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  2017ח תקופתי לשנת "דו

  

  תיאור עסקי התאגיד  -  'פרק א
  

  2017, בדצמבר 31ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום "דו  -  'פרק ב
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ודוח תקופתי זה נערך תוך אימוץ מלוא ההקלות , 2014 -ד "התשע, )תיקון(ומיידיים 

מלבד ההקלה בדבר מעבר לדיווח חציוני לפי , "תאגיד קטן"בדיווח החלות ביחס ל

 .1970-ל"התש, )ופתיים ומיידייםדוחות תק(לתקנות ניירות ערך  )ב(ה5תקנה 
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  הגדרות 1.1

  .מ"ברימאג מערכות בע  ברימאג מערכות

  .מ"ברימאג שירות בע  ברימאג שירות 

 ,בדצמבר 31ליום של החברה המאוחדים הדוחות הכספיים   הדוחות הכספיים

2017.  

  .ב"דולר ארה  דולר

  .מ"הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע  הבורסה

  .1981 -א "התשמ, חוק הגנת הצרכן  חוק הגנת הצרכן 

  .1999 –ט"התשנ, חוק החברות  חוק החברות

  .1968 - ח "התשכ, חוק ניירות ערך  חוק ניירות ערך

  .מ"טרקלין חשמל בע  טרקלין

  .1961-א"תשכה, )נוסח חדש(פקודת מס הכנסה   הפקודה/  פקודת מס הכנסה

  . במישרין ובעקיפין, בשליטתה המצויים ותאגידיםברימאג   הקבוצה

  .שקל חדש  ח "ש

  .מ"בע 'ברימאג דיגיטל אייג  ברימאג/ החברה/אגיד הת

  .2018במרץ  27  הדוח תאריך

  .2017בדצמבר  31  תאריך המאזן

בדצמבר  31של שנים עשר חודשים שנסתיימה ביום  תקופה  תקופת הדוח

2017.  

LG LG Electronics Inc. או תאגידים המצויים בשליטתה/ו.  
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 קיהותיאור התפתחות עס חברהעילות הפ 1.2

 מבוא -תיאור עסקי התאגיד  1.2.1

 ,2005בחודש ספטמבר . 1993התאגדה בישראל כחברה פרטית בחודש פברואר  החברה

וניירות הערך שלה החלו , כהגדרתה בחוק החברות, לחברה ציבורית החברההפכה 

  .להיסחר בבורסה

 :עיקריים פעילות תחומיני בשעוסקת הקבוצה , לתאריך הדוח

  . להלן 1.8.1 ראו סעיף , לפרטים נוספים - תחום המוצרים הביתיים 1.2.1.1

  .להלן 1.8.2  ראו סעיף, לפרטים נוספים - תחום המערכות המסחריות 1.2.1.2
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  תרשים מבנה אחזקות הקבוצה 1.2.2

   :לתאריך הדוח) בלבדמהותיים ם תאגידי(להלן תרשים מבנה אחזקות הקבוצה 

  

  

  

  

  .או לבעל השליטה בה/חברה פרטית שאינה קשורה לחברה ויתר מניות ישפאר מוחזקות על ידי   1
  .מ"רת מולטי סרוויס לבית בעעל ידי חב, בעקיפין  2
  .שי לא קשורהמיועדות לצד שלי מן ההון המונפק של החברה הרשומה בגיאורגיה 13%החברה מחזיקה במניות המהוות , בנוסף. חברה הרשומה בגיאורגיה  3
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  תחומי פעילות 1.3

  :תחומי פעילות המתוארים להלןבשני  עסקה הקבוצה, בתקופת הדוח 1.3.1

שיווק והפצה של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה , יבוא -  תחום המוצרים הביתיים 1.3.1.1

 .מכירת ציוד נלווה ומתן שירותי אחריות ותיקונים למוצרים אלה, ביתיים

מערכות מסחריות וכן  מזגניםשיווק והפצה של , יבוא - מסחריותתחום המערכות ה 1.3.1.2

  .אלו למוצריםומתן שירות ) מערכות מיזוג אוויר מסחריות, בעיקר(שונות 

  ועסקאות במניותיה חברההשקעות בהון ה 1.4

לפרטים . מניות רדומות של החברה לגוף מוסדי 232,897מכרה החברה , 2017, בינואר 1ביום  1.4.1

  ).2017-01-00726אסמכתא ' מס( 2017, בינואר 2יידי מיום דוח מראו  ,נוספים

, אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה, 2017 ,בנובמבר 20ביום  1.4.2

, בנובמבר 29דוח מיידי מיום  ורא, לפרטים נוספים. ח"מיליון ש 5 –בעלות כוללת של כ 

ידי החברה -נרכשו על 2017, בדצמבר 31 נכון ליום). 2017-01-106252 :אסמכתא' מס( 2017

נכון צמועד . מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 1.52% -המהוות כ , מניות 151,181

מהון המניות המונפק  2.72% -המהוות כ , מניות 282,867ידי החברה - נרכשו על הדיווח

 ,רדומות ניותמהינן  ל"הנ המניות. ח"שמ 5 -כבתמורה לסך כולל של  והנפרע של החברה

 כמו, בהן והצבעה החברה של כלליות באסיפות השתתפות זכות לבעליהן מקנות אינן אשר

  .פירוק במסגרת החברה רכוש עודפי ולחלוקת לדיבידנד זכות גם

עסקאות מהותיות על ידי או /והחברה בהון לא בוצעו השקעות  2017 -ו 2016 השניםבמהלך  1.4.3

   .ץ לבורסהבעל עניין בחברה במניות החברה מחו

 חלוקת דיבידנד 1.5

  שהחברה הכריזה וחילקה בשנתיים האחרונות הדיבידנדים 1.5.1

 

  סכום שחולק  מועד החלוקה

  )ח"באלפי ש(

  )ח"בש( דיבידנד למניה

  0.96  10,000  2017ספטמבר 

  1.481  15,000  2016דצמבר 

  1.182  12,000  2016יולי 

  .ח"ש מיליון 154.2הינה  ,הרווחים הניתנים לחלוקה לתאריך הדוח יתרת

                                                 
 .הדיבידנד חלוקת במועד החברהידי -על שהוחזקו רדומות מניות 232,897 - ב בהתחשב 1
 .הדיבידנד חלוקת במועד החברהידי -על שהוחזקו רדומות מניות 232,897 - ב בהתחשב 2
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 על יכולת החברה לחלק דיבידנד חיצוניותמגבלות 

 ,על יכולת החברה לחלק דיבידנד וכן על מדיניות חלוקת הדיבידנד חיצוניותלפרטים בדבר מגבלות 

  .הכספייםלדוחות  'ד 20 ביאורראו 

  מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה 1.6

   ):ח"באלפי ש( 2017 -ו 2016 ,2015ם שנילהלן נתונים כספיים מאוחדים של הקבוצה ל

  ):  ח"באלפי ש( 2017מידע כספי לגבי תחומי הפעילות לשנת 

 שנת 2017
 המוצריםתחום 

 הביתיים

 מערכות תחום

 מסחריות
 מאוחד

מחיצוניים הכנסותכ "סה   382,432 68,104 450,536 

עלויות אשר אינן מהוות הכנסות 

  בתחום פעילות אחר
356,184  65,491  421,675  

  28,861  2,613  26,248 רווח תפעולי

 392,997 81,237 311,760 2017בדצמבר  31סך נכסים ליום 

 -- -- --  מחיצוניים בהכנסות המיעוט חלק

  

    :)ח"באלפי ש( 2016מידע כספי לגבי תחומי הפעילות לשנת 

 שנת 2016
 המוצריםתחום 

 הביתיים

 מערכות תחום

  מסחריות
 מאוחד

 463,911 67,866 396,045  סות מחיצונייםכנכ ה"סה

עלויות אשר אינן מהוות הכנסות 

 בתחום פעילות אחר
361,743  67,108  428,851  

  35,060  758  34,302 רווח תפעולי

2016בדצמבר  31סך נכסים ליום   314,545 87,791 402,336 

מחיצוניים בהכנסות המיעוט חלק  -- -- -- 
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  : )ח"באלפי ש( 2015ילות לשנת מידע כספי לגבי תחומי הפע

 שנת 2015
 המוצריםתחום 

 הביתיים

 מערכות תחום

   מסחריות
 מאוחד

 459,758 77,346 382,412  מחיצונייםכ הכנסות "סה

עלויות אשר אינן מהוות הכנסות 

 בתחום פעילות אחר
367,076  89,758  456,834  

תפעולי) הפסד(רווח   15,336  )12,412( 2,924 

2015בדצמבר  31יום סך נכסים ל  311,080 98,970 410,050 

מחיצוניים בהכנסות המיעוט חלק  4,812 1,751 6,563 

 

  חברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות ה 1.7

להיות להם השפעה על פעילות או צפויה אשר יש , הגורמים העיקריים בסביבה המקרו כלכלית

   :הם, הקבוצה

, למצב הכלכלי בישראל השפעה ישירה על תחומי פעילות הקבוצה -  בישראל הכלכלי המצב 1.7.1

 עשוייםשינויים במצב הכלכלי בארץ . חשמל ואלקטרוניקה ביתיים מוצרילרבות צריכת 

שחל מיתון במצב  ככל. הקבוצה למוצרי הביקוש רמותהרגלי הצריכה ובכך את  את לשנות

, חשמל ואלקטרוניקה למוצרי את הביקושים להקטיןהצרכנים נוטים , כלכלי בישראלה

 מוצרים ,בעיקר(זולים באופן יחסי  שמחיריהםמוצרי צריכה בסיסיים רכישת ב ולהתמקד

אינם מוצרי צריכה בסיסיים ידי הקבוצה -עלחלק מהמוצרים המשווקים  ).ממותגים שאינם

   .ממותגים שאינםלרוב גבוה יותר ממוצרים  מחירם אשר, ממותגים מוצריםאו /ו

הנרכשים על  עיקר פעילות הקבוצה מתבססת על מוצרים מיובאים – בשער החליפין שינויים 1.7.2

יה הקבוצה מוכרת את מוצרשבעוד ) ב"בעיקר דולר ארה(במטבע זר הקבוצה ידי 

החליפין של  שינויים בשער, כתוצאה מכך. במחירים הנקובים בשקלים חדשים ללקוחותיה

   .הקבוצהשפיע על תוצאות הפעילות של עשויים לה, עות הזריםאל מול המטבהשקל החדש 

בעיקר עקב , מרבית השווקים בהם פועלת הקבוצה מתאפיינים בתחרות חריפה – תחרות 1.7.3

נקודות מכירה ו) אשר מבצעים יבוא וקמעונאים "מקבילים"לרבות יבואנים (ריבוי יבואנים 

יעה על מחירים המשפ לשחיקתאשר גורמת  ,מכירה באמצעות האינטרנטועקב , תקמעונאיו

   .תוצאות הפעילות

, בנוסף לתחרות הקיימת בין היבואנים כאמור -  הקבוצהאיתנות פיננסית של לקוחות  1.7.4

רשתות שיווק וחנויות  ,בין היתר ,שהינם, הקבוצהתחרות בין לקוחות הגוברת הולכת ו

 קמעונאית רשת שיווק או חנות קריסת. לקריסתםלהוביל אשר אף עלולה , קמעונאיות

  .הקבוצל רשת או חנותאותה  של חובותיהלסיכון של אי גביית  הקבוצהשוף את עלולה לח
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 מסויימותובנסיבות , מוצרי הקבוצה המיובאים מוטלים מכסיםחלק מעל  -  מיסים ומכסים 1.7.5

. בשיעורי מכסים אלה עשויים להשפיע על מחירי המוצרים ועל רווחיות הקבוצה שינויים

כגון ביטול מכס על יבוא , וחת בשנים האחרונותהרו, מגמת הפחתת מיסים ומכסיםהמשך 

או הפחתת מכסים על /ביטול ווכן  ,דולר 500ל עולה ע שוויים אינואישי של מוצרים אשר 

  .התחרות את להעציםעלול  ,מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

בו פעילה הקבוצה במסגרת תחום המוצרים , ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה - עונתיות 1.7.6

כאשר בדרך כלל , משתנה בהתאם לקטגוריות פריטים שונות תאפיין בעונתיותמ, הביתיים

. או החורף ובמהלך עונת הקיץ ,)פסח וראש השנה(קיימת עליה במכירות בתקופת החגים 

תקופות מכירה קצרות טווח המקבילות מתאפיינת ב ,מגמה נוספת המסתמנת לאחרונה

קיימת  חריותבתחום המערכות המס .)"Black Friday" ,כגון(למועדי מכירה מיוחדים בעולם 

. עונתיות אשר באה לידי ביטוי בעליה בדרישה למזגנים ביתיים במהלך תקופת הקיץ

  .תוצאות הפעילות בתקופות הביניים מושפעות מעונתיות זו

צריכה הביקוש ולהשפיע על היקף העשוי והבטחוני בארץ מצב הפוליטי ה - המצב הבטחוני 1.7.7

מצב הבטחוני בארץ עלול לצמצם בשינוי לרעה . ביתייםלקטרוניקה ואשל מוצרי חשמל 

 ,קניוניםבמרכזי מסחר ובעיקר ב, הפרוסות ברחבי הארץ, צרכנים לנקודות מכירהכניסת 

 . הקבוצהלהשפיע באופן שלילי על מצבה של ו

הרגולטוריות בארץ בתחומי הפעילות של  בדרישות שינויים -  התפתחויות רגולטוריות 1.7.8

) י"מת(תקנים הישראלי הכגון הקשחת דרישות מכון , להם המשיקיםובתחומים הקבוצה 

ופתיחת תחרות לבדיקת התקינה של מוצרי  ידי הקבוצה-בקשר למוצרים המיובאים על

או הסתמכות על בדיקות של מעבדות /בין היתר באמצעות פתיחת מעבדות פרטיות ו, היבוא

את הפיקוח והאכיפה על יבוא מוצרים דבר שעלול להקטין  ,ל"המפעלים בחו/היצרנים

יבוא של מוצרים זולים ולא איכותיים שכיום אינם מקבלים את אישור ולהגביר לישראל 

, הגברת אכיפה מנהלית לפי חוק הגנת הצרכן, שינויים בחוקי העבודה, מכון התקנים

וון במג צוגיותיחות הפרקטיקה בתובענות יתהתפ, מקביל מדיניות עידוד והגנה על יבוא

אשר , וחקיקת חוקים חדשים כדוגמת חוק הפסולת האלקטרונית וחוק האריזות תחומים

ולפגוע  עשויים להשפיע באופן מהותי על תוצאות הפעילות של הקבוצה ,חוקקו לאחרונה

על ת ואו לא נאכפ/ו ולא הוחל הדרישות הרגולטוריותהיות וחלק מן , ביכולתה התחרותית

  .אלו בדרישותהקבוע שלהן נמוך מהרף כירות מהאו /יבוא וההיקף שחברות 

כגון באמצעות עריכת , התערבות המדינה בכוחות השוק – בכוחות השוקהמדינה התערבות  1.7.9

ביל  שמטרתם להו ם למכירת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בעלי דירוג אנרגטי גבוהמכרזי

להגדיל את לצרכנים  לגרום העשוי, או לכל מטרה אחרת להורדת צריכת החשמל הארצית

של  על חשבון רכישות עתידיות בדרך כלל, המכרז במחיר מסובסדהיקף הרכישות בתקופת 

או על חשבון רכישה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה אחרים /ו המוצרים מושא המכרזים

עשויה זכייה במכרז כאמור , הגם שבטווח הקצר. ידי אותם צרכנים-על, בהווה ובעתיד

דבר עלול לפגוע בהיקף ה, הרי שבטווח הארוך, ברווחיות הקבוצהלהביא לשיפור במכירות ו

השפעות . והלכה למעשה ברווחיותהשלה בתמהיל המכירות , הקבוצההמכירות הכללי של 

 .במקרה של אי זכייה במכרז, כאמור עלולות לקרות גם בטווח הקצר
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תלויה בין צה הקבו, נשענת על יבוא מוצריםהקבוצה היות ופעילות  – במשק סכסוכי עבודה 1.7.10

סכסוכי עבודה של עובדי הנמלים ועובדי . היתר בתפקוד נמלי הים ורשויות ממשלתיות

עלולים לגרום לעיכוב כניסת סחורות לנמלי הים ובכך , הרשויות הממשלתיות עם מעסקיהם

 . להשפיע לרעה על מכירות הקבוצה ותוצאות פעילותה

  

במהלך התקופה  אשר פורסמושונים ומים פרסבהערכות וב מקורם לעילהמפורטים דהנתונים 

יש להתייחס לכל הנתונים . החברההערכות בכן מקצועיים שונים ו בפרסומים ,האחרונה בעיתונות

החברה , יחד עם זאת. אומדנים ראשוניים ויתכן שאינם מלאים שלעיל בזהירות מאחר שהם

  . השוק בו היא פועלתשל , גם אם אינה מדויקת ,מעריכה כי הנתונים נותנים תמונה כללית

  

, מידע צופה פני עתיד, ידיה-וביחס לחברות המוחזקות על ביחס לעצמה, בדוח זה כללה החברה

, הערכות ואומדנים, מטרות, תחזיות, בין היתר, מידע כאמור כולל. כהגדרתו בחוק ניירות ערך

בשליטת אשר התממשותם אינה ודאית ואינה , לאירועים או עניינים עתידיים המתייחסים

החברה "או באמירות כמו , עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל באופן ספציפי מידע צופה פני. החברה

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה . וביטויים דומים, "בכוונת החברה" ,"החברה מעריכה", "צופה

 ,אשר הסתמכה בהנחותיה, הערכתה הסובייקטיבית של החברה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על

, ובכללו פרסומים ציבוריים, בפניה במועד עריכת דוח זה שהיה, על ניתוח מידע כללי, בין השאר

לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם  אשר לא ניתנה בהם התחייבות, מחקרים וסקרים

  .ידי החברה באופן עצמאי- ונכונותו לא נבחנה על

  

 פה פני עתיד תושפע מגורמים אשר לא ניתןאו אי התממשותו של המידע הצו/התממשותו ו, בנוסף

גורמי הסיכון המאפיינים את , ובכללם, להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה

וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ומגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות  פעילות החברה

  .כמפורט לעיל ולהלן, החברה

  

הרי שאין כל , הינן סבירות, כפי שמופיעות בדוח זה, העל אף שהחברה מאמינה שתחזיותי, לפיכך

כי תוצאותיה בפועל של החברה בעתיד תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עשויות להיות  וודאות

  .זה להלן במידע צופה פני עתיד כמובא בדוח שהוצגו מאלושונות 

 

 לפי תחומי פעילותהקבוצה תיאור עסקי  1.8

  תחום המוצרים הביתיים 1.8.1

  מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 1.8.1.1

הינם רשתות חשמל , בתחום המוצרים הביתיים, השווקים בהם פועלת הקבוצה

התאגדויות של חנויות חשמל פרטיות לשם רכישות (רכישה קבוצות , קמעונאיות

עשה זאת "רשתות , רשתות מזון קמעונאיות, חנויות חשמל פרטיות, )מרוכזות

מכירה , ני לקוחותומועד, ועדי עובדים, מכרזים פומביים, ותחנויות נוח, "בעצמך

  . ישירה ללקוחות סופיים ואתרי מסחר אלקטרוני באינטרנט
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ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים הינו ענף תחרותי ביותר המתאפיין 

בענף זה קיימת . וקמעונאיםיבואנים ודגמים ובריבוי של  מותגים, בריבוי מוצרים

מעודף כושר ייצור עולמי של , יתרהבין הנובעת , ירידה במחירי המוצרים מגמה של

ריבוי מותגים והיקף גדול של נקודות מכירה בסמיכות , ריבוי יצרנים, מוצרים

מגמת . וכן מהעתקת תהליך הייצור למדינות בהן שכר העבודה נמוך ,מיקום צפופה

התחזקה בשנים  הירידה במחירים של מוצרי החשמל והאלקטרוניקה בישראל

  . האחרונות עקב הפחתת המיסים המוטלים על מוצרים אלו

  

לחלק מהיבואנים בענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים התקשרויות 

קיימת בענף תופעה , יחד עם זאת. בהסכמי בלעדיות עם יצרנים של מותגים ידועים

ואנים המייבאים מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים על ידי יבשל של יבוא מקביל 

   .או מוצרים דומים להם, את אותם מוצרים המיובאים על ידי היבואן המורשה

  

בענף מייבאים מוצרי חשמל ואלקטרוניקה והקמעונאים חלק מהמתחרים 

המיוצרים על ידי יצרנים שונים ומשווקים אותם בישראל תחת שמות מותג בהם יש 

  .)Private Label(להם זכויות 

  

השיווק וההפצה של , בנוסף לפעילות היבוא, בענף עוסקים חלק מהמתחרים

גם במכירת המוצרים המיובאים על ידם באמצעות רשתות שיווק או  ,המוצרים

  . חנויות שבבעלותם

  

המקנה יתרון לגודל , תהליך של קונסולידציה חל ,בענף החריפה בעקבות התחרות

  .הן בכוח הקניה והן בפריסה השיווקית

  

  :קבוצות עיקריותלשלוש האלקטרוניקה לשימוש ביתי נחלקים מוצרי החשמל ו

, בין היתר, המיועדים לשימוש במשק הבית וכוללים" לבניםמוצרים "  .א

מכונות , כיריים לסוגיהם, קולטי אדים, תנורים, מקפיאים, מקררים

  .מדיחי כלים, מייבשי כביסה, כביסה

קונסולות , מעמערכות ש, בין היתר, מוצרי אלקטרוניקה ביתית הכוללים  .ב

 .רדיווטלוויזיה מקלטי , מצלמות, משחקים

מערבלי , מיקסרים, קפהמכונות , בין היתר, מכשירי חשמל קטנים הכוללים  .ג

, מטחנות בשר, מעבדי מזון, מכשירי מיקרוגל, אופי לחם, טוסטרים, יד

שואבי אבק , סירי טיגון, בלנדרים, קומקומים, מסחטות מיץ, מגהצים

 .ומייבשי שיער

  

, גם על פי גודלם ניתן לסווגלשימוש ביתי  ת מוצרי החשמל והאלקטרוניקהא

בקבוצת המוצרים הגדולים נכללים . באבחנה בין מוצרים גדולים ומוצרים קטנים

. טלוויזיותההאלקטרוניקה הגדולים ובכללם מוצרי וכן " הלבניםהמוצרים "
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ה הקטנים כגון לקבוצת המוצרים הקטנים משתייכים מוצרי החשמל והאלקטרוניק

 ,מצלמות, מוצרי טיפוח לשיער, מכשירי שמע ניידים, טוסטרים, םמיקרוגלי

  .קומקומים ועוד, מיקסרים

  

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה אלה מתאפיינים בתקופות שימוש ארוכות יחסית 

ניתן לזהות  בשנים האחרונות, עם זאת). לעשר שניםשנים בדרך כלל בין חמש (

בין היתר בשל ירידת המחירים , פות השימוש במוצרים אלהמגמה של קיצור בתקו

. עיצוב אופנתי ובעלמתוך רצון לרכוש מוצר מתקדם יותר מבחינה טכנולוגית ו

בשנים האחרונות ניתן להבחין בנטייה להחליף מוצרי חשמל עוד בטרם , לפיכך

 הקמת בית אב או שינוי, עקב בלאי טבעי גםהחלפת המוצרים מתבצעת . התקלקלו

  .מקום מגורים

  

, ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה כולל מוצרים ממותגים ומוצרים לא ממותגים

כאשר המוצרים הממותגים נמכרים בדרך כלל במחירים גבוהים יותר מאשר 

, נטו הצרכנים לרכוש מוצרים ממותגים, בעוד שבעבר. המוצרים הלא ממותגים

רכוש מוצרים לא ממותגים גברה נכונות הצרכנים להאחרונות במהלך השנים 

בעיקר משיקולי מחיר וזאת במקביל למגמה העולמית של זמינות רבה יותר של 

הטכנולוגיה המשמשת לייצור המוצרים וכתוצאה מכך גם שיפור משמעותי באיכות 

הגידול בכושר הייצור של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה . המוצרים הלא ממותגים

גידול בהיקף המכירות של ל הביא יחד עימו, ןבמיוחד בסי, ביתיים במזרח הרחוק

  .מוצרים לא ממותגים

  

תחרות המחירים בקרב המוצרים הלא ממותגים גרמה לירידה במחירי המוצרים 

תית תרמה אף היא לירידה משמעו, מכסיםהו הקניה יהפחתת מס. הממותגים

ם זו ירידת מחירי. ובכלל זה למוצרים הממותגים, במחירי המוצרים לצרכן הסופי

  . התחרות אתהגבירה 

  

כך שמרבית , בענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים אין כמעט ייצור מקומי

  .המוצרים הנמכרים בארץ הם מוצרים מיובאים

  מגבלות חקיקה ותקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 1.8.1.2

  כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים  )א(

חל על , נה שהותקנה על פיולרבות חקיקת המש, חוק הגנת הצרכן )1(

החוק קובע הוראות שונות בדבר . הקבוצה במסגרת יחסיה עם הצרכן

, חובת גילוי נאות לצרכן, איסור הטעיה ואיסור ניצול מצוקת הצרכן

מכר ביטול עסקאות , מתן אחריות למוצרים ושירותי אחזקה ותיקונים

סומת אחריות להטעיה באריזה ובפר, וקבלת התמורה ששולמה עבורן

 . ועוד
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, חברהמטיל על ה, 1980 – ם"תש, חוק האחריות למוצרים פגומים )2(

אחריות לנזקי גוף שנגרמים לצדדים שלישיים כתוצאה , כיבואן

 .מפגמים במוצרים אותם היא מייבאת בכפוף להגנות הקבועות בחוק

 
התייעלות אנרגטית ומידע על צריכת (בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה  )3(

חל , ")תקנות המקררים(" 2004 -ד "התשס, )ירי קירוראנרגיה של מכש

צריכת האנרגיה שלו קירור שמכשיר ומכירה של ר ויצ, אויב איסור על

חלה , בנוסף. המרבית הקבועה בתקנות צריכת האנרגיהמ 20%עולה על 

חובת סימון של כל מכשיר קירור בתווית אנרגיה הכוללת פרטים שונים 

המקררים  .והחימום מכשיר הקירורלגבי היעילות האנרגטית של 

הקבועות  והמקפיאים המיובאים על ידי הקבוצה עומדים בדרישות

בתקנות המקררים ולקבוצה הונפקו אישורים מטעם משרד התשתיות 

 .המעידים על כך האנרגיה והמים, הלאומיות

 
חוק (" 2011-א"התשע, לחוק להסדרת הטיפול באריזותהתאם ב )4(

דווח לשל מוצרים ארוזים על כל יצרן ויבואן מוטלת חובה , ")האריזות

למחזר ו, מכר במהלך השנה םעל משקל האריזות של המוצרים אות

מיחזור מוכר של פסולת האריזות הנוצרת מהמוצרים הארוזים שהוא 

-מסך משקל האריזות החד 60%שיעור המיחזור הכולל נקבע על . מוכר

נקבעו יעדי מיחזור , כןכמו . פעמיות של המוצרים שמכר כל יצרן ויבואן

והוראות  -פלסטיק ועץ , מתכת, נייר וקרטון, זכוכית - לפי סוגי חומרים 

לשם קיום  .לעניין מגבלות על השבה וייצוא של פסולת אריזות

של מוצרים ארוזים חייבים יצרנים ויבואנים , חובותיהם לפי החוק

כר הגוף המו". גוף מוכר"עם חברה שקיבלה הכרה כבהסכם להתקשר 

, אחראי לקיום חובותיהם של אותם יצרנים ויבואנים שהתקשרו עימו

דיווח לגורם שהוסמך לכך במשרד להגנת הסביבה הלרבות חובות 

בחוק נקבעו הסדרים לעניין . חזוריוהעמידה ביעדי המ )מנהל אריזות(

, על ידי מנהל האריזות' גופים מוכרים'מנגנוני הכרה וביטול הכרה ב

וכן סמכות למנהל ', גוף מוכר'להכרה בחברה כלרבות תנאי הסף 

נקבעו הסדרים , כמו כן. האריזות לקבוע תנאים לפעילותו של גוף מוכר

להסדרת יחסי הגומלין בין היצרנים והיבואנים לבין הגוף המוכר עימו 

. לרבות חובה לממן את כל העלויות של הגוף המוכר, הם התקשרו

עות התקשרות בהסכם עם ל באמצ"החברה מיישמת את חובותיה הנ

שהינה ) צ"חל(מ "תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע –. ר.י.מ.חברת ת

  .גוף מוכר על פי חוק האריזות

   

  -ב "תשע, החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות )5(

, 2014במרץ  1שנכנס לתוקף ביום , ")חוק פסולת אלקטרונית(" 2012
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סוללות , הטיפול הסביבתי בציוד חשמליקובע הסדרים לעניין אופן 

של ציוד חשמלי יבואן יצרן וכי , קובע החוק, בין היתר. ומצברים

ל וכמות המוצרים שמכר קלדווח על משמחויב  ואלקטרוני וסוללות

של פסולת ציוד חשמלי  3מחויב לעמוד ביעדי מיחזור במהלך השנה וכן

ים שנקבעו בחוק בשיעור שלא יפחת מהאחוז, ")פסולת(" 4ואלקטרוני

 אז 2021עד לשנת  5%וכל שנה לאחר מכן עליה של  15% – 2014 -ב(

הציוד החשמלי  5מסך משקל) 50%מתייצב אחוז המיחזור הנדרש על 

בניכוי פסולת שהועברה לשימוש , והאלקטרוני שמכר באותה השנה

קדמיום -ניקל, ובמיחזור סוללות המכילות עופרת, חוזר באותה השנה

בהדרגה  םחרים בשיעורים הקבועים בחוק אשר עוליוחומרים א

האמור אינו . 6)בהתאמה( 25% -ו 35%, 30%על  2021ומתייצבים בשנת 

אלא פסולת , חל רק בקשר עם פסולת הנובעת ממוצרי היבואן

 .בכללותה

  
יבואן להתקשר עם גוף יישום שהוכר על פי יצרן ו יםמחויב, כמו כן

חובותיו ולממן את כל עלויותיו לשם קיום ") גוף היישום("החוק 

גוף היישום אחראי לקיום החובות החלות על . הנדרשות ליישום החוק

במימון , עוד ההתקשרות בין הצדדים בתוקףכל , היבואן על פי החוק

ניתן לפטור . לרבות חובות הדיווח ועמידה ביעדי המיחזור ,היבואן

י הוא יכול לקיים באם יוכיח היבואן כ, יבואן מהתקשרות עם גוף יישום

החברה מקיימת את חובותיה  .את חובותיו שלא באמצעות גוף היישום

ל באמצעות התקשרות בהסכם עם חברת אקומיוניטי תאגיד חברתי "הנ

שהינה גוף יישום מוכר  על פי חוק , מ"למיחזור פסולת אלקטרונית בע

  .פסולת אלקטרונית

  
  

לרבות  1998- ח"התשנ ,חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות )6(

החברה קבעה ומבצעת תוכניות . חקיקת המשנה שהותקנה על פיו

שום הוראות חוק זה ותקנותיו בהתאם להוראות התחולה הקבועות ילי

 .בהן

  

 

  

                                                 
3

 .במפעל מיחזור המורשה על פי כל דין חזוריקבלה למ -" מיחזור מוכר" 
4

, ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד חשמלי ואלקטרוני וחומר מתכלה שהוא חלק מציוד חשמלי ואלקטרוני 
ולמעט סוללה או מצבר שהם חלק , או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, תכוון להשליכםשהושלכו או שהמחזיק בהם מ

 .מציוד כאמור
5

 .מכירה בעת מציוד שהן חלק סוללותהלמעט משקל  
6

; 25% - 2016; 20% - 2015; 15%בשיעור של , 2014בשנת : מיושמים באופן הדרגתי כדלקמן, יעדי המיחזור של פסולת 
 31ועד  2014בינואר  1יעדי המיחזור של סוללות בתקופה שמיום . 45% -  2020; 40% - 2019; 35% - 2018; 30% -  2017

 . בהתאמה לסוג הסוללות, 12.5%-ו 20%, 15%יהיו בשיעור של  2018בדצמבר 
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  תקינה  )ב(

כל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים המיובאים לישראל על ידי 

י משרד יד-מעבדות שהוסמכו עלהקבוצה חייבים בבדיקה ואישור של 

  .מכון התקנים הישראליכגון , הכלכלה

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 1.8.1.3

 2017ת בשנ, ידה על אומתו שלא המיסים רשות נתוני על בהתבסס, החברה להערכת

חלה עליה  ,כךבתוך . נתוני יבוא של מוצרי החשמל הלבניםב מגמה מעורבת חלה

במדיחי ו 15.6%-של כבשיעור כביסה במכונות , 7%-של כבשיעור  ביבוא מקררים

-של כבשיעור  מייבשי כביסהחלה ירידה ביבוא , מנגדו ,22.4%-של כבשיעור כלים 

5%.    

  
 חשבון על חשמל למוצרי השיווק רשתות התחזקות, ברצפת המכירה הקונסולידציה

 מייצרים, רכישה לקבוצות פרטיים סוחרים של והתאגדויות הפרטיים הסוחרים

  .בתחום הרווחיות על לרעה המשפיעים גדולים יהקני כוחות

  או שינויים במאפייני הלקוחות שלו, התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות 1.8.1.4

של התחזקות רשתות השיווק למוצרי חשמל על  מגמההנמשכה , בתקופת הדוח

שיעור חלקן של רשתות השיווק מתוך , החברהלהערכת . חשבון הסוחרים הפרטיים

  .60%על  עולהמל והאלקטרוניקה הביתיים שוק מוצרי החש

  
כגון מכירה ישירה באמצעות  ,םבתחו מגווניםצינורות שיווק  השתכללו, כמו כן

 התאגדויות של חנויות חשמל פרטיות לשם רכישות מרוכזות ,אתרי אינטרנט

  . וועדי עובדים דוניםועמחברי , שיווק ישיר למוסדותו

  שפיע מהותית על תחום הפעילותשינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי לה 1.8.1.5

שוק מוצרי האלקטרוניקה הביתיים מושפע רבות משינויים וחידושים טכנולוגיים 

, שאם לא כן, על היבואנים והמפיצים לשמור על קו מוצרים עדכני ומתקדם, ולכן

בכדי לשמור על קו מוצרים עדכני ומתקדם . הם עלולים לאבד את נתח השוק שלהם

אחר החידושים בשוק ולנסות , באופן שוטף, יש לעקוב, שוקהתואם את הביקוש ב

לרבות התקשרות עם יצרנים , להתקשר בהסכמים להפצת המוצרים החדשים

  .ומפיצים חדשים

  
השינויים הטכנולוגיים העיקריים בשוק מוצרי האלקטרוניקה הבידורית באים לידי 

שדרוג : למשל( ומגוון אפשרויות השימוש בהם   ביטוי בשיפור איכות המוצרים

 :שיפור בחווית המשתמש הכוללת חיבריות בין כלל המכשירים כגון, הצפיה והשמע

מערכות שמע המתבססות , Curve -ו OLED,K 4, HDRמסכי , "חכמות"טלוויזיות 

גם , כן-כמו. )וטאבלטים וכיוצא באלה") מארטפוןס("על מכשירי טלפון נייד חכם 
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כך , מיישמים טכנולוגיות מתקדמות) מותגיםאינם מש םיצרני מוצרי( OEMיצרני 

  . שהצרכן יכול לרכוש מוצר מתקדם בעלות נמוכה יותר מאשר בעבר

  
המגמה העיקרית היא מתן דגש על עיצוב המוצרים ושיפור , בשוק מוצרי החשמל

ניתן לזהות קבוצות מוצרים בהם יש , בשנים האחרונותאם כי , נוחות השימוש

 במכונות כביסה 7כגון טכנולוגיית האינוונטר, יתהתפתחות טכנולוגית מהות

 ;מכונות כביסה ונפחים גדולים במידות סטנדרטיות של 8הנעה ישירה; ובמקררים

הטמעת ; עצמאית לפעולה מראש יםהמתוכנת יםרובוטי אבק ישואב פיתוח

הפעלה ושליטה , בין היתר, המאפשרות, בחלק מהמוצרים מתקדמותטכנולוגיות 

  .המותקנת על גבי טלפון נייד באמצעות אפליקציה מרחוק במוצרים

  

  

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 1.8.1.6

קריטיים בהם תלויה הצלחתן של חברות הפועלות  הצלחהגורמי  מספרקיימים 

  :ביניהם, בתחום זה

זכות בלעדית לייבוא ושיווק מוצרים של  -זכויות יבוא של מוצרים ממותגים   )א(

 בשל  .םיצרן בעל מותג ידוע ומוערך שמוצריו עומדים בתקנים הישראליי

מרבית המוצרים  ,יםלמותגידי צרכנים רבים -המיוחסת עלחשיבות ה

מחירי המוצרים הממותגים , לרוב. הנמכרים בענף הם מוצרים ממותגים

ומחיריהם של מותגים של , גבוהים ממחיריהם של מוצרים שאינם ממותגים

. ממוצרים דומים של יצרנים אחרים, בדרך כלל, גבוהים, מוניטין יצרנים בעלי

המוצרים הממותגים לאלו שאינם ממותגים חלק מפער המחירים בין 

זכויות יבוא בלעדיות של יצרנים בעלי מוניטין  .האחרונות בשניםצטמצם ה

  . ביחס למוצרים אחרים, למוצרים אלויותר לבעליהן ביקוש יציב מקנים 

למיתוג המוצרים חשיבות רבה בענף מוצרי  -מותגים ני מסחר וסימבעלות ב  )ב(

, )Private Label(בעלות בשם מותג פרטי . החשמל והאלקטרוניקה הביתיים

  .מקטינה את התלות בהתקשרות עם ספקים בעלי מותגים בינלאומיים

  .יצירת קשרים אסטרטגיים ארוכי טווח עם ספקים ושמירה על קשרים אלה  )ג(

לתאם ולפקח , שליטה ולוגיסטיקה המסוגל לנהל, ניהולשל כולל קיום מערך   )ד(

  . השיווק וההפצה, האחסנה, על פעילויות היבואבאופן יעיל 

                                                 
שבה המדחס פועל באופן רציף ומשנה את התפוקה שלו בהתאם  ומקררים ייצור מזגניםבעיקר ב מתקדמת טכנולוגיה 7

  .ןזאת בשונה ממדחס רגיל שפועל בתפוקה מלאה ומפסיק ומחדש את פעילותו לסירוגי. לצורך
 .פחות רעשל גורמותו יותר חלקות התוף תנועות ובכך ,צועותר ללא התוף למרכזמבוססת על חיבור המנוע  טכנולוגיה זו 8

 .הטכנולוגיה מפחיתה את בלאי המוצר, כן-כמו
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ניהול מערך מסודר של שירותי אחריות ותיקונים אמינים וזמינים לכל סוגי   )ה(

בין על ידי הפעלה עצמית של מעבדות פנימיות , בנגישות כלל ארצית, המוצרים

  .לת קבלני משנה ושימוש בספקי שירות חיצונייםובין על ידי הפע

יצירת קשרים אסטרטגיים ארוכי טווח עם לקוחות ושמירה על קשרים אלה   )ו(

לשם הגדלת שטחי , בין היתר, וזאת, תוך התנהלות הוגנת ואמינה כלפיהם

  . םמוצריההמדף ורצפות המכירה עבור 

צרכן הישראלי ה - יבוא ושיווק מוצרים בעלי חידושים טכנולוגיים נראים   )ז(

במיוחד לחידושים שהם גלויים , מייחס חשיבות רבה לחידושים טכנולוגיים

חידושים טכנולוגיים משמשים מקדם מכירות גבוה . על פני המכשירים

  .למוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים

היכולת להציע ללקוחות מגוון רחב של מוצרים  -מגוון מוצרים ודגמים   )ח(

, הכוללת מוצרים של יצרנים ידועים ובעלי מוניטין, ברמות מחירים שונות

, לצד מוצרים ממותגים שהם פחות ידועים ואף מוצרים שאינם ממותגים כלל

תוך שמירה על זמינות גבוהה באספקה של מוצרים ומענה מהיר לדרישת 

 .הלקוחות

לתדמית המוצרים ולעיצוב  -) Private Label -לרבות מותגי ה (חוזק המותגים   )ט(

ולפיכך להשקעה , יש השפעה מרכזית בהחלטת הרכישה של הצרכניםשלהם 

, בין היתר בדרך של פרסום ועיצוב אטרקטיבי שלהם, בתדמית המוצרים

  . חשיבות רבה בקידום המכירות שלהם

. ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הנו עתיר הון חוזר - איתנות פיננסית   )י(

ולהחזקת המלאים , יבואאיתנות פיננסית הנה הכרחית לביצוע פעילות ה

הנדרשים לצורך הגמישות באספקת מוצרים ללקוחות בהתאם לשינויים 

  .בביקוש

  ושינויים החלים בהם הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות חסמי 1.8.1.7

  :חסמי הכניסה העיקריים הינם

  

זכות קבלת העיקרי לתחום הינו  הכניסהחסם  - יצרניםעם מסחר  יקשרקיום   )א(

ושיווק מוצרים של יצרן בעל מותג ידוע ומוערך שמוצריו יבוא בלעדית לי

עם מספר יצרנים  יםמסחר יציב יקשרקיום  או/ום יעומדים בתקנים הישראלי

 . יםישראליהרגולציה בהעומדים בתקינה ו, של מגוון מוצרים באיכות מספקת

  

לשירותי האחריות והתיקונים הניתנים לצרכן  - שירותי אחריות ותיקונים  )ב(

המוצרים נודעת חשיבות רבה בבניית המוניטין של היבואן  רכישתאחר ל

לצורך מתן . וביסוס מעמדו ומעמד המותגים שהוא מייבא בשוק המוצרים

הפעלה של מעבדות , נדרש מערך כוח אדם מיומן ובעל נסיון, שירותים אלו
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והחזקה של חלקי חילוף בכמות המאפשרת מתן שירותים באיכות גבוהה 

בחלק מהמקרים נדרשות גם התקשרויות והפעלה של . נים קצרובלוח זמ

קבלני משנה מיומנים התומכים בפריסה ארצית במערך השירותים של 

הקמת מערך שירות ותיקונים איכותי ויעיל אורכת זמן רב וכרוכה . היבואן

התקשרות עם ספק נדרשת , לופיןילח .בציוד ובחלפים, בהשקעות בהון אנושי

 .ותיקונים גדול ואמין במיקור חוץשירותי אחריות 

  

לצורך פעילות של יבוא והפצה יעילים של מוצרים נדרש  - מערך לוגיסטי  )ג(

החל  –כל השרשרת הלוגיסטית  לאורךמערך לוגיסטי המנוהל בצורה יעילה 

עובר באחסנה במחסן ערובה וכלה בתיאום ההפצה של , מהליכי היבוא

לפי דרישת ) יםהסופי ניםרכהצלבתי או  הקמעונאיםלמחסני (המוצרים 

תוך רכישת מיומנות של שרשרת , הקמת מערך לוגיסטי והפעלתו. הלקוחות

התקשרות נדרשת , לופיןילח .אורכת זמן רב וכרוכה בידע וניסיון, האספקה

, לרבות אחסנה, שירותי לוגיסטיקהגדול ואמין של עם ספק במיקור חוץ 

  .תיאום והפצה, ליקוט

  

רשתות השיווק הן ערוץ ההפצה המרכזי  - לקוחות קשרים אסטרטגיים עם  )ד(

 ,בענף ומותגיםנוכח ריבוי יבואנים . של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים

קיימת תחרות קשה על נוכחות ברשתות שיווק ועל שטח המדף המוקצה על 

הקשרים העסקיים והאסטרטגיים עם . ידי רשתות השיווק להצגת המוצרים

שך שנים של פעילות משותפת ומבוססים על הכרות רשתות השיווק נבנים במ

 . ושיתוף פעולה ארוכי טווח

  

ל נדרשת "לצרכי התקשרויות עם ספקים בחו - איתנות ויכולות פיננסיות  )ה(

) מלאי ואשראי ללקוחות(נדרש הון חוזר , כמו כן. פיננסית איתנותהוכחת 

 . פעילות היבוא והשיווק של מוצרי החשמל למימוןגדולים  בסכומים

  

לצרכי שיווק ומכירה של מוצרי חשמל  - מנוסהמקצועי והון אנושי   )ו(

 .מנוסה ומוכר בענף, מקצועי אנושיאלקטרוניקה נדרש הון ו

  

  : חסמי היציאה העיקריים הינם

 ; להספקת חלפים ולמתן שירות ואחריות התחייבויות  )א(

 ; שכירותהסכמי בגין התחייבויות ארוכות טווח   )ב(

כגון שירותי , הסכמים עם נותני שירותיםבגין  התחייבויות ארוכות טווח  )ג(

 ;אחריות ושירות וכיוצא באלה, לוגיסטיקה

 ;התחייבויות למכירת מוצרים שנרכשו מספקים ונמצאים במלאי החברה  )ד(

  ;התחייבויות לחבות מוצר למוצרים שנמכרו לצרכן   )ה(

 ;לקוחות שרכשו ממוצרי החברהשל חובות  יתרתגביית   )ו(

 ;דיםעלויות בגין פיטורי עוב  )ז(
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  ;ארוכות טווח ללקוחות וספקים התחייבויות  )ח(

 .ניםמארוכות טווח לגופים ממ התחייבויות  )ט(

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 1.8.1.8

: לחלק ממוצרי הקבוצה בתחום זה ניתן לזהות תחליפים תיאורטיים כדוגמת

למייבש ייבוש בתליה כתחליף ; כתחליף למכונת כביסה ושירותי כביסה מכבסות

ברשתות ) VOD(ומוצרי וידאו לפי דרישה , מזרימי מדיה, מחשבים; כביסה

כתחליף למוצרי המדיה המשווקים על ידי הקבוצה , והאינטרנט הלווין ,הכבלים

  .Blue Rayכגון 

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 1.8.1.9

  .להלן 1.8.1.15  סעיף ראו

  

  מוצרים ושירותים 1.8.1.10

 חשמלמוצרי משווקת ומפיצה בישראל מגוון רחב של , מייבאת הקבוצה, בתחום זה

, LG ,SONY: מתוצרת של יצרנים מובילים בעולם כגון, אלקטרוניקה ביתייםו

BEKO ,KENWOOD BABYLISS ,ROSIERES ,,DELONGHI, BRAUN, 

HOOVER DOLCE GUSTO מותגים תחת שיווק מוצרי חשמל לצד יבוא ו, ואחרים

 GRAETZ, CHROMEX ,CHROMEX :כגון) Private Label(שבבעלות החברה 

HOME ואחרים.  

  

משווקת ומפיצה , אשר מייבאת, לפרטים בדבר מכירת הזכויות בשותפות המוגבלת

 לדוחות' ו 9ביאור ראו  ,WOLF –ו  SUB-ZERO ,V-ZUGמוצרי חשמל של היצרנים 

   .הכספיים

  
והאלקטרוניקה הביתיים אותם מייבאת ומשווקת  החשמלמוצרי ותמהיל ון מגו

להחלטות הקבוצה ובהתאם  ,בין היתר, בהתאם, מעת לעת יםמשתנהקבוצה 

תוך התחשבות במצב השוק , לדגמים השונים המוצעים על ידי היצרנים

  .ובדרישותיו

  
מקררים  -" לבניםם מוצרי"מגוון המוצרים המשווקים על ידי הקבוצה כולל 

כיריים , תנורים, מדיחי כלים, מייבשי כביסה, מכונות כביסה, מקפיאים, ביתיים

המשווקים על ידי הקבוצה הם מתוצרת יצרנים שונים כגון  המוצרים הלבנים. 'וכו

LG ,BEKO ,ELICA ,ROSIERES  ו - HOOVER .  
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, מוצרי האלקטרוניקה הביתיים המשווקים על ידי הקבוצה כוללים בין היתר

 - ו LED בטכנולוגיית ,  TVעם מערכת הפעלה אנדרואיד "חכמות" טלוויזיות

OLED ,4 עם רזולוצייתK ו-HDR משחק קונסולות , לשיפור איכות התמונה

מערכות , מערכות קולנוע ביתי, וידאו וסטילס מצלמות, VRמשקפי , ומשחקים

  .שמע ניידות ומערכותשמע 

  
צה של מוצרי האלקטרוניקה הביתיים ההפו המכירה, מרבית פעילות השיווק

  .רמרוכזת בחברת ישפא

  
 ניתן למנות שואבי אבק ,בין מכשירי החשמל הקטנים המשווקים על ידי הקבוצה

מעבדי מזון , מכשירי מיקרוגל, מכונות קפה ,)יםאבק רובוטי ישואב, לרבות(

, מגהצים, )Toaster Ovens(תנורים קטנים , טוסטרים, מיקסרים, ומערבלים

מכשירי החשמל הקטנים המשווקים על . מוצרי טיפוח ועוד, קומקומים חשמליים

 DELONGHI ,BRAUNמתוצרתמוצרים , בין היתר ,כולליםידי הקבוצה 

KENWOOD ,BABYLISS ו- LG .הקבוצה רוכשת מיצרנים אחרים , כמו כן

או , מכשירי חשמל קטנים ומשווקת אותם בישראל תחת שמות מותגים שבבעלותה

  . ם יש לה זכות שימוששבה

  
חלים שינויים בהעדפות הצרכנים וניכרת מגמה של העדפת , בשנים האחרונות

צבעים וציפויים על פני מוצרים שהם פונקציונליים , מוצרים מעוצבים במגוון צורות

מגמה זו . "ם הלבניםמוצרי"שבעבר היה הצבע המסורתי ל, בלבד בעלי צבע לבן

, מיקסרים, מיקרוגלים, תנורים, כדוגמת מקררים בולטת בעיקר ברכישת מוצרים

הדרישה למוצרים . שעומדים גלויים במטבח הביתי, כלים ומדיחיקומקומים 

מעוצבים קטנה יותר ככל שהדבר נוגע למוצרים דוגמת מכונות כביסה ומייבשי 

הנמכרים גם הם , כרת מגמה של אופנתיות גם במוצרים אלוינ ,עם זאת. כביסה

  .לצבע הלבןפרט ים בצבעים נוספ

  
כגון  ,)הליטר ומעל 500( מגמה של רכישת מקררים בעלי נפח גדולהנמשכת , כמו כן

המקררים  יוזאת בשל ירידה במחיר ,דלתות 4ומקררי , דלת בתוך דלתמקררי 

מגמה של מעבר למכונות כביסה נמשכת במכונות הכביסה . בשנים האחרונות

   .)הליטר ומעל 7( רומייבשים בעלי קיבולת נפח גדולה יות

 פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בתחום המוצרים הביתיים 1.8.1.11

  .לדוח זה' בפרק ב 1.3סעיף  ראו
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  לקוחות 1.8.1.12

משווקים מוצרי הקבוצה בתחום מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים   )א(

התאגדויות של חנויות (רכישה קבוצות , החשמל הקמעונאיות תרשתול

רשתות מזון , חנויות חשמל פרטיות, )וכזותחשמל פרטיות לשם רכישות מר

וכן ללקוחות , חנויות נוחות, "עשה זאת בעצמך"רשתות , קמעונאיות

מכרזים , לקוחות מוסדיים, ועדי עובדים ,מכירה ישירהסופיים באמצעות 

  . אתרי מסחר אלקטרוני באינטרנטופומביים 

  . לקבוצה יחסי מסחר ארוכי טווח עם מירב לקוחותיה

  
 מהם אחד מכל שהכנסותיה - נוסף ולקוח טרקלין - לקוחות שני לקבוצה  )ב(

 הכנסות מסך זה פעילות בתחום 10% -מ ביותר הסתכמו 2017 בשנת

 .בתקופה זו הקבוצה

לרבות מכירות ( לחברות בבעלות בעל השליטהממכירות  ההקבוצ הכנסות

וני מילי 84.6 – כב 2017הסתכמו בשנת  ,)באמצעות טרקלין' עודפים וסוגי ב

   .סך הכנסות הקבוצה בתקופה זומ 18.8% -והיוו כ, ח"ש

, לעיל כאמור הנוסף ללקוחממכירות  זה פעילות בתחוםהכנסות הקבוצה 

סך הכנסות מ 11.4% - והיוו כ, ח"שמיליוני  51.4 -כב 2017הסתכמו בשנת 

   .הקבוצה בתקופה זו

הינה , רהשליטה בחבהבעל  ,המצויה בבעלות מר שאול זילברשטיין ,טרקלין

אחת מרשתות השיווק המובילות בישראל בענף מוצרי החשמל 

הקבוצה נמנית על שני , למיטב ידיעת החברה. הביתייםוהאלקטרוניקה 

 ראו ,לפרטים בדבר הסכמים עם טרקלין .הספקים העיקריים של טרקלין

   .הכספייםלדוחות  'ד 31ביאור 

 פרסום והפצה , שיווק, יבוא 1.8.1.13

. הובלה ימיתאמצעות ל והם מובלים לישראל ב"ם מחומוצרי הקבוצה מיובאי

או לבעל /אשר אינם קשורים לקבוצה ו, החברה התקשרה עם צדדים שלישיים

בהסכמים למתן שירותים לוגיסטיים למוצרי החברה המיובאים , השליטה בה

, מיון, פריקת מכולות, בין היתר, השירותים כוללים. ל לאחר הגעתם לארץ"מחו

פי שטח אחסנה קבוע -בחלק מן האתרים התשלום מבוצע על. וכדומה ניפוק וליקוט

. והיקף הליקוט החודשי פי נפח חודשי נצרך-ובחלק מן האתרים התשלום מבוצע על

  .בכל האתרים תקופת השכירות עולה על תקופה של שנה

  
באמצעות ברימאג שירות  אחריות ותיקונים ישירות םלצרכנימעניקה הקבוצה 

לדוחות  )6(' ו 31 -ו  )5(' ו 31 - ו )5(' ב 19ביאורים  ראו ,לפרטים. וקבלי משנה

  .הכספיים
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כל אחת , שיווק מוצרי הקבוצה מנוהל על ידי מחלקות הקבוצה השונות האחראיות

לקשר עם הלקוחות ולקידום המכירות של המוצרים , לפעילות השיווק, בתחומה

, מנהלי מכירות ארציים, מנהלי מותגיםהקבוצה מעסיקה . שבתחום אחריותה

  . יההפועלים אצל לקוחות, מכירות ומקדמי מנהלי תיקי לקוחות

  
, תנאי תשלום ובטחונות, הנחות, ובכלל זה מחירים, תנאי המכירה של המוצרים

הבסיס לקביעת תנאי המכירה . נקבעים לגבי כל אחד מלקוחות הקבוצה בנפרד

שממנו ניתנות הנחות , עת לעתמחירון מוצרי הקבוצה המתפרסם מ מבוסס לרוב על

פצה של האסטרטגיית התוך התחשבות ב, ללקוחות ונקבעים תנאי התשלום

מחזור הרכישות של , הקשרים העסקיים והניסיון המצטבר עם הלקוח, החברה

היקף הבטחונות  ,מוסר התשלומים, איתנותו הפיננסית, המוצרים של אותו לקוח

  .מעמידשהוא שניתן בגין הלקוח וכן הבטוחות 

  
, בין היתר, במסגרת השיווק וקידום המכירות מפרסמת הקבוצה את מוצריה

, הפרסום בטלוויזי, הפצת פרוספקטים, שלטי חוצות, באמצעות מודעות בעיתונות

. ועוד אביזרי פרסום ואמצעי תצוגה המוצבים ברצפת המכירה, באינטרנט, ברדיו

  .ימי עיון לעובדי הלקוחותהקבוצה עורכת גם כנסים ללקוחותיה והשתלמויות ו

  
לרבות תוכניות שיווק , הקבוצה נוהגת לקבוע לחלק מלקוחותיה יעדי מכירות

שבמסגרתם , ם מכירותומעת לעת מבצעת בשיתוף איתם מבצעי קידו, תקופתיות

   .זיכויים והטבות אחרות, ה הנחותעל ידניתנים 

  
  .ם מכירותפרסום וקידו ,אחריות ספקי הקבוצה משתתפים בהוצאותחלק מ

  
   .לקבוצה אין הסכמי בלעדיות עם מי מלקוחותיה

  צבר הזמנות 1.8.1.14

משמעותי ומכירותיה נעשות מתוך מלאי המוצרים  הזמנותצבר  חברהל אין, ככלל

  .הקיים בסמוך למועד ההזמנה

  תחרות 1.8.1.15

ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים מתאפיין בתחרותיות גבוהה   )א(

צרים ברמות איכות ומחיר שונות הקיימים רב של מו ממגווןהנובעת בעיקרה 

להם מערכי יבוא , התחרות בענף מתאפיינת במספר מתחרים גדולים. בשוק

לישראל  אשכל אחד מהם מייב, ושיווק בסדר גודל דומה לזה של הקבוצה

 Privateלרבות מותגי , לצד מותגים ידועים פחות, מספר מותגים ידועים

Label .רים קטנים המציעים מותגים ידועים ם בשוק מספר מתחמיכן קיי

  . או מוצרים ללא מיתוג/פחות ו
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עיקר התחרות בענף היא סביב נוכחות המותגים המיובאים על ידי הקבוצה 

המהוות כיום גורם , השונות בנקודות המכירהוהמתחרים בשטחי מדף 

וקבוצות עוסקות רשתות השיווק מסוימים מקרים ב. הצלחה מוביל בענף

) אגדויות של חנויות חשמל פרטיות לשם רכישות מרוכזותהת(הרכישה 

שיווק והפצה של מוצרי , ביבוא, או באמצעות גופים הקשורים אליהן, בעצמן

  .עובדה המגבירה את התחרות, חשמל ואלקטרוניקה ביתיים

  
גם קיימת בענף תחרות  ,בפרט הידועים והמוכרים ,מהמותגיםחלק לגבי 

שאינם ידי גורמים שונים -על אלהים מקביל של מותגיבוא כתוצאה מ

מקביל מגדיל את התחרות הקיום היבוא . היבואנים המורשים של היצרנים

בשל העובדה שיבואני היבוא המקביל אינם , ומקטין את שיעורי הרווח הגולמי

 ,משקיעים בפיתוח המותג והשירות ברמה המקובלת אצל היבואנים המורשים

שמייבאות סחורה חברות על הוצאות ה שחלק מהרגולציה המטילבשל כך ו

בהיקפים משמעותיים אינה חלה על יבואנים המייבאים סחורה בהיקפים 

  .קטנים

  

   

 :הם זה בתחום הקבוצההעקריים של  המתחרים  )ב(

  
 ,CRYSTAL יבואנית, חברה ציבורית – מ"תדיראן הולדינגס בע )1(

TADIRAN, AMCOR  ועוד ;  

, GRUNDIG  ,TOSHIBA ,HAIERיבואנית , חברה פרטית – מ"ניופאן בע )2(

PILOT ,INDESIT ,MAGIMIX ,KITCHEN AID ,TEFAL ,WAX ,ועוד; 

 ,SAMSUNG ,AEG ,KING יבואנית, פרטיתחברה  – מ"מיני ליין בע )3(

ELECTROLUX ועוד.  

, PHILIPS ,SAUTERיבואנית , חברה ציבורית – קבוצת אלקטרה )4(

LIBHERR ,MIELE ,GENERAL ELECTRIC ,WHIRLPOOL ,

ELECTRA. 

, SHARPיבואנית , חברה ציבורית – מ"ראלקו סוכנויות בע )5(

BLOOMBERG, ZANUSSI ועוד ; 

)6( BSH יבואנית, פרטיתחברה  – מ"מכשירים ביתיים בע 

BOSCH,CONSTRUCTA  ו- SIEMENS;  

, ARISTON, HISENSEיבואנית  ,חברה פרטית – .י.קבוצת ח )7(

GORENJE, BELLERS , מחשבים ומסכים מתוצרת וכןLG, ועוד. 

 ;DYSONיבואנית , חברה פרטית -מ "סחר בע. כ.ז.נ.ב )8(

יבואנית מכונות קפה  ,חברה פרטית -מ "נספרסו ישראל בע )9(

NESPRESSO; 
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, MORPHY RICHARDS יבואנית, חברה פרטית - מ "שריג אלקטריק בע )10(

SHARK ועוד. 

 ;CANDYיבואנית , חברה פרטית -מ "רו קובי בעטאלק )11(

יבואנית המותג הפרטי , חברה פרטית - מ"עיוסף חיים יבוא ושיווק ב  )12(

GOLD LINE; 

, TELSA ,AKAIיבואנית , חברה פרטית -  מ"בע) 2001(תן אלקטריק גרופ  )13(

BAYERE ,DA VINCHI ,SPECTRUM ו-GALA.  

