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 באוגוסט 24
 .2016, באוקטובר 26 5

 
על מצב ענייני השותפות המוגבלת בשנית  מתוקן דירקטוריון דוח

 לתקופה 
 2016, ביוני 30ביום  שנסתיימה

 
שותפות  -השקעות בסרטים של סינמה נאמנויות בשנית מתוקן מוגש בזאת דוח הדירקטוריון 

 "(. הדוח תקופת)" ביוני 30ביום חודשים שנסתיימה  שלושה"( לתקופה של השותפותמוגבלת )"
בדצמבר,  31יש לעיין בדוחות אלה יחד עם הדוח התקופתי של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 

 . למונחים שלא הוגדרו בדוח זה תהיה המשמעות שהוענקה להם בדוח התקופתי. 2015
 
 
 
 
 
 

 תוצאות פעולותיו, הונו ותזרימי המזומנים שלוהסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד,  (א

 כללי .1

פי תקני חשבונאות בינלאומיים -על ערוכים 2016 ביוני 30הכספיים ליום  הדוחות .1.1

(IFRS )ואילך.  2008, בינואר 1 מיום החל 

עיסוקה  אשר מוגבלת שותפות הינה "בסרטים השקעות נאמנויות סינמה" .1.2
בהפקה של סרטים ובכללם סרטי ובין היתר במימון  להשתתף הינוהבלעדי 

קולנוע, וידאו וטלוויזיה וכיו"ב ולרבות פורמטים טלוויזיוניים, תכניות וסדרות 
 טלוויזיה וכן בשיווקם של אותם סרטים, לרבות באמצעות רשת האינטרנט.

לפרטים המלאים אודות פעילות השותפות וסביבתה העסקית ראה האמור בפרק  .1.3
, כפי 2015ח התקופתי של השותפות לשנת א' "תיאור עסקי התאגיד" לדו

[ )בדוח זה להלן: 2016-01-019941]מס' אסמכתא  2016במרץ  30שפורסם ביום 
"(, ואשר האמור בו מובא לעניין זה על דרך 2015הדוח התקופתי לשנת "

 ההפניה.
 

 בתקופת הדוחשחלו אירועים מהותיים  .2

לבית הדין לעבודה ע"י  התקבל אצל השותפות כתב תביעה שהוגש 21/4/16ביום  .2.1
הגב' רונית אהרון, כנגד השותפות,  4/3/2013מי שכיהנה כחשבת בחברה עד ליום 

השותף הכללי, חברת "אתגרים פיננסיים" ושמעון ימין, מי שהיה בעל השליטה 
, המועד בו הועברה השליטה בשותפות לבעלת 4/3/2013-של השותף הכללי עד ל

אסתר פרונט. סכום התביעה אינו מהותי. השליטה הנוכחית בשותפות הגב' 
  השותפות והשותף הכללי דוחים את האמור בכתב התביעה בהתייחס אליהם

שומרים על כל זכויותיהם השותפות והשותף הכללי  והגישו כתב הגנה בהתאם.
עפ"י דין, ומקיימים התייעצויות עם עורכי דינם לגבי הטיפול המשפטי הנדרש 

 בעניין.

הגב' אסתר פרונט, המכהנת כמנכ"ל השותף הכללי והבעלים של  18/5/2016ביום  .2.2
 ביוםפרטית שנחתם  השקעה הסכם לביטול בהסכם התקשרה, הכלליהשותף 

 ענין"(, באבוט המאיריתקשורת בע"מ )" המאירי אבוטלבין  , בינה26/6/2014

הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתיקון לתקנות ניירות ערך  השותפות
 30/3/2016ביום . "(התיקון)" 2014-"דהתשע)דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון(, 

דירקטוריון השותף הכללי אימץ את מלוא ההקלות של תאגיד קטן בהתאם 
ומיום  13/3/2014השותפות מיום  ילפרטים נוספים ראה דיווחלהוראות התיקון. 

 [.בהתאמה 2016-01-019767-ו 2014-01-014544 ות]מס' אסמכתא 30/03/2016
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הסכם " )להלן: "אייסמרט" יזיוניוהטלו לפורמט הטריילר בהפקת השקעה
שהושקעה על  הקרן בהתאם להסכם הביטול יושב לגב' פרונט סכום "(.הביטול

ידה בהפקת הטריילר הנ"ל, והגב' פרונט תשיב לאבוט המאירי את חלקה 
. יובהר, כי המדובר בהשקעה פרטית של הגב' פרונט 10%באייסמרט בשיעור של 

 .1השקעות השותפות הקשורות לאבוט המאירילשאינה נוגעת לכספי ו/או 

החל מר דוד ברבר, להיות בעל עניין  2016במאי  8ביום  - יין בשותפותבעלי ענ .2.3
מס' אסמכתא  8/5/2016מיום ח החזקות ]ראה דיווח השותפות ובשותפות מכ

 ,06009253, ת.ז. חדל מר יהודה יהודאי 2016ביוני  2ביום [. 2016-01-060556
]ראה דיווח השותפות מס' אסמכתא  להיות בעל עניין בשותפות מכח החזקות

 בכירההחזקות בעלי עניין ונושאי משרה עדכנית של . למצבת [2016-01-043419
-2016-01]מס' אסמכתא  28/7/2016בשותפות ראה דיווח השותפות מיום 

092089]. 

, למניעת מאמצי השותפות, באמצעות השותף הכללי ומנכ"ל השותף הכללי .2.4
 :תפות מן המסחר בבורסהמחיקת ניירות הערך של השו

ברשימת  ו, ניירות הערך של השותפות נסחר2015התקופתי לשנת  למועד הדוח
בהתאם להודעת הבורסה מיום ו, שניה שנה מזההשימור של הבורסה 

 דיון ללא, 2016במרץ  23-ה יוםתום הם עמדו להימחק מהמסחר ב 23/03/2014
הבורסה, בשל אי עמידה בכללי השימור של הבורסה עפ"י  בדירקטוריון נוסף

ככל שהשותפות לא תעמוד בדרישות הבורסה  וזאתעילת שווי החזקות הציבור, 
 .לעיל הנקוב למועדהנוגעות לעילה הנ"ל עד 

, במכתב 08/02/2016ביום  פנתה השותפותלנוכח הודעת הבורסה הנ"ל,  .2.5
ות זמניות שתאפשרנה לחברות בבקשה כי יתקין הנחילדירקטוריון הבורסה 

 ,חודשים 48הנסחרות ברשימת השימור של הבורסה להיסחר לתקופה של 
נמרצות אצל סגל רשות ניירות ערך, כדי שזה , הגב' אסתר פרונט פעלה ובמקביל

 האחרון יתמוך בהתקנת ההנחיות הזמניות המבוקשות.

קטוריון הבורסה דיר במגנ"א כיפורסמה הודעת הבורסה  2016בפברואר  23ביום  .2.6
תקופה של  החליט לחוקק "הוראת שעה" לפיה המסחר ברשימת השימור יימשך

להמשיך  המקנה לשותפות את הזכות הוראה"(, הוראת השעהחודשים )" 48
, וזאת בכפוף לאישור חודשים נוספים 24ולהיסחר ברשימת השימור לתקופה של 

 .28/3/2016, שניתנו ביום הרשויות

פנתה השותפות בכתב, ביום ענין הוראת השעה, ורסה בבעקבות הודעת הב .2.7
, ליו"ר הדירקטוריון של רשות ניירות ערך וליועץ המשפטי שלה, 28/02/2016

וזאת באמצעות יועציה המשפטיים, עפ"י הנחיית מנכ"ל השותף הכללי, הגב' 
 אסתר פרונט , בבקשה כי הרשות תאשר בדחיפות את הוראת השעה.

 -נתקבלה תשובת הרשות למכתב השותפות כדלעיל  ובטרם 3/3/2016ביום  .2.8
ריון הבורסה לתקן את החלק ולפיה הוחלט בדירקטשהבורסה פרסמה הודעה 

הרביעי של תקנון הבורסה וההנחיות לעניין כללי השימור, ההשעייה והמחיקה, 
תיקון )" חודשים 48-המאריך את המסחר ברשימת השימור ל לרבות את הסעיף

לאישור  התיקון הנ"ל כפוףין בהודעה כי צו"(, ואולם וןהחלק הרביעי לתקנ
שר האוצר, לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך,  אישורדהיינו: , הרשויות

)א( לחוק 48)וזאת מכח הוראותו של סעיף  ואישור ועדת הכספים של הכנסת
 .  (1968-ניירות ערך, תשכ"ח

                                                 
המאירי בקשר לטריילר אייסמרט, ראה דיווח השותפות  אודות התקשרותה הפרטית של הגב' פרונט הנ"ל עם אבוט לפרטים 1

 [, אשר האמור בו מובא לעניין זה על דרך ההפניה. 2014-01-144930]מס' אסמכתא  28/8/2014מיום 
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ן החלטת הדירקטוריון שלה בדבר תיקון החלק יהודעת הבורסה בעניבעקבות  .2.9
מנכ"ל השותף הכללי, הגב' פרונט, באופן נמרץ ביותר כדי  עלהפ -הרביעי לתקנון 

