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דירקטוריון החברה החליט  .הדוחותג לתקנות 5החברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה 

ככל שהן  ,לתקנות תקנות הדוחותלאמץ את כל ההקלות אשר אושרו לתאגידים קטנים במסגרת 

רלוונטיות ו/או תהיינה רלוונטיות לחברה בעתיד ביחס לדוחות התקופתיים ו/או לדוחות הרבעוניים של 

 :החברה, לפי העניין, כדלקמן

ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית  .1

 בחברה, כך שהחברה תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד.

 (.10%)חלף  20% -ללדוחות החברה העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי  .2

)תוך הותרת סף הצירוף  40% -של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים להעלאת סף הצירוף  .3

 (.20%לדוחות כספיים שנתיים על 

 -פטור מיישום הוראות התוספת השנייה לתקנות )פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .4

פיננסיים אינה מהותית, "דוח גלאי"( לתאגיד קטן אשר חשיפתו לסיכוני שוק הנובעת ממכשירים 

 בהתאם לספי מהותיות שנקבעו בתיקון.

 

 ותיאור התפתחות עסקיה קבוצהפעילות ה -חלק ראשון

 פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה .1

 כללי .1.1

 בישראל 1981ביולי  19ביום תאגדה ה "(וויטסמוק תוכנה" או "החברהוויטסמוק תוכנה בע"מ )להלן: " .1.1.1

( בע"מ. ביום 1981כימיקלים )-ביו-בשם הילרן רבון מוגבליבע פרטיתכחברה , 1929-פקודת החברותעל פי 

שינתה  2013בפברואר  17בע"מ וביום ישראל טק -אלדןלשינתה החברה את שמה  1987באוקטובר  22

 הנוכחי. מההחברה את שמה לש

ה, אשר נרשמו פרסמה החברה תשקיף על פיו הוצעו לציבור מניות של החבר 1987בספטמבר  27ביום  .1.1.2

 ."(הבורסהלניירות ערך בתל אביב בע"מ )" למסחר בבורסה

 WhiteSmoke Inc.עסקת המיזוג עם  .1.2

החברה עם  ותהתקשרהאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, את  האישר, 2012 באוקטובר 26 ביום

WhiteSmoke Inc "(אינק וויטסמוק)"משולש  מיזוג, בהסכם הקצאה פרטית על דרך של חברה פרטית ,1

 "(.המיזוג עסקת" או" המיזוג הסכםהופכי )להלן בסעיף זה: "

יפו את עסקת המיזוג. לפרטים נוספים בדבר -אביב-אישר בית המשפט המחוזי בתל 2013בינואר  14ביום 

 (2013-01-012975)מס' אסמכתא:  2013בינואר  14דוח מיידי של החברה מיום  ראואישור בית המשפט 

 .אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה

 דיווח מיידי על ראו ,לפירוט מלא בדבר הסכם המיזוג .2013בינואר,  16ביום  הושלמההמיזוג  עסקת

וכן  (2012-01-316620)מס' אסמכתא:  2012בדצמבר  20 מיוםזימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה 

 .בדוח זה על דרך ההפניה נכלל הםבהמובא אשר המידע  2014לדוח התקופתי של החברה לשנת  1.2סעיף 

                                                           
מובא בדוח זה ( אשר המידע בו 258462-01-2012 אסמכתא 'מס) 17.10.2012החברה מיום  של מיידי דוח ראו נוספים לפרטים  1

 .על דרך ההפניה
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המיזוג, לא הייתה נגיעה לפעילות הסכם יודגש כי לנושאי המשרה בחברה, אשר מונו רק לאחר אישור  

והם הודיעו לחברה, כי המידע אשר ניתן על  ,המיזוג הסכםהעבר של החברה בתקופה שטרם מועד אישור 

ידם בדוח ביחס לתקופה האמורה הינו על בסיס הדיווחים המיידיים של החברה, כפי שפורסמו טרם מועד 

 המיזוג. כםאישור הס

 השליטה בחברה .1.3

  .שליטה בעל בחברה אין הדוח למועד

 מבנה ההחזקות בחברה תרשים .1.4

 

 

 

 

 

 

 מהון 41.65%-ב החברה תחזיק"ל, הנ ההקצאה לאחר. שלישי לצד נוספים 2% להקצות מחויבות*לקיבו 

 .קיבו של והנפרע המונפק המניות

 הגדרות .1.5

גלובלית, המחברת רשתות מחשבים האינטרנט )בעברית: ִמְרֶשֶתת( היא רשת מחשבים  אינטרנט

רבות ושונות, ומקשרת בין מיליארדי מחשבים בכל העולם. ההיקף, כמות המידע 

העצומה האגורה בה באמצעות דפי אינטרנט ואתרי אינטרנט, והמסחר הרב שמתרחש 

עות לגורם רב משמ 20-של המאה ה 90-הפכו את האינטרנט בסוף שנות ה -הודות לה 

 הכלכלית והתרבותית.ולזירת ההתפתחות 

חכמים )סמארטפונים(,  ניםהמתאימה ליישום בסביבה מסוימת, כגון טלפו התוכנ אפליקציה

ומכשירים ניידים מסוגים אחרים אשר ככלל זמינים להורדה  ים(מחשבי לוח )טאבלט

 .של גוגל Google Play -של אפל ו App Storeדרך פלטפורמות הפצה כדוגמת 

( הוא תוכנה המציגה דפי אינטרנט ומאפשרת לעבור בין דפים Browserדפדפן )אנגלית:  דפדפן

 שונים )פעולת הדפדוף מכונה גלישה( ולעתים אף לתקשר עם תוכן הדפים. 

( הוא דף אינטרנט שהוקם במיוחד על מנת שיגיעו Landing pageדף נחיתה )באנגלית:  דף נחיתה

 סומים שונים כגון באנרים וקישורים.אליו )ינחתו אליו( מקישור של פר

תפקידו של דף הנחיתה הוא למקד את תשומת לבו של המבקר למסר ספציפי )מכירה או 

שכנוע( ולהניעו להמשך פעולה של השארת פרטים )רישום(, מכירה או שליחת דואר 

אלקטרוני. כך יגרום דף הנחיתה למבקר להרגיש שהוא הגיע בדיוק למוצר או השירות 

 חיפש. אותו

הדוח התקופתי 

 2014לשנת 

)מס'  2015במרץ  26פורסם ביום ש כפי 2014הדוח התקופתי של החברה לשנת 

 .(2015-01-063379אסמכתא: 

WhiteSmoke INC  ישראל טכנולוגיות וויטסמוק

 ע"ממתקדמות ב

 החברה

42.5%* 100% 100% 

 קיבו
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 Kibo -ו וויטסמוק ישראל טכנולוגיות מתקדמות בע"מ ,WhiteSmoke INCהחברה,  הקבוצה

Mobile-Tech Ltd )"קיבו"(. 

 .1999-התשנ"טחוק החברות,  חוק החברות

 .1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח חוק ניירות ערך

חיפוש 

 באינטרנט

בקופסת חיפוש אשר הנה למעשה שדה ויזואלי המוצג  י הקלדת שאילתותמתבצע ע"

כגון דפדפנים ואתרי אינטרנט. שאילתת החיפוש בדרך כלל מוגשת למנועי בתוכנות 

 מילות מפתח במאגרי המידע שברשותו.חיפוש באינטרנט, אשר מבצע את החיפוש על פי 

 .תהליך של הפקת הכנסות שמקורן בתנועת המשתמשים באתר/אפליקציה מסוימת מוניטיזציה

לי המאוחסן ברשת האינטרנט ו/או במערכות המחשב טמערכת המאתרת מידע דיגי מנוע חיפוש

השונות. המשתמש ממלא שאילתת חיפוש אשר נשלחת לשרת, אשר מפעיל אלוגריתמים 

 אשר מוצגות בסופו של התהליך בפני המשתמש. –לסינון התוצאות 

 יחיד המשתמש ברשת האינטרנט באמצעות מחשב אישי ו/או טלפון חכם. משתמש

קידום אתרים 

 SEOאו 

אוסף שיטות לשיפור מיקומו של אתר אינטרנט בתוצאות החיפוש של מנועי החיפוש 

 (.Search Engine Optimization)באנגלית: 

תהליך במהלכו רוכש מפעיל אתר האינטרנט שטחי או קישורי פרסום הגורמים  רכישת מדיה

קישורים לתעבורת רשת של גולשים לאתר, כדוגמת מודעות פרסום, שטחי פרסום, 

 ממומנים וכו'.

 .1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל תקנות הדוחות

B2B Business to Business -  .ארגונים פעילות רכישה ומכירה בין חברותמסחר בין חברות ,

 המתבצעת כולה ברשת האינטרנט. וגופים עסקיים אחרים

B2C Business to Consumer – מכירה בין החברה  ילותמסחר בין חברה לצרכנים. פע

 מכירתב מתבטאת B2Cלמשתמשים. בהקשר לדו"ח הזה ולפעילות החברה פעילות 

 .קצה למשתמשי החברה מוצרי

CPA Cost per Action –  עלות עבור פעולה. צורת תשלום המחייבת את המפרסם לשלם על

פעולה שמבצע המשתמש שעליה יסכימו הצדדים. לרוב מדובר בפעולות כגון ביצוע 

 מכירה, הורדת קובץ או מילוי טופס.

CPI Cost per Install –  עלות עבור התקנה. צורת תשלום המחייבת בעל התוכנה לשלם

 ין את התוכנה.למפרסם כאשר המשתמש התק

CPM Cost per Mille –  תשלום עבור חשיפות. צורת תשלום עבור חשיפה לפרסומות )בד"כ

 חשיפות(, ללא תלות בפעולה של המשתמש. 1,000

Kibo Themes תמונה אשר ניתן להעביר בין משתמשים שונים בטלפונים חכמים ומעוצבת כמדבקה 

PPI Pay Per Install – .תשלום בגין התקנה מוצלחת 

Retention של המשתמש באפליקציה ולמשך הזמן  השימוש לכמותהמובייל, הכוונה היא  בתחום
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 כמותוהבולטות הן  Retentionמספר שיטות לבדוק  קיימותבה היא נותרת על המכשיר. 

 חודשיים משתמשים וכמות( Daily Active Users – DAUמשתמשים יומיים )

(MAU –Active Users Monthly )2. 

Sticker תמונה אשר ניתן להעביר בין משתמשים שונים בטלפונים חכמים ומעוצבת כמדבקה 

Theme  או

 ערכת נושא

 האופן בו נראה ומעוצב מסך מסויים או מספר מסכים בטלפונים חכמים

Widget  המשתמש ידי על או, אוטומטית המשתנה מידע המציגרכיב בממשק משתמש גרפי 

 פעילותתחומי  .2

 ושדרוג הכתיבה בשפה האנגלית תיקוןהתוכנות תחום ( 1)תחומי פעילות:  בשלושה פועלת הקבוצה .2.1

  מוצרי המובייל הממותגים.( תחום 3) -ו; פרסום באינטרנטהשיווק ותחום ה( 2) ;"(התוכנות)להלן: "

 וחנתב, קבוצההדגל של התוכנת ", "WhiteSmoke Writer -כנת הכתיבה הו, ביניהן תהקבוצה תוכנות

הדקדוק והאיות, תוך כדי שיפור ניסוח הטקסט, שימוש באוצר מלים המעשיר את  טעויותאת  מתקנתו

 סגנון הכתיבה, וכן התאמת מבנה הטקסט לצרכי המשתמש. 

באתר האינטרנט  האנגלית בשפה הכתיבה וגתיקון ושדרה תוכנות תחוםבמוכרת את מוצריה  הקבוצה

 החברה ת ומוכרת את מוצריה באמצעות משווקים ומפיצים מורשים, דרך האינטרנט.משווקכן ו ,שלה

בנוסף החברה , והתקשרה במספר שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים אשר מוכרים רישיונות לתוכנותיה

וח תמפיצה את מוצריה באמצעות אפליקציה ייעודית למכשירי טלפון חכמים )סמארטפונים( וכן בוחנת פי

עת בעסקאות עם חברות וגופים מובילים להחברה מתקשרת מעת כמו כן,  אפליקציות נוספות. והפצה של

 .משתמשים של רב למספר כוללת כחבילה הטכנולוגיה אתבמסגרתן מספקת החברה  ,בעולם

 הןתוכנות ורכיבים נוספים וזאת בתקופת הדוח,  ,הפיצה הקבוצה באינטרנט והפרסום השיווק תחוםב

שינוי כתוצאה מ מערך המפיצים והמפרסמים שלה. באמצעותבאמצעות מערך המדיה הפנימי שלה והן 

ירידה משמעותית מהחברה בתקופת הדוח סבלה  , כמפורט בדיווחי החברה,CodeFuel3תנאי ההסכם עם 

 הפיקה החברה הכנסות זניחות מתחום  2015של שנת הרבעון הרביעי  במהלך .בתחום רווחיותבבהכנסות ו

סעיף ראו  CodeFuelבדבר השינויים בתנאי ההסכם עם לפרטים נוספים  נט.רהשיווק והפרסום באינט

( 2014-01-121677)מס' אסמכתא:  2014ביולי  27דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום להלן וכן  8.12.1

 2015בנובמבר  18אשר פורסם ביום  2015בדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון השלישי לשנת  5וסעיף 

על פי יצוין כי  .אשר האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה (2015-01-158193)מס' אסמכתא: 

 מנגנון)אשר מתבססות על  החברה הכנסות 2016 שנת של הראשון ברבעוןהנתונים המצויים בידי החברה, 

גדלו באופן מהותי  CodeFuel"ל עם הנ מההסכם (הסכםהקבוע ב( Revenues Share) הכנסות חלוקת

)אשר גם הוא  שביצעה החברה מדיה ששארעו בשוק הפרסום והשיווק באינטרנט ומרכמשינויים  כתוצאה

 מתבסס ברובו על מנגנון חלוקת הכנסות(. 

הכולל  חדש םבהסכ CodeFuelעם  החברה התקשרה, 2015הרבעון הרביעי של שנת  במהלך כי יצויןעוד 

לקבל הכנסות עתידיות אותן תפיק  צפויה(, במסגרתו היא Revenues Share) הכנסות חלוקתמנגנון 

                                                           
2 http://www.applift.com/blog/user-retention.html 

אשר  (CodeFuel( תחת השם Doing Business Asומקיימת עסקים ) ClientConnect Ltdאשר נקראת קונדואיט בע"מ )חלק מחברת  3 
 .2014במהלך ינואר  Perion Networks Ltdהתמזגה לתוך חברת 



8 

CodeFuel  התקשרה  2016כמו כן, בחודש פברואר  להלן(. 8.12.2ממשתמשי הקצה )לפרטים ראו סעיף

 מפיקההחברה  ,למועד הדוח .להלן( 8.12.3)לפרטים ראו סעיף  פעולהשיתוף  בהסכם 4אסקהחברה עם 

 היקף את להעריך ביכולתה אין זה ובשלב CodeFuel עם חתמה עליו החדש מההסכם זניחות הכנסות

 ."להנ מההסכמים שתנבענה ההכנסות

הכנסות החברה מתחום פעילות מכירות התוכנה ומתחום שירותי הפרסום בעניין  הערכות החברה

א לחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס 32מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף  ןהנוהשיווק באינטרנט, 

 בהתקשרויות אחרות שתבצע החברה על הערכות החברה נכון למועד דוח זה ועשוי להשתנות כתלות

 וכן מההסכמים הנ"ל. באינטרנט והפרסום השיווקעם לקוחות בתחומי  בעתיד

 מקלדת פיתחהאשר במסגרת פעילותה  קיבו באמצעות החברה פועלת תחום מוצרי המובייל הממותגיםב

 7ראו דיווחים מיידים שפרסמה החברה ביום  ופעילותה קיבו של ייסודה בדבר לפרטים. ממותגת חכמה

(. 2014-01-190326)אסמכתא:  2014 בנובמבר 9 וביום( 2014-01-153378)אסמכתא:  2014 בספטמבר

 .להלן 9מוצרי המובייל הממותגים ראה סעיף תחום פעילות  בדבר לפרטים

 חברה ועסקאות במניותיהההשקעות בהון  .3

 החברה של והנפרע המונפק המניות בהון איחוד .3.1

מונפק והנפרע ה ההון גובה האיחוד יחס האסיפה אישור מועד

של החברה לאחר ביצוע 

 איחוד ההון

 של הרשום ההון גובה

 איחוד ביצוע החברה לאחר

 ההון

28.6.2015 1:10 69,862,335 10,000,000,000 

של החברה  ההמיריםשל איחוד ההון על ניירות הערך  ולהשלכותנוספים בדבר מועד איחוד ההון  לפרטים

 2015 במאי 18 ביום שפורסם כפי החברה של המניות בעלי של כללית אסיפה זימון בדבר מיידי דוח ראו

-2015-01)מס' אסמכתא:  2015ביוני  17דיווחים מיידים מיום  וכן( 2015-01-021114: אסמכתא)מס' 

 .הפניהאשר האמור בהם נכלל בדוח זה על דרך ה (050904-01-2015 -ו 050784

 לציבור ערך ניירות הצעת .3.2

, באמצעות דוח הצעת "ח )ברוטו(ש אלפי 10,680 בגובה הון גיוס החברה השלימה 2015 בפברואר 24 ביום .3.2.1

מניות רגילות ללא ערך  60,000,000הנפקה לציבור של  במסגרת( 2015-01-037342)מס' אסמכתא:  מדף

 27 ביום החברה שפרסמה המדף תשקיף מכוח, מכרז על מחיר היחידהנקוב של החברה בדרך של 

 (.2014-01-181395)מס' אסמכתא:  2014 באוקטובר

, באמצעות דוח הצעת (ברוטו)אלפי ש"ח  5,208השלימה החברה גיוס הון בגובה  2015באוקטובר  27ביום  .3.2.2

מניות רגילות ללא ערך  2,800,000במסגרת הנפקה לציבור של  (2015-01-142491מס' אסמכתא: )מדף 

 27קוב של החברה בדרך של מכרז על מחיר היחידה, מכוח תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום נ

 (.2014-01-181395מס' אסמכתא: ) 2014באוקטובר 

 

 

                                                           
 4 APN, LLC  (Ask Partnership Network ,)של בת חברה IAC/INTERACTIVECORP  (ק"הנאדס בבורסת הנסחרת אמריקאית חברה 

 "(.אסק: "ולהלן לעיל) (ask.com המותג בעלת, היתר בין, והנה
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 עסקאות במניות החברה מחוץ לבורסה .3.3

מועד 

 העסקה
 מחיר למניה )אג'( /רוכשמוכר כמות ניירות ערך סוג העסקה

3.7.2014 

 רכישה מחוץ לבורסה

 

 **103 יריב גילת* 2,000,000

 ש.כ. Iקרן אוולושן  19,108,280 3.4.2015

 

157** 

29.4.2015 46,666,666 193** 

בריסטול קבוצת  13,600,000 7.5.2015

 השקעות

200** 

4.11.2015 667,700 186 

  .2014באוקטובר  28לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ביום  חדל* 

 לעיל.  3.1** המחיר למניה מותאם לאיחוד ההון שביצעה החברה כמפורט בסעיף 

 חלוקת דיבידנדים .4

ולאישור  (2014לדוח התקופתי לשנת  4של החברה )כמפורט בסעיף הדיבידנד חלוקת בהתאם למדיניות  

דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך כולל  2014באפריל  23החברה ביום חילקה , דירקטוריון החברה

( אשר 2014-01-028161)מס' אסמכתא:  2014במרץ  30לפרטים ראו דוח מיידי מיום  .ש"חאלפי  3,000של 

 מידע בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה. ה

  לחברה יתרת רווחים ראויים לחלוקה, כהגדרתם בחוק החברות. איןהדוח,  למועד
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 אחר מידע - שני חלק

 הקבוצהמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של  .5

 "ח(: ש)כל הנתונים האמורים הינם באלפי  2013-2015לשנים  החברהלהלן יובאו נתונים כספיים של 

 לדוח 3 סעיףראו  ,2014-2015הכספיים הנ"ל בין השנים  בנתוניםלפירוט והסבר על השינויים 

 .להלן 2015לשנת  החברה שלהדירקטוריון 

 הקבוצהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  .6

 השימוש באינטרנט .6.1

באופן ישיר מהיקפי הפעילות והשימוש באינטרנט, אשר הולכים  יםמושפע הקבוצהפעילותה של  מיתחו

בשנת ומי לתקשורת ולמסחר בסקטור העסקי והפרטי כאחד. י-וגדלים והופכים את האינטרנט לכלי יום

 2(, מתוכם 2000מיליון בשנת  800-מיליארד משתמשי אינטרנט פעילים )לעומת כ 3.2-כישנם  2015

 2015.5בשנת  %43-ל 2000בשנת  %6.5-וז חדירת האינטרנט עלה ממיליארד במדינות מתפתחות. אח

כחלק מתהליך הגלובליזציה וההתקדמות הטכנולוגית בעולם, הולך וגובר הצורך בכתיבה נכונה ומדויקת 

אצל חברות וארגונים כחלק מהעבודה הפנים ארגונית בתאגידים רב לאומיים, והן  הן ,בשפה האנגלית

 וחותיהם הפזורים בעולם כולו.ביחסים שבין חברות ללק

 

                                                           
 ICT Facts and Figures5The World in 201 :: מקור 5 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  2015  2014  2013 
 מבוקר  
 "ח ש אלפי  

       
 74,740  58,426  12,886   הכנסות

       
       הוצאות:

       
 1,333  1,033  139,1  עלות המכירות 

 4,737  3,565  037  ופיתוח מחקר הוצאות
 55,517  45,229  7,660  ורכישת מדיה שיווק, מכירה הוצאות

 6,349  4,432  3,823  תכלליווהוצאות הנהלה 
 -  182  -  הוצאות אחרות

       
  352,13  54,441  67,936 
       

 6,804  3,985  (466)  תפעולי)הפסד(  רווח
       

 474  -  -  הוצאות בגין עסקת מיזוג
       

 1,103  5  1  מימון הכנסות
 (48)  (42)  (54)  מימון הוצאות

 -  (1,166)  (568,10)  חלק החברה בהפסדי חברה כלולה, נטו
       

 7,385  2,782  (078,11)   ההכנסה על מסים לפני)הפסד( רווח 
 235  355  (191)  )הטבת מס( ההכנסה על מסים

       
 150,7  2,427  (887,10)  נקי)הפסד( רווח 
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 התפתחות השיווק והפרסום באינטרנט .6.2

עם התפתחות האינטרנט והשימוש בו, הופך האינטרנט באופן טבעי לפלטפורמה מובילה לפרסום ושיווק. 

 שלהיתרונות בשימוש באינטרנט כמדיום לפרסום הינם רבים ומגוונים. חלק מהיתרונות המובהקים 

חשיפה רחבה בכל רחבי העולם, יכולת פילוח ממוקד של קהלי יעד,  אפשרותהפרסום באינטרנט הינם 

 אפקטיביות הפרסום ומהירות. יכולת מדידת 

לנוכח המידע הרב, קיימים ברשת האינטרנט מנועי חיפוש הפועלים לאיתור מידע לצורכי המשתמש. מנוע 

 ו'.וכ Bing ,Yahoo קיימים מנועי חיפוש אחרים כגון ,ובנוסף לו Google החיפוש הפופולארי ביותר הינו

-כהינו  2016מתוך מנועי החיפוש הקיימים במחשבים אישיים בעולם בינואר  Google נתח השוק של

 , נתח השוק של2016בינואר  1-בארה"ב, נכון ל .%15.826 -אשר אחריו בינג עם נתח השוק של כ, כ%65.44

Google  ונתח השוק של בינג הוא %63.8-הוא כימים במחשבים אישיים מתוך מנועי החיפוש הקי 

למיטב ידיעת החברה ולמועד הדוח, שוק החיפוש באינטרנט מוערך בעשרות מיליארדי דולר  . %21.37

 .8דולרמיליארד  20-ארה"ב, כאשר בתחומי ארה"ב בלבד, מוערך שוק זה למעלה מ

 9מוביילהתפתחות ה .6.3

( לעומת פחות 97%מנויי טלפון סלולריים בעולם )אחוז חדירה של  מיליארד 7-למעלה מישנם  2015בשנת 

החברה להלן.  9 המובייל ראה סעיףתחום אודות התפתחות נוספים לפרטים . 2000ממיליארד בשנת 

השיקה החברה  2015במהלך שנת בנוסף,  .מובייל בעיקר באמצעות החברה הכלולה קיבופועלת בתחום ה

מחדש את אפליקציות המובייל שלה, אשר מאפשרות שיפור הכתיבה בשפה האנגלית ומתבססות על 

 הטכנולוגיה שפיתחה החברה.

 

 

 

                                                           
share.aspx?qprid=4&qpcustomd=0-market-engine-http://www.netmarketshare.com/search 6 

Rankings-SearchEngine-Desktop-US-2016-January-Releases-Rankings/comScore-http://www.comscore.com/Insights/Market 7 

us/-the-in-engines-chsear-of-http://www.statista.com/statistics/293641/revenue 8 

 ICT Facts and Figures5The World in 201 :: מקור 9 



12 

 פעילות תחומי לפי קבוצהה עסקי תיאור - שלישי חלק

 הפעילות  מימידע כללי על תחו .7

פיתחה שטכנולוגיות על  , בין היתר,מבוססים אשר ,תחומי פעילותבשלושה  תהקבוצה פועל ,כאמור

 . ועודנה מפתחת בוצהקה

הפעילות תחום ו, באנגלית הכתיבהושדרוג  תיקון תוכנות מכירתהכנסות מ -תחום הפעילות הראשון 

 מאפיינים כלכליים דומים משיקים בעלי פעילותתחומי הינם  ,באינטרנט ופרסום משיווקהכנסות  - השני

הנהלת החברה מפרידה בין שני סוגי ההכנסות הנ"ל, הן לצורכי מדידה והערכת  .השלובים זה בזה

 –ביצועים והן לצורכי דיווח, אך אינה מפרידה את ההוצאות הנגרמות לקבוצה בייצור ההכנסות הנ"ל 

ים זה בזה, לכן ההוצאות אינן ניתנות להפרדה בצורה אשר מאחר וכאמור לעיל, סוגי ההכנסות הנ"ל שלוב

ובמסגרת התיאור לאור זאת,  תשרת את הקבוצה ותאפשר להנהלה למדוד ולהעריך ביצועי הקבוצה.

כאשר במקומות הרלוונטיים  ,מקשה אחתכהאמורים תתאר את תחומי הפעילות  החברההמפורט להלן, 

למאפיינים הייחודים של איזה מתחומי מתאימה ו התייחסות תינתן תוספת ו/א ,לכךובסעיפים הנדרשים 

  .עבור פעילות הקבוצההינם מהותיים ומי ממאפיינים אלה ככל  ,הפעילות

 םבהסכ CodeFuelעם  החברה התקשרה, 2015הרבעון הרביעי של שנת  במהלךלעיל,  2.1כמפורט בסעיף 

ממשתמשי הקצה )לפרטים  CodeFuelעתידיות אותן תפיק לקבל הכנסות  צפויה, במסגרתו היא חדש

 שיתוף פעולה בהסכם אסקהתקשרה החברה עם  2016להלן(. כמו כן, בחודש פברואר  8.12.2ראו סעיף 

 ליום החברהשל  הכספיים לדוחות 17 -ו 1 באורים ראונוספים  לפרטים .להלן( 8.12.3)לפרטים ראו סעיף 

 .2015בדצמבר  31

הקבוצה פועלת בתחום זה . תחום מוצרי המובייל הממותגיםהחלה החברה לפעול ב 2013במהלך שנת 

 עםהחברה במסגרת מיזם משותף בו התקשרה  כלולה של החברה אשר הוקמהבאמצעות קיבו, חברה 

אפליי"(, בפיתוח, הפצה ושיווק של אפליקציות "חברת אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ )

שונים של מועדוני ספורט  בלוגואים הממותגת, בשפות שונות, וטאבלט סמארטפוןמקלדת למכשירי 

 .נוספים החלה קיבו לפתח מוצרי מובייל ממותגים 2015ך שנת במהל .ומותגים בינלאומיים

 באינטרנט ופרסום שיווקתחום וושדרוג הכתיבה באנגלית  תיקוןתוכנות  תחום .8

 הפעילות תחום על כללי מידע

 :כאמורהפעילות  מיהנובעות מתחו הקבוצה הכנסות

 קווי 10מספר ומשווקת תמפתח הקבוצה - באנגלית הכתיבהושדרוג  תיקוןה תוכנות תחוםהכנסות מ

-ו/או הWhiteSmoke Writer -כ הידועים כתיבה וסגנונות איות, דקדוק של תיקון תוכנת שכוללים מוצר

WhiteSmoke Anywhere לחברה מספר ערוצי מכירה עיקריים:, תחום זהב. שונים עיסוק לתחומי 

o  :לצרכן הסופי אתר החברה אשר מוכר במספר מטבעות ואמצעי תשלום ישירותחנות מקוונת 

(B2C). 

o מכירת חבילת רשיונות לארגונים ועסקים ארגונים ומשרדים שונים: חברות, מכירות ישירות ל

לרוב, מדובר בחבילת רשיונות תוכנה רגילים אשר נמכרים בכמות גדולה יותר  .(B2B) לשימוש עצמי

הנ"ל. מעת לעת, מתקשרת החברה בעסקה עם ארגון או חברה  B2C-)פר עסקה( לעומת מכירות ה

                                                           
 .להלן זה דוחל 8.2 סעיף ראו הקבוצה ושירותי מוצרי לפירוט10 
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אשר במסגרתו מעניקה היא זכות שימוש בטכנולוגיות שפיתחה ולעתים אף משקיעה החברה שעות 

על מנת להתאים את הטכנולוגיה והמוצר  –פיתוח )בהיקף שאינו מהותי( לפרויקט הספציפי 

 בזמן ו/או בכמות שימושים. לדרישות הלקוח. הסכמים מסוג זה מוגבלים, בד"כ,

o החברה קשורה עם מספר מפיצים וחנויות מקוונות בהסכמי  :ומפיצים משווקים באמצעות מכירות

 הפצה. המפיצים מקבלים עמלות על פי היקפי הפעילות ומוכרים את הרשיונות למשתמשי הקצה.

 אין לקוחות מהותיים בתחום פעילות זה. לקבוצה, דוחנכון למועד ה

 באינטרנט ופרסום השיווק תחוםב פעולה משיתופי הנובעות הכנסות

הכנסות אשר מקורן במנגנוני חלוקת הכנסות אשר שייכים  כוללת זה בתחום הפעילות, דוחה למועד נכון

. ההכנסות כאמור( CodeFuel)בעיקר שיתוף הפעולה עם  חתמה החברה בעברעליהם להסכמים שונים 

התקינו מוצרים, לאחר שהנ"ל נובעות מחיפושים אשר מבצעים משתמשי הקצה במנוע חיפוש מסוים 

 תוכנות ו/או רכיבים אשר קשורים ו/או היו קשורים לחברה בשנים הקודמות. 

 הכנסות 2016 שנת של הראשון ברבעון, החברה בידי המצויים הנתונים פי על, לעיל 2.1כאמור בסעיף 

שיתוף הפעולה  בהסכם הקבוע( Revenues Share) הכנסות חלוקת מנגנון על מתבססות אשר) החברה

 בשוק שארעו משינויים כתוצאה מהותי באופן גדלו להלן( 8.12.1ראו סעיף  – CodeFuel עם של החברה

 הכנסות מפיקה, למועד הדוח החברה בנוסף .שביצעה החברה מדיה ומרכש באינטרנט והשיווק הפרסום

 (.להלן 8.12.2 סעיף ראו) 2015בחודש דצמבר  CodeFuel עם שנחתם החדש מההסכם זניחות

 3 -מ באחת למעשה מתחיל התהליך: הפעילות תחום במסגרת ההכנסות הפקת תהליך פירוט להלן

 של( אורגנית) ישירה מתנועה כתוצאה( 1: הקבוצה של הנחיתה בדף מסתיימות אשר הבאות הדרכים

 מזכיר הוא בו, הקצה משתמש מבצע אשר באינטרנט מחיפוש כתוצאה( 2; הקבוצה באתר הקצה משתמש

 תנועה( 3'(; וכו Google ,Bing חיפוש מנוע באמצעות) בהן מתאפיינים החברה מוצרי אשר מפתח מילות

 הוא יכול בו הנחיתה לעמוד המשתמש את מובילות ל"הנ הדרכים 3. השונים ההפצה משותפי המגיעה

 לתוכנת רישיון רכישת על להחליט או מוגבלת לתקופה החברה תוכנות של הניסיון גרסת את להתקין

תוסף  ,ללא תשלום ,מקבל הצעה להתקיןהוא גרסה לרכוש,  וללא קשר להחלטת המשתמש איז. הקבוצה

"(Extension )( לדפדפן אשר משנה את עמוד הנחיתה של המשתמש )באישורו המלא ובאופן פוזיטיבי"

 -למעשה גישה לטכנולוגיות החברה בתחום תיקון התחביר והדקדוק בשפה האנגלית. ה ומעניק לו

Extension ( באישורו המלא  שובהנ"ל גם משנה את מנוע החיפוש בו מבצע שימוש משתמש הקצה

בעלת מנוע עם  (CodeFuel -ובאופן פוזיטיבי( בהתאם להסכמים של השותפות של החברה )אסק ו

הכנסות מחיפושים שמבצע משתמש הקצה וחולקת את  המפיק אשר לדוגמה( Bing או  Google)  החיפוש

( והאחרונות חולקות את CodeFuelההכנסות הנ"ל עם השותפות של החברה עמן יש לה הסכם )אסק או 

 Revenuesבהסכם ביניהן )" נקבעההכנסות עם החברה בהתאם למנגנון חלוקת ההכנסות אשר 

Shareועד הדוח ההכנסות שהופקו ממנגנוני ה"(. יובהר כי נכון למ- Revenues Share  אשר הנם חלק

בנוסף, מפיקה החברה הכנסות . ותזניח ן, הנCodeFuel-מהסכמי שיתוף הפעולה של החברה עם אסק ו

במסגרת תחום הפעילות כתוצאה מחיפושים שבמבצעים משתמשים אשר מופנים ע"י החברה )באמצעות 

 עמן עובדות השותפות שלה.  קבלני משנה( למנועי חיפוש

 הפרסום שירותי ומתחום התוכנה מכירות פעילות מתחום החברה הכנסות בעניין החברה הערכות

 מבוסס זה מידע. ערך ניירות לחוק א32 בסעיף כמשמעותו עתיד פני צופה מידע הנן, באינטרנט והשיווק
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 החברה שתבצע אחרות בהתקשרויות כתלות להשתנות ועשוי זה דוח למועד נכון החברה הערכות על

 .ל"הנ מההסכמים וכן באינטרנט והפרסום השיווק בתחומי לקוחות עם בעתיד

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו .8.1

 ושדרוג הכתיבה באנגלית תיקוןתוכנות  תחום

מחד, . כתיבה וסגנונות איות תחביר, ,דקדוק של תיקון בתחום פתרונות למשתמש מציעים הקבוצה מוצרי

מחשבים אך גם  על גבי)בעיקר לשימוש  מוכרת את תוכנותיה לתיקון ושדרוג הכתיבה באנגלית קבוצהה

, כך שהרוכש מקבל פתרון מקיף וכולל לשם שיפור יכולותיו בשפה למגוון מכשירי טלפון חכמים(

 טינטרנה לגולשים באתר האקבוצמאפשרת ה, האנגלית. על מנת להגדיל הכנסותיה ממכירת התוכנות

 ן, יעמדו על יתרונותיההקבוצהשלה להוריד תוכנת ניסיון חינמית וזאת על מנת שיתנסו בתוכנות 

 קבוצההמרובים אל מול הפתרונות האחרים הקיימים בשוק, וירכשו, בשלב מאוחר יותר, את תוכנות ה

 8.7 סעיף ראו קבוצהתחומי פעילות הל הדומים פעילות מיבתחו הפועלות חברות אודות לפרטיםבמלואן. 

 .להלן

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .8.1.1

בין השאר, לדינים הכלליים המתייחסים להגנת הפרטיות,  ,פופהבתחום הפעילות כ הקבוצהפעילות 

לדין הכללי המתייחס וזכויות יוצרים, קניין רוחני, לשון הרע, חופש הביטוי ודיני העונשין מאגרי מידע, 

בפסיקה ובחקיקה בישראל, מגמה של הקשחת הרגולציה בשנים האחרונות ניכרת  .למסחר באינטרנט

אשר עשויה להשפיע בעקיפין על תחום פעילות הפרסום  משים באינטרנטביחס לשמירה על פרטיות המשת

  להלן. 15לפרטים בדבר מדיניות בעלות מנועי החיפוש ראו סעיף  והשיווק באינטרנט.

 לתחום הפעילותשינויים מהותיים הצפויים בשווקים העיקריים ביחס  .8.1.2

 להתרחשהתרחשו בשנים האחרונות ושצפויים  אשרסביבת העבודה ב השינוייםההתפתחות הטכנולוגית ו

ומאידך, לגרום לכניסת  הקבוצהלהגדיל את הצורך בטכנולוגיה ובמוצרי מחד, בשנים הקרובות, צפויים 

. על גורמים אלה נמנים הגורמים גידול וצמיחת המתחרים המרכזיים הקיימיםמתחרים לתחום ולהמשך 

 והמגמות הבאות: 

הפך את רשת האינטרנט אשר  , וברשתות החברתיות בפרט,האינטרנט שימוש ברשתבהגידול המשמעותי  .8.1.2.1

השימוש בשפה  .לביצוע פעילות מסחרית ושיווקיתוכלי מסחרי לקבלת מידע ללמערכת מידע אדירה ו

הצורך שגדל ומהווה את הבסיס יחד עם השפה האנגלית,  -העיקרית בה משתמשים בפלטפורמה זו 

ליצירת קשר גלובאלי חברתי, מגביר את הצורך של משתמשים בכל העולם לשפר את כתיבתם בשפה 

 האנגלית.

מים של טקסטים לנתח קורפוסים עצו מאפשרות ,המלאכותית והבינהההתפתחות הטכנולוגית במחשוב  .8.1.2.2

 .בהתאם כנותות ולפתח ולשפר, אליתכדי לאפיין ולפלח שגיאות כתיבה בצורה אופטימב

 רק לא המשמש כלי תוכנות החברה מהוות .ויותר אנשים ברחבי העולם לומדים אנגלית כשפה שניה יותר .8.1.2.3

 את לשפר למשתמשים המסייע, אנגלית ללימוד עזר ככלי גם אלא, באנגלית טקסטים של שוטף לתיקון

 .שגיאה כל על מפורטים הסברים באמצעות שלהם האנגלית רמת

מאפשרים ה (,Smartphonesלרבות טאבלטים וטלפונים חכמים ) ,סלולר הניידיםההשתכללות מכשירי  .8.1.2.4

הובילה להתפתחות מוצרי תוכן . השתכללות זו למשתמשים מגוון רחב של שימושים אינטרנטיים

באמצעות מכשירים למכשירים אלו אשר מגדילים באופן משמעותי את הגלישה באינטרנט  המכוונים
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צפויה להמשך  אשר ,מגמה של גלישה מרובה יותר בפלטפורמות ניידות . בשנים האחרונות, ישנהיםנייד

 גם בשנים הקרובות.

הודיעה החברה על השקת אפליקציית וויטסמוק לטלפונים חכמים עבור מערכת  2015באוגוסט  10ביום  .8.1.3

Android ( ( אשר המידע 2015-01-093207)מס' אסמכתא:  2015באוגוסט  10לפרטים ראו דוח מיידי מיום

 .iOS-כיום זמינה אפליקציית וויטסמוק גם במערכת ה .(בו נכלל בדוח זה על ההפניה

 הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם חסמי .8.1.4

 לתחום הפעילות הינםהעיקריים חסמי הכניסה 

, למיטב ידיעת להן CodeFuel -אסק והסכמי שיתוף פעולה עם  לקבוצה - הסכמים עם שותפים .א

)גוגל, בינג,  בתחום השיווק וההפצה באינטרנט הסכמים עם בעלות מנועי החיפוש הגדולים החברה,

 .הפעילות בתחום לפעול מנת על הכרחיים זה מסוג הסכמים  11.(יאהו ואחרות

 - NLP (Natural Language Processing) טכנולוגייתמבוססים על  הקבוצה מוצריחלק מ -טכנולוגיה  .ב

של הקבוצה מבוסס על  הטקסט ניתוחתחום של בינה מלאכותית. מנוע -תת - תעיבוד שפה טבעי

אלגוריתמים ייחודיים המסוגלים לנתח את מבנה המשפטים בטקסט ולאתר שגיאות איות, תחביר 

 וסגנון.