  

ישנם מספר יבואנים קטנים יותר  ,בנוסף למתחרים המפורטים לעיל

  .מוצרים שאינם ממותגים, בעיקר, באיםיהמי

  

כי חלק ניכר מהמתחרים העיקריים של הקבוצה הן חברות  ,דהנוכח העוב  )ג(

לא ניתן לאתר נתונים , אשר נתוניהן אינם מתפרסמים לציבור, פרטיות

מהימנים לגבי היקף המוצרים המיובאים ונמכרים בישראל ולהעריך באופן 

    .מדויק את חלקה של הקבוצה בשוק

  
שוק ביחס למוצרים בשל הקבוצה באשר לחלקה החברה להלן תפורט הערכת 

, אשר לגביהם ניתן לאתר נתונים ממקורות גלויים המאפשרים, מסוימים

מבוססת על נתונים החברה הערכת . להעריך את היקף השוק, באופן סביר

הלשכה המרכזית , שנאספו מפרסומי היבוא של אגף המכס והבלו

נתונים שלא נבדקו על ידי , לסטטיסטיקה ונתוני איגוד לשכות המסחר

בהעדר . הקבוצה באופן עצמאי ולפיכך יש להתייחס אליהם כהערכות בלבד

חושב נתח השוק , נתונים מהימנים בנוגע לכמות המוצרים הנמכרים בישראל

ה בכמות המוצרים חלוקת כמות המוצרים הנמכרת על ידשל הקבוצה על ידי 

המיובאת לישראל ולפיכך יש להתייחס לנתונים בנוגע לנתח השוק של 

ההערכה בוצעה לפי מספר . צה במידת הזהירות וכהערכה כללית בלבדהקבו

   :של יחידות מוצרים ולא לפי מחזורים כספיים

  

מוצרים שיובאה  כמות  הקבוצההשוק של  נתח
  2017לישראל בשנת 

 המוצר

אלפי ב  באחוזים
  יחידות

    יחידותאלפי ב

  *מכונות כביסה  358  35  9.6

  *מקררים  343  45  13.2

  *מדיחי כלים  112  9  8.3

  *מייבשי כביסה  108  7  6.3

  

  .והבלו המכס אגף עלידי המתפרסמים נתונים לפי* 

  .בהעדר נתונים מהימנים, חברהעל פי הערכת ה** 
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מגוון  עלהשיטות העיקריות של הקבוצה להתמודדות עם התחרות הן שמירה   )ד(

; בהם גם מותגים איכותיים וידועים, ברמות מחיר שונות מוצריםרחב של 

מכירות לצורך שמירת מעמד המותגים המיובאים על  וקידוםהשקעה בפרסום 

תוך שיתוף , יצירת ושמירת קשרים אסטרטגיים עם לקוחות; ידי הקבוצה

שמירה על קשר וקשב ; פעולה בביצוע של מבצעי קידום מכירות אטרקטיביים

מתן תוך ניסיון לאתר שינויי מגמה אצל הצרכנים ו, מתמיד עם שוק הצרכנים

והתייעלות ארגונית מתמדת במטרה ; מענה מהיר לשינויים בדרישותיהם

 מנת-עללייצר מבנה עסקי גמיש המאפשר ביצוע שינויים או התאמות 

 .להתמודד בשוק התחרותי

 

הגורמים משפיעים לטובה , התחרותי של הקבוצה בתחום זה מעמדהעל   )ה(

מגוון רחב של ) 2(; חוזק המותגים המשווקים על ידי הקבוצה) 1: (םהבאי

גיוון ) 4(; הנהלה ואנשי מכירות מנוסים) 3(; מוצרים בפלחי שוק שונים

בעיקר , זיקה לרצפת המכירה) 6(; איתנות פיננסית) 5(; מקורות הייצור

 .באמצעות טרקלין

  

: משפיע לרעה הגורמים הבאים, התחרותי של הקבוצה בתחום זה מעמדהעל   )ו(

תלות ) DELONGHI( ;)2וצת וקב LG ,ARCELIK(תלות בספקים ) 1(

מיומנות ואיתנות פיננסית של המתחרים וזיקתם ) 3(; בטרקלין כלקוח עיקרי

 .לרצפת המכירה

  עונתיות 1.8.1.16

החשמל והאלקטרוניקה הביתיים מתאפיין בעונתיות המשפיעה על  מוצריענף 

העונתיות היא תוצאה של גידול בביקושים . התוצאות הרבעוניות של הקבוצה

ובמכירות של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בשבועות הסמוכים לחגים פסח וראש 

ההשפעה על המכירות משתנה בין השנים בהתאם לתאריכים בהם חלים חג . השנה

מקררים בתקופת בקטגוריית הקיימת עונתיות במכירות , בנוסף. פסח וראש השנהה

וזאת לעומת מוצרי חימום ומייבשי כביסה הנמכרים ) הרבעון השני והשלישי(הקיץ 

  ).הרבעון הרביעי והראשון(בעיקר בחורף 
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הכנסות הקבוצה ממכירות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בדבר שיעור  פרטים, להלן

  :תיים בחלוקה לפי רבעוניםבי

  
  תהתפלגות מכירו

2016  
%  

2017  
%  

  

 I רבעון  27.8  23

 II רבעון  20.3  23.9
 III רבעון  27  32.8
 IV רבעון  24.9  20.3

  כ"סה  100  100
  

 רכוש קבוע ומתקנים 1.8.1.17

 מקרקעין  )א(

  
  .ספייםהכחות ודל) 7(' ב 19 -ו) 4(' ב 19 יםרביאוראו  ,לפרטים

  

  רכוש קבוע  )ב(

  
לפרטים בדבר  .בתחום הפעילות לחברה אין רכוש קבוע מהותי ,חלמועד הדו

  .הכספייםלדוחות  10ראו ביאור  ,רכוש קבוע

   בדיקות שוק והתאמת מוצרים 1.8.1.18

וכן לבדיקת התאמת המוצרים , הקבוצה פועלת לאיתור מוצרים ויצרנים חדשים

ת הקבוצה רוכשת א. לתנאי הארץ ולדרישות התקן הישראלי, לקהל היעד הישראלי

מוצריה ממפעלים ברחבי העולם בהתאם למפרטים מוסכמים העומדים בדרישות 

 ,הקבוצה פועלת בשיתוף פעולה עם הספקים העיקריים שלה .התקן הישראלי

, העדפות של הצרכנים בישראל ופועלת להתאיםהמאפיינת את מערכת הטעמים ו

  .את מוצריה לשוק, ככל הניתן

  נכסים לא מוחשיים 1.8.1.19

 שונים מותגים, בסימני מסחראו שימוש /בעלות וזכויות  הקבוצה היא בעלת

ובחינות  נכסים לא מוחשייםאודות  לפרטים נוספים. ונכסים לא מוחשיים אחרים

  .הכספייםלדוחות  12 -ו 9 םביאורי ראו ,לירידת ערך מוניטין
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 הון אנושי 1.8.1.20

   ארגוני מבנה  )א(

  
   :להלן פירוט המבנה הארגוני של הקבוצה בתחום זה

  

 

  בת עובדיםמצ  )ב(

  
   :*הפועלים בתחום זה להלן פירוט מצבת העובדים של הקבוצה

  

ממוצע לשנת   

2017  

ממוצע לשנת 

2016  

הנהלה ומטה 

  כספים ו

46  46  

  112  97  קמכירות ושיוו

  21  18  לוגיסטיקה

  121  134  שירות

  300  295  כ"סה

  

ת חברות מוחזקוהאדם של  כחלעיל אינה כוללת את מצבת  האדם כח מצבת*

  .שאינן מאוחדות בדוחות הכספיים
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בפרק  21ראו תקנה , לפרטים נוספים אודות נושאי המשרה הבכירה בקבוצה

   .להלן' ד

  
עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה לפרטים אודות הון אנושי בקשר ל

  .להלן 1.8.3.1 סעיף  ורא ,בכללותה

    וספקיםחומרי גלם  1.8.1.21

נרכשים על , וצה בתחום הפעילותעל ידי הקב ומשווקיםהמיובאים  המוצרים  )א(

 בחלק מהמקרים מזמינה הקבוצה מהיצרן. ה מהספקים כמוצרים מוגמריםיד

שינויים ותוספות במוצרים על מנת להתאימם לדרישות  או עורכת בעצמה/ו

 .השוק המקומי

רט מוסכם שעומד בתנאי מחלק מהספקים מזמינה הקבוצה מוצרים על פי מפ

ואשר משווקים בישראל תחת שמות מותג שבבעלות הקבוצה , התקן הישראלי

  . או בשימושה/ו

הזמנת המוצרים על ידי הקבוצה מספקיה נעשית מבלי שיש בידיה , בדרך כלל

תכניות ההזמנות והרכישות מבוצעות על בסיס . הזמנות מקבילות מלקוחותיה

הקבוצה באשר לביקוש למוצרים ואומדני ת הערכוועל , המכירה והשיווק

בהסתמך על ניסיון העבר ואינדיקציות המתקבלות מהלקוחות , השונים

  . שאין בהן כדי לחייב את הלקוחות, השונים

, את יעדי הרכישה של המוצרים מהספקים ,לבדרך כל ,הקבוצה מסדירה

  .במשא ומתן לגבי ההזמנות של אותה שנה

בתחום הפעילות  הקבוצה מהםסך רכישות  אשר ,םספקי השלושלקבוצה 

בתחום  מכלל ספקי המוצרים שלה 10%עלה על שיעור של  2017בשנת 

   :הפעילות

מסך  2017אחוז רכישות בשנת   שם הספק

  רכישות הקבוצה בתחום

LG  48.2  

DELONGHI GROUP 20.8  

ARCELIK  17.1  

 

 התקשרויות עם ספקים עיקריים  )ב(

לדוחות ) 6( 'ב 19 ראו ביאור ,ספקים עיקריים בדבר התקשרויות עםרטים פל

  .םהכספיי
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 הון חוזר 1.8.1.22

  .של דוח זה' ב פרקל 1.2סעיף ראו ,  לפרטים

 :לרכיבים נבחרים בהון החוזרפרטים נוספים בקשר , להלן

  החזקת מלאי מדיניות   )א(

, מוצרים במחסני ערובה ובמחסניה בהיקף משתנההקבוצה מחזיקה מלאי 

מחזור המלאי . ובהתאם לשיקולים מסחריים בהתאם לצפי ההזמנות שלה

) במונחי חודשי מלאי( 2017הממוצע של הקבוצה בתחום פעילות זה בשנת 

   .ודשיםח 4.4-כהיה 

  

סך בתחום פעילות זה להמלאי שבידי הקבוצה  ערךהסתכם , לתאריך המאזן

   .ח"מיליוני ש 92 - של כ

  

  מדיניות החזרת סחורות  )ב(

החזרות מלקוחותיה במקרים של פגמים מקבלת הקבוצה , באופן עקרוני

על קיום זכות , עם לקוחותיה מסכמת החברהמקרים ובחלק מהבמוצרים 

הנרכשים מהקבוצה המוצרים הגדולים מחלק . החזרה גם בהעדר פגמים

אינם מחזיקים הקבוצה לקוחות , ובהתאם לכך, מסופק ישירות לצרכן הסופי

המלאי המוחזק מ חלק. םמוצרים גדולי לש משמעותיבחנויותיהם מלאי 

אשר נמסרים לצרכן , לקוחות הקבוצה הינו של מוצרים קטניםשל בחנויות 

  .רושמת הפרשה להחזרות סחורה הקבוצה .הסופי מיד עם קניית המוצרים

  

  מדיניות אשראי  )ג(

  אשראי לקוחות )1(

 בין, הנקבע ,)ותקופה סכום( אשראי ללקוחותיה מעניקה הקבוצה

 של התשלומים ומוסר פיננסית איתנות, יםמסחרי שיקולים פי על, היתר

 הסחורות והיקף הלקוח של המוניטין, עמו העבר ניסיון, הלקוח

. אשראי בביטוח מבוטחים הלקוחות מחובות חלק. ויד-על הנרכשות

 של החברה לטובת הסבה באמצעותלעתים  מבוצעים הלקוחות תשלומי

 לתמקב החברה, ולעתים, הקצה לקוחות של ממסרים או שיקים

 הלקוח של קשורות חברות של ערבויות, בנקאיות ערבויות מהלקוחות

 מערכת באמצעות האשראי חריגות זיהוי בעת .אישיות ערבויות או

 של וההיקף הסיבות את, היתר בין, בוחנת החברה, חברהה של חשובמ

, חדשה סחורה לקוח לאותו לספק מפסיקה אף ולעתים, החריגה

  .הספציפיות הנסיבות לפי צעדיה את לתמכלכ, החריגה לסיבת ובהתאם
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כיון של שוברי האשראי הנמסרים לה על ידי יהקבוצה נוהגת לבצע נ

 ,לרבות טרקלין, )הן של הלקוחות והן של לקוחות הקצה(הלקוחות 

 בעסקאות ההתקשרות. באמצעות חברות לניכיון כרטיסי אשראי

 עסקאות. רכאמו אשראי במתן הגלום הסיכון את לצמצם נועדה הניכיון

, המסחריים מהבנקים המתקבל לאשראי דומים בתנאים מבוצעות אלו

 ממקורות נוסף מימון בגיוס מהצורך להימנעלקבוצה  מאפשרות והן

 Non(לחברות הניכיון אין חזרה . אחרים וממקורות בנקאיים

Recourse(  םעמכלפי הקבוצה למעט במקרים המפורטים בהסכם 

ידי הקבוצה -ללקוח או אי מילוי על שעיקרם הם אי אספקת הסחורה

על פי . של הוראות ההסכמים עם חברת האשראי או עם חברת הניכיון

מועבר רובם המכריע של הסיכונים , הסכמי הקבוצה עם חברות הניכיון

אשר נוכו וזמן פירעונם טרם , הפיננסיים הגלומים בשוברי האשראי

מסוימות לסכומי  נקבעו תקרות, כמו כן. לידי חברת הניכיון, הגיע

  . הקיימת לחברת הניכיון, ההחזרה המרבית

של החברות המאוחדות  צבר שוברי האשראי שנוכו וטרם נפרעויתרת 

 147.9 -מסתכמת לסך של כ, לתאריך המאזןנכון , בתחום פעילות זה

  . ח"מיליוני ש

 מיםי 106 - כ על עמד 2017בשנת  בתחום הלקוחות אשראי ימי ממוצע

   .ח"ש מיליוני 130.1 -כ שלבהיקף ממוצע 

  

  אשראי מספקים )2(

 61- כעל  עמדו, 2017ל בשנת "ימי האשראי הממוצעים מספקים בחו

   .ימים

  מדיניות מתן אחריות  )ד(

אחריות , מעניקה הקבוצה, הצרכן והתקנות מכוחובכפוף להוראות חוק הגנת 

בגין חלק מעניקה הקבוצה  ,מעת לעת .לתקופה של שנהלרוב , למוצריה

מכירות שונים  עורכת מבצעיוכן  ,אחריות לתקופה העולה על שנהים מהמוצר

לתקופות העולות על , מוגבלת-במסגרתם ניתנת ללקוחות אחריות מורחבת

באמצעות ברימאג , הקבוצהמאפשרת , בהתייחס לחלק מהמוצרים. שנה

 להאריך את תקופת האחריות בתמורה לתשלום ,ללקוחותיה, שירות וישפאר

  .המוגבלת-המפורטים בתעודת האחריות המורחבתבכפוף לתנאים 
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  מימון 1.8.1.23

   .הכספייםלדוחות  17ו  13ים ביאור ראו ,לפרטים

  
 רחב אשראי מתן תוך נעשות חשמל מוצרי לרכישת העסקאות מרבית, בענף כמקובל

). כרטיסי האשראיו המחאות באמצעות תשלומים 24 -ל 10 ביןכ "בד( הסופי לצרכן

כך , לטובתה המוסביםאשראי שוברי נוהגת לערוך ניכוי  הקבוצה, כאמור לעיל

למימון ביניים עד לקבלת מלוא התמורה בגין רכישת  הקבוצהשלמעשה נדרשת 

האשראי הינה מימון  שובריחלופה אפשרית לניכיון סכומי . המוצרים ללקוחותיה

  .אחריםם יגיוסי הון וחוב מגורמים חוץ בנקאיו, בנקאי

  כי ניהולםסיכונים סביבתיים ודר 1.8.1.24

ראו  ,לפרטים בדבר השפעת חוק הפסולת האלקטרונית וחוק האריזות על הקבוצה

  . לעיל 1.8.1.2  -ו 1.7.8 סעיפים 

  

בתחום פעילות  ייםאו הפרשות אשר הוכרו בדוחות הכספ/להלן הסכומים שהוצאו ו

    :)ח"באלפי ש( בגין השנים הבאות זה

חוק הפסולת   שנה

  האלקטרונית

  חוק האריזות

2017  568  239  

2016  828  225  

2015  934  192  

  מיסוי 1.8.1.25

  .הכספייםדוחות ל 30אור יבראו  ,לפרטים

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 1.8.1.26

  .עילל 1.8.1.2 סעיף  ראו ,לפרטים אודות המגבלות החלות על החברה
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  הסכמים מהותיים 1.8.1.27

  מי הפצה ושיווקהסכ  )א(

  
 ראו, לפרטים בדבר הסכמי הפצה ושיווק מהותיים בהם קשורה הקבוצה

  .עילל 1.8.1.21 ף סעי

  

  אחסנה תהסכמי פעילו  )ב(

  
או לבעל /ו עם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברההחברה התקשרה 

לוגיסטיים בקשר עם מוצרי שירותים קבלת לבהסכמים , השליטה בה

, השירותים כוללים .לנמלי הים םלאחר הגעת, ל"הקבוצה המיובאים מחו

. וכדומה ליקוט ,ניפוק, אחסנה, קליטה, מיון, פריקת מכולות, בין היתר

 9.5 -כ של סךל לעיל השירותים בגיןההוצאות  הסתכמו, 2017בשנת 

  .ח"ש מיליוני

    

 מ"טק בע- ישפאר הום עם הסכם  )ג(

' ב 19ביאור ו רא ,מ"בע טקהום  לישפארבדבר הסכם בין החברה  לפרטים

  .הכספייםדוחות ל) 'א3(

  

   עם טרקלין הסכמים  )ד(

לפרטים בדבר התקשרות החברה עם טרקלין בהסכם למכירת מוצרי חשמל 

ראו ביאור , טרקליןעם נוספות ת יוהתקשרו ם ובדברביתייואלקטרוניקה 

  .הכספייםלדוחות  'ד 31

  

בעל , הסכמים עם חברות פרטיות בשליטת מר שאול זילברשטיין  )ה(

 השליטה בחברה

  .לדוחות הכספיים 'ד 31ראו ביאור , לפרטים

 

 הדיגיטלי המטבח הסכם  )ו(

  
שותפות  ,מכירת כל זכויות החברה במטבח הדיגיטלילפרטים בדבר 

   .הכספייםלדוחות  )2(' ב 19ראו ביאור , ובשותף הכללי בשותפות מוגבלת

  

 )6(' ב 19ראו ביאור  ,לגבי הסכמים עם ספקים עיקריים נוספיםלפרטים   )ז(

  .כספייםלדוחותיה 
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 הליכים משפטיים 1.8.1.28

לדוחות ) 15( 'ב 19אור יב ראו, לפרטים בדבר ההליכים המשפטיים של הקבוצה

  .הכספיים

   ה עסקיתיעדים ואסטרטגי 1.8.1.29

ולהמשיך ורווחיותה את פעילותה לחזק היעד המרכזי של הקבוצה בתחום זה הוא 

תוך שימת דגש , לבסס את מעמדה בשוק מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים

של מגוון מוצרים רחב מתוצרת של יצרנים בעלי מוניטין ועל מתן שירותי  היצעעל 

   .אחריות ותיקונים באיכות גבוהה

  
שבוצעה בשנים שימור ההתייעלות מתמקדים בהקבוצה  שלוספים יעדים נ

למגוון רחב יותר של למספר גדול יותר ו הקבוצההפצת מוצרי בו האחרונות

  .חותיהוואת היקף לקקמעונאים במטרה להגדיל את מכירות הקבוצה 

  ובהצפי להתפתחות בשנה הקר 1.8.1.30

החברה בכוונת , ביתייםהחשמל הלאור התחרות ההולכת והגוברת בשוק מוצרי 

קר בתכנון ובקרת בעי, שבוצעה בשנים האחרונות התייעלותאת הולשמר להמשיך 

לפעול , ובנוסף, ל"סחורות מחו רכש תבקרו, בקרת מחירים, שרשרת האספקה

בדגש על ערוצים , להרחבת ערוצי המכירה, לשימור וטיפוח הקשרים עם לקוחותיה

  .ידה-ק ומיתוג המוצרים המשווקים עלולחיזו, הסופי בעלי זיקה קרובה יותר לצרכן

  
שאינם מהווים כיום , ליבוא ושיווק מוצרים נוספים לפעולהחברה בכוונת , כן-כמו

וזאת על מנת לעבות את מגוון המוצרים  ,נדבך עיקרי בתמהיל מוצריה הקיימים

  .המוצעים ללקוחותיה
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  גורמי סיכוןדיון ב 1.8.1.31

 עלולה להם, לכימות ניתנים שאינם חיצוניים יכוןס בגורמי כרוכה הקבוצה פעילות

  :להלן כמפורט, העסקית הפעילות על מהותית הלהיות השפע

  סיכונים ייחודיים לקבוצה

כולל , ההתקשרות עם חלק מהספקים מהם מייבאת החברה מוצרים

חרף העובדה שיחסי . אינה מעוגנת בהסכמים בכתב, ספקים עיקריים

עלולים היצרנים להחליט על , יםהחברה עם אותם ספקים טוב

הפסקת . הפסקת הבלעדיות או כלל ההתקשרות עם הקבוצה

 בנכסיעלולה לפגוע , הבלעדיות מטעם ספק או כלל ההתקשרות עימו

  . הקבוצה הפעילות של בתוצאותו הקבוצה

  התקשרויות עם ספקים

או בייצור של המוצרים המיובאים על ידי /כשלים טכניים בתכנון ו

. עלולים לפגוע בסדרות של מוצרים המסופקים ללקוחות הקבוצה

תקלות בסדרות של מוצרים עשויות להגדיל את הוצאות הקבוצה 

 מותגיםה ושל הקבוצהשל בגין אחריות ותיקונים ולפגוע במוניטין 

הגיעה , על מנת להקטין את הסיכון. מוצרים אותם היא מייבאתהו

הקבוצה בו היצרנים את הקבוצה להבנות עם חלק מהיצרנים לפיו יג

וזאת בנוסף לאחריות , מן המוצרים 5%-במקרה של תקלות ביותר מ

  .היצרנים על פי דין

  כשלים טכניים במוצרים

  סיכונים ענפיים

התחרות החריפה והמתמשכת בענף עלולה להשפיע לרעה על רמת 

  .המחירים וכתוצאה מכך גם על רווחיות הקבוצה

  תחרות

גדל היקף היבוא המקביל בענף  ,הקבוצהרכת להע, בתקופה האחרונה

אשר עשוי אף לגדול לאור שינויים רגולטוריים הצפויים , החשמל

לרוב נמכרים , במסגרת היבוא המקביל. להגן על יבואנים מקבילים

מוצרים במחירים נמוכים יותר מאשר המחירים בהם נמכרים 

שיווקית על התמיכה ההשענות תוך , ידי היבואן הרשמי-המוצרים על

או של  יבוא מקביל של מוצרי הקבוצה. והמוניטין של היבואן הרשמי

, עלול להפחית את מחירי המוצרים הנמכרים מוצרי המתחרים

להקטין את היקף המכירות של הקבוצה והלכה למעשה לפגוע 

   .ברווחיותה ובתוצאותיה

  יבוא מקביל

איתנות פיננסית של    .לעיל 1.7.4 סעיף ראו  ,לפרטים

  לקוחות

התחזקות רשתות השיווק    .לעיל 1.8.1.4  ראו סעיף ,לפרטים

על חשבון החנויות 

  הפרטיות
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  ינויי חקיקהש   .לעיל 1.8.1.2 סעיף ראו  ,לפרטים

שינויים במחירי חומרי הגלם המשמשים לייצור המוצרים המשווקים 

וכן עלויות נלוות עלולים להשפיע על מחירי הרכישה  הקבוצהעל ידי 

  .של המוצרים על ידי הקבוצה

  שינויים במחירי המוצרים

  

  כלכליים-סיכונים מקרו

  סיכונים פיננסיים  .לעיל 1.7לפרטים ראו סעיף 

כמו גם לשינויים , ת הממשלתית ומדיניות בנק ישראללמדיניו

עלולה להיות השפעה על רווחיות , במחירי ההון ומדיניות הפיחותים

האטה בפעילות השוק המקומי עלולה להשפיע על מכירות . הקבוצה

  .הקבוצה

  מצב המשק בישראל

או /שינויים בעלויות ההובלה כתוצאה משינויי תעריפים בתובלה ו

רי הדלק וכן שביתות בנמלים עלולים לפגוע בתוצאות מעליית מחי

  .הקבוצה

  ענף התובלה

ששיעורי המכס או מיסי רווחיות הקבוצה עלולה להישחק ככל 

, יבוטלו או יוטלו על מוצר או קבוצת מוצרים, ישתנו הקנייה

   .או המיובאים ממדינות מסוימות/המיוצרים ו

  מכסים
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בדבר השפעתם על  חברהודירוגם בהתאם להערכת ה, האמורים על פי טיבםלהלן סיווג גורמי הסיכון 

   :עסקי הקבוצה

  

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות 

  הקבוצה

  

  

  גורמי הסיכון

  השפעה גדולה  השפעה בינונית  השפעה קטנה

        

  סיכונים ייחודיים לקבוצה

  התקשרויות עם ספקים √    

  כשלים טכניים במוצרים      √

        

  סיכונים ענפיים

  תחרות √   

  יבוא מקביל  √    

  איתנות פיננסית של לקוחות  √   

  

  

  

√ 

התחזקות רשתות השיווק על   

  חשבון החנויות הפרטיות

  שינויי חקיקה  √   

  שינויים במחירי המוצרים      √

        

  כלכליים-סיכונים מקרו

  סיכונים פיננסיים   √  

  מצב המשק בישראל    √  

  להענף התוב      √

  מכסים   √  
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  מערכות מסחריותתחום  1.8.2

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 1.8.2.1

מיזוג אוויר לשימוש  של מערכות שיווק והפצה, עוסקת הקבוצה ביבוא, בתחום זה

בריכות , הכוללות מערכות לחימום מי צריכה ,מסחריות מיזוג אוויר ביתי ומערכות

והפצה שיווק  ,יבואב ,וכן, ומערכות אללמתן שירות  ובכלל זה ,וחימום תת רצפתי

  .אביזרי חשמל ותאורהשל 

 מסחריות וביתיותויר מתקדמות ומכירת מערכות מיזוג אכולל , ירומיזוג האו ענף

ורשתות  חנויות, רשתות מזון, בנקים, קבלני ביצוע, יזמים, מיזוג אווירלקבלני 

בתי , ות ממשלתיותרשוי, ות פארםתרש, סיטונאים, מתקיני מיזוג אוויר, חשמל

   .'וכד ומעת לעת לצרכנים פרטיים מלון

וכן , מכירת ציוד תאורת חוץ ותאורת פניםכולל , אביזרי החשמל והתאורה ענף

לוחות בוני , חשמלקבלני , לסיטונאים ,שנאיםומיתוג  ציוד, מכירת ציוד קצה

  .'וכד יזמים ,בנין קבלני, חשמל

 ם החלים על תחום הפעילותמגבלות חקיקה ותקינה ואילוצים מיוחדי 1.8.2.2

סימון אנרגטי ודירוג , יעילות אנרגטית(בהתאם לתקנות מקורות האנרגיה   )א(

, חל איסור על יבוא, )"תקנות המזגנים"( 2005 –ה "התשס, )אנרגטי במזגנים

שיווק ומכירה של מזגנים אלא אם הם עומדים בדרישות ליעילות אנרגטית 

ן של כל מזגן בתווית אנרגיה חלה חובת סימו, בנוסף. כמפורט בתקנות

תקנות המזגנים . הכוללת פרטים שונים לגבי היעילות האנרגטית של המזגן

הביאו לצימצום בכמות הדגמים שמייבאת הקבוצה אשר עומדים בדרישת 

 .תקנות המזגנים

נוספים החלים על תחום מיוחדים למגבלות חקיקה ותקינה ואילוצים   )ב(

 .עילל 1.8.1.2 סעיף  ראו, הפעילות

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 1.8.2.3

, אלקטרה, תדיראן כגון מותגיםמצד תחרות אגרסיבית קיימת , וירובענף מיזוג הא

ריבוי . TOSHIBA-ו SAMSUNG, HITACHI,MIDEA  ,MITSUBISHI ,טורנדו

  . לירידת מחירים בשוק גורםמותגים ה

נורות נתרן  –ג "נל( קונבנציונלייםהתאורה קיימת מגמת מעבר מגופי תאורה  נףבע

המשך ל הקבוצה נערכת, מגמה זולאור . LEDמסוג  הלגופי תאור )לחץ גבוה

בהסכם הפצה של מערכות תאורת פנים  בתוך כך התקשרהו, פעילותה בענף זה
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פעילות הקבוצה  היקף, למועד הדוח .LED ותאורת חוץ המבוססות על טכנולוגיית

  .1.8.2.19 ראו סעיף  ,לפרטים נוספים .הינה זניחהבענף זה 

 או שינויים במאפייני הלקוחות שלו, התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות 1.8.2.4

. מיזוג האוויר המסחרי התאפיין ביציבות ושמרנות ענף, השנים האחרונותבמהלך 

ם יצרנים מיאולם כיום קיי, םיייפנהמותגים ההמותגים העיקריים היו ר בעב

  . ממגוון מדינות ייצוררבים מותגים ו

מערכות קירור גדולות ( לרים'מהוות תחליף למערכות הצ VRF-מערכות ה

, הזולות יותר במעמד רכישתן, )על גגות של מבנים מסחריים ,לרוב, המותקנות

הצרכן הסופי ולכן עבור תורמות לחיסכון בחשמל  VRF-לאורך זמן מערכות האולם 

על  VRFלמערכות מעבר ההמשיכה מגמת , 2017בשנת . הלכה למעשה כדאיות יותר

  . ילרים'חשבון מערכות הצ

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות 1.8.2.5

ערכות במ VRFשל אימוץ טכנולוגיה מסוג  נמשכת המגמה ,בשנים האחרונות  )א(

) VRF )Variant Refrigerant Flow -מערכות ה. מיזוג האוויר המסחריות

שינוי זה מתאפשר . פועלות על עיקרון של שינוי נפח זרימת הקירור במערכת

המשנה את תפוקתו באופן רציף בהתאם ) Inverter(באמצעות מדחס מיוחד 

לריות המערכות הינן מודו. לדרישת המאיידים בעזרת שינויי תדר מנוע

המחוברות  )פנים( ומאפשרות להשתמש בו זמנית במספר רב של יחידות איוד

  .)חיצוניות(ליחידות עיבוי 

. גם בישראלנכנסו לשימוש ובשנים האחרונות פותחו ביפן  VRF -מערכות ה 

אולם , וזאת בשל שמרנות הענף, קצב הכניסה היה איטי בשלב הראשון

הפרויקטים  רובב. גיה זו לשוקקצב החדירה של טכנולו ברוגלאחרונה 

. ילרים'גם טכנולוגיה זו לצד טכנולוגיית הצנבחנת הבנייה בתחום  החדשים

ילרים והן כמערכת חלופית 'טכנולוגיה זו ישימה הן כמערכת חלופית לצ

  .  למערכות קטנות יותר

ובכלל , פני המערכות הקונבנציונליות- מספר יתרונות על VRF–למערכות ה 

 ,ללא סטיות, שומרות על טמפרטורה קבועה VRF -מערכות ה –ות נוח) א: (זה

; מירבית בכל פינה בחדר הממוזגאקלימית ויוצרות נוחות  רמת לחות אחידה

יחידות הפנים ויחידות החוץ פועלות ברחש נמוך ביותר בהשוואה  –שקט ) ב(

הממדים החיצוניים  –גמישות בהתקנה ) ג(; למערכות הקונבנציונליות

של יחידת העיבוי מאפשרים להתקין אותן במקומות נוחים או בשטח  הקטנים

, כן-כמו. באופן המאפשר לפנות את הגג למטרות נוספות, ההיקפי של הגג

אורך צנרת הגז והפרשי הגובה בין המעבה ליחידת הפנים מאפשרים מציאת 
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את  –תפקוד בתנאי מזג אוויר קשים ) ד(; מיקום נוח עבור יחידות העיבוי

המערכות . רכות ניתן להתקין גם באזורים עם תנאי מזג אוויר קשיםהמע

 )בקיץ( מעלות צלזיוס 45-כמיועדות לתפקד באופן תקין בתנאי חוץ של עד 

, Inverter–בזכות מדחס ה   - חסכון ) ה(; )בחורף( מעלות צלזיוס )-(15-כעד ו

 המערכות מספקות את התפוקה המדויקת בהתאם לדרישה המסופקת באופן

באופן , גם האנרגיה נצרכת בהתאם לדרישה, כתוצאה מכך. רציף למדחס

בהשוואה למערכות  35% -המאפשר הקטנת צריכת החשמל הכוללת עד כ

  . הקונבנציונליות

, עובר בשנים האחרונות שינוי טכנולוגי החשמל והתאורה ענף אביזרי  )ב(

ת אשר הינן יעילו LEDלמנורות  ג"נלבמסגרתו מתבצע מעבר ממנורות 

דורשות תחזוקה בתדירות ו, בעלות אורך חיים ארוך יותר ,וחסכוניות יותר

  .ג"נמוכה משמעותית מתחזוקת נורות נל

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 1.8.2.6

קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים בהם תלויה הצלחתן של חברות הפועלות 

) 2(; עם יצרן מוכר בעל מותג ידועוכת טווח ארהתקשרות ) 1: (ובהם, בתחום זה

מתן תמיכה טכנית ושירותי תחזוקה ברמה ובאיכות ) 3(; שיווק של מערכות אמינות

שמירה על ) 4(; או בפיקוחו )IN-HOUSE SERVICE(ידי היבואן הרשמי -על יםגבוה

של  פיקוח על התקנותהנדרש ל הנדסיובעל ניסיון  מקצועי, הון אנושי איכותי

זיהוי דרישות השוק והתאמת ) 6(; חדשנות) 5(; הןשלתחזוקה לורכות המע

  . התחלות בניה) 7(; המערכות לדרישות אלה

  .להלן 1.8.2.19  ראו סעיף ,הספקים בדבר מערךלשינויים 

  בהם ושינויים החלים הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילותחסמי  1.8.2.7

  :הכניסה העיקרייםחסמי 

מיזוג ידע וניסיון בייצור מערכות , עם יצרן מוכר בעל יכולתעסקית התקשרות   )א(

  .מסחריותאוויר לשימוש ביתי ומערכות 

לשירותי האחריות והתיקונים הניתנים לצרכן  -שירותי אחריות ותיקונים   )ב(

אן המוצרים נודעת חשיבות רבה בבניית המוניטין של היבו רכישתלאחר 

, לצורך מתן שירותים אלו. ובביסוס מעמדו ומעמד המותגים שהוא מייבא

נדרש מערך כוח אדם מיומן ובעל נסיון במתן שירותים באיכות גבוהה ובלוח 

  .זמנים קצר

נדרש  ,לצורך פעילות של יבוא והפצה יעילים של מוצרים -מערך לוגיסטי   )ג(

  .האספקהכל שרשרת  לאורךמערך לוגיסטי המנוהל בצורה יעילה 
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נדרשת  ,ל"התקשרויות עם ספקים בחו לצרכי -פיננסיות  ויכולותאיתנות   )ד(

  . הוכחת איתנות פיננסית

 .לקוחותעם  ארוכי טווח והיכרות קשר  )ה(

   :היציאה העיקרייםחסמי 

 .ולמתן שירות ואחריות חלפיםהתחייבויות להספקת   )א(

 .שכירות הסכמיבגין התחייבויות ארוכות טווח   )ב(

 .עובדיםי עלויות בגין פיטור  )ג(

 . עם ספקים ולקוחותטווח ארוכות חוזיות התקשרויות   )ד(

כגון שירותי , הסכמים עם נותני שירותיםבגין ארוכות טווח  התחייבויות  )ה(

 ;אחריות ושירות וכיוצא באלה, לוגיסטיקה

 ;מוצרים שנרכשו מספקים ונמצאים במלאי החברה למכירתהתחייבויות   )ו(

 ;ו לצרכןלחבות מוצר למוצרים שנמכר התחייבויות  )ז(

 ;לקוחות שרכשו ממוצרי החברהשל חובות  יתרתגביית   )ח(

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 1.8.2.8

בקשר עם מערכות הקירור הינם מערכות , תחליפים העיקריים בתחום זהה

  .)ON-OFמסוג אינוורטר ומסוג (ומערכות מיזוג אוויר ביתיות  ילרים'הצ

 ושינויים החלים בומבנה התחרות בתחום הפעילות  1.8.2.9

  .להלן 1.8.2.14 סעיף  ראו

 מוצרים ושירותים 1.8.2.10

בטכנולוגיית אוויר מסחריות מיזוג ומכירה של מערכות  יבואב עוסקתבוצה קה

VRF חלקי חילוף ואביזרים נלווים מתוצרת וLG ,פיקוח, מתן שירות טכניבו 

  . להותחזוקה למערכות א

 הינם, ידי הקבוצה בתחום פעילות זה- המשווקים על, מוצרי מיזוג האוויר הביתיים

  . LGמזגני אינוורטר מתוצרת 
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 יאביזרבאופן משמעותי את שיווק הקבוצה צמצמה  2016החל משנת , כן-כמו

נערכת להמשך פעילותה בתחום באמצעות והיא  ,גים"בתחום הנל תאורההחשמל וה

  .להלן 1.8.2.19 ראו סעיף  ,לפרטים נוספים. LEDרת שיווק והפצה של תאו

  לקוחות 1.8.2.11

, רשויות מוניציפאליות ,ביצוע קבלני, וירוקבלני מיזוג אהלקוחות בתחום הינם 

, חשמל ורשתות חנויות, רשתות פארם, רשתות מזון, בנקים ,גופים ציבוריים, יזמים

לקבוצה אין תלות  .'וכד חשמלבתחום ה םמתקיני ,סיטונאים, לתיותרשויות ממש

   .בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות

 והפצהשיווק , יבוא 1.8.2.12

בעצמה או באמצעות מפיצים שאינם , ללקוחותיה הקבוצה משווקת ומוכרת

 . את המערכות אותן היא מייבאת, בלעדיים

 צבר הזמנות 1.8.2.13

אשר לרוב נסמך על התקדמות פרויקטים , ייבהקבוצה מנהלת צבר הזמנות לא מח

ולפיכך קיימת אי ודאות בקשר למימוש הצבר , )לקוח או יזם(של צדדים שלישיים 

, הדוחלתאריך  נכוןהקבוצה מנהלת צבר הזמנות מחייב אך , בנוסף. ועיתוי מימושו

  . זה בתחום משמעותי מחייב הזמנות צבר לקבוצה אין

  תחרות 1.8.2.14

 .בין יבואנים המוכרים את מוצריהם ללקוחות הקבוצה זה קיימת תחרות בתחום

ענף מערכות מיזוג האוויר מתאפיין במספר מתחרים ותיקים וחזקים   )א(

המתחרים העיקריים של . ל בעלי מותגים ידועים"מחו יצרניםהמייצגים 

יבואנית  -ארדן -מ מקבוצת ניסקו"טק בע- אקון) א: (הינםזה  הקבוצה בענף

 מ"מוצרי צריכה בע אלקטרה) ב(; Mitsubishi Electric מערכות מתוצרת

ת מערכות מתוצרת ויבואני – )25%(מ "מערכות בע SZבשיתוף עם ) 75%(

Daikin ; )מערכות מיזוג אוויר יבואנית  –מ "אלקטרה מוצרי צריכה בע) ג

יבואנית מערכות מתוצרת  -מ "בעתדיראן מוצרי צריכה ) ד(; Midea מתוצרת

Toshiba ;)ה (מתוצרתיבואנית מערכות  –מ "סמטק בע Samsung;)יוניק ) ו

יבואנית מערכות מתוצרת  – מ"בע) 2008(מערכות מיזוג אויר מתקדמות 

Hitachi.  

. מ) א: (המתחרים העיקריים של הקבוצה בענף אביזרי החשמל הינם  )ב(

שניידר ) ג(; מ"ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע) ב(; מ"וויסבורד ובניו בע
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) ח(; הגר) ז(קשטן ) ו(; ABB) ה(; מ"ארכה בע) ד(; מ"אלקטריק ישראל בע

  .אלפא טק) ט(; נרל אלקטריק'ג

אורעד ) א: (המתחרים העיקריים של הקבוצה בענף אביזרי התאורה הינם  )ג(

) ז(; קשטן) ו(; יוניברס. מ.ש) ה(; חגי) ד(; סיטילייט) ג(; געש) ב(; מהנדסים

 .מ"סמיקום לקסיס בע) י. (מ"ישראלוקס בע) ט(; לירד-שטייניץ) ח(; חור- בן

אין ביכולתה של החברה לאמוד את חלקה של הקבוצה , בהעדר מידע אמין  )ד(

  .ל"תחומים הננתח השוק בב

הגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של הקבוצה בתחום   )ה(

מוצרי החשמל  בענףהפועלת , המוניטין הטוב של הקבוצה) 1: (הינם, הפעילות

העובדה כי ) 2(; ת והינה בעלת מערך שירות מוכרבארץ מזה שנים רבו

 וביתיותהקבוצה הינה היבואנית היחידה של מערכות מיזוג אוויר מסחריות 

שהינו מותג ידוע ובעל , LGהעומדות בדרישות השוק הישראלי מתוצרת 

 .איתנותה הפיננסית של הקבוצה) 3(; מוניטין בישראל

חרותי של הקבוצה בתחום הגורמים השליליים המשפיעים על מעמדה הת  )ו(

ויצרני אביזרי , התחזקות יצרני מערכות מיזוג אוויר) 1( :הינם, הפעילות

המציעים את מוצריהם במחירים , חשמל ותאורה ממותגים ושאינם ממותגים

כגון כניסת מותגים נוספים  ,שינויים במפת התחרות בתחום) 2(; נמוכים

 .והתחזקות המותגים הקיימים

 עונתיות 1.8.2.15

עונתיות אשר באה לידי ביטוי בעליה בדרישה למזגנים ביתיים במהלך קיימת 

  . תקופת הקיץ

 רכוש קבוע ומתקנים 1.8.2.16

 מקרקעין  )ז(

   .הכספייםדוחות ל )4(' ב 20ביאור ראו  ,לפרטים

 רכוש קבוע  )ח(

   .לחברה אין רכוש קבוע מהותי בתחום הפעילות, הדוחלמועד 

 התאמת מוצרים לשוק הישראלי 1.8.2.17

קבוצה מבצעים התאמה למוצרים אותם רוכשת הקבוצה ספקי ה, במקרים חריגים

  .  וזאת על מנת לעמוד בדרישות התקינה הישראלית
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  הון אנושי 1.8.2.18

  מבנה ארגוני  )א(

  :להלן פירוט המבנה הארגוני של הקבוצה בתחום הפעילות

  עובדיםמצבת 

   :להלן פירוט מצבת העובדים של הקבוצה בתחום הפעילות

  

  

  

  לשנת  ממוצע
2016  

  לשנת ממוצע
0172  

  

  ההנהלה ומנהל  2  2
  תשיווק ומכירו  17  22
  טכני/תפעול  14  19
  כ"סה  33  43
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  נושאי משרה והנהלה בכירה, הסכמי העסקה  )ב(

זכאי הוא ולפיו , מועסק בהתאם לחוזה העסקה אישי ל ברימאג מערכות"מנכ

לרכב ולהפרשות סוציאליות , לטלפון ומחשב נייד, לשכר חודשי גלובאלי

וכן למענק הנגזר מתוצאות הפעילות , )ם וקרן השתלמותביטוח מנהלי(

הצדדים רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה מראש . המנוהלת על ידיו

 .לדוחות הכספיים )5(' ה 31ביאור  ולפרטים נוספים רא. מיםי 90בת 

  תיאור השקעות החברה באימונים והדרכה  )ג(

ובהדרכות טכניות הקבוצה משקיעה בהדרכה של אנשי המכירות , בתחום זה

ל "ההדרכות מתקיימות בארץ ובחו. של אנשי התמיכה הטכנית ואנשי השירות

  . ומתקיימים ביקורים של נציגים מטעם הספקים לצורכי הדרכה מקומית

עורכת ו LG מתוצרת מיזוג אווירמערכות ל "אקדמיה"מנהלת  הקבוצה

נדסים ויועצי מה, קבלני מיזוג אוויר, עובדי הקבוצהל הדרכות והשתלמויות

  .מיזוג אוויר על כל מגוון מוצרי מיזוג האוויר

עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה לפרטים אודות הון אנושי בקשר ל

  .להלן 1.8.3.1 סעיף  ראו ,בכללותה

  חומרי גלם וספקים 1.8.2.19

. ספק יחיד למערכות מיזוג אווירכ LG -קיימת לקבוצה תלות ב, מיזוג האוויר בענף

והיא רוכשת ממנה את מערכות , LGלקבוצה אין הסכם המסדיר את יחסיה מול 

הקבוצה הינה היבואן , הקבוצהלמיטב ידיעת . בהתקשרויות פרטניותהמיזוג 

, LG –מ  של הקבוצה שיעור רכישותיה. בתחום זה בישראל LGהיחידי של מוצרי 

 - היווה כ , 2017בשנת ם המערכות המסחריות מתוך סך רכישות החברה בתחו

100%.   

 LEGRANDממותג  תאורהלייבא אביזרי  הקבוצההפסיקה  ,2016בתחילת שנת 

החליטה שלא להאריך את ההסכם עם החברה לתקופה  LEGRAND - לאחר ש

עם ציפייה לצמצום הפעילות העסקית מתוך  .נוספת לאחר תום תקופת ההסכם

LEGRAND  לבדוק את והחלה , הפרשה בספרים 2015בשנת החברה ביצעה

או /בין היתר באמצעות מימוש מהיר ו, בידיה שנותרהמלאי האפשרויות למימוש 

במשך תקופת  LEGRANDהחברה בדעה כי התנהלותה של . החזרת סחורה ליצרן

נעשתה תוך הפרה , ההסכם ובקשר עם החלטתה שלא להאריך את תקופת ההסכם

והיא בוחנת  ,ופגיעה בזכויותיה של החברהכלפיה  LEGRANDשל התחייבויות של 

תביעה בבוררות לתשלום פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לה  LEGRANDלהגיש כנגד 

   .הכספיים לדוחות' ג1גם ביאור  ורא .LEGRANDכתוצאה מהתנהלותה של 
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בהסכם הפצה בשטחי ישראל והרשות התקשרה הקבוצה  ,2017בתחילת שנת 

, LEDטכנולוגיית מבוססות על התאורת פנים ותאורת חוץ מערכות של הפלסטינית 

ולפיכך  ,פתרונות תקשורתבד בבד עם שילוב ת בחיסכון באנרגיה ומתאפיינאשר 

פעילות , נכון למועד הדוח .המשך פעילותה בתחוםובוחנת את הקבוצה  נערכת

  .הקבוצה עם ספק זה זניחה

 הון חוזר 1.8.2.20

  .של דוח זה' ב לפרק 1.2ראו סעיף ,  לפרטים

  :פרטים נוספים בקשר לרכיבים נבחרים בהון החוזר, להלן

  מדיניות החזקת מלאי   )א(

מועדי , המכירות תחזיתעל פי של מוצרים הקבוצה מחזיקה מלאי זמין 

  . שונים ולצורכי תצוגההתקדמות בניה של פרויקטים 

במונחי ( 2017ת בשנ בתחום הפעילות הקבוצהשל  הממוצעהמלאי  מחזור

אשר חלק ממנו מיועד לפרויקטים , ודשיםח 8.4 -כהיה ) מלאי חודשי

  . שוניםהקמה הנמצאים בשלבי 

 הפעילות בתחוםהסתכם ערך המלאי שבידי הקבוצה , לתאריך המאזןנכון 

   .ח"יליוני שמ 32.8 -לסך של כ

לדוחות  23-ו' ג1 יםביאור ורא ,בדבר ההפרשה לירידת ערך מלאי לפרטים

  .הכספיים

  זרת סחורותמדיניות הח  )ב(

, ככלל, אין הקבוצה מקבלת, לרבות חוק הגנת הצרכן, בכפוף להוראות הדין

 גדול חלקוזאת בהתחשב בעובדה כי , החזרות מוצרים מלקוחותיה

הנמכרים של הקבוצה הינם מותאמים פרטנית לצורכי הלקוח  המוצריםמ

")tailor made(" .  

  מדיניות אשראי  )ג(

  אשראי לקוחות )1(

 167 -קופה הממוצעת של אשראי הלקוחות על כעמדה הת, 2017בשנת 

   .ח"ש יליונימ 36.4 - והיקף האשראי הממוצע עמד על כ מיםי
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   אשראי מספקים )2(

 14 -עמדה התקופה הממוצעת של אשראי מספקים על כ, 2017בשנת 

   .ח"ש יליונימ 1.8 - כמים והיקף האשראי הממוצע עמד על י

אשר ההזמנות  ,LGנו הי תהפעילו בתחוםהספק העיקרי של הקבוצה 

  .ממנו מבוצעות במזומן

  מדיניות מתן אחריות  )ד(

ואחריות מורחבת , מעניקה אחריות למערכות השונות בכפוף לדין הקבוצה

  .באופן פרטני בהתאם להתקשרות עם הלקוח

  מימון 1.8.2.21

  שיעור הריבית הממוצעת  )א(

  .הכספייםלדוחות  13ביאור ראו  ,הריבית הממוצעת על הלוואות שיעורלעניין 

  גבלות החלות בקבלת אשראי מ  )ב(

חברות הקבוצה המאוחדות בהסכמי הלוואות  התקשרויות בדברלפרטים 

   .הכספייםדוחות ל 17ביאור ו רא, מהותיות אשראיומסגרות 

 19 יםביאור ראו, מגבלות החלות על הקבוצה בקבלת אשראי בדברלפרטים 

   .הכספיים דוחותל' ד 19 -ו', א

 מיסוי 1.8.2.22

  .הכספייםלדוחות  30אור יראו ב, לפרטים

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 1.8.2.23

  כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים  )א(

  .עילל 1.8.2.2 סעיף  ראו ,לעניין זה

  תקינה  )ב(

על הקבוצה לעמוד בסטנדרטים על פי מפרט של מכון התקנים לשם יבוא חלק 

  . ממוצריה לישראל
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 ותבקרת איכ  )ג(

מבצעת ברימאג מערכות תהליך בקרת , בסיום כל התקנה של מערכת מיזוג

  .איכות הכולל את הפעלת המערכת

מתבצעת  ,התאורהאביזרי החשמל ו בענף הקבוצהבמסגרת פעילותה של 

עם השלמת הרכבת גופי התאורה מתבצעת . הרכבה של גופי תאורהלעתים 

  . בדיקת תקינות של גוף התאורה

לייצור ומכירה של אביזרי  ISO 9001:2008יש אישור  תלברימאג מערכו

   .חשמל ומכלולי תאורה

   יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.8.2.24

בכוונת הקבוצה להפוך לגורם משמעותי בתחום המערכות המסחריות עם דגש על 

בחסכון ויעילות אנרגטית המאופיינים , "פרויקטים לסביבה טובה יותר"

מערכות  בענףלהגדיל את נתח השוק שלה הקבוצה שואפת . ידידותיות לסביבהבו

בתחום  פעילותה בענף התאורה ואביזרי החשמלאת  הקבוצה צמצמה. מיזוג האוויר

  .LED -תחום הב להמשך פעילותנערכת  ,ומנגד, גים"הנל

  צפי להתפתחות  1.8.2.25

בכוונת החברה להמשיך בתהליכי התייעלות  ,לאור התחרות ההולכת והגוברת בשוק

בעיקר בתכנון ובקרת שרשרת , בשנים האחרונות צעוושימור תהליכים שבו

לפעול לשימור , ובנוסף, ל"ובקרת רכש סחורות מחו, בקרת מחירים, האספקה

להרחבת ערוצי המכירה ולחיזוק ומיתוג המוצרים , וטיפוח הקשרים עם לקוחותיה

  .ידה- המשווקים על

ור בסעיף כאמ, LED -הלטכנולוגיית נורות התאורה המעבר הנמשך בענף לאור 

 מערכותשל התקשרה הקבוצה בהסכם הפצה , 2017בתחילת שנת , לעיל 1.8.2.19 

ולפיכך נערכת הקבוצה , LEDטכנולוגיית מבוססות על התאורת פנים ותאורת חוץ 

    .פעילותה בתחוםאת המשך ובוחנת 

  .פעילותה בתחום אביזרי החשמלאת  תיבאופן משמעו הקבוצה צמצמה, כמו כן
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  גורמי סיכוןדיון ב 1.8.2.26

  

  סיכונים ייחודיים לקבוצה

אינה מעוגנת בהסכמים  LGההתקשרות עם 

 LGחרף העובדה שיחסי הקבוצה עם . בכתב

להחליט על הפסקת  LGעלולה , הינם טובים

הפסקת . עם הקבוצה ההתקשרות

עלולה לפגוע בתוצאות , LGההתקשרות עם 

  .וזאת עד למציאת ספק חלופי, וצההקב

 LG - תלות ב 

או בייצור /כשלים טכניים בתכנון ו

המערכות המיובאות ומשווקות על ידי 

הקבוצה עלולים להגדיל את הוצאות 

הקבוצה בגין אחריות ותיקונים ולפגוע 

במוניטין של הקבוצה ושל המערכות אותן 

  .  היא מייבאת

  כשלים טכניים במערכות

  

  ענפייםסיכונים 

התחרות בתחום הפעילות עלולה להשפיע 

לרעה על רמת המחירים וכתוצאה מכך גם 

  .על רווחיות הקבוצה

  תחרות

יבוא מקביל של מוצרים המיובאים 

ידי הקבוצה בתחום הפעילות - ומשווקים על

ע לרעה על תוצאותיה הכספיות עלול להשפי

  .של הקבוצה

  ייבוא מקביל

עלולה התמוטטות של לקוח משמעותי 

לחשוף את הקבוצה לסיכון של אי גביית 

חובות הלקוח ולפגוע בתוצאותיה הכספיות 

  .של הקבוצה

  איתנות פיננסית של לקוחות

שינויים בחקיקה וברגולציה המסדירה את 

חבות היבואנים והמשווקים של מערכות 

וכן שינויים בחקיקה וברגולציה , מסחריות

על  עלולים להשפיע לרעה בתחומים משיקים

או על רווחיותו ובשל /היקף הפעילות בענף ו

  .כך על תוצאותיה הכספיות של הקבוצה

  שינויי חקיקה ורגולציה

התייקרות במחירי חומרי הגלם המשמשים 

לייצור המוצרים המשווקים על ידי הקבוצה 

  שינויים במחירי המוצרים



 

49 -א  

וכן בעלויות הנלוות עלולה להוביל לייקור 

, במחירי המוצרים הנרכשים על ידי הקבוצה

אה מכך להשפיע לרעה על תוצאותיה וכתוצ

  .הכספיות של הקבוצה

  

  כלכליים-סיכונים מקרו

הקבוצה חשופה לשינויים בשערי המטבע 

והריבית המשפיעים על התוצאות העסקיות 

של הקבוצה ועל שווי הנכסים וההתחייבות 

הקבוצה מבצעת עסקאות מטבע . שלה

יפה לשינויים במטרה להגן על חלק מהחש

  .בשערי החליפין

  סיכונים פיננסיים

, למדיניות הממשלתית ומדיניות בנק ישראל

כמו גם לשינויים במחירי ההון ומדיניות 

עלולה להיות השפעה על רווחיות , הפיחותים

האטה בפעילות השוק המקומי . הקבוצה

  .תשפיע על מכירות הקבוצה

  מצב המשק בישראל

כתוצאה משינויי  התייקרות עלויות ההובלה

או מעליית מחירי הדלק /תעריפים בתובלה ו

וכן שביתות בנמלים עלולה להוביל לפגיעה 

  .בתוצאות הכספיות של הקבוצה

  ענף התובלה

רווחיות הקבוצה עלולה להישחק ככל 

יוטלו מכסים ומיסי או  ישתנו, יבוטלוש

, על מוצר או קבוצת מוצריםקנייה 

ינות או המיובאים ממד/המיוצרים ו

 האמור השינוי או הביטולככל ש, מסוימות

   .של הקבוצה יתרון למתחרים ייצור

  ומיסי קנייה מכסים
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בדבר השפעתם על  חברהודירוגם בהתאם להערכת ה, להלן סיווג גורמי הסיכון האמורים על פי טיבם

  :עסקי הקבוצה

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות 

  הקבוצה

  

  

  גורמי הסיכון

  השפעה גדולה  השפעה בינונית  השפעה קטנה

      
  

  סיכונים ייחודיים לקבוצה

  LG - תלות ב  √    

  כשלים טכניים במוצרים    √  

      
  

  סיכונים ענפיים

  תחרות  √   

  יבוא מקביל      √

  איתנות פיננסית של לקוחות   √  

  שינויי חקיקה    √  

  שינויים במחירי המוצרים    √  

      
  

  לייםכלכ-סיכונים מקרו

  סיכונים פיננסיים   √  

  מצב המשק בישראל    √  

  ענף התובלה      √

  ומיסי קנייה מכסים     √
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 עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה 1.8.3

  .הכספייםלדוחות ) 4(' ב 19וביאור  10ראו ביאור  ,ומתקניםלפרטים בדבר רכוש קבוע 

 סעיף ראו, האחסנהבקשר עם פעילות  םמיבהסכבדבר התקשרות החברה  לפרטים

  .לעיל )ב(1.8.1.27 

 אנושי הון 1.8.3.1

  עובדים מצבת  )א(

    :בקבוצה האדם כח מצבת פירוט להלן

ממוצע לשנת   

2017  

לשנת  ממוצע

2016  

  48    48  וכספים מטההנהלה ו

  134  114  שיווק

  161  166  תלוגיסטיקה ושירו

  343  328  כ"סה

  

 העסקה הסכמי  )ב(

. מוסדרים במסגרת הסכמים אישיים הקבוצה עובדי כל של ההעסקה תנאי

מהעובדים  חלקכאשר , קיימים מספר סוגים של הסכמי העסקה אישיים

מועסקים על בסיס שכר קבוע בלבד וחלקם על בסיס שכר קבוע בתוספת 

  .או מענקים בהתאם למכירות או לגבייה/עמלות ו

כם עבודה קיבוצי כללי שבין ההסתדרות הכללית של הקבוצה חל הס עובדיעל 

הכללי  הקיבוצייפו וההסכם  -העובדים בישראל ולשכת המסחר תל אביב 

יפו וההסתדרות הכללית  -שבין לשכת המסחר תל אביב , בדבר תקנון העבודה

  .של העובדים בישראל

 בכירה הנהלה ועובדי משרה נושאי  )ג(

ה והעסקה בהתאם למדיניות נושאי המשרה בחברה זכאים לתנאי כהונ

  . שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה, משרה בחברה לנושאיהתגמול 

באוגוסט  21מיום של החברה  ימייד דוחראו , לפרטים אודות מדיניות התגמול

   ).2016-01-107431 :אסמכתא' מס( 2016

  .להלן' ד בפרק 21 תקנהו רא ,נוספים ביחס לחלק מנושאי המשרה לפרטים
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שאינם (על פי הסכמי ההעסקה של יתר עובדי ההנהלה הבכירה של הקבוצה 

או קרן פנסיה /לביטוח מנהלים ו, 9זכאים העובדים לשכר בסיס, )אי משרהשנו

זכאים חלק מהעובדים לרכב צמוד ולטלפון , בנוסף. וחלקם לקרן השתלמות

  .נייד אשר בעלותם נושאת הקבוצה

 נטו, מעביד – התחייבויות בגין סיום יחסי עובד  )ד(

 18 ביאור ורא, נטו, התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד בדבר לפרטים

 .הכספייםדוחות ל

 תלות מהותית בעובד מסוים  )ה(

 .אין לקבוצה תלות מהותית בעובד מסוים

 באימונים והדרכההקבוצה תיאור השקעות   )ו(

, ההקבוצ משתמשתן בההדרכות בנוגע לתוכנות מחשב  עובריםעובדי הקבוצה 

עוברים הדרכות בנוגע  מנהלי תיקי לקוחות. וכן השתלמויות מקצועיות

 .מקצועיותעוברים המתקינים והטכנאים הדרכות , ובנוסף ,למוצרי הקבוצה

ל אצל נציגי "עובדי הקבוצה עוברים מפעם לפעם הדרכות בארץ ובחו, כמו כן

  .הספקים

 26 - לסך של כ ההדרכות שבוצעו לעובדי הקבוצה עלותהסתכמה , 2017ת בשנ

   .2016ח בשנת "ש אלפי 25 -לעומת סך של כ , ח"ש אלפי

 חומרי גלם וספקים 1.8.3.2

  .לדוחות הכספיים) 6(' ב 19ראו ביאור , ספקים עיקריים בדבר לפרטים

 LGמערכת היחסים של הקבוצה עם 

. השנ 15 -כ הנמשכת מזה , LGעם  יחסים טובה וארוכת שנים מערכתלקבוצה 

בתחום המוצרים  LGיחיד בישראל של מוצרי מורשה ץ כמפימשמשת הקבוצה 

 LGיחיד בישראל של מוצרי מורשה משמשת גם כמפיץ  2009ומשנת , הביתיים

  .)מערכות מיזוג אוויר(בתחום המערכות המסחריות 

  

, 2017 בשנת הקבוצהמתוך סך רכישות  LG -של הקבוצה מ רכישותיה שיעורלהלן 

   :מתוך סך הכנסות הקבוצה LGוצרי ממכירת מ לקבוצהוההכנסות שנבעו 

                                                 
  .נוסף לשכר הבסיס גם לעמלות ממכירותזכאים ב, חלק מעובדי הנהלת הקבוצה9
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  2017שנת 

54.3%  הקבוצהמסך רכישות  LG - מ הקבוצהשעור רכישות    -  כ

54.5%  הקבוצהמסך הכנסות  LGשיעור ההכנסות ממכירת מוצרי    -  כ

המסדירים את מכלול היחסים בין , LGאינה קשורה בהסכמים בכתב עם  הקבוצה

לאורך השנים התפתחה פרקטיקת , עם זאתיחד . הצדדים בתחומי הפעילות השונים

עבודה וגובשו הסכמות בלתי כתובות בין הצדדים בנושאים שונים הנוגעים 

  .ליחסיהם ההדדיים

ובמקרים (תקציב מכירות שנתי  LGהקבוצה נוהגת לערוך יחד עם , למשל, כך

. בהתאם לתחזיות הצדדים לתקופה הרלוונטית, )שנתיות- תוכניות דו –מסוימים 

בהתאם להתפתחויות , בהסכמה משותפת, ב המכירות מתעדכן מעת לעתתקצי

  . השונות בשוק

 Purchase(הקבוצה נוהגת להזמין מוצרים באמצעות הזמנות רכישה , בנוסף

Orders (או  ואת תמורתם היא משלמת באמצעות מכתבי אשראי דוקומנטריים

  .באשראי פתוח

יבת לקבל בחזרה מוצרים שסופקו אינה מחו LG, הנוגע למוצרים פגומים בכללמעט 

מדיניות זו עולה בקנה אחד עם הנהוג אצל , למיטב ידיעת החברה. ידיה לקבוצה-על

הקבוצה מבצעת את , לפיכך. מתחרים בתחומי הפעילות השונים של הקבוצה

בצורה שקולה בהתאם לתחזיות המכירה לתקופות הרלוונטיות  LG -הזמנותיה מ

במקרים בהם קיים קושי למכור מלאי , לעתים. ובהתאם להתפתחויות בשוק

באמצעות השתתפות , לרבות(מסייעת לקבוצה במבצעי מכירות  LG, מוצרים מסוים

  .)ב"התקנה וכיוצ, בהוצאות פרסום

 -בטיפול בתביעות הנוגעות לחבות המוצר ו LGהקבוצה משתפת פעולה עם 

 LG לנזקי גוף  ,נוסףוב ,כלפי החברה לתקלות סדרתיות במוצריהנושאת באחריות

ינה א LG, פרט לכך .או ליקויים במוצריה/אשר נגרמו כתוצאה מפגמים ו, ורכוש

אשר , או ליקויים במוצרים כלפי לקוחות החברה/נושאת באחריות לפגמים ו

  .ידי ברימאג שירות-מטופלים על

סכומים להם היא , LG –הקבוצה אינה רשאית לקזז מתשלומים בהם היא חבה ל 

וסכומים כאמור משולמים לה בנפרד , כאמור לעיל, בין היתר  , LG -זכאית מ 

  .בהתאם לסיכום בין הצדדים

 LGידי - וכי היא לא מונתה על, LGכי לקבוצה אין הסכם בכתב עם , העובדהחרף 

במהלך כל שנות , באופן רשמי כמפיץ בלעדי של מוצריה בתחומי הפעילות השונים

בתחומים השונים מיובאים לישראל  LGצרי הפעילות המשותפת בין הצדדים כל מו

  .אך ורק באמצעות הקבוצה, בפועל, ומופצים בה
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או באופן סיום ההתקשרות ביניהן בתחומי /לא דנו בעילות ו LG -הקבוצה ו 

להערכת , למרות זאת. וממילא לא הגיעו לכל הסכמות בעניין, השונים הפעילות

ובהתראה צדדי -ה באופן חדלסיים ההתקשרות עם הקבוצ LGיקשה על , החברה

שהינו בעל , קצרה וזאת בשל הצורך באיתור יבואן חלופי הפעיל בתחום הרלוונטי

יכולות כספיות משמעותיות ומערך תפעולי ושיווקי מקצועי ורחב היקף בדומה לזה 

לייבא ולהפיץ מוצרים , ואשר יוכל לקבל הסכמה מהספק הקיים שלו, של הקבוצה

וכן בשל הצורך של אותו יבואן להיערך לקליטת , השמתחרים במוצרי ספק ז

 LGובשל העלויות הצפויות והפגיעה האפשרית בהיקפי המכירות ובמותג , הפעילות

   . במקרה של סיום ההתקשרות בנסיבות כאמור

בסיום ההתקשרות עם  LGלקשיים אפשריים של ביחס בפסקה זו  הכלולהמידע 

כהגדרתו , הינו מידע צופה פני עתיד, קצרהובהתראה צדדי -הקבוצה באופן חד

אין כל . לקבוצהאשר התרחשותו תלויה בגורמים חיצוניים , בחוק ניירות ערך

התרחשותו תהיינה לפי הערכת תוצאות או כי , ודאות כי המידע יתרחש בפועל

  .החברה

 מימון 1.8.3.3

חברות הקבוצה המאוחדות בהסכמי הלוואות ומסגרות  התקשרויות בדבר לפרטים

   .הכספייםדוחות ל 17ביאור ו רא, ותיותמה אשראי

  .לעיל) 13( 'ב  19ראו סעיף ,לפרטים בדבר ניכיון שוברי אשראי

 19 -ו 'א 19 יםביאור ראו ,מגבלות החלות על הקבוצה בקבלת אשראי בדבר לפרטים

  .הכספיים דוחותל' ד

 מיסוי  1.8.3.4

  .הכספיים דוחותל 30ראו ביאור , לפרטים

 אגידמגבלות ופיקוח על פעילות הת 1.8.3.5

 בקרת איכות  )א(

שיווק , בתחום ייבוא - ISO 9001לתקן בינלאומי  2008החברה הוסמכה בשנת 

  .ומכירה של מוצרי חשמל

 הליכים משפטיים 1.8.3.6

 .הכספייםלדוחות ) 15(' ב 19ביאור  ורא
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  2017, בדצמבר 31ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום "דו -פרק ב 

  

  מ"בע' אייג דיגיטל ברימאג

  2017 ,בדצמבר 31ביום  שהסתיימה שנהל עסקי התאגידעל מצב ח הדירקטוריון "דו:  10תקנה 

  

את דוח לבעלי המניות של החברה מתכבד להגיש ) "החברה"(מ "בע' ברימאג דיגיטל אייגדירקטוריון 

, בדצמבר 31ליום ) "הקבוצה"( המוגבלת והשותפותהחברות המוחזקות  ,עסקי התאגידהדירקטוריון על מצב 

לתקנות ניירות ערך בהתאם , )"תקופת הדוח"( 2017בדצמבר  31יום הסתיימה בל שנה שתקופה שלו ,2017

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

 ההקלות מלוא אימוץ תוך נערך זה תקופתי ודוח, בתקנות זה מונח כהגדרת" קטן תאגיד" הינה החברה

  ".קטן תאגיד"החלות ביחס ל בדיווח

ותזרימי המזומנים הונו העצמי , תוצאות פעולותיו, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .1

  שלו

   העסקית תווסביב התאגידתיאור  .1.1

 .לדוח תקופתי' לפרק א 1.2.1סעיף  ראו ,לפרטים בדבר תחומי הפעילות של החברה  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



2 

 

   כספי מצב .1.2

 2016, בדצמבר 31בהשוואה לתמצית דוח מאזן מאוחד ליום , 2017, בדצמבר 31מאוחד ליום  מאזןתמצית דוח 

  

  2016, בדצמבר 31  2017, בדצמבר 31
שינוי 
  /גידול

 )קיטון(
  הסבר

מיליוני 
  ח"ש

יחס 
  לסך

  המאזן  

מיליוני 
  ח"ש

יחס 
לסך   
  המאזן

מיליוני 
  ח"ש

נכסים 
  שוטפים

318.9  81.2%  320.1  79.6%  )1.2(  

 .ח"מיליון ש 2.2 -קיטון במזומנים ושווי מזומנים בסך של כ  )א(

ח בתחום המוצרים "מיליון ש 1 -סך של כ, ח"מיליון ש 2.6 - גידול בלקוחות בסך של כ  )ב(
 . ח בתחום המערכות המסחריות"מיליון ש 1.6 -סך של כוהביתיים 

בתחום , ח"מיליון ש 3.6 - גידול בחייבים ויתרות חובה ומסים שוטפים לקבל בסך של כ  )ג(
ל "בגין השתתפות ספקי חוהנובע בעיקר מגידול בהכנסות לקבל , המוצרים הביתיים
 0.8 -גידול בהוצאות מראש בסך של כ, ח"מיליון ש 3.3 - בסך של כבהוצאות החברה 

קיטון , ומנגד האלקטרוניקה חוקבגין בעיקר בגין הוצאות ביטוח והוצאות  ח"מיליון ש
 . ח"מיליון ש 0.5 -עובדים בסך של כסעיף ב

ח "מיליון ש 7.9 -קיטון בסך של כמ הנובע, ח"מיליון ש 6.3 -קיטון במלאי בסך של כ  )ד(
ח בתחום "מיליון ש 1.6 -גידול בסך של כמ ,ומנגד ,ם המערכות המסחריותבתחו

 .המוצרים הביתיים

ח בגין חלק נוסף בהשקעה בזכויות "מיליון ש 0.3 -מן קצר בסך של כגידול בהשקעות לז  )ה(
 .מקרקעין הכלולות בתחום המערכות המסחריות

הנובע ממיון מנכסים שוטפים לנכסים  ,ח"מיליון ש 0.8 -בסך של כ, קטים נטוגידול בפרוי  )ו(
  .2017, בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  11ביאור  ורא. לא שוטפים

נכסים לא 
 שוטפים

74.1  18.8%  82.2  20.4%  )8.1(  

בין , הושפעש, ח"מיליון ש 2.4 -בעיקר מחלק החברה בחברות מוחזקות בסך של כ, הקיטון נבע
' ו 9ביאור  ורא(ח "מיליון ש 6.1ממכירת זכויות בשותפות המטבח הדיגיטלי בסך של  ,היתר

לגביה לזמן ארוך  בשקיםמקיטון  ,)2017, בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
 0.8 -מיון פרויקטים נטו לנכסים שוטפים בסך של כומ, ח"מיליון ש 5.3 -ופיקדונות בסך של כ

, בין היתר, הנובע, ח"מיליון ש 0.7 -בסך של כ ,נטו, גידול ברכוש הקבועמ, ומנגד, ח"מיליון ש
ומקיטון בסעיף עודף נכסים בשל מהשקעה בשיפורים במושכר בנכס בשימוש ברימאג שירות 

  .ח"מיליון ש 0.2 -בסך של כ ,נטו, הטבות לעובדים

התחייבוי
ות 

  שוטפות
167  42.5%  195.3  48.5%  )28.3(  

קיטון בסך מ הנובע, ח"מיליון ש 27.3 -מתאגידים בנקאיים  בסך של כקיטון באשראי   )א(
  ח"שמיליון  7.1 -קיטון בסך של כמח בתחום המוצרים הביתיים ו"מיליון ש 20.2 -של כ

 . בתחום המערכות המסחריות

קיטון מ הנובע, ח"מיליון ש 3.9 -קיטון בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים בסך של כ  )ב(
בתחום המערכות מקיטון ח ו"מיליון ש 3.2 -בסך של כם הביתיים בתחום המוצרי

 .ח"מיליון ש 0.7 -המסחריות בסך של כ

הגידול . ח"מיליון ש 2.9 -גידול בזכאים ויתרות זכות ומיסים שוטפים לשלם בסך של כ  )ג(
מסעיף הוצאות ו ח"שמיליון  2.5 -מסעיף מקדמות מלקוחות בסך של כ, בעיקרו, נבע

 -מקיטון במוסדות האוצר בסך של כ, ומנגד ,ח"מיליון ש 0.9 -לשלם ואחרים בסך של כ
  .ח"מיליון ש 0.7

התחייבוי
ות לא 
  שוטפות

23.8  6%  19.1  4.8%  4.7  
פירעונות של מ, ומנגד ,ח"מיליון ש 20 -מקבלת הלוואות לזמן ארוך בסך של כ, הגידול נבע

  .תשלומי הלוואות לזמן ארוך

  14.3  46.7%  187.9  51.5%  202.2  הון

ממכירת מניות באוצר בסך , ח"מיליון ש 22.6 -מהרווח הכולל לתקופה בסך של כ הושפעהון ה
ח שנוצרה מרכישת יתרת "מיליון ש 0.1 -כבסך של  ,נטו, ח וכן קרן הון"מיליון ש 4.4 -של כ

, מקנות שליטה בחברה בת זכויות שאינן מבעלי) ןלשעבר ברימאג צקלו(מניות ברימאג עילית 
 2.8 -ורכישת מניות באוצר בסך של כח "מיליון ש 10 -מחלוקת דיבידנד בסך של כ, ומנגד

