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   2019 ,באוגוסט 28                                                                                                                             

 

 2019 יוניב 30 ביום הסתיימנש חודשיםהשלושה שישה ו ה שללתקופדוח הדירקטוריון 

 

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

 וסתיימהשחודשים שלושה שישה ושל ות לתקופהמתייחסים  ("הקבוצה" :)להלן החברה וחברות מאוחדות שלה

ניירות ערך )דו"חות  נדרש בתקנותכ ,("שניהרבעון ה"-ו" הראשונה המחצית" )להלן: 2019 ביוני 30 ביום

  .1970-ל(, התש"תקופתיים ומיידיים

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

 העצמי ותזרימי המזומנים שלו

 

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

בידי המעיין מצוי  כאשר ,2019 יוניעד  . הדוח סוקר את השינויים העיקריים בפעילות הקבוצה בחודשים ינואר2019

-2019 אסמכתא)מס'  2019 מרסב 13ביום  פורסם רשא ,2018בדצמבר  31המלא של החברה ליום  שנתיהגם הדוח 

 .המדווחת בתקופהשחלו במצב ענייני הקבוצה מהותיים הסקירה מתייחסת לאירועים ושינויים  .(01-020751

 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד .1

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

, בישראל תמתבצעהעיקרית של הקבוצה  פעילותה. (Non Food Productsשאינם מוצרי מזון )

 החברה על ידי בישראל ,במלואהכמעט  ,מתבצעת קבוצהפעילות הייצור של מוצרי הכאשר גם 

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

(, ופנדה מפעלי בע"מ (1995שניר תעשיות נייר ) בבעלותק מהונה המונפ 90.5%)תעשיות נייר בע"מ 

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

החברה הדרומית  הבת:מוצרי החברה בישראל מתבצעת באמצעות מערך ההפצה של חברות 

 . לשווקים המוסדיים בע"מוסנו פרופשיונל לשווקים הקמעונאים לשיווק בע"מ 

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

דוח זה, היקף פעילות היצוא והמכירות בחו"ל של  תקופת"מ. נכון לבע אינטרנשיונלהבת סנו 

 סך המכירות הכולל.מ 9%-כבשיעור של  ינוה הקבוצה
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 )המשך( תיאור עסקי התאגידנתונים עיקריים מתוך  .1
 

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

 

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

 הבית.

 נייר. מוצרי ייצור, שיווק, מכירה והפצת :מוצרי ניירתחום  .2

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

 לטיפוח והיגיינה אישית.וקוסמטיקה 

 בתחומי הפעילות האחרים. 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.
 

 התייקרותה המשך את, מבטאות 2019החברה במחצית הראשונה של שנת  תוצאות .1

, אלו אתגרים עם להתמודד דיכ ושחיקה במחירי המכירה. והייצור התפעול בעלויות

 את להגדילהגדילה את אמצעי המכירה וכן את תקציבי הפרסום וזאת במטרה  החברה

 .הנוכחית במחצית שארע כפי המכירות היקף

 

מכירות ל בהשוואה 7%-מכירות הקבוצה בכ גדלו 2019שנת  של במחצית הראשונה .2

בהיקף קיימת עלייה  ,אלפי ש"ח 794,841של  המקבילה אשתקד והסתכמו לסך בתקופה

 כל מגזרי הפעילות.של המכירות 

 

אלפי ש"ח לעומת  73,696של  בסךהסתכם  2019של שנת  הראשונהבמחצית הרווח הנקי  .3

 6.7%-ברווח בשיעור של כ ירידה משקף, אשתקד המקבילה בתקופה"ח שאלפי  78,980

הפרשה  רישוםעלייה בהוצאות אחרות בעקבות ממעלייה בהוצאות הפרסום ובעיקר  וזאת

 .המכירות במחזור גידול קיים ,מנגד בגין שומות מכס. ממשלתיים למוסדות

 

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

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

  המדיניות כפי שפורסמו.

 

5. B.S.E Baltics SIA  (בלטיקסנו  -)להלן 

, החברה החלה את 60%סנו בלטיק, חברה מאוחדת שמוחזקת על ידי החברה בשיעור של 

מוצרי החברה בלטביה. במהלך שנת ועוסקת בהפצה ומכירה של  2008פעילותה בשנת 

את הפעילות לצד שלישי שאינו קשור לחברה.  2019בינואר  1-הוחלט להעביר החל מ 2018

 בנוסף, התקבלה החלטת בעלי מניות של חברת סנו בלטיק להביא לסגירתה.

 סכומי העסקה אינם מהותיים לחברה.
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 )המשך( נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד .1

 
 "מבע סן כימי חברתבהון מניות  השקעה .6

 4-לאחר שהתקבל אישור הדירקטוריון, החברה השקיעה סך כולל של כ 2019 מרסבחודש 

 4,000,000הקצאה של  כנגד וזאת (סן כימי -כימי סן בע"מ )להלן  תש"ח בחבר מיליוני

 ש"ח ע.נ. של כימי סן. 1בנות  בכורה מניות

 

 בהן למחזיקים יקנו הבכורה מניות, 2019, במרס 30להחלטת החברה מיום  בהתאם

 לבעלי אוסן  לכימיבעת קבלת כל תקבול שיהיה  סן בכימי המניות בעלי יתר פני על עדיפות

 מכל אחר תקבול מכל והן דיבידנד מקבלת הן, אחר סוג מכל מניות ממכירת הן המניות

 ייהנו אשר עד לחול תמשיך העדיפות. מניות הנפקת בעת לרבות בעתיד שהוא וסוג מין

 .הבכורה מניות ייפדו ואז ההשקעה מסכום 200% של מתמורה הבכורה מניות מחזיקי

 

 .בכורה מניות אלפי 28,016-כב מחזיקה החברהההקצאה  לאחר

 

, כלולה בחברה"ח ש אלפי 4,447 השקיעה סן כימי חברת 2019 שנת של הראשון ברבעון

 והשוטפת ההשקעה פעילויות מימון המשך לצורך בוצעו ההשקעות"מ. בע מחזור סן דלק

 "מ.בע מחזור סן דלק בחברת

 

 עבור לשלם הוצאות סן כימי חברת רשמה 2019 שנת של הראשונה המחצית במהלך

 נכללו אלו הוצאות"ח. ש מיליוני 3.6-כ של בסך בגין שומות מכס ממשלתיים מוסדות

 .אחרות הוצאות בסעיף

 

לדוחות כספיים ביניים  א'7 באור ראו הדיווח תאריך לאחר אירוע אודות נוספים לפרטים

 מאוחדים.

  
 

 תלויות תביעות .ד
 

לדוחות כספיים ג'  7-ו 5ים באור ורא - הקבוצה כנגד שהוגשו תביעותה בדבר ועדכונים לפירוט

 ביניים מאוחדים.

 

 אירועים לאחר תאריך הדיווח .ה
 

 לדוחות כספיים ביניים מאוחדים. 7 באור ראו - אירועים לאחר תאריך הדיווח אודות לפירוט 
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 :כספיים נתונים .2
 

 31אלפי ש"ח ליום  942,834אלפי ש"ח, לעומת  1,012,329-ב מוהסתכ 2019 יוניב 30ליום נכסים שוטפים 

 יהיכתוצאה מעל חמיליוני ש" 33.8-בסך של כ לקוחותה ביתרת מגידול נובע העלייה עיקר. 2018 דצמברב

 הגדילל החברה מהחלטת כתוצאה מיליוני ש"ח 32.6-ביתרות המלאי בסך של כ ועלייה הפעילות בהיקף

 .הקבוצה של הפעילות בהיקףומעלייה  ייצורב חוסריםמניעת  ,אטרקטיבייםמחירי קניה  עקבמלאים 

 מתשלומי כתוצאה בעיקר"ח ש מיליוני 6.7-כ של בסך חובה ויתרותבנוסף, קיימת עלייה ביתרות חייבים 

 1.6-כבסך של  המזומנים ושווי מזומנים ביתרת ירידה חלה ,מנגד .ברווחיות וירידה הכנסה למס מקדמות

 .ש"ח מיליוני
 

אלפי ש"ח  532,040אלפי ש"ח, לעומת  561,385-ב מוהסתכ 2019 יוניב 30ליום שוטפים שאינם נכסים 

(, שבעקבותיו נרשמו IFRS 16עיקר הגידול נובע מיישום תקן חשבונאות חדש ) .2018 דצמברב 31ליום 

 מיליוני ש"ח. 33.5-נכסי זכות שימוש בסך של כ
 

 2,391אלפי ש"ח לעומת  2,929הסתכמו בסך  2019 יוניב 30ליום  בשווי הוגןנכסים פיננסיים בהשקעות 

נסחרות ה"מ בע אחזקות.גאון ב מניות בשווי העליימ נובע הגידול. 2018בדצמבר  31 ליוםאלפי ש"ח 

 בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 

אלפי ש"ח לעומת  51,404 בסך והסתכמ 2019 יוניב 30ליום  לפי שיטת השווי המאזני תוהמטופלהשקעות 

מיליוני ש"ח  4.4-נובעת בעיקר מהשקעה בסך של כ העלייה .2018 בדצמבר 31ליום אלפי ש"ח  49,842

 מיליוני ש"ח. 2.9-כ של בתקופהנטו  ,םפסדיבה הקבוצה חלקבקיזוז 
 

 31 ליוםאלפי ש"ח  408,563אלפי ש"ח, לעומת  404,283-הסתכם ב 2019 יוניב 30ליום  נטוהרכוש הקבוע, 

 .וציוד במכונותבעיקר  השקעות בניכוי, פחת שוטףמ בעיקרה  תנובע הירידה. 2018בדצמבר 
 

אלפי ש"ח, בעקבות יישום תקן חשבונאות חדש  33,464-הסתכמו בכ 2019, יוניב 30 ליום שימוש זכות נכסי

(IFRS16).  ליוני ש"ח, ימ 40.1-החברה רשמה נכס מול התחייבות בסך של כ 2019בינואר,  1החל מיום

 .שוטפתההפחתה המנובעת בתקופה הירידה 
 

 31ליום אלפי ש"ח  4,411אלפי ש"ח לעומת  3,248-במו סתכה 2019 יוניב 30ליום  הנכסים הבלתי מוחשיים

 נובעת מהפחתה שוטפת. הירידה .2018בדצמבר 
 

 ליוםאלפי ש"ח  305,206אלפי ש"ח, לעומת  313,429-הסתכמו ב 2019 יוניב 30ליום  שוטפותתחייבויות ה

הוסיף חלויות  אשר ( לראשונהIFRS16מיישום התקן החשבונאי ) תנובע העלייה עיקר. 2018בדצמבר  31

 הזכאים ביתרות קיים גידול ,ש"ח. בנוסף מיליוני 13.6-שוטפות של התחייבות בגין חכירה בסך של כ

 ממשלתיים מוסדות מול בעיקר מעלייה ביתרות זכות הנובעמיליוני ש"ח  7.6-בסך של כ זכות ויתרות

 . בעקבות עיתוי העסקאות
 

 ליוםאלפי ש"ח  24,192אלפי ש"ח לעומת  45,385-בהסתכמו  2019 יוניב 30ליום  שוטפותלא תחייבויות ה

שבעקבותיו  2019( לראשונה בשנת IFRS16עיקר העלייה נובע מיישום תקן חשבונאי ) .2018בדצמבר  31

 מיליוני ש"ח.  20.2 -בסך של כ שוטפותנרשמו התחייבויות בגין חכירות לא 
 

אלפי ש"ח  1,214,900-הסתכם ב 2019 יוניב 30ליום  )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( חברהה שלהון ה

 מחציתב כוללה רווחהמ ,בעיקר ,נובע הגידול. 2018בדצמבר  31 ליוםאלפי ש"ח  1,145,476לעומת 

ש"ח. אלפי 899,69 בסך 2019של שנת  הראשונה
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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 
 וקוסמטיקה

 

 אחרים
 

 נייר סה"כ

 

 בלתי מבוקר 

 

 אלפי ש"ח 

  :הכנסות לפי תחומי פעילות

         

 

 

לתקופה של שישה חודשים          
 שהסתיימה ביום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 794,841  84,897  178,187  150,615  381,142  2019, ביוני 30 

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

לתקופה של שלושה חודשים            
 שהסתיימה ביום

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 371,596  40,583  84,248  71,030  175,735  2019, ביוני 30
 335,838  36,485  78,830  60,590  159,933  2018, ביוני 30

           
 
אלפי ש"ח  743,875אלפי ש"ח לעומת  794,841-הסתכמו המכירות ב 2019של שנת  מחצית הראשונהב

 . 6.9%-של כ בשיעור גידול המראיםבתקופה המקבילה אשתקד, 

אלפי ש"ח בתקופה  335,838אלפי ש"ח לעומת  371,596-ב המכירות הסתכמו 2019 שנת של השני ברבעון

 . 10.6%-בשיעור של כ גידולהמקבילה אשתקד, המהווים 

 

 .הפעילות ימגזר כל של המכירות במחזור עלייה קיימת

 

 59,878"ח, לעומת שאלפי  70,505-כבהסתכמו  2019של שנת מחצית הראשונה בליצוא בחו"ל ו המכירות

, עיקר העלייה נובעת מגידול 17.7%-של כ בשיעור עלייה שמהווים, "ח בתקופה המקבילה אשתקדשאלפי 

 בפעילות של חברה בת ברומניה.
 

