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  בע"מ 1993גן (מוצרים מדויקים)  -תדיר 

  

  דירקטוריון דוח 

  2017 ,במרץ 31יום שהסתיימה בלתקופה 

  

  

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), ה ל5ג עד 5וראות סעיפים בהתאם לה
 , כהגדרת מונח זה"תאגיד קטן" נה), החברה מודיעה כי היהתקנות": "(להלן 1970-התש"ל

) 1: (להלןאת ההקלות המפורטות  2014במרץ,  6בתקנות וכי דירקטוריון החברה אימץ ביום 
החברה לפרסם דו"ח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הצורך של ביטול 

וכן שינוי נוסח ההצהרות של המנהל הכללי ונושא המשרה הבכירה בתחום  הבקרה הפנימית
) העלאת סף 3; (20%-הותיות בקשר עם  צירוף הערכות שווי ל) העלאת סף המ2; (הכספים

למועד דוח זה החברה החליטה שלא לאמץ את . 40%-צירוף חברות כלולות לדוחות ביניים ל
  ההקלה בדבר פטור מפרסום דוחות רבעוניים. 

  

  

  

  



- 2 -  

 

 

  בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדיר

  דוח הדירקטוריון

  2017, במרץ 31ביום סתיימה הש לתקופה

, מוגש בזאת דוח 1970 -בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל 

שלושה תקופה של ל"), החברהבע"מ (להלן: " 1993גן (מוצרים מדוייקים) -הדירקטוריון של תדיר

   .)"תקופת הדוח"או  "תקופת הדיווח(להלן: " 2017, במרץ 31שהסתיימה ביום  חודשים

") הקבוצה(להלן ביחד: "דוח זה מתייחס לחברה, לחברות הבנות ולחברות הנכדות של החברה 

והוא נערך בהנחה כי לפני הקורא מצויים הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת 

) 2017-01-027856(מספר אסמכתא  2017, במרץ 30, אשר פורסם במערכת המגנ"א ביום 2016

  ").2016הדוח התקופתי של החברה לשנת : "(להלן

  .אחרת יצוין אם אלא המאוחדים, הכספיים לדוחות מתייחסים זה בדוח הנתונים כל

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד - פרק א'

  הקבוצה וסביבתה העסקית .1

) בע"מ (להלן: 1995ובאמצעות חברת הבת אורטל יציקות מגנזיום ( עצמהעוסקת ב החברה

 Alu-druckguss GmbH & Co. Brandenburg") והחברה הנכדהמגנזיוםאורטל "

KG " :להלן)ADB בייצור, עיבוד ושיווק של מכלולים מכאניים עשויים אלומיניום ("

ומגנזיום (חלקי מנוע כגון אגני שמן, מכסי שסתומים, מכסי אטימה, חלקים למכלולי 

מיוצרים בדרך של יציקות רים אלה מוצ .העברה, גיר, חלקי מוטות היגוי ומוצרים אחרים)

שלה והחברה הנכדה שלה ת הבת וחבר מעובדות ומורכבות (החברה, ,לחץ מדויקות

  "). הקבוצהיקראו להלן ביחד: "י

חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד  בפרק 1.5סעיף ראו  הקבוצהבדבר תחומי פעילות  לפירוט

בו מובא בדוח זה על דרך , אשר המידע האמור 2016של החברה לשנת לדוח התקופתי 

   .ההפניה

חלק א'  -עסקי התאגיד  בפרק תיאור 1.3ראו סעיף לפירוט בדבר מבנה החזקות הקבוצה 

, אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך 2016לדוח התקופתי של החברה לשנת 

  ההפניה. 

 -עסקי התאגיד  בפרק תיאור 2.2ראו סעיף הקבוצה לפירוט בדבר הסביבה העסקית של 

, אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על 2016חלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 

  דרך ההפניה.
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 (באלפי דולר)  תוצאות הפעילות של הקבוצהמצב כספי ו .2

, 2016חלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  -כמפורט בפרק תיאור עסקי התאגיד 

, הפועלת מכוח הסכמי מסגרת ה הינה תעשיית הרכבהסביבה העסקית של פעילות הקבוצ

  שנים לאחר ההתקשרות בהם.  3 -ארוכי טווח אשר הזמנות לפיהן מתבצעות כ

 נוצר לחברה הפסד תפעולי בסך של 2017מהלך הרבעון הראשון של שנת ו 2016שנת ב

 אלפי דולר בהתאמה ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של 1,397 -ו 11,721

, וזאת בעיקר בשל ירידה במכירות החברה לאחד אלפי דולר בהתאמה 2,024 -ו 1,627

של אי מינויה  ,40V-מלקוחותיה העיקריים, ביטול מינוי הקבוצה כספק לפרויקט ה

, קבלת פרויקטים חדשים שאינם בכמות אשר תמלא את 50V -לפרוייקט ההחברה 

ולה, עלויות שילוח חריגות, שימוש קיבולת הייצור הפנויה של מפעל האלומיניום בעפ

ללקוחות, בעיות איכות ועלויות שכר  המידה במועדי אספקעבקבלני משנה כתוצאה מאי ב

. לפרטים נוספים בדבר הגורמים ADBחריגות בעיקר בחברת הבת אורטל ובחברת הבת 

לדוחות הכספיים של החברה  ב.1ביאור שהביאו להרעה במצבה הפיננסי של החברה ראו 

  , אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה. 31.12.2016ום לי

בעקבות ההרעה במצבה הפיננסי של החברה כללו רואי החשבון בדוחות הכספיים של 

הפניית תשומת לב למצב עסקי החברה  2017במרץ  31-ו 2016בדצמבר  31ם מיהחברה לי

ות. כן ציינו רואי החשבון בחוות ותוכנית ההנהלה לשיפור בתוצאות ולעמידה בהתחייבוי

כי תכניות החברה ובפרט השגת הסכמים עם הבנקים אינן תלויות באופן בלעדי דעתם, 

בקבוצה ודורשות השגת הסכמות עם צדדים שלישיים. לפרטים נוספים ראו חוות דעתם 

ח (חלק ג' לדו 31.12.2016 םמילדוחות הכספיים של החברה לי ב.1של רואי החשבון וביאור 

  , אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה. 31.3.2017 -) ו2016-הצקופתי ל

, תוכנית התיעלות לשיפור תוצאותיהמבצעת החברה  2016משלהי הרבעון הרביעי של שנת 

פעלה החברה לייצוב מצבה הפיננסי במספר  2017כאשר במהלך הרבעון הראשון של שנת 

ול המערכות הבנקאיות בישראל ובגרמניה, הן בצד התפעולי מישורים, הן בצד הפיננסי מ

דוחות הכספיים . לב.1ראו ביאור בישראל ובגרמניה והן למול לקוחותיה. לפרטים נוספים 

  , אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. 31.3.2017של החברה ליום 

אגידים בנקאיים להעמדת בנוסף, נכון למועד דוח זה, החברה מנהלת משא ומתן מול ת

מסגרות אשראי נוספות, לפריסה מחודשת של חובות החברה לבנקים ו/או המרת חלק 

מחובות החברה לבנקים להון ולעידכון אמות המידה הפיננסיות, במקביל לביצוע הנפקת 

, 31.3.2017.א. לדוחות הכספיים של החברה ליום 1זכויות. לפרטים נוספים ראו ביאור 

  האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.אשר המידע 
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 , בחלוקה2016ולשנת  ,להלן תמצית דוחות רווח והפסד של הקבוצה לתקופה המדווחת

  ):והאחוז הינו מהמכירות באלפי דולרהנתונים בטבלה הינם (לפי רבעונים 

  

  

1-3/1710-12/20167-9/164-6/161-3/16
19,217100%16,290100%16,292100%15,940100%19,309100%מכירות 

18,84098.0%17,946110.2%16,737102.7%16,152101.3%19,04598.6%עלות המכירות והעיבוד
1.3%2641.4%-(212)2.7%-(445)10.2%-(1,656)3772.0%רווח (הפסד) גולמי 

510.3%550.3%260.2%70.0%70.0%הוצאות מחקר ופיתוח נטו 
7333.8%1,4378.8%1,4028.6%7384.6%6653.4%הוצאות מכירה ושיווק

9905.2%9806.0%9395.8%9866.2%8594.4%הוצאות הנהלה וכלליות
0.0%           -0.0%2,02812.7%           -0.0%1170.7%          -הוצאות (הכנסות) אחרות

3.0%-(573)0.0%(1)0.0%           -0.0%          -0.0%          -הכנסות אחרות בגין שריפה
3.6%-(694)24.9%-(3,970)17.3%-(2,812)26.1%-(4,245)7.3%-(1,397)רווח (הפסד) הפעלה 

3.2%2191.1%-(514)1.8%-(289)7.9%-(1,294)1.2%-(228)הכנסות (הוצאות) מימון נטו 
2.5%-(475)28.1%-(4,484)19.0%-(3,101)34.0%-(5,539)8.5%-(1,625)רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה

550.3%4953.0%2171.3%380.2%610.3%הכנסות (הוצאות) מיסים על ההכנסה
2.1%-(414)27.9%-(4,446)17.7%-(2,884)31.0%-(5,044)8.2%-(1,570)רווח (הפסד) נקי לתקופה 

440(199)26(191)25הפרשי תרגום בגין פעילות חוץ 
           -           -           -13          -שינוי בהתחייבות לפיצויים

29.1%260.1%-(4,645)17.5%-(2,858)32.1%-(5,222)8.0%-(1,545)סה "כ רווח כולל לתקופה 
EBITDA670.3%(2,661)-16.3%(1,248)-7.7%(369)-2.3%9214.8% ללא הוצאות (הכנסות) אחרות נטו  
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  (באלפי דולר) תוצאות הפעילות של הקבוצהניתוח  .3

 
1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016 

אלומי  הסברי הדירקטוריון
  ניום

  סה"כ  התאמות  מגנזיום  אלומיניום  סה"כ  התאמות  מגנזיום אלומיניום  סה"כ  התאמות  מגנזיום

הקבוצה  הכנסות
  ממכירות

15,
187  

4,833  )803(  19,217  16,028  3,463  )182(  19,309  55,148  13,867 )1,184(  67,831  

 2017ברבעון הראשון של שנת  תחום האלומיניוםבמכירות ב הירידה
קיטון בהיקפי המשך נובעת מלעומת התקופה המקבילה אשתקד 

  .החברהעקב צמצום היקף אחד הפרויקטים ע"י לקוח של  מכירותה
 2017ברבעון הראשון של שנת  המגנזיום בתחוםהעליה במכירות 