  .ח"מיליון ש

סך 
  המאזן

393  100%  402.3  100%  )9.3(  
  



3 

 

 תוצאות הפעילות .1.3

  

  

  

  

  

  

 

  :2017ולארבעת הרבעונים של שנת  2016 - ו  2017מאוחדים לשנים תמצית דוחות רווח והפסד 

 

רבעון 
 ראשון
2017  

  רבעון
  שני
2017 

רבעון 
שלישי 

2017 

רבעון 
רביעי 
2017 

  שנת
2017 

  שנת
2016 

/ גידול
  קיטון
בין 

  השנים

  שיעור
גידול 

  ) קיטון(
בין  % -ב 

  השנים

ח"אלפי ש    

הכנסות ממכירות 
 וממתן שירותים

122,950 91,644 122,698 113,244 450,536 463,911 )13,375( )2.9( 

 )2.7( )9,196( 344,975 335,779 82,959 91,421 70,432 90,967 ההכנסותעלות 

 )3.5( )4,179( 118,936 114,757 30,285 31,277 21,212 31,983 רווח גולמי

  3.1 )1,886( )61,160( )63,046( )16,889( )15,186( )14,340( )16,631( הוצאות מכירה

 0.6 )134( )22,716( )22,850( )6,134( )6,028( )4,785( )5,903( הוצאות הנהלה וכלליות

 196.1     2,008 1,024     3,032     2,174      279      296      283 נטו, הכנסות אחרות

 )11.6( )4,191( 36,084 31,893 9,436 10,342 2,383 9,732 רווח מפעולות רגילות

  )23.2( 2,619 )11,274( )8,655( )2,750( )2,261( )1,545( )2,099(   נטו, הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי 
חברה מוחזקת 

המטופלת בשיטת 
 35.2 1,504 4,268 5,772 2,157  2,401     908        306  השווי המאזני

לפני מסים על  רווח
 כנסההה

7,939 1,746 10,482 8,843 29,010 29,078 )68( )0.2( 

 )25.9( 2,012 )7,768( )5,756( )1,563( )1,586(    )627( )1,980( מיסים על ההכנסה

  9.1  1,944  21,310  23,254  7,280 8,896 1,119 5,959  נקי לתקופהרווח 

כולל אחר ) הפסד(רווח 
הפרשי תרגום דוחות  –

 כספיים של פעילות חוץ

)156(        59      272    )865( )690( )934( 244 )26.1( 

 10.7 2,188 20,376 22,564 6,415 9,168 1,178 5,803 כוללסך הכל רווח 

 

נקי ) הפסד(רווח 
 :מיוחס ל

         

  6.9 1,505 21,894 23,399 7,280 8,896 1,198 6,025 החברה של בעלי מניות

  )75.2( 493 )584( )145( - --  )79( )66( זכויות המיעוט

  

) הפסד(סך הכל רווח 
           :כולל מיוחס ל

  8.3 1,749 20,960 22,709 6,415 9,168 1,257 5,869 החברה של בעלי מניות

  )75.2( 493 )584( )145( --  --  )79( )66( זכויות המיעוט



4 

 

  

  

  

  

  

  

  :2016 -  ו 2017מאוחדים לשנים תמצית דוחות רווח והפסד 

  

שיעור   2016שנת   2017שנת 
/ גידול 

  )קיטון(
 % -ב 

  הסבר
מיליוני 

  ח"ש
%  

מיליוני 
  ח"ש

%  

הכנסות 
 ממכירות

ומתן 
שירותים 

 - להלן (
מחזור "

  ")המכירות

450.5  100%  463.9  100%  )2.9(  

  .ח"מיליון ש 13.4 -מכירות בסך של כמחזור הקיטון ב
 13.6 - תחום המוצרים הביתיים בסך של כקיטון בהקיטון נבע מ

 בגין מכירות מחזור נכלל 2016 בשנת, היתר בין, ח"מיליון ש
 - בהיקף של כ") מכירה לגוף צרכני(" צרכני לגוף סחורה מכירת

מגידול בתחום המערכות המסחריות  ,מנגדו ח"מיליון ש 20
  .ח"מיליון ש 0.2 - בסך של כ

  
 לחברות בבעלות בעל שליטההדוח הסתכמו המכירות  בתקופת

חברה (באמצעות טרקלין ' ומכירת עודפים ומוצרי סוג ב
 סך לעומתח "ש מיליון 84.6 -כ של לסך) השליטהבבעלות בעל 

 המהווים, אשתקד המקבילה בתקופהח "ש מיליון 94.3 -כ של
   .בהתאמה, המאוחד המכירות ממחזור 20.3% -ו 18.8% -כ

 )3.5(  25.6% 118.9  25.5% 114.8 רווח גולמי

  .ח"מיליון ש 4.2 - קיטון ברווח הגולמי בסך של כ
 5.3 -בסך של כקיטון בתחום המוצרים הביתיים הקיטון נבע מ

, מירידה במחזור המכירות, בין היתר, כתוצאה, ח"מיליון ש
 המכירה כי העובדה בשלמגידול בהוצאות לוגיסטיות בעיקר 

 ובשל 2016 בשנת זניחות לוגיסטיות הוצאות נשאה צרכני לגוף
במהלך  "לבנים"מעבר לאתר לוגיסטי חדש לאחסון מוצרים 

עובדי  בהוצאות שכרגידול מ, 2017הרבעון השני של שנת 
הוצאות גידול במ, ח"מיליון ש 1.8 -בסך של כ ברימאג שירות

גידול בהוצאות שירות ואחריות בסך של מו האלקטרוניקה חוק
גידול בתחום המערכות מ, מנגדו ;ח"מיליון ש 0.8 -כ

, בין היתר, כתוצאה ,ח"מיליון ש 1.2  -המסחריות בסך של כ
בעקבות ירידה במכירות מוצרי , משינוי תמהיל המכירות

, אביזרי חשמל ותאורה המאופיינות ברווח גולמי נמוך יחסית
  .ד והחזקה וקבלני משנה"שכ, מירידה בהוצאות שכר עבודהו

  

הוצאות 
  מכירה

63  14%  61.2  13.2%  3.1  

בעיקר , ח"מיליון ש 1.8 -גידול  בהוצאות המכירה בסך של כ
  .בתחום המוצרים הביתיים

ללקוחות בסך  ההובלבהוצאות מעליה , בין היתר, הגידול נבע
אשתקד כאשר בתקופה המקבילה , ח"מיליון ש 1.5 -של כ

, נכללה מכירה לגוף צרכני שלא כללה עלויות הובלה ללקוחות
בגין גידול  ח"מיליון ש 0.9 -גידול בעמלות מכירה בסך של כומ

עבודה בסך של קיטון בשכר מ, מנגדו', במכירת עודפים וסוגי ב
  .ח"מיליון ש 0.6 -כ
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) ח"באלפי ש(להלן פירוט הכנסות הקבוצה בתחום המוצרים הביתיים בחלוקה לקבוצות המוצרים השונות 
  :ושיעורן מסך הכנסות הקבוצה בתחום

 מוצרים  2017  2016  2015

מסך  %

  ההכנסות 

מסך  %  הכנסות

  ההכנסות 

מסך  %  הכנסות

  ההכנסות 

  הכנסות

  מוצרים גדולים  218,916  57.2  229,268  57.9  246,962  64.6

  מוצרים קטנים  163,516  42.8  166,778  42.1  135,450  35.4

) ח"באלפי ש(השונים  להלן פירוט הכנסות הקבוצה בתחום המוצרים הביתיים בחלוקה לסוגי המוצרים
  :ושיעורן מסך הכנסות הקבוצה בתחום

  מוצרים  2017  2016  2015
מסך  %

  ההכנסות 

מסך  %  הכנסות

  ההכנסות 

מסך  %  הכנסות

  ההכנסות 

  הכנסות

  מקררים  164,705  43  176,425  44.5  157,255  41.1
  מזגנים  233  0.1  289  0.1  30,805  8.1

15.4  58,901  13.3  52,554  14.1  53,978  
לבנים ללא 

  מקררים
  קטנים  163,516  42.8  166,778  42.1  135,450  35.4

  ):המשך( 2016 -  ו 2017מאוחדים לשנים תמצית דוחות רווח והפסד 

  

שיעור   2016שנת   2017שנת 
/ גידול 

  )קיטון(
  % -ב 

 

  הסבר
מיליוני 

  ח"ש
%  

מיליוני 
  ח"ש

%  

הוצאות 
  הנהלה

22.9  5.1%  22.7  4.9%  0.6  

. ח"מיליון ש 0.1 - גידול בהוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ
ח "מיליון ש 1 -בתחום המוצרים הביתיים בסך של כגידול 
קיטון , מנגד. מהוצאות בגין תביעות ייצוגיות , בין היתר, הנובע
ד "מקיטון בשכ, בין היתר, ח הנובע"מיליון ש 0.9 -של כבסך 

  .השתלמויות מקצועיות והוצאות פחת ,ואחזקה

הכנסות 
, אחרות

  נטו
3  0.7%  1  0.3%  153  

הגידול בהכנסות אחרות נובע ממכירת זכויות בשותפות המטבח 
בדוחות ' ו 9ביאור  ורא. ח"מיליון ש 1.9 -הדיגיטלי בסך של כ

  .2017, בדצמבר 31הכספיים המאוחדים ליום 

הוצאות 
, מימון
  נטו

8.7  1.9%  11.3  2.4%  )23.2(  

נבע בעיקר מקיטון בריבית בגין  ,נטו, הקיטון בהוצאות המימון
אשר אופיינה בריבית , ח שאינן ניתנות להמרה במניות"אג

, יחסית ביחס לריבית הבנקאית השקלית קבועה שהייתה גבוה
פירעון  והיווה 2016, ביולי 1 -  האחרון שולם בהתשלום  כאשר

הכנסות מוכן  ,ח"אגהסופי של התחייבויות החברה בגין 
  .נטו, משערוך יתרות מטבע חוץ ועסקאות חיסוי מטבעיות

  10.7  4.4%  20.4  5%  22.6  רווח כולל

 -הכולל הושפע מהרווח לפני מסים על הכנסה בסך של כ הרווח
 5.7 - ח בניכוי הוצאות מסים על ההכנסה בסך של כ"מיליון ש 29

 להטבה תוכניות בגין מחדש ממדידה הפסדמ, ח"מיליון ש
 הנובעות ומהתאמותח "ש ןיומיל 0.2 -כ של בסך מוגדרת
 מיליון 0.5 -כ של בסך חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום

  .ח"ש
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בתחום המוצרים הביתיים בחלוקה לקבוצות המוצרים השונות , הגולמילהלן פירוט הסכום ושיעור הרווח 
  ):ח"באלפי ש(

  מוצרים  2017  2016  2015
  רווח גולמי   %  רווח גולמי   %  רווח גולמי   %

  מוצרים גדולים  55,810  25.5  62,694  27.3  61,694  25.0

  מוצרים קטנים  43,775  26.8  42,255  25.3  30,895  22.8

  כ "סה  99,585  26.0  104,948  26.4  92,589  24.2
  

בתחום המוצרים הביתיים בחלוקה לסוגי המוצרים השונים , להלן פירוט הסכום ושיעור הרווח הגולמי

  ):ח"באלפי ש(

  

  

  

 

   מימון ומקורותנזילות  .1.4

  

  מוצרים  2017  2016  2015
  רווח גולמי   %  רווח גולמי   %  רווח גולמי   %

  מקררים  47,929  29.1  53,825  30.5  47,214  30.0
  מזגנים  103  44.3  297  102.7  1,849  6.0

21.4  12,632  16.3  8,572  14.4  7,778  
לבנים ללא 

  מקררים
  קטנים  43,775  26.8  42,255  25.3  30,895  22.8
  כ "סה  99,585  26.0  104,948  26.5  92,589  24.2

 :2016 -ו  2017בדצמבר  31ח על תזרימי המזומנים לשנים שהסתיימו ביום "תמצית הדו

  

שנת 
2017  

שנת 
2016  

  הסבר

  ח"מיליוני ש

פעילות 
  שוטפת

21.5  24.2  

 6.3 -מירידה במלאי בסך של כ, בעיקר, נבעו, שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת הדוח המזומנים מיתזרי
עליה בזכאים ויתרות , ח"מיליון ש 5.3 - ירידה בהשקעות ויתרות חובה לזמן ארוך בסך של כ, ח"מיליון ש

של פחת והפחתות בסך , ח"מיליון ש 0.2 - עליה בהכנסות מראש בסך של כ, ח"מיליון ש 3 - זכות בסך של כ
 2.6 -עליה בלקוחות בסך של כמ ,ומנגד, ח"מיליון ש 23.3 -ח ורווח נקי לתקופה בסך של כ"מיליון ש 1.3 -כ

ירידה בהתחייבויות לספקים ונותני , ח"מיליון ש 3.6 - עליה בחייבים ויתרות חובה בסך של כ, ח"מיליון ש
מיליון  1.9 -מוגבלת בסך של כ  רווח הון ממימוש השקעה בשותפות, ח"מיליון ש 4 -שירותים בסך של כ

  .ח"מיליון ש 5.8 -ועליה בחלק החברה ברווחי חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני בסך של כ ח"ש
  

פעילות 
 השקעה

7.6  -- 

משיכות שהתקבל ומדיבידנד  ,בעיקר ,נבעו, שנבעו מפעילות השקעה בתקופת הדוח המזומנים מיתזרי
ומתמורה ממימוש השקעה  ח"מיליון ש 1.7 -מוחזקת בסך של כהחברה המוגבלת והשותפות שותפים מה

 2.3 -רכישת רכוש קבוע והשקעות לזמן קצר בסך של כמ, ומנגד, ח"מיליון ש 8 -בשותפות מוגבלת בסך של כ
  .ח"מיליון ש

  

פעילות 
  מימון

)31.2(  )27.1(  

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים לפירעון , בעיקר ,שימשו ,מימון פעילותל ששימשוהמזומנים  מיתזרי
מיליון  10 - דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה בסך של כ, ח"מיליון ש 11.7 - בנקאיים בסך של כ

רכישת מניות באוצר בסך , ח"מיליון ש 31.4  -רעון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים בסך של כיפ, ח"ש
נטו ממכירת , ח ותמורה"מיליון ש 20 -ן ארוך בסך של כקבלת הלוואה לזמ, ומנגד, ח"מיליון ש 2.8 -של כ

  .ח"מיליון ש 4.4 - מניות אוצר בסך של כ
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  מימון מקורות

אשראי לזמן קצר מבנקים בריבית , הקבוצה מממנת את פעילותה השוטפת באמצעות הון עצמי

לפרטים . מלקוחותניכיון כרטיסי אשראי המוסבים ו ,אשראי לזמן ארוך בריבית קבועה, משתנה

אשראי בר דיווח ומסגרות , קבוצה המאוחדות בהסכמי הלוואותנוספים בדבר התקשרויות חברות ה

מאוחדים ליום ההכספיים  בדוחות 17 - ו 13ים ביאור ורא, 2017, בדצמבר 31אשראי מהותיות ליום 

  .2017, בדצמבר 31

  

 תוכנית רכישה עצמית .1.5

 

עד סכום  החברה תכנית רכישה עצמית של מניות החברה דירקטוריוןאישר  2017, בנובמבר 29ביום 

 תכנית(" 2017, בדצמבר 4חודשים שתחילתה ביום  12של  תקופהל, ח"מיליון ש 5כולל של 

 1תלויבאמצעות חבר בורסה בלתי תבוצע  נקבע כי היא, תכנית הרכישהבמסגרת . ")הרכישה

הגנת נמל מבטחים "בהתאם למגבלות , סהלרכוש מניות בבורסה ומחוץ לבור רהותאפשר לחב

לרבות נימוקי הדירקטוריון , לפרטים נוספים2. "תאגידברכישה עצמית של ניירות ערך על ידי 

: אסמכתא מספר( 2017, בנובמבר 29 מיום החברה של מיידי דוח ורא, תכנית הרכישהלאימוץ 

  .ההפניה דרך על כהכללה מובא האמור האזכור ).2017-01-106252

 .ח"מיליון ש 2.8 -מניות בערך כולל של כ 158,181רכשה החברה , נכון למועד הדוח

  

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח  .1.6

  

 31הכספיים המאוחדים ליום  לדוחות 31 - ו 19ביאורים  ראו ,הדוחלפרטים בדבר אירועים בתקופת 

 .2017, בדצמבר

  בטי ממשל תאגידייה .2

   מתן תרומות מדיניות .2.1

: הקבוצה נוהגת לתרום מעת לעת למוסדות צדקה וארגוני תמיכה כאשר נקבע ייעוד לתרומות

הוחלט להשאיר את שיקול הדעת בניהול תקציב התרומות , בהקשר זה. לרפואה ולחינוך, לנזקקים

הסתכמו תרומות אלו , בתקופת הדוח. בידי מר שאול זילברשטיין בהתאם לייעוד התרומות שנקבע

   .ח"אלפי ש 630.1 -לסך של כ

  

  

  

  

  

                                                 
1

לאחר שקרא ואישר שיפעל בהתאם להוראות תכנית הרכישה והנחיית רשות ניירות ערך לעניין הגנת נמל מבטחים , על בסיס ייפוי כח בלתי חוזר חבר הבורסה יפעל 

 .רהדיווח חבר הבורסה יוצג בישיבת הדירקטוריון הסמוכה למועד קבלתו בחב. וידווח לחברה אחת לרבעון על עמידתו בתנאי תכנית הרכישה, ברכישה עצמית
2

  - 2010, ביולי 26מיום , תאגידשל ניירות ערך על ידי הגנת נמל מבטחים ברכישה עצמית  : 8-199בהתאם לעמדה משפטית מספר  

.http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_5352.pdf 
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 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית .2.2

כי דירקטוריון החברה קבע , ")חוק החברות(" 1999- ט"תשנ, לחוק החברות) 12)(א(92בהתאם לסעיף 

 .דירקטוריםשני המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד על 

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יאפשר לדירקטוריון  מספר זה של, לדעת החברה

ובמיוחד בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של , לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין

מספר הדירקטורים בעלי מומחיות , בתקופת הדוח. החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם

  .מספר המזערי האמורחשבונאית ופיננסית לא היה נמוך מה

תקנה  ראו, אשר הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, לפרטים אודות חברי דירקטוריון החברה

  . 'לפרק ד 26

  דירקטורים בלתי תלויים

דירקטורים אשר סווגו על ידי החברה  שלושהבדירקטוריון החברה מכהנים , נכון למועד הדוח

כי בתקנון  ,יצוין. )דירקטור בלתי תלוי אחד ושני דירקטורים חיצוניים( כדירקטורים בלתי תלויים

   .החברה אין הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים

לפרק       26תקנה  ראו, אשר הינם דירקטורים בלתי תלויים, לפרטים אודות חברי דירקטוריון החברה

  .'ד

 בחברה הפנימיבדבר המבקר  גילוי .2.3

  הפנימיפרטי המבקר  .2.3.1

  מנחם כהן  :שם

  2005שנת   :תחילת כהונה

בוגר בחשבונאות וכלכלה ; רואה חשבון מוסמך  :כישורים וכשירות לתפקיד

ח "שותף במשרד רו; אילן- של אוניברסיטת בר

  כהן טבח& סבו טבת , עידן, הורוביץ

הממונה הארגוני על המבקר 

  :הפנימי

הכפיפות , בהתאם לזאת. ביקורתהועדת ר "יו

ר "הארגונית של המבקר הפנימי הינה ליו

  .הדירקטוריון
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  דרך המינוי .2.3.2

דירקטוריון וומינויו אושר על ידי ועדת הביקורת המבקר הפנימי אינו עובד של החברה 

 תחוק הביקורל 8-ו) א(3 בסעיפים המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים .החברה

 146וכן בתנאים הקבועים בסעיף  ")הפנימיתחוק הביקורת "( 1992 –ב "התשנ, הפנימית

  .לחוק החברות) ב(

המבקר הפנימי אינו ממלא כל תפקיד נוסף בחברה מעבר לכהונתו כמבקר הפנים של 

המבקר הפנימי אינו ממלא תפקיד מחוץ לחברה היוצר או , למיטב ידיעת החברה. החברה

ה וכן אינו מחזיק בניירות עלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר הפנים של החבר

  .ערך של החברה

אינו נושא משרה בחברה ואינו קרוב של כל אחד , המבקר הפנימי אינו בעל עניין בחברה

  . מאלה וכן אינו מכהן כרואה החשבון המבקר של החברה

אין למבקר הפנימי קשרים עסקים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או 

  .גוף קשור לחברהעם 

  תכנית העבודה .2.3.3

אשר , שנתית ונקבעת בהתאם להחלטת ועדת ביקורתרב תוכנית הביקורת הפנימית הינה 

מתמקדת בסיכונים החלים על החברה ומכוונת את פעילות המבקר לתחומים בעלי 

תוכנית הביקורת הפנימית כוללת נושאים הקשורים לניהול כספי . רגישות גבוהה יותר

תכנית העבודה השנתית הוכנה תוך הסתמכות על סקר  .החברה וניהול תקין של עסקיה

בתכנית העבודה ניתן מענה לדגשים של חברי ועדת . 2015סיכונים שנערך בחברה בשנת 

  .הביקורת

עדת וידי המבקר הפנימי לו-הוצגו על 2017תכנית העבודה ומשאבי הביקורת לשנת 

 7לה בהתאם לסעיף את תכנית העבודה בהתאם לשינויים הנראים  שאישרה, הביקורת

  .לחוק הביקורת הפנימית

תוך מתן דגש לנושאים שנבדקו , חברההרלוונטיים לתכנית הביקורת כללה נושאים 

מתן מענה לנושאים שהועלו בסקר סיכונים שנערך בחברה וביצוע , ונמצאו בחשיפה גבוהה

  . ביקורת בתחומים קבועים בתדירות סבירה

   אופן עריכת הביקורת .2.3.4

פי -הביקורת נערכה על, ידי המבקר הפנימי-שנמסר להנהלת החברה על בהתאם למידע

כפי שאושרו , הנחיות מקצועיות ותדריכים, תקני ביקורת מקובלים לביקורת פנימית

 לחוק) ב(4סעיף פי -ועל) IIA(ידי לשכת המבקרים הפנימיים הבינלאומיים -ופורסמו על

  .  הביקורת הפנימית
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  גישה למידע .2.3.5

וכן , למידע ולמערכות המידע של החברה, קיימת גישה חופשית למסמכיםלמבקר הפנימי 

  .של החברות בשליטתה

  דין וחשבון המבקר הפנימי .2.3.6

ר וחברי ועדת "יו, ר הדירקטוריון"הדוחות על ממצאי המבקר הפנימי הוגשו בכתב ליו

 28, 2017, בינואר 26ונידונו בישיבות ועדת הביקורת בימים , ל החברה"מנכ, הביקורת

  .2017, בדצמבר 28-ו 2017, בנובמבר 28, 2017, בספטמבר 24, 2017, באוגוסט

  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר .2.3.7

רציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי , אופי, היקף, לדעת הדירקטוריון

  .הפנימית תויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקור ןהינם סבירים בנסיבות העניי

  העסקה ותגמולים היקף .2.3.8

לפי החלטת ועדת , הפנימי נגזר מדרישות הביקורת הפנימיתהיקף העסקת המבקר 

שעות  228הועסק המבקר הפנימי בהיקף של , 2017בשנת . הדירקטוריוןהביקורת של 

התגמול סביר ולא יהיה בו כדי , דירקטוריון החברה לדעת .ח"ש אלפי 46 -ובשכר של כ

   .להשפיע על שיקול דעתו של המבקר בבואו לבקר את החברה

  המבקר  רואה החשבון פרטים בדבר .2.4

  שם רואה החשבון המבקר .2.4.1

  .'ושותסוראיה  בלצר קנובל

   שכר ושעות עבודת המבקר .2.4.2

  רואה החשבון
  שירותים

  
  ח"ט באלפי ש"שכ  שעות עבודה

2017  2016  2017  2016  

בלצר  קנובל
  'ושות סוראיה

מסים , בגין שירותי ביקורת
  ושירותים נלווים לבקרות

2,294  2,859  395  435  

  19  12  83  50  שירותים אחרים

ידי דירקטוריון -אושר על 2017רואה החשבון המבקר של החברה לשנת של  הטרחהשכר 

החברה לפי המלצותיה של ועדת הביקורת שבחנה את היקף עבודתו של רואה החשבון 

קביעת שכר רואה חשבון המבקר נקבע בהתאם להיקף שעות העבודה . המבקר ואת שכרו

הנדרש בשנת הדיווח ומורכבות הביקורת הנדרשת ולפי השכר המקובל בשוק לחברות 

  .של החברה המסוג
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  לוי בדבר מורשי חתימה בחברהגי .2.5

  .בחברה מורשי חתימה בלעדיים אין

 

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של הקבוצה .3

  נתונים כספיים המיוחסים לחברה כחברה אם .3.1

בצירוף , חברהמצורף כנספח לדוח הדירקטוריון דוח כספי נפרד של ה, לתקנות' ג9לתקנה  בהתאם

 .חוות דעת רואה החשבון המבקר

 אומדנים חשבונאיים קריטייםשימוש ב .3.2

 31המאוחדים ליום  לדוחות הכספיים )2(' ב 2אור בי ראו ,למידע בדבר אומדנים חשבונאים קריטיים

  .2017, בדצמבר

  

  המאזן  תאריךאירועים לאחר  .4

   .בדוחות הכספיים 35ראו ביאור , בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
______________________                                 _______________________________  

  ל"מנכ, ר הדירקטוריון                                                   פיני כהן"יו, שאול זילברשטיין       

   2018 ,במרץ 27, אזור
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  לבעלי המניות  יםהחשבון המבקר ידוח רוא
  
  של

  
  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג

  
  

 31לימים ") החברה" - להלן (מ "בע' דיגיטל אייג ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של ברימאג
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל , כולל אחרורווח רווח או הפסד ואת הדוחות המאוחדים על  2016 - ו 2017, בדצמבר

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון . 2017, בדצמבר 31הסתיימה ביום בתקופה שאחת משלוש השנים 
  .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. של החברה וההנהלה

  
 - אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של כ, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני

לקה של החברה ברווחי ואשר ח, בהתאמה, 2016 - ו 2017, בדצמבר 31ח לימים "אלפי ש 46,507 -ח וכ"אלפי ש 48,468
 31לשנים שהסתיימו בימים  ח"אלפי ש 1,422 - ח וכ"אלפי ש 2,915 - כ ,ח"אלפי ש 4,688 - ל הסתכם לסך של כ"החברות הנ

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם  ותחבר ןהדוחות הכספיים של אות. בהתאמה, 2015 -ו 2016, 2017, בדצמבר
מבוססת על דוחות רואי החשבון , ותחבר ןכל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותכ, וחוות דעתנו, הומצאו לנו

  .האחרים
  

דרך פעולתו של (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
ביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את ה על פי. 1973 -ג "התשל, )רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים . ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על . ובמידע שבדוחות הכספיים

אנו סבורים שביקורתנו . ון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותהידי הדירקטורי
  .ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו

  
ל משקפים באופן "הנהמאוחדים הדוחות הכספיים , בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו

 2016 - ו 2017, בדצמבר 31את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים , הבחינות המהותיותמכל , נאות
 31ביום  בתקופה שהסתיימההשינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים , ואת תוצאות פעולותיהן

, )דוחות כספיים שנתיים(תקנות ניירות ערך והוראות ) IFRS(בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2017, בדצמבר
  .2010- ע"התש

  
  
  
  
  
  

  'ושותסוראיה קנובל בלצר 
  רואי חשבון

  
  
  

  .2018, במרץ 27, אביב -תל 
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 ---------------------------  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים

  
  
  

          ,בדצמבר 31ליום              

      7  1  0  2 6 1  0  2 

               ח"אלפי ש              ביאור 

      נכסים שוטפים
 4,368 2,183  )3( מזומנים ושווי מזומנים

  --   815  )11(  נטו ,פרויקטים
 1,699 1,989  )4(השקעות לזמן קצר                                                                       

 165,199 167,812  )5( לקוחות

 118 215    מיסים שוטפים לקבל

 14,051 17,554  )6( חובה חייבים ויתרות

  134,693  369,128  )7( מלאי

   318,937 320,128 

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

  
  
  

      

  
  נכסים לא שוטפים

       

 8,269 3,010  )8( השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

 50,825 48,468   )9(  השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת

  137 137     פיקדון משועבד
 2,446 2,261   )18(  נטו, עודף נכסים בשל הטבות לעובדים

 3,260 4,000  )10( נטו, רכוש קבוע

 882 --    )11(  נטו, פרויקטים

 11,332 11,228  )12( נטו, נכסים בלתי מוחשיים

     5,057     956,4  )30( מיסים נדחים

   74,060 82,208 

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

   392,997 402,336 

   ===== ===== 

      



   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 

4 
 

  
  )המשך( דוחות מאוחדים על המצב הכספי
--------------------------- --------  

  

  
  

  .2018, במרץ 27: תאריך אישור הדוחות הכספיים
  
  
  
  
  

                  ____________                               _______________                                ____________  
               רמי דרמן                                    זילברשטיין        שאול                   פיני כהן                      

  מנהל כספים                                 ר הדירקטוריון        "יו                                      ל "מנכ                         
                                                                                     

  
  

  
  .מאוחדיםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ה

           ,בדצמבר 31ליום                

     7  1  0  2 6 1  0  2  

                ח"אלפי ש                ביאור 

  
 התחייבויות שוטפות

     

 105,342 78,075  )13( אשראי מתאגידים בנקאיים

 63,352 59,467  )14( התחייבויות לספקים ונותני שירותים

  1,228  479   לשלםמיסים שוטפים 
    25,335    983,82  )15( זכאים ויתרות זכות

   167,004 195,257 

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

  
  

 התחייבויות לא שוטפות

  
  
 

   

 8,458 12,619   )17(  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

  --   294     הלוואות לזמן ארוך מאחרים
 10,695 865,10   )16(   הכנסות מראש

   23,778 19,153 

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

     )19( שעבודים והתחייבויות תלויות, התקשרויות

      
     )20( הון 

      מיוחס לבעלי המניות של החברה
 104 104   הון המניות

 53,937 56,646   פרמיה על המניות

 975 975   ן בגין עסקה עם בעל שליטהקר

 )1,672( )2,786(   מניות אוצר

תרגום דוחות כספיים התאמות הנובעות מ
  של פעילויות חוץ

    
4,473  

  
4,966  

קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן 
  מקנות שליטה

    
)11,384(  

  
)4,600(  

   140,985   187,154   יתרת רווח

   202,215 194,695 

     )6,769(           --   שאינן מקנות שליטהזכויות 
 187,926 202,215   כ הון "סה

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

   392,997 402,336 

   ===== ===== 
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  רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות מאוחדים על 

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

    

  ,בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה   

   7  1  0  2 6  1  0  2  5  1  0  2  

 ח"אלפי ש  ביאור  

          
 459,758 463,911 450,536 )22( הכנסות ממכירות ומתן שירותים 

 362,317 344,975 779,335 )23( עלות ההכנסות 

     
 97,441 118,936 114,757  רווח גולמי 

     
 )67,092( )61,160( )63,046( )24( הוצאות מכירה 

 )27,425( )22,716( )22,850( )25( הוצאות הנהלה וכלליות 
 )1( )177( )6( )26( הוצאות אחרות
      1,186      1,201      038,3 )27( הכנסות אחרות

     
 4,109 36,084 31,893  רווח מפעולות רגילות

     
 2,421 2,524 3,492 )28( הכנסות מימון
 )14,794( )13,798( )12,147( )29( הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
  המאזני

    
772,5      

  
4,268      

  
2,060      

     
 )6,204( 29,078 29,010  לפני מיסים על ההכנסה ) הפסד(רווח 

     
   )3,396(   )7,768(   )756,5( )30( מיסים על ההכנסה

     
   נקי לשנה) הפסד(רווח 

 

23,254 21,310 )9,600( 

       ):לאחר השפעת המס(כולל אחר ) הפסד(רווח 
  :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

  
     

  ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת) הפסד(רווח 
  

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד 
  :םבהתקיים תנאים ספציפיי

  
  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

 )197(  
  
  
  
  
)493(      

70  
  
  
  
  
)1,004(  

)35(        
  
  
  
  

3,930    
      

 )5,705( 20,376 22,564  כולל) הפסד(סך הכל רווח 

  ==== ==== ==== 

     :נקי מיוחס ל) הפסד(רווח 
 )6,085( 21,894 23,399  בעלי המניות של החברה

   )3,515(       )  584(     )145(  שאינן מקנות שליטהזכויות 

  23,254 21,310 )9,600( 

  ==== ==== ==== 

     :כולל מיוחס ל) הפסד(סך הכל רווח 
 )2,190( 20,960 22,709  בעלי המניות של החברה

   )3,515(    )584(     )145(  שאינן מקנות שליטהזכויות 

  22,564 20,376 )5,705( 

  ==== ==== ==== 

  
  

  

  

  

 .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 
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  )המשך( אחר רווח כוללרווח או הפסד ודוחות מאוחדים על 
----------------------------------------------- - 

  

                             

 ,בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה   

   7  1  0  2 6  1  0  2  5  1  0  2  

  ביאור   

     
  

של מניה . נ.ח ע"ש 0.01 -בסיסי ל) הפסד(רווח 
 :רגילה המיוחס לבעלי המניות של החברה

  
 

   

  
 )33( )ח"בש(מפעילויות נמשכות נקי למניה ) הפסד( רווח

  
2.25 

  
2.15 

  
)0.60( 

  
  )ח"בש(ו רווח נקי למניה מפעילויות שהופסק

  
 )ח"בש(נקי למניה ) הפסד(רווח 

   
--        
  

2.25  
==== 

  
--        
  

2.15  
==== 

  
--        
  
)0.60(  

==== 
 10,161 10,161 10,389  )באלפים(ל "כמות המניות ששימשה בחישוב הנ

  ==== ==== ==== 

      
של מניה רגילה . נ.ח ע"ש 0.01 - מדולל ל) הפסד( רווח

  :י המניות של החברההמיוחס לבעל
   

  
 )33( )ח"בש(מפעילויות נמשכות נקי למניה ) הפסד( רווח

  
2.25 

  
2.15 

  
)0.60( 

  
  )ח"בש(רווח נקי למניה מפעילויות שהופסקו 

  
 )ח"בש(נקי למניה ) הפסד(רווח 

   
--        
  

2.25  
==== 

  
--        
  

2.15  
==== 

  
--        
  
)0.60(  

==== 
 10,161 10,161 10,389  )באלפים(ל "בחישוב הנ כמות המניות ששימשה

  ==== ==== ==== 

        
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

.םי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיהביאורים המצורפים מהווים חלק בלת



  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

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

      ות של החברהמיוחס לבעלי המני              
      

  
  
  
  

  פרמיה

  
  
  
  

קרן בגין 
  עסקה

התאמות   
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים 
  של

  
קרן בגין 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
  שאינן

      
  
  
  

זכויות 
  שאינן

  
  

  כ"סה  מקנות    יתרת  מקנות  פעילויות  מניות  עם בעל  על  הון  
  הון  שליטה  כ"סה  רווח  שליטה  חוץ  אוצר שליטה  המניות  המניות  
  ח"אלפי ש  

                      לשנה שהסתיימה ביום 
                                     2017, בדצמבר 31

  187,926  )6,769(  194,695  140,985  )4,600(  4,966  )1,672(  975  53,937  104   2017, בינואר 1יתרה ליום 
                      

  23,254  )145(  23,399  23,399  --   --   --   --   --   --   שנהרווח נקי ל
                      

  ):לאחר השפעת המס(כולל אחר הפסד 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

  --   --   --   --   כספיים של פעילות חוץ

  
  
  
)493(  

  
  
  
 --   --  )493(   --  )493(  

ממדידה מחדש בגין תוכניות הפסד 
  להטבה מוגדרת

  
--      

  
--          

  
--      

  
--         

  
--         

  
--          

  
)197(         

  
)197(          

  
--          

  
)197(          

      22,564     )145(     22,709     23,202          --   )493(         --       --          --      --  כולל) הפסד(סך הכל רווח 
                      

זכויות שאינן מקנות   רכישה מבעלי
  שליטה

  
--     

  
--        

  
 --        

  
--        

  
--        

  
)6,784(  

  
--           

  
)6,784(  

  
6,914   

  
130    

                      
      )2,786(          --     )2,786(           --          --          --    )2,786(       --  --       --  מניות אוצר רכישת

                      
      4,381          --     4,381           --          --          --    1,672       --     2,709      --  מכירת מניות אוצר

                      
    )10,000(        --    )10,000(   )10,000(          --        --        --       --          --     --  דיבידנד שהוכרז ושולם

                      
  202,215  --   202,215  154,187  )11,384(  4,473  )2,786(  975  56,646  104  2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

  ===  ====  ===  ====  ====  =====  =====  =====  ====  =====  
  
  

  .מאוחדיםה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



  מ"בע' מאג דיגיטל אייגברי
================= 
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  )המשך( דוחות מאוחדים על השינויים בהון

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

      מיוחס לבעלי המניות של החברה  
      

  
  
  
  

  פרמיה

  
  
  
  

קרן בגין 
  עסקה

התאמות   
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים 
  של

  
קרן בגין 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
  שאינן

      
  
  
  

זכויות 
  שאינן

  
  

  כ"סה  מקנות    יתרת  מקנות  פעילויות  מניות  עם בעל  על  הון  
  הון  שליטה  כ"סה  רווח  שליטה  חוץ  אוצר שליטה  המניות  המניות  
  ח"אלפי ש  

                      יימה ביום לשנה שהסת
                                     2016, בדצמבר 31

  194,550  )6,185(  200,735  146,021  )4,600(  5,970  )1,672(  975  53,937  104  2016, בינואר 1יתרה ליום 
                      

  21,310  )584(  21,894  21,894  --   --   --   --   --   --   רווח נקי לשנה
                      

לאחר    (כולל אחר ) הפסד(רווח 
  ):השפעת המס

                    

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
  --   --   --   --   כספיים של פעילות חוץ

  
)1,004(  

  
 --   --  )1,004(   --  )1,004(  

רווח ממדידה מחדש בגין תוכניות 
  להטבה מוגדרת

  
--     

  
--        

  
--      

  
--        

  
--        

  
--        

  
70         

  
70               

  
--          

  
70         

  20,376  )584(  20,960  21,964      --  )1,004(        --  --         --    --  כולל) הפסד(סך הכל רווח 
                      
                      

  )27,000(      --  )27,000(  )27,000(       --        --       --      --       --     --  דיבידנד שהוכרז ושולם
                      
                      

  187,926  )6,769(  194,695  140,485  )4,600(  4,966  )1,672(  975  53,937  104  2016, בדצמבר 31יתרה ליום  
  ===  ====  ===  ====  ====   ====  =====  =====  ====  =====  
                  

  
  
  
  
  

  .מאוחדיםה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  



   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 
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  )המשך( חות מאוחדים על השינויים בהוןדו

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

      מיוחס לבעלי המניות של החברה  
      

  
  
  
  

  פרמיה

  
  
  
  

קרן בגין 
  עסקה

התאמות   
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים 
  של

  
קרן בגין 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
  שאינן

      
  
  
  

זכויות 
  שאינן

  
  

  כ"סה  מקנות    יתרת  מקנות  פעילויות  מניות  עם בעל  על  הון  
  הון  שליטה  כ"סה  רווח  שליטה  חוץ  אוצר שליטה  המניות  המניות  
  ח"אלפי ש  

                      לשנה שהסתיימה ביום 
                                     2015, בדצמבר 31

  208,025  )3,965(  211,990  159,711  )3,105(  2,040  )1,672(  975  53,937  104  2015, בינואר 1יתרה ליום 
                      

  )9,600(  )3,515(  )6,085(  )6,085(  --   --   --   --   --   --   הפסד נקי לשנה
                      

לאחר    (כולל אחר ) הפסד(רווח 
  ):השפעת המס

                    

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
  --   --   --   --   כספיים של פעילות חוץ

  
3,930  

  
 --   --  3,930   --  3,930  

ידה מחדש בגין תוכניות הפסד ממד
  להטבה מוגדרת

  
--     

  
--        

  
--      

  
--        

  
--        

  
--        

  
)35(      

  
)35(       

  
--          

  
)35(      

  )5,705(  )3,515(  )2,190(  )6,120(      --  3,930        --  --         --    --  כולל) הפסד(סך הכל רווח 
                      

כויות שאינן מקנות ז  רכישה מבעלי
  שליטה

  
 --  

  
 --  

  
 --  

  
 --  

  
 --  

  
)1,495(  

  
 --  

  
)1,495(  

  
1,295   

  
)200(  

                      
   )7,570(        --   )7,570(   )7,570(       --        --        --        --         --    --  דיבידנד שהוכרז ושולם

                      
  194,550  )6,185(  200,735  146,021  )4,600(  5,970  )1,672(  975  53,937  104  2015, בדצמבר 31יתרה ליום  

  ===  ====  ===  ====  ====   ====  =====  =====  ====  =====  
                  

 

 
  
  

  .מאוחדיםה המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםביאורים 



  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
- ------------------------------  

  
   

 ,בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

   7  1  0  2 6  1  0  2  5  1  0  2  

                                ח"אלפי ש                            

    שוטפתפעילות מתזרימי מזומנים 
        

  )9,600(  21,310  23,254 לשנהנקי  )הפסד(רווח 
    ימי המזומניםהתאמות הדרושות כדי להציג את תזר

 89,865   2,850 )771,1(  )'נספח א(פעילות שוטפת מ
 80,265 24,160 21,483  שוטפתשנבעו מפעילות , נטו, מזומנים

   -------  -------  ------- 
    פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

    
 )1,016( )418( )1,855( רכישת רכוש קבוע
  )1,114(  )217(  )467(  השקעות לזמן קצר

  --   )137(  --   הפקדת פיקדון משועבד
  600  600  1,657  ומשיכות משותפות מוגבלתדיבידנד שהתקבל מחברה מוחזקת 

  --   --   8,000  שותפות מוגבלתתמורה ממימוש השקעה ב
       86       206       88 תמורה ממימוש רכוש קבוע 

 )1,444( 34 7,423 השקעה )ששימשו לפעילות(נבעו מפעילות ש, נטו, מזומנים

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

    פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 

    
 )7,570( )27,000( )10,000( לבעלי המניות של החברה דיבידנד ששולם

 )200( --  130  רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה
  30,000  --   20,000  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  )5,874(  )7,832(  )11,691(  פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

  --   --   292  קבלת הלוואות לזמן ארוך מאחרים
 )70,950( 27,768 )31,417( נטו , אשראי לזמן קצר מבנקים) פירעון(קבלת 

  --   --   )2,786(  רכישת מניות אוצר
  --   --   4,381  נטו ממכירת מניות אוצר, תמורה

  )20,000(  )20,000(           --  פירעון אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה במניות
 )74,594( )27,064( )31,091( ששימשו לפעילות מימון , נטו, מזומנים

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

    
 4,227 )2,870( )2,185( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עליה 

    
    3,011     7,238     4,368 מנים ושווי מזומנים לתחילת השנהיתרת מזו

    
 7,238 4,368 2,183 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

 ==== ==== ==== 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים



  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 
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  )המשך(דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 --------------------------------------  

  
  שוטפתפעילות מהתאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים  -' נספח א

  
   

 ,בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה   

  7  1  0  2 6  1  0  2  5  1  0  2  

 ח"אלפי ש  

    
     רווח והפסדהתאמות לסעיפי 

    
 2,443 1,588 1,271 פחת והפחתות 

 1 177 6 נטו, הון ממימוש רכוש קבועהפסד 
  --   --   )1,920(  בשותפות מוגבלתזכויות רווח הון ממימוש 

 )640( )18( )113( נטו , בשל הטבות לעובדים בעודף נכסיםעליה 
, חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

  נטו
  
)5,772(  

  
)4,268(  

  
)2,060(  

 62 997 101 נטו, ם נדחיםמיסי
        103         62           4 התחייבויות לזמן ארוך שערוך 

 )6,423( )1,462( )91( 

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

    
    והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 

    
 35,916 20,877 )2,613( בלקוחות) עליה( ירידה
  1,818  1,950  )3,600(  יתרות חובה בחייבים ו) עליה(ירידה 
  56,341  )11,821(  6,324  במלאי  )עליה(ירידה 
 161 )5,356( 5,259 בהשקעות ויתרות חובה לזמן ארוך) עליה( ירידה
 )7,001( )2,294( )3,964( בהתחייבויות לספקים ונותני שירותיםירידה 
 93 )2,461( 3,072 בזכאים ויתרות זכות ) ירידה(עליה 

     2,628     3,417        174 יה בהכנסות מראש על

 4,652 4,312 89,956 

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

 )1,771( 2,850 89,865 

 ===== ===== ===== 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 
  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
  
  



   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 
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  )המשך(רימי המזומנים דוחות מאוחדים על תז
 --------------------------------------  

  
  פעילויות מהותיות שלא במזומן - ' נספח ב

                    

 ,בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה   

  7  1  0  2 6  1  0  2  5  1  0  2  

 ח"אלפי ש  

    
 310 59 212 רכישת רכוש קבוע באשראי

  ==== ==== ==== 

    
 --  368 --  השקעות לזמן קצר באשראי

 ==== ==== ==== 

  
  

  מידע נוסף על תזרימי מזומנים -  'גנספח 
   
        

        :ך השנה עבורשמזומנים ששולמו במ
        

  )9,632(  )5,814(  )4,789(  ריבית
  =====  =====  =====  
  )1,274(  )6,814(  )6,517(  על הכנסהסים ימ
  =====  =====  =====  
        

        :ך השנה עבורשבמ התקבלומזומנים ש
        

  --   262  20  ריבית
  ====  ====  ====  
  668  4,398  27  על הכנסהסים ימ
  ====  ====  ====  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 --------------------------------  

  כללי - 1ביאור 
  

  תיאור כללי של הקבוצה ופעילותה  .א

בחודש . 1993התאגדה בישראל כחברה פרטית בשנת ") החברה" - להלן (מ "בע' ברימאג דיגיטל אייג
  .אביב-החברה בבורסה לניירות ערך בתלהונפקו מניותיה של  2005ספטמבר 

  :תחומי פעילות עיקריים שניעוסקת ב ,הלןל' דכהגדרתה בסעיף  ,הקבוצה

שיווק והפצה של מכשירי חשמל , במסגרתו עוסקת הקבוצה ביבוא -  תחום המוצרים הביתיים
פועלת הקבוצה . במכירת ציוד נלווה ובמתן שירותי אחריות ותיקונים למוצרים אלה, ואלקטרוניקה ביתיים

שהינה , בהן טרקלין, בעיקר לרשתות וחנויות חשמלכיבואנית והיא מוכרת את המוצרים המיובאים על ידה 
  .הקבוצהלקוח עיקרי של 

, כגון מיזוג אויר(שונות  במסגרתו עוסקת הקבוצה בייבוא ומכירה של מערכות -  תחום המערכות המסחריות
  .המיועדות ברובן לשוק המסחרי ,)ועוד אביזרי חשמל ותאורה

  

 'יגשינוי מבנה ארגוני בקבוצת ברימאג דיגיטל אי  .ב

 כמפורט ,החברה קבוצת במבנה ארגוני ביצוע שינוי לאשר החברה דירקטוריון החליט 2013, בנובמבר 7 ביום
  :להלן

 
מניותיה  כל את ")מערכות ברימאג" -להלן (מ "בע מערכות לברימאג העבירה הראשון החברה בשלב

החברות " - יחד  להלן שתיהן") (תאורהברימאג " - להלן (מ "ותאורה בע חשמל אביזרי בברימאג
  .החברה של מלאה בבעלות הינן המתמזגות החברות. מערכות בברימאג מניות הקצאת כנגד ")המתמזגות

 עם ברימאג התקשרה מערכות ברימאג, כאמור לעיל ,המניות העברת ביצוע לאחר מיד שחל, השני בשלב
 נכסיה והתחייבויותיה לשכ באופן, מערכות ברימאג לתוך תאורה ברימאג על פיו מוזגה ,בהסכם תאורה
  .2013, בדצמבר 31ביום ") המיזוג" - להלן ( פירוק ללא חוסלה תאורה וברימאג ,מערכות לברימאג הועברו

  
כמפורט בהחלטת המיסוי , תנאיםמספר הכולל , התקבל אישור מס הכנסה למיזוג 2014, במאי 14ביום 

  .להלן 'ג 30ראה גם ביאור . בהסכם למיזוג
  

 בין, ונועד, וסינרגטיים משלימים המתמזגות החברות של הפעילות שתחומי ,מכך נובע ארגוניה המבנה שינוי
 הממוזגת של החברה התחרות כושר הגברת, המתמזגות החברות של התפעולית היעילות לשיפור, היתר

 הכתוצא בהוצאות חסכון, קבוצת החברה של הפעילות מבנה פישוט, יותר מגוון שירותים סל להציע בבואה
המתמזגות  בחברות הקיימים כפולים של מנגנונים ביטולם ,משותף מטה תחת המתמזגות החברות מניהול

  .ב"וכיוצ
  

  אביזרי חשמל  .ג

 - לאחר ש ,LEGRANDלייבא אביזרי חשמל ממותג  ברימאג מערכותהפסיקה  2016בתחילת שנת 

LEGRAND  אחר תום תקופת לתקופה נוספת ל ברימאג מערכותהחליטה שלא להאריך את ההסכם עם
  . ההסכם

הפרשה  2015ברימאג מערכות בשנת ביצעה  ,LEGRANDעם ציפייה לצמצום הפעילות העסקית מתוך 
בין היתר באמצעות מימוש מהיר , בידיה שנותרהמלאי לבדוק את האפשרויות למימוש והחלה , בספרים

במשך תקופת ההסכם  LEGRANDכי התנהלותה של  ,בדעה ברימאג מערכות. או החזרת סחורה ליצרן/ו

 LEGRANDובקשר עם החלטתה שלא להאריך את תקופת ההסכם נעשתה תוך הפרה של התחייבויות של 

תביעה בבוררות לתשלום  LEGRANDוהיא בוחנת להגיש כנגד  ,ופגיעה בזכויותיה של החברהכלפיה 

  .LEGRANDשנגרמו לה כתוצאה מהתנהלותה של  ,פיצויים בגין הנזקים
  

  רהתאו אביזרי

לגופי תאורה ) נורות נתרן לחץ גבוה - ג "נל( קיימת מגמת מעבר מגופי תאורה קונבנציונלייםענף התאורה ב
לידי ביטוי את  ברימאג מערכותהביאה  ,בבואה לבחון את ערכי המלאי המוחזק על ידי הקבוצה. LEDמסוג 

לאור , בנוסף .2015שנת במהלך  התייחסותה למגמה האמורה והתאימה את ערכי המלאי האמור למגמה זו
תוך נקיטת פעולות לאיתור מותג ראוי  ,את המשך פעילותה בענף זה 2016בשנת הקבוצה  בחנה, מגמה זו

התקשרה הקבוצה בהסכם הפצה בשטחי ישראל והרשות הפלסטינית  2017בתחילת שנת . LED - בתחום ה
מתאפיינת בחיסכון אשר , LED המבוססות על טכנולוגיית ,עם יצרן מערכות תאורת פנים ותאורת חוץ

  .פעילות הקבוצה עם ספק זה זניחה, וחיונכון למועד הד. פתרונות תקשורת בד בבד עם שילובבאנרגיה 
 - כ: 2016בשנת ( מכלל הכנסות הקבוצה 0.1% - היווה כ 2017בשנת  לעילת יופעילומחזור ההכנסות מה

  .מלאילהלן בדבר ההפרשה לירידת ערך  23ראה גם ביאור ). 1.6%

האחראי על , ענף התאורה וענף החשמל אוחדו לענף אחד תחת מנהל תחום אחד 2016החל מחודש פברואר 
  .צוותי שיווק ומכירות ותפעול הרכבות והתקנות
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

------- --------------------------------  
  )המשך( כללי - 1ביאור 

  

 הגדרות  .ד
  

 החברה .1
  

  ).לעיל 'א 1ראה גם ביאור (מ "בע' ברימאג דיגיטל אייג
  

  חברות מאוחדות .2
  

ואשר דוחותיהן מאוחדים , )IAS 27 -כהגדרתן ב(במישרין או בעקיפין , אשר לחברה שליטה בהן, חברות
  .להלן' ח 9כמפורט בטבלה בביאור והן , עם דוחות החברה

 

  חברות כלולות .3
  

ואשר ההשקעה בהן כלולה , אשר אינן חברות מאוחדות, אשר לחברה השפעה מהותית בהן, חברות
  : השווי המאזני לפי שיטת המאוחדים של החברה בדוחות הכספיים

  
ועל  50%בשיעור המוחזקת על ידי החברה חברה , ")ישפאר" -להלן " (מ"ישפאר מוצרי צריכה בע"  - 

קיימת הסכמה חוזית אשר ביניהן , )מ"קודם לכן ישפאר הום טק בע( מ"חברת אשל אביב בעידי 
  .לשליטה משותפת

  
שותפות  ,")המטבח הדיגיטלי" - להלן ( "שותפות מוגבלת - המטבח הדיגיטלי ": 2017עד לסוף שנת   - 

רל בלו 'בעבר גנ, מ"בעבולטהאופ השקעות חברת  ועל ידי 50%בשיעור המוחזקת על ידי החברה 
עניין מכירת זכויות ל .משותפתאשר ביניהן קיימת הסכמה חוזית לשליטה , מ"בע אלקטרוניקס

  .להלן' ו 9ראה ביאור  במטבח הדיגיטלי החברה
  

  .38%בשיעור על ידי החברה המוחזקת  ,)Elit" - להלן ( JSC Elit Electronicsחברת    - 
  

  חברות מוחזקות .4
  

  .כלולותושותפות חברות וחברות מאוחדות 
  

  הקבוצה .5

 
  .להלן' ח 9בביאור נות המצוי, המוחזקות שלהוהשותפות החברות והחברה 

  

  צדדים קשורים  .6
  

  .IAS 24 - כהגדרתם ב
  

  ובעלי שליטה בעלי עניין .7
  

  .2010- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך 
  

  מדד .8
  

  .כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן
  

  דולר .9
  

  .ב"דולר של ארה
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  )המשך(פיים המאוחדים ביאורים לדוחות הכס

------- --------------------------------  
  )המשך( כללי - 1ביאור 

  

  עונתיות  .ה
  

המשפיעה , ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים מתאפיין בעונתיות: תחום המוצרים הביתיים .1
של מוצרי העונתיות היא תוצאה של גידול בביקושים ובמכירות . על התוצאות הרבעוניות של הקבוצה

ההשפעה על המכירות משתנה בין . חשמל ואלקטרוניקה בשבועות הסמוכים לחגים פסח וראש השנה
קיימת עונתיות במכירות של , בנוסף. השנים בהתאם לתאריכים בהם חלים חג הפסח וראש השנה

ת וזא) הרבעון השני והשלישי(הנמכרים בעיקר בתקופת הקיץ , כגון מזגנים ומקררים, מוצרי חשמל
  ).הרבעון הרביעי והראשון(הנמכרים בעיקר בחורף , לעומת מוצרי חימום ומייבשי כביסה

ההכנסות ותוצאות הפעילות בתחום זה אינן נתונות להשפעות , ככלל :תחום המערכות המסחריות .2
  .עונתיות

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

למעט אם , בכל התקופות המוצגות, כספיים בעקביותהמדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות ה
  .נאמר אחרת

  
  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

  "). IFRSתקני " - להלן (בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  ערוכיםכספיים הדוחות ה
  

 -  ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(הוראות תקנות ניירות ערך בהתאם ל ערוכיםהדוחות הכספיים , כמו כן
2010.  

  
נכסים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה למעט , ה ערוכים על בסיס העלותחברהדוחות הכספיים של ה

  .המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, )כולל מכשירים נגזרים(והתחייבויות פיננסיות 
  

  . הקבוצה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות
  
 אומדנים והנחות, שיקולים.  ב
  

 שיקולים .1

 
  שליטה אפקטיבית

בין , שבה היא מחזיקה פחות ממרבית זכויות ההצבעה ,ה אם קיימת לה שליטה בחברהיכהחברה מער
היתר על פי החלק שהיא מחזיקה בזכויות ההצבעה ביחס לחלק שמחזיקים בעלי זכויות הצבעה אחרים 

  .צבעה באסיפות בעלי המניות הקודמותוכן דפוסי הה ,ואופן הפיזור של ההחזקות האחרות
  

  אומדנים והנחות .2
המשפיעים על יישום  ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים והנחות, בעת הכנת הדוחות הכספיים

השינויים . הכנסות והוצאות, התחייבויות, המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים
  .עשה השינוי באומדןבאומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נ

  
ואומדנים  הדיווח מועדשנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות ל, להלן ההנחות העיקריות
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של  ,הקבוצהקריטיים שחושבו על ידי 

  :בשנה העוקבתנכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
  

  תביעות משפטיות
  

הסתמכו , שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה, התביעות המשפטיותתוצאות ת סיכויי בהערכו
הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב . החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים

וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים , בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, שיפוטם המקצועי
עלולות תוצאות אלה להיות שונות , ר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפטמאח. השונים

  .מהערכות אלה
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  )המשך(המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 

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

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  
  )המשך( אומדנים והנחות, שיקולים.  ב

  
 )המשך( ם והנחותאומדני. 2
  

  ירידת ערך מוניטין
  
הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של . בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה קבוצהה

או קבוצת ( עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומניםהמזומנים התזרימי 
 ניכיוןשיעור  כמו כן נדרשת ההנהלה לאמוד .טיןהוקצה המוני) אליהן(שאליה ) יחידות מניבות מזומנים

  .12 - ו 9רים אויראה מידע נוסף בב. מתאים לתזרימי מזומנים אלה
  

  סים נדחיםינכסי מ
  

, ניתנים לניכוי הפרשים זמנייםהפסדים מועברים לצורכי מס ובגין סים נדחים מוכרים בגין ינכסי מ
של  אומדןנדרש . דית שכנגדה ניתן יהיה לנצלםבמידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתי, שטרם נוצלו

סכום , סים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוייעל מנת לקבוע את סכום נכס המ, ההנהלה
  .30אור יראה מידע נוסף בב. ית תכנון המסיאסטרטגמקורה ו ,ההכנסה החייבת במס הצפויה

  
  סיום העסקההטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר 

  
העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה סיום הטבה מוגדרת לאחר לחייבות בגין תוכניות הת

שיעור עליית השכר , לגבי שיעורי היוון ,בין השאר ,בקביעת הנחות ךחישוב ההתחייבות כרו. אקטואריות
 יתרת ההתחייבות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית בגין שינויים. ושיעורי תחלופת עובדים

  .18אור יראה מידע נוסף בב. באומדנים אלו
    

  תקופת המחזור התפעולי.    ג
  

 תהרכוש השוטף וההתחייבויו ,עקב כך. תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה אינה עולה על שנה
  .המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה, השוטפות כוללים פריטים
  

  חות כספיים מאוחדיםדו    .ד
  

). חברות בנות(שלחברה יש שליטה בהן  ,הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות
חשיפה או זכויות לתשואות משתנות , כוח השפעה על הישות המושקעתכאשר לחברה יש  ,שליטה מתקיימת

 ,התשואות להשפיע על סכוםוכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי  ,כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת
רק אם הן  ,בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות. שינבע מהישות המושקעת

  .ועד למועד בו הופסקה השליטה, איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה. ממשיות
  

המדיניות החשבונאית . תקופות זהיםהדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ול
בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של 

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות . החברה
  .הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים

  
, שאינו ניתן לייחוס ,ההון בחברות הבנותאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את זכויות ש

 .הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה. לחברה האם, במישרין או בעקיפין
פסדים ה. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה

הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח  יתרתמיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך 
  .המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית

  
חברה בת תוך איבוד החזקה בבעת מימוש . מוכר כשינוי בהון, ללא איבוד שליטה, מימוש החזקה בחברה בת

  :החברה, שליטה
  

 .ואת ההתחייבויות של החברה הבת) בות מוניטיןלר(גורעת את הנכסים   - 
 .גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה  - 

  .גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון העצמי  -
 .מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה  - 
  .מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה  - 
אם  ,באותו אופן שהיה נדרש, כולל אחר) הפסד(שהוכרו קודם לכן ברווח  ,הרכיבים מסווגת מחדש את  - 

  .החברה הבת הייתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים
  . כרווח או כהפסד) עודף או גרעון(מכירה בהפרש כלשהו שנוצר   - 
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  )המשך(המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 

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

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  
  השקעה בהסדרים משותפים.     ה
  

שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם . שבהם יש לחברה שליטה משותפת ,הסדרים משותפים הם הסדרים
לוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הר, של שליטה על הסדר

 . הצדדים שחולקים שליטה

 

 )Joint Ventures(עסקאות משותפות 
  

עסקה משותפת . בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר
  . מטופלת לפי שיטת השווי המאזני

  

  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.    ו
  

  .שקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזניה
ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים , לפי שיטת השווי המאזני

. לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה או העסקה המשותפת, שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו
או העסקה המשותפת מבוטלים  הכלולה החברה לבין הקבוצהרווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין 

  .בהתאם לשיעור ההחזקה
  

מוניטין בגין רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה 
ורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה מוניטין נבחן לצ. נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי, המשותפת

  .בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת בכללותה
  

. הדוחות הכספיים של החברה והחברה הכלולה או העסקה המשותפת ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים
המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה או העסקה המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי 

  .יושמה בדוחות הכספיים של הקבוצהש ,עם זו
  

כאשר ההשקעה הקודמת בחברה , במקרה של רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת המושגת בשלבים

לגבי צירוף עסקים המושג  IFRS 3הקבוצה מיישמת את עקרונות , IAS 39הנרכשת טופלה בהתאם להוראות 
ידי הקבוצה קודם להשגת ההשפעה המהותית או זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על , כפועל יוצא. בשלבים

ונכללות בתמורת הרכישה תוך הכרה ברווח או הפסד  ,השליטה המשותפת נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה
  .בהתאם למדידה בשווי ההוגן כאמור

  
הכירה החברה בחלקה בהפסדי החברה , בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה

לה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה הכלו
, לצורך כך. עד לגובה הערבות או התמורה הפיננסית האחרת, פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו

לקם והם אינם אשר אין כוונה לס ,)כגון הלוואות שניתנו(ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך 
  .צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין

  
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד השליטה 

  .או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה, המשותפת בעסקה המשותפת
  

ולה הופכת להשקעה בהם השקעה בחברה כל ,החברה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים

על ההשקעה או חלק מההשקעה בחברה  IFRS 5החברה מיישמת את הוראות . ולהיפך, בעסקה משותפת
שלא מסווג כמוחזק  ,חלק כלשהו שנותר בהשקעה זו. שמסווגת כמוחזקת למכירה ,כלולה או בעסקה משותפת

  .ממשיך להיות מטופל בשיטת השווי המאזני, למכירה
  

הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה כלשהיא שנותרה , המהותית או השליטה המשותפת עד איבוד ההשפעהובמ
שבין התמורה ממימוש ההשקעה  ,ומכירה ברווח או הפסד בהפרש, בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת

שנותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה  ,בחברה הכלולה או העסקה המשותפת והשווי ההוגן של ההשקעה
  .ד זהשמומשה במוע
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  )המשך(המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 

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

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  
  ומטבע חוץמטבע ההצגה , מטבע הפעילות. ז
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  .ח"מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש
  

מהו מטבע , ילרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזנ, ובעת עבור כל חברה בקבוצההקבוצה ק
  .הפעילות של כל חברה

  
מתורגמים לפי  ,לרבות עודפי עלות שנוצרו ,של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץנכסים והתחייבויות 

יפין ממוצעים בכל פריטי דוח רווח והפסד מתורגמים לפי שערי חל. דיווח מועדשער סגירה בכל 
  .כולל אחר) הפסד(רווח להפרשי התרגום שנוצרו נזקפים . התקופות המוצגות

 
, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין, חברתיות בקבוצה- הלוואות בין

) מסבניכוי השפעת ה(לפיכך הפרשי שער מהלוואות אלו , מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ
  .כולל אחר) הפסד(לרווח , בניכוי השפעת המס, נזקפים

  
) הפסד(הרווח , תוך איבוד שליטה, או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ, פעילות חוץבעת מימוש 

 י שלבעת מימוש חלק .לרווח או הפסד נזקףשהוכר ברווח כולל אחר , המתייחס לאותה פעילותהמצטבר 
אחר הכולל החלק יחסי של הסכום שהוכר ברווח , בחברה המאוחדתתוך שימור השליטה , פעילות חוץ

  .מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה
  

  במטבע חוץנכסים והתחייבויות  ,עסקאות  .2
  

. עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה
דיווח  מועדבכל כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים  נכסים והתחייבויות, לאחר ההכרה הראשונית

למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או , הפרשי שער. במועד זהלמטבע הפעילות לפי שער החליפין 
הנקובים , נכסים והתחייבויות לא כספיים .לרווח או הפסדנזקפים , נזקפים להון בעסקאות גידור

נכסים והתחייבויות לא . ים לפי שער החליפין במועד העסקהמתורגמ ,המוצגים לפי עלות במטבע חוץ
מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער  ,מוצגים לפי שווי הוגןההנקובים במטבע חוץ  ,כספיים

  .החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן
  

  פריטים כספיים צמודי מדד .3
  

, ד מותאמים לפי המדד הרלוונטינכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במד
  . בהתאם לתנאי ההסכם, דיווח מועדבכל 

  
  שווי מזומנים  .ח
  

אשר  ,הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה
לה על או שעושתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה , אינם מוגבלים בשעבוד

  .ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה, שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס
  

  פיקדונות לזמן קצר  .ט
  

 שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה, פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר
  .תאם לתנאי הפקדתםהפיקדונות מוצגים בה. ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים

  
  הפרשה לחובות מסופקים  .י

  
שלהערכת הנהלת החברה גבייתם מוטלת , ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות

המוערכות  ,החברה לא הכירה בהפרשה בגין ירידת ערך בגין קבוצות לקוחות, בשל היעדר מהותיות. בספק
שחובות אלה אינם ניתנים  ,נגרעים במועד בו נקבע, דה בערכםחובות לקוחות שחלה ירי. באופן קבוצתי

  .לגבייה
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  )המשך(המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 

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

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

  מלאי  .יא
  

המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי  עלות. מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו
 ,שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל. ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים

  .בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה
  .הה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמחברה
  

  .ממוצע משוקלל של העלות על בסיסעלות המלאי נקבעת 
  

  ההכרה בהכנס  .יב
  

צפוי שההטבות הכלכליות , כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, רווח או הפסדההכנסות מוכרות ב
וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן  ,הקשורות לעסקה יזרמו לחברה

ההכנסות מוצגות על בסיס  ,החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים מהעסקהכאשר . מהימן
ההכנסות , במקרים בהם החברה פועלת כסוכן מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה. ברוטו

 ,ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות. מוצגות על בסיס נטו
  .הנחות כמות והחזרות

  
  :לגבי סוגי ההכנסות הבאות הבדבר הכרה בהכנס יםספציפיה הקריטריוניםלהלן 

  
  מוצריםהכנסות ממכירת 

  
כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות  ,מוכרות מוצריםהכנסות ממכירת 

