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לכבוד
בעלי המניות של חברת

איי אס פי  בע"מ
א.ת.חבל מודיעין 

א.נ.,

.2009 בדצמבר 31ביקרנו את חשבונות החברה איי אס פי  בע"מ ליום  
הננו ממציאים  בזאת את הדוחות הכספיים בצרוף חוות הדעת כדלקמן:

דף

2דוח רואי החשבון המבקרים

3מאזנים - מאוחדים והחברה

4דוחות רווח והפסד  - מאוחדים והחברה

5-11באורים לדוחות הכספיים

בכבוד רב,

ארזי הלבנון ושות'
רואי חשבון
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דוח רואי החשבון המבקרים 

לבעלי המניות של 

איי אס פי  בע"מ 

 ואת המאזנים המאוחדים2008 ו-2009 בדצמבר  31ביקרנו את  המאזנים  המצורפים  של  איי  אס  פי  בע"מ (מאוחד)  (להלן - החברה) לימים 

לאותם תאריכים  ואת  דוחות  רווח  והפסד,  הדוחות  על  השינויים    בהון  העצמי  -  של  החברה  ומאוחדים  - לכל אחת מהשנים שהסתיימו

באותם תאריכים.  דוחות  כספיים  אלה  הינם  באחריות  הדירקטוריון  וההנהלה  של  החברה.  אחריותנו  היא לחוות דיעה על דוחות כספיים

אלה בהתבסס על ביקורתנו.

  %  מכלל  הנכסים המאוחדים1  וכ-1%לא ביקרנו   את  הדוחות  הכספיים  של  חברות  שאוחדו  אשר  נכסיהן  הכלולים  באיחוד  מהווים  כ-

  מכלל  ההכנסות  המאוחדות  לשנים0%  וכ-0%   בהתאמה,   והכנסותיהן   הכלולות  באיחוד    מהוות  כ-2008   ו-2009   בדצמבר   31לימים 

שהסתיימו באותם  תאריכים  בהתאמה.  הדוחות    הכספיים  של  אותן  חברות  בוקרו  על  ידי  רואי  חשבון  אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו

וחוות דעתנו,     ככל     שהיא     מתייחסת    לסכומים    שנכללו    בין    אותן    חברות,    מבוססת    על    דווחות    רואי    החשבון    האחרים.

ערכנו את   ביקורתנו   בהתאם   לתקני  ביקורת  מקובלים  בישראל,  לרבות  תקנים  שנקבעו  בתקנות  רואי    חשבון  (דרך  פעולתו  של  רואה

.   על  פי  תקנים  אלה  נדרש  מאיתנו  לתכנן  את    הביקורת  ולבצעה  במטרה  להשיג  מידה  סבירה  של  ביטחון  שאין1973חשבון), התשל"ג-

בדוחות הכספיים  הצגה  מוטעית    מהותית.  ביקורת  כוללת  בדיקה  מידגמית  של  ראיות  התומכות  בסכומים  ובמידע  שבדוחות הכספיים.

ביקורת כוללת   גם  בחינה  של  כללי  החשבונאות  שיושמו  ושל  האומדנים  המשמעותיים  שנעשו  על  ידי  הדירקטוריון וההנהלה של החברה

וכן  הערכת   נאותות  ההצגה  בדוחות  הכספיים  בכללותה.  אנו  סבורים    שביקורתנו  ודוחות  רואי  החשבון  האחרים  מספקת  בסיס  נאות

לחוות דעתנו.

הדוחות הכספיים  הנ"ל  ערוכים  בערכים  נומינליים.  מידע  בדבר  סכומים  מדווחים  כאמור  בתקני  המוסד  הישראלי  לתקינה בחשבונאות,

לא נכלל  בדוחות  כספיים  אלה.        לדעתנו,  בהתבסס  על  ביקורתנו  ועל  הדוחות  של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים

31באופן נאות  בהתאם  לכללי  חשבונאות  מקובלים,  מכל  הבחינות  המהותיות,  את  המצב הכספי של  החברה והחברות הבנות שלה לימים 

  ואת  תוצאות  פעולותיה    והשינויים  בהונה  העצמי      לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים - זאת בערכים2008   ו-2009בדצמבר 

נומינליים.