בהיקפי נקודתית לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת מעליה 
שנועדו הלקוחות ביקושים גבוהים מצד וזאת בשל  המכירות מוצרים
  .בטחון במפעליהןהמלאי להגדיל את כמות 

  גולמי(הפסד) רווח 
)51

0(  
887  -  377  337  )73(  -  264  )1,622(  )427( -     )2,049( 

 מקיטון במכירותבעיקר,  נובע בתחום האלומיניום ההפסד הגולמי
וכן מקשיים תפעוליים במפעל בגרמניה. יצויין  של המפעל בישראל

חל שיפור (אם כי בהיקף  2017כי כבר במהלך הרבעון הראשון של 
הקבוצה שביצעה , עקב פעולות מצומצם) בתוצאות המפעל בגרמניה

 להערכת. לפתרון הקשיים התפעוליים שהתגלו במפעל בגרמניה
ייצוב המפעל בגרמניה בצד התפעולי יבוא לידי ביטוי  הליך, החברה

יודגש כי מדובר במידע צופה פני  .2017 של השניה מהמחצית החל
עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התלוי בגורמים שאינם 

חתימה סופית ומחייבת של לקוחותיה בשליטת החברה כגון :
להעלאת מחירים, קבלת מכונות חדשות שהוזמנו בזמן והמשך 

   שיתוף פעולה מצד עובדי החברה בגרמניה לעבודה בסופי שבוע.
 נובע בעיקר כתוצאה מהגידול בתחום המגנזיוםהרווח הגולמי 

מצעדי התייעלות שהחברה נבע משיפור התפוקות אשר ובמכירות 
 על מנת לשפר את הליך הייצור במפעל בנווה אור. נקטה בהם

 גולמי(הפסד)  שיעור רווח
  מהמחזור

)3.4
%(  

18.4%  -  2.0%  2.1%  )2.1%(  -  1.4%  )2.9%(  )3.1%( -     )3%( 

תחום ב עיקרהוצאות המחקר והפיתוח של הקבוצה הינן ב  95  7  51 הוצאות מחקר ופיתוח
ושיפור  טכנולוגיות חדשותיכולות פיתוח וממוקדות ב אלומיניוםה

 תהליכי יצור.
אחוז מחקר ופיתוח 

  0.1%  0.0%  2.7%  מהמחזור

העלייה נובעת מגידול במכירות לארה"ב אשר מאופיינות בעלויות   4,242  665  733 הוצאות מכירה ושיווק
ומגידול בהוצאות משלוחים  הובלה גבוהות מאלו של אירופה

 מיוחדים בגרמניה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
אחוז הוצאות מכירה 

  6.3%  3.4%  3.8%  וקושיו

  3,764  859  990 הוצאות הנהלה וכלליות

 2017העליה בהוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הראשון של שנת 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר כתוצאה מגידול 

שיפור יועצים שונים לצורך ששולמו לבהוצאות שירותים מקצועיים 
  .לות התפעוליתיהיע

 אחוז הנהלה וכלליות
  5.5%  4.4%  5.2%  מהמחזור
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 הסברי הדירקטוריון  2016/12-1  2016/3-1  2017/3-1

אלומי
  סה"כ  התאמות  מגנזיום  אלומיניום  "כסה  התאמות  מגנזיום  אלומיניום  סה"כ  התאמות  מגנזיום  ניום

  
חד פעמית מהפרשה בעיקר נובעות  2016 בשנת האחרות ההוצאות  2,145  -  - אחרות, נטוהוצאות 

ברבעון  שבוצעהבתחום האלומיניום ירידת ערך רכוש קבוע בגין 
אחוז הכנסות אחרות, נטו   .2016השני של 

  3.2%  -  - מהמחזור

הכנסות אחרות בגין 
  נזקי שריפה נטו

-  )573(  )574(  
 נבעו מתקבולי ביטוח בגין נזקי שריפה 2016אחרות בשנת  הכנסות

במערך היציקה של תחום האלומיניום  2015שאירעה בחודש מאי 
  הממוקם בגרמניה. ADBבמפעל 

-  )3.0%(  )0.8%(  

רווח (הפסד) מפעולות 
 רגילות

)1,8
  .הסיבות המפורטות לעילמההפסד מפעולות רגילות נובע  )11,721( - )2,676(  )9,045(  )694(  -  )348(  )346(  )1,397(  -  459  )56

  

שיעור רווח (הפסד) 
  מפעולות רגילות מהמחזור

)12.
2%(  

9.5%  -  )7.3%(  )2%(  )10%(  -  )4%(  )16.4%(  )19.3%(  - )17.3%( 

EBITDA  ללא הכנסות
 אחרות, נטו

)69
0(  

האלומיניום נובעת מהסיבות בתחום   EBITDA-ב ירידהה )3,357( - )1,436( )1,921(  920  -  )51(  971  67  -  757
  מוצרים.המכירות מהירידה בהיקפי  , ובעיקרהמפורטות לעיל

נובעת מהליך התייעלות  המגנזיוםבתחום  -EBITDA העלייה ב
גידול בהיקפי המכירות , שבוצעו במפעל בנווה אור תפעולית
הפסקת ביצוע משלוחים בהטסות במקביל ל"א וכמצבת וצמצום 

  אוויריות ועבודה בסופי שבוע.

 שיעור רווח (הפסד) 
EBITDA מהמחזור  

)4.5
%(  

15.7%    0.3%  6%  )1%(    5%  )3.5%(  )%10.4(  - )4.9%( 

 )הוצאותהכנסות (
  )1,876(  219  )228( מימון, נטו

בעות מהוצאות מימון בגין הוצאות המימון בתקופת הדוח נו
ושינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים בסך עמלות הלוואות, 

אלפי דולר בתקופה המקבילה  218לעומת אלפי דולר ( 401של 
"ח אירו/דולר על הלוואה בשעהשפעת השינויים אשתקד), בניכוי 

 הכנסות, בגינה נרשמו אירו אלפי 9,600בהיקף של  בינחברתית
 437לעומת הכנסות מימון בסך של ( אלפי דולר 175מימון בסך של 

  .אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד)
הכנסות לאחר  הפסד

   )13,597( )475(  )1,625(  , נטומימון )הוצאות(
 

  811  61  55 הטבת מס
שמקורם משינויים במיסים נדחים  ותהמס נובע הכנסות (הוצאות)

  .ADB-ב

   )12,786( )414(  )1,570(  הפסד נקי לתקופה

נקי לתקופה  הפסדשיעור 
 )18.8%( )2.1%(  )8.2%(  מהמחזור
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  (באלפי דולר)המצב הכספי  .4

  
  

31/03/2017 31/03/2016 31/12/2016 
באלפי   ריוןודירקטה יהסבר

  דולר
מסך  % 

  נכסים
באלפי 

 דולר
מסך  % 

  נכסים
באלפי 

  דולר
מסך  % 

  נכסים

%44 24,360 נכסים שוטפים  27,300 %44  24,286 %45  

 2016, בדצמבר 31לעומת  2017, במרץ 31ליום  השוטפים הנכסיםהשינויים המהותיים בסעיפי 
  :הינם

 1,069יתרת המזומנים בקבוצה על סך של  עמדה 2017 מרץבסוף  -א. ירידה בסעיף המזומנים 
. לפירוט בדבר השימוש ביתרות המזומנים 2016אלפי דולר בסוף  2,920סך של אלפי דולר, לעומת 

  להלן. 5ראה סעיף 
מוצרי ר כתוצאה מהעליה בהיקפי מכירות אלפי דול 1,099ביתרת הלקוחות בסך של  עליהב. 

  .המגנזיום
 אלפי דולר כתוצאה מהעליה בתפוקות מפעל המגנזיום 470ג. עליה ביתרת המלאי בסך של 

  בישראל.

%56 30,454  נכסים לא שוטפים  35,301 %65  30,232 %55  

  :נובעת בעיקר מ 2016, בדצמבר 31לעומת  2017, במרץ 31ליום  בנכסים הלא שוטפיםעליה ה
 1,306והרכוש האחר בעיקר מהשקעות בציוד ובתבניות בהיקף של ביתרת הרכוש הקבוע  . עליהא

  אלפי דולר.  340של בסך  אלפי דולר ומשינוי בתרגום נכסים הצמודים לאירו בחברות בנות
  אלפי דולר.  1,425בסך של  והרכוש האחרהקבוע פחת בגין הרכוש . ירידה הנובעת מב
  

%100 54,814  סה"כ נכסים  62,601 %100  54,518 %100  
 

%56 30,753 התחייבויות שוטפות  25,783 %41  27,569 %51  
 2016, בדצמבר 31לעומת  2017, במרץ 31ליום  השוטפות ההתחייבויותהשינויי המהותי בסעיפי 

, אשר שימש לפירעון הלוואות ראלפי דול 3,186ביתרת האשראי לזמן קצר בסך של  עלייהו הינ
 של החברה.לזמן ארוך ולמימון הפעילות השוטפת 

%11 6,150  יבויות לא שוטפותיהתח  9,632 %51  7,536 %14  

 נובע מירידה 2016, בדצמבר 31לעומת  2017, במרץ 31ליום שוטפות לא השינוי בהתחייבויות ה
עקב פירעון הלוואות לזמן ארוך במהלך  אלפי דולר 1,365בסך של  ארוךביתרת האשראי לזמן 

, בעיקר, באמצעות ניצול מסגרות אשראי לזמן קצר של מומןאשר  2017החודשים של שנת  שלושת
אלפי דולר ששימשו לרכישת מכונות עיבוד  1,404, בתוספת הלוואות לזמן ארוך בסך של החברה

 .שבבי למפעל בגרמניה

%33 17,911  הון עצמי  27,186 %44  19,413 %35 מהפסד בתקופה בעיקר נובעת  2016, בדצמבר 31לעומת  2017, במרץ 31בהון העצמי ליום  השחיקה 
 .לעיל 3בסעיף אלפי דולר כמוסבר  1,570של בסך 

%100 54,814  סה"כ התחייבויות והון עצמי  62,601 %100  54,518 %100  
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 )באלפי דולר(נזילות  .5

  ריוןוהסברי הדירקט 1-12/2016 1-3/2016 1-3/2017  

   2,920 2,658 1,069  יתרת מזומן ליום:

 לפעילותתזרים מזומנים 
)2,024(  שוטפת  )156(  )1,627(  

 של שוטפת ששימש לפעילות התזרים
הראשונים החודשים  בשלושת הקבוצה
ההפסד השוטף  נוצר בשל 2017 של שנת 

בסעיפי ההון  יהיעלומשל הקבוצה 
אלפי דולר  1,854החוזר בסך של 

בסעיפי לקוחות  עליה(בעיקר בגין 
   לעיל). 4ראה סעיף  –ומלאי 

לפרטים בדבר פעילות החברה לצמצום 
הגירעון בתזרים המזומנים ראו ביאור 

 החברה של הכספיים לדוחותב 1 ביאור
אשר המידע האמור בו  2016 לשנת

 וביאור מובא בדוח זה על דרך ההפניה
 ליום התקופתיים הכספיים לדוחותב' 1

  . 2017, במרץ 31
  

לפעילות תזרים מזומנים 
)306,1(  השקעה  )806(  )3,751(  

ששימש לפעילות השקעה  התזריםעיקר 
של שנת הראשונים החודשים  בשלושת

נובע מהשקעה במכונות עיבוד  2017
שבבי חדשות בגרמניה שנועדו לייצור 
השוטף של פרוייקטים חדשים בהם 

השקעות ל וכן  זכתה החברה בגרמניה
   לטובת הפעילות השוטפת.