מועד המסירה הינו המועד , בדרך כלל. נמשכתוהמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית , לקונה המוצריםעל 
  .שבו הועברה הבעלות

  
  )דמי ניהולאחריות ו לרבות( הכנסות ממתן שירותים

  
, שיטה זו על פי. הדיווח מועדלהכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה 

חוזה אינה ניתנת למדידה במקרה שתוצאת ה. שבהן סופקו השירותים, ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח
  .הניתנות להשבה, ההוצאות שהתהוועד לגובה ההכנסה מוכרת , באופן מהימן

  

  )Bill and Hold" (חייב והחזק"מכירות מסוג 
  

  :התנאים הבאים ותקיימהכאשר , וכרו לפני המסירהה" חייב והחזק"הכנסות ממכירות מסוג 
  

  ;צפוי שהמסירה תתבצע  .1
  ;ניתן לזיהוי ומוכן למסירה לקונה במועד ההכרה במכירה, דהפריט נמצא בהישג י  .2
  ;את הוראות המסירה הנדחית, רצוי בכתב, הקונה מאשר במפורש  .3
והמועד הוא סביר ועקבי , לעיל נוקבות במועד קבוע למסירת הסחורות 3 ק"סהוראות המסירה כאמור ב  .4

  וכן; עם המטרה העסקית של הקונה
  .יםחלים תנאי תשלום רגיל  .5
  

  הנחות ללקוחות
  

  .הנחות שוטפות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם הענקתן ונזקפות לסעיף מכירות
  

נכללות , אשר לגביהן לא מחויב הלקוח לעמוד ביעדים מסוימים ,הנחות הניתנות ללקוחות בתום השנה
  .בדוחות הכספיים עם ביצוע המכירות היחסיות המזכות את הלקוח בהנחות האמורות

  
כגון עמידה בהיקף רכישות , שהזכות בקבלתן מותנית בעמידת הלקוח ביעדים מסוימים, הנחות ללקוחות

נכללות בדוחות , גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד, מינימלי) כמותי או כספי(שנתי 
אותו לקראת  המקדמות, בהתאם להיקף הרכישות שביצע הלקוח בתקופה המדווחת, באופן יחסי ,הכספיים

אומדן . וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר, וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו, העמידה ביעדים
ועל היקף  ,על ניסיון העבר ומערכות היחסים של החברה עם הלקוחות, בין היתר, העמידה ביעדים מבוסס

  .הרכישות החזוי של הלקוחות ביתרת התקופה
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  )המשך(המאוחדים הכספיים ביאורים לדוחות 

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

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  
  סים על ההכנסהימ  .יג
  

למעט אם הן מתייחסות לפריטים , רווח או הפסדסים שוטפים או נדחים נזקפות ליתוצאות המס בגין מ
  .ןלהולרווח כולל אחר או הנזקפים 

  
  ים שוטפיםמיס  .1

  
או אשר חקיקתם  ,חבות בגין מיסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו

וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים , הדיווח מועדעד ל הושלמה למעשה
  .קודמות

  
   מיסים נדחים  .2

  
לבין הסכומים  ,ים בדוחות הכספייםמיסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכלל

  .המובאים בחשבון לצורכי מס
  

הנכס ימומש או התחייבות כאשר , יתרות המיסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול
  . הדיווח מועדבהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד ל, תסולק

  
הפסדים , במקביל. ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים, יםדיווח נכסי מיסים נדחים נבחנ מועדבכל 

ובמידה שניצולם , בגינם לא הוכרו נכסי מיסים נדחים נבחנים ניתנים לניכוי הפרשים זמנייםמועברים ו
  .נזקפת לסעיף מיסים על הכנסה, כאמור, כל הפחתה והכרה. צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים

  
שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות , ם בחשבון המיסיםבחישוב המיסים הנדחים לא מובאי

, כמו כן. כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין, בחברות מוחזקות
מאחר , לא הובאו בחשבון מיסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים

או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד , מס נוספתשחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות 
  .הגוררת חבות מס נוספת

  
המאפשרת קיזוז , אם קיימת זכות חוקית בת אכיפה, בדוח על המצב הכספי מיסים נדחים מקוזזים

והמיסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס  ,כנגד התחייבות מס שוטף ,נכס מס שוטף
   .מסולאותה רשות 

  
  נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו.  יד
  

כאשר יישובם ייעשה בעיקר באמצעות , נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה
כאשר הנכסים זמינים למכירה מיידית , האמור מתקיים. עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך

והמימוש צפוי ברמת , קיימת תוכנית לאיתור קונה, קיימת מחויבות של החברה למכירה, במצבם הנוכחי

נכסים אלה אינם מופחתים ממועד . להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג (highly probable)ודאות גבוהה 
וחות לפי הנמוך מבין ערכם בד, ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד בדוח על המצב הכספי, סיווגם כך לראשונה

כולל אחר בגין נכס או קבוצת נכסים לא ) הפסד(רווח . הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות למכירה
  .שוטפים המסווגים למכירה מוצגים בנפרד בהון

  
 היא, מכירה עסקת באמצעות תתבצע לא הנכס של שההשבה כך, המכירה תכנון את משנה החברה כאשר

 מסווג היה לא אילו בספרים ערכו מבין הנמוך לפי אותו ומודדת רהלמכי כמוחזק הנכס את לסווג מפסיקה
  .המכירה מכוונת לסגת ההחלטה התקבלה בו במועד הנכס של ההשבה בר סכום לפי או, למכירה כמוחזק

  
תוצאות  .המהווה פעילות שמומשה או שמסווגת כמוחזקת למכירה ,פעילות שהופסקה הינה רכיב של החברה

  .בניכוי השפעת המס, לפעילות שהופסקה מוצגות בנפרד ברווח או הפסדהפעילות המתייחסות 
  

  חכירות  .טו
  

והם נבחנים במועד , המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים

  :IAS 17 - שנקבעו ב, להלןהכללים  על פיההתקשרות 
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  )המשך( חכירות .טו
  

   הקבוצה כחוכר
  

  מימונית חכירה .1
מסווגים כחכירה , אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוצה ,נכסים

לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס החכור הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה . מימונית
  .או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים

  .שבהם כנמוך החכירה תקופת או, שלו השימושיים החיים תקופת לאורך מופחת בחכירה הנכס
  

  תפעולית חכירה .2
, חכורה הנכס על בבעלות הגלומים וההטבות הסיכונים כל ממשי באופן מועברים לא אשר ,נכסים

 תקופת פני על ישר בקו הפסד או ברווח כהוצאה מוכרים החכירה תשלומי. תפעולית כחכירה מסווגים
   .החכירה

  
  כמחכיר הקבוצה

  
  חכירה מימונית .1

הקשורים לבעלות על הנכס  ,בחכירה מימונית הועברו לחברה באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות
  . החכור

רה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכי
  . םהמינימאלייהנוכחי של תשלומי החכירה 

  
  .כנמוך שבהם ,הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו או תקופת החכירה

  

  חכירה תפעולית .2
ות על הנכס בהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעל, הסכמי חכירה

בקו ישר באופן רווח או הפסד תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ב. מסווגים כחכירה תפעולית, החכור
  .שוטף על פני תקופת החכירה

  
  רכוש קבוע .טז

  
בניכוי הפסדים ובניכוי פחת שנצבר , פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות

  . ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת, נםמירידת ערך שנצברו בגי
  

רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט מופחתים בנפרד לפי שיטת 
  .הרכיבים

  
, הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס

  :כדלקמן
  

 %   
 )33.3%בעיקר ( 6-33.3 די ריהוט וציוד משר

  15 כלי רכב
 )10%בעיקר ( 10-20 (*)שיפורים במושכר 

  
לרבות תקופת האופציה (שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות   (*)

לפי , השיפוראו בהתאם לתקופת החיים המשוערת של ) להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה
  .הקצר שבהם

  
והשינויים , ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה שיטת הפחת, ערך השייר

הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו . מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא
ראה סעיף , רכוש קבועלגבי בחינת ירידת ערך של . הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע

  .להלן 'יט
  

. או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש בנכס, נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה
 המחושב כהפרש בין התמורה נטו מהגריעה והעלות המופחתת בדוחות(רווח או הפסד מגריעת הנכס 

  . ענכלל בדוח על הרווח הכולל בתקופה בה הנכס נגר) הכספיים
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 פרויקטים. יז
   

 בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת, הפרויקטים מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות
  . ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת, ערך שנצברו בגינם

 על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים 5%הפחת מחושב בשיעור שנתי משוקלל של 
  .2018לעניין מכירת הפרויקטים בשנת  11ראה גם ביאור . בנכס

  נכסים בלתי מוחשיים  .יח
  

הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות רכישה נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה 
  . לפי השווי ההוגן במועד הרכישה נמדדיםנכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים . ישירות

  
הנכסים מופחתים על פני . לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים שימושיים מוגדר, הערכת ההנהלה על פי

כאשר קיימים , קו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערךאורך החיים השימושיים שלהם על בסיס שיטת ה
  . ירידת ערךסימנים המצביעים על 

  
 אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בעלנכס בלתי מוחשי  שלתקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה 

באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות ים שינוי. אחת לשנה
הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי . אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבאכשינוי  מטופליםע מהנכס לנבו

  .רווח או הפסדאורך חיים שימושיים מוגדר נזקפות ל בעלימוחשיים 
  

  נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר
  

לעיתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים או , בדצמבר 31הבחינה לירידת ערך נעשית אחת לשנה ליום 
  .בנסיבות מצביעים על סימנים המעידים כי קיימת ירידת ערך

  
  :אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הוא כדלקמן

  
   שנים 
   

   10-11 שם מסחרי
    

אינם מופחתים באופן ) נרכשכולל מוניטין ש(נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר 
כי ייתכן שחלה ירידת ערך , שיטתי וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע

כדי לקבוע אם הערכת , אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה). להלן 'יטראה גם סעיף (
השינוי , והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמוראם האירועים . אורך החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה

ובאותו מועד נבחנת גם , באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי
  .ומופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים השימושיים שלו, ירידת ערך

  
   ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .יט

  
ונכסים בלתי  פרויקטים, רכוש קבוע(ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  תנת את הצורך בבחינהקבוצה בוח

, כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות, )מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר
של  םהיתרה בדוחות הכספייבמקרים בהם . השבה- רתב האינ שהיתרה בדוחות הכספיים, המצביעים על כך

. ההשבה שלהם-בר סכוםמופחתים הנכסים ל, ההשבה שלהם-הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר
בהערכת שווי השימוש . ושווי שימוש שווי הוגן בניכוי עלויות מכירהההשבה הוא הגבוה מבין - בר סכוםה

  . ם הספציפיים לכל נכסהמשקף את הסיכוני, מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 

23 
 

  
  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

  )המשך( ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .יט
  

, בה עבור היחידה מניבת המזומניםהש-בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
  .הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד .שאליה שייך הנכס

  
מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת , למעט מוניטין, הפסד מירידת ערך של נכס

ור מוגבל ביטול ההפסד כאמ. ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך- הסכום בר
. ההשבה של הנכס- או סכום בר) בניכוי פחת או הפחתה(לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר 

  .הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד, לפי העלות הנמדדלגבי נכס 
  

  :הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים
  

  ות מאוחדותבגין חבר מוניטין
  

אם אירועים , או לעיתים קרובות יותר, בדצמבר 31עבור , אחת לשנהמוניטין  ירידת ערך שלבוחנת  החברה
  .שקיימת ירידת ערך, או שינויים בנסיבות מצביעים על כך

  
או קבוצה ( ההשבה של יחידה מניבת מזומנים- נקבעת על ידי בחינת סכום בר של מוניטין ירידת ערךבחינת 
 השבה של יחידה מניבת מזומנים- כאשר סכום בר. המוניטין הוקצהשאליה , )ידות מניבות מזומניםשל יח

או ( של יחידה מניבת מזומנים מהיתרה בדוחות הכספייםנמוך  )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(
ראשית  המיוחס מוכר הפסד מירידת ערך, שאליה הוקצה המוניטין )קבוצה של יחידות מניבות מזומנים

  .בתקופות עוקבות הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים. למוניטין
  

  ה או בעסקה משותפתכלול ההשקעה בחבר
  

אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של החברה בוחנת , לאחר יישום שיטת השווי המאזני
אם קיימת ראיה עת בחינה מתבצ דיווח מועדבכל . ות או בעסקאות משותפותכלול ותההשקעה בחבר

בחינת ירידת הערך נעשית . או בעסקה משותפת אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה
  .או לעסקה המשותפת כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה, בהתייחס להשקעה בכללותה

  
  מכשירים פיננסיים  .כ
  

   יםפיננסי נכסים  )1
  

עלויות  וכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספתמ IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
עלויות  םאשר לגביה, דרך רווח או הפסדבשווי הוגן  הנמדדים, נכסים פיננסייםלמעט לגבי , עסקה ישירות
  .לרווח או הפסדעסקה נזקפות 

  
גם לאחת מארבע הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על סיוו, לאחר ההכרה הראשונית

  :הקבוצות להלן
  

  רווח או הפסדנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך   .א
  

אשר יועדו עם ההכרה  ,בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים
  .הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  
בו היא הופכת להיות לראשונה  ,והצורך בהפרדתו במועדהקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ 

רק כאשר יש שינוי  ,הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר משובץ נעשית. צד להתקשרות
  .בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות

  
למעט אם , חרמסווגים כמוחזקים למס, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו מהחוזה המארח, נגזרים

  .הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית
  

  השקעות המוחזקות לפדיון   .ב
  

 ,המוחזרות בתשלומים קבועים במועדי פדיון קבועים ,השקעות המוחזקות לפדיון הינן השקעות
השקעות , לאחר ההכרה הראשונית. שאותם מתעתדת הקבוצה וביכולתה להחזיק בהן עד לפדיון

בשיטת הריבית  תוך שימוש, נמדדות לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירותהמוחזקות לפדיון 
  . האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ---------------------------------------  
  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
   )המשך( פיננסיים מכשירים  .כ

  
  )המשך( יםפיננסי נכסים  )1

  

  )לקוחות ויתרות חובה(הלוואות וחייבים   .ג
  

שאינם נסחרים  ,ות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעהרהמוחז ,הלוואות וחייבים הינם השקעות
עלויות  בתוספת ,הלוואות מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות, לאחר ההכרה הראשונית. בשוק פעיל

חייבים לזמן . ובניכוי הפרשה לירידת ערך, וש בשיטת הריבית האפקטיביתתוך שימ, עסקה ישירות
  .בדרך כלל בערכם הנומינלי, קצר מוצגים לפי תנאיהם

  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .ד
  

שיועדו כזמינים למכירה או  ,)שאינם נגזרים(הינם נכסים פיננסיים  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נכסים פיננסיים זמינים , לאחר ההכרה הראשונית. הקבוצות שלעילוש משלשאינם מסווגים לאחת 

רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי . נמדדים לפי השווי ההוגן ,למעט בגין ריבית, למכירה
מוכרים ברווח כולל  ,ודיבידנד ממכשיר הוני למעט בגין הפרשי שער המתייחסים למכשירי חוב, הוגן
כולל אחר מועבר לרווח או  )הפסד(הרווח , עה או במקרה של ירידת ערךבמועד גריעת ההשק .אחר

  . הפסד
  
  

  התחייבויות פיננסיות  )2
מוצגות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות מופחתת הלוואות  .ןההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוג

  .בניכוי עלויות עסקה ישירות
  

  :כמפורט להלן ,חייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגםהטיפול החשבונאי בהת, לאחר ההכרה הראשונית
  

  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  .א
מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי  והתחייבויות אחרות הלוואות, לאחר ההכרה הראשונית

  . תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ,עלויות עסקה ישירות
  

  הוגן דרך רווח או הפסדהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי   .ב

  
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות פיננסיות 

והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות  ,המוחזקות למסחר
  .בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  
  .כשו לצורכי מכירה בתקופה הקרובהאם הן נר ,סחרהתחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למ

  .רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר נזקפים לרווח או הפסד
אלא אם הם מיועדים  ,מסווגים כמוחזקים למסחר, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, נגזרים

  .לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית
 םבכפוף לתנאי, לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד יתן לייעד התחייבות במועד ההכרהנ

  .IAS 39- שנקבעו ב
  

  קיזוז מכשירים פיננסיים  )3
  

 ,אם קיימת זכות ,והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי ,נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים
ק את הנכס ואת ההתחייבות על וכן קיימת כוונה לסל, שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו

  .בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל
  

הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא 
 על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן. גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים

או שיהיו אירועים , אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, מיידי
  .שיגרמו לפקיעתה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  
   )המשך( יםפיננסי מכשירים  .כ

  
  מכשירים פיננסיים מורכבים  )4
  

הפיצול . מפוצלות לשני רכיבים, תחייבותשל הרכיב המרה הוני וכוללות רכיב ה ,אגרות חוב ניתנות להמרה
התחייבות דומה  של הרכיב ההתחייבותי בהתבסס על השווי ההוגן שלתחילה מחושב על ידי קביעה , כאמור

בין  הוקצועלויות עסקה ישירות . רכיב ההמרה ההוני נקבע כערך שייר הערך של כאשר, ללא אופציות המרה
  . י ההון וההתחייבותרכיבלההקצאה של התמורה יחס רכיב ההתחייבות על בסיס ההון ורכיב 

  
  
  נגזרים משובצים)    5
  

הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת להיות לראשונה צד 
הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע . תקשרותלה

  .באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות
  
  גריעת מכשירים פיננסיים  )6

  

  נכסים פיננסיים  .א
  

כאשר או , כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, נכס פיננסי נגרע
נטלה על כאשר או  ,העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי החברה

 .ללא עיכוב משמעותי, עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי
תירה או לא העבירה ואף לא הו ,באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכסהעבירה בנוסף 

  .אך העבירה את השליטה על הנכס ,באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס

כאשר מתקיימים , ושוברי אשראי של לקוחות מטופלת כגריעה) Factoring(עסקת מכירת לקוחות 
  .כאמור לעיל ,התנאים

  
הותירה באופן נכס ולא העבירה ולא הה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מחברכאשר ה

מוכר נכס חדש , ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את השליטה על הנכס
מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס המועבר . בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של הקבוצה בנכס

 ,תמורהוהסכום המרבי של ה בדוחות הכספייםשל הנכס  תהמקוריהיתרה נמדדת לפי הנמוך מבין 
  .בחזרה עשויה להידרש לשלם החברשה

  

  התחייבויות פיננסיות  .ב
  

  .בוטלה או פקעה, דהיינו ההתחייבות נפרעה, כאשר היא מסולקת, התחייבות פיננסית נגרעת
  

, פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן )הקבוצה( כאשר החייב, התחייבות פיננסית מסולקת
  .או משוחרר משפטית מההתחייבות; או שירותים בסחורות, בנכסים פיננסיים אחרים

  
כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים 

ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה , או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מהותית
הפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות ה. של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה

הם , במידה שההחלפה או השינוי אינם מהותיים. ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד"הנ
בעת . ולא מוכר באותו מועד רווח או הפסד מההחלפה ,מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית

ה החברה בחשבון שיקולים מביא, הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת
  .איכותיים וכמותיים
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  
   )המשך( פיננסיים מכשירים  .כ
  

  ירידת ערך נכסים פיננסיים)  7
  

 ירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצהראייה אובייקטיבית לאם קיימת דיווח ה דמועהקבוצה בוחנת בכל 
  :הבאים פיננסייםהנכסים השל 

  
  נכסים המוצגים בעלות המופחתת  .א

  
כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן  ,ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת

סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד . ההכרה תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד
כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 

פקטיבית המהוונים בהתאם לשיעור הריבית הא, )שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(
לשיעור ההיוון נעשה בהתאם , נושא ריבית משתנה אם הנכס הפיננסי .המקורית של הנכס הפיננסי

כאשר ניתן לייחס באופן  ,בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל. הריבית האפקטיבית הנוכחית
ביטול כאמור נזקף . שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד ,אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע

  .לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר
  

  יננסיים זמינים למכירהפנכסים   .ב
  

כוללת ירידה , שהם מכשירים הוניים ,הראיה לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה
, וכן בחינת שינויים בסביבה הטכנולוגית ,משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו

הבחינה של ירידה . המכשיר או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה את ,הכלכלית או המשפטית
מובאות בחשבון , במסגרת הבחינה, כאשר, דיווח מועדמשמעותית או מתמשכת תלויה בנסיבות בכל 

כאשר . חודשים ויותר 6התנודתיות ההיסטורית בשווי ההוגן וכן משך זמן של ירידה בשווי ההוגן של 
. סווג מחדש לרווח או הפסדמ ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל אחר, קיימת ראיה לירידת ערך

  .ביטול הפסד מירידת ערך נזקף לרווח כולל אחר, בתקופות עוקבות
כוללות אירוע אחד או , ראיות לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חוב

. אשר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההשקעה ,יותר
מוכר כהפסד מירידת ערך , ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל אחר, כאשר קיימת ראיה לירידת ערך

כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את  ,הפסד מירידת ערך מבוטל, בתקופות עוקבות. ברווח או הפסד
ף לרווח ביטול כאמור נזק. שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך ,העלייה בשווי ההוגן לאירוע

  .או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר
  

  )הגנה(מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור .  כא
  

בגין מטבע ) Forward(בוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה הק

דות של כים בתנוהכרו ,להגן על עצמה מפני הסיכונים כדי, )IRS(ועסקאות החלפה של שיעורי ריבית  חוץ
   .ובשיעורי הריבית שערי החליפין של מטבע חוץ

  
נזקפים , שאינם משמשים למטרות גידור, רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים

  .רווח או הפסדמיידית ל
  

יעוד פורמלי כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד ות, עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין היתר
הגידור נבחן על בסיס . של יחסי הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של הישות לבצע גידור

. שאליה יועד הגידור, שהוא בעל אפקטיביות גבוהה במהלך תקופת הדיווח הכספי, ונקבע בפועל, מתמשך
  :מטופלות כדלקמן) הגנה(עסקאות גידור 

  
  גידור שווי הוגן  

  .והפריט המגודר מוכרים ברווח או הפסד) הפריט המגדר(ווי ההוגן של הנגזר שינוי בש
  

ההתאמות ליתרה בדוחות , המתייחס לפריט המגודר המוצג לפי עלות מופחתת, במקרים של גידור שווי הוגן
התאמות למכשירים פיננסיים . הכספיים מוכרות ברווח או הפסד על פני התקופה הנותרת עד לפירעון

כאשר הפריט המגודר . מוכרות ברווח או הפסד, המוצגים תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, מגודרים
  .יתרת ההתאמות של שווי הוגן שטרם הופחתה מוכרת ברווח או הפסד באותו מועד, נגרע

  
  גידור תזרימי מזומנים  

בעוד , כולל אחר) הפסד(החלק האפקטיבי של השינויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר מוכר ברווח 
  .שהחלק הלא אפקטיבי מוכר מיידית לרווח או הפסד
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  )המשך( )הגנה( גידור לצורכי נגזרים פיננסיים מכשירים.  כא
  

או  ,כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לרווח או הפסד, ל אחר מועבר לרווח או הפסדכול) הפסד(רווח 
כאשר הפריט . או כאשר עסקה חזויה מתרחשת, כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת ברווח או הפסד

  .מהמכשיר המגדר) הפסד(עלותם כוללת גם את סכום הרווח , המגודר הוא נכס או התחייבות לא פיננסיים
  

הסכומים שהוכרו בעבר ברווח , במקרים בהם עסקה חזויה או התחייבות איתנה כבר לא צפויות להתרחש
או אם , סולק או מומש, כאשר מכשיר הגידור פקע או נמכר. כולל אחר מועברים לרווח או הפסד) הפסד(

כולל ) הפסד(וח כולל אחר נשארים ברו) הפסד(הסכומים שהוכרו בעבר ברווח , הייעוד כמכשיר גידור בוטל
  .שבו העסקה החזויה או ההתקשרות האיתנה מתרחשות, אחר עד למועד

  
  גידור השקעה נטו בפעילות חוץ  
  

מטופל באופן , לרבות גידור של פריט כספי המטופל כחלק מההשקעה נטו, גידור השקעה נטו בפעילות חוץ
, )הפרשי שער(ק האפקטיבי של הגידור המתייחסים לחל, רווחים או הפסדים. דומה לגידור תזרימי מזומנים

נזקפים , המתייחסים לחלק הלא אפקטיבי של הגידור, בעוד שרווחים או הפסדים, נזקפים לרווח כולל אחר
כולל ) הפסד(שהוכר ברווח , עם מימוש פעילות החוץ מועבר הרווח או ההפסד המצטבר. לרווח או הפסד

  .לרווח או הפסד, אחר
  

המשמשים לגידור כלכלי של נכסים והתחייבויות , מיושמת לגבי נגזרים פיננסייםחשבונאות גידור אינה 
  .השינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה נזקפים לרווח או הפסד במועד התהוותם לסעיף המימון. פיננסיים

  
  מדידת שווי הוגן.  כב

  
בעסקה  רת התחייבותאו המחיר שהיה משולם להעב ,שהיה מתקבל במכירת נכס ,שווי הוגן הוא המחיר

  .רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה
  

או  ,כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות ,מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה
  .בשוק הכדאי ביותר, בהיעדר שוק עיקרי

  
תמחור הנכס  תשמשתתפים בשוק ישתמשו בע ,השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות

  .בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם, או ההתחייבות
 

כלכליות  מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות
וש בנכס בשימ שישתמש ,או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק ,באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו

  . המיטבי שלו
  

שניתנים , ושקיימים עבורן מספיק נתונים ,שהן מתאימות לנסיבות ,הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה
ומזעור השימוש , תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה, להשגה כדי למדוד שווי הוגן

  .בנתונים שאינם ניתנים לצפייה
  

מחולקים לקטגוריות  ,דים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהםהנמד ,כל הנכסים וההתחייבויות
המשמעותית למדידת השווי ההוגן , בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, בתוך מידרג השווי ההוגן

  :בכללותה
  

    .זהים תבשוק פעיל של נכסים והתחייבויו) ללא התאמות(מחירים מצוטטים  :1רמה 
  .או בעקיפין אשר ניתנים לצפייה במישרין ,1נם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה נתונים שאי: 2רמה 
בנתוני שוק  טכניקות הערכה ללא שימוש(נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה : 3רמה 

  ).ניתנים לצפייה
 

  מניות אוצר.   כג
  

ומוצגות בקיזוז  ,לפי עלות רכישתןאו חברות מאוחדות נמדדות /מניות החברה המוחזקות על ידי החברה ו
נזקף ישירות  ,הנפקה או ביטול של מניות אוצר, מכירה, הנובע מרכישה ,כל רווח או הפסד. מהון החברה

  .להון
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  הפרשות   .כד
 

כתוצאה  )משפטית או משתמעת(בהווה כאשר לקבוצה קיימת מחויבות  ,מוכרתIAS 37  - הפרשה בהתאם ל
וניתן  ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות, מאירוע שהתרחש בעבר

, כגון בחוזה ביטוח, השחלק או כל ההוצאה תוחזר לחבר ,כאשר הקבוצה צופה. לאמוד אותה באופן מהימן
ההוצאה תוכר בדוח רווח . רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס, ההחזר יוכר כנכס נפרד

  .והפסד בניכוי החזר ההוצאה
  

  :שנכללות בדוחות הכספיים, להלן סוגי ההפרשות
  

  אחריות
  

  .תן ללקוחשירות ניאשר האו כ ,כאשר המוצר נמכר ללקוח ,הקבוצה מכירה בהפרשה לאחריות
  

  תביעות משפטיות
  

כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת  ,הפרשה בגין תביעות מוכרת
כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים , יותר סביר מאשר לאכאשר , כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר

  . וניתן לאמוד אותה באופן מהימן ,לסילוק המחויבות
  

  ת בשל הטבות לעובדיםהתחייבויו.  כה
  

  :בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים
  

  הטבות לעובדים לזמן קצר  .1
  

חודשים לאחר  12אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  ,הינן הטבותהטבות לעובדים לזמן קצר 
ללות כוהטבות אלו . שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים ,תום תקופת הדיווח השנתית

ומוכרות כהוצאות עם מתן , לביטוח לאומימעסיק הבראה והפקדות , מחלה, ימי חופשה, משכורות
כאשר לקבוצה  ,התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים מוכרת. השירותים

שניתן על ידי העובד  ,קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות
  .וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום ,רבעב

  

  העסקה סיום הטבות לאחר  .2
  

הפקדה מוגדרת לוהן מסווגות כתוכניות  ,התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח
  .הטבה מוגדרתלוכן כתוכניות 

  
קבוצה משלמת שלפיהן ה ,לחוק פיצויי פיטורין 14בהתאם לסעיף  ,הפקדה מוגדרותלקבוצה תוכניות ל

גם  ,מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים ,באופן קבוע תשלומים
המתייחסות לשירות העובד , אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד

בגין תגמולים הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או להפקדות לתוכנית . בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות
  .מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד

  
 ,לפי החוק. הטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטוריןלקבוצה תוכנית ל ,בנוסף      

לפי  מדדתנ העסקהההתחייבות בשל סיום . זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם
החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר . שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה

הסכומים מוצגים על בסיס . וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום, עתידיות ושיעור עזיבת עובדים
אשר מועד , אגרות חוב ממשלתיותלפי שיעורי הריבית של , היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים

  .לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה דומהפירעונן 
  

החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות       
המוחזקים על ידי קרן  ,נכסי התוכנית הם נכסים ").נכסי התוכנית" -להלן (פנסיה וחברות ביטוח 

נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי . מן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירותהטבות עובד לז
  .ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה, הקבוצה

  
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של 

   .התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית
  

  .בתקופת התהוותן נטו נזקפות לרווח כולל אחר, ת מחדש של ההתחייבויותמדידו
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  רווח למניה  .כו
  

לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות  הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס
נכללות רק בחישוב הרווח המדולל למניה מניות רגילות פוטנציאליות . קופההמשוקלל שקיים במהלך הת

שהומרו במהלך  מניות רגילות פוטנציאליות. שהשפעתן מדללת את הרווח למניה מפעילויות נמשכות ,במידה
. ברווח הבסיסי למניה ותומאותו מועד נכלל, עד למועד ההמרה ברווח המדולל למניה רק ותהתקופה נכלל

חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל 
  .במספר המניות שבידי החברה

  
   חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .כז

  

1. IFRS 15  - וחותהכרה בהכנסה מחוזים עם לק 
  

15 IFRS ) הפורסם על ידי ") התקן החדש" -להלן - IASB  2014בחודש מאי .  
  

, תכניות נאמנות לקוחות IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11, הכנסות IAS 18את  חליףהתקן החדש מ

15 IFRIC 18, הסכמים להקמת מבנים IFRIC 31-העברות של נכסים מלקוחות וSIC   הכנסות - 
  .וללות שירותי פרסוםעסקאות חליפין הכ

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

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

  .ותמורה שתשולם ללקוח במזומן
תוך , על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל  -  4 שלב

  .או באומדנים והערכות, שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים
תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין , מחויבות ביצועעמידה ב בעתהכרה בהכנסה  - 5 שלב

   .קיום מחויבות לאורך זמן
  
   .2018 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם החדש תקןה

  
ייושם על שלפיו התקן החדש , התקן החדש מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות

. ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה, חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך
על החברה להכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של התקן החדש כתיאום ליתרת , במקרה זה

התקן החדש , לחלופין. למועד היישום לראשונה) כפי שמתאים, או רכיב אחר בהון(הפתיחה של העודפים 
  .מאפשר יישום למפרע מלא עם הקלות מסוימות

  
  .החדש התקן של לראשונה היישום בעת חלקי למפרע יישום בגישת מתכוונת לבחור החברה

  
שיווק והפצה של מכשירי חשמל , יבוא: הקבוצה מפיקה את הכנסותיה משני מקורות עיקריים

י אחריות ותיקונים למוצרים אלה וכן בייבוא במכירת ציוד נלווה ובמתן שירות, ואלקטרוניקה ביתיים
, )אביזרי חשמל ותאורה ועוד, מערכות לייצור חשמל, כגון מיזוג אויר(ומכירה של מערכות שונות 

  .המיועדות ברובן לשוק המסחרי
  
  :קבוצהשל ה על דוחותיה הכספיים יישום התקן החדש במועד המחייבלהלן השפעות 

  

  הכנסות ממכירת סחורות  .א
  

ההכנסה , בהם מכירת סחורה צפויה להיות מחויבות הביצוע היחידה בחוזה ,ם עם לקוחותבחוזי
בדרך כלל בעת אספקת הסחורה , שבה השליטה על הסחורה תעבור ללקוח ,תוכר בנקודת זמן

   .הנוכחיים התקנים תחת בהכנסה ההכרה למועד בדומה ,ללקוח
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1. IFRS 15  - המשך( הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות( 
  

  )המשך( הכנסות ממכירת סחורות  .א
  

  :וגע להכנסות ממכירת סחורותאת הנושאים הבאים בנ, בין היתר, בנוסף החברה בחנה
  

הנחות כמות , חלק מהחוזים של החברה עם לקוחותיה כוללים אפשרויות החזרה -  משתנה תמורה .1
כיום החברה מכירה בהכנסות ממכירת סחורות לפי שוויה ההוגן של . או הנחות מזומן ותמריצים

. ת והנחות מזומןהנחות כמו, שהתקבלה או שצפויה להתקבל בניכוי החזרות צפויות ,התמורה
החברה דוחה את מועד ההכרה , במקרה שבו לא ניתן לאמוד בצורה מהימנה את תמורת המכירה

, תחת התקן החדש. שבה ניתן לאמוד את התמורה בצורה מהימנה ,בהכנסה עד לנקודת זמן
החברה תכלול . אשר אותם יש לאמוד במועד העסקה ,תנאים מסוג זה מהווים תמורה משתנה

 ,)Highly probable(המיוחס לתמורה משתנה רק אם צפוי ברמה גבוהה  ,סקה סכוםבמחיר הע
 . כאשר אי הודאות תתברר ,שביטול משמעותי בסכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יבוטל

  
 בנושא החדש התקן הוראות יישום בעקבות ישתנה לא הקיימים מהחוזים בהכנסה ההכרה עיתוי

  .ל"הנ
  

וזאת על מנת  ,אחריות למתן תיקונים כלליים, יחד עם מכירת המוצר, תהחברה מספק - אחריות  .2
אחריות , בהתאם לתקן החדש. כפי שהצדדים התכוונו ,כי המוצר יתפקד ,לספק ללקוח ביטחון

וזאת  ,IAS 37והיא תוכר ותימדד כהפרשה תחת  ,מסוג זה אינה נחשבת כמחויבות ביצוע נפרדת
  . באופן זהה לטיפול כיום

 
  ממתן שירותים הכנסות  .ב

  

כי , החברה מעריכה. עוסקת במתן שירותי אחריות ותיקון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה קבוצהה
ולפיכך ההכנסות ממתן , הנובעות ממתן השירותים, הלקוח מקבל וצורך במקביל את ההטבות

, כןכמו . וזאת באופן זהה לטיפול כיום, השירותים תוכרנה לפי התקן החדש על פני תקופת השירות
והיא תוכר ותימדד כהפרשה , האחריות אינה נחשבת כמחויבות ביצוע נפרדת, בהתאם לתקן החדש

  .וזאת באופן זהה לטיפול כיום, IAS 37תחת 
  

  :את הנושאים הבאים בנוגע להכנסות ממתן שירותים, בין היתר, בחנהבנוסף הקבוצה 
  

. ת מלקוחותיה טרם מתן השירותיםבחוזי שירות מסוימים גובה הקבוצה מקדמו - מקדמות מלקוחות 
ואינה צוברת ריבית בגין , כיום הקבוצה מכירה בהכנסה בהתאם לסכום התמורה שהתקבלה

 ,בגין שירות עתידי )מעל שנה(במקרים של קבלת מקדמות לזמן ארוך , תחת התקן החדש. המקדמות
מות לאורך תקופת בגין המקדותכיר בהוצאת מימון ריבית  תצבור הקבוצה, קבוצהאותו מספקת ה

עם . החדש כהגדרתו בתקן ,קיים בחוזה רכיב מימון משמעותיכאשר וזאת  ,ההתקשרות הצפויה
, כתוצאה מכך. כחלק מההכנסות משירותיםבריבית שנצברה  תכיר הקבוצה ,מימוש המקדמות

 ותרי גבוהות מימון הוצאות לכלול צפויים הקבוצה של הכספיים הדוחות, החדש התקן יישום בעקבות
 אספקת במועד יותר גבוהות הכנסות וכן ,השירות ביצוע מועד לבין המקדמה קבלת שבין ,בתקופה
  .השירות

  

  גילוי והצגה  .ג
  

  .התקן החדש קובע הוראות גילוי והצגה נרחבים ומפורטים יותר מאשר הוראות התקינה הקיימת
  

 על מהותית השפעה יהצפו איישומו לל, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ההחבר להערכת
  .של החברה הכספיים הדוחות
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2. 9 IFRS  מכשירים פיננסיים  
  

המחליף , מכשירים פיננסיים - IFRS 9פירסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB - ה 2014יולי בחודש 

מטפל בכל שלושת ) "החדש התקן" - להלן ( IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים -  IAS 39את 
  .ירידת ערך וחשבונאות גידור, סיווג ומדידה: הקשורים למכשירים פיננסיים, האספקטים

  
בתקופות עוקבות . כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן ,קובע החדשהתקן 

  :רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים ,יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת
  

שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי המזומנים  ,הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי
במועדים , החברה זכאית, על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי וכן ;בעים מהםהחוזיים הנו

  .לקבל תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן, מסויימים
  

 התקן. המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן
שימדדו  ,ומכשירי חוב ,אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,בחנה בין מכשירי חובקובע ה החדש

  .בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
  

וההפרשים ייזקפו לרווח , נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן
אם מדובר במכשירים . י כל מכשיר ומכשירעל פי בחירת החברה לגב, כולל אחר) הפסד(והפסד או לרווח 

  . חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, הוניים המוחזקים למטרות מסחר
  

 חוב מכשירי של ערך ירידת למדידת שלבים משלושה הבנוי ,חדש מודל כולל החדש התקן, כן כמו
כל שלב . צפויים אשראי הפסדי על ומתבסס הפסד או רווח דרך הוגן בשווי נמדדים אינם אשר ,פיננסים

 האשראי בסיכון שחלו ,קובע את אופן המדידה של הפסדי האשראי הצפויים וזאת בהתבסס על שינויים
 כגון, קצרות אשראי תקופות בעלי פיננסים לנכסים זה במודל הקלה ניתנת, כן כמו. החוב מכשיר של

  . לקוחות
  

שנדרשות לפי הוראות  ,את אותן הוראותהחדש ובע התקן ובנושא התחייבויות פיננסיות ק גריעהלעניין 

IAS 39 שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן ,לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות .  
 - סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות , שלגביהן נבחרה חלופת השווי ההוגן, לגבי התחייבויות

כל יתר השינויים בשווי ההוגן . ייזקף לרווח כולל אחר -ות של היששמיוחס לשינויים בסיכון האשראי 
  . ייזקפו לרווח או הפסד

  
אך מאפשר לחברות להמשיך וליישם את  ,התקן החדש כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור

במסגרת התקן החדש הורחבו דרישות הגילוי ביחס לפעילויות . בנושא חשבונאות גידור IAS 39הוראות 
  .ל הסיכונים של החברהניהו

  
  . 2018, בינואר 1ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום החדש התקן 
 את מחדש להציג חובה אין אך, יש ליישם את הוראות התקן החדש למפרע, חשבונאות גידור למעט

ספר למעט מ ,יש ליישם את הוראות התקן החדש מכאן ואילך, עבור חשבונאות גידור. ההשוואה מספרי
  .חריגים

  
 זקיפת תוך, השוואה מספרי של תיקון ללא 2018 ,בינואר 1 ביום החדש התקן את לאמץ החברה בכוונת
  ).שמתאים כפי, הון של אחר רכיבאו ( הרווח ליתרת מצטברת השפעה

  
 על מהותית השפעה צפויה איישומו לל, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, החברה להערכת
  .של החברה םהכספיי הדוחות
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 או כלולה לחברהים בין חברה מחזיקה של נכס העברהבדבר מכירה או  IAS 28 -ול IFRS 10 - ל תיקונים .3
 שלה משותפת עסקה

  

אשר , ")התיקונים" -להלן ( IAS 28 -ול 10IFRS - תיקונים ל IASB - פרסם ה 2014בחודש ספטמבר 
בין החברה ) קבוצת נכסים או חברה בת, נכס(דנים בטיפול החשבונאי במכירה או העברה של נכסים 

  .ותפת שלההמחזיקה לבין חברה כלולה או עסקה מש
שאינה , כי כאשר החברה המחזיקה מאבדת שליטה בחברה בת או בקבוצת נכסים, התיקונים קובעים

כך שהרווח , יבוטל הרווח באופן חלקי, מהווה עסק בעסקה עם חברה כלולה או עסקה משותפת שלה
ות הנותרות כי במקרה בו הזכוי, התיקונים מוסיפים. שיוכר הוא הרווח בגין המכירה לחיצוניים בלבד

  .יוכר הרווח באופן מלא, IFRS 9 -בידי החברה המחזיקה מהוות נכס פיננסי כהגדרתו ב
שמהווה עסק בעסקה עם חברה כלולה או , אם מדובר באיבוד שליטה בחברה בת או בקבוצת נכסים

  .יוכר הרווח באופן מלא, עסקה משותפת שלה
  

אולם , IASB-ה המנדטורי טרם נקבע על ידי המועד התחיל. התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא
  .אימוץ מוקדם אפשרי

  

4. IFRS 16  - חכירות  
  

 - להלן (בדבר חכירות  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בחודש ינואר 
  ").התקן החדש"

כות אשר מעביר בתמורה לתשלום את ז, או חלק מחוזה, חכירה מוגדרת כחוזה, בהתאם לתקן החדש
  .השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת

  
  :התקן החדש השפעות עיקרלהלן 

פרט (התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי   - 

  IAS 17-באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים ) למקרים מסוימים
  .חכירות

החוכרים , כמו כן. שימוש- ומנגד יכירו בנכס זכות, בהתחייבות בגין תשלומי החכירהחוכרים יכירו   - 
  .יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד

אשר מבוססים על ביצוע או שימוש , שאינם תלויים במדד או בריבית, תשלומי חכירה משתנים  - 
צד המחכירים במועד יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מ, )לדוגמא אחוז מהפדיון(

  .היווצרותם
על החוכר להעריך מחדש את , במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד  - 

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

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

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

  
אימוץ . או לאחריו 2019, בינואר 1המתחילות ביום , נתיותהתקן החדש ייושם החל מהתקופות הש

  .בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם .מוקדם אפשרי
  

  :התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות

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

 .השוואה

יתרת . לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה, לפי גישה זו -גישת יישום למפרע חלקי   .ב
ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה תחושב תוך שימוש בריבית ההיוון הקיימת במועד 

לגבי כל , החברה יכולה להחליט, השימוש-לגבי יתרת נכס זכות. תקן החדש לראשונהיישום ה
 :ליישם את אחת משתי החלופות הבאות, חכירה בנפרד

 .עם התאמות מסוימות, הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה •

 .הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש •
, אם קיים, ם התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקיהפרש כלשהו הנוצר במועד יישו

  .ייזקף להון
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 ---------------------------------------  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

  )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .כז
  

       4  .16 IFRS - המשך( חכירות(  
  

  .החברה בוחנת את האפשרויות השונות ליישום התקן החדש למפרע, בשלב זה
  

, היות שהיקף חוזי השכירות של הקבוצה הינו משמעותי. החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן
יחד . הקבוצהכי ליישום התקן תהיה השפעה מהותית על היקף הנכסים וההתחייבויות של , החברה מעריכה

  .אין ביכולתה להעריך את ההשפעה הכמותית על הדוחות הכספיים, בשלב זה, עם זאת
  

  
  2017-2015פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית לשנים   .5

  
. 2015-2017 את התיקונים הבאים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור IASB - פרסם ה 2017בחודש דצמבר 

  :להלן עיקרי התיקונים
  

ם תקני
  רלוונטיים

  עיקרי התיקון

IFRS 3    כי כאשר שותף בפעילות משותפת משיג שליטה על הפעילות המשותפת  ,התיקון מבהיר

עליה למדוד את הזכויות , )IFRS 3 - כהגדרתו ב(והפעילות המשותפת מהווה עסק 
  .הקיימות בפעילות המשותפת בשווי הוגן

   

IFRS 11 לא  ,שמשיג לראשונה שליטה משותפת בפעילות ,תפתכי צד לפעילות משו ,התיקון מבהיר
  . ישערך את הזכויות הקודמות שהחזיק בפעילות המשותפת

   

IAS 12  כי על חברה להכיר בהשלכות המס הנובעות מתשלום דיבידנד במסגרת  ,התיקון מבהיר
לפי הסיווג בדוח הכספי של אותה עסקה או , רווח כולל אחר או בהון, רווח או הפסד

  .  אשר יצרו את הרווח הניתן לחלוקה ,ועאיר

   

IAS 23  כי אשראי אשר נלקח ישירות להקמתו של נכס כשיר יסווג לצורך היוון  ,התיקון מבהיר
וזאת כאשר הנכס , עלויות אשראי לנכסים כשירים אחרים כאשראי כללי של החברה

  .טרם נפרעוכן האשראי  ,הכשיר לשמו נלקח אותו אשראי מוכן לשימוש או למכירה
  

אימוץ מוקדם של כל אחד . 2019 ,בינואר 1התיקונים ייושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
  .תוך מתן גילוי מתאים ,מהתיקונים בנפרד אפשרי

  
6.  IFRIC 23 - ודאות הקשורה למסים על ההכנסה- טיפול באי  

  

 - להלן (אות הקשורה למסים על ההכנסה וד-טיפול באי - IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוני 

 IASהפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות בהתאם להוראות ). "הפרשנות"

הפרשנות מתייחסת . ודאות הקשורה למסים על ההכנסה- בהם קיימת אי ,מסים על ההכנסה במצבים 12
בחינת התייחסות של , מתייחסים למסים על הכנסהודאות ה- ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי

הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול - מדידת השלכות אי, רשויות המס
  .הודאות- בשינויים בעובדות ובנסיבות של אי

  
קדם אימוץ מו. 2019, בינואר 1הפרשנות תיושם החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

  : החברה תיישם את הפרשנות באחת משתי השיטות, במועד היישום לראשונה. אפשרי

ישום למפרע מלא ללא תיקון מספרי השוואה וזקיפת ההשפעה המצטברת למועד היישום לראשונה י  .א
 .ליתרת הפתיחה של יתרת הרווח

  .לרבות תיקון מספרי השוואה ,יישום למפרע מלא  .ב
  

  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות ויהצפ לפרשנות לא, החברה להערכת
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  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

  ומדד המחירים לצרכןהאירו , שערי החליפין של הדולר. כח
  

  
  יריםמדד המח  שער החליפין  שער החליפין

  לצרכן  היציג של האירו  היציג של הדולר  
  (*)בנקודות   ח"בש  ח"בש  

        ליום
  113.05  4.153  3.467  2017, בדצמבר 31
  112.60  4.044  3.845  2016, בדצמבר 31
        

  %  %  %  שיעור השינוי בשנה המסתיימת 
 0.40  2.70  )9.83(   2017, בדצמבר 31ביום 
 )0.20(  )4.78(  )1.46(   2016, בדצמבר 31ביום 
 )1.00(  )10.12(  0.33   2015, בדצמבר 31ביום 

  
  .100=  2008המדד לפי בסיס ממוצע (*) 

      

  

 
  מזומנים ושווי מזומנים - 3ביאור 

   ,בדצמבר 31ליום    

  7  1  0  2 6  1  0  2    
 ח"אלפי ש  :ההרכב

     מזומנים למשיכה מיידית
  2,919 1,770  במטבע ישראלי

    1,449   413  במטבע חוץ או בהצמדה אליו

  2,183 4,368  

  ==== ====  
  

  השקעות לזמן קצר  - 4ביאור 
  

המנוהלות על ידי צדדים , לקבוצות רכישה זכויות במקרקעין באמצעות הצטרפותבעבר רכשה ברימאג מערכות 
  :לברימאג מערכותשאינם צד קשור , שלשיים

ברמת השרון מאת  6547בגוש ) 130לשעבר ( 154עין הידועים כחלקה רכישת זכויות ביחס למקרק   .א
במטרה לשנות את יעוד המקרקעין לשם הקמת בניין מגורים על , שותפות לפיתוח רמת השרון הצעירה

 .המקרקעין
אינה כוללת  העלות הנאמדת(ח "אלפי ש 2,360 -העלות הכוללת של רכישת הזכויות נאמדת בכ

  ).'ד וכו"ט עו"שכ, הוצאות רישום, אגרות, ם כדוגמת תשלומי מסתשלומים לצדדים שלישיי

במסגרתו , בתל אביב "אינפיניטי סומייל H"בפרויקט  לברימאג מערכותרכישת זכויות ביחידה שיוחדה   .ב
  .מ"סומייל בע' ג'מאת קבוצת חג', ב2988/לפי התכנית תא 124יוקמו מגדל ובניין במגרש הידוע כמגרש 

בגין שירותי ייעוץ עבור ליווי  ח"אלפי ש 508ובתוספת ח "אלפי ש 984 -בכ העלות הכוללת נאמדת
, אגרות, אינה כוללת תשלומים לצדדים שלישיים כדוגמת תשלומי מס העלות הנאמדת(הפרויקט 

 ).'ד וכו"ט עו"שכ, הוצאות רישום
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

 לקוחות  - 5ביאור 
   

   ,בדצמבר 31ליום    

  7  1  0  2 6  1  0  2    
                  ח"אלפי ש             :ההרכב  .א

     
 119,416 109,482  )*(חובות פתוחים 

 2,020 1,681   הכנסות לקבל

 39,165 51,514  המחאות לגביה 

    4,598    135,5  לניכיוןשוברי אשראי שהועברו 

  167,812 165,199 

  =====  =====  

   
 19,322 19,759 מוצג לאחר ניכוי הפרשה לחובות מסופקים ) *(

  ==== ==== 

בבעלות בעל  ותשל חבר ותיתרת הלקוחות כוללת יתר
 ויתרות בעל שליטה שליטה

   
15,498 

  
34,980 

  ==== ==== 

לא כולל יתרות חוב של ( של חלק מהלקוחות המכסה חלק מיתרת הלקוחות ,לקבוצה ביטוח אשראילמועד הדיווח 
  .להלן) 2(' א 32לעניין סיכוני אשראי ראה ביאור  .)חברות קשורות

  
   .ימים 115 - כהינו ממוצע ימי אשראי לקוחות . חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית  .ב

  
  .צעות רישום הפרשה לחובות מסופקיםירידת ערך חובות לקוחות מטופלת באמ

  
  :להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים  .ג

          ,בדצמבר 31ליום                                                                                                                       

  7  1  0  2 6  1  0  2    

  ח"י שאלפ  

     
  19,216 19,322  בינואר 1יתרה ליום 

  594 437  הפרשה במשך השנה
     )488(        --  הכרה בחובות אבודים שנמחקו

  19,322 19,759  בדצמבר 31יתרה ליום 
   ====  ====   

  
  חייבים ויתרות חובה - 6ביאור 

   ,בדצמבר 31ליום   

 7  1  0  2 6  1  0  2  

 ח"אלפי ש  :ההרכב

    
 2,077 3,065 מקדמות לספקים 

 7,482 10,543 (*) הכנסות לקבל

 596 139 (*) עובדים

 --  59 מוסדות האוצר

 1,425 1,767  הוצאות מראש

   2,471   981,1  (*) אחרים

 17,554 14,051 

 ==== ==== 

  
  2,353                 1,625                                           כולל בעלי עניין וצדדים קשורים                          (*) 

                                                                                                                                   ====         ====  
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 --------------------------------------- 

  
  

   מלאי - 7ביאור 
      ,בדצמבר 31ליום           

 7  1  0  2 6  1  0  2    
  ח"אלפי ש :ההרכב

    
  119,534 113,647 מוצרים למכירה 

  7,763 7,779  מלאי עבודות בביצוע
     7,396    943,6 חומרים וחלקי חילוף 

 128,369 134,693  

 ===== =====  
  
  

  .להלן' ד 19לשעבוד המלאי ראה ביאור באשר 
  

ח "אלפי ש 8,894הדיווח הסתכמה בסך של  מועדעד ל הכנסותשנזקפה לעלות ה נטו, סך הכל ירידת ערך מלאי
  .לעיל' ג 1ראה גם ביאור  ).ח"אלפי ש 9,869: 2016(

 
  השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך - 8ביאור 

  
   ,בדצמבר 31ם ליו 

 7  1  0  2 6  1  0  2    
  ח"אלפי ש :ההרכב

    
  1,320 1,240 הוצאות מראש לזמן ארוך

   1,813  1,634  הכנסות לקבל לזמן ארוך מצד קשור
    5,136     136 המחאות לגביה לזמן ארוך

 3,010 8,269  

 ==== ====  
  

  וגבלתהשקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מ - 9ביאור 
  

 ,בדצמבר 31ליום   

 7  1  0  2 6  1  0  2  

 ח"אלפי ש :ההרכב
 18,247 18,029 עלות רכישת מניות

 28,058 27,462 נטו, חלק החברה ברווחים
 4,966 4,473 קרנות הון 

  1,954  1,954  הלוואה
 )2,400( )3,450(  דיבידנד שהתקבל

 48,468 50,825 

 ====  ====  
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 ---------------------------------------  
  

  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 9ביאור 
  

  :פרטים נוספים
  

  חברות מאוחדות
  

  100% - בכיום המחזיקה  ,")מולטי סרוויס" - להלן (מ "לבית בע ממולטי סרוויס 100% - ב החברה מחזיקה  .א
 ).חברה המעניקה שירותי אחריות ותיקונים למכשירי חשמל ביתיים ומוצרי אלקטרוניקה(בברימאג שירות 

של ברימאג  מן ההון המונפק והנפרע 10%חתמה מולטי סרוויס על הסכם לרכישת  2015, בנובמבר 18ביום 
מהון המניות המונפק  100%והחל מיום זה מחזיקות מולטי סרוויס במישרין והחברה בעקיפין , שירות

 .ח"אלפי ש 200מולטי סרוויס לבית למוכר  שילמה ,בתמורה לרכישת המניות. והנפרע של ברימאג שירות

קרן בגין "בבעבר מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה נרשמה מולטי סרוויס ל על ידי "רכישת המניות הנ
 .ח בחובה"יליון שמ 1.5 - בסך של כ" עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 - להלן (מ "התקשרה ברימאג שירות בהסכם עם צקלון שירותי קירור ומיזוג בע 2010, בספטמבר 22ביום 
בפעילות , באמצעות חברה משותפת שתירשם על ידם, במטרה לעסוק במשותף, ובעלי מניותיה") צקלון"

הפעלת מערכות כאמור ומתן , אינטגרציה של מערכות מיזוג אוויר ומערכות נלוות: שבה עוסקת צקלון
או /וכן בפעילויות של ביצוע פרויקטים של התקנה ו") פעילות צקלון" -להלן (שירותי תחזוקה ותיקונים להן 

הוקמה החברה  2010, באוקטובר 20ביום "). עסקת צקלון" -להלן (מתן שירותי תחזוקה בתחומים נוספים 
 60%במניות המהוות  החזיקהברימאג שירות "). צקלון ברימאג" -להלן (מ "ברימאג צקלון בע, המשותפת

מהונה המונפק והנפרע של  40%במניות המהוות  החזיקהוצקלון , מהונה המונפק והנפרע של ברימאג צקלון
  .ברימאג צקלון

  
במועד השלמת העסקה העבירה צקלון את פעילות צקלון . הושלמה עסקת צקלון  2010, בדצמבר 30ביום 

אשר שולם במספר תשלומים עוקבים , ח"מיליון ש 1.5בתמורה לתשלום בסך כולל של  לברימאג צקלון
  .סכום התמורה הועמד על ידי ברימאג שירות כהלוואה לברימאג צקלון"). סכום התמורה" - להלן (
  

או /או העברת ו/בלתי קשור למכירת ו' ברימאג צקלון עם צד גלהלן בדבר התקשרות ) 10(' ב 19ראה ביאור 
  .של ברימאג צקלון את פעילותהמח

  

  .נחתם הסכם פשרה בין ברימאג שירות לבין צקלון ובעלי מניותיה 2017, באוגוסט 8ביום 
הועברו בתמורה לערכן ) 40%(כל מניות צקלון בחברת ברימאג צקלון , בהתאם להוראות הסכם הפשרה

על ידי ברימאג  100%של  כך שלאחר ההעברה ברימאג צקלון מוחזקת בשיעור, הנקוב לברימאג שירות
   .שירות

  
קרן בגין עסקאות עם "נרשמה ב שאינן מקנות שליטהמבעלי זכויות  לברימאג שירותל "העברת המניות הנ

  .ח בחובה"אלפי ש 6,784 -בסך של כ" שאינן מקנות שליטהבעלי זכויות 
  

תשלומים שווים סך חברת צקלון לברימאג שירות בשני שילמה , בהתאם להוראות הסכם הפשרה, כמו כן
כפיצוי סופי ומוחלט בגין טענות ברימאג שירות לנזקים , 2017, בנובמבר 8ח עד ליום "אלפי ש 130כולל של 

, כל אחד מהצדדים להסכם הפשרה וויתר באופן בלתי חוזר, עם ביצוע האמור לעיל. ו להוהפסדים שנגרמ
  .או דרישה מכל מין וסוג שהוא/זכות ואו /או תביעה ו/סופי ומוחלט כלפי הצד האחר על כל טענה ו

ברימאג "אישר דירקטוריון ברימאג שירות לשנות את שם חברת ברימאג ציקלון ל 2017, בספטמבר 24ביום 
  .אביזרים נלווים ולשווק  להפעיל בה מערך שירותלהמשיך ווכן  ")ברימאג עילית" - להלן ( "מ"בעעילית 

  

 בחודש פעילותהאת  והחלה בישראל פרטית כחברה מערכות ברימאג התאגדה 2008 ,בנובמבר 12 ביום  .ב
 . 100%של  בשיעור החברה ידי על מוחזקת מערכות ברימאג .2009 אפריל

  
 נכסיה והתחייבויותיה שכל באופן, מערכות ברימאג לתוך תאורה ברימאג התמזגה 2013, בדצמבר 31ביום 

 .להלן' ק ג"לעיל וס' ב 1ראה ביאור . פירוק ללא חוסלה תאורה וברימאג ,מערכות לברימאג הועברו
  

מערכות מסחריות שונות  והפצה שלמכירה , פיקוח, ייעוץ, שיווק, ביבואבעיקר  עוסקתת מערכו ברימאג
  . ומתן שירות למערכות אלו) מערכות מיזוג אוויר מסחריות, בעיקר(
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 9ביאור 
  

  )המשך( :פרטים נוספים
  

  )המשך(  :חברות מאוחדות
  

מהונה  65%במניות המהוות החזיקה כאשר החברה , תאורההוקמה ברימאג  2011, בפברואר 16ביום   .ג
זאת במטרה , מהונה המונפק והנפרע 35% הוותבמניות המהחזיקה לב אופיר חברת ו, המונפק והנפרע

  .בפעילות של יבוא לישראל של אביזרי חשמל ותאורה לעסוק

בלב אופיר ומינוי נאמן  הקפאת הליכיםל אישר בית המשפט את בקשתה של לב אופיר 2012, במאי 17ביום 
, ברימאג תאורההיתה ללב אופיר יתרת חוב ל, נכון למועד הבקשה לעיל. ללב אופיר בתקופת ההקפאה

ניתנה ערבות אישית של בעלי מניות של לב אופיר  ברימאג תאורהל. ח"מיליון ש 1.6 -ל כשהסתכמה לסך ש
אישר בית המשפט  2012, באוקטובר 15 יוםב. ח"מיליון ש 3עד לסך כולל של , בגין חובות לב אופיר כלפיה

הבקשה " -להלן (את בקשת נאמני לב אופיר למתן הוראות לאישור מכר של הפעילות והנכסים של לב אופיר 
 .")לאישור המכר

מניות  לרכישת כללה  תהשהי ,ראשונההמימשה החברה את זכות ההצעה  ,בעקבות הבקשה לאישור המכר
 ,2013, בינואר 6ששולמו ביום  ,ח"אלפי ש 100בתמורה לתשלום במזומן של  תאורהלב אופיר בברימאג 

  .100% בשיעור של בברימאג תאורה מחזיקה החברהוהחל מיום זה 
  

קרן בגין עסקאות "בבעבר ל על ידי החברה מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה נרשמה "רכישת המניות הנ
  .ח בחובה"מיליון ש 3.1 - בסך של כ" עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  
עם בעלי המניות של לב אופיר  אשר קיבל תוקף של פסק דין נחתם הסדר גישור 2015, בדצמבר 23ביום 

נכון למועד . ח בארבעה תשלומים"אלפי ש 850של  תקבל מהנתבעים סך החברהלפיו  ,")הנתבעים" - להלן (
אלפי  250והתשלום האחרון בסך של , ח"אלפי ש 600שולמו לחברה שלושה תשלומים בסך כולל של , הדוח

  .2018, בדצמבר 31 יוםעתיד להיות משולם ב ח"ש
  

  .מסופקיםהפרשה לחובות בנכללה לקבוצה  של לב אופיריתרת החוב , נכון למועד הדיווח 

 מידע פיננסי על זכויות שאינן מקנות שליטה  .ד
  

היו בה זכויות  2017, ביוני 30אשר עד ליום , להלן מידע פיננסי מתומצת על החברה הבת ברימאג עילית
ינן הזכויות בהון המניות ובזכויות ההצבעה של הזכויות שא שיעור. שליטה שהן מהותיות שאינן מקנות

  . 40%היה  2017, ביוני 30עד ליום  מקנות שליטה
  

  
  ):%100(חברת ברימאג עילית של מידע פיננסי מתומצת על המצב הכספי ועל הרווח הכולל 

  
              ,בדצמבר 31ליום                 

 7  1  0  2 6  1  0  2 

                       ח"אלפי ש                  

                        

 1,481 1,447 נכסים שוטפים

 153 122 נכסים לא שוטפים

  התחייבויות שוטפות

 התחייבויות לא שוטפות

)1,366(  

)17,121(  

)1,056(  

)17,121(  

 )16,543( )16,918( כ גרעון בהון"סה

      =====      ===== 

  --  ערך בספרים של הזכויות שאינן מקנות שליטה    

=====  

)6,769(  

=====  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  
  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 9ביאור 

  
  )המשך( מידע פיננסי על זכויות שאינן מקנות שליטה. ד

    

  ):%100( ברימאג עיליתחברת של  מידע מתומצת על תזרימי המזומנים
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 לשנה שהסתיימה                  

                              ,בדצמבר 31ביום                             

 7  1  0  2 6  1  0  2 5  1  0  2 

                           ח"אלפי ש                                   

 4,377 --  863 הכנסות

  נקי לשנההפסד 

  סך הכל הפסד כולל 

  

 ות שליטההפסד כולל שמוקצה לזכויות שאינן מקנ

)375(  

)375(  

====  

)145(  

====  

  

  

)1,460(  

)1,460(  

====  

)584(  

====  

  

  

)7,644(  

)7,644(  

====  

)3,058(  

====  

  

  

 לשנה שהסתיימה                  

                              ,בדצמבר 31ביום                             

 7  1  0  2 6  1  0  2 5  1  0  2 

                           ח"אלפי ש                                   

) ששימשו לפעילות(תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות 
 )4,748( 220 266 השקעה

  תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה

) ששימשו לפעילות(פעילות תזרימי מזומנים שנבעו מ
  מימון

  במזומנים ושווי מזומנים) קיטון(גידול 

 

 --  

  

--         

266  

====  

 --  

  

)151(    

69  

====  

)45(  

  

4,688   

)105(  

====  



   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 

40 
 

  
  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  
  )המשך( עות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלתהשק - 9ביאור 
  

   חברות ושותפות כלולות
  

ישפאר שהינה בעלת הזכות ליבוא  אתמ "הקימה החברה על פי הסכם עם ישפאר הום טק בע 2006בשנת   .ה

ושלחברה יש בה החזקה , Lenco-ו Sonyוהפצה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים תחת שמות המותג 
  .50%של 

  
) 'א3(' ב 19ראה גם ביאור (ח בעלות רכישת המניות של ישפאר "ליון שימ 17.8- שקיעה סך של כהחברה ה

  . )להלן
  

לאחר . מ"לידי אשל אביב בעאת כל מניותיה בישפאר מ "ישפאר הום טק בעמכרה  2008, בפברואר 26ביום 
  .מ והחברה מחזיקות בישפאר בשליטה משותפת"אשל אביב בע, העברת הבעלות

  
 ח "אלפי ש 1,200 -של ככולל  בסךדיבידנד לבעלי המניות שלה  חילקה ישפאר 2013-2016ת מהשנים בכל אח

  ). בכל שנה ח"אלפי ש 600 -חלק החברה כ(
  

 -חלק החברה כ(ח "אלפי ש 2,100 - בסך כולל של כדיבידנד חילקה ישפאר לבעלי המניות שלה  2017בשנת 
  ).ח"אלפי ש 1,050

  
  .להלן) 1( 35ראה ביאור  2018בידנד בחודש ינואר חלוקת דילפרטים אודות 

 
  : 2017, בדצמבר 31ליום  בישפארפירוט ההשקעה 

  
 ח"אלפי ש    

  17,780 עלות רכישת המניות
  17,008 חלק החברה ברווחי החברה המוחזקת

  )450,3(       דיבידנד שהתקבל
  31,338  
  ====  
  

 2017, בדצמבר 31 יוםפאר נכון לבחינת ירידת ערך המוניטין בחברה הכלולה יש

 
. המהווה יחידה מניבת מזומנים, הוקצה המוניטין לפעילות ישפאר, לצורך בחינת ירידת ערך של המוניטין

  ).100%(ח "אלפי ש 27,156 עומדת על 2017, בדצמבר 31ל ליום "יתרת המוניטין הנ

המחושב לפי אומדן תזרימי , שימושההשבה של היחידה מניבת המזומנים נקבע על בסיס שווי ה-הסכום בר
אשר נקבע בהתאם לתחזית לחמש השנים , הצפויים מיחידה מניבת מזומנים זו, המזומנים העתידיים

  . שאושר על ידי הגורם הרלוונטי בהנהלת ישפאר, הקרובות

  .12.34%לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו  הריביתשיעור 

  .כי אין ירידת ערך של המוניטין בישפאר, אבהתאם לבחינה כאמור לעיל נמצ

חושבו על בסיס  2018שנת נתוני : נבנו באופן הבא, שהובאו בחשבון לצורך שנות התחזית, נתוני המכירות
 -תחום הבירידה למעט , הכוללות גידול במכירות בכל תחומי הפעילות של ישפאר ,תחזיות ישפאר

PLAYSTATION.   