ובעקבות האמור, התקבל אצל ב"כ , שהרשות, תאשר את הוראת השעה
חתום ע"י עו"ד גיא דביר, יועץ מכתב תגובה,  ,14/03/2016 ביוםהשותפות, 

רשות ניירות  ושלפיוח על הבורסה ועל זירות המסחר, משפטי של מחלקת הפיק
ערך )הוועדה המטפלת בנושא( ממליצה לשר האוצר לתקן את תיקון החלק 
הרביעי לתקנון בהתאם להחלטת דירקטוריון הבורסה כדלעיל, אך יחד עם 
האמור, הוועדה דחתה את תיקון הוראת השעה, בטענה שתיקון החלק הרביעי 

 את אימוץ הוראת השעה ועל כן אינו נדרש.לתקנון הנ"ל מייתר 

שלחה הבורסה לשותפות הודעה כי ניירות הערך של השותפות  17/3/2016ביום  .2.10
יימחקו מן הרישום למסחר, וזאת אם לא יתקיימו התנאים לחידוש המסחר עד 

ואולם בהודעה הוסף כי בטרם המחיקה יתקיימו בניירות הערך  23/3/2016ליום 
מחקו מן הרישום במרץ ולפיכך הם יי 30, 29, 28, 27ימי מסחר וזאת בימים  4

, וזאת, כמובן, אם עד לאותו מועד לא יתקבל אישור 31/3/16למסחר ביום 
 הרשויות לתיקון החלק הרביעי לתקנון. 

לנוכח מאמצים עילאיים ופעולות נמרצות של מנכ"ל השותף הכללי אצל  .2.11
המחלקה המשפטית של משרד האוצר ואצל לשכת שר האוצר לזירוז קבלת 

וזאת לנוכח הזמן הקצר שנותר עד למועד מחיקת ניירות  אישורו של שר האוצר,
הודע למנכ"ל השותף הכללי כי  –הערך של השותפות מן המסחר בבורסה, כדלעיל

, אישר שר האוצר בחתימתו את תיקון החלק הרביעי לתקנון וכי 21/3/2016ביום 
 האישור הועבר לועדת הכספים של הכנסת.

 -יימחקו מהרישום למסחר בבורסה  במטרה שניירות הערך של השותפות לא .2.12
אצל ועדת והבלתי פוסקות מנכ"ל השותף הכללי המשיכה בפעולותיה הנמרצות 

הכספים של הכנסת, באמצעות יו"ר הועדה, מר משה גפני, היועצת המשפטית של 
אלה, נמרצות ומזכירות הועדה ובעקבות פעולות  , עו"ד שגית אפיקהועדה

דיון דחוף בתיקון לחלק הרביעי לתקנון נקבע  –שנתמכו ע"י הבורסה והרשות 
 .27/03/2016ליום  , וזאתועדת הכספיםבפני 

אושר התיקון לחלק הרביעי  – 27/03/2016בדיון שהתקיים בועדת הכספים ביום  .2.13
לתקנון והתוצאה המתחייבת מהאישור האמור היא כי ניירות הערך של 

וכי הם יישארו  31/03/2016השותפות לא יימחקו מהמסחר בבורסה ביום 
חודשים נוספים מהמועד שחדלו להיסחר  24-סחר ברשימת השימור ללהי

 ברשימה הראשית. 

פרסמה הבורסה הודעה שלפיה ועדת הכספים, בישיבתה מיום  27/03/2016ביום  .2.14
, החליטה לאשר את התיקון לחלק הרביעי של התקנון וכי התיקון 27/03/2016

ובלבד שאישור זה יתקבל בבורסה עד ליום  ,יכנס לתוקף עם אישור שר האוצר
ימחקו ניירות הערך מן הרישום למסחר בבורסה  –, שאם לא כן 30/03/2016

 .31/03/2016ביום 

שוב פעלה מנכ"ל השותף הכללי נמרצות אצל המחלקה המשפטית לנוכח האמור,  .2.15
אישר שר האוצר את החלטת ועדת הכספים  28/03/2016ביום במשרד האוצר ו

הבורסה לניירות ערך פרסמה  אישורו של שר האוצר, כדלעיל,בעקבות  .כדלעיל
( הודעה במגנ"א כי לנוכח אישור הרשויות לתיקון החלק 28/03/2016בו ביום )

 31/03/2016ביום ניירות הערך של סינמה לא ימחקו  הרביעי לתקנון הבורסה,
לאים והמסחר בהם ימשך במסגרת רשימת השימור. כלומר: מאמציה הבלתי נ

נשאו פרי וניירות הערך של  -של מנכ"ל השותף הכללי, הגב' אסתר פרונט 
 מן המסחר בבורסה. נמחקושותפות סינמה לא 
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 להוציא האמור לעיל, לא חלו אירועים נוספים מהותיים בתקופת הדוח. .2.16

 

 השותפות עסקי מצב .3
ש"ח  אלפי 1,213-הסתכם בסך של כ 2016 ביוני 30השותפות ליום  נכסי כל סך

 31ש"ח ליום  אלפי 1,408-ו 2015 ביוני 30 ליוםש"ח  אלפי 1,912-בהשוואה לכ
 . 2015בדצמבר 

  .מפעולות מהפסד נובעהעיקרי במצב עסקי השותפות,  השינוי
 

 : וחלקם מתוך סך הנכסים של השותפות השותפות של הנזילים הנכסים הרכב להלן
 

 2016ביוני,  30ליום 
 באלפי ש"ח

 2015 ביוני, 30ליום 
 באלפי ש"ח

  31ליום 
 2015בדצמבר 
 "חשבאלפי 

מזומנים ופיקדון 
 לז"ק

233 605 286 

 
 סה"כ 

233 605 286 

 

 תוצאות הפעילות .4

''ח, שאלפי  451-כבהפסד של  מוהסתיי 2016של שנת  הראשוניםהחודשים  ששת .4.1
 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 456-כ של הפסד לעומת

הסתכמו החודשים הראשונים  בששת השותפותהוצאות ההנהלה וכלליות של  .4.2
 .אשתקדאלפי ש"ח בתקופה המקבילה  386-ש''ח לעומת כאלפי  382-בכ

אלפי ש"ח  70-אלפי ש"ח לעומת כ 69-ההוצאות הנלוות בתקופת הדוח היו כ
הוצאות ההנהלה וכלליות בתקופת הדוח נבעו  .בתקופה המקבילה אשתקד

 בעיקר מהוצאות בגין ביקורת, משפטיות, עריכת דוחות כספיים ודמי ניהול. 

, אחרות הוצאותאו  הכנסות כל היו לא 2016החודשים הראשונים של  בששת .4.3
)הוצאות( האחרות הינו  ההכנסות סעיף .אשתקד המקבילה לתקופה בדומה
ומאחר שהשותפות לא השקיעה  ,מצב של ההשקעות בבורסה הישראלית  תמונת

 השותפות רשמה לא, 2016 של הראשונים החודשים בששתכלל בניירות ערך 
 .אחרות הוצאות או הכנסות

 

 הון  השותפות .5
ש"ח  אלפי( 5)-סך של כלהסתכם הינו שלילי ו 2016 ביוני 30ליום השותפות  הון

 .2015ביוני  30ליום ש"ח  אלפי 858-כ לשחיובי בהשוואה להון 
 

 תזרימי המזומנים של השותפות .6

 2016החודשים הראשונים של שנת  לששת שלילילשותפות תזרים מזומנים  .6.1
פסד שוטף )ה וטפתאלפי ש"ח הנובע בעיקר מפעילות ש (53)-בגובה של כ

 (. לתקופה

 העצמי.  נההו ומקור המימון של השותפות הינ .6.2

 233-כולל של כ בסך מזומנים ושווה מזומנים השותפות בידי 2016 ביוני 30ליום  .6.3
  ש"ח. אלפי

( לשלם הוצאות בעיקר) שוטפות התחייבויות למעט התחייבויות אין לשותפות .6.4
 כלפי הינו ח"ש אלפי 853: מתוכו הארי כשהחלק) ח"ש אלפי 1,218-כ של בסך
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, שונים שירותים נותני כלפי ח"ש אלפי 365 בסך, יתרתו וכנגד הכללי שותףה
 שבקופת המזומנים יתרת: כלומר, ₪ אלפי 233 של בסך מזומנים יתרת קיימת

 שלה השוטפות ההתחייבויות מיתרת ₪ אלפי 132 של בסך פחותה, השותפות
 צפי קיים וכן התקבולים היקף לגבי וודאות אין כאשר (,כלליה לשותף שאינן

 של הזכויות מכירת  בגין השותפות בידי ויתקבלו שיכול עתידייםה תקבולים
 בדבר קיימים ספקות משמעותיים ,ובשל כך ("מנצח זוג" הטלוויזיוני הפורמטמ

 . קיומה של השותפות כעסק חי
 

  ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר דיווח (ב
 :השותפות חשופה אליהם שוק סיכוני של מפורט תיאור

 :הדולר בשער השינויים
 הפקת ביום לשקלים שמתורגמים בדולרים נקובות השוטפות השותפות מהוצאות חלק

 מועטת חשיפה לשותפות לפיכך(. הדולר לשער צמוד אינו הסכום זה)ממועד  החשבונית
 . הדולר של החליפין שער/ירידת לעליית