 הרווח הגולמי

 
 286,017מהמכירות לעומת  37.6%-כ האלפי ש"ח המהוו 298,721-הסתכם ב הדוח בתקופתהרווח הגולמי 

 .מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד 38.4%-כ האלפי ש"ח המהוו

 

מהמכירות  37.3%-אלפי ש"ח המהווה כ 138,533-ב הסתכם 2019 שנת של השני ברבעון הגולמי הרווח

 מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד.  39.6%-אלפי ש"ח המהווה כ 133,150לעומת 

 

הירידה בשיעור הרווחיות נובעת  ,מנגד .הפעילות בהיקף מעלייה בעיקר נובעת הגולמי ברווח העלייה

  .ושחיקה במחירי המכירה מהתייקרות תשומות הייצור והשכר
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 הוצאות מכירה ושיווק
 

מהמכירות,  20.5%-לפי ש"ח המהווים כא 163,091-בסתכמו ה בתקופת הדוחוהשיווק המכירה הוצאות 

  .מהמכירות 20.0%-המהווים כאלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  148,900לעומת 

 

 21.3%-כאלפי ש"ח המהוות  79,323-בסתכמו ה 2019 שנת של השני ברבעון והשיווקהוצאות המכירה 

 מהמכירות. 21.0%-כ המהווים אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 70,655, לעומת מהמכירות

 

 וההפצה השכר בנוסף, קיים גידול בהוצאות ,הפרסום בהוצאות מגידול נובע בהוצאות העלייה עיקר

 .כתוצאה מעלייה בהיקף הפעילות

 
 הוצאות הנהלה וכלליות

 
אלפי ש"ח בתקופה  32,736, לעומת ש"ח אלפי 32,590-הסתכמו ב בתקופת הדוח הוצאות הנהלה וכלליות

 .הוצאות הנהלה וכלליותלא חל שינוי מהותי ב המקבילה אשתקד.

 

אלפי  16,738אלפי ש"ח, לעומת  15,388-הסתכמו ב 2019הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השני של שנת 

 .מסופקים חובות בהוצאות קיטוןמ נובע הדיירה עיקר ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 
 אחרות, נטו )הוצאות( הכנסות

 
הכנסות אחרות  לעומת"ח ש אלפי 3,573-בכ הסתכמו 2019של שנת  הראשונה במחצית נטו אחרות הוצאות

  .אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש אלפי 2,227-בסך של כ

 

 ךסהכנסות אחרות ב לעומתאלפי ש"ח  1,198-הסתכמו בכ 2019 שנת של השני ברבעון נטו אחרות הוצאות

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 2,207-כ של

 

 בגין שומות מכס ממשלתיים מוסדותלהוצאות לשלם  רישוםמ בעיקר נובעת אחרות הוצאותב העלייה

עומת הכנסות שנרשמו בתקופות המקבילות אשתקד בעקבות קבלת כספים ל .בחברת כימי סן בע"מ

 .בע"מ בחברת כימי סן ממוסדות ממשלתיים 
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  תפעולירווח 

 

מוצרי  
ניקוי 

ואחזקת 
 בית

 

 מוצרי

 

מוצרי 
טואלטיקה 
 וקוסמטיקה

 
 אחרים

 
 נייר סה"כ

 

 בלתי מבוקר 

 

 אלפי ש"ח 

 רווח תפעולי            
  

 

 

 

 

 

 

 

 

לתקופה של שישה חודשים            
 שהסתיימה ביום

 99,665  11,486  18,114  6,972  63,093  2019ביוני,  30           

 106,632  12,963  23,811  5,589  64,269  2018ביוני,  30 

           
לתקופה של שלושה חודשים 

           שהסתיימה ביום

 42,636  4,946  9,361  3,008  25,321  2019ביוני,  30 
 47,988  5,048  11,928  2,129  28,883  2018ביוני,  30 

            

"ח ש אלפי 106,632"ח, לעומת שאלפי  99,665-הסתכם ב 2019של שנת  במחצית הראשונה התפעוליהרווח 

 . 6.5%-בשיעור של כ בירידה מדובר ,אשתקד המקבילה בתקופה
 

אלפי ש"ח  47,988"ח, לעומת שאלפי  42,636-הסתכם ב 2019השני של שנת  ברבעון התפעוליהרווח 

 בהוצאות מגידול נבע קיטוןה עיקר. 11.2%-כ של בשיעור קיטון המהווים, אשתקדבתקופה המקבילה 

 .ושיווק מכירה
 

 קיימת ,גידול במחזור המכירותכתוצאה מבעיקר בו קיימת עליה קטנה ברווחיות  למעט מגזר מוצרי הנייר

 מעלייה בהוצאות הפרסום, השכר וההפצה.הירידות נובעות בעיקר  .בכל מגזרי הפעילות ברווחיות היריד

 3.6-רישום הוצאות אחרות בסך של כ עקב עיקרב ברווחיות ירידהבמגזר מוצרים אחרים קיימת  ,בנוסף

נטרול  .מיליוני ש"ח 2.2-ובתקופה המקבילה אשתקד רישום של הכנסות אחרות בסך של כ "חש יליונימ

  שיפור ברווחיות מראהוהכנסות אחרות בתקופה המקבילה אשתקד  בתקופה הנוכחית הוצאות אחרות

 .המכירות מחזורבכתוצאה מעלייה 

 

 

 , נטוהוצאות מימוןהכנסות ו
 

, מימון הכנסותאלפי ש"ח לעומת  420-כב מוהסתכ 2019 שנת של במחצית הראשונה נטו, ,המימון הכנסות

  .אשתקד המקבילה בתקופה"ח שאלפי  1,622-בסך של כנטו, 

נטו  ,אלפי ש"ח לעומת הכנסות מימון 1,007-הסתכמו בכ 2019המימון, נטו ברבעון השני של שנת  הכנסות

 .אשתקד המקבילה בתקופהאלפי ש"ח  495בסך של 
 

 .שער מהפרשי נבע, נטו, המימון בהכנסות הדיירה עיקר
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 המאזניהקבוצה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי  חלק
 אלפי ש"ח 2,885-ב מסתכם 2019 שנת של במחצית הראשונה כלולות חברות בהפסדי הקבוצה של חלקה

 .אשתקד המקבילה בתקופה"ח שאלפי  5,440לעומת 
 

אלפי ש"ח לעומת  1,470-ב מסתכם 2019 שנת של ברבעון השני כלולות חברות בהפסדי הקבוצה של חלקה

 .אשתקד המקבילה בתקופה"ח שאלפי  2,165-כ של בסךהפסדים 
 

 במחציתווינפאק(  -)להלן בע"מ  סחר ווינפאק חברת מפעילות רווח מהכללת נובעת בהפסדים הירידה עיקר

 ת ווינפאקורכיש מאחר ווינפאק תוצאות נכללו לא אשתקד המקבילה בתקופה, 2019 שנת של הראשונה

 .סן דלק קבוצת של בהפסדים ירידה קיימת, בנוסף. 2018 שנת של הראשונה המחצית בסוף בוצעה
  

 מיסים על ההכנסה
 23,834-אלפי ש"ח לעומת סך של כ 23,504-בכ מוהסתכ 2019 שנת של במחצית הראשונה הוצאות המיסים

 . אשתקד המקבילה בתקופה"ח שאלפי 
 

אלפי  10,249-אלפי ש"ח לעומת סך של כ 10,057-בכ מוהסתכ 2019השני של שנת  ברבעון הוצאות המיסים

 . אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש
 

 בהוצאות המיסים. מהותיים שינויים חלו לא
 

 רווח נקי
"ח שאלפי  78,980אלפי ש"ח לעומת  73,696-בהסתכם  2019 שנת של הראשונה במחציתהרווח הנקי 

 . 6.7%-ברווח בשיעור של כ ירידה המשקף. אשתקדבתקופה המקבילה 
 

"ח בתקופה שאלפי  36,069אלפי ש"ח לעומת  32,116-בהסתכם  2019 שנת של השני ברבעוןהרווח הנקי 

 .11.0%-כ של בשיעור קיטון, המהווה אשתקדהמקבילה 
 

 ,המימון תהכנסוב ירידהו, עלייה בהוצאות אחרות פרסוםבהוצאות  מעלייה נובע ברווח הנקי הירידה עיקר

 .כלולות מחברות בהפסדים וירידה הפעילות בהיקף עלייה ,בקיזוז נטו,

 

 נזילות ומקורות המימון .4

 פעילות שוטפת
אלפי ש"ח,  23,691-שוטפת הסתכמו ב מפעילות ונבעש נטומזומנים ה, 2019 שנת של במחצית הראשונה

 . אשתקדש"ח בתקופה המקבילה  אלפי 34,494 שלשנבעו מפעילות שוטפת בסך  מזומניםלעומת 

 .החוזר בהון גידולמ נבע הירידה עיקר
 

 פעילות השקעה
"ח, ש אלפי 17,877-הסתכמו ב השקעהלפעילות  ששימשו נטומזומנים ה, 2019 שנת של במחצית הראשונה

 . אשתקדש"ח בתקופה המקבילה  אלפי 67,198 של סך לעומת

 .הכלול הבחבר הוהשקע קבוע רכוש לרכישת בעיקר שימשו ההשקעה בפעילות המזומניםבתקופה הנוכחית 
 

 פעילות מימון
"ח, ש אלפי 6,820-הסתכמו ב מימוןלפעילות  ששימשו נטומזומנים ה, 2019 שנת של במחצית הראשונה

 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  אלפי 1,458 של סך לעומת

מתחילת  IFRS16התחייבויות בגין חכירות לאחר יישום לראשונה של תקן  רעונותיפמ נבע הגידול עיקר

  .2019שנת 
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ב: חלק 

 

 : שם האחראי .א

 

 וראלתקנות הדיווח א' 26על פי תקנה  ,לוינץרו"ח לפרטים נוספים אודות . כספים סמנכ"לברק לוינץ, 

 .(2019-01-020751 אסמכתא)מס'  2019במרס  13החברה מיום  ידיווח

 

 החברה חשופה אליהם השוק סיכוני תיאור .ב

 

 : בתקופת הדוחסיכוני שוק על פעילות החברה 

על מצבה הכספי, תוצאות פעילותה, נזילותה אין השפעה מהותית משבר הפיננסי בעולם ובגוש היורו ל

  ואיתנותה הפיננסית של הקבוצה ו/או על מדיניות הקבוצה.

