרבות שיווק מוצרי תוכה ויישומם אצל הלקוח. יהקבוצה מספקת גם ש

קרה המשמשות לפיקוד ובקרה על תפעול מפעלים בוסף היא מתמחה בתחום מערכות מכשור וב

  יה התהליכית.יבעיקר בתעש

  ארגיה ואיכות הסביבה  )3(

הקבוצה, באמצעות לודן טכולוגיות מרכזת את כל פעילות הקבוצה בתחום איכות הסביבה והארגיה 

צוע שיקום הפעילות במגזר זה כוללת פתרוות טכולוגיים לשפכים תעשייתיים, יעוץ וביבארץ ובחול. 

  של קרקעות ומי תהום ומדידה וטיפול בגזי פליטה.

  

ת את הכסות המגזר ואת העלויות וההוצאות המתייחסות ותוצאות הפעילות של המגזרים העסקיים כולל  ב.

, המיוחס באופן סביר מוקצות למגזריםבחברה האם  המרוכזותבאופן ישיר לכל מגזר. הוצאות משותפות 

  לשיעורי ההוצאות בפועל, כדלקמן: 

 היהול דמי. קבועים בסכומים יהול בדמי ושאות, רומיה ולודן הולד לודן"ל, בחו המהותיות החברות

  .בישראל הקבוצה מטה של בלבד הבכירה הההלה הוצאות בגין הים הללו

 חלוקה מפתח פי על, המשותפות ההוצאות כיסוי לצורך יהול בדמי ושאות בישראל הבות החברות

 הבות החברות של ההכסות היקף סך לבין  הישראליות בחברות ההכסות היקף שבין היחס לפי המחושב

   .השתית העבודה תכית תוי פי על, בישראל

  
כסי המגזר כוללים את כל הכסים התפעוליים בהם משתמש המגזר וכוללים בעיקר מזומים ושווי   ג.

  חייבים ויתרות חובה, מלאי ורכוש קבוע.מזומים, 

התחייבויות המגזר כוללות את כל ההתחייבויות התפעוליות וכוללות בעיקר התחייבות לספקים, זכאים,   

  ים והתחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד.איבק תאגידיםל התחייבויות

  

תאם למחירי העברה מוסכמים תוצאות המגזרים כוללות העברות בין המגזרים. העברות רשמות בה  ד.

  ומבוטלות במסגרת איחוד הדוחות הכספיים.
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  המשך - מגזרי דיווח  - 28 באור

  להלן תוים לעיין המגזרים:  .א
  

 2018בדצמבר  31לשה שסתיימה ביום  

 
חטיבת 
  הדסה

חטיבת 
תוכה 
  ובקרה

חטיבת ארגיה 
ואיכות 
  הסביבה

משותף 
והתאמות 

 סה"כ  למאוחד

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 
          

הכסות מלקוחות חיצויים 
  271,712      13,394   137,972   120,346  חברות ישראליות

 הכסות מלקוחות חיצויים
 307,239    23,529  -   283,710 חברות חו''ל

 -  )10,538(  231  875  9,549 בין מגזרים

 413,605  138,730  37,154  )10,538(  578,951 

          

  ,3519  563   559  )582(   ,8118  תוצאות המגזר בישראל

 ,4748  -  )832,4(   -  ,30613 בחו''לתוצאות המגזר 

  17,825  563   )4,273(   )582(   22,117  סה''כ תוצאות המגזר

 )3,812(  -  ) 602(  )3,210(  -  הוצאות אחרות, טו

  )7,698(   -   )7,698(   -   -  ותכלול ותחבר בהפסדיחלק 
הוצאות מימון, טו לא 

 )6,031(         מוקצות

 )8,668(         מיסים על ההכסה

 )8,384(         הפסד

          

 2017בדצמבר  31לשה שסתיימה ביום  

   

 
חטיבת 
  הדסה

חטיבת 
תוכה 
  ובקרה

חטיבת ארגיה 
ואיכות 
  הסביבה

משותף 
והתאמות 

 סה"כ  למאוחד

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 
          

הכסות מלקוחות חיצויים 
  264,519       11,541    142,306    110,672   חברות ישראליות

 הכסות מלקוחות חיצויים
 312,651     49,914   -    262,737  חברות חו''ל

 -   )6,297(  100   406   5,791  בין מגזרים

  379,200   142,712   61,555  )6,297(   577,170 

          

  7,179   32    )538(   10,691    )3,006(  תוצאות המגזר בישראל

 16,241   -   3,541   -   12,700  בחו''לתוצאות המגזר 

  23,420   32    3,003    10,691    9,694   סה''כ תוצאות המגזר

 )1,316(  -  -   )715(  )601(  הוצאות אחרות, טו

  )1,553(   -   )1,553(   -   -  ותכלול ותחבר בהפסדיחלק 
הוצאות מימון, טו לא 

 )5,184(         מוקצות

 )5,731(         מיסים על ההכסה

 9,636         רווח קי
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  המשך - מגזרי דיווח  - 28 באור

  המשך: -להלן תוים לעיין המגזרים   .ב

  

 2016בדצמבר  31לשה שסתיימה ביום  

 
חטיבת 
  הדסה

חטיבת 
תוכה 
  ובקרה

חטיבת ארגיה 
ואיכות 
  הסביבה

משותף 
והתאמות 

 סה"כ  למאוחד

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 
          

הכסות מלקוחות חיצויים 
  279,969   -   14,552   159,547   105,870  חברות ישראליות

 הכסות מלקוחות חיצויים
 301,830  -  24,096  -   277,734 חברות חו''ל

   )5,812(  -  32  5,780 מגזריםבין 

 389,384  159,579  38,648  )5,812(  581,799 

          

  14,467     121   13,997   349  תוצאות המגזר בישראל

 12,610    531  -  12,079 בחו''לתוצאות המגזר 

  27,077     652   13,997   12,428  סה''כ תוצאות המגזר

 )3,753(  -  )1,201(  )937(  )1,615(  הוצאות אחרות, טו

  )1,133(   -   )1,133(   -   -  ותכלול ותחבר בהפסדיחלק 
הוצאות מימון, טו לא 

 )7,611(         מוקצות

 )5,551(         מיסים על ההכסה

          

 9,029          רווח קי
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  המשך - מגזרי דיווח  - 28 באור

  המשך: -תוים לעיין המגזרים להלן   .א

  

 2018 בדצמבר 31ליום  

 

 מגזר
  הדסה

 מגזר
תוכה 
  ובקרה

 מגזר
ארגיה 
ואיכות 
 סה"כ  הסביבה

 אלפי ש"ח 

        

  176,546  140,816  31,368  348,730כסי המגזר

 ,       3803כסים משותפים שאים מוקצים

 352,110       סה"כ כסים במאוחד

        

 278,642  64,391  105,970  108,281 התחייבויות המגזר

 2,096       התחייבויות משותפות שאין מוקצות

 ,738280       סה"כ התחייבויות במאוחד

        

 10,228  1,628  4,457  ,1434 השקעות הויות 

 -       השקעות הויות שאין מוקצות

       10,228 

             
 )4,190(  )4,190(  -  - מכירת השקעות והחזרי השקעות 

        
        

 ,0469  570  2,987  ,8945 פחת והפחתות

 91       פחת והפחתות לא מוקצה

       1379, 
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  המשך - מגזרי דיווח  - 28 באור

  

  המשך: -להלן תוים לעיין המגזרים   ה.

 

 2017 בדצמבר 31ליום  

 

 מגזר
  הדסה

 מגזר
תוכה 
  ובקרה

 מגזר
ארגיה 
ואיכות 
 סה"כ  הסביבה

 אלפי ש"ח 

        

   157,663   156,352   50,485   364,500כסי המגזר

         3,774כסים משותפים שאים מוקצים

 368,274        סה"כ כסים במאוחד

        

 282,383   67,383   116,240   98,760  התחייבויות המגזר

 2,516        התחייבויות משותפות שאין מוקצות

 284,899        סה"כ התחייבויות במאוחד

        

 10,830   4,404   1,808   4,618  השקעות הויות 

 -        השקעות הויות שאין מוקצות

        10,830 

        

 8,019   697   2,549   4,773  פחת והפחתות

          
  266   -   266   -   הפחתות בגין ירידת ערך כסים, טו

 134       פחת והפחתות לא מוקצה

        8,419 
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  המשך -דיווח מגזרי   - 28באור 
  

  אזורים גיאוגרפיים  ו.

  הקבוצה פועלת באזורים גיאוגרפיים עיקריים, כדלקמן:

  בישראל.  .1

  מערב אירופה.  .2

  אירופה.מזרח   .3
  

  להלן תמצית התוים לאזורים גאוגרפים:

 הכסות ממכירות לפי שווקים גיאוגרפיים 

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
      

 279,968  264,519   271,222 ישראל

 282,811  292,149   285,596 מערב אירופה

 19,020  20,502   22,133 מזרח אירופה

 578,951   577,170  581,799 
  
  

 השקעות הויות   כסי המגזר 

 בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
        

 7,113   1,733  240,925   230,242 ישראל

 3,383   4,105  115,157   110,956 מערב אירופה

 334   200  12,652   10,912 מזרח אירופה

 352,110   368,734  6,038   10,830 
  

  בעלי עיין וצדדים קשורים  - 29באור 
  

  תאי העסקת בעלי עיין  א.

  תאי העסקתם של ה"ה יהודה שריד וארון אהרון:

בחברה (להלן ביחד: "המכ"לים  מכ"ל משותף -בחברה ומר ארון אהרון  מכ"ל משותף -מר יהודה שריד   

כמכ"לים  1998המשותפים", וכל אחד מהם להלן: "מכ"ל משותף"), הועסקו בחברה החל מחודש אוקטובר 

  משותפים וקודם לכן בתפקידים שוים. 
  

, אשרה האסיפה הכללית של בעלי ועדת הביקורת והדירקטוריוןלאחר שיתן לכך אישור , 4.12.2011ביום   

המיות בחברה התקשרות מחודשת לקבלת שירותי יהול מהמכ"לים המשותפים (באמצעות חברות פרטיות 

  שים אשר עיקריה כדלקמן: 3למשך תקופה של   15.11.2011בשליטתם), אשר כסה לתוקף מיום  

לחברה על ידי המכ"לים המשותפים, בתקופה שתחילתה ביום  המועקיםבגין שירותי היהול והייעוץ   )1(

תשלם החברה לכל אחד מהמכ"לים המשותפים תשלום חודשי בסך  31.12.2012, ועד ליום 15.11.2011

רים לצרכן, אלפי ש"ח בצירוף מע"מ כדין (להלן: "דמי היהול"). סכום זה יהיה צמוד למדד המחי 122של 

ואילך יעודכו דמי  2013. החל מחודש יואר 2011כאשר מדד הבסיס ישמש המדד בגין חודש אוקטובר 

 2012לעומת הסך שישולם בגין חודש דצמבר  3%היהול באופן חד פעמי, ויוסף להם סך בשיעור של 

דמי היהול כוללים  דד.(להלן: "סכום דמי היהול המעודכן"). סכום דמי היהול המעודכן יהיה צמוד למ

  גם את הוצאות החזקת הרכב, למעט הוצאות דלק.
  

 זכאים לתאים  םשאי, כך פיםהמשות יםהמכ"למ יממעביד בין החברה לבין -יחסי עובדמתקיימים  לא  )2(

  סוציאליים והפרשות (למעט שמירת הזכות ליצול ימי מחלה, כפי שיפורט להלן).
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  המשך -בעלי עיין וצדדים קשורים   - 29באור 

  

 המשך -תאי העסקת בעלי עיין   .א

  

כל ההוצאות הישירות בגין כרטיסי הטיסה והשהייה בחו"ל אשר יוצאו במסגרת העקת ב ושאת החברה  

שירותי היהול,  וכן הוצאות שימוש בטלפון סלולארי (בארץ ובחו"ל), דלק וליה בארץ (בהתאם לצרכים), 

לוהלי החברה וכמקובל לעובדים הבכירים בקבוצה. בוסף, כל מכ"ל משותף זכאי להחזר הכל בהתאם 

ש"ח.  50,000הוצאות אירוח ושיווק, אשר יוצאו במסגרת העקת השירותים, וזאת עד לסך שתי כולל של 

  סכום זה יהיה צמוד למדד, ויתעדכן בראשית כל שה קלדרית.

  

חודשים.  6אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בכתב לצד השי של  ההתקשרות יתת לסיום על ידי כל  

במקרה כזה יהיה כל מכ"ל משותף זכאי לתשלום  דמי היהול במהלך כל התקופה, והוא יהיה חייב ליתן 

לחברה את שירותי היהול במשך תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם תבקש אחרת בכתב על ידי 

  החברה.

