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   2018 ,באוגוסט 29                                                                                                                             

 

 2018 יוניב 30 ביום וסתיימהש חודשיםושלושה שה יש שללתקופות דוח הדירקטוריון 

 

דוחות כספיים מאוחדים של  ,( מתכבדת להגיש בזה"החברה"או  "סנו: "להלן)סנו מפעלי ברונוס בע"מ חברת 

 יוניב 30ביום  וסתיימהשלושה חודשים ששישה ושל ות לתקופ ("הקבוצה" :)להלן החברה וחברות מאוחדות שלה

תקופתיים ניירות ערך )דו"חות  נדרש בתקנותכ ,(", בהתאמההשניהרבעון "-הראשונה" והמחצית ")להלן:  2018

  .1970-ל(, התש"ומיידיים

י התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו הסברי הדירקטוריון למצב עסק חלק א:

 העצמי ותזרימי המזומנים שלו

 

  ביוני 30חברה והחברות שבשליטתה ליום הדירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

בידי המעיין מצוי  כאשר ,2018 יוניעד  . הדוח סוקר את השינויים העיקריים בפעילות הקבוצה בחודשים ינואר2018

-2018 מכתא)מס' אס 2018 מרסב 18פורסם ביום ר שא ,2017בדצמבר  31גם הדוח התקופתי המלא של החברה ליום 

01-020937.) 

 

 .המדווחת בתקופהשחלו במצב ענייני הקבוצה מהותיים הסקירה מתייחסת לאירועים ושינויים 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד .1

שאינם  של מוצרי צריכה ביתיים בישראל ובחו"ל ייצור, שיווק, הפצה ומכירהבתחום החברה פועלת  .א

 , כאשר גםבישראל תמתבצע הקבוצה של העיקרית פעילותה. (Non Food Productsמוצרי מזון )

 בתרות חבו החברה על ידי בישראל ,במלואהכמעט  ,מתבצעת קבוצהפעילות הייצור של מוצרי ה

ישראפייפר תעשיות נייר  ,( בע"מ1995שניר תעשיות נייר ) ,קוסמופארם בע"מ :בבעלותה המלאה

ופנדה מפעלי נייר בע"מ  (,בע"מ (1995שניר תעשיות נייר ) בבעלותמהונה המונפק  90.5%)בע"מ 

. פעילות השיווק ומכירת מוצרי (מהונה המונפק בבעלות ישראפייפר תעשיות נייר בע"מ 100%)

 החברה הדרומית לשיווק בע"מ :הבתחברות ל מתבצעת באמצעות מערך ההפצה של החברה בישרא

 . לשווקים המוסדיים וסנו פרופשיונל בע"מלשווקים הקמעונאים 

פעילות היצוא מתבצעת באמצעות חברת  .מוצריה גם בחו"לאת משווקת, מוכרת ומפיצה  החברה

דוח זה, היקף פעילות היצוא והמכירות בחו"ל של  תקופתנכון ל .סנו אינטרנשיונל בע"מ הבת

 סך המכירות הכולל.מ 8%-הסתכם בכ הקבוצה
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 )המשך( נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד .1
 

המדווחים כמגזרים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של מרכזיים לקבוצה ארבעה תחומי פעילות  ב.
 :כדלהלן החברה

 

 ייצור, שיווק, מכירה והפצת מוצרי ניקוי ואחזקת הבית. :מוצרי ניקוי ואחזקת הבית תחום .1

ייצור, שיווק, מכירה והפצת חיתולים לתינוקות ולמבוגרים ומוצרי נייר  :מוצרי ניירתחום  .2

 ביתי שונים.

 ייצור, שיווק, מכירה והפצת מוצרי טואלטיקה :וקוסמטיקהמוצרי טואלטיקה תחום  .3

 לטיפוח והיגיינה אישית.וקוסמטיקה 

 .האחריםבתחומי הפעילות  נכלליםמוצרי ניקוי ואחזקה שונים אשר אינם  :אחרים .4
 

רשתות המייצרות  ,בתחרות חריפה מצד יצרנים מקומיים ניםהעיסוק של הקבוצה מאופיי מיתחו

יבואנים, וכן חברות רב לאומיות בעלות מותגים  ,)מותג פרטי( PRIVATE LABLEמוצרי 

 .ישראל ומתחרות במוצרי החברהבבינלאומיים, הפועלות 

 

 :הדיווח תקופתלתיאור עסקי התאגיד  בדברנקודות עיקריות ועדכונים  ג.
 
 

 םמחירי שחיקתב המגמהמשך  שקפותמ, 2018של שנת  נההראשו מחציתבהחברה  תוצאות .1

התייקרות  ,בשנים האחרונות הקמעונאיות הרשתות מצד רותתח לאור החברה מוצרישל 

  .וגידול בהוצאות המכירה והשיווק עלייה בתשומות היצור ,מחירי חומרי הגלםב חלקית

 

מכירות ל בהשוואה 0.4%-מכירות הקבוצה בכ קטנו 2018של שנת  נההראשו מחציתב .2

 2017ביולי,  1ביום אלפי ש"ח.  743,875המקבילה אשתקד והסתכמו לסך של  בתקופה

הועברה פעילות הסחר בכימיקלים לחברה כלולה, נטרול מכירות פעילות זו מהתקופה 

 .4%-מכירות הקבוצה בשיעור של כהמקבילה אשתקד, מראה גידול בהיקף 

 

אלפי ש"ח לעומת  78,980של  בסךהסתכם  2018של שנת  נההראשו מחציתבהרווח הנקי  .3

 וזאת 6.4%-ברווח בשיעור של כ גידול משקף, אשתקד המקבילה בתקופה"ח שאלפי  74,220

קיטון בהפסדים שהחברה כללה בדוחותיה  ,נטו עלייה בהכנסות מימון לאורבעיקר 

 אחרת הירידה בהוצאות המיסים על ההכנסה ועלייה בהכנס ,בכימיקלים הסחר תיומפעילו

 .הקבוצה של ברווחיות ירידהבקיזוז  חד פעמית,
 

 

 

הותי בגורמי סיכוני מ שינוי חל לא ,אשתקד המקבילהובהשוואה לתקופה  בתקופת הדוח .4

הפיקוח ומימוש המדיניות השוק אליהם חשופה החברה, במדיניות ניהול סיכונים, ובאמצעי 

  כפי שפורסמו.
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 )המשך( נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד .1

 
 מקנות שאינן זכויות, כימי סן בע"מ, עם מאוחדתבהסכם לרכישת מניות בחברת  התקשרות .5

 שליטה

 צדלאחר שהתקבל אישור הדירקטוריון, התקשרה החברה בעסקה עם  2018 ינואר בחודש

 49.9% רכישתבע"מ )להלן: "כימי סן"(, ל סן כימי בחברת מניות בעלשלישי שאינו קשור, 

מהון המניות המונפק של חברת סוליסט השקעות בע"מ )להלן: "סוליסט"(, חברת סוליסט 

 חברת של המונפק ניותמהון המ 12.23%ממניות חברת כימי סן, וכן רכישת  24.5%מחזיקה 

מהון המניות  24.46%-בכ מסתכמות בעקיפיןבמישרין ו לוהל ההחזקות סך. סן כימי

מחזור  סן דלקממניות חברת  61.24%-. חברת כימי סן מחזיקה בסן כימי תהמונפק של חבר

, חברת במקבילש"ח.  נימיליו 7.3-כהתבצעה בתמורה של  הרכישה"(. סן דלקבע"מ )להלן: "

 מיליוני ש"ח.  6.3-כימיקלין בע"מ, פרעה את ההלוואות שקיבלה מחברת סנו בסך של כ

ביטוי בקרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות  וקבל הרכישה בגין החשבונאיות ההתאמות

 שאינן מקנות שליטה.

מהון  63.3%-, היו כובעקיפין במישריןסן,  כימיחזקות החברה בחברת הטרום העסקה 

 86.8%-, בכובעקיפין במישרין, מחזיקההמונפק. לאחר השלמת העסקה החברה  המניות

 .סן כימימהון המניות המונפק של חברת 

 אינה מהותית לעסקיה של החברה.ו החברה של העצמאיים ממקורותיה מומנההעסקה 

 

 בהון להשקעה בעלים הלוואות המרת .6

 מיליון 1-כ של סך השקיעה החברהלאחר שהתקבל אישור הדירקטוריון,  2018 ינואר בחודש

 מהערך 200% של להחזר זכאיות אלו בכורה מניות. סן כימי חברת של בכורה במניות"ח ש

 "(.בכורה"מניות  -)להלן  הצבעה זכויות ללא והן שהושקע

 מההסכם חלק הינה זו השקעה. מניות על לפרמיה בתמורה סן דלק בחברת הושקע זה סכום

 .פימי קרן עם

 בסך, שניתנו בעלים ההלוואות כל המרת על החליטו סן כימי בחברת המניות בעלי, בנוסף

 . בכורה למניות"ח, ש מיליוני 23.5-כ של

 "ח.ש אלפי 24,016-בכ מסתכם בכורה במניות מההשקעות החברה של חלקה

 אינה מהותית לעסקיה של החברה.ו החברה של העצמאיים ממקורותיה מומנההעסקה 
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 )המשך( עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגידנתונים  .1

 
 חפר עמק אזורית מועצה התעשייה באזור קרקעות רכישת .7

 

 - להלן) קשורים לא ,שלישיים צדדים עם בהסכם החברה התקשרה 2017, בנובמבר 1 ביום

 באזור ולוגיסטיקה לתעשייה המיועדים מגרשים ארבעה לרכישת"( העסקה" או" ההסכם"

 "הקרקע"(. - להלן) חפר עמק אזורית מועצה התעשייה

 סמוךב ומצויה 8388 בגוש 12-ו 10 מחלקות חלקים מהווה דונם 46-כ של בשטח הקרקע

 מקרקעי רשות מכרז במסגרת החברה אותם רכשה ומשרדים לתעשייה המיועדים למגרשים

 המותרים לשימושים בהתאם לוגיסטי פרויקט הקרקע על להקים, החברה בכוונת. ישראל

 מ"מע בתוספת, ח"ש מיליון 110.5 הינה בעסקה התמורה. הקרקעות על החלה ע"התב פי על

 . כדין

הושלמה  העסקה"ח, ש מיליוני 85-כ של בסך הרכישה עבור מקדמה שולמה 2017 בשנת

 . התמורה יתרת ושולמה 2018בחודש ינואר 

 .השל החברעצמאיים ה ממקורותיה מומנה העסקה

 

-חד מוצרים ושיווק לייבוא סחר חברת של המניות מהון %25 לרכישת בהסכם התקשרות .8

 פעמיים
 

מהונה המונפק  25%התקשרה חברה בת של החברה בהסכם לרכישת  2018במרס,  18ביום 

של חברה העוסקת בייבוא ושיווק של מוצרים חד פעמיים לשוק המוסדי והפרטי בישראל 

 24"חברת הסחר"( מצדדים שאינם קשורים לחברה, וזאת בתמורה לסך של  -)להלן ובחו"ל 

מיליוני ש"ח המותנית  6-מיליוני ש"ח וכן התחייבות לתשלום תמורה נוספת בסך של עד כ

"העסקה"(. בנוסף, התקשרו  -בתוצאות הכספיות של חברת הסחר בשנים הקרובות )להלן 

ו מקנה שליטה לחברה. )ראו דיווחים שפורסמו ביום הצדדים בהסכם בין בעלי המניות שאינ

-2018-01אסמכתא  2018במאי,  17וביום  2018-01-021201אסמכתא  2018במרס,  19

049114). 

 הושלמו כל התנאים המתלים והעסקה הושלמה. 2018במהלך חודש מאי 

. תמורת הרכישה וכן הערכת שווי סופית בוצעהנכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם 

חודשים  12השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ניתנים להתאמה סופית עד 

 ממועד הרכישה.

 

 

 תביעות תלויות .ד
 

לדוחות כספיים ביניים  5באור  ורא -תביעות שהוגשו כנגד הקבוצה לפירוט ועדכונים בדבר ה

 מאוחדים.
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 נתונים כספיים: .2

 

 31אלפי ש"ח ליום  865,421אלפי ש"ח, לעומת  904,527-ב מוהסתכ 2018 ביוני 30ליום נכסים שוטפים 

כתוצאה מעלייה  חמיליוני ש" 32.8-בסך של כ לקוחותה ביתרת מגידול תנובע העלייה עיקר. 2017 דצמברב

מהיערכות החברה כתוצאה  מיליוני ש"ח 34.1-כ של בסך המלאי ביתרות ועלייהבהיקף הפעילות של הקבוצה 

"ח ש מיליוני 33.8-כשל  בסךמנגד חלה ירידה ביתרת המזומנים ושווי מזומנים  .לעליית מחירי חומרי הגלם

 .לעיל 7' ג 1 בסעיף מפורטכששימשה בעיקר להשלמת עסקת רכישת הקרקעות בעמק חפר 

 

 
ש"ח ליום  אלפי 463,516ת אלפי ש"ח, לעומ 512,114-ב מוהסתכ 2018 יוניב 30ליום שוטפים שאינם נכסים 

  .2017 דצמברב 31

 

 2,853"ח לעומת אלפי ש 2,706הסתכמו בסך  2018 יוניב 30ליום  בשווי הוגןנכסים פיננסיים בהשקעות 

נסחרות ה"מ בע אחזקות.גאון ב מניות בשווי ירידהב מקורו השינוי. 2017בדצמבר  31 ליוםאלפי ש"ח 

 לניירות ערך בתל אביב.בבורסה 

 

אלפי ש"ח לעומת  50,172 בסך ההסתכמ 2018 יוניב 30ליום  לפי שיטת השווי המאזני תוהמטופל ותהשקע

 מוצרים ושיווק ואבליי סחר חברת מרכישת בעיקר נובעת העלייה. 2017בדצמבר  31ליום אלפי ש"ח  30,606

 בניכוי. לעיל 6ג'  1 ש"ח כמפורט בסעיף מיליון 1-כ של בסך והשקעה, לעיל 8' ג 1 בסעיף כמפורט ,פעמיים חד

 "מ.בע חזורמ סן דלק קבוצת פעילות של שוטפים הפסדים

 

 31 ליוםאלפי ש"ח  357,766אלפי ש"ח, לעומת  388,322-הסתכם ב 2018 ביוני 30ליום  נטוהרכוש הקבוע, 

בניכוי  ,לעיל 7' ג 1 בסעיף כמפורט חפר בעמק הקרקעות רכישת השלמתמהעלייה נובע  עיקר ,2017בדצמבר 

 פחת שוטף.