 

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

נובע  המפורטת בפסקה ד להלן. השינויהחשיפה מתוארת בטבלה  .בעיקר דולר ארה"ב ויורוהחליפין, 

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

 

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

 יתרות אלו חשופים לשינויים ברמת הריבית במשק.. המזומנים מושקעים ברובם בפיקדונות שקלים

 

 בניהול סיכוני שוק חברהמדיניות ה  .ג

 
יה לתקנות ניירות ערך ילתוספת השנ( 2ג)2החברה לא קבעה מגבלות כמותיות לגבי חשיפות, כאמור בסעיף 

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

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

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

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

. מחירי המכירה של מוצריה התאמתומתמודדת עם חלקם באמצעות  אלהבאופן שוטף אחר סיכונים 

על ידי האחראי לניהול הסיכונים.  , כפי שתוארה בחלק זהבודק את קיום מדיניות ההנהלה פניםהמבקר 

סיכוני ללחברה לא היו רווחים או הפסדים מהותיים מסיכוני השוק בתקופה המדווחת. להערכת החברה, 

ה שימוש במכשירים קידמידת החשיפה הנוכחית אינה מצ .מהותית על תוצאות החברה השפעה ןהשוק אי

בשער החליפין של מטבע חוץ  תנודותשל החברה לת יטבעמנגזרים לצורך הגנה על סיכוני השוק. החשיפה ה

 מוצגת בטבלאות בסיסי ההצמדה. לתקופה המקבילה אשתקד,בהשוואה  ,2019ביוני  30 ליום

 

 , באלפי ש"ח:2019ביוני  30הטבלאות הבאות מרכזות את תוצאות מבחני הרגישות נכון ליום 

 

 

 )סיכון בסיס( שער הדולר -גורם הסיכון 

 
 

 סוג המכשיר
עלייה של  

10% 
עלייה של  

5% 
  

 שווי הוגן
ירידה  

 5%של 
ירידה של  

10% 

 (1,303)  (652)  13,029  652  1,303  מזומנים ושווי מזומנים

 (215)  (107)  2,147  107  215  לקוחות וחייבים

 1,364  682  (13,640)  (682)  (1,364)  ספקים וזכאים

 (154)  (77)  1,536  77  154  סה"כ
 

 )סיכון בסיס( האירו שער -סיכון גורם ה

 
 

 סוג המכשיר
עלייה  

 10%של 
עלייה של  

5% 
  

 שווי הוגן
ירידה  

 5%של 
ירידה של  

10% 

 (1,569)  (784)  15,688  784  1,569  מזומנים ושווי מזומנים

 (69)  (35)  691  35  69  לקוחות וחייבים

 2,004  1,002  (20,038)  (1,002)  (2,004)  ספקים וזכאים

 68  34  (685)  (34)  (68) מנותני אשראי אחרים הלוואות

 434  217  (4,344)  (217)  (434)  סה"כ
 

 גם דוח בסיסי הצמדה להלן. ראו
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 דוח בסיסי הצמדה

 
 :2019ביוני  30להלן סעיפי המאזן לפי בסיסי הצמדה ליום  

 2019ביוני  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

 347,141  -  315,143  -  3,281  15,688  13,029  םמזומנים ושווי מזומני
 420,690  -  390,137  -  27,729  677  2,147  לקוחות

 28,230  7,689  1,750  17,884  893  14  -  חייבים ויתרות חובה 
 216,268  216,268  -  -  -  -  -  מלאי

               
               נכסים בלתי שוטפים

 השקעה בנכסים פיננסים
 2,929  2,929  -  -  -  -  -  בשווי הוגן הנמדדים 

השקעה בחברות המטופלות לפי 
 51,404  51,404  -  -  -  -  -  שיטת השווי המאזני

 33,464  33,464  -  -  -  -  -  נכסי זכות שימוש
 404,283  404,283  -  -  -  -  -  רכוש קבוע, נטו

 3,248  3,248  -  -  -  -  -  , נטונכסים בלתי מוחשיים
 57,555  57,555  -  -  -  -  -  מוניטין

 8,502  8,502  -  -  -  -  -  מסים נדחים

               
 1,573,714  785,342  707,030  17,884  31,903  16,379  15,176  נכסים כ"סה

 
               שוטפות התחייבויות

 13,948  -  -  -  13,948  -  -  אשראי מתאגידים בנקאיים 

)כולל  חכירות בגין התחייבויות
 33,766  -  5,571  28,195  -  -  -  (שוטפות חלויות

התחייבויות לספקים ולנותני 
 234,755  -  197,322  -  3,966  20,017  13,450  שירותים

 51,155  -  49,168  359  1,417  21  190  זכאים ויתרות זכות

               
               התחייבויות לזמן ארוך

 685  -  -  -  -  685  -  הלוואות מנותני אשראי אחרים

הטבות  שלהתחייבות ב
 12,445  12,445  -  -  -  -  -  לעובדים, נטו

 1,907  -  1,907  -  -  -  -  התחייבות אחרת
 10,153  10,153  -  -  -  -  -  מסים נדחים

               

 358,814  22,598  253,968  28,554  19,331  20,723  13,640  התחייבויות סה"כ
               

 התחייבויות בניכויעודף נכסים 
 )עודף התחייבויות על נכסים(  
 1,214,900  762,744  453,062  (10,670)  12,572  (4,344)  1,536  2019ביוני  30ליום   

               
 התחייבויות בניכויעודף נכסים 

 )עודף התחייבויות על נכסים(  
 1,145,476  699,658  441,358  12,939  10,444  (10,902)  (8,021)  2018 דצמברב 31ליום   
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 היבטי ממשל תאגידי 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

 אלפי ש"ח. 1,080סך של  הקבוצהתרמה  בתקופת הדוח
 

 בעלי מיומנות פיננסית ןחברי דירקטוריו .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 

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

"צ בחברה, הינה בעלת מיומנות פיננסית דחשביט,  רלי .הדיווח חובותמטלות הניהול של החברה לרבות 

 ניב אחיטוב פרופ'. וחשבונאית פיננסית מיומנות בעל הינוחברה, ב, דח"צ כרמל אליעזרוחשבונאית. 

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

  פיננסית וחשבונאית.
 

 גילוי בדבר שיעור הדירקטורים בלתי תלויים .3

בפועל,  הדירקטורים הבלתי תלויים. מספרנכון למועד הדוח החברה לא אימצה הוראה בדבר 

בלתי תלויים )מהם שניים שניתן לסווגם כדירקטורים  דירקטורים השלושהחברה מכהנים  בדירקטוריון

 של הדירקטורים בדבר נוספים לפרטים. הדירקטוריוןלמעלה משליש מחברי  שהם( "ציםדחמכהנים כ

 פרק פרטים נוספים על התאגיד. ורא התאגיד
 

 התקשרות עם עושה שוק למניות החברה .4

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

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

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

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

  ההתקשרות עם חברת הראל.
 

 נוהל עסקאות זניחות .5

  ,, אימץ דירקטוריון החברה נוהל לפיו בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים2012לאוגוסט  29ביום 

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

 ושאינה מסווגת על ידי החברה כאירוע החייב דיווח בהתאם להוראות הדין, תיחשב העסקה כזניחה, 1999

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

לפרטים נוספים  .נוהלהלאחרונה לפני העסקה. מדי שנה תסקור ועדת הביקורת את אופן יישום הוראות 

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

 ( המובא על דרך ההפניה.2012-01-228975)אסמכתא   2012לספטמבר 
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 גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד .6

 

דיווח החברה  ושל החברה )לפרטים נוספים רא מיפניהיוסי אנוך כמבקר  מונה רו"ח, 2012במאי  7ביום 

 (. 2012-01-118392 אאסמכתמספר  2012במאי  7מיום 

 

: רו"ח יוסי אנוך הינו שותף ובעלים של משרד רואה חשבון וקסלר, קודנצ'יק אנוך מיהפני מבקרה פרטי

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

שירותי ביקורת מעניק וומתמחה במגוון רחב של תחומי פעילות נוספים. המבקר הפנימי אינו עובד החברה 

 בעבר.  החברהבהתאם לתכנית הרב שנתית שאימצה  ,בשלב זה ,נקבע ופנים חיצוניים. היקף משרת
 

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

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

 לחוק הביקורת הפנימית. 9לפי סעיף  , וזאתשל החברה, לרבות גישה לנתונים כספיים של החברה

 

 הדירקטוריון וועדותיו .7

 רקע בעלי חברים 6 המונהדירקטוריון הוהפעילות העסקית של הקבוצה נמצאות בפיקוח  האסטרטגיה

"ח רו. חיצוניים דירקטורים שני מהם, תלויים בלתי דירקטורים 3 מתוכם ,שונים התמקצעות ותחומי

בהנהלת כהנים אינם מ )פעיל( , יו"ר הדירקטוריון ומר אלכס לנדסברג, סגן יו"ר הדירקטוריוןזינגר יצחק

 הדוחות לאישור - המאזן ועדת, הביקורת ועדת: ועדות ארבעהחברה. במסגרת הדירקטוריון פועלות 

 .וועדת השקעות התגמול ועדת ,הכספיים

 

 לפרטים) לדירקטור בלתי תלוי ניב אחיטוב, את מר מינה החברה דירקטוריון, 2019, מרסב 13 ביום

  .(2019-01-020769 אאסמכת מספר 2019, במרס 13 מיום החברה דיווחנוספים ראו 

 

 הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד .8

 

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

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

 

 אליעזרשביט, יו"ר הועדה,  רליה"ה:  החברה של הביקורת ועדת חברי חברים המאזן בוועדת .ב

 מאזןה ועדת דנה ,2019 באוגוסט 25ביום  )דירקטור בלתי תלוי(. אחיטוב ניבפרופ'  ,"צ(דח) כרמל

כמו גם  ,זו לישיבה. 2019 באוגוסט 20ביום  םלעיונ האשר נמסר בטיוטת הדוחות הכספיים

 מבקר גם הכספיים, מוזמנים ונוכחים לישיבות הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות

 .המבקרים של החברה החשבון רואיו הפנים
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 )המשך( הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד .8

 

לדירקטוריון החברה לאשר את  והמליצהקיימה ישיבה ודיון מקיף בסוגיות המהותיות הוועדה  .ג

 .2019ביוני  30הדוחות הכספיים ליום 

 

 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.הערכתו לעובדים ולמנהלים של החברה על תרומתם להישגיו תודתו ביע אתמהדירקטוריון 
 

 

 

 

 

 

 

 

 יצחק זינגר

 הדירקטוריון יו"ר

 לנדסברג יובל 

 כללימנהל 

 

 

 2019, באוגוסט 28: תאריך



 

 

 
 

 
 
 

 
 מפעלי ברונוס בע"מ -סנו 

 
 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים

 המיוחסים לחברה
 
 

 2019, ביוני 30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד  
   
   

 17  ד'38תקנה דוח מיוחד לפי 
   
   

 18-19  לחברההמאוחדים המיוחסים  המאזניםנתונים כספיים מתוך 
   
   

 20  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה
   
   

 21-22  לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים 
   
   

 23  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 ערך38של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה דוח מיוחד 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

(, ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים38המובא לפי תקנה הנפרד סקרנו את המידע הכספי הביניים 
שלושה שישה ושל  ותולתקופ 2019 ביוני 30החברה(, ליום  -מפעלי ברונוס בע"מ )להלן  -של סנו  1970-התש"ל

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

 
 

של חברות מוחזקות אשר  ביניים מידע הכספיהנפרד מתוך הלתקופות הביניים המידע הכספי את  סקרנולא 
ואשר  2019 ביוני 30ש"ח ליום  לפיא 38,935-כ שלהנכסים בניכוי ההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך 