 מתחום הפעילות הינםהעיקריים חסמי היציאה 

 לחברה אין חסמי יציאה משמעותיים מתחום הפעילות. 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .8.1.5

 ניתן להצביע על מספר גורמים שהינם קריטיים להצלחתה, שיפורטו להלן: הקבוצהלותה של בפעי

 יהוי מגמות התפתחות השימושים באינטרנטז

ובשיעור  דרמטית באחוז המשתמשים באינטרנט בכל העולםהעלייה של החברה לנצל את ה היכולת

ולזהות את המגמות הבאות , LinkedIn -ו Facebook ,Twitterלרשתות חברתיות, כגון:  ההצטרפות

ומגדילה את  הקבוצהמוצרי וההפצה של שיווק מנגנוני האת  תשרתבתחום, כמו שוק המובייל למשל, מ

 .שיעור המשתמשים בהם

 (Trafficמקסום רכש המדיה ותעבורת רשת )

רוכשת  ,2015למועד הדוח, וביחס להיקף רכישת המדיה שביצעה הקבוצה עד לרבעון השלישי לשנת 

אופטימיזציה מוצלחת של רכש  .ממספר מקורות מובילים בשווקי היעדבהיקפים זניחים מדיה  הקבוצה

, בין , המתאפשרתהקבוצהלעלויות רכישת משתמש נמוכות ביחס לקטגוריות השוק של ביאה ממדיה 

לצד רכישת המדיה,  עם גופים דומיננטיים בתחום. הקבוצהבזכות קשרים אסטרטגיים שרקמה  היתר,

אמצעי שיווק נוספים ברשת ומחוצה לה אשר יחדיו מאפשרים שימור עלויות משתמש  הקבוצהמפעילה 

לבין תעבורת  הקבוצהנמוכות ומקסום המודל העסקי. המפגש בין המנועים הטכנולוגיים שפיתחה 

עבורת הרשת הגולשים ברשת, המתקבלת כתוצאה מטכניקת הרכש האמורה, מאפשרת שליטה וניתוב ת

מאפשרת לה לנתב קהלים, לזהות ולענות על דרישות שוק  הקבוצההנכנסת. יכולת שליטה זו של 

 לית במחירים נמוכים באופן יחסי.אנקודתיות וגיאוגרפיות ולשמור על רמת התאמה אופטימ

 קבוצההוספת ערך ללקוח וייחוד מוצרי ה

                                                           
 .להלן 8.12 -ו 8.5פים סעי ראו באינטרנט והפרסום השיווק בתחום החברה לקוחות עם הפעולה שיתופי אודות נוספים לפרטים 11 
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מוצעות במרבית התוכנות  שאינן, ייחודיות תכונותהמשתמש  מקבל, הקבוצהבתוכנות הכתיבה של 

באנגלית נכונה ומדויקת, הן מאפשרים למשתמש לכתוב ולנסח מסמך  אלוהמקבילות אצל המתחרים, ו

מבחינת הניסוח והן מבחינה תחבירית, תוך שיפור ושדרוג ניסוח הטקסט, הדקדוק, האיות, הפיסוק, 

ובהתאם לצרכי  בנה הטקסט למסמך הנכתבהעשרת אוצר המלים בטקסט, והתאמת סגנון הכתיבה ומ

על  הקבוצהלמשתמשים להעדיף את תוכנות הכתיבה של  יםהמשתמש. יכולות ואפיונים אלו כאמור, גורמ

מקנה הסמארטפון של החברה, בנוסף, אפליקציית  של מתחרים ולרכוש דווקא אותן. תוכנותפני ה

על ידם במכשירי סמארטפון  סט הנכתבלמשתמשים, בין היתר, אפשרות לשיפור ושדרוג ניתוח הטק

 אלמנט אשר אינו מוצע במרבית האפליקציות המקבילות אצל מתחרי החברה. -וטאבלט 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .8.1.6

על ידי מתחריה באינטרנט כיום  המוצעים, באנגלית בתחומי פעילותה הקבוצהלמוצרי תחליפים ל

 .להלן 8.7.4 סעיףראו  ,העיקריים

 מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו .8.1.7

 .להלן 8.7 סעיף ופעילות ראההתחרות בתחום מבנה לתיאור 

 מוצרים ושירותים .8.2

 רקע .8.2.1

 ידי על השנים במהלך פותחו אשר, מתקדמות טכנולוגיות על מושתתים, ככולם רובם, הקבוצה מוצרי

 הטכנולוגיות יצירת לשם, ופיתוח מחקר שעות אלפי השקיעה הקבוצה, היום ועד היווסדה מאז. הקבוצה

 8.2.2.4כמפורט בסעיף . חדשניים כלים באמצעות מובהק תחרותי יתרון להציג מנת על וכן, לה הייחודיות

 טכנולוגיה -NLP (Natural Language Processing ) טכנולוגייתעל  מבוססים ההקבוצ מוצרי, להלן

 רשת על מושתתים השירותיםש היותתחום של בינה מלאכותית. -תת -המאפשרת עיבוד שפה טבעית 

 בשפה ומדויקת נכונה בצורה לכתוב היכולת כי מאמינה החברה .גלובלית היא זמינותם, האינטרנט

 גם וארגונים מוסדות, חברות, פרטיים אנשים עבור רב ערך ובעלת ויותר יותר חשובה הופכת, האנגלית

, בתחומה המובילותמ אחת הינה הקבוצה, הדוח למועד נכוןלהערכת החברה,  .העולם רחבי בכל יחד

 שירותים של רחבה וקשת זמינים פתרונות ומציעהבאנגלית,  הכתיבהושדרוג  לתיקון תוכנות המספקת

 .שלה התוכנות באמצעות

שפה האנגלית ו/או המבקשים לשפר כל המשתמשים בעולם אשר כותבים בעבור מיועדים  קבוצהה מוצרי

 את כתיבתם בשפה האנגלית. 

להעריך  קשה ,(להלן 8.7.4סעיף  ו)רא הקבוצהמאחר וישנם מספר מוצרים תחליפיים/משלימים למוצרי 

 מהם המגמות בתחום מכירת התוכנות.

, באמצעות מחלקת המדיה למשתמשי קצה במסגרת תחום השיווק והפרסום באינטרנט, החברה מפיצה

 פיבמיוחד כחלק משיתו ואשר פותח יםיעודי יםמוצרהפנימית ובאמצעות רשת מפיצים ומפרסמים שונים 

אסק ועם  2015במסגרת ההסכם החדש שנחתם עמה במהלך דצמבר  CodeFuelהפעולה של החברה עם 

, 2015. יצוין כי בשנים הקודמות ועד )כולל( הרבעון השלישי של שנת להלן( 8.12.3 -ו 8.12.2 )ראו סעיפים

שלהם היקף ההפצה  למועד הדוח אשר י חברות שונותל ידתוכנות שונות אשר פותחו עהפיצה החברה 

 .יםזניחהנם )וההכנסות שנובעות ממנה( 

 הוצקבפירוט המוצרים והשירותים העיקריים של ה .8.2.2
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הקבוצה מאמינה כי שיווק נכון והפצת מוצריה ברשת האינטרנט, מספקים לה נוכחות רחבה בכל העולם 

כמו גם נגישות מיידית לשוק הבינלאומי. חלק מהכנסות הקבוצה הינן באמצעות מתן הרשאות 

, בין אם ישירות מאתר האינטרנט של הקבוצה או דרך WhiteSmoke Writer -למשתמשים בתוכנת ה

תשעת  מהכנסות הקבוצה במהלךכמו כן, חלק מהותי משתפת פעולה. מפיצים שונים עימם הקבוצה 

ורכיבים אותם מפיצה  תוכנותנבע כתוצאה מהתקנות מוצלחות של  2015 החודשים הראשונים של שנת

וכן  המשתמשים השונים על ידי, (גרסה החינמית כאמורלתוכנת החברה ב הבין היתר כמוצר נלוו)החברה 

 כתוצאה מהפניית משתמשים למנועי חיפוש עמם לשותפות החברה קיים הסכם שיתוף פעולה מתאים

  הלן(.ל 8.5, ראו סעיף CodeFuel-)ההכנסות התקבלו, ברובן, מ

כחלק מההסכם החדש אשר נחתם הן  ,CodeFuelהפעולה עם שיתוף החברה משקיעה מאמצים בפיתוח 

והן כחלק מההסכם הישן. בנוסף, משקיעה החברה מאמצים בפיתוח שיתוף  2015עמה במהלך דצמבר 

 .להלן( 8.12.3 -ו 8.12.2סעיפים  )ראו אסקעם הפעולה 

, הקבוצה י"ע פותחה התוכנה .הקבוצה שלהעיקרי  הדגל מוצר הינה – WhiteSmoke Writer -תוכנת ה .8.2.2.1

, דקדוק בדיקות כמו רבים ומאפיינים רכיבים בתוכו והכולל, באנגלית לכתוב בו למשתמש המסייע ככלי

-ספטמבר החודשים לקראת, שנה בכל כמעט .יחד גם הטקסט של וסגנון מבנה, תחביר, ניקוד, איות

 .החברה של הדגל תוכנת של חדשות גרסאות החברה משיקהאוקטובר, 

 

משלים למוצר הדגל של הקבוצה, ומהווה ממשק הינה מוצר  – WhiteSmoke Anywhere –תוכנת ה  .8.2.2.2

זמין ונוח לשימוש בפתרונות תיקון האנגלית של הקבוצה ללא צורך בהתקנה. המוצר מאפשר למשתמשים 

וצר משמש המבסביבות עבודה ארגוניות שלא מתירות להתקין תוכנות, להשתמש בפתרונות הקבוצה. 

את מוצרי החברה לפני קנייה, מאחר ואין צורך  פתרון הבסיסי המוצע ללקוחות המעוניינים לבדוקכ

  בהתקנתו והכניסה הראשונית מיידית ונוחה לשימוש.

 



18 

            

הינה אפליקציה לטלפונים ניידים  – WhiteSmoke Writing Assistant –אפליקצית המובייל  .8.2.2.3

ברבעון  , אשר הושקהiOS Appleאו  Google Androidוטאבלטים המריצים מערכת הפעלה מסוג 

. האפליקציה זמינה בגרסה חינמית הנתמכת בפרסומות ומוגבלת בתכונות, ובגרסה 2015השלישי של שנת 

 בתשלום אשר מאפשרת ללקוח להשתמש במערכות הדקדוק והתרגום של החברה.

 

 

  NLPבטכנולוגיית שימוש .8.2.2.4

 טכנולוגיה - NLP ((Natural Language Processing טכנולוגיית על מושתתות הקבוצה תוכנות

 אלגוריתמיםמבוססת על  כנהוהתבינה מלאכותית.  שלתחום -תת - טבעית שפה עיבוד המאפשרת
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 האיות מנוע. וניסוח פיסוקולאתר שגיאות איות, תחביר,  הטקסט את לנתח המסוגלים ייחודיים

 ליםימ לגלות כדי חוקיות-מבוססי באלגוריתמים משתמש WhiteSmoke Writer -תוכנת  של והדקדוק

 מאפשרים, החוקיות-מבוססי האלגוריתמים. מתאימה או נאותה בלתי בצורה שכתובים משפטים וקטעי

 בניגוד זאת כל. שגיאותטווח רחב מאד של  לכסות ובכך, בעייתיים רצפים של רחב מגוון לאתר לקבוצה

 ספציפיות מילים ומחליפים נתונים-במסדי משתמשים אשר, האחרים והדקדוק האיות בודקי למרבית

 במהירות יכולים כלל ניסיון ללא או מועט ניסיון בעלי שמשתמשים הוא הבולט היתרון. באלטרנטיבות

 נשלח המשתמש שטקסט פעם בכל. האנגלית בשפה המסמכים את ולשפר לתרגם, לערוך, לכתוב להתחיל

 לשרתי ישירות הטקסט את מקבלת הקבוצה, WhiteSmoke Writer באמצעות בדיקה או/ו לתיקון

 משימוש כתוצאה. הלקוח למחשב מיידית תגובה חזרה ושולחים, הטקסט את המעבדים, החברה

 וכך, עצמו הכתיבה בתהליך עובד האנושי המוח בה הדרך אתהתוכנה , "לומדת" NLP -ה בטכנולוגיית

. בה המשתמשים כתיבת של והבהירות הנוסח, הסגנון את גם ומשפרת, דקדוקיים תיקונים מספקת

, משתמשים של טקסטים יותר שנצברים וככל, הזמן כל מתפתחת הקבוצה של הטכנולוגיההעת,  באותה

 התרגום רכיב ,WhiteSmoke Translator -ה רכיב. שגיאות סוגי יותר ולתקן לאפיין יודעת היא כך

 את מאמנת הקבוצה כאשר, 12SMT בטכנולוגיית שימוש עושה, WhiteSmoke Writer המובנה בתוך

  .ביותר והטבעיים המדויקים התרגומים את להשיג בכדי שונות בשפות טקסטים מיליוני על התרגום מנוע

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .8.3

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה   

 
 2015  2014  2013 

 
 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

 :ממכירות הכנסות
         

 תוכנה מוצרי
 53% 6,830  13% 7,368  11% 8,322 

 באינטרנט ושיווק פרסום שירותי
 47% 6,056  87% 51,058  89% 66,418 

          

   12,886   58,426   74,740 

 .התוכנה מכירות פעילותמשמעותיים בהכנסותיה מתחום  שינויים צופה אינה החברה

ירידה משיכה מגמת ההבתחום שירותי הפרסום והשיווק באינטרנט בהמשך לדיווחי החברה, 

 2.1סעיפים ראו ) CodeFuel -ההסכם בין החברה לתנאי  מעדכוןכתוצאה  בהכנסות החברההמשמעותית 

 הראשון ברבעוןעל פי הנתונים המצויים בידי החברה, לעיל,  2.1יצוין כי כאמור בסעיף לעיל(.  8.12.1 -ו

הקבוע ( Revenues Share) הכנסות חלוקת מנגנון)אשר מתבססות על  החברה הכנסות 2016 שנת של

משינויים שארעו בשוק הפרסום והשיווק באינטרנט  כתוצאהגדלו באופן מהותי  (CodeFuelעם  הסכםב

אינה יכולה להעריך את הכנסותיה הצפויות מהסכם ברה החלמועד הדוח .שביצעה החברהומרכש מדיה 

 .עם אסק ומההסכם CodeFuelעם החדש שיתוף הפעולה 

שירותי הפרסום ומתחום  הכנסות החברה מתחום פעילות מכירות התוכנהבעניין  הערכות החברה

זה מבוסס  א לחוק ניירות ערך. מידע32מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף  ןהנ, והשיווק באינטרנט

 על הערכות החברה נכון למועד דוח זה ועשוי להשתנות כתלות בהתקשרויות אחרות שתבצע החברה

                                                           
 12 Statistical Machine Translaion –SMT  
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 CodeFuelעם  החדשהכדוגמת ההתקשרות  באינטרנט והפרסום השיווקעם לקוחות בתחומי  בעתיד

 להלן. 8.12.3 -ו 8.12.2כמפורט בסעיפים  אסקוההתקשרות עם 

 מוצרים חדשים .8.4

 WhiteSmoke Writer "(WhiteSmoke -תוכנת של חדשה גרסה הקבוצה השיקה, 2015נובמבר  במהלך .8.4.1

Writer Expert )"הינה, האנגלית ושדרוג התיקון תכנועל יכולת הלקוחות להשתמש בת המקל אשר 

על ידי  כיום המוצע מזה יותר אף רחב טעויות כיסוי טווח מציעה וכן, בה למשתמשים יותר ידידותית

בה ספרותית, וגם ספריית סרטוני הדרכה לגרסה החדשה הוכנסה מערכת לבדיקת גניהנוכחית.  הגרסה

 לעיל. 8.2.2.1נוספים ראו סעיף  לפרטיםבנושאי דקדוק אנגלית. 

השיקה אפליקציה למכשירים ניידים המריצים מערכות  החברה, 2015הרבעון השלישי לשנת  במהלך .8.4.2

. מוצר זה מאפשר לחברה להציע חבילת תוכנות מלאה ללקוח, כך יוכל iOSו  Androidהפעלה מסוג 

האפליקציה זמינה בגרסה חינמית  .כות החברה בכל מכשיר טכנולוגי שברשותולהשתמש במערהלקוח 

הנתמכת בפרסומות, אשר מאפשרת לחברה לייצר הכנסה מלקוחות אשר לא יכולים לרכוש את מוצרי 

 החברה. 

  לקוחות .8.5

  ,בין הנעה לקוחות של רחבה קשת קבוצהמניבה הכנסות ממכירת תוכנותיה ול הקבוצהכאמור 

 פרטיים ללקוחות מכירות. (B2B) גדולים לארגונים ועד קטנים ועסקים (C2B) פרטיים משתמשים

, השונים והתמיכה המכירות מוקדי, הקבוצה של האינטרנט אתר באמצעות בעיקר מבוצעות ועסקיים

מפעם לפעם, מתקשרת החברה עם לקוחות  .הקבוצה של המפיציםו המשווקים רשת באמצעות וכן

בעסקאות ארוכות טווח בהן מפתחת החברה מוצר יעודי )על בסיס הטכנולוגיה והמוצר הקיימים( 

רגילות  תוכנותהרוכשים את מוצריה המלאים ) מהותיים לקוחות אין לחברה עבור הלקוחות הנ"ל.

 (. להלן כאמור חינמיות לאו

 47% -כ, 2015 בשנת. באינטרנט ופרסום שיווק ל ידיע מתוכנותיה הכנסות הקבוצה מייצרת, בנוסף 

של חברות  תוכנות ורכיבים שונים מוצלחות שלת התקנומ כתוצאה נבעו קבוצהה של מהכנסותיה

 נוספים לפרטים. החברה של מהותי לקוח הדוח תקופת במהלך הוותה אשר CodeFuel דוגמתוגופים 

 נוספים לפרטים .2015בדצמבר  31 ליום החברה של הכספיים לדוחות 17 -ו 1 מספר ביאורים ראו

 ורא על תוצאות החברה, להשפעתו לרבות ביחס, הקבוצה לבין CodeFuel בין הפעולה ףשיתו אודות

  .להלן 8.12.1 לעיל וסעיף 2.1 ףסעי

 מהותיים לקוחות 

 – ל האחראיבתחום השיווק והפרסום באינטרנט, מהותי  מלקוח החברה הכנסות בדבר מידע להלן

 :ההכנסות מסך ומעלה %10

 )אלפי ש"ח( בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  

 
 2015  2014  2013 

 
      

 64,959  50,415  5,939  עיקריים לקוחות עם מחזור

       

 המכירות מסך אחוז  

CodeFuel  %46  %86  %87 
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 שיווק והפצה .8.6

 , הינם כלהלן:הקבוצהערוצי ההפצה העיקריים של 

 ערוציMarketing  Inbound -  אסטרטגיית שיווק זו דוגלת בגישה בה קהלי היעד נתקלים באזכורים

ומוצריה ברשת. אמצעי שיווק מקובלים בערוץ זה הינם: שיווק ויראלי, שיווק  הקבוצהובנוכחות 

, SEO  (Search Engine Optimization)קידום אתרים ברשתות החברתיות, שיווק תוכן, בלוגים,

 יחסי ציבור וכו'.

  ערוציOutbound Marketing -  אסטרטגיית שיווק זו מכילה ערוצי רכישה ומודלי שיווק

למקד קהלים על פי הגדרות גיאוגרפיות, דמוגרפיות ומילות מפתח נוספות  לקבוצההמאפשרים 

. אמצעי שיווק מקובלים בערוץ זה הינם: רכישת מדיה במנועי הקבוצהרלוונטיות לקהלי היעד ומוצרי 

 חיפוש מובילים, רשתות שותפים, רשתות חברתיות ונתבי תעבורת רשת מובילים. 

 Affiliate Marketing -  אסטרטגיית שיווק זו מאפשרת לחברות בעלות נכסים טכנולוגיים להפיץ את

כשירות  הקבוצהמצידם להטמיע את מוצרי מוצריהן באמצעות אתרי אינטרנט אחרים, המבקשים 

. הקמת רשת שותפים ממצבת את API13ערך מוסף לקהל הגולשים. התקשרות זו מתבצעת באמצעות 

כמפעילת הרשת במרכז ומסביבה אתרים לווייניים רבים )החברים ברשת( המפנים את  הקבוצה

התקשרות מסוג זה הינו . בסיס התגמולים המקובל בהקבוצהתעבורת רשת הגולשים שלהם למוצרי 

ת דאשר המדד לתגמול הינו תעבורת רשת או יחסי המרה )הורכחלוקת רווחים בתמהיל מסוים, 

שותפים הינה ערוץ ה, הקמת רשת הקבוצההתוכנה ע"י משתמש חדש או מכירת התוכנה(. להערכת 

 . הקבוצהשיווק יעיל המאפשר את חשיפת מוצרי 

 תחרות  .8.7

 בולטיםהכמות המתחרים ושמות המתחרים  -פירוט תנאי התחרות  .8.7.1

 הכתיבהושדרוג  תיקון כנותות בשוק המובילים השחקניםהחברה פועלת בסביבה תחרותית מאוד. 

 Microsoft Word( ,2)( 1) תחרות ישירה עם עסקי הקבוצה הינם, בעיקר והמהווים, כיום באנגלית

Ginger Software  ( 3) -וGrammarly . 

)ומכאן מתחרים הקבוצה בכל הנוגע לתחום השיווק והפרסום באינטרנט, ישנם תחליפים רבים למוצרי 

של  תוכנות ורכיבים שונים ולהתקין אשר נועדו, בעיקר, לגרום למשתמשים באינטרנט להורידרבים( 

)לצורך, לדוגמה, הפנייה למנועי חיפוש  חברות שונות יחד עם המוצרים המשווקים על ידי חברות אלה

  .שונים(

דבר אף מתבצע להתקשר עם החברות האחרות )וה היכול CodeFuelזאת, חברות כדוגמת במסגרת 

  יחד עם מוצרי החברות האחרות. CodeFuelשל  והתקנת תוכנות ורכיבים שוניםלשם הורדת  בפועל(

באינטרנט שכן, היקף פעילות והשיווק  הפרסום אין יכולת להעריך את גודלה המדויק בשוקלקבוצה 

 . להיקף השיווק הכולל באינטרנט הוא קטן ביותרהחברה ביחס 

אין יכולת להעריך את גודלה המדויק בשוק מכירת התוכנות המיועדות לשיפור הכתיבה באנגלית  לחברה

 ,Word)כאשר תחליפים אלה, כדוגמת הקבוצה שכן, כפי שפורט לעיל, קיימים מספר תחליפים למוצרי 

מאחר ואין נתונים פומביים בדבר היקפי כן מסוגלים לבצע פעולות נוספות מלבד תרגום ושיפור הכתיבה( ו

                                                           
( הוא כינוי מקובל לערכות של ספריות קוד, פקודות, פונקציות API - Application Programming Interface) יישומים תכנות ממשק 13 

 .יכולים המתכנתים לעשות שימוש פשוט, בלי להידרש לכתוב אותן בעצמםופרוצדורות מן המוכן, בהן 
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הינן קטנות ביותר ביחס להיקף מכירת הכנסות הקבוצה ממכירות מוצריה המכירות של מוצרים אלה. 

 .ום פעילות זהומשקפות לקבוצה נתח שוק זניח בתח התוכנות בעולם

 לעומת המתחרים הקבוצהייחודיות התוכנות של  .8.7.2

 ואיות דקדוק בודקי. האנגלית בשפה אלקטרוניות וכתיבה עריכה תוכנות מגווןשופע במ האינטרנט

 התוכנות רוב. ויישומים תוכנות של שגרתיות וגרסאות עולמיים בעיבודים רחבה בתפוצה זמינים למיניהם

 דקדוק וטעויות פשוטות איות שגיאות ותיקון לזיהוי מעבר סיוע לספק מסוגלות אינן, כיוםהמוצעות 

 מסוגלות ואינן(, ניקוד של מסוימות בסיסיות ושגיאות חוזרות מילים של ומחיקה זיהוי כמו) פשוטות

 על המשתמש בפני מתריעות לא, מכך וכתוצאה, האנגלית בשפה טקסט של יותר מתוחכם ניתוח לבצע

 בעיות, משלימות/חסרות למילים והצעות זיהוי, הקשר תלויות איות שגיאות כגון, יותר מורכבות טעויות

התמלילים הקיימים בשוק ותוכנות מתחרות דומות  מעבדי אמנם. בעייתיים משפט ומבני, וזמן התאם

. בלבד ונפוצות פשוטות טעויות תיקוןהיישום מסוגל לבצע  אךלתיקון טעויות דקדוק,  יישום ותמכיל

יותר, המציעה אפשרויות תיקון שגיאות ודקדוק  מתוחכמת תוכנה, מציעה למשתמשיה םלעומת הקבוצה

, נרדפות מילים, מילון כגון, כתיבתו את המשפרים נוספים כלים למשתמש ומציעהרבות ומגוונות יותר, 

בנוסף, הגרסה המתקדמת של . המשתמש טעויות על מפורטים והסברים טקסט העשרת, שימוש דוגמאות

טכנולוגית מאחר והיא  התקדמותמהווה  ,WhiteSmoke Writer Expert -ה תוכנת הדגל של החברה

  .תמש לעומת המוצרים המתחריםשמשפרת את חווית המ

 יתרונות תחרותיים .8.7.3

 :כוללים שלה התחרותיים היתרונות, הקבוצה להערכת 

 המתקן דקדוקי פתרון ומספקות הטקסט תוכן את מבינות הקבוצה של התוכנות - מתקדמות טכנולוגיות .8.7.3.1

 . המשתמש לצרכי בהתאם הטקסט את ומעשיר

 .WhtieSmoke Pro-גרסת הבבמיוחד אשר באה לידי ביטוי  המשתמשים עבור ידידותית שימוש חווית .8.7.3.2

 לפי שמות מתחרים פירוט .8.7.4

 :הקבוצה של העיקריים המתחרים שמות יובאו להלן 

8.7.4.1. Microsoft Word - (וורד מייקרוסופט: "להלן ,)"הנמכר, מייקרוסופט חברת של התמלילים מעבד הינו 

 בעלת תמלילים עיבוד תכנת הינה וורד מייקרוסופט .אופיס מייקרוסופט מחבילת כחלק בעיקר כיום

 .נרדפות ובמלים באנגלית במילון תמיכה וכן, בטקסט כתיב שגיאות ותיקון סימון ביניהן, רבות תכונות

8.7.4.2. Ginger Software - תיקון בתחום תוכנה , ביו היתר,ללקוחותיה מציעה"( ר'ינג'ג: "להלן) ר'נג'גי חברת 

 . ממשקים שונים על גביאשר מופעלת  באנגלית הכתיבהושדרוג 

8.7.4.3. Grammarly - האנגלית בשפה ופיסוק איות, דקדוק טעויות לתיקון תוכנות המשווקת, כנהות חברת ,

 ומכתבים מיילים, חיים קורות, עבודה ניירות, טכניים מסמכים ,עסקיים מסמכים כגון שונים בטקסטים

 .כלליים

 שיטות להתמודדות עם התחרות .8.7.5

 ידי על היתר בין, המוצרים בשיווק משאבים הקבוצה משקיעה, מתחריה לעומת יתרונות יצירת לשם

  .הפצה שונות חברות עם פעולה שיתופי באמצעותוכן שונים באתרים  ושיווקם הפצתם

 



23 

 מחקר ופיתוח  .8.8

 סקירת פעילות המחקר והפיתוח ותוצאותיה .8.8.1

 והטכנולוגיות המוצרים את לשפר מנת על מוצרים ובפיתוח במחקר שוטף באופן עוסקת הקבוצה

 אשר, ייחודית טכנולוגיה על מוצריה את מבססת הקבוצה, כאמור. שלה הכתיבה בתוכנות הקיימות

 .לעיל 8.2.2.3 סעיף ראו נוספים לפרטים. בלעדי באופן ידה על פותחה

 הוצאות מחקר ופיתוח .8.8.2

מאמצעיה  בתחום הפעילות במחקר ופיתוחבשנים האחרונות מימנה ומממנת השקעותיה  הקבוצה

, אלפי ש"ח )ברוטו( 15,888-כ של הון בגובה יהשלימה החברה גיוס שנת הדוחבמהלך בנוסף, העצמאיים. 

להלן . 2014 באוקטובר 27ת מדף, מכוח תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום ובדרך של הצע במצטבר,

  :הקבוצהת את סך כל הוצאות המחקר והפיתוח של והמרכז אותטבל

בדצמבר 31נתונים ליום    

2015 שנת 4201 שנת   

 3,565 730 "ח(שהוצאות מחקר ופיתוח )באלפי 

 הפסד במועד התהוותן. הוצאות המחקר והפיתוח נרשמות ברווח או 

 .14בתחום הפעילות במחקר ופיתוח 6201בשנת  סכום שאינו מהותיצפויה להשקיע  יאה, חברההלהערכת 

יצוין, כי הערכת החברה בנוגע לצפי להתפתחות במחקר והפיתוח וכן העלויות הכרוכות בהן, כמפורט 

לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הקשיים הטכנולוגיים 

או זמני הפיתוח החזויים. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן והצפויים בפיתוח הטכנולוגיה 

חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה. הגורמים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות 

לא תתממשנה, כולן או חלקן, או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים, 

, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות או שינויים רגולטוריים או הפיתוח חריגה מלוחות זמנים של

  לדוח. 20 תממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיףה

 נכסים לא מוחשיים .8.9

נתונים וידע רב בתחום פעילותה, ובין היתר,  מאגרי הקבוצהשנות פעילותה, צברה  ובמשך, הדוחלמועד 

של  שגיאות זיהויוללים הכ טקסטים של גדולים קורפוסיםוביטויים חלופיים,  מלים אוצרנרחב של  מאגר

לשוניים, -רב מילונים, תחביריים ניתוח כלי, ותחביריים סמנטיים מידע מאגרי, ותחביר איות, דקדוק

 זה ובהקשר, 15"בבארהמסחרי  בסימן מוגן החברה שם, כן כמו. ועוד, טקסט תרגום לצורך נתונים בסיסי

לשם  בקשר הברית בארצות והפטנטים המסחר סימני ברשםמסחר  סימני לרישום 16בקשות שתי לקבוצה

- WHITESMOKE ,הקבוצה אתר לשם ובקשר - WHITESMOKE.COM .הבקשות שתי, הדוח למועד 

 .בתוקף הינן

 

                                                           
 להלן. 9.13 סעיף ראה לפרטים ללא הוצאות המחקר והפיתוח אשר צפויות להיות מושקעות ע"י החברה הכלולה קיבו. 14 
 בארצות הברית. ™ Trade Mark  -שם החברה רשום כ  15 
 :ראו נוספים לפרטים16 

http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78954925&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch 
earchType=statusSearchhttp://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78954922&caseType=SERIAL_NO&s 
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 הון אנושי .8.10

 להלן. 10ראו סעיף 

 ספקים .8.11

 תעבורת הקבוצה רוכשת מהם מדיה ספקי , הינםהקבוצההספקים העיקריים הנוגעים לתחום פעילות 

 קיימים אלפי ספקי מדיה ברשת האינטרנט. החברהלהערכת  .רשת

 אין תלות במי מספקיה. לחברה, דוחנכון למועד ה

  הסכמי שיתוף פעולההסכמים מהותיים ו .8.12

 (Ltd Conduit. -)לשעבר  CodeFuel עם הפצה הסכם .8.12.1

( Ltd Conduit - לשעבר) CodeFuel בין פעולה לשיתוף מסגרת הסכם נחתם 2012, באפריל 30 ביום

 באתר CodeFuel של ורכיבים תוכנות, הכלים סרגל להפצת, הקבוצה לבין"( CodeFuel: "להלן)

לתום שנת הדוח פעלו  עד"(. ההסכם: "זה בסעיף להלן) נוספים ובאמצעים הקבוצה של האינטרנט

 מנגנון פי עלבעיקר החלו הצדדים לפעול  2016. ברבעון הראשון של שנת  PPIמודלבעיקר לפי הצדדים 

 ההסכם את לסיים רשאיאחד מהצדדים  כלפי הוראות ההסכם,  על (.Revenues Share) הכנסות חלוקת

תנאיו של  מעדכוןכתוצאה  ,2014 יולי מחודש החל .השני לצדימים  שבועבת  מראשהתראה  מתן ידי על

 .משמעותית בצורה החברה עסקינפגעו  ההסכם

  CodeFuel עם חדש פעולה שיתוף הסכם .8.12.2

 תשלב במסגרתו ,CodeFuel עם חדש פעולה שיתוף הסכם על החברה חתמה 2015 בדצמבר 15 ביום

 CodeFuel מוצרי עם האנגלית בשפה והשגיאות התחביר תיקון בתחום את הטכנולוגיה שפיתחה החברה

 Google Chrome -ה דפדפן גבי על הקצה למשתמשי ואות ותפיץ WhiteSmoke Squire -למוצר בשם ה

 באופן מעצמו יתחדש והוא שנים שלוש בת לתקופה נחתם חדשה הסכםה .("החדשהסכם ה" :)להלן

 שתימסר בהודעה לסיימו הצדדים אחד שביק אם אלא אחת, כל שנה בנות עוקבות לתקופות אוטומטי

 ,ולבטל רשאים יהיו הצדדים ,האמור למרות הרלבנטית. התקופה תום לפני לפחות ימים 90 השני לצד

 של מוקדם לסיום אפשרות לחברה קיימת ,בנוסף .זה מסוג בהסכמים כמקובל ,הפרה בשל ,עת בכל

 .להלן כמפורט ,ההכנסות חלוקת במנגנון שינוי ובוצע במידה חדשה הסכםה

 והחיפושים התוכנה ענקיות של החדשים הכללים על יתבסס חדשה הסכםה פי על הפעולה שיתוף

 הקצה משתמש חווית על שמירה מחייבים אשר (Microsoft-ו Google היתר, )בין בעולם המובילות

 .אישור ללא תוכנות התקנת ואוסרים

 שתנבענה יכול אשר ,הצדדים בין (Revenues Share) הכנסות חלוקת מנגנון קובע חדשה הסכםה

 CodeFuel -ל .בקצה משתמש ייחשף להן מפרסומות /אוו הקצה משתמש ייד לע יתבצעו אשר מחיפושים

 מנגנון את CodeFuel עדכנה ההכנסות. חלוקת מנגנון את למטה( או )למעלה לעדכן צדדית חד זכות

 חדשה הסכםה את לסיים החברה רשאית ,החברה של רצונה לשביעות שלא כאמור ההכנסות חלוקת

 העדכון. ביצוע מיום יום 21 בתוך CodeFuel -ל תימסר אשר בכתב מוקדמת בהודעה

 להעריך החברה של התביכול אין זה בשלבוהחדש למועד הדוח מפיקה החברה הכנסות זניחות מההסכם 

 בכלל. אם הנ"ל, הסכםהמ שתנבענה ההכנסות היקף את
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 אסקהסכם שיתוף פעולה עם  .8.12.3

(, במסגרתו הודיעה 2016-01-025954פרסמה החברה דיווח מיידי )מס' אסמכתא:  2016בפברואר  10ביום 

 APN, LLC (Ask Partnership"( עם ההסכם"בסעיף זה: להלן חתמה על הסכם שיתוף פעולה )כי 

Network חברה בת של ,)IAC/INTERACTIVECORP  חברה אמריקאית הנסחרת בבורסת הנאדס"ק(

 APN-(, במסגרתו תפתח החברה מוצר ייחודי ל( )להלן: "אסק"ask.comוהנה, בין היתר, בעלת המותג 

 APNאשר ישלב את הטכנולוגיות של החברה בתחום תיקון התחביר והשגיאות בשפה האנגלית עם מוצרי 

. טכנולוגית החיפוש של עולמית-ותפיץ אותו למשתמשי הקצה על גבי דפדפן בתפוצה כלל )"המוצר"(,

Google .תשולב במוצר גם כן 

שיתוף הפעולה על פי ההסכם הנו נגזרת של ההסכם ארוך הטווח )אשר למיטב ידיעת החברה, הוארך עד 

ים החדשים של והוא יתבסס על הכלל Googleלבין  IAC/INTERACTIVECORP ( בין2019לשנת 

Google  אשר מחייבים שמירה על חווית משתמש הקצה ואוסרים התקנת תוכנות ללא אישור. יצוין כי

, ככל שיהיו כאלה, עשויים לגרור Googleלבין  IAC/INTERACTIVECORPשינויים בהסכם בין 

 שינויים בהסכם.

ות והמשתמשים יחשפו במסגרת שיתוף הפעולה על פי ההסכם, יופץ המוצר למשתמשים ללא כל על

. להערכת החברה, שיתוף הפעולה על פי ההסכם עשוי להגדיל את מספר Googleלתוצאות החיפוש של 

המשתמשים בתוכנות החברה, במיוחד במדינות מתפתחות בהן משתמשי הקצה אינם מסוגלים לרכוש 

 את תוכנות החברה. 

ועלויות פיתוחו נאמדות  2016ון לשנת תהליך פיתוחו של המוצר צפוי להסתיים במהלך הרבעון הראש

 בסכום שאינו מהותי לחברה.

לתקופה בת שלוש שנים אשר תחילתן במועד השקת המוצר )ולא במועד החתימה על נחתם  ההסכם

אחד  שאלא אם ביקלתקופות עוקבות בנות שנה כל אחת, באופן אוטומטי והוא יתחדש מעצמו ההסכם( 

. למרות ימים לפחות לפני תום התקופה הרלבנטית 90לצד השני שתימסר הצדדים לסיימו בהודעה 

 האמור, הצדדים יהיו רשאים לבטל את ההסכם, בכל עת, בשל הפרה, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

( בין הצדדים, אשר יכול שתנבענה מחיפושים Revenues Shareההסכם קובע מנגנון חלוקת הכנסות )

קצה, כאשר מרבית ההכנסות המתכנים להם ייחשף משתמש  י משתמש הקצה ו/אול ידאשר יתבצעו ע

הצדדים ימשיכו להיות  מומההסכם, ככל שייווצרו, יחולקו לחברה. בנוסף, ההסכם קובע כי לאחר סיו

חודשים מיום  24זכאים להכנסות שתנבענה מההסכם בתקופה שלפני סיומו, וזאת למשך תקופה של 

 סיום ההסכם. 

. בשלב זה אין 2016ר תתבצע לא יאוחר מתום הרבעון הראשון לשנת החברה צופה כי השקת המוצ

 ביכולתה של החברה להעריך את היקף ההכנסות שתנבענה מההסכם הנ"ל, אם בכלל. 

 ביחס החברה הערכות גם כמו, השקתופיתוחו של המוצר וכפועל יוצא מכך מועד  סיוםיצוין כי מועד 

, הנם מידע צופה פני עתיד כמשמעותו של מונח זה בחוק החברה בתוכנות המשתמשים במספר לגידול

, המבוסס על תחזיות, אומדנים והערכות סובייקטיביות של החברה נכון 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

, אין כל ודאות בהתממשות בהתאםלמועד דיווח זה ולמיטב הבנתה וניסיונה של החברה בתחום. 

ר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, אי התממשות הערכות החברה בנושאים אלו, וזאת בין הית

הנחות או אומדנים שנלקחו בחשבון )באופן חלקי או מלא(, השפעת גורמי סיכון שהחברה חשופה 

 אליהם ו/או התרחשות אירועים חיצוניים בלתי צפויים.
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 טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ אפליישיתוף פעולה עם  הסכם .8.12.4

לשם פיתוח והפצת מוצר מבוסס  אפלייהחברה בהסכם לשיתוף פעולה עם התקשרה  2013במהלך שנת 

(, מכשירי טאבלט ומוצרים דומים, אשר smart phonesאפליקציה לטלפונים ניידים, טלפונים חכמים )

נובמבר  חודשתבסס על טכנולוגיות שפיתחו ויפותחו במשותף על ידי הצדדים, במסגרת מיזם משותף. במ

, חברה הרשומה באיי קיבועם מר פיני זהבי, את  יחדבמסגרת הסכם יזמים(, ) הצדדים יסדו 2014

 עם להופע שיתוף הסכמי לרבותהנכסים של המיזם המשותף, והבתולה הבריטים, אליה הועברו הפעילות 

 -והחברה ב אפלייהחזיקו כל אחת מבין  קיבו. במועד ייסודה של בינלאומיים ומותגים ספורט מועדוני

חודש  במהלך. קיבומהונה המונפק של  15%-זהבי החזיק ב, ומר קיבומההון המונפק והנפרע של  42.5%

 17-ו 11, 1ראה גם באורים  "התוספת"( להסכם היזמים. :חתמה החברה על תוספת )להלן 2015יולי 

 .2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 

 במסגרתו, קוריאנית חברה עם אסטרטגי פעולה שיתוף הסכם על החברה חתמה 2015 באוגוסט 16 ביום .8.12.5

 בדרום, החברה שפיתחה בתוכנה שימוש לעשות מוגבלים ורישיון זכות הקוריאנית לחברה החברה תעניק

-2015: אסמכתא)מס'  2015 באוגוסט 16 ביום החברה שפרסמה מיידי דוח ראו נוספים לפרטים, קוריאה

 .בו נכלל בדוח זה על ההפניהע אשר המיד (01-096900



27 

 תחום מוצרי המובייל הממותגים .9

 המובייל שוק את החברה זיהתה, 2013 לשנת התקופתי לדוח 27 -ו 26, 10.2 בסעיפים לאמור בהמשך

באמצעות קיבו אשר  מוצרי המובייל הממותגיםפעילות  בתחוםוהחלה לפעול  מרכזי עתידי צמיחה כמנוע

. לפרטים בדבר ייסודה ומוצרי מובייל משלימים נוספים במסגרת פעילותה פיתחה מקלדת חכמה ממותגת

-2014-01)אסמכתא:  2014 בספטמבר 7של קיבו ופעילותה ראו דיווחים מיידים שפרסמה החברה ביום 

  .לעיל 8.12.4( וכן סעיף 2014-01-190326)אסמכתא:  2014 בנובמבר 9 וביום( 153378

קיבו מפתחת אפליקציית מקלדת ממותגת בשפות שונות עבור מועדוני ספורט ומותגים כפי שיפורטו 

להלן. אפליקציית המקלדת הממותגת כוללת, בין היתר, את צבעי המותג והלוגו, מאפשרת הקלדה, תיקון 

יזוי המילה הבאה בשפות שונות. בנוסף, אפליקציית המקלדת הממותגת מאפשרת גישה שגיאות וח

מהירה וקבלת עדכונים מכלל הרשתות החברתיות של המותג )פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, גוגל+, 

 יוטיוב ואתר הבית של המותג( וערוצים נוספים.

קיבו בפיתוח, עיצוב ושיווק של מוצרים וכחלק מהחזון האסטרטגי שלה, החלה  2015כמו כן, במהלך שנת 

משלימים לאפליקציית המקלדת הממותגת. מוצרים אלה כוללים בין היתר הטמעת כלי מוניטיזציה 

 )כגון, חיפוש והצגת תכנים ממוקדי משתמש( וכן סטיקרים וערכות נושא כפי שיופרטו להלן.

 מידע כללי על תחום הפעילות 

מיליארד משתמשי  6.1-, צפויים להיות כ2020מסחרר. עד שנת שוק הטלפונים החכמים גדל בקצב 

. את הגידול 2014ביחס לשימוש בשנת  58%-השימוש באפליקציות גדל ב 2015טלפונים חכמים. בשנת 

(, חדשות 332%הנ"ל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד מובילות הקטגוריות הבאות: התאמה אישית )

השימוש בטלפונים חכמים היה גבוה יותר  2014כבר בשנת (. 125%( ואפליקציות שירותים )135%)

מהשימוש במחשבים )לשם המחשה, קרוב לשני שליש מתושבי ארה"ב הינם בעלי טלפונים חכמים. 