 

 31ליום אלפי ש"ח  6,925אלפי ש"ח לעומת  5,649-ב מוסתכה 2018 יוניב 30ליום  הנכסים הבלתי מוחשיים

 מהפחתה שוטפת. נובע הירידהעיקר  .2017בדצמבר 

 

 31 ליוםאלפי ש"ח  276,797אלפי ש"ח, לעומת  285,988-הסתכמו ב 2018 יוניב 30ליום  תחייבויות שוטפותה

מיליוני  10.7-מגידול בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים בסך של כ ,בעיקר ,נובעת העלייה. 2017בדצמבר 

  .מלאיה ביתרותכתוצאה מעלייה ש"ח 

 

 31ליום "ח אלפי ש 19,456לעומת אלפי ש"ח  19,915-בהסתכמו  2018 יוניב 30ליום  שוטפותלא תחייבויות ה

  .2017בדצמבר 

 
בדצמבר  31ליום אלפי ש"ח  1,032,684ש"ח לעומת  אלפי 1,110,738-סתכם בה 2018 יוניב 30ליום  הון  חברה

 י ש"ח.אלפ 78,968 בסך 2018של שנת  ןהראשובחציון כולל הרווח המ ,בעיקר ,הגידול נובע. 2017
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 התוצאות העסקיות . 3

 
 ביניים. לדוחות הכספיים 6באור  ראולמידע בדבר תוצאות לפי מגזרי הפעילות 

 
 המכירות

 

 

 

מוצרי 
ניקוי 

ואחזקת 
  בית

 מוצרי

 

מוצרי 
טואלטיקה 
 נייר סה"כ  אחרים  וקוסמטיקה

 

 

 בלתי מבוקר

 

 

 אלפי ש"ח

 :הכנסות לפי תחומי פעילות
 

         
           

לתקופה של שישה חודשים 
 שהסתיימה ביום

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 743,875  80,120  174,706  134,393  354,656  2018ביוני,  30

 746,550  107,202  184,229  127,425  327,694  2017ביוני,  30

           
לתקופה של שלושה חודשים 

 שהסתיימה ביום
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 335,838  36,485  78,830  60,590  159,933  2018, ביוני 30

 344,522  48,098  85,931  58,006  152,487  2017, ביוני 30

 
 

         
 

אלפי ש"ח בתקופה  746,550אלפי ש"ח לעומת  743,875-הסתכמו המכירות ב 2018של שנת  ןהראשו חציוןב

 . 0.4%-של כ בשיעור קיטון מהוויםההמקבילה אשתקד, 

אלפי ש"ח בתקופה  344,522אלפי ש"ח לעומת  335,838-ב המכירות הסתכמו 2018 שנת של השני ברבעון

  .2.5%-בשיעור של כ קיטוןהמקבילה אשתקד, המהווים 

 רידהקיימת י ,מנגד, הנייר מוצרי מגזרו בית ואחזקת הניקוי מוצרי מגזר של המכירות במחזור עלייה קיימת

בהיקף  ירידה קיימת כמו כן, .אלו בענפים מתחרות השנבעוקוסמטיקה מוצרי הטואלטיקה  מגזרב במכירות

 כלולה לחברה"מ בע סן כימי חברת של בכימיקלים הסחר פעילות העברת לאורהפעילות של מגזר אחרים 

  .2017ביולי  1ביום 
 

אלפי  53,051"ח, לעומת שאלפי  59,878-כהסתכמו ב 2018של שנת הראשון  בחציוןהמכירות בחו"ל וליצוא 

 .13%-של כ בשיעור עלייה שמהווים, "ח בתקופה המקבילה אשתקדש
 

 הרווח הגולמי
 

אלפי  278,743מהמכירות לעומת  38%-כ האלפי ש"ח המהוו 286,017-הסתכם ב הדוח בתקופתהרווח הגולמי 

  .מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד 37%-כ הש"ח המהוו

מהמכירות לעומת  40%-אלפי ש"ח המהווה כ 133,150-ב הסתכם 2018 שנת של השני ברבעון הגולמי הרווח

 מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד.  38%-אלפי ש"ח המהווה כ 129,632

 קיזוזהפעילות בסחר בכימיקלים של כימי סן לחברה כלולה,  העברתמ נובעת הגולמי הרווח בשיעור העלייה

 חציוןממספרי ההשוואה מראה כי החברה ירדה ברווחיות במהלך ה םייבכימיקלהשפעת פעילות הסחר 

 .המכירה במחירי שחיקה וכןבעקבות התייקרות חומרי הגלם ותשומות היצור  2018הראשון של שנת 
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 הוצאות מכירה ושיווק
 

 20%-כ המהווים לפי ש"חא 148,900-בסתכמו ה 2018של שנת  מחצית הראשונהוהשיווק בהוצאות המכירה 

 מהמכירות.  19%-אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד המהווים כ 139,631מהמכירות, לעומת 

 

 21%-כאלפי ש"ח המהוות  70,655-בסתכמו ה 2018 שנת של השני ברבעון והשיווקהוצאות המכירה 

  מהמכירות. 19%-כ המהוויםאלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  67,020, לעומת מהמכירות
 

 .וההפצה הפרסום ,מגידול בהוצאות השכר נובע מכירה ושיווק בהוצאות עלייהה עיקר
 

 הוצאות הנהלה וכלליות
 

 31,244, לעומת ש"ח אלפי 32,736-הסתכמו ב 2018של שנת  מחצית הראשונהב נהלה וכלליותההוצאות ה

 המקבילה אשתקד. אלפי ש"ח בתקופה 

 

אלפי ש"ח  15,576, לעומת ש"חי אלפ 16,738-הסתכמו ב 2018של שנת  ברבעון השני הוצאות הנהלה וכלליות

 בתקופה המקבילה אשתקד.
 

 בתרומות. גידולנובע מעלייה בהוצאות עיקר ה
 

 הכנסות אחרות, נטו
 

"ח ש אלפי 293 לעומת"ח ש אלפי 2,227-בכ הסתכמו 2018 שנת של הראשונה במחצית נטו אחרות הכנסות

 .אשתקד המקבילה בתקופה
 

אלפי ש"ח בתקופה  282אלפי ש"ח לעומת  2,207-הסתכמו בכ 2018של שנת  ברבעון השניהכנסות אחרות נטו 

 .המקבילה אשתקד
 

 העלייה בהכנסות אחרות נובעת בעיקר מהחזר כספי ממוסדות המדינה. 
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  תפעולירווח 

 

 

מוצרי 
ניקוי 

ואחזקת 
  בית

 מוצרי

 

מוצרי 
טואלטיקה 
 נייר סה"כ  אחרים  וקוסמטיקה

 

 

 בלתי מבוקר

 

 

 אלפי ש"ח

           רווח תפעולי 

           

לתקופה של שישה חודשים 
           שהסתיימה ביום

 106,632  12,963  23,811  5,589  64,269  8201ביוני,  30 

 108,129  8,932  28,908  10,011  60,278  7201ביוני,  30 

           

לתקופה של שלושה חודשים 
           שהסתיימה ביום

 47,988  5,048  11,928  2,129  28,883  2018ביוני,  30 

 47,346  4,206  15,537  3,988  23,615  2017ביוני,  30 
 
 

ש"ח  אלפי 108,129"ח, לעומת שאלפי  106,632-הסתכם ב 2018הראשונה של שנת  במחצית התפעוליהרווח 

 . 1.4%-כ של בשיעור קיטוןהמהווים , אשתקדבתקופה המקבילה 
 

אלפי ש"ח בתקופה  47,346"ח, לעומת שאלפי  47,988-הסתכם ב 2018השני של שנת  ברבעון התפעוליהרווח 

 . עיקר הגידול נבע מהכנסות אחרות, נטו.1.4%-כ של בשיעור גידולהמהווים , אשתקדהמקבילה 
 

התייקרות  לאור זאתמוצרי הנייר ומגזר מוצרי הטואלטיקה וקוסמטיקה, מגזר  שלרווחיות ב היריד קיימת

גד חלה עלייה ברווחיות נמ. תפעול בהוצאות עלייהו , תחרות במחירי המכירהחומרי הגלם ותשומות היצור

מוצרים אחרים קיימת  מגזרואחזקת בית שנבע בעיקר מעלייה בהיקף הפעילות ובשל מגזר מוצרי הניקוי 

ביום  כלולה לחברה בע"מ כימי סן חברת הפעילות בכימיקלים של העברתכתוצאה מ עיקרב ברווחיות עלייה

  .2017ביולי,  1

 
 , נטוהוצאות מימוןהכנסות ו

 
, מימון הוצאותאלפי ש"ח לעומת  1,622-כב מוהסתכ 2018הראשונה של שנת מחצית ב נטו, ,המימון הכנסות

  .אשתקד המקבילה בתקופה"ח שאלפי  1,429-נטו, בסך של כ
 

אלפי ש"ח לעומת הכנסות מימון נטו בסך  495-הסתכמו בכ 2018הכנסות המימון, נטו ברבעון השני של שנת 

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 18של 
 

 נובעת מהפרשי שער.עיקר העלייה בהכנסות המימון 

 

 ת לפי שיטת השווי המאזניוהמטופלחברות  יחלק הקבוצה בהפסד
 

 אלפי ש"ח 5,440-מסתכם ב בתקופת הדוח בע"מ חלקה של הקבוצה בהפסד החברה הכלולה, דלק סן מחזור

 .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקדאלפי  5,024לעומת 
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 מיסים על ההכנסה
 

 27,456-סך של כלעומת  ש"ח אלפי 23,834-כב מוהסתכ 2018של שנת  מחצית הראשונהב הוצאות המיסים

  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.אלפי 

 

אלפי  11,504-סך של כלעומת  ש"ח אלפי 10,249-כב מוהסתכ 2018ברבעון השני של שנת  הוצאות המיסים

  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 

 23%-ל 2017בשנת  24%-הירידה בהוצאות המיסים נובעת בעיקרה מירידה בשיעור המס הסטטוטורי מ

מיליוני  0.4-רשמה הקבוצה הכנסות מיסים בגין שנים קודמות בסך של כ 2018בנוסף, בשנת  .2018בשנת 

 1.1-כ בסך של 2017ש"ח לעומת הוצאות מיסים בגין שנים קודמות שנרשמו במחצית הראשונה של שנת 

 .ש"חמיליוני 

 

 רווח נקי
 

ש"ח בתקופה אלפי   74,220לעומת  ש"ח אלפי 78,980-בהסתכם  2018של שנת  מחצית הראשונהבהרווח הנקי 

 ,המיסים בהוצאות מירידה בעיקר זאת ,6.4%-ברווחיות בשיעור של כ עלייה המשקף ,המקבילה אשתקד

 .הקבוצה של ברווחיות ירידה בקיזוז ,נטו, אחרות בהכנסות ועלייה נטו מימון בהכנסות עלייה
 

"ח בתקופה שאלפי  33,331אלפי ש"ח לעומת  36,069-בהסתכם  2018 שנת של השני ברבעוןהרווח הנקי 

 .8%-כ של בשיעור גידול, המהווה אשתקדהמקבילה 

 .נטו ,אחרות בהכנסות עלייהו המיסים בהוצאות מירידה נובע ברווחיות העלייה עיקר

 

 נזילות ומקורות המימון .4
 

 פעילות שוטפת
 

אלפי ש"ח,  34,494-שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו ב נטומזומנים ה, 2018 שנתבמחצית הראשונה של 

 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  אלפי 42,067לעומת סך של 

 . הנקי ברווח עלייה בקיזוז החוזר ההון בסעיפי מעלייה נבע הירידה עיקר

 

 פעילות השקעה
 

ש"ח,  אלפי 67,198-הסתכמו ב השקעהלפעילות  ששימשו נטומזומנים ה, 2018הראשונה של שנת  במחצית

 . אשתקדש"ח בתקופה המקבילה  אלפי 60,233 של סךלעומת 

 חפר בעמק הקרקעות רכישת עסקת השלמתהמזומנים בפעילות ההשקעה בתקופה הנוכחית שימשו בעיקר ל

 .לעיל 8ג'  1 -ו 6ג'  1בסעיפים  מפורטכ כלולות בחברות השקעותלו לעיל 7ג'  1 פיםבסעי כמפורט

 

 פעילות מימון
 

"ח, ש אלפי 1,458-הסתכמו ב מימוןלפעילות  ששימשו נטומזומנים ה ,2018של שנת  מחצית הראשונהב

 . אשתקד המקבילהאלפי ש"ח בתקופה  75,520 של לעומת סך

 ."חש מיליוני 78.7-כ של בסך אשתקד המקבילה בתקופה דיבידנדים מחלוקת נבע הקיטון עיקר
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 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה : ב חלק

 : שם האחראי .א

 
החברה מיום  ידיווח וראא' 26על פי תקנה  ,לוינץ"ח רונוספים אודות  לפרטים. כספים "לסמנכ, לוינץ ברק

 .(2018-01-020937 אסמכתא)מס'  2018 במרס 18

 

 החברה חשופה אליהם השוק סיכוני תיאור .ב

 

 : הדוח בתקופתשוק על פעילות החברה  סיכוני

על מצבה הכספי, תוצאות פעילותה, נזילותה  אין כל השפעה מהותית משבר הפיננסי בעולם ובגוש היורול

 או על מדיניות הקבוצה. ואיתנותה הפיננסית של הקבוצה 

 

היא חשופה לתנודות בשערי החליפין,  ולכן: החברה רוכשת חומרי גלם במטבע חוץ, החליפין בשערי תנודות

נובע בעיקר מעודף  השינוי. להלן ד בפסקה המפורטתבעיקר דולר ארה"ב ויורו. החשיפה מתוארת בטבלה 

 התחייבויות לספקי חומרי הגלם בחו"ל על יתרות לקוחות במטבע חוץ. 

 

. עודפי כלשהוהאשראי ללקוחות בארץ הינו שקלי ואינו צמוד למדד : לצרכן המחירים במדד שינויים

רות אלו . יתוקרנות כספיות ממשלתייםמלוות קצרי מועד  ,המזומנים מושקעים ברובם בפיקדונות שקלים

 חשופים לשינויים במדד המחירים לצרכן ולשינויים ברמת הריבית במשק.