 :האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד
 הגב' אסתר פרונט.  –י השותף הכלל מנכ"ל הינהבשותפות לניהול סיכוני השוק  תהאחראי

 :מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק 
, וכן זה יןילא נקבעו קריטריונים לכינוס הדירקטוריון ולדיון בדירקטוריון בענלמועד הדוח,  

לא נקבעו מנגנונים מיוחדים לצורך תגובה מיידית להתפתחויות חריגות בשווקים השונים. 
מעקב שוטף אחרי השינויים באפיקי ההשקעה נכון למועד הדוח, השותף הכללי מנהל 

 .השונים
 

 הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי (ג

 חשבונאית ופיננסית מומחיותדירקטור בעל  .1

 המספר כי קבע הכללי השותף של הדירקטוריון 2013, בנובמבר 11 מיום בישיבתו (1
 בדירקטוריון שיכהנו ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים של המזערי

 .הרשקוביץ ליעוז ח"רו הינו ל"הנ הדירקטור הדוח ולמועד,  אחד הינו

, (5כניסתו לתוקף של החוק לתיקון פקודת השותפויות )מס'  ולאור, זאת עם יחד (2
 למנות חייב הכללי השותף דירקטוריון לפיו"(, התיקון לפקודה)" 2015-התשע"ה

 ותנאים הוראות) החברות תקנות להוראות ובהתאם, חיצונים דירקטורים שני
 בפני להצהרתם בהתאםכן ו, 2010-ע"תש(, הכספיים הדוחות אישור הליך לעניין

 ידי על שמונו החיצונים הדירקטורים שני – הכללית האסיפה ובפני הדירקטוריון
 מומחיות בעלי הינם, 2015 בנובמבר 22 ביום ש"היה מחזיקי של הכללית האסיפה

 אודות לפרטים. כספיים דוחות ולהבין לקרוא היכולת ובעלי ופיננסית חשבונאית
 12/11/2015 ביום שפורסמה האסיפה לזימון שצורפה הצהרתם ראה השכלתם

 [.2015-01-154047 אסמכתא' מס]

 

  , ותכנית הביקורתמבקר פנימי .2
מינה דירקטוריון השותף הכללי מבקר פנים. לפרטים אודות מבקר  30/3/2016ביום 

הפנים ראה האמור בפסקה ד' בדוח הדירקטוריון של השותפות שצורף לדוח התקופתי 
 .2015 לשנת השותפות של

קבעה וועדת הביקורת,  8/201624/מיום  ה: בישיבת2016תכנית הביקורת לשנת 
( 1שני תחומים: תעסוק ב 2016לשנת כי תכנית העבודה  ,בתיאום עם מבקר הפנים

עסקאות עם בעלי עניין  בחינת( 2-בחינת התקשרויות ורכש עם צדדים ג' לא קשורים, ו
ונושאי משרה, כגון: תהליך האישור וחידוש עסקאות עם בעלי עניין, תשלומי שכר 
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טוח דירקטורים דירקטורים, אישור וחידוש ביל  ומענקים לנושאי משרה, תשלום גמול
  ונושאי משרה.

 

 דירקטורים חיצוניים, ועדת ביקורת וועדת תגמול .3
, אשר ועדת תגמולו-וועדת ביקורת ו –וועדות  שתילמועד הדוח, בשותפות קיימות 

"ה רון משה ורונית זקס )דח"צים( וערן סרוק )דירקטור בלתי החבריה הינם זהים: 
 תלוי(.

 

 מפקח .4
משרד שטראוס אישרה אסיפת מחזיקי יה"ש את מינויו של  2015בנובמבר  22ביום 

רו"ח דוד הלדנברג למפקח השותפות, כאשר לזר הלדנברג ושות', רואי חשבון ביחד עם 
החל ממועד האסיפה השנתית  רטרואקטיבינקבע שמינויו ושכרו ייכנסו לתוקף באופן 

תוקפו עד למועד האסיפה השנתית ויהא ב 23/8/2015האחרונה שהתקיימה ביום 
 הבאה.

 

 מדיניות תגמול .5

אישר דירקטוריון השותף הכללי מדיניות תגמול  2016באוגוסט  24בישיבתו מיום  .5.1
לנושאי משרה בשותף הכללי ובשותפות, שאינה מצריכה אישור מחזיקי יחידות 

הוראות תקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע ההשתתפות, הואיל ו
 חלות על מדיניות זו.  "(תקנות ההקלות)" 2013-מדיניות תגמול( )תיקון(, התשע"ג

 24מדיניות התגמול אושרה והומלצה על ידי וועדת התגמול בישיבתה מיום  .5.2
 . 2016באוגוסט 

מדיניות התגמול קובעת כי הואיל ולמועד אימוצה אין בקופת השותפות תזרים  .5.3
המשרה המכהנים בשותף הכללי,  ק לתשלום שכר לכל נושאיימזומנים מספ

ומטעמי צמצום הוצאות וניהול כספים ראוי בהתחשב בנסיבות הקיימות, נכון 
למועד אימוץ מדיניות התגמול וכן למועד הדוח, להוציא שכר שני הדירקטורים 
החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי אשר שכרם נקבע באסיפת מחזיקי יה"ש עת 

פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות -רי עלהגמול המזעמינויים, והינו 
השותפות אינה משלמת למי מהדירקטורים , 2000-לדירקטור חיצוני(, התש"ס

שכר/גמול נוספים. שני דירקטורים רגילים המכהנים בדירקטוריון השותף הכללי 
ימים לאחר המועד  30( וויתרו על שכרם ממועד מינויים ועד ף)יו"ר ודירקטור נוס

 בו יודיעו לשותף הכללי בכתב כי וויתורם הסתיים. ש

למועד דוח זה )וכן בשנים  -בהתייחס לגמול/הוצאות/שכר השותף הכללי  .5.4
 ,תגמוליםרק חלק מהשותף הכללי לשולמו ( 2015-ו 2014, 2013הקודמות 

המגיעים לו בהתאם להוראות חוזה השותפות המוגבלת, בנוסחו  שכרהו ההוצאות
 . 2האחרון שנקבע באסיפת מחזיקי יה"ש

משכרו הקבוע בהסכם הנאמנות,  62%המפקח ויתר על  -בהתייחס לגמול המפקח  .5.5
ש"ח בצרוף מע"מ כדין, וויתור זה ימשיך  25,000עמד שכרו ע"ס של  2015ובשנת 

ת על ידי וועדת התגמול ו/או דירקטוריון להיות בתוקף עד אשר ייקבע אחר
 השותף הכללי.

 
 

                                                 
, ראה דיווח השותפות מיום 10/3/2015מיום  לנוסח חוזה השותפות המוגבלת העדכני כפי שאושר באסיפת מחזיקי יה"ש 2

 [ אשר האמור בו מובא לעניין זה על דרך ההפניה.2015-01-048364]מס' אסמכתא  10/3/2015
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 הכספיים הדוחות אישור הליך .6

 הכללי השותף דירקטוריון 2015 בנובמבר 23 ביום, לפקודה התיקון הוראות לאור (א)
"( הוועדה" או" המאזן וועדת)להלן: " כספיים דוחות לבחינת וועדה מינה

/שנתיים התקופתיים/או ו הרבעוניים הכספיים הדוחות באישור לדון שתפקידה
 .לאשרם הכללי השותף לדירקטוריון להמליץ האם ולהחליט

ה"ה מר רון משה )דירקטור חיצוני(, הגב' רונית זקס  היו וועדת המאזן חברי (ב)
כל חברי הועדה חתמו על )דירקטורית חיצונית( ומר ערן סרוק )דירקטור(. 

תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות  יהצהרה לפ
עובר "( התקנות לאישור הדוחות הכספיים)להלן: " 2010-הכספיים(, תש"ע

הועדה  של חברי עוהיד ועדה. לפירוט כישוריהם, השכלתם, ניסיונםולמינויים ל
דוחות  לקרוא ולהבין היכולת כבעלי אותם רואה עליהם השותפות שבהסתמך

 שצורפו ובהצהרותיהם אותם שמינתה האסיפה בזימון האמור ראה, םכספיי
 אשר[, 2015-01-154047 אסמכתא]מס'  12/11/2015 ביום ופורסמה זו לאסיפה
' ד בפרק שהובא לגביהם הפירוט וכן, ההפניה דרך על זה לעניין מובא בהם האמור

 .2015 לשנת השותפות של התקופתי לדוח שצורף" התאגיד על נוספים"פרטים 

תקנות החברות )הוראות לעניין הליך הוראות לתוקף  ונכנס 2016במאי  5ביום  (ג)
תיקון לתקנות אישור )להלן: " 2016-אישור דוחות כספיים( )תיקון(, התשע"ו

"(, לפיו על אף הוראות התקנות הנ"ל, חברה הנחשבת תאגיד הדוחות הכספיים
קטן רשאית שלא למנות ועדה לבחינת דוחות כספיים, כך שדוחותיה הכספיים 

 ב3בלבד, זאת אם התקיימו כל הוראות תקנה  הדירקטוריוןיובאו לדיון ואישור 
ת השותף הכללי מקיים א ודירקטוריון, לתיקון לתקנות אישור הדוחות הכספיים

 מלוא ההוראות האמורות.