מזומנים תזרים 
  4,772 33 1,556  מפעילות מימון

פעילות מימון מ שנבע התזרים עיקר
של שנת הראשונים החודשים  בשלושת

קבלת הלוואות לז"א בסך נבע מ 2017
ך רכישת ראלפי דולר לצו 1,404של 

שבבי בגרמניה (ראה  מכונות עיבוד
לה ניצפעילות השקעה לעיל). בנוסף 

מסגרות אשראי קיימות לזמן הקבוצה 
אשר אלפי דולר  1,776קצר בסך של 

שימשו בעיקר לפרעון הלוואות ז"א 
  אלפי דולר. 1,624בסך של 

 

 מקורות המימון של הקבוצה  .6

בעיקר באמצעות אשראי מתאגידים  2017בשנת במאוחד את פעילותה  מימנההקבוצה 

  להלן:בנקאיים ונותני אשראי אחרים, מאשראי ספקים כמפורט 

הציעה החברה, בדרך של זכויות  2016בנובמבר,  16בתאריך  -הנפקת ניירות ערך  .6.1

מניות  14 -מניות רגילות של החברה,  באופן בו כל בעל מניות שהחזיק ב 56,005,149

היה זכאי ליחידת זכות אחת  2016בנובמבר,  24של החברה בתום יום המסחר של 

ש"ח  0.3407ש"ח ליחידה ( 1.02רגילות תמורת מניות  3אשר הקנתה זכות לרכוש 

אלפי  19,400אלפי דולר ( 4,963-למניה). במסגרת הנפקת הזכויות גייסה החברה כ

 ש"ח).

ממוצע האשראי לזמן ארוך  - הלוואות לזמן ארוך (בתוספת חלויות שוטפות) .6.2

הממוצעת ליום אלפי דולר. שיעור עלות האשראי  11,008-על כד עמתקופת הדוח ב

   .4.16%-כ והינ  2017, במרץ 31

סך היקף ההלוואות לזמן ארוך מבנקים של החברה הינו ב 2017, במרץ 31ליום נכון 

בפרק תיאור  4.8סעיף  ו. לפרטים נוספים ראבמלואןמנוצלות  אלפי דולר 11,001של 

  בא בדוח זה על דרך ההפניה.מואשר המידע האמור בו , 2016לשנת  עסקי התאגיד
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 932,5 -עמד על סך של כהדוח תקופת ממוצע אשראי לזמן קצר ב - קצר אשראי זמן .6.3

  .3.56% -ו כהינ 2017, במרץ 31ליום אלפי דולר. שיעור עלות האשראי הממוצעת 

לא מנוצלות לזמן קצר מסגרות אשראי מזומן ולחברה  2017, במרץ 31נכון ליום 

נכון  אלפי דולר 6,586, לעומת סך של אלפי דולר 2,659 -בסך של כואחרים מבנקים 

 וראבדבר מסגרות האשראי של החברה . לפרטים נוספים 2016, בדצמבר 31ליום 

, אשר המידע האמור בו מובא 2016תיאור עסקי התאגיד לשנת  בפרק 4.8סעיף 

 בדוח זה על דרך ההפניה.

אשראי אשר נעים בין תשלום מיידי מוצרי הקבוצה נמכרים בתנאי  - לקוחות .6.4

ימים. יתרת  32בתקופת הדוח היו לקוחות ממוצעים אשראי יום. ימי  90לשוטף+

 אלפי דולר. 6,773הינה  תקופת הדוחלאשראי ממוצעת של לקוחות 

 122נע בין תשלום מזומן לשוטף+ הספקיהאשראי הניתן לקבוצה על ידי  - ספקים .6.5

ימים.  59בתקופת הדוח היו ספקים ממוצעים אשראי יום ממועד החשבונית. ימי 

 . אלפי דולר 8,386 הינהתקופת הדוח לממוצעת יתרת אשראי 

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון .7

הדיווח המיידי  ראולפרטים בדבר מצבת התחייבויות הקבוצה לפי מועדי פירעון 

ידע האמור בו מובא בדוח אשר המ ,שמפרסמת החברה במועד פרסום דוח דירקטוריון זה

  .זה על דרך ההפניה

 פירוט הלוואות ו/או מסגרות אשראי מהותיות של הקבוצה .8

, 2016 לשנת החברה של התקופתי לדוח' א חלק -תיאור עסקי התאגיד לפרק  4.8ראו סעיף 

 של הכספיים לדוחותב' 1כן ביאור ו אשר המידע האמור בו בא בדוח זה על דרך ההפניה

  .2017, במרץ 31 ליום החברה

  אמות מידה פיננסיות .9

חלק ג' לדוח  - 2016בדצמבר,  31הכספיים של החברה ליום  לדוחות 6.ב.11ראו ביאור 

 התקופתי לדוח' א חלק -תיאור עסקי התאגיד לפרק  4.8.6וסעיף  2016התקופתי לשנת 

  ., אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה2016 לשנת החברה של

, כאשר 32.7%שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן עמד על  2017במרץ  31נכון ליום 

  . 28%השיעור המינימלי הנדרש הינו לפחות 

נכון לתאריך המאזן החברה אינה עומדת באמת המידה הפיננסית של יחס כיסוי חוב 

סעיף  שהתחייבה לעמוד כלפי הבנקים הממנים את פעילותה בישראל. עם זאת, כמפורט ב

, החברה 2016 לשנת החברה של התקופתי לדוח' א חלק -תיאור עסקי התאגיד לפרק  4.8.6

טו בצעדים כלשהם כנגד החברה, קקיבלה אישור מהבנקים הנ"ל לפיו הבנקים לא ינ

לרבות העמדה לפירעון מיידי, עקב אי העמידה באמת המידה של יחס חוב וזאת עד לדוחות 

  .2017ביוני  30הכספיים ליום 
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  ח"אירועים מיוחדים בתקופת הדו .10

אישר דירקטוריון החברה תוכנית אופציות לעובדים ונושאי  2017בפברואר  5ביום  .10.1

משרה בחברה ובחברות קשורות, ספקי שירותים ויועצים של החברה וחברות 

מאפשרת לחברה להקצות עד  2017"). תוכנית 2017 תוכניתקשורות (להלן: "

אופציה המירים למניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב מכוח כתבי  5,000,000

   .(ג) לפקודת מס הכנסה102-(ב) ו102(ט), 3סעיפים 

, החברה תחדל 2017החליט דירקטוריון החברה כי עם אישורה של תוכנית  בנוסף

עם . 2012מלהעניק כתבי אופציה מכוח תוכנית האופציות לנושאי משרה משנת 

עד למועד החלטת דירקטוריון  2012שהוקצו מכוח תוכנית זאת, כתבי אופציות 

כתבי אופציה) יוותרו בתוקף ויהיו ניתנים למימוש למניות  2,555,172החברה (

  .2012בתנאים כמפורט בתוכנית 

-כתבי אופציה המירים ל 2,950,000כן החליט דירקטוריון החברה להקצות 

אי משרה בקבוצה (מתוכם מניות רגילות של החברה לעובדים ונוש 2,950,000

אגורות  52.04במחיר מימוש של  כתבי אופציה יוקצו למנכ"ל החברה) 1,000,000

 2017בפברואר  19לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  .למניה

), אש המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך 2017-01-039723(מס' אסמכתא 

י האופציה, אשר חושב על פי נוסחת "בלק אנד השווי ההוגן של כתב ההפניה.

 דולר אלפי 37 של סך זה סכום מתוך אשר דולר אלפי 110שולס", הסתכם לסך של 

  הינם השווי ההוגן של כתבי האופציה למנכ"ל החברה.

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, 2017במרץ  30-בפברואר ו 5בימים  .10.2

על פי דין לעדכון תנאי כהונת מנכ"ל, כי בכפוף לקבלת האישורים הדרושים 

, יעודכנו דמי הניהול החודשיים למנכ"ל 2017בינואר  1רטרואקטיבית החל מיום 

כתבי אופציה המירים  1,000,000ש"ח, וכן יוקצו למנכ"ל  110,000-החברה ל

בפברואר,  9יום למניות החברה בתנאים כמפורט בדיווח המיידי שפרסמה החברה ב

) בדבר הצעה פרטית מהותית, שהאמור בו 2017-01-012829אסמכתא (מס'  2017

לדוח זימון אסיפת  2ההפניה. לפרטים נוספים ראו סעיף  מובא בדוח זה על דרך

-2017-01(מס' אסמכתא  2017באפריל  9בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 

 17יצויין, כי ביום  ), אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.039723

אישרה האסיפה הכללית של החברה את עדכון תנאי הכהונה והקצאת  2017במאי 

 בחלק ג' לדוח זה. 2כתבי האופציות למנכ"ל החברה. לפרטים ראו סעיף 

  היבטי ממשל תאגידי -פרק ב' 

  תרומות .1

היות והחברה סיימה  מהרווח הנקי של הקבוצה. 1%לקבוצה מדיניות תרומות בשיעור של 

בהפסד נקי, במהלך תקופת הדוח לא ניתנו תרומות   2017הרבעון הראשון של שנת את 

  ע"י החברה.
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 והנהלת החברההדירקטוריון  .2

פרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  -בפרק פרטים נוספים על התאגיד  26ראו תקנה 

  , אשר המידע האמור בו בא בדוח זה על דרך ההפניה. 2016

ב לתקנות החברות (הוראות וכללים בדבר אישור דוחות 3יצויין כי בהתאם לתקנה 

החליט  2016ביולי,  13"), ביום התקנות(להלן בסעיף זה: " 2010-כספיים), תשס"ע

 ב לתקנות,3דירקטוריון החברה כי כל עוד יתקיימו בחברה התנאים הקבועים בתקנה 

. בהתאם, החל יובאו לדיון ולאישור הדירקטוריון בלבד של החברה הכספיים דוחותיה

מאותו מועד בוטלה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה. כמו כן, באותו מועד 

  החליט דירקטוריון החברה כי ועדת הביקורת של החברה תשמש גם כועדת התגמול.