בלבד(. אחת  2015מיליון משתמשי טלפונים חכמים במהלך הרבעון הראשון של שנת  26בהודו, נוספו 

הנ"ל בשימוש בטלפונים חכמים היא עלייה משמעותית ההשלכות הבולטות של הגידול ההולך וגובר 

בצריכת המדיה ע"י המשתמש. כך לדוגמה, צריכת המדיה במובייל עברה את צריכת המדיה במחשבים 

מיליארד דולר עד שנת  65-האישיים ובמקביל, תקציב הפרסום במובייל גדל באופן קבוע וצפוי להגיע ל

 מסך תקציב הפרסום בדיגיטל(. 72%) 2019

 

 הגרפים הבאים משקפים את הגידול הגובר בסקטור המובייל והפרסום במובייל:
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 מערכות הפעלה

מערכות ההפעלה הנפוצות ביותר של מכשירי הסמארטפון והטאבלטים השונים מפותחות על ידי מספר 

-, מערכת ההפעלה של גוגל, האנדרואיד, הייתה הנפוצה ביותר בעולם )כ2015חברות ענק בעולם. בשנת 

 . 17מהמכשירים %14-, אשר הותקנה בiOS-, הApple(, ואחריה מערכת ההפעלה של %79

ת של שתי מערכות ההפעלה מתאר דוח השוואתי ומציג את פילוח ההורדות וההכנסוהגרף הבא 

 :המובילות

 

 צריכת מדיה ושימוש באינטרנט

אחד השימושים המרכזיים ביותר של המכשירים החכמים הנו צריכת מדיה, בין היתר באמצעות 

וטאבלטים נמצא אפליקציות ורשת האינטרנט. אחוז השימוש באינטרנט באמצעות סמארטפונים 

. לשם 18בעלייה מתמדת, וכיום, מכשירים חכמים הם הדרך הפופולארית ביותר לגלוש באינטרנט

 .מהשימוש באינטרנט נעשה באמצעות סמארטפונים וטאבלטים 5%-, פחות מ2010השוואה, בדצמבר 

 אפליקציות מובייל

פליקציות מאז השיקה את חנות מיליארד הורדות של א 100-, חברת אפל הודיעה כי הגיעה ל2015ביוני 

מיליון אפליקציות זמינות להורדה למכשירי  1.6, קיימות 2015. נכון ליוני 2008האפליקציות שלה בשנת 

 מספר, 19מיליון אפליקציות הזמינות בחנות האפליקציות של אפל. לפי אתר אפפ אנני 1.5-אנדרואיד ו

 .2017מיליארד בשנת  268.69פוי להגיע ל צ מובייל אפליקציות של( עולמית כלל ברמה) ההורדות

 מקלדות

 הפעלת לצורך בה נעזר והמשתמש החכמים במכשירים הבסיס מאפלקציות אחת היא מקלדת

 ואף אלקטרוני דואר כתיבת, מיידיות הודעות כתיבת, חברתית מדיה צריכת בעת הן - רבות אפליקציות

 .באינטרנט גלישה בעת

                                                           
17 http://www.forbes.com/sites/dougolenick/2015/05/27/apple-ios-and-google-android-smartphone-market-share-

flattening-idc/ 
18 http://www.theguardian.com/technology/2015/aug/06/smartphones-most-popular-way-to-browse-internet-

ofcom 
19 http://www.statista.com/statistics/266488/forecast-of-mobile-app-downloads/ 
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 החכמים הטלפונים בכל בה משתמשים היוזרים אשר אפליקציה היא שמקלדת כך על מעיד הבא הגרף

 :האפליקציות בכל וכמעט

 

 ביותר המורדות האפליקציות 10 בין נמצאות מקלדת אפליקציות, גוגל של האפליקציות בחנות

 20 בין נמצאות וכן(, בתשלום כאפליקציות וגם חינמיות כאפליקציות גם" )Tools" בקטגוריית

 מאות הותקנו מקלדת אפליקציות". Personalization" בקטגוריית ביותר המורדות האפליקציות

 מקלדת איפשרה אשר iOS8 בגרסת ההפעלה מערכת את אפל עדכנה, 2014 בשנת. פעמים מיליוני

 .20ביותר המותקנות האפליקציות בין להיות הפכו מקלדת אפליקציות ומיד אישית מותאמת

  

                                                           
20 http://techcrunch.com/2014/09/19/keyboard-apps-dominate-the-app-stores-top-charts-after-ios-8-release/ 
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 :שונות אפליקצייה קטגוריות לפי Retention-ה ואת השימוש את מראה הבא הגרף

 

 ביותר המובילות האפליקציות בין הן, עזר וכלי, פרודוקטיביות, תקשורת משלבות אשר, מקלדות

  21.שימוש ותדירות Retention מבחינת

 ב"בארה השימוש תדירות את מתאר הבא הגרף

 

 

                                                           
21 http://flurrymobile.tumblr.com/post/113379517625/app-engagement-the-matrix-reloaded 
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 וברווחיותו מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו .9.1

 Swiftkey (TouchType כגון מקלדות מפתחות ביניהם, שחקנים של רב מספר קיים הפעילות בתחום

Limited) "(Swiftkey )"ו- Swype .של השוק ונתח גודלה כי מעריכה החברהSwiftKey  ,של מזה גדול 

 בתחום התחרות עם התמודדות ולצורך הפעילות בתחום ועצמאותה פעילותה הגדלת לצורך. קיבו

 המתמחים נוספים ועובדים גרפיים מעצבים, מפתחים, מתכנתים, 2015 שנת במהלך קיבו גייסה, הפעילות

 נוספים לפרטים. להלן 9.11 סעיף ראו הפעילות בתחום התחרות בדבר נוספים לפרטים. הפעילות בתחום

 .להלן 9.13 סעיף ראו הפעילות בתחום הפיתוח עלויות בדבר

, כאמור בפיתוח הכרוכות העלויות וכן המוצרים בפיתוח להתפתחות לצפי בנוגע החברה הערכות כי יצוין

 כיום הצפויים הטכנולוגיים הקשיים על המבוסס, ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד פני צופה מידע הינן

 או, חלקן או כולן, להתממש שלא עשויות אלה הערכות. החזויים הפיתוח וזמני המוצרים בפיתוח

 לא האמורות שההערכות כך על להשפיע העשויים הגורמים. שנצפה מכפי שונה באופן להתממש

 בלתי טכנולוגיים קשיים הינם שנצפה מכפי שונה באופן שתתממשנה או, חלקן או כולן, תתממשנה

 או רגולטורים שינויים או צפויות בלתי רגולטוריות בעיות, הפיתוח של זמנים מלוחות חריגה, צפויים

 להלן. 20 בסעיף המפורטים הסיכון מגורמי איזה התממשות

 של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו התפתחויות בשווקים .9.2

ההתפתחות הטכנולוגית והשינויים בסביבת העבודה אשר התרחשו בשנים האחרונות ושצפויים להתרחש 

ובמיוחד לאור מגמת הגדילה  קיבובטכנולוגיה ובמוצרי  הצורךבשנים הקרובות, צפויים להגדיל את 

בהיקף השימוש במובייל ובזמן השימוש בו, אשר הביאה בין השאר למעבר של תקציבי הפרסום 

 מהאינטרנט למובייל. 

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע על מהותיות תחום הפעילות .9.3

בעלות מערכות ההפעלה )בעיקר, גוגל ואפל(. במידה האפשרות להחליף מקלדות ניתנת לשינוי ע"י 

ותחלטנה מי מהן להסיר את האפשרות הנ"ל, הרי שהדבר עלול להשפיע באופן מהותי לרעה על תחום 

 הפעילות.

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .9.4

 החתמת מותגים נוספים עבור המקלדת הממותגת והמוצרים המשלימים

תופי פעולה עם מותגים נוספים עשויים להביא ליצירת משתמשים חדשים במקלדת הממותגת, לגידול שי

 בסך המשתמשים במקלדת הממותגת וכן להתקנת המוצרים המשלימים של קיבו, כדוגמת ערכות הנושא.

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .9.5

 לתחום הפעילות העיקרייםחסמי הכניסה 

פעילות בתחום מחייבת יצירת שיתופי פעולה עם מותגים נוספים ה - שיתופי פעולה עם מותגים נוספים

 לצורך הרחבת מאגר משתמשי המקלדת.

, שיווק ומכירות, קציותימחייבת כוח אדם מיומן בתחומי פיתוח האפל פעילות בתחוםה - כוח אדם

 .עם מותגים נוספיםובביצוע ההתקשרויות עם שותפים פוטנציאליים, עם מפרסמים 

 מתחום הפעילותהעיקריים חסמי היציאה 
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. לפרטים אודות עיקרי ההסכמים עם קיבומחויבות חוזית כלפי המותגים איתם חתמה  -מחויבות חוזית

 להלן.  9.17סעיף  ראוהמותגים 

 החלים בהם תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים .9.6

 אפליקציות מקלדת ומוצרים משלימים שאינן ממותגים עשויות להוות פוטנציאל תחרותי במקרה ויחתמו

על הסכמי מיתוג. נכון למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה, קיימות מספר אפליקציות המכילות מיתוג 

 מסוים. הינה אפליקציית המקלדת הבולטת ביותר אשר מאפשרת מיתוג Swiftkeyברמה כזו או אחרת. 

 מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו .9.7

 .להלן 9.119.12סעיף  ופעילות ראההתחרות בתחום מבנה לתיאור 

 מוצרים ושירותים .9.8

כאמור לעיל, קיבו מפתחת, בין היתר, אפליקציית מקלדת ממותגת בשפות שונות עבור מועדוני ספורט 

הבאה ומותגים ואשר כוללת את צבעי המותג והלוגו, מאפשרת הקלדה, תיקון שגיאות וחיזוי המילה 

 .להלן 9.119.12סעיף  ורא המוצר תכונות אודות לפרטיםבשפות שונות. 

 פירוט להלן. הממותגת המקלדת לאפליקציית משלימים מוצרים ומשווקת מעצבת, מפתחת קיבו, כן כמו

 :קיבו פיתחה אותם העיקריים המשלימים המוצרים

 הממותגת המקלדת אפליקציית בתוך המוטמע באינטרנט חיפוש

( המקלדת מסך מתוך) מיידי באופן יכול הוא, הממותגת המקלדת באמצעות מקליד המשתמש כאשר

 חתמה עמה, Yahoo של החיפוש מנוע באמצעות הינו החיפוש, זה דוח למועד נכון. באינטרנט חיפוש לבצע

 .פעולה שיתוף הסכם על קיבו

 

 

 ( Devices -Theme) מלאות נושא ערכות

 אשר ממותגות נושא ערכות ומפתחת מעצבת קיבו, סמסונג של S6 גלקסי כגון מתקדמים במכשירים

 קיימים לקיבו איתם והמותגים הקבוצות של במיתוג) ההפעלה מערכת מסכי כלל של עיצוב מכילות

 Samsung' לדוג) הטלפון יצרני של הוירטואליות בחנויות לרכישה ניתנות אלה נושא ערכות(. הסכמים

Theme Store .) 
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 (Stickers) סטיקרים

. שונות בפלטפורמות המשתמשים בין לשלוח ניתן אותם ממותגים סטיקרים ומעצבת מפתחת קיבו

 כגון שונות פלטפורמות גבי על וכן( in-app purchase -כ) המקלדת מתוך מתבצעת הסטיקרים רכישת

 .וייבר אפליקציית

 

 (Kibo Themes) מקלדת ערכות

 הממותגת המקלדת אפליקציית עבור שונים עיצובים כוללות אשר מקלדת ערכות ומעצבת מפתחת קיבו

 הראשוני העיצוב, ברצלונה של המקלדת אפליקציית את מורידים כאשר לדוגמא, המשתמש אצל שקיימת

 in-app -כ) המקלדת מתוך לרכוש יכול המשתמש, בית במשחקי מועדון הכדורגל צבעי פי על הינו

purchase )מועדון הכדורגל צבעי פי על, רטרו עיצוב לדוגמא, המקלדת אפליקציית עבור שונים עיצובים 

 '.וכו חוץ במשחקי מועדון הכדורגל צבעי פי על עיצוב או, בעבר
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 (Feed) לאוהדים תכנים ריכוז

הממותגת מאפשרת גישה מהירה וקבלת עדכונים מכלל הרשתות החברתיות של המותג המקלדת 

 )פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, גוגל+, יוטיוב ואתר הבית של המותג( וערוצים נוספים.

 

 תוכן מבוסס פרסום

 המלצות למשתמשים ומציגה( outbrain כדוגמת) שלישי צד בשיתוף פועלת קיבו, Feed -ה במסגרת

 .המשתמש העדפות את המנתח לאלגוריתם בהתאם ותכנים כתבות לגבי ממומנות
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Widget 

 מעורבות יצור ואשר, שלו לאוהדים המותג בין גשר להוות שואפת אשר, קיבו של העסקי מהחזון כחלק

 למשתמש המאפשר גרפי כלי הינו אשר Widget ומעצבת מפתחת קיבו, למותג האוהד בין מתמשכת

 .עליו האהובמועדון הכדורגל  על במידע קבוע בסיס על ומעודכן מעורב להיות
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העיקריים שבמותגים עמם חתמה קיבו על של מוצרי המובייל הממותגים )עבור  תקנותהה להלן נתוני

 18.6עלה על  בסמוך למועד הדוח מוצרי המובייל הממותגים הסכמי שיתוף פעולה )סך ההתקנות של 

 :22(מיליון 15.1עלה על  2015בדצמבר  31וביום  ליוןימ

בפייסבוק )במיליונים( עוקבים  שם המותג

 בסמוך למועד הדוח

( )במיליונים התקנות

 31/12/2015ליום 

( )במיליונים התקנות

 בסמוך למועד הדוח

 6.4 5.2 91.2 ברצלונה

 3.5 3.2 45.2 צ'לסי 

 2.6 2.0 87.4 ריאל מדריד

 1.4 1.4 20.6 מנצ'סטר סיטי

 1.1 0.8 110.1 כריסטיאנו רונאלדו

 0.9 0.9 13.8 קיטי-הלו

 0.7 0.7 27.7 ליברפול

 0.5 0.4 3.3  בנפיקה ליסבון

)של כלל מוצרי המובייל  )אחוז ההתקנות שלא הוסרו מסך ההתקנות שבוצעו Retention23-ה

( ליום MAU) החודשיים הפעיליםומספר המשתמשים  25.8%עמד על  2015בדצמבר  31ליום ( הממותגים(

 מיליון. 2.4( עמד על 2015)בגין חודש דצמבר  2015בדצמבר  31

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .9.9

, אך מציינת כי נכון למועד דוח זה, הקבוצה אינה מסוגלת לאמוד את ההכנסות שינבעו מתחום הפעילות

. הקושי לאמוד את ההכנסות מפעילות 2016של שנת קיבו החלה להפיק הכנסות במהלך הרבעון הראשון 

, כמו גם את קיבוזו נוצר מהקושי להעריך את היקפם ומאפייניהם של השווקים הפוטנציאליים של מוצרי 

רמת והיקף התחרות בהם ואת יכולתה של קיבו לפתח מוצרים ולשווקם לפני מתחריה. רמת הסיכון 

הגלומה בתחום הפעילות גבוהה יותר מזו של חברה תעשייתית מסורתית, בין היתר, עקב הקצב המהיר 

לת קיבו לעמוד של ההתפתחות הטכנולוגית של המוצרים בתחום זה, ערוצי ההפצה והשיווק שלהם ויכו

בקצב ההתפתחות הטכנולוגית של מוצרים אלה. גורם נוסף המקשה על הערכת ההכנסות שינבעו מתחום 

הפעילות, אם בכלל, נעוצה בעובדה שקיבו "המציאה את הגלגל" וכי היא הראשונה אשר החלה לפתח את 

 תחום המקלדות הממותגות למכשירים חכמים באופן מסחרי ובהיקף גדול. 

 ת לקוחו .9.10

 קיבו התקשרה עם מספר לקוחות המספקים כלי מוניטיזציה, להלן פירוט העיקריים שבהם: 

במקלדות  Yahooבמסגרת ההסכם, ישולבו פתרונות התוכן והחיפוש של . מנוע חיפוש עולמיבעלת  –יאהו 

כנסות מנגנון חלוקת ה Yahooעל שונים. במסגרת ההסכם נקבע בין קיבו לבין -שפיתחה קיבו עבור מותגי

(Revenues Share שתיווצרנה מכלי התוכן והחיפוש של )Yahoo .אשר קיבו תפעל לשלב במקלדות , 

 בתנאי, אחת כל שנה בנות עוקבות לתקופות מעצמו יתחדש והוא שנתיים בת לתקופה נחתם ההסכם

. השני לצד הרלבנטית התקופה תום לפני לפחות ימים 90 בת בהודעה לסיימו ביקש לא הצדדים שאחד

                                                           
 .קיבוועל הערכות   Google Analytics-הנתונים בפסקה זו ובטבלה המופיעה בה מתבססים על מערכת ה 22 

 .קיבוועל הערכות   Google Analytics-הנתונים בפסקה זו מתבססים על מערכת ה 23 
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 כאמור. מראש ימים 30 בת הודעה מתן באמצעות עת בכל ההתקשרות את לסיים Yahoo רשאית, בנוסף

 . ל"הנ מההסכם שתנבענה ההכנסות היקף את להעריך קיבו בידי אין, החברה ידיעת ולמיטב לעיל

יצרן הטלפונים החכמים הגדול בעולם. במסגרת ההסכם, יופצו וימכרו ערכות נושא של קיבו,  -סמסונג 

-על פלטפורמת מכשירי סמסונג. במסגרת ההסכם, יוטמעו ערכות הנושא הנ"ל במכשירי סמסונג, ב

Samsung Theme Store ,ויאפשרו למשתמש התאמה אישית של המקלדת, התפריטים השונים ,

ים ועוד, כך שהמשתמש יוכל להנות מחוויית מותג כוללת למכשיר לפי העדפתו האישית הרקעים, האייקונ

-לדוגמא חוויית מותג כוללת של מועדון כדורגל מסוים. ההסכם נחתם לתקופה של שנתיים החל מיום ה -

)"תקופת ההסכם"( והוא יתחדש מעצמו באופן אוטומטי לתקופות עוקבות בנות שנה  2015לאוקטובר  1

ימים לפחות לפני תום  60חת, אלא אם ביקש אחד הצדדים לסיימו בהודעה שתימסר לצד השני כל א

( בין הצדדים. במסגרת Revenues Shareהתקופה הרלבנטית. ההסכם קובע מנגנון חלוקת הכנסות )

ההסכם, נקבע כי בגין מותגים מסויימים קיבו תהיה המעצבת והמוכרת הבלעדית של ערכות הנושא של 

מותגים בחנות של סמסונג, כלומר חברות ו/או יצרניות אחרות לא יוכלו להעלות ערכות נושא של אותם 

מותגים אלה. יחד עם זאת קיבו לא תהיה מנועה מלמכור את ערכות הנושא שלה בחנויות של יצרני 

 טלפונים אחרים. 

 שיווק והפצה .9.11

יים אפשריים ולהלן המרכזיים מספר מודלים עסק ישנםומוצרים משלימים  אפליקציותשיווק  בתחום

 שבהם: 

 בתשלום;  / המוצרים המשלימים האפליקציה הורדת 

 In app purchase -  ;תשלום עבור פעולות מסוימות או רכישות מיוחדות באפליקציה 

 הכנסות חלוקת מנגנוני על בהתבסס אחרים פעולה שיתופי (Rev share;) 

 Content related advertisement  - תוכן מבוססות פרסומות ; 

 Display advertising - ;פרסום בבנארים 

 Video advertising -  טיוב(.-סרטוני וידאו )בדומה למודל יו צמודפרסום 

  תחרות .9.12

היא אפליקציית המקלדת הממותגת הבולטת אשר,   SwiftKeyלמיטב ידיעת קיבו, נכון למועד דוח זה,

בין היתר, מציעה ערכות נושא בתשלום למשתמשיה. קיימות עוד מספר יצרניות של מקלדות אשר זוכות 

למספר התקנות רב )מיליונים ואף למעלה מכך( אשר חלקן מציעות תכנים בתשלום ו/או מותקנות 

 בתשלום.

מים שאינם ממותגים מהווים תחרות עקיפה עבור המקלדת בנוסף, אפליקציות מקלדת ומוצרים משלי

הממותגת והמוצרים המשלימים של קיבו. אפליקציות אלו עשויות להוות פוטנציאל תחרותי ישיר 

במקרה ויחתמו על הסכמי מיתוג. כמו כן, אפליקציות ומוצרים משלימים ממותגים אחרים, שאינן 

ממותגת והמוצרים המשלימים שלה )לדוגמה: ערכות מקלדות, מהווים תחרות עקיפה עבור המקלדת ה

 נושא של מועדוני ספורט עמם לקיבו אין הסכם שיתוף פעולה(.

לקיבו אין יכולת להעריך את גודלה המדויק בשוק הפצת אפליקציות מובייל שכן לא מפורסמים נתונים 

 ותן אינו מפורסם.אודות השוק ונתח השוק של חברות מתחרות שברובן אינן ציבוריות והמידע אוד
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להלן פירוט עיקרי תכונות אפליקציית המקלדת הממותגת של קיבו אל מול עיקרי התכונות של 

 : Swiftkeyאפליקציית 

 Swiftkey24 קיבו 

המוצר אינו ממותג. על מנת  המוצר ממותג מיתוג

להשתמש במקלדת ממותגת על 

 המשתמשים לרכוש חבילה

רשתות 

 חברתיות

לקבל עדכונים שוטפים מאפשר למשתמשים 

אודות המותג, מהרשתות החברתיות 

 הפופולריות, ללא צורך בהרשמה לרשתות

למשתמשים במוצר אין גישה 

 לעדכונים מהרשתות החברתיות

משתמשים יכולים לשתף את חבריהם  שיתוף

בידיעות המתקבלות מהרשתות החברתיות 

 מבלי שחבריהם משתמשים במוצר

 לא קיימת תכונה מקבילה

השלמה 

 אוטומטית

יכולת השלמת משפטים אוטומטית וכן תכונה 

המאפשרת השלמה אוטומטית של משפטים 

 השגורים בפי האוהדים של המותג

יכולת השלמת משפטים 

אוטומטית )ללא השלמה עבור 

 מותגים(

המקלדת הממותגת ניתנת להורדה בחינם.  מחיר

 ניתן לרכוש תכנים בתשלום

בחינם. המקלדת ניתנת להורדה 

 ניתן לרכוש תכנים בתשלום

 -המוצר תומך במספר שפות קטן יחסית ל שפות

Swiftkey 

 תומך בשפות רבות יחסית

 התחרות עם להתמודדדות שיטות

ת לשם יציר . כמו כן,קיבומעסיקה צוות עובדי מחקר ופיתוח מקצועי, השוקד על שיפור מוצרי  קיבו

משאבים רבים בשיווק המוצרים, בין היתר על ידי הפצתם  קיבויתרונות לעומת מתחריה, משקיעה 

 ושיווקם באפליקציות שונות.

 מחקר ופיתוח  .9.13

 סקירת פעילות המחקר והפיתוח ותוצאותיה

 בתחום הפעילות:קיבו להלן טבלה המרכזת את סך כל הוצאות המחקר והפיתוח של 

 *9/11-31/12/14 2015שנת  התקופה

 *265 2,160  הוצאות מו"פ באלפי דולר

 מועד הקמת קיבו* 

בדוחות  2הוצאות המחקר והפיתוח נרשמות ברווח או הפסד במועד התהוותן. לפרטים נוספים ראו ביאור 

 הכספיים של קיבו המצורפים לדוחות הכספיים של הקבוצה.

 השקעות צפויות במחקר ופיתוח

להשיג יתרון  היאבאמצעותו שואפת , אשר קיבוכאמור לעיל, מחקר ופיתוח הוא תחום אסטרטגי של 

 אלפי דולר 2,500עד  2,260צפויה להשקיע  היא, קיבובשוק מול מתחריה. נכון למועד הדוח, ולהערכת 

 במחקר ופיתוח בתחום הפעילות. 2016בשנת 

                                                           
 .2016 שנת במהלך  MicroSoft י"ע נרכשה, החברה ידיעת למיטב 24 
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יצוין, כי הערכת החברה בנוגע לצפי להתפתחות במחקר והפיתוח וכן העלויות הכרוכות בהן, כמפורט 

ו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הקשיים הטכנולוגיים לעיל, הינ

הצפויים בפיתוח הטכנולוגיה וזמני הפיתוח החזויים. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או 

חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה. הגורמים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות 

ה, כולן או חלקן, או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם קשיים טכנולוגיים, לא תתממשנ

חריגה מלוחות זמנים של הפיתוח, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות או שינויים רגולטוריים או 

 לדוח.  20התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 

 נכסים לא מוחשיים .9.14

 20( אשר נרשמה ביום 62/066,054במסגרת פעילותה השוטפת הגישה קיבו בקשה לרישום פטנט )מספר 

 BRANDED KEYBOARD SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATOR- 2014באוקטובר 

DEVICES. נרשמו בדוח רווח או הפסד ה בתוקף. העלויות בגין רישום הבקש הנכון למועד הדוח הבקש

 .במועד התהוותן

(, וכן הגישה  בקשה Trademarkכסימן מסחרי ) "kibo mobi"בנוסף, קיבו הגישה בקשה לרישום השם 

( על המקלדת הממותגת החכמה והגישה המהירה לקבלת provisional patent and pctלרישום פטנט )

הרשתות החברתיות של המותג. לקיבו קיימים נכסים בלתי מוחשיים בגין קבלת הרשאה  עדכונים מכלל

 .מותגים עימם התקשרה קיבו בהסכמיםלשימוש בסמלים המסחריים של הקבוצות וה

 אנושי הון .9.15

 בדצמבר 31מס' עובדים ליום  

 2015 2014 

 16 26 מחקר ופיתוח

 7 14 שיווק ומכירה

 - 2 כספיםהנהלה ו

 23 42 "כסה

 המתמחים נוספים ועובדים גרפים מעצבים, מפתחים, מתכנתים מגיוס נבע קיבו עובדי במצבת הגידול

 .זה בתחום התחרות עם התמודדות ולצורך הפעילות בתחום ועצמאותה פעילותה הגדלת לצורך, בתחום

 .מסוים בעובד מהותית תלות לקיבו או לחברה אין, קיבו ידי על לה שנמסר וכפי החברה להערכת

 ספקים .9.16

להלן, במסגרתם ניתנה לקיבו זכות  9.17קיבו התקשרה בהסכמים עם מספר מותגים כמפורט בסעיף 

 שימוש במותג ותמיכה בהפצת המוצר. תנאי התשלום לספקים נקבעים בכל הסכם בנפרד.

 על-תלות במותגי

ף היותו מותג למעשה, ספקי קיבו הינם מותגים בינלאומיים אשר לכל אחד מהם ערך ייחודי מתוק

בינלאומי, תרומתו של כל מותג לפעילותה של קיבו תלויה בחוזקו של המותג הספציפי. יחד עם זאת, נכון 

( חדש קיבו לא נדרשה לתוספת עלות מהותית מאוד ולכן למועד דוח זה, בגין התקשרות עם ספק )מותג

תים כאמור, בתוך זמן סביר להערכת החברה יש באפשרותה של קיבו למצוא ספקים חלופיים לכל השירו

מותגי על עמם קיבו משתפת פעולה ואשר  3ואין לקיבו תלות במי מהם. על אף האמור לעיל, כיום קיימים 
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כמות ההתקנות המצטברת של המקלדות הממותגות של שלושת מותגי העל הנ"ל, מהווה את מרבית 

 ההתקנות של המקלדות הממותגות של קיבו. 

 והסכמי שיתוף פעולההסכמים מהותיים  .9.17

 לעיל. 9.10לפרטים בדבר ההסכם בין קיבו לבין סמסונג ראו סעיף 

 לעיל. 9.9לפרטים בדבר ההסכם בין קיבו לבין יאהו ראו סעיף 

 הסכמים בין קיבו למותגיםלהלן יפורטו התנאים העיקריים ב

קיבו חתמה על הסכמים עם מספר מותגים בינ"ל, ביניהם מועדוני כדורגל מובילים )כגון: ברצלונה, ריאל 

 מדריד וצ'לסי( ומותגים כגון הלו קיטי )"המותגים"(.

המותגים הינם לתקופות הנעות בין שנתיים לשלוש שנים )חלק מההסכמים כוללים תחנות  עםההסכמים 

לשלם למותגים קיבו יציאה בתום תקופות מסוימות(, בנוסף, כוללים ההסכמים סכומים אותם התחייבה 

)בפריסה לתקופות(, בגין קבלת הזכויות לשימוש בסמלים המסחריים של הקבוצות ובגין קידום המוצר 

 צעות כלים שונים העומדים לרשות המותגים, כגון:באמ

פרסום ברשתות חברתיות )פייסבוק, גוגל פלוס, טוויטר(, בערוץ יוטיוב רשמי של המותג, הפצת  (א)

של המותג המפרסם את המוצר  Merchandiseהודעות דוא"ל לרשימות החברים של המותג, הפצת 

 ועוד מגוון כלי הפצה ופרסום(.

( בין קיבו למותג, לפיו מרבית Rev Shareמנגנון חלוקת הכנסות ממכירת המוצר )בהסכמים קבוע  (ב)

ההכנסות מהסכמים אלו מחולקות לקיבו, כאשר שני הצדדים להסכם יפעלו לקידומו ולהפצתו של 

 .המוצר

 Sanrioההסכמים הינם גלובליים ונוגעים להפצה עולמית של המוצר, פרט להסכמים עם חברת  (ג)

)חל בארה"ב  NBA-ו קיטי )חל רק באירופה, אפריקה ובמזרח התיכון( ועם המותג הל עם בקשר

 בלבד(.

חלק מההסכמים כוללים תחנות יציאה אשר מאפשרות למי מהצדדים להסכם לבטלו )כנגד השבת  (ד)

 למותג בגין התקופה המבוטלת(. קיבוהתשלומים ששילמה 

  CR7 –Polarisהסכם 

, אשר הנה Polaris Sports Limitedכם שיתוף פעולה עם התקשרה קיבו בהס 2015בפברואר  15ביום 

הזכויות הבלעדיות ברחבי העולם למותגים המזוהים עם שחקן הכדורגל  בעלת, החברהלמיטב ידיעת 

Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro (Ronaldo",)" " :ביניהם המותגיםCR7ו "- "Cristiano 

Ronaldo "("Polaris" .) 

מהון המניות המונפק של החברה הכלולה  Polaris2% -וכחלק משיתוף הפעולה, יוקצו לבמסגרת ההסכם 

לא תהא רשאית למכור את מניות פולאריס וכל החזקות נוספות בחברה  Polaris"(. מניות פולאריס)"

ימים ממועד ביצוע הנפקה ראשונה לציבור של  180עד לתום  Polarisהכלולה ככל שירכשו כאלה על ידי 

"(. כחלק מההסכם תשיק ותפיץ קיבו הנפקת מניות קיבות קיבו בכל בורסה לניירות ערך שהיא )"מניו

"(. לאחר האפליקציה"בסעיף זה: )" Ronaldo Official Keyboardמקלדת ממותגת בשפות שונות בשם "
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הקצאת מניות פולאריס הנ"ל )אשר למועד החתימה על הדוחות הכספיים טרם בוצעה(, תחזיק החברה 

 מהון המניות המונפק והנפרע של קיבו. 41.65%-בכ

 -בתמורה להתחייבויותיה השונות על פי ההסכם, תשלם קיבו תשלום חד פעמי )שאינו מהותי לחברה( ל

Polarisתשלום זה יהווה מקדמה ע"ח חלקה של .Polaris   בהכנסות האפליקציה, כאמור להלן, ויקוזז

 . בכל מקרה סכום זה לא יוחזר לקיבו.מסכומים אלה, ככל שיהיו הכנסות כאמור

( בין הצדדים, אשר יכול שתנבענה, בין היתר, Revenues Shareההסכם קובע מנגנון חלוקת הכנסות )

ו/או מפרסום בתוך האפליקציה  (In App Purchase)מרכישות שיתבצעו על ידי משתמשי האפליקציה 

(Cost per Click advertising model.) 

במסגרת ההסכם יבוצעו פעולות שיווקיות מגוונות לקידום האפליקציה כגון: פרסום האפליקציה בדפי 

(; צילום Press Releases; הודעות לעיתונות )Cristiano Ronaldoהפייסבוק, טוויטר והאינסטגרם של 

ם; , אשר מותנה בעמידה באבן דרך מסחרית כמפורט בהסכCristiano Ronaldoסרטון בהשתתפות 

 לקידום האפליקציה. Cristiano Ronaldoושימוש בתמונותיו, בסמלו ובשמו של 

, כולל ההסכם התחייבות עתידית של קיבו, לפיה, במקרה של הנפקת מניות קיבו, ככל ששווי מניות בנוסף

מיליון אירו, תשלם קיבו את ההפרש עד לגובה הסכום הנ"ל וזאת  4 -פולאריס במועד ההנפקה, יפחת מ

. במהלך שנה ממועד הנפקה Polaris -כוי הסכומים אותם שילמה קיבו במהלך תקופת ההסכם לבני

ימשיך להיות מעורב בקיבו. למען הסר ספק אין בהתחייבותה זו של קיבו כלפי Ronaldo כאמור של קיבו, 

Polaris ה של קיבו כדי להוות התחייבות לביצוע הנפקה לציבור של מניותיה ואין בה כדי להצביע על שווי

או להוות אינדיקציה לשווייה העתידי, אשר עשוי להיות מושפע מגורמים שונים לרבות גורמים אשר אינם 

תלויים בחברה, ובכלל זה שינוי מגמות בשווקים הרלבנטיים בהם פועלת קיבו, כניסת מתחרים לשוק, 

 הצלחת מסחורה של האפליקציה והתרחשות אירועים חיצוניים בלתי צפויים.

שנים ויתחדש לתקופות נוספות של שנה אחת בכל פעם, אלא אם  3הסכם הנו למשך תקופה של ה

ימים לפני תום התקופה הרלבנטית. כמו כן, ההסכם  60התקבלה הודעת סיום על ידי אחד הצדדים בת 

 ימים מראש. 60ניתן לסיום על ידי כל אחד מהצדדים במקרה של הפרה יסודית של הצד השני בהודעה בת 

ממכירתה והפצתה כאמור  קיבויצוין כי הצלחת מסחורה של האפליקציה הממותגת והצפי להכנסות 

המבוסס על  1968-לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעותו של מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ונה של תחזיות, אומדנים והערכות סובייקטיביות של החברה נכון למועד דיווח זה ולמיטב הבנתה וניסי

החברה בתחום. לפיכך, אין כל ודאות בהתממשות הערכות החברה בנושאים אלו, וזאת, בין היתר, בשל 

כדוגמת שינוי מגמות בשווקים הרלוונטיים, כניסת תוכנות מתחרות  קיבוגורמים שאינם בשליטת 

חלקי או  אחרות לשוק או פתרונות דומים, אי התממשות הנחות או אומדנים שנלקחו בחשבון )באופן

 מלא(, השפעת גורמי סיכון שהחברה חשופה אליהם ו/או התרחשות אירועים חיצוניים בלתי צפויים.
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 הקבוצה ברמת מידע -חלק רביעי

 הון אנושי .10

  הקבוצההמבנה הארגוני של  .10.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל טכנולוגיות מתקדמות בע"מוויטסמוק  .10.2

 וויטסמוק"בע"מ )להלן:  טכנולוגיות מתקדמותישראל וויטסמוק  ל ידימועסקים ע הקבוצהחלק מעובדי 

 .((100%) החברהשל החברה )נשלטת על ידי  בת החבר, (ישראל"

 הקבוצהמצבת העובדים של  .10.3

והפעילות של המיזם המשותף בו התקשרה העבירה החברה את הנכסים  2014נובמבר במהלך חודש 

 לחברת קיבו. במסגרת ההעברה הנ"ל, הועברו העובדים אשר הועסקו במיזם המשותף מהחברה לקיבו

, מצבת דוחנכון למועד ה. )חלק מעובדי החברה עדיין מעניקים שירותים על בסיס חודשי קבוע לקיבו(

, הקבוצה בהנהלת המוצבים, )כולל עובדי קבלן( עובדים 11-מונה כ )ללא עובדי קיבו( הקבוצהעובדי 

להלן נתונים אודות כוח .וכן במחלקת התמיכה מכירותהו שיווקה במחלקת, והפיתוח המחקר במחלקת

  בקבוצה:האדם 

 בדצמבר 31מס' עובדים ליום  

 2015 2014 

 2 2 תמיכה

 4 3 מחקר ופיתוח

 4 4 שיווק ומכירה

 3 3 הנהלה וכלליות

 13 12 "כסה

 

 בקבוצהמצבת נושאי המשרה הבכירה  .10.4

, התאגיד על נוספים פרקים', ד לפרק 26 תקנה ראו קבוצהב הבכירה המשרה נושאי מצבת בדבר לפירוט

 .להלן

 מחקר ופיתוח כספים

 מנכ"ל

תמיכה, שיווק, 

 מכירות ורכישת מדיה

 דירקטוריון
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 תלות מהותית בעובד מסוים .10.5

 להערכת החברה, אין לה תלות מהותית בעובד מסוים.

 הסכמי העסקה .10.6

 . הקבוצה הנהלת להחלטת בהתאם, אישיים בחוזים הנקבעים תנאים פי על מועסקים הקבוצה עובדי

 הנהלת החברה ונושאי משרה בכירה בחברה .10.7

', ד לפרק 21 תקנה ראו הדוח למועד בחברה הבכירה המשרה ושאינ של העסקתם תנאי בדבר לפירוט  

  .התאגיד על נוספים פרטים

  מעביד-בשל סיום יחסי עובד החברהשל התחייבויותיה  .10.8

 .2015בדצמבר  31 ליום החברה שללדוחות הכספיים  10-ו 2מספר  באורים ראו

 ודירקטורים בחברה , נושאי משרהתוכניות תגמול לעובדים .10.9

תכנית אופציות לעובדים, יועצים, נותני שירותים ונושאי משרה  אימצה החברהבמסגרת עסקת המיזוג 

 )לרבות דירקטורים(.

 .התגמול תועד/או והחברה  דירקטוריון ל ידיע מנוהלת התכנית

שנים  3אישרה האסיפה הכללית של החברה מדיניות תגמול לנושאי משרה, למשך  2013 בדצמבר 16ביום  .10.10

אסמכתא: מס' ) 2013בנובמבר  6 מיום)למדיניות התגמול של החברה ראו דוח בדבר זימון אסיפה כללית 

2013-01-184725.)) 

חברה תיקון במדיניות התגמול של החברה. לפרטים אישרה האסיפה הכללית של ה 2015ביוני  23ביום 

המדיניות  .(2015-01-033450)מס' אסמכתא:  2015במאי  30ראו דוח בדבר זימון אסיפה כללית מיום 

 קובעת את ההוראות העיקריות הבאות לעניין תגמול הוני לדירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה: 

 אחת שנה הינה והעסקה כהונה בתנאי הונים משתנים רכיבים של מזערית הבשלה או החזקה תקופת

 .הראשונה המנה עבור

 מניות של הממוצע מהמחיר יפחת לא, שיוענקו ככל, החדשות בתוכניות האופציה של המימוש מחיר

 .ההענקה למועד שקדמו המסחר ימי 30 במהלך החברה

 לא בחברה משרה ולנושאי לעובדים יבוצעו אשר ההענקות כלל בגין המצטבר המקסימאלי הדילול היקף

 .מלא בדילול החברה מניות מהון 15% על יעלה

 אינם תשלומם במועד אשר משתנים רכיבים לשווי התקרה, לדירקטורים הוני תגמול תוכנית קביעת עתב

 -ו הדירקטוריון ר"ליו ההבשלה תקופת לכל אלפי ש"ח 1,000 הינה, הענקתם במועד, במזומן מסולקים

 .בחברה לדירקטור ש"ח אלפי 350

 משתנים רכיבים לשווי התקרה (דירקטורים למעט) בחברה משרה לנושא הוני תגמול תוכנית קביעת בעת

 השנתי הקבוע השכר מעלות 200% הינה, הענקתם במועד, במזומן מסולקים אינם תשלומם במועד אשר

 .ההבשלה תקופת לכל, הענקה למועד נכון, משרה לנושא

 רכיבים של המימוש לשווי תקרה לקביעת האפשרות את יבחנוהחברה  דירקטוריוןו התגמול ועדת

 .המימוש במועד במזומן מסולקים שאינם הוניים משתנים
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 למעט, הוני מכשיר תנאי של מידית האצה המאפשר אוטומטי מנגנון בחברה קיים לא, לל, כככן כמו

 .החברה דירקטוריון לאישור בכפוף והכל שליטה החלפת של במקרים

דיווח מיידי על זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה לפרטים נוספים בדבר תוכנית האופציות ראו 

( אשר המידע בו מובא בדוח זה על 2012-01-316620)מס' אסמכתא:  2012בדצמבר  20אשר פורסם ביום 

 דרך ההפניה.

 הון חוזר .11

 5,700 -אלפי ש"ח, לעומת סך של כ 7,525הסתכם לסך של  2015בדצמבר  31ליום של החברה החוזר  ההון

של החברה  השוטפותבהתחייבויות  קיטוןמ בעיקרונובע  הגידול . 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום 

   התקזז בחלקו עם קיטון מקביל ביתרת הלקוחות. ש)במיוחד יתרת הספקים( 

 השקעות .12

 חברות שאינם במיזמים או בשותפויות, מוחזקות בחברות מהותיות השקעות לחברה אין, דוחה מועדל

 11, 1ים ביאור)ראה  ולהלן לעיל זה בדוח כמפורט בקיבו החברה השקעת למעט, אחרת בפעילות או/ו בת

  .(2015בדצמבר  31 ליום החברהשל  הכספיים לדוחות 17-ו

 מימון .13

 . 2015בדצמבר  31 של החברה ליום הכספיים דוחותל 15-ו 13 'מס ביאורים ראו

 דיני המס החלים .14

 31 ליום החברההכספיים של  לדוחות 12ביאור מספר ראו  הקבוצהלפרטים בדבר דיני המס החלים על 

 .2015בדצמבר 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד .15

, אין בישראל חוק המסדיר את המסחר האלקטרוני. יחד עם זאת, ניכרת מגמה של הרחבת הדוחלמועד 

הרגולציה החלה על תחום האינטרנט בין היתר בפסיקה וחקיקה הנוגעים לשמירה על פרטיות גולשים, 

להשפיע באופן עקיף יותר על תחום  מגבלות נוספות העשויות לרבותמגבלות על דיוור ופרסום אלקטרוני, 

בתחום הפרסום והשיווק באינטרנט, קיימות מספר חברות בינלאומיות אשר הנן בעלות  פעילות החברה.

 ואחרות( )"בעלות מנועי החיפוש"(. Google ,Bing ,Yahooמנועי החיפוש הגדולים והמוכרים ביותר )

בעלות מנועי החיפוש מפנות גולשים למנועי החיפוש שלהן, בין היתר, באמצעות הסכמים עם גופים  

ואחרות )"המפיצים"(. סיום ההסכמים בין בעלות מנועי החיפוש לבין  CodeFuelוחברות כמו אסק, 

המפיצים עלול להשפיע על המפיצים והחברות, כדוגמת החברה, אשר התקשרו עם המפיצים בהסכמי 

הסדיר למשנה. בשנים האחרונות קיימת מגמה ברורה של גוגל, אשר מהווה את השחקן המרכזי בתחום, 

את הרגולציה בתחום התקנת התוכנות. גוגל פרסמה הנחיה כי כל תוכנה המהווה תוסף לדפדפן גוגל כרום 

כנות מחויבת באישור לפני התקנתה. כמו כן, גוגל מונעת מהמשתמשים בכרום גישה לאתרים ולתו

מסוימות אשר דורגו על ידי גוגל בדירוג נמוך מבחינת בטיחות למשתמש. החברה בוחנת באופן מדוקדק 

את איכות שטחי הפרסום )"המדיה"( שהיא רוכשת וזאת על מנת לוודא כי הינה עומדת בכל הסטנדרטים 

 הנדרשים ממנה.