 

 בניהול סיכוני שוק חברהה מדיניות  .ג

 
יה לתקנות ניירות ערך י( לתוספת השנ2ג)2החברה לא קבעה מגבלות כמותיות לגבי חשיפות, כאמור בסעיף 

חשיפות החברה למטבע חוץ נובעות  .חשיפה לסיכוני שוק נושא, ב2010-ע(, התש"שנתיים כספיים)דוחות 

בעיקר בגין רכישות חומרי גלם ) יחס לקוחות חו"ל לעומת התחייבויות לספקים בחו"ל ביןמשינוי  ןבעיקר

 .(מחו"ל
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 הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה  .ד

 
על החשיפה לשינויים בשערי החליפין, עוקבת באופן על בסיס רבעוני  לדירקטוריון הנהלת החברה מדווחת

 פניםה. מבקר מחירי המכירה של מוצריה התאמתומתמודדת עם חלקם באמצעות  אלהשוטף אחר סיכונים 

על ידי האחראי לניהול הסיכונים. לחברה לא היו  זה בחלק שתוארה כפיקיום מדיניות ההנהלה, בודק את 

 השפעה ןסיכוני השוק אילי השוק בתקופה המדווחת. להערכת החברה, רווחים או הפסדים מהותיים מסיכונ

ה שימוש במכשירים נגזרים לצורך הגנה קידמידת החשיפה הנוכחית אינה מצ .תוצאות החברה מהותית על

 ,2018  ביוני 30 ליוםבשער החליפין של מטבע חוץ  תנודותת של החברה ליטבעמעל סיכוני השוק. החשיפה ה

 מוצגת בטבלאות בסיסי ההצמדה. לתקופה המקבילה אשתקד,בהשוואה 

 

 , באלפי ש"ח:2018 ביוני 30הטבלאות הבאות מרכזות את תוצאות מבחני הרגישות נכון ליום 

 

 

 )סיכון בסיס( שער הדולר -גורם הסיכון 

 
 

 סוג המכשיר
יה של על 

10% 
ה של עלי 

5% 
  

 שווי הוגן
ירידה  

 5%של 
ירידה של  

10% 

 (673)  (337)  6,724  337  673  מזומנים ושווי מזומנים

 (188)  (94)  1,883  94  188  לקוחות וחייבים

 1,832  916  (18,315)  (916)  (1,832)  ספקים וזכאים

 971  485  (9,708)  (485)  (971)  סה"כ

 

 )סיכון בסיס( שער האירו -כון גורם הסי

 
 

 סוג המכשיר
ה של עלי 

10% 
ה של עלי 

5% 
  

 שווי הוגן
ירידה  

 5%של 
ירידה של  

10% 

 (1,154)  (577)  11,540  577  1,154  מזומנים ושווי מזומנים

 (130)  (65)  1,298  65  130  לקוחות וחייבים

 1,607  804  (16,066)  (804)  (1,607)  ספקים וזכאים

 73  36  (726)  (36)  (73) אשראי לזמן קצר והלוואות

 396  198  (3,954)  (198)  (396)  סה"כ
 

 גם דוח בסיסי הצמדה להלן. ראו
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 דוח בסיסי הצמדה

 
 :2018 ביוני 30להלן סעיפי המאזן לפי בסיסי הצמדה ליום  

 2018 ביוני 30ליום   

   יתרות שאינן    הצמדה        

   נכסים או    למדד  הצמדה  הצמדה  הצמדה  

   התחייבויות  ללא  המחירים  למטבעות  למטבע  לדולר  

 סה"כ  כספיות  הצמדה  לצרכן  אחרים  יורו  ארה"ב  

 אלפי ש"ח   

               נכסים שוטפים

 298,052  -  277,906  -  1,882  11,540  6,724  םמזומנים ושווי מזומני
 393,448  -  366,381  -  23,892  1,292  1,883  לקוחות

 21,635  5,861  2,814  12,105  849  6  -  חייבים ויתרות חובה 
 191,392  191,392  -  -  -  -  -  מלאי

               
               נכסים בלתי שוטפים

השקעה בחברות המטופלות 
 50,172  50,172  -  -  -  -  -  לפי שיטת השווי המאזני
בשווי השקעה בנכסים פיננסים 

 2,706  2,706  -  -  -  -  -  הוגן
 388,322  388,322  -  -  -  -  -  רכוש קבוע, נטו

 5,649  5,649  -  -  -  -  -  , נטונכסים בלתי מוחשיים
 57,555  57,555  -  -  -  -  -  מוניטין

 7,710  7,710  -  -  -  -  -  מסים נדחים

               
 146,161,4  709,367  647,101  12,105  26,623  12,838  8,607  נכסים כ"סה

 
               שוטפות התחייבויות

אשראי מתאגידים בנקאיים 
 ומנותני אשראי אחרים

 )כולל חלויות שוטפות של
 14,808  -  -  -  14,808  -  -  (לזמן ארוך הלוואות

התחייבויות לספקים ולנותני 
 225,737  -  186,162  -  5,408  16,011  18,156  שירותים

 45,443  -  41,388  261,7  2,079  55  159  זכאים ויתרות זכות

               
               התחייבויות לזמן ארוך

נותני אשראי מהלוואות 
 726  -  -  -  -  726  -  אחרים

בגין הטבות  התחייבות
 9,937  9,937  -  -  -  -  -  לעובדים, נטו

 9,252  9,252  -  -  -  -  -  מסים נדחים

               

 305,903  19,189  227,550  1,762  22,295  16,792  18,315  התחייבויות סה"כ
               

 התחייבויות עלעודף נכסים 
 )עודף התחייבויות על נכסים(  
 1,110,738  690,178  419,551  10,343  4,328  (3,954)  (9,708)  2018ביוני  30ליום   

               
 התחייבויות עלעודף נכסים 

 )עודף התחייבויות על נכסים(  
 1,032,684  605,690  417,698  1,353  4,896  612  2,435  2017 דצמברב 31ליום   
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 תאגידיהיבטי ממשל  חלק ג: 
 

 תרומות .1

במסגרת פעילותה העסקית התחייבות למתן תרומות.  הלמדיניות בנושא תרומות ואין  לא גיבשה קבוצהה

   .סיוע לנזקקיםוכן מוסדות רפואיים ל ,למוסדות חינוך ותרבות שונים ,תורמת למען הקהילה הקבוצה

 .ש"חאלפי  1,526סך של  הקבוצהתרמה  2018של שנת במחצית הראשונה 
 

 בעלי מיומנות פיננסית דירקטוריון חברי .2

המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה נקבע לדירקטור אחד 

וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בהכנת דוחותיה הכספיים של החברה, 

דירקטוריון, הכולל בעלי ניסיון עסקי, ניהולי ומקצועי המאפשר להתמודד עם מטלות הבהתחשב בהרכב ו

"צ בחברה, הינה בעלת מיומנות פיננסית דחשביט,  רלי"ח רו .הדיווח חובותלרבות הניהול של החברה 

, נסרדישייהודה  מר .וחשבונאית פיננסית מיומנות בעל הינו ,חברהבדח"צ  ,כרמל אליעזרוחשבונאית. 

"ח בעל מיומנות רו ,זינגר יצחק, הדירקטוריון"ר יודירקטור בלתי תלוי בעל מיומנות פיננסית וחשבונאית. 

 פיננסית וחשבונאית.
 

 תלויים בלתי דירקטורים מספר בדבר גילוי .3

, בדירקטוריון בפועל .תלויים הבלתי דירקטוריםה מספר בדבר הוראה אימצה לא החברה הדוח למועד נכון

 מחברי משליש למעלה שהם( "ציםדח שלושהדירקטורים בלתי תלויים )מהם  ארבעההחברה מכהנים 

 .התאגיד על נוספים פרטים פרק ורא ,התאגיד של הדירקטורים בדבר נוספים לפרטים. הדירקטוריון
 

 התקשרות עם עושה שוק למניות החברה .4

בהסכם לעשיית שוק למניות החברה עם חברת הראל פיננסים החברה התקשרה , 2011בנובמבר  29ביום 

לדוח התקופתי המלא  5-ב ודבעמ 2.11סעיף ו לפרטים נוספים רא .)להלן: "הראל"( בע"מ מסחר וניירות ערך

 .(2012-01-069204)מס' אסמכתא  2012במרס  15, אשר פורסם ביום 2011בדצמבר  31של החברה ליום 

פעילות עשיית השוק הועברה לחברת מיטב דש טרייד בע"מ בתנאים זהים לתנאי  2016ביולי,  3ביום 

  .ההתקשרות המקורית עם חברת הראל
 

 נוהל עסקאות זניחות .5

 ,איכותיים מיוחדיםעדר שיקולים , אימץ דירקטוריון החברה נוהל לפיו בה2012לאוגוסט  29ביום 

-התקשרות החברה עם בעל עניין בה, שאינה "עסקה חריגה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט

זניחה, עסקה כושאינה מסווגת על ידי החברה כאירוע החייב דיווח בהתאם להוראות הדין, תיחשב  1999

שפורסמו העצמי של החברה לפי דוחותיה השנתיים המבוקרים  מההון 0.5% -בשיעור של פחות מ אאם הי

לפרטים נוספים  .נוהלהאת אופן יישום הוראות ועדת הביקורת  סוקרתלאחרונה לפני העסקה. מדי שנה 

לספטמבר  3של החברה מיום  דיווח מיידי ורא ,אמות המידה הרלבנטיות לעסקאות מסוג זהונוהל האודות 

 ( המובא על דרך ההפניה.2012-01-228975)אסמכתא   2012
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 םמבקר הפניגילוי בדבר  .6

 

דיווח החברה מיום  ויוסי אנוך כמבקר פנים של החברה )לפרטים נוספים רא מונה רו"ח, 2012במאי  7ביום  

 (. 2012-01-118392מספר אסמכתה  2012במאי  7

 

: רו"ח יוסי אנוך הינו שותף ובעלים של משרד רואה חשבון וקסלר, קודנצ'יק אנוך ושות' םהפני מבקר פרטי

שנה בביצוע ביקורת פנים לחברות ומתמחה  20בביקורת פנים. למשרד ניסיון של  ,בין השאר ,המתמחה

מעניק שירותי ביקורת פנים ובמגוון רחב של תחומי פעילות נוספים. המבקר הפנימי אינו עובד החברה 

 אימ בחודשבעבר.  החברהבהתאם לתכנית הרב שנתית שאימצה  ,בשלב זה ,נקבע וחיצוניים. היקף משרת

 במשותף עם המבקר הפנימי. 2018תכנית ביקורת חדשה לשנת  החברהועדת הביקורת של  אישרה 2018
 

 הינו יו"ר ועדת הביקורת של החברה.: הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הממונה על המבקר הפנימי
 

ובלתי אמצעי לכל מערכות המידע של  לאחופש פעולה מ יש: למבקר הפנימי גישה חופשית למבקר הפנימי

 לחוק הביקורת הפנימית. 9סעיף ב כאמורהחברה, לרבות גישה לנתונים כספיים של החברה 
 

 הדירקטוריון וועדותיו .7

 רקע בעלי חברים 7 מונהה דירקטוריוןהוהפעילות העסקית של הקבוצה נמצאות בפיקוח  האסטרטגיה

"ח רו. חיצוניים דירקטורים לושהש מהם ,תלויים בלתי דירקטורים 4 מתוכם ,שונים התמקצעות ותחומי

אינם משמשים כנושאי  )פעיל( יו"ר הדירקטוריון ומר אלכס לנדסברג, סגן יו"ר הדירקטוריון ,זינגר יצחק

 לאישור - המאזן ועדת, הביקורת ועדת: ועדותמשרה בהנהלת החברה. במסגרת הדירקטוריון פועלות שלוש 

 .התגמול וועדת הכספיים הדוחות

 

י דח"צ חדשים, ה"ה אליעזר כרמל ורלי שנהאסיפה הכללית של החברה,  בחרה, 2018באוגוסט,  2ביום 

שביט, אשר יחליפו בהדרגה את ה"ה, שלמה מעוז ונורית שניט. מר שלמה מעוז סיים את תפקידו כדח"צ 

 .2018בדצמבר,  31סיים את תפקידה ביום ת, גברת נורית שניט 2018באוגוסט  15ביום 

 

 הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד .8

 

לאור  .מאזןעדת הותשמש גם כו -דירקטוריון כי ועדת הביקורת ההחליט  2011בנובמבר  23ביום  .א

 .2010-תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע

 

 יהודה, יו"ר הועדה, שביט רליה"ה:  החברה של הביקורת ועדת חברי בריםח המאזן ועדתוב .ב

 ,2018 אוגוסטב 26ביום  (."צדח) שניט נוריתו "צ(דח) כרמל אליעזר, )דירקטור בלתי תלוי( נסרדישי

 לישיבה. 2018 אוגוסטב 21ביום  םלעיונ האשר נמסר בטיוטת הדוחות הכספיים מאזןה ועדת דנה

 גם כמו גם לישיבות הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים, מוזמנים ונוכחים ,זו

 .המבקרים של החברה החשבון רואיו הפנים מבקר

  



 

 15 

 )המשך( הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד .8

 

לאשר את הדוחות הכספיים לדירקטוריון  הוועדה המליצהדיון מקיף בסוגיות המהותיות  לאחר .ג

 .2018ביוני  30ליום 

 

 יובל, את מנכ"ל החברה, מר יצחק זינגר רו"חסמיך, את יו"ר הדירקטוריון, ההדירקטוריון  .ד

 , לחתום על הדוחות הכספיים של החברה.ברק לוינץ רו"ח, הכספים סמנכ"ללנדסברג ואת 
 

 

 

 

 

 

 ה.החברה על תרומתם להישגי ולמנהליהערכתו לעובדים ו תודתו ביע אתמהדירקטוריון 
 

 

 

 

 

 

 

 

 יצחק זינגר

 הדירקטוריון יו"ר

 לנדסברג יובל 

 מנהל כללי

 

 

 2018, באוגוסט 29תאריך: 



 

 
 

 
 
 

 
 מפעלי ברונוס בע"מ -סנו 

 
 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים

 המיוחסים לחברה
 
 

 2018, ביוני 30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד  
   
   

 18  ד'38תקנה דוח מיוחד לפי 
   
   

 19-20  לחברההמאוחדים המיוחסים  המאזניםנתונים כספיים מתוך 
   
   

 21  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה
   
   

 22-23  לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים 
   
   

 24  מידע נוסף 
   

 
 
 

  
 

- - - - - - - - - - - - - - - -
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ד' לתקנות ניירות ערך38החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה של רואה דוח מיוחד 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38המובא לפי תקנה הנפרד סקרנו את המידע הכספי הביניים 
שלושה שישה ושל  ותולתקופ 2018 ביוני 30החברה(, ליום  -הלן מפעלי ברונוס בע"מ )ל -של סנו  1970-התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  וחודשים שהסתיימ
 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ולתקופאחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד 

 
 

של חברות מוחזקות אשר הנכסים  המידע הכספי בינייםהביניים הנפרד מתוך לתקופת המידע הכספי את  סקרנולא 
 לש חלקהואשר  2018 ביוני 30ש"ח ליום  אלפי 35,769-כ שלהסתכמו לסך בניכוי ההתחייבויות המיוחסים להן, נטו 

שלושה שישה ושל  ותלתקופ ש"ח אלפי 1,841-וש"ח  אלפי 3,281-כ שללסך  הסתכםהחברה ברווחי החברות הנ"ל 
של אותן חברות נסקר על ידי  המידע הכספי לתקופת הביניים הנפרד. , בהתאמהבאותו תאריך וחודשים שהסתיימ

בגין אותן חברות  מידע הכספירואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת ל
 ון האחרים.חשבהמבוססת על דוחות הסקירה של רואי 

 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת לתקופות ביניים  נפרד ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי

. הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים מבירורים, 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

 לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. בהתאם
 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-ות תקופתיים ומיידיים(, התש"לניירות ערך )דוח
 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2018, באוגוסט 29
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
 

 המיוחסים לחברה
 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2018, ביוני 30ליום 

 .1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ד'38
 
 
 
 

 



 מפעלי ברונוס בע"מ -סנו 
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 המיוחסים לחברה יםהמאוחדהמאזנים נתונים כספיים מתוך 