  

, ולאחר שיתן לכך אישור ועדת 4.12.2011ור האסיפה הכללית של החברה מיום בוסף לאמור, על פי איש  

הביקורת והדירקטוריון, הוחלף מגון המעקים הקודם של המכ"לים המשותפים במגון מעקים על 

(כולל) יהיה זכאי כל מכ"ל משותף (באמצעות החברה הפרטית  2013ועד  2011 פיו בגין השים

  ים כדלקמן:שבשליטתו), למעק

בכפוף לרווח שתי קי של החברה כפי שהוא מוצג בדוח רווח והפסד של החברה (לפי הפרשה למעקים) 

 408,000ליון ש"ח, יהיה זכאי כל מכ"ל משותף למעק בסך כולל של ימ 12ליון ש"ח ועד ימ 8העולה על 

מהמכ"לים המשותפים לתוספת . כמו כן יהיה זכאי כל אחד 2011ש"ח, צמוד למדד חודש אוקטובר 

 12למעק האמור כדלהלן: (א) ככל שהרווח השתי הקי של החברה, (לפי הפרשה למעקים) יעלה על 

מסך כל  0.25%ליון ש"ח, יהיה זכאי כל מכ"ל משותף לתוספת מעק בשיעור של ימ 16ליון ש"ח ועד ימ

  השתי הקי, (לפי הפרשה למעקים);אוהרווח 

 
   המשך: -תם של ה"ה יהודה שריד וארון אהרון תאי העסק

ליון ש"ח, יהיה זכאי כל ימ 16יעלה על  (לפי הפרשה למעקים) (ב) ככל שהרווח השתי הקי של החברה

 מסך כל הרווח השתי הקי, (לפי הפרשה למעקים) 0.5%מכ"ל משותף לתוספת מעק בשיעור של 

לתוספת על פי סעיף (ב) זה לא יהיו המכ"לים המשותפים להסרת ספק מובהר כי ככל שתחול הזכאות 

זכאים לתוספת בהתאם לאמור בסעיף קטן (א) לעיל (להלן: "מגון המעקים החדש"). עוד מובהר כי בכל 

ש"ח, צמוד  544,000מקרה לא יהיו המכ"לים המשותפים זכאים למעק בסכום העולה על סך כולל של 

  .2011למדד אוקטובר 

והדירקטוריון, אשרה האסיפה הכללית של  תגמול, לאחר שיתן לכך אישור ועדת ה2014באוקטובר  7 ביום

בעלי המיות בחברה התקשרות מחודשת לקבלת שירותי יהול מהמכ"לים המשותפים (באמצעות חברות 

 םבאות, וספותשים  3תקופה של  למשך 15.11.2014פרטיות בשליטתם), אשר כסה לתוקף מיום  

  .לעיל שפורטו כפי התאים

, הודיעה החברה על החלטות ועדת התגמול והדירקטוריון, שאין טעוות אישור 2017בובמבר  29ביום 

האסיפה הכללית, בדבר חידוש תאי העסקתם של המכ"לים המשותפים וכן המשך החלת מגון המעק 

שים וספות,  3, למשך 2014באוקטובר  7 השתי, באותם התאים כפי שאושרו באסיפת בעלי המיות מיום

בובמבר  29. לפרטים וספים בדבר ההחלטות כאמור, ראו דו"ח מיידי מיום 2020בובמבר,  15עד ליום 

  ). 2017-01-106654(מס' אסמכתא  2017
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  המשך -בעלי עיין וצדדים קשורים   - 29באור 

  

  הטבות לבעלי עיין:  ב.
 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 
 אלפי ש"ח הרכב:  

      

בעלי עיין לומעקים דמי יהול  ,שכר ולוות  א.
  3,027   3,919   3,075 )1(המועסקים בחברה 

גמול דירקטורים ובעלי עיין אחרים אשר אים   ב.

 475  383  402 )2(מועסקים בחברה 
  

  .עיןבעלי   2 -ל 2016 -, בבעלי עין 2 -ל 2017 -, בבעלי עין 2 -ל 2018 -ב  )1(

  .קטוריםדיר 6 -ל 2016 -ב, אשים 6 -ל 2017 -ב ,דירקטורים 5 -ל 2018 -ב  )2(

  

  הטבות בגין העסקת אשי מפתח יהוליים המועסקים בחברה:  ג.

 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
      

 2,985  3,847  2,987 לזמן קצר הטבות

 42  72  88 הטבות אחרות

 3,075  3,919  3,027 
  

  מכ"לים משותפים  –אשי מפתח  2-מתייחס ל
  

  יתרות עם בעלי עיין:  .ד
  בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
 של הטבותב -התחייבות לבעלי עיין

309   302   300 
 
 

  ארועים לאחר תאריך המאזן  - 30באור 

 
בחברות כלולות המפעילות מתקי ביו גז במערב אירופה. חתמה על הסכם למכירת החזקותיה חברה בת   .א

 עסקה זו מצאת עדין בשלב קבלת האישורים הדרושים להשלמתה.
 מכרה החזקותיה בחברה כלולה המפעילה מתקן ביו גז במערב אירופה.חברה בת   .ב
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  לודן חברה להדסה בע"מ

  מידע כספי פרד
  1970ג' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  9לפי תקה 

  2018בדצמבר  31ליום 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  
    

  :משרדינו
  

  11רחוב מנחם בגין 
  52681רמת גן 

 03-5665006טלפון: 
  70747-144194/פקס: 

info@bakertilly.co.il  
www.bakertilly.co.il 

Baker Tilly  טבחהינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת & כהן  
  .Baker Tilly Internationalהפירמה הינה פירמה עצמאית ברשת ראיית החשבון 

  .Baker Tilly Internationalשהוענק על ידי  ןרישיווהלוגו הקשור אליו נמצאים בשימוש תחת  Baker Tillyהשם 

  
  

  

 

 

  

  לכבוד

  בעלי המניות של לודן חברה להנדסה בע"מ

  

  א.נ.,

  

  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד   הנדון:

  1970 -), התש"ל ומידייםג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  9לפי תקנה   

  

 -), התש"ל ומידייםג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  9המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ביקרנו את 

ולכל אחת משלוש  2017-ו 2018בדצמבר  31לודן חברה להנדסה בע"מ (להלן: "החברה") לימים , של 1970

תקופתי של החברה. המידע הכספי , ואשר נכלל בדוח ה2018בדצמבר,  31שהאחרונה שבהן נסתיימה ביום השנים 

על המידע הכספי הנפרד  דעההדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות הנפרד הינו באחריות 

  בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי ההתחייבויות 

 2017 -ו 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  1,813 -אלפי ש"ח ו 947מו לסך של הסתכהמיוחסות להן, נטו 

אלפי  413-אלפי ש"ח ו 468אלפי ש"ח,  386 הסתכם לסך שלמחברות מוחזקות אלה ההפסד בהתאמה ואשר 

בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות  2016 -ו 2017, 2018בדצמבר  31ש"ח לשנים שהסתיימו ביום 

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים אשר נכללו 

  בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. 

לתכנן את הביקורת  מאתנואלה נדרש פי תקנים -ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 

של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה  מדגמיתבדיקה 

של כללי החשבונאות שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 

סבורים שביקורתנו ודוחות וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותו. אנו 

  רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

ועל דוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות  ביקורתנולדעתנו, בהתבסס על 

  .1970 -), התש"ל ומידייםג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  

  

  

  חהורוביץ עידן סבו טבת & כהן טב  

  רואי חשבון

  

   2019 ,במרץ 28, גן-רמת

  
 .Baker Tilly Internationalהורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח הינה פירמה עצמאית ברשת הבינלאומית 

Baker Tilly International Limited  .הינה פירמה בריטיתBaker Tilly International   אינה מספקת שירותים מקצועיים ללקוחות. כל פירמה החברה ברשת הינה ישות

ואינה רשאית להתקשר  Baker Tilly Internationalמשפטית בפני עצמה וכל אחת מהפירמות ברשת מגדירה עצמה כך. הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח אינה הסוכנת של 

או למי מהפירמות החברות ברשת לא קיימת חבות לכל  להורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח.  Baker Tilly International -כאו להתחייב  Baker Tilly Internationalבשם 

או למי מהפירמות החברות ברשת הזכות לשליטה או ניהול על כל פירמה  Baker Tilly International -פעולה, הזנחה או מחדל של פירמה אחרת ברשת. בנוסף לכך אין ל

 אחרת החברה ברשת.
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ה  ר ב ח ל ם  י ס ח ו י מ ה ם  י ד ח ו א מ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ה ך  ו ת מ י  פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י  ו ת 
ם  ו י ל  , ה מ צ 3ע ר 1 ב מ צ ד   ב

  

 2 0 1 7  2 0 1 8  מידע וסף 
 אלפי ש"ח   

      

       כ ס י ם

      

      כסים שוטפים

 3,161   110,84  1-ב מזומים ושווי מזומים

 128   127  2-ב מיועדים בבקים תפיקדוו

 10,040  10,826  1-ג לקוחות והכסות לקבל

  44,647   40,770   ז  חובות שוטפים –חברות מוחזקות 

 918   160  1-ג  חייבים אחרים ויתרות חובה

  728   280   1-ג  כסי מיסים שוטפים

 59,622  563,44   סה"כ כסים שוטפים

      

      

      כסים שאים שוטפים

  109,478   ,76371  ז  חברות מוחזקות

 269  272   רכוש קבוע

    311  723כסים בלתי מוחשיים

    20  15כסים אחרים לזמן ארוך

 212  212   הלוואות

 5,089  2,341  2-ו  כסי מיסים דחים

 115,786  74,919   סה"כ כסים שאים שוטפים

      

 175,408  ,364138   סה"כ כסים
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ה  ר ב ח ל ם  י ס ח ו י מ ה ם  י ד ח ו א מ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ה ך  ו ת מ י  פ ס כ ה ב  צ מ ה ל  ע ם  י  ו ת 
ם  ו י ל  , ה מ צ 3ע ר 1 ב מ צ ד   ב

  

 2 0 1 7  2 0 1 8  מידע וסף 
 אלפי ש"ח   

      

      ה ת ח י י ב ו י ו ת   ו ה ו ן

      
      התחייבויות שוטפות

 11,893  12,719  2-ג ואחרים אשראי מתאגידים בקאיים

  11,110   11,110     חלויות שוטפות של אגרות חוב

 1,860  1,217  3-ג ספקים וותי שירותים

 1,391  -  3-ג מקדמות מלקוחות

  26,030   15,420  ז  חשבוות שוטפים –חברות מוחזקות 

 4,076  2,632  3-ג זכאים אחרים ויתרות זכות

 1,315  -  3-ג התחייבות בגין מיסים שוטפים

 57,675  43,098   התחייבויות שוטפותסה"כ 

      

      התחייבויות שאין שוטפות

 7,201  8,214  2-ג התחייבויות לתאגידים בקאיים ולותי אשראי אחרים

  32,593   21,783   ד  אגרות חוב

 848  812   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 40,642  30,809   סה"כ התחייבויות שאין שוטפות

      

 98,317  73,907   סה"כ התחייבויות

      

      הון 

 12,936  12,936   הון מיות

 28,439  28,439   פרמיה על מיות

 )7,032(  )737,0(   קרן מהפרשי תרגום

 )   )806,7(  )956,7ות הון אחרותקר

 49,543  ,99836   עודפים

 77,091  ,45764   סה"כ הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה

      

 175,408  ,364138   סה"כ התחייבויות והון 

  
  
  

  
  
  

  2019, במרץ 28: תאריך אישור המידע הכספי הפרד

  
  
 

    

  אבי ויטר
 יו"ר הדירקטוריון

  ארון אהרון 

 מכ"ל משותף
  גון בצר 

 סמכ"ל כספים 
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 , ה מ צ ע ה  ר ב ח ל ם  י ס ח ו י מ ה ם  י ד ח ו א מ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ה ך  ו ת מ ד  ס פ ה ו ח  ו ו ר י   ו ת   
ם  ו י ב ה  מ י י ת ס  ש ה   ש 3ל ר 1 ב מ צ ד   ב

  

   8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח   

        

 22,514  16,761  20,691   הכסות

 10,816  3,469  2,712   עלות ההכסות
        

 11,698  13,292  17,979   רווח גולמי

        
 1,141  1,383  1,469   הוצאות פיתוח עסקים

 12,174  15,146  12,329   הוצאות ההלה וכלליות

        
 )1,617(  )3,237(  4,181   לפי הוצאות אחרות, טו תפעולי )הפסדרווח (

  -   )11(  -    אחרות, טו הוצאות

 )1,617(  )3,248(  4,181    תפעולי רווח (הפסד)

        

 )192,5(  )5,641(  )75,27(   הוצאות מימון 

 5,345  6,648  6,547   הכסות מימון

        

 153  1,007  01,27   מימון, טות הכסו

        

 8,777  9,525  )12,866(   חברות מוחזקות(הפסדי)  חלק ברווחי

        

 7,313  7,284  )7,415(   לפי מיסים על ההכסה (הפסד) רווח

        

 36  )542(  2,667   1-ו(הטבת מס)                           מיסים על ההכסה

        

 7,277  7,826  )210,08(   לשה המיוחס לבעלים של החברה(הפסד)  רווח
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ה  ר ב ח ל ם  י ס ח ו י מ ה ם  י ד ח ו א מ ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ה ך  ו ת מ ל  ל ו כ ה ח  ו ו ר ה ל  ע ם  י  ו ת 
ם  ו י ב ה  מ י י ת ס  ש ה   ש ל  , ה מ צ 3ע ר 1 ב מ צ ד   ב

  

   8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח   

        

        