 הליכים משפטיים .16

 .הקבוצה, לא קיימות תביעות מהותיות התלויות ועומדות כנגד הדוח למועד
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  יעדים ואסטרטגיה עסקית .17

, ותוכל להשיג יעדים אלו, בין פעילותה מיבתחושמה לה ליעד למצב ולמתג עצמה כחברה מובילה  החברה

 היתר באמצעות האסטרטגיות הבאות: 

  פעילותה, בין היתר באמצעות מיזוגים אפשרות להגדלת באופן רציף החברה בוחנת  -מיזוגים ורכישות

 .ורכישות עם חברות אשר פעילותן דומה לתחומי הפעילות של החברה

 וקלה ידידותית תוכנה ביצירת שלה המיקוד כי, מאמינה החברהכנות, ובתחום הת - שוק מובילות 

 . כיום באנגלית הכתיבהושדרוג  התיקון תוכנות בשוק כמובילה למיתוגה חיונית הינה, בה למשתמש

 שלה הגיאוגרפי הכיסוי להרחבת לקוחותיה קהל כלפי מחויבת החברה - רחבה גיאוגרפית התמקדות 

 את להרחיב החברה בכוונת. העולם בכל הקבוצה בתוכנות השימוש שכיחות להגברתו העולם רחבי בכל

 .שלה העולמית המפיצים רשת

 שיווק מהותיות מתחום ה הכנסותחזור ולהפיק ל החברה בכוונת - באינטרנט והשיווק הפרסום תחום

וכן ע"י פיתוח ושדרוג שיתופי  נוספים פעולה שיתופי אחר חיפוש ידי על היתר בין, והפרסום באינטרנט

כמו כן, . (אסקוהסכם שיתוף הפעולה עם  CodeFuelעם  חדשה הסכםה, היתרפעולה קיימים )בין 

 החברהסל המוצרים אותו ניתן להפיץ במסגרת שיתופי הפעולה השונים. להגדיל את שואפת החברה 

 לזהות מנת על זה בתחום להתפתחויות ערה ותהיה באינטרנט הפרסום שוק של לדינאמיות מודעת

 .חדשות מגמות

 מבחינה מוביל לגורם להפוך ליעד לה שמה הקבוצה - מוצרי המובייל הממותגים פעילות תחום 

 המשך באמצעות ממותגות אפליקציות של והמוניטיזציה ההפצה, השיווק, הפיתוח בתחום טכנולוגית

 ההכנסה לאפיקי הנכון ניתובה תוך המדיה רכש מקסום, והקבוצה החברה של הטכנולוגיות פיתוח

 נוספים. פעולה שיתופי על וחתימה השונים

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .18

 חווית את תשפר אשר, 2016 שלישי רבעון סוף לקראת המוצר של חדשה גרסה להשיק מצפה הקבוצה

 אך לא צפויה לה השפעה מהותית על הכנסות החברה. המשתמש

ופברואר  2015דצמבר החודשים לעיל, החברה חתמה במהלך  כאמור, באינטרנט והפרסום השיווק תחוםב

כוונת החברה מת. בנוסף, אסקועל הסכם שיתוף הפעולה עם  CodeFuel עם חדשה הסכםהעל  2016

, אך אין ביכולתה ליצור שיתופי פעולה דומים בהמשך השנה וכן לפתח ולשדרג שיתופי פעולה קיימים

 .2016במהלך שנת  זה מתחום שינבעו הכנסותיההיקף להעריך, בשלב זה, את 

 לגידול לפעול, קיבו באמצעות, הקבוצה מתכוונת 2016 שנת במהלך - תחום מוצרי המובייל הממותגיםב

 ידי על תעשה ההיקף הגדלת .הממותגת המקלדת אפליקציית הפצת על בדגש האפליקציות הפצת בהיקף

 להתרחב קיבו מתכננת עוד. מדיה פעילות והרחבת, בטכנולוגיה שימוש, שונים הפצה בערוצי שימוש

 כך לשם. המשלימים המוצרים את ולהעמיק לשפר וכן נוספים על מותגי עם פעולה שיתוף הסכמי ולחתום

 ולהשקיע האפליקציות והפצת המדיה, הפיתוח בתחומי איכותי אדם כוח לגייס להמשיך מתכוונת קיבו

 בינלאומיים מותגים עם בהתקשרות וכן המשלימים והמוצרים המקלדת בפיתוח ניכרים משאבים

 אינה אך, בעתיד שלה מרכזי צמיחה למנוע ייהפך הממותגות המקלדות תחום כי צופה הקבוצה. נוספים

 .ממנו החזויות ההכנסות את לאמוד, הדוח למועד נכון, מסוגלת
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יובהר כי קביעת יעדי החברה, תוכניותיה האסטרטגיות וציפיות החברה בקשר עם התפתחותה בשנה 

פני עתיד, כהגדרתו  המהווים מידע צופההמפורטים לעיל הינם תחזיות, הערכות ואומדנים  ,הקרובה

הערכות שונות ביחס למצב ועל הערכות הקבוצה בהתחשב בניסיון העבר  יםהמתבסס ,בחוק ניירות ערך

הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש . בהם פועלת הקבוצה תחומי הפעילות

באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים וביניהם אי עמידה ביעדי ניסויים ו/או אי עמידה 

ו אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים בשלבי הפיתוח השונים ו/או שיווק בלוחות זמנים ו/א

ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון  החברההמוצרים ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת 

 להלן. 20 בסעיףהנזכרים 

 פועלת החברהפירוט האזורים הגיאוגרפיים בהם  .19

הקבוצה פועלת בתחום תוכנות תיקון ושדרוג הכתיבה בשפה האנגלית. הקבוצה מניבה הכנסות ממכירת 

דרך אתר החברה  וכנות המלאותתוכנותיה ברחבי העולם כולו. הקבוצה מניבה הכנסות ממכירת הת

ואינה מבצעת כל הפרדה, הן לצרכי מדידה והערכת ביצועים והן לצרכי דיווח, למגזרים גיאוגרפיים 

 שונים.

בנוסף, מייצרת הקבוצה הכנסות משיווק ופרסום באינטרנט ונכון למועד הדיווח, ולמיטב ידיעת החברה, 

 אמריקה.בצפון הינו ופרסום באינטרנט שיווק הנובעות מ הקבוצהמירב הכנסות מקורן של 

 הנהלת ולהערכת מאחר גיאוגרפיים לאזורים הפרדה כל מתבצעת לא כי מדגישה החברה, זאת עם יחד

לפי מגזרים  תחייבויותיההו נכסיה, החברה הוצאות הפרדת כי יודגש. עסקית תועלת כל בכך אין החברה

עוד  לחברה, אלא כרוכה היא בהוצאות נוספות לחברה. עסקית, לא רק שאין בה כל תועלת גיאוגרפיים

יודגש כי אף החברה לא מדווחת על מגזרים גיאוגרפיים בדוחותיה הכספיים בהתאם לתקינה החשבונאית 

 רלוונטי ואינו מעשי אינו גיאוגרפיים אזורים על הדיווח כי סבורה החברהלכן (. IFRSהבינלאומית )

 .תחום מוצרי המובייל הממותגיםנכון למועד הדוח, הקבוצה לא מפיקה הכנסות מ .פעילותה םלתחו

  בגורמי סיכוןדיון  .20

 המטבע שערי תנודות .20.1

 .2015בדצמבר  31של החברה ליום  הכספיים לדוחות 15-ו 2 באורים, ראו לפרטים

  ענפיים סיכונים .20.2

 ובמובייל באינטרנט השימוש

גדל. יחד עם ו הולךדינאמי ו ,לצרכים שונים ,הםב בקצב גבוה והשימוש יםמתפתחוהמובייל האינטרנט 

הצמיחה, מתפתחים מודלים עסקיים חדשים ונפתחות הזדמנויות חדשות, אך במקביל גם מתפתחים 

. כל איומים חדשים. לצד ההתפתחות המהירה באינטרנט, משתנים בהתאמה גם המודלים העסקיים

זדמנות עסקית לחברה מחד גיסא, ומאידך גיסא גם מהווה איום שינוי במודלים העסקיים מהווה ה

במידה והחברה לא תדע לזהותו ולנצלו בזמן. אי יכולת החברה לצפות, להתכונן או להגיב מיידית 

להשפיע על תוצאותיה  לשינויים טכנולוגיים או לאיומי אבטחה משתנים ברשת האינטרנט עשויה

 רה.העסקיות של החברה ועל תחרותיות החב

 רגולציה

. שינוי בסביבה הרגולטורית לרבות הוספת דרישות רגולטוריות עתידיות לעיל 15וסעיף  8.1.1סעיף ראו 

ועל תוצאותיה  בוצהקה, על אופן ניהול בוצהקהידי  ליתכן וישפיעו על אפיונן של תוכנות המוצעות ע

 העסקיות.
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 לחברה מיוחדים סיכונים .20.3

 ופרסום באינטרנט שיווק בתחום מהותיים שינויים

הנובעים הן  ותנודות משינויים ישיר באופן מושפעת באינטרנט והפרסום השיווק בתחום קבוצהה פעילות

והן מההכנסות אותן מפיקות  בפרט Google-ענקיות החיפוש השונות בכלל ו על ידימהרגולציה המוכתבת 

ענקיות התוכנה השונות )אשר על הסכמים עמן מתבססים הסכמי שיתוף הפעולה של החברה( מחיפושים 

ו/או הנחיות לאופן הפצת  ההתקנות המוצלחות תמחור באופן מהותיים שינויים שיחולו ככל .באינטרנט

השחקנים  ידי על יוכתבו אשר, עסקיים שותפים בבחירת לחילופין או התוכנות והרכיביםוהתקנת 

 בתחום הכנסותיה והיקף הקבוצה פעילות על ישיר באופן ישפיעו אלו שינויים, המרכזיים בשוק העולמי

  .אשר למועד הדוח אינן מהותיות לחברה זה

 מהותיים לקוחות

שיתוף הפעולה עם  םה מתחום הפרסום באינטרנט, נבעו מהסכקבוצ, עיקר הכנסות ה2015 בשנת

CodeFuel. לרבות כתוצאה מההסכם החדש שנחתם עםזה פעולה שיתוף כי מעריכה החברה , 

CodeFuel, אך אין כל ודאות כי  לקבוצה והכנסות םרווחי להניב ימשיךCodeFuel  תמשיך להוות לקוח

 .מהותי של החברה בשנים הבאות.

 מדיה ברכש תלות

)בהתבסס בעיקר על  הקבוצהההכנסות העתידיות והרווח הנקי של החברה תלויים בין היתר ביכולת 

 קבוצהלהמשיך ולהגדיל את מספר המבקרים באתרי ה (של הקבוצה מחלקת המדיה הפנימית

 להגדיל להמשיך הקבוצה ביכולת וכן, נוספת של מדיהה באמצעות רכישה קבוצוהמשתמשים בתוכנות ה

 .החברה של והמפרסמים המפיצים רשת את ולתחזק

 באינטרנט הפרסום בתחום תחרותיות

תחום החיפוש והפרסום באינטרנט מציב את החברה מול מתחרים בעלי אמצעים גדולים יותר משל 

הקטנים  המתחריםלתת יתרון לחברות הגדולות על חשבון  ההחברה. ריכוזיות יתר בשוק זה עלול

הטכנולוגיה שפיתחה בתחום שיפור ותיקון הכתיבה בשפה האנגלית, אך החברה מתבססת על  והבינוניים.

 .הקיימים בשוק זה מוצרים רבים מאוד והתחרות רב

 הקבוצה לשירותי תחליפיים או/ו מתחרים מוצרים או/ו שירותים

, עשויים הקבוצהשירותים ו/או מוצרים מתחרים ו/או תחליפיים, אם וככל שיפותחו על ידי מתחריה של 

, ועלולים לנגוס בחלקה של הקבוצהלהוות תחליף יעיל לטכנולוגיות, למוצרים ולשירותים שמפתחת 

בתחום תוכנות  ותהמוביל ותקבוצאחת המעריכה שהינה  החברהבשווקי היעד. למועד הדוח,  הקבוצה

 .תחום מוצרי המובייל הממותגיםבו הכתיבה באנגלית
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להלן יוצגו גורמי הסיכון המפורטים לעיל, בטבלה המדרגת, לפי הערכת החברה, את מידת השפעתם של 

 החברה, בחלוקה לפי סוגי סיכונים:ו/או  הקבוצהגורמי הסיכון על 

 

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות 

 החברה

השפעה 

 קטנה

השפעה 

 בינונית

השפעה 

 גדולה

    סיכוני מקרו

  +  תנודות שערי המטבע 

  +  שינויים בשווקים בעולם

    סיכונים ענפיים

  +  השימוש באינטרנט

   + רגולציה

    סיכונים ייחודיים לחברה

ופרסום  שיווק בתחום מהותיים שינויים

 באינטרנט

  + 

 +   לקוחות עיקריים

 +   תלות ברכש מדיה

  +  תחרותיות בתחום הפרסום באינטרנט

פיתוח ו/או ייצור של מוצרים ו/או שירותים 

 הקבוצהתחליפיים למוצרי 

 +  
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 תוכנה בע"מ וויטסמוק

 וויטסמוק תוכנה בע"מדירקטוריון החברה מתכבד בזאת, להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

 (."תקופת הדוח") 2015בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום "( החברה)"

 כללי .1

 לפרק א' לדוח תקופתי זה. 2 -ו 1והתפתחותה, ראו סעיפים  הקבוצהתיאור פעילות  תמציתל

 כספי מצב .2

 :5201בדצמבר  31ליום  הקבוצה שלמצבה הכספי  בדברהסברי הדירקטוריון  להלן

 

 -ש"ח, לעומת סך של כ אלפי 15,791 -הסתכם לסך של כ 2015בדצמבר  31נכסי הקבוצה ליום  סך

הגידול נובע בעיקרו מגידול ביתרת ההלוואה לחברה כלולה, . 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  13,424

 . נטו

אלפי  5,700 -ש"ח, לעומת סך של כאלפי  7,525הסתכם לסך של  2015בדצמבר  31החוזר ליום  ההון

של החברה )במיוחד  השוטפותבהתחייבויות  קיטוןמ בעיקרונובע  הגידול. 2014בדצמבר  31ש"ח ליום 

  התקזז בחלקו עם קיטון מקביל ביתרת הלקוחות. שיתרת הספקים( 

אלפי  4,110 -ש"ח, לעומת סך של כ אלפי 10,176הסתכם לסך של  2015בדצמבר  31 ליום העצמי ההון

והתקזז  2015הון שביצעה החברה במהלך שנת  בגיוסי מקורו הגידול. 2014בדצמבר  31ש"ח ליום 

 .2015בחלקו עם ההפסד הנקי שרשמה במהלך שנת 
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 הסברים שינוי בדצמבר  31 ליום 

 "ח(ש)באלפי 

 2015 2014 

 

באלפי 

 ש"ח

%  

 .להלן 4סעיף  לפרטים ראו .זניח התקופות בין הגידול 2% 197 11,228 11,425 מזומנים ושווי מזומנים

מתחום השיווק והפרסום  הכנסותב קיטוןבעיקר ב מקורו התקופות בין הקיטון (76%) (1,028) 1,347 319 לקוחות

 .התאגיד עסקי תיאור לפרק 8.5 בסעיף כאמורבאינטרנט 

 ןכו ארוך לזמן לפקדונות משועבד מזומן בסיווג בעיקר מקורו התקופות בין הקיטון (59%) (406) 691 285 אחרים שוטפים נכסים

 .מראש בהוצאות  בירידה

מקורו בהלוואות שהועברו לחברה הכלולה נטו מהתחייבויות המיוחסות לה.  הגידול - 3,484 - 3,484 נטו, כלולה לחברה הלוואה

סווגה בעודף התחייבויות בניכוי נכסים המיוחסים  2014דצמבר ב 31היתרה ביום 

 .במסגרת ההתחייבויות הלא שוטפות של החברהלחברה כלולה, נטו 

 .ארוך לזמן לפקודונת משועבד מזומן בסיווג בעיקר מקורו התקופות בין הגידול 76% 120 158 278 אחרים שוטפים לא נכסים

 והתחייבויות זכאים, ספקים
 אחרות שוטפות

תחום השיווק והפרסום באינטרנט  בפעילות בעיקר מקורו התקופות בין הקיטון (58%) (2,104) 3,606 1,502

, אשר הביא לירידה מקבילה לפרק תיאור עסקי התאגיד 8.11בסעיף  כאמור

 בהתחייבויות השוטפות השונות. 

 האחרונות בשנים תוכנה ממכירת בהכנסות בירידה מקורוהתקופות בין  הקיטון (24%) (958) 3,960 3,002 קצר לזמן נדחות הכנסות

 .הללו בהכנסות החשבונאית ההכרה משיטתו

מקורו הן בירידה בהכנסות ממכירת תוכנה בשנים האחרונות  הקיטון בין התקופות (36%) (637) 1,748 1,111 שוטפות לא התחייבויות

עודף התחייבויות בניכוי נכסים בושיטת ההכרה החשבונאית בהכנסות הללו, והן 

סווגו בסעיף זה ואילו ביום  2014בדצמבר  31המיוחסים לחברה כלולה, נטו אשר ביום 

 ה כלולה, נטו לעיל.סווגו במסגרת הלוואה לחבר 2015בדצמבר  31

 מניות לבעלי המיוחסעצמי  הון
 החברה

 2015הון שביצעה החברה במהלך שנת  גיוסיעיקר בב מקורו ,בין התקופות הגידול 148% 6,066 4,110 10,176

 .2015והתקזז בחלקו עם ההפסד הנקי שרשמה במהלך שנת 
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 הפעילות תוצאות .3

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 58,426אלפי ש"ח, לעומת הכנסות בסך  12,886-כהכנסות החברה בתקופת הדוח, הסתכמו לסך של 

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  5,346 -אלפי ש"ח לעומת רווח בסך של כ 709-, הסתכם לסך של כהדוח בתקופת 1מתואםה  EBITDA-ה

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  2,427 -אלפי ש"ח לעומת רווח בסך של כ 10,887-, הסתכם לסך של כהדוח תבתקופ נקיההפסד ה

 :והפסד רווח דוח בסעיפי שחלו המהותיות ההתפתחויות בדבר ההסברים יובאו להלן

 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 "ח(ש)באלפי 

 הסברים שינוי

באלפי  2014 2015 

 ש"ח

%  

 8.3 בסעיף כאמורמתחום השיווק והפרסום באינטרנט  הכנסותב מקיטון בעיקרו נובע בין התקופות הקיטון (78%) (45,540) 58,426 12,886 הכנסות

 .התאגיד עסקי תיאור לפרק

 בין התקופות זניח.  הגידול 10% 106 1,033 1,139 המכירות  עלות

 מחקר הוצאות
 ופיתוח

של  להקמתה עד. 2014של החברה הכלולה קיבו במהלך נובמבר  מהקמתה בעיקרונובע  בין התקופות הקיטון (80%) (2,835) 3,565 730

בגין מיזם קיבו במסגרת  והפיתוח המחקר הוצאותם חלק החברה בנרש(, 2014קיבו )למעשה, במרבית שנת 

( 2015 שנת ובמהלך 2014 שנת של האחרונים)בחודשיים  קיבו מהקמת החלההוצאות התפעוליות של החברה. 

 . נטו, כלולה חברה בהפסדי החברה בחלק ותנרשמ ההוצאות כל

, מכירה הוצאות
ורכישת  שיווק
 מדיה

בסעיף  כאמורתחום השיווק והפרסום באינטרנט החברה ב פעילותקיטון בב בעיקר מקורו התקופות בין הקיטון (83%) (37,569) 45,229 7,660

 לפרק תיאור עסקי התאגיד, אשר הביא לירידה ברכישת המדיה. 8.1.5

                                                           
 .מניות מבוסס ותשלום נטו, כלולה חברה בהפסדי החברה חלק, הפחתות, פחת, מסים, מימון ללא קינ רווח 1 
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הוצאות הנהלה 
 כלליותו

בעלות שכר עובדי ההנהלה אשר התקזז עם גידול בהוצאות  מקיטון בעיקרונובע  בין התקופות הקיטון (14%) (609) 4,432 3,823

 המקצועיות של החברה.

 .  2014גריעת רכוש קבוע במהלך שנת הפסד שנוצר כתוצאה מנובע מ בין התקופות הקיטון (100%) (182) 182 - אחרות הוצאות

)הפסד(  רווח
 תפעולי

הקיטון . והוצאות המדיה ההכנסות פילשינויים בסעיהנ"ל  בהסברים בעיקר מקורו התקופות בין הקיטון (112%) (4,451) 3,985 (466)

 התקזז עם ההסבר המופיע בסעיף הוצאות המחקר והפיתוח.

, ימוןמ הוצאות
 נטו

  הנו זניח. התקופות ביןהמימון, נטו בהוצאות  הגידול 19% 7 37 44

 החברה חלק
 חברה בהפסדי

 נטו, כלולה

. עד להקמתה של 2014הקמתה של החברה הכלולה קיבו במהלך נובמבר מ בעיקרובין התקופות נובע  גידולה 806% 9,402 1,166 10,568

ההוצאות בגין מיזם קיבו במסגרת שונות הוצאות הם חלק החברה ב(, נרש2014קיבו )למעשה, במרבית שנת 

 כל( 2015 שנת ובמהלך 2014 שנת של האחרונים בחודשייםהתפעוליות של החברה. החל מהקמת קיבו )

  .נטו, כלולה חברה בהפסדי החברה בחלק נרשמות ההוצאות

 לפני )הפסד( רווח
 על מסים

  ההכנסה

 בעיקרונובע  )והמעבר להפסד לפני מסים על ההכנסה( בין התקופות הכנסההלפני מסים על  ברווח הקיטון (498%) (13,860) 2,782 (11,078)

 "ל בסעיף ההכנסות. הנ מההסבר וגם נטו, כלולה חברה בהפסדי החברה חלק בסעיף"ל הנ מההסברים

 על מסים
)הטבת  ההכנסה

 (מס

נובע בעיקרו מירידה בפעילות החברה אשר הביאה להטבת מס במהלך  המס בין התקופות בהוצאות הקיטון (154%) (546) 355 (191)

 . 2015שנת 

מההסברים הנ"ל בסעיף חלק החברה  בעיקרונובע )והמעבר להפסד נקי( התקופות  הנקי ביןברווח  הקיטון (549%) (13,314) 2,427 (10,887) נקי)הפסד(  רווח

 מההסבר הנ"ל בסעיף ההכנסות. כןבהפסדי חברה כלולה, נטו ו
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, חלק החברה הפחתות, פחת, מסים, מימון ללא לרווח"ל הנהנקי  מהרווח ההתאמה תמצית להלן

 31 בימים שהסתיימו לשנים( מתואם EBITDA) מניות מבוסס ותשלום בהפסדי חברה כלולה, נטו

 :2014 בדצמבר 31 -ו 2015 בדצמבר

 "ח(ש)באלפי  בדצמבר 31 ליום 

 2015 2014 

 2,427 (10,887) נקי)הפסד(  רווח

 98 123 (ופיתוח)מחקר  מניות מבוסס תשלום

 410 260 (ומכירה)שיווק  מניות מבוסס תשלום

 569 761 (וכלליות)הנהלה  מניות מבוסס תשלום

 284 31 והפחתות רכוש קבוע פחת

 166,1 10,568 נטו, כלולה חברה בהפסדי החברה חלק

 73 44 נטו, מימון)הכנסות(  הוצאות

 355 (191) ההכנסה על מסים

 2,919 11,596 שתואמו)הכנסות(  הוצאות סך

   

EBITDA 5,346 709 מתואם 

 

( 87%ש"ח ) אלפי 4,637 -כ של קיטוןאלפי ש"ח,  709-כ של לסך הסתכם 2015 בשנת המתואם EBITDA-ה

התקופות  בין קיטוןמקור ה. 2014אלפי ש"ח במהלך שנת   5,346 -המתואם בגובה של כ EBITDA-ה לעומת

 והוצאות המדיה.  ההכנסות פי"ל לשינויים בסעיהנ מהסיבות כתוצאה בעיקרונובע 

  נזילות .4

 בדצמבר 31 ליום 

 )באלפי ש"ח( 

 הסברים שינוי

אלפי  2014 2015 

 ש"ח

%  

 נבעותזרימי המזומנים נטו ש

)ששימשו לפעילות( פעילות מ

 שוטפת

 סיבותמה כתוצאה בעיקרו נובעהתקופות  בין השינוי (143%) (4,313) 3,018 (1,295)

 לעיל. 3ההכנסות והוצאות המדיה בסעיף  פילשינויים בסעי

 ששימשותזרימי המזומנים נטו 

 השקעה לפעילות

 סיבותמה כתוצאה בעיקרו נובעהתקופות  בין השינוי 1,426% (13,332) (935) (14,267)

 .לעיל 2בסעיף ף ההלוואה לחברה כלולה, לשינויים בסעי

שנבעו  תזרימי המזומנים נטו

 מימון ( שימשו לפעילותשמפעילות )

השינוי בין התקופות מקורו בגיוסי הון שביצעה החברה  (959%) 17,519 (1,827) 15,692

המניות לעומת תשלום דיבידנד לבעלי  2015במהלך שנת 

)אשר התקזז בחלקו עם מימושי  2014שבוצע במהלך שנת 

  אופציות(.

 מזומנים יתרות בגין תרגום הפרשי

 מזומנים ושווי

 ושווי המזומנים ביתרות מקורו התקופות בין השינוי (94%) (1,077) 1,144 67

 הפעילות ממטבע"ח שע לפי ובתרגומם החברה של מזומנים

 .ההצגה למטבע
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 המימון מקורות .5

היתר את  ביןשל החברה, לרבות עלותם והשינויים שחלו בהם, ראו  המימון מקורותבדבר  להסברים

האשראי )אשר  מרבית .2015בדצמבר  31של החברה ליום  הכספיים לדוחות 15-ו 13' מס ביאורים

 יתרת. ש"ח ,שלה הצגהה( של החברה נקוב במטבע לספקים שוטפים תשלומים ביתרות מקורו

פירוט מקורות המימון העומדים לחברה נכון  להלן. פעילותה מטבע,  אמריקאי דולרב נקובה האשראי

 למועד הדוח.

גייסה  2015בפברואר  24 ביום. ומגיוסי הון פעילותה בעיקר מפעילותה השוטפת את מממנת החברה

 ללא רגילות מניות 6,000,0002 של לציבור הנפקה באמצעות"ח )ברוטו( שאלפי  10,680 של סךהחברה 

 החברה של המדף תשקיף מכוח מדף הצעת דוח של בדרך לציבוראשר הוצעו  החברה של נקוב ערך

השלימה החברה גיוס הון בגובה  2015באוקטובר  27ביום . 2014 באוקטובר 27 ביום פורסם אשר

במסגרת  (2015-01-142491מס' אסמכתא: ), באמצעות דוח הצעת מדף (ברוטו)אלפי ש"ח  5,208

מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה בדרך של מכרז על מחיר  2,800,000הנפקה לציבור של 

-2014-01מס' אסמכתא: ) 2014באוקטובר  27היחידה, מכוח תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום 

181395.) 

 הדוח תקופת לאחר אירועים .6

 הראשון ברבעון, החברה בידי המצויים הנתונים פי על, התאגיד עסקי תיאור לפרק 2.1 בסעיף כאמור .6.1

 הקבוע( Revenues Share) הכנסות חלוקת מנגנון על מתבססות אשר) החברה הכנסות 2016 שנת של

 הפרסום בשוק שארעו משינויים כתוצאה מהותי באופן גדלו CodeFuel עם ל"הנ מההסכם( בהסכם

 חלוקת מנגנון על ברובו מתבסס הוא גם אשר) החברה שביצעה מדיה ומרכש באינטרנט והשיווק

 (.הכנסות

 .2016החברה הכלולה קיבו החלה להפיק הכנסות במהלך הרבעון הראשון של שנת  .6.2

 2016 במרץ 9 ביום החברה שפרסמה מיידי דיווח  ראה ערך ניירות רשות חקירת אודות לפרטים .6.3

 (2016-01-002790 אסמתכא מספר)

 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה .7

 כהגדרתו קטן תאגיד הינה החברה 2014בפברואר  23להחלטת דירקטוריון החברה מיום  בהתאם

 מאחר הדוחות לתקנות השנייה התוספת הוראות את מיישמת אינה החברה. הדוחות בתקנות

 אינה מהותית.חשיפה שלה לסיכוני שוק הנובעים ממכשירים פיננסיים וה

 תאגידי ממשל .8

  מבקר פנימי .8.1

 כלליים פרטים

 .2012 באוקטובר 28מיום  החלשל החברה  מיהפני כמבקר מכהן לויןדורון  מר

 .28.10.2012 ביוםפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון  כמבקר לויןשל מר  מינויו

 ניסיון לוין למר. לוין-קסל"ח רוהבמשרד  מנהל כשותף המשמש רואה חשבון ותיק הינו לוין מר

                                                           
 .הותאם בעקבות איחוד ההון שביצעה החברה 2 
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  .בישראל והנו חבר בלשכת המבקרים הפנימיים מיתבתהליכי ביקורת פני מקצועי רב

 הביקורת לחוק 8 -ו( א)3 בסעיפים הקבועים התנאים בכל עומד הפנימי המבקר, החברה ידיעת למיטב

 . החברות לחוק( ב)146 בסעיף הקבועים ובתנאים( "הביקורת חוק)" 1992-ב"התשנ, הפנימית

 ואין אליה קשור גוף של או החברה של ערך בניירות מחזיק אינו הפנימי המבקר, החברה ידיעת למיטב

 ליצור בהם יש אשר החברה עם אחרים מהותיים קשרים או החברה עם כלשהם עסקיים קשרים לו

 .פנימי כמבקר תפקידו עם עניינים ניגוד

 . החברה של עובד אינו הפנימי המבקר

 .החברה דירקטוריון ר"יו הינו הפנימי המבקר על הארגוני הממונה

 העבודה תוכנית

 התקנים פי ועל הביקורת לחוק בהתאם הפנימית הביקורת מתבצעת, הפנימי המבקר הודעת פי-על

 . בישראל הפנימיים המבקרים לשכת ידי על שהוצאו המקובלים

 לעדיפות ובהתאם החברה של המשתנים לצרכים בהתאם נקבעת הפנימי המבקר של הביקורת תוכנית

 וחשיפות סיכון מוקדי פי על שנה לכל הביקורת יעדי נקבעים כן כמו. וחשיבותם השונים הנושאים

 כמעקב חוזרות ביקורות וביצוע מחזוריות, ויעילות לחיסכון פוטנציאל, ולהנהלה למבקר הידועים

 .המלצות ויישום ליקויים תיקון אחר

 וההנהלה הדירקטוריון ר"יו, הביקורת ועדת חברי בשיתוף נעשית בחברה הביקורת תוכנית קביעת

 .הבכירה

 .לצורך בהתאם העבודה מתכנית לסטות דעת שיקול הפנימי למבקר

 העסקה היקף

 הביקורת תוכנית במסגרת הנבדקים הנושים פי על משתנה הפנימי המבקר של העסקתו היקף

 הביקורת ועדת לדעת. שעות 100 -לכ מיהפני מבקרה של העסקתו היקף נקבע 2015 בשנת. השנתית

 הינם הפנימי המבקר של העבודה ותוכנית הפעילות ורציפות האופי, ההיקף, החברה ודירקטוריון

 .בחברה הפנימית הביקורת מטרות את להגשים בהם ויש העניין בנסיבות סבירים

 למידע גישה

, החברה שבבעלות ומידע למסמכים אמצעית ובלתי מתמדת, חופשית גישה ניתנת הפנימי למבקר

 הביקורת לחוק 9 בסעיף כאמור, כספיים ונתונים מידע מערכות לרבות שבשליטתה בתאגידים

 .הפנימית

 הפנימי המבקר וחשבון דין

 בנוכחות החברה של הביקורת ועדת עם שוטף באופן ונדון בכתב מוגש הפנימית הביקורתוחשבון  דין

 בממצאי הביקורת בוועדת דיונים התקיימו הדוח פרסום למועד ועד 2015 בשנת. החברה הנהלת

 .2015 רנובמבב 16 -ו 2015 אוגוסטב 16 :הבאים במועדים הפנימית הביקורת

 תגמול

 אינו התגמול. המטלות בביצוע בפועל המושקעות העבודה שעות כנגד שכרו את מקבל הפנימי המבקר

 אלפי 18-בכ הסתכם 2015 לשנת מיהפני מבקרה טרחת שכר. הביקורת בתוצאות תלוי ואינו משתנה

 שיקול על משפיע גורם מהווה ואינו כמקובל הינו הפנימי המבקר תגמול, הדירקטוריון להערכת. ח"ש

   . המקצועי דעתו
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 מבקר חשבון רואה ט"שכ .8.2

גבאי את  פורר, קוסט,, משרד רואי חשבון המבקר"ח רוהטרחה ושעות עבודתו של  רשכ ירוטפ להלן

 :2015 תלשנרואי חשבון,  - 'ושות קסירר

 

 

   

 

2015 2014 

 שעות
שכר טרחה 
 שעות )באלפי ש"ח(

שכר טרחה 
 )באלפי ש"ח(

 175 1,600 160 2,200 )כולל תשקיף מדף( שירותי ביקורת ומס

 70 150 35 50 ייעוץ

 245 1,750 195 2,250 סה"כ
 

 בהתייחסידי הדירקטוריון -על ומאושרידי החברה -המשולם לרואה החשבון המבקר נקבע על השכר

הצפויה בשנת הדיווח  הביקורתלשכר שהיה נהוג בשנים הקודמות וכן בהתייחס להיקף עבודת פעילות 

 ושכר מקובל לרואה חשבון מבקר.

 תרומות .8.3

ידי -לרומה נשקלות לגופו של ענין עקבועה בנושא מתן תרומות. פניות למתן ת ניותאין מדי לחברה

ידי התאגיד ונכון לתאריך הדוח  עלמהותי  בהיקףהנהלת החברה. עד לתאריך הדוח לא ניתנו תרומות 

 עתידיות. בתקופותאין לתאגיד התחייבויות למתן תרומות 

 בכירים עובדים תגמול .8.4

 להסכמי בהתאם בחברה עניין ובעלי בחברה בכירה משרה לנושאי ניתנו אשר התגמולים לפירוט .א

 תקופתי לדוח' ד לפרק 21 תקנה ראו, 2015 שנת במהלך החברה לבין בינם ניהול הסכמי או/ו העסקה

 .זה

 נושאי עבור תגמול מדיניות החברה של המניות בעלי של כללית אסיפה אישרה 2013 בדצמבר 16 ביום .ב

אישרה האסיפה הכללית תיקונים למדיניות התגמול.  2015ביוני  23ביום . בחברה בכירה משרה

 18לפרטים בדבר מדיניות התגמול העדכנית של החברה ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 

, 2015-01-033450 -ו 2015-01-021114)מס' אסמכתא:  2015במאי  30כפי שתוקן ביום  2015במאי 

 עניין ולבעלי בחברה בכירה משרה לנושאי המוענק הגמול כי ומצא בחן החברה דירקטוריוןבהתאמה(. 

 בהתאם ,להלן' ד בפרק 21 בתקנה כמפורט, החברה של התגמול למדיניות כפופים הינם אשר בה

 התגמול מדיניות את תואם, 2015 שנת במהלך החברה לבין בינם ניהול הסכמי או/ו העסקה להסכמי

 והוגן. ולפיכך הינו סביר כאמור

 

 

                    ל"מנכ, מרוז איתי   הדירקטוריון ר"יו, פרומן רם

    
          

 2016 במרס 17: תאריך



 

 
 
 
 
 
 

 מ"וויטסמוק תוכנה בע
 

 2015 בדצמבר, 31 ליום מאוחדים כספיים דוחות
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 
 

 עמוד 
  

 2 דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת הדוחות הכספיים המאוחדים
  

 3  הכספי המצב על מאוחדים דוחות
  

 4 רווח או הפסד ורווח כולל אחר על מאוחדיםדוחות 
  

 5 הון בעל השינויים  מאוחדיםדוחות 
  

 6-7 על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות 
  

 8-39 המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים 
  

 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
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 דוח רואה החשבון המבקר
 

 מ"וויטסמוק תוכנה בעלבעלי המניות של 
 
 

החברה(  -)להלן  מ"וויטסמוק תוכנה בעשל  המצורפים הכספי המצב עלהמאוחדים  הדוחותביקרנו את 
 , השינויים בהוןאחר רווח כוללוהפסד  ואואת הדוחות המאוחדים על רווח  2014-ו 2015בדצמבר  31לימים 

. דוחות כספיים אלה 2015בדצמבר  31 יוםב השהסתיימבתקופה השנים שלוש ותזרימי המזומנים לכל אחת מ
של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס וההנהלה הינם באחריות הדירקטוריון 

 על ביקורתנו.

 

המוצגת על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בה הסתכמה  הלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חבר 
אלפי  364לסך של  וכמתועודף ההפסדים על ההשקעה בה הס 2015בדצמבר  31 ליוםאלפי ש''ח  3,484לסך של 

אלפי  1,166-ו 10,568הנ"ל הסתכם לסך של  ה, ואשר חלקה של החברה בהפסדי החבר2014בדצמבר  31ש''ח ליום 
 החבר ה, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אות2014בדצמבר  31-ו 2015בדצמבר  31 ביום ה''ח לשנה שהסתיימש

מתייחסת לסכומים שנכללו  וחוות דעתנו, ככל שהיא בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו
 , מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.החבר הבגין אות

 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
נו לתכנן את הביקורת ולבצעה . על פי תקנים אלה נדרש מאית1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה 
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 

די הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על י
 בסיס נאות לחוות דעתנו. תנאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספק

 
 

הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  המאוחדים לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים
ואת תוצאות  2014-ו 2015בדצמבר  31שלה לימים  המאוחדותרות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחב

בתקופה שהסתיימה ביום השנים שלוש לכל אחת מ ןותזרימי המזומנים שלה , השינויים בהוןןפעולותיה
( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2015בדצמבר  31

 .2010-התש"עשנתיים(, 
 

ו' לדוחות הכספיים, בדבר 11 בבאורלסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור  מבלי
הערת עסק חי שכלל רואה החשבון של החברה הכלולה. החברה הכלולה צברה הפסדים מהקמתה והמשך קיומה 

  .משמעותיים ספקות מעורר, המניות בעלי של התמיכה המשך ללאכעסק חי, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2016 ,במרץ 17

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  
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 הכספי המצב על מאוחדים דוחות
 
 

 בדצמבר 31ליום     
    2015  2014 

 "חש אלפי  באור  
       

       שוטפים נכסים
 11,228  11,425  5  ושווי מזומניםמזומנים 

 242  -    משועבד מזומן
 1,347  319  א'1  לקוחות

 449  285    חייבים ויתרות חובה
       
    12,029  13,266 

       שוטפים לא נכסים
 37  185    לזמן ארוך פקדונות

 -  3,484  11  השקעה בחברה כלולה, נטו
 121  93  6  רכוש קבוע

       
    3,762  158 
       
    15,791  13,424 

       התחייבויות שוטפות
 1,514  383  7  שירותים התחייבויות לספקים ולנותני

 3,960  3,002    קצר לזמן נדחות הכנסות
 2,092  1,119  8  זכאים ויתרות זכות

       
    4,504  7,566 

       שוטפות לאהתחייבויות 
 1,210  923    ארוך לזמן נדחות הכנסות

 364  -  11  עודף התחייבויות בניכוי נכסים המיוחסים לחברה כלולה, נטו
 174  188  10  לעובדים הטבות בשל התחייבויות

       
    1,111  1,748 

     13  החברה מניות לבעלי המיוחסהון 
       

 *(    -  *(    -     מניות הון
 **(49,817  66,104    מניות על פרמיה

 **(2,537  3,086    קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 705  822    תרגום הפרשי בגין קרן

 (48,949)  (59,836)    הפסד  יתרת
       

 4,110  10,176    הון "כ סה
       
    15,791  13,424 
       
       
 אלפי ש"ח. 1-הנמוך ממייצג סכום  *(

 מוין מחדש. **(
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
 

       2016במרץ,  17
 רם פרומן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יוןדירקטוריו"ר ה
 מרוז איתי 

 "למנכ
 גיא הראל 

 סמנכ"ל כספים
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  רווח או הפסד ורווח כולל אחר על מאוחדיםדוחות 

 

 
 

 (.16הותאם למפרע בעקבות איחוד ההון )ראה באור  **(
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה    
    2015  2014  2013  
 (למניה נקי רווח נתוני"ח )למעט ש אלפי  באור  

         
 74,740  58,426  12,886  17   הכנסות

         
         הוצאות:

         
 1,333  1,033  1,139  א'15  המכירות  עלות

 4,737  3,565  730  ב'15  ופיתוח מחקר הוצאות
 55,517  45,229  7,660  ג'15  ורכישת מדיה שיווק, מכירה הוצאות

 6,349  4,432  3,823  ד'15  כלליותוהוצאות הנהלה 
 -  182  -    הוצאות אחרות

         
    13,352  54,441  67,936 
         

 6,804  3,985  (466)    תפעולי )הפסד( רווח
         

 474  -  -    הוצאות בגין עסקת מיזוג
 1,103  5  1  ה'15  מימון הכנסות
 (48)  (42)  (45)  ו'15  מימון הוצאות

 -  (1,166)  (10,568)  11  נטו, הכלול חברה בהפסדי החברה חלק
         

 7,385  2,782  (11,078)     ההכנסה על מסים לפני)הפסד( רווח 
 235  355  (191)  12  )הטבת מס( ההכנסה על מסים

         
 7,150  2,427  (10,887)    נקי )הפסד( רווח

         
         (:המס השפעת)לאחר  אחר כולל )הפסד( רווח

         :הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
 ממטבע כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

   ההצגה למטבע הפעילות
 

117  278  75 
         

 75  278  117    אחר כולל רווח"כ סה
         

 7,225  2,705  (10,770)    כולל )הפסד( רווח "כסה
         

       16  )בש"ח(: החברה מניות לבעלי המיוחס למניה נקי רווח
         

 **(0.12  **(0.04  (0.16)    למניה ומדולל בסיסי נקי)הפסד( רווח 
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 הון בעל השינויים  מאוחדיםדוחות 

 

  

 הון
 מניות
 רגילות
  ללא ע.נ

 פרמיה
  מניות על

קרן בגין 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
כספיים 
ממטבע 
פעילות 
למטבע 
 יתרת הפסד  הצגה

 

הון  סה"כ
 עצמי )גרעון

 (הוןב
 "חש אלפי  
             

 (18,539)  (55,526)  352  -  36,635  *(   -  2013בינואר,  1 ליום יתרה
             

 7,150  7,150  -  -  -  -  נקי רווח
 75  -  75  -  -  -  אחר כולל רווח"כ סה
             

 7,225  7,150  75  -  -  -  כולל רווח "כסה
             

אופציה להון מניות ללא מימוש כתבי 
 *(   -  -  -  (1,450)  1,450  *(   -  ע.נ
ונגזרים  המירות הלוואות המרת

 8,265  -  -  -  8,265  -   להוןמשובצים 
 מעסקת כתוצאההקצאת הון מניות 

 1,164  -  -  -  1,164  -  '(א1 באור)ראה  המיזוג
 4,040  -  -  4,040  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

             
 2,155  (48,376)  427  2,590  47,514  *(   -  2013, בדצמבר 31 ליום יתרה

             
 742,2  742,2  -  -  -  -  נקי רווח
 278  -  278  -  -  -  אחר כולל רווח"כ סה
             

 570,2  742,2  278  -  -  -  כולל רווח "כסה
             

 1,077  -  -  1,077  -  -  מניות מבוסס תשלום עלות
מימוש כתבי אופציה להון מניות 

 1,173  -  -  (1,068)  2,241  *(   -  רגילות ללא ע.נ
 -  -  -  **( (62)  **(62  -  כתבי אופציהפקיעת 

 (3,000)  (3,000)  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי המניות בחברה
             
             

 101,4  (499,48)  705  **(2,537  **(49,817  *(   -  2014, בדצמבר 31 ליום יתרה
             

 (10,887)  (887,10)  -  -  -  -  נקי הפסד
 117  -  117  -  -  -  אחר כולל רווח"כ סה
             

 (770,10)  (10,887)  117  -  -  -  כולל )הפסד( רווח "כסה
             

 1,144  -  -  41,14  -  -  מניות מבוסס תשלום עלות
מימוש כתבי אופציה להון מניות 

 504  -  -  (329)  833  *(   -  רגילות ללא ע.נ
 -  -  -  (266)  626  -  פקיעת כתבי אופציה

 15,188  -  -  -  15,188  *(   -  הון מניות, נטו נפקתה
             
             

 176,10  (836,59)  822  863,0  104,66  *(   -  2015, בדצמבר 31 ליום יתרה
             
 

 .אלפי ש"ח 1-מייצג סכום הנמוך מ *( 
 מוין מחדש. **(
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 על תזרימי המזומנים  מאוחדיםדוחות 

 
 

 
 שהסתיימה לשנה 

 בדצמבר 31 ביום
  2015  2014  2013 
 "ח ש אלפי  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 7,150  2,427  (10,887)  נקי )הפסד( רווח
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: להצגתהתאמות הדרושות 
       

       :הפסדאו  רווח לסעיפי התאמות
       

 91  102  31  רכוש קבוע והפחתות פחת
 -  182  -  הפסד ממימוש רכוש קבוע
 474  -  -  הוצאות בגין עסקת מיזוג

 4,040  1,077  1,144  מניות מבוסס תשלום עלות
 112  (21)  12  נטו, לעובדים הטבותהתחייבויות בשל ב שינוי
 (250)  -  -  ההוגן של הלוואה המירה  בשוויירידה 
 (866)  -  -   נטו, ציםמשוב נגזרים של ההוגן בשווי ירידה
 235  355  (191)  ה )הטבת מס(ההכנס על מסים
 (44)  (186)  -  ממשלתיים מענקים בגין התחייבות שלבשווי ההוגן  ירידה
 -  1,166  10,568  נטו, כלולה חברה בהפסדי החברה חלק

       
  11,564  2,675  3,792 

       :והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
       

 (231)  3,291  1,030  בלקוחות (עלייהירידה )
 (29)  (380)  169  )עלייה( בחייבים ויתרות חובה  ירידה

 (1,910)  (1,849)  (1,131)  ירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 (1,076)  (1,395)  (1,259)  נדחותירידה בהכנסות 

 (1,177)  (1,337)  (327)  והתחייבויות אחרות ירידה בזכאים יתרות זכות
       
  (1,518)  (1,670)  (4,423) 
       

       עבור: שנההששולמו במהלך  מזומנים
       

 (348)  (414)  (454)  , נטוששולמו מסים
 (142)  -  -  ששולמה רבית

       
  (454)  (414)  (490) 
       

 6,029  3,018  (1,295)  שוטפת)ששימשו לפעילות(  מפעילותמזומנים נטו שנבעו 
       
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 על תזרימי המזומנים  מאוחדיםדוחות 

 
 

 
 שהסתיימה לשנה 

 בדצמבר 31 ביום
  2015  2014  2013 
 מבוקר  
 "ח ש אלפי  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (279)  (159)  (5)  קבוע רכושרכישת 
 -  (125)  95  מזומן משועבד, נטו

 -  (658)  (14,357)  מתן הלוואה לחברה כלולה
 (29)  7  -  לזמן ארוך פקדונות)הפקדת(  משיכת

       
 (308)  (935)  (14,267)  השקעה מזומנים נטו שנבעו ששימשו לפעילות

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 -  -  15,188  הנפקת הון מניות, נטו

 1,331  -  -  מזומנים שהתקבלו כתוצאה מעסקת מיזוג
 70  -  -  נטו, ממשלתיים מענקים

 -  1,173  504  מימוש כתבי אופציה
 -  (3,000)  -  דיבידנד ששולם לבעלי המניות

 (2,275)  -  -  הלוואות פרעון
 -  -  -  הלוואות קבלת

       
 (874)  (1,827)  15,692  מימון)ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

       
 (451)  1,144  67   מזומנים ושווי מזומנים יתרותבגין  תרגוםהפרשי 

       
 4,396  1,400  197   עלייה במזומנים ושווי מזומנים

       
 5,432  9,828  11,228  שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       
 9,828  11,228  11,425  שנהה לסוףיתרת מזומנים ושווי מזומנים 

       
       ת שלא במזומןולות מהותיופע
       

 8,265  -  -  ונגזרים משובצים להון המירות הלוואות המרת
       

 -  -  144  סיווג מזומן משועבד לפקדונות לזמן ארוך
       

 -  144  -  העברת נכסים ממיזם משותף בעת הקמת חברה כלולה
       
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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 כללי -: 1 באור
 

 תאור החברה א.
 