  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסיתדיווח על  .3

לא חל שינוי בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות דוח נכון למועד ה

חשבונאית חברי דירקטוריון החברה שהינם בעלי מיומנות  נכון למועד דוח זה .חשבונאית

  .מר ניר דרורופיננסית הינם: מר רון בן חיים, מר אבנר לושי, מר יעקב אלינב ו

בהסתמך עליהם החברה אשר והידע שלהם לפירוט בדבר כישוריהם, השכלתם, ניסיונם 

לפרק פרטים נוספים על  26תקנה  ורואה אותם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית רא

אשר המידע האמור בה בא בדוח , 2016חלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  -התאגיד 

  .זה על דרך ההפניה

  דירקטורים בלתי תלויים .4

ינו כולל הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי נכון למועד דוח זה תקנון החברה א

דירקטורים הינם דירקטורים בלתי  2חברי דירקטוריון החברה,  6תלויים. עם זאת, מתוך 

 מתיה גרינהולץמר אבנר לושי (דח"צ) והגב'  -תלויים (שני הדירקטורים החיצוניים 

לדירקטור בלתי תלוי (דח"צ). בנוסף, מר יעקב אלינב עונה על הדרישות הקבועות בדין 

  אולם הוא אינו מסווג ככזה.

 המבקר הפנימי .5

. 2016בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים לעומת האמור בדוח הדירקטוריון לשנת 

ח חלק ב' לדו -החברה ראה דוח דירקטוריון  המבקר הפנימי של החברהלפרטים בדבר 

ין זה מובא בדוח זה על דרך אשר המידע האמור בו בעני 2016התקופתי של החברה לשנת 

  .ההפניה

 רואה חשבון מבקר .6

החשבון של הקבוצה הינו משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות'  רואה

)Deloitte.(  חלק ב' לדוח התקופתי של  -דוח דירקטוריון החברה לפרטים נוספים ראה

  דרך ההפניה. , אשר המידע האמור בו בעניין זה מובא בדוח זה על2016החברה לשנת 
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 סקר עמיתים     .7

פורסמה הנחיית רשות ניירות ערך המחייבת גילוי בדבר מתן הסכמה  2005ביולי,  28ביום 

לביצוע "סקר עמיתים" שמטרתו, כאמור בהנחיה, להניע תהליך בקרה על עבודת רואי 

החשבון המבקרים. החברה רואה בחיוב ביצוע סקר עמיתים ונכונה לשתף פעולה לקידום 

  ם.התהליך. החברה נתנה את הסכמתה להשתתפות בסקר עמיתי

  גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  -פרק ג' 

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .1

לצורך הכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשת הנהלת החברה להניח הנחות  .1.1

ולבצע אומדנים המשפיעים על הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים. חלק 

הנתונים בדוחות  מהאומדנים אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על הצגת

  הכספיים, מחייבים הפעלת שיקול דעת בסביבה של אי וודאות.

לדוחות  4באור  וראלפירוט בדבר אומדנים ששימשו להכנת הדוחות הכספיים  .1.2

, אשר המידע האמור בו 2016חלק ג' לדוח התקופתי של החברה לשנת  -הכספיים 

  .בא בדוח זה על דרך ההפניה

 תאריך מאזןחר לא רועיםיא .2

  .החברה של הכספיים לדוחותב' 1 ביאור ראו .2.1

אישרה אסיפה הכללית של החברה את מינויים מחדש  2017במאי  17 ביוםבנוסף,  .2.2

של ה"ה ישי דוידי, רון בן חיים, יעקב אלינב וניר דרור לתקופת כהונה נוספת 

ברייטמן,  Deloitteמינויו מחדש של משרד רואי החשבון כדירקטורים בחברה, 

אלמגור, זוהר ושות', רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום 

האסיפה הכללית השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את 

 1אישור את תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה, רטרואקטיבית החל מיום ושכרם, 

 לדוח זימון האסיפה. 2 עיף, באופן שתנאי כהונתו יהיה כמפורט בס2017בינואר 

(מס'  2017באפריל  9לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים שפרסמה החברה בימים 

  )2017-01-050412(מס' אסמכתא  2017במאי  17-) ו2017-01-039723אסמכתא 
  .אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה

      

  , מנכ"לאריה גוטליב    , יו"ר הדירקטוריוןיעקב אלינב

  

  2017, במאי 28נחתם בתאריך:  
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  הצהרות מנהלים:

  ):1ג(ד)(38 -)(ג) ו4ד(ב)(5)(ב), 4ד(ב)(5ות הצהרת מנהל כללי לפי תקנ  (א)

  

  , מצהיר כי:אריה גוטליב אני, 

") התאגיד" -בע"מ (להלן  1993בחנתי את הדוח הרבעוני של תדירגן (מוצרים מדוייקים)   )1(

  ");הדוחות" -(להלן  2017של שנת  הראשוןלרבעון 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג   )2(

של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם 

  מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   )3(

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

והדוחות לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  גיליתי  )4(

 שבה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל, התאגיד דירקטוריון שלהכספיים 

 תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף מי או הכללי המנהל מעורב

  ; עליהם ובבקרה ובגילוי הכספי בדיווח משמעותי

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  

28.05.2017  

  _____________________  

  , מנכ"לאריה גוטליב     
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)(ב), 4ד(ב)(5ות תקנבכיר ביותר בתחום הכספים לפי הצהרת נושא המשרה ה  (ב)

  ):2ג(ד)(38 -)(ג) ו4ד(ב)(5

  

  אני, גולן קרן מצהיר כי:

הביניים בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת   )1(

 2017של שנת  הראשון") לרבעון התאגיד" -בע"מ (להלן  1993של תדירגן (מוצרים מדוייקים) 

  ");הדוחות לתקופת הביניים" או "הדוחות" -(להלן 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים   )2(

מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה 

כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

  בהתייחס לתקופת דוחות;

חר הכלול בדוחות לתקופת הביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי הא  )3(

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי  משקפים באופן נאות, מכל הבחינות

  המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

והדוחות הכספיים גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת   )4(

שבה מעורב המנהל  של דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,

הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח 

  ;הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם

   

  לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור 

28.05.2017                                            _____________________  

 גולן קרן, סמנכ"ל כספים                                                
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  תמציתיים מאוחדיםדוחות כספיים 
  2017במרץ  31ליום 

  
  
  

  (בלתי מבוקרים)
  
  
  

  תוכן עניינים
  
  
  

 ע מ ו ד 
  
  

 2 החשבון הרואדוח סקירה של 
  
  

  דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים (בלתי מבוקרים):
  

 3 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי
  

 4 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח כולל
  

 5 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
  

 6-7 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
 8-11 יאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםב
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  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
  בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדיר

  
  מבוא

  
הקבוצה"), " -החברה וחברות בנות (להלן  בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדירסקרנו את המידע הכספי המצורף של 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל,  2016במרץ  31הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם  IAS 34ניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ולהצגה של מידע כספי לתקופת בי
. 1970-אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  סקירתנו.אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על 
  

מכלל  45% -לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברה שאוחדה אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ
לתקופה של  מכלל ההכנסות המאוחדות 60% -, והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ2017במרץ,  31הנכסים המאוחדים ליום 

המידע הכספי לתקופת ביניים התמציתי של אותה חברה נסקר על ידי רואי חשבון  שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותה חברה, מבוססת על דוחות 

  הסקירה של רואי החשבון האחרים.
  

  היקף הסקירה
של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 

ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים 
  המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

  
  מסקנה

דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי בהתבסס על סקירתנו ועל 
  .IAS 34הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

  
קי החברה ב' בדוחות הכספיים בדבר מצב עס1הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  מסקנתנומבלי לסייג את 

 ותכניות ההנהלה לשיפור בתוצאות ולעמידה בהתחייבותיה.
החברה מנהלת משא ומתן מול תאגידים בנקאיים להעמדת מסגרות אשראי נוספות, לפריסה מחודשת של חובות החברה 

יות שתבצע ועידכון אמות המידה הפיננסיות. זאת, במקביל להנפקת זכו ו/או המרת חלק מחובות החברה לבנקים להון לבנקים
החברה. בעלת השליטה בחברה התחייבה להשתתף במלוא חלקה עת הנפקת זכויות זו תצא לפועל, כפוף להשלמת הסכמי 
האשראי עם התאגידים הבנקאיים. תכניות ההנהלה המפורטות בביאור ובפרט השגת הסכמים עם הבנקים אינן תלויות באופן 

שלישיים. להערכת דירקטוריון והנהלת הקבוצה קיימת סבירות גבוהה כי בלעדי בקבוצה ודורשות השגת הסכמות עם צדדים 
  החברה תעמוד בתכניות אלו, תפרע את התחייבויותיה ותמשיך את פעילותה בעתיד הנראה לעין. 