 7,277  7,826  )10,082(   לשה(הפסד) רווח 

        

  (לאחר השפעת המס): רווח (הפסד) כולל אחר

סכומים שיסווגו או מסווגים מחדש לרווח והפסד 
  בהתקיים תאים ספציפיים:

        

  )725(   179   )5(    כולל אחר בגין חברות מוחזקות )הפסדרווח (

  סכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח והפסד:
 1  )61(  15    אקטוארי בגין תוכית להטבה מוגדרת (הפסד) רווח

 )724(  118  10   רווח (הפסד) כולל אחר לשה, טו ממס

        
כולל לשה, המיוחס לבעלים  (הפסד) סה"כ רווח

 6,553 7,944 ),07210(   החברה של
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על תזרימי המזומים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה  ים  תו
ביום  עצמה,   בדצמבר 31לשה שסתיימה 

  

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
 תזרימי מזומים מפעילות שוטפת:

     
 ) שוטפתששימשו לפעילותטו, שבעו מפעילות (מזומים 

 לפי מימון ומיסים (ספח א)
2,003   3,348  )11,606( 

 )4,166(  )3,520(  )2,870( ריבית ששולמה

 -  3  - ריבית שהתקבלה

 -  -  )896( מיסים ששולמו

 -  380  112 מיסים שהתקבלו

 )651,1(  211  )15,772( 

         

 13,920  6,497  ,41015 ביתרות שוטפות של חברות מוחזקות, טו שיויים

 )1,852(  6,708  759,13 שוטפת) ששימשו לפעילותשבעו מפעילות (מזומים טו, 

      
 תזרימי מזומים מפעילות השקעה:

     

 4,357  -  - של פקדוות מיועדים בבקים, טומשיכה 

 )68(  )137(  )117( רכישת רכוש קבוע

 ) )7(  )86(  )996כסים בלתי מוחשיםרכישת 

 )124(  )223(  3,293 

מזומים טו מפעילות השקעה בגין עסקאות עם חברות 
 )4,228(  )3,645(  3,316 מוחזקות

 )  935(  ) 3,868(  3,192 השקעה )ששימשו לפעילותשבעו מפעילות (מזומים טו, 

      
      מימון: תזרימי מזומים מפעילות

 )756(  )1,970(  1,060 באשראי לזמן קצר מתאגיד בקאי(קיטון) גידול 

 ) , 779  1,879  )4,291טוהלוואות לזמן ארוך(פירעון) קבלת 

 -  )5,555(  )11,110( פרעון קרן אגרות חוב

 )5,047(  )5,646(  )9,271( מימון ששימשו לפעילות ,מזומים טו

      

      

 )7,834(  )2,806(  07,68 עליה (ירידה) במזומים ושווי מזומים

      

 801,13  5,967  3,161 מזומים ושווי מזומים לתחילת השה

      

 5,967  3,161   110,84 מזומים ושווי מזומים לסוף השה
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לחברה  ספח לתוים על תזרימי המזומים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים
  בדצמבר 31עצמה, לשה שסתיימה ביום 

  

  ומיסים: מימוןמזומים מפעילות שוטפת לפי תזרימי ה -ספח א' 

 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
      

      

 7,277  7,826  )210,08( לפי דוח רווח והפסד (הפסד) רווח

      
      מזומים:הכסות והוצאות שאין כרוכות בתזרימי 

 )8,777(  )9,525(  ,86612 רווחי חברות מוחזקותבחלק 

 488  519  532 פחת והפחתות

 36  )542(  2,667 (הטבת מס) מיסים על ההכסה

  )21(  )19(  51טו ,בהתחייבות בשל הטבות לעובדים(ירידה) עליה 

  -  -    ויתור על שכר בעלי עין

 3,474  2,924  2,854 הוצאות מימון, טו 

 816,8  1,183  2,549 
      

      שיויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 369  695  ),4853( בלקוחות ובהכסות לקבל (עליה) ירידה

 51 133 317 בחייבים ויתרות חובהירידה 

 )7,500( )125( )643( בספקים וותי שירותים ירידה 

 )3,883( 1,283 )1,391( עליה (ירידה) במקדמות מלקוחות 

 )3,192( 179 )1,613( בזכאים ויתרות זכות  )ירידה(עליה 

 )8156,(  2,165  )14,155( 

      
מזומים טו, שבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) 

 )11,606(  3,348  2,003 שוטפת, לפי מימון ומיסים
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  להדסה בע"מלודן חברה 
ם י ד ר פ  ה ם  י י פ ס כ ה ת  ו ח ו ד ל ף  ס ו  ע  ד י   מ

  

  כללי  א.

ג' והתוספת העשירית לתקות יירות  9המידע הכספי הפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקה  . 1

  .1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל

המאוחדים של החברה ' בדוחות הכספיים ב-1ברות מוחזקות כהגדרתן בבאור ח  -במידע כספי פרד זה  . 2

  (להלן: "הדוחות הכספיים המאוחדים").

לדוחות הכספיים  2המידע הכספי הפרד ערך בהתאם למדייות החשבואית המפורטת בביאור  . 3

המאוחדים, לרבות האופן בו סווגו התוים הכספיים במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים, בשיויים 

  המתחייבים, כמפורט להלן:

וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה הכסים   )א(

 עצמה, למעט בגין חברות מוחזקות.

יתרה בגין חברות מוחזקות מוצגת כסכום טו המיוחס לבעלים של החברה, של סך הכסים ביכוי   )ב(

החברות סך ההתחייבויות המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה מידע כספי בגין 

 המוחזקות, לרבות מויטין.

סכומי ההכסות וההוצאות משקפים את ההכסות וההוצאות הכלולות בדוחות הכספיים   )ג(

 המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה, למעט סכומי הכסות והוצאות בגין חברות מוחזקות.

מיוחס חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום טו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים ה  )ד(

לבעלי החברה, של סך ההכסות ביכוי סך ההוצאות המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים של 

 החברה תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך מויטין או ביטולה.

סכומי תזרימי המזומים משקפים את תזרימי המזומים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים   )ה(

עצמה, כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומים המאוחד, למעט סכומי המיוחסים לחברה 

 תזרימי המזומים בגין חברות מוחזקות שיוצגו בפרד.

  
  
  מזומים ושווי מזומים  .1-ב

 בדצמבר 31ליום  
 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח ההרכב:
    

 41  081,2 מזומים ושווי מזומים קובים בשקל חדש

 3,076  9,452  לאירומזומים ושווי מזומים הצמודים 

 44  109 לדיר הסרבימזומים ושווי מזומים הצמודים 

  3,161   10,841 סה"כ  מזומים ושווי מזומים
  
  
  מיועדים בבקים פקדוות. 2-ב
  

  לדוחות הכספיים המאוחדים. 5לפרטים ראה ביאור   
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  מכשירים פיסיים  ג.

  לקוחות וחייבים אחרים  .1
 2018בדצמבר  31ליום  

 
שקל חדש 

  לא צמוד

 לדיר סרביצמוד 
בדיר או קוב 

  סרבי

צמוד או קוב 
במטבעות 

 סך הכל  אחרים

 אלפי ש"ח 

        כסים שוטפים
 10,826  -  983  9,843 לקוחות והכסות לקבל

ויתרות  חייבים אחרים
 601  -  1   600 חובה

    70   210   -   280כסי מיסים שוטפים

 ,70711  -  1,194  ,51310 סך הכל
  

 2017בדצמבר  31ליום  

 
שקל חדש 

  לא צמוד

 לדיר סרביצמוד 
בדיר או קוב 

  סרבי

צמוד או קוב 
במטבעות 

 סך הכל  אחרים

 ש"ח אלפי 

        כסים שוטפים
 10,040  -  3,557  6,483 לקוחות והכסות לקבל

ויתרות  חייבים אחרים
 749  -  293  456 חובה

    -   203   525   728כסי מיסים שוטפים

 11,517  525  4,053  6,939 סך הכל

  
  הלוואות ואשראי  .2

  להלן תוים להלוואות שתקבלו מתאגידים בקאיים וותי אשראי אחרים:

 בדצמבר 31ליום       

 2 0 1 7  2 0 1 8  ריבית קובה  הצמדה  

 אלפי ש"ח      

  + פריים  לא צמוד   משיכות יתר מבקים

 1%-2.6%  

 

5,291  

 

4,231  

הלוואות מבק לזמן 

  קצר

 

  לא צמוד

   
  1%פריים + 

 

5,000  

 

5,000  

הלוואות מבק לזמן 

  לא צמוד  ארוך 

  פריים +

 1.4% - 1.45%  1,000  2,662 

הלוואות מבק לזמן 

  ארוך 

 

  3.35% - 3.05%   לא צמוד

 

1,428   2,428  

הלוואות מותי 

 )1(אשראי אחרים

 

 5%  אירו

 

8,214  4,773 

      20,933  19,094 

         

 11,893  12,719    בהתחייבויות שוטפותמוצג 

 7,201  8,214    מוצג בהתחייבויות שאין שוטפות

 

 הכספיים המאוחדים. לדוחות  12ביאור וספים ראה לפרטים  ) 1(
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  המשך -מכשירים פיסיים   ג.

  
  אחריםספקים, מקדמות מלקוחות וזכאים   .3

 2018בדצמבר  31ליום  

 
שקל חדש 

   לא צמוד

לדיר צמוד 
או קוב  סרבי

  בדיר סרבי

צמוד או קוב 
במטבעות 

 סך הכל  אחרים

 
         

 1,217  -  -   ,2171 שירותים וותי ספקים
 2,632  -  -   2,632 ויתרות זכות זכאים אחרים

 8493,   -  -  3,849 
  

  

 2017בדצמבר  31ליום  

 
שקל חדש 

   לא צמוד

לדיר צמוד 
או קוב  סרבי

  בדיר סרבי

צמוד או קוב 
במטבעות 

 סך הכל  אחרים

 
         

 1,860  -  196   1,664 וותי שירותים ספקים

 4,076  -  -   4,076 ויתרות זכות זכאים אחרים

 1,315  1,315  -   - התחייבויות בגין מיסים שוטפים

 5,740   196  1,315  7,251 

 
  

  

  חוב אגרות  ד.
  

  .המאוחדים הכספיים לדוחות 13אגרות החוב שהפיקה החברה, ראה באור  ןלעיי
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  סיכון זילות הובע מההתחייבויות הפיסיות המיוחסות לחברה עצמה  .ה
  

לעמוד במחויבויותיה הפיסיות בהגיע מועד תשלומן. גישת סיכון זילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל 

הקבוצה ליהול סיכוי הזילות שלה היא להבטיח, ככל היתן, את מידת הזילות המספקת לעמידה 

בהתחייבויותיה במועד, בתאים רגילים ובתאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או פגיעה 

  במויטין.

שוטף אחר דרישות תזרים המזומים ומוודאת קיומם של רמות מספקות של מזומים החברה עוקבת באופן 

על פי דרישה לתשלום הוצאות התפעול הצפויות, הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיסיות 

  וסכומים הדרושים להשקעות ולפיתוח עסקי הקבוצה.

  

  כולל אומדן תשלומי ריבית:להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיסיות, 
  

 2018 בדצמבר 31 ליום 

 
 הערך

  בספרים

 תזרים

 מזומים

  שה עד  חוזי
1-2 

  שים
2-5 

  שים
 5 מעל

 שים
 ש"ח אלפי 

            התחייבויות פיסיות 

  -   -   -   10,291   10,291   10,291  אשראי מתאגידים בקאיים

 -  -  -  1,217  1,217   1,217 וותי שירותים ספקים

 -  -  -  2,632  2,632  2,632 זכאים אחרים

  -   -   -   2,428   2,428   2,428  ז"ק הלוואות מאחרים

 -  -  -  8,624  8,624  8,214 מבקים ז"את והלווא

  -   11,572   12,182   12,789   36,543   32,893  חוב אגרות

 -  11,572  12,182  37,981  61,735  57,675 סה"כ

  
  

  

 2017 בדצמבר 31 ליום 

 
 הערך

  בספרים

 תזרים

 מזומים

  שה עד  חוזי
1-2 

  שים
2-5 

  שים
 5 מעל

 שים
 ש"ח אלפי 

            התחייבויות פיסיות 

  -   -   -   9,231   9,231   9,231 אשראי מתאגידים בקאיים

 -  -  -  1,860  1,860   1,860 ספקים וותי שירותים

 -  -  -  4,076  4,076  4,076  אחריםזכאים 

 -  -  2,428  2,662  5,090  5,090 הלוואות מתאגידים בקאיים

  -   -   -   5,012   5,012   4,773  הלוואות מאחרים

  11,572   12,182   12,789   13,400   49,943   43,703  אגרות חוב

  11,572   12,182   15,217   36,241   75,212   368,73 סה"כ
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  (הטבת מס) מיסים על הכסה  .ו

 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  
 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 
 אלפי ש"ח  ההרכב:  .1
      

 55  )542(  2,743 להלן) 2מיסים דחים (ראה 

 )19(  -  )76(  מיסים בגין שים קודמות

 36  )542(  2,667 הוצאות מס (הטבת מס) 

  

  
  