, קבע דירקטוריון השותף הכללי כי החל מהרבעון 23/5/20163בישיבתו מיום  (ד)
, האורגן שיאשר את הדוחות הכספיים יהיה ואילך 2016הראשון לשנת 

 הדירקטוריון ולא וועדת המאזן. 

של דירקטוריון  תהתקיימה ישיבת דירקטוריון טלפוני 2016באוגוסט  24ביום  (ה)
הכספי  ההכספיות, מצב תוצאותיהנסקרו  הישיבה הנ"ל ךהשותף הכללי, במהל

בהשוואה לתקופות  ההוצגו נתונים על פעילותכן ו שלה, ותזרים המזומנים
( 1)2הדירקטוריון בהתאם להוראות תקנה  חברי בחנו הישיבה במסגרת. קודמות

באותו האופן שהיה נעשה ע"י וועדת המאזן,  לתקנות לאישור הדוחות הכספיים,
 הפנימיות הבקרות, הכספיים הדוחות עם בקשר שנעשו והאומדנים ההערכות את

 הדוחות במסגרת ניתן אשר הגילוי ונאותות שלמות, הכספי בדיווח הקשורות
 המדיניות את הדירקטוריון חברי בפני סקר השותפות של המבקר"ח רו. הכספיים

 של מהותיים בעניינים שיושם החשבונאי והטיפול, שאומצה החשבונאית
 .השותפות

על ידי הדירקטוריון,  השותפותבמסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של  (ו)
טיוטת )להלן: " םהנלווים לה והדוחותמועברת טיוטת הדוחות הכספיים, 

                                                 
, 2016לשנת  1דירקטוריון השותף הכללי קיים ישיבת דירקטוריון טלפוני בין היתר לאישור דוחות רבעון  23/5/2016ביום  3

ואילך האורגן  2016מהרבעון הראשון לשנת בהתאם להוראות התיקון לתקנות אישור הדוחות הכספיים, במסגרתו נקבע כי 
לדוח הדירקטוריון של  5שיאשר את הדוחות הכספיים יהיה הדירקטוריון ולא וועדת המאזן. לפרטים נוספים ראה סעיף 

[ אשר האמור בו מובא לעניין זה 2016-01-031785 ]מס' אסמכתא 23/05/2016פורסם ביום  2016השותפות לרבעון הראשון לשנת 
 על דרך ההפניה.
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 מספרהמבקר הפנימי המפקח ושל  של"(, לעיונם של חברי הדירקטוריון, הדוח
 וניםים לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות. חברי הדירקטוריון פימ

 ותיקוניםהבהרות  תולרואי החשבון החיצוניים לקבל הכללי השותףלהנהלת 
. במהלך ישיבת הדירקטוריון, נסקרות התוצאות שישנם ככללדוחות הכספיים, 

ומוצגים נתונים על  השותפותמזומנים של המצב הכספי ותזרים ההכספיות, 
 המתקיים דיון במהלכו משיב וכןהשוואה לתקופות קודמות, ב השותפותפעילות 

לגבי סוגיות בקשר  השותפותרואי החשבון החיצוניים של ו שותפותהנהלת ה
 מאשרים את הדוחות הכספיים. ובעקבותיולדוחות הכספיים 

 שיבת הדירקטוריוןאושרו בי 2016 ביוני 30ליום הדוחות הכספיים של השותפות  (ז)
"ל, ובישיבה זו השתתפו )טלפונית כאמור( חברי הדירקטוריון: ה"ה יחיאל רז, הנ

 זקס רונית"ח רו)דח"צ(,  משה רון"ח רוהרשקוביץ, יו"ר הדירקטוריון, ליעוז 
תומר עו"ד , הפנימי המבקר"ח ערן סרוק )דירקטור בלתי תלוי(, רו)דח"צית(, 

 פרונט, נציגי רו"ח המבקר ועורכי הדין. ברם, מנכ"ל השותפות הגב' אסתר
 

 הכללי בשותף החתימה זכויות אודות גילוי .7
 החתימה זכויות כי הכללי השותף דירקטוריון קבע, 2013 בספטמבר 08 מיום בישיבתו

 :כדלהלן הינן בשותפות או/ו הכללי בשותף
 סינמה) במלואו הכללי השותף שם בצרוף פרונט אסתר' הגב של היחידה חתימתה
 תחייב המודפס או הרשום, המוחתם השותפות שם בצרוף או/ו( מ"בע( 1991) השקעות

 של המשותפת וחתימתם, ח"ש 50,000 של לסכום עד שהינה התקשרות בכל החברה את
 שם בצרוף או/ו הכללי השותף שם בצרוף הרשקוביץ וליעוז פרונט אסתר' הגב

 מעל שהינה התקשרות בכל החברה את תחייב המודפס או הרשום, המוחתם, השותפות
  .ח"ש 50,000 של הסכום

 

 מיסוי (ד

 משקיעים מהכנסות ניכויים) הכנסה מס תקנות חלות בשותפות המשקיעים על .1
 ניכויים) הכנסה מס תקנותו ,2009-ע"התש( שעה הוראת( )ישראלי בסרט

 :להלן) 2014-ד"התשע(, תיקון()שעה הוראת) (ישראלי בסרט משקיעים מהכנסות
, אולם 31/12/2015למועד הדוח תוקפן של התקנות הסתיים ביום . ("התקנות"

, אך למועד 31/12/2018וועדת הכספים של הכנסת האריכה את תוקפן עד ליום 
 הדוח הארכה זו טרם פורסמה ברשומות. 

בפרק א' "תיאור  26-ו 21ות "מיסוי" ראה האמור בסעיפים לפרטים נוספים אוד .2
 . 2015לדוח התקופתי של השותפות לשנת עסקי התאגיד" שצורף 

 

 המאזן תאריך לאחר אירועים (ה

הודיעה השותפות על מכירות נוספות של הפורמט הטלוויזיוני "זוג  2016ביולי  21ביום  (1
 מלוא הסכומים שהתקבלו בגין מכירת הזכויות של "זוג מנצח", .מנצח" למדינות נוספות

מתוכם חלקה של השותפות ש"ח,  2,043,330לכדי הגיע לאחר ניכוי הוצאות נלוות, 
לפרטים נוספים ראה דיווח השותפות  ש"ח. 612,999של כולל הגיע לסך  (30%) במכירות

[ אשר האמור בו מובא לעניין זה על 2016-01-087544]מס' אסמכתא  21/7/2016מיום 
 דרך ההפניה. 

 הכללי בשותף משרה ונושאי לדירקטורים הביטוח פוליסת חודשה 8/4/2016 ביום (2
 ידי על שאושרה לאחר וזאת ,2017באפריל  7לתקופה של שנה שתסיים ביום  ,ובשותפות
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 אסמכתא' מס] 24/8/2016 מיום השותפות דיווח ראה נוספים לפרטים. הדירקטוריון
2016-01-109702.] 

לנושאי המשרה בשותף  תגמול מדיניותדירקטוריון השותף הכללי קבע  24/8/2016 ביום (3
דירקטוריון השותף  5/10/2016ביום  .לעיל 5לפרטים נוספים ראה האמור בסעיף  הכללי.

הדוחות הכספיים מחדש לאור תיקון פסקת ההפניה של רו"ח המבקר  הכללי אשרר את
ביום________  .בעניין ספקות משמעותיים בדבר קיומה של השותפות כ"עסק חי"

 .ג.2)ביאור  ת את הדוחות הכספייםפעם נוספמחדש ללי אשרר דירקטוריון השותף הכ
ם נכתב כי קיימים ספקות בהגם , ש(דוח הדירקטוריוןל 6.4לדוחות הכספיים וסעיף 

 מה של השותפות כעסק חי.משמעותיים בדבר קיו

 .המאזן תאריך לאחר מהותיים אירועים חלו אל, לעיל האמור הוציאל (4

 
 
 

 בשם השותפות,
 

    
 פרונטאסתר 

 מנכ"ל  השותף הכללי
 יחיאל רז 

 יו"ר הדירקטוריון של
 השותף הכללי

 

 
 
 

 .2016 באוקטובר, 26,באוגוסט 24 :תאריך

 

 

 

 



 

 

סינמה נאמנויות השקעות 
 שותפות מוגבלת –בסרטים 

 
 תמצית דוחות כספיים ביניים 

 
 2016 ביוני 30ליום 

 
 )בלתי מבוקר(



 

  שותפות מוגבלת –סינמה נאמנויות השקעות בסרטים 
 2016 ביוני 30ליום 

 

 
 
 
    

 עמוד     תוכן העניינים

 

     תמצית דוחות כספיים ביניים

 

 3    רואי החשבון המבקריםשל דוח סקירה  

      

 4    ביניים  על המצב הכספי ותתמצית דוח 

      

 5    על הרווח הכולל ביניים ותתמצית דוח 

      

 6    ביניים  השותפים על השינויים בהון ותתמצית דוח 

      

 7    ביניים  על תזרימי המזומנים ותתמצית דוח 

      

 8-14    ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  
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  66184תל אביב                                                                             

 

  

 

 

 
 

 