ארזי הלבנון ושות'

רואי חשבון

פתח תקוה,
2010 בדצמבר 7
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איי אס פי  בע"מ 

מ א ז נ י ם 

(אלפי ש"ח)

ה ח ב ר המ א ו ח ד
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם      ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9   0   0   28   0   0   29   0   0   28   0   0   2 ב א ו ר 

רכוש שוטף 
1,3361,3531,2741,268מזומנים ושווי מזומנים

3 4,2784,9474,2784,947לקוחות
6 1,1109471,582507חייבים ויתרות חובה
7 –––933צדדים קשורים
4 7,6908,9797,6908,979מלאי

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15,34716,22614,82415,701
--------------------------------------------------------------------------------------------

5 1,0871,3261,0871,326רכוש קבוע נטו 
--------------------------------------------------------------------------------------------

1491509–השקעה בחברה מאוחדת 
--------------------------------------------------------------------------------------------

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16,43417,55316,40217,536
================================================

התחייבויות שוטפות 
10 2,0661772,066177אשראי לז"ק בתאגידים בנקאיים

3,2726,1153,2406,115התחייבויות לספקים ונותני שירות
6,4716,4606,4716,460צדדים קשורים

11 480679480662זכאים ויתרות זכות
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12,28913,43112,25713,414
--------------------------------------------------------------------------------------------

התחייבויות לזמן ארוך 
––––התחייבויות יחסי עובד ומעביד

--------------------------------------------------------------------------------------------

הון עצמי 
4444הון מניות
268268268268קרנות הון
3,8733,8503,8733,850יתרת רווח

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4,1454,1224,1454,122
--------------------------------------------------------------------------------------------

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16,43417,55316,40217,536
================================================

________________________הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

שמעון כהן
מנכ"ל
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איי אס פי  בע"מ 

דוחות רווח והפסד 

(אלפי ש"ח)

ה ח ב ר המ א ו ח ד
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9   0   0   28   0   0   27   0   0   29   0   0   28   0   0   27   0   0   2 ב א ו ר 

20,76626,08420,64420,76626,08420,644הכנסות ממכירות

12 15,31320,84017,08715,23320,72417,087עלות המכירות והייצור
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5,4535,2443,5575,5335,3603,557רווח  גלמי

––––766934הוצאות מכירה ושווק

13 4,3074,3025,6045,1014,7755,156הוצאות הנהלה וכלליות
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3808)2,047(432585)1,599(

)196()207()261()209()256()319(הוצאות  מימון נטו
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

)1,795(171378)2,256()248(61רווח (הפסד) לאחר הוצ' מימון

––59––59הוצאות אחרות
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

)1,795(112378)2,256()248(2רווח (הפסד) נקי לפני מסים

–––)129()291()21(הכנסות  מסים על ההכנסה
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

)1,795(112378)2,127(2343רווח (הפסד) לאחר מסים על ההכנסה

)332()335()89(–––חלק החברה בהפסדי החברה המאוחדת
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

)2,127(2343)2,127(2343רווח נקי
============================================================

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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איי אס פי  בע"מ 

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

(אלפי ש"ח)

 - כללי 1באור   
א. כללי :

------------
  והחלה  פעילותה  בחודש2003איי אס   פי      בע"מ   (   להלן-החברה   )  התאגדה  כחברה  פרטית  בחודש  נובמבר  

2007.    החברה    עוסקת    בייצור    ושווק    מוצרים    נלווים    לענף    הסמארטפונים.    בחודש    יוני    2004ינואר 
  (להלן - החברה המאוחדת) כחברה בתASP USA INCהקימה החברה את חברת 

לחברה. החברה המאוחדת  עוסקת בשיווק,  הפצה ומכירה של מוצרי חברת האם בארה"ב.

ב. הגדרות:
-----------------------

בדוחות כספיים אלה -
החברה                  -  איי אס פי  בע"מ .