  . 3%הכנסות ישפאר בשאר שנות התחזית יעמוד על כי שיעור הצמיחה של , הונח

  .2.5%ואילך יעמוד על  2022כי שיעור הצמיחה לטווח ארוך החל משנת , הונח
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )ךהמש( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 9ביאור 
  

  )המשך( חברות ושותפות כלולות
  
  )המשך. (ה
  

  הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש
  

  :החישוב של שווי השימוש נתון לשינויים בהנחות הבאות

 .רווח גולמי  .א

 .ריביתשיעור   .ב

 .שיעור הצמיחה  .ג
  

  . הרווח הגולמי מחושב על בסיס שיעור הרווח הגולמי הצפוי בשנים הקרובות - רווח גולמי
  

  . שיעור הניכיון משקף את הנחות הנהלת ישפאר לגבי הסיכון הספציפי של היחידה -  הריביתיעור ש
  

 שיעור הצמיחה משקף את הנחות הנהלת ישפאר לגבי גידול בנתח השוק של ישפאר - שיעור הצמיחה
החל שיעור הצמיחה לטווח ארוך . הבאמצעות השקת מוצרים חדשים במותג הפרטי ובתחום מסכי הטלוויזי

ה הריאלית של התוצר במשק נקבע בהתייחס להערכות קרן המטבע העולמית בנוגע לצמיח 2022משנת 
  .הישראלי

  
  ניתוחי רגישות לשינויים בהנחות

  
ישנה סבירות לשינויים , ששימשו לקביעת שווי השימוש ביחידה מניבת מזומנים זו, בהתייחס להנחות

אשר עשויים לגרום ליתרה בדוחות הכספיים של היחידה , ששימשו לחישוב שווי השימוש, בהנחות המפתח
 היחידהההשבה של - בר הסכום 2017, בדצמבר 31 ליום נכון .ההשבה-בר וםלעלות באופן מהותי על הסכ

  ).100%(ח "ש מיליון 5 -בסך של כשל ישפאר עלה על היתרה בדוחות הכספיים 
  

  :להלן מתוארותההשבה -בר הסכום על המפתחההשפעות של הנחות 
  

כי לשינויים הטכנולוגיים המהירים שמתרחשים בענף , הנהלת ישפאר מודעת לעובדה - שיעור צמיחה .1
, בטווח הארוך 1.5% - שיעור צמיחה של כ. ולרמת התחרות הגבוהה השפעה מהותית על שיעור הצמיחה

ש של ישנה את חישוב שווי השימו, כאמור לעיל, הצמיחה לטווח ארוך שנאמד זאת במקום שיעור
 2%שיעור צמיחה של , כמו כן .בדוחות הכספיים של ישפאר אך עדיין יהיה רחוק מהיתרה, היחידה

ישנה את חישוב שווי , כאמור לעיל, זאת במקום שיעור בצמיחה לטווח הקצר שנאמד, בטווח הקצר
 .לא יגרום לירידת ערךאך עדיין , השימוש של היחידה

  

כי לשינויים בשיעורי הריבית השפעה מהותית על שיעור , לעובדההנהלת ישפאר מודעת  - הריביתשיעור  .2
בטווח הקצר ובטווח  שנאמד ריביתבמקום שיעור , לפני מס 10%של  ריבית לפני מסשיעור . הניכיון
כך שיהיה נמוך מיתרתה בדוחות , ישנה את חישוב שווי השימוש של היחידה, כאמור לעיל, הארוך

 .הכספיים של ישפאר
  

כי לשינויים במחירי המוצרים המיובאים ומחירי , הנהלת ישפאר מודעת לעובדה -  ח גולמישיעור רוו .3
 21.5%שיעור רווח גולמי ממוצע לאורך השנים של . מתחרים השפעה מהותית על שיעור הרווח הגולמי

 .יתרתה בדוחות הכספיים של ישפארנמוך מכך שיהיה , ישנה את חישוב שווי השימוש של היחידה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 9ביאור 
  

  )המשך( חברות ושותפות כלולות
  
  )המשך.  (ה

  
  :)%100( חברת ישפארלהלן תמצית הנתונים הכספיים של 

  
              ,בדצמבר 31 ליום                

 7  1  0  2 6  1  0  2 

                       ח"אלפי ש                  
                         

 102,267 112,305 נכסים שוטפים

 30,829 30,091 נכסים לא שוטפים

  התחייבויות שוטפות

 התחייבויות לא שוטפות

)77,436(  

)844,2(  

)68,438(  

)82,59(  

 62,060 62,116 כ הון"סה

   

      %50      %50 שיעור החזקה בחברה הכלולה    

  

 הפרש מקורי מיוחס לשמות מסחריים    

31,058  

280       

31,030  

280       

 31,310 31,338 יתרת חשבון השקעה בחברה הכלולה

 ==== ==== 

  
 

אשר הינה  מזכויות המטבח הדיגיטלי 50%ח ברכישת "אלפי ש 467השקיעה החברה סך של  2006בשנת   .ו
במהלך שנת  .Wolf-ו Zero-Subוקרתיים תחת שמות המותג בעלת הזכויות לייבוא ושיווק של מוצרי חשמל י

. 100%המוחזקת על ידי המטבח הדיגיטלי בשיעור של , .W.S. PRODUCTS S.Aהוקמה ביוון חברת  2008
 .להלן )2(' ב 19ראה גם ביאור 

  

 - לן לה() רל בלו אלקטרוניקס'בעבר גנ(, מ"בעבולטהאופ השקעות החברה למסרה  2017, באוקטובר 25ביום 
ידי השותף לרכוש את כל - הודעת קיבול להצעה שנמסרה לה על, ה במטבח הדיגיטליתשותפ ,")השותף"

וכל מניותיה בשותף הכללי  ,במטבח הדיגיטלימן הזכויות  49.99%המהוות  מטבח הדיגיטליזכויות החברה ב
מן ההון המונפק  50%המהוות  ")השותף הכללי" - להלן ( מ"המטבח הדיגיטלי בע, המטבח הדיגיטלישל 

 .ח"ש מיליון 8בתמורה לתשלום במזומן של , והנפרע של השותף הכללי
  

וכל מניות החברה  הושלמה העסקה למכירת כל זכויות החברה במטבח הדיגיטלי 2017, בדצמבר 19ביום 
  .ח כנגד הזכויות והמניות המועברות"שמיליון  8שולם לחברה סך של , בהתאם. בשותף הכללי

  .ח"מיליון ש 1.9 - רשמה החברה רווח הון בסך של כ, כאמור לעיל, הבגין העסק
  

  
  

  

  

 לשנה שהסתיימה                  

                              ,בדצמבר 31ביום                             

 7  1  0  2 6  1  0  2 5  1  0  2 

                           ח"אלפי ש                                   

 175,279 177,911 172,354 הכנסות

  רווח נקי לשנה

  סך הכל רווח כולל 

  שיעור החזקה בחברה הכלולה

  החברה ברווח כולל של החברה הכלולה חלק

 

1,955  

2,157  

%50     

1,078  

====  

3,361  

3,353  

%50     

1,676  

====  

1,083  

1,076  

%50     

538  

====  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 9ביאור 
  

  )המשך( חברות ושותפות כלולות
  
  )המשך.  (ו
  

  
  ):%100( המטבח הדיגיטליהנתונים הכספיים של להלן תמצית 

  
              ,בדצמבר 31ליום                 

 7  1  0  2 6  1  0  2 

                                  ח"אלפי ש                  

 20,513   נכסים שוטפים

 1,998  נכסים לא שוטפים

  התחייבויות שוטפות

 טפותהתחייבויות לא שו
 )13,586(  

)134(      

 8,791  כ הון"סה
 

      %50      %0 שיעור החזקה בחברה הכלולה    

   --  4,395  

       464        --  הפרש מקורי מיוחס למוניטין

 4,859 --  יתרת חשבון השקעה בחברה הכלולה

  
  
  
 

==== ==== 

  
 

 
  

 לשנה שהסתיימה                  

                              ,בדצמבר 31ביום                             

 7  1  0  2 6  1  0  2 5  1  0  2 

                           ח"אלפי ש                                   

 17,857 22,798 23,650   הכנסות

  רווח נקי לשנה

  סך הכל רווח כולל 

    הכלולה שותפותשיעור החזקה ב

                   שותפותכולל של ה(ק החברה ברווח חל
  הכלולה

 

2,688  

2,726  

%50      

  

1,363  

====  

2,669  

2,637  

%50      

  

1,319  

====  

1,421  

1,096  

%50      

  

548  

====  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ---------------------------------------  
  )המשך( ברות מוחזקות ובשותפות מוגבלתהשקעות בח - 9ביאור 

  
  )המשך( חברות ושותפות כלולות

 

חברה המאוגדת על פי , Elitחתמה החברה על הסכם למתן שירותים עם חברת  2012, באוקטובר 16ביום   .ז
הינה בעלים של הפצה והפעלה של חנויות קמעונאיות ו, שיווק, עוסקת בייבוא Elit. דיני מדינת גיאורגיה

 .שמל ואלקטרוניקה ביתיים בגאורגיהות לשיווק מוצרי חרשת חנוי
  

 - להלן (כמוסכם בין הצדדים , שירותי ניהול אסטרטגי Elit -מספקת החברה ל, בהתאם להסכם
  .Elitוהיא זכאית למנות חבר אחד לדירקטוריון , ")השירותים"
  

ככל  ,מ"ב בתוספת מע"ארה אלפי דולר 15זכאית החברה לדמי ניהול חודשיים בסך של , בתמורה לשירותים
 וכן פיו עלמנת להמריץ את החברה להתקשר בהסכם ולשאת בכל התחייבויותיה  ועל, בנוסף. שיחול

מהון המניות  38%המהוות , לחברה מניות רגילות Elitהקצתה  ,זמן לאורך השירותים מתן את להבטיח
  . ב"דולר ארה 1בתמורה לתשלום סך של , על בסיס דילול מלא, המונפק והנפרע שלה

  
  .Elitמן ההון המונפק של  13%המהוות  ,החברה מחזיקה עבור צד שלישי לא קשור מניות, כן-כמו

  
  . וניתן לסיום בהסכמה הדדית של הצדדים, ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת

  
אלפי  1,251השווי ההוגן של ההטבה הגלומה בהלוואה היה . הלוואה במזומן Elit -לבעבר החברה העניקה 

  .ח"אלפי ש 248 -וכן היו עלויות עסקה והוצאות משפטיות בסך של כ, ח"ש
  

 - להלן ( .DAO Investments Ltdבין החברה לבין , 2012, באוקטובר 16שתוקפו מיום , בהתאם להסכם
"DAO(" , מכירהDAO שתקבל  ,מכל תשלום 38% - לחברה זכות לכי , בכךDAO מ-Elit   בגין הזכויות

הזכויות " -להלן ( 2012 בשנת") הבנקים" - להלן (מבנקים מסוימים  DAOאותן רכשה   Elitפי הכספיות כל
וזאת , עדיין חייבת לבנקים בגין רכישת הזכויות הכספיות DAOאשר , לאחר ניכוי הסכומים, ")הכספיות

רחבה כחלק מתכנית משותפת , ם רכישת הזכויות הכספיותלש DAO - החברה ל שהעמידה ,לאור ההלוואות
  . Elitיותר לרכישת

  
לידי החברה מיד עם ) ל"לאחר ניכוי כנ(כלפי החברה להעביר כל סכום כאמור  DAOבהסכם מתחייבת 

מוסיפה ומתחייבת בהסכם לא לעשות שום דיספוזיציה בזכויות הכספיות ללא  DAO. קבלתו מהחייבת
  .קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת החברה

  

  :2017 ,בדצמבר 31ליום Elit  -ב פירוט ההשקעה .1
  

 ח"אלפי ש       

  249 מהזכויות 38%עלות רכישת 
  10,454 חלק החברה ברווחי החברה הכלולה בניכוי רווח שטרם מומש

  1,954  יתרת הלוואות
    4,473  קרנות הון

  17,130  
  ====  

  ):litE )%100נתונים מתוך הדוח על המצב הכספי של  .2

  

  
  

           ,בדצמבר 31ליום         

 7  1  0  2 6  1  0  2 

              ח"אלפי ש              

   57,435   67,206 נכסים שוטפים

 8,379 7,562 נכסים לא שוטפים

  )79,209(  )67,005(  התחייבויות שוטפות

    )9,128(   )352,15( התחייבויות לא שוטפות

 )22,523( )7,589( כ גרעון בהון"סה

  =====  ===== 

  14,656  17,130 הכלולה בחברה השקעה חשבון רתית
 =====  =====  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ---------------------------------------  
  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 9ביאור 

  
  )המשך( חברות ושותפות כלולות

  
  )המשך. (ז
  

  

 
   , בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום                                                                                         

7  1  0  2                   6 1 0 2           5 1 0 2       
                        ח"אלפי ש                              

 244,093  256,811    263,956  הכנסות

  =====    =====  ===== 
  9,798                 13,979 נקי לשנהרווח 

         =====   ===== 
3,047  

===== 
 1,226 3,723                 5,312   חלק החברה ברווח נקי של החברה הכלולה

    )416( )2,462(              )892,1(   התאמות

   3,420                 1,261 810 

              ===== ====  ==== 

 4,092 289                 2,474   חלק החברה ברווח כולל של החברה הכלולה
    ====               ====  ==== 

  
  ).ח"ש(החברה וחות שאינו המטבע שבו הוצגו ד ,) Georgian Lariׂ(מוצגים במטבע  Elitדוחות  .4

   

  eorgian LariG המטבעשערי החליפין של להלן       
      שער החליפין  
      היציג   
      ח"בש  

        ליום
      1.33  2017, בדצמבר 31
      1.45  2016, בדצמבר 31

    
%  

    

  שיעור השינוי בשנה שהסתיימה ביום
  2017, בדצמבר 31
  2016, בדצמבר 31
  2015, בדצמבר 31

  
)8.68(  
)11.04(  
)22.01(  

    

  

  Elitממניות  %38הקצאת עלות רכישת    .5
  

על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי בסוף שנת  שנקבעה בחוות דעת ,להלן הקצאת תמורת הרכישה
2013:  

   :ההרכב

 ח"אלפי ש 

  )25,303( הון עצמי נרכש
  22,503 שיערוך הלוואות

  )3,375( עתודה למס

   Hyundai  1,177 - הסכם בלעדיות 
  )177( עתודה למס

  Bosch 275 - הסכם בלעדיות 
  עתודה למס

 Gorenje - הסכם בלעדיות 

)41(  
80 

 

  )12( עתודה למס
  1,075 מותג

   )161(  עתודה למס
  5,459מוניטין                                               

1,500  
                                                                        ====  

 )litE  )%100רווח הכולל של הדוח על הנתונים מתוך  .3
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 9ביאור 
  

  )המשך( חברות ושותפות כלולות
  
  )המשך. (ז

  
   בחינת ירידת ערך.  6
  

, בדצמבר 31נכון ליום   Elitחברת ב הערך בספרים של ההשקעהרידת ערך של החברה ביצעה בחינת י
  .באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי 2017

  

  .Elitחברת הערך בספרים של ההשקעה בכי אין ירידת ערך של , נמצא, בהתאם לבחינה כאמור לעיל
  

  ):שווי השימוש(ההשבה אשר נלקחו בחשבון במסגרת אמידת הסכום בר  ,עבודה עיקריותהנחות 
  

  אופן הבחינה 
  

המוניטין בוצעה על ידי השוואת ערכה בספרים של היחידה מניבת מזומנים כולל בחינת ירידת ערך 
סכום בר ההשבה . לסכום בר ההשבה שלה") יחידהה" - להלן (מזומנים כולל מוניטין  תהיחידה מניב

וי ההוגן של היחידה מניבת המזומנים בצורה לא ניתן לקבוע את השושמאחר  ,נקבע לפי שווי השימוש
אזי היחידה והמוניטין , אם סכום בר ההשבה של היחידה עולה על הערך בספרים של היחידה. מהימנה

אם הערך בספרים של היחידה עולה על הסכום בר ההשבה של . שהוקצו ייחשבו כבלתי פגומים בערכם
 .הישות תכיר בהפסד מירידת ערך, היחידה

  
  ריבית הההיוון ושיעור 

  

 .הנדרש על ידי בעלי המניות, שהינו שיעור תשואה משוקלל, WACC -שיעור ההיוון מחושב לפי מודל ה
 חושב מהו שיעור, לאחר מכן. 20.25% -שיעור של כבשיעור ההיוון של היחידה מניבת המזומנים נקבע 

  .22.47% - שיעור של כבהוא ו ,הדרוש בכדי להגיע לשווי השימוש שנתקבל ,הניכיון לפני מס
  

  הון חוזר
  

  .ביחס להכנסות 3.6% - יסתכם לשיעור של כ  Elitכי ההון החוזר של   ,הונח
  

  שיעור גידול פרמננטי
  

  .2%בשנה המייצגת הונח שיעור צמיחה פרמננטי של 
  

  הכנסות
    

  .בשנות התחזית 2%צמיחה שמרנית של  ההונח, לצורך בחינת ירידת הערך
  

  רווח גולמי
  

  .23.6%יעמוד על בשנות התחזית  הרווח הגולמיכי שיעור  ,הונח Elitלתחזית  אםבהת
  

  שיווק והנהלה וכלליות ,הוצאות מכירה
  

על שיעור של  2018בשנת והנהלה וכלליות יעמדו שיווק  ,כי הוצאות מכירה ,הונח Elitבהתאם לתקציב 
  . לגודל תוצאה מיתרוןכ 19.3% -ויצטמצם בהדרגה לכ ,מהמכירות 21.2% -כ
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  
  )המשך(השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת  - 9ביאור 

  
  :מידע נוסף בגין חברות מוחזקות ושותפות מוגבלת.   ח

                  
                                                      ,בדצמבר 31ליום                                                             

  7  1  0  2 6  1  0  2 
                                                                                                                                 
  
  
  
  
  

  :שם החברה

מניות 
המקנות 

זכויות 
  הצבעה

מניות 
המקנות 
זכויות 
  לרווחים

מדינת 
  התאגדות

  
  

מניות 
המקנות 
זכויות 
  הצבעה

מניות 
המקנות 
זכויות 
  לרווחים

מדינת 
  התאגדות

  
  

                  
              חברות מאוחדות

                
    ישראל  100%  100%    ישראל  100%  100%  מ"וויס לבית בעמולטי סר

                  
    ישראל  100%  100%    ישראל  100%  100%  )1(מ "ברימאג שירות בע

                  
    ישראל  100%  100%    ישראל  100%  100% מ "ברימאג מערכות בע

                 

    ישראל  100%  100%    ישראל  100%  100% מ"בע ומאגרי מידע ברימאג תקשורת
                  
    ישראל  100%  100%    ישראל  100%  100%)                   2(מ "ברימאג השקעות באנרגיה בע. ש.ב
  

  ישראל  50%  50%    ישראל  --   --   )3(מ "גבעת עוז ברימאג השקעות באנרגיה בע
  

                  
    ישראל  100%  100%    ישראל  100%  100%  )4( מ"כרמל תקשורת מתקדמת בע. א
                  

    ישראל  60%  60%    ישראל  100%  100%  )5(מ "בע עיליתברימאג 
  

    ישראל  100%  100%    ישראל  100%  100% מ"ברימאג משאבי טבע בע
   

    ישראל  100%  100%    ישראל  100%  100% מ"ברימאג אנרגיה סולארית בע
                  

                  חברות ושותפות כלולות
                  

    ישראל  50%  50%    ישראל  50%  50%  מ"ישפאר מוצרי צריכה בע
                  

    ישראל  50%  50%      --   --   )6) (שותפות מוגבלת(המטבח הדיגיטלי 
                  

W.S. PRODUCTS S.A. )6) (7(   --   --      50%  50%  יוון    

                  
JSC Elit Electronics 

    גיאורגיה  38%  38%    גיאורגיה  38%  38%
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  )המשך(כספיים המאוחדים ביאורים לדוחות ה

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

  )המשך(השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת  - 9ביאור 
  
  )המשך: (מידע נוסף בגין חברות מוחזקות ושותפות מוגבלת.   ח
  

מן ההון המונפק  10%רכישת בדבר לעיל  'א 9ביאור גם ראה  .מ"מוחזקת על ידי מולטי סרוויס לבית בע  )1(
מן ההון המונפק  40%וכן בדבר רכישת  ,2015, בנובמבר 18מ ביום "של ברימאג שירות בע והנפרע

  .עיליתוהנפרע של ברימאג 

  .מ"מוחזקת על ידי ברימאג אנרגיה סולארית בע  )2(

  .ןחוסלה מרצו 2017במהלך חודש ספטמבר  .מ"ברימאג השקעות באנרגיה בע. ש.על ידי ב הוחזקה  )3(

  .מ"בע ומאגרי מידע מוחזקת על ידי ברימאג תקשורת  )4(

לעיל בדבר ' א 9ראה גם ביאור  .מ"בע מוחזקת על ידי ברימאג שירות. מ"ברימאג צקלון בע: לשעבר  )5(
  .2017בחודש אוגוסט  מ"עילית בעמן ההון המונפק והנפרע של ברימאג  40%רכישת 

  .לעיל' ו 9אה ביאור זכויות בשותפות המטבח רהלעניין מכירת   )6(

  .מוחזקת על ידי המטבח הדיגיטלי)   7(

 .להלן' ה 19ראה ביאור  :ערבויות שניתנו לחברות מוחזקות(*) 
  

  נטו, רכוש קבוע -  10ביאור 
  

  ההרכב   .א
      

ריהוט  2017שנת 
  וציוד

  משרדי
  כלי
   רכב

  שיפורים
 במושכר

  
 כ"סה

                                                              ח"אלפי ש                                  
     עלות 

 21,257 8,960 100  12,197  2017, בינואר 1יתרה ליום 
 1,934 1,356 83  495 תוספות במשך השנה 
     )194(           --   )14(    )180( גריעות במשך השנה 

 22,997 10,316 169  12,512  2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

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

     פחת שנצבר
 17,997 7,159 84  10,754  2017, בינואר 1יתרה ליום 

 1,100 619 12  469 במשך השנה פחת
     )100(       --     )12(        )88( גריעות במשך השנה

 18,997 7,778 84  11,135 2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

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

 4,000 2,538 85  1,377  2017, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 ====  ==== ==== ==== 

        
ריהוט  2016שנת 

  וציוד
  משרדי

  כלי
   רכב

  שיפורים
 במושכר

  
 כ"סה

                                                                          ח"אלפי ש                                  
     עלות 

 21,811 8,873 954  11,984  2016, בינואר 1יתרה ליום 
 300 87 --   213 תוספות במשך השנה 
    )854(         --      )854(            -- גריעות במשך השנה 

 21,257 8,960 100  12,197  2016, בדצמבר 31יתרה ליום 

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

     פחת שנצבר
 17,050 6,324 497  10,229  2016, בינואר 1יתרה ליום 

 1,418 835 58  525 במשך השנה פחת
    )471(        --   )471(         -- גריעות במשך השנה

 17,997 7,159 84  10,754 2016, בדצמבר 31יתרה ליום 

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

 3,260 1,801 16  1,443  2016, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 ====  ==== ==== ==== 

  .להלן' ד 19ראה ביאור  - שעבודים .ב
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

   נטו, פרויקטים -  11ביאור 
  
  רכבהה.    א
   

 ת אנרגיההשקעות במערכ 
 ח"אלפי ש  עלות

 1,062  2017, בינואר 1יתרה ליום 
       -- תוספות במשך השנה 

 1,062   2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

  ------  
   פחת שנצבר
  180    2017, בינואר 1יתרה ליום 

               67 במשך השנה פחת
  247  2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

  ------ 

 815  2017, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 ==== 

  882 2016, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 ====  
צדדים שלישיים  ,הנתבעיםניתן תוקף פסק דין להסכם פשרה בין ברימאג מערכות לבין  2018, בינואר 2ביום 

בהתאם לפסק הדין ברימאג . ")רכתהמע" - להלן ( וולטאית- פוטו מערכת שבשטחם נמצאת ,בלתי קשורים
הרווח . מכירת המערכתמ הבגין תמור מ"ח לפני מע"אלפי ש 830סך של  2018מערכות קיבלה בחודש ינואר 

 .ח"ש אלפי 20ממכירת המערכת הנו 
 חשמלהשהתקבלו מחברת  ,מ בגין השבת תשלומים"ח לפני מע"אלפי ש 840 -הנתבעים שילמו סך של כ, כמו כן

  .נטו למועד הדיווח הוצגו במסגרת הנכסים השוטפים, הפרויקטים .לחברה על ידי הנתבעיםלא הועברו ו
  

  .להלן' ד 19ראה ביאור  -  שעבודים  .ב
  

  נטו, נכסים בלתי מוחשיים-12ביאור 
      
  :ההרכב  .א

 כ"סה מוניטין שם מסחרי 2017שנת 
                  ח"אלפי ש                       עלות

 
 16,111 11,451 4,660  2017, בינואר 1ליום יתרה 

       --       --       --  תוספות במשך השנה
 16,111 11,451 4,660 2017, בדצמבר 31יתרה ליום 

 ==== ==== ==== 

    הפחתה שנצברה
  4,779 385 4,394  2017, בינואר 1יתרה ליום 

     104       --       104 הפחתות במשך השנה
  4,883 385 4,498 2017, בדצמבר 31רה ליום ית

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

 11,228 11,066 162 2017, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 ====  ==== ==== 

  2016שנת 
 כ"סה מוניטין שם מסחרי 

                  ח"אלפי ש                       עלות
 16,111 11,451 4,660  2016, בינואר 1יתרה ליום 

       --       --       --  תוספות במשך השנה
 16,111 11,451 4,660 2016, בדצמבר 31יתרה ליום 

 ==== ==== ==== 

    הפחתה שנצברה
  4,675 385 4,290  2016, בינואר 1יתרה ליום 

     104       --       104 הפחתות במשך השנה
  4,779 385 4,394 2016, בדצמבר 31יתרה ליום 

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

 11,332 11,066 266 2016, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 ====  ==== ==== 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך( נטו, נכסים בלתי מוחשיים -  12ביאור 
  
  .להלן' ד 19ראה ביאור  - שעבודים .  ב
  
  הוצאות הפחתה  .ג
  

  .רווח או הפסד בהוצאות הנהלה וכלליותהוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים מסווגות ב
  
, שנובע מרכישת האחזקות בחברת ברימאג שירות, הנכסים הבלתי מוחשיים כוללים בעיקר מוניטין  .ד

הנכסים . מ"מילניום בע) ת"פ(וק ן סחר ושיוהנובעים מרכישת פעילות און ליי ,ומוניטין ושמות מסחריים
  .וחשמל ביתיים הבלתי מוחשיים כוללים גם זיכיון ליבוא והפצה של מוצרי אלקטרוניקה

        
בגין הקצאת התמורה מרכישת פעילות  ממעריך שווי חיצוני בלתי תלויהתקבלה חוות דעת  2010בחודש מרץ 

 8,796הקצאת תמורת הרכישה למוניטין הנה הדעת  על פי חוות. מ"מילניום בע) ת"פ(ושיווק סחר און ליין 

  .להלן' ה ק"סראה גם . ח"אלפי ש 318 הנה Chromexמסחרי השם והקצאת תמורת הרכישה ל ,ח"אלפי ש
  
און " -  להלן( מ"מילניום בע) ת"פ(און ליין סחר ושיווק פעילות  מוניטין מרכישת בירידת ערך בחינת הצורך.   ה

   -  ")ליין
  

על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי נקבע  מ"מילניום בע) ת"פ(און ליין סחר ושיווק  סכום בר השבה של פעילות
המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים העתידיים , 2017, בדצמבר 31נכון ליום  על בסיס שווי השימוש תלוי

תחזיות . תר של ההנהלהיות המייצגות את האומדן הטוב ביואשר נקבע בהתאם לתחז, ים מהנכסהצפוי
  .2%תזרימי המזומנים לתקופה העולה על חמש שנים נאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע של 

  
  .אין צורך לבצע ירידת ערך של המוניטין, הערכת השוויל בהתאם

  
  הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש

  
  רווח גולמי, הכנסות

החל משנת , לפיכך. מייצג שיווי משקל של טווח ארוך 2017נת היקף ההכנסות בשכי , ההנחה בחוות הדעת
 2018רווח הגולמי בשנת שיעור ה. בשנה 2%ואילך נאמדה צמיחת הכנסות בשיעור צמיחה קבוע של  2018

  .2017לשיעור הרווח הגולמי בשנת דומה  בשיעורצפוי להישאר 
  
  

  הוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות
ואילך  2018החל משנת , ביחס למחזור ההכנסות, וכן הוצאות הנהלה וכלליות שיווקשיעור הוצאות מכירה ו

 .2017הנגזר מהתוצאות בפועל בשנת  ,נאמד בהתאם לשיעור
  

  המתוקנןמחיר ההון 
  .16.67% -לפני מס נאמד בכמחיר ההון המתוקנן 

  פחת והשקעות הוניות
ולכן שווי השימוש כולל , זומנים במצבה הנוכחיתזרימי המזומנים העתידיים נאמדים עבור היחידה מניבת מ

הנהלת החברה מ. הדרושים על מנת לשמר את היחידה במצבה הנוכחי ,אך ורק תזרימי מזומנים שליליים
שווה בקירוב להוצאות  ,הנדרשת על מנת לשמר את היחידה במצבה הנוכחי ,ההשקעה השנתיתכי  ,עולה

  .הפחת

  השקעות בהון החוזר
מסך  52% - לאורך שנות התחזית חושבו בשיעור של כ) מלאי ולקוחות ,ספקים(זר יתרות ההון החו

  .2017כפי שמשתקף מתוצאות שנת , ההכנסות
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך( נטו, נכסים בלתי מוחשיים -  12ביאור 
  
   מ"תמורה מרכישת פעילות צקלון שירותי קירור ומיזוג אויר בעהקצאת ה.   ו

  
, על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלויבעבר שהתקבלה , להלן הקצאת תמורת הרכישה שנקבעה בחוות הדעת

צקלון שירותי קירור  ונועדה לאמוד את השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים של פעילות
על בסיס שיקולים כלכליים , כפי שעשוי להיקבע בעסקה עם משקיע רציונאלי בלתי תלוי, מ"ומיזוג אויר בע

  :של הטווח הארוך
  

   :ההרכב

 ח"אלפי ש 

   נכסים מוחשיים
  360 מלאי

     200 רכוש קבוע
  560   

  ------  
   נכסים בלתי מוחשיים

  1,939 קשרי לקוחות
     509 צבר הזמנות

  2,448   
  --- ---   

   )3(  רווח מרכישה במחיר הזדמנותי

  -------  
  3,005 כ"סה

  ====   
  

  .ל הופחתו במלואן"היתרות הנ, נכון למועד הדיווח
  

 אשראי מתאגידים בנקאיים -  13ביאור 

       

   ,בדצמבר 31ליום   ממוצעת ריבית % 

  2  0  1  6 2  0  1  7 ,בדצמבר 31ליום  :ההרכב

  ח"י שאלפ 2  0  1  7 

   )א(  
    (*) :אשראי מתאגידים בנקאיים

 P+1.53  348 936 במטבע ישראלי ללא הצמדה - משיכות יתר 
  4,154 6,963 2.05+ב "לייבור ארה במטבע חוץ  - משיכות יתר 

  P+0.6 58,778  92,416  במטבע ישראלי ללא הצמדה רהלוואות לזמן קצ
     836,7   986,11  2.8%  )להלן 17ראה ביאור ( חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

  78,075 105,342 
  =====             =====    

בהסכמי הלוואות ומסגרות אשראי  המאוחדות בדבר התקשרויות חברות הקבוצהלהלן  17ראה ביאור  )*(
  .מהותיות

  

 עומד 2017, בדצמבר 31ב ליום "האר) יומי( Libor - השנתי ושיעור ריבית ה PRIME (P) - עור ריבית היש) א(
  .בהתאמה 1.69% - ו 1.6% על

  . להלן' א 19ראה ביאור  - לעניין התחייבות החברה כלפי הבנקים לעמידה באמות מידה פיננסיות   )ב(

  .להלן' ד 19ראה ביאור  - בטחונות)   ג(
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  

   התחייבויות לספקים ונותני שירותים -  14ביאור 

 
    ,בדצמבר 31ליום  

 7  1  0  2 6  1  0  2    
  ח"אלפי ש  :ההרכב

    
     :חובות פתוחים
 46,252 40,864 במטבע חוץ

   8,578   204,11 )א(במטבע ישראלי 

 52,068 54,830 

   8,522   399,7 )א(המחאות לפירעון 

 59,467 63,352 

 ==== ==== 

 139 278 כולל חברות בבעלות בעל שליטה) א(

 ==== ==== 

 
  .ימים 54 - כ הינום ספקיממוצע ימי אשראי . החובות לספקים אינם נושאים ריבית

  
   זכאים ויתרות זכות  -  15ביאור 

  
   ,בדצמבר 31ליום  

 7  1  0  2 6  1  0  2    
  ח"אלפי ש :ההרכב

    
  2,839 2,843 )*(הכנסות מראש 

  2,142 4,681 מקדמות מלקוחות
  7,808 8,209 )א( התחייבויות לעובדים ומוסדות בשל שכר

  1,540 1,546 מוסדות האוצר
  10,399 11,059 )א( הוצאות לשלם

       607      645 אחרות

 28,983 25,335  

 ==== ====  
    2,770  2,139 (**) וחברות קשורות בעלות בעלי ענייןחברות ב, בעלי ענייןכולל   )א(

 ==== ====  
     

  2,839 2,843 להלן 16ראה ביאור  - כולל חלויות שוטפות ) *(

 ==== ====  
    .היתרות אינן נושאות ריבית והפרשי הצמדה**) (

     
  

   ,בדצמבר 31ליום  הכנסות מראש -  16ביאור 

 7  1  0  2 6  1  0  2    

  ח"אלפי ש 

    :ההרכב  .א
  13,534 13,708 הכנסות מראש

  )2,839( )843,2( בניכוי חלויות שוטפות

 10,865 10,695  

 ==== ====  
    :מועדי פירעון  .ב

   2,843 )חלויות שוטפות(שנה ראשונה 
   2,413 שנה שנייה

      2,894  שנה שלישית
    558,5 ואילך רביעיתשנה 

 13,708      

 ====      
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים                                                      

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

  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  -  17ביאור 
  

התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי בשלושה הסכמים לקבלת הלוואות בסך  2015, בפברואר 24ביום  .1
לצורך מימון פעילותה השוטפת של , )ח"אלפי ש 30,000 -כ "ובסה(ח כל אחת "אלפי ש 10,000של 

שעיקריהם מפורטים , בתנאים, ")הסכמי ההלוואה" - להלן (החברה והחברות הבנות והקשורות שלה 
  :להלן

 :התאגיד הבנקאי לחברה את ההלוואה בתנאים הבאים העמיד, כל אחד מהסכמי ההלוואהבהתאם ל

קרן (ותפרע , %2.9ריבית שנתית קבועה שאינה צמודה למדד בשיעור של  נושאת -  1' הלוואה מס .1
חודשים ממועד חתימת הסכם  36תשלומים רבעוניים שווים במשך תקופה של  12 - ב) וריבית

 .ההלוואה

קרן (ותפרע , %3ריבית שנתית קבועה שאינה צמודה למדד בשיעור של  נושאת -  2' הלוואה מס .2
חודשים ממועד חתימת הסכם  48תשלומים רבעוניים שווים במשך תקופה של  16 - ב) וריבית

 .ההלוואה

קרן (ותפרע , %3.1ריבית שנתית קבועה שאינה צמודה למדד בשיעור של  נושאת -  3' הלוואה מס .3
חודשים ממועד חתימת הסכם  60ומים רבעוניים שווים במשך תקופה של תשל 20 - ב) וריבית

 .ההלוואה

 
ישמשו כל הבטוחות , להבטחת פירעון כל חובות והתחייבויות החברה בהתאם להסכמי ההלוואה

לטובת התאגיד , אשר ניתנו על ידי החברה או על ידי צד שלישי כלשהו, והערובות מכל מין או סוג שהם
  .הבנקאי
, עילות מקובלות להסכמים מסוג זה לפירעון מיידי של ההלוואה על ידי הבנק יםכולל ההלוואההסכמי 

  .כנגד תשלום עמלת פירעון מוקדם לפירעון מוקדם של ההלוואה על ידי החברה אפשרותכן מקנים ו
  

התקשרה החברה עם שני תאגידים בנקאיים בהסכמים לקבלת הלוואות בסך כולל  2017, במאי 29ביום  .2
 . ח לצורך מימון פעילותה השוטפת של החברה"אלפי ש 20,000ל ש

בשיעור המצוי , ההלוואות תישאנה ריבית שנתית קבועה שאינה צמודה, בהתאם להסכמי ההלוואה
תשלומים חודשיים שווים ממועד חתימת  36 - ב) קרן וריבית(ותפרענה , 2.65%-2.05%בטווח של 

 .הסכמי ההלוואה

ישמשו כל הבטוחות , ות והתחייבויות החברה בהתאם להסכמי ההלוואותלהבטחת פירעון כל חוב
לטובת , אשר ניתנו על ידי החברה או על ידי צד שלישי כלשהו, והערובות מכל מין או סוג שהם

  .התאגידים הבנקאיים
על ידי  ותעילות מקובלות להסכמים מסוג זה לפירעון מיידי של ההלווא יםכולל הסכמי ההלוואות

כנגד תשלום עמלת פירעון  על ידי החברה ותלפירעון מוקדם של ההלווא אפשרותכן מקנים ו ,יםהבנק
  .מוקדם

  
  
 ,בדצמבר 31ליום   ריבית %  

 31ליום   
 ,בדצמבר

7  1  0  2 6  1  0  2    

 ח"אלפי ש 2  0  1  7  ההרכב  .א

       
  16,294 24,605 3.1%-2.05%לוואות לזמן ארוך מבנקים בריבית קבועה                  ה

    )7,836(  )986,11( בניכוי חלויות שוטפות

 12,619 8,458  

 ==== ====  
    
   מועדי פירעון  .ב

   
  11,986 )חלויות שוטפות(שנה ראשונה 

  9,317 שנה שנייה
    302,3 שנה שלישית

 24,605  

 ====  
    .להלן' ד 19ראה ביאור  - בטחונות  .ג
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  )המשך(ורים לדוחות הכספיים המאוחדים ביא

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

  נטו , בשל הטבות לעובדיםעודף נכסים  -  18ביאור 
  

  הטבות לאחר סיום העסקה  .א

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים . הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה
הפקדה לאו לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות , ם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישהאת הקבוצה לשל

התחייבות הקבוצה בשל כך . כמתואר להלן, 1963 -ג "התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14מוגדרת לפי סעיף 
  .מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה

ומבוסס על , סקה בתוקףחישוב התחייבות הקבוצה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם הע
  .אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים, משכורת העובד ותקופת העסקתו

הטבה מוגדרת או להמסווגות כתוכנית , ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות על ידי הפקדות
  .כמפורט להלן, הפקדה מוגדרתלכתוכנית 

  
  הפקדה מוגדרתלתוכניות .   ב

אשר על פיו , 1963 -ג "התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14צויים חלים תנאי סעיף לגבי חלק מתשלומי הפי
או בפוליסות בחברות ביטוח פוטרות אותה מכל /הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו

הפקדות אלו וכן הפקדות בגין . כאמור לעיל, בגינם הופקדו הסכומים, התחייבות נוספת לעובדים
  .הפקדה מוגדרתלניות תגמולים מהוות תוכ

  
  הטבה מוגדרתלתוכניות   .ג

, כאמור לעיל, הפקדה מוגדרתלשאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות , החלק של תשלומי הפיצויים
, אשר לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים, הטבה מוגדרתלמטופל על ידי הקבוצה כתוכנית 

  .יות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימותובגינה הקבוצה מפקידה סכומים בקופות מרכז
  
  נטו, הרכב נכסי התוכנית  .1

   ,בדצמבר 31ליום   

 7  1  0  2 6  1  0  2    

  ח"אלפי ש 

    
    18,556  19,372 שווי הוגן של נכסי התוכנית

   )110,16( )111,17( הטבה מוגדרתלהתחייבות בגין תוכנית בניכוי 
 2,261   2,446     

 ===== =====   
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(נטו , עודף נכסים בשל הטבות לעובדים -  18ביאור 
  
  )המשך( הטבה מוגדרתלתוכניות   .ג

  
  רווח או הפסדהוצאות שנזקפו ל  .2

 ,בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה 

 7  1  0  2 6  1  0  2  5  1  0  2  

 ח"אלפי ש 

    
 1,868 1,710 1,673 עלות שירות שוטף

 512 491 520 הוצאות הריבית בגין ההתחייבות להטבות
 )589( )576( )635( תשואה צפויה על נכסי התוכנית 
  95  95  101  נטו, 2004הפרשי תשואות בפוליסות לפני 

        39     )86(     405 נטו שהוכר השנה, אקטוארי) רווח(הפסד 
 1,925 1,634 2,064 נטו, סך הוצאות בגין הטבות לעובדים

 ==== ==== ==== 

 203 )17( 387 תשואה בפועל על נכסי התוכנית

 ==== ==== ==== 

    :כדלקמן, רוח או הפסדנטו הוצגו ב, ההוצאות

    
 225 202 257 עלות המכירות
 1,330 1,116 1,384  הוצאות מכירה

 321 279 406 הוצאות הנהלה וכלליות
      49      37       17 נטו, מימוןהוצאות 

 2,064 1,634 1,925 

 ==== ==== ==== 

  
  

  השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת  .3
  

              ,בדצמבר 31ליום                                                                                                                   

 7  1  0  2 6  1  0  2    

   ח"אלפי ש 

    
   16,140 16,110  בינואר 1יתרה ליום 

    491  520 הוצאות הריבית
    1,710  1,673 עלות שירות שוטף

   )1,772( )1,582(  הטבות ששולמו
      )459(      390 נטו, אקטוארי )הפסד( רווח

   16,110 17,111 בדצמבר 31יתרה ליום 

 ==== ====   

  
  נכסי התוכנית  .4

  

  נכסי התוכנית )1
  

המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך וכן פוליסות ביטוח , נכסי התוכנית כוללים נכסים
  .מתאימות
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים                                                 

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

  )המשך(נטו , עודף נכסים בשל הטבות לעובדים -  18ביאור 
  
  )המשך( הטבה מוגדרתלתוכניות   .ג

  
  )המשך( נכסי התוכנית  .4

  
 התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית )2

  
        ,בדצמבר 31ליום                                                                              

 7  1  0  2 6  1  0  2   

           ח"אלפי ש              

    
   18,500 18,556 בינואר 1יתרה ליום 

    576  635 תשואה צפויה
   )95(  )101(  נטו, 2004הפרשי תשואות בפוליסות לפני 

   1,537 1,546 נית על ידי המעבידהפקדות לתוכ
   )1,589( )1,267( הטבות ששולמו

   --   18  שינוי בהשפעה על הגבלת נכס נטו
       )373(     )15( נטו, אקטואריהפסד 

   18,556 19,372 בדצמבר 31יתרה ליום 

 ==== ====   
  
  

   הטבה מוגדרתלההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית   .5
  
 7  1  0  2 6  1  0  2  5  1  0  2  

                            %                                 

    
 4.05 4.17 4.17 (*)שיעור ההיוון הנומינלי 

 === === === 

שיעור התשואה הנומינלית הצפויה על נכסי 
 4.44 4.48 3.99 (*)התוכנית 

 === === === 

 3.00 3.00 3.00 (*)שכר נומינלית צפויה שיעור עליית 

 === === === 

 
  . חברות מאוחדותו ל משקפים ממוצע משוקלל של החברה"השיעורים הנ (*) 

  
  

   שעבודים והתחייבויות תלויות, התקשרויות -  19ביאור 
  

  covenants -אמות מידה פיננסיות (התחייבות לשמירת הון עצמי מוחשי   .א
  

 .לפי הבנקיםפיננסיות כלאמות מידה ויות התחייבאין  לחברה .1
  

מזרחי טפחות ובנק  מ"בנק הפועלים בע ,מ"לאומי לישראל בעמבנק קצרות מועד לישפאר הלוואות  .2
ח "אלפי ש 52,115 - מסתכמת לסך של כ 2017 ,בדצמבר 31אשר יתרתן ליום , )"יםהבנק" -להלן (מ "בע

 :דלקמןכ, ואות כוללות אמות מידה פיננסיותההלו). 100%(
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך( שעבודים והתחייבויות תלויות, התקשרויות -  19ביאור 
  
  )המשך( )covenants - אמות מידה פיננסיות (התחייבות לשמירת הון עצמי מוחשי   .א

  
  .יםיביחסים הפיננסישפאר עמדה  2017 ,בדצמבר 31נכון ליום 

  
  התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב

  
 הסכם המיזוג  .1

  
מ ודנמור אלקטרוניקה "בע' התקשרה החברה בהסכם מיזוג עם דיגיטל אייג 2004, בנובמבר 18ביום 

' החברות דנמור ודיגיטל אייג, ם להסכם המיזוגבהתא. אשר עסקו בייבוא ושיווק מוצרי חשמל ,מ"בע
  .חוסלו לאחר השלמת הליך המיזוג

  
, )מ"נרל בלו אלקטרוניקס בע'גלשעבר (מ "בולטהאופ השקעות בעובין  החברהבהתאם להסכם שבין .    2

של מותגי יוקרה  Built - Inשיווק והפצה של מכשירי חשמל , העוסקת ביבוא, הוקמה המטבח הדיגיטלי
למטבח הדיגיטלי את כל זכויותיה ליבוא  מ"בולטהאופ השקעות בעהעבירה , במסגרת ההסכם. בחלמט

בהתאם לתיקון להסכם משנת . בישראל WOLF - ו SUB-ZEROושיווק מוצרי חשמל של המותגים 
 מ"ולבולטהאופ השקעות בעלחלק מדי שנה לחברה , בכפוף לכל דין, התחייבה המטבח הדיגיטלי, 2010
בזכויות  ןוזאת בהתאם לשיעור החזקותיה, סות השוטפות בניכוי ההוצאות השוטפות שלהמההכנ 20%

  .המטבח הדיגיטלי
  

משמשת , כן- כמו. גם ביוון ובקפריסין WOLF - ו SUB ZEROאת מוצרי משווקת המטבח הדיגיטלי 

על  V-ZUGהמטבח הדיגיטלי כמפיצה הבלעדית בישראל וביוון של מוצרי החשמל של המותג השוויצרי 
   .2017, בדצמבר 31 ליוםהינו עד  שתוקפו, הסכם פי
  

המוחזקת על , ")החברה המוחזקת" - להלן(W.S. PRODUCTS S.A .הוקמה ביוון חברת  2008בשנת 
  .100%בשיעור של  ידי המטבח הדיגיטלי

ובעיקר ללקוחות קצה בישראל  מכירות החברה המוחזקת מתבצעות באופן עצמאי ביוון ובקפריסין
  .ובסיוע המטבח הדיגיטלי רך של יבוא אישיבד

אשר עימם  WOLF, - ו  SUB-ZEROהחברה המוחזקת רוכשת את המוצרים הנמכרים מהיצרנים
  . על הסכם ליבוא ושיווק מוצריהם 2008שנת חתמה ב

  
  
  
  
  
  

היחס הפיננסי   אמות מידה פיננסיות 

  דרשהנ

היחס הפיננסי ליום 

31.12.17  

      ישפאר

  ח"מיליון ש 35מעל   ח"מיליון ש 20מעל   .ח"מיליון ש 20ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל עת שהיא מסך של 

  26% - גבוה מ   ומעלה 25%  .25% -מ 2017שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן לא יפחת בשנת 

והוצאות אחרות שאינן  הרווח הנקי השנתי בתוספת הוצאות פחת
  .ח"מיליון ש 2תזרימיות לא יפחת מסך של 

  ח"מיליון ש 3מעל   ח "מיליון ש 2מעל 

  90%מעל   30%מעל   .30%יהיה גבוה מ  יחס מלאי ולקוחות אל מול אשראי בנקאי

 38% - נמוך מ   ומטה 45%  .מסך הרכוש השוטף 45% -שווי המלאי לא יהיה גבוה בכל עת שהיא מ

  1.8 -כ   1.3   1.3י פי ות מימון נטו לרווח תפעוליחס הוצא

 80%שיעור החוב הפיננסי נטו מההון החוזר התפעולי לא יעלה בכל עת על 

חכירה מימונית , משיכות יתר לרבות הלוואות לזמן קצר= חוב פיננסי נטו(

מלאי , לקוחות= הון חוזר תפעולי. ובניכוי מזומנים ושווי מזומנים

  ).וספקים

  60% - נמוך מ  80% - נמוך מ
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 
  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  
  )המשך.   (2

  
כי , במסגרת ההסכם נקבע .החברה המוחזקתנחתם הסכם בין המטבח הדיגיטלי לבין  2008בשנת 

 תלספק לחברה המוחזקת שרותי קבלה ואחסנה בישראל של סחורו תהמטבח הדיגיטלי מתחייב
וכן מתחייבת להוות גורם מקשר מול  ,שנמכרו על ידי החברה המוחזקת ללקוחות קצה בישראל, וחלפים

בתמורה לעמלה מסך המכירות של החברה זאת , החתמה על טפסים וכדומה, הלקוח לרבות גבייה
  .המוחזקת ללקוחות קצה בישראל

עוד לא ביקש אחד הצדדים  כל, כל אחת של שנה ות נוספותתחדש באופן אוטומטי לתקופמההסכם 
  .להורות על סיום ההסכם

  
הדיגיטלי שירותי  מטבחללפיו תעניק החברה , נחתם הסכם בין החברה לבין המטבח הדיגיטלי, כמו כן

אשר , ח לחודש"אלפי ש 15 - ים בתמורה לושירותי ניהול כללי ח לחודש"אלפי ש 7.5 - חשבות בתמורה ל
 מ"בולטהאופ השקעות בעוכן נחתם הסכם בין ; ח לחודש"אלפי ש 20 -עודכנו ל 2009, ביוני 1החל מיום 

 15שירותי ניהול כלליים בתמורה לסך של  מ"בולטהאופ השקעות בעלפיו תעניק , מטבח הדיגיטליל
 2016, בינואר 1ביום  .ח לחודש"אלפי ש 20 -עודכנו ל 2009, ביוני 1אשר החל מיום , ח לחודש"אלפי ש

חברה בשליטתו של , מ"והחל מיום זה חברת בולטהאופ ישראל בע ,תי חשבותסיימה החברה לתת שירו
 9לסך של נותנת שרותי חשבות בתמורה , בח הדיגיטליבמט 50%נרל בלו המחזיקה 'בעל השליטה בג

  .ח לחודש"אלפי ש
  

הודעת  ה במטבח הדיגיטליתשותפ מ"לבולטהאופ השקעות בעהחברה מסרה  2017, באוקטובר 25ביום 
במטבח לרכוש את כל זכויות החברה  מ"בולטהאופ השקעות בעידי - שנמסרה לה על ,להצעהקיבול 

וכל מניותיה בשותף הכללי של המטבח הדיגיטלי ) במטבח הדיגיטלימן הזכויות  49.99%( הדיגיטלי
 .ח"ש מיליון 8בתמורה לתשלום במזומן של , )מן ההון המונפק והנפרע של השותף הכללי 50%(מ "בע

וכל מניות  הושלמה העסקה למכירת כל זכויות החברה במטבח הדיגיטלי 2017, בדצמבר 19ביום 
ח כנגד הזכויות "שמיליון  8שולם לחברה סך של , בהתאם. במטבח הדיגיטליהחברה בשותף הכללי 

  .והמניות המועברות
  .ח"מיליון ש 1.9 - רשמה החברה רווח הון בסך של כ, כאמור לעיל, בגין העסקה

  
, יבואב ישפאר עוסקת. מחברת ישפאר 50% - מחזיקה החברה בשליטה משותפת ב 2006חל משנת ה. א. 3 

הזכות הבלעדית בעלת  והיא, הנמכרים לצריכה ביתית, שיווק והפצה של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה
  ."Lenco" - ו" Sony" ם כאמור תחת המותגיםלהפיץ ולשווק בישראל מוצרי, לייבא

  
נקבעו עקרונות בקשר עם ניהול ישפאר , ")הסכם המייסדים" -להלן (ישפאר במסגרת ההסכם להקמת 

, מימון פעילותה, )מהון המניות של ישפאר 25% - כי מינוי דירקטור יבוצע על ידי המחזיק ב ,ובכלל זה(
מכהנים שני דירקטורים , נכון למועד הדיווח. מנגנון הפרדות ומנגנוני בקרה ודיווח, איסור תחרות

  .מישפאר 50%המחזיקה גם היא , אחד מטעם החברה ואחד מטעם אשל אביב -בישפאר 
  

במועד ההתקשרות בהסכם המייסדים נחתמו הסכמים למתן שירותי ניהול לישפאר על ידי , כמו כן
  .ח לחודש לכל אחד מבעלי המניות"אלפי ש 70בעלי מניותיה בתמורה לדמי ניהול בסך של 

  
אביב עם ישפאר על הסכמה להפחתת דמי הניהול החודשיים   חתמו החברה ואשל 2013בחודש מאי 

אותה על פי  להתנהלהצדדים  ממשיכים , בפועל. 2013 לשנתח לכל אחד מהם "אלפי ש 20לסך של 
  . ההסכמה

 
אולם כל צד רשאי להביאו לסיום , זמן ללא הגבלת הנם ,כמפורט לעיל, מים למתן שירותי ניהולההסכ

  . חודשים לפחותבהודעה מוקדמת בת שלושה 
  

   מעניקה החברה  ,ישת פעילות אונליין על ידי החברהעל פי הבנות בין החברה לישפאר והחל ממועד רכ. ב     
 -ממחיר ה 3% -וזאת בתמורה ל, Rosieres, Elica, Hoover  לישפאר את הזכות לייבא את מוצרי  

FOB  ממחיר  4%ובתמורה לסך של , ח"ן שמיליו 4בגין מכירות שתבצע ישפאר ללקוחותיה עד לסך של
  .ח"מיליון ש 4 -בגין מכירות שתבצע ישפאר ללקוחותיה מעבר ל FOB -ה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 
  

  )המשך( והתקשרויות התחייבויות תלויות  .ב
  
   שכירויות. 4
  

מיקום   חברה

  הנכס

שטח 

  )ר"במ(

ייעוד 

  הנכס

דמי 

שכירות 

חודשיים 

באלפי 

  ח"ש

  הערות

ר "מ 820  אזור  חברהה
ושטח של 
עליית גג 
ומחסן 

בשטח של 
  ר"מ 40

. 2018בנובמבר  12תוקפו של ההסכם הינו עד ליום    21 -כ  משרדים
 תקופת השכירות תוארך, בהתאם להסכם

אוטומטית בעוד שתי תקופות נוספות בנות שלוש 
אשר תחילת הראשונה שבהן ביום , שנים כל אחת

אלא אם החברה תודיע למשכיר , 2018, בנובמבר 13
יום לפני תום תקופת ההסכם  90בהודעה בכתב של 

כי אין היא , המוארכת הראשונהאו תום התקופה /ו
 . מעוניינת בהארכת תוקף ההסכם

אחת מהתקופות בכל יועלו דמי השכירות 
, דמי השכירותל ביחס 5%בשיעור של המוארכות 

בתקופת השכירות או בתקופת השכירות ששולמו 
  . לפי העניין, המוארכת שקדמה לה

אולם   1,045  הרצליה  ישפאר
  תצוגה

  

, במרץ 31של הסכם השכירות הינו עד ליום  תוקפו  83 -כ
ות שתי אופציות להארכת תקופת השכיר עם, 2020

   .שנים כל אחתארבע בשתי תקופות נוספות בנות 
 האופציה מתקופות אחת בכל יעלו השכירות דמי

ביחס לדמי השכירות ששולמו  4%-כשיעור של ב
, בתקופת השכירות או תקופת האופציה שקדמה לה

  .לפי העניין
של  "גרייס"תקופת  לישפארניתנה  ,בהתאם להסכם

ר בקומת "מ 835שטח של ל ביחס 2018בשנת יום  60
במהלכה ישפאר , אשר מוסב למשרדים ,הקרקע

  .פטורה מתשלום דמי השכירות
משרדים   1,018  הרצליה  ישפאר

  ומעבדות
  

 - כשטח של  ישפארפינתה  2017 ,בנובמבר 1 ביום  61 -כ
שהושכר  ,ר"מ 2,918שטח של ר מתוך "מ 1,900

משרדים ומעבדות ל לישפאר עד לאותו מועד ושימש
המשכירה וללא  עםבהסכמה וזאת  ,)מרתף תקומ(

וכל יתר התשלומים תשלומי השכירות . קנס
בנוגע לשטח זה , כולל ארנונה ודמי ניהול, הנלווים

 ,הוסכם בין הצדדים, כן-כמו .אותו מועדבהסתיימו 
  .2018 ,במרץ 31כי השטח הנותר יפונה עד ליום 

ברימאג 
  שירות

, משרדים  3,300  חולון
, מסחר

, מחסנים
מעבדת 
  תיקונים

, במרץ 1תוקפו של הסכם השכירות הינו עד ליום   87 -כ
שתי אופציות להארכת תקופת השכירות  עם, 2022

  .שנים כל אחתחמש בשתי תקופות נוספות בנות 

ברימאג 
  שירות

מתחם   775 -כ  לוד
, מעבדות
מחסן 

ומשרדי 
  תפעול

  .דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן  36 -כ
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  )המשך(חות הכספיים המאוחדים ביאורים לדו
 -------------------------------------- -  

  
  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 

  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב

  
  )המשך( שכירויות. 4

  

מיקום   חברה

  הנכס

שטח 

  )ר"במ(

דמי שכירות   ייעוד הנכס

חודשיים באלפי 

  ח"ש

  ותהער

ברימאג 
  שירות

, מחסנים, משרדים  620  חיפה
  מעבדת תיקונים

הינה עד לחודש מאי  תקופת השכירות   15 -כ

לברימאג הוקנתה , בנוסף. 2018

הארכת ההסכם אופציה ל שירות

  .שלוש שניםבתקופה נוספת בת 

ברימאג 

  שירות

   14 -כ  שירות ומעבדה   208  ירושלים 

  

פברואר חודש בהסתיים ההסכם 

ים משא ומתן הצדדים מנהל .2017

  . לכריתתו של הסכם חדש

ברימאג 

  שירות

חברה , שכירות משנה מטרקלין  10-כ  שירות ומעבדה  105  באר שבע

  .בבעלות בעל השליטה בחברה

  

ברימאג 

  שירות

תוקפו של הסכם השכירות הינו עד   11 -כ  חנות למוצרי חשמל  25  תל אביב

הצדדים , בפועל. 2015לחודש יוני 

ים לפעול על פי ההסכם גם ממשיכ

  .לאחר סיומו

ברימאג 

  מערכות

מחסן , משרדים 578 אזור

 ושירות

המסתיימת , ההסכם הינו לתקופה 27 -כ

ולברימאג , 2019, בנובמבר 30ביום 

מערכות אופציה להאריך את תקופת 

 .2022, בנובמבר 30השכירות עד ליום 
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  )המשך(ים המאוחדים ביאורים לדוחות הכספי
--------------- -----------------------  

  
  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 

  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  

ברימאג עם  הסכם )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת(אישר דירקטוריון החברה  2015, במרץ 31ביום    .5
החברה למוצרים הקטנים מתוצרת  הכלולים באחריות ,ל פיו שירותי האחריות והאחזקהע, שירות

Kenwood ,Graetz ,Mayer והיא זו , ברימאג שירותיינתנו מיום חתימת ההסכם על ידי  ,ואחרים
  .הקשורות למתן השירות והאחריות ,שא בכל ההוצאותיאשר ת

  :השירותים הבאיםאת  ,בין היתר, מספקת ברימאג שירות, בהתאם להסכם

 ,חודשים מיום המכירה 12הנמכרים על ידי החברה לתקופה של , אחריות למוצרים מסוימים  )א
אשר לפי שיקול דעתה של , על ידי הצרכן ללא תשלוםלמוצרים מתן שירות תיקונים , כלומר

  .החברה נפגמו בתנאי שימוש נכונים ובהתאם להוראות ההפעלה

  .לרבות השמשתם קטנים מוצריםניהול מערך החזרת   )ב

  .ביצוע שירות החלפות מוצרים ללקוחות לפי אישור החברה  )ג

  .ניהול מרכז מידע טלפוני  )ד

  ).VIP(ניהול מוקד מבצעים למועדון לקוחות   )ה

  .  החזקת מעבדת תיקונים  ) ו

  .מוצרי החברהבסילוק ליקויים   )ז

  
ור שיע לברימאג שירותהחברה  משלמת, כאמור לעיל, ברימאג שירותבתמורה לקיום ההתחייבויות של 

חזקה גם ארותי אחריות ויש ברימאג שירותנותנת , כמו כן. ם הקטניםמשתנה מסך כל מכירות המוצרי
 בתמורה, ומזגני אוויר) 'תנורים וכו, מדיחים, מכונות כביסה, מקררים" (הקו הלבן"לגבי מוצרי 

  .סכום משתנה ממכירות הקבוצה לכל קבוצת מוצרל
 

מכירות בהפרשה לאחריות בהתייחס , אשר אינן מקבלות שירותי אחריות ואחזקה, ת מוחזקותחברו
ההנחות . הנמצאים בתקופת האחריות נכון לתום כל שנה, לתביעות אחריות צפויות בגין מוצרים

ששימשו לחישוב ההפרשה לאחריות מבוססות על היקפי המכירה הנוכחיים של החברה ועל מידע 
  . שניתנת על המוצרים הנמכרים ,בהתבסס על היקף האחריות, החזרות שוטף זמין לגבי

  
  הסכמים עם ספקים מהותיים  . 6

 

הוענקו לחברה זכויות הפצה  ,")Kenwoodהסכם " -להלן ( 2002, בינואר 15בהתאם להסכם מיום   .1

אך כל צד רשאי , ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת.  Kenwoodבלעדיות בישראל של מוצרי
  .להביאו לידי סיום בהודעה מראש בת שלושה חודשים

  
או תפיץ טובין המתחרים עם /היא לא תייצר ו, כי כל עוד ההסכם בתוקף, החברה התחייבה
שלגביהם הוענקה לה בלעדיות וכי תפעל לקידום מכירות מוצרי , Kenwoodמוצרים מתוצרת 

Kenwood .Kenwood וכי בכוונת  ,וצרים מתחריםכי ידוע לה שהיא מפיצה מ, אישרה לחברה
Kenwood  לשנות את תנאי הסכםKenwood בהתאם.  

  
Kenwood במידה שמרבית מניות החברה המקנות זכויות , רשאית להביא את ההסכם לידי סיום

אינו פועל בהתאם לאינטרסים של  Kenwoodאשר לדעת , הצבעה ירכשו על ידי צד שלישי
Kenwood .  