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
 2017 במאי, 28



 

3 

  בע"מ 1993דוייקים) גן (מוצרים מ-תדיר
  דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

  
 
  
 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום  
 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
  (בלתי מבוקר) 

     נ כ ס י ם
    

     נכסים שוטפים
 2,920  2,658  1,069   ושווי מזומנים מזומנים

 -  183  140   דרך רווח והפסד בשווי הוגן נכסים פיננסים
 6,073  9,346  7,172   לקוחות

 5,859  5,215  6,075  חייבים ויתרות חובה
 9,434  9,898  9,904  מלאי

  24,360  27,300  24,286 
    נכסים לא שוטפים

 29,746  35,181  29,969  רכוש קבוע, נטו
 70  111  68  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 416  9  417  הוצאות מראש
  30,454  35,301  30,232 
    
    

 54,518  62,601  54,814  סה"כ נכסים
    

    התחייבויות והון
    

    התחייבויות שוטפות
 12,141  11,835  15,327  אחריםמנותני אשראי ואשראי מתאגידים בנקאיים 

 8,234  9,061  9,060  ספקים ונותני שירותים
 7,172  4,887  6,366  זכאים ויתרות זכות

  22  -  -   התחייבות פיננסית בשווי הוגן
  30,753  25,783  27,569 

    התחייבויות לא שוטפות
 6,833  8,044  5,468  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 177  182  196  התחייבות בגין הטבות לעובדים
 -  75  -  התחייבויות אחרות

  526  1,331  486   התחייבות בגין מסים נדחים
  6,150  9,632  7,536 

    הון 
 7,361  7,361  7,361  הון מניות

 60,249  55,334  60,249  פרמיה
 )1,938( )1,622( )1,870(  קרנות הון

 )46,208( )33,836( )47,778(  יתרת הפסד
 )51( )51( )51( מניות באוצר

  17,911  27,186  19,413 
    
    

 54,518  62,601  54,814  סה"כ התחייבויות והון עצמי
    
  
  
  

   
 סמנכ"ל כספים - גולן קרן מנכ"ל - אריה גוטליב יו"ר הדירקטוריון - אלינביעקב 

  
  2017 במאי, 28 תאריך אישור הדוחות הכספיים:

  
  

  .ם ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיי



 

4 

  בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדיר
  דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל

  
  
  

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  
 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
  בלתי מבוקר)( 
    

 67,831  19,309  19,217  הכנסות ממכירות
 69,880  19,045  18,840  עלות המכירות

    
 )2,049( 264  377  רווח גולמי

    
 95  7  51  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו

 4,242  665  733  הוצאות מכירה ושיווק
 3,764  859  990  הוצאות הנהלה וכלליות

  2,145   -   -   אחרות, נטו )הכנסות( הוצאות
  )574(  )573(  -   הכנסות אחרות בגין נזקי שריפה, נטו

  1,774  958  9,672 
    
    

 )11,721( )694( )1,397( הפסד מפעולות רגילות
    

  2   2   -   משערוך כתבי אופציה לבנקיםהכנסות (הוצאות) 
 -  513  164  הכנסות מימון
 )1,878( )296( )392( הוצאות מימון

    
 )1,876( 219  )228( מימון, נטו )הוצאותהכנסות (

     
 )13,597( )475( )1,625( כנסההמסים על הלפני הפסד 

 811  61  55  הטבת מס 
    

 )12,786( )414( )1,570( לתקופההפסד 
    

    :כולל אחררווח 
        סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:

 76  440  25  הפרשי תרגום בגין פעילות חוץ
        

        סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד:
  13   -   -   אקטוארי הפסד

     
 89  440  25  כולל אחר לתקופהרווח סה"כ 

    
    

 )12,697( 26  )1,545( כולל לתקופה )הפסד( רווח סה"כ
    
    

  ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלי מניות  1בת  למניה רגילה אחת הפסד
    החברה האם  
    

 )0.047( )0.002( )0.005(  בסיסי ומדולל למניה הפסד
    

 269,725  (*)264,362  317,265  (באלפים) ומדולל בסיסי הפסדכמות המניות ששימשה לצורך חישוב 
    

  .2016ת של החברה בהנפקת זכויות שבוצעה בדצמבר הוצג למפרע על מנת לשקף הטבה שהוענקה לבעלי המניו  (*)
  

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדיר
  ציתיים מאוחדים על השינויים בהוןדוחות תמ

  
  
  

  2017 במרץ 31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 פרמיה  הון מניות 
מניות 
 באוצר

קרן הון 
מהפרשי 

 תרגום
קרנות הון 

  אחרות
יתרת 
 הכל-סך הפסד

 אלפי דולר  
 (בלתי מבוקר) 
        

 19,413  )46,208(  515  )2,453( )51( 60,249   7,361  2017בינואר  1ליום 
        

        -תנועה בתקופת החשבון 
  43   -   43   -   -   -   -   תשלום מבוסס מניות

  )1,570(  )1,570(  -   -   -   -   -   לתקופה הפסד
 25  -   -  25  -  -   -   הפרשי תרגום בגין פעילות חוץ

 17,911  )47,778(  558  )2,428( )51( 60,249   7,361  2017במרץ  31ליום 
  
  

  2016במרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 הפרמי  הון מניות 
מניות 
 באוצר

קרן הון 
מהפרשי 

 תרגום
קרנות הון 

  אחרות
יתרת 
 הכל-סך הפסד

 אלפי דולר  
 (בלתי מבוקר) 
        

 27,158  )33,422(  465  )2,529( )51( 55,334   7,361  2016בינואר  1ליום 
        

        -תנועה בתקופת החשבון 
  2   -   2   -   -   -   -   תשלום מבוסס מניות

  )414(  )414(  -   -   -   -   -   לתקופה סדהפ
 440  -   -  440  -  -   -   הפרשי תרגום בגין פעילות חוץ

 27,186  )33,836(  467  )2,089( )51( 55,334   7,361  2016במרץ  31ליום 
  
  

 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 פרמיה הון מניות 
מניות 
 באוצר

קרן הון 
מהפרשי 

 תרגום
ון קרנות ה
 אחרות

יתרת 
 הכל-סך הפסד

 אלפי דולר 
        

 27,158  )33,422( 465  )2,529( )51( 55,334  7,361  2016בינואר  1ליום 
        - 2016תנועה בשנת 

 41  -  41  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות
  -   -   )4(  -   -   4   -  פקיעת אופציות

  4,911   -   -   -   -   4,911   -   הנפקת זכויות בניכוי הוצאות הנפקה
 )12,786( )12,786( -  -  -  -  -   הפסד לשנה

  13   -   13   -   -   -   -  אקטוארי לשנה רווח
 76  -  -  76  -  -  -   הפרש תרגום בגין פעילות חוץ

 19,413  )46,208( 515  )2,453( )51( 60,249  7,361  2016בדצמבר  31ליום 
        
  
  
  
  
  

  ורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביא
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  בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדיר
  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
  
  

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  
 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
  (בלתי מבוקר) 

    שוטפת פעילותל תזרימי מזומנים
 )12,786( )414( )1,570( לתקופההפסד 

  שוטפתמפעילות התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים 
 11,159  258  )454( (נספח א')

    
 )1,627( )156( )2,024( מזומנים נטו לפעילות שוטפת

    
    

    פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
 )3,780( )806( )1,306( רכישת רכוש קבוע ורכוש אחר

 29  -  -  מענקי השקעה שנתקבלו
    

 )3,751( )806( )1,306( מזומנים נטו לפעילות השקעה
    
    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 1,601  1,021  1,776  בנקאיים ומנותני אשראי אחרים, נטואשראי לזמן קצר מתאגידים 

 1,808  287  1,404   קבלת הלוואות לזמן ארוך
 )3,548( )1,275( )1,624( פירעון הלוואות לזמן ארוך

 4,911   -  -   תמורה מהנפקת זכויות, נטו
    

 4,772  33  1,556  מזומנים נטו מפעילות מימון
    

בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקים במטבע  השפעת השינויים
 2  63  )77( חוץ

    
    

 )604( )866( )1,851(  במזומניםירידה 
    

 3,524  3,524  2,920  יתרת מזומנים לתחילת התקופה
    

 2,920  2,658  1,069  יתרת מזומנים לסוף התקופה
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  כספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים המצורפים לדוחות ה
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  בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדיר
  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

  ה מ ש ך
  
  
  

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  
 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
  (בלתי מבוקר) 
    

  התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים  -  נספח א'
    שוטפתמפעילות 

    
    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 6,295  1,614  1,425  פחת והפחתות
 335  )226( )12( שערוך (שחיקת) הלוואות 

 41  2  43  גין עסקאות תשלום מבוסס מניותהוצאות ב
 -  -  -  ממימוש רכוש קבועהפסד 
  7  -  89   מימון בגין הפרשי שער הוצאות

 )2( )2( -  שינוי בהתחייבות בגין כתבי אופציה לבנקים
 2,028   -  -   הפרשה לירידת ערך רכוש קבוע

    
    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 2,444  )429( )1,017( בלקוחות )ליהעירידה (
  בחייבים ויתרות חובה, נכסי מיסים שוטפים עליה

 )1,217( )182( )135( והוצאות מראש לזמן ארוך  
 1,293  1,250  )380( במלאי (עליה) ירידה

 )1,193( )774( 744  בספקים ונותני שירותים )ירידהעליה (
 1,096  )807( )1,066( סות מראש לזמן ארוךוהכנ בזכאים ויתרות זכותעליה (ירידה) 

 8  )195( )162(  בנכסים והתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד, נטו (ירידה) עליה
 24  7  17  בהתחייבות בגין הטבות עובדים עליה

    
 )454(  258  11,159 
    

    מידע נוסף  -  נספח ב'
    

 563  115  218  ריבית ששולמה  א.
    
 )18( 29  -  תשלומי מיסים  .ב
    
    
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
 



 בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדיר
  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

  

8  

  
 כ ל ל י  -  1ביאור 

  
 .1994והחלה בפעילות עסקית בחודש יולי,  1993החברה הוקמה בחודש אוקטובר,   א.

  
שותפות מוגבלת  IVהושלמה עסקת הקצאת מניות החברה לפימי ישראל אופורטיוניטי  2011במרץ,  15ביום 

אל.פי. שותפות חו"ל (דלאוור) (להלן ביחד: "קרנות פימי"), במסגרתה, בין היתר, הקצתה  IVופימי אופורטיוניטי 
בדילול מלא)  60.71% -ה וכמהון החבר 69.59% -מניות רגילות (אשר היוו כ 93,333,333החברה לקרנות פימי 

מיליון דולר) לחברה, והחל ממועד זה קרנות פימי הינן בעלות השליטה  11.7ש"ח ( 42,000,000כנגד תשלום של 
בחברה. במועד זה, בין היתר, נכנסו לתוקף הסכמים עם הבנקים הנושים המובטחים של החברה, באותה עת, 

כלפיהם והמרה של חלק מחובות החברה לבנקים לאופציות  שכללו, בין היתר פריסה מחדש של חובות החברה
  המירות למניות החברה. 

 
החברה עוסקת באמצעותה ובאמצעות החברות הבנות שלה ביצור, עיבוד ושיווק של מכלולים מכאניים עשויים 

ף בדבר אלומיניום ומגנזיום, המיוצרים בדרך של יציקות לחץ מדויקות, בעיקר עבור תעשיות הרכב. למידע נוס
  .3מגזרי פעילות ראה ביאור 

 
 2016בדצמבר  31 יש לעיין בדוחות תמציתיים מאוחדים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום

  .ולביאורים אשר נלוו אליהם, ולשנה שהסתיימה באותו תאריך
 

  מצב עסקי הקבוצה  ב.
 