 הרביעי הרבעון במהלךבארה"ב.  דלווארבמדינת  2002 בשנת התאגדה אינקוויטסמוק  .1
 אלדן –)לשעבר תוכנה בע"מ  וויטסמוקעם  אינקוויטסמוק  התקשרה, 2012 שנת של
"(, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א בהסכם החברה)להלן: " (בע"מישראל ק ט

 אוהמיזוג"  הסכםמשולש הופכי )להלן בסעיף זה: " מיזוגהקצאה פרטית על דרך של 
בת  חברתו החברה, אינקוויטסמוק  והי המיזוג להסכם הצדדיםהמיזוג"(.  עסקת"

במיוחד לצרכי המיזוג במדינת  הוקמה, אשר החברה( של 100%בשליטתה המלאה )
מייד לאחר השלמת המיזוג )להלן:  חוסלהדלאוור שבארה"ב, ועל פי דיני מדינה זו, ו

  היעד"(. חברת"
 

 שכל באופן היעד וחברת אינקוויטסמוק  תמזגוה, המיזוג הסכם להוראות בהתאם
בזכות לקבל מניות של  הומרו"( המועברות המניות)להלן: " אינקוויטסמוק  של מניותיה
 (.100%בבעלותה המלאה ) החברהלחברת בת של  הפכה אינקוויטסמוק ש כך ,החברה

 . 2013בינואר,  16עסקת המיזוג הושלמה ביום 
 

ושדרוג  התיקוןתוכנות  מכירתעיקריים: תחום  פעילות תחומי שלושהבפועלת  החברה .2
מוצרי מובייל  בתחוםוכן  פרסום באינטרנטהשיווק וה תחום ,הכתיבה בשפה האנגלית

, אשר עוסקת Kibo Mobile-Tech LTDבאמצעות החברה הכלולה, ממותגים 
טלפון  למכשיריומוצרים משלימים  ממותגות מקלדות של והפצה שיווק, בפיתוח

   .ניידים חכמים

 

. השיווק והפרסום באינטרנטנבעו מרבית ההכנסות מתחום  לקוח עיקרי ממנולחברה  .3
 31 בימים שהסתיימו בשנים ההכנסות מסך 87%-ו 86%, 46% היוו זה ההכנסות מלקוח

  בהתאמה. 2013-ו 2014, 2015, בדצמבר
 

החברה, על הסכם שיתוף פעולה עם צד  החתמ, 2013 שנת של הרביעי הרבעון במהלך .4
שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלי הענין בה. על פי ההסכם יפעלו הצדדים במסגרת 
מיזם משותף )להלן: "המיזם המשותף"(, לפיתוח והפצת מוצר מבוסס אפליקציה 

(, מכשירי טאבלט ומוצרים דומים, smart phonesלטלפונים ניידים, טלפונים חכמים )
 חודש במהלךאשר יתבסס על טכנולוגיות שפיתחו ויפותחו במשותף על ידי הצדדים. 

 באיי הרשומה חדשה חברה, שלישיים צדדים עם ביחד, החברה הקימה, 2014 נובמבר

כל פעילות המובייל  הועברה, אליה Kibo Mobile-Tech LTD םבש הבריטים הבתולה
, 2015בדצמבר,  31ליום . 2013ם המשותף בו שותפה החברה החל משנת הקשורה למיז

  מהון המניות המונפק והנפרע של קיבו. 42.5%-בכ החזיקה החברה
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 )המשך( כללי -: 1באור 
 

 הגדרות .ב
 

 :אלה כספיים בדוחות
 

  מ"וויטסמוק תוכנה בע - החברה
   

 ואשר(, IFRS 10-ב)כהגדרתה  בה שליטה לחברה אשר חברה - מאוחדת חברה
 .החברה דוחות עם מאוחדים דוחותיה

   
 חברה אמריקאית בשליטתה המלאה של החברה - וויטסמוק אינק

   
 וויטסמוק ישראל טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, חברה ישראלית - וויטסמוק ישראל

  נשלטת במלואה ע"י החברה 2014ביולי  1אשר החל מיום 
   

אשר הנה תושבת  Kibo Mobile-Tech LTD חברה כלולה בשם - קיבו
 איי הבתולה הבריטיים 

   
-"עהתששנתיים(,  כספיים)דוחות  ערך ניירות בתקנות כהגדרתם - שליטה ובעלבעלי עניין 

2010. 
   

 .IAS 24 -ב כהגדרתם - צדדים קשורים
   

 "ב.ארה של דולר - דולר
 
 
  החשבונאית המדיניות עיקרי -: 2 אורב
 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, 
 למעט אם נאמר אחרת. 

 

 הכספיים הדוחות הצגת בסיס .א
 

 (.IFRS -הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן הדוחות 
תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים   הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראותכמו כן, 

 .2010-שנתיים(, התש"ע
 

מכשירים  שוטפים לשלם, מסים למעט, העלות בסיס על ערוכים החברה של הכספייםהדוחות 
פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, תשלום מבוסס מניות, הפרשות 

 והתחייבויות בשל הטבות לעובדים.
 

 פריטי רווח והפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.החברה בחרה להציג את 
 

 תקופת המחזור התפעולי של החברה והחברות המאוחדות הינו שנה.
 

 מאוחדים כספיים דוחות .ב
 

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

 זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

שקעת. בבחינת שליטה ובכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המ
הן ממשיות. איחוד הדוחות  מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם

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

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

ספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים בדוחות הכ
 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. הבנות והחברות החברה ביןמעסקאות 

 
זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן 

אם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה ה
במסגרת ההון של החברה. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה 
ולזכויות שאינן מקנות שליטה. הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם 

כספי הינה כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב ה
 שלילית.

 
 הצגהה ומטבע פעילותה מטבע .ג

 
"ח מספקים מידע בש כספיים שדוחות בדעה שהחברה מאחר"ח, בש מוצגים הכספיים הדוחות

 רלוונטי יותר למשקיעים ולמשתמשים בדוחות הכספיים הנמצאים בישראל. 
 

השווי , לרבות חברות המוצגות לפי שיטת נקבע בנפרד עבור כל חברה הפעילות מטבע
 החברה של הפעילות מטבע. פעולותיה ותוצאות הכספי מצבה נמדדים זה מטבע ולפי, המאזני

 .דולר הינו
 

 חוץ במטבע והתחייבויות נכסים, עסקאות
 
 ההכרה עם נרשמות( הפעילות ממטבע השונה)מטבע  חוץ במטבע הנקובות עסקאות 

 נכסים, הראשונית ההכרה לאחר. העסקה במועד החליפין שער לפי בהן הראשונית
 לפי הפעילות למטבע דיווח תאריך בכל מתורגמים חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות

 לא והתחייבויות נכסים. הפסד או לרווח נזקפים שער הפרשי. זה במועד החליפין שער
 במועד החליפין שער לפי מתורגמים עלות לפי המוצגים חוץ במטבע הנקובים כספיים
 הוגן שווי לפי המוצגים חוץ במטבע הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים. העסקה

 .ההוגן השווי נקבע שבו במועד החליפין לשער בהתאם הפעילות למטבע מתורגמים
 

 ממטבע הפעילות למטבע ההצגה הדוחות תרגום
 

שונה ממטבע הפעילות של החברות, התוצאות והמצב  החברהמטבע ההצגה של  כאשר
 הכספי של החברות יתורגמו למטבע הצגה כדלקמן:

 
והתחייבויות בכל תאריך דיווח )כולל מספרי השוואה( מתורגמים לפי שער  נכסים .1

 סגירה בכל תאריך דיווח. 
 פיןהחלי שערי לפי מתורגמיםוהוצאות לכל דוח על הרווח הכולל שמוצג  הכנסות .2

 וכן; העסקאות במועדי
 .אחר כולל ברווח יוכרו הנוצרים השער הפרשי כל .3

 
 או בחלקו, המצטבר)הפסד(  הרווח, במלואו או בחלקו, התחייבות או נכס מימוש בעת

 .הפסד או לרווח מועבר אחר כולל ברווח שהוכר, בהתאמה, במלואו
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 השקעה בהסדרים משותפים .ד
 

 היא משותפת שליטה. משותפת שליטה לחברה יש שבהם הסדרים הם משותפים הסדרים
 הפעילויות לגבי החלטות כאשר רק קיימת אשר, הסדר על שליטה של מוסכם חוזי שיתוף

 .שליטה שחולקים הצדדים של אחד פה הסכמה דורשות הרלוונטיות
 

 ( OperationsJoint) משותפות פעילויות
 

 לנכסים זכויות, ההסדר על משותפת שליטה יש להסדר לצדדים משותפות בפעילויות
 היחסי בחלקה המשותפת הפעילות בגין מכירה החברה. ההסדר של להתחייבויות ומחויבויות

 .המשותפת הפעילות של ובהוצאות בהכנסות, בהתחייבויות, בנכסים
 

 השקעות בחברות כלולות .ה
 

כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית חברות 
 שלהן, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.

 
 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני .ו

 
 י המאזני.השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השוו     

לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות 
בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של 

 הקבוצההחברה הכלולה או העסקה המשותפת. רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין 
 סקה המשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה.או הע הכלולה החברה לבין

 
ההכנסות ריבית הנובעות ממכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד נכללות 
במסגרת סעיף הכנסות מימון למעט הכנסות ריבית הנובעות מהלוואות לחברות כללות 

ופלות בתוצאות חברות המטועסקאות משותפות אשר נכללות במסגרת סעיף חלק החברה 
 לפי שיטת השווי המאזני, נטו.

 
הדוחות הכספיים של החברה והחברה הכלולה או העסקה המשותפת ערוכים לתאריכים 
ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה או העסקה 

 המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.
 
בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, הכירה החברה בחלקה  

בהפסדי החברה הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה 
כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו, עד לגובה הערבות 

 או התמורה הפיננסית האחרת.
 
 מזומנים שווי .ז

 
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן 
קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים 
ממועד ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, 

 .החברהמניהול המזומנים של ומהווים חלק 
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 מסופקים לחובות הפרשה .ח
 

 החברה הנהלת שלהערכת חובות בגין ספציפי באופן נקבעת מסופקים לחובות ההפרשה
 המוערכות לקוחות קבוצות בגין בהפרשה מכירה החברה, כן כמו. בספק מוטלת גבייתם
 לקוחות חובות. שלהם האשראי סיכוני מאפייני על בהתבסס ערך ירידת בגין קולקטיבי באופן
 .לגבייה ניתנים אינם אלה שחובות נקבע בו במועד נגרעים, בערכם ירידה שחלה
 מאפייני על ובהתבסס החברה הנהלת להערכת בהתאם 2015 -ו 2014 ,בדצמבר 31 מיםלי נכון

 נרשמה לא ולכן בספק מוטלת שגבייתם חובות לחברה אין, לקוחותיה של האשראי סיכוני
 .ספציפית הפרשה

 
 פיננסיים מכשירים .ט
 

 פיננסים נכסים .1
 

מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת   
ובתוספת עלויות עסקה ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 

 רווח או הפסד, אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
 

לחברה הלוואות וחייבים אשר הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או  
ביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות הניתנים לק

וצגות על פי תנאיהן לפי העלות בתוספת עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת מ
, ובניכוי הפרשה לירידת ערך. חייבים לזמן קצר מוצגים לפי הריבית האפקטיבית

  תנאיהם, בדרך כלל בערכם הנומינלי.
 

 יותפיננס התחייבויות .2
 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת (א

 
הלוואות והתחייבויות אחרות נושאות ריבית מוכרות לראשונה לפי שווי הוגן  

בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות, במידה שקיימות )לדוגמה, עלויות גיוס 
הלוואה(. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות, לרבות אגרות חוב, מוצגות על פי 

לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית המביאה  תנאיהן
בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסות ישירות. אשראי לזמן קצר )כגון 
אשראי ספקים וזכאים אחרים( מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. 
רווחים והפסדים מוכרים ברווח או הפסד בעת גריעת ההתחייבות הפיננסית 

 וצאה מההפחתה השיטתית. וכת
 
 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות ( ב
 

 כוללות הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות
 מוצגות להיות בהן הראשונית ההכרה עם המיועדות פיננסיות התחייבויות

 .הפסד או לרווח הנזקפים בו שינויים עם הוגן בשווי
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 הוגן שווי . 3
 

 השוק מחירי ידי על נקבע פעיל בשוק הנסחרים פיננסיים מכשירים של ההוגן השווי
 נקבע ההוגן השווי, פעיל שוק אין שלהם פיננסיים מכשירים בגין. הדיווח בתאריך

 שבוצעו עסקאות על התבססות כוללות אלו שיטות. הערכה בשיטות שימוש באמצעות
, במהותו דומה אחר מכשיר של הנוכחי השוק לשווי התייחסות, שוק בתנאי לאחרונה

 .אחרות הערכה שיטות או מזומנים תזרימי היוון
 

 בחבילה ערך ניירות הנפקת .4
 

של ניירות ערך בחבילה, מוקצית התמורה שהתקבלה )לפני הוצאות הנפקה(  בהנפקה
לניירות הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן: שווי הוגן נקבע תחילה 
עבור נגזרים פיננסיים ומכשירים פיננסיים אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה. 

פיננסיות ומכשירים מורכבים )כגון לאחר מכן נקבע השווי ההוגן עבור התחייבויות 
אגרות חוב להמרה( שאינם מוצגים בשווי הוגן מידי תקופה אלא בעלות מופחתת. 

נקבעת כערך שייר בהתאם להפרש המתקבל  הונייםהתמורה המוקצית עבור מכשירים 
בין התמורה הכוללת לבין התמורות הרלוונטיות שהוקצו כאמור לעיל. עלויות ההנפקה 

ל רכיב בהתאם ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב כאמור לעיל, בניכוי מוקצות לכ
 רכיב כל, לעיל כאמור ההקצאה לאחר. הונייםהשפעת המס אם קיימת לגבי מכשירים 

הוני(. התמורה מיוחסת  מכשיר או פיננסית)התחייבות  החוזית למהותו בהתאם מטופל
 הוגן.למכשירים פיננסיים באותה רמת מדרג בהתאם ליחסי שווי 

 
 פיננסיים מכשירים גריעת .5
 

 פיננסיים נכסים א(
 

 מהנכס המזומנים תזרימי לקבלת החוזיות הזכויות פקעו כאשר נגרע פיננסי נכס 
 תזרימי לקבלת החוזיות הזכויות את העבירה החברה כאשר או, הפיננסי

 תזרימי את לשלם מחויבות עצמה על נטלה כאשר או הפיננסי מהנכס המזומנים
 ובנוסף, משמעותי עיכוב ללא, השלישי לצד במלואם שהתקבלו המזומנים
 לא או, לנכס הקשורים וההטבות הסיכונים כל את ממשי באופן העבירה
 הקשורים וההטבות הסיכונים כל את ממשי באופן הותירה לא ואף העבירה

 .הנכס על השליטה את העבירה אך לנכס
 

 פיננסיות התחייבויות ב(
 

פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, התחייבות 
 בוטלה או פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )החברה(:

 
פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים,  -

 בסחורות או שירותים, או
 משוחרר משפטית מההתחייבות. -

 
מת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה כאשר התחייבות פיננסית קיי

בתנאים שונים מהותית, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, 
ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של 
התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות 

הפסד. במידה שההחלפה או השינוי אינם מהותיים, הם הכספיים נזקף לרווח או 
 מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא מוכר באותו מועד רווח או 
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הפסד מההחלפה. בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות 
 כמותיים כמו גם שיקולים איכותיים. קיימת, מביאה החברה בחשבון שיקולים

 
 הוגן שווי מדידת (ג
 

 משולם שהיה המחיר או נכס במכירת מתקבל שהיה המחיר הוא הוגן שווי
 .המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה התחייבות להעברת

 
 של העיקרי בשוק מתרחשת העסקה כי ההנחה על מבוססת הוגן שווי מדידת
( advantageous) הכדאי בשוק, עיקרי שוק בהיעדר או, ההתחייבות או הנכס
 .ביותר

 
 שמשתתפים בהנחות שימוש תוך נמדד התחייבות או נכס של ההוגן השווי
 בשוק שמשתתפים בהנחה, ההתחייבות או הנכס תמחור בעת ישתמשו בשוק

 .שלהם הכלכליים האינטרסים לטובת פועלים
 

סי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננ
להפיק הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו 

 למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
 

משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן  הקבוצה
השימוש  מיקסוםשווי הוגן, תוך  מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד

השימוש בנתונים שאינם ניתנים  ומיזעורבנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה 
 .לצפייה

 
הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן  כל

השווי ההוגן, בהתבסס על רמת  מידרגשלהם מחולקים לקטגוריות בתוך 
 הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה:

 
מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות  :1רמה  

  זהים.
אשר ניתנים לצפייה  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה  

 במישרין או בעקיפין.
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה  : 3רמה 

 ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
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 קבוע רכוש .י

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

דים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. הפחת מחושב בניכוי הפס
בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס 

 כדלקמן:
 
 % בעיקר  %  
 33  15-33  אלקטרוני וציוד מחשבים     

 7  7-15  משרדי וריהוט ציוד
 להלן ראה  במושכר שיפורים

 
)לרבות תקופת  השכירותשיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת 

שבכוונתה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת  החברההאופציה להארכה שבידי 
 . שבהם הקצר, לפי נכסיםשל ה

 
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 

ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
 כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע. 

 
 פיננסיים לא נכסים ערך ירידת .אי

 
 סימנים ישנם כאשר(, קבוע)רכוש  פיננסיים לא נכסים ערך בירידת הצורך את בוחנת החברה
 אינה הכספיים בדוחות שהיתרה כך על המצביעים בנסיבות שינויים או מאירועים כתוצאה

 השבה. -תרב
 

ההשבה -בר סכום על עולה פיננסיים הלא הנכסים של הכספיים בדוחות היתרה בהם במקרים
 שווי מבין הגבוה הואההשבה -בר הסכום. שלהםההשבה -בר לסכום הנכסים מופחתים, שלהם
 המזומנים תזרימי מהוונים השימוש שווי בהערכת. שימוש ושווי מכירה עלויות בניכוי הוגן

 נכס בגין. נכס לכל הספציפיים הסיכונים את המשקף מס לפני ניכיון שיעור לפי הצפויים
 המזומנים מניבת היחידה עבורהשבה -בר סכום נקבע עצמאיים מזומנים תזרימי מייצר שאינו
 .הפסדאו  לרווח נזקפים ערך מירידת הפסדים. הנכס שייך שאליה

 
 ממשלתיים מענקים .בי
 

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

 
 בפעילות תמיכה בגין, והתעסוקה המסחר, התעשיהממשלתיים שהתקבלו ממשרד  מענקים
, עתידיות מכירות בביצוע המותנים למדינה תמלוגים לתשלומי התחייבות הכוללת שיווק

 את המזכות למכירות שיביאו כלכליות הטבות צפויות אם כהתחייבות קבלתם במועד מוכרים
 כקיטון מוכרים המענק תקבולי, כאמור כלכליות הטבות צפויות לא כאשר. בתמלוגים המדינה

 כהתחייבות מטופלת תמלוגים לתשלום ההתחייבות, כזה במקרה. והמכירה השיווק בהוצאות
 . IAS 37-ל בהתאם תלויה
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תאריך דיווח בוחנת החברה האם קיים בטחון סביר שההתחייבות שהוכרה, כולה או  בכל
חלקה, לא תסולק )מאחר שהחברה לא תידרש לשלם תמלוגים( בהתבסס על האומדן הטוב 
ביותר של מכירות עתידיות, ואם קיים, נגרעת ההתחייבות המתאימה כנגד קיטון הוצאות 

ידיות מראה כי בטחון סביר כאמור לא קיים, מוכרת . אם אומדן המכירות העתומכירה שיווק
 שיווקהתחייבות מתאימה המשקפת את תשלומי התמלוגים החזויים ובמקביל מוכרת הוצאת 

 .ומכירה
 

ואילך, אשר  2009בינואר,  1מיום  והתעסוקה המסחר, התעשיה ממשרדשהתקבלו  מענקים
 IASבהתאם להוראות  וזאת)המתוקן(,  IAS 20מוכרים כהתחייבות, מטופלים כהלוואות לפי 

מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה. לפיכך, כאשר מוכרת התחייבות בגין ההלוואה, זו תוכר  39
לראשונה לפי שווי הוגן תוך היוון לפי ריבית השוק. ההפרש בין סכום המענק שהתקבל לבין 

 מוכר ולפיכךממשלתי, כמענק  בהתחייבות ההכרההשווי ההוגן של ההתחייבות יטופל מיום 
. לאחר הכרה לראשונה, התחייבות כאמור נמדדת בעלותה והמכירה השיווק בהוצאות כקיטון

המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. שינויים באומדן תזרימי המזומנים 
החזויים מהוונים תוך שימוש בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית ונזקפים לרווח או הפסד 

 .IAS 39-ל AG8להוראות סעיף  בהתאם
 

 המשולמים כתמלוגים מוכרים כסילוק ההתחייבות.  סכומים
 

 ההכנסה על מסים .גי
 

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

 
 שוטפים מסים .1
 

 או שחוקקו המס וחוקי המס בשיעורי שימוש תוך נקבעת שוטפים מסים בגין חבות 
 בקשר נדרשות התאמות וכן, הדיווח לתאריך עד, למעשה הושלמה חקיקתם אשר

 .קודמות שנים בגין לתשלום המס לחבות
 

 נדחים מסים .2
 

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

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

  .למעשה עד לתאריך הדיווח
 

ניצולם הם מופחתים,  בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי
הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה 

 .שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים
 

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

בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי 
חברות מוחזקות כדיבידנדים, בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת 

 חבות מס נוספת.
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 מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס 
 שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.

 
 מניות מבוסס תשלום עסקאות .יד

 
החברה וחלק מיועציה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה  של עובדים

 . הונייםם למכשירי
 

 הונייםהמסולקות במכשירים  עסקאות
 

פי השווי ההוגן של -נמדדת על הונייםהעסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים  עלות
שהוענקו במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל  ההונייםהמכשירים 

 תמחור אופציות מקובל. 
 

נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או  לגבי
 שהוענקו.  ההונייםהשירותים המתקבלים בתמורה למכשירים 

 
מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל  הונייםהעסקאות המסולקות במכשירים  עלות

בהון על פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים 
תקופת ההבשלה(. ההוצאה המצטברת המוכרת בגין  -הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן 

ת בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת א הונייםעסקאות המסולקות במכשירים 
לגבי מספר המכשירים  החברהמידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של 

 אינה דבר של בסופו יבשילו שלא הענקות בגין הוצאהשיבשילו בסופו של דבר.  ההוניים
 כהענקות מטופלות אשר שוק בתנאי תלויה שלהן שההבשלה הענקות למעט, מוכרת

 .התקיימו הביצוע תנאי שכל בהנחה, השוק תנאי לקיום קשר ללא שהבשילו
 

כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת 
הוצאה נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן 

 הכולל של התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד לפי השווי ההוגן במועד השינוי.
 

הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כאילו היא הבשילה לתאריך הביטול  לביטו
וההוצאות שטרם הוכרו בגין ההענקה מוכרות מיידית. עם זאת, אם ההענקה שבוטלה 
מוחלפת בהענקה חדשה ומיועדת כהענקה חלופית לתאריך שבו היא הוענקה, ההענקה 

  .לעילההענקה המקורית כמתואר המבוטלת וההענקה החדשה תטופלנה שתיהן כשינוי של 
 
 לעובדים הטבות בשל התחייבויות .וט
 

 :לעובדים הטבות סוגי מספר קיימות בחברה
 

 קצר לזמן לעובדים הטבות .1
 

 12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 
את השירותים  חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים

המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות 
מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס 
במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות 

בגין שירות שניתן על ידי העובד  משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור
 בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
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 העסקה סיום לאחר הטבות .2
 
 -לחוק פיצויי פיטורין )להלן  14תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף  חברהל

, 14 סעיף על העובד חתימת ממועדמשלמת באופן קבוע,  החברה שלפיהן"( 14"סעיף 
משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים  מחוייבותתשלומים מבלי שתהיה לה 

גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד 
 המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. 

 
 כהוצאה מוכרות, תגמולים בגין או ייםפיצו בגין מוגדרת להפקדה לתוכנית הפקדות

 הפרשה נדרשת ולא מהעובד העבודה שירותי לקבלת במקביל לתוכנית ההפקדה בעת
 .הכספיים בדוחות נוספת
לתשלום  ,חובה פנסיה לחוק בהתאם, מפקידה כספים בגין התחייבויותיה החברה

באופן שוטף בקרנות  פיטורין פיצויי לחוק 14 סעיף תחת שאינםפיצויים לעובדיה 
 פנסיה וחברות ביטוח. 

 
 

 ההכרה בהכנס .זט
 

 שההטבות צפוי, מהימן באופן למדידה ניתנות הן כאשר ברווח או הפסד מוכרות ההכנסות
 העסקה בגין שיתהוו או שהתהוו העלויות וכן לחברה יזרמו לעסקה הקשורות הכלכליות

 בעסקה התמורה של ההוגן שוויה פי על נמדדות ההכנסות. מהימן באופן למדידה ניתנות
 , הנחות כמות והחזרות. מסחריות הנחות בניכוי

 
להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה 

 בהכנסה:
 

 תוכנה מעסקאות הכנסות
 

 .רכיבים מרובת מכירה הסכמי מהוותהחברה  של התוכנה מעסקאות חלק
 

 והתשואות הסיכונים העברת לאחר רק תוכנה מכירת בעסקאות בהכנסה מכירה החברה
 הינו מספיק לא אך הכרחי תנאי כאשר, לקונה התוכנה על מהבעלות הנגזרים המשמעותיים

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

 לתאריך העסקה של ההשלמה לשלב בהתאם, מהימן באופן לאמידה ניתנות תוצאותיהן אשר
 פני על, לקביעה ניתן שאינו, פעולות מספר ידי על מבוצעים שהשירותים במידה. המאזן
 אם אלא, המוגדרת התקופה פני על הישר הקו בשיטת מוכרת ההכנסה, מוגדרת תקופה
 .ההשלמה שלב את ביותר הטובה בצורה משקפת אחרת ששיטה לכך ראיות קיימות
 
 רכיבים מספר בעלי מכירה הסכמי

 
, תוכנהמהסכמי מכירה, שאין בהם זכות החזרה כללית, הכוללים מספר רכיבים כגון  הכנסה
 יחידה כל לגבי בנפרד ומוכרת נפרדות חשבונאיות ליחידות מפוצלת תמיכה והסכמי, שירות

. ללקוח בנפרד ערך לו קיים, אם ורק אם נפרדת חשבונאית יחידה מהווה רכיב. חשבונאית
 לשווי או בהסכם הרכיבים כל של ההוגן לשווי ואובייקטיביות מהימנות ראיות קיימות, בנוסף
 עמידה אי עקב חשבונאית ליחידה פוצלו שלא רכיבים. סופקו שטרם הרכיבים של ההוגן

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

 או בהשלמה מותנית שאינה התמורה לגובה עד ורק, לסוגם בהתאם חשבונאית יחידה באותה
 .בחוזה הרכיבים יתרת ביצוע
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 )המשך( המדיניות החשבונאיתעיקרי  -: 2באור 
 

, בזמן מוגבלים שאינם, הוסטינג ושירותיתוכנה  רישיון של להסכמים הקשורות הכנסות
 תקופת מדיהצפויה של משתמשי הקצה. תקופה זו מוערכת  השימושמוכרים לאורך תקופת 

ההכנסות מוכרות על פני דפוס השימוש הצפוי ושיעורי נטישה  .החברה הנהלת"י ע חתך
 לאורך תקופת השימוש הצפויה.

 
התוכנה שטרם  רשיונותנדחות כוללות יתרה בלתי מופחתת של שירותים בגין  הכנסות

 כאמור לעיל.סופקו. שירותים אלו מוכרים לאורך תקופת השירות 
 

 תוכנות ורכיבים מהפצת הכנסות
 

 לסכומים בהתאםתקנה מוצלחת ה כל בעבור מתקבליםהפצת תוכנות ורכיבים מ תקבולים
 חודשי באופן מוכרות הכנסות. המשתמשים שביצעו לחיפושים בהתאם או מראש קבועים

 לגבי) החודש באותו התשלומים לגבי החברה מלקוחות המתקבלים דוחות על בהתבסס
 (.החודש באותו תקנותוה החודש אותו בגין הקבועים הסכומים

 
 נטו בסיס על או ברוטו בסיס על הכנסות דיווח

 
 ברוטו בסיס על הכנסותיה על מדווחת החברה. מוצריה כמפיצי במפרסמים משתמשת החברה
 חברהל, כן כמו. החברה לקוחות מול העיקרית והאחראית עיקרי כספק פועלת שהינה מכיוון
 ובתשואות בסיכונים החברה נושאת וכן העסקאות מחיר את לקבוע פעולה חופש קיים

 .ומכירה שיווק כהוצאות נרשמות אלו ממפיצים הפרסום הוצאות. מהעסקה הנגזרים
 

 ללקוחות הנחות
 

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

 
למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר  הרווח

המניות הרגילות המשוקלל שקיים במהלך התקופה. ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות 
 המיריםאשר קיימות בפועל במהלך התקופה. מניות רגילות פוטנציאליות )ניירות ערך 

ציה ואופציות לעובדים( נכללות רק בחישוב הרווח כדוגמת אגרות חוב להמרה, כתבי אופ
המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה על ידי כך שהמרתן מקטינה את 
הרווח למניה או מגדילה את ההפסד למניה מפעילויות נמשכות. בנוסף, מניות רגילות 

עד למועד ההמרה, פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה רק 
 ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. 

 
 הפרשות .חי

 
קיימת מחויבות בהווה )משפטית או  חברהמוכרת כאשר ל IAS 37-ל בהתאם הפרשה

משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על 
מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. במידה שההשפעה מהותית, 

ת הפרשות נמדדות תוך היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, תוך שימוש בשיעור ריבי
, אף את מסויימיםלפני מס המשקף את הערכות השוק בנוגע לערך הזמן של הכסף, ובמקרים 

 הסיכונים הספציפיים הקשורים בהתחייבות. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 וביטולי עסקאות להחזרות הפרשה
 

שנה האחרונה, ה מחציתצפויות בגין מוצרים שנרכשו ב להחזרותבהתייחס  מוכרת ההפרשה
לחישוב ההפרשה  שמשמשותבהתבסס על ניסיון העבר של החברה לגבי החזרות. ההנחות 

מבוססות על רמות המכירה של החברה ועל מידע שוטף זמין לגבי החזרות, בהתבסס על זכות 
 בניכוי מוכרות החברה הכנסותשניתנת על כל המוצרים שנמכרים.  ו/או הביטול החזרה

 . וביטולי עסקאות להחזרות ההפרשה
 
 ופרסום מדיה רכישת הוצאות .יט

 
 רכישת, ממומנים קישורים עבור תשלום: היתר בין הכוללות פרסום פעילויות בגין הוצאות
 מוכרות, מכירות וקידום שותפים תוכניות במסגרת מדיה רכישת, אינטרנטיים פרסום שטחי

 ופרסום מדיה רכישת הוצאות. חברהל ניתן אלה פעולות בגין השירות בו במועד כהוצאה
 .ורכישת מדיה מכירה, שיווק באופן שוטף לסעיף הוצאות והפסד לרווח נזקפות

 
 

 שיקולים, האומדנים, וההנחות בעריכת הדוחות הכספייםעיקרי ה -: 3באור 
 

 בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה
 השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחותאת 

 הכספיים:
 

 השיקולים א.
 

 נטו בסיס על או ברוטו בסיס על בהכנסה הכרה -
 

 ובתשואות בסיכונים לשאת מבלי כמתווכת או כסוכנת פועלת החברה בהם במקרים
 החברה בהם במקרים, זאת לעומת. נטו בסיס על מוצגות הכנסותיה, מהעסקה הנגזרים
 מוצגות הכנסותיה מהעסקה הנגזרים ובתשואות בסיכונים ונושאת עיקרי כספק פועלת

 . ברוטו בסיס על
 

 אומדנים והנחות ב.
 

 והנחות הערכות, באומדנים להסתייע ההנהלה נדרשת, הכספיים הדוחות הכנת בעת
, התחייבויות, נכסים של המדווחים הסכומים ועל החשבונאית המדיניות יישום על המשפיעים

 באומדנים השינויים. שוטף באופן נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים. והוצאות הכנסות
 .באומדן השינוי נעשה בה בתקופה נזקפים החשבונאיים

 
 המאזן לתאריך הודאות לאי בקשר הכספיים בדוחות שנעשו העיקריות ההנחות להלן

 עשוי ובהנחות באומדנים מהותי שינוי ואשר החברה ידי על שחושבו קריטיים ואומדנים
 :הבאה הדיווח בשנת הבאות הכספיים בדוחות והתחייבויות נכסים של ערכם את לשנות

 
 מניות מבוסס תשלום עסקאות של ההוגן השווי קביעת -

 
השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה 

תמחור אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר באמצעות שימוש במודל 
המניה ומחיר המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד 

   צפוי.
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 )המשך( שיקולים, האומדנים, וההנחות בעריכת הדוחות הכספייםעיקרי ה -: 3באור 
 
 ממשלתיים מענקים -
 

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מוכרים ממענקים ממשלתיים שהתקבלו 
שיביאו למכירות  השיווקכהתחייבות אם צפויות הטבות כלכליות כתוצאה מפעילות 

המזכות את המדינה בתמלוגים. קיימת אי וודאות לגבי אומדן תזרימי המזומנים 
 העתידיים ואומדן שיעור ההיוון ששימש לקביעת סכום ההתחייבות. 

 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRS קניגילוי לת -: 4באור 
 

  מכשירים פיננסיים IFRS 9 א.

 

מכשירים פיננסיים,  - IFRS 9פירסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB-ה 2014בחודש יולי 
התקן( מתמקד  -)להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39המחליף את 

בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
IAS 39. 

 
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות 

רים עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטב
 הבאים:

 
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את  -

 תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
 
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל  -

 יתרת קרן.תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על 
 

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי 
הוגן. התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי 

 חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
 

בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו 
ייזקפו לרווח והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר 
ומכשיר. אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי 

 הוגן דרך רווח או הפסד. 
 

ובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי ובנושא התחייבויות פיננסיות ק גריעהלעניין 
לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי  IAS 39הוראות 
 ההוגן. 

 -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי  -לפי התקן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 
 יזקפו לרווח או הפסד. ייזקף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן י
 התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור . 

 
. אימוץ מוקדם 2018בינואר,  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 אפשרי.
 

 להערכת החברה, לתקן )על כל שלביו( לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות. 
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRS גילוי לתקני -: 4באור 
 

 הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות - IFRS 15 ב.
 

15 IFRS  ההתקן( פורסם על ידי  -)להלן-IASB  ,2014במאי . 
 

תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףהתקן מ
15 IFRIC  ,18הסכמים להקמת מבנים IFRIC 31-העברות של נכסים מלקוחות וSIC   הכנסות- 

 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום.

 
  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

 
, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים זיהוי החוזה עם הלקוח   -   1שלב 

(modifications.בחוזים )  
 .בחוזה( distinct)מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי  -   2 שלב
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון  ,קביעת מחיר העסקה -   3 שלב

 משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
על בסיס מחיר המכירה  מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל -   4 שלב

היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים 
  והערכות.

תוך הבחנה בין קיום מחויבות , מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה  -   5 שלב
  במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

 
 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם תקןה

אימוץ מוקדם אפשרי. התקן מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם  .לאחריו או 2017
הקלות מסוימות, שלפיו התקן ייושם על חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה 
ואילך, ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה כל עוד נכללים גילויים השוואתיים 

 שנקבעו בתקן.
 