שלושה שישה ושל  ותש"ח לתקופ אלפי 2,364-וכ 2,893-כ שלהסתכם לסך החברה ברווחי החברות הנ"ל  לחלקה ש
על  של אותן חברות נסקר לתקופות הביניים הנפרדמידע הכספי . ה, בהתאמהבאותו תאריך וחודשים שהסתיימ

מידע הכספי לתקופות הביניים ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת 
 חשבון האחרים.האותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי  הנפרד

 
 

 היקף הסקירה
 

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

. בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםמבירורים, 
פה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל סקירה הינה מצומצמת בהיק

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

 
 

 מסקנה
 

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

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

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל
 רואי חשבון  2019, באוגוסט 28
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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 2019, 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
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 300,671  273,177  308,254  מזומנים ושווי מזומנים
 3,571  2,220  4,281  חייבים ויתרות חובה

 70,789  73,632  80,572  מלאי
 60,034  93,355  77,693  שוטפות עם חברות מוחזקות ביתרות חו

       
  470,800  442,384  435,065 
       

       שוטפים לאנכסים 
       

 2,391  2,706  2,929  השקעה בנכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן
 535,184  501,954  562,159   נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו

 311,921  299,590  312,382  רכוש קבוע
 -  -  6,227  נכסי זכות שימוש

 248  361  146  נכסים בלתי מוחשיים
 2,683  2,683  2,683  מוניטין

 3,711  3,096  3,637  מסים נדחים
       
  890,163  810,390  856,138 
       
  1,360,963  1,252,774  1,291,203 
       
       
       
 
 

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



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

 
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 112,539  103,012  111,482  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 10,867  11,380  10,252  זכאים ויתרות זכות

 24,835  30,762  19,883  שוטפות עם חברות מוחזקות זכות יתרות
 -  -  3,696  חכירות בגין התחייבויות של שוטפת חלות

       
  145,313  145,154  148,241 
       

       שוטפות לאהתחייבויות 
       

 6,337  6,184  6,651  נטו, לעובדים הטבות בשל התחייבויות
 -  -  2,562  ותחכיר בגין התחייבות

       
  9,213  6,184  6,337 
       
       

       המיוחס לבעלי מניות החברה הון
       

 69,924   69,924    69,924   הון מניות ופרמיה על מניות
 (18,339)  (18,339)  (18,339)  מניות אוצר
 1,095,733  1,061,002  1,168,181  יתרת רווח

 (8,426)  (8,426)   (7,821)  קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
קרן בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות 

 (2,267)  (2,725)  (5,508)  חוץ
       

 1,136,625  1,101,436  1,206,437  סה"כ הון
       
  1,360,963  1,252,774  1,291,203 
       
       
       
       
 

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

       2019, באוגוסט 28
 ברק לוינץ  לנדסברג יובל  יצחק זינגר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
 יו"ר הדירקטוריון

 
 מנהל כללי 

  
 כספים סמנכ"ל
  

 
  



 מפעלי ברונוס בע"מ -סנו 
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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

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 679,961  148,425  170,193  341,704  378,336  מכירותהכנסות מ
 (526,690)  (111,262)  (136,397)  (261,464)  (298,792)   עלות המכירות

           
 153,271  37,163  33,796  80,240  79,544  רווח גולמי

           
 (30,326)  (7,216)  (9,661)  (16,498)  (17,949)  הוצאות מכירה ושיווק

 (22,182)  (5,897)  (5,617)  (11,605)  (11,897)  הוצאות הנהלה וכלליות
 17  -   -  -  186  הון, נטו רווח

 8,974  2,232  2,387  4,437  4,749  הכנסות אחרות, נטו
           
  (24,911)  (23,666)  (12,891)  (10,881)  (43,517) 
           

 109,754  26,282  20,905  56,574  54,633  תפעולירווח 
           

 500  365  667  1,064  808  הכנסות מימון
 (755)  (149)  (371)  (260)  (1,115)  הוצאות מימון

 69,475  15,386  15,605  34,356  31,626  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו
           

 178,974  41,884  36,806  91,734  85,952  מסים על ההכנסה רווח לפני
           

 (25,337)  (6,181)  (4,850)  (13,342)  (12,370)  מסים על ההכנסה 
           

 153,637  35,703  31,956  78,392  73,582  רווח נקי המיוחס לחברה
           

רווח כולל אחר המיוחס לחברה )לאחר 
           השפעת המס(:

           
 לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים

           :הפסד או
 להטבה תוכניות בגין מחדש ממדידה הפסד

 (1,174)  -   (529)  -   (529)  מוגדרת
           

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

 של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 737  (629)  117  279   (3,241)  חוץ פעילות

           
 153,200  35,074  31,544  78,671   69,812  סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

           
 

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

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
           

 153,637  35,703  31,956  78,392  73,582  לחברה המיוחס נקי רווח
           

הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  התאמות
           :החברהמפעילות שוטפת של 

           
           :החברה של והפסד רווח לסעיפי התאמות

           
 (602)  (20)  (39)  (318)  (24)  מימון, נטו הכנסות

 שימוש זכות נכסי פחת, קבוע רכוש בגיןפחת 
 13,159  3,334  6,916  6,750  11,009  מוחשיים בלתי נכסים והפחתת

 (17)  -  -  -  (186)  רווח הון ממימוש רכוש קבוע, נטו
 (69,475)  (15,386)  (15,605)  (34,356)  (31,626)   חברות מוחזקות, נטו ברווחיהחברה  חלק

 פיננסים נכסיםערך  מירידת)רווח(  הפסד
 462  14  (679)  103  (538)  הוגן בשווי הנמדדים

 25,337  6,181  4,850  13,342  12,370  ההכנסה על מסים
 הטבות בגין בהתחייבויות)ירידה(  עלייה

 384  113  (80)  206  58    נטו, לעובדים
           
  (8,937)  (14,273)  (4,637)  (5,764)  (30,752) 

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של 
           :החברה

           
 (48,951)  176,559  43,970  (75,504)  (14,183)  בחייבים ויתרות חובה (עלייה) ירידה
 (11,533)  (7,959)  3,774  (14,376)  (9,783)      במלאי  (עלייה) ירידה
בהתחייבות לספקים ולנותני  )ירידה( עלייה

 15,828  (30,756)  (38,802)  6,301  (1,057)  רותיםיש
 (6,474)  (10,672)  (1,650)  (5,961)  (615)  בזכאים ויתרות זכות  ירידה

           
  (25,638)  (89,540)  7,292  127,172  (51,130) 

 השנהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
           :עבור בחברה

           
 -  -  (44)  -  (87)  ששולמה ריבית
 211  39  126  82  265  שהתקבלה ריבית
 (33,078)  (14,492)  (13,892)  (19,304)  (21,372)  ששולמו מסים

 601  -  -  -  -  מסים שהתקבלו 
 85,325  500  550  80,500  5,075  שהתקבל דיבידנד

           
      (16,119)  61,278  (13,260)  (13,953)  53,059 
           

שוטפת של מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 124,814  143,158  21,351  35,857  22,888   החברה

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

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           
           

           של החברה פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
           

 (1,924)  -  -  (1,924)  (4,000)  השקעות בחברות מוחזקות
 (51,120)  (2,120)  (6,350)  (32,493)  (9,573)  רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשייםרכישת 

 17  -  -  -  186  רכוש קבועתמורה ממימוש 
           

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של 
 (53,027)  (2,120)  (6,350)  (34,417)  (13,387)   החברה

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

           
 -  -  (880)  -  (1,764)  התחייבות בגין חכירה פרעון

 (43,008)  -  -  -  -  דיבידנד ששולם
           

 מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של
 (43,008)  -  (880)  -  (1,764)  החברה

           
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי 

 391  (19)  (43)  236  (154)  מזומנים
           

 29,170  141,019  14,078  1,676  7,583  מזומנים ושווי מזומניםבעלייה 
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 271,501  132,158  294,176  271,501  300,671  התקופה

           
 300,671  273,177  308,254  273,177  308,254  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 ולתקופות  2019, 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 השנתיים הנפרד . יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי1970
 אליהם. האשר נלוו מידע הנוסףולשנה שהסתיימה באותו תאריך ול 2018בדצמבר,  31ליום 

 
 

 המדיניות החשבונאיתעיקרי  .2
 

עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע הכספי  ,יושמה בעריכת מידע כספי נפרד זהאשר  ,המדיניות החשבונאית
 ביניים המאוחדים. ג' לדוחות הכספיים2-ב' ו2 בבאורים, למעט האמור 2018בדצמבר,  31 ליוםהנפרד 

 

 ראה חכירות - 16קן דיווח כספי מספר המדיניות החשבונאית החדשה בקשר ליישום לראשונה של ת לגבי
 הכספיים ביניים המאוחדים. לדוחות' 1ג2 באור

 

 
 מכשירים פיננסיים .3
 

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

 
 כספיים ביניים מאוחדים. לדוחותג' 7-ו 5 יםבאור ורא

 
 
 אירועים לאחר תאריך הדיווח . 5

 
 כספיים ביניים מאוחדים. לדוחות 7 באור ורא

 
 
 

- - - - - - - - - - - - 
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 מאוחדים ביניים דוחות כספיים
 
 

 2019, ביוני 30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 



 

  

 
 

 
 
 
 

 בע"ממפעלי ברונוס  -סנו 
 

 2019 ,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 
   
   

 12-24  מאוחדיםביניים  באורים לדוחות הכספיים
 
 
 

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

 מבוא
 

, הכולל הקבוצה( -)להלן  מאוחדותוחברות החברה  מפעלי ברונוס בע"מ -סנו סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ווח הכולל, השינויים ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הר 2019 ביוני 30את המאזן התמציתי המאוחד ליום 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותבהון ותזרימי המזומנים לתקופ
"דיווח  - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  האלת ביניים ואחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

לפי פרק ד' של תקנות ניירות  האלת ביניים ולתקופכספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי 
 אלהת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ. 1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 בהתבסס על סקירתנו.
 

-כשל חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים  ביניים תולתקופ התמציתי הכספי המידעאת  סקרנולא 
ההכנסות  מכלל 8%-וכ 7%-כמהוות והכנסותיהן הכלולות באיחוד  2019 ביוני 30 ליוםמכלל הנכסים המאוחדים  6%

 תולתקופ התמציתי הכספי המידע ., בהתאמהבאותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותלתקופהמאוחדות 
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  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת מבירורים, ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

סקירה . הלי סקירה אנליטיים ואחריםובעיקר 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. 