 של לשכת רואי חשבון בישראל)57חברה מאוחדת               -  חברה  אשר  לחברת  השליטה  בה  (כהגדרת גילוי דעת 
                               ואשר דוחותיה מאוחדים  עם דוחות החברה.

 של לשכת רואי חשבון בישראל.29צדדים קשורים      - כהגדרתם בגילוי דעת 

 - עיקרי המדיניות החשבונאית 2באור   
עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמו בדוחות הכספיים, באופן עקבי הם כדלקמן:

א. בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים -
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯     

      הדוחות הכספיים    ערוכים  בסכומים  נומינליים  על  פי  המוסכמה  של    העלות  ההיסטורית,  מאחר  שהשפעת
2003   בדצמבר   31      השינויים בכוח    הקנייה    של    המטבע    הישראלי    על    הדוחות    הכספיים    עד   ליום   

   של  המוסד  הישראלי  לתקינה12      (מועד המעבר   לדיווח   כספי   נומינלי   בהתאם   לתקן   חשבונאות   מספר   
      בחשבונאות) לא הייתה מהותית  .

ב.   דוחות על תזרמי המזומנים  - 

      בדוחות הכספיים    לא    נכללו    דוחות    על   תזרימי   המזומנים   מאחר   שאינם   מוסיפים   מידע   משמעותי.

ג.    איחוד הדוחות הכספיים - 

     הדוחות הכספיים   של   החברה   אוחדו   עם  אלה  של  החברה  המאוחדת,  יתרות  הדדיות  ועסקאות  מהותיות
     שבין החברה לחברה המאוחדת  באיחוד מלא בוטלו בדוחות הכספיים המאוחדים.

ד. שווי מזומנים
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    

     שווי מזומנים   נחשבים   על   ידי   החברה   השקעות   שנזילותן  גבוהה,  הכוללות  פקדונות  בבנקים  לזמן  קצר,
     שתקופתם המקורית   אינה   עולה   על   שלושה   חודשים   ממועד   ההשקעה   ואשר   אינם   מוגבלים   בשיעבוד.
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איי אס פי  בע"מ 

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

(אלפי ש"ח)

 - עיקרי המדיניות החשבונאית  - המשך 2באור   

ה. מלאי  - 

 - "מלאי". המלאי נמדד לפי הנמוך26,  החברה  מיישמת  את  תקן  חשבונאות  מספר  2007  בינואר  1    החל מיום  
    בין עלות   לבין  שווי  מימוש  נטו.  שווי  מימוש  נטו  הינו  אומדן  מחיר  המכירה  במהלך  העסקים  הרגיל  בניכוי
    אומדן עלויות   השלמה   ועלויות   הדרושות  לביצוע  המכירה.  ההערכה  מחדש  לשווי  מימוש  נטו  מבוצעת  בכל

    תקופה עוקבת.

    חומרים וחלפים  -  לפי שיטת ממוצע משוקלל.
    תוצרת בעיבוד       -    על  בסיס  עלות  ממוצעת הכוללת חומרים, עבודה והוצאות  ייצור ישירות ועקיפות אחרות.
    תוצרת גמורה         -      על  בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים, עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפות אחרות.

    החברה בוחנת   מידי   תקופה   את   מצב   המלאי   וגילו,   ומבצעת   הפרשות  למלאי  איטי  בהתאמה  .  בתקופה
    מסויימת בה   אין   מייצרים   בתפוקה   נורמלית.   עלויות   כאמור,   שלא  הועמסו,  נזקפו  כהוצאה  לדו"ח  רווח
    והפסד בתקופה   בה      התהוו.   כמו   כן,   עלות   המלאי   אינה   כוללת   סכומים   חריגים  של  עלויות  חומרים,

    עבודה ואחרות הנובעים מחוסר יעילות.