 11,721 -ו 1,397ה הפסד תפעולי בסך של נוצר לחבר 2016ובשנת  2017במהלך הרבעון הראשון של שנת 
אלפי דולר בהתאמה. כמו  1,627 -ו 2,024אלפי דולר בהתאמה ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של 

בדצמבר  31אלפי דולר ליום  3,283אלפי דולר ( 6,393כן, נכון ליום המאזן לחברה גרעון בהון חוזר בסך של 
2016.(  

נבעה בעיקר בשל ירידה במכירות החברה לאחד  2016בשנת ות של הקבוצה ההרעה בתוצאות הפעיל
 CSS50V -ואי מינויה לפרוייקט ה CSS40V-מלקוחותיה העיקריים, ביטול מינוי הקבוצה כספק לפרויקט ה

), התמשכות קבלת פרויקטים חדשים 5(בקשר עם פיצוי שקיבלה החברה בקשר עם ביטול הפרויקט ראה ביאור 
ת אשר תמלא את קיבולת הייצור הפנויה, וזאת במפעל האלומיניום בעפולה, עלויות שילוח שאינם בכמו

משמעותיות זמניות הנובעות כתוצאה ממחסור גורמי ייצור, שימוש בקבלני משנה כתוצאה מאי באמידה 
  . ADBבאספקות ללקוחות, מבעיות איכות ועלויות שכר חריגות בעיקר בחברת הבת אורטל ובחברת הבת 

 
 הפרשה 2016כמו כן, כתוצאה מההרעה בתוצאות הפעילות של הקבוצה, ביצעה הקבוצה ברבעון השני של שנת 

  בגין מפעלה בעפולה הפועל בתחום האלומיניום.אלפי דולר  2,028לירידת ערך בסך 
  

בתוכנית התייעלות לשיפור בתוצאות פעילותיה.  2016הנהלת החברה החלה החל מהרבעון הרביעי של שנת 
פעלה החברה לייצוב מצבה הפיננסי במספר מישורים, הן בצד הפיננסי  2017במהלך הרבעון הראשון של שנת 

  מול המערכות הבנקאיות בישראל ובגרמניה, הן בצד התפעולי בישראל ובגרמניה והן למול לקוחותיה.
  פעולות ההנהלה כוללות בין היתר:

  
 .שינוי מבנה ההנהלה של הקבוצה 
 תית בהוצאות שכר עבודה.התייעלות משמעו  
 .הפסקת עבודה בסופי שבוע בישראל ובגרמניה  
  התייעלות משמעותית בהוצאות הובלה ללקוחות וחזרה לביצוע משלוחים ימיים בתחום המגנזיום חלף

 .2016משלוחים אוויריים אשר אפיינו את שנת 
 ת שכר העבודה העברת פעילות ממפעלה שבגרמניה למפעלה החדש בפולין במטרה לחסוך בעלויו

 והחרושת.
  ניהול נכון יותר של גורמי ייצור בתוך החברה על מנת לשפר את יכולות התפעול של הקבוצה והשקעה

 נוספת בציוד שהיווה צוואר בקבוק.
  התארגנות נכונה מבחינה תפעולית, כושר ייצור ומימון למימוש הזכייה בפרויקטים המשמעותיים בהם זכתה

 , ראה להלן.2019ואשר מועד ייצורן הינו  2016הקבוצה בסוף שנת 
  .החברה מנהלת שיחות מול לקוחות עיקריים לשיפור תנאי הסחר וקבלת תוספות מחיר לפרויקטים בביצוע

בקשות רוב מהלקוחות בגרמניה נענו למרבית   2017במרץ  31למועד החתימה על הדו"ח הכספי ליום נכון 
 החברה.

 להקדים תשלומים עבור תבניות  2016בשנת  ה החברה בפרוייקטיםהחברה ביקשה מלקוחותיה מולם זכת
וכלים ראשוניים לפרוייקטים על מנת לשפר את יכולת המימון של הקבוצה עד לתחילת הייצור בפרוייקטים 

-הצליחה החברה להקדים תשלומים מלקוחותיה בסך של כ למועד חתימת דו"ח זהנכון  בהם זכתה החברה.
   כלים ראשוניים לפרוייקטים. עבור מיליון דולר 1.3

 .המשך מאמצי שיווק לפרויקטים לביצוע בהיקפים משמעותיים לכל חברות הקבוצה  
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 (המשך) כ ל ל י  -  1ביאור 

 
 מצב עסקי הקבוצה (המשך)  ב.
  

גייסה החברה הון מבעלי מניותיה באמצעות ביצוע הנפקת זכויות. במסגרת הנפקת  2016כמו כן בחודש דצמבר   
 4.9מהזכויות שהוצעו לבעלי המניות של החברה, והחברה קיבלה תמורתם סך נטו של  99.8%יות מומשו הזכו

  מיליון דולר.
 

החברה מנהלת משא ומתן מול תאגידים בנקאיים להעמדת מסגרות אשראי נוספות, לפריסה מחודשת של חובות   
אמות המידה הפיננסיות. זאת, במקביל  החברה לבנקים ו/או המרת חלק מחובות החברה לבנקים להון ולעידכון

 להנפקת זכויות שתבצע החברה. 
  

בעלת השליטה בחברה התחייבה להשתתף במלוא חלקה עת הנפקת זכויות זו תצא לפועל, כפוף להשלמת   
    הסכמי האשראי עם התאגידים הבנקאיים. 

  
כויות והעמדת מסגרות ההסדרה מחדש של חובות החברה לבנקים, גיוס ההון לחברה במסגרת הנפקת הז  

האשראי הנוספות נועדו לשמש את הקבוצה בין השאר לצורך היערכות לתחילת הייצור של פרויקטים חדשים בהם 
), ולממן את רכישת המכונות B6 EVOופרויקט  T1XX(פרויקט  2016זכו חברות הקבוצה במהלך שנת 

 פעילות השוטפת ככל שתידרש. והתבניות הדרושות לחברות הקבוצה לפרויקטים הנ"ל וכן לממן ה
  

תכניות ההנהלה המפורטות לעיל ובפרט השגת הסכמים עם הבנקים אינן תלויות באופן בלעדי בקבוצה ודורשות   
השגת הסכמות עם צדדים שלישיים. להערכת דירקטוריון והנהלת הקבוצה קיימת סבירות גבוהה כי החברה 

  משיך את פעילותה בעתיד הנראה לעין. תעמוד בתכניות אלו, תפרע את התחייבויותיה ות
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 
  

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:  א.
  

"דוחות כספיים ביניים") של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן  -הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (להלן   
  . IAS") 34" -ן , "דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלIAS 34חשבונאות בינלאומי 

  
בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאילו   

  , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.2016בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 
  

ק ד' לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ערוכים בהתאם להוראות פר  ב.
  .1970-ומיידיים), התש"ל
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  דיווח מגזרי  -  3ביאור 

  
  ההרכב:

  
 הכל-סך  התאמות מגנזיום אלומיניום 
 אלפי דולר 
      

  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
     (בלתי מבוקר) 2017במרץ  31ביום 

     
  19,217   -  4,057  15,160  לקוחות חיצונייםל מכירות

 -  )803( 776  27  הכנסות בין מגזריות
 19,217  )803( 4,833  15,187  סה"כ הכנסות המגזר

     
 )1,397( -  459  )1,856( תפעולי )הפסדרווח (

     
 164     הכנסות מימון
 )392(    הוצאות מימון

     
 )1,625(    כנסההלפני מסים על ההפסד 

     

  
 הכל-סך  התאמות מגנזיום אלומיניום 
 אלפי דולר 
      

  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
     (בלתי מבוקר) 2016במרץ  31ביום 

     
  19,309   -  3,281  16,028  לקוחות חיצונייםל מכירות

 -  )182( 182  -  הכנסות בין מגזריות
 19,309  )182( 3,463  16,028  סה"כ הכנסות המגזר

     
 )694( -  )348( )346( הפסד תפעולי

     
  2        הוצאות משערוך כתבי אופציה לבנקים

 513     הכנסות מימון
 )296(    הוצאות מימון

     
 )475(    כנסההלפני מסים על ההפסד 

     

     
  
 הכל -סך התאמות מגנזיום אלומיניום 
 אלפי דולר 
     

     2016בדצמבר  31ביום  לשנה שהסתיימה
     

 67,831  -  12,683  55,148  לקוחות חיצונייםל מכירות
 -  )1,184( 1,184  -  הכנסות בין מגזריות

 67,831  )1,184( 13,867  55,148  סה"כ הכנסות המגזר
     

 )11,721( -  )2,676( )9,045( תפעולי הפסד
     

 2     בנקיםמשערוך כתבי אופציה להכנסות 
  -      הכנסות מימון
 )1,878(    הוצאות מימון

     
 )13,597(    לפני מסים על ההכנסה הפסד
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 אמות מידה פיננסיות  -  4ביאור 
 

בהתאם למסמכי ההתניות עליהם חתמו חברות הקבוצה כלפי תאגידים בנקאיים, החברה מחוייבת לעמוד באמות מידה 
כפי שידווחו בדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים (המאוחדים) של החברה, המבוקרים או מסוקרים על ידי  פיננסיות,

  רואה חשבון חיצוני מוסמך, בכל עת ומעת לעת, כמפורט:
 
מסך  28%סכום ההון העצמי המוחשי (כהגדרת מונח זה להלן) של החברה לא יפחת בכל עת שהיא משיעור של  .1

  המאזן של החברה.
  

הון עצמי כמוצג בדוחות הכספיים, לרבות, הון מניות נפרע, עודפים בלתי מחולקים, קרנות,  -"הון עצמי מוחשי"  
בתוספת יתרת סכומי קרן הלוואות בעלים אשר לגביה נחתמו כלפי הבנק, על ידי החברה ובעלי מניותיה, כתבי 

ים לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות בנות נחיתות ובניכוי הוצאות נדחות, נכסים בלתי מוחשיים ובניכוי חייב
), וכן בניכוי ערבויות 1968-ו/או חברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים הנ"ל בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 שניתנו על ידי החברה להבטחת חובותיהם של בעלי עניין.
 