, ו לא יהיו לחברה כל תביעות או דרישות הנוגעות למיצוב המותגכי לאחר סיומ, ההסכם קובע
  .אובדן רווחים או כל פיצוי אחר בקשר עם סיום ההסכם

  
 KENWOOD LIMITED,KENWOODהתקשרה החברה עם  2008, בנובמבר 11ביום 

APPLIANCES LUXEMBURG SA ו - DE'LONGHI HOUSEHOLD SA ) ביחד - "Kenwood ("
ביחס  ")המותג" - להלן ( Kenwoodן לה רישיון בלעדי לשימוש בישראל במותג פיו נית- על ,בהסכם

למעט טוסטר  ,מקררים ותנורי בישול, מדיחי כלים, מייבשים, מכונות כביסה: שלהלן ,למוצרים
  . ובלבד שייוצרו על ידי ספקים מוסכמים על הצדדים, אובן

ממשיכות  Kenwood -וקבוצה אך בפועל ה, 2011, בדצמבר 31תקופת ההסכם הסתיימה ביום 
 אפייה יתנורולכיריים הוענק לחברה רישיון שימוש במותג ל, כמו כן. להתנהל על פי אותו הסכם

קיימת הבנה בין הצדדים כי ההרשאה , 2011, בדצמבר 31ועד ליום   2011, ביולי 1החל מיום 
 Kenwood -לם התחייבה החברה לשל, בתמורה לרישיון. ממשיכה להיות בתוקף הלכה למעשה

שהוסכם בין החברה לספק הכלול ברשימת ספקים  ,ממחיר הנטו 7% - של כ תמלוגים בסך
  .ואשר נקבע בחוזה הרכישה של החברה מהספק, מוסכמת
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
--------------- -----------------------  

  
  )המשך(תלויות שעבודים והתחייבויות , התקשרויות -  19ביאור 
  

  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  
  )המשך( הסכמים עם ספקים מהותיים.   6
  

בישראל של מוצרי חשמל  LGכיבואן מורשה יחיד מטעם משמשת החברה  2001שנת מהחל  .1

ישירות  LGאת מוצרי  מייבאתהחברה  ,הדיווח מועדנכון ל. מזגנים ומוצרי חשמל קטנים, "לבנים"
  . ן ללא הסכם בכתבמהיצר

  

, )ותוספות לו( 2005, בינואר 1המחליף הסכם קודם מיום , 2008, בינואר 1בהתאם להסכם מיום  .2
   .בישראל, BEKOהנושאים את שם המותג  Arcelikהוענקו לחברה זכויות הפצה בלעדיות של מוצרי 

 
, נה נוספתלתקופה של שמדי שנה אוטומטית  תקופת ההסכם מתחדשת, בהתאם לתוספת להסכם

עומדת הזכות לסיים  Arcelik - ל. בתום השנה ההסכם סיוםתן הודעה על נאלא אם אחד הצדדים 
החברה במידה ש, את ההסכם בהודעה מראש של חודש בתום כל אחת מהשנים בתקופת ההסכם

  .שיוסכמו בין הצדדים ,לא תעמוד ביעדי היקף הרכישות
לא יהיו לחברה כל דרישות לפיצויים או כל , מכל סיבה שהיא, כי לאחר סיומו, ההסכם קובע

  . בקשר עם סיום ההסכם, תשלום אחר
  

וכי במקרה של תקלה , תשתתף בהוצאות החברה בגין פרסום Arcelikכי , עוד קובע ההסכם
  . או תתקן את המוצרים הפגומים על חשבונה Arcelikתחליף , סדרתית

  
אשר תעסוק בייבוא והפצה של מוצרים  ,זו כי ישפאר תהא, הסכמתה Arcelikנתנה  2008בשנת 

טלוויזיות ומוצרי אלקטרוניקה מתחום השמע , וזאת בקשר עם מזגנים ,BEKOנושאי המותג 
  .והווידאו

  
את ערבותה של החברה להתחייבויותיה של ישפאר  2010, במרץ 24דירקטוריון החברה אישר ביום 

וזאת ללא הגבלה , ל"במסגרת ההסכם הנ Arcelik - אשר תבצע ישפאר מ, בגין רכישות Arcelikכלפי 
  . בסכום ובזמן

  
על פיו מונתה , יביליס בהסכם הפצהכי התקשרה עם חברת בי, הודיעה החברה 2009, במאי 13ביום  .3

המיוצרים על ידי בייביליס תחת המותג , החברה כמפיץ בלעדי בישראל של אביזרי שיער חשמליים

"Babyliss Paris ." בפועל החברה  אולם ,2011, בדצמבר 31יום ב מהתייהס הסכםהתקופת
 .ובייביליס ממשיכות להתנהל על פי אותו הסכם

 

בהסכם ") קנדי(" Candy Hoover Group S.r.lהתקשרה החברה עם חברת  2009, במאי 6ביום  .4
של מוצרי ) ורצועת עזההמערבית לרבות הגדה (על פיו מונתה החברה כמפיץ בלעדי בישראל , הפצה

הסכם תוקפו של . HOOVER - ו ROSIERESהמשווקים תחת המותגים , מתוצרת קנדי חשמל
אשר תוארך אוטומטית לתקופות נוספות של שלוש שנים כל , ההפצה הוא לתקופה של שלוש שנים

 . בהתראה בכתב ומראש של חצי שנה חידוש ההסכם- אלא אם יודיע מי מהצדדים על אי, אחת
  
    אחסנה.    7

  
בהסכמים , או לבעל השליטה בה/שאינם קשורים לחברה ו ,עם צדדים שלישייםחברה התקשרה ה

, ל"אחסנה וליקוט של מוצרי הקבוצה המיובאים מחו, שירותי קליטה ,שירותים לוגיסטייםלקבלת 
 .ליקוט וכדומה, ניפוק, אחסון, מיון, פריקת מכולות, בין היתר, השירותים כוללים. לארץ םלאחר הגעת

פי -ובחלק מן האתרים התשלום מבוצע על ,פי שטח אחסנה קבוע-התשלום מבוצע על בחלק מן האתרים
  .בכל האתרים תקופת השכירות עולה על תקופה של שנה. נפח חודשי נצרך והיקף הליקוט החודשי

 סךל השלישיים צדדיםהכלפי  לעיל השירותים בגין החברות המאוחדותהוצאות  הסתכמו 2017בשנת 
  .ח"ש מיליוני 12 - כ של
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים                                      
 ------- -------------------------------  

  
  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 

  
  )שךהמ( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  

לפיו העניקה , ")הרוכש" -להלן (בלתי קשור ' נחתם הסכם בין החברה לבין צד ג 2015, במאי 25ביום .   8
החברה לרוכש רישיון שימוש בסימני מסחר בקשר עם ייצור מוצרים ומכירתם תחת המותגים 

"APEX" ו - "APEX DIGITAL" התחייב הרוכש לשלם, בתמורה לקבלת הרישיון .במדינת ישראל 
 ילהם נקבע סכום מינימאל ,לחברה במהלך תקופת ההסכם תמלוגים בשיעורים מסך עלות המוצרים

  .יוסכום מקסימאל
  

מועד " - להלן (להלן  9כאמור בסעיף  ,שנים החל ממועד אישור בית המשפט 10ההסכם הנו לתקופה של 
במהלך שלוש שנים הרוכש רשאי לסיים את ההסכם בתום כל רבעון , על אף האמור לעיל"). התחילה

  .יום לפני תום הרבעון 90ובלבד שנתן הודעה על כך לפחות , ממועד חתימת ההסכם
  

בעקבות תשלום מלוא התמורה בגין , שנים ממועד התחילה 10במקרה של סיום ההסכם לפני תום 
  .הבעלות בסימני המסחר תעבור לרוכש, הרישיון

  
ובטרם שילם הרוכש את , שנים ממועד התחילה 10במקרה של סיום ההסכם במועדו בתום תקופה של 

ישלם הרוכש את מלוא התמורה לרבות הפרשים תוך שבעה ימי עסקים , מלוא התמורה בגין הרישיון
   .כל הזכויות המוענקות במסגרת הרישיון ישובו לחברה, ואם לא עשה כן, מתום תקופת ההסכם

  
דים של החברה התחייבויות החברה בגין נגרעו בעבר בדוחות הכספיים המאוח, בהתאם לאמור לעיל

 ."PRUSMAN"ההסכם ויתרות המוניטין והשם המסחרי תחת השם 
  . על שמה "APEX"בית המשפט אישר לחברה לרשום את הבעלות על המותג , כמו כן

 
  
ד יונתן "עו, כונס הנכסיםאישר בית המשפט את סיום ההסכם בין החברה לבין  2015, ביולי 6ביום .  9

ואת " PRUSMAN" - ו" APEX"של המותגים  פעילות ונכסים שעיקרו רכישת ,2008 משנת, ססונדר
ח בתוספת "אלפי ש 12.5 - זאת בתמורה לסך של כ, כמפורט בהסכם, התחייבויות החברה לתשלומים

  . אשר שולמו על ידי החברה, מ"מע
  

 - להלן (בלתי קשור ' ם צד גע )לשעבר ברימאג צקלון( עיליתהתקשרה ברימאג  2015, ביוני 1ביום . 10
הכוללת את הקניין הרוחני , או המחאת פעילות/או העברת ו/למכירת ו) בהתאמה, "ההסכם"ו" הרוכש"

בקשר עם הסכמי ספקים והסכמי  עיליתחלק מזכויותיה והתחייבויותיה של ברימאג , עיליתשל ברימאג 
, ")הפעילות" -להלן ביחד ( עיליתימאג ורכוש קבוע של בר") הפרויקטים" -להלן (ביצוע שטרם הושלמו 

ללא תמורה במזומן וכנגד מילוי אחר כל , ")המועד הקובע" -להלן ( 2015, ביולי 1בתוקף מיום 
השלמת הפרויקטים , עיליתת חובות לקוחות של ברימאג יובכלל זה גבי', התחייבויותיו של צד ג

 עיליתההסכם אינו מחייב את ברימאג . קטיםהכרוכות בניהול ובביצוע של הפרוי, והתחייבויות נוספות
התחייבות הצדדים לביצוע . ולא מגביל אותה מלבצע פעילות זהה בתחום, שלא להתחרות ברוכש

וכן קבלת , עיליתההסכם והשלמתו כפופה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים של החברה ושל ברימאג 
 הושלמהלא מה על הדוחות הכספיים העסקה נכון למועד החתי. עיליתאישור הבנק המלווה של ברימאג 

  . פי תנאי ההסכם-אך הצדדים נוהגים על, באופן פורמאלי

  ומתן פטור ושיפוי ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .11

במסגרת אישור מדיניות , אישרה אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה 2016, בספטמבר 25ביום 
החברה תהיה רשאית להתקשר בפוליסה לביטוח אחריותם של נושאי כי , תגמול לנושאי משרה בחברה

מיליון דולר  20בגבול אחריות של עד , ובכללם נושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה, המשרה
בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים , חודשים קלנדריים 18 - 12למקרה ולתקופת ביטוח של , ב"ארה

. ב"דולר ארה אלפי 25מיית הביטוח השנתית לא תעלה על סך של ובלבד שפר, במועד ההתקשרות

, )entity cover(המוגשות בישראל כנגד החברה  ,הפוליסה תכלול כיסוי תביעות על פי חוק ניירות ערך
למעט , ב"דולר ארה אלפי 20סך של על שלא תעלה  ,ותהיה כפופה להשתתפות עצמית של החברה

entity cover, ב"דולר ארה אלפי 50צמית לא תעלה על סך של שבה ההשתתפות הע.  

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר עלייה בהיקף גבול האחריות והפרמיה 
מהתנאים כאמור לעיל ובמצטבר ביחס לכל תקופת  20%שלא יעלה על  ,המפורטים לעיל בשיעור

  .הביטוח
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 
  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  

  )המשך(ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ומתן פטור ושיפוי   .11
  

לתקופת  Run Offבמתכונת   עשויה החברה לרכוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, בנוסף
 ,לא יפחתו מתנאים ,לרבות גבולות האחריות, אשר היקף הכיסוי הביטוחי בה, שנים 7ביטוח של עד 

  ).למעט הפרמיה(כאמור לעיל 

 את, בשבתה כוועדת התגמול של החברה, אישרה ועדת הביקורת של החברה 2017, בספטמבר 24ביום 
 החל חודשים 18 עד שלתקופה ל משרה נושאידירקטורים ו אחריות ביטוח בפוליסת החברה התקשרות

  .2017, באוקטובר 1 מיום

; למקרה ולתקופת הביטוח דולרמיליון  15 הינוגבול אחריות הביטוח : הפוליסה תנאי עיקרילהלן 
 בגיןכיסוי , בין היתר, כוללתהפוליסה ; ב"דולר ארה אלפי 16סך של ב הינההביטוח השנתית  יתפרמי

 entity securities(ניירות ערך המוגשות בישראל  תביעות שעניינן החברהנגד  שתוגשנה ,תביעות

cover( ;או /וב "ארה למעט בעולם מקום בכל המוגשות תביעות בגיןעצמית של החברה ההשתתפות ה
שעניינן ניירות ערך המוגשות בישראל  ,למעט תביעות, ב"דולר ארה אלפי 7.5סך של בהינה  קנדה

(entity securities cover),  ב"דולר ארה אלפי 35סך של ב הינהשבגינן ההשתתפות העצמית ;
  .ב"וארה קנדה למעט ,בעולם מקום בכל הינה הפוליסה של טריטוריאליתה תחולהה

של  הכנסת של הכספים ועדת אישור בדבר 2014, בינואר 27 מיום ערך רשות ניירות להודעת בהתאם.  12
, )ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות תקנות תיקון במסגרת טניםק לתאגידים ההקלות מתווה

של  בהגדרה עומדת היא כי ,החברה הודיעה ,)בהתאמה ,"התיקון"ו "ההקלות" - להלן ( 1970 - ל"התש
 לאמץ החברה דירקטוריון החליט 2014, בפברואר 17ביום  ,לכך בהתאם .התיקון פי על "תאגיד קטן"

 :כדלקמן, 2013 שנת של התקופתי השנתי מהדוח החל את ההקלות

 ,הפנימית הבקרה על המבקר החשבון רואה ודוח הפנימית הבקרה על דוח לפרסם החובה ביטול •
 .בלבד מצומצמות מנהלים הצהרות בצירוף תחויב כך שהחברה

 היה אשר, 10%של  שיעור חלף( 20% -שווי ל הערכות צירוף עם בקשר המהותיות סף העלאת •
 .)בתוקף

סף  הותרת תוך( 40% - ל ביניים לדוחות מהותיות כלולות חברות דוחות של הצירוף סף אתהעל •
  ).20%על  שנתיים כספיים לדוחות הצירוף

) ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים( בתקנות השנייה התוספת הוראות מיישום פטור •

 ,מהותית אינה פיננסיים ריםממכשי הנובעים שוק לסיכוני שלהם החשיפה אשר ,קטנים לתאגידים
 .בתיקון שנקבעו המהותיות לספי בהתאם

הוראות ותנאים לעניין הליך אישור (פורסם ברשומות תיקון לתקנות החברות  2016, במאי 5ביום 
בתנאים מסוימים , פי התיקון- על". תאגיד קטן"אשר קובע הקלות ל ,2010- ע"התש, )הדוחות הכספיים

כך שדוחותיה , חברה שלא למנות ועדה לבחינת הדוחות הכספיים רשאית) המפורטים בתקנות(
  .הכספיים יובאו לדיון ולאישור הדירקטוריון בלבד

כי הדוחות הכספיים של  ,החליט דירקטוריון החברה 2016, במאי 31ביום , כאמור לעיל ,אף ההקלה-על
חיסכון בעלויות הכרוכות  החברה יובאו לדיון מקדמי בוועדת הביקורת לפני אישור הדירקטוריון תוך

  .בקיום ישיבות נפרדות של שתי ועדות

- ט"התשנ, פורסמו ברשומות תיקונים לחוק החברות 2016, באפריל 3וביום  2016, בפברואר 17ביום 
שמספר חבריה  ,לפיה ועדת ביקורת, במסגרת התיקונים נקבעה הקלה. ולתקנות שהותקנו מכוחו 1999

צ "ר הועדה הוא דח"שיו, קטורים החיצוניים חברים בה והם רוב חבריהשכל הדיר, אינו פחות משלושה
. תוכל לשמש גם כועדת תגמול, ושאר חבריה זכאים לגמול ולהחזר הוצאות בהתאם לקבוע בתקנות

לאחד את דיוני ועדות הביקורת , שעומדת בתנאים המפורטים לעיל ,ל אפשר לחברה"התיקון הנ
 2016, במאי 31ביום . וך בעלויות הכרוכות בקיום ישיבות נפרדותובכך לחס ,והתגמול בנושאי תגמול

  .הועדות איחוד על) הביקורת ועדת אישור קבלתלאחר ( החברההחליט דירקטוריון 

לפיה חברות בשווי שוק של עד   ,אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הרפורמה 2017 פברואר בחודש
, ברבעוניםולא יצטרכו לפרסם דוחות , שנתי- יח יוכלו לבחור לעבור לדיווח חצ"שמיליון  300

, ל"הנ בקריטריון החברהעל אף עמידת . בספטמבר של כל שנה 30במרץ וביום  31המסתיימים ביום 
 .זה ולהמשיך לדווח לפי מתכונת דיווח רבעונית בשלבשלא לאמץ את ההקלה  החברה בחרה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
------------ ---------------------------  

  
  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 

  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב

של חלק מהלקוחות חובות החלק מ. מעניקה ללקוחותיה אשראי משתנה על פי שיקולים מסחריים החברה . 13
מי הלקוחות מבוצעים על ידי הסבה לטובת הקבוצה של תשלו, בחלק מהמקרים. מבוטחים בביטוח אשראי

באמצעות , שמתקבלים מלקוחות, הקבוצה מבצעת ניכיון שוברי אשראי. שקים או ממסרים של הצרכנים
למעט במקרים , לחברות הניכיון אין זכות לדרוש חזרה את סכומי הניכיון. חברות לניכיון כרטיסי אשראי

או טענה /או ביטול יזום של עסקה ו/אספקת הסחורה ללקוח ו-אי :הםשעיקרם , המפורטים בהסכמים עימן
  . מי מטעמן על ידי הקבוצה או, בשל אי מילוי הוראות ההסכמים עם חברות האשראי או עם חברות הניכיון

על פיו , החברה על תיקון להסכם עם אחת מחברות הניכיון והמרכזית שבהן החתמ 2007בחודש דצמבר 
אשר נוכו וזמן פירעונם טרם , ריע של הסיכונים הפיננסיים הגלומים בשוברי האשראימועברים רובם המכ

 העשויים להגיע, יםנקבעו תקרות מסוימות לסכומי ההחזרה המרבי, כמו כן. לידי חברת הניכיון, הגיע
   ).ח"ש מיליון 1.9 -הינה כשל החברה  ליתאהמקסימהתקרה (לחברת הניכיון 

כי תמורת העסקה תשולם כעבור , במסגרתה הוסכם ,באמצעות כרטיס אשראי בעסקה שנעשתה, על פי הדין
אם הנכס שנרכש באותה עסקה לא סופק , רשאי הלקוח לבטל את העסקה, ימים או יותר מיום עשייתה 35
  .כמות הביטולים הינה זניחה, בפועל. לו
  

 2017, בדצמבר 31מת ליום מסתכ, כאמור לעיל, שנוכו וטרם נפרעו החברות המאוחדותשל שוברים היתרת 
  .בהתאמה, ח"מיליון ש 143.9 -ח וכ"יליון שמ 151.2 - לסך של כ 2016, בדצמבר 31וליום 

  ביטוח עסק.  14

מפני  פוליסת ביטוח קבוצתיתמבוטחות במסגרת  והמוחזקות שלה בישראלחברות המאוחדות החברה וה
חבות , חבות מעבידים, אובדן רווחים, פריצה, רכושנזק ל, כספיםאובדן , אש: הסיכונים הבאים) בין היתר(

  . אחריות מוצראחריות מקצועית ו, סחורות בהעברה, עבודות קבלניות, כלפי צדדים שלישיים



   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 

66 
 

 
  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )שךהמ(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב

   תביעות והתחייבויות תלויות מהותיות.  15
  

סכום   התביעה סמהות התביעה וסטאטו  הנתבעות
התביעה 
במיליוני 

  ח"ש

הערכת יועציה המשפטיים של 
  החברה 

  החברה

החברה אינה מציגה כי  ,בקשה לאישור תובענה ייצוגית בדבר הטענה
וכי בהציגה נפחי , שהיא משווקת מקרריםהשל נפח נכונים נתונים 

ברוטו ולא נטו יש משום הטעית הצרכן והפרת חובה חקוקה 
  . ורשלנות

המאשר את הסכם הפשרה  ,ניתן פסק דין 2017, בדצמבר 18ביום 
צרכנים , כי לחברי הקבוצה, במסגרתו נקבע, אליו הגיעו הצדדים

ה החברה במהלך אותם שיווק Beko-ו LGשרכשו מקררים מדגמי 
יינתן כתב אחריות בגין המקרר , התקופות שנקבעו בהסכם הפשרה

כתלות , עשר חודשים-שרכשו למשך תקופה של שישה או שנים
כן נקבע גמול לתובע הייצוגי ושכר טרחה לבאי כוחו . במועד הרכישה

  .בסכומים לא מהותיים לחברה

  לא רלוונטי  2.5 -כ

  החברה

החברה אינה כי  ,ה ייצוגית בדבר הטענהבקשה נוספת לאישור תובענ
וכי בהציגה , שהיא משווקת מקרריםהנכונים של נפח נתונים מציגה 

נפחי ברוטו ולא נטו יש משום הטעית הצרכן והפרת חובה חקוקה 
הדוחה את הבקשה  ,ניתן פסק דין 2018, במרץ 6ביום  .ורשלנות

 .תוך חיוב המבקשת בהוצאות, לאישור התובענה כייצוגית

  לא רלוונטי  56

החברה 
צד ו

שלישי 
שאינו 
 קשור

  לחברה

החברה מציגה כי , בקשה לאישור תובענה ייצוגית בדבר הטענה
ומוצרים אחרים  מסויםבאופן מטעה את הספק המנוע של מוצר 

מצג שווא , לטענת התובעים, מאותה סדרת מוצרים באופן המהווה
  . והטעייה

המאשר את הסכם הפשרה  ,ניתן פסק דין 2018, בינואר 14ביום 
צרכנים , כי לחברי הקבוצה ,במסגרתו נקבע, אליו הגיעו הצדדים

אותם שיווקה החברה במהלך  את המוצרים נשוא התובענהשרכשו 
יוארך כתב אחריות בגין מנוע , התקופות שנקבעו בהסכם הפשרה

- כמו. שרכשו למשך תקופה של שנים עשר חודשים נוספים המוצרים
בכפוף למועד , כם הפשרה מסלולי הטבה חלופייםנקבעו בהס, כן

כן נקבע גמול לתובע הייצוגי . הרכישה ולתקופת מימוש מוגבלת
  .ושכר טרחה לבאי כוחו בסכומים לא מהותיים לחברה

אומדן 
ראשוני של 

הערכת 
 - התובעים 
2.5-5.5  

  לא רלוונטי

החברה 
 הוחבר

  בת

בת  הרה וחברכי החב ,בקשה לאישור תובענה ייצוגית בדבר הטענה
מדבקות , לכאורה, שלא סיפקו ,הפרו חובות המוטלות עליהן בכך

אחריות על מוצרי אלקטרוניקה מסוימים ששיווקו ולא מילאו אחר 
  . שנקבעו בחוק לעניין זה ,הוראות ההחרגה

המאשר את הסכם הפשרה  ,ניתן פסק דין 2017, באוקטובר 4ביום 
ול לתובע הייצוגי ושכר גמ ונקבעובמסגרתו , אליו הגיעו הצדדים

  .טרחה לבא כוחו בסכומים לא מהותיים לחברה

  לא רלוונטי  17

בת ה חבר
וצדדים 

שלישיים 
שאינם 

קשורים 
  לחברה

בת הפרה  הכי חבר ,בקשה לאישור תובענה ייצוגית בדבר הטענה
מדבקות אחריות , לכאורה, שלא סיפקה ,חובות המוטלות עליה בכך

ים ששיווקה ולא מילאה אחר על מוצרי אלקטרוניקה מסוימ
 2016, באפריל 13ביום . שנקבעו בחוק לעניין זה ,הוראות ההחרגה

קדם . התקיימו ישיבות קדם משפט בתיק 2016, באוקטובר 9וביום 
 הבת ממתינה להחלטת בית החברהו ,משפט נוסף טרם נקבע

  .המשפט בטענות משפטיות מקדמיות שהעלתה

  38-כ

 לש המשפטיים יועציה להערכת
 - מ למעלה של סיכוי קיים, החברה

הבקשה לאישור התובענה  כי ,50%
  .תידחההייצוגית 

  בת החבר

שילמה רק חלק מדמי השכירות הבת החברה , התובעים לטענת
ישיבה מקדמית נקבעה לחודש יולי . המגיעים לה בנוגע לשכירות נכס

  1.8 -כ  .2018 אוקטוברוישיבות הוכחות נקבעו לחודש , 2018
 של המשפטיים יועציה תלהערכ
 - מ למעלה של סיכוי קיים, החברה

  .תידחה התביעה מרבית כי ,50%

האמור בטבלה לעיל אינו כולל תביעות במהלך העסקים הרגיל בסכומים לא מהותיים ותביעות בגין חבויות 
  .'חל בגינן שיפוי על ידי צד גשאו /מבוטחות על ידי מבטחים ו

  .ח בגין תביעות והתחייבויות תלויות"ש מיליון 1.3 -ת בסך כולל של כהדוחות הכספיים כוללים הפרשו
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 
  
  יתרות מובטחות  .ג

  

  .ח"אלפי ש 100,556מסתכמות לסך של היתרות המובטחות במאוחד  הדיווח מועדל

 
  :להלן הרכב היתרות המובטחות

 ח"אלפי ש 

  
 90,694  אשראי מתאגידים בנקאיים

 8,035 אשראי ספקים ואשראי דוקומנטרי     
      1,827  ערבויות בנקאיות     

 100,556 

 ===== 

  
   שעבודים  .ד
  

  :לטובת בנקים שעבודים הרשומים על נכסי החברה  .1
  

פיקדונות , שיקים, ניירות ערך ובטחונות אחרים, שטרות, הכספים, שעבוד שוטף על כל הנכסים .1
חובות פנקסיים וממסרים סחירים , שטרי מטען, כספיים אחרים ודוקומנטים ליצוא או יבוא

וכן על זכויות לקבלת כספים מאת , ושיהיו לה באיזה זמן שהוא שיש לחברה כעת, אחרים מכל סוג
שיש לחברה כעת ושיהיו  ,וחייביה מכל סוג שהוא מלאי החברה, או מחייבים אחרים/ה ולקוחותי

וכן על , לרבות פירותיהם, הזכויות וכל יתר רכושה, הנכסים, מפעליה, לה באיזה זמן שהוא בעתיד
 .זכויות הנובעות מביטוח הרכוש המשועבד

  

הון המניות הבלתי נפרע של  על, שעבוד קבוע לקבלת כספים מחברות כרטיסי אשראי על שטרות .2
ושעבוד קבוע והמחאה  שטרות ופיקדונות כספיים, זכויות הביטוח, המלאי, המוניטין שלה, החברה

החברה התחייבה . למשמרת או לאחר, המופקדים בין לגוביינא ,וניירות ערךשטרות , על מסמכים
לא למסור את הרכוש , ירלא להשכ, לא להחכיר, לא להעביר, לא למכור, בין היתר, כלפי הבנקים

וזאת , ללא הסכמת הבנקים מראש ובכתב, המשועבד ולא להרשות להשתמש בו בכל דרך שהיא
 . פרט למכירות הנעשות במהלך הרגיל של עסקיה

 

שיש  ,הרכוש והזכויות כולל פירותיהם, הנכסים, הציוד, שעבוד צף מדרגה ראשונה על כל המפעל .3
 .לחברה ושיהיו לה בעתיד

  

התחייבה החברה כלפי חלק מהבנקים לא להלוות לבעלי מניותיה ולא לפרוע להם הלוואות  ,בנוסף .4
כל עוד לא פרעה החברה את התשלומים המגיעים לבנקים , קיימות או עתידיות בשנה כלשהי

בעלות (וכי לא יהיה שינוי במניות החברה  ;ללא הסכמת הבנקים מראש ובכתב, באותה שנה
  .ים מראש ובכתבללא הסכמת הבנק) ושליטה

  
החברות (" עיליתוברימאג  ת ברימאג שירותוהמאוחד ותשעבודים הרשומים על נכסי החבר  .2

  :")המאוחדות
  

  :תוהמאוחד ותהחבר ורשמ ,לתאגיד בנקאי הןלהבטחת התחייבויותי

 ;ועל כל השטרות הןשלועל המוניטין על הון המניות הבלתי נפרע בדרגה שעבוד קבוע ראשון  .1

ת יש או והמאוחד ותשלחבר, וכל השטרות ןרכוש, יהןראשון בדרגה על כל מפעל שעבוד שוטף .2
  ;תהיה זכות בהם

 ןשהחברות המאוחדות מסרו או ימסרו לבנק לביטחו, שעבוד קבוע ראשון בדרגה על כל השטרות .3
 ;או לגבייה או לשמירה

, או לגביהם שלחברות המאוחדות יש או תהיה זכות בהם, שעבוד שוטף ראשון בדרגה על השטרות .4
ואשר , או יופקדו על ידי החברות המאוחדות בבנקים אחרים לביטחון/המופקדים ו, למעט שטרות

 .מעת הפקדתם בלבד, יחשבו כמשועבדים לטובתם בשעבוד קבוע
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות  ,התקשרויות -  19ביאור 
  
  )המשך( שעבודים  .ד
  

ברימאג (" מ"ומאגרי מידע בע תקשורתשעבודים הרשומים על נכסי החברה המאוחדת ברימאג . 3
  :")תקשורת

  
  :ברימאג תקשורתרשמה  ,לתאגיד בנקאילהבטחת התחייבויותיה 

 ;השלניטין ועל המועל הון המניות הבלתי נפרע בדרגה שעבוד קבוע ראשון  .1

 ;ועל כל יתר רכושה שעבוד שוטף ראשון בדרגה על כל מפעלה .2

או  ןמסרה או תמסור לבנק לביטחושברימאג תקשורת , אשון בדרגה על כל השטרותשעבוד קבוע ר .3
 ;לגבייה או לשמירה

או , יש או תהיה זכות בהםאשר לברימאג תקשורת , ף ראשון בדרגה על השטרותשעבוד שוט .4
בבנקים אחרים  ברימאג תקשורתיופקדו על ידי שאו /רות המופקדים ולמעט שט, לגביהם

 .יחשבו כמשועבדים לטובתם בשעבוד קבועיואשר , לביטחון

  
  :מערכותשעבודים הרשומים על נכסי החברה המאוחדת ברימאג  .   4

  
  תאגיד בנקאי

  

של ברימאג מערכות  שעבודים קבועים ראשונים בדרגה ללא הגבלה בסכום על הון המניות הבלתי נפרע   .1
ושעבוד שוטף כללי ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על מפעלה ועל כל יתר , ועל המוניטין שלה

  .שיש לברימאג מערכות כעת או שיהיו לה בעתיד, מכל מין או סוג שם, הנכסים והזכויות
  

 את שהוא אחר אופן בכל למסור או להשכיר ,להחכיר ,להעביר ,למכור לא התחייבה ברימאג מערכות
 מבלי להפעילו או בו להשתמש ,להחזיקו לאחרים להתיר ולא ,הימנו חלק כל או המשועבד הרכוש

  .ומראש בכתב לכך הבנק הסכמת את לקבל

  

 תמסור או מסרה שברימאג מערכות ,השטרות כל על בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון קבוע שעבוד .2
אשר לברימאג  ,השטרות על בדרגה ראשון שוטף ושעבוד ,לשמירה או לגבייה או ןלביטחו לבנק

ברימאג  ידי על יופקדוש או/ו המופקדים שטרות למעט ,לגביהם או ,בהם זכות תהיה או יש מערכות
 הפקדתם מעת ,קבוע בשעבוד לטובתם כמשועבדים חשבויי ואשר ,לביטחון אחרים בבנקים מערכות

  .בלבד
  

 ,םפירותיה כולל והזכויות הרכוש ,הכספים ,םסיהנכ ,דהציו ,המפעל כל על ראשונה מדרגה צף שעבוד .3
 בכל כלשהו בזמן בעתיד לה ושיהיו כעת לברימאג מערכות שיש ,הכלל מן יוצא ללא שהוא סוג מכל
 או/ו מלקוחותיה כספים לקבלת החברה של עתידיות או/ו הקיימות הזכויות כל לרבות ,ודרך אופן
  .אחר גורם מכל

  

 בנק בחשבון קדונותיפ לזכות ושיעמדו העומדים ,והכספים הזכויות כל על בדרגה ראשון קבוע משכון .4
 ,והזכויות ההכנסות ,הפירות ,התמורות כל את וכן ,םמבמקו שיבואו חשבונות לזכות או/ו לאומי

  .ל"הנ מהכספים או/ו קדוןיהפ או/ו מחשבון שינבעו או הנובעים
  

  מ"בע 10 רכישה קבוצות ברקת
 

 בעתיד שתהיינה או/ו כיום הקיימות ,ברימאג מערכות זכויות על ראשונה מדרגה קבוע ומשכון יםשעבוד
 קומות 6 מעל בניינים 2 בן בניה בפרויקט ברימאג מערכות זכויות חומכ לרבות ,אביב בתל במקרקעין

 או/ו המקרקעין עם בקשר ברימאג מערכות ידי על שנחתם ,מסמך כל חומכ לרבות ,תקרקעיו תת מרתף
 כתבי ,הפינוי סכמיהב פעולה לשיתוף עקרונות הסכם ,האופציה הסכם ,הרכישה כםהס לרבות ,הפרויקט

 בקשר בעתיד יחתמויש ההסכמים או/ו ,ההלוואה בהסכם כהגדרתם ,השיתוף והסכם ההצטרפות
 על והמחובר הנטוע הבנוי כל ולרבות ,הפרויקט לבניית ההסכם לרבות ,לפרויקט או/ו למקרקעין
 דמי ,ההנאה טובות כל את וכן ,בעתיד אליהם יחובר או יינטע ,ייבנה אשר כל וכן ,אליהם או המקרקעין

, המקרקעין בגין ושתהיינה שיש ,כללה מן יוצא ללא האחרים והזיכיונות הזכויות ,הביטוח דמי ,השכירות
  .חשבונותב עתידיות או/ו קיימותה ,ברימאג מערכות זכויות כלו
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  )המשך(ם ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדי

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

  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 
  
  )המשך( שעבודים  .ד

  
  :מ"ישראל בע מ.ב.ולחברת י שעבודים הרשומים על נכסי ישפאר לטובת בנקים    .5

  
הון המניות הבלתי נפרע והמוניטין  נרשם שעבוד קבוע על, לשם הבטחת התחייבויות ישפאר כלפי בנקים

שיש או , וכן נרשמו שעבודים קבועים ושעבודים שוטפים על נכסי ישפאר וזכויות מכל סוג שהוא, שלה
  .וכן כל יתר רכושה ,הנובעים מאותן זכויות ,לרבות הפירות, שיהיו לישפאר בעתיד

עביר את הרכוש המשועבד ללא לא למכור ולא לה, בין היתר, ישפאר התחייבה כלפי הבנקים האמורים
  . וזאת פרט למכירות הנעשות במהלך העסקים הרגיל, הסכמת הבנק מראש ובכתב

 רשמה ישפאר ,מחשבים בגין חכירה מימונית של שרת" יבמ"להבטחת התחייבות ישפאר כלפי חברת 
  . אשר הסכום המובטח שימש בפועל לרכישתם ,סכום על הנכסיםב ההגבל שעבוד ראשון ללא

  
  
  ערבויות  .ה
  

ליום ( ח"אלפי ש 1,827 - כערבויות בנקאיות בסכום כולל של  לחברות המאוחדות הדיווח מועדל .1
  ).ח"אלפי ש 2,636 -31.12.16

  

 8,035 -אשראי דוקומנטרי ואשראי ספקים מובטח בסכום כולל של כ לחברות המאוחדות הדיווח מועדל .2
  ). ח"אלפי ש 18,320 - 31.12.16ליום ( ח"ש אלפי

 

 סך ההתחייבויות בגין ערבות. חברה ערבה בערבות בלתי מוגבלת לחובות בבנקים של ברימאג שירותה .3
 ).ח"אלפי ש 117 -31.12.16ליום ( ח"אלפי ש 67הנו  2017, בדצמבר 31ליום  זו

  

סך . עילית ברימאגלחובות בבנקים של ח "אלפי ש 600 - עד לסך של כ מוגבלתהחברה ערבה בערבות  .4
אלפי  780 - 31.12.16ליום (ח "אלפי ש 389הנו  2017, בדצמבר 31ליום  זו גין ערבותההתחייבויות ב

  ).ח"ש
    

לפירעון תאגיד בנקאי התקבלה החלטה על ידי דירקטוריון החברה לערוב כלפי  2009, באוגוסט 23ביום  .5
בתנאים , ללא הגבלת סכום, מ לבנק"בע מערכות והתחייבויותיה של חברת ברימאג כל חובותיה

 31זו ליום  סך ההתחייבויות בגין ערבות. התאגיד הבנקאיאשר סוכמו בין החברה לבין , בנוסחו
  ).ח"אלפי ש 56,936 -31.12.16ליום (ח "אלפי ש 49,766הנו  2017, בדצמבר

 

אין  .מ"תקשורת ומאגרי מידע בעהחברה ערבה בערבות בלתי מוגבלת לחובות בבנקים של ברימאג  .6
    .2017, בדצמבר 31זו ליום  התחייבויות בגין ערבות
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

 הון המניות -  20ביאור 
 הון מניות מונפק ונפרע הון מניות רשום 

 מספר מניות           מספר מניות 

             ,בדצמבר 31                       ,בדצמבר 31                 

  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 6  2 0 1 7 :ההרכב  .א

     
 10,394,378  10,394,378 100,000,000 100,000,000 (*) א"כ. נ.ח ע"ש 0.01מניות רגילות בנות 

 ======== ======== ======= ======= 

  .להלן 'ב 20ראה סעיף (*)  
  

  .ח למניה"ש 17.25של  במחיראביב -בבורסה לניירות ערך בתל ונסחרהחברה  מניות 2017, בדצמבר 31יום ב
  

   רכישת מניות על ידי החברה  .ב
  

 בעבר רכשה החברה, 2008בנובמבר  27מיום תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהתאם ל .1
  . מההון המונפק והנפרע של החברה 2.24%מניות המהוות  232,897

ל "מכרה החברה את כל המניות הנ, לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה, 2017, בינואר 1ביום 
  . ח למניה"ש 19.02במחיר של ) מניות 232,897(שהוחזקו על ידה 

 

רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף כספי תכנית אישר דירקטוריון החברה  2017, בנובמבר 29ביום  .2
כן . 2018, בדצמבר 2ועד ליום  2017 ,בדצמבר 3 וםמיהחל , חודשים 12לתקופה של ח "מיליון ש 5של עד 

 .עשה באמצעות חבר בורסה בלתי תלוייתכנית הרכישה העצמית תכי , נקבע

 2,785,540מניות תמורת  158,181רכשה החברה  2017, בדצמבר 31ועד ליום  2017, בדצמבר 4מיום 
  .ח"ש

  .ח"ש 2,206,382מניות תמורת  124,686 רכשה החברה, ועד לסיום תוכנית הרכישה 2018, בינואר 1מיום 

, מניות רדומות הינן, מההון המונפק והנפרע של החברה 2.72%המהוות  ,)מניות 282,867(ל "המניות הנ
זכות  גם כמו, אשר אינן מקנות לבעליהן זכות השתתפות באסיפות כלליות של החברה והצבעה בהן

  .קלדיבידנד ולחלוקת עודפי רכוש החברה במסגרת פירו

 
  זכויות הנלוות למניות  .ג

  
 וכן זכות המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות השתתפות באסיפות כלליות של החברה והצבעה בהן

  .בהתאם לערכן הנקוב, לדיבידנד ולחלוקת עודפי רכוש החברה במסגרת פירוק
רשומות למסחר  ,יללע' כאמור בסעיף קטן א, בהון המונפק והנפרע של החברה המניות כל, למועד הדיווח

  .אביב - בבורסה לניירות ערך בתל 

  מדיניות חלוקת דיבידנד   .ד
  

החל  לפיה, החליט דירקטוריון החברה לאמץ מדיניות של חלוקת דיבידנדים בחברה 2005בחודש אוגוסט 
לאחר ( שלה מהרווח השנתי הנקי 35%תחלק החברה לבעלי מניותיה כדיבידנד במזומן לפחות  2007משנת 

 .על פי הרווח שיקבע בדוחותיה הכספיים לשנה שחלפה, בשנה שחלפה) מס
ולהערכת דירקטוריון החברה  ,יישום המדיניות האמורה כפוף להוראות הדין בדבר חלוקה מתוך רווחים

 .ובכללן התחייבויותיה כלפי הבנקים ,בחבויותיה הקיימות והצפויות, מעת לעת, בדבר יכולתה לעמוד
או ביטול /או תיקון ו/על שינוי ו, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, הזכות להחליט בכל עת לדירקטוריון החברה

  .מדיניות חלוקת הדיבידנד האמורה
  

  .ח"אלפי ש 7,570חילקה החברה דיבידנד בסך כולל של  2015בשנת 
  .ח"אלפי ש 27,000חילקה החברה דיבידנד בסך כולל של  2016בשנת 
  .ח"אלפי ש 10,000בסך כולל של  חילקה החברה דיבידנד 2017בשנת 

 10 -אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך של כ 2018, במרץ 27ביום 
 .2018, באפריל 22ביום  ישולםהדיבידנד . ח למניה"ש 0.989 - סכום הדיבידנד משקף סך של כ. ח"מיליון ש
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
-- ------- -----------------------------  

  
  תנאי הצמדה של יתרות כספיות -  21ביאור 

  
  

                       2016, בדצמבר 31ליום                                                 2017, בדצמבר 31ליום                              

                              ח"אלפי ש                                                             ח"אלפי ש                                       

    במטבע    במטבע 

    חוץ או    חוץ או 

  ללא בהצמדה     בהצמדה  ללא בהצמדה בהצמדה  

 כ"סה הצמדה למדד      לו כ"סה   הצמדה למדד      לו        

         :נכסים
           נכסים שוטפים

 4,368 2,919 --        1,449 2,183 1,770 --   413  מזומנים ושווי מזומנים
  1,699  1,699  --         --  1,989 1,989 --   --   השקעות לזמן קצר

 165,199 163,206 --        1,993 167,812 164,350 --   3,462 לקוחות
   395,12    1,869      118       10,408  922,14      557,1     215      150,13 החייבים ויתרות חוב

 17,025   215     169,666 186,906 13,850      118 169,693 183,661 

 ====      ==== =====  ===== ====      ==== ===== ===== 

         שוטפים לאנכסים 
      6,632     4,819     --     1,813 1,649 15 --    1,634 יתרות חובה לזמן ארוך

       137        137       --           --       137          137       --           --  פיקדון משועבד
  1,634    -- 152 1,786 1,813     --  4,956  6,769  

 ==== === ==== ==== ====      ==== ==== ==== 

         :התחייבויות
         התחייבויות שוטפות

 97,506 93,352 --     4,154 66,089 59,126 --  6,963 אשראי לזמן קצר
לספקים  התחייבויות

 ונותני שירותים
  

40,863 
  
 -- 

  
18,604 

  
59,467 46,252     -- 17,100 63,352 

   21,579   20,351 281,2           -- 936,21    205,21     479        252 זכאים ויתרות זכות

 48,078 479 98,935 147,492 50,406    1,228     130,803 182,437 

 ==== === ===== ===== ====      ====  ===== ===== 

         
         שוטפות לאהתחייבויות 

הלוואות לזמן ארוך 
    16,294    16,294        --         --    24,605    24,605        --     --  מתאגידים בנקאיים
         הלוואות לזמן ארוך

          --           --         --          --          294        294         --       --  מאחרים  

  --   --  24,899  24,899        -- 16,294 16,294 

 === ==== ===== ===== ===       ==== ===== ===== 



   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 

72 
 

  
  )המשך(לדוחות הכספיים המאוחדים  ביאורים

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

  הכנסות ממכירות ומתן שירותים -  22ביאור 
  
 ,בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה  

 7 1 0 2 6 1 0 2   5 1 0 2  

                            ח"אלפי ש                       

    
 459,758 463,911 450,536 כ הכנסות"סה

 ===== ===== ===== 

    )1(לקוחות עיקריים 

    
 20.5% 20.3% 18.8% מגזר המוצרים הביתיים - ) בבעלות בעל שליטה ותחבר(' לקוח א

       ===== ===== ===== 

        
  12.9%  14.4%  11.4%  בעיקר מגזר המוצרים הביתיים  -' לקוח ב

 ===== ===== ===== 

  
 ומעלה מסך  10%הכנסות מהם בשנים המדווחות מהוות האשר , קוחות עיקריים בפירוט זה הינם לקוחותל) 1(

  . במאוחדהכנסות הכל     
  
 

  עלות ההכנסות -  23ביאור 

 
 ,בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה  

 7 1 0 2 6 1 0 2  5 1 0 2  

                            ח"אלפי ש                       

    
 307,019 319,312 283,248 חלפים ונלוות, קניות מוצרים

 19,462 19,020 20,458 שכר עבודה והוצאות נלוות 
  5,198  725  )975(  (*) נטו, הפרשה לירידת ערך מלאי

 4,813 3,717 3,536 אחזקת כלי רכב
 10,877 9,992 11,682 שירות ואחסנה

  2,782  1,648  999  התקנות וקבלני משנה
  71  71  71  פחת והפחתות

    5,928    4,838    167,6 אחרות

 325,186 359,323 356,150 

     6,167    )14,348(    593,10 במלאי מוצרים וחלפים )גידול(קיטון 

 335,779 344,975 362,317 

 ===== ===== ===== 

  .לעיל' ג 1ביאור גם ראה (*) 
  

  הוצאות מכירה -  24ביאור 
 ,בדצמבר 31ביום שהסתיימה  לשנה 

 7 1 0 2 6 1 0 2  5 1 0 2  

 ח"אלפי ש 

    
 28,614 28,262 27,436 שכר עבודה והוצאות נלוות

 3,929 2,967 3,862  עמלות לסוכנים
 10,302 5,803 6,447 )*(נטו , פרסום וקידום מכירות

 16,890 16,521 18,661 הובלה ללקוחות
 5,417 5,713 5,549 )פחתכולל ( אחזקת כלי רכב

  574  1,674  811  ביטוח אשראי
     1,366       220       280 אחרות

 63,046 61,160 67,092 

 ===== ===== ===== 

 7,127 9,757 8,859 ל "מוצג לאחר ניכוי השתתפות ספקי חו) *(

 ==== ==== ==== 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  הוצאות הנהלה וכלליות  -  25ביאור 
  
  

 ,בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה  

 7 1 0 2 6 1 0 2  5 1 0 2  

 ח"אלפי ש 

    

    
 8,559 8,298 8,478 שכר עבודה והוצאות נלוות 

 4,259 3,662 3,575 שכר דירה והחזקה
 1,592 1,956 1,841 דמי ניהול

 3,262 2,130 2,587 שירותים מקצועיים
 2,244 1,459 1,188 פחת והפחתות 

 2,372 470 437  נטו , חובות אבודים ומסופקים
   5,137   4,741   744,4 אחרות 

 22,850 22,716 27,425 

 ==== ==== ==== 

  
  הוצאות אחרות -  26ביאור 

  
                     

  ,בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה    

 7 1 0 2 6 1 0 2  5 1 0 2  

                             ח"אלפי ש                      

    
      1    177       6 ממימוש רכוש הון הפסד 

  6  177 1 

 === === === 

  
  

  הכנסות אחרות -  27ביאור 
 ,בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה  

 7 1 0 2 6 1 0 2  5 1 0 2  

                            ח"אלפי ש                      

    
  --   --   1,920  זכויות בשותפות מוגבלת ימושממרווח הון 

   1,186   1,201   118,1 המטופלות לפי שיטת השווי המאזנית ומוחזק ותדמי ניהול מחבר

 3,038  1,201  1,186  

 ==== ==== ==== 

 
  מימון הכנסות -  28ביאור  

  
 ,בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה  

 7 1 0 2 6 1 0 2  5 1 0 2  

                            ח"אלפי ש                      

    
 110 273 45 ואחרים קדונותיריבית מפ

 1,566 1,368 2,487 הפרשי שער
      745      883      960  אשראי לקוחותבגין 

 3,492 2,524 2,421 

 ==== ==== ==== 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  הוצאות מימון -  29ביאור 
 לשנה שהסתיימה                  

                          ,בדצמבר 31ביום                   

 7 1 0 2 6 1 0 2  5 1 0 2  

                            ח"אלפי ש                      

    
 11,885 12,366 11,374 בגין אשראי לזמן קצר

  721  636  689  בגין הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 2,142 741 --   ניתנות להמרה למניותשאינן בגין אגרות חוב 

        46        55         3 נטו, בגין הטבות לעובדים
        --        --         81 בגין מוסדות

  12,147 13,798 14,794 

  
 

==== ==== ==== 

  
   מיסים על ההכנסה -  30ביאור 
  

  הקבוצהשיעורי המס החלים על   .א

 .26.5% הינו 2015 ובשנת 25%הינו  2016בשנת , 24% הינו 2017בישראל בשנת שיעור מס החברות 
  

תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות (חוק ההתייעלות הכלכלית אושר  2016ביום בדצמבר 
 24% - ל 25% - הפחתת שיעור מס החברות מ, בין היתר, אשר כלל, 2016 -ז "התשע, )2018 -ו 2017התקציב 

  .2018החל משנת  23% - ול 2017בשנת 
  

   שומות מס סופיות   .ב

  . 2012, בדצמבר 31נה שהסתיימה ביום שומות עצמיות הנחשבות כסופיות עד וכולל הש לחברה .1

וישפאר  ברימאג עילית, ברימאג מערכות, ברימאג שירות, מ"תקשורת ומאגרי מידע בעלברימאג  .2
  .2012, בדצמבר 31שומות עצמיות הנחשבות כסופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ביום 

  הפסדים מועברים לצרכי מס  .ג

  . ח"אלפי ש 177 -ועבר בסך של כהיה בחברה הפסד הון מ 2016, בדצמבר 31ליום 
  .אין לחברה הפסדים מועברים לצורכי מס 2017, בדצמבר 31ליום 

  
אלפי  27,085 - בסך של כ 2017, בדצמבר 31לצרכי מס ליום הפסדים ) כולל ברימאג תאורה( מערכותלברימאג 

, במאי 14קבל ביום שהת ,בהתאם לאישור מס הכנסה למיזוג בין ברימאג מערכות לבין ברימאג תאורה. ח"ש
אלפי  9,917 - אשר עמדו על סך של כ( 2013, בדצמבר 31 יוםהפסדי ברימאג תאורה נכון ליום המיזוג ב, 2014

ובלבד שבכל שנת מס לא , שלאחר מועד המיזוג ,יותרו לקיזוז כנגד הכנסתה של החברה החל בשנת המס) ח"ש
מהכנסתה  50%של החברה או סכום העולה על  מסך ההפסדים 12.5%יותר לקיזוז כאמור סכום העולה על 

  .םלפי הנמוך שביניה לוהכ, החייבת של החברה באותה שנת מס לפני קיזוז ההפסד משנים קודמות
  .ח"אלפי ש 82בסך של , כאמור לעיל ,הפסדים מועבריםניצלה החברה  2014-2017בשנים 

  
  .ח"מיליון ש 7 -ל כבסך ש 2017, בדצמבר 31לברימאג שירות הפסדים לצרכי מס ליום 

  .)100%( ח"מיליון ש 17.9 -בסך של כ 2017, בדצמבר 31הפסדים לצרכי מס ליום  עיליתלברימאג 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(מיסים על ההכנסה  -  30ביאור 
  

  :מיסים נדחים  .ד

  

  :ההרכב .1
              דוח על הרווח הכולל     דוח על המצב הכספי       

 ,בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה    ,בדצמבר 31ליום  

 7  1  0  2 6  1  0  2    7  1  0  2 6  1  0  2  5  1  0  2  

 ח"אלפי ש   

       :סים נדחים בגיןיהתחייבויות מ
 )53( )33( )46(  )124( )170( פרויקטים 

    )181(    )17(    )211(   )1,482(  )693,1(  כסים בלתי מוחשייםנ

 )1,863( )1,606(  )257( )50( )234( 

  
 :סים נדחים בגיןינכסי מ

 -------  
 

 -------  
 

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

 )116( )236( )41(   1,859  1,818 הפסדים מועברים לצורכי מס

 572 )697( 102  4,546 4,648 הפרשה לחובות מסופקים

 )184( )134( 63  111 174 נטו, הטבות לעובדים

  )90(  105  32   107  139  הוצאות לשלם בעלי שליטה
          )10(         15         --      40     40 התאמת יתרת לקוחות לזמן ארוך

 6,819 6,663   156 )947( 172 

  ------  ------      
     5,057 4,956 נטו, סים נדחיםינכסי מ

 ==== ====     

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

 )62( )997( )101(    מיסים נדחים הוצאות

   ==== ==== ==== 

  

 :כדלקמן ,המיסים הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי .2

   ,בדצמבר 31ליום  

 7  1  0  2 6  1  0  2   

  ח"אלפי ש 

        
  5,057 4,956 שוטפים לא במסגרת נכסים

 ==== ====  
 

 

 .ניצולם של מיסי הכנסה נדחים מותנה בקיום רווחים לצרכי מס בעתיד .3

       הצפויים לחול בעת שישולמו, מסשיעורי המס לפיהם חושבו המיסים הנדחים מבוססים על שיעורי ה .4
  .שינוי שיעור המס בדבר לעיל' א סעיףראה  .23% -  שימומשו על פי הדין התקף
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(מיסים על ההכנסה  -  30ביאור 
  

                              :ברווח או הפסדמיסים על ההכנסה הכלולים   .ה

 ,בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה  

 7 1 0 2 6 1 0 2  5 1 0 2  

  ח"אלפי ש 

    
 )2,891( )6,788( )5,210( הוצאות מיסים שוטפים

 66 )194( )189( מיסים נדחים) הוצאות(הכנסות 
  --   )2(  )418(  הוצאות מס רווח הון

 --  )784( )1( שינויים במיסים נדחים כתוצאה משינוי בשיעורי המס
  )138(  --   --   מיסים נדחים בגין שנים קודמות) הוצאות(הכנסות 
     )433(          --          62 בגין שנים קודמותשוטפים מיסים 

 )5,756(  )7,768(  )3,396(  

 ===== ===== ===== 

  

  :ברווח או הפסדשנכללו , התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מס לבין הוצאות המס  .ו

 ,בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה  

 7 1 0 2 6 1 0 2  5 1 0 2  

 ח"פי שאל 

  )8,264(  24,810  23,238 לפני מיסים על ההכנסה לפי דוח על הרווח הכולל) הפסד(רווח 

   %26.5   %25.0   042.%  שיעור המס

    
 )2,190( 6,203 5,577 תיאורטי) חיסכון במס(מס 

    
 )153( 203 298 נטו, והכנסות פטורות הוצאות שאינן מותרות בניכוי

    
 571 --  )62( נטו, נים קודמותמיסים בגין ש

    
 --  784 1 בשיעורי המס עדכון יתרות מיסים נדחים כתוצאה משינוי

        
     ניצול הפסדים לצורכי מס בשנים קודמות בגינם לא הוכרו מסים 

  --   --   )558(  נדחים בעבר      
        

  5,059  205  140  הפסדים שוטפים בגינם לא נעשו מיסים נדחים
        
     109     373       360 נטו, חריםא

 5,756  7,768  3,396  

 ====  ====  ====  
  

  בישראל על חבות המס IFRSהשפעת אימוץ תקני . ז
  

. IFRSבהתאם לתקני  2008, בינואר 1החברה עורכת את דוחותיה הכספיים החל מיום ', א2כאמור בביאור 

 IFRSובהתאם לכך עריכת דוחות כספיים לפי תקני , שונים מתקני חשבונאות מקובלים בישראל IFRSתקני 
שהינם שונים מהותית מאלה המוצגים לפי תקני , תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים, עשויה לשקף מצב כספי

  .חשבונאות מקובלים בישראל
  

 לא יחול תקן 2017עד  2007בקביעת ההכנסה החייבת לצרכי מס לגבי שנות המס  ,פקודת מס הכנסהלבהתאם 
אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס , של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 29' חשבונאות מס

  .האמורות

לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח המדווח לצרכי מס בגין שנות המס  IFRSכי תקני , המשמעות היא
  .האמורות
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  וצדדים קשורים" בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  31ביאור 
  

  בעל שליטה וחברות בנות, חברה אם  .א
  

  .לעיל' ח 9ביאור ראה וכלולות באשר לחברות בנות  .המאוגדת בישראל ,די החברההקבוצה נשלטת על י
  

   וצדדים קשורים "בעלי עניין"יתרות עם     .ב
  

          
  שליטה עלב  

  וחברות
  בבעלות 

 בעל
  השליטה

  
  
  

חברות 
 כלולות 

  
בעלי עניין 

וצדדים 
קשורים 
  אחרים

  
  
  
  

  כ"סה
  
  ח"אלפי ש  

            2017, בדצמבר 31ליום 

     
  יתרות חובה

  

        

  15,985  --   487  15,498  לקוחות
  ====  ===  ==  ====  

  1,625  1  1,624  --   חייבים ויתרות חובה
  ====  ====  ==  ====  

  1,634  --   1,634  --   השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
  
  

  יתרות זכות
  

====  ==== ==  ====  

  301        23  --         278  ספקים ונותני שירותים
  ====  ====  ==  ====  

  928  זכאים ויתרות זכות
====       

583 
====  

628 
====  

2,139  
====  

          
  

          
  שליטה בעל  

  וחברות
  לותבבע 

 בעל
  השליטה

  
  
  

חברות 
 כלולות 

  
בעלי עניין 

וצדדים 
קשורים 
  אחרים

  
  
  
  

  כ"סה
  
  ח"אלפי ש  

            2016, בדצמבר 31ליום 
      

  יתרות חובה
  

        

  35,082  --   102  34,980  לקוחות
  ====  ===  ==  ====  

  2,353  464  1,889  --   חייבים ויתרות חובה
  ====  ====  ==  ====  

  1,813  --   1,813  --   יתרות חובה לזמן ארוךהשקעות ו
  
  

  יתרות זכות
  

====  ==== ==  ====  

  139        --  --         139  ספקים ונותני שירותים
  ====  ====  ==  ====  

  1,148  זכאים ויתרות זכות
====       

970 
====  

652 
====  

2,770  
====  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך( וצדדים קשורים" בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  31ביאור 
  
   וצדדים קשורים" בעלי עניין"עסקאות עם   .ג
  
  
 לשנה שהסתיימה                          

                                ,בדצמבר 31ביום                            

 7 1 0 2 6 1 0 2      5 1 0 2  

                                  ח "אלפי ש                                 
     

  991  1,455  1,266 ל"שכר עבודה והוצאות נלוות למנכ
 ====  ====  ====  

  195  99  104 שכר עבודה לצדדים קשורים אחרים 
 ===  ===  ===  

 444 380 328 )שאינם עובדי החברה יםדירקטור(שכר דירקטורים 

 ==== ==== ==== 

  4  3  3 שאינם עובדי החברה דירקטוריםמספר ה
 ====  ====  ====  

 1,430 1,901 1,834 בבעלות בעל שליטה הלחברומענקים דמי ניהול 

 ==== ==== ==== 

 3 3 3 מתוך בעלי העניין בחברהודמי הניהול שכר מספר מקבלי 
  ==== ==== ==== 

 439 454 480 במשך השנה יתרת החובה הגבוהה ביותר של בעלי עניין      
 ==== ==== ==== 

  1,186  1,201  1,118 דמי ניהול מחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני      
 ====  ====  ====  

   
          
  שליטה בעל  

  וחברות
  בבעלות 

 בעל
  השליטה

  
  
  

חברות 
 כלולות 

  
י עניין בעל

וצדדים 
קשורים 

  אחרים

  
  
  
  

  כ"סה
                                   ח "אלפי ש                                  

, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
2017    

  

        

  86,289  --   1,639  84,650  הכנסות ממכירות
  ====  ===  ==  ====  

  561  --   452  109  עלות ההכנסות
  ====  ===  ==  ====  
         

  6,714        1,266  324        5,125  נטו, הוצאות מכירה והנהלה
  ====  ====  ====  ====  

  12  נטו, הוצאות מימון
===       

130  
===    

   

 -- 
===       

142  
====  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך( וצדדים קשורים" בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  31ביאור 
  
  )המשך( וצדדים קשורים" בעלי עניין"עסקאות עם .    ג
  
  

          
  שליטה בעל  

  וחברות
  בבעלות 

 בעל
  השליטה

  
  
  

חברות 
 כלולות 

  
בעלי עניין 

וצדדים 
קשורים 

  אחרים

  
  
  
  

  כ"סה
                                   ח "י שאלפ                                  

, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
2016 

     

        

  95,440  --   1,122  94,318  הכנסות ממכירות
  ====  ===  ==  ====  

  1,121  --   491  630  עלות ההכנסות
  ====  ===  ==  ====  
         

  5,310        1,455  240        3,615  נטו, הוצאות מכירה והנהלה
  ====  ====  ====  ====  

  3  נטו, הוצאות מימון
===       

18  
===    

   

 -- 
===       

21  
====  

          
  

  
          
  שליטה בעל  

  וחברות
  בבעלות 

 בעל
  השליטה

  
  
  

חברות 
 כלולות 

  
בעלי עניין 

וצדדים 
קשורים 
  אחרים

  
  
  
  

  כ"סה
  
                                   ח "אלפי ש                                  

, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
2015 

      

        

  99,050  --   4,999  94,051  הכנסות ממכירות
  ====  ===  ==  ====  

  114  --   )214(  328  עלות ההכנסות
  ====  ===  ==  ====  
         

  9,167  991  1,273  6,903  נטו, הוצאות מכירה והנהלה
  ====  ====  ===  ====  

  1,556  נטו, ות מימוןהכנס
===       

91 

 ====  
 -- 

==   
1,647  

====  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך( וצדדים קשורים" בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  31ביאור 
  
  חברה בשליטתו של בעל השליטה, ")טרקלין" - להלן (מ "עעסקאות עם טרקלין חשמל ב. ד
  

  למכירת מוצרי חשמלהסכם  .1
  

. םטרקלין בהסכם למכירת מוצריעם התקשרות אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה  2015, באוגוסט 23ביום 
  :בהתאם להתקשרות

מוצרי חשמל , י טרקליןשיימסרו לה על יד, בהתאם להזמנות, מעת לעת, החברה תהא רשאית למכור לטרקלין  .א
 ").המוצרים" -להלן (או משווקים על ידי החברה /המיובאים ו, ואלקטרוניקה ביתיים ומוצרים אחרים

השווה למחיר העלות של , תשלם טרקלין לחברה סכום, שיירכשו על ידה מן החברה, בתמורה למוצרים  .ב
) ממחיר העלות(לא יפחת משיעור הרווח ש, בשיעור") מרווח טרקלין" - להלן (המוצרים לחברה בתוספת מרווח 

כשהוא , ")האחריםהלקוחות  מרווח" - להלן (למעט טרקלין , של החברה ממכירת המוצרים לכל לקוחותיה
הוא מחיר המוצרים לאחר שחרורם " מחיר העלות", לעניין זה"). יהמרווח המינימאל" -להלן ( 1.04 -מחולק ב

  . מהמכס

עד למועד פרסום הדוחות הכספיים בגין השנה הקלנדרית (פת ההסכם במהלך תקו כל שנה קלנדרית מדי  .ג
שהסתיימה עובר , החברה חישוב של מרווח טרקלין בתקופהתערוך , ובסמוך לאחר מועד סיום ההסכם) החולפת

 1.1.2016התקופה מיום ) ב(, 31.12.2015התקופה ממועד תחילת ההסכם ועד ליום ) א: (כדלקמן, לביצוע החישוב
ועד  1.1.2018התקופה מיום ) ד( - ו, 31.12.2017ועד ליום  1.1.2017התקופה מיום ) ג(, 31.12.2016ום ועד לי

 .החישוב ייבחן על ידי ועדת הביקורת של החברה"). תקופת החישוב" - כל אחת  - להלן (למועד סיום ההסכם 

 30לין תשלם לחברה בתוך טרק, כי מרווח טרקלין בתקופת החישוב היה קטן מהמרווח המינימלי, אם יתברר  .ד
שמרווח , היה מביא לכך, אשר לו היה משולם לה בתקופת החישוב, ימים ממועד החישוב את הסך הנדרש

  . טרקלין בתקופת החישוב יהיה שווה למרווח המינימלי

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יבחנו את , ואילך 2016החל בשנת , ביחס לכל שנה קלנדרית, אחת לשנה  .ה
הבחינה תיעשה עד למועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה בגין השנה הקלנדרית . ווח המינימליהמר

 . הנתונה

, החברה תפרסם דוח מיידי, הינו ראוי יכי המרווח המינימאל, מצאו ועדת הביקורת והדירקטוריון •
ם בדבר וכן יובאו פרטי, הנובעות מההסכם עם טרקלין בשנה הנתונה, ההכנסות היקףשיכלול את 

הקלות בעסקאות (ג לתקנות החברות 1כמפורט בתקנה , זכותם של בעלי המניות להתנגד למתן הקלה
במקרה של התנגדות בעלי מניות למתן ההקלה "). תקנות ההקלות(" 2000 - ס "התש, )ןעם בעלי עניי

ל לאישור מחודש של "תובא התקשרות החברה עם טרקלין בהסכם הנ, בהתאם לתקנות ההקלות
 .היפת בעלי המניות של החבראס

תובא התקשרות החברה עם , כי יש להקטין את המרווח המינימלי, מצאו ועדת הביקורת והדירקטוריון •
 .החדשים לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה בתנאיםטרקלין 

ונתקבלה לכך הסכמת , כי יש להגדיל את המרווח המינימלי, מצאו ועדת הביקורת והדירקטוריון •
למכור את מוצריה , מהמועד כאמור ואילך, ותהא רשאית, תפרסם על כך החברה דוח מיידי, יןטרקל

  . החדש ישלא יפחת מהמרווח המינימאל, לטרקלין במרווח

  .החדש יההוראות לעיל בעניין הבחינה השנתית של המרווח המינימלי יחולו גם על המרווח המינימל

הנמצאים בתצוגה בנקודות המכירה של , למעט מוצרים, יום 160+ תנאי התשלום בגין המוצרים יהיו שוטף   .ו
  .להלן' ק י"כמפורט בס, לין אשראיאשר לגביהם יועמד לטרק, ")מוצרי התצוגה" -להלן (טרקלין 

, במסגרתם יימכרו ללקוחות מוצרים בתנאים מיוחדים, במקרים בהם תערוך החברה מבצעים ללקוחותיה  .ז
שבהם יימכרו מוצרים זהים , ים נשוא המבצע בתנאים המסחרייםהחברה תהא רשאית למכור את המוצר

 .שישתתפו במבצע כאמור, ללקוחות אחרים

  .פרט לטרקלין, פירושו מבצע לארבעה לקוחות לפחות של החברה" מבצע"לעניין זה           
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(וצדדים קשורים " בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  31ביאור 
  
  )המשך( חברה בשליטתו של בעל השליטה, ")טרקלין" - להלן (מ "עסקאות עם טרקלין חשמל בע. ד
  

  ) המשך( למכירת מוצרי חשמלהסכם  .1

, של לקוחותיה למוכרנים במסגרתם תעניק הטבות, י מכירות לצרכניםבמקרים בהם תערוך החברה מבצע  .ח
של למוכרנים  ענקושיו ,הטבות מוכרן זהות לאלו למוכרנים של חנויות טרקליןתהא רשאית להעניק  החברה

  .כאמור יםמבצעלקוחות אחרים של החברה במסגרת ה

לרבות במבצעים ובמיזמים ', טרקלין תעמיד לרשות החברה את חנויותיה לצורך מכירת עודפים ומוצרים מסוג ב  .ט
ללא (בו יימכרו המוצרים בפועל  ,מהמחיר 18%וזאת בתמורה לעמלה בשיעור של עד  ,א יוזמתשהי ,שונים

תבחן ועדת הביקורת , במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה. כפי שייקבע על ידי החברה, )מ"מע
' צרים מסוג באת מדיניות החברה במהלך השנה הקלנדרית החולפת בכל הנוגע למכירת עודפים ומושל החברה 

הקבועות  ,כי יש מקום לשנות מדיניות זו במסגרת המגבלות ,ועדת הביקורת תמצאבמקרה ש. באמצעות טרקלין
שקבעה  ,החברה תהא מנועה מלמכור את המוצרים לטרקלין בתנאים טובים יותר לטרקלין מהתנאים, לעיל

לבחון מחדש מעת לעת במהלך השנה  ועדת הביקורת תהא רשאית, מבלי לגרוע מהאמור לעיל. ועדת הביקורת
 המפורטים, תנאי התשלום בגין מוצרי העודפים יהיו זהים לתנאים .את קביעותיה ולשנותן בהתאם לצורך

  .לעיל 'וק "בס

ויועמד לטרקלין על ידי החברה אשראי בגובה שווי מוצרי , בתחילת כל שנה קלנדרית ייבחן שווי מוצרי התצוגה  .י
ויועמד על ידי החברה , שהועמד כאמור, ייפרע האשראי, שלאחר מכן, בתחילת השנה. התצוגה לתקופה של שנה

  . הקיימים באותו מועד בחנויות טרקלין, לטרקלין אשראי חדש לשנה נוספת בגובה שווי מוצרי התצוגה

 .2018 ,באוגוסט 31וסופה ביום  2015 ,בספטמבר 1שתחילתה ביום , שנים שלושלתקופה של  הינוההסכם   .יא

המתירה לחברה , לתקנות ההקלות) 3(1כהגדרתה בתקנה , אישור עסקת מסגרת ר ההתקשרות מהווה גםאישו
  .הנקובים לעיל, בתקופה וביתר התנאים, לבצע עסקאות לאספקת מוצרים של החברה לטרקלין

  

את החלת הוראות ההסכם למכירת מניות החברה אישרה האסיפה הכללית של בעלי  2017, בנובמבר 2ביום  .2
גם על חברות פרטיות נוספות בשליטתו של מר שאול , לעיל 1ק "כמפורט בס, שבין החברה לבין טרקלין, צריםמו

  .בענף החשמל והאלקטרוניקה, בין היתר, אשר פועלות, בעל השליטה בחברה, זילברשטיין
  

 פרסום משותף הסכם .3

יחול על  הסכםה. החברה בהסכם התקשרותאסיפת בעלי המניות של החברה את  אישרה 2015, באוגוסט 23ביום 
, או משווקים על ידי החברה/המיובאים ו, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים ומוצרים אחריםפרסום של 

 . ")המודעות" -להלן (באמצעות מודעות פרסום במגוון מדיות והנמכרים על ידי טרקלין ללקוחותיה 

עיתוי ותקופת הפרסום וכן כל היבט אחר , הן יפורסמו המדיות בהן, קביעת המוצרים שיכללו בהן, עיצוב המודעות
  .עם טרקלין התייעצותלאחר , יעשו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, הנוגע לפרסום

ח לכל "מיליון ש 2.5עד לסך כולל של , הפרסום מהוצאות הפרסום לפי הסכם 50% -ישא ביכל אחד מן הצדדים 
את חלקה בכל , החברהלפי דרישת , טרקלין תשלם לחברה מראש. םחודשי 12מדי תקופה של , אחד מן הצדדים
  .הפרסום שיידרשו בהתאם להוראות הסכם ,הוצאות הפרסום

אשר עתיד  ,ידונו ויאשרו ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה את היקף הפרסוםקלנדרי לקראת כל רבעון 
  .באותו רבעון הפרסום להתבצע במסגרת הסכם

   .2018 ,באוגוסט 31וסופה ביום  2015 ,בספטמבר 1שתחילתה ביום , שנים שלוששל  לתקופה הנוההסכם 

  

 הסכם לרכישת תווי קניה .4

 
 בהסכם החברה התקשרות את, הביקורת ועדת של אישורה לאחר, החברה דירקטוריון אישר 2015, ביולי 1ביום 

 של תוקף בעלי קניה תווי ,לעת תמע לצרכיה בהתאם ,לרכוש מטרקלין רשאית החברה תהא על פיו, טרקלין עם
 ינהיתה הרכישה שלפני ,לכך בכפוף יתבצעו החברה רכישות .וסחירות מוכרות של חברות חודשים שלושה לפחות

 סך וכי ,הזולה ביותר טרקלין תהיה של הצעתה כי ,טרקלין של הצעתה כולל, מחיר הצעות שלוש בידי החברה
 .שנה מדי ח"ש מיליון 1.2של  סך על יעלה לא החברה של הרכישות

  .2018, ביוני 30ועד ליום  הדירקטוריון אישור מועדמ החל שנים שלוש של לתקופה הינו ההסכם
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(וצדדים קשורים " בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  31ביאור 
  
  )  המשך( חברה בשליטתו של בעל השליטה, ")טרקלין" - להלן (מ "סקאות עם טרקלין חשמל בעע. ד

  
או /מכרזים ובהסכמים לקבלת שירותי רצפת מכירה ושירותים נלווים במסגרת  טרקלין אישור התקשרות עם .5

 על ידיווקים או מש/המיובאים ו, או מוצרים אחרים/או אלקטרוניקה ביתיים ו/עסקאות לאספקת מוצרי חשמל ו
או לצורך שיווק ישיר של מוצרי /עם גופים ציבוריים או פרטיים ו) בהתאם לעניין(או  על ידישייערכו , החברה

 החברה לצרכנים 
  

או /או עסקאות לאספקת מוצרי חשמל ו/במסגרת מכרזים ו, מעת לעת, החברה רשאית להתקשר עם טרקלין
 - להלן בסעיף זה(החברה  על ידיאו משווקים /ובאים והמי ,או מוצרים אחרים/אלקטרוניקה ביתיים ו

, עם גופים ציבוריים או פרטיים) בהתאם לעניין(או  על ידישייערכו , לכלל הציבור או לציבור מסוים, ")המוצרים"
לפיהם תעניק לה , בהסכמים, ובפרט לצרכנים פרטיים, או לצורך שיווק ישיר של המוצרים ללקוחות של החברה/ו

הכוללת תצוגה של המוצרים למשך תקופת ההסכם עם עורך , שירותי רצפת מכירה למכירת המוצריםטרקלין 
, העניין על פי, שתוסכם בין הצדדים לצורך שיווק המוצרים לצרכנים ,או למשך תקופה ,המכרז או המזמין

שירותי , ללקוחותכגון שירותי מוכרנים לקידום תהליכי המכירה , ובהתאם לצורך גם שירותים נלווים נוספים
עד לסך  ,)מ"ללא מע(ממחיר מכירת המוצרים  12%וזאת בתמורה לעמלה בשיעור שלא יעלה על , ב"קופה וכיוצ

תדווח החברה לוועדת הביקורת על היקף , אחת לשנה. חודשים 12מדי תקופה של  ,ח"מיליון ש 2 כולל של
  .העסקאות שבוצעו

 ,באוגוסט 31ביום  סיומהו 2015 ,בספטמבר 1ביום  שתחילתה, םלמשך תקופה של שלוש שני הינותוקף האישור 
2018.  