 
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 271,501  330,830  273,177  מזומניםמזומנים ושווי 
 1,595  3,190  2,220  חייבים ויתרות חובה

 6,258  -  -  הלוואות שניתנו
 59,256  67,060  73,632  מלאי

 30,901  64,850  93,355  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות
       
  442,384  465,930  369,511 
       

       שוטפים לאנכסים 
       

 2,853  2,717  2,706  בשווי הוגןהשקעה בנכסים פיננסיים 
 -  6,113  -  הלוואות שניתנו

 *( 385,545  *( 290,486  501,954   נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו
 273,777  176,441  299,590  רכוש קבוע

 431  577  361  נכסים בלתי מוחשיים
 2,683  2,683  2,683  מוניטין

 2,970  2,493  3,096  מסים נדחים
       
  810,390  677,314  828,099 
       
  1,252,774  1,143,244  1,197,610 
       
       
       
 
 
 סווג מחדש. *(
 
 

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



 מפעלי ברונוס בע"מ -סנו 
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 המיוחסים לחברה יםהמאוחדהמאזנים נתונים כספיים מתוך 

 
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 96,711  104,272  103,012  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 17,341  12,948  11,380  זכאים ויתרות זכות

 49,172  28,848  30,762  שוטפות עם חברות מוחזקות חו"זיתרות 
       
  145,154  146,068  163,224 
       

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 5,978  5,642  6,184  , נטוהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
       
       

       המיוחס לבעלי מניות החברה הון
       

 69,924  69,924   69,924   הון מניות ופרמיה על מניות
 (18,339)  (18,339)  (18,339)  מניות אוצר
 981,804  946,328  1,061,002  יתרת רווח

 (2,783)  (2,783)  (8,426)   קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 806  702  -  קרן בגין נכסים פיננסים

קרן בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות 
 (3,004)  (4,298)  (2,725)  חוץ

       
 1,028,408  991,534  1,101,436  סה"כ הון

       
  1,252,774  1,143,244  1,197,610 
       
       
       
       

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

       2018, באוגוסט 29
 ברק לוינץ  לנדסברג יובל  יצחק זינגר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
 יו"ר הדירקטוריון

 
 מנהל כללי 

  
 כספים סמנכ"ל
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 המיוחסים לחברהעל הרווח הכולל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

  
 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 630,921  146,672  148,425  325,368  341,704  מכירותהכנסות מ
 (480,854)  (114,530)  (111,262)  (249,636)  (261,464)   עלות המכירות

           
 150,067  32,142  37,163  75,732  80,240  רווח גולמי

           
 (33,953)  (7,852)  (7,216)  (16,720)  (16,498)  הוצאות מכירה ושיווק

 (21,612)  (4,912)  (5,897)  (9,780)  (11,605)  הוצאות הנהלה וכלליות
 148  32  -   32  -  , נטורווח הון

 7,199  1,399  22,23  2,793  4,437  הכנסות אחרות, נטו
           
  (23,666)  (23,675)  (10,881)  (11,333)  (48,218) 
           

 101,849  20,809  26,282  52,057  56,574  תפעולירווח 
           

 602  159  365  314  1,064  הכנסות מימון
 (1,842)  (188)  (149)  (1,456)  (260)  הוצאות מימון

 76,302  18,584  15,386  37,946  34,356  חברות מוחזקות, נטו ברווחי החברהחלק 
           

 176,911  39,364  41,884  88,861  91,734  רווח לפני מסים על ההכנסה
           

 (24,693)  (4,957)  (6,181)  (12,595)  (13,342)  מסים על ההכנסה 
           

 152,218  34,407  35,703  76,266  78,392  רווח נקי המיוחס לחברה
           

רווח כולל אחר המיוחס לחברה )לאחר 
           השפעת המס(:

           
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח 

           או הפסד:
 להטבה תוכניות בגין מחדש ממדידה הפסד

 (1,135)  -  -   -  -   מוגדרת
           

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

 (588)  (174)  -   (692)  -   בגין נכסים פיננסיים הפסד
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

 948  875  (629)  (346)  279   פעילות חוץ
           

 151,443  35,108  35,074  75,228  78,671   סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

           
 

 ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים 
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 המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 
 

  
 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
           

 152,218  34,407  35,703  76,266  78,392  רווח נקי המיוחס לחברה
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
           מפעילות שוטפת של החברה:

           
           רווח והפסד של החברה:התאמות לסעיפי 

           
 (205)  (46)  (20)  230  (318)  מימון, נטו (הכנסותהוצאות )

 בלתי נכסים והפחתת קבוע רכוש בגיןפחת 
 12,274  3,034  3,334  6,083  6,750  מוחשיים

 (148)  (32)  -  (32)  -  רווח הון ממימוש רכוש קבוע, נטו
 (302,76)  (18,584)  (8615,3)  (37,946)   (5634,3)   נטו, מוחזקות חברות ברווחי החברה חלק

 -  -  14  -  103  פיננסים נכסים ערך ירידת
 24,693  4,957  6,181  12,595  13,342  ההכנסה על מסים
)ירידה( בהתחייבויות בגין הטבות  עלייה

 (326)  (323)  113  (290)  206    לעובדים, נטו
           
  (14,273)   (19,360)  (5,764)  (10,994)  (014,40) 

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של 
           :החברה

           
 62,305  38,104  176,559  9,454  (75,504)  ויתרות חובה )עלייה( בחייבים ירידה
 595  4,777  (7,959)  (7,209)  (14,376)      )עלייה( במלאי  ירידה

בהתחייבות לספקים ולנותני  (ירידהעלייה )
 (558)  (21,635)  (30,756)  7,003   6,301  רותיםיש

 3,920  (2,053)  (10,672)  (473)  (5,961)  בזכאים ויתרות זכות  (ירידהעלייה )
           
  (89,540)  8,775  127,172  19,193  66,262 

 השנהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
       :עבור בחברה

 
   

           
 234  66  39  128  82  שהתקבלה ריבית
 (21,951)  (5,042)  (14,492)  (12,520)   (19,304)  ששולמו מסים

 5,325  4,525  500  4,525  80,500  שהתקבל דיבידנד
           
      61,278   (7,867)  (13,953)  (451)  (16,392) 
           

שוטפת של  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 162,074  42,155  143,158  57,814  35,857   החברה

           
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 
 

  
 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           
           

           של החברה השקעהפעילות מתזרימי מזומנים 
           

 (17,753)  (54)  -  (108)  -  מתן הלוואות
 -  -  -  -  (1,924)  תומוחזק ותהשקעות בחבר

 (157,894)  (53,060)  (012,2)  (54,513)  (32,493)  רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשייםרכישת 
 148  32  -  32  -  רכוש קבועתמורה ממימוש 

           
השקעה של  מזומנים נטו ששימשו לפעילות

 (175,499)  (53,082)  (2,120)  (54,589)  (34,417)   החברה
           

           של החברה פעילות מימוןמ תזרימי מזומנים
           

 (129,024)  (86,016)   -  (86,016)   -  דיבידנד ששולם
           

 ששימשו לפעילות מימון שלמזומנים נטו 
 (129,024)  (86,016)   -  (86,016)   -  החברה

           
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי 

 (29)  (20)  (19)  (358)  236  מזומנים
           

 (142,478)  (96,963)  141,019  (83,149)  1,676  ושווי מזומנים עלייה )ירידה( במזומנים
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 413,979  427,793  132,158  413,979  271,501  התקופה

           
 271,501  330,830  273,177  330,830  177273,  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

           
           
           
           
           
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 כללי .1
 

שלושה חודשים שישה ושל  ותולתקופ 2018, ביוני 30ליום  מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת
-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים ומיידים(, התש"ל38בהתאם להוראות תקנה  באותו תאריך, ושהסתיימ

 של החברה על הדוחות הכספיים השנתייםהנפרד . יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי 1970
 אליהם. האשר נלוו מידע הנוסףולשנה שהסתיימה באותו תאריך ול 2017בדצמבר,  31ליום 

 
 

 מדיניות החשבונאיתעיקרי ה .2
 

עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע הכספי  ,זה נפרד כספי מידע בעריכת יושמה אשר ,החשבונאית המדיניות
 ג' לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.2-וב' 2 בבאורים, למעט האמור 2017בדצמבר,  31הנפרד ליום 

 

הכנסות מחוזים  - 15המדיניות החשבונאית החדשה בקשר ליישום לראשונה של תקן דיווח כספי מספר  לגבי
לדוחות הכספיים ביניים  2ד'2-ו 1ד'2מכשירים פיננסיים ראה באורים  - 9עם לקוחות ותקן דיווח כספי מספר 

 המאוחדים.

 

 
 מכשירים פיננסיים .3
 

 מאוחדים. ביניים לדוחות כספיים 4באור  ראה 
 
 
 תלויות תביעות . 4

 
 לדוחות כספיים ביניים מאוחדים. 5באור  ראה

 
 
 

- - - - - - - - - - - - 
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 מפעלי ברונוס בע"מ -סנו 

 
 

 מאוחדים ביניים דוחות כספיים
 
 

 2018, ביוני 30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 



 

  

 
 

 
 
 
 

 ברונוס בע"ממפעלי  -סנו 
 

 2018 ,ביוני 30ליום  מאוחדים ביניים דוחות כספיים
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד  
   
   

 3-4  מאזנים מאוחדים
   
   

 5  על הרווח הכולל דוחות מאוחדים
   
   

 6-8  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
   
   

 9-11  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
   
   

 12-25  מאוחדיםביניים  באורים לדוחות הכספיים
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - -
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 מפעלי ברונוס בע"מ -דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של סנו 
 
 

 מבוא
 

, הכולל את המאזן הקבוצה( -)להלן  וחברות בנות מפעלי ברונוס בע"מ -סנו סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון  2018 ביוני 30התמציתי המאוחד ליום 
באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותותזרימי המזומנים לתקופ

"דיווח כספי  - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  האלת ביניים ולעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ
לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך אלה ת ביניים ולתקופלתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי 

 אלהת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ. 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 על סקירתנו.בהתבסס 

 
-כשל חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים  ביניים תולתקופ התמציתי הכספי המידעאת  סקרנולא 
ההכנסות  מכלל 8%-וכ 7%-כמהוות והכנסותיהן הכלולות באיחוד  2018 ביוני 30 ליוםמכלל הנכסים המאוחדים  5%

 תולתקופ התמציתי הכספי המידע .ך, בהתאמהבאותו תארי ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותהמאוחדות לתקופ
הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא  שלהם הסקירה שדוחות אחרים חשבון רואי ידי על נסקר חברות אותן של הביניים

 חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. מתייחסת למידע הכספי בגין אותן
 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ת סקירתנו בהתאם לתקן סקירה ערכנו א
מורכבת מבירורים, ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

סקירה . סקירה אנליטיים ואחריםהלי ובעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נ
הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 
אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

 קורת.בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של בי
 
 

 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 

 .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

ירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסק
ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי 

 .1970-פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018, באוגוסט 29
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 מאוחדים מאזנים

 
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
       

 331,849  375,984  298,052  מזומנים ושווי מזומנים
 360,651  400,639  393,448  לקוחות

 15,579  19,764  21,635  חייבים ויתרות חובה
 157,342  173,524  191,392  מלאי

       
  904,527  969,911  865,421 
       

       שוטפים לאנכסים 
       

 2,853  2,717  2,706  בשווי הוגןהשקעה בנכסים פיננסיים 
 30,606  29,542  50,172  ת לפי שיטת השווי המאזניוהמטופל ותהשקעה בחבר

 357,766  258,122  388,322  רכוש קבוע
 6,925  8,434  5,649  נכסים בלתי מוחשיים

 57,555  57,555  57,555  מוניטין
 *( 7,811  *( 6,877  7,710  מסים נדחים

       
  512,114  363,247  463,516 
       
  1,416,641  1,333,158  1,328,937 

       
 
 
 סווג מחדש *(
 
 

 מאוחדים.ביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 מאוחדים מאזנים

 
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       שוטפותהתחייבויות 
       

 14,995  45,026  14,808  ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים
 215,010  228,010  225,737  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 46,792  43,268  45,443  זכאים ויתרות זכות
       
  285,988  316,304  276,797 
       

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 708  1,171  726  אשראי אחרים מנותניהלוואות 
 9,891  8,607  9,937  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 *( 8,857  *( 8,820  9,252  מסים נדחים
       
  19,915  18,598  19,456 
       

       המיוחס לבעלי מניות החברההון 
       

 69,924  69,924  69,924  מניותהון מניות ופרמיה על 
 (18,339)  (18,339)  (33981,)  מניות אוצר
 981,804  946,328  1,061,002  יתרת רווח

 (2,783)  (2,783)  (8,426)  קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 806  702  -  קרן בגין נכסים פיננסיים

מתרגום דוחות כספיים של פעילות קרן בגין התאמות הנובעות 
 (3,004)  (4,298)  (2,725)  חוץ

       
  1,101,436  991,534  1,028,408 
       

 4,276  6,722  9,302  שאינן מקנות שליטהזכויות 
       

 1,032,684  998,256  1,110,738  סה"כ הון
       
  1,416,641  1,333,158  1,328,937 

       
 
 
 סווג מחדש *(
 

 מאוחדים.ביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 

       2018, באוגוסט 29
 ברק לוינץ  לנדסברג יובל  יצחק זינגר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
 יו"ר הדירקטוריון

 
 מנהל כללי 

  
 כספים סמנכ"ל
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 הכוללעל הרווח  מאוחדיםדוחות 

 
 

  
 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
  מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי ש"ח

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
           

 1,448,797   344,522  335,838  746,550   743,875   מכירותהכנסות מ
 (892,099)  (214,890)  (202,688)  (467,807)  (457,858)   עלות המכירות

           
 556,698  129,632  133,150  278,743  286,017  רווח גולמי

           
 (277,857)  (67,020)  (70,655)  (139,631)  (148,900)  הוצאות מכירה ושיווק

 (62,828)  (15,576)  (16,738)  (31,244)  (32,736)  הוצאות הנהלה וכלליות
 88  28  24  (32)  24  רווח )הפסד( הון, נטו
 376  282  2,207   293  2,227   הכנסות אחרות, נטו

           
  (179,385)  (170,614)  (85,162)  (82,286)  (340,221) 

           
 216,477  47,346  47,988  108,129  106,632  תפעולירווח 

           
 2,045   755  1,062  1,487  2,764   הכנסות מימון
 (4,605)  (737)  (567)  (2,916)  (1,142)  הוצאות מימון

 שיטת לפי תוהמטופל ותחבר בהפסדיהקבוצה  חלק
 (12,794)  (2,529)  (2,165)  (5,024)  (5,440)  המאזני השווי

           
 201,123  44,835   46,318   101,676  102,814   רווח לפני מסים על ההכנסה

           
 (53,452)  (11,504)  (10,249)  (27,456)  (23,834)  מסים על ההכנסה 

           
 147,671  33,331  36,069  74,220  78,980   רווח נקי

           
           כולל אחר )לאחר השפעת המס(:רווח 

           
           סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:

 (1,153)  -  -  -  -  ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת הפסד
           

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

 (588)  (174)  -  (692)  -  פיננסיים נכסים בגין הפסד
 פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 1,321  873  (752)  (193)  (12)  חוץ
           

 147,251  34,030  35,317  73,335  78,968  "כ רווח כולל סה
           

           :ל מיוחס( הפסד) נקי רווח
 152,218    34,407   35,703  76,266   78,392  החברהשל  מניות בעלי

 (4,547)   (1,076)  366  (2,046)  588  שליטה מקנות שאינן זכויות
           

  78,980  74,220  36,069  33,331  147,671 
           :ל מיוחס כולל( הפסד) רווח"כ סה

 151,443   35,108   35,074  75,228   78,671  החברהשל  מניות בעלי
 (4,192)   (1,078)  243  (1,893)  297  זכויות שאינן מקנות שליטה

           
  78,968  73,335  35,317  34,030  147,251 

           
מניה המיוחס לבעלי המניות ל בסיסי ומדולל רווח נקי

 13.54   3.06   3.17   6.78    6.97   )בש"ח( של החברה
           

 11,241  11,241  11,241  11,241  11,241  )באלפים(  המניות לצורך החישוב הנ"ל מספר
           
           

 מאוחדים.ביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 

 
 

     החברה מניות לבעלי מיוחס  

  

 הון
 מניות
 ופרמיה

 על
  מניות

  מניות
 אוצר

 

 יתרת
  רווח

 בגין קרן
 נכסים

  פיננסים

 
 התאמות
 הנובעות
 מתרגום
 דוחות
 של כספיים
 חוץ פעילות

 בגין קרן 
 עסקאות

 בעלי עם
 זכויות
 שאינן
 מקנות
  "כסה  שליטה

 שאינן זכויות
 מקנות
  שליטה

 "כסה
 הון  

 בלתי מבוקר  
 "חש אלפי  
                   

 1,032,684  4,276  1,028,408  (2,783)  (3,004)  806  981,804  (18,339)  69,924  )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 
                   

השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ 
 1ליום  IFRS 9לראשונה של 

 -  ב'2באור ראה  - 2018בינואר 

 

- 

 

806  (806) 

 

- 

 

-  -  -  - 
 78,980  588  78,392  -  -  -  78,392  -  -  נקי רווח

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 -  חוץ פעילות של כספיים

 
- 

 
-  - 

 
279 

 
-  279  (291)  (12) 

                   
 78,968  297  78,671    279  (806)  79,198  -  -  כולל( הפסד) רווח"כ סה
                   

 מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
 -  שליטה

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
-  -  (475)  (475) 

הנפקת הון לבעלי זכויות שאינן 
 -  מקנות שליטה

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
-  -  484  484 

 זכויות לבעלי שניתנה הלוואהפרעון 
 -  שליטה מקנות שאינן

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
-  -  6,257  6,257 

רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן 
 -  מקנות שליטה

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
(5,643)  (5,643)  (1,537)  (7,180) 

                   
 1,110,738  9,302  1,101,436  (8,426)  (2,725)  -  1,061,002  (18,339)  69,924  2018, ביוני 30יתרה ליום 

                   
 

 
     החברה מניות לבעלי מיוחס  

  

 הון
 מניות
 ופרמיה

 על
  מניות

  מניות
 אוצר

 

 יתרת
  רווח

 בגין קרן
 נכסים

 פיננסים
 זמינים
 למכירה

 התאמות 
 הנובעות
 מתרגום
 דוחות
 של כספיים
 חוץ פעילות

 
 בגין קרן

 עם עסקאות
 זכויות בעלי
 מקנות שאינן

  "כסה  שליטה

 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 "כסה
 הון  

 בלתי מבוקר  
 "חש אלפי  

 1,003,594  8,608  994,986  (2,783)  (3,952)  1,394  948,742  (18,339)  69,924  )מבוקר( 2017בינואר,  1יתרה ליום 
                   

 74,220  (2,046)  76,266  -  -  -  76,266  -  -  )הפסד( נקי רווח
בגין נכסים פיננסיים זמינים  הפסד

 -  למכירה
 
- 

 
-  (692) 

 
- 

 
-  (692)  -  (692) 

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 -  חוץ פעילות של כספיים

 
- 

 
-  - 

 
(346) 

 
-  (346)  153  (193) 

                   
 73,335  (1,893)  75,228  -  (346)  (692)  76,266  -  -  כולל( הפסד) רווח"כ סה
                   

 מקנות שאינן זכויות בעלידיבידנד ל
 -  שליטה

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
-  -  (475)  (475) 

הלוואה שניתנה לבעלי זכויות שאינן 
 -  מקנות שליטה

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
-  -  (90)  (90) 

 572  572  -  -  -  -  -  -  -  יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת
 (78,680)  -  (78,680)  -  -  -  ( *(78,680)  -  -  דיבידנדים לבעלי מניות החברה

                   
 998,256  6,722  991,534  (2,783)  (4,298)  702  946,328  (18,339)  69,924  2017, ביוני 30יתרה ליום 

 
 
 אלפי ש"ח עבור דיבידנדים לחברה מאוחדת. 7,336בניכוי סך של  (*
 

 
 .ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 

 
 

     החברה מניות לבעלי מיוחס  

  

 הון
 מניות
 ופרמיה

 על
  מניות

  מניות
 אוצר

 

 יתרת
  רווח

 התאמות 
 הנובעות
 מתרגום
 דוחות
 של כספיים
 חוץ פעילות

 בגין קרן 
 עם עסקאות

 זכויות בעלי
 שאינן
 מקנות
  "כסה  שליטה

 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 "כסה
 הון  

 מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  
                  

 1,075,421  9,059  1,066,362  (8,426)  (2,096)   1,025,299  (18,339)  69,924   2018באפריל,  1יתרה ליום 
                  

 36,069  366  35,703  -  -   35,703  -  -  נקי רווח
 דוחות מתרגום הנובעות תאמותה

 -  חוץ פעילות של כספיים
 
- 

 
-  

 
(629) 

 
-  (629)  (123)  (752) 

                  
 35,317  243  35,074  -  (629)   35,703  -  -  כולל( הפסד) רווח"כ סה
                  

 1,110,738  9,302  1,101,436  (8,426)  (2,725)   1,061,002  (18,339)  69,924  2018, ביוני 30יתרה ליום 

                  
 

 
     החברה מניות לבעלי מיוחס  

  

 הון
 מניות
 ופרמיה

 על
  מניות

  מניות
 אוצר

 

 יתרת
  רווח

 בגין קרן
 נכסים

 פיננסים
 זמינים
 למכירה

 התאמות 
 הנובעות
 מתרגום
 דוחות
 של כספיים
 חוץ פעילות

 
 בגין קרן

 עם עסקאות
 זכויות בעלי
 מקנות שאינן

  "כסה  שליטה

 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 "כסה
 הון  

 בלתי מבוקר  
 "חש אלפי  
                   

 1,042,388  7,282  1,035,106  (2,783)  (5,173)  876  990,601  (18,339)  69,924   2017באפריל,  1יתרה ליום 
                   

 33,331  (1,076)  34,407  -  -  -  34,407  -  -  )הפסד( נקי רווח
בגין נכסים פיננסיים זמינים  הפסד

 -  למכירה
 
- 

 
-  (174) 

 
- 

 
-  (174)  -  (174) 

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 -  חוץ פעילות של כספיים

 
- 

 
-  - 

 
875 

 
-  875  (2)  873 

                   
 34,030  (1,078)  35,108  -  875  (174)  34,407  -  -  כולל( הפסד) רווח"כ סה
                   

הלוואה שניתנה לבעלי זכויות 
 -  שאינן מקנות שליטה

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
-  -  (54)  (54) 

 572  572  -  -  -  -  -  -  -  יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת
 (78,680)  -  (78,680)  -  -  -  ( *(78,680)  -  -  דיבידנדים לבעלי מניות החברה

                   
 998,256  6,722  991,534  (2,783)  (4,298)  702  946,328  (18,339)  69,924  2017, ביוני 30יתרה ליום 

 
 
 אלפי ש"ח עבור דיבידנדים לחברה מאוחדת. 7,336בניכוי סך של  (*

 
 

  .ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 
 

     החברה מניות לבעלי מיוחס  

  

 הון
 מניות
 ופרמיה

 על
  מניות

  מניות
 אוצר

 

 יתרת
  רווח

 בגין קרן
 נכסים

 פיננסים

 
 התאמות
 הנובעות
 מתרגום
 דוחות
 של כספיים
 חוץ פעילות

 בגין קרן 
 עסקאות

 בעלי עם
 זכויות
 שאינן
 מקנות
  "כסה  שליטה

 שאינן זכויות
 מקנות
  שליטה

 "כסה
 הון  

 מבוקר  
 "חש אלפי  
                   

 1,003,594  8,608  994,986  (2,783)  (3,952)  1,394  948,742  (18,339)  69,924  2017בינואר,  1יתרה ליום 
                   

 147,671  (4,547)  152,218  -  -  -  152,218  -  -  )הפסד( נקי רווח
 תוכניות בגין מחדש ממדידה הפסד

 -  מוגדרת להטבה
 
- 

 
(1,135)  - 

 
- 

 
-  (1,135)  (18)  (1,153) 

 (588)  -  (588)  -  -  (588)  -  -  -  בגין נכסים פיננסיים רווח
 דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 -  חוץ פעילות של כספיים
 
- 

 
-  - 

 
948 

 
-  948  373  1,321 

                   
 147,251  (4,192)  151,443  -  948  (588)  151,083  -  -  כולל( הפסד) רווח"כ סה
                   

 מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
 -  שליטה

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
-  -  (475)  (475) 

 572  572  -  -  -  -  -  -  -  מאוחדת חברה של מאיחוד יציאה
 שאינן זכויות לבעלי שניתנה הלוואה

 -  שליטה מקנות
 
- 

 
-  - 

 
- 

 
-  -  (237)  (237) 

 (118,021)  -  (118,021)  -  -  -  ( *(118,021)  -  -  החברה מניות לבעלי דיבידנד
                   

 1,032,684  4,276  1,028,408  (2,783)  (3,004)  806  981,804  (18,339)  69,924  2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

                   
 
 
 

 .אלפי ש"ח דיבידנד שהוכרז לחברה מאוחדת 11,003בניכוי סך של  *(
 

 
 .ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  תזרימי המזומניםעל מאוחדים דוחות 

 
 

  
 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
           

 147,671  33,331  36,069  74,220  78,980  רווח נקי 
           

תזרימי מזומנים  להצגתהתאמות הדרושות 
           מפעילות שוטפת:

           
           :והפסד רווח לסעיפי התאמות

           
 561  (162)  (535)  1,314  (1,601)  נטו, אחרות מימון )הכנסות( הוצאות
 3,020  756  620  1,511  1,331  מוחשיים בלתי נכסים הפחתת

 22,358  5,613  6,161  11,010  12,324  קבוע רכושפחת 
 (88)  (28)  (24)  32  (24)  קבוע רכוש ממימוש)רווח(  הפסד
 53,452  11,504  10,249  27,456  23,834  ההכנסה על מסים
( בהתחייבויות בשל הטבות ירידה) עלייה

 (1,025)  (475)  21  (810)  46  נטו לעובדים,
 (230)  (230)  -  (230)  -  )א( בעבר שאוחדה חברה ממכירת רווח
 לפי המטופלת חברה בהפסדי הקבוצה חלק

 12,794  2,529  2,165  5,024  5,440  נטו, המאזני השווי שיטת
 -  -  14  -  103  פיננסים   נכסים ערך מירידת הפסד

 ארוך לזמן( הלוואות שחיקת) שערוך
 (12)  5  (12)  (47)  18  אחרים אשראי ומנותני בנקאיים מתאגידים

           
  41,471  45,260  18,659  19,512  90,830 

           והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי 
           

 (6,730)  50,456  64,062  (31,734)  (32,046)  בלקוחות (עלייהירידה )
 317  719  10,682  (2,580)  3,251  )עלייה( בחייבים ויתרות חובה ירידה

 (3,450)  10,464  (22,644)  (13,676)  (33,673)  במלאי  (עלייהירידה )
ת לספקים ולנותני יו)ירידה( בהתחייבו עלייה

 (3,056)  (45,487)  (45,300)  5,139  10,594  רותיםיש
 (703)  (16,332)  (12,679)  (4,598)  (1,436)  ירידה בזכאים ויתרות זכות 

           
  (53,310)  (47,449)  (5,879)  (180)  (13,622) 

 התקופה במהלך והתקבלו ששולמו מזומנים
           :עבור

           
 (248)  (174)  -  (186)  (237)  ששולמה ריבית
 263  73  50  142  99  שהתקבלה ריבית
 (56,209)  (14,035)  (22,570)  (29,920)  (34,698)  ששולמו מסים
 102  -  1,774  -  2,189  שהתקבלו מסים

           
  (32,647)  (29,964)  (20,746)  (14,136)  (56,092) 
           

 168,787  38,527  28,103  42,067  34,494  מפעילות שוטפת שנבעומזומנים נטו 
           

 מאוחדים.ביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
 
 

  
 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
           

יציאות מאיחוד והעברת פעילות של חברה 
 (3)   (3)  -  (3)  -  (אמאוחדת )
 (237)  (54)  -  (90)  -  מתן הלוואות

 (8,834)  -  (24,005)  -  (25,006)  ותכלול ותהשקעות בחבר
 (319)  -  -  -  -  החזר מענקי השקעה

 (172,922)  (56,146)  (10,303)  (60,206)  (42,217)  רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשייםרכישת 
 187  32  25  66  25  רכוש קבועתמורה ממימוש 

           
 (182,128)  (56,171)  (34,283)  (60,233)  (67,198)  השקעה ששימשו לפעילות מזומנים נטו

           
           פעילות מימוןמ תזרימי מזומנים

           
 (118,021)  (78,680)  -  (78,680)  -  לבעלי מניות החברה דיבידנד ששולם

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 (475)  -  -  (475)  (475)  שליטה

מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות רכישת 
 -  -  -  -  (923)  שליטה

מתאגידים  לזמן ארוך ותפרעון הלווא
 (374)  -  -  (374)  -  בנקאיים

( אשראי לזמן קצר מתאגידים פרעון) קבלה
 (5,994)  1,756  117  4,009  (60)  בנקאיים ואחרים, נטו

           
שימשו נבעו מפעילות )שש מזומנים נטו
 (124,864)  (76,924)  117  (75,520)  (1,458)  מימון (לפעילות

           
 ושווי מזומנים יתרות בגין שער הפרשי

 (91)  43  (40)  (475)  365  מזומנים
           

 (138,296)  (94,525)  (6,103)  (94,161)  (33,797)  ירידה במזומנים ושווי מזומנים
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 470,145  470,509  304,155  470,145  331,849  התקופה

           
 331,849  375,984  298,052  375,984  298,052  תקופההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

           
           
           
           