  מיסים דחים: כסי והתחייבויות  .2

  כסי והתחייבויות מיסים דחים שהוכרו  )1(

  לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל. ויהדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפ המיסים
  

 כסי והתחייבויות מיסים דחים מיוחסים לפריטים הבאים:

  

 

 
הטבות 
  לעובדים

יכויים 
הפסדים ו

 סה"כ  אחרים  להעברה
              

 )4,530(  )271(  )4,009(  )250(  2017ביואר,  1יתרה ליום 

     
         :2017התועה בשת 

 )542(  156  )702(  4  זקיפה לדוח רווח והפסד 

 )17(  -  -  )17(   קרן הון אקטואריה

         
  יתרה ליום 

 )5,089(  )115(  )4,711(  )263(  2017בדצמבר,  31

         

         :2018התועה בשת 
 32,74  98  2,625  20  זקיפה לדוח רווח והפסד 

 5  -  -  5   קרן הון אקטואריה
         

  יתרה ליום 
 )2,341(  )17(  )2,086(  )238(  2018בדצמבר,  31

  

  

  

 בדצמבר 31ליום  כדלקמן: מיסים דחים מוצגים  )2(
 8 1 0 2  7 1 0 2 

 אלפי ש"ח 
    

 5,089  2,341  שוטפים שאים כסים
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  קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות  .ז

  
  להלן הרכב יתרות בגין חברות מוחזקות  .1

 בדצמבר 31ליום  
 8 1 0 2  7 1 0 2 
 אלפי ש"ח 
    

 49,526  32,216 שצברו רווחים בצירוף בהון השקעות

 59,952  39,547 להלן 2 ראה - הון ושטרי - הלוואות

 18,617  25,350 להלן 1 ראה - טו , שוטפים בחשבוות חייבים יתרות

 97,113  128,095 

      

 מוצג בספרים:    

 בדצמבר 31ליום  
 8 1 0 2  7 1 0 2 
 אלפי ש"ח 
    

 44,647  40,770 שוטפים כסים

 )26,030(  )15,420( שוטפות התחייבויות

 25,350  18,617 

  

  הלוואות שיתו לתאגידים מוחזקים  .2

 בדצמבר 31ליום      

 
 הצמדה /

  מטבע
ריבית 
   8 1 0 2  7 1 0 2קובה

 אלפי ש"ח  %   
        

 27,450  19,450  -  לא צמוד הוןשטרי 

 32,502  20,097  5.5%-3%  צמוד מדד הלוואות לתאגידים מאוחדים

     39,547  59,952 

   

  יתרות בחשבוות מסחריים שוטפים  .3
 בדצמבר 31ליום  

 8 1 0 2  7 1 0 2 
 אלפי ש"ח 
    

 3,953  2,298 לקבל והכסות לקוחות במסגרת
  

  פיסיותערבויות   .4

לעיין ערבויות שהחברה ערבה להתחייבויותיהם של התאגידים מוחזקים לבקים ולאחרים, ראה 

  המאוחדים. הכספיים לדוחות 17-ו  ה-8באורים 
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  משךה -קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות   .ז
  

  הכסות מחברות מוחזקות  .5
 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  
 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 
 אלפי ש"ח 
      

 15,022  13,509  10,543 )א(      הכסות מדמי יהול

 5,332  4,282  6,546 )ב(    מימון, טוהכסות 

 17,089  17,791  20,354 

  

  
הים בחלקם הסכמים רב שתיים בסכום קבוע ובחלקם ההסכמים בין החברה לחברות מוחזקות,   )א(

הסכמים המתחדשים מידי שה וקבעים בהתאם לשיטה הלוקחת בחשבון את היקף הפעילות 

  הצפוי ומספר העובדים היחסי.

  
  לעיל. 2הכסות מימון בגין אשראים שהעמידה החברה לחברות המוחזקות כמפורט בסעיף   )ב(

  
  

  דיבידד מחברות מוחזקות  .6
 בדצמבר 31לשה שסתיימה ביום  
 8 1 0 2  7 1 0 2  6 1 0 2 
 אלפי ש"ח 

      

 ,3274  4,974  5,030  בשרשור דיבידד מחברות מאוחדות
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  ד' פרק
 על נוספים פרטים

  התאגיד

    



169 
 

  לודן חברה להנדסה בע"מ
  פרטים נוספים על התאגיד

  
  (נתונים באלפי ש"ח) )תמצית דו"חות רווח והפסד רבעוניים (מאוחדים  :.א10תקנה 

    

  .1.13 סעיף –וח דירקטוריון ד –פרק ב  ראה 2018ת לפירוט תוצאות רבעוניות לשנ

  דוח על הרווח הכולל (באלפי ש"ח)

  הכולל לשנת:(הפסד)  הרווח 
  

8201  7201  

 9,636 (8,384)  לשנה(הפסד) רווח 
  

  כולל אחר (הפסד) רווח
    

  408  83  הפרשי תרגום מט"ח
      

אקטוארי בגין תוכניות (הפסד) רווח 
  להטבה מוגדרת

15  )61(  

      
כולל לשנה, נטו (הפסד) סה"כ רווח 

  9,983  )8,286(  ממס
  

  ליעדי התמורה עפ"י התשקיף שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות  :.ג10תקנה 

   שימשה לפירעון אשראי לטווח קצר ולרכישת שליטה בחברה בת בישראל. 2015 משנתהתמורה מהנפקת האג"ח 

 הדוחבת ובחברות קשורות לתאריך -רשימת השקעות בחברות  :11תקנה 

שיעור   שם החברה
החזקה 

  )1(% -ב

  סוג
  המניה

  מספר  ע"נ למניה
  שהוצא המניות

) 2ערך(
מאזני 
(באלפי 

  ש"ח)

KH Group B.V. (formerly 
LUDANCOM B.V.)   

    907,600  אירו 0.1  מ"ר  81.5%

KH ENGINEERING B.V.   81.5%   מ"רA  1 27,765  אירו  
 Aמניות  100[מתוכן, 

מוחזקות בנאמנות על 
  ידי ארנון אהרון]

  

  B    1מ"ר 

KH International Projects B.V.  81.5%  מתוכן מניה  18,000  אירו 1  מ"ר]
אחת מוחזקת בנאמנות 

  על ידי ארנון אהרון]

  

KH ENGINEERING N.V.  81.5%  61,500  ללא ערך נקוב  מ"ר    

KH PROCESS ENGINEERING 
SRL  

    RON 100 35  מ"ר  81.5%

LudanFlex B.V. 81.5%  10,000  אירו 1  מ"ר    

Smart Asset Integrity Solutions B.V. 81.5%      10,000    

KH Engineering Belgie N.V. 
( formerly Technip Benelux N.V) 

    5,000  אירו 100  מ"ר 81.5%

LUDAN ENGINEERING SRL   80% 10  מ"ר RON  900    

  1,850  20,800  ש"ח 1  מ"ר  100%  ) בע"מ1993לודן תשתיות ובינוי (

  מ"ר 100%  לודן פרוייקטים נדלן בע"מ
  הנהלה

  100,000  ש"ח 1
1,000)3(  

3,185  

  מ"ר  100%  לודן פרויקטים דרום בע"מ
  הנהלה

  ש"ח 0.001
  ש"ח 0.001

100  
100  

  

CHARISMA CONSTRUCT S.R.L   26% 10  מ"ר RON  78    

    200  ש"ח 1  מ"ר  100% לודן הנדסה ישראל בע"מ

  28,923  200  ש"ח 1  מ"ר  100% לודן שירותי הנדסה בין לאומיים בע"מ

Ludan Engineering Rus LLC  %100  2,150  10,000  ללא ערך נקוב  מ"ר  

  41,689  581  ש"ח 0.01  מ"ר  100%  טק בע"מ-לודן

    10,000  ש"ח 0.01  מ"ר א'  98%  )4(לודן מערכות תוכנה ובקרה בע"מ
    1,812  ש"ח 0.01  מ"ר ב'    
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שיעור   שם החברה
החזקה 

  )1(% -ב

  סוג
  המניה

  מספר  ע"נ למניה
  שהוצא המניות

) 2ערך(
מאזני 
(באלפי 

  ש"ח)

    1,000  ש"ח 1  מ"ר  100%  סימס מערכות תוכנה בע"מ 

    12,125  ש"ח  1  מ"ר   100%  ארדן קונטרול טק בע"מ

LUDAN SYSTEMS SOLUTION 
SRL  

  RON  360 10  מ"ר  90%
210  

    100  ש"ח 1  מ"ר  100%  ע"מטק החזקות ב-לודן

    100  ש"ח 1  מ"ר  100%  ק החזקות ישראל בע"מט-לודן

    139,278,000  ש"ח 0.001  מ"ר  100%  שימקוטק בע"מ

    1,000  ש"ח 0.001  הנהלה    

  (280)  300,101  ש"ח 0.01  רגילות  100%  לודן טכנולוגיות סביבה בע"מ

    4,197,131  ש"ח 0.01  מ"ר  21%  לקסטרן בע"מ

    150  ש"ח 1  מ"ר  100%  טק שרותי סביבה בע"מ –אקו 

Ludan Maintenance and Operations 
B.V. 

    100  אירו 0.01  מ"ר  100%

Ludan Environmental Technologies 
S.R.L.   

    RON  20 10  מ"ר  100%

Ludan Renewable Energy B.V.  95%  5,622  1,800,000  אירו 0.01  מ"ר  

Ludan Renewable Energy Espana 
S.L. 

  2,167  3010  אירו 0.01  מ"ר  95%

  198  100  ש"ח 1  מ"ר  100% אנרגיה חו"ל בע"מלודן 

  2,992  1,000  ש"ח 0.01  מ"ר  100% ימון בע"ממ -לודן אנרגיה חו"ל 

Ludan Energy Overseas B.V. 100%  מתוכן מניה  18,000  אירו 1  מ"ר]
אחת מוחזקת בנאמנות 

  על ידי ארנון אהרון]

451  

Biogas Extremadura SL 49%  100  אירו 30.61  מ"ר    

Bioenergías de la Sierra de Gata 
SL 

    3,010  אירו 1  מ"ר  95%

Bioenergías de Huelva SL 95%  3,010  אירו 1  מ"ר    

BAVIWE B.V. 25%  18,000  אירו 1  מ"ר    

Biogast Agro Veelerveen B.V. 46.5%  18,000  אירו 1  מ"ר    

Ludan Engineering and 
Environmental D.O.O. 

    KUNA 1  20,000  מ"ר  100%

Ludan China Limited 51%  1  מ"רHKD   10,000    

Ludan Environmental Engineering 
Technology (Shanghai) Co. Ltd. 

51%          

Independent Power Plant B.V. 49%  18,000  אירו 1  מ"ר    

Groen Gas Goor B.V. 49%  A  
B  

  אירו 0.1
  אירו 0.1

1,041  
1,000  

  

Groen Gas Aude Tonge B.V. 49%  A  
B  

  אירו 0.1
  אירו  0.1

1,041  
1,000  

  

Ardan Technology SRL 52.6%          

  מ"ר  99% לודן טק ניהול בע"מ
  זהב

  ש"ח 1
  ש"ח 1

99  
1  

  

    36,000  ש"ח 1  מ"ר  100% טוטאל איי.טי. בע"מ

שותפות מוגבלת –לודן סייבר סקיוריטי   51%          

KH Promaen B.V 81.5%  180  אירו 10  מ"ר    

  
  בהון, בכוח ההצבעה ובסמכות למנות דירקטורים. -אם לא צוין אחרת   )1(
), שניתנו ע"י .820131.12 -ל  אלפי ש"ח (נכון 547,39סכום כולל של הון לזמן ארוך ב ושטריכולל הלוואות   )2(

ה החברה לחברות הבנות ולחברות הכלולות לתקופה לא מוגדרת. לפרטים על הלוואות לחברות מוחזקות רא
ההלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן או לשינויים בשער החליפין של השקל  . לדוחות הכספיים.ב 8ביאור 

  מול מטבע חוץ.
  חלק מהמניות טרם נפרעו.    )3(
   .100%בהון בלבד. בזכויות ההצבעה ובסמכות למנות דירקטורים שיעור ההחזקה הוא   )4(
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  ובחברות קשורות בשנת הדו"חבת -שינויים בהשקעות בחברות  :12תקנה 
  

  תאריך
  השינוי

  שם החברה  השינוי מהות

 .Agro Giethoorn Energy B.V מכירת אחזקות  19.7.2018

 .Agro-Giethoorn – Duurzaam Drogen B.V  מכירת אחזקות  19.7.2018

  
  אלפי ש"ח)ב(נתונים  הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן  :13תקנה 

 שם החברה
רווח (הפסד) 