ו. רכוש  קבוע
¯¯¯¯¯¯¯¯¯   

  -  רכוש  קבוע,  של  המוסד27,   החברה  מיישמת  את  תקן  חשבונאות  מספר  2009   בינואר   1 .   החל   מיום   1  
       הישראלי לתקינה   בחשבונאות.   פריטי  הרכוש  הקבוע  מוצגים  לפי  העלות  בתוספת  עלויות  רכישה  ישירות,
       בניכוי הפסדים   מירידת   ערך  שנצברו,  בניכוי  פחת  שנצבר  ואינם  כוללים  הוצאות  לצורך  תחזוקה  שוטפת.
       העלות כוללת   חלקי  חילוף  וציוד  עזר  שניתן  להשתמש  בהם  רק  בהקשר  למכונות ולציוד. ערך השייר ואורך
       החיים השימושיים   של  כל  נכס  נבחנים  לפחות  בכל  סוף  שנה  והשינויים  מטופלים  כשינוי  אומדן  חשבונאי

       באופן של מכאן - ולהבא. לגבי בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע ראה: סעיף ז' להלן.

 . הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים לאורך תקופת החיים2  
       השימושיים בנכס והינו כדלקמן :-

                                               אחוזים
15          כלי רכב                             
 )10    (בעיקר % 4-15         מכונות וציוד                     

33         מחשבים וציוד הקפי            
 )7    (בעיקר % 7-15         ציוד וריהוט משרדי           

         שיפורים במושכר                לאורך תקופת השכירות

ז.  ירידת ערך נכסים קבועים
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    

     החברה בוחנת   את   הצורך   בירידת   ערך   בשווי   הפנקסני   של   נכסים   לא   פיננסיים   כאשר  ישנם  סימנים
     כתוצאה מאירועים   או  שינויים  בנסיבות  המצביעים  על  כך  שהשווי  הפנקסני  אינו  בר-השבה.  במקרים בהם
     השווי הפנקסני   של   הנכסים   הלא   פיננסיים  עולה  על  הסכום  בר-ההשבה  שלהם,  מופחתים  הנכסים  לשווי

     בר-השבה שלהם. השווי בר-ההשבה, הוא הגבוה מבין מחיר המכירה, נטו ושווי שימוש.
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איי אס פי  בע"מ 

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

(אלפי ש"ח)

 - עיקרי המדיניות החשבונאית  - המשך 2באור   

ח.  הכרה  בהכנסות
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯     

     ההכנסות מוכרות   בדו"ח   רווח  והפסד  כאשר  הן  ניתנות  למדידה  באופן  מהימן,  צפוי  שההטבות  הכלכליות
     הקשורות בעיסקה   יזרמו   לחברה   וכן   העלויות   שהתהוו,  או  שיתהוו,  בגין  העסקה  ניתנות  למדידה  באופן
     מהימן. ההכנסות   נמדדות   על   פי  שוויה  ההוגן  של  התמורה  בעסקה  בניכוי  הנחות  מסחריות,  הנחות  כמות

 בדבר הכנסות, מטפל בהכרה בהכנסות  ממכירות :25     והחזרות. תקן חשבונאות מספר 
     ההכנסות ממכירת    סחורות    מוכרות    כאשר    הועברו    כל    הסיכונים   והתשואות   המשמעותיים   הנגזרים
     מהבעלות על   הסחורות   לקונה,   המוכרת   אינה   שומרת   על   מעורבות   ניהולית   נמשכת   המאפיינת   בעלות

     ואינה שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו.

ט.  שערי החליפין ובסיס ההצמדה
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    

.   נכסים   והתחייבויות   במטבע  חוץ,  או  הצמודים  לו,  נכללו  לפי  שערי  החליפין  היציגים  שפורסמו  על  ידי1    
          בנק ישראל והיו  תקפים ליום המאזן.

.   נכסים   והתחייבויות   הצמודים   למדד   המחירים   לצרכן   נכללו   לפי     המדד  המתאים  לגבי  כל  נכס  או2    
          התחייבות צמודים.