 ל ביקורת.בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת ש
 
 

 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 
 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת 
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  2019, באוגוסט 28
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 מאוחדים מאזנים

 
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
       

 348,759  298,052  347,141  מזומנים ושווי מזומנים
 386,867  393,448  420,690  לקוחות

 23,564  21,635  28,230  חייבים ויתרות חובה
 183,644  191,392  216,268  מלאי

       
  1,012,329  904,527  942,834 
       

       שוטפים לאנכסים 
       

 2,391  2,706  2,929  הוגן בשוויהנמדדים  פיננסייםהשקעה בנכסים 
 49,842  50,172  51,404  המאזניבחברות המטופלות לפי שיטת השווי  השקעה

 408,563  388,322  404,283  רכוש קבוע
 -  -  33,464  שימוש זכות נכסי

 4,411  5,649  3,248  נכסים בלתי מוחשיים
 57,555  57,555  57,555  מוניטין

 9,278  7,710  8,502  נדחים מסים
       
  561,385  512,114  532,040 
       
  1,573,714  1,416,641  1,474,874 

       
 
 
 

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

 
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 14,978  14,808  13,948  בנקאיים מתאגידים אשראי
 -  -  13,571  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות

 246,665  225,737  234,755  שירותים ולנותני לספקים התחייבויות
 43,563  45,443  51,155  זכות ויתרות זכאים

       
  313,429  285,988  305,206 
       

       שוטפות לאהתחייבויות 
       

 714  726  685  אחרים אשראי מנותני הלוואות
 11,880  9,937  12,445  נטו, לעובדים הטבות בשל התחייבויות

 -  -  20,195  התחייבויות בגין חכירות
 1,907  -  1,907  התחייבות אחרת

 9,691  9,252  10,153  מסים נדחים
       
  45,385  19,915  24,192 
       

       המיוחס לבעלי מניות החברההון 
       

 69,924  69,924  69,924  הון מניות ופרמיה על מניות
 (18,339)  (18,339)  (18,339)  מניות אוצר
 1,095,733  1,061,002  1,168,181  יתרת רווח

 (8,426)  (8,426)  (7,821)  קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
קרן בגין התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות 

 (2,267)  (2,725)  (5,508)  חוץ
       
  1,206,437  1,101,436  1,136,625 
       

 8,851  9,302  8,463  שאינן מקנות שליטהזכויות 
       

 1,145,476  1,110,738  1,214,900  סה"כ הון
       
  1,573,714  1,416,641  1,474,874 

       
 
 

 מאוחדים.ביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 

       2019, באוגוסט 28
 ברק לוינץ  לנדסברג יובל  יצחק זינגר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
 יו"ר הדירקטוריון

 
 מנהל כללי 

  
 כספים סמנכ"ל
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 על הרווח הכולל מאוחדיםדוחות 
 

 

  
 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי ש"ח

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
           

 1,502,703  335,838  371,596   743,875   794,841  מכירותהכנסות מ
 (930,341)  (202,688)  (233,063)  (457,858)  (496,120)   עלות המכירות

           
 572,362  133,150  138,533  286,017  298,721  רווח גולמי

           
 (303,385)  (70,655)  (79,323)  (148,900)  (163,091)  הוצאות מכירה ושיווק

 (62,693)  (16,738)  (15,388)  (32,736)  (32,590)  הוצאות הנהלה וכלליות
 285  24  12  24  198  רווח הון, נטו

 1,244  2,207   (1,198)  2,227   (3,573)  אחרות, נטו )הוצאות( הכנסות
           

  (199,056)  (179,385)  (95,897)  (85,162)  (364,549) 
           

 207,813  47,988  42,636  106,632  99,665  תפעולירווח 
           

 3,531  1,062  1,728  2,764   2,631  הכנסות מימון
 (2,152)  (567)  (721)  (1,142)  (2,211)  הוצאות מימון

 שיטת לפי ותהמטופל ותחבר בהפסדיהקבוצה  חלק
 (8,451)  (2,165)  (1,470)  (5,440)  (2,885)  המאזני השווי

           
 200,741  46,318   42,173  102,814   97,200  רווח לפני מסים על ההכנסה

           
 (47,016)  (10,249)  (10,057)  (23,834)  (23,504)  מסים על ההכנסה 

           
 153,725  36,069  32,116  78,980   73,696  רווח נקי

           
           רווח כולל אחר )לאחר השפעת המס(:

           
           סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:

 (1,183)  -  (539)  -  (539)  ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת הפסד
           

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

 פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 504  (752)  60  (12)  (3,258)  חוץ

           
 153,046  35,317  31,637  78,968  69,899  "כ רווח כולל סה

           
           :ל מיוחס נקי רווח
 153,637  35,703  31,956  78,392  73,582  החברהשל  מניות בעלי

 88  366  160  588  114  שליטה מקנות שאינן זכויות
           

  73,696  78,980  32,116  36,069  153,725 
           :ל מיוחס כולל( הפסד) רווח"כ סה

 153,200  35,074  31,544  78,671  69,812  החברהשל  מניות בעלי
 (154)  243  93  297  87  זכויות שאינן מקנות שליטה

           
  69,899  78,968  31,637  35,317  153,046 

           
מניה המיוחס לבעלי המניות ל בסיסי ומדולל רווח נקי

 13.67  3.17   2.85   6.97   6.55  )בש"ח( של החברה
           

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

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

 
 

     החברה מניות לבעלי מיוחס  

  

 הון
 מניות
 ופרמיה

 על
  מניות

  מניות
 אוצר

 

 יתרת
   רווח

 התאמות 
 הנובעות

 דוחות מתרגום
 של כספיים
 חוץ פעילות

 
 עסקאות בגין קרן
 זכויות בעלי עם

 מקנות שאינן
  "כסה  שליטה

 שאינן זכויות
 מקנות
  שליטה

 "כסה
 הון  

 בלתי מבוקר  
 "חש אלפי  
                   

 1,145,476  8,851  1,136,625  (8,426)  (2,267)    1,095,733  (18,339)  69,924  )מבוקר( 2019בינואר,  1יתרה ליום 
                   

 73,696  114  73,582  -  -    73,582  -  -   נקי רווח
הפסד ממדידה מחדש בגין תכניות 

 -  להטבה מוגדרת
 
- 

 
(529)   

 
- 

 
-  (529)  (10)  (539) 

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 -  חוץ פעילות של כספיים

 
- 

 
-   

 
(3,241) 

 
-  (3,241)  (17)  (3,258) 

                   
 69,899  87  69,812  -  (3,241)    73,053  -  -  כולל( הפסד) רווח"כ סה
                   

 -  -  -  605  -    (605)  -  -  סגירת חברה בת שאוחדה בעבר
 מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד

 -  שליטה
 
- 

 
-   

 
- 

 
-  -  (475)  (475) 

                   
 1,214,900  8,463  1,206,437  (7,821)  (5,508)    1,168,181  (18,339)  69,924  2019, ביוני 30יתרה ליום 

                   
 
 
 

     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 

 -    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 

                   
 
 
 
 
 

 .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

 דוחות מתרגום
 של כספיים
 חוץ פעילות

 
 עסקאות בגין קרן
 זכויות בעלי עם

 מקנות שאינן
  "כסה  שליטה

 שאינן זכויות
 מקנות
  שליטה

 "כסה
 הון  

 בלתי מבוקר  
 "חש אלפי  
                   

 1,183,263  8,370  1,174,893  (7,821)  (5,625)    1,136,754  (18,339)  69,924   2019באפריל,  1יתרה ליום 
                   

 32,116  160  31,956  -  -    31,956  -  -   נקי רווח
הפסד ממדידה מחדש בגין תכניות 

 -  להטבה מוגדרת
 
- 

 
(529)   

 
- 

 
-  (529)  (10)  (539) 

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 -  חוץ פעילות של כספיים

 
- 

 
-   

 
117 

 
-  117  (57)  60 

                   
 31,637  93  31,544  -  117    31,427  -  -  כולל רווח"כ סה
                   

 1,214,900  8,463  1,206,437  (7,821)  (5,508)    1,168,181  (18,339)  69,924  2019, ביוני 30יתרה ליום 

                   
 
 
 

   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 חרוו
 דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 -  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 

                  
 
 

 
 

 .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  
                   

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

מצטברת כתוצאה מאימוץ  השפעה
 1ליום  IFRS 9של  לראשונה

 -   2018בינואר 

 

- 

 

806  (806) 

 

- 

 

-  -  -  - 
 153,725  88  153,637  -  -  -  153,637  -  -   נקי רווח

 תוכניות בגין מחדש ממדידה הפסד
 -  מוגדרת להטבה

 
- 

 
(1,174)  - 

 
- 

 
-  (1,174)  (9)  (1,183) 

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 -  חוץ פעילות של כספיים

 
- 

 
-  - 

 
737 

 
-  737  (233)  504 

                   
 153,046  (154)  153,200  -  737  (806)  153,269  -  -  כולל( הפסד) רווח"כ סה
                   

 מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
 -  שליטה

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
-  -  (475)  (475) 

 שאינן זכויות לבעלי הון הנפקת
 -  שליטה מקנות

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
-  -  484  484 

הלוואה שניתנה לבעלי זכויות  פרעון
 -  שאינן מקנות שליטה

 
- 

 
-  - 

 
- 

 
-  -  6,257  6,257 

 שאינן זכויות מבעלי מניות רכישת
 -  שליטה מקנות

 
- 

 
-  - 

 
- 

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

 (39,340)  -  (39,340)  -  -  -  ( *(39,340)  -  -  החברה מניות לבעלי דיבידנד
                   

 1,145,476  8,851  1,136,625  (8,426)  (2,267)  -  1,095,733  (18,339)  69,924  2018, בדצמבר 31יתרה ליום 

                   
 
 
 

 .אלפי ש"ח דיבידנד שהוכרז לחברה מאוחדת 3,668בניכוי 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

  2019  2018  2019  2018  2019 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
           

 153,725  36,069  32,116  78,980  73,696  רווח נקי 
           

תזרימי מזומנים  להצגתהתאמות הדרושות 
           מפעילות שוטפת:

           
           :והפסד רווח לסעיפי התאמות

           
 (1,443)  (535)  (388)  (1,601)  699  נטו, אחרות מימון( הכנסות) הוצאות
 2,569  620  563  1,331  1,163  מוחשיים בלתי נכסים הפחתת

 24,544  6,161  12,735  12,324  22,528  ונכסי זכות שימוש קבוע רכושפחת 
 (285)  (24)  (12)  (24)  (198)  קבוע רכוש ממימושרווח 
 47,016  10,249  10,057  23,834  23,504  ההכנסה על מסים
בהתחייבויות בשל הטבות  )ירידה( עלייה

 452  21  (419)  46  (135)  לעובדים, נטו
 שיטת לפי המטופלת חברה בהפסדי הקבוצה חלק

 8,451  2,165  1,470  5,440  2,885  נטו, המאזני השווי
 פיננסים נכסיםערך  מירידת)רווח(  הפסד

 462  14  (679)  103  (538)  הוגן בשווי הנמדדים
 מנותני ארוך לזמן( הלוואות שחיקת) שערוך

 27  (12)  -  18  (29)  אחרים אשראי
           
  879,49  41,471  23,327  18,659  81,793 

           והתחייבויות: נכסיםשינויים בסעיפי 
           

 (25,413)  64,062  43,339  (32,046)  (35,220)  בלקוחות (עלייהירידה )
 4,770  10,682  8,791  3,251  5,789  ויתרות חובה בחייבים ירידה

 (25,915)  (22,644)  (5,234)  (33,673)  (33,406)  עלייה במלאי 
ת לספקים ולנותני יובהתחייבו)ירידה(  עלייה

 31,507  (45,300)  (51,633)  10,594  (11,640)  רותיםיש
 (3,305)  (12,679)  (4,621)  (1,436)  7,635  זכות  ( בזכאים ויתרותירידה) עלייה

           
  (842,66)  (53,310)  (9,358)  (5,879)  (18,356) 

           :עבור תקופהה במהלך והתקבלו ששולמו מזומנים
           

 (464)  -  (226)  (237)  (766)  ששולמה ריבית
 249  50  153  99  326  שהתקבלה ריבית
 (65,090)  (22,570)  (21,177)  (34,698)  (586,35)  ששולמו מסים
 5,116  1,774  2,984  2,189  2,984  שהתקבלו מסים

           
  (042,33)  (32,647)  (18,266)  (20,746)  (60,189) 
           

 156,973  28,103  27,819  34,494  23,691  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

  2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
           

 (25,780)  (24,005)  -  (25,006)  (4,447)  כלולות בחברות השקעות
 (74,523)  (10,303)  (8,647)  (42,217)  (13,628)  מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכושרכישת 

 317  25  12  25  198  קבוע רכושתמורה ממימוש 
           

 (99,986)  (34,283)  (8,635)  (67,198)  (17,877)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון
           

 (39,340)  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
 מקנות שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד

 (475)  -  -  (475)  (475)  שליטה
 מקנות שאינן זכויות מבעלי מניות רכישת

 (923)  -  -  (923)  -  שליטה
 -  -  (3,173)  -  (6,347)  ותת בגין חכיריוהתחייבו פרעון

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

( אשראי לזמן קצר מתאגידים פרעון) קבלה
 27  117  160  (60)  2  בנקאיים, נטו

           
לפעילות  (שימשוששנבעו )מזומנים נטו 

 (40,746)  117  (3,013)  (1,458)  (6,820)  מימון
           

 ושווי מזומנים יתרות בגין שער הפרשי
 669  (40)  46  365  (612)  מזומנים

           
 16,910  (6,103)  16,217  (33,797)  (1,618)  )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים עלייה

           
לתחילת  יתרת מזומנים ושווי מזומנים

 331,849  304,155  330,924  331,849  348,759  התקופה
           

 348,759  298,052  347,141  298,052  347,141  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
           
           
           
           
           
 
 

 .ביניים מאוחדים 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

   2019  2018  2019  2018  2018 
  מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
            
            
           במזומן שלא מהותיות פעילויות (א)

            

 

 שאינן זכויות של הלוואות המרת
של  בהון להשקעה שליטה מקנות

 484  -  -  484  -  חברה מוחזקת

 

המרת הלוואות שניתנו לבעלי זכויות 
שאינן מקנות שליטה לתמורה עבור 

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

 

רישום לראשונה של תמורה מותנית 
מול השקעה בחברה המטופלת לפי 

 1,907  -  -  -  -  שיטת השווי המאזני
            
   -  6,127  -  -  8,034 
            
            
 
 
 
 

 .ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 כללי -: 1באור 
 

שלושה שישה ושל ולתקופות  2019 ,ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .א
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות  -באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה  2018בדצמבר,  31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(. -לבאורים אשר נלוו אליהם )להלן באותו תאריך ו

 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח: .ב
 

1. B.S.E Baltics SIA  (בלטיקסנו  -)להלן 
 

, החברה החלה את 60%, חברה מאוחדת שמוחזקת על ידי החברה בשיעור של בלטיק סנו
 2018 שנת במהלךועוסקת בהפצה ומכירה של מוצרי החברה בלטביה.  2008פעילותה בשנת 

, בנוסףשלישי שאינו קשור לחברה.  צדל הפעילות את 2019 בינואר 1-מ החל להעביר הוחלט
 להביא לסגירתה. לטיקבסנו  חברתהתקבלה החלטת בעלי מניות של 

 .לחברה מהותיים אינם העסקה סכומי
 

2. Inter GBM LTD  סנו גרוזיה( -)להלן 
 

 לסגירתהחברה נסגרה.  2019חברת סנו גרוזיה ללא פעילות, בתחילת שנת  2014משנת  החל
 .החברה תוצאות על מהותית השפעה היתה לא החברה

 

 כימי סן בע"מ חברתשל בהון מניות  השקעה .3
 

 4-ירקטוריון, החברה השקיעה סך כולל של כלאחר שהתקבל אישור הד 2019 מרסבחודש 
 מניות 4,000,000הקצאה של  כנגד וזאת (סן כימי -כימי סן בע"מ )להלן  תבחבר ש"ח מיליוני
 של כימי סן. ש"ח ע.נ. 1בנות  בכורה

 

 עדיפות בהן למחזיקים יקנו הבכורה מניות, 2019, במרס 30מיום  כימי סןלהחלטת  בהתאם
 המניות לבעלי אוסן  לכימיבעת קבלת כל תקבול שיהיה  סן כימיב המניות בעלי יתר ינפ על
 וסוג מין מכל אחר תקבול מכל והן דיבידנד מקבלת הן, אחר סוג מכל מניות ממכירת הן

 מניות מחזיקי ייהנו אשר עד לחול תמשיך העדיפות. מניות הנפקת בעת לרבות בעתיד שהוא
 .הבכורה מניות ייפדו ואז ההשקעה מסכום 200% של מתמורה הבכורה

 

 .בכורה מניותאלפי  28,016-כב מחזיקה החברהההקצאה  לאחר
 

אלפי ש"ח בחברה כלולה, דלק  4,447חברת כימי סן השקיעה  2019ברבעון הראשון של שנת 
בחברת סן מחזור בע"מ. ההשקעות בוצעו לצורך המשך מימון פעילויות ההשקעה והשוטפת 

 דלק סן מחזור בע"מ.
 

רשמה חברת כימי סן הוצאות לשלם עבור מוסדות  2019במהלך המחצית הראשונה של שנת 
בסעיף הוצאות  כללומיליוני ש"ח. הוצאות אלו נ 3.6-בסך של כ בגין שומות מכס ממשלתיים

 אחרות.
 

 א'.7לפרטים נוספים אודות אירועים לאחר תאריך הדיווח ראו באור 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים א.
 

דיווח כספי לתקופות ביניים, וכן  34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן 
בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 .1970-התש"ל

 

המדיניות החשבונאית, אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים, עקבית לזו  
 , למעט האמור להלן:שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 חכירות . ב
 

 חכירות - 16לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  יישום בדבר 1'ג2בבאור  כמפורט
למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של  התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקן" - להלן)

 מספרי השוואה(.
 

' טוראה סעיף  - חכירות בגין 2018בדצמבר,  31ליום  עד שיושמה החשבונאית המדיניות בדבר
 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.   2 בביאור

 

 חכירות הינה כדלקמן: בגין 2019, בינואר 1 מיום החל שמיושמת החשבונאית המדיניות
 

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס 
 מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.

 

 כחוכר הקבוצה .1
 

העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות  עבור
חודשים  12שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 

 ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר 
ל פני תקופת החכירה. במסגרת מדידת החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר ע בתשלומי

ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה 
, הכלולים ועוד אחזקה שירותי, ניהול שירותי: כגוןבין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה 

 באותה עסקה.
 

בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת החברה בעסקאות  בעסקאות
 .משנה חכירת כעסקת ולא IAS 19אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות 

 

שולמו  שטרם החכירה תשלומי כל את כוללת חכירה בגין התחייבות התחילה במועד
מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור 

לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין  הריבית התוספתי של החברה.
 חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

 

תשלומי נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת 
 חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

מופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת ו נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות
שבהם. כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך  לפי הקצרהחכירה 

 .IAS 36 לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות
 

 למדד הצמודים חכירה תשלומי .2
 

במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב 
 .תשלומי החכירה העתידיים

 

כתוצאה  העתידייםתשלומי החכירה בגובה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים 
יתרת ההתחייבות בגין חכירה( ל מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על משינוי במדד

ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי  נכס זכות שימוש
בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה 

 . נכנס לתוקף(
 

 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה .3
 

 להאריך אופציה ידי על המכוסות תקופות גם כוללת לביטול ניתנת שאינה החכירה תקופת
 על המכוסות תקופות וגם תמומש להארכה שהאופציה סביר באופן ודאי כאשר החכירה את
 .תמומש לא לביטול שהאופציה סביר באופן ודאי כאשר החכירה את לבטל אופציה ידי

במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת 
חכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, ההחברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין 

לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות 
 רווח או הפסד.שימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 קיימים חשבונאות לתקני ותיקונים חדשים כספי דיווח תקני של לראשונה יישום .ג
 

1. 16 IFRS חכירות  
 

בדבר  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-ה על ידי רסםופ 2016 ינואר חודשב
  "(.התקן" -חכירות )להלן 

 4"התקן הישן"(, את פרשנות מספר  -)להלן  17מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי  התקן
של הוועדה המתמדת לפרשנויות. בהתאם  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר 

לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות 
 השימוש בנכס לתקופת זמן.

 

 :החדש התקן השפעות רעיק להלן
 
, מסוימים לחריגים)פרט  הכספי המצב על בדוח החכירות בכל להכיר מחוכרים דורש התקן -

, שימוש זכות בנכס יכירו ומנגד החכירה תשלומי בגין בהתחייבות יכירו חוכרים(. להלן ראה
חכירות.   IAS 17-שבוטל לתקן בהתאם מימונית בחכירה החשבונאי לטיפול דומה באופן

 כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
ביצוע או  על םמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית  -

 מחכירים במועד היווצרותם.ה מצדהחוכרים או כהכנסה  מצדשימוש יוכרו כהוצאה 
 את מחדש להעריך החוכר על, למדד הצמודים משתנים חכירה בתשלומי שינוי של במקרה -

 השימוש.-זכות לנכס תיזקף השינוי השפעת כאשר החכירה בגין ההתחייבות
 החשבונאי לטיפול בהתאם בחכירות לטפל רשאים החוכרים שבהם חריגים שני כולל התקן -

 נמוך כספי ערך בעלי נכסים חכירות של במקרה וזאת, תפעוליות לחכירות בהתייחס הקיים
 .שנה עד של לתקופה חכירות של במקרה או

 סיווג, קרי, הישן התקן לעומת מהותי שינוי ללא נותר המחכיר מצד החשבונאי הטיפול -
 .תפעולית כחכירה או מימונית כחכירה

 
 כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץהתקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. 

יתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה יתרת  שרכאיישום למפרע חלקי את התקן לפי גישת 
 ההתחייבות בגין חכירה. 

 
לפירוט בדבר המדיניות החשבונאית המיושמת החל ממועד האימוץ לראשונה של התקן, 

 לעיל. ב'2באור ראה 
 

לחוזי חכירה קיימים בהן החברה עיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס 
בגין כל  חברהמכירה הלמעט חריגים, , לעיל ב'2בבאור  התקן, כאמור. על פי מהווה חוכר

וזאת חוזה חכירה בה היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש 
בחוזי חכירה בהן לא הועברו  ולפי התקן הישןבשונה מהמדיניות שיושמה תחת הוראות 

על הנכס החכור, הוכרו תשלומי באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות 
  החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 )המשך( קיימים חשבונאות לתקני ותיקונים חדשים כספי דיווח תקני של לראשונה יישום .ג
 

1. 16 IFRS המשך( חכירות( 
 

חוזי חכירה בגין  2019בינואר  1ליום להלן נתונים המתייחסים ליישום לראשונה של התקן 
 אשר בתוקף במועד היישום לראשונה: 

 

 1 ביום החברה של הכספיים הדוחות על התקן של לראשונה היישום השפעות ריכוז .א
 :2019 בינואר

 

  

בהתאם 
למדיניות 
  השינוי  הקודמת

שמוצג  כפי
 -בהתאם ל
IFRS 16 

 "חש אלפי  
       2019, בינואר 1ליום 

       
       שוטפים לא נכסים

       
 40,113  40,113  -  שימוש זכות נכסי

       
       שוטפות התחייבויות

       
 בגין תיוהתחייבו של שוטפת תיוחלו

 13,421  13,421  -  ותחכיר
       

       שוטפות לא התחייבויות
       

 26,692  26,692  -  ותחכיר בגין תיוהתחייבו
       

 -  -  -  רווח יתרת
 
 

-ל 2.15%שיעורי הריבית ששימשו את עבודת הקבוצה להיוון חוזי החכירה הינם בין  .ב
לסיכון המימוני של החברות, בהתאם למח"מ חוזי החכירות וכן בהתאם  3.3%

 בהתאם למשתנים כלכליים אחרים.

  

 אשר יושמו בעת יישום לראשונה של התקן:הקלות  .ג

 

האם חוזים מהווים חוזי חכירה לפי הכללים בתקן החברה בחרה שלא לבחון  .1
הוראות אלא המשיכה לסווג את החוזים כחוזי חכירה לפי או כוללים חכירה 

IAS 17. 

החברה בחרה להשתמש בשיעור היוון יחיד עבור חוזי חכירה הכוללים  .2
 מאפיינים דומים.