לפני מס 
  וכלולות

רווח (הפסד) 
  אחרי מס 

  ריבית  דמי ניהול  דיבידנד

LUDANCOM B.V   
(2) 
(1) (484) (480) 5,030 2,199 - 

KH ENGINEERING B.V  (1) 9,110 6,835 - - - 

LudanFlex B.V (1) 679 509 - - - 

Smart Engineering B.V (1) 412 331 - - - 

KH Promaen B.V (1) (34) (25) - - - 

KH Promaen DOO (1)     - - - 

KH Engineering Belgia NV - 
Technip (1) 4,101 4,080 - - - 

LUDAN ENGINEERING SRL (1) 1,458 (451) - 645 - 

Ludan Engineering Rus LLC    (41) (41) - - 108 

 1,186 5,907 - 2,483 3,150    ישראל בע"מלודן הנדסה 

   - - (383) (123) (2) לודן שירותי הנדסה בין לאומיים בע"מ

 - - - (18) (18)    רויקטים דרום בע"מפ-לודן

 460 253 - (850) (843)    ) בע"מ1993לודן תשתיות ובינוי (

 93 - - 101- (101)    סימס מערכות תוכנה בע"מ

 129 - - 28  1    נדלן בע"מלודן פרוייקטים 

 1882 - - (9,800) (10,065)   טק בע"מ-לודן

   1,321 - 1,011 1,330 (1) לודן מערכות תוכנה ובקרה בע"מ

 - - - 332 526 (1) ארדן קונטרול טק בע"מ

 - 524 - 538 781 (1) אקו טק שירותי סביבה בע"מ

 - 4,916 - 2,704 3,590    שימקוטק בע"מ

 - - - 356 356    סייבר סקיוריטי שותפותלודן 

 1550 608 - (884) (706)    לודן טכנולוגיות סביבה בע"מ

 - - - - -    לקסטרן בע"מ

 163 - - 217 217    לודן אנרגיה חו"ל בע"מ

 814 - - (6,292) (6,292)    לודן אנרגיה חו"ל מימון בע"מ

Ludan Renewable Energy B.V (1) (458) (566) - - 170 

Ludan Renewable Energy 
Espana, S.L (1) (832) (832) - - 

167 

Ludan Maintenance  &Operate 
BV (1) (3,267) (3,267)     

  

Ludan Environmental 
Technologies S.R.L 

   
- - - - - 

Ludan Energy Overseas B.V    (4,738) (4,738) - - 509 

Biogast Agro Hensbroek B.V (1) (3,325) (3,325) - - - 

Groen Gas Almere BV (1) (4,704) (4,704) - - - 

Groen Gas Goor BV (1) (4,637) (2,733) - - - 

Groen Gas Oude-Tonge (1) (1,528) (1,528) - - - 

  התוצאות מוצגות בערכים מלאים של החברה (ללא התחשבות בשיעור אחזקה).   )1(
  החזקה ללא כל פעילות עסקית.חברות    )2(
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אם מתן הלוואות היה אחד  רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן,  :14תקנה 

  מעיסוקיו העיקריים של התאגיד

  .לא רלוונטי

  מועדי וסיבות הפסקת מסחר -ני"ע שנרשמו למסחר  -מסחר בבורסה   :20תקנה 

 דוחות פרסום לאחר בסמוך ושנעש מסחר תוהפסקידוע לחברה על הפסקות מסחר בניירות הערך שלה, למעט  לא
   .משהופסק שעהמחצית הכ בתוך חודש המסחר ובשני המקרים, והרבעון השני של הרבעון הראשון כספיים
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  לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירהתגמולים   :21תקנה 
 בעלי ענין אחריםביותר מבין נושאי המשרה הבכירה ולהלן יפורטו התגמולים שניתנו בתקופת הדוח, לכל אחד מחמשת מקבלי התגמולים הגבוהים 

  : (הסכומים המפורטים הינם באלפי ש"ח)
  

  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים
  (באלפי ש"ח)

  סה"כ  אחרים )1(תגמולים

היקף   תפקיד  שם
  משרה

שיעור 
החזקה בהון 

  התאגיד

תשלום   מענק  )1(שכר
מבוסס 

  מניות

דמי 
  ניהול

דמי 
  ייעוץ

 אחר  עמלה
)2(  

דמי   ריבית
  שכירות

    אחר

  1,577  78            1,498        10.11%  מלאה  מנכ"ל משותף  יהודה שריד

  1,498  10            1,488        15.64%  מלאה  מנכ"ל משותף  ארנון אהרון

  רוד קאמפ
מנהל כספים 

  בת בחו"ל החבר
  1,202  24      72        109  122  876    מלאה

  וילם פרונק
מנכ"ל חברה בת 

  בחו"ל
  1,186  56      75        27  162  865    מלאה

  1,135  8      66          207  855    מלאה  סמנכ"ל כספים  גונן בצר

  
  .סוציאליים לתנאים הפרשותו חודשי שכר וכולליםמובאים במונחי עלות לתאגיד,  השכר נתוני) 1(
 .הוצאות רכב וטלפוןכולל  אחר) 2(
  הכספיים. .א. לדוחות29 בפסקה בבאורהוצאות אש"ל והחזרי הוצאות בהתאם להסכמי הניהול המתוארים ) 3(
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  הכספיים. ותלדוח.א. 29באור ראה  –לפרטים בדבר תנאי התגמולים של ארנון אהרון ויהודה שריד 

(עוד טרם רכישתה על ידי החברה), ומכהן כמנכ"ל  2002 מועסק בחברת לודן הולנד משנת –וילם פרונק 
כמנהל  2008, כאשר לפני כן כיהן משנת 2018 שנתראשית לודן הולנד ופעילות החברה במערב אירופה מ

תואם את מדיניות התגמול ונמצא  הדירקטוריון. שכרו החודשי נבחן על ידי משרד לודן הולנד באמסטרדם
  שאומצה בחברה, ואושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות.

ומכהן מאז כסמנכ"ל הכספים של לודן הולנד.  2009מועסק בחברת לודן הולנד החל משנת  -רוד קמפ 
ושרה על שכרו החודשי נבחן על ידי הדירקטוריון ונמצא תואם את מדיניות התגמול שאומצה בחברה, וא

  ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות לגבי נושאי משרה בתפקידי מטה בישראל.

מאחר שתכנית מדיניות התגמול שאומצה בחברה ואושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות לא 
מציינת תקרת שכר לנושאי המשרה בתפקידי מטה של חברות הקבוצה בחו"ל, מצא דירקטוריון החברה 

ובר בתנאי שכר של נושא משרה במערב אירופה, שם עלויות השכר גבוהות מישראל, די בכך שככל שמד
ששכרו עומד בקריטריונים שנקבעו לגבי נושאי משרה מקבילים בישראל, כדי לקבוע כי נמצא תואם את 

  מדיניות התגמול שאומצה בחברה ואושרה על ידי אסיפת בעלי המניות.

. שכרו החודשי הכספים של החברהמנכ"ל סכמאז , ומכהן 2015נת מועסק בחברה החל מש - גונן בצר
נבחן על ידי הדירקטוריון ונמצא תואם את מדיניות התגמול שאומצה בחברה, ואושרה על ידי האסיפה 

  הכללית של בעלי המניות.

 427-כ כמו כן, שולם לדירקטורים שאינם נושאי משרה בחברה (דח"צים ודירקטורים בלתי תלויים) סך של
בגין השתתפותם בישיבות הדירקטוריון וועדות הדירקטוריון, ובגין הגמול השנתי, בהתאם  ש"חאלפי 

  להחלטות האסיפה הכללית של בעלי המניות בנוגע לגמול הדירקטורים האמורים.

  השליטה בתאגיד  :.א21תקנה 

  אין בחברה בעלי שליטה. לפי מיטב ידיעתה של החברה, 

  שליטהעסקאות עם בעל   :22תקנה 

   , אשר החברהןבדבר עסקאות עם בעלי השליטה בחברה, או שלבעלי השליטה יש ענין אישי באישור
 .א.29 באורה ראעדיין בתוקף במועד הדוח  ןהתקשרה בהן בתקופת הדוח ועד למועד דוח זה או שה

  .הכספיים לדוחות

לודן, וכן בינן לבין עצמן,  בנוסף, למיטב ידיעתה של החברה, בין החברה ובין חברות קשורות בקבוצת
ועד למועד דוח זה, מספר התקשרויות שעניינן העברת שירותי הנדסה בין  2017 נערכו במהלך שנת

חברות הקבוצה, ו/או העברת ביצוע פרויקט בין חברות הקבוצה, בהיקפים זניחים, ובאופן אשר עומד 
סעיף  ראהבתנאים שנקבעו על ידי דירקטוריון החברה על מנת לסווגן כעסקאות זניחות. לפרטים נוספים, 

  דוח הדירקטוריון. – לפרק ב' 11

  החזקות בעלי ענין  :24תקנה 

דו"ח מיידי על  הראם על ידי בעלי הענין בחברה, לפרטים בדבר המניות וניירות הערך ההמירים המוחזקי
(מס'  2019, בינואר 9 יוםמצבת החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה, שפורסם על ידי החברה ב

  .)2019-01-004200 אסמכתא

  הון החברה  :.א24תקנה 

    .הכספיים לדוחות.א. 18 באור הרא, לפרטים בדבר הון החברה
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  מרשם בעלי המניות של התאגיד  :.ב24תקנה 

  הרשומים של התאגיד הינם כדלקמן: , בעלי המניות2019במרץ  28 נכון ליום  

סוג הזיהוי ומספר  שם בעל המניות
 הזיהוי

אזרחות/ארץ 
התאגדות או 

 רישום

כמות מניות  מען 
 1רגילות 

 ש"ח ע.נ. כ"א

 הערות

חברה מזרחי טפחות  
 לרישומים בע"מ

 7ז'בוטינסקי  ישראל 510422249 ח.פ.
 רמת גן

10,124,886 -- 

אליהו חכים  ישראל 68909126 ת.ז. אהרון דויטש
תל  16/36

 יפו-אביב

1 -- 

 7מנחם בגין  ישראל 58865742 ת.ז. עו"ד רונן ציטבר
 ר"ג

 נאמן 143,507

 -- 476,590 עומר 27ערבה  ישראל 6136832 ת.ז. יעקב זלוסצר

    366,036 עומר 27ערבה  ישראל 25215641 ת.ז. אור זלוסצר

 -- 140,252 עומר 27ערבה  ישראל 6136832 ת.ז. יעקב וציונה זלוסצר

חיפה  23חנה  ישראל 30594758 ת.ז. יהודה שריד
34815 

1 -- 

אהרון ארנון בע"מ 
 ויהודה שריד בע"מ

 3/25אלי כהן  ישראל 512748138 ח.פ.
 תל אביב

1 -- 

 3/25אלי כהן  ישראל 26858886 ת.ז. אהרון ארנון
 תל אביב

1 -- 

 21זמנהוף  ישראל 512931064 ח.פ. עודד שפק בע"מ
 חיפה

273,270 -- 

 21זמנהוף  ישראל 9583618 ת.ז. יעל שפק
 חיפה

1 -- 

 ת"א 6ברסקי  ישראל 64837123 ת.ז. יהודה בר לב
69080 

100 -- 

מררי צוקי פרוייקטים 
 בע"מ 

 10הארבעה  ישראל 511348476 ח.פ.
 תל אביב
64739 

29 -- 

(לשעבר: המחלקה 
פרוייקטים  -הטכנית 

 (ל.ת.ה.) בע"מ)

 -- 1 חיפה 6טהון  ישראל 56140346 ת.ז. גד הבר

   11,524,676         סך הכל:

  
  מען רשום    :א25תקנה 

  .49130, פתח תקוה, 3584ת.ד. 

  03-9182022פקס:  03-9182000טלפון: 

   rome@ludan.co.ilדוא"ל: 
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  הדירקטורים של התאגיד  :26תקנה 

   

  יפעת אדורם  רני ליפשיץ  יוסף זינגר  אורלי בן יוסף  אבי וינטר  שם הדירקטור/ית

  058677147  022682603  055741672  056590102  052827060  ת.ז.
  22.3.1964  24.8.1966  14.4.1959  26.9.1960  20.8.1954  תאריך לידה

 132אלוף דוד   מען
  רמת גן

, 11יגאל ידין 
  חולון

, תל 14מרדכי זעירא 
  אביב

, תל 11אלתרמן 
  אביב

  , רמת גן13עמוס 

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות
חברות בוועדות 

  הדירקטוריון
ועדת   ועדת השקעות

, תגמול/ביקורת
הועדה לבחינת 

הדוחות 
  הכספיים

ועדת   ועדת השקעות
, ביקורת/תגמול

הועדה לבחינת 
  הדוחות הכספיים

ועדת 
, ביקורת/תגמול

הועדה לבחינת 
  הדוחות הכספיים

דח"צ/דירקטור/ית בלתי 
  תלוי/ה

  דח"צ  דח"צ  בלתי תלוי  בלתי תלויה  בלתי תלוי 

של  ת/האם עובד
התאגיד, חברה בת, 

חברה קשורה או של בעל 
  ענין

  לא  לא  לא  לא  לא

 הכהונ תחילתתאריך 
  ית/כדירקטור

1.4.2012  1.6.2010  8.10.2014  4.12.2014  4.12.2014  

גר בו - אקדמאי  ההשכל
כלכלה 

וחשבונאות, 
אוניברסיטת 

  בר אילן

 -אקדמאית 
בוגרת כלכלה 

וחשבונאות, 
אוניברסיטת 

  אביב-תל

דעי מבוגר  - קדמאיא
ומנהל  כלכלההחברה 

מוסמך מנהל , עסקים
עסקים התמחות 

אוניברסיטת במימון 
  אילן-בר

 וגרב -קדמאי א
כלכלה 

אוניברסיטת תל 
אביב , בוגר 

משפטים 
-אוניברסיטת בר

  אילן

 –אקדמאית 
בוגרת מנהל 

עסקים התמחות 
בשיווק בין לאומי 

Baruch 
College New 

York City, 
מוסמכת מנהל 

ים הקריה עסק
  האקדמית אונו 

התעסקות בחמש השנים 
  האחרונות

בעבר  מנכ"ל 
אימאג'סט 

  בע"מ 

במכללה מרצה 
-למנהל בתל

 יבנושאאביב 
  שוק ההון

מנכ"ל גבעות עולם 
שותפות –חיפושי נפט 

), מנכ"ל 1993מוגבלת (
גרנית הכרמל השקעות 

בע"מ, מקבוצת עזריאלי, 
ויו"ר פעיל של חברות 

הכרמל, קבוצת גרנית 
ביניהן סונול ישראל, 

טמבור, סופר גז 
  וג'י.אי.אס.