   י.  שימוש באומדנים בעריכת הדו"חות הכספיים.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯       

    בעריכת הדוחות    הכספיים    בהתאם    לכללי    חשבונאות   מקובלים   נדרשת   ההנהלה   להשתמש   באומדנים
    והערכות המשפיעים   על   הנתונים   המדווחים      של   נכסים  והתחייבויות,  על  הנתונים  בדבר  נכסים  מותנים
    והתחייבויות תלויות   שניתן  להם  גילוי  בדו"חות  הכספיים  וכן  על    נתוני  הכנסות  והוצאות בתקופות הדיווח.

    התוצאות בפועל עשויות  להיות שונות מאומדנים אלה.

  יא.  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯       

    הסכום הפנקסני   של   מזומנים   ושווי   מזומנים,   פקדונות   לזמן   קצר,השקעות   לזמן   קצר,   חייבים  ויתרות
    חובה, חברות   קשורות,  התחייבויות  לספקים  ולנותני  שירותים  וזכאים  ויתרות  זכות  תואם    או  קרוב לשווי

    ההוגן שלהם.
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איי אס פי  בע"מ 

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

(אלפי ש"ח)

 - עיקרי המדיניות החשבונאית  - המשך 2באור   

יב. שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים 

       בעריכת הדוחות    הכספיים    בהתאם   לכללי   חשבונאות   מקובלים   נדרשת   ההנהלה   באומדנים   והערכות
       המשפיעים על    הנתונים    המדווחים    של    הנכסים    וההתחייבויות,    על   הנתונים   בדבר   נכסים   מותנים
       והתחייבויות תלויות   שניתן  להם  גילוי  בדוחות  הכספיים  וכן  על  נתוני  הכנסות  והוצאות  בתקופת  הדיווח.

       ההוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

 - לקוחות 3באור   
ה ח ב ר המ א ו ח ד

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם      ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9   0   0   28   0   0   29   0   0   28   0   0   2

4,2784,8124,2784,812לקוחות במטבע ישראלי
135–135–המחאות לגבייה

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4,2784,9474,2784,947
================================================

 - מלאי 4באור   

   "מלאי"   (להלן   -  התקן).26   החברה   מיישמת   את   תקן   חשבונאות   מספר   2009   בינואר   1      החל מיום   
     על פי    הוראות  התקן,  מלאי  עבודות  בביצוע  ומלאי  תוצרת  גמורה  כוללים  עלות  הייצור  המיוחסות  למלאי.

 הועמדו עלויות הייצור למלאי.2009 בינואר 1     לפיכך, החל מיום 

ה ח ב ר המ א ו ח ד
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם      ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9   0   0   28   0   0   29   0   0   28   0   0   2

4,6734,1234,6734,123חומרי גלם
2,4624,2112,4624,211תוצרת בעיבוד
555645555645תוצרת גמורה

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7,6908,9797,6908,979
================================================

 - רכוש קבוע נטו 5באור   
עלות מופחתתפחת שנצברעלות

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
31/12/200931/12/200931/12/200931/12/2008

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1,516675841914מכונות וציוד

19446148303כלי רכב
116417582רהוט וציוד

46232327שפורים במושכר
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1,8727851,0871,326
========================================
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איי אס פי  בע"מ 

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

(אלפי ש"ח)

 - חייבים ויתרות חובה 6באור   
ה ח ב ר המ א ו ח ד

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם      ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9   0   0   28   0   0   29   0   0   28   0   0   2

63–63–הוצאות מראש
652156649153מוסדות ממשלתיים

285933286–צדדים קשורים
5–5–עובדים

––458438מסים נדחים ז"ק
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1,1109471,582507
================================================

 - צדדים קשורים 7באור   
ה ח ב ר המ א ו ח ד

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם      ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9   0   0   28   0   0   29   0   0   28   0   0   2

–––933צדדים קשורים
================================================

 - התקשרויות והתחייבויות תלויות 8באור   
א. הסכם עם חברת גלובל אלקטרוניק בע"מ 

     החברה התקשרה    בהסכם    עם    חברת    גלובל   אלקטרוניק   בע"מ   (להלן:טרנס   אלקטריק)חברה   קשורה,
.5%     למכירת סחורות    הדדית.    על    פי    ההסכם,   התשלום   בגין   מכירות   אלה   בתוספת   עמלה   בשיעור   