           
 
 

 .ביניים מאוחדים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים 
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 על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
 
 

   
 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

   2018  2017  2018  2017  2017 
  מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
            
            

           והעברת פעילות מאיחוד ותיציא )א(
            

 
 ותוהתחייבויות של החבר נכסים

       :מאיחוד היציאהת ליום והמאוחד
 

   
            

 
 ושווי מזומנים)למעט  חוזר הון

 (3,037)  (386)  -  (386)  -  (מזומנים
 2,651  -  -  -  -  קבוע רכוש 
 -  -  -  -  -  ומוניטין מוחשיים בלתי נכסים 
 (419)  (419)  -  (419)  -  שוטפות לא התחייבויות 

 
 שיטת לפי המטופלת בחברה השקעה
 -  -  -  -  -  המאזני השווי

 572  572  -  572  -  זכויות שאינן מקנות שליטה 
 230  230  -  230  -  ממכירת חברה מאוחדתרווח  
            
   -  (3)  -  (3)  (3) 
            
            

           במזומן שלא מהותיות פעילויות )ב(
            

 

 שאינן זכויותניתנה מש הלוואות המרת
של  בהון להשקעה שליטה מקנות

 -  -  484  חברה מוחזקת

 

-  - 

 

המרת הלוואות שניתנו לבעלי זכויות 
שאינן מקנות שליטה לתמורה עבור 

רכישת מניות של בעלי זכויות שאינן  
 -  -  5,643  מקנות שליטה

 

-  - 
            
   6,127  -  -  -  - 
            
 
 
 

 .ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 

  



 מפעלי ברונוס בע"מ -סנו 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

 

 12 

 כללי -: 1באור 
 

שלושה שישה ושל  ותולתקופ 2018 ,ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .א
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות  -באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה  2017בדצמבר,  31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(. -באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח: .ב
 

 מקנות שאינן זכויות, כימי סן בע"מ, עם מאוחדתבהסכם לרכישת מניות בחברת  התקשרות .1
 שליטה

 
שלישי  צדהתקשרה החברה בעסקה עם  ,לאחר שהתקבל אישור הדירקטוריון 2018 ינואר בחודש

מהון המניות  49.9% רכישתבע"מ )להלן: "כימי סן"(, ל סן כימי בחברת מניות בעלשאינו קשור, 
 24.5%המונפק של חברת סוליסט השקעות בע"מ )להלן: "סוליסט"(, חברת סוליסט מחזיקה 

 ההחזקות סך. סן כימי חברת של המונפק ניותמהון המ 12.23%ממניות חברת כימי סן, וכן רכישת 
חברת  .סן כימי תמהון המניות המונפק של חבר 24.46%-בכ מסתכמות בעקיפיןבמישרין ו הללו

 הרכישה"(. סן דלקמחזור בע"מ )להלן: " סן דלקממניות חברת  61.24%-כימי סן מחזיקה ב
, חברת כימיקלין בע"מ, פרעה את ההלוואות במקבילש"ח.  נימיליו 7.3-כהתבצעה בתמורה של 

 מיליוני ש"ח.  6.3-שקיבלה מחברת סנו בסך של כ
 

ביטוי בקרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן  וקבל הרכישה בגין החשבונאיות ההתאמות
 מקנות שליטה.

 
מהון המניות  63.3%-היו כ ,ן, במישרין ובעקיפיסן כימיחזקות החברה בחברת הטרום העסקה 

מהון המניות  86.8%-בכ ,ן, במישרין ובעקיפימחזיקהלאחר השלמת העסקה החברה  המונפק.
 .סן כימיהמונפק של חברת 

 
 אינה מהותית לעסקיה של החברה.ו החברה של העצמאיים מקורותיהמ מומנההעסקה 

 

 בהון להשקעה בעלים הלוואות המרת .2

 
"ח ש מיליון 1-כ של סך השקיעה החברה, לאחר שהתקבל אישור הדירקטוריון 2018 ינואר בחודש
 שהושקע מהערך 200% של להחזר זכאיות אלו בכורה מניות. סן כימי חברת של בכורה במניות

 "(.בכורה"מניות  -)להלן  הצבעה זכויות ללא והן
 

 עם מההסכם חלק הינה זו השקעה. מניות על לפרמיה בתמורה סן דלק בחברת הושקע זה סכום
 .פימי קרן

 
-כ של בסך, שניתנו בעלים ההלוואות כל המרת על החליטו סן כימי בחברת המניות בעלי, בנוסף

 . בכורה למניות"ח, ש מיליוני 23.5
 

 "ח.ש אלפי 24,016-בכ מסתכם בכורה במניות מההשקעות החברה של חלקה
 

 אינה מהותית לעסקיה של החברה.מומנה ממקורותיה העצמאיים של החברה והעסקה 
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 )המשך( כללי -: 1באור 
 

 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח .ב
 

 רכישת קרקעות באזור התעשייה מועצה אזורית עמק חפר .3
 

 -להלן ) קשורים לא ,שלישיים צדדים עם התקשרה החברה בהסכם 2017 בנובמבר, 1ביום 
באזור  ארבעה מגרשים המיועדים לתעשייה ולוגיסטיקה לרכישת"( העסקה" או" ההסכם"

 "(.הקרקע" -להלן ) התעשייה מועצה אזורית עמק חפר
 

למגרשים  סמוךב ומצויה 8388בגוש  12-ו 10 מחלקות חלקים המהוו דונם 46-כ של בשטח הקרקע
 בכוונת. רשות מקרקעי ישראלמסגרת מכרז החברה ב אותם רכשההמיועדים לתעשייה ומשרדים 

 החלה ע"התב פי על המותרים לשימושים בהתאם לוגיסטי פרויקט הקרקע על להקים, החברה
 . כדין מ"מע בתוספת, ח"ש מיליון 110.5 הינה בעסקה התמורה. הקרקעות על

 

הושלמה בחודש  העסקה"ח, ש מיליוני 85-כ של בסך הרכישה עבור מקדמה שולמה 2017 בשנת
 . התמורה יתרת ושולמה 2018ינואר 

 .העצמאיים של החברה ממקורותיה מומנה העסקה
 

              מוצרים ושיווק לייבוא סחר חברת של המניות מהון %25 לרכישת בהסכם התקשרות .4
 פעמיים-חד
 

של מהונה המונפק  25%התקשרה חברה בת של החברה בהסכם לרכישת  2018במרס,  18 ביום
חברה העוסקת בייבוא ושיווק של מוצרים חד פעמיים לשוק המוסדי והפרטי בישראל ובחו"ל 

מיליוני ש"ח  24"חברת הסחר"( מצדדים שאינם קשורים לחברה, וזאת בתמורה לסך של  -)להלן 
בתוצאות הכספיות של חברת  המותנהמיליוני ש"ח  6-בסך של עד כ נוסףלתשלום  וכן התחייבות

"העסקה"(. בנוסף, התקשרו הצדדים בהסכם בין בעלי המניות  -הסחר בשנים הקרובות )להלן 
 לחברה.  שליטה מקנהשאינו 

 
 .הושלמה והעסקה המתלים התנאים כל הושלמו 2018 מאי חודש במהלך

 
הערכת שווי סופית. תמורת הרכישה וכן השווי  בוצעהנכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם 

חודשים ממועד  12ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ניתנים להתאמה סופית עד 
 הרכישה.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים א.
 

דיווח כספי  34 חשבונאי בינלאומי תקןהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם ל
וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות  לתקופות ביניים,

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

המדיניות החשבונאית, אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים, עקבית לזו  
 עט האמור להלן:, למשיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים

 
 לקוחות עם מחוזים הכנסות ב. 

 
הכנסות  - 15יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר 1'ד2בבאור  כמפורט

 הקלות עם למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקן" - להלןמחוזים עם לקוחות )
  וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.

ראה  -בגין ההכרה בהכנסה  2017בדצמבר,  31ליום  עד שיושמה החשבונאית המדיניות בדבר
 .  לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים 2בביאור  כג' סעיף

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

 הכנסות ממכירת סחורות .1

 
או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה על רווח בהכנסות ממכירת סחורות מוכרות 

 הסחורות הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח.
 

ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את  הכנסות
תקופות הדיווח ל בהתאם מוכרות ההכנסותההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. 

שבהן סופקו השירותים. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו 
בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר 
 תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח. 

 
תן שירותי ניהול ואחזקה פועלת החברה כסוכן ועל כן מכירה בהכנסות בחלק מהחוזים למ

בגין חוזים אלה בגובה תמורה נטו המתקבלת מביצוע החוזה, לאחר ניכוי הסכומים 
 המגיעים לספק העיקרי.

 

 הכנסות מדמי שכירות .2
 

הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. עלייה קבועה 
מי השכירות לאורך תקופת החוזה, מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני בד

 .תקופת השכירות
 

 מכשירים פיננסים ג. 
 

 מכשירים - 9בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  2'ד2בבאור  כמפורט
מספרי השוואה התקן החדש יושם למפרע ללא הצגה מחדש של (, "התקן" - להלן) פיננסיים

בכל הפרש בין הערך בספרים הקודם כירה ההחברה . כמתאפשר על פי הוראות התקן החדש
 המדיניות להלן .לבין הערך בספרים במועד היישום לראשונה ביתרת הפתיחה של העודפים

 :פיננסיים מכשירים בדבר החדשה החשבונאית
 

 נכסים פיננסים
 

במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות נמדדים התקן  סים פיננסים בתחולתנכ
עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 

 נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 קיימים חשבונאות לתקני ותיקונים חדשים כספי דיווח תקני של אשונהלר יישום ד.
 

  לקוחות עם מחוזים הכנסות - IFRS 15לראשונה של  יישום .   1
 

 התקן)להלן: "מחוזים עם לקוחות  הכנסות - IFRS 15את  IASB-ה פרסם 2014 מאיבחודש 
תכניות נאמנות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18מחליף את ה"(, החדש

-העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15לקוחות, 
31SIC   עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות 

 
 עם מחוזים הנובעות הכנסות על שיחול שלבים חמישה בן מודל מציג החדש התקן

  :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 ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה  -   5 שלב
  לאורך זמן. מחויבות במועד מסוים לבין קיום מחויבות

 
התקן התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. החברה בחרה ליישם את הוראות 

מכירה בכל  החברהלמפרע עם הקלות מסוימות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. 
הפרש בין הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום לראשונה ביתרת 

 . ר של הון, כפי שמתאים(הפתיחה של העודפים )או רכיב אח
 

 השפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של החברה אינה מהותית.
 

 פיננסים מכשירים - IFRS 9לראשונה של  יישום .2
 

, פיננסים מכשירים - IFRS 9 את הנוסח המלא והסופי של IASB-פרסם ה 2014בחודש יולי 
"( החדש התקן" - )להלן IFRS 9 הכרה ומדידה. מכשירים פיננסים: - IAS 39המחליף את 

כל הנכסים הפיננסים על  בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסים והוא חל מתמקד
 . IAS 39 שבתחולת

לראשונה בדוחות כספיים אלה. התקן החדש יושם לראשונה מיושם החדש התקן 
ליתרת הרווח , ההשפעות המצטברות עד לתחילת השנה נזקפו 2018בתחילת שנת 

 .ללא הצגה מחדש של מספרי ההשוואה שנצברה
 

 השפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של החברה הינה כדלקמן:
 

 סיווג ומדידה
 

אלפי ש"ח אשר  2,853הינה  2017בדצמבר,  31שיתרתם ליום לחברה השקעות במניות 
השקעות אלו נזקף  ההוגן שלשינויים בשווי כאשר , כ"השקעות זמינות למכירה" סווגו

מדוד השקעות אלו, בשווי להחברה תחת הוראות התקן החדש, בחרה  .לרווח כולל אחר
בינואר  1יתרת קרן ההון בגין השקעות זמינות למכירה ליום  .הוגן דרך רווח או הפסד

ש"ח, סווגה ליתרת הרווח של החברה ללא השפעה על סך  אלפי 806-בסך של כ 2018
  ברה.ההון של הח
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  ה.
 

16 IFRS חכירות  
 

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

 .בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת
 

 להלן עיקר השפעות התקן החדש:
 

התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב  -
הכספי )פרט למקרים מסוימים( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם 

 .חכירות  IAS 17- ייםלתקן הק
שימוש. כמו כן, -חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות -

 החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
ביצוע או  ם עלמבוססי אשרתלויים במדד או בריבית  שאינםתשלומי חכירה משתנים  -

 .במועד היווצרותם מחכיריםמצד הו כהכנסה אמצד החוכרים יוכרו כהוצאה  שימוש
במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את  -

 השימוש.-ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות
ג קרי, סיוונותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, הטיפול החשבונאי מצד המחכיר  -

 כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.
 

, או לאחריו. 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
  אימוץ מוקדם אפשרי.

 

 הבאות: יישוםהת וגישאחת מהתקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור ב
 

התקופה המוקדמת במקרה זה, השפעת יישום התקן החדש לתחילת  -יישום למפרע מלא  .1
ביותר המוצגת תיזקף להון. כמו כן, החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים 

יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו,  כמספרי השוואה.
תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה 

 מש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר.בנקל שאז יש להשת
 

יתרת לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.  לפי גישה זו, -גישת יישום למפרע חלקי  .2
ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש הריבית התוספתי של 

השימוש, החברה -זכותהחוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס 
 יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם את אחת משתי החלופות הבאות:

 

 .מסוימות התאמות עם, שהוכרה ההתחייבות בגובה בנכס הכרה -
 .החדש התקן להוראות בהתאם נמדד ומעולם מאז כאילו בנכס הכרה -

 

יישום למפרע חלקי, אם  הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות
 קיים, ייזקף להון.

 

 מחדש הצגה תידרש לא, זו גישה לפי .חלקילמפרע  היישום גישתאת  יישםבכוונת החברה ל
 תוך תחושב, לראשונה החדש התקן יישום למועד ההתחייבות יתרת. ההשוואה מספרי של

. לראשונה החדש התקן יישום במועד הקיימת החוכר של התוספתי הריבית בשיעור שימוש
 אחת את ליישם, בנפרד חכירה כל לגבי, להחליט יכולה החברה, השימוש זכות נכס יתרת לגבי

 :הבאות החלופות משתי
 

 הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות. -
 הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש. -

 

יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, אם הפרש כלשהו הנוצר במועד 
 נוצר, ייזקף להון.

 

 השפעה להיות צפויה לא ליישומו, החדש התקן יישום השלכות בחינת לאחר, החברה להערכת
  .הכספיים הדוחות על מהותית
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 עונתיות -: 3אור ב
 

 בדרך כלל,  ,נגזרות ממנו, גבוהיםמחזור ההכנסות של הקבוצה והתוצאות העסקיות, אשר בדרך כלל 
בתקופת החגים ונמוכים לקראת סוף שנה קלנדרית מהמחזור הממוצע והתוצאות העסקיות על בסיס 

 שנתי.