  השתתפות החברה בעלויות של טרקלין בירידי מכירות .6
  

תהא החברה . החברה בהסכם התקשרותאישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את ה 2015, באוגוסט 23ביום 
במסגרתם תבקש להציג , די מכירותשתוציא טרקלין בקשר עם השתתפותה בירי, בהוצאות רשאית להשתתף

החברה  על ידיאו משווקים /המיובאים ו, או מוצרים אחרים/ואו אלקטרוניקה ביתיים /חשמל ו מוצריולמכור 
שירותים נלווים , )כגון במות ודוכנים(שכירת ציוד , לרבות תשלום בגין שטח התצוגה, ")מוצרי החברה" -להלן (

עד לסך , ")עלויות טרקלין" - להלן (ב "עלות מוכרנים ופרסום וכיוצ, ותקשורתמים , כגון התחברות לנקודות חשמל
  . חודשים 12מדי תקופה של  ח"אלפי ש 300 כולל של

המוכרנים של טרקלין  בהוצאותהיא תהא פטורה מהשתתפות , ככל שהחברה תעמיד מוכרנים מטעמה ביריד
  .והוצאות אלה יופחתו מעלויות טרקלין, ביריד

כלל  מתוךשל החברה בעלויות טרקלין יהא שווה לשיעור מכירות מוצרי החברה ביריד  תפותההשתשיעור 
דמי " - החברה לטרקלין כהשתתפות בעלויות טרקלין  על ידיהסך שישולם (טרקלין  על ידיהמכירות ביריד 

  "). ההשתתפות

  :ההשתתפות יהא מותנה בהמצאת המסמכים הבאים להנחת דעתה של החברה דמיתשלום 

  ; טרקלין בקשר עם היריד על ידישהוצאו , המעידות על ההוצאות, או קבלות/שבוניות וח •

 -נערך תחשיב כאמור  שלאוככל , עורך היריד על ידישנערך ונחתם , תחשיב של כלל מכירות טרקלין ביריד •
 . רואה חשבון על ידיכשהוא מאושר , טרקלין על ידישנערך , תחשיב כלל מכירות טרקלין ביריד

  

, אחרים מוצריםאו /או אלקטרוניקה ביתיים ו/ירידי מכירות של מוצרי חשמל ו - " ירידי מכירות"עניין זה ל
והמיועד לעובדים או , תקופה קצובה במשךאו ארגוני צרכנות /או מעסיקים ו/ו עובדיםועדי  על ידי הנערכים

  .או לבני משפחותיהם/לחברי ארגון הצרכנות ו

 ,באוגוסט 31ביום  סיומהו 2015 ,בספטמבר 1ביום  שתחילתה, ופה של שלוש שניםלמשך תק נקבעתוקף האישור 
2018.  

, את הגדלת תקרת השתתפות החברהשל החברה אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות  2017, בנובמבר 2ביום 
  .יים עשר חודשיםנמידי תקופה של ש, ח"אלפי ש 650כולל של עד לסך , כמפורט לעיל
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  )המשך(אורים לדוחות הכספיים המאוחדים בי

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

  )המשך(וצדדים קשורים " בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  31ביאור 
  
  :בין החברה ובעלי עניין בה התקשרויות.  ה
  

חברה בבעלותו של מר , .")ז.ש" - להלן (מ "בע) 1995(ייעוץ ניהול והשקעות . ז.הסכם ניהול בין החברה לבין ש .1
 ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, שאול זילברשטיין

. ז.אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את התקשרות החברה עם ש 2014, במאי 7ביום 
תקופת " -להלן ( 2016, בדצמבר 31ועד ליום  2014, בינואר 1בהסכם ניהול לתקופה של שלוש שנים מיום 

  ").סכםהה

 החברה עם התקשרות אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את  2016, בספטמבר 25ביום 
  .2019, בדצמבר 31ועד ליום  2017 ,בינואר 1החל מיום לתקופה של שלוש שנים בהסכם ניהול . ז.ש

ל עובדי השקול להיקף משרה מלאה ש, בהיקף. ז.שיועמדו לחברה על ידי ש, בתמורה לשירותי הניהול
כשסך זה צמוד למדד המחירים , ח לחודש"אלפי ש 120ז לדמי ניהול בסך של .תהיה זכאית ש, החברה
, למענק. ז.תהיה זכאית ש, כמו כן). 2013, בדצמבר 15מדד הבסיס הינו המדד שפורסם ביום (לצרכן 

או התחייבויות כאשר לא יילקחו בחשבון תשלומים , הנגזר מהרווח השנתי המאוחד של החברה לפני מס
, הפסדים מפעילות/וכן לא יילקחו רווחים, )למעט שכר דירקטורים(לתשלום מענקים לבעלי עניין בחברה 

  :כמפורט להלן, שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה

  

    )ח"בש(מדרגות רווח 

  מענק מצטבר  )ח"בש(מענק   אחוז מענק  -עד  -מ

0  17,000,000   --   --   --  

  100,000עד   100,000עד   2.0%  22,000,000  17,000,001

  235,000עד   135,000עד   2.7%  27,000,000  22,000,001

  420,000עד   185,000עד   3.7%  32,000,000  27,000,001

  514,000עד   94,000עד   4.7%  34,000,000  32,000,001

  725,334עד   211,334עד   5.0%  ללא הגבלה  34,000,001

  
ובסך , ח"אלפי ש 128מענק שבשיקול דעת בסך של עד . ז.רשאי לאשר לש דירקטוריון החברה, כמו כן

  .ח בשנה"אלפי ש 853 -הכל המענק לא יעלה על סך של כ

, והפריסה של המענק הינם בהתאם ובכפוף להוראות מדיניות התגמול. ז.תנאי הכהונה וההעסקה של ש
  .2016, בספטמבר 25ניות החברה ביום אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי מ

 

 כהן פיני ל החברה מר"עם מנכ הסכם .2

ל "כהן כמנכפיני אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את מינויו של מר  2015, במרץ 31ביום   .א
אישרה  2015, ביוני 10ביום . 2015, באפריל 1זאת החל מיום , החברה ואת עדכון תנאי כהונתו והעסקתו

כפי שאושרו , כהןפיני החברה את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר  האסיפה הכללית של בעלי מניות
  :וכמפורט להלן, ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה-על

היוקר  תוספות בצירוף, ח לשנה"שאלפי  660 - כ"ובסה, לחודשח "ש אלפי 55סך של  -שכר בסיס חודשי  •
 . המשולמות מפעם לפעם לכלל השכירים במשק

כהגדרתו , של החברהרווח שנתי מאוחד  -) תנאי סף להענקת מענקים( -  מינימליתמדרגת הרווח ה •
 .ח"שאלפי  13,000בסך של , בתוכנית התגמול המאושרת
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(ים וצדדים קשור" בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  31ביאור 
  
  )המשך: (התקשרויות בין החברה ובעלי עניין בה.   ה
  

  )המשך( כהןפיני ל החברה מר "עם מנכ הסכם .2

 :בהתאם לאמור להלן, )משכר הבסיס השנתי 80%(ח "ש אלפי 528בסך של עד  -  תגמול משתנה •

   מסך התגמול  85%(ח "ש אלפי 448.8בסך של עד , של החברה מענק הנגזר מהרווח השנתי סולו.   א
  :בהתאם למדרגות הרווח שלהלן, )המשתנה      

  )ח"בש( מדרגות רווח

 מענק מצטבר )ח"בש( מענק אחוז מענק -עד   -מ

0 13,000,000 -- --  -- 

 50,000עד   50,000עד  2.5%  15,000,000 13,000,001

  200,000עד   150,000ד ע 3.0% 20,000,000  15,000,001

 448,800עד  248,800 עד 3.5%  לךואי  20,000,001

 ).מסך התגמול המשתנה 15%(ח "ש אלפי 79.2בסך של עד  - מענק שבשיקול דעת .    ב         

  .ח"ש אלפי 1,488 - כהינו  המרביסך התגמול השנתי          

את עדכון תנאי הכהונה אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  2018, בפברואר 19ביום   .ב
 . ל החברה"סקה של מנכוההע

  :כדלקמן ,השינויים בתנאי הכהונה והעסקה הם

, ח לחודש"אלפי ש 70 -ח לחודש ל"אלפי ש 55סכום השכר מסך של הגדלת  - שכר בסיס חודשי .1
 .תוספות היוקר המשולמות מפעם לפעם לכלל השכירים במשק בצירוף

ח לסך של "אלפי ש 528הגדלת הסכום המרבי של התגמול המשתנה מסך של  - תגמול משתנה  .2
וכן הגדלת הסכום המרבי של המענק הנגזר מהרווח השנתי סולו של החברה  ,ח"אלפי ש 672

 :שלהלן ,ח בהתאם למדרגות הרווח"אלפי ש 571.2ח לסך של "אלפי ש 448.8מסך של 

  )ח"בש( מדרגות רווח

 מענק מצטבר )ח"בש( מענק אחוז מענק -עד   -מ

0 13,000,000 -- --  -- 

 50,000עד   50,000עד  2.5%  15,000,000 13,000,001

  200,000עד   150,000ד ע 3.0% 20,000,000  15,000,001

 340,000עד  140,000 עד 3.5%  24,000,000  20,000,001

  430,000עד   90,000עד   4.5%  26,000,000 24,000,001

  571,200עד   141,200עד   5.0%  ואילך 26,000,001

 

 ).מסך התגמול המשתנה 15%(ח "אלפי ש 100.8בסך של עד  -דעת  מענק שבשיקול  .3

  
למדיניות ובכפוף הינם בהתאם , כאמור לעיל, שאושרו, כהןפיני תנאי הכהונה וההעסקה של מר 

  .2016, בספטמבר 25אשר אושרה ביום , התגמול של החברה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
------------------------ ------ ------ ---  

  
  )המשך(וצדדים קשורים " בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  31ביאור 

  
  )המשך: (התקשרויות בין החברה ובעלי עניין בה.    ה

  

בהתאם להסכם עבודה אישי זכאי מר אבינועם כהן  .בחברה שיווקל "מר אבינועם כהן משמש כסמנכ .3
 : כדלקמן ,לתשלומים ולהטבות

המשולמות מפעם לפעם לכלל השכירים  ,בצירוף תוספות היוקר, ח"אלפי ש 45 שכר חודשי בסך של  .א
 . במשק

  .תגמול משתנה תלוי ביצועים  .ב

 . על חשבון החברהרכב מנהלים וטלפון סלולרי   .ג

 . ארוחות צהריים בהתאם לנוהג החברה עם מנהליה  .ד

תגמולים ואובדן כושר קופת , הכולל הפרשות מקובלות של החברה בגין פיצויי פיטורין, ביטוח מנהלים  .ה
 .עבודה

 . הפרשות מקובלות לקרן השתלמות  .ו
  

, ביולי 1בהתאם להסכם שירותים מיום , זכאי לתשלומים ולהטבות הבאים, ל ברימאג שירות"מנכ, מר דני סיון .4
   :2016, ץבמר 28כפי שתוקן ביום  ,2015

  

 2.55% עמלה של בצירוףלחודש ח "ש 51,000דמי ניהול בסך של ואילך  2016, בינואר 1החל מיום   .א
 .שנגבו באותו החודש ,ממכירות המדגימים בגין המכירות

 .ימים על ידי כל אחד מן הצדדים 60הודעה מוקדמת בת   .ב
  

 3בהתאם להסכם עבודה אישי מיום , זכאי לתשלומים ולהטבות הבאים, ל ברימאג מערכות"מנכ, מר ניר ניצן .5
 :2015, בפברואר 18כפי שתוקן ביום , נספחבהתאם לו 2014, ביולי

  

  . ח"ש 50,000שכר חודשי בסך של   .א

 .תגמול משתנה נוסף תלוי ביצועים  .ב

 . רכב מנהלים וטלפון סלולרי על חשבון החברה  .ג

 .ימים 90הודעה מוקדמת בת   .ד

קופת תגמולים ואובדן כושר , הכולל הפרשות מקובלות של החברה בגין פיצויי פיטורין, ביטוח מנהלים  .ה
 .עבודה

 . ת לקרן השתלמותהפרשות מקובלו  .ו

 

תגמול לנושאי משרה לתקופה של האישרה אסיפת בעלי מניות החברה את מדיניות  2016, בספטמבר 25ביום  .6
 .שלוש שנים החל ממועד אישור אסיפת בעלי מניות החברה

  

   השליטה בה בעל, בנו של מר שאול זילברשטיין, העסקת מר אברהם זילברשטיין .7
  

, משרה בתחום התאורה והחשמל 80% -בברימאג מערכות בהיקף של כמר אברהם זילברשטיין מועסק 
בתפעול , בין היתר, עוסק מר אברהם זילברשטיין, במסגרת תפקידו. ל ברימאג מערכות"בכפיפות למנכ

  . וכן בעיסוקים נלווים לתפקידו כאמור, ומכירות בענף אביזרי החשמל והתאורה בתחום המערכות המסחריות
  

ח לחודש וכן לתנאים "ש אלפי 7.3זכאי מר זילברשטיין לשכר בסך של , לוי התחייבויותיותמורת עבודתו ומי
. ימי מחלה וימי הבראה כדין והחזר הוצאות בהתאם לנהלי החברה, ימי חופשה בשנה 14הכוללים , נלווים

  .מר זילברשטיין זכאי לזכויות סוציאליות כנהוג בחברה, כן-כמו

לאחר שנתקבל , דירקטוריון החברה ידי- על 2017, באוגוסט 31ביום ן אושרו תנאי ההעסקה של מר זילברשטיי
 9ועד ליום  2017, בספטמבר 10שנים החל מיום  3לתקופה של נקצב  הסכם ההעסקה. תגמולהלכך אישור ועדת 

  . 2020, בספטמבר

תקשרות הה, 2000 - ס"התש, )הקלות לעסקאות עם בעלי עניין(לתקנות החברות ) 4(ב1בהתאם לתקנה 
  . האמורה לא הייתה טעונה אישור האסיפה הכללית של החברה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  
  )המשך(וצדדים קשורים " בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  31ביאור 

  )המשך: (התקשרויות בין החברה ובעלי עניין בה. ה

  

 בעל השליטה בה, בנו של מר שאול זילברשטיין, ת מר נדב זילברשטייןהעסק .8

ממונה על מכירה ישירה  בתפקידמשרה  80%בהיקף של  ,ברימאג שירות ,בחברה הבת מועסק מר נדב זילברשטיין
בין , מר נדב זילברשטיין עוסק, במסגרת תפקידו. ל ברימאג שירות"מנכבכפיפות ל, בתחום המים והסניטציה

  .כאמור, בשיווק והפצה של מוצרי מים וסניטציה וכן בעיסוקים נלווים לתפקידו ,היתר

 ח לחודש"ש אלפי 6.3בסך של  למשכורת חודשיתזכאי  מר נדב זילברשטיין, תמורת עבודתו ומילוי התחייבויותיו
תאם לנהלי והחזר הוצאות בהכדין  ימי מחלה וימי הבראה, ימי חופשה בשנה 14הכוללים , וכן לתנאים נלווים

  .הוא זכאי לזכויות סוציאליות כנהוג בחברה, כן- כמו. החברה

לאחר שנתקבל , דירקטוריון החברה ידי- על 2015, בנובמבר 30ביום ו שרואזילברשטיין נדב תנאי ההעסקה של מר 
 30ועד ליום  2015, בדצמבר 1החל מיום  ,שנים 3לתקופה של  הסכם ההעסקה נקצב. תגמולהלכך אישור ועדת 

  . 2018, בנובמבר
ההחלטה האמורה לא , 2000- ס"התש, )הקלות לעסקאות עם בעלי עניין(לתקנות החברות ) 4(ב1בהתאם לתקנה 

   .הייתה טעונה אישור האסיפה הכללית של החברה
  

  הסכם שירות בין ברימאג מערכות וטרקלין  .9
  

עסקה בין ברימאג ) ר ועדת הביקורתלאחר קבלת אישו(דירקטוריון החברה  על ידי האושר 2015, במרץ 31ביום 
לפיו ברימאג מערכות תעניק שירותי אחריות ותחזוקה למזגנים בסניפי הרשת של טרקלין , מערכות לטרקלין

. כפי שיתעדכן מעת לעת, המחירון של ברימאג מערכות על פילקוחות ברימאג מערכות  על ידיהמשולמת , בתמורה
אלא , ההסכם יהיה בתוקף לשנה ויתחדש אוטומאטית. 120+ שוטף אי בתנ, התמורה תשולם בתשלומים חודשיים

כל אחד . על סיום העסקה חודשים 3אם הצד המבטל יודיע לצד שכנגד בהתראה מוקדמת מראש ובכתב של 
חודשים ממועד הודעה מוקדמת בכתב לצד  3הסכם זה בתום  על פימהצדדים יהא רשאי לסיים את ההתקשרות 

  .השני
  

 דירקטורים הארכת כהונת .10

 :כדלקמן ,את ההחלטות, בין היתר, חברהה מניות בעלי של הכללית האסיפהרה איש 2017, בנובמבר 2 ביום  .א

לתקופה , בה ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה"יו, מר שאול זילברשטיין, מינוי מחדש של הדירקטור .1
 .נוספת עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

האסיפה הכללית  לתקופה נוספת עד תום, שאינו דירקטור חיצוני, הדירקטור מר יאיר דרמינוי מחדש של  .2
 .השנתית הבאה

נוספת  שירה קולמן גולובינסקי לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה' מינוי מחדש של הגב .3
 .2017, בדצמבר 29החל מיום , בת שלוש שנים) שנייה(

 ציון בן' פרופ של מינויו אתהחברה  מניות בעלי של הכללית ההאסיפ אישרה 2018, בפברואר 19 ביום  .ב
, במרץ 11 מיום החל, שנים שלוש בת) שלישית( נוספת כהונה לתקופת בחברה חיצוני לדירקטור זילברפרב

 .2021, במרץ 10 ליום ועד 2018

  התקשרויות בין החברה וצדדים קשורים.  ו

 בין החברה לבין ברימאג מערכות ניהולהסכם  .1

תעמיד החברה , הסכם זה על פי. אושר הסכם ניהול בין החברה לבין ברימאג מערכות 2015, בפברואר 19ום בי
שירותי ניהול המחשוב ומערכות ו שירותי פרסום, שירותים משפטיים, שירותים בתחום הכספיםלברימאג מערכות 

ח לחודש לא צמוד לפני "אלפי ש 61.8בתמורה לשירותים אלו תשלם ברימאג מערכות לחברה סך של ). IT(המידע 
אלא אם הצד , ההסכם יהיה בתוקף לשנה ויתחדש אוטומאטית. התמורה תשולם בתשלומים רבעוניים. מ"מע

כל אחד מהצדדים יהא רשאי לסיים את . חודשים 3המבטל יודיע לצד שכנגד בהתראה מוקדמת מראש ובכתב של 
  .דעה מוקדמת בכתב לצד השניחודשים ממועד הו 3הסכם זה בתום  על פיההתקשרות 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(וצדדים קשורים " בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  31ביאור 

  )המשך( התקשרויות בין החברה וצדדים קשורים.  ו

 הלוואות מהחברה לברימאג מערכות .2

להעמיד מעת לעת הלוואות לחברות הבת שלה  2015, בפברואר 19דירקטוריון החברה מיום בהמשך לאישור 
כאשר הקרן תפרע , המשולמת אחת לרבעון, 3.05%חודשים בריבית שנתית שקלית בשיעור של  24לתקופות של עד 

, בדצמבר 31ם נכון ליו, ח"מיליון ש 52העמידה החברה לברימאג מערכות הלוואות בסך כולל של , בסוף התקופה
, במרץ 31הוארך מועד הפירעון של קרן ההלוואות עד ליום , בהתאם להסכמות בין החברה לברימאג מערכות. 2017
לפקודת מס הכנסה או ) י(3הוסכם כי שיעור הריבית יהיה הגבוה מבין שיעור הריבית הקבוע בסעיף , כמו כן. 2020

וכי הריבית תשולם לפחות אחת , קים עבור הלוואותשמשלמת החברה לבנ, הריבית השקלית הגבוהה ביותר
  .לרבעון

 

 הלוואות מהחברה לברימאג שירות .3

להעמיד מעת לעת הלוואות לחברות הבת שלה  2015, בפברואר 19בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום 
ר הקרן תפרע כאש, המשולמת אחת לרבעון, 3.05%חודשים בריבית שנתית שקלית בשיעור של  24לתקופות של עד 

, בדצמבר 31נכון ליום , ח"מיליון ש 16העמידה החברה לברימאג שירות הלוואות בסך כולל של , בסוף התקופה
, במרץ 31הוארך מועד הפירעון של קרן ההלוואות עד ליום , בהתאם להסכמות בין החברה לברימאג שירות. 2017
לפקודת מס הכנסה או ) י(3שיעור הריבית הקבוע בסעיף  הוסכם כי שיעור הריבית יהיה הגבוה מבין, כמו כן. 2020

וכי הריבית תשולם לפחות אחת , שמשלמת החברה לבנקים עבור הלוואות, הריבית השקלית הגבוהה ביותר
  .לרבעון

 עיליתהלוואות מברימאג שירות לברימאג  .4

הלוואות לחברת הבת שלה  להעמיד מעת לעת 2015, בפברואר 19בהמשך לאישור דירקטוריון ברימאג שירות מיום 
כאשר הקרן תפרע , המשולמת אחת לרבעון, 3.05%חודשים בריבית שנתית שקלית בשיעור של  24לתקופות של עד 

 31נכון ליום , ח"מיליון ש 16העמידה ברימאג שירות לברימאג עילית הלוואות בסך כולל של , בסוף התקופה
הוארך מועד הפירעון של קרן ההלוואות עד , ת לברימאג עיליתבהתאם להסכמות בין ברימאג שירו. 2017, בדצמבר

לפקודת ) י(3הוסכם כי שיעור הריבית יהיה הגבוה מבין שיעור הריבית הקבוע בסעיף , כמו כן. 2020, במרץ 31ליום 
וכי הריבית תשולם , שמשלמת החברה לבנקים עבור הלוואות, מס הכנסה או הריבית השקלית הגבוהה ביותר

  .חת לרבעוןלפחות א

  

  אחריות שירותי למתן ביחס שירות לברימאג ישפאר בין הסכמות .5
קו " לישפאר שירותי אחריות למוצריברימאג שירות מעניקה , בהתאם להסכמות שבין ישפאר לברימאג שירות

ממחזור  3.18% - את ישפאר בגין השירות בסך השווה ל מחייבתברימאג שירות . הנמכרים על ידי ישפאר" לבן
כמפורט  ,המסופק לברימאג שירות על ידי ישפאר ,ירות החודשי של ישפאר על פי דוח המוצרים וההכנסותהמכ

תקופת . 60+בתנאי שוטף התמורה השוטפת משולמת). "ה השוטפתתמורה" - להלן (מ כדין "בתוספת מע, בהסכם
תקופת " - להלן ( 2020, בפברואר 1יום לועד  2017, בפברואר 1מיום הינה ההתקשרות על פי ההסכם 

אף לא אחד מהצדדים יודיע למשנהו על רצונו לסיים את  2019, בנובמבר 1במקרה שבו עד ליום "). ההתקשרות
הוסכמו בין הצדדים , כן-כמו. תוארך תקופת ההתקשרות באופן אוטומטי למשך שלוש שנים נוספות, ההסכם

חלוקת חבות , אמנת שירות, ת ההתקשרותלרבות בנוגע למתן שירות לתקופה הקודמת לתקופ, נושאים שונים
  .ב"סודיות וכיוצ, הבעלות במאגרי המידע, ואחריות בנוגע לצדדים

  
   הסכמות בין המטבח הדיגיטלי לברימאג שירות ביחס למתן שירותי אחריות .6

שירותי  למטבח הדיגיטליברימאג שירות  מעניקה, לברימאג שירות המטבח הדיגיטליבהתאם להסכמות שבין 
 -  בסך השווה ל לתשלוםברימאג שירות זכאית , בגין השירות. המטבח הדיגיטלית למוצרים הנמכרים על ידי אחריו

 2%, בשנת ההתקשרות הראשונה") המכירות מחזור" - להלן (המטבח הדיגיטלי  ממחזור המכירות החודשי של 3%
שי בשנת ההתקשרות ממחזור המכירות החוד 5% -החודשי בשנת ההתקשרות השנייה וממחזור המכירות 

כמפורט  ,המטבח הדיגיטליהמסופק לברימאג שירות על ידי  ,על פי דוח המוצרים וההכנסות, השלישית ואילך
תקופת . 60+התמורה השוטפת משולמת בתנאי שוטף"). התמורה השוטפת" - להלן (מ כדין "בתוספת מע, בהסכם

תקופת " - להלן ( 2020, בפברואר 1ום ילועד  2017, בפברואר 1מיום הינה ההתקשרות על פי ההסכם 
כל אחד מן הצדדים יהיה רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של שלושה חודשים מראש "). ההתקשרות

לרבות בנוגע למתן שירות לתקופה הקודמת לתקופת , הוסכמו בין הצדדים נושאים שונים, כן-כמו .ובכתב
  .ב"סודיות וכיוצ, הבעלות במאגרי המידע, נוגע לצדדיםחלוקת חבות ואחריות ב, אמנת שירות, ההתקשרות

 ,ברימאג שירות להעניק שירותממשיכה , ועל אף מכירת מלוא זכויות החברה במטבח הדיגיטלי, נכון למועד הדוח
  .בתנאים שסוכמו בין הצדדים, למטבח הדיגיטלי ,כאמור לעיל
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(וצדדים קשורים " בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  31ביאור 

 תגמול והטבות לבעלי עניין ואנשי מפתח ניהוליים  . ז

 
, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות התחייבות למתן תגמול -  "תגמול"

תגמול פרישה שאינו תשלום , תשלום מבוסס מניות, ריבית, עמלה, דמי שכירות, דמי ייעוץ, ניהולדמי , מענק, שכר
  .והכל למעט דיבידנד, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, פנסיוני

  

שיש להם סמכות ואחריות לתכנון  ,אנשים: הינה IAS 24 -הגדרת מונח זה בהתאם ל -" אנשי מפתח ניהוליים"
 של) פעיל לא אופעיל (לרבות דירקטור כלשהו , במישרין או בעקיפין, נתן ולשליטה עליהןלהכוו, פעילויות החברה

  .החברה
  

  . אנשי המפתח הניהוליים של החברה כוללים את חברי הדירקטוריון וחברי ההנהלה הבכירה
  

  2017, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
  

        
בעלי עניין   

לרבות (
דירקטורים 
המועסקים 

  בחברה

  
רקטורים די

שאינם 
מועסקים 

  בחברה

  
אנשי 
מפתח 

ניהוליים 
  אחרים

        
        

      3,695   328  2,461  הטבות לזמן קצר
      173    --   96  הטבות לאחר העסקה

     136    --   489  הטבות אחרות לזמן ארוך
      164        --       55  הטבות בגין פיטורין

        
  4,168  328  3,101  כ"סה
  ====  ===  ====  

  6  3  2  מספר האנשים
  ====  ===  ====  
        

  
  2016, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

  
        
בעלי עניין   

לרבות (
דירקטורים 
המועסקים 

  בחברה

  
דירקטורים 

שאינם 
מועסקים 

  בחברה

  
אנשי 
מפתח 

ניהוליים 
  אחרים

        
        

  3,924  380  2,538  הטבות לזמן קצר
  167  --   94  הטבות לאחר העסקה

  --   --   678  הטבות אחרות לזמן ארוך
      163      --       55  הטבות בגין פיטורין

        
  4,254  380  3,365  כ"סה
  ====  ===  ====  

  6  3  2  מספר האנשים
  ====  ===  ====  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(וצדדים קשורים " בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  31ביאור 

  )המשך( תגמול והטבות לבעלי עניין ואנשי מפתח ניהוליים  . ז
  

  2015, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
  

        
בעלי עניין   

לרבות (
דירקטורים 
המועסקים 

  בחברה

  
דירקטורים 

שאינם 
מועסקים 

  בחברה

  
אנשי 
מפתח 

ניהוליים 
  אחרים

        
        

  3,439  444  2,184  הטבות לזמן קצר
  160  --   78  הטבות לאחר העסקה

      223      --      159  הטבות בגין פיטורין
        

  3,822  444  2,421  כ"סה
  ====  ===  ====  

  6  4  2  מספר האנשים
  ====  ===  ====  

  
  
  

  מכשירים פיננסיים -  32ביאור 
  
  גורמי סיכון פיננסי  .א
  

סיכון שווי הוגן , לרבות סיכון מטבע(כגון סיכון שוק , צה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שוניםפעילויות הקבו
תוכנית . סיכון נזילות וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית, סיכון אשראי, )בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר

השפעות שליליות אפשריות על ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום 
הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסוימות . הביצועים הפיננסיים של הקבוצה

  .לסיכונים
  

 -להלן ( של חברות הקבוצה והחשבים מנהלי הכספים, לי החברות"ניהול הסיכונים מבוצע על ידי מנכ
ם סיכונים פיננסיים בשיתוף פעולה עם יחידות התפעול של מעריכים ומגדירי, האחראים מזהים"). האחראים"

  .ח מחברה חיצונית"מקבלת יעוץ בנושאי מט הקבוצה, כמו כן .הקבוצה
  

  :סיכוני שוק
  

  סיכון שער חליפין  .1
  

שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה , סיכון שער חליפין הוא הסיכון
  .בשערי חליפין של מטבע חוץמשינויים 

החשיפות של הקבוצה לסיכון של מטבע חוץ קשורות בעיקר לפעילות הנמשכת של החברה ולהשקעות נטו של 
  .החברה בחברות מוחזקות

  
הנובע מחשיפה למטבעות , והיא חשופה לסיכון שער חליפין, ל במטבע חוץ"הקבוצה רוכשת את מוצריה בחו

   .בעיקר לאירו ולדולר, שונים

או אופציות קניה /ו) Forward(הקבוצה נוהגת לבצע הגנה לחשיפה האמורה על ידי שימוש בעסקאות אקדמה 
  .או לפי שער מוסכם או בהתאם לטווח שערים, שברובן מגינות על הקבוצה מפני ירידת ערך השקל, ומכירה

  .חוזי האקדמה בהם משתמשת הקבוצה אינם מהווים גידור חשבונאי
  

  איסיכון אשר  .2
הקבוצה . הקבוצה פועלת בעיקר עם רשתות שיווק וסוחרים קמעונאיים בענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה

ומבצעת בדיקות נוספות על מנת , )הכולל השתתפות עצמית(נוהגת לבטח חלק גדול מלקוחותיה בביטוח אשראי 
  ).סיכוני אשראי ספציפיים - להלן ' גק "סראה (להקטין סיכון אשראי 
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  )המשך(ורים לדוחות הכספיים המאוחדים ביא

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

  )המשך( מכשירים פיננסיים -  32ביאור 

  
  )המשך( גורמי סיכון פיננסי. א

  )המשך( :סיכוני שוק
  

  סיכון שיעור ריבית  .3
נקים הנושא שיעורי אשראי מב. סיכון שיעור הריבית של הקבוצה נובע בעיקר מאשראי מבנקים לזמן קצר

  .ור ריבית בגין תזרים מזומניםריבית משתנים חושף את הקבוצה לסיכון שיע
  

  סיכון תזרים מזומנים בגין אינפלציה  .4
 אגרותהיו ולחברה , שכן אשראי הלקוחות הינו בשקלים לא צמודים, חשופה לסיכוני אינפלציההייתה החברה 

  .2016עד לשנת  חוב צמודות למדד המחירים לצרכן
  

  סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית  .5
הנובע מאשראי מבנקים שהתקבל ונושא ריבית משתנה , הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק

  ).לעיל 3 ק"ראה ס(
  

  סיכון מחיר   .6
הנמדדים המסווגים כנכסים פיננסיים , לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך

הנקבע  ,אשר בגינן הקבוצה חשופה לסיכון בגין תנודתיות במחיר נייר הערך, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  . בהתבסס על מחירי שוק בבורסה

  
  וסיכון נזילות סיכון שיעור ריבית  .ב

  
או /הוגן ואשר חשופים לסיכון שווי , של קבוצות מכשירים פיננסיים הטבלה שלהלן מציגה את הערכים בספרים

, בהתאם למועדי הפירעון החוזיים או מועדי הקביעה מחדש של מחיר, סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית
  :כמוקדם שבהם

                                                        2017, בדצמבר 31ליום               

  ריביתשיעור   שנה שנה שנה  

 כ"סה אפקטיבית  תשלישי שנייה ראשונה  

 ח"אלפי ש %                            ח"אלפי ש                             אוריב 

        

          נכסים פיננסיים

   2,183           --        --          2,183       3 מזומנים ושווי מזומנים

   167,812           --        --          167,812       5 לקוחות 

   14,922           --        --          14,922       6 חייבים ויתרות חובה

המחאות לגבייה לזמן 
 8 ופיקדונות רכבים ארוך

      
        -- 

    
    1,263   

 
    113   

 
 

    
      1,376   

השקעות ויתרות חובה 
    לזמן ארוך

       
        --   

       
     1,634   

      
      --   

 

 

       
      1,634   

               התחייבויות פיננסיות

אשראי לזמן קצר מבנקים 
 13 (*)לא צמוד 

     
     66,127   

     
      --   

  
     --   

 

 

   
     66,127   

  התחייבויות לספקים
 14 ונותני שירותים

  
      59,467   

   
      --   

  
     --   

 

 

   
     59,467   

   25,037           --        --         25,037       15 זכאים ויתרות זכות

הלוואות לזמן ארוך 
 (**)מתאגידים בנקאיים 

17 

      
     12,521   

     
     9,546   

  
    3,325   

 

       2.8                      

     
     25,392   

  הלוואות לזמן ארוך 
  365                     8                         365                  --                            --                                          (**) מאחרים  
  

  .או ריבית במטבע חוץ ות אלה נושאות שיעור ריבית משתנההתחייבוי   (*)
  .קבועה שאינה צמודה ריביתהתחייבויות אלה נושאות שיעור    *)*(
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(מכשירים פיננסיים  -  32ביאור 
  
  )המשך( וסיכון נזילות סיכון שיעור ריבית  .ב
   

                                                           2016, בדצמבר 31ליום               

  ריביתשיעור  רביעיתשנה  שנה שנה שנה  

 כ"סה אפקטיבית ואילך שלישית שנייה ראשונה  

 ח"אלפי ש %                                    ח"אלפי ש                             אוריב 

        
          נכסים פיננסיים

   4,368        --       --  --  4,368 3 מזומנים ושווי מזומנים

   165,199        --       --  --  165,199 5 לקוחות 

   12,626        --       --  --  12,626 6 חייבים ויתרות חובה

המחאות לגבייה לזמן 
 --  8 ארוך

  
5,101 35       --  

  
      5,136   

השקעות ויתרות חובה 
  --     לזמן ארוך

  
1,813   --        --   

        
      1,813  

         
         התחייבויות פיננסיות

אשראי לזמן קצר מבנקים 
 13 (*)לא צמוד 

   
105,412  --  --       --  

   
 105,412 

  התחייבויות לספקים
 14 ונותני שירותים

  
63,352  --  --       --  

  
 63,352 

   21,154        --       --  --  21,154 15 זכאים ויתרות זכות

הלוואות לזמן ארוך 
 17 (**)מתאגידים בנקאיים 

  
8,239 5,521 2,684      504             3                       

  
      16,948 

  
  

  
  .או ריבית במטבע חוץ התחייבויות אלה נושאות שיעור ריבית משתנה   (*) 

  
  .דהקבועה שאינה צמו התחייבויות אלה נושאות שיעור ריבית   *)*(

   
  
  ריכוז סיכון אשראי    .ג
  

ריכוז . שצד נגדי למכשיר פיננסי ייכשל בביצוע המחויבות ויגרום לחברה הפסד כספי, סיכון אשראי הוא הסיכון
לחברה ). ריכוז יחיד(סיכוני אשראי עשוי להתעורר מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים פיננסיים עם גוף אחד 

. מההכנסות 30.2% -אשר ביחד מהוות כ ,וחברה נוספתחברה בבעלות בעל שליטה  עם יקיים סיכון אשראי ריכוז
  ).לדוחות הכספיים 31 - ו 22ביאורים ראה (

  
הקבוצה מבצעת באופן שוטף הערכה של האשראי . יום 115 -כבאשראי ממוצע של ללקוחותיה הקבוצה מוכרת 

הקבוצה נוהגת לבטח בביטוח אשראי חלק . להםתוך בדיקת התנאים הפיננסיים הסביבתיים ש, הניתן ללקוחותיה
הקבוצה ). בעיקר רשתות שיווק וחברה בבעלות בעל השליטה, לא כולל מספר לקוחות( מחובות חלק מלקוחותיה

ניסיון , המשפיעים על סיכון האשראי של לקוחות מסוימים, מבצעת הפרשה לחובות מסופקים בהתבסס על גורמים
  .עבר ומידע אחר
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(מכשירים פיננסיים  -  32ביאור 
  
  שווי הוגן  .ד
  

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .1
  

, בהחייבים ויתרות חו, לקוחות ,המכשירים הפיננסיים של הקבוצה כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים
  .זכאים ויתרות זכות והתחייבויות כספיות לזמן ארוך, התחייבויות לספקים ונותני שירותים ,אשראי לזמן קצר

  
  :ששימשו לחישוב אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים, השיטות וההנחות העיקריות  .2

  
חייבים , לקוחות, מזומניםמזומנים ושווי (מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי הרכוש השוטף   )1(

  .מהווה קירוב לשווי ההוגן 2017, בדצמבר 31היתרה בדוח על המצב הכספי ליום  -) ויתרות חובה
  

התחייבויות , אשראי לזמן קצר(מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי ההתחייבויות השוטפות   )2(
 2017, בדצמבר 31על המצב הכספי ליום היתרה בדוח  - ) זכאים ויתרות זכות, לספקים ונותני שירותים
  .מהווה קירוב לשווי ההוגן

  
השווי ההוגן של אגרות חוב סחירות נקבע  -מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת התחייבויות לזמן ארוך   )3(

המשקף להערכת ההנהלה , המהוונים בריבית ניכיון בשיעור, על פי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים
  .שהחברה יכלה לקבל בגין הלוואה בעלת מאפיינים דומים, ריבית שיעור

  
היתרה בדוח על המצב הכספי מהווה קירוב  -השווי ההוגן של ההתחייבויות הלא סחירות בריבית משתנה 

  .ועל כן אינה מוצגת בטבלה שלהלן, לשווי ההוגן
  

י ערך נוכחי של תזרימי מזומנים נקבע על פ - השווי ההוגן של ההתחייבויות הלא סחירות בריבית קבועה 
המשקף להערכת ההנהלה את רמת הסיכון הגלומה במכשיר , המהוונים בריבית ניכיון בשיעור, עתידיים
  .הפיננסי

  
המוצגים בדוחות , הטבלה שלהלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים

  :שלא על פי שווים ההוגן, הכספיים
  

 שווי הוגן ספריםערך ב 

                            ,בדצמבר 31ליום                                     

 7  1  0  2 6  1  0  2 7  1  0  2 6  1  0  2 

                          ח   "   ש       י   פ   ל   א                             

     התחייבויות פיננסיות
  15,728  22,411  16,294  24,605  ואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםהלו

 ====  ====  ====  ====  

         
  ).1רמה (הדיווח  מועדהשווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל ל(*) 
  

         
נובעים ה, המשמשים לצורך הפחתת הסיכונים, )דולר ואירו(בקבוצה יש מספר חוזי אקדמה במטבעות חוץ   .3

  .2נגזרים אלו אינם מוכרים כעסקאות גידור חשבונאיות ומסווגים לרמה . מתנודות בשער החליפין
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(מכשירים פיננסיים  -  32ביאור 
  
  ורמי שוקמבחני רגישות בגין שינויים בג  .ה
  
 מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר 

 מהשינוי) הפסד(רווח  

  ח"עליית שע  
 %10של 

ח "עליית שע
 %5של 

ח "ירידת שע
 %5של  

ח "ירידת שע
 %10של  

 ח" א ל פ י  ש  

     
2017 6 3 )3( )6( 

 ==== ==== ===== ==== 
2016 )1,868( )934( 934 1,868 

 ==== ==== ==== ==== 

         
  
  
 האירומבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של  

 מהשינוי) הפסד(רווח  

  ח"עליית שע  
 %10של 

ח "עליית שע
 %5של 

ח "ירידת שע
 %5של  

ח "ירידת שע
 %10של  

 ח" א ל פ י  ש  

     
2017  --  --  --  -- 

 ==== ==== ===== ==== 
2016 )17( )8( 8 17 

 ==== ==== ==== ==== 

         
   מדד עתידיות/אופציות/עסקאות מטבע  .ו
  
  

  2017, בדצמבר 31ליום 

 
   

   המועד פקיע      אותמטבע העסק      ותסכום הרכיש
    18ינואר  דולראלפי              8,459
     18פברואר  אלפי דולר         7,000
2,835     

18,383  
        18מרץ  אלפי דולר

====            
            
            
  2016, בדצמבר 31ליום 

 
   

   המועד פקיע      אותמטבע העסק      ותסכום הרכיש
    2017ינואר  אלפי דולר             2,750
1,900     
4,650  

        2017פברואר  אלפי דולר

====            
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

 
  )המשך(מכשירים פיננסיים  -  32ביאור 

  
  מימון מפעילות הנובעים בהתחייבויות שינויים.  ז
  

  2017 ,בדצמבר 31יתרה ליום   תזרים מזומנים  2017 ,בינואר 1יתרה ליום   
  66,089  )31,417(  97,506  הלוואות לזמן קצר

  24,899  8,601  16,294  הלוואות לזמן ארוך

כ התחייבויות "סה
  הנובעות מפעילות מימון

113,800  )22,816(  90,988  

 
ח "אלפי ש 20,675בסך של ) 1סדרה (פרעה החברה תשלום אחרון של קרן וריבית של אגרות חוב  2016, ביולי 1ביום .  ח

חייבויות החברה התשלום האמור לעיל היווה פירעון סופי של הת). ח"אלפי ש 20,000 -הקרן הסתכמה לסך של כ (
  .בגין אגרות החוב

  
  רווח למניה -  33ביאור 

  
  :הנקי למניה) הפסד(ששימשו בחישוב הרווח , הנקי) הפסד(להלן פרוט כמות המניות והרווח 

  
 לשנה שהסתיימה            

      2017, בדצמבר 31ביום             

 נקי רווח    

 המיוחס    

 לבעלי המניות כמות מניות   

 של החברה )*( משוקללת   

 ח"אלפי ש באלפים   

  10,389  כמות המניות
        -- נקי מפעילויות נמשכותרווח 

10,389 
399,23  

  23,399 נקי בסיסי רווחכ לצורך חישוב "סה
  

  תונמשכ תיומפעילונקי רווח 
 נקי מדולל רווחכ לצורך חישוב "סה

  
--         

10,389  

  
399,23  

23,399 

 ==== ==== 

  
כולל התאמה למפרע בגין הקצאות ערב הנפקה , יתה במחזור במשך השנהימבוסס על כמות המניות המשוקללת שה  (*)

  .ובגין השפעת ניירות ערך המירים ומניות אוצר
  

 לשנה שהסתיימה            

      2016, בדצמבר 31ביום             

 נקי רווח    

 המיוחס    

 לבעלי המניות יותכמות מנ   

 של החברה )*( משוקללת   

 ח"אלפי ש באלפים   

  10,161  כמות המניות
        -- רווח נקי מפעילויות נמשכות

10,161 
21,894   

  21,894 נקי בסיסי רווחכ לצורך חישוב "סה
  

  רווח נקי מפעילויות נמשכות
 נקי מדולל רווחכ לצורך חישוב "סה

  
--         

10,161  

  
21,894  
21,894 

 ==== ==== 

  
  

  
כולל התאמה למפרע בגין הקצאות ערב הנפקה , יתה במחזור במשך השנהימבוסס על כמות המניות המשוקללת שה  (*)

  .ובגין השפעת ניירות ערך המירים ומניות אוצר
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך( רווח למניה -  33ביאור 
  
 לשנה שהסתיימה               

      2015, בדצמבר 31ביום             

 נקי הפסד    

 המיוחס    

 לבעלי המניות כמות מניות   

 של החברה )*( משוקללת   

 ח"אלפי ש באלפים   

  10,161  כמות המניות
        -- הפסד נקי מפעילויות נמשכות

10,161 
)6,085(  

  )6,085( נקי בסיסי הפסדכ לצורך חישוב "סה
  

  הפסד נקי מפעילויות נמשכות
 נקי מדולל הפסדכ לצורך חישוב "סה

  
--         

10,161  

  
)6,085(  
)6,085( 

 ==== ==== 

  
רב הנפקה כולל התאמה למפרע בגין הקצאות ע, יתה במחזור במשך השנהימבוסס על כמות המניות המשוקללת שה  (*)

  .ובגין השפעת ניירות ערך המירים ומניות אוצר
  

  
  מגזרי פעילות - 34ביאור 

  
  כללי  .א
  

, IFRS 8להוראות  בהתאם"). IFRS 8" -  להלן" (פעילות מגזרי" בדבר IFRS 8הוראות תקן  את מיישמת הקבוצה
 על ידי סדיר באופן נסקרים שרא, הקבוצה מרכיבי אודות הפנימיים הדיווחים בסיס על מזוהים תפעוליים מגזרים

 .התפעוליים המגזרים יביצוע והערכת משאבים הקצאת לצורך הקבוצה של הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל

 

 לצורכי (CODM)הראשי  התפעוליות ההחלטות מקבל ידי על הנבחן המידע על בהתבסס נקבעו הפעילות מגזרי
 מגזרי לפי בנויה הקבוצה ,למטרות ניהול ,לזאת בהתאם. ביצועים והערכת משאבים הקצאת לגבי החלטות קבלת

' א1כמפורט בביאור  ,פעילות מגזרי שני ולה, העסקיות היחידות של והשירותים המוצרים על בהתבסס פעילות
  .תחום המוצרים הביתיים ותחום המערכות המסחריות: לעיל

  
  .החברה לא קיבצה מגזרי פעילות למגזר פעילות בר דיווח אחד

  
  .הכספיים בדוחות כמוצג ,תפעולי )הפסד( רווח על בהתבסס מוערכים המגזרים צועיבי

       
 מיסיםו )פיננסיים מכשירים של הוגן שווי התאמת בגין לרבות ,מימון והכנסות מימון עלויות כולל( הקבוצה מימון

  .פעילות למגזרי מיוחסים ואינם ,קבוצתי בסיס על מנוהלים ההכנסה על
 

 ונגזרים הון שטרי ,כלולות לחברות הלוואות ,לקבל שוטפים מיסים ,נדחים מיסים כוללים לא המגזר נכסי

  .קבוצתי בסיס על מנוהלים אלה שנכסים מאחר ,פיננסיים
 

 מאחר ,פיננסיים ונגזרים הלוואות ,לשלם שוטפים מיסים ,נדחים מיסים כוללות לא המגזר התחייבויות
  .קבוצתי בסיס על מנוהלות אלה שהתחייבויות

  
  .מוחשיים בלתי ונכסים פרויקטים, קבוע רכוש רכישות כוללות הוניות השקעות

  

  .שלישיים צדדים עם לעסקאות בדומה שוק תנאי לפי מבוצעים פעילות מגזרי בין העברה מחירי
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(מגזרי פעילות  - 34ביאור 
  
  דיווח בדבר מגזרי פעילות   .ב
  
  

  מגזר 
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
    מאוחד התאמות  המסחריות

                                             ח"אלפי ש                                        
      31לשנה שהסתיימה ביום 

  2017, בדצמבר
        

          
    450,536 --  68,104   382,432 הכנסות מחיצוניים

 =====        =====  =====  =====    
    28,861  --   2,613    26,248 תפעולי רווח

 =====        =====  =====      
   3,032         נטו, הכנסות אחרות

            
    )8,655(         נטו, הוצאות מימון

              
  ותחבר ברווחיחלק החברה 

  5,772       המאזנית לפי שיטת השווי ומטופלה
    

  772,5        
 ====            
    29,010         לפני מיסים על ההכנסה רווח 

          =====    
  
  
  
  

  מגזר 
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
    מאוחד התאמות  המסחריות

                                             ח"אלפי ש                                        
      31לשנה שהסתיימה ביום 

  2016, בדצמבר
        

          
    463,911 --  67,866   396,045 הכנסות מחיצוניים

 =====        =====  =====  =====    
    35,060  --   758    34,302 רווח תפעולי

 =====        =====  =====      
   1,024         נטו, הכנסות אחרות

            
    )11,274(         נטו, הוצאות מימון

              
  חלק החברה ברווחי חברות

  4,268      מאזניהמטופלות לפי שיטת השווי ה
    

  4,268        
 ====            
    29,078         רווח לפני מיסים על ההכנסה 

          =====    
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

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

  )המשך(מגזרי פעילות  - 34ביאור 
  
  )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות   .ב
  

  מגזר 
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
    מאוחד התאמות  המסחריות

                                             ח"אלפי ש                                        
      31ביום  לשנה שהסתיימה

  2015, בדצמבר
        

          
    459,758 --  77,346   382,412 הכנסות מחיצוניים

 =====        =====        =====  =====    
    2,924  --   )12,412(    15,336 תפעולי) הפסד(רווח 

 =====        =====        =====      
   1,185         נטו, הכנסות אחרות

            
    )12,373(         נטו, וןהוצאות מימ

              
  חברות ברווחי החברה חלק

  2,060       המאזני השווי שיטת לפי המטופלות
    

  2,060          
  ====            
    )6,204(         הפסד לפני מיסים על ההכנסה 

          =====    
  
  
  מידע נוסף    .ג
  

מגזר  
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
     מאוחד  המסחריות

                       ח"אלפי ש                                   
   31לשנה שהסתיימה ביום 

  2017, בדצמבר   
        

          
     2,322 594   1,728 השקעות הוניות

 ====    ====  ====      
     1,271 191   1,080 פחת והפחתות

 ====    ====  ====      
  
  
  

מגזר  
המוצרים 
   הביתיים

 מגזר
המערכות 
     מאוחד  המסחריות

                       ח"אלפי ש                                   
   31לשנה שהסתיימה ביום 

  2016, בדצמבר   
        

          
     635 295   340 השקעות הוניות

 ====    ====  ====      
     1,588 510   1,078 פחת והפחתות

 ====    ====  ====      
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
------------------------------------- --  

  
  )המשך(מגזרי פעילות  - 34ביאור 

  
  )המשך( מידע נוסף   .ג
  

מגזר  
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
     מאוחד  המסחריות

                       ח"אלפי ש                                   
   31לשנה שהסתיימה ביום 

  2015, בדצמבר   
        

          
     2,130 1,449   681 השקעות הוניות

 ====    ====  ====      
     2,443 1,090   1,353 פחת והפחתות

 ====    ====  ====      
  
  

מגזר  
המוצרים 
 הביתיים

מגזר המערכות 
       כ"סה  המסחריות

                           ח"אלפי ש                             
          2017 ,בדצמבר 31ליום 

          
      385,678 78,845  306,833 נכסי המגזר

  =====  =====  =====        
        99,370  8,279  91,091 התחייבויות המגזר

 =====  =====  =====        
  
  

מגזר  
המוצרים 
 הביתיים

מגזר המערכות 
       כ"סה  המסחריות

                         ח"אלפי ש                             
          2016, בדצמבר 31ליום 

          
      394,715 85,421  309,294 נכסי המגזר

  =====  =====  =====        
        99,382  8,626  90,756 התחייבויות המגזר

 =====  =====  =====        
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  )המשך(ים המאוחדים ביאורים לדוחות הכספי
----------------- --------------------- -  

 
  הדיווח מועדלאחר מהותיים אירועים  -  35ביאור 
  

 600 -דיבידנד לבעלי המניות של ישפאר בסך כולל של כחלוקת אישר דירקטוריון חברת ישפאר  2018בחודש ינואר  .1
 .2018בחודש פברואר  הדיבידנד שולם). ח"אלפי ש 300 -חלק החברה כ(ח "אלפי ש

, מר כהן, ל החברה"תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ שללעניין אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  .2
 .לעיל) 2('ה 31ראה ביאור 

 .לעיל) 10('ה 31ראה ביאור , בן ציון זילברפרב' צ פרופ"הארכת כהונתו של הדחלעניין אישור  .3

לפרסומים שונים בכלי התקשורת בקשר עם משא ומתן המתקיים  בהמשך, הודיעה החברה 2018, בינואר 21ביום  .4
כי בין החברה לבין קבוצת יורוקום , ")קבוצת יורוקום" -להלן (בין החברה לבין חברות מקבוצת יורוקום 

כן הוסיפה . מתקיימים מגעים ראשוניים בלבד בקשר לרכישת חלק מפעילות היבוא של החברות מקבוצת יורוקום
לרבות בשל אי , וכי אין כל וודאות להתממשותה של העסקה ,כי בשלב זה טרם גובש מתווה מוסכם וכולל ,החברה

 .הגעה להסכמות מסחריות

מיליון  10 - אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך של כ 2018, במרץ 27ביום  .5
 .2018, באפריל 22ביום  ישולםהדיבידנד . יהח למנ"ש 0.989 -סכום הדיבידנד משקף סך של כ. ח"ש

 

 



  
  
  
  

  
  'ג9דוח מיוחד לפי תקנה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים 
  לחברה 

  
  2017 ,בדצמבר 31ליום 
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  םהענייניתוכן 
  
  

  דף  
  

  1  החשבון המבקררואה דוח 
  

  :הדוחות הכספיים
  

  3  על המצב הכספי המיוחסים לחברההמאוחד נתונים כספיים מתוך הדוח 
  

  4  לחברההמיוחסים אחר רווח כולל רווח או הפסד ונתונים כספיים מתוך הדוח המאוחד על 
  

  5-6  נתונים כספיים מתוך הדוח המאוחד על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
  

  7-15                   הכספי הנפרדביאורים ומידע נוסף למידע 
  
  
  
  
  
      



  
  
  
  
  

  
  לכבוד

  מ"בע' בעלי המניות של חברת ברימאג דיגיטל אייג
  19השקמה ' רח

  אזור
  
  
  ,.נ.ג.א
  

  'ג9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה : הנדון
               1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך 

  
  

 1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידים(לתקנות ניירות ערך ' ג9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש השנים בתקופה  2016 - ו 2017 ,בדצמבר 31לימים ) "החברה" - להלן (מ "בע' של ברימאג דיגיטל אייג

המידע הכספי הנפרד הינו באחריות . ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה 2017, בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
  .על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו אחריותנו היא לחוות דיעה. וההנהלה של החברההדירקטוריון 

  
אשר יתרות הנכסים בניכוי , לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות

 2017, בדצמבר 31ח לימים "אלפי ש 46,507 - ח וכ"אלפי ש 48,468 - נטו הסתכמו לסך של כ, התחייבויות המיוחסים להן
 - כ, ח"אלפי ש 4,688 - ל הסתכם לסך של כ"ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות המוחזקות הנ, בהתאמה, 2016 - ו

. בהתאמה, 2017, בדצמבר 31ח לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום "אלפי ש 1,422 -ח וכ"אלפי ש 2,915
ככל שהיא , וחוות דעתנו, תיהם הומצאו לנוחברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחו הדוחות הכספיים של אותן

  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים, מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות
  

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת . ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
ביקורת כוללת . ין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותיתולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שא

ביקורת כוללת גם בחינה של . בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד
הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 

אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי . לה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרדוההנה
  .החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו

  
מכל הבחינות , המידע הכספי הנפרד ערוך, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו

  .1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9נה בהתאם להוראות תק, המהותיות
  
  
  
  
  
  

  
  'ושותבלצר סוראיה  קנובל                                                                                                                             
  רואי חשבון                                                                                                                                          

  
  
  

  .2018, ץבמר 27, אביב -תל 
  
  
 
  

"MGI is a worldwide association of independent auditing, accounting and consulting firms.  

Neither MGI nor any member firm accepts responsibility for the activities, work, opinions or service of any other members." 