 Solangiaמנכ"ל 
Ltd.  

מנהלת השקעות 
נכסים 

טיביים כלל רנאלט
ביטוח, מנכ"לית 
האיגוד הישראלי 
לקרנות הון סיכון 

IVA  

פירוט התאגידים שבהם 
  דירקטור ת/משמש

בוני התיכון 
הנדסה 

אזרחית 
ותשתיות בע"מ 
(דח"צ); אינטר 
תעשיות בע"מ 

(דח"צ); 
מקורות חברת 

מים בע"מ 
וחבר ועדת 

הביקורת 
במרכז הרפואי 

  הדסה 

חברת ועדת 
השקעות 

בהראל חברה 
 , לביטוח בע"מ

דירקטורית 
באלקטרה 

מוצרי צריכה 
  בע"מ

מדרוג בע"מ, החזקות 
מדרוג בע"מ, זינגר את 

קרייזברג את אבן 
החזקות בע"מ, חברת 

השקעות דיסקונט בע"מ, 
חיתום  IBIפועלים 

 והנפקות בע"מ, יוסף
זינגר בע"מ, דירקטור 

חיצוני בחברת צור שמיר 
אחזקות בע"מ. יו"ר 

 , עמותת דרך לוטן (ע"ר)
יו"ר דירקטוריון ג'נריישן 

קפיטל בע"מ ויו"ר 
דירקטוריון ג'נריישן 

  ניהול בע"מ

אר.אס.אל 
אלקטרוניקה 

יו"ר  בע"מ, 
מרחביה אחזקות 
והשקעות בע"מ 

 וכן דירקטור 
באמורפיקל , 

RMDY 
HEALTH  

   , קארדיאקסנס
מנורה מבטחים 

ואיכות אנרגיה 
חיים אבן יקרה 

  בע"מ

  

משפחה של  בת/האם בן
  בעל ענין אחר בתאגיד

  לא  לא  לא  לא  לא

מומחיות  ת/בעל
  חשבונאית ופיננסית

  כן  כן  כן  כן  כן

  כן  כן  כן  כן  כן  בעל/ת כשירות מקצועית
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   נושאי משרה בכירה של התאגיד  :.א26תקנה 
  

שם נושא/ת 
  המשרה

  ארנון 
  אהרון

  גונן   יהודה שריד
  בצר

  תדהר 
  גולן 

  אבי 
  ליבר

Willem Pronk 

מספר  NMR9H9227  055449045  024287476  022915771  030594758  026858886  ת.ז.
  דרכון הולנדי

  20.08.1956  1.9.1958  27.06.1969  11.3.1967  31.10.1949  25.11.1950  תאריך לידה
 תחילתתאריך 
  הכהונ

אוקטובר 
1998  

אוקטובר 
1998  

01.04.2015  01.09.2014  1996  1.1.2018  

התפקיד 
שממלא 

בתאגיד, 
בת, -בחברה

בחברה קשורה 
או בבעל ענין 

  בתאגיד

  משותףמנכ"ל 
דירקטור 

בחברות בנות 
  בקבוצת לודן

  מנכ"ל משותף
דירקטור 

בחברות בנות 
  בקבוצת לודן

סמנכ"ל 
  כספים

דירקטור 
בחברות בנות 

  בקבוצת לודן

מנכ"ל חברת 
לודן  –בת 

טכנולוגיות 
  סביבה בע"מ

דירקטור 
בחברות בנות 

  בקבוצת לודן

מנכ"ל חברות 
בנות בקבוצה  

לודן מערכות (
תוכנה ובקרה 

בע"מ 
 שימקוטקו

בע"מ) 
דירקטור 

בחברות בנות 
  בקבוצה

 מנכ"ל חברת 
KH Engineering 

B.V.  

 בעל ענין
בן תאגיד, ב

שפחה של מ
נושא משרה 

בכירה אחר או 
  בעל עניןשל 

  לא  לא  לא  לא  כן  כן

 -אקדמאית   ההשכל
בוגר הנדסת 

מכונות, 
אוניברסיטת 

  בן גוריון

 -אקדמאית 
בוגר הנדסת 

מכונות, 
  הטכניון חיפה

 -אקדמאי 
בוגר  מנהל 

עסקים  
המכללה 

בוגר  הל;למנ
חשבונאות 

ומימון  
המכללה 

    למנהל
מוסמך  מנהל 

עסקים  
המכללה 

   מנהל ל

 -אקדמאית 
 ומוסמךבוגר 

, משפטים
אוניברסיטת 

תל אביב 
ואוניברסיטת 

  אילן-בר

 -אקדמאית 
בוגר ומוסמך, 

מתמטיקה 
ומדעי 

 המחשב,
אוניברסיטת 

  בן גוריון

  

 ניסיון עסקי
בחמש השנים 

  האחרונות

מנכ"ל משותף 
לודן חברה  –

להנדסה 
  בע"מ

  

מנכ"ל משותף 
לודן חברה  –

להנדסה 
  בע"מ

  

סמנכ"ל 
 –כספים 

מעבדות 
שרון, 

Stanley 
Black & 
Decker  

מנכ"ל 
 AMS חברת 

Technologie

s  מנכ"ל
חברת תה"ל 

נכסים, 
סמנכ"ל 

פיתוח עסקי 
IDE 

  טכנולוגיות

מנכ"ל חברות 
בנות בקבוצת 

  לודן 

  מנהל משרד אמסטרדם
KH Engineering 

B.V.  
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  המשך - נושאי משרה בכירה של התאגיד  :.א26תקנה 

  

  מורשי חתימה של התאגיד  :.ב26תקנה 

  אין בתאגיד מורשי חתימה עצמאיים.  

  רואה החשבון של התאגיד  :27תקנה 

  )Baker Tilly( רואי חשבון& כהן, טבח סבו, טבת,  ,, עידןהורוביץ
  רמת גן, (מגדל רוגובין תדהר) 11מדרך מנחם בגין   

  ןשינוי בתזכיר או בתקנו  :28תקנה

  לא חלו שינויים בשנת הדו"ח.   

 המלצות והחלטות  :29תקנה 

לא התקבלו החלטות ולא ניתנו המלצות דירקטוריון החברה בקשר עם החלטות  
  כמפורט בתקנה.

   

                                                           
  13.2.2019סיים כהותו ביום  1

שם נושא/ת 
  המשרה

Dmitri 
Militescu  

צחי יצחק   רום ארז יובל אלון  1דב אינגבר
  רפאלי

 051797629  ת.ז.
מספר דרכון 

  רומני

058239377  065165045 024416893  025719352  

  28/10/1973  20.05.1969  28.4.1948  22.8.1963  13.8.1955  תאריך לידה
 תחילתתאריך 
  הכהונ

25.8.2013  27.11.1997  2.3.2014  1.2.2010  13/02/2019  

התפקיד 
שממלא 

בתאגיד, 
בת, -בחברה

בחברה קשורה 
או בבעל ענין 

  בתאגיד

מנכ"ל חברת 
Ludan 

Engineering 
SRL  

מנכ"ל חברת   מבקר פנימי
 -בת בקבוצה
לודן הנדסה 
  ישראל בע"מ

יועץ משפטי 
  ומזכיר חברה
יועץ משפטי 

בחברות הבנות 
 , בקבוצה

דירקטור 
חברות בנות ב

  בקבוצה

  מבקר פנימי

 בעל ענין
בן תאגיד, ב

משפחה של 
נושא משרה 

בכירה אחר או 
  בעל עניןשל 

  לא  לא  לא  לא  לא

 –אקדמאית   ההשכל
בוגר הנדסה 

גרעינית 
Bucharest 

Polytechnic 
Institute 
ומוסמך 
EMBA 

Bucharest 
ASEBUS   

 -אקדמאית 
בוגר כלכלה 
וחשבונאות, 
אוניברסיטת 

תל אביב; 
מוסמך במנהל 

עסקים, 
אוניברסיטת 

  תל אביב

 –אקדמאית 
בוגר הנדסת 

כימיה, הטכניון 
  חיפה

 -אקדמאית 
בוגר משפטים, 

אוניברסיטת 
  תל אביב

 –אקדמאית 
בוגר כלכלה, 

המכללה 
למנהל; מוסמך 
במנהל עסקים, 

המכללה 
למנהל; רו"ח 

  מוסמך.

 ניסיון עסקי
בחמש השנים 

  האחרונות

מנכ"ל חברת 
Ludan 

Engineering 
SRL  

שותף במשרד 
חשבון ורדי, 

ברוקנר, 
אינגבר, 

רוזנצוויג, רואי 
  חשבון

מנהל הנדסה 
ופרויקטים 

סניף דרום לודן 
הנדסה, מנהל 

סניף דרום לודן 
  הנדסה

יועץ משפטי 
ומזכיר חברה  

ודן חברה ל -
  להנדסה בע"מ

דירקטור ומנהל 
בכיר, פירמת 

 EYרו"ח 
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    :.א29תקנה

  הדוח בתאריך שבתוקף לשיפוי התחייבות או ביטוח, פטור  )4(

  ביטוח

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה התקשרות מראש של  2015דצמבר בחודש 
החברה בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה והמכהנים כנושאי 

 20%שרין או בעקיפין, בשיעור של משרה מטעם החברה בחברות בנות בהן מחזיקה החברה, במי
מהזכויות בהון ו/או בהצבעה, שאינם נמנים עם בעלי השליטה בחברה, המכהנים וכפי שיכהנו בעתיד 

), בהן יבוטחו נושאי המשרה, ואשר יכול וייעשו גם בדרך של הארכות נוספות "נושאי המשרה"(להלן: 
פי הפוליסות לא -גבולות הכיסוי על(א) ובלבד ש: של הפוליסה הקיימת ו/או חידושה, תוך שינוי בתנאיה, 

(ב) מיליון דולר ארה"ב לכל מקרה ולכל תקופת ביטוח;  5-מיליון דולר ארה"ב ולא יפחתו מ 15יעלו על 
סכום ההשתתפות העצמית של החברה  (ג)דולר ארה"ב;  25,000פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על 

 50,000-ו ובקנדהדולר ארה"ב בתביעות בארה"ב  35,000דולר ארה"ב לכל תביעה,  10,000לא יעלה על 
  דולר ארה"ב בגין תביעות בישראל בנוגע לניירות ערך.

  למקרה, חיסוי בסכום המשרה ונושאי הדירקטורים לביטוח בפוליסה החברה קשורה, הדוח למועד
 המסגרת את תואמים אשר"ב, ארה דולר אלפי 25-כ של שנתית בפרמיה, כמפורט לעיל, ולתקופה
  .החברה של המניות בעלי אסיפת ידי על שאושרה

  התחייבות לפטור ושיפוי

, אישרה האסיפה הכללית של החברה התחייבות מראש לשיפוי נושאי המשרה 2013אוקטובר בחודש 
  בחברה, כדלקמן:בעלי השליטה לרבות אלו שהינם 

מראש, באופן בלתי  התחייבה תנאים המפורטים בכתב ההתחייבות ובחוק החברות, החברהלוף פכב
ושאי המשרה באופן הרחב ביותר הניתן ו/או שיהיה ניתן על פי הוראות הדין נאחד מ ל, לשפות כזרחו

שא משרה ו/או מחדל בשל כל חבות או הוצאה שתוטל עליו עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נו
), , ובלבד שסכום השיפוי שעשויה החברה לשלם על פי כתב "פעולה"ו/או נגזרת של מי מהן (להלן: 

ההתחייבות בגין האירועים ממסכת האירועים המפורטים בכתב ההתחייבות המוצע, לא יעלה על סך 
יוודע לחברה לראשונה מהונה העצמי של החברה במועד ה 25% -מיליון דולר ארה"ב או ל 3 -השווה ל

על מקרה בר שיפוי, לפי הגבוה מביניהם, וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם ביחד, בגין מקרה בודד 
ובמצטבר. מובהר בזאת כי סכום השיפוי האמור הינו בנוסף ומעבר לתקבולים שיתקבלו בידי נושא המשרה 

  מכוח פוליסת ביטוח ו/או בדרך אחרת בגין אותו אירוע. 

כאמור שאירעו ושבגינם תידרש החברה  או אירועים לחברה על פעולותלא ידוע ן למועד דוח זה, נכו
  לשיפוי. 