ידות ההשתתפות החשבון המבקר לבעלי יח הרוא סקירה של דוח
 שותפות מוגבלת -נאמנויות השקעות בסרטים  ולשותפים של סינמה

 מבוא

השותפות(, הכולל את תמצית הדוח -שותפות מוגבלת )להלן-סקרנו את המידע הכספי המצורף של סינמה נאמנויות השקעות בסרטים
זומנים מואת הדוחות התמציתיים על ההפסד הכולל, שינויים בהון השותפים ותזרימי ה 2016יוני ב 30על המצב הכספי ביניים ליום 

הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי אחראים לעריכה ולהצגה באותו תאריך.  שישה ושלושה חודשים שהסתיימולתקופה של 
כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים "דיווח  -IAS34של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

. אחריותנו היא 1970-לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי  -של לשכת רואי חשבון בישראל 1סקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן 
רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים 

ירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סק
הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 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

 
קירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות  המהותיות, בהתבסס על ס

 .SAI 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו 
 .1970-ינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לממלא, מכל הבח

נציין כי כאמור בביאור הנ"ל נכון למועד הדוחות הכספיים אין לשותפות מספיק מזומנים לעמוד   .ג.2לביאור  באנו מפנים תשומת ל
מהפורמט  ש"ח, ובשל כך ולאור אי הוודאות בדבר היקף התקבוליםאלפי  132-של כבהתחייבויותיה שאינן לשותף הכללי בסך 

בדבר קיומה של השותפות כעסק חי. בדוחות משמעותיים ספקות  קיימים, .ג. הנ"ל2כמבואר בביאור  הטלוויזיוני "זוג מנצח"
שתהיינה דרושות אם השותפות לא תוכל הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, אשר ייתכן 

 להמשיך ולפעול כעסק חי. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                

 מ.אהרוני ושות'
 רואי חשבון                                                                                                                 

 
 
 

 אביב,-תל
2016, אוקטוברב 5   26  
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 שותפות מוגבלת -סינמה נאמנויות השקעות בסרטים 
 2016 ביוני 30ליום 

 

        על המצב הכספי ביניים ליום ותתמצית דוח
    
    
    
 בדצמבר 31 ביוני 30 ביוני 30 
 2016 2015 2015 

 )מבוקר( בלתי מבוקר() בלתי מבוקר() 

 ש"ח                                                                                                                               

    נכסים
 285,771 604,514 232,518 מזומנים ושווי מזומנים

 -      -      -      כללישותף  -( בע"מ 1991נמה השקעות )סי
 -      -         859 ( בע"מ1991סינמה נאמנויות )

 20,605 36,867 2,547 אחרים - חובה ויתרות חייבים

 306,376 641,381 235,924 סה"כ נכסים שוטפים

    
 1,101,620 1,270,758 976,834 השקעות בהפקת סרטים

    
 1,407,996 1,912,139 1,212,758 סה"כ נכסים

 
 
 
 
 
 

 
    התחייבויות 

 696,239 747,251 852,839 שותף כללי -( בע"מ1991סינמה השקעות )
 261 261 -       למוגבשותף  -מ ( בע"1991סינמה נאמנויות )

 264,922 306,829 364,744 זכאים אחרים
    

 961,422 1,054,341 1,217,583 שוטפות סה"כ התחייבויות
    
    

 446,574 857,798 (4,825) השותפים )גירעון( הון
    
    

 1,407,996 1,912,139 1,212,758 סה"כ התחייבויות והון השותפים

     
 
 
 
 
 

 השותף הכללי, על ידי: - ( בע"מ1991סינמה השקעות )
 
 

   
 -מנכ"ל

 גב' אסתר פרונט
 -יו"ר דירקטוריון 

 יחיאל רזמר             
 
 

 2016, באוקטובר 26 5 אישור הדוחות כספיים:  תאריך
 

 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 שותפות מוגבלת -סינמה נאמנויות השקעות בסרטים 
 2016 ביוני 30ליום 

 

 ביניים  הכוללרווח על ה ותתמצית דוח
 
 
 

 לשנה     
 שהסתיימה שלושה של לתקופה שהיש של לתקופה 

  ביום ביום שהסתיימה חודשים ביום שהסתיימה חודשים 

 בדצמבר 31                     ביוני 30                      ביוני 30 

 2016 2015 2016 2015 2015 

 )מבוקר( (מבוקר בלתי) (מבוקר בלתי) (מבוקר בלתי) (מבוקר בלתי) 

 ש"ח                                                                            
      

 139,974  34,518  34,371  70,128  69,252  ותהוצאות נלו
 726,906  145,654  171,794  385,570  382,114  הוצאות הנהלה וכלליות

  -       -       -       -       -       , נטואחרות( הכנסותהוצאות )
      

 866,880  180,172  206,165  455,698  451,366  תפעולי הפסד
      

 21  18  -  21  -  מימון הכנסות
 93  26  15  51  33  מימון הוצאות
 72  8  15  30  33  נטו, מימון )הכנסות( הוצאות

 866,952  180,180  206,180  455,728  451,399  לתקופה כולל הפסד      
      
      
      

      

      

 0.09493  0.01973  0.02258 0.04990 0.04943        בסיסי –ליחידת השתתפות  הפסד

 0.09442  0.01962  0.02245 0.04963 0.04916 מדולל        –ליחידת השתתפות  הפסד

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .מהם נפרד בלתי חלק מהווים ביניים הכספיים הדוחות לתמצית המצורפים הביאורים
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 שותפות מוגבלת -סינמה נאמנויות השקעות בסרטים 
 2016 ביוני 30ליום 

 

 ביניים השותפיםעל השינויים בהון  ותתמצית דוח
 

    
סינמה נאמנויות  -וגבל השותף המ 

 ( בע"מ1991)
סינמה  -ללי השותף הכ
 הכלך ס ( בע"מ1991השקעות )

יחידות  
 השתתפות

 
   כתבי אופציה

 ש"ח 

      לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 
     )בלתי מבוקר(: 2016ביוני  30ביום 

     
 446,574 (195) 1,777,127 (1,330,358) 2016בינואר  1יתרה ליום 

 (451,399) (45)  -      (451,354) כולל לתקופה הפסד

 (4,825) (240) 1,777,127 (1,781,712)  2016ביוני  30  םתרה ליוי
     

     לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 
     )בלתי מבוקר(: 2015ביוני  30ביום 

     
 1,324,696 (108)  1,777,127  (452,323)  2015בינואר  1יתרה ליום 

  22,000 -     -        22,000  הנפקות הון בדרך של זכויות לציבור
 (33,170) -     -        (33,170) בניכוי הוצאות הנפקת הון

 (455,728) (46) -        (455,682) כולל לתקופה הפסד

 857,798  (154) 1,777,127  (919,175) 2015ביוני  30  םתרה ליוי

     

     לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
     )בלתי מבוקר(: 2016ביוני  30ביום 

     
 201,355  (220) 1,777,127 (1,575,552)   2016 אפרילב 1יתרה ליום 

 (206,180) (20) -      (206,160)  כולל לתקופה הפסד

 (4,825) (240) 1,777,127 (1,781,712)  2016ביוני  30  םתרה ליוי

     

     לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 

     )בלתי מבוקר(: 2015ביוני  30ביום 

     

 1,033,591  (136)  1,777,127  (743,400)  2015 אפרילב 1יתרה ליום 
 4,387  -   -       4,387  הון נפקתהחזר הוצאות ה

 (180,180) (18)   -       (180,162) כולל לתקופה הפסד

     857,798 (154)  1,777,127  (919,175) 2015ביוני  30  םתרה ליוי

     
     לתקופה של שנה שהסתיימה 

     :)מבוקר( 2015בדצמבר  31ביום 
     

 1,324,696  (108) 1,777,127  (452,323) 2015בינואר  1יתרה ליום 
 22,000  -     -       22,000  הנפקת הון בדרך של זכויות לציבור

 (33,170) -    -       (33,170) בניכוי הוצאות הנפקת הון
 (866,952) (87) -       (866,865) סך הכל הפסד כולל לשנה

  446,574  (195) 1,777,127  (1,330,358) 2015בדצמבר  31יתרה ליום 
     

 
 
 
 
 
 

 .מהם נפרד בלתי חלק מהווים ביניים הכספיים הדוחות לתמצית המצורפים הביאורים
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 מוגבלתשותפות  -סינמה נאמנויות השקעות בסרטים 
 2016 ביוני 30ליום 

 על תזרימי מזומנים ביניים ותתמצית דוח
 

     

 לשנה    

 שהסתיימה לתקופה של שלושה לתקופה של שישה 

 ביום חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31 ביוני 30ביום  ביוני 30ביום  

 2016 2015 2016 2015 2015 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 ש"ח 

      

      :שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 (866,952) (180,180) (206,180) (455,728) (451,399) לתקופה הפסד כולל

       :התאמות
 -       -       -       -       -        ירידת ערך השקעות בהפקת סרטים

 (451,399) (455,728) (206,180) (180,180) (866,952) 
      ויתרות חובה: חייביםב שינוי

 9,939  (13,669) (773) (1,936) 18,058  אחרים          
       ויתרות זכות: זכאיםב שינוי