 
 פיננסיים מכשירים - :4 באור

 
 הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג

 

 הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים
 

 3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  2018, ביוני 30

       
       

       :בשווי הוגן פיננסיים נכסים
       

 -  -  2,706  מניות
 

 3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  2017, יוניב 30

       
       

       :בשווי הוגן פיננסיים נכסים
       

 -  -  2,717  מניות
 

 3רמה   2רמה   1רמה   
 מבוקר  2017בדצמבר,  31
 אלפי ש"ח  

       
       :בשווי הוגן פיננסיים נכסים

       
 -  -  2,853  מניות

       
       
 

ובין  1, לא היו מעברים בין רמה 2018, ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום שישה במהלך התקופה של 
רכישות ושינויים  ,היו גריעות לא במהלך התקופה. 3או אל רמה  3וכן לא היו מעברים מרמה  2רמה 

 .3בגין נכסים פיננסים שסווגו לרמה  רווח והפסדבשווי שהוכרו ב
 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, לקוחות, חייבים ויתרות 
זכאים  ,נותני שירותיםחובה, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, התחייבויות לספקים ול

 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם. והלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים ויתרות זכות
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 תלויות תביעות  -: 5 באור
 

. למועד פרסום הדוחות הכספיים החברה שכנגד תביעות' ג15 בבאור פורטו השנתיים הכספיים בדוחות
 למעט, השנתי הכספי בדוח למפורט ביחס, מהותיים שינויים חלו לא, 2018, יוניב 30הביניים ליום 

 :להלן האמור
 

 ':ואח"מ בע לשיווק הדרומית החברה' נ יחזקאל דנית 16-12-10769"צ ת .א
 

, בדצמבר 6 ביום, 2016דצמבר  31ליום  החברה של השנתי בדוח גםבתביעה שפורטה  מדובר
המשפט המחוזי בתל אביב, בקשה "( לבית המבקשתהגישה גב' דנית יחזקאל )להלן: " 2016

 החברההחברה הדרומית לשיווק בע"מ )להלן: " -לאישור התובענה כייצוגית כנגד שלוש נתבעות 
 השקמה שיווק לוי ורמי"( טרופיקל"מ )להלן:"בע קוסמטיקה תעשיות דגיל טרופיקל"( הדרומית

 "(.המשיבות"( )להלן: "לוי רמי"מ )להלן: "בע( 2006)
 

 המגבונים מארז גבי על" במבצע 5" המילים ברישום כי המבקשת טענת עומדת התביעה במוקד
 והמשווק, הדרומית החברה עבור טרופיקל ידי על המיוצר"( המוצר"ליטופים" )להלן: " הלחים
 מכוח חקוקות חובות המשיבות מפרות( המוצר את המבקשת רכשה)שם  לוי רמי ידי על לצרכן

 ומטעות, מבצעים והצגת פרסום לאופן הנוגעות פיו על שהותקנו והתקנות הצרכן הגנת חוק
, הרגיל במחירו נמכר שהמוצר בעוד, אטרקטיבי מבצע במחיר מדובר כי לחשוב הצרכנים את

 "(.האישור בקשת)להלן: " ימים 35 על העולה, ארוכה תקופה משך קבוע הנותר
 

 .לאישור לבקשה המשיבות לתגובת תשובתה את המבקשת הגישה, 2017 בספטמבר 26 ביום
 

 בנובמבר 8 ביום המשפט לבית הצדדים הודיעו, 2017 באוקטובר 19 מיום להחלטה בהתאם
 להליך פנייתם לפני ביניהם להידבר ביקשו הצדדים. גישור הליך לפנות הסכמתם על 2017

 .הגישור
 

מוצרים בשווי הצדדים הגיעו להסכמות עקרוניות לפיהן החברה הדרומית לשיווק בע"מ תתרום 
 ש"ח.  אלפי 550ש"ח, ותצא במבצעי הנחה ללקוחותיה בהיקף של אלפי  250

 

חה לב"כ הועמד על סך של ושכר הטראלפי ש"ח  10מול למבקשת הועמד על סך של סכום הג
 בתוספת מע"מ. אלפי ש"ח 115

 

 .2018ביולי  3טיוטת הסכם הפשרה הועברה לעיונו של בית המשפט ביום 
 

 .2018בספטמבר  12קדם משפט במסגרתו ידון הסכם הפשרה קבוע ליום 
 

 סיכוייבאפשרות החברה ויועציה המשפטיים להעריך את  איןמקדמי זה של ההליך,  בשלב
 האישור.קשת ב
 

 "מבע ברונוס מפעלי סנו' נ' ואח בוים 17-07-51286"צ ת .ב
 

 משפט לבית)להלן: "המבקשים"(  כהן מיכל' והגב בוים יובל מר הגישו, 2017 ביולי 23 ביום
"מ בע ברונוס מפעלי סנו -נתבעות שתי כנגד כייצוגית התובענה לאישור בקשה, בלוד המחוזי

 : "המשיבות"(.להלן"מ )בע ושופרסל)להלן: "סנו"(, 
 

 סושי"סנו  מסוג נצמד ניילון גליל משווקת סנו כי המבקשים טענת עומדת התביעה במוקד
 מאורכו הגבוה, הנצמד הניילון גליל אורך מידת אריזתו גבי על מציגה שהיא תוך+", נצמד ניילון
 2.17-ב בממוצע חסרה היא בפועל, מטרים 30 אורכה כי גביה על שמוצג שאריזה כך, בפועל
 11.38 -ב בממוצע חסרה היא בפועל, מטרים 150 אורכה כי גביה על שמוצג ואריזה, מטרים
 וכן הצרכן הגנת חוק, המכר חוק מכוח חקוקות חובות סנו הפרה הנטען כפי ובכך, מטרים
 .הצרכן הגנת צו מהוראות הוראה

 

 עם. הייצוגית התובענה לאישור הבקשה של זה בשלב הנזק גובה את מעריכים אינם המבקשים
 להם להשיב או/ו להם נגרמו אשר הנזקים בגין הקבוצה לחברי פיצוי תובעים המבקשים, זאת
 הפרשי בצירוף וזאת, בפועל סופקה לא אשר המוצר כמות עבור מהם נגבה אשר התשלום את

 .וריבית הצמדה
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 )המשך( תלויות תביעות  -: 5 באור
 

 )המשך( "מבע ברונוס מפעלי סנו' נ' ואח בוים 17-07-51286"צ ת .ב
 

 נטו תעשיות פאלאס חברת את לצרף, בתיק 2 המשיבה, שופרסל ביקשה 2018 בינואר 1 ביום
 בקשתה. בתיק נוספת כמשיבה, שופרסל של מהמותג הנצמד הניילון יצרנית"מ, בע( 2014)

 .2018 בינואר 9 מיום"ש ביהמ החלטת אושרה
 

 8 ליום עד האישור לבקשת תגובתה תגיש פאלאס, החלטה של תוקף שקיבל דיוני הסכם פי על
 .2018 ביולי 8 ליום עד האישור לבקשת תגובותיהן להגיש ושופרסל סנו ועל, 2018 באפריל

 

וסנו הגישה את תגובתה  2018באפריל  8הגישה את תגובתה לבקשת האישור ביום  פאלאס
וטרם  2018באוגוסט  5. שופרסל הגישה בקשה למחיקתה מן התביעה ביום 2018ביולי  15ביום 

 התקבלה החלטה בבקשה זו.
 

 .2018 באוקטובר 10 ליום עד ושופרסל סנו לתגובות תשובתם את להגיש המבקשים על
 

 .2018 בנובמבר 11 ליום קבוע בתיק משפט קדם
 

 סיכוייבאפשרות החברה ויועציה המשפטיים להעריך את  איןמקדמי זה של ההליך,  בשלב
 קשת האישור.ב
 

 'ואח"מ בע פרמצבטיות תעשיות פישר מנחם 17-11-4108"צ ת .ג
 

הגיש יניב מנחם )להלן: "המבקש"( לביהמ"ש המחוזי בירושלים בקשה  2017 בנובמבר 2 ביום
לאישור תובענה ייצוגית )להלן: "בקשת האישור"( כנגד שתי נתבעות, פישר תעשיות 

 פרמצבטיות בע"מ וקוסמופארם בע"מ )להלן: "קוסמופארם"(.
 

"קרם נגד בקשת האישור עומדת טענת המבקש כי קוסמופארם משווקת את המוצר  במוקד

 -אשר הינו ממשפחת הפראבנים  Propylparabenבייבי כיף" המכיל בתוכו חומר מסוג  -גירויים
משפחת כימיקלים המשמשים כחומרים משמרים. לטענת המבקש, הפראבנים אסורים לשימוש 

 .2017 בינואר 1בתמרוקי החתלה לתינוקות ע"פ הוראות משרד הבריאות, וזאת, החל מתאריך 
 

בקש, השימוש של קוסמופארם בחומר האסור לאחר כניסתה לתוקף של הנחיית המ לטענת
 אי, הצרכן הגנת חוק של ויסודית בוטה הפרה מהווה( 2017 בינואר 1משרד הבריאות )ביום 

", "פקודת 1973 -"גתשל)תמרוקים(  ושירותים מצרכים על הפיקוח"צו  לפי חקוקה חובה קיום
, בנוסף". 2017 -"זהתשע)תמרוקים(,  הרוקחים"תקנות  וכן" 1981 -"אתשמ, חדש נוסח הרוקחים

 עוולת, הרשלנות עוולת, במשפט ולא עושר עשיית חוק לפי עילות של לקיומן טענות ישנן
 .חוזית התחייבות והפרת התרמית

 
"ח ביחס לתביעה כנגד ש מיליוני 3 של סך על בלבד האומדנה דרך על הועמד התביעה סכום

 קוסמופארם, בהיעדר נתונים בדבר היקף מכירות המוצר.
 

מגעים בין הצדדים, התגבשה הסכמה לאורה הוגשה בקשת הסתלקות משותפת. במסגרת  לאחר
"ח )מחיר לרשתות ש 9הסדר ההסתלקות, קוסמופארם תשווק את המוצר במחיר מופחת של 

"ח ש 2,000למבקש בסך הקמעונאיות(, וזאת במשך חצי שנה. עוד הוסכם על תשלום גמול 
 "ח בתוספת מע"מ כדין.ש 25,000ושכ"ט לבאי כוחו ע"ס 

 
בית המשפט ביקש מהצדדים מספר הבהרות להסדר הפשרה המתגבש על  2018במאי  3ביום 

 מנת שיבחן את אישורו. 
 

 הגישה קוסמופארם תצהיר התומך בבקשה לאישור הסדר הפשרה. 2018במאי  22ביום 
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 )המשך( תלויות תביעות  -: 5 באור
 

 )המשך( 'ואח"מ בע פרמצבטיות תעשיות פישר מנחם 17-11-4108"צ ת .ג
 

במסגרת התצהיר, קוסמופארם ציינה כי היא הסכימה, לפנים משורת הדין בלבד, מבלי להודות 
בטענות או עילות תביעה כלשהן כי לאור טרחת המבקש היא תישא בשכ"ט ובגמול כמצוין 
בבקשה וכי הסכמתה להסדר נובעת מרצונה לחסוך בהוצאות הצפויות מהמשך ניהול ההליך. 

י אין לה דרך לכפות על הרשתות הקמעונאיות את המחיר לצרכן, עוד הסבירה קוסמופארם כ
ואולם בכוונתה לבצע הוזלה משמעותית במחיר המוצר ולבקש מהם למכור את המוצר במחיר 

 ההסדר על מנת שתינתן ההטבה לצרכנים. 
 

קוסמופארם ציינה כי היא  תגיש בתוך חצי שנה או פרק זמן אחר שיקבע ע"י ביהמ"ש דו"ח 
 המעיד על מחירי המכירה בפועל לצרכנים בשוק המוסדי במהלך תקופת ההטבה. סטורנקס

 
 טרם ניתנה החלטה נוספת.

 
 סיכוייבאפשרות החברה ויועציה המשפטיים להעריך את  איןמקדמי זה של ההליך,  בשלב

 קשת האישור.ב
 

 בע"מ ואח'  קוסמטיקסנ' אמיליה  בארי 18-04-44006"צ ת .ד
 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בקשה לאישור תובענה ייצוגית  2018לאפריל  24 ביום
בע"מ וקוסמופארם בע"מ  קוסמטיקס)להלן: "בקשת האישור"( כנגד שתי נתבעות, אמיליה 

 "(.ת)להלן: "קוסמופארם"( )להלן יחד: "הנתבעו
 

" נושם און"רול  נטדיאודור משווקת הנתבעות כי המבקש טענת עומדת האישור בקשת במוקד
 מתחת, השחי בית באזור גוף לנזקי גרמו, המבקשת לטענת ואשר"קרליין"   המותג תחת לבנות
 .פגום במוצר שמדובר היות הכתף לאזור

 
למוצר ויש בכך הודעת בעל דין לפיה הכירו הנתבעות  ריקולהמבקשת, הנתבעות ביצעו  לטענת

 בכך שמדובר במוצר פגום ואין לעשות בו שימוש.
 

המבקשת, הנתבעות ביצעו הפרה של חובותיהן כיצרניות המוצר וכמשווקות המוצר  לטענת
-וישנן טענות לעוות הרשלנות, הפרת צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים( התשל"ג

 1981-, הפרת הסכם, הטעיה על פי חוק הגנת הצרכן התשמ"א1968-חוק ההמכר , הפרת1973
 ופגיעה באוטונומיה האישית. 

 
"ח ביחס לתביעה כנגד שמיליוני  9 של סך על בלבד האומדנה דרך על הועמד התביעה סכום

 קוסמופארם, בהיעדר נתונים בדבר היקף מכירות המוצר.
 