במידה ופעולות , כאמור בהתאם להתחייבותה לשיפוי פעולאין באמור לעיל כדי לפגוע בחובת החברה ל
  .לשיפויאו אירועים כאמור יובאו לידיעתה גם בקשר לתקופה שקדמה למועד מתן ההתחייבות 

חייבות מראש לשיפוי תהיה תקפה הן ביחס להליכים שינקטו נגד נושא המשרה תוך כדי עבודתו או תהה
נו, לאחר מועד סיום עבודתו או כהונתו וכהונתו בחברה והן ביחס להליכים שינקטו נגדו, לרבות כנגד עזב

נושא משרה ותוך כדי או ות שנעשו על ידו במהלך תקופת כהונתו כלועמתייחסים לפ הםבחברה ובלבד ש
עקב היותו נושא משרה או כתוצאה מכך. ההתחייבות לשיפוי תעמוד גם לזכות עיזבונו של נושא המשרה, 

  דין. ייורשיו וחליפים אחרים שלו על פ

רבות שכר , להוצאות התדיינות סבירותבכפוף להוראות הדין, ההתחייבות לשיפוי מראש תכלול שיפוי בגין 
  . המשרה או שחויב בהן הוציא נושאש, טרחת עורך דין

ן חבות כספית שהוטלה עליו או שהוציא לטובת אדם אחר על פי , לעניילשיפוי מראשכמו כן, ההתחייבות 
לסוגי תוגבל  ,, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפטבלבד דין פסק

ראש בפועל לאור פעילות החברה במועד מתן ניתן לצפותם מ החברה האירועים שלדעת דירקטוריון
) 1(א)(260ההתחייבות לשיפוי, ובגינם ניתן השיפוי לנושאי המשרה כאמור לעיל, ובכפוף להוראות סעיפים 

  לחוק החברות.  263 -ו

  ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל לא תחול בכל אחת מאלה, אלא אם הדבר יותר על פי הוראות הדין:

 אמונים, למעט אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר  תת חוברפה
  החברה; תבתפגע בטו לאלהניח שהפעולה 

  הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות
 בלבד;

 ;פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין  

 .קנס או כופר שהוטל עליו  
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יל תהיה תקפה גם כלפי כל אדם, לרבות נושא משרה, המכהן או שכיהן ההתחייבות לשיפוי כאמור לע
חברה זרה) שהחברה  מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור או נושא משרה בחברה אחרת (לרבות

נושא משרה ין כלשהו בה (לעיל ולהלן: "ינעמחזיקה בה מניות כלשהן, במישרין או בעקיפין, או שלחברה 
ל, עקב מעשה או יעלוציא או שיחויב בה, כאמור שיבות שתוטל עליו או הוצאה "), בשל חבחברה האחרת

  מחדל בתוקף היותו נושא משרה בחברה האחרת.

על פי כתב השיפוי החברה תהיה רשאית ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה המשפטית על נושא המשרה 
האמור לעיל, יהיה רשאי  בהליך ובמקרה כאמור תישא החברה בכל הוצאות ההגנה המשפטית. על אף

על ידי בא כח שנבחר על ידי החברה וזאת מטעמים סבירים או בנסיבות  ונושא המשרה להתנגד לייצוג
בין הגנת נושא המשרה והגנת החברה, והכל כפי שיודיע לחברה בכתב. במקרה כזה או  םשל ניגוד ענייני

ה רשאי נושא המשרה למסור את במקרה בו לא נטלה החברה על עצמה את הגנת נושא המשרה, יהי
הטיפול בהגנה לבא כח מטעמו, והוא יהיה זכאי להשתתפות החברה בהוצאות משפטיות מכח כתב השפוי, 

  , בהתאם לתנאים המקובלים בשוק. ןבסכום ו/או בסכומים סבירים בנסיבות העניי

  

  

  

  

      2019, במרץ 28

  לודן חברה להנדסה בע"מ    תאריך

      
  
  

  תפקידם:  שמות החותמים:
  

  יו"ר הדירקטוריון  אבי וינטר
    

  מנכ"ל משותף  ארנון אהרון
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דוח בדבר  -פרק ה' 

האפקטיביות על 

הבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל 

  הגילוי
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  )1ב(ד)(9 תקה לפי כללי מהל הצהרת  )א(
  

  הצהרת מהלים

  הצהרת מהל כללי

  
  מצהיר כי: ארון אהרון,אי, 

 

 –(להלן   2018לשת  התאגיד) - (להלן לודן חברה להדסה בע"משל  התקופתי הדוח את בחתי .1
 דוחות). ה

 של בהם מצג חסר ולא מהותית עובדה של כון לא מצג כל כוללים אים הדוחות ידיעתי, לפי .2

אותם מצגים,  כללו בהן הסיבות בהם, לאור שכללו שהמצגים כדי החוץ מהותית עובדה
  .הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

 אות, מכל באופן משקפים וחותבד הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות לפי ידיעתי, .3
 התאגיד של המזומים ותזרימי הפעולות הכספי, תוצאות המצב המהותיות, את הבחיות

  .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

כל  התאגיד של  הביקורת ולוועדת לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4
ותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין תרמית, בין מהותית ובין שאיה מה

  או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  ____________________              9201 במרץ 28     
  מהל כללי -ארון אהרון                 תאריך

 

 

 

 

 



 

183 

 

 

 

  )1ב(ד)(9 תקה לפי כללי מהל הצהרת  )ב(
  

  הצהרת מהלים

  הצהרת מהל כללי

  
  מצהיר כי: יהודה שריד,אי, 

 

 –(להלן  2018לשת  התאגיד) - (להלן לודן חברה להדסה בע"משל  התקופתי הדוח את בחתי .1
 הדוחות). 

 של בהם מצג חסר ולא מהותית עובדה של כון לא מצג כל כוללים אים תהדוחו ידיעתי, לפי .2

אותם מצגים,  כללו בהן הסיבות בהם, לאור שכללו שהמצגים כדי החוץ מהותית עובדה
  .הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

 לאות, מכ באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות לפי ידיעתי, .3
 התאגיד של המזומים ותזרימי הפעולות הכספי, תוצאות המצב המהותיות, את הבחיות

  .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

כל  התאגיד של  הביקורת ולוועדת לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4
תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין 
 או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  ____________________              9201 במרץ 28     
  מהל כללי -יהודה שריד                 תאריך
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 )2ב(ד)(9 תקה ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי הצהרת  )ג(
  

  הצהרת מהלים

  ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

  

  מצהיר כי: ,בצר גוןאי, 
  

 לודן חברה להדסה בע"מכספי אחר הכלול בדוחות של את הדוחות הכספיים ומידע  בחתי .1
 הדוחות).  –(להלן  2018לשת  התאגיד) - (להלן

 מצג לא כל כוללים אים בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע הכספיים הדוחות לפי ידיעתי,  .2

שכללו  שהמצגים כדי החוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של כון
  .הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא מצגים,  אותם כללו בהן הסיבות לאור בהם, 

 מכל, אות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים לפי ידיעתי, הדוחות .3

התאגיד  של המזומים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות, הבחיות
 .הדוחות חסיםמתיי שאליהם ולתקופות לתאריכים

כל  התאגיד של  הביקורת ולוועדת לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4
תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין 
 או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  ______________________________          9201 במרץ 28     
  סמכ"ל כספים - גון בצר                     תאריך
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  ממשל תאגידי שאלון -' ופרק 
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  1שאלון ממשל תאגידי

  הדירקטוריון עצמאות

  לא כון  כון      

1.  

  

  בכל שת הדיווח כיהו בתאגיד שי דירקטורים חיצויים או יותר.

ימים, כאמור בסעיף  90דירקטורים חיצויים איה עולה על בשאלה זו יתן לעות "כון" אם תקופת הזמן בה לא כיהו שי 
) לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (כון/לא כון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהו בתאגיד שי 10א.(ב)(363

הדירקטורים החיצוים דירקטורים חיצויים או יותר בשת הדיווח (ובכלל זה גם תקופת כהוה שאושרה בדיעבד, תוך הפרדה בין 
  השוים):

  דירקטור א':  רי ליפשיץ.

  דירקטור ב': יפעת אדורם זק. 

  .2מספר הדירקטורים החיצויים המכהים בתאגיד כון למועד פרסום שאלון זה: 

√    

2.  

  

  .5/5המכהים בתאגיד כון למועד פרסום שאלון זה:   3הדירקטורים הבלתי תלויים 2שיעור

  : ______.5התאגיד 4הדירקטורים הבלתי תלויים שקבע בתקוןשיעור 

  לא רלווטי (לא קבעה הוראה בתקון). √
_____ _____ 

3.  
  

 את הדיווח בשת קיימו הם כי ומצא) תלויים הבלתי והדירקטורים( החיצויים הדירקטורים עם בדיקה ערכה הדיווח בשת
 וכן בתאגיד המכהים) תלויים והבלתי( החיצויים הדירקטורים של זיקה היעדר לעיין החברות לחוק) ו(-ו) ב(240 סעיף הוראת

  ).תלוי בלתי או( חיצוי כדירקטור לכהוה הדרשים התאים בהם מתקיימים
√    

4.  

  

 שהוא דירקטור למעט( בעקיפין או במישרין, הכללי למהל 6כפופים אים, הדיווח שת במהלך בתאגיד כיהו אשר הדירקטורים כל
  ).לעובדים ציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים ציג

 במגבלה  עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  -) כאמור הכללי למהל כפוף הדירקטור, קרי" (כון לא" היה תשובתכם אם
  : _____.האמורה

√    

5.  

  

 השתתפו ולא בדיון כחו לא, הישיבה של יומה סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי עין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל
  ):החברות לחוק) ב(278 סעיף לפי המתקיימות בסיבות הצבעה או/ו דיון למעט( כאמור בהצבעה

   -"  כון לא" היה תשובתכם אם

 :סיפה) א(278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים ושא הצגת לשם זה היה האם

  ).המתאימה במשבצת   xלסמן יש( לא �   כן �

√    

                                                           

1
  .16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  

2
  .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 

3
 לרבות "דירקטורים חיצויים" כהגדרתם בחוק החברות. 

4
  .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורלעין בשאלון זה, " 

4
  הוראות המפקח על הבקים). -החלה על התאגיד (לדוגמא בתאגיד בקאי "תקון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית   -לרבות "דירקטורים חיצויים שאלה זו  

5
 חברת איגרות חוב איה דרשת לעות על סעיף זה. 

ירקטור) ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת דעצם כהוה כדירקטור בתאגיד מוחזק המצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהות  דירקטור בתאגיד המכהן כושא משרה (למעט  -לעיין שאלה זו   6
  התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעיין שאלה זו.  
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  :  _____.א ק"בס כאמור בסיבות למעט בהצבעה  השתתפו או/ו בדיון כחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין

6.  

  

בעל השליטה (לרבות קרובו ו/או מי מטעמו), שאיו דירקטור או ושא משרה בכירה אחר בתאגיד, לא כח בישיבות הדירקטוריון 
  שהתקיימו בשת הדיווח. 

אם תשובתכם היה "לא כון" (קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאיו חבר דירקטוריון ו/או ושא משרה בכירה בתאגיד 
  יצויו הפרטים הבאים לגבי וכחות כל אדם וסף בישיבות הדירקטוריון כאמור: –ישיבות הדירקטוריון כאמור) כח ב

  זהות: _____.

  תפקיד בתאגיד (ככל וקיים): _____.

 פירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שכח איו בעל השליטה עצמו): _____.

  במשבצת המתאימה).   xלא    (יש לסמן כן   האם היה זה לשם הצגת ושא מסוים על ידו: 

  בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשת הדיווח לשם הצגת ושא מסוים על ידו: _____, וכחות אחרת: _____ 7שיעור וכחותו

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). √

√    

  

                                                           

7
  תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו. 
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  הדירקטורים וכישורי כשירות

  לא כון  כון  

7.  

  
קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהותם של כלל הדירקטורים בתאגיד, שאים בתקון התאגיד לא 

  . 8קביעה ברוב רגיל איה חשבת מגבלה) –דירקטורים חיצויים (לעיין זה 

    –אם תשובתכם היה "לא כון" (קרי, קיימת מגבלה כאמור) יצוין 
√    

      ._____ דירקטור:פרק הזמן שקבע בתקון לכהות   א.    

      ._____הרוב הדרוש שקבע בתקון לסיום כהותם של הדירקטורים:   ב.    

      ._____מין חוקי שקבע בתקון באסיפה הכללית לשם סיום כהותם של הדירקטורים:   ג.    

      ._____הרוב הדרוש לשיוי הוראות אלו בתקון:   ד.    

8.  

  

 וכן, והדירקטורים התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכית לעריכת דאג התאגיד
  .בתאגיד ממלא שהדירקטור לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהים דירקטורים להכשרת המשך תכית לעריכת דאג

  )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(    לא   כן : הדיווח בשת הופעלה התוכית האם יצוין -"כון" היה תשובתכם אם

  √  

9.  
  

  . ופיסית חשבואית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של דרש מזערי מספר קבע בתאגיד  א.