ב.  השתתפות בהוצאות שוטפות 

     החברה משתתפת   בהוצאות  שוטפות  של  חברת  גלובל  אלקטרוניק  חברה  קשורה,  לפי  חלקה בהוצאות אלה.
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איי אס פי  בע"מ 

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

(אלפי ש"ח)

 - התחייבויות יחסי עובד ומעביד 9באור   
     א. התחייבויות   החברה  בשל  סיום    סיום  יחסי  עובד-מעביד  מחושבות  על  בסיס שכרם האחרון של העובדים
         ליום המאזן   ובהתאם   לחוק   פיצויי  פיטורין  ומכוסות  במלואן  על  ידי  תשלומים  שוטפים  לחברות  ביטוח
         בגין פוליסות    ביטוח    מנהלים    וכן    על    ידי    יתרת    ההתחייבויות   בשל   סיום   יחסי   עובד   -   מעביד.

     ב.  החברה   מציגה   ההתחייבויות   לסיום   יחסי   עובד   -מעביד,   בניכוי   הסכומים  שנצברו  בפוליסות  ביטוח
 לחוק14         מנהלים .   על  החברה  חל  צו  הרחבה  בענף  המתכת,  החשמל,  האלקטרוניקה  והתוכנה  לפי  סעיף  

         הפיצויים לא   חלה   על   החברה  חבות  לתשלום  פיצויים  מעבר  לסכומים  המופרשים  בפוליסה  לפנסיה  של
          העובדים.

 - אשראי לז"ק בתאגידים בנקאיים 10באור   
ה ח ב ר המ א ו ח ד

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם      ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9   0   0   28   0   0   29   0   0   28   0   0   2

–165–165בנקים במטבע ישראלי
1,9011771,901177בנקים במט"ח

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2,0661772,066177
================================================

 - זכאים ויתרות זכות 11באור   
ה ח ב ר המ א ו ח ד

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם      ב ד צ מ ב ר3 1ל י ו ם   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9   0   0   28   0   0   29   0   0   28   0   0   2

356412356395עובדים ומוסדות בגין שכר
97769776הפרשה לחופשה והבראה

176–176–מוסדות
27152715הוצאות לשלם

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

480679480662
================================================

-10-



איי אס פי  בע"מ 

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

(אלפי ש"ח)

 - עלות המכירות והייצור 12באור   
ה ח ב ר המ א ו ח ד

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9   0   0   28   0   0   27   0   0   29   0   0   28   0   0   27   0   0   2

קניות ושינויים במלאי 
11,60120,16613,81111,60120,16613,811קניות

715)3,167(7151,290)3,167(1,290שינויים במלאי נטו
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12,89116,99914,52612,89116,99914,526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

עבודה 
2,3423,7252,5612,3423,7252,561שכר עבודה ונלוות

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

פחת 
––––80116פחת ממכונות וציוד

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15,31320,84017,08715,23320,72417,087
============================================================

 - הוצאות הנהלה וכלליות 13באור   
ה ח ב ר המ א ו ח ד

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
9   0   0   28   0   0   27   0   0   29   0   0   28   0   0   27   0   0   2

1,1782,4603,0331,1782,4603,033שכר עבודה ונלוות
––245––245דמי ניהול

467622547467622547אחזקת כלי רכב
213332161213332161שכר דירה

––––254318אחזקה
––––4120צרכי משרד והדפסות

–––––90ביטוחים
––––10558תקשורת

1242366124––פרסום
––––2278מסים ואגרות
––––265315ייעוץ מקצועי
1943096194––נסיעות לחו"ל

––1,213––1,213הוצ' מו"פ (בניכוי השתת' המדען)
46966119521––הוצאות שווק

98711559871155השתתפות בהוצאות מטה
10514778882803778אחרות

111414391130143פחת מרהוט וציוד משרדי
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4,3074,3025,6045,1014,7755,156
============================================================
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