 .2018באוקטובר  21ישור עד ליום על קוסמופארם להגיש תגובה לבקשת הא
 

 סיכוייבאפשרות החברה ויועציה המשפטיים להעריך את  איןמקדמי זה של ההליך,  בשלב
 קשת האישור.ב
 

 בע"מ קוסמופארם)להלן: "המבקשת"( נ'  גולדהורן 18-05-10784"צ ת .ה
 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה לאישור תובענה ייצוגית )להלן:  2018למאי  8 ביום
 )להלן: "הנתבעת"(. קוסמופארם"בקשת האישור"( כנגד 
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 )המשך( תלויות תביעות  -: 5 באור
 

 )המשך( בע"מ קוסמופארם)להלן: "המבקשת"( נ'  גולדהורן 18-05-10784"צ ת .ה
 

 לנשים" מייקאפ" מוצר משווקת הנתבעת כי המבקשת טענת עומדת האישור בקשת במוקד
 להפיק שניתן מהכמות קטנה( 30ML) המוצהרת האריזה נפח כמות אשר" קרליין" המותג תחת
 (.24ML) בפועל ממנה

 
הפרה של חובותיה וכמשווקת המוצר וישנן טענות להפרת  תביצע תהמבקשת, הנתבע לטענת

, פגיעה באוטונומיה 1981-ת הצרכן התשמ"אהסכם, הטעיה וניצול מצוקה על פי חוק הגנ
]נוסח חדש[ והפרת הוראות חוק עשיית  הנזיקיןהאישית הפרת חובה חקוקה על פי פקודת 

 . 1979-עושר ולא במשפט התשל"ט
 

"ח ביחס לתביעה ש מיליוני 21.35-כ של סך על בלבד האומדנה דרך על הועמד התביעה סכום
 בדבר היקף מכירות המוצר.כנגד קוסמופארם, בהיעדר נתונים 

 
 .2018בספטמבר  20על קוסמופארם להגיש תגובה לבקשת האישור עד ליום 

 
 סיכוייבאפשרות החברה ויועציה המשפטיים להעריך את  איןמקדמי זה של ההליך,  בשלב

 קשת האישור.ב
 

 בע"מ )תביעה שנסתיימה(: ברונוסעיריית הוד השרון נ' סנו מפעלי  12-02-25049.א.ק ת .ו
 

, המתייחסת לתביעה 2014דצמבר  31ליום  החברה של השנתי בדוח גםבתביעה שפורטה  מדובר
 מקוצר דין בסדר תביעה תקווה בפתח המחוזי המשפט לבית 2012, לפברואר 14 ביוםשהוגשה 

 ומדרכות כבישים עבור סלילה היטל מתשלום נמנעה סנו, התביעה בכתב הנטען פי על. סנו כנגד
-ו 318 חלקות 6574 כגוש גם הידוע השרון בהוד 15 החרש ברחוב הנמצא לנכס בסמוך שנסללו

 .סנו בבעלות אשר, 300
 

, ניתן תוקף של פסק דין להסדר הגישור בין הצדדים לפיו סנו תשלם 2015באוקטובר  25 ביום
 .ש"חמיליון  1לעיריית הוד השרון לפנים משורת הדין 

 
 הפשרה שבין הצדדים. להסדר הפנים משרד אישור התקבל 2017בדצמבר,  11 ביום

 
 .הדין פסק הוראות"פ ע התשלום מלוא את לעירייה שילמהסנו  2018בינואר,  15 ביום

 

 (:שנסתיימה"מ )תביעה בע ברונוס מפעלי סנו' נ דהן 17-07-39989"צ ת .ז
 

בקשה  הגיש מר אלון דהן )להלן : "המבקש"( לבית המשפט המחוזי בירושלים, 2017ביולי  8ביום 
לאישור תובענה ייצוגית כנגד ארבע נתבעות: סנו מפעלי ברונוס בע"מ )להלן: "סנו"(, קומפלקס 
כימיקלים בע"מ/סנט מוריץ, ניר איסט בע"מ וש.מ.ר שיווק כימיקלים בע"מ )להלן ביחד: 

 "המשיבות"(.
 

ל מרוכז" במוקד התביעה עומדת טענת המבקש כי סנו משווקת מוצר ניקוי מסוג "פורטה פלוס ג'
( 2009) 1חלק  2302)להלן: "המוצר"( ללא פקק בטיחותי, ובכך הפרה את החובות הקיימות בת"י 

"חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תיווי וסימון", וכן חובות חקוקות מכוח חוק הגנת 
 הצרכן, חוק החוזים וחוק התקנים.

 

ים על ידי המשיבות )כמו גם טענות לטענת המבקש, הפרת החובות החקוקות והטעיית הצרכנ
לקיומן של עילות לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט ולפי עוולת הרשלנות(, מזכות את 

ממוני וכן בגין פגיעה -המבקשת ואת כל צרכני המוצר בפיצוי בגין נזקם הממוני והלא
 באוטונומיה.
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 )המשך( תלויות תביעות  -: 5 באור
 

 )המשך( (:שנסתיימה"מ )תביעה בע ברונוס מפעלי סנו' נ דהן 17-07-39989"צ ת .ז
 

מיליוני ש"ח, בחלקים שווים מארבע  28את הנזק הכולל לקבוצה העמיד המבקש על סך של 
 מיליוני ש"ח(. 7המשיבות )חלקה של החברה לפי חישוב זה מסתכם בסך של 

 

בתגובה ובחו"ד ולאור האמור  2018בינואר  29סנו הגישה את תגובתה לבקשת האישור ביום 
הגיש המבקש בקשה מוסכמת להסתלקות  2018במרס,  1המומחה אשר צורפה אליה, ביום 
 מבקשת האישור ללא צו להוצאות.

 

ניתן פסק דין המאשר את בקשת ההסתלקות מבקשת האישור כנגד סנו  2018במרס,  5ביום 
 ללא צו להוצאות.

 

 ' )תביעה שנסתיימה(:ואח"מ בע וסברונ מפעלי סנו' נ' ואח עידן -שר 17-11-6898"צ ת .ח

 
 תובענה לאישור בקשה בירושלים המחוזי"ש לביהמ המבקשים הגישו 2017, בנובמבר 29 ביום

 ישראלי תקן הוראות את מפרה סנו כי בטענה, השקמה שיווק לוי רמי וכנגד סנו כנגד כייצוגית
" מתכת ניקוי"קרם ו" פאוור"אוקסיג'ן  המוצרים בקבוקי את לצייד לחובתה באשר 2302/1
 .לילדים פתיחה קשת באריזה

 
 בקטגוריות נכללים אינם המוצרים כי סנו טענות ולאור, ודברים בדין באו שהצדדים לאחר

 צו ללא האישור מבקשת להסתלק המבקשים הסכימו, לילדים פתיחה קשת אריזה המחייבות
 .להוצאות

 
 שהגישו המוסכמת ההסתלקות בקשת את"ש ביהמ אישר, 2018 בפברואר 28 מיום דינו בפסק

 .להוצאות צו ללא נמחקה והתביעה, הצדדים
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 מגזרי פעילות -: 6באור 
 

 כללי א. 
 

למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי יחידות עסקיות בהתבסס על המוצרים והשירותים של 
 היחידות העסקיות ולה ארבעה מגזרי פעילות כדלקמן:

   
עיקר הפעילות ייצור, שיווק, מכירה והפצת מוצרי ניקוי  - הביתמוצרי ניקוי ואחזקת   .1

 ואחזקת הבית.
   
עיקר הפעילות הינה ייצור, שיווק מכירה והפצת נייר  - מוצרי נייר   .2

 וחיתולים.
   
 טואלטיקה מוצרי   .3

  וקוסמטיקה
וקוסמטיקה עיקר הפעילות ייצור ושיווק מוצרי טואלטיקה  -

 אישית. לטיפוח והיגיינה
   
מוצרים שונים אשר אינם נכללים במגזרים האחרים  - אחרים  .4

והמשלימים למגזרים אלו. כמו כן שיווק ומכירה של חומרי 
 גלם בעיקר בתחום הכימיקלים.

 

 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

 

מוצרי ניקוי  
ואחזקת 

  בית
 מוצרי
  נייר

מוצרי 
טואלטיקה 
 סה"כ  אחרים  וקוסמטיקה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

חודשים  שהישלתקופה של 
 30שהסתיימה ביום 

 2018, ביוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 743,875  80,120  174,706  134,393  354,656  חיצונייםמכירות ל
           

 106,632  12,963  23,811  5,589  64,269  רווח מגזרי

           
 1,622          מימון, נטו הכנסות

 בהפסדיהקבוצה  חלק
 לפי תוהמטופל ותחבר

 נטו, המאזני השווי שיטת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5,440) 
           

 102,814          רווח לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 6באור 
 

 )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

 

מוצרי ניקוי  
ואחזקת 

  בית
 מוצרי
  נייר

מוצרי 
טואלטיקה 
 סה"כ  אחרים  וקוסמטיקה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

שה חודשים ילתקופה של ש
 30שהסתיימה ביום 

 2017, ביוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 746,550  107,202  184,229  127,425  327,694  חיצונייםמכירות ל

           
 108,129  8,932  28,908  10,011  60,278  רווח מגזרי

           
 (1,429)          הוצאות מימון, נטו

           
חלק הקבוצה בהפסדי חברה 

המטופלת לפי שיטת 
 השווי המאזני, נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5,024) 
           

 101,676          רווח לפני מסים על ההכנסה
           

 
 

 

מוצרי ניקוי  
ואחזקת 

  בית
 מוצרי
  נייר

מוצרי 
טואלטיקה 
 סה"כ  אחרים  וקוסמטיקה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום 

 2018, ביוני 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 335,838  36,485  78,830  60,590  159,933  חיצונייםמכירות ל
           

 47,988  5,048  11,928  2,129  28,883  רווח מגזרי

           
 495          מימון, נטו הכנסות

 בהפסדיהקבוצה  חלק
 לפי תוהמטופל ותחבר

 נטו, המאזני השווי שיטת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2,165) 
           

 46,318          רווח לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 6באור 
 

 )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

 

 

מוצרי ניקוי  
ואחזקת 

  בית
 מוצרי
  נייר

מוצרי 
טואלטיקה 
 סה"כ  אחרים  וקוסמטיקה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

שה לולתקופה של ש
חודשים שהסתיימה ביום 

 2017, ביוני 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 344,522  48,098  85,931  58,006  152,487  חיצונייםמכירות ל
           

 47,346  4,206  15,537  3,988  23,615  מגזרירווח 

           
 18          מימון, נטוכנסות ה

חלק הקבוצה בהפסדי חברה 
המטופלת לפי שיטת 

 השווי המאזני, נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2,529) 
           

 44,835          רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

  

מוצרי 
ניקוי 

ואחזקת 
  הבית 

מוצרי 
  נייר

מוצרי 
טואלטיקה 
 כ"סה  אחרים  וקוסמטיקה

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
2017           

           
 1,448,797  183,870  363,415  249,741  651,771  מכירות לחיצוניים

           
 216,477  20,788  62,748  18,914  114,027  רווח מגזרי

           
 (2,560)          מימון, נטו הוצאות

חלק החברה בהפסדי חברה 
המטופלת לפי שיטת השווי 

 (12,794)          המאזני, נטו
 (53,452)          מסים על ההכנסה

           
 147,671          רווח נקי 

           
 

 
 
 

- - - - - - - - - - 
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 א(:ג)38 תקנה לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח

 

, אחראית לקביעתה והתקיימותה (התאגיד - )להלן בע"מ סנו מפעלי ברונוסההנהלה בפיקוח הדירקטוריון של 
 בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.של 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 .יובל לנדסברג, מנכ"ל .1
 .כספים סמנכ"לם הכספים, ברק לוינץ, . נושא המשרה הבכירה ביותר בתחו2
 סמנכ"ל סחר ומכירות, לירן ניסימי. .3
 סמנכ"ל תפעול, יוסי זימנבודה.. 4
 מידע, מייק פרימן.סמנכ"ל מערכות . 5
 ארליך. נהל, אהודמשאבי אנוש ומ סמנכ"ל. 6
 יועץ משפטי, עמיר הורוביץ.סמנכ"ל ו. 7

 סמנכ"לית פיתוח מוצרים, דלית ברנד לוין. .8
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל 

בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את  ביותר נושא המשרה הבכירוהכללי 
בהתייחס למהימנות הדיווח סביר התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק ביטחון 

הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא 
 תכונת הקבועים בדין.מכם ומדווח במועד ובוהוראות הדין נאסף, מעובד, מסמפרסם על פי 

 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 
בתחום הכספים או למי  נושא המשרה הבכיר ביותרנצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ול

ע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת שמבצ
 הגילוי.

 

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 
 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 

 רבעוניבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח ה רבעוניבדוח ה

נמצאה בדבר הבקרה הפנימית(,  רבעוני האחרוןהדוח ה -, )להלן 2018, מרסב 31לתקופה שנסתיימה ביום 
 הבקרה הפנימית כאפקטיבית.

 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 
 .בדבר הבקרה הפנימית שנתי האחרוןשנמצאה בדוח הכפי האפקטיביות של הבקרה הפנימית, 

 

בדבר הבקרה  האחרוןהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי למועד הדוח, בהתבסס על 

, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא הפנימית
 אפקטיבית.

 2018, אוגוסטב 29תאריך: 
                                                      ______________________           _________________________ 

 סמנכ"ל כספים, ברק לוינץ       לנדסברג, מנכ"ליובל 
  



 (:1ג)ד()38ה תקנ לפי כללי מנהל צהרתה

 

 , מצהיר כי:יובל לנדסברגאני, 

 -)להלן  2018של שנת  שנילרבעון ה, (התאגיד)להלן:  בע"מ סנו מפעלי ברונוסשל  רבעוני( בחנתי את הדוח ה1)
 הדוחות(;

 מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה כל מצג לא נכון של עובדה( לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים 2)
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 3)
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  (א)
הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, 

הדיווח הכספי והכנת הדוחות לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 
  -הוראות הדין; וכןלהכספיים בהתאם 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או  (ב)
 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 :ם אחרים בתאגידאני, לבד או יחד ע( 5) 
 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים  (א)

כהגדרתן בתקנות ניירות ערך  להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו
בתאגיד ובחברות  רים, מובא לידיעתי על ידי אח2010 - התש"ע)עריכת דוחות כספיים שנתיים(, 

 -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן
ים דקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיוע (ב)

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 
 מקובלים;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 

האחרון לבין  שנתיהלא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  (ג)
מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה 

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.
 

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

 

_________________ 
 יובל לנדסברג, מנכ"ל                                                                                     2018, אוגוסטב 29

  



 :(2ג)ד()38תקנה  לפי הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

 

 , מצהיר כי:ברק לוינץאני, 
סנו של  הביניים לתקופת בדוחות הכלול האחר הכספי המידע ואת ביניים הכספיים הדוחותבחנתי את ( 1)

" או "הדוחות לתקופת הדוחות" -)להלן  2018של שנת  השנילרבעון  (תאגיד)להלן: ה בע"מ מפעלי ברונוס
 ;(הביניים"

אינם כוללים לתקופת הביניים הכלול בדוחות  רוהמידע הכספי האחביניים ( לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים 2)
מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו  כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם

 בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
משקפים לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הוביניים ( לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים 3)

הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד  באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב
 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

של דירקטוריון התאגיד,  ולוועדת הביקורתר של התאגיד, לדירקטוריון ( גיליתי לרואה החשבון המבק4)
 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית   (א)
הכספי האחר ולמידע ביניים על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לתקופת הביניים הכלול בדוחות
לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת 

  -הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

הותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מ (ב)
 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 ( אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:5)

 

המיועדים , יפיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת   (א)
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 

ות בר, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובח2010 - "ע)עריכת דוחות כספיים שנתיים(, התש
 -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות: וכן

, המיועדים יקביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוח קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי (ב)
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

האחרון לבין  שנתיהלא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  (ג)
 המתייחס לדוחות כספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת ביניים,  ועד דוח זה,מ

את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה , להערכתי אשר יש בו כדי לשנות

 .של התאגידהפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 

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

 סמנכ"ל כספיםלוינץ, ברק                                                                                 2018, אוגוסטב 29
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