 את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך, התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
 .הכספיים הדוחות על, בכלל אם, השפעתו

 
 

 מזומנים ושווי מזומנים -: 5באור 
 

 בדצמבר 31  
  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
     

 10,029  7,868   בדולר
 1,198  3,557  חדשים בשקלים
 1  -  אחרים

     
  11,425  11,228 
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 קבוע רכוש  -: 6 באור
 

 ההרכב
 

 2015 שנת

  

 מחשבים
 וציוד

  אלקטרוני
ציוד וריהוט 

  משרדי
שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 "חש אלפי  
         עלות

         
 1,369  31  70  1,268   2015בינואר,  1יתרה ליום 

 5  -  -  5  תוספות במשך השנה
 (1,194)  -  -  (1,194)  גריעות במשך השנה

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 77  -  -  77  ממטבע הפעילות למטבע ההצגה

         
 257  31  70  156  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 

         
         נצברשפחת 

         
 1,248  *(  -  4  1,244   2015בינואר,  1יתרה ליום 

 31  3  5  23  במשך השנהתוספות 
 (1,194)  -  -  (1,194)  גריעות במשך השנה

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 79  1  (1)  79  ממטבע הפעילות למטבע ההצגה

         
 164  4  8  152  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 

         
 93  27  62  4  2015, בדצמבר 31 ליום מופחתת עלות יתרת

 
 אלפי ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *(
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 )המשך( קבוע   רכוש  -: 6 באור

 
 2014 שנת

  
 וציוד מחשבים

  אלקטרוני
ציוד וריהוט 

  משרדי
שיפורים 
 סה"כ  במושכר

 "חש אלפי  
         עלות

         
 2,360  364  160  1,836   2014בינואר,  1יתרה ליום 

 159  48  7  104  תוספות במשך השנה
 (1,478)  (423)  (123)  (932)  גריעות במשך השנה

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 328  42  26  260  ממטבע הפעילות למטבע ההצגה

         
 1,369  31  70  1,268  2014בדצמבר,  31יתרה ליום 

         
         נצברשפחת 

         
 2,030  187  38  1,805   2014בינואר,  1יתרה ליום 

 102  59  10  33  תוספות במשך השנה
 (1,252)  (286)  (66)  (900)  גריעות במשך השנה

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 368  40  22  306  ממטבע הפעילות למטבע ההצגה

         
 1,248  *(  -  4  1,244  2014בדצמבר,  31יתרה ליום 

         
 121  31  66  24  2014, בדצמבר 31 ליום מופחתת עלות יתרת

 
 אלפי ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *(

 
 רותיםיהתחייבויות לספקים ולנותני ש -: 7באור 

 בדצמבר 31  
  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
     

 1,345  216  בדולר –ספקים בחו"ל 
 169  167  בשקלים חדשים –ספקים בארץ 

     
  383  1,514 

 אינם נושאים ריבית.  םרותייייבויות לספקים ולנותני שהתח
 

 זכאים ויתרות זכות -: 8באור 
 בדצמבר 31  
  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
     

 714  204  ומשכורת שכר בגין לעובדים התחייבויות
 489  -  מסים שוטפים לשלם

 421  405  לשלם הוצאות
 208  282  והבראה לחופשה הפרשה
 172  123  עובדים  מוסדות
 88  105  אחרות

     
  1,119  2,092 
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 מכשירים פיננסיים -: 9באור 
 

 הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג .א
 

 לקבוצות הכספי המצב על בדוח הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים סיווג להלן
 :IAS 39-ל בהתאם הפיננסיים המכשירים

 
 בדצמבר 31  
  2015  2014 
 "חש אלפי  

     נכסים פיננסיים
     

 2,454  16,468  לקוחות וחייבים ריבית שנצברה, הלוואה לחברה כלולה,
     

     פיננסיות התחייבויות
     

 1,935  788  מופחתת בעלות הנמדדות פיננסיות התחייבויות
     
 

 פיננסיים סיכון גורמי .ב
 

סיכון ריבית ) שוק סיכוני כגון, שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות החברה פעילויות
 החברה של הכוללת הסיכונים ניהול תוכנית. נזילות וסיכון אשראי סיכון(, חוץ מטבעסיכון ו

 הפיננסיים הביצועים על אפשריות שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת
 . החברה של

 
 שוק סיכוני .1
 

 מטבע חוץ סיכון
 

 הנובע חליפין שער לסיכון חשופה והיא בינלאומית בפריסה פועלת החברה
 שהוכרו נכסים, עתידיות מסחריות עסקאותעקב  שונים למטבעות מחשיפה

, החברה של פעילותה מטבע שאינו במטבע הנקובים שהוכרו והתחייבויות
 בעיקר מזומנים ושווה מזומנים.

 
 אשראי סיכון .2

 
 אשר מטרתה מדיניות לחברה. אשראי סיכון של משמעותיים ריכוזים אין לחברה
. נאותה אשראי היסטוריית שלהם, ללקוחות מבוצעות מוצריה מכירותכי  להבטיח
 או סליקה אוטומטיות, באמצעות תוכנות במזומן מתבצעותפרטיים,  ללקוחות מכירות

 . אשראי כרטיסי באמצעות
 

ללקוחותיה. החברה מבצעת באופן שוטף  יום 30 עד של באשראי מוכרת החברה
הערכת האשראי הניתן ללקוחותיה, תוך בדיקת התנאים הפיננסיים הסביבתיים שלהם, 
אך אינה דורשת בטחונות להבטחת חובות אלה. החברה עוקבת באופן שוטף אחר 

 חובות הלקוחות. 
 

 פיננסיים ותמוסד. שונים פיננסיים במוסדות מזומנים ושווי במזומנים מחזיקה החברה
 שוטף באופן מבוצעות, החברה למדיניות בהתאם. ובישראל"ב בארה ממוקמים אלו

 .השונים הפיננסיים המוסדות של היחסית האשראי איתנות על הערכות
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 9באור 
 

 נזילות סיכון .3
 

על פי  החברהשל ההתחייבויות הפיננסיות של  הפרעוןשלהלן מציגה את זמני  הטבלה
 :(ריבית בגין תשלומיםהתנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים )לרבות 

 
 2015בדצמבר,  31 ליום

 

  עד שנה  
משנה עד 
 שנתיים

משנתיים  
 "כסה  ומעלה

 "חש אלפי  
         

 383  -  -  383  שירותים ולנותני לספקים התחייבויות
 405  -  -  405  לשלם הוצאות

         
  788  -  -  788 

 
 2014בדצמבר,  31 ליום

 

  עד שנה  
משנה עד 
 שנתיים

משנתיים  
 "כסה  ומעלה

 "חש אלפי  
         

 1,514  -  -  1,514  שירותים ולנותני לספקים התחייבויות
 421  -  -  421  לשלם הוצאות

         
  1,935  -  -  1,935 

 
 
 הוגן שווי .ג
 

 
בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה,  היתרות

 או תואם זכות ויתרות וזכאיםהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים, הלוואה לחברה כלולה, 
 .שלהם ההוגן לשווי קרוב

 
 הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג .ד

 
הפיננסיים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן מסווגים, לפי קבוצות בעלות מאפיינים  המכשירים

דומים, למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי 
 ההוגן: 

 
 זהים.  והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק( התאמות)ללא  מצוטטים מחירים :1 רמה
אשר ניתנים לצפייה במישרין  1שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  נתונים : 2 רמה

 או בעקיפין. 
 ללא הערכה)טכניקות  לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים : 3 רמה

 (.לצפייה ניתנים שוק בנתוני שימוש
 

 . 3 לחברה אין התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן המסווגות לרמה 2013החל מחודש ינואר 
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  לעובדים הטבות בשלהתחייבויות  -: 01באור 
 

פיו -על, 1963-ג"התשכלחוק פיצויי פיטורין,  14תנאי סעיף על מרבית הסכמי העבודה בחברה חלים 
 מכל אותה פוטרות, ביטוח בחברות בפוליסות/או ו פנסיה בקרנות החברה של השוטפות הפקדותיה
  .לעיל כאמור הסכומים הופקדו בגינם, לעובדים נוספת התחייבות

לחוק פיצויי  14סעיף  תנאיהחלק של תשלומי הפיצויים בגין הסכמי עבודה עליהם לא חלים 
 ולהערכת הנהלת החברה ימשיך להיות זניח בעתיד. יחסית זניח 1963-ג"התשכפיטורין, 

 "ח.ש אלפי 188 של בסך, העריכה החברה את שווי התוכניות להטבה מוגדרת 2015בדצמבר,  31ליום 
 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31  
  2015  2014 
 "חש אלפי  
     

 368  165  מוגדרת להפקדה תוכניות בגין הוצאות
 
 

 חברה כלולה -: 11באור 
 

החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של החברה הכלולה קיבו מובייל   .א
 ( המטופלת לפי שיטת השווי המאזני.לעילא 1טק אל טי די )ראה באור 

 

כחלק  שלישי לצד רגילות מניותלהנפיק  קיבו הכלולה החברה תחייבהה ,2014 פברואר במהלך .ב
 המניות מהון 41.65%-ב החברה תחזיק"ל הנ ההנפקה לאחרמעסקה עם אותו צד שלישי. 

 .  קיבו של והנפרע המונפק
 

 .''חש אלפי 10,568 -סתכם לה נטו, קיבושל  בהפסדיה החברה של חלקה, 2015 שנת במהלך .ג
 

 כלולה לחברה הלוואה .ד
 

, דצמברב 31אלפי ש"ח. ליום  14,357, העבירה החברה לקיבו הלוואות בגובה 2015שנת במהלך 
 15,125ת על ושנצברה, עומד לקיבו מיום היווסדה, ללא ריבית ושהועבר ות, יתרת ההלווא2015

ההלוואה נושאת . ש"חאלפי  10,450 -למועד ההענקה נאמד בכ, אשר שווין ההוגן אלפי ש"ח
 ריבית בשיעור המינימלי לצרכי מס הכנסה.

 
משרה בחברה ממלאים על בסיס קבוע ו/או  הפעילות השוטפת, מספר עובדים ונושאי במסגרת

 עלתפקידים בקיבו, אשר מחויבת על ידי החברה בעלות העובדים ונושאי המשרה הנ"ל  זמני
 .חודשי בסיס

 

 תוספת להסכם מייסדים קיבו .ה
 

"התוספת"(  -על תוספת )להלן וצדדים שלישיים  , קיבוהחברה וחתמ 2015במהלך חודש יולי 
 א'(.1כאמור בבאור את חברת קיבו ) ובמסגרתו הקימ ,2014להסכם היזמים מחודש נובמבר 

בקיבו )ביניהם החברה( את אופי המימון המייסדים במסגרת התוספת, הסדירו בעלי המניות 
 2015להעביר לקיבו, עד תום שנת  והתחייב הצדדיםלקיבו.  2015אותו יעבירו במהלך שנת 

, בהתאם לחלקם בהון )בעת הקמתה( של קיבו, )כולל סכומים שכבר הועברו(, הלוואת בעלים
צד אשר ים השניה"(. אשר עשויה להיות מומרת להון בקרות אירועים מסוימים )"הלוואת הבעל

בקיבו להיות  והלוואת הבעלים השניה, כולה או חלקה, עשויה החזקתב חלקו עביר אתלא י
 עבירהמדוללת. הלוואת הבעלים השניה אינה כוללת בתוכה את הלוואת הבעלים אותה ה

י הצדדים הלוואת הבעלים השניה הועברה במלואה ע" .כמתחייב בהסכם היזמיםהחברה 
 .2015צמבר במהלך חודש ד
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 )המשך( חברה כלולה -: 11באור 
 
 

 חי כעסק החברה הכלולה של פעילותה המשך .ו

 
, מופיעה הפנית תשומת לב של רואה החשבון לכך שקיימים קיבו של הכספיים דוחותיהב

 אינם קיבו של הכספיים דוחותיה . חי כעסק קיבו של קיומה המשך בדבר משמעותיים ספקות
 אם דרושות ותהיינה שייתכן וסיווגם וההתחייבויות הנכסים ערכי לגבי התאמות כל כוללים

 נוספת כספית תמיכה כי מאמינה קיבו הנהלת. חי כעסק ולפעול להמשיך תוכל לא קיבו

  .הקרובה השנה במהלך זר הון באמצעות או שלה הנוכחים המניות מבעלי תתקבל
 
 

 שיטת השווי המאזניצירוף מידע תמציתי לחברה הכלולה המטופלת לפי  . ז
 

מידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי, דוח רווח או הפסד והדוח על הרווח הכולל של  
 חברת קיבו מובייל טק אל טי די:

 
 בדצמבר 31  
  2015  2014 
 מבוקר  מבוקר  
 אלפי ש"ח   
     

 51  9,775  נכסים שוטפים
 436  5,478  נכסים לא שוטפים

     
 1,241  5,412  התחייבויות שוטפות

 1,312  23,186  התחייבויות לא שוטפות
     

 (2,066)  (13,345)  הון המיוחס לבעלי מניות החברה הכלולהגרעון ב
     

 42.5%  42.5%  שיעור ההחזקה בחברה הכלולה
     
  (5,672)  (878) 
     

 (143)  (992)  50%התאמות בגין משיכת הפסדים בשיעור 
 -  (211)  נטרול קרן בגין תשלום מבוסס מניות

 -  (91)  התאמות אחרות
     

 (1,021)  (6,966)  יתרת חשבון ההשקעה בחברה הכלולה 
 657  10,450  הלוואת בעלים

     
השקעה )עודף התחייבויות בניכוי נכסים( בחברה 

 (364)  3,484  כלולה,נטו
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 )המשך( חברה כלולה -: 11באור 

 
 

 

לשנה  
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

לתקופה 
 9שמיום 
ועד  *בנובמבר

  בדצמבר 31
  2015  2014 
 מבוקר  מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     
     

 2,397  22,760  הפסד תפעולי
     

 הפסד נקי
 20,826  2,384 

     
 2,384  20,826  הפסד כולל

 
 * מועד הקמת קיבו.

    
 

 מסים על ההכנסה -: 21באור 
 

  החברה על החלים המס שיעורי .א
 

 . 26.5% – 2015-ו 2014 יםובשנ 25%היה  2013 תשיעור מס החברות בישראל בשנ .1

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

את הצעת חוק בקריאה שנייה ושלישית ישרה מליאת הכנסת א 2016, נוארבי 4ביום 
, אשר 2015-תת שיעור מס חברות(, התשע"ו( )הפח217לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

  .25%-ל 26.5%-הפחתת שיעור מס החברות מכוללת 
  

שבארה"ב והיא נישומה לפי חוקי המס  דלווארהתאגדה במדינת  וויטסמוק אינק .2
 ת בארה"ב.ומדינמספר המקומיים במקום מושבה וכן נישומה ב

 
 שומות מס .ב

 
אינק, לא  וויטסמוק. לחברה הבת, 2009 המסהוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת  לחברה

, הבת לחברה. זה דוח לתאריך ועד הקמתה"ב ממועד בארה המס רשויות"י ענערכה ביקורת 
הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  "מ,בע מתקדמות טכנולוגיות ישראל וויטסמוק

2010. 
 
 

 מסים נדחיםו מס לצורכי מועברים הפסדים .ג
 

, בדצמבר 31-ומסתכמים להמועברים לשנים הבאות לצורכי מס עסקיים חברה הפסדים ל
ים לחברה הפסדי הון מועברים משנים קודמות אלפי ש"ח. בנוסף, קיימ 51,752לסך של  2015

לא הוכרו אלפי ש"ח.  650ש"ח וכן הפסדי הון מניירות ערך סחירים בגובה  79,907בגובה 
 הנ"ל בהיעדר צפי לניצולם.  מסים נדחים בגין ההפסדים המועברים

 
 31-הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ללוויטסמוק אינק 

בגין ההפסדים המועברים לא הוכרו מסים נדחים ש"ח. אלפי  6,834לסך של  2015בדצמבר 
 . הנ"ל בהיעדר צפי לניצולם
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 21באור 

 
 

 שינוי מבנה בחברה .ד
 

ועברו מניות החברה הנכדה השינוי מבני במסגרתו ביצעה החברה  2014ביולי,  1ביום 
בבעלותה המלאה של החברה ו הוחזקאשר וויטסמוק ישראל טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, 

שבבעלותה  IP -וה וויטסמוק אינקהבת וויטסמוק אינק, לידי החברה, ביחד עם המוניטין של 
 )להלן: "הנכסים המועברים"(. 

 
 
 הפסד או ברווח הכוללמסים על ההכנסה הכלולים  .ה

 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  2015  2014  2013 
 אלפי ש"ח  
       

 365  654  (191)  )הטבת מס( שוטפים מסים הוצאות
 (130)  (299)  -  הוצאות מסים אחרות

       
  (191)  355  235 

 
  תיאורטי מס .ו
 

בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים  התאמה תלהלן מובא
, לבין בישראל הסטטוטורי המס שיעורבמס לפי  יםאו הפסד היו מתחייב ברווחוההפסדים 

  ו הפסד:אעל ההכנסה שנזקף ברווח  מסיםסכום 

 

 
 ביום שהסתיימה לשנה 

 בדצמבר 31
  2015  2014  2013 
 אלפי ש"ח  
       

 7,385  2,782  (11,078)  לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 
       

 25%  26.5%  26.5%  הסטטוטורישיעור המס 
       

 1,846  737  (2,936)  הסטטוטוריהמס  עורשמחושב לפי מס 
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס, 

 נטו
 

126  285  855 
רווחים בגינם נוצלו הפסדים מועברים שלא 

 הוכרו בגינם מסים נדחים בעבר
 
(38)  (1,011)  (2,455) 

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 ההצגהממטבע הפעילות למטבע 

 
9  (90)  21 

 מסים הוכרו לא בגינם מס לצורכי הפסדים
 בתקופה נדחים

 
9  217  246 

 (130)  (299)  (159)  אחרות יםמס הוצאות
 -  309  2,801  הפרשים בגין הפסדי חברה כלולה

 חברת של שונה מס שיעור בגין הפרשים
 הבת

 - 
 143  (37) 

 (111)  64  (3)  אחרים
       

 235  355  (191)  )הטבת מס( הכנסה על מסים
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 הון -: 31באור 

 
 

 הרכב הון המניות .א
 2014 בדצמבר 31  2015 בדצמבר 31  
  מונפק  רשום   מונפק  רשום  
 באלפים המניות מספר  באלפים המניות מספר  

         
 63,785  10,000,000  72,984  10,000,000  ללא ע.נ.  רגילות מניות

 
 
 איחוד הון .ג

 
, בהתאמה. 1:10-ו 1:12ביצעה החברה איחודי הון ביחסים של  2015ויוני  2013ינואר חודשים ב

הותאמו בדוח זה המספרים המתוארים  בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים מקובלים,
הפסד הפסד למניה בדוחות המאוחדים על הרווח או או הנתוני הרווח  לאיחודי ההון הנ"ל.

 ורווח כולל אחר הותאמו בתקופות המדווחות למספר המניות לאחר איחוד ההון.
 

 המניות בהון התנועה .ד
 

 :המונפק ההון
אלפי מניות    

   רגילות ללא ע.נ. 
   

 62,483  2014בינואר,  1 ליום יתרה
   

 1,302  רגילות ללא ע.נ. מימוש אופציות למניות
   

 63,785  2014, בדצמבר 31 ליום יתרה
   

 8,800  הנפקת מניות רגילות ללא ע.נ.
 399  רגילות ללא ע.נ. מימוש אופציות למניות

   
 72,984  2015, בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 

 דיבידנד .ה
 

 3 של כולל בסך מניותיה לבעלי דיבידנד חלוקת על החברה הכריזה 2014 במרץ 27 ביום
 .2014 באפריל 23בפועל ביום  שולם אשרמיליוני ש"ח 

 :כדלקמן דיבידנד מדיניות החברה אישרה 2014במרץ  27יום ב
 חוק)" 1999-"טהתשנ, החברות חוק להוראות בכפוף זה ובכלל דין כל להוראות בכפוף

, שנה מדי תחלק החברה, החברות לחוק 302 בסעיף הקבועים החלוקה מבחני בדבר"( החברות
 של הנקי מהרווח 50% על יעלה ולא 33% -מ יפחת שלא סכום, מניותיה לבעלי כדיבידנד
החברה על פי שיקול  דירקטוריון ידי על יקבעו הדיבידנד חלוקת מועדי. שנה באותה החברה

דעתו. אין לראות במדיניות הדיבידנד התחייבות של החברה לבצע חלוקת דיבידנד וכל חלוקה 
שאי להחליט גם כי לא יחולק דיבידנד כלל. כאמור תידון בנפרד בדירקטוריון החברה אשר ר

דירקטוריון החברה רשאי גם לשנות את מדיניות הדיבידנד, לאשר חלוקות שונות בהיקפן 
 מהמפורט במדיניות ולאשר אף חלוקות שאינן בדרך של דיבידנד במזומן. 
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 עסקאות תשלום מבוסס מניות  -: 41באור 

 
 הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים א.
 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2015  2014  2013 
 "חש אלפי  
       

 952  98  123  ופיתוח מחקר הוצאות
 301  410  260  ומכירה שיווק הוצאות
 2,787  569  761  וכלליות הנהלה הוצאות

       
 מבוסס תשלום מעסקאות שהוכרה ההוצאה סך

 4,040  1,077  1,144  מניות
 
 

 אופציותתוכנית  ב.
 

תכנית אופציות לעובדים, יועצים, נותני שירותים ונושאי  החברה אימצה 2013ראשית שנת ב
. התגמול ועדת/או ו החברה דירקטוריון ידי לע מנוהלת התכניתמשרה )לרבות דירקטורים(. 
 שנים ממועד הקצאתן. 10-יפקעו לאחר כלפי תוכנית האופציות כל האופציות אשר הוענקו 

 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות ג.

 
 

 51,891,094 הענקת על החברה דירקטוריון החליט, 2013בשנת  השלמת עסקת המיזוג עם
 נושאי, החברה"ל מנכל החברהללא ע.נ. של  רגילותמניות  51,891,094אופציות לרכישת 

מהאופציות ניתנות  16,631,761חלק מעובדי החברה, יועציה ודירקטור בה. ל, בה משרה
 0.000012מימוש של  במחיררגילות ללא ע.נ. של החברה  מניות 16,631,761 -ל מיידילמימוש 

.נ. ע ללא רגילות מניות 3,326,352 -ל מיידימהאופציות ניתנות למימוש  3,326,352"א. כ"ח ש
במנות שוות על  יבשילומהאופציות  31,932,981 ש"ח כ"א. 0.1 של מימוש במחיר החברה של
 במחירמניות רגילות ללא ע.נ. של החברה  31,932,981-לרבעונים ויהיו ניתנות למימוש  12פני 
 "א. כ"ח ש 0.12של 
 

אופציות לרכישת  11,056,940דירקטוריון החברה על הענקת  החליט, 2013במרץ  14 ביום
כ"א, ליו"ר הדירקטוריון  "חש 0.14במחיר מימוש של  החברה של.נ. ע ללא מניות 11,056,940

דירקטורים נוספים. חצי מכמות האופציות תהיה ניתנת למימוש לאחר שנה ממועד  2-ול
 בכל אחת)מנה  העוקבת השנה פני על שוות מנות 4-ב יבשילו האופציה כתבי שארהקצאתה. 

 (.רבעון
 

אופציות לרכישת  9,997,326וריון החברה על הענקת , החליט דירקט2013באוגוסט  1 ביום
 משרה נושאכ"א, ל "חש 0.173מניות ללא ע.נ. של החברה במחיר מימוש של  9,997,326

-ל מיידיאופציות יהיו ניתנות למימוש  1,249,666. הנכדה בחברה ולעובד נוסף בחברה
 ממועד כשנה לאחר יבשילומהאופציות  2,915,887מניות ללא ע.נ. של החברה.  1,249,666
 5,831,773. החברה של.נ. ע ללא יותמנ 2,915,887-לכ למימוש ניתנות ויהיו הקצאתן

מנות רבעוניות שוות במשך שנתיים בתום השנה שלאחר הקצאתן  8-מהאופציות יבשילו ב
  מניות רגילות ללא ע.נ. של החברה.  5,831,773-ויהיו ניתנות למימוש לכ
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 )המשך( סקאות תשלום מבוסס מניותע  -: 41באור 
 
 

 2,053,419 -כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 2,053,419, העניקה החברה 2014במרס,  27ביום 
 מניות ללא ע.נ של החברה, לנושא משרה בכירה בחברה. מחיר המימוש של האופציות למניות 

ש"ח. שליש מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש לאחר שנה מיום  0.1104שהוענקו הינו 
הענקתם והיתרה על פני שמונה רבעונים לאחר מכן. השווי ההוגן של האופציות שהוענקו 

אלפי ש"ח. משך החיים החזוי של  103 -הוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי בכ
ם מיום ההענקה. עסקת תשלום מבוסס שני 10האופציות למניות, במידה שהבשילו, הינו 

 (.במזומן סילוק חלופת)אין  החברה מניות באמצעות ורק אך לסילוק ניתנת זו מניות
 

 -ל למימוש הניתנים אופציה כתבי 6,830,366 החברה העניקה, 2014, בספטמבר 10 ביום
 למניות האופציות של המימוש מחיר. החברה"ל למנכ, החברה של.נ ע ללא מניות 6,830,366

ש"ח. שליש מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש לאחר שנה מיום  0.1158שהוענקו הינו 
הענקתם והיתרה על פני שמונה רבעונים לאחר מכן. השווי ההוגן של האופציות שהוענקו 

אלפי ש"ח. משך החיים החזוי של  419 -הוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי בכ
שנים מיום ההענקה. עסקת תשלום מבוסס  10במידה שהבשילו, הינו  האופציות למניות,

 מניות זו ניתנת לסילוק אך ורק באמצעות מניות החברה )אין חלופת סילוק במזומן(.
 

 -כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 5,740,646, העניקה החברה 2014בדצמבר,  24ביום 
בכירה בחברה. מחיר המימוש של משרה  ימניות ללא ע.נ של החברה, לנושא 5,740,646

ש"ח. שליש מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש  0.14האופציות למניות שהוענקו הינו 
לאחר שנה מיום הענקתם והיתרה על פני שמונה רבעונים לאחר מכן. השווי ההוגן של 

אלפי ש"ח.  428 -האופציות שהוענקו הוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל הבינומי בכ
שנים מיום ההענקה.  10משך החיים החזוי של האופציות למניות, במידה שהבשילו, הינו 

 חלופת)אין  החברה מניות באמצעות ורק אך לסילוק ניתנת זו מניותעסקת תשלום מבוסס 
    (.במזומן סילוק

 
 תנועה במהלך השנה ד.

 
 המימוש מחיר של המשוקלל הממוצע את, למניות האופציות מספר את הכוללת טבלה להלן
 2015הותאמו בהתאם לאיחוד ההון שביצעה החברה במהלך חודש יוני  2014)מספרי  שלהן

 :ג' לעיל(13כאמור בבאור 
  2015 

  
 מספר

 האופציות

 ממוצע 
 של משוקלל

 המימוש מחיר
 "חש    
     

 1.2  5,297,775  השנה לתחילת למניות אופציות
 -  -  השנה במהלך שהוענקו למניות אופציות
 1.3  (398,544)  השנה במהלך שמומשו למניות אופציות
 1.6  (262,368)  השנה במהלך חולטוש למניות אופציות

     
 1.2  4,636,863  השנה לסוף למניות אופציות

     
 1.1  3,471,980  השנה לסוף למימוש ניתנות אשר למניות אופציות
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 )המשך( מבוסס מניותעסקאות תשלום   -: 41באור 

 

  2014 

  
 מספר

 האופציות

 ממוצע 
 של משוקלל

 המימוש מחיר
 "חש    
     

 1.1  5,963,995  השנה לתחילת למניות אופציות
 1.2  1,462,444  השנה במהלך שהוענקו למניות אופציות
 0.9  (1,301,431)  השנה במהלך שמומשו למניות אופציות
 1.3  (827,233)  השנה במהלך חולטוש למניות אופציות

     
 1.2  5,297,775  השנה לסוף למניות אופציות

     
 1.2  2,389,936  השנה לסוף למימוש ניתנות אשר למניות אופציות

 
 

  
 

בדצמבר,  31המשוקלל של יתרת אורך החיים החוזי של האופציות למניות ליום  הממוצע .ה
 שנים. 7.6הינו  2015

 
 "ח. ש 1.1 – 1.4עומד על  2015בדצמבר,  31מחירי המימוש של האופציות למניות ליום  טווח .ו
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 הפסד או רווחפירוטים נוספים לסעיפי  -: 51באור 
 

 
 

 ביום שהסתיימה לשנה 
 בדצמבר 31

   2015  2014  2013 
 אלפי ש"ח   
       עלות המכירות  .א

        
 386  280  154  שכר עבודה ונלוות 
 763  620  672  משנה קבלני 
 14  12  5  פחת 
 170  121  308  ותאחר 

        
  ¤  1,139  1,033  1,333 

       מחקר ופיתוח הוצאות .ב
        
 1,673  2,550  355   ונלוות עבודה שכר 
 33  51  8  פחת 
 1,668  381  22  משנה קבלני 
 952  98  123  תשלום מבוסס מניות 
 411  485  222  אחרות 
        
   730  3,565  4,737 

       הוצאות מכירה ושיווק .ג
        
 1,753  1,584  1,279   ונלוות עבודהשכר  
 52,977  42,692  5,809  פרסוםו מדיה רכישת הוצאות 
 33  25  10  פחת והפחתות 
 301  410  260  תשלום מבוסס מניות 
 453  518  302  אחרות 
        
   7,660  45,229  55,517 

       כלליותוהוצאות הנהלה  .ד
        
 1,768  2,369  1,208  שכר עבודה ונלוות 
 348  328  323  גמול דירקטורים 
 1,217  652  1,068  מקצועיים שירותים 
 11  14  8  פחת והפחתות 
 2,787  569  761  תשלום מבוסס מניות 
 218  500  455  אחרות 
        
   3,823  4,432  6,349 
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  )המשך( הפסד או רווחפירוטים נוספים לסעיפי  -: 51באור 
 

 
 

 ביום שהסתיימה לשנה 
 בדצמבר 31

   2015  2014  2013 
 אלפי ש"ח   
       הכנסות מימון .ה

        
 -   5  1  , נטוהכנסות ריבית 
 1,070  -  -  והפסד רווח דרך שערוכים 
 33  -  -  הפרשי שער, נטו 
        
   1  5  1,103 

        
       מימון הוצאות .ו

        
 47  38  29  בנקים עמלות 
 1  -  -  , נטוריבית הוצאות 
 -   4  16  הפרשי שער, נטו 
        
   45  42  48 

 
 

 נקי למניה רווח  -: 61 באור
 

 הנקי למניההרווח  בחישוב ששימשווהרווח  המניות כמות פרוט .א
 

 
 ביום שהסתיימה לשנה 

 בדצמבר 31
  2015  2014  2013 

 
 מניות כמות 

  משוקללת
 הפסד
  נקי

 מניות כמות
  משוקללת

 רווח
  נקי

 מניות כמות
  משוקללת

 רווח
  נקי

 אלפי ש"ח  אלפי מניות  אלפי ש"ח  אלפי מניות  אלפי ש"ח  אלפי מניות  
    19         

 )הפסד( רווחהכמות המניות ו
 נקי רווחחישוב  לצורך
 בסיסי

4 

69,556  (10,887)  62,837  2,427  59,300  7,150 
             

מניות רגילות ללא  השפעת
 ע.נ. פוטנציאליות מדללות

 
-  -  5,714  -  5,708  - 

             
נקי רווח חישוב  לצורך

 מדולל
 

69,556  (10,887)  68,551  2,427  65,008  7,150 

 
ג' לעיל.13מספרי ההשוואה בבאור זה הותאמו בעקבות איחוד ההון כאמור בבאור 
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  מגזרים עסקיים -: 71באור 
 

 כללי .א
 

הפעילות נקבע בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי  מגזר
לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות 

 :פעילות ימגזרשני ניהול, החברה בנויה מ
 

 מגזר מוצרי התוכנה ואינטרנט (1
 דות העיקריות שלה. בוסס על הכנסות החברה ממוצרים ושירותים של היחימ
 

וסגנונות  איותהחברה מפתחת ומשווקת מספר קווי מוצר שכוללים תוכנת תיקון של דקדוק, 
 כתיבה לתחומי עיסוק שונים.

 
פועלת בתחום השיווק והפרסום באינטרנט ויוצרת באמצעות הטכנולוגיה  החברה, בנוסף

 .מובילות בתחוםשלה שיתופי פעולה עם חברות 
 

 
 ביום שהסתיימה לשנה 

 בדצמבר 31
  2015  2014  2013 
 אלפי ש"ח  

       :ממכירות הכנסות
 8,322  7,368  6,830  תוכנה מוצרי

 66,418  51,058  6,056  באינטרנט ושיווק פרסום שירותי
       
  12,886  58,426  74,740 

 
 לקוחות עיקריים  .ב
 

 
 ביום שהסתיימה לשנה 

 בדצמבר 31
  2015  2014  2013 
 "חש אלפי  
       

 64,959  50,415  5,939  עיקריים לקוחות עם מחזור
       
 המכירות מסך אחוז  
       

 87%  86%  46%  'א לקוח
 

 

 מוצרי המובייל הממותגיםמגזר  (2
, המפתחת 2014שהחלה את פעילותה בנובמבר קיבו כלולה ההחברה מחזיקה בחברה 

. וכן מוצרים משלימים אפליקציות של מקלדות ממותגות לטלפונים ניידים חכמיםומשווקת 
החברה ומקבל ההחלטות התפעולי של החברה בוחנים את הפעילות העסקית של החברה 

, עם הגידול בהיקף פעילות החברה הכלולה 2015הכלולה בנפרד, החל מהרבעון הראשון של 
 והגידול בהיקף ההשקעה בה.

 
הנסקר על ידי מקבל ההחלטות התפעולי הראשי, מוצגים נתוני המגזר לפי  בהתאם למידע

מתוצאות החברה הכלולה. שיעור ההחזקה בפועל של החברה בחברה  100%שיעור של 
 .42.5%הכלולה הינו 
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 )המשך( מגזרים עסקיים -: 71באור 
 

 המגזרים תוצאות ב.
 
  )מבוקר(: 2015 בדצמבר 31 שהסתיימה ביוםשנה וצאות המגזרים לתקופה של ת

 
מוצרי    

התוכנה 
  והאינטרנט

מוצרי 
מובייל 
  ממותגים

ת והתאמ
 מאוחד  למאוחד

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
          

 12,886  -  -  12,886  הכנסות

         
 (466)  22,760  (22,760)  (466)   רווח )הפסד( תפעולי

 
 

 )מבוקר(: 2014בדצמבר  31שהסתיימה ביום תוצאות המגזרים לשנה 
 

מוצרי    
התוכנה 
  והאינטרנט

מוצרי מובייל 
  ממותגים

ת והתאמ
 מאוחד  למאוחד

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
          

 58,426  -  -  58,426  הכנסות

         
 3,985  2,397  (2,397)  3,985   רווח )הפסד( תפעולי

 
 
 
 מאזניים של המגזריםתונים נ .ג

  
מוצרי    

התוכנה 
  והאינטרנט

מוצרי 
מובייל 
  ממותגים

ת והתאמ
 מאוחד  למאוחד

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

דצמבר ב 13נתונים ליום 
2015 

            

         
 15,791  (11,769)  15,253  12,307  נכסי המגזר

         
בדצמבר  31נתונים ליום 

2014  
            

         
 13,424  (487)  487  13,424  נכסי המגזר
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 קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות  -: 18באור 
 

 ההרכב:
 בדצמבר 31    

    2015  2014 
 "חש אלפי    

       
 658  15,125    הלוואה לחברה כלולה

       
 

 המועסקים בחברה (דירקטורים לרבות) ניהוליים מפתח לאנשי הטבות
 

(. כו'ו רכב כגון) במזומן שלא להטבות, לשכר בנוסף, זכאים בחברה הבכירים המנהליםחלק מן 
 .העסקה סיום לאחר מוגדרת הטבהל כניתות במסגרת כספים עבורם מפקידה כמו כן, החברה

 
 .החברה של למניות האופציה כתבי כניתובת גם משתתפיםאנשי המפתח הניהוליים  
  

 הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים המועסקים בחברה:
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2015  2014 
 סכום    סכום    

  
מספר 
  אלפי ש"ח  אנשים

מספר 
 אלפי ש"ח  אנשים

         
 3,156  4  2,660  4  הטבות לעובדים לטווח קצר
 143  4  154  4  הטבות לאחר סיום העסקה

 777  4  862  4  מבוסס מניות תשלום
         
    3,676    4,076 

 
 

 דירקטורים( שאינם מועסקים בחברה הטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים )לרבות
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2015  2014 
 סכום    סכום    

  
מספר 
  אלפי ש"ח  אנשים

מספר 
 ש"חאלפי   אנשים

         
סך הטבות בגין דירקטור שאינו 

 מועסק
 
6  329  6  522 

         
    329    522 
         
 
 

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



1 

 
 
 
 
 

 
 
 

 מ"וויטסמוק תוכנה בע
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 2015, בדצמבר 31ליום 

 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 
 
 עמוד 
  

 2-3 ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
  

 4 מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברהנתונים כספיים 
  

 5 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה
  

 6-7 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
  

 8-11 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
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 לכבוד

 מ"וויטסמוק תוכנה בעבעלי המניות של חברת 
 

 א.ג.נ.,
 
 

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

 
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
 וסתיימהש יםלשנ, 2014 -ו 2015 ,בדצמבר 31 ימיםל חברה(ה -בע"מ )להלן וויטסמוק תוכנה של  1970-התש"ל
. 2013בדצמבר,  31)יום המיזוג( ועד ליום  2013בינואר,  16-ולתקופה שמיום ה 2014-ו 2015בדצמבר,  31ביום 

המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע 
 בהתבסס על ביקורתנו. הכספי הנפרד

 
 

המוצגת על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בה הסתכמה  הלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חבר
אלפי  364לסך של הסתכמו ועודף ההפסדים על ההשקעה בה  2015בדצמבר  31 ליוםאלפי ש''ח  3,484לסך של 

אלפי  1,166-ו 10,568 הנ"ל הסתכם לסך של הואשר חלקה של החברה בהפסדי החבר ,2014בדצמבר  31ליום  ש''ח
 החבר ההדוחות הכספיים של אות , בהתאמה.2014בדצמבר  31-ו 2015בדצמבר  31 ביום ה''ח לשנה שהסתיימש

ללו בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכ
 , מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.החבר הבגין אות
 
 

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

ה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת ביקורת כוללת בדיק
כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים 

נו שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. א
 רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו. ותסבורים שביקורתנו ודוח

 
 

ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל  לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 

, בדבר הנפרד למידע הכספיו' 4 בבאורתשומת הלב לאמור לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את  מבלי
הערת עסק חי שכלל רואה החשבון של החברה הכלולה. החברה הכלולה צברה הפסדים מהקמתה והמשך קיומה 

  .משמעותיים ספקות מעורר, המניות בעלי של התמיכה המשך ללאכעסק חי, 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר    אביב,-תל
 רואי חשבון    2016, במרץ 17 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 

 המיוחסים לחברה
 
 
 

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2015בדצמבר,  31
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9
 

 לדוחות המאוחדים. 2המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור עיקרי 
 

 בדוחות המאוחדים. 1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
 

 16אישרה אסיפת בעלי המניות את עסקת המיזוג עם חברת וויטסמוק אינק. ביום  2012בדצמבר,  26ביום 
 ר.הושלם המיזוג האמו 2013בינואר, 
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 מידע נוסף

 
 המיוחסים לחברה ים על המצב הכספיהמאוחדהדוחות נתונים כספיים מתוך 

 
 בדצמבר 31ליום   
  2015  2014 
 אלפי ש"ח  

     שוטפים נכסים
 1,834  1,980  מזומנים ושווי מזומנים

 147  -  מזומן משועבד
 342  316  לקוחות

 1,216  -  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות
 387  125  חייבים ויתרות חובה

     
  212,4  3,926 

     שוטפיםלא  נכסים
 13  164  פקדונות לזמן ארוך

 8,323  5,943  נכסים בלתי מוחשיים
 3,906  3,906  מוניטין

 -  484,3  הלוואה לחברה כלולה, נטו
 8,214  8511,0  תומוחזק ותהשקעה בחבר

 37  36  רכוש קבוע
     
  618,24  20,493 
     
  039,27  24,419 

     התחייבויות שוטפות
 262  772  שירותים התחייבויות לספקים ולנותני

 -  24  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות
 2,418  2,663  הכנסות נדחות לזמן קצר

 1,356  971  זכאים ויתרות זכות
     
  3,935  4,036 

     שוטפות לאהתחייבויות 
 780  827  הכנסות נדחות לזמן ארוך

 3,069  -  הלוואה וריבית לשלם מחברה מוחזקת
 11,983  11,983  שטר הון לחברה מוחזקת

 364  -  עודף התחייבויות בניכוי נכסים המיוחסים לחברה כלולה, נטו
 77  118  לעובדים הטבות בשל התחייבויות

     
  12,928  16,273 

     החברה מניות לבעלי המיוחסעצמי הון 
 *(    -  *(    -  ללא ע.נ.  רגילות מניות הון

 **(49,817  66,104  מניות על פרמיה
 **(2,537  3,086  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 705  822  תרגום הפרשי בגין קרן
 (48,949)  (836,59)  הפסד  יתרת

     
 4,110  176,10   הון עצמי"כ סה

     
  27,039  24,419 
 אלפי ש"ח. 1 -מייצג סכום הקטן מ *(

 מוין מחדש. **(
 נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי 

  
       2016במרץ,  17

 רם פרומן  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 יוןדירקטוריו"ר ה

 מרוז איתי 
 "למנכ

 גיא הראל 
 סמנכ"ל כספים
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 מידע נוסף

 
 חברהכולל אחר המיוחסים לרווח רווח או הפסד ועל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר, 31

לתקופה שמיום 
בינואר,  16-ה

)יום המיזוג(  2013
 ועד ליום

 בדצמבר,  31
  2015  2014  2013 
 ש"חאלפי   
       

 2,836  8,605  7,549   הכנסות
       

       הוצאות:
       

 -  1,288  1,347  עלות המכירות
 1,037  951  655  הוצאות מחקר ופיתוח
 650  2,719  2,581  הוצאות שיווק ומכירה

 6,135  5,355  6,061   כלליותוהוצאות הנהלה 
       
  10,644  10,313  7,822 
       

 (4,986)  (1,708)  (3,095)  תפעוליהפסד 
       

 -  1  1  הכנסות מימון
 (37)  (186)  (68)  מימון הוצאות

 -  (1)  -  הוצאות אחרות
 11,417  5,487  2,843  ת, נטווחלק החברה ברווחי חברות מוחזק

 -  (1,166)  (10,568)  , נטוכלולה החבר הפסדיחלק החברה ב
       

 6,394  2,427  (10,887)  המיוחס לחברה נקי)הפסד( רווח 
       

 השפעת)לאחר  המיוחס לחברה אחר כולל)הפסד(  רווח
       (:המס

       
חלק החברה ברווח כולל אחר, נטו המיוחס לחברה 

 92  278  117  המוחזקת
       

 92  278  117  אחר כולל רווח"כ סה
       

 6,486  2,705  (770,10)  כולל)הפסד( רווח  "כסה
       
 
 
 

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

  



 מ"וויטסמוק תוכנה בע
 

 מידע נוסף

 
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר, 31

שמיום לתקופה 
בינואר,  16-ה

)יום המיזוג(  2013
 ועד ליום

 בדצמבר,  31
  2015  2014  2013 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 6,394  2,427  (887,10)  המיוחס לחברה)הפסד( רווח 
       

תזרימי מזומנים מפעילות  להצגתהתאמות הדרושות 
 שוטפת:

 
     

       
       :והפסד רווח לסעיפי התאמות

       
 -  -  6  פחת
 4,040  1,077  41,14  מניות מבוסס תשלום עלות
 18  59  39  נטו, לעובדים הטבותהתחייבויות בשל ב שינוי

 -  1,189  2,380  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
 -  1,166  568,10  , נטוכלולה החבר הפסדיחלק החברה ב

 (11,417)  (5,487)  (32,84)  ת, נטווחלק החברה ברווחי חברות מוחזק
       
  294,11  (1,996)  (7,359) 

       :והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
       

 -  (342)  72  בלקוחות (עלייהירידה )
 (37)  (429)  426  בחייבים ויתרות חובה ( עלייהירידה )
 54  181  16  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותיםעלייה 

 -  1,763  284  עלייה בהכנסות הנדחות
 (227)  (989)  701,2  שינוי ביתרות עם צדדים קשורים

 641  79  (873)  והתחייבויות אחרות בזכאים יתרות זכות)ירידה( עלייה 
 -  69  37  הוצאות מימון בגין הלוואה מצדדים קשורים

  1,511  332  431 
       עבור: שנההששולמו במהלך  מזומנים

 -  -  (106)  ששולמה רבית
       

 (534)  763  812,1  שוטפת (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 -  (81)  (5)  קבוע רכוש רכישת
 -  (147)  -  נטו מזומן משועבד,

 -  (658)  (735,14)  כלולה לחברה הלוואה
 (7)  (6)  -  לזמן ארוך פקדונות הפקדת

       
 (7)  (892)  (236,14)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

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

 



 מ"וויטסמוק תוכנה בע
 

 מידע נוסף

 
 כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים 

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר, 31

לתקופה שמיום 
בינואר,  16-ה

)יום המיזוג(  2013
 ועד ליום

 בדצמבר,  31
  2015  2014  2013 
 אלפי ש"ח  
       
       

       מימוןתזרימי מזומנים מפעילות 
       

     15,188  הנפקת הון מניות, נטו
 -  1,173  504  מימוש כתבי אופציה

 (7)  3,000  (3,000)  קשורים מצדדים הלוואות
 -  (3,000)  -  דיבידנד ששולם

       
 (7)  1,173  12,692  ( מימוןששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 

       
 -  -  4  מזומנים ושווי מזומנים יתרותבגין  תרגוםהפרשי 

       
 (541)  1,044  146   במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעלייה )

       
 1,331  790  1,834  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

       
 790  1,834  1,980  שנהה לסוףיתרת מזומנים ושווי מזומנים 

       
       

       ת שלא במזומןומהותילות ופע
       

 (9,063)  -  -  הנפקת מניות כנגד השקעה בחברה מוחזקת

       
 -  144  -  העברת נכסים ממיזם משותף בעת הקמת חברה כלולה

       
 -  -  144  סיווג מזומן משועבד לפקדונות לזמן ארוך

       
מבנה  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין שנבעו משינוי

 ההחזקות בקבוצה
 

-  11,983  - 

       
 -  (11,983)  -  שטר הון לחברה מוחזקת

       
       
       
 
 
 
 
 

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

 



 מ"וויטסמוק תוכנה בע
 

 מידע נוסף

 

 
 כללי .1
 

ולשנה שהסתיימה באותו  2015, דצמברב 31מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
. 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38בהתאם להוראות תקנה תאריך, 

יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים של החברה 
 אשר נלווה אליהם.ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף  2015בדצמבר,  31ליום 

 
 החשבונאית המדיניות עיקרי .2
 

המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת  א.
  .2015בדצמבר,  31המידע הכספי ליום 

 

 יישומם  חדשים בתקופה שלפני  IFRSגילוי לתקני  .ב
 

IFRS 15 – הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות 
 
15 IFRS  ההתקן( פורסם על ידי  –)להלן-IASB  ,2014במאי . 
 

תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףהתקן מ
15 IFRIC  ,18הסכמים להקמת מבנים IFRIC 31-העברות של נכסים מלקוחות וSIC   הכנסות
 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. –

 
  מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות: התקן מציג

, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים הלקוח עם החוזה זיהוי - 1 שלב
(modifications.בחוזים )  

 .בחוזה( distinct) נפרדות ביצוע מחויבויותמספר  זיהוי -  2שלב
התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, לרבות  ,העסקה מחיר קביעת -  3שלב

 תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.