 102,314   56,047  5,016  144,221  99,822  אחרים          
 (1,130)  -       -       (1,130) (1,120) ( בע"מ1991סינמה נאמנויות )
 166,068  119,887  103,573 217,080 156,600 מבע" (1991)סינמה השקעות 

 273,360 358,235 107,816  162,265  277,191 
      

 (589,761) ( 17,915) (98,364) (97,493) (  178,039)  (שוטפת שימשו לפעילותנבעו מפעילות שוטפת )שנטו ש מזומנים
      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
 458,380  289,242    124,786 289,242    124,786 השקעה בסרטים 

 124,786 289,242 124,786 289,242  458,380 
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
                      -הנפקת יחידות השתתפות

     (15,557) -      הוצאות הנפקה-בניכוי
- 

      -       - (11,170) 

      -       -       -       -       -      משיכות יתר תאגידים בנקאיים
      -  (15,557)       -       - (11,170) 
      
      

 (142,551) 271,327  26,422  176,192  (53,253) גידול )קיטון( במזומנים ושווה מזומנים

 428,322  333,187  206,096  428,322  285,771  יתרת מזומנים ושווה מזומנים לתחילת התקופה
      

 285,771  604,514  232,518  604,514  232,518  יתרת מזומנים ושווה מזומנים לסוף התקופה

 

 
 
 
 
 
 
 

 .מהם נפרד בלתי חלק מהווים ביניים הכספיים הדוחות לתמצית המצורפים הביאורים



  שותפות מוגבלת -השקעות בסרטים סינמה נאמנויות 
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 ביניים דוחות הכספייםתמצית ביאורים ל
 
 
 

 
 הישות המדווחת .1
 

במימון ובהפקת סרטי  עוסקתהשותפות(  -שותפות מוגבלת )להלן  -סינמה נאמנויות השקעות בסרטים 
 סרטים, לרבות באמצעות רשת האינטרנט.קולנוע, וידאו וטלוויזיה ושיווק אותם 

השותפות הינה שותפות ציבורית אשר התאגדה בישראל והנה תושבת בה. כתובת משרדה הרשום של 
 הרצלייה. 16רחוב שאול המלך השותפות הינה 

( של השותפות היא 6כתבי אופציה )סדרה  יםנסחרהבורסה הראשית בה נסחרות יחידות ההשתתפות ו
  הבורסה(. -אביב )להלן -ערך בתלהבורסה לניירות 

 
 
 

 
 בסיס עריכת הדוחות הכספיים .2

 
 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .א

 
, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים הביניים נערכה בהתאם ל

כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה 
)להלן: "הדוחות השנתיים"(. כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות  2015בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 .1970 –ות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוח
 

  2016אוגוסט, ב 24  ביום ף הכלליהשותתמצית הדוחות הכספיים הביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון 
 
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ב
 

להשתמש בשיקול  השותף הכללי, נדרשת הנהלת IFRS -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים הביניים בהתאם ל
הנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים בו אומדניםבבהערכות,  ,דעת

 והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
ות ששימשו וההנחות העיקרי השותפותשיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של 

 ם.בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיי
 

 המשך פעילות השותפות בהתאם ליעודה  .ג
 

   .אלפי ש"ח 452-, הפסידה השותפות כ2016ביוני  30בתקופה של ששת החודשים שהסתיימו ביום 
השותפות ממשיכה השותפות בפעולתה לקבלת החזר על השקעתה נכון למועד עריכת הדוחות הכספיים של 

 בפורמט "זוג מנצח".
מיתרות  ₪אלפי  132-בסך של כ פחותה  - 2016ביוני  30 - למועד הדוח ומנים של השותפותזיתרת המ

"השותף -( בע"מ )להלן1991סינמה השקעות ) -ההתחייבויות השוטפות שלה שאינן ההתחייבות לשותף הכללי
 התקבולים ףהיק לגבי וודאות אין למועד עריכת הדוחות,  נכון ש העובדהובשל כך וכן בשל  ."(הכללי

בנוסף, . קיימים ספקות משמעותיים בדבר קיומה של השותפות כעסק חי – "מנצח"זוג  הטלוויזיוני מהפורמט
הידוע לשותף הכללי, הוא לא יפרע את ההתחייבויות כלפיו בטרם שתפרענה התחייבויותיו לזכאים  "יעפו

 האחרים.
 

 
 

 
3 . 

 
  בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה, הינה המדיניות שיושמה בדוחותהשותפות המדיניות החשבונאית של 

 השנתיים.
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 )המשך( ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים

 
 

 :תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו, אך טרם נכנסו לתוקפם .4
 
 
    
 
 

  תקןIFRS 15 - (2017בינואר  1)שייכנס לתוקף מחייב ביום  הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות 
 

התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות. 
"חוזי הקמה" והפרשנויות הנלוות להם. עיקרון הליבה של  IAS 11"הכנסות" ואת   IAS 18התקן מחליף את 

המייצג את  התקן הוא שההכרה בהכנסה תשקף את העברת הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום
ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל בתמורה להם. לשם כך, קובע התקן כי ההכרה בהכנסה תתקיים 

המנויים בחוזה עמו באופן שהלקוח משיג שליטה  כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירותים
 על אותן סחורות או שירותים.

 
 כנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על ה

 
 לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים בחוזים. ,זיהוי החוזה עם הלקוח -1שלב 
 זיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות בחוזה. -2שלב 
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורות שאינן  קביעת מחיר העסקה, -3שלב 

 ותמורה שתשולם ללקוח.במזומן 
על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוך שימוש  הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת -4שלב 

 במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות.
מחויבות במועד מסוים לבין קיום  תוך הבחנה בין קיום הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, -5שלב 

 מחויבות לאורך זמן.
 

 יישום המודל תלוי בעבודות ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב, לעיתים, הפעלת שיקול דעת נרחב.
 

בנוסף, קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות, האומדנים המשמעותיים והשינויים בהם 
ות התקן, וזאת על מנת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את המהות, אשר שימשו בעת יישום הורא

 הכמות, העיתוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם הלקוחות.
 

או לאחריו. יישום  2017בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב, לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
ככלל, התקן ייושם למפרע, אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות במסגרת  מוקדם אפשרי.

 הוראות המעבר של התקן לעניין ישומו לקופות דיווח קודמות.
 

על  לאמוד את השפעת יישום התקן שותף הכללי )בשם השותפות(ה של הנהלת התבשלב מקדמי זה אין ביכול
את השפעת יישום הוראות  בעתיד תבחן שותף הכללי. הנהלת העילותהמצבה הכספי של השותפות ותוצאות פ

  התקן.  
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 מצית דוחות כספיים ביניים )המשך(ביאורים לת

 

 .   אירועים בתאריך הדיווח5

 

  -בעל עניין חדש בשותפות .א

 

 של בשיעור בשותפות עניין בעל נעשה  060092533 ת.ז יהודאי יהודה מר כי השותפות דיווחה בינואר 3 ביום

הודיעה  2016ביוני  2ביום  בדיווח. לעיין יש נוספים לפרטים ההצבעה. ומזכויות ההון מן  5.47% 
 שותפות. ודה יהודאי חדל להיות בעל עניין בהשותפות    כי מר יה

החל להיות בעל עניין בשותפות. שיעור  308822741במאי הודיעה השותפות כי מר דוד ברבר ת.ז  8ביום 
 כח ההצבעה.בהון וב 9.47%הוא  כון למועד עריכת הדוחנ, אחזקותיו של מר דוד ברבר

 

  –הארכת תוקף בשלוש שנים למשקיעים בסרטים ישראלים  .ב
 
 

את הטבות המס  2018המאריכות עד סוף שנת אישרה ועדת הכספים תקנות  2016בינואר  18ביום 
למשקיעים בסרטים ישראליים, לפיהן ניתן להכיר בהוצאות להפקת  סרט ישראלי כהוצאה שוטפת כנגד 
כל מקור הכנסה, כבר בשנה בה הוצאו. התקנות ייכנסו לתוקף מיום פרסומן ברשומות ויחולו 

 .01.01.2016רטרואקטיבית מיום 

ק, משקיע או בעל יחידת השתתפות בשותפות נסחרת יוכל לנכות הוצאות התקנות קובעות כי מפי 
הפקה שהיו   להם בגין הפקת סרט ישראלי כהוצאה שוטפת, כבר בשנת המס בה הוצאו ההכנסות כנגד כל 

ההטבה כוללת גם הוצאות שהוצאו מחוץ לישראל, כל עוד הוצאו לשם הפקת סרט ישראלי. הכנסה. 
מסכום הפקת הסרט בישראל, בשנה  15%אות כאמור בסכום שאינו עולה על ההטבה מאפשרת ניכוי הוצ

 שבה הוצאו ההוצאות, ואת יתרת ההוצאות יהיה ניתן לנכות בשנים הבאות כנגד כל הכנסה.