  .4 -ואילך מ 2015ים יחס כיסוי החוב (כהגדרת מונח זה להלן) של החברה לא יעלה בכל עת בשנ .2
 

משמעו המנה המתקבלת מחלוקת הסכום המצטבר, של יתרת התחייבויות המאזניות  -"יחס כיסוי החוב"  
והתחייבויות בגין ערבויות פיננסיות ובניכוי יתרת מזומן ופיקדונות, כלפי בנקים, מוסדות פיננסיים, בעלי אגרות חוב 

 (כהגדרת מונח זה להלן).ומלווים אחרים, ברווח התפעולי לשרות החוב 
 

משמעו הסכום המצטבר של הרווח התפעולי מפעילות שוטפת על פי הדוחות  -" רווח תפעולי לשירות החוב"  
הכספיים הרבעוניים לארבעת הרבעונים העוקבים שחלפו, לפני הוצאות מימון (ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי 

פחתות שנרשמו באותה תקופה והכל למעט רווח/הפסדי שער ומטבע ועמלות) ומיסים ובתוספת הוצאות פחת בה
שערוך של נדל"ן להשקעה, רווח/הפסדים הנובעים משינויים בהנחות אקטואריות ששימשו לצורך אמידת ההטבות 
לעובדים, רווח/הפסדי הון והוצאות/הכנסות בגין שערוך אופציות שתוספת המימוש בגינן צמודה או מרכיב ההמרה 

  חיר המימוש שלהם צמוד.של אג"ח להמרה שמ
 

  
  .32.68% שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן עמד על 2017במרץ,  31נכון ליום   

  
החברה קיבלה אישורים מבנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט  2016ביוני  29ביום   

יבה החברה לעמידה באמות מידה "הבנקים"), אשר מולם התחי -בע"מ ובנק אוצר החייל בע"מ (להלן ביחד 
לרבות העמדה לפירעון מיידי, עקב אי עמידה , פיננסיות, כי הבנקים לא ינקטו בצעדים כלשהם כנגד החברה

  .2017ביוני  30באמת המידה של יחס כיסוי חוב, וזאת עד לדוחות הכספיים של החברה ליום 
  

 אירועים לאחר תקופת הדוח  -  5ביאור 
  

מיליון אירו בגין ביטול מינוי הקבוצה  1.1קיבלה החברה מלקוח עיקרי של הקבוצה פיצוי בסך של לאחר תאריך המאזן 
. סכום הפיצוי הועבר לחברה עבור כיסוי התחייבויותיה CSS50V -ואי מינויה לפרוייקט ה CSS40V-כספק לפרויקט ה

שנוצרו לחברה עת קיבלה החברה את לספקים עימם התקשרה הקבוצה לצורך ביצוע הפרוייקט ובעבור הוצאות נוספות 
  כתב המינוי ועד ביטולו על ידי הלקוח. 
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  2017במרץ  31מידע כספי ביניים נפרד ליום 
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  תוכן העניינים
  
  
  

 עמוד 
  
  

  2  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
    
    

    מידע כספי ביניים נפרד (בלתי מבוקר):
    

 3  על המצב הכספיתמציתיים נתונים 
  

 4 על הרווח הכוללתמציתיים נתונים 
  

 5-6  על תזרימי המזומניםתמציתיים נתונים 
  

 7-8 מידע נוסף
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  לכבוד
  בעלי המניות של

  בע"מ 1993 )מוצרים מדויקים(גן -תדיר
  
  

  א.ג.נ., 
  
  

  ד'38לפי תקנה  דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד הנדון:
  1970- לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  

  מבוא
 1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38המובא לפי תקנה  סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד

, ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 2017במרץ  31"החברה") ליום  -בע"מ (להלן  1993 )מוצרים מדויקים(גן - של תדיר
 על להביע מסקנה היא החברה. אחריותנו של וההנהלה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון

  .סקירתנו על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס
  

לסך  מההסתכ בה האשר סך ההשקע תמוחזק הפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברלא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנ
אלפי דולר לתקופה  1,180 -הסתכם לסך של כ זו תמוחזק המחבר הפסדואשר  2017במרץ  31דולר ליום  אלפי 7,441 -של כ

נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם  החבר ההכספיים של אות של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדוחות
החשבון מבוססת על דוחות הסקירה של רואי  החבר המתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותהומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא 

  האחרים.
  

  היקף הסקירה
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  - של לשכת רואי חשבון בישראל 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 
ם הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה האחראים לענייני

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל 
  לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם

  
  מסקנה

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 
  .IAS 34הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

  
ב' בדוחות הכספיים בדבר מצב עסקי החברה 1ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"

  ותכניות ההנהלה לשיפור בתוצאות ולעמידה בהתחייבותיה.
החברה מנהלת משא ומתן מול תאגידים בנקאיים להעמדת מסגרות אשראי נוספות, לפריסה מחודשת של חובות החברה 

חברה לבנקים להון ולעידכון אמות המידה הפיננסיות. זאת, במקביל להנפקת זכויות שתבצע לבנקים ו/או המרת חלק מחובות ה
 החברה. 

בעלת השליטה בחברה התחייבה להשתתף במלוא חלקה עת הנפקת זכויות זו תצא לפועל, כפוף להשלמת הסכמי האשראי עם 
ם הבנקים אינן תלויות באופן בלעדי בחברה תכניות ההנהלה המפורטות לעיל ובפרט השגת הסכמים ע התאגידים הבנקאיים.

ודורשות השגת הסכמות עם צדדים שלישיים. להערכת דירקטוריון והנהלת החברה קיימת סבירות גבוהה כי החברה תעמוד 
  בתכניות אלו, תפרע את התחייבויותיה ותמשיך את פעילותה בעתיד הנראה לעין.

  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
  2017 במאי, 28 ,חיפה
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  בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדיר
  נתונים על המצב הכספי

  
  

 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום  
 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
  (בלתי מבוקר)  

    נ כ ס י ם
     

    נכסים שוטפים
 2,376  1,318  145   מזומנים

  -   125  109   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 1,378  3,718  793  לקוחות

 8,169  3,013  10,019   חייבים ויתרות חובה
 4,064  4,705  3,778  מלאי

  14,844  12,879  15,987 
    

    נכסים לא שוטפים
 8,948  13,069  8,748  רכוש קבוע, נטו

 33  44  35  נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 11,964  19,738  12,603   השקעות והלוואות לזמן ארוך

  21,386  32,851  20,945 
    
    

 36,932  45,730  36,230  סה"כ נכסים
    

        התחייבויות והון
    התחייבויות שוטפות

 8,507  9,071  11,162  אשראי אחריםאשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני 
 3,295  4,206  3,659  ספקים ונותני שירותים

 1,358  1,122  1,285  זכאים ויתרות זכות
 19  -   -    התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  16,106  14,399  13,179 
    התחייבויות לא שוטפות

  4,279  4,079  2,142   ני אשראי אחריםומנות הלוואות מתאגידים בנקאיים
 61  65  71  התחייבות בגין הטבות לעובדים

  -    1   -    התחייבויות אחרות
  2,213  4,145  4,340 

    הון
 7,361  7,361  7,361  הון מניות

 60,249  55,334  60,249   פרמיה
 )1,938( )1,622( )1,870(  קרנות הון

 )46,208( )33,836( )47,778(  יתרת הפסד
 )51( )51( )51( מניות באוצר

  17,911  27,186  19,413 
    
    

 36,932  45,730  36,230  סה"כ התחייבויות והון
     
    

  
 

   
 סמנכ"ל כספים -  גולן קרן מנכ"ל  -  אריה גוטליב יו"ר הדירקטוריון - יעקב אלינב

  

  2017 במאי, 28 תאריך אישור המידע הכספי ביניים נפרד:
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  בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדיר
  נתונים על הרווח הכולל

  
 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שנסתיימה חודשים שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  
 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
  (בלתי מבוקר) 
    

 21,725  7,016  3,974  הכנסות ממכירות
 21,211  6,540  4,314  עלות המכירות

    
 514  476  )340( גולמי(הפסד) רווח 

    
 95  5  51   הוצאות מחקר ופיתוח
 863  292  130  הוצאות מכירה ושיווק

 1,268  312  259  הוצאות הנהלה וכלליות
 2,105  -   -   אחרות, נטוהוצאות 

    
  440  609  4,331 
    
    

 )3,817( )133( )780( הפסד מפעולות רגילות
    

 2  2  -   משערוך כתבי אופציה לבנקיםהכנסות 
 606  557  578  הכנסות מימון
 )1,155( )189( )213( הוצאות מימון

        
 )547( 370  365  מימון, נטו )הוצאותהכנסות (

    
 )8,422( )651( )1,155(  טו ממסחברות מוחזקות, נ יהפסדבחלק החברה 

    
    

 )12,786( )414( )1,570( לתקופה הפסד
    

    :כולל אחר רווח
        סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:

 76  440  25  הפרשי תרגום בגין פעילות חוץ
      

      סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:
  13  -   -    סד אקטואריהפ

      
  89  440  25   סה"כ רווח כולל אחר לתקופה

    

    
 )12,697( 26  )1,545( כולל לתקופה רווח (הפסד)סה"כ 
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  בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדיר
  נתונים על תזרימי המזומנים

  
 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שנסתיימה חודשים שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  במרץ 31יום ב 
 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
  (בלתי מבוקר) 

    שוטפת )לפעילות( מפעילותתזרימי מזומנים 
 )12,786( )414(  )1,570( לתקופההפסד 
  שוטפתם מפעילות ת הדרושות להצגת תזרימי המזומניהתאמו

 11,020  752  823  (נספח א')  
    

 )1,766( 338  )747( שוטפת מפעילות (לפעילות) מזומנים נטו
    
    

    פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
 -   117  -    תמורה ממימוש רכוש קבוע

 689  )198( )215( רכישת רכוש קבוע ורכוש אחר
 29  -   -    מענקי השקעה שהתקבלו

 )1,106(  -   )1,598(  הלוואה לחברת בת
    

 )1,766( )81( )1,813(  מזומנים נטו לפעילות השקעה
    
    

    מימון (לפעילות) תזרימי מזומנים מפעילות
 )58( 289  1,831  מתאגידים בנקאיים, נטו אשראי לזמן קצר

  1,520   -    -    קבלת הלוואות לזמן ארוך
 )1,976( )912( )1,439( פירעון הלוואות לזמן ארוך

 4,911   -   -    פקת זכויות, נטותמורה מהנ
    

 4,197  )623( 392  מימון )לפעילותמפעילות (מזומנים נטו 
    

   מזומניםהשפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות 
 )9( )36( )63( במטבע חוץ המוחזקות  
    
    

 656  )402( )2,231( במזומניםעליה (ירידה) 
    

 1,720  1,720  2,376  קופהיתרת מזומנים לתחילת הת
    

 2,376  1,318  145  יתרת מזומנים לסוף התקופה
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  בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדיר
  (המשך) נתונים על תזרימי המזומנים

  
 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שנסתיימה חודשים שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  
 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
  (בלתי מבוקר) 
    

  םת הדרושות להצגת תזרימי המזומניהתאמו -נספח א' 
    שוטפתמפעילות   
    

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
    

 1,822  467  413  פחת והפחתות
 293  )614( )45(  שערוך (שחיקת) הלוואות 

 41  2  43  הוצאות בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 8  36  63  מזומנים המוחזקים במטבע חוץ שערוך

 8,422  651  1,155  בהפסדי חברות מוחזקות, נטו ממס חלק החברה
 )2( )2( -    עליה בהתחייבויות בגין כתבי אופציה לבנקים

  2,028   -    -    הפרשה לירידת ערך רכוש קבוע
    
    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
    

 6  )138( )128(  פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד, נטו בהתחייבויות(ירידה) עליה 
 1,824  )516( 585  בלקוחות ירידה (עליה)

 )3,163( 1,099  )1,850( בחייבים ויתרות חובה ובנכסי מסים שוטפים(עליה) ירידה 
 1,416  775  286  במלאי ירידה

 )1,920( )1,009( 364  בספקים ונותני שירותים )רידהעליה (י
 230  )5( )73( בזכאים ויתרות זכות )ירידהעליה (
 15  6  10  בהתחייבות בגין הטבות לעובדים ירידה

    
  823  752  11,020 
    
    

    מידע נוסף - נספח ב'
    

 263  49  128   ריבית ששולמה
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  בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדיר
  נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד

  
  

  כללי  -  1ביאור 
 

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים),  38המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם לתקנה   א.
  . 1970-התש"ל

  
ולשנה  2015 ,בדצמבר 31של החברה ליום  דהכספי הנפר יש לעיין במידע כספי ביניים זה בקשר למידע

  .שהסתיימה באותו תאריך ולנתונים הנוספים שנלוו אליהם
  

  מצב עסקי החברה:  ב.
 