החברה בחרה שלא להכיר ביתרת התחייבות בגין חכירה ויתרת נכס זכות  .3
שימוש בגין חכירות אשר למועד היישום לראשונה תקופת החכירה הינה קצרה 

 חכירות אלו מטופלות כחכירות לטווח קצר.חודשים.  12 -מ
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 )המשך( קיימים חשבונאות לתקני ותיקונים חדשים כספי דיווח תקני של לראשונה יישום .ג

 

 משותפות ובעסקאות כלולות בחברות השקעות IAS 28 -ל תיקון .2
 

בחברות  השקעות 28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2017 באוקטובר
התיקון(. התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך )כגון  -כלולות ובעסקאות משותפות )להלן 

הלוואות לקבל או השקעה במניות בכורה( אשר מהוות חלק מההשקעה נטו בחברה כלולה 
באופן מלא )הן לעניין המדידה  IFRS 9או עסקה משותפת, תהיינה כפופות ראשית להוראות 

 IASות ערך( ולאחר מכן היתרות של אותן זכויות תהיינה כפופות להוראות והן לעניין יריד

 בהחלטת ביטוי שקיבלה כפי" השכבות"שיטת  יישום כאמור התיקון הוראות לאור. 28
 .עוד רלוונטית איננה, ערך ניירות רשות של 11-2 חשבונאית אכיפה

 
הוראות התיקון למפרע מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלו. החברה מיישמת את  התיקון

 . IFRS 9 כפי שיישמה את הוראות  השוואה מספרי של מחדשללא הצגה 
 

 השפעהאין  יישומוהחברה למסקנה כי ל הגיעה, התיקון יישום השלכות בחינת לאחר
 של החברה. הכספיים הדוחות על מהותית

 
 

 עונתיות -: 3אור ב
 

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

 שנתי.

  



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

 

 17 

 פיננסיים מכשירים - :4 באור
 

 הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג
 

 הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים
 

 3 רמה  2 רמה  1 רמה  
 "חש אלפי  2019, ביוני 30
       
       

       :הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים
       

 -  -  2,929  מניות
       

       :הוגן בשווי התחייבות פיננסית הנמדדת
       

 1,907  -  -  התחייבות אחרת
 

 3 רמה  2 רמה  1 רמה  
 "חש אלפי  2018, ביוני 30
       
       

       :הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים
       

 -  -  2,706  מניות
 

 3 רמה  2 רמה  1 רמה  
 מבוקר  2018בדצמבר,  31
 "חש אלפי  

       
       :הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים

       
 -  -  2,391  מניות

       
       :הוגן בשווי התחייבות פיננסית הנמדדת

       
 1,907  -  -  התחייבות אחרת

 
ובין  1, לא היו מעברים בין רמה 2019, יוניב 30חודשים שהסתיימה ביום שה ישהתקופה של  במהלך

. במהלך התקופה לא היו גריעות, רכישות ושינויים 3או אל רמה  3וכן לא היו מעברים מרמה  2רמה 
 .3שסווגו לרמה  ותפיננסי והתחייבויותפיננסים  בגין נכסיםבשווי שהוכרו ברווח והפסד 

 
 ויתרות חייבים, לקוחות, קצר לזמן השקעות, מזומנים ושווי מזומנים של הכספיים בדוחות היתרה
 ולנותני לספקים התחייבויות התחייבויות בגין חכירות, ,בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי, חובה

 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם. והלוואות מאחרים זכאים ויתרות זכות ,שירותים
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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, 2019, יוניב 30הביניים ליום 

 :להלן האמור
 

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

"( לבית המשפט המחוזי בתל המבקשתהגישה גב' דנית יחזקאל )להלן: " 2016, בדצמבר 6 ביום
החברה הדרומית לשיווק בע"מ  -אביב, בקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד שלוש נתבעות 

 לוי ורמי"( טרופיקל"מ )להלן:"בע קוסמטיקה תעשיות דגיל טרופיקל"( הדרומית החברה)להלן: "
 "(.המשיבות"( )להלן: "לוי רמי"מ )להלן: "בע( 2006) השקמה שיווק

 

 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
 

 הדרומית החברה כי נקבע במסגרתו אשר הפשרה בהסכם דיון התקיים 2018 בספטמבר 12 ביום
 שהוקמה כסעד הנפסקים כספים ולחלוקת לניהול לקרן"ח ש אלפי 75 של סכום תעביר לשיווק

 ותצא"ח ש אלפי 175 בשווי מוצרים תתרום החברה, בנוסף. ייצוגיות תובענות חוק מכוח
 "ח.ש 550 של בהיקף ללקוחותיה הנחה במבצעי

 אלפי 115 של סך על הועמד"כ לב"ט ושכ"ח ש אלפי 10 של סך על הועמד למבקשת הגמול סכום
 "מ.מע בתוספת"ח ש

 

ניתנה החלטה בבקשה לאישור הסכם הפשרה, במסגרתה בית המשפט  2019בינואר  30 ביום
 ביקש מתן הבהרות שונות בקשר להסכמות האמורות לעיל. 

 

 ניתנה טרם. המשפט לבית 2019 בפברואר 20 ביום הוגשו הפשרה להסכם הצדדים הבהרות
 .החלטה

 

 עמדת את לקבל המשפט בית ביקש במסגרתה, המשפט בית החלטת ניתנה 2019 במרס 7 ביום
 עד המשפט לבית עמדתו להגיש"ש היועמ על. הפשרה להסכם ביחס לממשלה המשפטי היועץ
 .2019 במאי 19 ליום

 

 הוגשה עמדת היועמ"ש, לפיה הוא אינו מתנגד להסכם הפשרה. 2019במאי  22ביום 
 

על ביצוע פרסום של הסכם הפשרה  2019ביוני  6על כן, הורה בית המשפט בהחלטתו מיום 
לצורך התנגדויות, לרבות העברת הסכם הפשרה למספר גורמים רלבנטיים ובהם היועמ"ש 

 והממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.
 

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

 משפט לביתהלן: "המבקשים"( )ל 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
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 )המשך( תלויות תביעות  -: 5 באור
 

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

 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
 

 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 ביום ופאלאס סנו לתגובות תשובתם את  הגישו המבקשים
 

 בית בהמלצת, הצדדים הסכימו ובמסגרתו משפט קדם דיון התקיים 2019 בפברואר 21 ביום
 .גישור של הליך לקיים, המשפט

 

 במסגרתה ענבר יצחק בדימוס פטוהש כבוד בפני גישור ישיבת התקיימה 2019 באפריל 2 ביום
(, משנהו בטענות מודה שצד)ומבלי  הדין משורת שלפנים כך, עקרוניות להסכמות הצדדים הגיעו

 יזכו שהצרכנים כך, המוצר אריזת גבי על המוצהר מכפי יותר ארוך נצמד ניילון תשווק סנו
 "ח.ש אלפי 988-כ של בשיעור להטבה

 

 לערוך תתחייב וכן המוצהר האורך הפחות לכל שהינו נצמד ניילון לצרכנים לספק תתחייב סנו
 .לעת מעת למוצרים מדגמיות אורך בדיקות

 

 של כולל בסך וגמול טרחה שכר הייצוגים ולתובעים המבקש"כ לב תשלם סנו כי הוסכם עוד
 .התובעים מטעם המומחה של טרחתו שכר את תשלם וכן"ח, ש אלפי 200

 

בכוונת הצדדים להגיש בקשה לאישור הסדר פשרה ברוח ההסכמות שפורטו לעיל, מיד לאחר 
 .2019סיום פגרת בתי המשפט בחודש ספטמבר 

 

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

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  דיאודורנט משווקת הנתבעות כי המבקש טענת עומדת האישור בקשת קדבמו
 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.
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 )המשך( תלויות תביעות  -: 5 באור
 

 )המשך( :בע"מ ואח' קוסמטיקסנ' אמיליה  בארי 18-04-44006"צ ת .ג
 

לתביעה כנגד "ח ביחס שמיליוני  9 של סך על בלבד האומדנה דרך על הועמד התביעה סכום
 קוסמופארם, בהיעדר נתונים בדבר היקף מכירות המוצר.

 

 נשוא בקשת האישור מיוצר עבור קוסמופארם ע"י חברת אמיליה.  המוצר
 

הוגשה תשובה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית במסגרתה, נטען, בין  2019בינואר  2 ביום
נדירה שאירעה ביחס לייצור היתר, כי מדובר באירוע שהתרחש כתוצאה מטעות נקודתית ו

 אצווה בודדת של המותג קרליין, שלאחריו ביצעו המשיבות הליך ריקול. 
 

 לוואי בתופעות חשו לא כלל המדוברת האצווה נשוא המוצר צרכני של הגדול רובם כי נטען
 שהגיעו הפניות כמות וכי נפגעה לא המוצר של הפונקציונאליות כי, בו השימוש בשל כלשהן

 .המוצר לתפוצת ביחס למדי מינורית הייתה המשיבות אל
 

 מקרים במיעוט כאשר, פוצו הריקול להודעת בהתאם למשיבות שפנו הצרכנים רוב כי צוין
 מלבד ואולם"ד. עו באמצעות לפנות או אישית תביעה להגיש בכוונתם כי הצרכנים הודיעו
 כי סבורות המשיבות, חודשים תשעה חלפו הריקול שמאז לכך לב ובשים, אלו מקרים מיעוט
 .מוצו -אלו צרכנים של ותרופתם לוואי תופעות שחוו הצרכנים היקף

 

 טיעונים על והתבססה מוגזמת בצורה תוארה המבקשת של האישית התביעה עילת כי נטען עוד
 לכלל משותפות שאלות מעוררת אינה התביעה כי נטען כן. עובדתי לביסוס זכו שלא רפואיים

 במחלוקת להכרעה וההוגנת היעילה הדרך אינה הייצוגית התובעת כי, הנטענת הקבוצה חברי
 הולמת בדרך וינוהל ייוצג הקבוצה חברי של עניינם כי להניח סביר יסוד אין וכי, העניין בנסיבות

 .האישור בקשת את לדחות המשפט בית התבקש, האמור לאור. לב ובתום
 

 שבסופו, בתיק משפט קדם דיון שבע בבאר המחוזי המשפט בבית התקיים 2019 באפריל 4 ביום
 :כדלקמן ההליכים המשך בדבר שונות הוראות"ש ביהמ"י ע ניתנו

 

 .2019 בנובמבר 5 ליום ומומחים מצהירים לחקירת הוכחות לדיון נקבע התיק
 דעת לחוות התייחסות 2019 ביוני 1 ליום עד להגיש האפשרות להן ניתנה, הנתבעות לבקשת

 תובענה לאישור לבקשה הנתבעות לתגובת התובעים לתשובת במצורף שהוגשה המומחה
 .ייצוגית

 

 הנהלת לדעת זאת עם, האישור בקשת של סיכוייה את להעריך ניתן טרם זה מקדמי בשלב
 .50%-, סיכויי התביעה הינם נמוכים מהמשפטיים יועציה של דעת חוות על המתבססת, החברה

 

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

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

 

 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
טונומיה , פגיעה באו1981-הסכם, הטעיה וניצול מצוקה על פי חוק הגנת הצרכן התשמ"א

]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
  כנגד קוסמופארם, בהיעדר נתונים בדבר היקף מכירות המוצר.
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 )המשך( תלויות תביעות  -: 5 באור
 

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

 

 את הגישה המבקשת. 2018 בדצמבר 2 ביום האישור לבקשת תגובה הגישה קוסמופארם
 .2019 בינואר 2 ביום תשובתה

 

 נשמעו במסגרתו כייצוגית תובענה לאישור בבקשה מקדמי דיון התקיים 2019 בינואר 31 ביום
 .דרכה את לשקול שהות למבקשת וניתנה הצדדים טענות

 

 בפברואר 4 וביום האישור מבקשת מסתלקת היא כי המבקשת הודיעה 2019 בפברואר 3 ביום
 ללא המבקשת של האישית תביעתה את ודוחה ההסתלקות את שמאשר דין פסק ניתן 2019
 .בהוצאות חיוב

 

 ג' להלן. 7נוספים בדבר תביעה לאחר תאריך הדיווח ראו באור  לפרטים .ה
 

 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  - מוצרי ניקוי ואחזקת הבית  .1

 ואחזקת הבית.
   