על בסיס מחיר המכירה היחסי  נפרדת ביצוע מחויבותכל ל העסקה מחיר הקצאת -  4שלב
  תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות. הנפרד

קיום מחויבות במועד תוך הבחנה בין , ביצוע מחויבותבעת עמידה ב בהכנסה הכרה - 5 שלב
  מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

( הכרוכות בהשגת incrementalכמו כן, התקן קובע את הטיפול החשבונאי בעלויות תוספתיות )
 חוזה ובעלויות הקשורות במישרין למילוי החוזה.

 
 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם תקןה

אימוץ מוקדם אפשרי. התקן מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם  .לאחריו או 2017
הקלות מסוימות, שלפיו התקן ייושם על חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה 
ואילך, ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה כל עוד נכללים גילויים השוואתיים 

  קבעו בתקן.שנ
 

 את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך, התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
 .הכספיים הדוחות על, בכלל אם, השפעתו

  



 מ"וויטסמוק תוכנה בע
 

 מידע נוסף

 
 
 ארועים מהותיים בתקופת הדיווח .3

 

 הון גיוס .א
 

מניות רגילות ללא ע.נ כתוצאה מהשלמת גיוס  60,000,000הנפיקה החברה  2015במהלך פברואר 
בעקבות איחוד ההון המתואר  אלפי ש"ח )ברוטו( באמצעות דוח הצעת מדף. 10,680בגובה הון 

 .6,000,000-בהמשך באור זה, הותאם מספר המניות ל
מניות רגילות ללא ע.נ כתוצאה מהשלמת  2,800,000הנפיקה החברה  2015במהלך אוקטובר 

 דף. )ברוטו( באמצעות דוח הצעת מ אלפי ש"ח 5,208גיוס הון בגובה 
 

 איחוד הון .ב
 
החברה ביצוע איחוד להון הרשום ולהון המונפק  אישרה האסיפה הכללית של, 2015 יוניב

למניה רגילה  אוחדומניות רגילות ללא ע.נ של החברה  10והנפרע של החברה, באופן שבו כל 
בהתאם לכללי חשבונאות בינלאומיים מקובלים, נתוני הרווח )הפסד( למניה  אחת ללא ע.נ.

בדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר הותאמו בתקופות המדווחות למספר 
 המניות לאחר איחוד ההון.

 

 חברה כלולה .ג
 

שי החברה, על הסכם שיתוף פעולה עם צד שלי חתמה, 2013 שנת של הרביעי הרבעון במהלך
שאינו קשור לחברה או לבעלי הענין בה. על פי ההסכם יפעלו הצדדים במסגרת מיזם משותף 
)להלן: "המיזם המשותף"(, לפיתוח והפצת מוצר מבוסס אפליקציה לטלפונים ניידים, טלפונים 

(, מכשירי טאבלט ומוצרים דומים, אשר יתבסס על טכנולוגיות SMART PHONESחכמים )
 ביחד, החברה הקימה, 2014 נובמבר חודש במהלךותף על ידי הצדדים. שפיתחו ויפותחו במש

-KIBO MOBILE םבש הבריטים הבתולה באיי הרשומה חדשה חברה, שלישיים צדדים עם

TECH LTD כל פעילות המובייל הקשורה למיזם המשותף בו שותפה החברה  הועברה, אליה
מהון המניות המונפק  42.5%-בכ החזיקה החברה, 2015בדצמבר,  31ליום . 2013החל משנת 

  והנפרע של קיבו.
 

 
 חברה כלולה .4
 
 

החברה מצרפת לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של החברה הכלולה קיבו מובייל   .א
( המטופלת 2015ם המאוחדים של החברה לשנת ידוחות הכספיא ל1טק אל טי די )ראה באור 
 לפי שיטת השווי המאזני.

 

כחלק  שלישי לצד רגילות מניותלהנפיק  קיבו הכלולה החברה תחייבהה ,2014 פברואר במהלך .ב
 המניות מהון 41.65%-ב החברה תחזיק"ל הנ ההנפקה לאחרמעסקה עם אותו צד שלישי. 

 .  קיבו של והנפרע המונפק
 

 .''חש אלפי 10,568 -סתכם לה נטו, קיבושל  בהפסדיה החברה של חלקה, 2015 שנת במהלך .ג
 

 כלולה לחברה הלוואה .ד
 

בדצמבר,  31אלפי ש"ח. ליום  14,357, העבירה החברה לקיבו הלוואות בגובה 2015במהלך שנת 
 15,125שנצברה, עומדת על  , יתרת ההלוואה שהועברה לקיבו מיום היווסדה, ללא ריבית2015

 אלפי ש"ח. 
 



 מ"וויטסמוק תוכנה בע
 

 מידע נוסף

 
 המשך() חברה כלולה .4

 
משרה בחברה ממלאים על בסיס קבוע ו/או  הפעילות השוטפת, מספר עובדים ונושאי במסגרת

 עלתפקידים בקיבו, אשר מחויבת על ידי החברה בעלות העובדים ונושאי המשרה הנ"ל  זמני
 .חודשי בסיס

 

 תוספת להסכם מייסדים קיבו .ה
 

"התוספת"(  -על תוספת )להלן וצדדים שלישיים  , קיבוהחברה וחתמ 2015במהלך חודש יולי 
 א'(.1כאמור בבאור את חברת קיבו ) ובמסגרתו הקימ ,2014במבר להסכם היזמים מחודש נו

בקיבו )ביניהם החברה( את אופי המימון המייסדים במסגרת התוספת, הסדירו בעלי המניות 
 2015להעביר לקיבו, עד תום שנת  והתחייב הצדדיםלקיבו.  2015אותו יעבירו במהלך שנת 

, בהתאם לחלקם בהון )בעת הקמתה( של קיבו, )כולל סכומים שכבר הועברו(, הלוואת בעלים
צד אשר אשר עשויה להיות מומרת להון בקרות אירועים מסוימים )"הלוואת הבעלים השניה"(. 

בקיבו להיות  והלוואת הבעלים השניה, כולה או חלקה, עשויה החזקתב חלקו עביר אתלא י
 עבירהעלים אותה המדוללת. הלוואת הבעלים השניה אינה כוללת בתוכה את הלוואת הב

הלוואת הבעלים השניה הועברה במלואה ע"י הצדדים  .כמתחייב בהסכם היזמיםהחברה 
 .2015במהלך חודש דצמבר 

 
 

 חי כעסק החברה הכלולה של פעילותה המשך .ו

 
, מופיעה הפנית תשומת לב של רואה החשבון לכך שקיימים קיבו של הכספיים דוחותיהב

 אינם קיבו של הכספיים דוחותיה . חי כעסק קיבו של ומהקי המשך בדבר משמעותיים ספקות
 אם דרושות ותהיינה שייתכן וסיווגם וההתחייבויות הנכסים ערכי לגבי התאמות כל כוללים

 נוספת כספית תמיכה כי מאמינה קיבו הנהלת. חי כעסק ולפעול להמשיך תוכל לא קיבו

  .הקרובה השנה במהלך זר הון באמצעות או שלה הנוכחים המניות מבעלי תתקבל
 
 

 צירוף מידע תמציתי לחברה הכלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני . ז
 

מידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי, דוח רווח או הפסד והדוח על הרווח הכולל של  
 חברת קיבו מובייל טק אל טי די:

 
 בדצמבר 31  
  2015  2014 
 מבוקר  מבוקר  
 אלפי ש"ח   
     

 51  9,775  נכסים שוטפים
 436  5,478  נכסים לא שוטפים

     
 1,241  5,412  התחייבויות שוטפות

 1,312  23,186  התחייבויות לא שוטפות
     

 (2,066)  (13,345)  הון המיוחס לבעלי מניות החברה הכלולהגרעון ב
     
     

 
 
 
 
 
 



 מ"וויטסמוק תוכנה בע
 

 מידע נוסף

 
 המשך() חברה כלולה .4
 

 

לשנה  
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

לתקופה 
 9שמיום 

ועד  *בנובמבר
  בדצמבר 31

  2015  2014 
 מבוקר  מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     
     

 2,397  22,760  הפסד תפעולי
     

 הפסד נקי
 20,826  2,384 

     
 2,384  20,826  הפסד כולל

 
 * מועד הקמת קיבו.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT 

To the shareholders of 

KIBO MOBILE TECH LTD. 
 
 

We have audited the accompanying financial statements of Kibo Mobile Tech Ltd. (hereafter – the 
"Company"): financial position as of December 31, 2015 and 2014, and the related statements of 
comprehensive loss, statements of changes in capital deficiency and statements of cash flows for the 
year ended in December 31, 2015 and for the period from November, 9 2014 (date of commencement 
of operations) to December 31, 2014. These financial statements are the responsibility of the 
Company’s Board of Directors and management. Our responsibility is to express an opinion on these 
financial statements based on our audit. 
 
We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in Israel, including 
those prescribed by the Israeli Auditors (Mode of Performance) Regulations, 1973. Those standards 
require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free of material misstatement.  An audit includes examining, on a test basis, evidence 
supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing 
the accounting principles used and significant estimates made by the Company’s Board of Directors 
and management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that 
our audits provide a reasonable basis for our opinion. 
 
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the 
financial position of the Company as of December 31, 2015 and 2014, and the results of operations and 
changes in capital deficiency and cash flows of the Company for the year ended December 31, 2015 and 
for the period from November, 9 2014 (date of commencement of operation) to December 31, 2014 in 
accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). 
 
Without qualifying our opinion, we draw attention to the fact that the accompanying financial 
statements have been prepared assuming that the Company will continue as a going concern.  As 
discussed in Note 1b to the financial statements, the continuance of the Company’s operation as a 
going concern is subject to receiving additional financing. The Company has incurred losses since 
inception. These factors raise substantial doubt about its ability to continue as a going concern. The 
financial statements do not include any adjustments that might result from the outcome of this 
uncertainty. 
 
 
 
 
 
 

Kesselman & Kesselman Tel-Aviv, Israel 
Certified Public Accountants (Isr.) March 9, 2016 
A member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited  
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  KIBO MOBILE TECH LTD. 

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 

 
 December 31 

 2015 2014 

 U.S. dollars in thousands 

A  s  s  e  t  s   

CURRENT ASSETS:   
      Cash and cash equivalents (note 4) 2,426 - 
      Restricted cash 15 - 
      Other accounts receivables (note 8a) 64 13  

TOTAL  CURRENT ASSETS 2,505 13  

   

LONG TERM DEPOSIT 3 - 

PROPERTY AND EQUIPMENT, net  91 42  

INTANGIBLE ASSETS, net (note 5) 1,310 70  

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 1,404 112  

TOTAL  ASSETS 3,909 125  

Liabilities net of capital deficiency   

CURRENT LIABILITIES -   
accounts payable and accruals:    
  Trade payables  411 70  

            Other (note 8b) 976 249  

TOTAL  CURRENT LIABILITIES 1,387 319  

    
NON-CURRENT LIABILITIES:   
       Shareholders loans (note 6) 5,671 *314  
       Other non-current liabilities 271 23  

TOTAL  NON-CURRENT LIABILITIES 5,942 337  

TOTAL  LIABILITIES 7,329 656  

COMMITMENT (note 10)   

CAPITAL DEFICIENCY (note 7):   
Share capital 1,000 1,000 
Share premium (830) (917) 
Capital fund 2,383 - 
Accumulated deficit (5,973) (614) 

TOTAL  CAPITAL DEFICIENCY  (3,420) (531) 

TOTAL  LIABILITIES NET OF CAPITAL DEFICIENCY 3,909 125  

  
 

Date of approval of the financial statements:  March 9, 2016 
 

* Reclassified 
 
 
 

Itay Meroz  Oron Zell 
Co. CEO and Director  Co. CEO and Director 

 
 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements 
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KIBO MOBILE TECH LTD. 

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE LOSS 

 

 

 

 
Year ended 

December 31, 

Period from 
November 9, 

2014* to 
December 31, 

 2015 2014 

 U.S. dollars in thousands 

 

OPERATING EXPENSES:    
Research and development    2,160 265  
Sales and marketing  3,203 278  
General and administrative 494 76  

OPERATING LOSS  5,857 619  

FINANCIAL EXPENSES (INCOME), net 347 (5) 

LOSS FOR THE PERIOD BEFORE TAX BENEFIT 6,204 614  

TAX BENEFIT (note 11) (845) -  

LOSS FOR THE PERIOD  5,359 614  

   

 

 
 

*   Date of commencement of operations. 
 
 
 
 
 
 
 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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KIBO MOBILE TECH LTD. 

STATEMENTS OF CHANGES IN CAPITAL DEFICIENCY  

 

 

 

Share 
capital 

Share 
premium 

Capital  
fund 

Accumulated 
deficit  

 
Total 

 U.S. dollars in thousands 

CHANGES DURING THE PERIOD FROM 
NOVEMBER 9, 2014* TO  
DECEMBER 31, 2014:   

 

  
Issuance of shares upon inception 1,000 (917)   83  

Loss for the period    (614) (614) 

BALANCE AT DECEMBER 31, 2014  1,000 (917) - (614) (531) 

CHANGES DURING YEAR ENDED 
DECEMBER 31, 2015:   

 
  

Interest benefit derived from shareholders'          
loan   2,343  2,343 

Stock based compensation  87 40  127 

Loss for the period    (5,359) (5,359) 

BALANCE AT DECEMBER 31, 2015  1,000 (830) 2,383 (5,973) (3,420) 

 

 
 
 

* Date of commencement of operations. 
 
 
 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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KIBO MOBILE TECH LTD. 
STATEMENTS OF CASH FLOWS 

 

 
Year ended 

December 31, 

Period from 
November 9, 

2014* to 
December 31, 

 2015 2014 

 U.S. dollars in thousands 

 
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:   

Loss for the period  (5,359) (614) 
Adjustments to reconcile loss for the period to net cash 

used in operating activities: 
 

 
Depreciation and amortization   579 55  
Financial expenses, net 344 -   
Tax benefit (845) -   
Stock based compensation 127                       - 
Changes in assets and liabilities items:   

Increase in other accounts receivable  (51) (13) 
Increase in trade accounts payables  341 70  
Increase in other accounts payables 3 202  

Increase in other non-current liabilities 2 -   

Net cash used in operating activities  (4,859) (300) 

CASH FLOWS USED IN INVESTING ACTIVITIES:   
Restricted cash (15) -   
Long-term deposits (3) -   
Purchases of intangible assets (825)  

Purchases of property and equipment  (73) (14) 

Net cash used in investing activities  (916) (14) 

   
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES -   

proceeds from shareholders loans 8,201 314  

Net cash provided by financing activities 8,201 314  

INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  2,426 -   

BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 
BEGINNING OF PERIOD - -   

BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 
END OF PERIOD 2,426 -   

 
SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOW INFORMATION: 

 
1) Upon establishment, the Company recognized fixed assets and intangible assets , which were transferred 

from its shareholders, in exchange for the issuance share, as described below: 
 

Property and equipment                        30 
Intangible assets                                       53 
Share capital                                     (1,000) 
Share premium                                       917 
 

2) The Company recognized intangible assets against current and non-current liabilities in the amount of 
$970 thousand and $70 thousand for the year ended December 31, 2015 and for the period from 
November 9, 2014* to December 31, 2014, respectively. 

 
  * Date of commencement of operations. 

 
The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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KIBO MOBILE TECH LTD. 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

 
NOTE 1 - GENERAL: 
 

a. Kibo Mobile Tech Ltd. (hereafter “the Company” or “Kibo”) was incorporated in 2014. The 
Company is incorporated under the laws of the British Virgin Islands and registered for tax 
purposes in Israel. The Company is involved in developing and marketing various branded 
applications and other mobile products.  The Company commenced generating revenues 
from January 2016. 

 
Prior to the establishment of the Company, the operations of the Company were conducted 
under joint arrangement (the "Joint Arrangement"). On November 9, 2014 the operations 
and the assets of the Joint Arrangement were transferred to the Company. Upon 
establishment, the Company recognized fixed assets and intangible assets, which were 
transferred from its shareholders, in exchange for the issuance of shares. 

 
b. The continuance of the Company’s operation as a going concern is subject to continued 

finance from its shareholders. The Company has incurred losses since inception. These 
factors raise substantial doubt about its ability to continue as a going concern. The financial 
statements do not include any adjustments that might result from the outcome of this 
uncertainty. 

 
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: 
 

a. Basis of Preparation 
 

The financial statements of The Company have been prepared in accordance with 
International Financial Reporting Standards (IFRS).  
 

b. Functional and presentation currency 

 
The financial statements are measured and presented in US Dollars ("$"), which is the 
Company's functional and presentation currency as it is the currency of the primary 
economic environment in which the Company operates.  

 
c. Statements of cash flows 

 
The Company did not possess active bank account as of December 31, 2014. All of the 
Company's expenses during 2014 were paid by its shareholders and were recorded against 
shareholder's loan. For the period ended December 31, 2014, the Company has reflected the 
payment of expenses and the receipt of the loan as cash outflows and cash inflows, 
respectively, as it believes it provides more meaningful information to financial statements 
users. During February, 2015 the Company opened a bank account, which is active since 
then. 

 
d. Use of estimates for the preparation of financial statements 
 

The preparation of financial statements in conformity with International Financial 
Reporting Standards requires certain critical accounting estimates. It also requires 
management to exercise its judgment in the process of applying The Company accounting 
policies.  

 
e. Property, plant and equipment: 

 
1) Property, plant and equipment is presented at cost less accumulated depreciation. 

 
2) Property, plant and equipment is depreciated using the straight-line method over the 

useful lives of the assets, as follows: 
 % 
Computers and software 10-33 
Office furniture and equipment 10 
Mobile devices 33 
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KIBO MOBILE TECH LTD. 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued) 

 
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued): 

 
3) Leasehold improvements are amortized by the straight-line method over the shorter of 

the lease period or the estimated useful life of the improvements. 
 

f. Intangible assets 
 
Intangible assets represent the Company's rights to use certain brands, and include, in 
addition to amounts paid for the intangible assets, non-contingent liabilities for future 
payment which are classified as current and non-current liabilities, based on timing of 
expected payments. Contingent payment isn’t recognized before the obligation to pay is 
incurred. 

 
Intangible assets are amortized using a straight-line basis over the contractual period, 
taking into account the licensor termination rights, to sales and marketing expenses. 
Amortization begins when the asset is available for use, which occurs when the respective 
branded keyboard is first uploaded to the application store. 

 
g. Impairment of non-financial assets 

 
Intangible assets that are not ready to use are not subject to amortization and are tested 
annually for impairment. Assets that are subject to amortization are reviewed for 
impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount 
may not be recoverable. 
 

h. Trade payables 
 
Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the 
ordinary course of business from suppliers. Accounts payable are classified as current 
liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current 
liabilities. 
 
Trade payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized 
cost using the effective interest method. 
 

i. Shareholders loans 
 
Shareholders loans are initially recognized at fair value, calculated by discounting expected 
cash flows by the market interest rates for loans with similar terms at the time the loans are 
received. The difference between the proceeds and such fair value, net of any tax benefit, is 
recorded in equity.  

 
j. Research and development  

 
Research and development expenses include costs associated with the maintenance and 
ongoing development of the Company's technology, including compensation and employee 
benefits and allocated costs associated with the Company's research and development 
department. Since not all of the conditions required in IAS38 “Intangible Assets” for 
capitalization of intangible assets are met, research and development expenses are charged 
to income as incurred. 
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KIBO MOBILE TECH LTD. 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued) 

 
 
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued): 

 
k. Current and deferred income tax  

 
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the 
statements of comprehensive income and in capital deficiency. The current income tax 
charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the 
balance sheet date in the country where the Company operates and generates taxable 
income.  
 
Deferred income tax is recognized, using the liability method, on temporary differences 
arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the 
financial statements. Deferred income tax is not accounted for, if it arises from initial 
recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at 
the time of the transaction affects neither the accounting nor taxable profit. Deferred 
income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially 
enacted by the balance sheet date and are expected to apply when the related deferred 
income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled. 

 
Deferred income tax assets are recognized to the extent that it is probable that future 
taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. 

 
Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right 
to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes 
assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either 
the taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the 
balances on a net basis. 
 

l. Share-based payments 
 
The fair value of options granted to employees is recognized as an expense with a 
corresponding increase in equity. The total amount to be expensed is determined by 
reference to the fair value of the options granted. 
 
The total expense is recognized over the vesting period, which is the period over which all of 
the specified vesting conditions are to be satisfied. At the end of each period, the Company 
revises its estimates of the number of options that are expected to vest based on the non-
market vesting and service conditions. It recognizes the impact of the revision to original 
estimates, if any, in profit or loss, with a corresponding adjustment to equity. 
 
Stock based compensation expenses related to non-employees are recorded over the service 
period at the fair value of the rendered services, and measured by reference to the equity 
award. 
 

NOTE 3 – SIGNIFICANT ESTIMATE 
 

Intangible assets represent the Company's rights to use certain brands, and include, in 
addition to amounts paid for the intangible assets, non-contingent liabilities for future 
payment. Intangible assets are amortized using a straight-line basis over the contractual 
period, taking into account the licensor termination rights. Amortization begins when the 
asset is available for use, which occurs when the respective branded keyboard is first 
uploaded to the application store. It is management's assessment that the amortization will 
begin when the asset is available for use. 
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KIBO MOBILE TECH LTD. 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued) 

 

NOTE 4 – CASH AND CASH EQUIVALENTS: 

 

 December 31 

  2015 2014 

  U.S. dollars in thousands 

In ILS  1,696 - 

In USD  730 -  

  2,426 - 

 

NOTE 5 - INTANGIBLE ASSETS: 

 

 December 31 

  2015 2014 

  U.S. dollars in thousands 

Cost  1,865 70 

Accumulated amortization  (555) - 

Net book value  1,310 70 

 

NOTE 6 - SHAREHOLDERS’ LOAN 
 

As part of the Company founder's agreement, certain shareholders have committed to loan the 
Company up to $1,025 thousand ("Initial Shareholder's Funding"). This amount is states in NIS. 
 
In July 2015, the founders agreement was updated ("Amendment to Founders Agreement") to 
establish terms for additional funding from certain shareholders until the end of 2015. According 
to the Amendment to Founders Agreement, certain shareholders have committed to loan the 
Company additional amounts (the “Additional Shareholders Loans”). The Additional 
Shareholders Loans could have been convertible into the Company's shares upon certain terms 
stipulated in the Amendment to Founders Agreement, which were not met, therefor such 
conversion option has expired prior to December 31, 2015. 
Due to quantiative and qualitative tests, the company handled the conversion option as a 
modification 
 
Since the shareholders loan bears the minimum interest allowed by the Israeli Tax Authorities 
and since similar loans between unrelated parties would attract market-related interest rates, the 
Company recorded the shareholders loans, at fair value, calculated by discounting expected cash 
flows by the market interest rates for loans with similar terms at the time the loans are received. 
The difference between the proceeds allocated to the loan and such fair value, net of any tax 
benefit, is recorded in equity.  
 
As of December 31, 2015, The Company utilized the shareholders loan in full and the above 
shareholders have loaned to the Company an additional loan of $7,490 thousand. 
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KIBO MOBILE TECH LTD. 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued) 

 
NOTE 7 - CAPITAL DEFICIENCY: 
 

a. Share capital is composed as follows: 
 

 Number of shares  

 December 31, 2015  December 31, 2014 

 Authorized  
Issued and 

outstanding 
 

Authorized 
Issued and 

outstanding 

Ordinary shares of $0.1 
par value each 

 
20,000,000 

 
10,000,000 

 
20,000,000 

 
10,000,000 

 
 

b. Rights attached to shares of capital share 
 
Each ordinary share is entitled to one vote at a meeting of the shareholders of the Company 
or on any resolution of shareholders; the right to an equal share in any dividend paid by the 
Company in cash or in rights and the right to bonus shares issued by the Company, to the 
extent so paid and/or issued; and the right to an equal share in the distribution of the 
surplus assets of the Company on its liquidation. 
 

c. In September 2015, the Company's shareholders decided to split the share capital of the 
Company such that 1 Ordinary Share, par value US$ 1.00 each, shall be divided into 10 
ordinary shares, par value US$ 0.10 each (the "Split"). The numbers of shares referred to in 
this note are after taking into account the Split. 

 
Following the above Split, the registered and authorized share capital of the Company shall 
be US$ 2,000,000 divided into 20,000,000 Ordinary Shares of par value US$ 0.10 each. 

 
d. Share based payment 

 
During the year 2015, the Company's board of Directors approved a global share incentive 
plan ("Option Plan").  
 
Once granted, the options remain exercisable for a period of ten years. Options are granted 
under the Option Plan for no consideration and carry no dividend or voting rights. When 
exercisable, each option is convertible into one ordinary share.  

 
The Option Plan is managed under rules set for this purpose by Section 102 to the Israel         
Income Tax Ordinance. 

 
According to the tax classification elected and those rules, the Company is not entitled to 
claim deductions for amounts allocated to employees as benefits, including amounts 
recorded as salary benefits in the accounts of the Company, for employee options under the 
plan, except for the work-income element, if any, that was defined as such on the date of 
allocation. 
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KIBO MOBILE TECH LTD. 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued) 

 
NOTE 7 - CAPITAL DEFICIENCY (continued): 

 

The following table summarizes information about options under the Company’s plans 
outstanding at December 31, 2015: 

 2015 

 Number 

  

Options outstanding at beginning  
 of year  - 
Changes during the year -  
 granted  150,000 

Options outstanding at end of year  150,000 

Options exercisable at year-end - 

 
No options expired during the periods covered by the above table. 
 
The fair value at grant date is independently determined using the Black Scholes Model 
which includes the following inputs: 

 

 options are granted for no consideration and vest over four years; 25% of the options 
of each grant shall vest on the first anniversary of the vesting commencement date, 
as defined. Thereafter, 6.25% of the Options shall vest on a quarterly basis, at the end 
of each three months period.  

 all vesting is subject to the Participant continuing to be a Service Provider on such 
vesting date.  

 vested options are exercisable for a period of ten years after grant 

 expected price volatility of the Company’s shares: 61%  

 expected dividend yield: 0%  

 risk-free interest rate: 1.79%   
 

The expected price volatility is based on the historic volatility (based on the remaining life 
of the options), adjusted for any expected changes to future volatility due to publicly 
available information. 
 
In consideration for services provided by Polaris over a period of three years as stipulated 
in the Polaris Agreement (also see note 10b), the Company will issue ordinary shares to 
Polaris, representing 2% of the issued and outstanding share capital of the Company as of 
the date the agreement with Polaris was signed. The Company recognizes the cost related to 
the services, over the services period, from the date which the services commenced, which 
was July 30, 2015, the launch date of the CR-7 keyboard.  

 
Total expenses arising from share-based payment expenses recognized during the year 
ended December 31, 2015 were $127 thousands. 
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KIBO MOBILE TECH LTD. 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued) 

 
NOTE 8 - SUPPLEMENTARY INFORMATION: 
 

Statements of financial position: 
 December 31 

 2015 2014 

 U.S. dollars in thousands 

a. Other accounts receivable: 
Institutions 52 13 

Other 12 - 

 64 13 

b. Accounts payable and accruals - other: 

Employees and employee  institutions 230 125 

Acquisition of intangible assets  713 *47 

Accrued expenses - *55 

Vacation and recreation 33 22 

 976 249 

 
* Reclassified 

 
c. Due to the short-term nature of the other accounts receivables and accounts payable and 

accruals - other, their carrying amount is assumed to be the same as their fair value 
 

NOTE 9 - TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES: 
 
a. During the ordinary course of business, several employees of certain shareholders of the 

Company provided services to the Company. The shareholders were reimbursed for the actual 
expenses incurred by the performance of the service. For the year ended December 31, 2015 
and for the period from November 9, 2014 (date of inception) to December 31, 2014 the 
reimbursement amount for the service was $317 and $80 thousand, respectively.  

 

b.  For loans received from a related party, see note 6. 
 
NOTE 10 - COMMITMENT 
 

The Company operates from leased premises in Israel. Annual rental payments for the year 
ended December, 31 2015 were approximately $140 thousand.  
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KIBO MOBILE TECH LTD. 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued) 

 
NOTE 11 - TAX BENEFIT: 

 
a. Tax rates in Israel 

 
The Company is taxed under the Israeli law. 
 
On August 5, 2013, the Law for Change of National Priorities (Legislative Amendments for 
Achieving the Budgetary Goals for 2013-2014), 2013 was published in Reshumot (the 
Israeli government official gazette), enacting, among other things, the following 
amendment: Raising the corporate tax rate beginning in 2014 and thereafter to 26.5% 
(instead of 25%).   

 
On January 5, 2016, the Law for Amendment of Income Tax Ordinance (Amendment No. 
216), 2016 (hereafter – the Law) was published in Reshumot (the Israeli government 
official gazette), enacting, among other things, decreasing the corporate tax rate beginning 
in 2016 and thereafter to 25% (instead of 26.5%).  

 
The Law is not expected to have a significant influence on the Company's financial 
statements. 

 
b. Tax assessments 

 

The Company has not received tax assessments since incorporation. 
 

c. Carry forward tax losses 
 

The Company's carry forward tax losses as of December 31, 2015 are approximately $4,879 
thousands. 

 
The Company did not recognize deferred income tax assets of $448 thousands in respect of 
losses amounting to $1,691 thousands, for the year ended in December 31, 2015 since 
Company's management does not expect that it is probable that sufficient taxable profits 
will be available in the future, against which the reversal of the temporary differences can 
be deducted. 
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KIBO MOBILE TECH LTD. 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued) 

 

NOTE 12 - COOPERATION AGREEMENTS: 
 

a. Agreements with brands 

The Company enters from time to time into agreements with international and local brands 
(each is the “Brand”), in order to develop and promote (usually worldwide) a digital 
customized branded keyboard for these brands. (“Branded Keyboard”). 
 
The agreements have the following typical terms: 

 

 A contractual period of 2-3 years 

 The Company and the Brand will share the revenues generated from the Branded 
Keyboard 

 

The agreement typically include non-contingent consideration as well as contingent 
consideration based on future sales. 
 
During the year ended on December 31, 2015 the Company has entered into agreements 
with the above nature with the following brands: 
 

1. FC Barcelona 
2. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro and the “CR-7” brand (represented by Polaris 

Sports Limited, see also Note 5(b)) 
3. Real Madrid C.F. 
4. Bayern Munich AG 
5. Arsenal F.C 
6. Diego Costa 
7. AC Milan 
8. James Rodriguez 
9. Maccabi TA 
10. Juventus 
11. PSG 
12. NBA (as the representor of 30 NBA teams) 

 
b. Agreement with Polaris Sports Limited 

On February 15, 2015, the Company entered into a 3 years cooperation agreement with 
Polaris Sports Limited ("Polaris") ("Polaris Agreement"). As part of the Polaris Agreement, 
the Company will develop and promote a digital customized branded keyboard to be 
associated with Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro and the “CR-7” brand ("CR-7 
Keyboard"). According to the Polaris Agreement, the Company and Polaris will share the 
revenues generated from the CR-7 keyboard. In addition, the Company will pay Polaris a 
non-refundable amount on the account of Polaris future revenues share. In consideration 
for Polaris performance over a period of three years as stipulated in the Polaris Agreement, 
the Company will issue ordinary shares to Polaris, represents 2% of the issued and 
outstanding share capital of the Company. The Company recognizes the cost related to the 
services, over the services period, from the date which the services commenced, which was 
July 30, 2015, the launch date of the CR-7 keyboard. As of December 31, 2015 the shares 
were not issued due to technical delays. 
 

c. Agreement with Samsung 

In October, 2015 the Company entered into an agreement with Samsung Electronics co. 
Limited. Within the framework of the agreement, Themes from Kibo will be distributed and 
sold on the platforms of Samsung devices. 
 
The agreement was signed for a period of at least 2 years, which commenced on October 1, 
2015 ("The Agreement"). The Agreement will be automatically renewable for one year 
periods, with either party able to terminate the agreement within 60 days of the end of each 
relevant period. 
The agreement establishes a mechanism for the distribution of revenues ("Revenue Share") 
from purchases of the product on Samsung devices. 



 

16 

 

KIBO MOBILE TECH LTD. 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued) 

 

NOTE 12 - COOPERATION AGREEMENTS (continued): 
 

d. Agreements with other customers 

The Company enters from time to time into agreements with different companies (each is 
the "Customer"), in order to sell branded products (i.e. stickers, themes) and to implement 
various monetization tools in its Branded Keyboards. 
 
According to the agreements, the revenues that will be generated from the products sold 
and from the Monetization tools will be distributed to the Company in various methods, 
inter alia: revenue share, CPI (Cost per Install), CPM (Cost per Thousand) and other 
methods. 

 
Among the Company's main customers, with which the Company signed agreements during 
the year ended on December 31, 2015 are: Yahoo, Viber, Google and Facebook. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 

 
 
 

KIBO MOBILE TECH LTD. 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued) 

 
NOTE 13 - NOMINAL ISRAELI CURRENCY DATA 
 

The below nominal data provides the basis for the Company’s tax return on a standalone basis, 
and is presented within these financial statements for that reason alone.  This data is based on 
the Company’s accounting records that are maintained in nominal-historical New Israeli 
Shekels. The accounting policies that are applied in drawing-up and presenting the above 
nominal data are identical to those that serve as the basis for the drawing-up of the financial 
statements. The below nominal data was prepared in accordance with generally accepted 
accounting principles in Israel (Israeli GAAP). 

 
a. Balance sheet: 

 December 31 

 2015 2014 

 NIS in thousands 

A  s  s  e  t  s   

CURRENT ASSETS:   
      Cash and cash equivalents  9,466 - 
      Restricted cash 60 - 
      Other accounts receivables  249 51  

TOTAL CURRENT ASSETS 9,775 51  

   

LONG TERM DEPOSITS 13 - 

PROPERTY AND EQUIPMENT, net  347 161  

INTANGIBLE ASSETS  4,937 272  

Total NON-CURRENT ASSETS  5,297 433 

TOTAL ASSETS 15,072   484 

Liabilities net of capital deficiency    

CURRENT LIABILITIES-   
accounts payable and accruals:    
  Trade payable  1,605 272  

Other  3,810 970  

TOTAL CURRENT LIABILITIES 5,415 1,242  

   
NON-CURRENT LIABILITIES:   

Shareholders’ loan 21,933 *1,220 
Other non-current liabilities 1,059 90 

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 22,992 1,310 

TOTAL LIABILITIES 28,407 2,552 

CAPITAL DEFICIENCY  (13,335)  (2,068) 

TOTAL LIABILITIES, NET OF CAPITAL DEFICIENCY 15,072 484  

 
     * Reclassified. 
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KIBO MOBILE TECH LTD. 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued) 

 

NOTE 13 - NOMINAL ISRAELI CURRENCY DATA (continued): 

b. Statement of operations: 

 December 31, 

Period from 
November 9, 

2014* to 
December 31, 

 2015 2014 

 NIS in thousands 

OPERATING EXPENSES:    
Research and development                                8,386  1,019 
Sales and marketing  12,231  1,081 
General and administrative 1,923  297 

OPERATING LOSS 22,540  2,397 

FINANCIAL EXPENSES (INCOME), net 1,695  (13) 

LOSS BEFORE TAX 24,235  2,384 

TAX BENEFIT (3,305) - 

LOSS FOR THE PERIOD  20,930  2,384 

 

c. Changes in capital deficiency: 

 

Share 
capital 

Share 
premium 

Capital 
fund 

Accumulated 
deficit Total 

 NIS in thousands 

CHANGES DURING THE PERIOD FROM  
NOVEMBER 9, 2014* TO DECEMBER 31, 2014:   

 
  

Issuance of shares upon inception 3,810 (3,494)  - 316  

Loss for the period - - - (2,384) (2,384) 

BALANCE AT DECEMBER 31, 2014 3,810 (3,494) - (2,384) (2,068) 

CHANGES DURING THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 
2015:   

 
  

Interest benefit derived from  shareholders' loan - - 9,166 - 9,166  
Stock based compensation - 340  157 - 497  

Loss for the period - - - (20,930) (20,930) 

BALANCE AT DECEMBER 31, 2015 3,810 (3,154) 9,323 (23,314) (13,335) 

 
* Date of commencement of operations. 
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 החברה על נוספים פרטים -' ד פרק

 מדווחים: ש"חתמצית דוחות רווח והפסד על הרווח הכולל רבעוניים באלפי  -א' 10תקנה 

 סה"כ 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  

 
     

 12,886 1,695 2,280 3,824 5,087  הכנסות

      

      הוצאות:

      

 1,139 428 216 239 256 המכירות  עלות

 730 182 141 188 219 ופיתוח מחקר הוצאות

 7,660 724 1,008 2,286 3,642 ורכישת מדיה שיווק ,מכירה הוצאות

 3,823 919 854 944 1,106 כלליותוהוצאות הנהלה 

      

 13,352 2,253 2,219 3,657 5,223 סה"כ הוצאות 

      

 (466) (558) 61 167 (136) תפעולי)הפסד(  רווח

      

      

 (44) (22) 3 (14) (11) מימון, נטו (וצאותההכנסות )

 (10,568) (2,905) (2,930) (2,654) (2,079) חלק החברה בהפסדי חברה כלולה, נטו

      

 (11,078) (3,485) (2,866) (2,501) (2,226)  ההכנסה על מסים לפניהפסד 

 (191) (117) (37) (62) 25 )הטבת מס( ההכנסה על מסים

      

 (10,887) (3,368) (2,829) (2,439) (2,251) נקיהפסד 
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 שימוש בתמורת ניירות הערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף -ג' 10תקנה 

לדוח הצעת  11ובסעיף  2015בפברואר  24דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום ל 11בסעיף כמפורט 

 27מכוח תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום , 2015באוקטובר  27המדף שפרסמה החברה ביום 

הרגילות  המניות 2,800,000 -ו 000,00061,לחברה כתוצאה מהקצאת  שנבעההתמורה , 2014באוקטובר 

 Kiboכלולה ושל החברה ה לשמש לצרכיה השוטפים של החברהמיועדת , )בהתאמה( שהוצעו לציבור

Mobile Tech Ltd )"השקעה בעסקאות חדשות ופירעון התחייבויות והכל על פי צרכי החברה ועל , )"קיבו

פי החלטת החברה, בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה של החברה. עד לשימוש בתמורת ההנפקה, יופקדו 

תהיה באפיקים  ובלבד שכל השקעה)ויושקעו כספי תמורת ההנפקה על ידי החברה, כפי שתמצא לנכון 

לרבות מניות, אגרות חוב מדורגות, פיקדונות כספיים בש"ח ובמט"ח ( סולידיים סחירים ו/או נזילים

  .וכיוצ"ב

  רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן - 11תקנה 

סוג מניה/  שם החברה
  המיר"ע ני

מס' מניות 
 בבעלות החברה

 החזקה שיעור
 בזכויות, בהון

 בסמכותו הצבעה
 ירקטוריםד למנות

בדוח כספי  ןערכ
 תאגידה הנפרד של 

 ג9כמשמעו בתקנה 
 )אלפי ש"ח(

 הלוואות יתרת
 ליום

31.12.2015 
 )אלפי ש"ח(

 - 10,785 100% 5,000 מניות רגילות וויטסמוק אינק

וויטסמוק 
ישראל 

טכנולוגיות 
 מתקדמות בע"מ

 - 300 100%  10,000 מניות רגילות

מובייל טק קיבו 
 אל טי די

 *- *3,484 *42.5% 425,000 מניות רגילות

 .31.12.2015 ליום החברה של הכספיים לדוחות 11 ביאור ראו*

 ובחברות הקשורות בתקופת הדוח שינויים בהשקעות בחברות בת - 12תקנה 

חתימת לפרטים בדבר  .ההקשור הו שינויים בהשקעות בחברות הבת ובחברחל לאשנת הדוח  במהלך

ליום של החברה  הכספיים לדוחות 11 באור ראוהקמתה של קיבו, מייסדים לההסכם ת להחברה על תוספ

 .2015בדצמבר  31

 )באלפי ש"ח( הכנסות של חברות בת, חברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן - 13תקנה 

    רווח )הפסד(  

דמי ניהול, הכנסות והשתתפות  דיבידנד מס אחרי מס לפני החברה שם
  תקופת הדוחבבהוצאות 

 תקופתבריבית 
 הדוח

 - 1,898 - 2,723 2,588 וויטסמוק אינק

וויטסמוק ישראל 
טכנולוגיות 

 מתקדמות בע"מ 

64 120 - - - 

קיבו מובייל טק 
 אל טי די

(24,110) (20,826) - 681 222 

                                                           
 הותאם בעקבות איחוד ההון שביצעה החברה. 1
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 רשימת הלוואות - 14תקנה 

 .מעיסוקיה העיקריים של החברהמתן הלוואות אינו אחד 

  מסחר בבורסה - 20תקנה 

במסגרת הנפקת מניות  רשמה החברה למסחר בבורסה, 2015 באוקטובר 27 -ו 2015בפברואר  24בימים 

, מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה 2,800,000 -ו 6,000,0002לציבור בדרך של דוח הצעת מדף, 

 . בהתאמה

נבעו אשר של החברה  ללא ערך נקובמניות רגילות   398,5431בתקופת הדוח נרשמו למסחר , כמו כן

  ממימוש אופציות.