אלפי  3,815 -ו 780נוצר לחברה הפסד תפעולי בסך של  2016ובשנת  2017במהלך הרבעון הראשון של שנת 
אלפי דולר בהתאמה. כמו כן, נכון  1,766 -ו 747פת בסך של דולר בהתאמה ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוט

 31אלפי דולר ליום  2,802הון חוזר חיובי של אלפי דולר ( 1,262ליום המאזן לחברה גרעון בהון חוזר בסך של 
 ).2016בדצמבר 

ה נבעה בעיקר בשל ירידה במכירות החברה לאחד מלקוחותי 2016בשנת  חברההההרעה בתוצאות הפעילות של 
(בקשר עם פיצוי  CSS50V -ואי מינויה לפרוייקט ה CSS40V-העיקריים, ביטול מינוי הקבוצה כספק לפרויקט ה

), התמשכות קבלת פרויקטים חדשים שאינם בכמות 3שקיבלה החברה בקשר עם ביטול הפרויקט ראה ביאור 
ת שילוח משמעותיות זמניות אשר תמלא את קיבולת הייצור הפנויה, וזאת במפעל האלומיניום בעפולה, עלויו

הנובעות כתוצאה ממחסור גורמי ייצור, שימוש בקבלני משנה כתוצאה מאי באמידה באספקות ללקוחות, מבעיות 
  . ADBאיכות ועלויות שכר חריגות בעיקר בחברת הבת אורטל ובחברת הבת 

  
הפרשה  2016ני של שנת כמו כן, כתוצאה מההרעה בתוצאות הפעילות של הקבוצה, ביצעה הקבוצה ברבעון הש

 אלפי דולר בגין מפעלה בעפולה הפועל בתחום האלומיניום. 2,028לירידת ערך בסך 
  

בתוכנית התייעלות לשיפור בתוצאות פעילותיה.  2016הנהלת החברה החלה החל מהרבעון הרביעי של שנת 
שורים, הן בצד הפיננסי פעלה החברה לייצוב מצבה הפיננסי במספר מי 2017במהלך הרבעון הראשון של שנת 

  מול המערכות הבנקאיות בישראל ובגרמניה, הן בצד התפעולי בישראל ובגרמניה והן למול לקוחותיה.
  פעולות ההנהלה כוללות בין היתר:

  
  חברההשינוי מבנה ההנהלה של.  
 .התייעלות משמעותית בהוצאות שכר עבודה 
  למימוש הזכייה בפרויקטים המשמעותיים בהם זכתה התארגנות נכונה מבחינה תפעולית, כושר ייצור ומימון

 , ראה להלן.2019ואשר מועד ייצורן הינו  2016הקבוצה בסוף שנת 
 .המשך מאמצי שיווק לפרויקטים לביצוע בהיקפים משמעותיים לכל חברות הקבוצה 

  
במסגרת הנפקת  גייסה החברה הון מבעלי מניותיה באמצעות ביצוע הנפקת זכויות. 2016כמו כן בחודש דצמבר   

 4.9מהזכויות שהוצעו לבעלי המניות של החברה, והחברה קיבלה תמורתם סך נטו של  99.8%הזכויות מומשו 
 מיליון דולר.

  
החברה מנהלת משא ומתן מול תאגידים בנקאיים להעמדת מסגרות אשראי נוספות, לפריסה מחודשת של חובות   

נקים להון ולעידכון אמות המידה הפיננסיות. זאת, במקביל החברה לבנקים ו/או המרת חלק מחובות החברה לב
 להנפקת זכויות שתבצע החברה. 

 
בעלת השליטה בחברה התחייבה להשתתף במלוא חלקה עת הנפקת זכויות זו תצא לפועל, כפוף להשלמת   

    הסכמי האשראי עם התאגידים הבנקאיים. 
  

רה במסגרת הנפקת הזכויות והעמדת מסגרות ההסדרה מחדש של חובות החברה לבנקים, גיוס ההון לחב  
האשראי הנוספות נועדו לשמש את הקבוצה בין השאר לצורך היערכות לתחילת הייצור של פרויקטים חדשים בהם 

), ולממן את רכישת המכונות והתבניות B6 EVOופרויקט  T1XX(פרויקט  2016זכו חברות הקבוצה במהלך שנת 
  ים הנ"ל וכן לממן הפעילות השוטפת ככל שתידרש. הדרושות לחברות הקבוצה לפרויקט

 
ודורשות  חברהתכניות ההנהלה המפורטות לעיל ובפרט השגת הסכמים עם הבנקים אינן תלויות באופן בלעדי ב  

קיימת סבירות גבוהה כי החברה  חברההשגת הסכמות עם צדדים שלישיים. להערכת דירקטוריון והנהלת ה
  התחייבויותיה ותמשיך את פעילותה בעתיד הנראה לעין.  תעמוד בתכניות אלו, תפרע את

  
  מדיניות חשבונאית:

  
 החברה למידע הכספי הנפרד של 2 ביאורהמידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת ב

  .ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2016 ,בדצמבר 31ליום 
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  בע"מ 1993גן (מוצרים מדוייקים) -תדיר
  נוספים בדבר מידע כספי נפרדנתונים 

  
  

  אמות מידה פיננסיות  -  2ביאור 
  

בהתאם למסמכי ההתניות עליהם חתמו חברות הקבוצה כלפי תאגידים בנקאיים, החברה מחוייבת לעמוד באמות מידה 
ידי  פיננסיות, כפי שידווחו בדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים (המאוחדים) של החברה, המבוקרים או מסוקרים על

 רואה חשבון חיצוני מוסמך, בכל עת ומעת לעת, כמפורט:
  
מסך  28%סכום ההון העצמי המוחשי (כהגדרת מונח זה להלן) של החברה לא יפחת בכל עת שהיא משיעור של  .1

 המאזן של החברה.
  

ם, קרנות, הון עצמי כמוצג בדוחות הכספיים, לרבות, הון מניות נפרע, עודפים בלתי מחולקי -"הון עצמי מוחשי"  
בתוספת יתרת סכומי קרן הלוואות בעלים אשר לגביה נחתמו כלפי הבנק, על ידי החברה ובעלי מניותיה, כתבי 
נחיתות ובניכוי הוצאות נדחות, נכסים בלתי מוחשיים ובניכוי חייבים לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות בנות 

), וכן בניכוי ערבויות 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"חו/או חברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים הנ"ל 
  שניתנו על ידי החברה להבטחת חובותיהם של בעלי עניין.

  
 .4 - ואילך מ 2015יחס כיסוי החוב (כהגדרת מונח זה להלן) של החברה לא יעלה בכל עת בשנים  .2
  

חייבויות המאזניות משמעו המנה המתקבלת מחלוקת הסכום המצטבר, של יתרת הת -"יחס כיסוי החוב"  
והתחייבויות בגין ערבויות פיננסיות ובניכוי יתרת מזומן ופיקדונות, כלפי בנקים, מוסדות פיננסיים, בעלי אגרות חוב 

 ומלווים אחרים, ברווח התפעולי לשרות החוב (כהגדרת מונח זה להלן).
 

פעילות שוטפת על פי הדוחות משמעו הסכום המצטבר של הרווח התפעולי מ - " רווח תפעולי לשירות החוב"  
הכספיים הרבעוניים לארבעת הרבעונים העוקבים שחלפו, לפני הוצאות מימון (ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי 
שער ומטבע ועמלות) ומיסים ובתוספת הוצאות פחת בהפחתות שנרשמו באותה תקופה והכל למעט רווח/הפסדי 

שינויים בהנחות אקטואריות ששימשו לצורך אמידת ההטבות שערוך של נדל"ן להשקעה, רווח/הפסדים הנובעים מ
לעובדים, רווח/הפסדי הון והוצאות/הכנסות בגין שערוך אופציות שתוספת המימוש בגינן צמודה או מרכיב ההמרה 

 של אג"ח להמרה שמחיר המימוש שלהם צמוד.
  

 
  .32.68%עמד על המאוחד שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן  2017במרץ,  31נכון ליום   

  
החברה קיבלה אישורים מבנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט בע"מ  2016ביוני  29ביום   

"הבנקים"), אשר מולם התחייבה החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות, כי  -ובנק אוצר החייל בע"מ (להלן ביחד 
רבות העמדה לפירעון מיידי, עקב אי עמידה באמת המידה של ל, הבנקים לא ינקטו בצעדים כלשהם כנגד החברה

  .2017ביוני  30יחס כיסוי חוב, וזאת עד לדוחות הכספיים של החברה ליום 
  

  
  אירועים לאחר תקופת הדוח  -  3ביאור 

  
רה מיליון אירו בגין ביטול מינוי החב 1.1לאחר תאריך המאזן קיבלה החברה מלקוח עיקרי של החברה פיצוי בסך של 

. סכום הפיצוי הועבר לחברה עבור כיסוי התחייבויותיה CSS50V - ואי מינויה לפרוייקט ה CSS40V-כספק לפרויקט ה
לספקים עימם התקשרה החברה לצורך ביצוע הפרוייקט ובעבור הוצאות נוספות שנוצרו לחברה עת קיבלה החברה את 

  הלקוח. כתב המינוי ועד ביטולו על ידי
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