 נייר.מוצרי עיקר הפעילות הינה ייצור, שיווק מכירה והפצת  - מוצרי נייר   .2
   
 טואלטיקה מוצרי   .3

  וקוסמטיקה
וקוסמטיקה עיקר הפעילות ייצור ושיווק מוצרי טואלטיקה  -

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

 והמשלימים למגזרים אלו.
 

 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 

 2019, ביוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 794,841  84,897  178,187  150,615  381,142  חיצונייםמכירות ל
           

 99,665  11,486  18,114  6,972  63,093  רווח מגזרי

           
 420          מימון, נטו הכנסות

           
חברה  בהפסדי הקבוצהחלק 

המטופלת לפי שיטת 
 נטו ,המאזניהשווי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2,885) 
           

 (23,504)          מסים על ההכנסה
           

 73,696          נקי רווח
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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 

 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 ותהמטופל ותחבר
 נטו, המאזני השווי שיטת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5,440) 
           

 (23,834)          ההכנסה על מסים
           

 78,980          נקי רווח
 

 
 
 

 

מוצרי ניקוי  
ואחזקת 

  בית
 מוצרי
  נייר

מוצרי 
טואלטיקה 
 סה"כ  אחרים  וקוסמטיקה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום 

 2019, ביוני 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 371,596  40,583  84,248  71,030  175,735  חיצונייםמכירות ל
           

 42,636  4,946  9,361  3,008  25,321  מגזרי רווח

           
 1,007          מימון, נטו הכנסות

           
הקבוצה בהפסדי חברה  חלק

המטופלת לפי שיטת 
 נטו, המאזניהשווי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,470) 
           

 (10,057)          ההכנסה על מסים
           

 32,116          נקי רווח
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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  

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 ותהמטופל ותחבר
 נטו, המאזני השווי שיטת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2,165) 
           

 (10,249)          ההכנסה על מסים
           

 36,069          נקי רווח
 
 

  

ניקוי  מוצרי
ואחזקת 
  הבית 

 מוצרי
  נייר

 מוצרי
 טואלטיקה
 כ"סה  אחרים  וקוסמטיקה

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 31לשנה שהסתיימה ביום 
           2018בדצמבר, 

           
 1,502,703  159,777  358,912  271,523  712,491  מכירות לחיצוניים

           
 207,813  27,262  49,237  9,269  122,045  רווח מגזרי

           
 1,379          מימון, נטו הכנסות

           
 ותחבר בהפסדי החברהחלק 

לפי שיטת  תוהמטופל
 (8,451)          נטו, המאזניהשווי 

           
 (47,016)          על ההכנסהמסים 

           
 153,725          רווח נקי 
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 אירועים לאחר תאריך הדיווח -: 7באור 
 

 השקעה בהון מניות של חברת כימי סן בע"מ .א
 

 מיליוני 4-לאחר שהתקבל אישור הדירקטוריון, החברה השקיעה סך של כ 2019 אוגוסטבחודש 
 בכורה מניות 4,000,000הקצאה של  כנגד וזאת (סן כימי -כימי סן בע"מ )להלן  תש"ח בחבר

 ש"ח ע.נ. של כימי סן. 1בנות 
 

 עדיפות בהן למחזיקים יקנו הבכורה מניות, 2019, באוגוסט 7מיום  כימי סןלהחלטת  בהתאם
 הן המניות לבעלי אוסן  לכימיבעת קבלת כל תקבול שיהיה  סן בכימי המניות בעלי יתר פני על

 שהוא וסוג מין מכל אחר תקבול מכל והן דיבידנד מקבלת הן, אחר סוג מכל מניות ממכירת
 הבכורה מניות מחזיקי ייהנו אשר עד לחול תמשיך העדיפות. מניות הנפקת בעת לרבות בעתיד

  .הבכורה מניות ייפדו ואז ההשקעה מסכום 200% של מתמורה
 

 .בכורה מניות אלפי 32,016-כב מחזיקה החברה ,ההקצאה לאחר
 

 בניירות ערך סחירים השקעות .ב
 

ניירות ערך סחירים מיליוני ש"ח ב 60, החברה השקיעה סך של 2019חודש יולי  במהלך
 שמנוהלים על ידי מנהלי תיקים.

 לאחר קבלת אישור מדירקטוריון החברה וועדת ההשקעות. בוצעוהשקעות אלו 
 

 :קוסמטיקס בע"מ קוסמופארם בע"מ ואח'רשף ואח' נ' אמיליה  19-08-18487ת"צ  .ג
 

מר אבנר רשף ומר גיל פלדמן )להלן: "המבקשים"( לבית המשפט  הגישו 2019באוגוסט,  12 ביום
בע"מ,  קוסמטיקסאמיליה  -המחוזי בלוד , בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד שבע נתבעות

 שיתופית אגודה -קוסמטיקס סאסאכל בו חצי חינם בע"מ, תוצרת חקלאית מובחרת בע"מ, 
: "מ )להלןבע ושופרסל"מ( בע)ישראל  פארם -סופר"מ, בע קוסמופארם"מ, בע חקלאית

 "המשיבות"(.
 

 השמש קרינת מפני הגנה מוצרי מוכרות המשיבות כי המבקשים טענת עומדת התביעה במוקד
 הטעיית תוך קיצונית בצורה שגויה תכולה סימון עם יחד, הדין"פ ע שלא סימון תוך( אירוסולים)

 בכמויות מדובר בפועל"ל, מ 200 של תכולה המוצר אריזת על שרשומה למרות, לטענתם. הצרכן
 .בחסר 35% -ל 15.5% בין"ל, מ 169-ל"ל מ 130 בין הנעות בהרבה נמוכות

 

כפי הנטען הפרו המשיבות חובות חקוקות מכוח הגנת הצרכן, חוק המכר, חוק עשיית עושר  בכך
 על הפיקוח צו, הצרכן הגנת צו מכוח הוראות וכן, החוזים חוק, הנזיקיןולא במשפט, פקודת 

 .מיליוני ש"ח 66.7 הינו הנטען הנזק אומדן. תהבריאו משרד של ונוהל ושירותים מצרכים
 

התביעה הוגש לאחר כתבה בטלוויזיה שטענה ל"פערים" בתכולת המוצרים.  לציין כי כתב יש
 ההגנה תכשירי תכולת את בדקה אשר", ספקטרולאב"ד של מעבדת "חוולכתב התביעה צורפה 

 .כאמור הבדלים ומצאה, המכלים מן גז ריקון לאחר הנתבעות החברות כל של מהשמש
 

 הייצוגים התובעים כוח לבא התשובה ומכתבי הטלוויזיה לתחקיר בתשובה כי לציין יש עוד
 תכולת לבין האריזה על המצוינת המוצר תכולת בין הפער כי הנתבעות מהחברות חלק טענו

 בחשבון נלקח שלא, גז כגון נוספים רכיבים מכיל שהמוצר מהעובדה נובע, שנמדדה כפי המוצר
 אין. תקינה האריזות על הרשומה התכולה הגז תכולת את בחשבון כשמביאים וכי במדידה

 .ממש בה יש כי לנו נראה כי אם הטענה של חוזקה להעריך זה בשלב בידינו
 

בע"מ משווקת את מוצרי ההגנה  שקוסמופארםהנזק הנטען נסב את תשומת הלב לכך,  בעניין
מפני קרינת השמש לרשתות שיווק שונות הנתבעות בתביעה הן בגין מותג פרטי שלהן, והן בגין 

חשיפה נוספת שלא ניתן  לקוסמופארםמוצרים אשר משווקים ע"י קוסמופארם, דבר היוצר 
 בשלב זה להעריכה.

 

 .ישורהא בקשת של סיכוייה את להעריך ניתן טרם זה מקדמי בשלב
 

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

בקרה , אחראית לקביעתה והתקיימותה של (התאגיד - )להלן בע"מ סנו מפעלי ברונוסההנהלה בפיקוח הדירקטוריון של 

 פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 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 הכללי 

בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים,  ביותר נושא המשרה הבכירו

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות סביר בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק ביטחון 

הוראות הדין נאסף, בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי 

 תכונת הקבועים בדין.מכם ומדווח במועד ובומעובד, מס
 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר 

ע בפועל את בתחום הכספים או למי שמבצ נושא המשרה הבכיר ביותרומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ול

 התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת 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.
 

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

נמצאה הבקרה הפנימית בדבר הבקרה הפנימית(,  רבעוני האחרוןהדוח ה -, )להלן 2019, מרסב 31שנסתיימה ביום 

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

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

 2019, אוגוסטב 28 תאריך:

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

  



 

 

 (:1ג)ד()38ה תקנ לפי כללי מנהל צהרתה
 

 , מצהיר כי:יובל לנדסברגאני, 

 הדוחות(; -)להלן  2019של שנת  שנילרבעון ה, (התאגיד)להלן:  בע"מ סנו מפעלי ברונוסשל  רבעוני( בחנתי את הדוח ה1)

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

 כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

 המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

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

 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח  (א)

הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על 

הוראות להדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

  -הדין; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים  (ב)

 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 :עם אחרים בתאגידאני, לבד או יחד ( 5) 

 

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

כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים  מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו

בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת  רים, מובא לידיעתי על ידי אח2010 - התש"עשנתיים(, 

 -ההכנה של הדוחות; וכן

ים להבטיח באופן דקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיוע (ב)

סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי 

 קובלים;חשבונאות מ

האחרון לבין מועד דוח זה,  שנתיהלא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  (ג)

אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 

 הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

 

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

 

 

______________________                                                                 ______________________ 
 יובל לנדסברג, מנכ"ל                                                                                                    2019, אוגוסטב 28

  



 

 

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

 , מצהיר כי:ברק לוינץאני, 

סנו מפעלי של  הביניים לתקופת בדוחות הכלול האחר הכספי המידע ואת ביניים הכספיים הדוחותבחנתי את ( 1)

 ;(" או "הדוחות לתקופת הביניים"הדוחות" -)להלן  2019של שנת  השנילרבעון  (תאגיד)להלן: ה בע"מ ברונוס

אינם כוללים כל מצג לא לתקופת הביניים הכלול בדוחות  רוהמידע הכספי האחביניים ( לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים 2)

מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות  נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם

 שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

משקפים באופן נאות, לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הוביניים ( לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים 3)

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על  ולוועדת הביקורתר של התאגיד, לדירקטוריון ( גיליתי לרואה החשבון המבק4)

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

 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח   (א)

לתקופת  הכספי האחר הכלול בדוחותולמידע ביניים הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע הביניים

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 מעורבים כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מ (ב)

 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 ( אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:5)

 

, המיועדים להבטיח יפיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת   (א)

שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות 

ות המאוחדות, בפרט במהלך בר, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובח2010 - "עכספיים שנתיים(, התש

 -תקופת ההכנה של הדוחות: וכן

, המיועדים להבטיח באופן יוידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או  (ב)

סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי 

 חשבונאות מקובלים;

 לבין מועד דוח זה,האחרון  שנתיהלא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  (ג)

, אשר יש בו כדי לשנות המתייחס לדוחות כספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת ביניים, 

את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי להערכתי 

 .של התאגיד

 

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

 

______________________                                                                 ______________________ 
 סמנכ"ל כספיםלוינץ, ברק                                                                                            2019, אוגוסטב 28
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