    √  .3 :שקבע המזערי המספר יצוין -" כון" היה תשובתכם אם

  

  

  -מספר הדירקטורים שכיהו בתאגיד במהלך שת הדיווח   ב.

  . 5: 9מומחיות חשבואית ופיסיתבעלי 

  .5: 10בעלי כשירות מקצועית

במקרה שהיו שיויים במספר הדירקטורים כאמור בשת הדיווח, ייתן התון של המספר המוך ביותר (למעט בתקופת זמן 
  ימים מקרות השיוי) של דירקטורים מכל סוג שכיהו בשת הדיווח. 60של 

_____ _____ 

10.  

  

  .המיים משי חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שת בכל  א.

  : _____.האמור התקיים לא בו) בימים( הזמן פרק יצוין -" כון לא" היה תשובתכם אם

 בכל ואולם, ימים 60 על עולה איה המיים משי דירקטורים כיהו לא בה הזמן תקופת אם" כון" לעות יתן זו בשאלה
  : _____.המיים משי דירקטורים בתאגיד כיהו לא בה) בימים( הזמן תקופת תצוין) כון לא/כון( שהיא תשובה

√    

  
  

  : זה שאלון פרסום למועד כון התאגיד בדירקטוריון המכהים מין מכל הדירקטורים מספר  ב.

  . :2שים,  3: גברים
_____ _____ 

  

                                                           

8
  חברת איגרות חוב איה דרשת לעות על סעיף זה. 

9
  .2005 –ל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בע 

10
  . 9ר' ה"ש  
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  (וכיוס אסיפה כללית) הדירקטוריון ישיבות

  כוןלא   כון  

11.  

  

  : 11מספר ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו במהלך כל רבעון בשת הדיווח  א.
  

  3): 2018רבעון ראשון (שת 
  2                       רבעון שי:  

   2                    רבעון שלישי:
   2                     רבעון רביעי:

_____ _____ 

  

  

השתתפותו בישיבות הדירקטוריון  12הדירקטורים שכיהו בתאגיד במהלך שת הדיווח, יצוין שיעורלצד כל אחד משמות   ב.
לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן) שהתקיימו במהלך שת הדיווח (ובהתייחס  -(בס"ק זה 

  לתקופת כהותו): 

  (יש להוסיף שורות וספות לפי מספר הדירקטורים).

שיעור השתתפותו   שם הדירקטור
בישיבות 

  הדירקטוריון

  

שיעור השתתפותו 
בישיבות           

ועדת 
  13תגמול/ביקורת

שיעור השתתפותו 
בישיבות  הועדה 
לבחית הדוחות 

                  14כספיים

שיעור השתתפותו בישיבות 
ועדות דירקטוריון וספות 

בהן הוא חבר (תוך ציון שם 
  הועדה)

  5/5ועדת השקעות       8/9  אבי ויטר

    3/4  5/5  8/9  אורלי בן יוסף

  5/5ועדת השקעות       9/9  יוסי זיגר

    4/4  5/5  7/9  יפעת אדורם זק

    4/4  5/5  8/9  רי ליפשיץ

 בלא, לו הכפופים המשרה וושאי הכללי המהל בידי התאגיד עסקי יהול לעיין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשת    .12
  √    .עמדתם את להביע הזדמות להם ויתה וכחותם

  

                                                           

 לרבות דיוים טלפויים והחלטות בכתב 11
   .11ר' ה"ש  12

 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 13

 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 14



190 

 

  הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המהל תפקידי בין הפרדה

  לא כון  כון  

13.  

  

  דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שת בכל  

ימים כאמור בסעיף  60בתאגיד יו"ר דירקטוריון איה עולה על בשאלה זו יתן לעות "כון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן 
כיהן בתאגיד יו"ר  לא (בימים) בה הזמן ) לחוק החברות), ואולם בכל תשובה שהיא (כון/לא כון) תצוין תקופת2א.(363

  ._____ :דירקטוריון כאמור

√    

14.  

  

  מהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שת בכל  

) 6א.(363ימים כאמור בסעיף  "90כון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מכ"ל איה עולה על בשאלה זו יתן לעות 
 :כיהן בתאגיד מכ"ל כאמור לא (בימים) בה הזמן לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (כון/לא כון) תצוין תקופת

_____.  

√    

15.  

  

התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהוה אושר בהתאם להוראות בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמכ"ל   
  .15(ג) לחוק החברות121סעיף 

  (ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהוה כאמור). לא רלווטי √
_____ 

_____ 

16.  
  

   הדירקטוריון. ר"יו של קרוב איו ל"המכ  

    √  –אם תשובתכם היה "לא כון" (קרי, המכ"ל הו קרוב של יו"ר הדירקטוריון) 

 _____ _____  ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:   א.    

  

  

  :   16(ג) לחוק החברות121הכהוה אושרה בהתאם לסעיף   ב.

  כן  

 לא  

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

_____ _____ 

17.  
  

  מכהן כמכ"ל או כושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור.  איובעל שליטה או קרובו   

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). √
_____ _____ 

  

                                                           

  (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  15
 (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  16
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  ועדת הביקורת

  לא כון  כון  

    -בשת הדיווח  כיהן לא הביקורת עדתובו    .18
  

  
  

  קרובו. או השליטה בעל  א.

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). √
_____ _____ 

  הדירקטוריון. ר"יו  ב.    
√    

  דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו.  ג.    
√    

  דירקטור הותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.  ד.    
√    

  
  

  דירקטור שעיקר פרסתו על בעל השליטה.  ה.

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). √
_____ _____ 

מי שאיו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, לא כח בשת הדיווח בישיבות ועדת הביקורת, למעט     .19
    √  (ה) לחוק החברות.115בהתאם להוראות סעיף 

20.  

  
 הוכחים רוב כאשר, הועדה חברי של רוב היה הדיווח בשת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מין
  . חיצוי דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו

  : _____. כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  -" כון לא" היה תשובתכם אם
√    

 ושאי של וכחות ובלא המבקר החשבון ורואה הפימי המבקר בוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשת קיימה הביקורת ועדת    .21
    √  .התאגיד של העסקי ביהול ליקויים לעיין, הוועדה חברי שאים בתאגיד משרה

 היועץ לגבי( הועדה לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאיו מי כח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל    .22
    √  ).קרובו או שליטה בעל שאיו התאגיד ומזכיר המשפטי

 ביהול לליקויים בקשר התאגיד עובדי של בתלוות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשת    .23
    √  .כאמור שהתלוו לעובדים שתיתן ההגה ולגבי עסקיו

 טרחתו ושכר המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את היחה )הכספיים הדוחות לבחית הועדה או/ו( הביקורת ועדת    .24
    √  .ראויים  וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם אותים היו, הדיווח בשת הכספיים לדוחות ביחס
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  הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה) בעבודתה -לבחית הדוחות הכספיים (להלן הועדה  תפקידי

  לא כון  כון  

25.  
  

 לאישור  בדירקטוריון הדיון לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו) בימים( הזמן פרק יצוין  א.
 _____ _____  .ימי עסקים לגבי דוחות רבעויים 2ימי עסקים לגבי דוחות תקופתיים,  3: הכספיים הדוחות

  

  

  : הכספיים הדוחות מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון לאישור  ב.

  .4   ):    2018דוח רבעון ראשון (שת 

  .3דוח רבעון שי:                               

  .3דוח רבעון שלישי:                          

  .7:                                      דוח שתי

    

  

  

מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד הדיון בדירקטוריון לאישור הדוחות   ג.
  הכספיים:

  .7):    2018דוח רבעון ראשון (שת 

  .3דוח רבעון שי:                            

  .3דוח רבעון שלישי:                       

  .7דוח שתי:                                    

    

26.  

  

 המתייחסים התאגיד של הכספיים הדוחות דוו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה
  .הדיווח בשת הכללות לתקופות

  : ______השתתפותו שיעור יצוין", כון לא" היה תשובתכם אם
√    

 _____ _____  להלן: המפורטים התאים התקיימו בכל שת הדיווח ועד לפרסום הדוח השתי, כל בועדה    .27

  מספר חבריה לא פחת משלושה (במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור).  א.    
√    

  (ג) לחוק החברות (לעין כהות חברי ועדת ביקורת).-(ב) ו115התקיימו בה כל התאים הקבועים בסעיף   ב.    
√    

  יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוי.  ג.    
√    

  כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד.    
√    

  
  

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל מומחיות   ה.
    √  חשבואית ופיסית.  

  חברי הוועדה תו הצהרה עובר למיוים.  ו.    
√    

  
  

דירקטורים בלתי תלויים ובהם המיין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הוכחים היו   ז.
    √  דירקטור חיצוי אחד לפחות.

  
  

אם תשובתכם הה "לא כון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשה של שאלה זו, יצוין ביחס לאיזה דוח (תקופתי/רבעוי) לא התקיים 
 _____ _____  ._____התקיים:  שלא התאי התאי האמור וכן
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  דיוי ועדת התגמול עם דיוי ועדת הביקורת) (בשת הדיווח אוחדו  תגמול ועדת

  לא כון  כון  

28. 
  

  הועדה מתה, בשת הדיווח, לפחות שלושה חברים והדירקטורים החיצויים היוו בה רוב (במועד הדיון בועדה).

 .(לא התקיים דיון) טילא רלוו √    

29.  
  

הים בהתאם לתקות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות תאי כהותם והעסקתם של כל חברי ועדת הגמול בשת הדיווח 
    √  .2000-לדירקטור חיצוי), התש"ס

 _____ _____ -בועדת התגמול לא כיהן בשת הדיווח    .30

  
  

  בעל השליטה או קרובו.  א.

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). √
_____ _____ 

  יו"ר הדירקטוריון.  ב.    
√    

  המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו.דירקטור   ג.    
√    

  דירקטור הותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.  ד.    
√    

  
  

  דירקטור שעיקר פרסתו על בעל השליטה.  ה.

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). √
_____ _____ 

31.  

  

 לשם דרש מהם מי כי הועדה ר"יו קבע אם למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשת כחו לא קרובו או שליטה בעל  
  .מסוים ושא הצגת

  ).שליטה בעל אין בתאגיד( רלווטי לא √
_____ _____ 

32.  

  

 או עסקה לאישור) ג)(1)(1ג(272-ו) 3)(ג(272), ג(א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת  
  . הכללית האסיפה של התגדותה למרות, תגמול מדייות

  – יצוין" כון לא" הה תשובתכם אם

  : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

  : ______הדיווח בשת בסמכותם שימוש עשה בהן הפעמים מספר

√    
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  מבקר פים

  לא כון  כון  

 מכ"ל התאגיד הוא הממוה הארגוי על המבקר הפימי בתאגיד.יו"ר הדירקטוריון או      .33
√    

34. 

  

  יו"ר הדירקטוריון או ועדת הביקורת אישרו את תכית העבודה בשת הדיווח.   

  במשבצת המתאימה).   x(יש לסמן  2018בוסף, יפורטו ושאי הביקורת בהם עסק המבקר הפימי בשת הדיווח: 

תהליך הרכש ובקרה על תהליכי קבלת החלטות בהשקעות  יהול מלאי בחברת בת, בחו"ל, פרויקט בארץ, קט פרוי
  בחברת בת בחו"ל והוצאות

√    

  293): 17היקף העסקת המבקר הפימי בתאגיד בשת הדיווח (בשעות     .35
√    

  בשת הדיווח התקיים דיון (בועדת הביקורת או בדירקטוריון) בממצאי המבקר הפימי.       .36
√    

37. 
  

המבקר הפימי איו בעל עין בתאגיד, קרובו, רו"ח מבקר או מי מטעמו וכן איו מקיים קשרים עסקיים מהותיים עם   
    √  התאגיד, בעל השליטה בו, קרובו או תאגידים בשליטתם.  

  

                                                           

  כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העיין.  17
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    עיין בעלי עם עסקאות

  לא כון  כון  

38.  

  

 ידי התאגיד או ותן לו שירותי יהול.-בעל השליטה או קרובו (לרבות חברה שבשליטתו) איו מועסק על  

   –אם תשובתכם היה "לא כון" (קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או ותן לו שירותי יהול) יצוין 

ידי התאגיד (לרבות חברות שבשליטתם ו/או באמצעות חברות -מספר הקרובים (לרבות בעל השליטה) המועסקים על -
  יהול): _____.  

  האם הסכמי העסקה ו/או שירותי היהול כאמור אושרו בידי האורגים הקבועים בדין:   -

 כן  

 לא  

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

 לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). √

_____ _____ 

39.  

  

  למיטב ידיעת התאגיד, לבעל השליטה אין עסקים וספים בתחום פעילותו של התאגיד (בתחום אחד או יותר).  

 יצוין האם קבע הסדר לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה בו: –אם תשובתכם היה " לא כון" 

   כן  

 לא  

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

 לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה).  √

_____ _____ 

  

  

  אבי ויטר
  יו"ר הדירקטוריון

  זק-יפעת אדורם  
  יו"ר ועדת הביקורת

  רי ליפשיץ  
  יו"ר הועדה לבחית הדוחות הכספיים
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