 . בבורסה החברה במניות מסחר הפסקת חלה לא הדוח בתקופת

                                                           
 הותאם בעקבות איחוד ההון שביצעה החברה. 2
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 תגמולים לנושאי משרה בכירה ולבעלי עניין )באלפי ש"ח( – 21תקנה 

 (באלפי ש"ח תגמולים בעבור שירותים )במונחי עלות לחברה פרטי מקבל התגמולים

 

  תפקיד שם סה"כ
היקף 

 המשרה

שיעור החזקה בהון 

למועד  חברהה

 )בדילול מלא(  הדוח

 מענק שכר

תשלום 

מבוסס 

 מניות

דמי 

 ניהול

דמי 

 ייעוץ
 עמלה

גמול 

 דירקטורים
 3אחר

איתי מרוז 

(1) 
 1,335 130 - - - - 308 55 842 4.40% 100% מנכ"ל

עמית גרינר 

(2) 
 1,086 78 - - 626 - 282 100 - 1.10% 100% סמנכ"ל תפעול

גיא הראל 

(3) 
 848 54 - - - - 255 17 522 0.88% 100% סמנכ"ל כספים

יארוסלב 

 (4)פדורוב 

VP Technologies  בחברה

ישראל הבת וויטסמוק 

מתקדמות  טכנולוגיות

 בע"מ

80% 0.47% 377 - 17 - - - - 13 407 

רם פרומן 

(5) 
 107 - 104 - - - 3 - - *0.71% 20% יו"ר דירקטוריון

 בעלי עניין

 26 - 23 - - - 3 - - - - דירקטורית **נגה קפ 

 196 - 196 - - - - - - סך גמול דירקטורים לתקופה ***

                                                           
 .והתחייבויות אחרות במסגרת הסכמי ההעסקה והייעוץהחזקת רכב, טלפון,  3
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, אבולושן בקרן השליטה מבעלי אחד הינו פרומן מר. בחברה פרומן מר של הישירות החזקותיו הינן ל"הנ ההחזקות* 

 .בעלת ענין בחברה

 .2015ביוני  23** חדלה לכהן כדירקטורית בחברה ביום 

גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה ה"גמול הקבוע" ל זכאים (הדירקטוריוןיו"ר )למעט  בחברה הדירקטורים*** 

הנקוב בתוספת השנייה והתוספת השלישית, לפי העניין, לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

במסגרת ביטוח  הדירקטורים נכללים בנוסף, בהתאם לדרגה על פיה מסווגת החברה מעת לעת. 2000-חיצוני(, תש''ס

הגמול המפורט  , כמקובל בחברה.ופטור מהחברה התחייבות לשיפוי מקבליםמשרה של החברה ו ונושאידירקטורים 

לכהן בחברה במהלך  האשר חדל הגב' נגה קפשל של יו"ר הדירקטוריון )ראו פירוט בנפרד( ו וכולל את שכראינו לעיל 

 . )ראו פירוט בנפרד( שנת הדוח

 של הכללית האסיפה ידי על שאושרו כפי, מרוז איתי מר החברה ל"מנכ של כהונתו תנאי רבדב לפרטים( 1)

 כללית אסיפה זימון בדבר דוחות ראו 2014 במאי 12 וביום 2013 באפריל 22 ביום החברה של המניות בעלי

-2014 -ו 2013-01-034582: אסמכתא' מס) 2014 במרץ 27 וביום 2013 באפריל 11 ביום החברה שפרסמה

 דעת בשיקול שנתי למענק החברה ל"מנכ זכאי 2015 שנת בגין, העסקתו תנאי פי על (.בהתאמה 01-027255

 לתוכנית בהתאם החברה ודירקטוריון התגמול ועדת ידי על אושר אשר(, ברוטו) אחת חודשית משכורת של

 תוכנית בדבר לפרטים. 2015 ביוני 23 ביום החברה של הכללית האסיפה ידי על אושרה אשר מענקים

 30  ביום פורסם אשר החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה זימון בדבר מתקן דוח ראו המענקים

 (.2015-01-033450: אסמכתא' מס) 2015 במאי

 של נקוב ערך ללא רגילות מניות 2,013,577 -אופציות הניתנות למימוש ל 2,013,577למועד הדוח למר מרוז 

 אישור לאחר מהאופציות הוקצו למר מרוז במסגרת השלמת עסקת המיזוג וחלק הוקצוחלק  4.החברה

(, 2014-01-150780: אסמכתא' מס) 2014בספטמבר  3 מיום החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה

)לפרטים ראו דוח  החברה של התגמול מדיניות ולהוראות החברה של האופציות תוכנית לתנאי בהתאם

-2014-01)מס' אסמכתא:  2014ביולי  29בדבר זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום מתקן לדוח 

122688). 

 לחברה מספקה, גרינר עמית מר, החברה של והשיווק התפעול ל"סמנכעל פי תנאי העסקתו זכאי ( 2)

 לתמורה "(TME)" מ"בע רס'ונצ( TME) אי.אמ.טי, המלאה בבעלותו חברה באמצעות וייעוץ ניהול שירותי

 TME -ל משולמת כמפורט לעיל. התמורה (במונחי עלות לחברה) והייעוץ הניהול שירותי עבור חודשית

 רשאים הצדדים .רכב הוצאות להחזר TME זכאית, בנוסף. כדין מס חשבונית הגשת וכנגד מ"מע בתוספת

 .לפחות יום 30 של מוקדמת בהודעה עת בכל לסיום ההתקשרות את להביא

לפרטים בדבר מענק חד פעמי שהוענק למר גרינר, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, בגין תרומתו 

דוח בדבר זימון אסיפה , ראו 2015 בשנת החברה של הכספיים בדוחות נרשם ואשר 2014בשנת לחברה 

לא היה  2015בגין שנת  (.2015-01-021114)מס' אסמכתא:  2015 מאיב 18כללית שפרסמה החברה ביום 

 לכל מענק.השיווק והתפעול זכאי סמנכ"ל 

 ערך ללא רגילות מניות 856,355 -אופציות הניתנות למימוש ל 856,355ולסמנכ"ל  TME -הדוח ללמועד 

 החברה שפרסמה פרטית הצעה דוח ראו TME -ל הוענקו אשר אופציותה בדבר לפרטים 5החברה. של נקוב

                                                           
 .2015ביוני  28האופציות מותאם בהתאם לאיחוד ההון שביצעה החברה ביום  מספר 4
 אופציות הוענקו לסמנכ"ל. 231,522 -ו TME -אופציות הוענקו ל 624,833 לעיל. 2"ש ה ראו 5
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לפרטים בדבר האופציות אשר הוקצו לסמנכ"ל  .6(106779-01-2013: אסמכתא' מס) 2013 באוגוסט 1 ביום

 (.2014-01-230406: אסמכתא' מס) 2014 בדצמבר 24 ביום החברה שפרסמה פרטית הצעה דוח ראו

. כמפורט לעיל חודשית לתמורה הראל גיא מר, החברה של הכספים ל"סמנכ זכאי העסקתו תנאי פי על( 3)

 בטלפון שימוש החזר, רכב אחזקת: כגון סוציאליים ותנאים נלוות להטבות הכספים ל"סמנכ זכאי בנוסף

 הסכם. כמקובל והבראה מחלה, שנתית חופשה לימי וכן השתלמות קרן, מנהלים ביטוח/פנסיה קרן, נייד

 ההסכם את להביא רשאי מהצדדים אחד וכל קצובה בלתי לתקופה הינו הכספים ל"סמנכ עם ההעסקה

 ל"מנכס זכאי 2015בגין שנת בהתאם לתנאי העסקתו,  .מראש ימים 90, בכתב מוקדמת בהודעה לסיומו

אשר אושר על ידי ועדת התגמול , משכורת חודשית )ברוטו(מחצית בשיקול דעת של  שנתי למענק הכספים

 ,ודירקטוריון החברה, והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה

 של נקוב ערך ללא רגילות מניות 680,938 -אופציות הניתנות למימוש ל 680,938הראל למועד הדוח למר 

לאחר אישור  במסגרת השלמת עסקת המיזוג וחלק הוקצו הראלחלק מהאופציות הוקצו למר  7.החברה

 מדיניות ולהוראות החברה של האופציות תוכנית לתנאי בהתאםועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

: אסמכתא' מס) 2014 במרץ 27 ביום החברה שפרסמה פרטית הצעה דוח ברה )לפרטים ראוהח של התגמול

-2014: אסמכתא' מס) 2014 בדצמבר 24 ביום החברה שפרסמה פרטית הצעה דוח וכן(, 2014-01-027267

01-230406)). 

 ישראל וויטסמוק הבת בחברה VP Technologies, פדורוב יארוסלב מר זכאי העסקתו תנאי פי( על 4)

להטבות נלוות  מר פדורובבנוסף זכאי . כמפורט לעיל לתמורה חודשית ,מ"בע מתקדמות טכנולוגיות

ותנאים סוציאליים כגון: קרן פנסיה/ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וכן לימי חופשה שנתית, מחלה 

רשאי  הינו לתקופה בלתי קצובה וכל אחד מהצדדים מר פדורובוהבראה כמקובל. הסכם ההעסקה עם 

 ימים מראש. 30להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב, 

 של נקוב ערך ללא רגילות מניות 365,899 -אופציות הניתנות למימוש ל 365,899פדורוב למועד הדוח למר 

 .החברה של האופציות תוכנית לתנאי בהתאם ,המיזוג עסקת במסגרתאשר הוקצו לו  8החברה

 של המניות בעלי של הכללית האסיפה ידי על שאושרו כפי, פרומן מר של העסקתו תנאי בדבר לפרטים( 5)

כפי   2015 מאיב 18 ביום החברה שפרסמה כללית אסיפה זימון בדבר דוח ראו, 2015 יוניב 23 ביום החברה

 (.בהתאמה, 2015-01-033450 -ו 2015-01-021114: אסמכתא' מס) 2015במאי  30שתוקן ביום 

 של נקוב ערך ללא רגילות מניות 221,139 -אופציות הניתנות למימוש ל 221,139 פרומןלמועד הדוח למר 

 2013באפריל  22 מיום החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישור לאחר , אשר הוקצו9החברה

לפרטים ראו דוח ) החברה של התגמול מדיניות ולהוראות החברה של האופציות תוכנית לתנאי בהתאם

באפריל  21וביום  2013באפריל  11בדבר זימון אסיפה כללית ודוח הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום 

 .((, בהתאמה2013-01-040861 -ו 2013-01-034582: אסמכתא' מס) 2013

 בעל שליטה  -א 21תקנה 

  .שליטה בעל אין בחברה, הדוח למועד

  החזקות בעלי עניין - 24תקנה 

                                                           
 של המימוש במחיר שינוי החברה דירקטוריון אישר, החברה של התגמול ועדת אישור לאחר 2014 ביולי 27 ביום 6

ניה הממוצע של המ מחיר על מבוסס והוא"ח ש 1.2 על עומד החדש המימוש מחיר. TME -הוענקו ל אשר האופציות
. השווי ההוגן של השינוי במחיר 10%הימים אשר קדמו לאישור דירקטוריון החברה, בתוספת  30-החברה בבורסה ב

 ש"ח.אלפי  35המימוש הנו 
 לעיל. 2"ש ה ראו 7
 לעיל. 2"ש ה ראו 8
 לעיל. 2"ש ה ראו 9
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  (.2016-01-002572אסמכתא:  )מס' 2016 ינוארב 4 וםמיידי של החברה מילפרטים ראו דוח 

 הון המניות הרשום, הון המניות המונפק וניירות ערך המירים למועד פרסום הדו"ח -א 24תקנה 

   .31.12.2015 ליום החברה של הכספיים לדוחות 14 -ו 13 ביאורים ראו

 ניירות הערך מרשם בעלי המניות; -ב 24תקנה 

 (.143715-01-5201)מס' אסמכתא:  5201 אוקטוברב 28ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 מען רשום - א25תקנה 

 6971069 , תל אביב,4הנחושת   כתובת:

 03-6376800  טלפון:

  03-6486133                                                  פקס:

 guy@whitesmokeinc.com   הדואר האלקטרוני:כתובת 



 

 

  של התאגיד הדירקטורים - 26תקנה 

 שם
מספר ת.ז. 

תאריך לידה 
 נתינות

מען להמצאת 

 כתבי בי דין

 ותחברותו בוועד

 הדירקטוריון

האם הנו 

דירקטור 

 חיצוני

הנו עובד של  האם

התאגיד, של חברה 

בת או חברה 

קשורה שלו או של 

 בעל עניין בו

 תחילת

 כהונה

 5-השכלה ועיסוק ב

 השנים האחרונות

משמש כדירקטור בחברות 

 הבאות

קרבה 

משפחתית 

לבעל עניין 

 אחר בחברה

בעל 

מומחיות 

חשבונאית 

 ופיננסית

 10רם פרומן
23760556 

30.07.1968 
 ישראלית.

תל  6דינג יר
 לא לא 69022אביב, 

כן. דירקטור 
, בוויטסמוק אינק

וויטסמוק ישראל ב
טכנולוגיות 

 מתקדמות בע"מ
ובקיבו מובייל טק 

 .אל טי די

16.1.2013 

L.L.B משפטיםב - 
 אוניברסיטת תל אביב;

B.A בהיסטוריה - 
 אוניברסיטת תל אביב;

P.H.D היסטוריה ב
 Ecole des- ותרבות

Hautes Etudes en 

Sciences Sociales, 

Paris; 
שותף מנהל, קרן הון 

 שנים. 7סיכון אוולושן, 

וויטסמוק אינק, וויטסמוק 
ישראל טכנולוגיות מתקדמות 
בע"מ,קיבו מובייל טק אל טי 

גו נט סיסטמס בע"מ,   די,
ScaleMP Inc אתרוייבז ,.

מוק בע"מ, דיוקול טבע"מ, טייפ
, סקיוריטי בע"מ 9בע"מ, דום 

, בע"מאינראקטיבי  5סטייג' 
 .אקטליס אינק

 לא לא

 אסף הראל
029436979 
22.9.1972 
 ישראלית.

תל  4עין ורד 
 65211אביב 

ועדת ביקורת; 
ועדת מאזן; 
 ועדת תגמול

דירקטור 
 22.4.2013 לא בלתי תלוי

תואר ראשון במדעי 
אוניברסיטת  -המחשב

 תל אביב;
 -תואר ראשון  בניהול

 אוניברסיטת תל אביב;
עסקים תואר שני במנהל 

התמחות במימון בי"ס 
למנהל עסקים וורטון 

 אוניברסיטת פנסילבניה.
מנהל השקעות בכיר 
בוילה פרייבט אקוויטי 

, מנכ"ל שנים 3.5במשך 
-סנטיגו טכנולוגיות ב

בשנתיים  שותף ,2013
 Israel -ב האחרונות

גו נט סיסטמס בע"מ, וורטקס 
 כן לא .טכנולוגיות בע"מ

                                                           
 .2014 באוקטובר 28 ביום החברה דירקטוריון"ר כיו לכהן חלה 10
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Growth Partners 

אלעזר רון 
 קליינפלד

054571112 
16.11.1956 
 ישראלית.

יהודה הנשיא 
 הרצליה 97

ועדת ביקורת; 
ועדת מאזן; 
 ועדת תגמול

 03.06.2012 לא כן

BA –  כלכלה ויחסים
 -בינלאומיים

האוניברסיטה העברית 
 בירושלים;

מנהל, מעריב הוצאות 
 שנים; 3מודיעין בע"מ, 

 optical mediaמנכ"ל, 

International O.M.I 
 , שנה;בע"מ

 .בע"מ, שנה ARPמנכ"ל 

אל -אדרי יט מדיקל בע"מ,באל
מנדלסון תעשיות בע"מ,  בע"מ,

, קופיקס גרופ בע"מננו דיימנשן 
 .בע"מ, קופרליין בע"מ

 כן לא

שירלי 
 משקיף

025249533 
06.04.1973 

 .ישראלית

 44למרחב 
 רמת השרון

ועדת ביקורת; 
ועדת מאזן; 
 ועדת תגמול

 03.06.2012 לא כן

BA ומנהל  בכלכלה
אוניברסיטת  - עסקים
 חיפה;

לימודי תעודה ושמאות 
אוניברסיטת  –מקרקעין 

תל אביב; שמאית 
 מקרקעין מוסמכת;

קורס הכשרת 
 –דירקטורים 

 אוניברסיטת בר אילן;
עוזרת מנכ"ל, בילו 

 9השקעות בע"מ )נדל"ן(, 
 שנים;

 כן לא -

 עמית ברנע
027287473 
14.03.1974 
 ישראלית.

, 2השדות 
 לא לא רמת השרון

נותן שירותים 
לחברת ברק קפיטל 

ג'י.טי. בע"מ 
באמצעות חברת 

'גילרון ייעוץ פיננסי 
בע"מ' הנמצאת 
 בבעלותו המלאה

18.11.2015 
תואר שני במנהל עסקים 

האוניברסיטה העברית  -
 בירושלים; 

'גילרון ייעוץ פיננסי בע"מ'; 
 לא לא 'ר.ג.ב פיננסים בע"מ'

 11נגה קפ
55400782 

21.09.1959 
 ישראלית

קרני יהודה 
, תל אביב, 25

69025 
 16.1.2013 לא לא לא

M.B.A נהל עסקים במ- 
Bellevue University 

Seattle Washington 

BA  בכלכלה- 

 לא לא -

                                                           
 .5201 יוניב 32 יוםכדירקטורית בחברה ב מלכהן החדל 11
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 אוניברסיטת תל אביב.
 מנהלת השקעות ראשית, 

,BRM 3.5 ;שנים 

 Walden VC ,8שותפה, 
 שנים.

  משרה בכירה נושאי -א' 26תקנה 

שם מספר 

זיהוי שנת 

 לידה

התפקיד שממלא בתאגיד, חברה בת שלו, 

 ן בויחברה קשורה שלו או בבעל עני

תחילת 

 כהונה
 השנים האחרונות 5-השכלה ועיסוק ב

האם הוא בעל עניין בתאגיד 

 נושאאו בן משפחה של 

משרה אחר או של בעל ענין 

 אחר בתאגיד

 איתי מרוז

29.11.1969 

024606485 

. דירקטור בוויטסמוק אינק, מנהל כללי
בוויטסמוק ישראל טכנולוגיות מתקדמות 

 בע"מ ובקיבו מובייל טק אל טי די.
2013.01.16 BA המכללה למנהל - מנהל עסקים וחשבונאותב; 

 , שנה.WhiteSmoke INCהכספים, מנכ"ל ומנהל 
 כן

 גיא הראל

043118561 

15.05.1981 

 17.01.2013 כספיםסמנכ"ל 

BA  אוניברסיטת תל אביב; –בחשבונאות 
LLB  אוניברסיטת תל אביב; -במשפטים 

 חודשים; 6, מיקרוסופט מו"פ בע"מחשב עסקי, 
 , שנה;עו"ד-אוריון ושות וול, חן, בכר, פישר,, מתמחה

 Ernst & Young)רו"ח , גבאי את קסירר קוסט,פורר,,  רו"ח

Israel ,)3 ;שנים 

 לא

 גרינרעמית 

3.1.1975 

031840309 

 1.8.2013 תפעולו שיווק סמנכ"ל
 מכללה למנהל; –תואר ראשון בכלכלה וניהול 

 Promodity  2010 – 2013מייסד ומנכ"ל 
VP שיווק ומכירות WhiteSmoke INC  2005 – 2010 

 לא

ירוסלאב 

 פדורוב

305876815 

28.4.75 

VP Technologies  בחברה הבת
מתקדמות  טכנולוגיותישראל  וויטסמוק

  בע"מ
30.9.2014 

 מוסמך ובוגר הנדסת מחשבים מהטכניון;
Chief Architect  מתקדמות בע"מ טכנולוגיותישראל בוויטסמוק; 

NLP engineer  מתקדמות בע"מ טכנולוגיותישראל בוויטסמוק. 
 לא

תעודת רואה  מסלול האקדמי מכללה למנהל; –במנהל עסקים  BA 2012.10.28 מבקר פנימי דורון לוין
 חשבון;

 לא
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032250839 

11.02.1975 

 שנים; 6, קסל לוין ניהול יעוץ ובקרה בע"משותף, משרד 
 ;שנים 1, דורון לוין משרד רואה חשבוןמנהל משרד, 

 שנים. 3, מקאן אריקסון בע"מ, חשב



 

 

 עצמאיים חתימהמורשי  -ב 26תקנה 

, אחד כל, רשאים אשר בלעדיים חתימה מורשי הינם הראל ואסףפרומן  רםמרוז, גיא הראל,  איתיה"ה 

 חותמת בצירוף בחתימתם"ב ארה דולר 2,500 או"ח ש 10,000 של לסך עד החברה את לזכות או לחייב

   .החברה

 רואה החשבון של התאגיד  - 27תקנה 

 תל אביב. 3רו"ח, מרח' עמינדב  ושות'קוסט פורר גבאי את קסירר רואי החשבון של החברה הם 

 שינוי בתזכיר או בתקנות – 28תקנה 

תקן את תקנון החברה כך החברה לבעלי המניות של האסיפה הכללית של  אישרה 2015ביוני  23ביום 

ראו דוח תקנון החברה המעודכן ל שישקף את ההון הרשום של החברה לאחר איחוד ההון שביצעה החברה.

 (.2015-01-054969)מס' אסמכתא:  2015ביוני  23מיידי מיום 

 המלצות והחלטות דירקטוריון החברה -)א( 29תקנה 

 אין.

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת - )ג(29תקנה 

 :הבאות ההחלטותשל בעלי המניות של החברה  כללית מיוחדת האסיפבהתקבלו  2015 מהלך שנתב

ההחלטות  את החברה של המניות בעלי של ומיוחדת שנתית כללית אסיפה אישרה 2015 יוניב 23 ביום

 הבאות:

מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה; מינוי מחדש 

ואסף הראל, עד למועד  פרומןשל הדירקטורים )שאינם דח"צים( המכהנים בדירקטוריון החברה, רם 

האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; מינוי מחדש של הדירקטורים החיצונים המכהנים בחברה 

גב' שירלי משקיף ומר רוני קליינפלד לתקופת כהונה נוספת; איחוד ההון הרשום וההון המונפק והנפרע של 

 אישור יעדים למנכ"ל החברה לשנים החברה; תיקון תקנון החברה; תיקון למדיניות התגמול של החברה;

חלף תוכנית המענקים הרב שנתית הקיימת עבור המנכ"ל; אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר , 2015-2016

, 2014 שנתדירקטוריון החברה; הענקת מענק שנתי חד פעמי לסמנכ"ל התפעול והשיווק של החברה בגין 

 אסיפה זימון בדבר מתקן מיידי דוח ראו נוספים םלפרטיבחריגה ממדיניות התגמול הקיימת של החברה. 

 (. 2015-01-033450: אסמכתא)מס'  2015 מאיב 30ומיוחדת שפרסמה החברה ביום  שנתית כללית

 החלטות החברה -א 29 תקנה 

 פטור ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ודירקטורים 

ביטוח נושאי משרה ודירקטורים של במסגרת כל הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירה נכללים  .א

לפרטים בדבר כתבי  מהחברה התחייבות לשיפוי והתחייבות לפטור, כמקובל בחברה. ובליהחברה וק

 26כללית של בעלי המניות של החברה ביום האסיפה העל ידי ו , כפי שאושרהשיפוי והפטור כאמור 

לית של בעלי המניות של החברה , ראו דיווח שפרסמה החברה בדבר זימון אסיפה כל2012בדצמבר 

 .(2012-01-316626)מס' אסמכתא:  2012בדצמבר  20ביום 

לפרטים בדבר תנאי מסגרת לפוליסת ביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה, כפי שיהיו בחברה מעת  .ב

לעת, לרבות נושאי משרה ודירקטורים הנחשבים לבעלי שליטה בחברה או מי מטעמם, אשר אושרו 

, במסגרת אישור 2013 בדצמבר 16הכללית של בעלי המניות של החברה ביום על ידי האסיפה 
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 6מדיניות התגמול של החברה, ראו דוח בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה מיום 

 (.2013-01-184725)מס' אסמכתא:  2013 בנובמבר

החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים של לפרטים בדבר אישור ועדת התגמול  .ג

מרץ ב 15דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  ראולהוראות מדיניות התגמול,  בהתאםונושאי משרה 

 (.2016-01-006183)מס' אסמכתא:  2016

 

 

 

 

 

 

 וויטסמוק תוכנה בע"מ
 

 2016במרץ  17

 

 שמות החותמים:

 איתי מרוז, מנכ"ל

 הדירקטוריון, יו"ר רם פרומן
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 תאגידי ממשל שאלון

 

 הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

1. 
 

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל

 כאמור, ימים 90 על עולה אינה חיצוניים דירקטורים שני כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק( 10()ב.)א363 בסעיף

 בין הפרדה תוך, בדיעבד שאושרה כהונה תקופת גם זה ובכלל) הדיווח בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד
 (: השונים החיצונים הדירקטורים

 ימים. 20

(, 2015-01-039807 אסמכתא' מס) 2015 ביוני 3 מיום החברה בדיווח כמפורט - רון אלעזר קליינפלדדירקטור א': 
 מר של השנייה כהונתו. 2015 ביוני 3 ביום הסתיימה בחברה חיצוני כדירקטור קליינפלד מר של הראשונה כהונתו

-2015 אסמכתא' מס) החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישור לאחר 2015 ביוני 23 ביום החלה קליינפלד
01-054598.) 

 
 כהונתה(, 2015-01-039798 אסמכתא' מס) 2015 ביוני 3 מיום החברה בדיווח כמפורט -דירקטור ב':  שירלי משקיף 

 משקיף' הגב של השנייה כהונתה. 2015 ביוני 3 ביום הסתיימה בחברה חיצונית כדירקטורית משקיף' גב של הראשונה
-2015-01 אסמכתא' מס) החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישור לאחר 2015 ביוני 23 ביום החלה

054598.) 

 .2: זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים החיצוניים הדירקטורים מספר

√ 
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2. 
 

 .3/5:  זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים 2תלויים הבלתי הדירקטורים 1שיעור

  :התאגיד בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

X (.בתקנון הוראה נקבעה לא) רלוונטי לא 

_____ _____ 

3. 
 

 בשנת קיימו הם כי ונמצא( תלויים הבלתי והדירקטורים) החיצוניים הדירקטורים עם בדיקה נערכה הדיווח בשנת
( תלויים והבלתי) החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק( ו)-ו( ב)240 סעיף הוראת את הדיווח

 (.תלוי בלתי או) חיצוני כדירקטור לכהונה הנדרשים התנאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד המכהנים
√ 

 

4.  
 למעט) בעקיפין או במישרין, הכללי למנהל כפופים אינם, הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל

 (.לעובדים נציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים נציג שהוא דירקטור

  עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  -( כאמור הכללי למנהל כפוף הדירקטור, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 : _____.האמורה במגבלה

√ 

 

5. 
 

 ולא בדיון נכחו לא, הישיבה של יומה סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי ענין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל
 (:החברות לחוק( ב)278 סעיף לפי המתקיימות בנסיבות הצבעה או/ו דיון למעט) כאמור בהצבעה השתתפו

  -"  נכון לא" הינה תשובתכם אם

 :סיפה( א)278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 (.המתאימה במשבצת   xלסמן יש)    לא    כן 

:  א ק"בס כאמור בנסיבות למעט בהצבעה השתתפו או/ו בדיון נכחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין
_____ .  

√ 

 

                                                                 
 .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 1
 לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות. 2
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6. 
1.  

 בישיבות נכח לא, בתאגיד אחר בכירה משרה נושא או דירקטור שאינו(, מטעמו מי או/ו קרובו לרבות) השליטה בעל
 . הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון

 משרה נושא או/ו דירקטוריון חבר שאינו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 בישיבות נוסף אדם כל נוכחות לגבי הבאים הפרטים יצוינו –( כאמור הדירקטוריון בישיבות נכח בתאגיד בכירה

 :כאמור הדירקטוריון

 : _____.זהות

 (: _____.וקיים ככל) בתאגיד תפקיד

 (: _____.עצמו השליטה בעל אינו שנכח מי אם) השליטה לבעל הזיקה פירוט

 (.המתאימה במשבצת   xלסמן יש)    לא   כן : ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 נוכחות: _____, ידו על מסוים נושא הצגת לשם הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות 3נוכחותו שיעור
 : _____אחרת

x (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

√ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו. 3
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 הדירקטורים וכישורי כשירות

  
 נכון

 
 נכון לא

7. 
 

, בתאגיד הדירקטורים כלל של כהונתם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקנון

 . 4(מגבלה נחשבת אינה רגיל ברוב קביעה – זה לעניין) חיצוניים דירקטורים שאינם

   – יצוין( כאמור מגבלה קיימת, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

√ 

 

  
 ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: א.

  

  
 ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.

  

  
 ._____מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:  ג.

  

  
 ._____הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:  ד.

  

8. 
 

 התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכנית לעריכת דאג התאגיד
 לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהנים דירקטורים להכשרת המשך תכנית לעריכת דאג וכן, והדירקטורים

 
√ 

                                                                 
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 4
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 . בתאגיד ממלא שהדירקטור

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)    לא   כן : הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין -"נכון" הינה תשובתכם אם

9. 
 א

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של נדרש מזערי מספר נקבע בתאגיד א.
 . ופיננסית

 .2: שנקבע המזערי המספר יצוין -" נכון" הינה תשובתכם אם

 

√ 

 

דירקטורים.  5 בתאגיד כיהנו 2015 יוניב 23עד ליום  - הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים מספר ב.
מכהנים  2015בנובמבר  18דירקטורים. החל מיום  4בתאגיד כיהנו  2015בנובמבר  18ועד יום  2015ביוני  23מיום 

 .דירקטורים 5בתאגיד 

 . 3: 5ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי

 .0: 6מקצועית כשירות בעלי

 למעט) ביותר הנמוך המספר של הנתון יינתן, הדיווח בשנת כאמור הדירקטורים במספר שינויים שהיו במקרה
 .הדיווח בשנת שכיהנו סוג מכל דירקטורים של( השינוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

  

10. 
 

 .המינים משני חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שנת בכל א.

 : _____.האמור התקיים לא בו( בימים) הזמן פרק יצוין -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

, ימים 60 על עולה אינה המינים משני דירקטורים כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 משני דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם

 : _____.המינים

√ 

 

                                                                 
 .2005 –בחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות )תנאים ומ 5
 . 9ר' ה"ש  6
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 : זה שאלון פרסום למועד נכון התאגיד בדירקטוריון המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר ב.

 .1: נשים,  4: גברים

_____ 
 

_____ 

 

 )וכינוס אסיפה כללית( הדירקטוריון ישיבות

  
 נכון

 
 נכון לא

11. 
 

 א.
 הדיווח:  בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

 

 .5      : (2015)שנת רבעון ראשון 

 .2                              רבעון שני: 

 .2                         רבעון שלישי: 

 .2                           רבעון רביעי:

_____ 
 

_____ 

 .ב
 בישיבות השתתפותו 7שיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד

 במהלך שהתקיימו( להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות - זה ק"בס) הדירקטוריון
 (: כהונתו לתקופת ובהתייחס) הדיווח שנת

 (.הדירקטורים מספר לפי נוספות שורות להוסיף יש)

_____ _____ 

                                                                 
 . 2ר' ה"ש  7
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שיעור  שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
 דירקטוריוןה

 

 שיעור
 השתתפותו

           בישיבות

 8ביקורת ועדת

 שיעור
 השתתפותו

  בישיבות
 הועדה
 לבחינת
 הדוחות

                 9כספיים

 שיעור
 השתתפותו

               בישיבות
 ועדת

                                   10תגמול

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
)תוך  בהן הוא חבר

 ציון שם הועדה(

 רם פרומן
100% 

- - -  

 אסף הראל  
91% 100% 100% 100% 

 
 

 

  
 

 נגה קפ
86% - - - 

 
 

 

  
 

רון אלעזר 
 100% 100% 100% 100% קליינפלד

 
 

 

  
 

 שירלי משקיף
91% 50% 75% 100% 

 
 

 

                                                                 
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 8
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 9

 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 10
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 עמית ברנע
100% 

- - -  
 

 

12. 
1.  

 המשרה ונושאי הכללי המנהל בידי התאגיד עסקי ניהול לעניין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת
 . עמדתם את להביע הזדמנות להם וניתנה נוכחותם בלא, לו הכפופים

 

√ 

 

 

 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

13. 
 

 דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

 60על בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה 
 הזמן ( לחוק החברות(, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת2א.)363ימים כאמור בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור לא )בימים( בה

 

√ 

 

41. 
 

 מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

ימים כאמור  90בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן 
 )בימים( בה הזמן ( לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת6א.)363בסעיף 

 ._____ :כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור לא
 

√ 
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15. 
הכהונה אושר בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל  

 )ג( לחוק החברות.121סעיף הוראות בהתאם ל

x  ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(. לא רלוונטי( 

 

_____ 

 

_____ 

16. 
  הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ 

  –)קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון(  לא נכון"אם תשובתכם הינה "
√ 

 

 _____ _____ ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א.

 ב.
    )ג( לחוק החברות:121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה

 כן  

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

_____ _____ 

17. 
 

 . , למעט כדירקטורבתאגידבכירה מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה  אינובעל שליטה או קרובו 

x בתאגיד אין בעל שליטה(. לא רלוונטי( 

_____ 
 

_____ 
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 הביקורת ועדת 

  
 נכון

 
 נכון לא

18. 
 

 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת
_____ _____ 

 קרובו. או השליטה בעל א.

x .)לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה 

_____ 

 

_____ 

 
 √ הדירקטוריון. ר"יו ב.

 

 √ בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור ג.
 

 √ קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור ד.
 

 השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו ה.

x .)לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה 

 

 

19. 
 

בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

 . )ה( לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 
√ 

 

20. 
 

 חברי של רוב היה הדיווח בשנת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מנין

 . חיצוני דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו הנוכחים רוב כאשר, ועדהוה

 : _____. כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

√ 
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 נוכחות ובלא המבקר החשבון ורואה הפנימי המבקר בנוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .21

 .התאגיד של העסקי בניהול ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם בתאגיד משרה נושאי של
√ 

 

 לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, ועדהוה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .22

 (. קרובו או שליטה בעל שאינו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי) עדהוהו
√ 

 

 בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשנת .23

 .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים
√ 

 

 המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את הניחה (הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו) הביקורת ועדת .24

 .ראויים  וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח בשנת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו ושכר
√ 

 

 

 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה( בעבודתה -הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן  תפקידי

  
 נכון

 
 נכון לא

 הדיון לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו( בימים) הזמן פרק יצוין .א .25

 .ת כספיים רבעוניים()דוחו 2-)דוחות כספיים שנתיים( ו 3: הכספיים הדוחות לאישור  בדירקטוריון

_____ _____ 
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 .ב
 הדיון בדירקטוריון לאישור מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד

 : הכספיים הדוחות

 .2     (:  2015דוח רבעון ראשון )שנת 

 .4דוח רבעון שני:                               

 .2דוח רבעון שלישי:                          

 .4דוח שנתי:                                      

 
_____ 

 
_____ 

 
שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד הדיון בדירקטוריון מספר הימים  ג.

 לאישור הדוחות הכספיים:

 .6   (:   2015דוח רבעון ראשון )שנת 

 .6דוח רבעון שני:                              

 .7דוח רבעון שלישי:                          

 .6דוח שנתי:                                      

  

 התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה .26

 .הדיווח בשנת הנכללות לתקופות המתייחסים

 : ______השתתפותו שיעור יצוין", נכון לא" הינה תשובתכם אם

√ 

 

27. 
 _____ _____ להלן: המפורטים התנאים , כלועד לפרסום הדוח השנתי התקיימו בכל שנת הדיווח העדובו
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 √ .עדה ואישור הדוחות כאמור(ו)במועד הדיון בו מספר חבריה לא פחת משלושה א.

 

 
 ב.

 

 כהונת חברי ועדת ביקורת(. )ג( לחוק החברות )לענין-ב( ו)115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו
√ 

 

 
 √ יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.

 

 
 √ כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.  ד.

 

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל  ה. 
 √ מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

 

 
 √ חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו.

 

 
 ז.

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי 
 √ תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

 

 
יצוין ביחס לאיזה דוח )תקופתי/רבעוני( אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, 

 ._____: התקיים שלא התנאי וכןלא התקיים התנאי האמור 
_____ _____ 
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 הדיון במועד) רוב בה היוו החיצוניים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשנת, מנתה הועדה  .28

 (.עדהובו

 (.דיון התקיים לא) רלוונטי לא 

√ 

 

 בדבר כללים) החברות לתקנות בהתאם הינם הדיווח בשנת הגמול ועדת חברי כל של והעסקתם כהונתם תנאי  .29

 .2000-ס"התש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול
√  

 - הדיווח בשנת כיהן לא התגמול בועדת  .30
 

_____ 
 

_____ 

 .קרובו או השליטה בעל .א

x (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 
 

 

  √ .הדירקטוריון ר"יו .ב 

  √ .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור .ג

  √ .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור .ד

 .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור .ה

x (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 
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 מהם מי כי הועדה ר"יו קבע אם למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשנת נכחו לא קרובו או שליטה בעל  .31

 .מסוים נושא הצגת לשם נדרש
_____ _____ 

 או עסקה לאישור( ג()1()1ג)272-ו( 3()ג)272(, ג)א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת .32
 . הכללית האסיפה של התנגדותה למרות, תגמול מדיניות

 – יצוין" נכון לא" הנה תשובתכם אם

 : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

 : ______ הדיווח בשנת בסמכותם שימוש נעשה בהן הפעמים מספר

√ 

 

 

  מבקר פנים

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 .בתאגיד הפנימי המבקר על הארגוני הממונה הוא התאגיד ל"מנכ או הדירקטוריון ר"יו .33
√  

  √ . הדיווח בשנת העבודה תכנית את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר"יו .34

 100(: בשעות) הדיווח בשנת בתאגיד הפנימי המבקר העסקת היקף .35
_____ _____ 

 √  .הפנימי המבקר בממצאי( בדירקטוריון או הביקורת עדתובו) דיון התקיים הדיווח בשנת
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 עם מהותיים עסקיים קשרים מקיים אינו וכן מטעמו מי או מבקר ח"רו, קרובו, בתאגיד ענין בעל אינו הפנימי המבקר .36

 .  בשליטתם תאגידים או קרובו, בו השליטה בעל, התאגיד
√ 

 

 

 עניין בעלי עם עסקאות

 
 
 נכון

 
 נכוןלא 

 .ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי-על מועסק אינו( שבשליטתו חברה לרבות) קרובו או השליטה בעל .37

  – יצוין( ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

 באמצעות או/ו שבשליטתם חברות לרבות) התאגיד ידי-על המועסקים( השליטה בעל לרבות) הקרובים מספר -

 (: _____.  ניהול חברות

 : בדין הקבועים האורגים בידי אושרו כאמור הניהול שירותי או/ו העסקה הסכמי האם  -

 כן 

 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

x (. שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

_____ 

 

 

 

 

 

 

_____ 
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38. 

 

 (.יותר או אחד בתחום) התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב

 :בו השליטה ובעל התאגיד בין פעילויות לתיחום הסדר נקבע האם יצוין –" נכון לא"  הינה תשובתכם אם

  כן  

 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

x (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

_____ _____ 

 

 : ___________עדה לבחינת הדוחות הכספייםויו"ר הו   : ___________הביקורת ועדת ריו"   : ___________        הדירקטוריון ר"וי

 



 1 -ה 

 

 

 

 הצהרות מנהלים

 הצהרת מנכ"ל

 , מצהיר כי:איתי מרוזאני,  .5.1

 (;"הדוחות") 2015( לשנת "החברה") בע"מתוכנה  וויטסמוקשל  בחנתי את הדוח התקופתי .5.1.1

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  .5.1.2

לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, 

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .5.1.3

לתאריכים ולתקופות  החברההמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 ים הדוחות;שאליהם מתייחס

כל , חברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון החברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה .5.1.4

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

 יהם.עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה על

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

 

 

 2016 במרץ 17תאריך:   , מנכ"לאיתי מרוז
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 סמנכ"ל הכספיםהצהרת 

  כי: מצהיר, גיא הראל, אני .5.2

( לשנת "החברה") בע"מ וויטסמוק תוכנהאת הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  בחנתי .5.2.1

 (;"הדוחות") 2015

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של  .5.2.2

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות 

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

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .5.2.3

לתאריכים ולתקופות  החברההמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

כל , החברהת של דירקטוריון , לדירקטוריון ולוועדת הביקורהחברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .5.2.4

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.

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

 

 2016 במרץ 17תאריך:               , סמנכ"ל כספיםגיא הראל
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