התקנות כי הוצאות הפקת סרט שהוצאו בישראל בידי שותפות,  יותרו בניכוי למשקיעי וסף, קובעות בנ
השקעתם הכספית בשותפות מסך כל ההשקעה הכספית בה. ההוצאות ייוחסו בשותפות, בהתאם ליחס 

 בדצמבר בשנת המס. 31למי שהיה שותף בשותפות ביום 
 
 

  –מכירות נוספות של הפורמט "זוג מנצח"  .ג
 
 

פרסמה השותפות הודעה בדבר מכירת הפורמט "זוג מנצח" למדינות נוספות ביניהן,  2016במרץ  13ביום 
ופציה(, הולנד )בעסקת אופציה(, איטליה )בעסקת אופציה(, תורכיה )בעסקת אופציה(, פינלנד )בעסקת א

לכל מדינות דרום אמריקה )למעט ברזיל( )בעסקת אופציה(, להודו )בעסקת הפקה(, לצרפת )בעסקת 
 אופציה(, ולסלובניה )בעסקת הפקה(. 
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 ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים )המשך(

   -פעולות השותפות למניעת מחיקת ניירות הערך שלה מן המסחר בבורסה  .ד

 

ברשימת השימור של הבורסה מזה שנה שניה ובהתאם להודעת הבורסה  נסחרוניירות הערך של השותפות 
, ללא דיון נוסף בדירקטוריון 2016במרץ  23 -הם עמדו להימחק מהמסחר בתום יום ה 23/03/2014מיום 

הבורסה, בשל אי עמידה בכללי השימור של הבורסה עפ"י עילת שווי החזקות הציבור, וזאת ככל 
 ת הבורסה הנוגעות לעילה הנ"ל עד למועד הנקוב לעיל. שהשותפות לא תעמוד בדרישו

לנוכח הודעת הבורסה כדלעיל, שמכוחה אמורים היו ניירות הערך של השותפות להימחק מהמסחר בתום 
פנתה השותפות, ביום   -ולאור דיוני הבורסה בתיקון החלק הרביעי של תקנון הבורסה  23/03/2016 -יום ה

וריון הבורסה לניירות ערך, וזאת באמצעות יועציה המשפטיים, שהונחו ע"י ,  במכתב לדירקט08/02/2016
מנכ"ל השותף הכללי הגב' אסתר פרונט, בבקשה כי יתקין הנחיות זמניות שתאפשרנה לחברות הנסחרות 

כיום(, ובמקביל, הגב' אסתר  24חודשים )במקום  48ברשימת השימור של הבורסה להיסחר לתקופה של 
צות אצל סגל רשות ניירות ערך, כדי שזה האחרון יתמוך בהתקנת ההנחיות הזמניות פרונט פעלה נמר

 המבוקשות.
פורסמה הודעת הבורסה במגנ"א כי דירקטוריון הבורסה החליט לחוקק "הוראת  2016בפברואר  23יום ב

 חודשים כיום( )"הוראת 24חודשים )במקום  48שעה" לפיה המסחר ברשימת השימור יימשך תקופה של 
 24השעה"(, הוראה   המקנה לשותפות את הזכות להמשיך ולהיסחר ברשימת השימור לתקופה של 

 חודשים נוספים, וזאת בכפוף לאישור הרשויות.
, ליו"ר 28/02/2016פנתה השותפות בכתב, ביום  –בעקבות הודעת הבורסה בענין הוראת השעה כדלעיל 
שלה, וזאת באמצעות יועציה המשפטיים, עפ"י  הדירקטוריון של רשות ניירות ערך וליועץ המשפטי

 הנחיית מנכ"ל השותף הכללי, הגב' אסתר פרונט , בבקשה כי הרשות תאשר בדחיפות את הוראת השעה.
 

הבורסה פרסמה הודעה שלפיה  -ובטרם נתקבלה תשובת הרשות למכתב השותפות כדלעיל  3/3/2016ביום 
ביעי של תקנון הבורסה וההנחיות לעניין כללי השימור, הוחלט בדירקטוריון הבורסה לתקן את החלק הר

חודשים )"תיקון  48-ההשעייה והמחיקה, לרבות את הסעיף המאריך את המסחר ברשימת השימור ל
החלק הרביעי לתקנון"(, ואולם צויין בהודעה כי התיקון הנ"ל כפוף לאישור הרשויות, דהיינו: אישור שר 

יירות ערך, ואישור ועדת הכספים של הכנסת )וזאת מכח הוראותו של האוצר, לאחר התייעצות עם רשות נ
 (.1968-)א( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח48סעיף 

 
פעלה  -בעקבות הודעת הבורסה בענין החלטת הדירקטוריון שלה בדבר תיקון החלק הרביעי לתקנון 

וראת השעה, ובעקבות מנכ"ל השותף הכללי, הגב' פרונט, באופן נמרץ ביותר כדי שהרשות, תאשר את ה
, מכתב תגובה, חתום ע"י עו"ד גיא דביר, יועץ 14/03/2016האמור, התקבל אצל ב"כ השותפות, ביום 

משפטי של מחלקת הפיקוח על הבורסה ועל זירות המסחר, שלפיו רשות ניירות ערך )הוועדה המטפלת 
להחלטת דירקטוריון בנושא( ממליצה לשר האוצר לתקן את תיקון החלק הרביעי לתקנון בהתאם 

הבורסה כדלעיל, אך יחד עם האמור, הוועדה דחתה את תיקון הוראת השעה, בטענה שתיקון החלק 
 הרביעי לתקנון הנ"ל מייתר את אימוץ הוראת השעה ועל כן אינו נדרש.

            
   שלחה הבורסה לשותפות הודעה כי ניירות הערך של השותפות יימחקו מן הרישום  17/3/2016ביום   

ואולם בהודעה הוסף כי  23/3/2016למסחר, וזאת אם לא יתקיימו התנאים לחידוש המסחר עד ליום 
יימחקו  במרץ ולפיכך הם 30, 29, 28, 27ימי מסחר וזאת בימים  4בטרם המחיקה יתקיימו בניירות הערך 

, וזאת, כמובן, אם עד לאותו מועד לא יתקבל אישור הרשויות לתיקון 31/3/16מן הרישום למסחר ביום 
 החלק הרביעי לתקנון. 

 
משרד  של   לנוכח מאמצים עילאיים ופעולות נמרצות של מנכ"ל השותף הכללי אצל המחלקה המשפטית 

האוצר, וזאת לנוכח הזמן הקצר שנותר עד  האוצר ואצל לשכת שר האוצר לזירוז קבלת אישורו של שר
למנכ"ל השותף הכללי כי  הודע  –למועד מחיקת ניירות הערך של השותפות מן המסחר בבורסה, כדלעיל

, אישר שר האוצר בחתימתו את תיקון החלק הרביעי לתקנון וכי האישור הועבר לועדת 21/3/2016ביום 
 הכספים של הכנסת.

 
מנכ"ל השותף הכללי  -שותפות לא יימחקו מהרישום למסחר בבורסה במטרה שניירות הערך של ה

המשיכה בפעולותיה הנמרצות והבלתי פוסקות אצל ועדת הכספים של הכנסת, באמצעות יו"ר הועדה, מר 
משה גפני, היועצת המשפטית של הועדה, עו"ד שגית אפיק ומזכירות הועדה ובעקבות פעולות נמרצות 

נקבע דיון דחוף בתיקון לחלק הרביעי לתקנון בפני ועדת הכספים,  –והרשות אלה, שנתמכו ע"י הבורסה 
 .27/03/2016וזאת ליום 
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 ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים )המשך(

  -פעולות השותפות למניעת מחיקת ניירות הערך שלה מן המסחר בבורסה )המשך ( 

  

אושר התיקון לחלק הרביעי לתקנון והתוצאה  – 27/03/2016עדת הכספים ביום ובדיון שהתקיים בו
המתחייבת מהאישור האמור היא כי ניירות הערך של השותפות לא יימחקו מהמסחר בבורסה ביום 

חודשים נוספים מהמועד שחדלו להיסחר  24 -וכי הם יישארו להיסחר ברשימת השימור ל 31/03/2016
 ברשימה הראשית. 

 
, החליטה לאשר 27/03/2016פרסמה הבורסה הודעה שלפיה ועדת הכספים, בישיבתה מיום  27/03/2016 םביו

את התיקון לחלק הרביעי של התקנון וכי התיקון יכנס לתוקף עם אישור שר האוצר ובלבד שאישור זה 
 ביום בורסהב למסחר הרישום מן הערך ניירותימחקו  –, שאם לא כן 30/03/2016יתקבל בבורסה עד ליום 

31/03/2016. 
 

נמרצות אצל המחלקה  ,שוב פעלה מנכ"ל השותף הכללי –הדחיפות הרבה  ולאורעיל להאמור  לנוכח
אישר שר האוצר את החלטת ועדת הכספים כדלעיל. בעקבות  28/03/2016המשפטית במשרד האוצר וביום 

( הודעה במגנ"א כי לנוכח 28/03/2016), הבורסה לניירות ערך פרסמה בו ביום כדלעיל, האוצר שר של אישורו
 31/03/2016אישור הרשויות לתיקון החלק הרביעי לתקנון הבורסה, ניירות הערך של סינמה לא ימחקו  ביום 

והמסחר בהם ימשך במסגרת רשימת השימור. כלומר: מאמציה הבלתי נלאים של מנכ"ל השותף הכללי, הגב' 
 .מסחר בבורסהל שותפות סינמה לא ימחקו מן הנשאו פרי וניירות הערך ש -אסתר פרונט 

 

אושר התיקון לחלק הרביעי לתקנון והתוצאה  – 27/03/2016עדת הכספים ביום ובדיון שהתקיים בו
המתחייבת מהאישור האמור היא כי ניירות הערך של השותפות לא יימחקו מהמסחר בבורסה ביום 

חודשים נוספים מהמועד שחדלו להיסחר  24 -וכי הם יישארו להיסחר ברשימת השימור ל 31/03/2016
 ברשימה הראשית. 

 
, החליטה לאשר 27/03/2016פרסמה הבורסה הודעה שלפיה ועדת הכספים, בישיבתה מיום  27/03/2016 םביו

את התיקון לחלק הרביעי של התקנון וכי התיקון יכנס לתוקף עם אישור שר האוצר ובלבד שאישור זה 
 ביום בורסהב למסחר הרישום מן הערך ניירותימחקו  –, שאם לא כן 30/03/2016יתקבל בבורסה עד ליום 

31/03/2016. 
 

נמרצות אצל המחלקה  ,שוב פעלה מנכ"ל השותף הכללי –הדחיפות הרבה  ולאורעיל להאמור  לנוכח
אישר שר האוצר את החלטת ועדת הכספים כדלעיל. בעקבות  28/03/2016המשפטית במשרד האוצר וביום 

( הודעה במגנ"א כי לנוכח 28/03/2016), הבורסה לניירות ערך פרסמה בו ביום כדלעיל, האוצר שר של אישורו
 31/03/2016אישור הרשויות לתיקון החלק הרביעי לתקנון הבורסה, ניירות הערך של סינמה לא ימחקו  ביום 

והמסחר בהם ימשך במסגרת רשימת השימור. כלומר: מאמציה הבלתי נלאים של מנכ"ל השותף הכללי, הגב' 
 . מסחר בבורסהל שותפות סינמה לא ימחקו מן הנשאו פרי וניירות הערך ש -אסתר פרונט 

 

  –מינוי מבקר פנים  .ה
 

 השותפות. של ה השותפות כי עו"ד תומר ברם מונה כמבקר פניםעהודי 2016במרץ  30ביום 
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 ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים )המשך(

 
  –אימוץ הקלות לתאגידים קטנים  .ו

 
 

כי היא עונה להגדרת  2014במרץ  13הודיעה השותפות, כי לאור הודעתה מיום  2016במרץ  30ביום 
 -ג. לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( )תיקון(  התשע"ד5"תאגיד קטן" כמשמעו בתקנה 

 , החליט דירקטוריון השותפות:2014
מונח זה בתיקון לתקנות ולתת גילוי בעניין לאמץ באופן חוזר שהשותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת  .1

 זה.

לאמץ את כל ארבע ההקלות המפורטות להלן אשר אושרו לתאגידים קטנים במסגרת התיקון לתקנות,  .2
 ככל שהן רלוונטיות, או שתהיינה רלוונטיות לשותפות בעתיד:

ת, כך ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית, ודו"ח רואה חשבון על הבקרה הפנימי  (א)
 שהשותפות תחויב בצירוף הצהרת מנהלים מצומצמת בלבד.

וזאת בהתאם לפרמטרים לבחינת  20%-העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל (ב)
 מהותיות הערכות השווי, כפי שפורסמו על ידי סגל הרשות לניירות ערך.

)תוך הותרת סף הצירוף  40%-להעלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים  (ג)
 (.20%לדוחות כספים שנתיים על 

פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות )פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  (ד)
"דוח גלאי"( לתאגידים קטנים אשר החשיפה שלהם לסיכוני שוק, הנובעים ממכשירים פיננסים אינה 

 שנקבע בתיקון לתקנות.מהותית, בהתאם לספי המהותיות 

ליישם את ההקלות הנ"ל על הדוחות הרבעוניים והתקופתיים החל מהדוח הרבעוני לרבעון הראשון  .3
 .2016לשנת 

 
 

  –ית הדין לעבודה בתביעה ב .ז
 
 

התקבל אצל השותפות כתב תביעה שהוגש לבית הדין לעבודה ע"י מי שכיהנה כחשבת  21/4/16ביום 
הגב' רונית אהרון, כנגד השותפות, השותף הכללי, חברת "אתגרים פיננסיים" - 4/3/2013בחברה עד ליום 

, מועד בו הועברה השליטה 4/3/2013-ושמעון ימין, מי שהיה בעל השליטה של השותף הכללי עד ל
בשותפות לבעלת השליטה הנוכחית בשותפות הגב' אסתר פרונט. סכום התביעה אינו מהותי. השותפות 

והם הגישו כתב הגנה, בהתאם. את האמור בכתב התביעה בהתייחס אליהם  והשותף הכללי דוחים
 םעם עורכי דינ הם מקיימים התיעצויותעפ"י דין ו םעל כל זכויותיה שומריםהשותפות והשותף הכללי 

 לגבי הטיפול המשפטי הנדרש בעניין.
 
 
 

עם  ותף הכללישל גב' אסתר פרונט מנכ"ל השותפות והבעלים של הש תביטול הסכם השקעה פרטי .ח
  –אבוט המאירי 

 
 

התקשרה גב' אסתר פרונט, מנכ"ל השותפות  והבעלים של השותף הכללי בהסכם  2016במאי  18ביום 
 26ביום "אבוט המאירי"( -תקשורת בע"מ )להלןה פרטית שחתמה עם אבוט המאירי עלביטול הסכם השק

במסגרת הסכם הביטול תקבל הגב' אסתר להפקת טריילר לפורמט טלוויזיוני אייסמרט.  2014ביוני 
את קרן השקעתה ואילו הגב' אסתר פרונט תשיב לאבוט המאירי את חלקה באייסמרט  חזרה  פרונט

. יובהר כי מדובר בהשקעה פרטית של הגב' אסתר פרונט שאינה נוגעת לכספי ו/או 10%בשיעור של 
 השקעות השותפות הנוגעות לאבוט המאירי. 

 
 
 

  –טן לאישור דוחות כספיים הקלות תאגיד ק .ט
 
 

נכנסו לתוקף הוראות תקנות החברות )הוראות לעניין הליך אישור דוחות כספיים(  2016במאי  5ביום 
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"(, לפיו על אף הוראות התקנות תיקון לתקנות אישור הדוחות הכספיים)להלן: " 2016-)תיקון(, התשע"ו
לבחינת דוחות כספיים, כך שדוחותיה  הנ"ל, חברה הנחשבת תאגיד קטן רשאית שלא למנות ועדה

 ודירקטוריוןב, 3בלבד, זאת אם התקיימו כל הוראות תקנה  הדירקטוריוןהכספיים יובאו לדיון ואישור 
 השותף הכללי מקיים את מלוא ההוראות האמורות. 

 
 
 
 

 ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים )המשך(

 
 
 
  –. אירועים לאחר תקופת הדיווח 6
 

  –מכירות נוספות של הפורמט "זוג מנצח"  .א
 
 

הודיעה השותפות כי הפורמט "זוג מנצח" נמכר לספרד )בעסקת אופציה(, לגרמניה )בעסקת  וליבי 21ביום 
 הפקה( ולהונגריה )בעסקת הפקה(.

 
 
 

 להוציא את האמור לעיל לא חלו אירועים מהותיים לאחר תום תקופת הדיווח.

 
 

 
 

  

 



 ת מנהליםוהצהר

 (1)ד()ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 
 

 כי: , מצהירהחברה אסתר פרונט, מנכ"לאני, 

)להלן: שותפות מוגבלת  –סינמה נאמנויות השקעות בסרטים של  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)
  "(;הדוחות)להלן: " 2016שנת של השני רבעון "( להתאגיד"

ג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצ (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם 

  מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד הבחינות המהותיות

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

( בע"מ, 1991סינמה השקעות )של  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון (4)
ן התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובישל דירקטוריון  ולוועדת הביקורת )השותף הכללי(

שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים 
 בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

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

 

 

 6201 באוקטובר, 26,באוגוסט 24  

 , מנכ"לפרונט אסתר  תאריך



 (2)ד()ג38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 
 

 , מצהיר כי:מר ליעוז הרשקוביץ, אני

לתקופת  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים בחנתי את הדוחות הכספיים  (1)
"( התאגיד)להלן: " שותפות מוגבלת –סינמה נאמנויות השקעות בסרטים של  הביניים

  "(;הדוחות)להלן: " 2016שנת של השני רבעון ל

 לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (2)
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית 

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

 לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (3)
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 

  חסים הדוחות;ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתיי

( בע"מ, 1991סינמה השקעות )של  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון (4)
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין ן ודירקטורישל ולוועדת הביקורת  )השותף הכללי(

שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים 
 גילוי ובבקרה עליהם.ובבדיווח הכספי להם תפקיד משמעותי  אחרים שיש

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

 

 

 6201, באוקטובר 26באוגוסט 24  
ליעוז הרשקוביץ, דירקטור ונושא   תאריך

המשרה הבכירה ביותר בתחום 
 הכספים
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