 Hamasger St., Tel-Aviv 67776 20  67776אביב - תל, 20המסגר ' רח

 Tel: 972-3-6393020; Fax: 972-3-6393021  03-6393021: פקס; 03-6393020: 'טל

 israel.co.il-mgi@mgi Email - mgi@mgi-israel.co.il - דואר אלקטרוני

 www.mgi-israel.co.il  כתובת האתר של המשרד

  

  'ושותבלצר סוראיה קנובל 

  רואי חשבון
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  'ג9דוח מיוחד לפי תקנה 
  

  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
  המיוחסים לחברה

  
  
  

 ,2017, בדצמבר 31להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחס לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
לתקנות ניירות ערך ' ג9המוצגים בהתאם לתקנה , ")הדוחות המאוחדים" - להלן (המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים 

  .1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידים(
  
  

  .לדוחות הכספיים המאוחדים 2רי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בביאור עיק
  

  אור כהגדרתן בבי -  כלולותשותפות ו ותחברחברות מאוחדות ו
 .בדוחות הכספיים המאוחדים' ד1
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  לחברההמיוחסים  על המצב הכספיהמאוחד הדוח פרטי נתונים כספיים מתוך 

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

  
    

                   _______________             ______________ ___             ________________            
                        רמי דרמן                   שאול זילברשטיין                             פיני כהן               
  מנהל כספים                      ר הדירקטוריון     "יו                                    ל"מנכ                             

  

      ,בדצמבר 31ליום                     

     7  1  0  2 6 1  0  2 

                    ח "אלפי ש                     מידע נוסף 

     נכסים שוטפים
 3,099 472  ד מזומנים ושווי מזומנים

 125,143 126,308  ה לקוחות

 13,270 18,200  ה חייבים ויתרות חובה

   82,799   842,84    מלאי

   229,822 224,311 

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

     נכסים לא שוטפים
 7,024 2,069    חובה לזמן ארוךהשקעות ויתרות 

  85,281 77,159     מוחזקות ובשותפות מוגבלתהשקעות והלוואות בחברות 
  2,320 2,170     נטו, עודף נכסים בשל הטבות לעובדים

 1,660 1,455    נטו, רכוש קבוע

  9,421 9,317    נטו, נכסים בלתי מוחשיים
    2,467    286,2  ז מיסים נדחים

   94,456 108,173 

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

   324,278 332,484 

   ===== ===== 

     התחייבויות שוטפות
 55,352 35,174  2ו אשראי מתאגידים בנקאיים

 55,921 53,498  2ו התחייבויות לספקים ונותני שירותים

  1,228 479     מיסים שוטפים לשלם
   15,317   789,18  1ו זכאים ויתרות זכות

   107,940 127,818 

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

     התחייבויות לא שוטפות
  8,458 12,619   2ו  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

    1,513     1,504     עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות

   14,123 9,971 

  
 ח עניין ובעלי יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות

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

      

      
     עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה הון

 104 104   הון המניות

 53,937 56,646   פרמיה על המניות

  975  975    קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 )1,672( )2,786(   מניות אוצר

  4,966  4,473    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
  )4,600(  )11,384(    קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 140,985 187,154   יתרת רווח

 194,695 202,215   כ הון"סה

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

   324,278 332,484 

  
 .2018, במרץ 27: תאריך אישור הדוחות הכספיים

  ===== ===== 
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   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  
  לחברה המיוחסים אחר  רווח כוללרווח או הפסד והדוח המאוחד על פרטי נתונים כספיים מתוך 

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

 לשנה שהסתיימה   

                             ,בדצמבר 31ביום                                     

   7  1  0  2 6  1  0  2 5  1  0  2 

                                          ח"אלפי ש                                    

    מידע נוסף   

     
 354,546 359,985 343,144   הכנסות ממכירות ומתן שירותים 

 273,930 274,217 348,263   עלות ההכנסות 

     
 80,616 85,768 79,796  רווח גולמי 

     
 )46,978( )41,743( )43,777(   הוצאות מכירה 

 )16,042( )13,325( )13,388(   הוצאות הנהלה וכלליות 

  --   )177(  --     הוצאות אחרות
      1,186      1,201      038,3   הכנסות אחרות

     
 18,782 31,724 25,669  רווח מפעולות רגילות

     
 )10,852( )9,800( )8,661(   הוצאות מימון

 3,113 4,285 5,319   הכנסות מימון

    )13,745(     3,124     883,6    נטו, ושותפות חברות מוחזקות) הפסדי(חלק החברה ברווחי 

     
 )2,702( 29,333 29,210  לפני מיסים על ההכנסה ) הפסד(רווח 

     
    )3,383(    )7,439(    )811,5( ז מיסים על ההכנסה

     
 )6,085( 21,894 23,399  נקי לשנה) הפסד(רווח 

     
  :)לאחר השפעת המס( כולל אחר) הפסד(רווח 

  
  :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

  
  ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת) הפסד(רווח 

  
  סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד

  :בהתקיים תנאים ספציפיים

 

   
  
  
  

     

  
  
  
  
 )197(  

  
  
  
  
 70  

  
  
  
  
 )35(         

     3,930        )1,004(     )493(  פעילויות חוץ מתרגום דוחות כספיים שלהתאמות הנובעות 

      
  כולל )הפסד( סך הכל רווח

 

  
 

22,709  
===== 

20,960  
===== 

)2,190(  
===== 
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   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג

================  
  

  על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברההמאוחד נתונים כספיים מתוך הדוח 
------------------------------------- --------------------- ------  

   

  ,בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  7  1  0  2 6  1  0  2 5  1  0  2 

  ח"אלפי ש  

    של החברה שוטפתפעילות מתזרימי מזומנים 
 )6,085( 21,894 23,399 לשנהנקי ) הפסד(רווח 

     

    התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים
     :של החברה פעילות שוטפתמ
    

  1,055  808 747 פחת והפחתות 
  --   177 --  נטו, הון ממימוש רכוש קבועהפסד 

  --   --  )1,920(  בשותפות מוגבלתרווח ממימוש השקעה 
  )751(  )111( )65( נטו , בשל הטבות לעובדים עודף נכסיםב עלייה

  61  651 181 נטו, מיסים נדחים
  13,780  )3,124( )6,883(  נטו, בגין חברות ושותפות מוחזקות) רווח(הפסד 

       104         62            2 שערוך התחייבויות לזמן ארוך 
  )7,938( )1,537(  14,249  

  -------- -------- -------- 
    :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה

  32,049  10,799 )1,165( בלקוחות) עליה(ירידה 
  820  4,829 )4,930( בחייבים ויתרות חובה ) עליה(ירידה 
  49,944  )12,491( )2,043( במלאי  )עליה(ירידה 
  )229(  )4,647( 4,955  בהמחאות לגביה לזמן ארוך )עליה(ירידה 

  3,459  )2,621( )2,428( בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים) ירידה( עליה
      1,948    )2,314(     723,2 בזכאים ויתרות זכות ) ירידה(עליה 

 )2,888( )6,445(  87,991  
   ---------   ---------   ---------  

  96,155  13,912 12,573  שוטפתשנבעו מפעילות , נטו, מזומנים

 =====  =====  =====  
       תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

 )311( )213( )433( רכישת רכוש קבוע 
  )46,830(  )10,000( --   מתן הלוואות לחברות בנות

  500  1,500 --   פירעון הלוואות לחברות בנות
  --   206 --   תמורה ממימוש רכוש קבוע

  --   --  8,000  שותפות מוגבלתתמורה ממימוש השקעה ב
         600         600      1,657  דיבידנד שהתקבל מחברה מוחזקת ומשיכות משותפות

 )46,041( )7,907( 9,224 השקעה )ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות  ,נטו, מזומנים

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

    פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
 )7,570( )27,000( )10,000( דיבידנד ששולם

  30,000  --  20,000  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  )5,874(  )7,832( )11,691(  פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 )42,553( 45,524 )24,328( נטו , תאגידים בנקאייםאשראי לזמן קצר מ) פירעון(קבלת 
  --   --   4,381  נטו ממכירת מניות אוצר, תמורה

  --   --   )2,786(  רכישת מניות באוצר
  )20,000(  )20,000(            --  פירעון אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה במניות

 )45,997( )9,308( )24,424( ששימשו לפעילות מימון , נטו, מזומנים

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

    
 4,117 )3,303( )2,627( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עליה 

    
      2,285      6,402      3,099 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

    
 6,402 3,099 472 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

 ===== ===== ===== 
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   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  
  המאוחד על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוח 

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

  מידע נוסף על תזרימי המזומנים -' אנספח 
  

  

 ,בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  7  1  0  2 6  1  0  2 5  1  0  2 

 ח"אלפי ש  

  
       :עבורמזומנים ששולמו במשך השנה 

       
  8,430  4,074  3,395 ריבית

  ====  ====  ====  
  1,230  6,805  6,396 מיסים על ההכנסה

  ====  ====  ====  
        

       :מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור
        

  1,110  2,304  2,115 ריבית
  ====  ====  ====  

  --   4,398  --  מיסים על ההכנסה
  ====  ====  ====  

  
  
  

  פעילויות מהותיות שלא במזומן - ' נספח ב
  
  

 ,בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה 

 7  1  0  2 6  1  0  2 5  1  0  2 

 ח"אלפי ש 

    
  58  24  29 רכישת רכוש קבוע באשראי

 ====  ====  ====  
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   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד םביאורי
          -------- ---------------------------  

  

  ופעילותה החברהתיאור כללי של   .א
  

הונפקה  2005בחודש ספטמבר . 1993התאגדה בישראל כחברה פרטית בשנת ") החברה" -להלן (מ "בע' ברימאג דיגיטל אייג
  .אביב- החברה בבורסה לניירות ערך בתל

שיווק והפצה של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה , ביבוא החברהעוסקת  במסגרתו ,בתחום המוצרים הביתיים החברה פועלת
והיא מוכרת את המוצרים המיובאים על ידה בעיקר לרשתות וחנויות  ,החברה פועלת כיבואנית. במכירת ציוד נלווהו, ביתיים
  .שהינה לקוח עיקרי של החברה, )חברה בבעלות בעל שליטה בחברה(מ "בהן טרקלין חשמל בע, חשמל

  

גרות א .נ.ח ע"ש 100,000,000 סך של, 2010, במאי 28מדף של החברה מיום  על פי תשקיף, הנפיקה החברה לציבור 2010 יוניבחודש   .ב
ריבית של בשיעור  ,2012, ביוני 14 ליום עד 6%קבועה בשיעור של  שנתית ריבית אשר נשאו ,נ כל אחת.ח ע"ש 1בנות ) 1סדרה (חוב 

לא  )1סדרה (החוב  על אגרות הריבית. 2015, מאיב 20מיום  החל 6.75%ריבית של  ובשיעור, 2012, ביוני 14מיום  החל 6.25%
 . אחר לצרכן או לכל מדד או מטבעצמודה למדד המחירים  היתה

  
קרן בסך של כולל (ח "אלפי ש 20,675בסך של ) 1סדרה (ח "פרעה החברה תשלום אחרון של קרן וריבית של אג 2016, ביולי 1ביום 

 .ח"פירעון סופי של ההתחייבויות בגין האג היווההתשלום האמור לעיל ). ח"אלפי ש 20,000 -כ

 

  עונתיות  .ג
  

כאשר בדרך כלל קיימת עליה במכירות בתקופת , מתאפיין בעונתיות, בו פעילה החברה, והאלקטרוניקהענף מוצרי החשמל 
תוצאות הפעילות בתקופות הביניים ). בעיקר במוצרי חשמל כגון מקררים ומזגנים(ובמהלך עונת הקיץ ) פסח וראש השנה(החגים 

  .מושפעות מעונתיות זו

 
  )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(לחברה  יתרת מזומנים ושווי מזומנים המיוחסים  .ד

  
לחברה עצמה הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים  ,בהם נקובים או שאליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים ,המטבעות

  .יורו ודולר, ח"הינם בש ,כחברה אם
  

  :כדלקמן ,הינו ,כחברה אםהכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה  ,הרכב המזומנים ושווי המזומנים
  
       ,בדצמבר 31ליום         

  7  1  0  2 6  1  0  2 

                    ח"אלפי ש              :ההרכב

    
 1,664 69  ח"מזומנים ושווי מזומנים נקובים בש

   1,435     403  ח"מזומנים ושווי מזומנים הצמודים למט

  472 3,099 

   ==== ==== 
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   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  םביאורי
           ------------------------------------------  

  

  )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה   .ה
  

  :המיוחסים לחברה IAS 39-פיננסיים בהתאם לההשקעות בקבוצות הנכסים הפירוט 
  
 2017, בדצמבר 31ליום  

 ח"אלפי ש  :ההרכב

  ח"צמוד למט  צמוד למדד  

 כ"סה ח"או נקוב במט  המחירים לצרכן ח לא צמוד"ש  

  472  403    69  מזומנים ושווי מזומנים
 126,308 3,462  --   122,846  (*)לקוחות 
   12,933 11,702         -- 1,231  ויתרות חובה חייבים

     649,1    1,634     --        15  השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
 124,161  

 

 --  17,201 141,362 

  ===== ==  ==== ===== 

בבעלות  ותשל חבר ותיתרת הלקוחות כוללת יתר(*) 
  15,370  --   --   15,370 בעל שליטה

  ===== == ====  =====  
  
  
 2016, בדצמבר 31ליום  

 ח"אלפי ש  :ההרכב

  ח"צמוד למט  צמוד למדד  

 כ"סה ח"או נקוב במט  המחירים לצרכן ח לא צמוד"ש  

  3,099  1,435    1,664  מזומנים ושווי מזומנים
 125,143 1,993  --  123,150  (*)לקוחות 

   9,669 8,220         --    1,449  חייבים ויתרות חובה
     632,6     1,813     --      4,819  ויתרות חובה לזמן ארוך השקעות

 131,082  --  13,461 144,543 

  ===== ==  ==== ===== 

יתרת הלקוחות כוללת יתרה של חברה בבעלות בעל (*) 
  34,871  --   --   34,871 שליטה

  ===== == ====  =====  
  
  

  .השקעות ויתרות חובה לזמן ארוךלמעט סעיף , מועדי המימוש של הנכסים הפיננסיים של החברה הם עד שנה
  
  

 )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה   .ו

 

   :זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה  .1
 

               ,בדצמבר 31ליום        

  7  1  0  2 6  1  0  2 

                      ח"אלפי ש             :ההרכב
  

        
 3,801 3,921     (*)עובדים ומוסדות בגין שכר 

    8,481    988,8     (*)הוצאות לשלם והפרשות 
   12,909 12,282 

    ==== ==== 

  1,127  898    כולל חברות בבעלות בעל עניין ובעל שליטה(*) 
    ==== ==== 
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   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
=================  

  )המשך( ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד םביאורי
 ------------------------------ -----------  

 
 )המשך( )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה .  ו
  

 :חברהלסיכון נזילות המיוחס  .2
  

הטבלה להלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא 
  :)כולל תשלומים בגין ריבית(מהוונים 

  
  
                                    2017, בדצמבר 31ליום                                                               

          

   מעל משנתיים משנה עד עד  

  כ"סה    שנים 4 שנים 3עד  שנתיים שנה  

                                          ח"אלפי ש                                                  

        
  23,200             --                     --             --   23,200 ק מתאגידים בנקאיים"לז אשראי

  53,498 --                    --  --             53,498 התחייבויות לספקים ונותני שירותים
  16,527 --  --             --   16,527   זכאים ויתרות זכות

כולל חלויות לזמן ארוך  הלוואות
    25,391         --   324,3  546,9    521,12 שוטפות

    105,746 9,546 3,324  -- 118,616  
      =====    ==== ==== ==== =====  

   
  
  
                                    2016, בדצמבר 31ליום                                                               

          

   מעל משנתיים משנה עד עד  

  כ"סה    שנים 4 שנים 3עד  שנתיים שנה  

                                          ח"אלפי ש                                                  

        
  47,533             --                     --             --   47,533 ק מתאגידים בנקאיים"אשראי לז

  55,921 --                    --  --             55,921 לספקים ונותני שירותיםהתחייבויות 
  13,224 --  --             --   13,224   זכאים ויתרות זכות

כולל חלויות לזמן ארוך  הלוואות
    16,949     504   2,684  5,521    8,240 שוטפות

    124,918 5,521 2,684 504 133,627  
         ===== ==== ==== ==== =====  

   
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 10

   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  םביאורי
 ------------------------------------------  

  
 )המשך( )חברות מוחזקותללא סכומים בגין (גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה .   ו

  

  :IAS 39- לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם להמיוחסות לחברה  פיננסיותהתחייבויות תנאי הצמדה של  .3
  
 2017 ,בדצמבר 31ליום  

 ח"אלפי ש  :ההרכב

  ח"צמוד למט  בהצמדה למדד 

 כ"סה ח"או נקוב במט ללא הצמדה המחירים לצרכן  

          
      117,818  42,779 75,039 --   פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתתהתחייבויות 

  
  

  

==== =====  ====  =====  

 2016 ,בדצמבר 31ליום  

 ח"אלפי ש  :ההרכב

  ח"צמוד למט  בהצמדה למדד 

 כ"סה ח"או נקוב במט ללא הצמדה המחירים לצרכן  

          
      132,955  86,043 46,912 --   התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

  
  

  

==== =====  ====  =====  

  
  

וגילוי ) ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(נדחים המיוחסים לחברה  מיסיםנדחים והתחייבויות  מיסיםגילוי בדבר יתרות נכסי   .ז
 )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(המיוחסות לחברה  מיסיםאו הוצאות  מיסיםבדבר הכנסות 

  

  החברהשיעורי המס החלים על  .1
  

 . 26.5%הינו  2015ובשנת  25%הינו  2016בשנת , 24%הינו  2017שיעור מס החברות בישראל בשנת 
  

 2017תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב (פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית  2016, בדצמבר 29ביום 
החל משנת  23% - ול 2017בשנת  24% - ל 25% - הפחתת שיעור מס החברות מ, היתר בין, אשר כלל, 2016 - ז "התשע, )2018 - ו

2018. 
  
  

  אישור מס הכנסה לתוכנית המיזוג .2
  

' ב 19כמפורט בביאור  ,ודנמור' של החברה עם דיגיטל אייגאישרו שלטונות מס הכנסה את תוכנית המיזוג  2005בחודש יוני 
  .2017, בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  )1(
  

ובלבד שבכל שנת , כי הפסדי החברות יותרו בקיזוז בחברה החל משנת המס שלאחר המיזוג, בין היתר, באישור האמור נקבע
  :העולה על הנמוך מבין ,שנים מיום המיזוג לא יותר בקיזוז סכום 10מס בתקופה של 

  .חברה הקולטת באותה שנת מסמההכנסה החייבת של ה 50%) א(
  .מסך כל ההפסדים 10%) ב(

  .לפי העניין, לפקודה 92או  28והכל בכפוף להוראות הפקודה ולרבות סעיפים 
  

  שומות מס סופיות .3
  

   .2012 ,בדצמבר 31שהסתיימה ביום שומות עצמיות הנחשבות כסופיות עד וכולל השנה  הלחבר
  

  הפסדים מועברים לצרכי מס  .4
  

  . ח"אלפי ש 177 -בסך של כ היה בחברה הפסד הון מועבר 2016, בדצמבר 31ליום 
  .לצורכי מסמועברים חברה הפסדים לאין  2017, בדצמבר 31 ליום
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   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג

================  
   )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  םביאורי

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

) ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(נדחים המיוחסים לחברה  מיסיםנדחים והתחייבויות  מיסיםגילוי בדבר יתרות נכסי   .ז
 )המשך() ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(המיוחסות לחברה  מיסיםאו הוצאות  מיסיםבדבר הכנסות  וגילוי

 
  :מיסים נדחים. 5

  

  :ההרכב .1
             דוח על הרווח הכולל                  

                לשנה שהסתיימה                   דוח על המצב הכספי       

                ,בדצמבר 31ביום                          ,בדצמבר 31ליום        

 7  1  0  2 6  1  0  2 7  1  0  2 6  1  0  2 5  1  0  2 

                     ח"אלפי ש                                  ח"אלפי ש             

      :נדחים בגין מיסיםהתחייבויות 
 )181( )17( )211(  )1,482(  )1,693(  נכסים בלתי מוחשיים

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

      :נכסי מיסים נדחים בגין
 )168( 41  )41( 41 --  לצורכי מסהפסדים מועברים 

 602 )702( )10( 3,807 3,797 הפרשה לחובות מסופקים
 )214( )93( 49 )46( 3 נטו, הטבות לעובדים

  )90(  105  32  107  139  הפרשות לבעלי עניין
       )10(    15      --     40     40 התאמת יתרת לקוחות לזמן ארוך

 3,979 3,949 30 )634( 120 

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

    2,467 2,286 נטו, נכסי מיסים נדחים

 ==== ====    

   _____ _____ _____ 

 )61( )651( )181(   מיסים נדחיםהוצאות 

   ==== ==== ==== 

  

  :המיסים הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמן .2

 
    , בדצמבר 31ליום      

 7  1  0  2 6  1  0  2 

         ח"אלפי ש           

   
 2,467 2,286 שוטפיםלא  במסגרת נכסים                

 ==== ==== 

  

הצפויים לחול בעת שישולמו או שימומשו על , שיעורי המס לפיהם חושבו המיסים הנדחים מבוססים על שיעורי המס .3
  .23% - פי הדין התקף

  

  .הכנסה נדחים מותנה בקיום רווחים לצרכי מס בעתידניצולם של מיסי  .4
  

   :מיסים על ההכנסה הכלולים בדוח על הרווח הכולל .5
 לשנה שהסתיימה

                    ,בדצמבר 31ביום                       

 7 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 

                         ח "אלפי ש                            

    
 )2,889( )6,786( )5,274( מיסים שוטפיםהוצאות 

  --   )2(  )418(  הוצאות מס רווח הון
 )61( )651( )181( מיסים נדחיםהוצאות 
       )433(                                --                                62 מיסים בגין שנים קודמות) הוצאות( הכנסות

 )5,811( )7,439( )3,383( 

 ==== ==== ==== 
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   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  םביאורי
 ------------------------------------------  

 

  ובעלי עניין יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות  .ח
 

   עם בעלי עניין וצדדים קשורים יתרות .1

  

      ,בדצמבר 31ליום             

  7 1 0 2 6 1 0 2  

           ח"אלפי ש             

   נכסים שוטפים
  34,871  15,370  לקוחות

  ==== ==== 

       
  3,462  4,195   חייבים ויתרות חובה 

  ==== ==== 

   שוטפיםלא נכסים 
  1,813  1,634  השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

  ==== ==== 

      
  68,000  68,000  השקעות והלוואות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת

  
 התחייבויות שוטפות

 ==== ==== 

 139 301  התחייבויות לספקים ונותני שירותים

  ==== ==== 

 3,514 3,378  זכאים ויתרות זכות

  ==== ==== 

  
   בעלי עניין וצדדים קשוריםעם  עסקאות .2
  

  
 שהסתיימה לשנה 

                       ,בדצמבר 31ביום                          

 7 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 

                         ח "אלפי ש                              
  991  1,455  1,266 ל "שכר עבודה והוצאות נלוות למנכ

  ==== ==== ==== 
  195  99  74 כר עבודה לצדדים קשורים אחרים ש

   ==== ==== ==== 

 444 380 328 )שאינם עובדי החברה דירקטורים( שכר דירקטורים

 ==== ==== ==== 

  4  3  3 שאינם עובדי החברה דירקטוריםמספר ה
 ====  ====  ====  

 1,430 1,901 1,834 הוצאות דמי ניהול לחברה בבעלות בעל שליטה

 ==== ==== ==== 

  3  3  3 מתוך בעלי העניין בחברהניהול הודמי מספר מקבלי השכר 
 ==== ==== ==== 

 439 464 480 יתרת החובה הגבוהה ביותר של בעלי עניין      
 ==== ==== ==== 
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   מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  םביאורי
 ------------------------------------------  

 
  )המשך( יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות ובעלי עניין.  ח

  
  )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   .2
  
 לשנה שהסתיימה 

                       ,בדצמבר 31ביום                          

 7 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 

                         ח "אלפי ש                              

         
  107,933  101,669  90,456 מכירותהכנסות מ

 ===== ===== ===== 
 )11,307( )11,760( )10,807( ההכנסותעלות 

 ===== ===== ===== 
 1,412 2,046 1,967 נטו, ובעלי עניין קשורים ריבית מצדדים הכנסות

 ===== ===== ===== 

 )9,290( )5,208( )6,684( נטו, הוצאות מכירה והנהלה

 ===== ===== ===== 
  1,186  1,201  1,118  דמי ניהול מחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

  =====  =====  =====  
  

  ובעלי עניין עם חברות מוחזקות התקשרויות .3

 

ראה , כי אין ירידת ערך של המוניטין, לפיהן נמצא, ELIT - לעניין בחינות ירידת ערך מוניטין בחברות הכלולות ישפאר ו .1
 .2017, בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום ) 6('ז 9וביאור ' ה 9ביאור 

 

בדוחות הכספיים המאוחדים ליום ) 1('ו 31ראה ביאור , מ"בין החברה לבין ברימאג מערכות בע הסכם שירותיםלעניין  .2
 .2017, בדצמבר 31

 

בדוחות הכספיים המאוחדים ) 9('ה 31ביאור אה ר, מ"בין ברימאג מערכות וטרקלין חשמל בע יםלעניין הסכם שירות .3
  .2017, בדצמבר 31ליום 

  

לעניין תנאי . ח"מיליון ש 52 -החברה העמידה הלוואות לברימאג מערכות בסך כולל של כ 2017, בדצמבר 31נכון ליום  .4
  .2017, בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום ) 2('ו 31ביאור ראה , ואופי האישור ההלוואות

 

לעניין תנאי . ח"מיליון ש 16 -החברה העמידה הלוואות לברימאג שירות בסך כולל של כ 2017, בדצמבר 31נכון ליום  .5
   .2017, בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום ) 3('ו 31ראה ביאור , ההלוואה ואופי האישור

 

 - בסך כולל של כ )לשעבר ברימאג ציקלון(עילית העמידה הלוואות לברימאג ברימאג שירות  2017, בדצמבר 31נכון ליום  .6
 31יום בדוחות הכספיים המאוחדים ל) 4('ו 31ראה ביאור , לעניין תנאי ההלוואה ואופי האישור. ח"מיליון ש 16

  .2017, בדצמבר

  

בדוחות הכספיים המאוחדים ) 15('ב 19ראה ביאור , ותביעות כנגד החברה וחברות בנות תוייצוגי ותלתביע לעניין בקשות .7
 .2017, בדצמבר 31ליום 

  
 31, )1('ה 31ראה ביאורים , שני בניו בחברהשל מר שאול זילברשטיין ותנאי ההעסקה של לעניין אישור תנאי ההעסקה  .8

 .2017, בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום ) 8('ה 31, ) 7('ה
  

ם על ידי הנמכרי" קו לבן" לעניין הסכמות חדשות שבין ישפאר לברימאג שירות בקשר לשירותי אחריות למוצרים .9
 .2017, בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום ) 5('ו 31ראה ביאור , שתעניק ברימאג שירות לישפאר ,ישפאר

 

המטבח שירותי אחריות למוצרים הנמכרים על ידי בקשר ללברימאג שירות  המטבח הדיגיטליהסכמות שבין לעניין  .10
 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום ) 6('ו 31ביאור  ראה, שתעניק ברימאג שירות למטבח הדיגיטלי ,הדיגיטלי
 .2017, בדצמבר

  

' א 9ראה ביאור , מ ובעלי מניותיה"לעניין הסכם פשרה בין ברימאג שירות לבין חברת צקלון שירותי קירור ומיזוג בע .11
 .2017, בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג

================  
  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  םביאורי                                                             
                                                      -----------------------------------------  

  
  )המשך(יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות ובעלי עניין .   ח

  
  )המשך( התקשרויות עם חברות מוחזקות ובעלי עניין .3

  

עילית  ברימאג"אישר דירקטוריון ברימאג שירות לשנות את שם חברת ברימאג ציקלון ל 2017, בספטמבר 24ביום  .12
 .שיווק ומכירה של מוצרי יוקרה, וכן להפעיל בה מערך שירות" ציקלון

  

, רל בלו אלקטרוניקס'בעבר גנ, ")השותף" -להלן (מ "בעבולטהאופ השקעות החברה למסרה  2017, באוקטובר 25ביום  .13
מטבח החברה בידי השותף לרכוש את כל זכויות -הודעת קיבול להצעה שנמסרה לה על, ה במטבח הדיגיטליתשותפ

המטבח , המטבח הדיגיטליוכל מניותיה בשותף הכללי של  ,במטבח הדיגיטלימן הזכויות  49.99%המהוות  הדיגיטלי
בתמורה לתשלום , מן ההון המונפק והנפרע של השותף הכללי 50%המהוות  ")השותף הכללי" - להלן ( מ"הדיגיטלי בע
 .ח"ש מיליון 8במזומן של 

  
. וכל מניות החברה בשותף הכללי הושלמה העסקה למכירת כל זכויות החברה במטבח הדיגיטלי 2017, בדצמבר 19ביום 

  .ח כנגד הזכויות והמניות המועברות"שמיליון  8שולם לחברה סך של , בהתאם
  

  .ח"מיליון ש 1.9 - רשמה החברה רווח הון בסך של כ, כאמור לעיל, בגין העסקה
  

 :כדלקמן, את ההחלטות, בין היתר, חברהה מניות בעלי של כלליתה האסיפהרה איש 2017, בנובמבר 2 ביום .14

לתקופה נוספת עד , ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, מינוי מחדש של הדירקטור מר שאול זילברשטיין .1
 .תום האסיפה הכללית השנתית הבאה

עד תום האסיפה הכללית לתקופה נוספת , שאינו דירקטור חיצוני, מינוי מחדש של הדירקטור מר יאיר דר .2
 .השנתית הבאה

, בת שלוש שנים) שנייה(שירה קולמן לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת ' מינוי מחדש של גב .3
 .2017, בדצמבר 29החל מיום 

חברה בשליטתו של מר שאול , לבין טרקלין חשמלשבין החברה , אישור החלת הוראות הסכם למכירת מוצרים .4
גם על חברות פרטיות נוספות בשליטתו של מר שאול , ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, זילברשטיין
בדוחות הכספיים ) 1('ד 31ראה ביאור . בענף החשמל והאלקטרוניקה, בין היתר, אשר פועלות, זילברשטיין

 .2017, בדצמבר 31המאוחדים ליום 

אלפי  650 - ן חשמל בירידי מכירות עד לסך כולל של כאישור הגדלת תקרת השתתפות החברה בעלויות של טרקלי .5
 .2017, בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום ) 6('ד 31ראה ביאור . חודשים 12מדי תקופה של , ח"ש

  

ל "אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ 2018, בפברואר 19ביום  .15
, בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום ) 2('ה 31ראה ביאור  ,השינויים בתנאי הכהונה והעסקה לפירוט. החברה

2017. 
  

ציון זילברפרב  בן' את מינויו של פרופהחברה אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות  2018, בפברואר 19ביום  .16
, במרץ 10ועד ליום  2018, במרץ 11ם החל מיום בת שלוש שני) שלישית(לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת 

2021. 
  
  ערבויות  .4

  
  ).ח"ש אלפי 2,636 - כ :31.12.16( ח"אלפי ש 1,827 - כערבויות בנקאיות בסכום כולל של  הקבוצה העמידה הדיווח מועדל  .1
  
 31ליום  זו ערבותסך ההתחייבויות בגין . החברה ערבה בערבות בלתי מוגבלת לחובות בבנקים של ברימאג שירות  .2

   .ח"אלפי ש 456הינן  2017, בדצמבר
  
ללא , מ לבנק"בע מערכות והתחייבויותיה של חברת ברימאג לפירעון כל חובותיההחברה ערבה בערבות בלתי מוגבלת .   3

  .ח"אלפי ש 49,553נו יה 2017, בדצמבר 31זו ליום  סך ההתחייבויות בגין ערבות. הגבלת סכום
  
   שהתקבל דיבידנד.  ט
  

  ).חלק החברה(ח "אלפי ש 1,050 - חברת ישפאר דיבידנד בסך כולל של כהתקבל מ 2017בשנת  .1

  ).חלק החברה(ח "אלפי ש 607 - של ככולל התקבלו מהמטבח הדיגיטלי דיבידנד ומשיכות בסך  2017בשנת  .2
  

  .להלן) 1(' איראה גם ביאור 
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  םביאורי                                                             
                                                      ----------- -------------------------------  

 

  חלוקת דיבידנדים.    י
 

  .ח"אלפי ש 10,000חילקה החברה דיבידנד בסך כולל של  2017בשנת 
  .ח"אלפי ש 27,000חילקה החברה דיבידנד בסך כולל של  2016בשנת 

  .ח"אלפי ש 7,570חילקה החברה דיבידנד בסך כולל של  2015בשנת        
  

  .להלן 4' ראה גם ביאור יא
  
  אירועים לאחר תקופת הדיווח .  אי

  

ח "אלפי ש 600 - לבעלי המניות של ישפאר בסך כולל של כ חלוקתאישר דירקטוריון חברת ישפאר  2018, בפברואר 5ביום  .1
 .2018בחודש פברואר הדיבידנד שולם ). ח"אלפי ש 300 -חלק החברה כ(

 .ל החברה"לעיל בדבר עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ) 15()3( ביאור חראה  .2

 .נויו של דירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספתלעיל בדבר אישור מי) 16()3( ראה ביאור ח .3

. ח"מיליון ש 10 - אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך של כ 2018, במרץ 27ביום  .4
 .2018, באפריל 22ביום  ישולםהדיבידנד . ח למניה"ש 0.989 -סכום הדיבידנד משקף סך של כ
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   התאגידפרטים נוספים על  - ' ד פרק

   2017בדצמבר  31ליום  מהותיותבת ובחברות קשורות  בחברותרשימת ההשקעות  -  11תקנה  .1

  שם חברה

  

 

מניות או ניירות ערך 

  המירים

שוויים 

הנקוב של 

ניירות 

  הערך

  )ח"בש(

  

ערך בדוח 

הכספי 

  הנפרד

באלפי (

  )ח"ש

שערם של 

המניות 

וניירות הערך 

ההמירים 

ומים הרש

למסחר 

בבורסה נכון 

ליום 

2017.31.12  

  )ח"באלפי ש(

שיעור המניות 

וניירות הערך 

ההמירים 

המוחזקים בידי 

החברה מתוך סך 

כל ניירות הערך 

המונפקים מסוג 

  זה

  )באחוזים(

על ידי החברה  חזקהאעור יש

  במישרין או בעקיפין

  )באחוזים(

  יתרת הלוואות 

  )ח"באלפי ש(

נייר סוג 

  הערך

מספר 

ניירות 

  הערך

 יתרה

 כלולה(

בערך בדוח 

הכספי 

  )פרדנה

מועד 

  פירעון

בסיס 

  הצמדה

  ריבית

בסמכות   בהצבעה  בהון

למנות 

  דירקטורים

מ "ברימאג שירות בע

  )נתוני דוחות מאוחדים(
  מניה

  רגילה
200  200  1,826   --  100  100  100 100  16,000  

 31עד 

, במרץ

2020  

 --  496  

צריכה  ישפאר מוצרי

  מ"בע

  מניה

  רגילה
500  500  31,338   --  50  50  50  50   --   --   --   --  

 מ"ברימאג מערכות בע

  )נתוני דוחות מאוחדים(
  מניה

  רגילה
128  128  26,865   --  100  100  100  100  52,000  

 31עד 

, במרץ

2020  

 --  1,612  

JSC Elit Electronics   מניה  

   רגילה
38  38  17,130   --  38  38  38  381   --   --   - -   --  

                                                 

 .הכספיים לדוחות  9ביאור ראו , לפרטים נוספים 1
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 בתקופת הדוח מהותיות כלולותובחברות בת שינויים בהשקעות בחברות  -  12תקנה  .2

   .מהותיות כלולות ובחברותלא חלו שינויים בהשקעות בחברות בת , בתקופת הדוח

וכל מניות החברה  החברה במטבח הדיגיטליהושלמה עסקה למכירת כל זכויות  2017, בדצמבר 19ביום 

בגין  .ח כנגד הזכויות והמניות המועברות"שמיליון  8שולם לחברה סך של , בהתאם .בשותף הכללי בשותפות

' ו 9ראו ביאור , לפרטים נוספים. ח"מיליון ש 1.9 -רשמה החברה רווח הון בסך של כ, כאמור לעיל, העסקה

  .לדוחות הכספיים

שנה שנסתיימה ל ןמהוהכנסות התאגיד מהותיות  כלולותחברות ובת הכנסות של חברות  - 13תקנה  .3

  )ח"מיליוני שב( 2017בדצמבר  31יום ב

רווח  שם החברה
 )הפסד(

לפני מס 
ופריטים 
 מיוחדים

רווח  
 )הפסד(

 נקי

 דיבידנד
ומשיכות 
 משותפות

דיבידנד לאחר 
תאריך הדוח על 

 2המצב הכספי

דמי ניהול לאחר  דמי ניהול 
תאריך  הדוח על 

 3המצב הכספי

 ריבית

ני דוחות נתו(מ "ברימאג שירות בע

  )מאוחדים
1.2  1.2   --   --   --   --  0.5  

  --   0.06  0.24  0.3  1.1  1.1  1.4  50% -מ "ישפאר מוצרי צריכה בע

נתוני ( מ"ברימאג מערכות בע

   )דוחות מאוחדים
)0.4(  )0.3(   --   --  0.7  0.19  1.6  

JSC Elit Electronics - 38%  5.3  3.4   --   --  0.6  0.2   --  

  --   --   0.24  --   0.6  1.3  1.3 50% - 4שותפות המטבח הדיגיטלי

 

                                                 

  . תקופה שלאחר מכן רדיבידנד שקיבלה החברה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי או שהיא זכאית לקבלו עבור תקופת הדוח או עבו  2
דמי ניהול שקיבלה החברה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי או שהיא זכאית לקבלם עבור תקופת הדוח או עבור תקופה שלאחר   3

   .מכן
 .הכספיים לדוחות' ו 9ביאור ראו , לפרטים נוספים 4
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   תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה -  21תקנה  .4

בקשר עם , התשבשליט ובתאגידיםלהלן פירוט בדבר תגמולים שניתנו לנושאי משרה בכירה בחברה  .4.1

כפי שהוכרו , על ידי החברה ועל ידי אחרים, לפי העניין, שבשליטתה בתאגידיםכהונתם בחברה או 

 תאגידים וכן תגמולים שניתנו לבעלי עניין בחברה על ידי החברה או ,הכספיים לשנת הדיווח בדוחות

  :)ח"הנתונים באלפי ש( בתקופת הדוח, שבשליטתה

 פרטי מקבלי התגמולים
  תגמולים בעבור שירותים

  )סכומי התגמול מוצגים במונחי עלות לתאגיד(
 )ח"אלפי ש(

תגמולים 
סכומי (אחרים 

ם התגמול מוצגי
במונחי עלות 

  )לתאגיד
 )ח"אלפי ש(

 

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

  מענק 3שכר
 

תשלום 
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

 עמלה

  חרא
  
 

/ ריבית 
דמי 

 שכירות

 אחר

כ "סה
אלפי (

  )ח"ש

שאול 
  1זילברשטיין

ר "יו
  דירקטוריון

 -- 
254.02% - 411  - 

11,423  - - - - - 1,834 

  1,266  -  -  -  -  -  -  -  323  943  -  100%  ל"מנכ  4יני כהןפ

צביקה 
  5שמעוני

ל "מנכ
ישפאר 
מוצרי 
  צריכה

100%  -  1,160  -  -  300  -  -  -  -  -  

   
1,460  

  6דני סיוון
ל "מנכ

ברימאג 
  שירות

100%  -  -  -  -  672  -  420  -  -  -  

   
1,092  

  7ניר ניצן
ל חברת "מנכ
  בת

100%  -  839  105  -  -  -  -  -  -  -  944  

  8בינועם כהןא
ל "סמנכ
  שיווק

100%  -  750  73  -  -  -  -  -  -  -  823  

  

  .הכספיים דוחותב) 1(' ה 31 ביאור ורא, לפרטים נוספים בדבר הסכם הניהול עם מר שאול זילברשטיין  1
יידי של דוח מ ורא, בניירות הערך של החברהליטתו שאו באמצעות תאגידים שב/במישרין ולפירוט אחזקותיו של מר זילברשטיין   2

   .אזכור זה מהווה הכללה על דרך של הפנייה .)2018-01-003148: אסמכתא' מס( 2018בינואר  7מיום החברה 
 השתלמות מנהלים וקרן ביטוח, סלולרי טלפון, רכב, לשכר נלוות הוצאות, חודשית משכורת לרבות ,את עלויות המעביד כולל השכר  3

  .)ככל שישנן(
   בדוחות הכספיים) 2(' ה 31 ביאורו רא, מר פיני כהן של העסקתו תנאיבדבר  נוספיםלפרטים   4
  .להלן 4.2סעיף , לפרטים נוספים בדבר תנאי העסקתו של מר צביקה שמעוני  5
  בדוחות הכספיים) 4(' ה 31 ו ביאוררא, לפרטים נוספים בדבר תנאי העסקתו של מר דני סיוון  6
  .בדוחות הכספיים) 5(' ה 31 ביאורו רא, ניצןמר ניר של  תנאי העסקתולפרטים נוספים בדבר   7
  .הכספיים בדוחות) 3(' ה 31 ביאורו רא, כהןאבינועם מר של  תוהעסקתנאי לפרטים נוספים בדבר   8
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 צביקה שמעוני .4.2

המשולמות מפעם לפעם לכלל השכירים , בצירוף תוספות היוקר, ח"אלפי ש 61.5שכר חודשי בסך של 

 . במשק

 .ח לשנה"אש 300דמי ניהול בסך של   .א

  .תגמול משתנה תלוי ביצועים  .ב

  . רכב מנהלים וטלפון סלולרי על חשבון החברה  .ג

  . ארוחות צהריים בהתאם לנוהג החברה עם מנהליה  .ד

  קופת תגמולים , הכולל הפרשות מקובלות של החברה בגין פיצויי פיטורין, ביטוח מנהלים  .ה

  .ואובדן כושר עבודה

  . הפרשות מקובלות לקרן השתלמות  .ו

 תגמולניות מדי .4.3

את מדיניות התגמול , אישרה אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, 2016, בספטמבר 25ביום 

אשר תהיה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית של , של החברה

ל ראו דיווחים מיידיים ש, נוספים לפרטים. לחוק החברות) 2(א267בהתאם להוראות סעיף , החברה

 - ו 2016-01-107431: אסמכתאות' מס( 2016, בספטמבר 25-ו 2016, באוגוסט 21ימים המהחברה 

 .מהווים הכללה על דרך של הפנייה אלואזכורים ). בהתאמה, 2016-01-128392

 פרטים נוספים –תגמול לדירקטורים  .4.4

סכום גמול ההשתתפות בישיבה וסכום הגמול השנתי שמשלמת , נכון לתאריך הדוח .4.4.1

שאינו  )כמפורט להלן, למעט הדירקטור מר בן ציון זילברפרב( רה לכל דירקטורהחב

, ח"ש 49,875 -ח ו"ש 2,575עומדים על סך של , או נותן לה שירותי ניהול/מועסק על ידיה ו

הדירקטור מר בן ציון זילברפרב זכאי  .)2017פברואר למדד חודש מעודכנים (בהתאמה 

תקנות החברות לבהתאם  ,ן לדירקטור חיצוני מומחההניתלגמול שנתי וגמול השתתפות 

ל הדוח עומדים עשבתאריך , 2000-ס"תשה, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(

למדד מעודכנים (ח בגין גמול שנתי "ש 83,480 -ח בגין גמול השתתפות לישיבה ו"ש 4,390

  ).2018 פברואר

או /ו החברה שאינם מועסקים על ידי) ייםלרבות החיצונ( לדירקטורים ניתןשסך הגמול  .4.4.2

 2017והסתכם בשנת , אינו חורג מהמקובל, נותנים לה שירותים וההוצאות הנלוות אליו

  .ח"לפי שא 328-כב

   .ח"אלפי ש 239 -בכ 2017הסתכם בשנת , סך הגמול הניתן לדירקטורים החיצוניים בחברה
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 פרטים נוספים –בחברה בכירה תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה  .4.5

לדוחות  31ביאור  ראו, לפרטים נוספים אודות התגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה

  .הכספיים

 השליטה בתאגיד –' א21תקנה  .5

לפירוט אחזקותיו של מר  .מר שאול זילברשטיין ובעל השליטה בחברה הינ ,התקופתילמועד הדוח 

ראו דוח מיידי של , ידים שבשליטתו בניירות הערך של החברהאו באמצעות תאג/זילברשטיין במישרין ו

  .אזכור זה מהווה הכללה על דרך של הפנייה). 2018-01-003148: אסמכתא' מס( 2018בינואר  7החברה מיום 

   ןאו שלבעל השליטה יש עניין אישי באישור עסקאות עם בעל שליטה -  22תקנה  .6

  תלחוק החברו) 4(270בסעיף  המנויותעסקאות  .6.1

 ובעל השליטה בה של החברהר הדירקטוריון "הסכם ניהול עם יו .6.1.1

 )1(' ה 31 ביאורראו , החברהלבין  הדירקטוריוןר "בין יו הניהולבדבר הסכם לפרטים 

   .לדוחות הכספיים

 מר אברהם זילברשטיין -הסכם העסקה  .6.1.2

ראו , בנו של בעל השליטה, העסקה של מר אברהם זילברשטייןהלפרטים בדבר הסכם 

   .לדוחות הכספיים )7(' ה 31 יאורב

 זילברשטייןנדב מר  -העסקה הסכם  .6.1.3

 ביאורראו , בנו של בעל השליטה, זילברשטייןנדב העסקה של מר הלפרטים בדבר הסכם 

   .לדוחות הכספיים )8(' ה 31

 ומתן פטור ושיפוי דירקטורים ונושאי משרהאחריות ביטוח  .6.1.4

  .פייםלדוחות הכס) 11(' ב 19ביאור ראו  ,לפרטים

 למכירת מוצרי חשמל ואלקטרוניקהבין החברה לבין טרקלין הסכם  .6.1.5

 ורא ,בין החברה לבין טרקלין למכירת מוצרי חשמל ואלקטרוניקהבדבר הסכם  לפרטים

  .לדוחות הכספיים )1(' ד 31ביאור 
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ר דירקטוריון "יו, מר שאול זילברשטיין חברות פרטיות בשליטתבין החברה לבין ם מיהסכ .6.1.6

 למכירת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, ל השליטה בההחברה ובע

   .לדוחות הכספיים )1(' ד 31ביאור ראו , לפרטים

 הסכם פרסום בין החברה לבין טרקלין .6.1.7

 .הכספיים לדוחות )3(' ד 31ביאור  ורא, הפרסוםלפרטים בדבר הסכם 

לקבלת שירותי רצפת מכירה ושירותים נלווים במסגרת בהסכמים התקשרות עם טרקלין  .6.1.8

או מוצרים /ואו אלקטרוניקה ביתיים /או עסקאות לאספקת מוצרי חשמל ו/כרזים ומ

עם ) בהתאם לעניין(ידי או -שייערכו על ידי החברה-או משווקים על/אחרים המיובאים ו

 או לצורך שיווק ישיר של מוצרי החברה לצרכנים /ו גופים ציבוריים או פרטיים

  .ספייםלדוחות הכ) 5(' ד 31ביאור ראו , לפרטים

 השתתפות החברה בעלויות של טרקלין בירידי מכירות .6.1.9

   .לדוחות הכספיים )6(' ד 31ביאור ראו , לפרטים

  לחוק החברות) 4(270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .6.2

 החברות בקבוצהבין  הסכמים .6.2.1

 הסכם ניהול בין החברה לבין ברימאג מערכות .6.2.1.1

   .הכספיים לדוחות )1(' ו 31ביאור ראו , לפרטים

 ישפארלבין שירותי ניהול בין החברה  תם לקבלהסכ .6.2.1.2

  .הכספיים לדוחות )'א3(' ב 19ראו ביאור , לפרטים

 בין החברהלברימאג שירות  בין י אחריות ותחזוקהשירותלמתן הסכם  .6.2.1.3

 .לדוחות הכספיים )5(' ב 19ביאור ראו , לפרטים

 אחריות בין ברימאג שירות לישפארשירותי הסכמה למתן  .6.2.1.4

  .לדוחות הכספיים )5(' ו 31ור ביאראו , לפרטים

ברימאג הסכם למתן שירותי אחריות ותחזוקה בין המטבח הדיגיטלי לבין  .6.2.1.5

  שירות
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   .לדוחות הכספיים) 6(' ו 31ראו ביאור , לפרטים

 לבין המטבח הדיגיטליאו חברות בת /והסכמים בין החברה  .6.2.1.6

 .לדוחות הכספיים )6(' ו 31, )2(' ב 19 יםביאורראו , לפרטים

 רשות יבוא מותגים שבין ישפאר לחברה הסכם .6.2.1.7

 .הכספיים לדוחות )'ב3(' ב 19ביאור ראו , לפרטים

 ידי החברה מטרקלין-על רכישת תווי קניה .6.2.1.8

 ,רכישת תווי קניהלבין טרקלין בדבר  החברהלפרטים בדבר הסכמות שבין 

  .לדוחות הכספיים )4(' ד 31ראו ביאור 

מתקשרות חברות הקבוצה , מןבמסגרת היחסים בין חברות הקבוצה לבין עצ .6.2.1.9

  .לרבות הסכמי הלוואה אשר נושאות ריבית, בינן לבין עצמן בהסכמים שונים

  חברהנוהל עסקאות זניחות ב .6.2.2

וכלליים קווים מנחים נוהל הקובע  חברהאומץ על ידי דירקטוריון ה, 2010במאי  26ביום 

 .להוראות הדיןבהתאם , עם בעל עניין בה כעסקה זניחה חברהשל עסקה של ה הסיווגל

וועדת הביקורת של דירקטוריון ה לאחר אישור(הנוהל תוקן , 2014בדצמבר  31ביום 

את  בוחנתועדת הביקורת  .לחוק החברות 25' מסלתיקון על מנת להתאימו  ,)החברה

מתקשרת החברה  ןבשים לב לעסקאות בעלי העניין בה, אחת לשנה הנוהלהצורך בעדכון 

   .וונטיותדין רל ושינויים בהוראות

תיחשב כעסקה זניחה במקרה  ,5עסקת בעל עניין שאינה עסקה חריגה, על פי הנוהל שאומץ

  :במצטבר, יתקיימו בה כל התנאים הבאיםבו 

לבין ) ככל שמדובר בתשלום עיתי שוטף, במונחים שנתיים(היחס בין היקף העסקה  .1

המאוחדים  מחזור המכירות המאוחד של החברה על פי דוחותיה הכספיים השנתיים

) 0.5/100( 0.5% - הינו בשיעור הקטן מ ,האחרונים שבוקרו על ידי רואי החשבון שלה

  . ח"אלפי ש 300והיקפה קטן מסך של 

אינה לעיל  שנקבעה אמת המידה ,החברה במקרים בהם לדעת ועדת הביקורת של

 מידה לאמת בהתאםהעסקה  תיבחן, לבחינת עסקת בעל עניין מסוימתרלוונטית 

 -ובלבד שתהיה בשיעור הקטן מ, הביקורת ועדת ידי-על שתיקבע אחרת טיתרלוונ

 . ח"אלפי ש 300מסך של והיקפה קטן  )0.5/100( 0.5%

                                                 

  .ותעסקאות לרכישת מוצרי חשמל ביתיים לשימוש אישי תחשבנה כעסקאות שאינן חריג 5
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עסקה , כך למשל. ידי הנהלת החברה כזניחה גם מבחינה איכותית-העסקה נתפסת על .2

בחברה אירוע משמעותי לא תוגדר כזניחה אם לדעת הנהלת החברה העסקה מהווה 

 .יימת חשיבות במסירת דיווח עליה לציבוראו שק

כך שבפועל הינן חלק מאותה , עסקאות נפרדות אשר מתקיימת ביניהן תלות .3

רכישת מוצרי חשמל , כגון( או מסוג דומה/או עסקאות בעלות אופי ו/ו, התקשרות

 .ייבחנו כעסקה אחת לעניין זה, )ידי החברה- המיובאים על

על  העמידה באמות המידהסקה לצרכי בחינת בעסקאות רב שנתיות יחושב היקף הע .4

 ).לפי שנה קלנדרית(בסיס שנתי 

 .עסקאות שאינן זניחות יהיו טעונות אישור ועדת ביקורת .5

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה -  24תקנה  .7

דוח מיידי  ורא, נכון למועד הדוח בחברהונושאי משרה בכירה החזקות בעלי עניין  אודותלפרטים  .7.1

הכללה על  המהוו זה אזכור . )2018-01-003148 :אסמכתא' מס( 2018, בינואר 7 יוםמשל החברה 

 .דרך של הפנייה

מניות רדומות  232,897מכרה החברה , 2017, בינואר 1ביום , החברה דירקטוריוןבהתאם להחלטת  .7.2

ה חדלה מלהחזיק החבר, החל ממועד זה. של החברה לגוף מוסדי במסגרת עסקה מחוץ לבורסה

' מס( 2017, בינואר 2ראו דוח מיידי של החברה מיום , לפרטים נוספים. במניות רדומות של החברה

  .אזכור זה מהווה הכללה על דרך של הפנייה). 2017-01-000726: אסמכתא

בעלות , אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה, 2017, בנובמבר 20ביום  .7.3

: אסמכתא' מס( 2017, בנובמבר 29ראו דוח מיידי מיום , לפרטים נוספים. ח"מיליון ש 5-ת של ככולל

 .אזכור זה מהווה הכללה על דרך של הפנייה). 2017-01-106252

מהון המניות המונפק  2.72 %-המהוות כ , מניות 282,867ידי החברה -נרכשו על, הדיווחנכון למועד 

שאינן  רדומות מניותהינן  ל"הנ המניות. ח"שאלפי  4,983ך כולל של בתמורה לס, והנפרע של החברה

   .מקנות זכויות כלשהן כל עוד הן בבעלות החברה

 לתאריך הדוחהון מונפק וניירות ערך המירים נכון , הון רשום –' א24תקנה  .8

ות כאמור ומספר המני המונפקמספר המניות הכלולות בהון המניות , של החברההרשום  ההוןלפרטים בדבר 

  .הכספיים לדוחות 'א 20ביאור  ראו ,בניכוי המניות הרדומות

  מרשם בעלי מניות –' ב24תקנה  .9

  מספר מניות   סוג המניות  .פ.ח  שם בעל המניה

  10,111,511  רגילות  510356603   מ"בע הפועליםהחברה לרישומים של בנק 

  רגילות 510356603  מ"החברה לרישומים של בנק הפועלים בע

  )מותרדו(

282,867  
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  מען רשום  -  'א25תקנה  .10

  58001, אזור, 19השקמה : כתובת

  03-5594224: פקסימיליה,  03-7358000: טלפון

   linar@brimag.co.il;:כתובת הדואר האלקטרוני

  הדירקטורים של התאגיד – 26תקנה  .11

  .להלן' א נספחראו 

 משרה בכירה בחברה נושאי  –' א26תקנה  .12

  .להלן' נספח בראו 

  מורשה חתימה של התאגיד - 'ב26תקנה  .13

  . מורשי חתימה עצמאיים לחברהאין 

 של התאגיד המבקר החשבון הרוא -  27תקנה  .14

  'קנובל בלצר סוראיה ושות  :שם המשרד

  תל אביב, 20המסגר ' רח  :מען

 שינוי בתזכיר או בתקנון -  28תקנה  .15

של  מיידי דוח ורא, המלא של תקנון החברה לנוסח. החברה בתקנון שינויים בוצעו לאבמהלך תקופת הדוח 

 הכללה על דרך של המהוו ל"הנ האזכור). 2015-01-140172: אסמכתא( 2015, באוקטובר 22 יוםמ החברה

  .ההפניי

 והחלטותיהם שאינן טעונות אישור האסיפה, בפני האסיפה הכלליתהמלצות הדירקטורים  –) א(29תקנה  .16

  הכללית

 :בדרך אחרת או חלוקת מניות הטבה, דיבידנד או ביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות תשלום .16.1

דוחות ל )ד( 20 ביאור ורא ,לפרטים אודות החלטת דירקטוריון החברה בדבר חלוקת דיבידנד

 .הכספיים
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 ורא ,הלפרטים בדבר שינוי במניות הרדומות של החבר :רשום או המונפק של התאגידשינוי ההון ה .16.2

 .לעיל 8  -ו  7.3 סעיפים 

 אין :שינוי תזכיר או תקנון החברה .16.3

 .אין: מניות פדיון .16.4

 אין: מוקדם של איגרות חוב פדיון .16.5

 חברה עם התאגיד של עסקה למעט, ין בויענבעל ובין התאגיד , שאינה בהתאם לתנאי השוק עסקה .16.6

 .אין : שלו בת

החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים בעניינים  –) ב(29תקנה  .17

 לעיל) א(29ם בתקנה המפורטי

  .לא התקבלו החלטות אסיפה כללית שלא בהתאם להמלצת הדירקטורים

 מיוחדת החלטות אסיפה כללית -) ג(29תקנה  .18

 :ההחלטות הבאותאישרה אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה את  ,2017, נובמברב 2ביום  .18.1

, )לעיל 6.1.5  ראו סעיף( למכירת מוצרים שבין החברה לבין טרקלין הסכםההחלת הוראות  .18.1.1

טוריון החברה ובעל ר דירק"יו, זילברשטייןמר גם על חברות פרטיות נוספות בשליטת 

 ;הפועלות בענף החשמל והאלקטרוניקה ,השליטה בה

הגדלת תקרת השתתפות החברה בעלויות של טרקלין בירידי מכירות עד לסך כולל של  .18.1.2

 ;חודשים 12מדי תקופה של , ח"ש 650,000

גולובינסקי לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת  –שירה קולמן ' מינוי הגב .18.1.3

  .2017, בדצמבר 29החל מיום , בת שלוש שנים )שניה(

) 2017-01-092215: אסמכתא' מס( 2017, באוקטובר 19ראו דיווחים מיידיים מיום  ,לפרטים נוספים

אזכורים אלה מהווים הכללה על דרך של  ).2017-01-096358: אסמכתא' מס( 2017, בנובמבר 2 ומיום

 .הפנייה

ההחלטות  את פה מיוחדת של בעלי המניות של החברהאסי אישרה ,2018, בפברואר 19ביום  .18.2

 :הבאות

 ; מר פיני כהן, ל החברה"עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ .18.2.1

) שלישית(ציון זילברפרב לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת -בן' מינוי פרופ .18.2.2

 .2018, במרץ 11החל מיום , בת שלוש שנים
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) 2018-01-005974: אסמכתא' מס( 2018, בינואר 15יים מיום ראו דיווחים מייד ,לפרטים נוספים

אזכורים אלה מהווים הכללה על דרך  ). 2018-01-016711 :אסמכתא' מס( 2018, בפברואר 19ומיום 

 .של הפנייה

 חברההחלטות  - א29תקנה  .19

  .אין: חוק החברותל 255אישור פעולות לפי סעיף  .19.1

  .אין: לא אושרה לחוק החברות אשר) א(254פעולה לפי סעיף  .19.2

  .אין: לחוק החברות) 1(270עסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  .19.3

 ביטוח .19.4

, שבתוקף בתאריך הדוח, ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ילפרטים אודות החלטות החברה בנושא

  .הכספיים לדוחות) 11(' ב 19 ביאור ראו

 פטור ושיפוי  .19.5

או דוחות מיידיים ר, שבתוקף בתאריך הדוח, ושא פטור ושיפוילפרטים אודות החלטות החברה בנ

-2015: בהתאמה, אסמכתאות' מס( 2015 ,קטוברבאו 22 - ו 2015 ,ספטמברב 10מהימים  של החברה

' ב 19וכן ביאור  הכללה על דרך של הפנייה אלו מהווים יםאזכור .)2015-01-140163 - ו 01-119040

  .לדוחות הכספיים )11(
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  'נספח א

  התאגידהדירקטורים של  -  26קנה ת

 : הדוח מועדלהלן פרטים על הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה נכון ל

   שירה קולמן גולובינסקי  בן ציון זילברפרב  יאיר דר שאול זילברשטיין  :שם

  035803857   30134605 009774944  054485867  :זהות' מס

  02.07.1979   9.10.1949  07.7.1945  14.7.1956  :תאריך לידה

  פתח תקווה, 59העצמאות   קרית אונו, 10התזמורת   רמת השרון, 6נטף   חיפה, 71שבדיה   :מען
  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  :נתינות

חברות בועדות 
  :הדירקטוריון

  

ועדת , ועדת ביקורת  לא
  .אכיפה

ועדת , ועדת ביקורת
  .אכיפה

  .ועדת אכיפה, ועדת ביקורת

יצוני דירקטור ח
  :בלתי תלוי/ 

  חיצונית  חיצוני מומחה  בלתי תלוי  לא

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית או 
כשירות 

  :מקצועית

  כשירות 
 מקצועית

מומחיות חשבונאית 
  ופיננסית

מומחיות חשבונאית 
  ופיננסית

 מומחיות חשבונאית ופיננסית

, עובד התאגיד
חברה , חברה בת

קשורה או של 
  :בעל עניין

 קטוריוןר דיר"יו
 פעיל של החברה 

  לא  לא  לא

תחילת כהונה 
  :כדירקטור

30.11.1993  27.03.2011  29.2.2012 29.12.2014 

בוגר בכלכלה   תיכונית  :השכלה
, ובמתמטיקה

, האוניברסיטה העברית
  . ירושלים

 –פרופסור לכלכלה 
; אוניברסיטת בר אילן

 –דוקטור לכלכלה 
; אוניברסיטת פנסילבניה

בוגר מוסמך בכלכלה ו
 –כלכלה ומנהל עסקים 
  .אוניברסיטת בר אילן

מנהל ו כלכלה ומנהל עסקים
עסקים עם התמחות במגמת 

  אילן- אוניברסיטת בר, שיווק

ניסיון עסקי 
בחמש השנים 

  :האחרונות

ר דירקטוריון "יו
דירקטור ; החברה

בחברות הבת של 
דירקטור ; החברה

בחברות פרטיות 
  .שבבעלותו

ר פעיל ובעל "משמש כיו
. אס.פי.שליטה אי

ישראל פולימרס סרויסס 
מ וחברות שלובות "בע

  ,שלה
ZAF Polymers Trade 

& Services B.V.  
EPS European 

Polymers Services 

B.V. 

APS American 

Polymers Services 

Inc ;  
דירקטור ומנכ״ל גדות 

מיכליות ומאגרים 
  ; ימיקלים בע״מכל

מייסד וחבר ועד מנהל 
, ם ביחדעולי"של עמותת 

מנהיגות ומצויינות 
בתעסוקה לעולים יוצאי 

  ". אתיופיה

המכללה האקדמית 
ראש בית הספר  -נתניה 

; לבנקאות ושוק ההון
דירקטור  - מ "פריגו בע

; וחבר ועדת ביקורת
אנגל משאבים ופיתוח 

ר "יו, דירקטור -מ "בע
ר ועדת "יו, ועדת מאזן

קבוצת דלק ; ביקורת
ר "יו, דירקטור –מ "בע

ר ועדת "יו, ביקורת ועדת
השקעות וחבר ועדת 

  .מאזן

מנהלת מקצועית של מורי חינוך 
יועצת ; פיננסי ברשת אורט

מפתחת ו "מנהלת יחידה"בכירה 
בנושא כלכלת הרצאות וסדנאות 

; בעמותת פעמוניםהמשפחה 
חברה ממשלתית ב דירקטורית

ערים חברה לפיתוח עירוני 
דירקטורית חיצונית ; מ"בע

  קורתר ועדת בי"ויו
 ;מ"ברם תעשיות בעב

 –נפטא ב דירקטורית חיצונית
;  מ"חברה ישראלית לנפט בע

דירקטורית בלתי תלויה בחברת 
  .אירוסאט

  

תאגידים 
אחרים בהם 

  :הוא דירקטור

טרקלין חשמל 
טרקלין דיוטי ; מ"בע

טרקלין  ;מ"פרי בע
; מ"יאקאב בע

טרקלין חשמל מרכז 
 ;מ"בע) 1999(

טרקלין תקשורת 
טרוביי אלק ;מ"בע

ישראל . אס.פי.אי
  ;מ"פולימרס סרויסס בע

ZAF Polymers Trade 

& Services B.V. 

APS American 

Polymers Services 

Inc  
 

 Klein-ב  דירקטורית חיצונית   אין

International Group 

Limited;  

 GFI-טורית בלתי תלויה בקדיר

Real Estate Limited 
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   שירה קולמן גולובינסקי  בן ציון זילברפרב  יאיר דר שאול זילברשטיין  :שם

מוצרי . ז.ש.ש; מ"בע
צריכה והשקעות 

. א.ר.י.נ - . ז.ש; מ"בע
חברה  2001

. ש; מ"להשקעות בע
זילברשטיין אחזקות 

. סי.טי.סי.אי; מ"בע
אניר ; מ"סחר בע

זילברשטיין החזקות 
יעוץ . ז.ש; מ"בע

ניהול והשקעות 
 - שש ; מ"בע) 1995(

החברה הבינלאומית 
למלונות והשקעות 

; מ"נטמול בע; מ"בע
; מ"עמית צפון בע

 השקעות רמבל
 החדש המכרז; מ"בע
; מ"עב המדינה לש

קולות הפקת אירועי 
 מסורת וחזנות

  .מ"בע
קירבה 

משפחתית עם 
בעל עניין אחר 

אם ( בחברה
 ):יש

  אין  אין  אין  אין

דירקטור 
שהחברה רואה 

אותו כבעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית לצורך 
עמידה במספר 
המזערי שקבע 
הדירקטוריון 

לפי סעיף 
לחוק ) 12)(א(92

  החברות

  כן  כן  ןכ  לא
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  'בנספח 

   נושאי משרה בכירה - ' א26תקנה 

  :הדוח מועדנכון ל נושאי המשרה הבכירה של החברהלהלן פרטים על 

אבינועם    פיני כהן  :שם
 כהן

לינה רסקין 
  ריבקין

 רמי-חמיםר  מנחם כהן
  דרמן

  פוליטי אלמיכ

 023596927 033409459  01583434  320876097  27991272  034299321  :זהות' מס

 31.01.1968 13.10.1976  18.10.1945  14.10.1986  9.1.1971  5.10.1977  :תאריך לידה
תאריך תחילת 

  :כהונה
01.04.2015  28.8.2011  17.7.2014  28.12.2005  1.4.2015 1.4.2015 

, תפקיד בחברה
, חברת בת שלה

בחברה קשורה 
שלה או בבעל 

  :עניין בה

; החברה ל"מנכ
דירקטור בברימאג 

; מ"שירות בע
דירקטור בברימאג 

; מ"מערכות בע
דירקטור בברימאג 

 מ"עילית בע

ל "סמנכ
  בחברה

יועצת משפטית 
 ומזכירת חברה

מנהל כספים   מבקר פנימי
בחברה ובחברות 

 הבנות

תפעול מנהל 
 ומערכות מידע

 החוג -בוגר   :השכלה
מכללת  -לחשבונאות 

רישיון רואי ; רמת גן
 חשבון

  LLBבוגרת  תיכונית

 BA-במשפטים ו
, בכלכלה

  אוניברסיטת חיפה

BA  כלכלה ב
 חשבונאותו

-  מורחב
אוניברסיטת בר 

 אילן
  

החוג  -בוגר 
 -לחשבונאות 

; מכללת רמת גן
רישיון רואי 

 חשבון

 תיכונית

ניסיון עסקי 
בחמש השנים 

  :האחרונות

ל "סמנכ; ל"מנכ
ממלא  ;כספים וניהול

 ;ל החברה"מקום מנכ
ל ברימאג "מנכ

השקעות באנרגיה 
ל "מנכ; מ"בע

ודירקטור בגבעת עוז 
ברימאג השקעות 

ל "מנכ; מ"באנרגיה בע
ברימאג השקעות . ש.ב

; מ"באנרגיה בע
 –דירקטור בגרין ריי
המנהלת להפקת 

 ;מ"אנרגיה ירוקה בע
דירקטור ברימאג 

  ;מ"צקלון בע
דירקטור בברימאג 

; מ"מערכות בע
דירקטור בברימאג 

  .מ"שירות בע

 ל"סמנכ
שיווק 
; בחברה
מנהל 

חום ת
מוצרי 
חשמל 
 קטנים
 ולבנים
 לבית

  בחברה

יועצת משפטית 
; ומזכירת החברה
יועצת משפטית 

דורי . בקבוצת א
  מ"בע

ויועץ ח "רו
ח "משרד רוב

הורוביץ עידן 
כהן  &סבו טבת

מבקר ; טבח
פנימי בחברות 

  ציבוריות
  

תחום  מנהל
כספים בחברה 
  ;ובחברות הבנות

תפעול מנהל 
 ומערכות מידע

מנהל  ;בחברה
חסנים מ

 בחברהלוגיסטיים 

בעל עניין בחברה 
או בן משפחה 

של נושא משרה 
בכירה או של 

בעל עניין 
  :בחברה

 לא לא  לא לא לא  לא
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  1תאגידי ממשל שאלון

  

 הדירקטוריון עצמאות

   
  נכון 

  
 נכון לא

1. 
 

 .יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל

  

 כאמור, ימים 90 על עולה אינה חיצוניים דירקטורים שני כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 כיהנו לא בה) בימים( הזמן תקופת תצוין) נכון לא/נכון( שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק) 10)(ב.(א363 בסעיף

 בין הפרדה תוך, בדיעבד שאושרה כהונה תקופת גם זה ובכלל( הדיווח בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד
  ): השונים החיצונים הדירקטורים

  

  .2פרברבן ציון זילב' פרופ: 'א דירקטור

  

√  

                                                                 

1
  . 16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  

2
 .2018, במרץ 11החל מיום , בת שלוש שנים) שלישית(ציון זילברפרב לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת -בן' אושר מינוייו של פרופ ,2018, בפברואר 19ביום  
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  .3שירה קולמן גולובינסקי' גב:  'ב דירקטור

  

 .2 :זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים החיצוניים הדירקטורים מספר

  .43/:  זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים 5תלויים הבלתי הדירקטורים 4שיעור  .2

  

  .______: 7התאגיד 6בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

  

  ).בתקנון הוראה נקבעה לא( רלוונטי לא �

_____ _____ 

 בשנת קיימו הם כי ונמצא) תלויים הבלתי והדירקטורים( החיצוניים הדירקטורים עם בדיקה נערכה הדיווח בשנת .3
) תלויים והבלתי( החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק) ו(- ו) ב(240 סעיף הוראת את הדיווח

  ).תלוי בלתי או( חיצוני כדירקטור לכהונה הנדרשים התנאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד המכהנים

 

√  

4. 

 למעט( בעקיפין או במישרין, הכללי למנהל 8כפופים אינם, הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל
  ).לעובדים נציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים נציג שהוא דירקטור

√  

                                                                 
3

  .2017, בדצמבר 29החל מיום , שניםבת שלוש ) שניה(גולובינסקי לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת  –שירה קולמן ' אושר מינוייה של הגב, 2017, בנובמבר 2 ביום 
4

  .3/8כך לדוגמה . מספר מסוים מתוך הסך הכל -"שיעור", בשאלון זה 
5

 .כהגדרתם בחוק החברות" דירקטורים חיצוניים"לרבות  
6

  ).הבנקיםהוראות המפקח על  -לדוגמא בתאגיד בנקאי (לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד " תקנון" -לענין שאלה זו  
7

 .חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה 
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  עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  - ) כאמור הכללי למנהל כפוף הדירקטור, קרי" (נכון לא" הינה תשובתכם אם
 ._____: האמורה במגבלה

 ולא בדיון נכחו לא, הישיבה של יומה סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי ענין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל .5
  ):החברות לחוק) ב(278 סעיף לפי המתקיימות בנסיבות הצבעה או/ו דיון למעט( כאמור בהצבעה השתתפו

   -"  נכון לא" הינה תשובתכם אם

 :סיפה) א(278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 כן    לסמן יש(    לאx   המתאימה במשבצת.(  

:  א ק"בס כאמור בנסיבות למעט בהצבעה  השתתפו או/ו בדיון נכחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין
_____ .  

√  

 בישיבות נכח לא, בתאגיד אחר בכירה משרה נושא או דירקטור שאינו, )מטעמו מי או/ו קרובו לרבות( השליטה בעל .6
  . הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון

  

 משרה נושא או/ו דירקטוריון חבר שאינו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" (נכון לא" הינה תשובתכם אם
 בישיבות נוסף אדם כל נוכחות לגבי הבאים הפרטים יצוינו –) כאמור הדירקטוריון בישיבות נכח בתאגיד בכירה

  :כאמור הדירקטוריון

  

  ._____: זהות

  

√  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
8

או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת /ו) למעט דירקטור(כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה , מאידך, "כפיפות"לא ייחשב כ, עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד -לעניין שאלה זו   
  .  לעניין שאלה זו" ככפיפות"התאגיד ייחשב 
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  ._____): וקיים ככל( בתאגיד תפקיד

  

 ._____): עצמו השליטה בעל אינו שנכח מי אם( השליטה לבעל הזיקה פירוט

  ).המתאימה במשבצת   xלסמן יש(    לא   כן : ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 נוכחות_____, : ידו על מסוים נושא הצגת לשם הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות 9נוכחותו שיעור
  _____: אחרת

שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא.( 

 
 

 הדירקטורים וכישורי כשירות

   
 נכון

  
  נכון לא

7.  
 

, בתאגיד הדירקטורים כלל של כהונתם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקנון

  . 10)מגבלה נחשבת אינה רגיל ברוב קביעה – זה לעניין( חיצוניים דירקטורים שאינם

   – יצוין) כאמור מגבלה קיימת, קרי" (נכון לא" הינה תשובתכם אם

√  

                                                                 
9

  .או מי מטעמו/קרובו ו, תוך הפרדה בין בעל השליטה 
10

  .חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה 
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  ._____ :פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור  .א

  

   
  ._____: הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים  .ב

  

   
  ._____: מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים  .ג

  

   
  ._____: הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון  .ד

  

 התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכנית לעריכת דאג התאגיד .8
 לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהנים דירקטורים להכשרת המשך תכנית לעריכת דאג וכן, והדירקטורים

  . בתאגיד ממלא שהדירקטור

 במשבצת   x לסמן יש(    לא      כן x: הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין - "נכון" הינה תשובתכם אם

 .)המתאימה

√  

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של נדרש מזערי מספר נקבע בתאגיד .א .9

  . ופיננסית

 .2: שנקבע המזערי המספר יצוין -" נכון" הינה תשובתכם אם

√  _____ 

  -הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים מספר .ב

  . 3: 11ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי

  

                                                                 
11

  .2005 –ו "התשס, )יתתנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצוע(בהתאם להוראות תקנות החברות , לאחר הערכת הדירקטוריון 
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  .1: 12מקצועית כשירות בעלי

 למעט( ביותר הנמוך המספר של הנתון יינתן, הדיווח בשנת כאמור הדירקטורים במספר שינויים שהיו במקרה
 .הדיווח בשנת שכיהנו סוג מכל דירקטורים של) השינוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

  .המינים משני חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שנת בכל .א .10

  ._____: האמור התקיים לא בו) בימים( הזמן פרק יצוין - " נכון לא" הינה תשובתכם אם

, ימים 60 על עולה אינה המינים משני דירקטורים כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 משני דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה) בימים( הזמן תקופת תצוין) נכון לא/נכון( שהיא תשובה בכל ואולם

 ._____: המינים

√ 

 

  : זה שאלון פרסום למועד נכון התאגיד בדירקטוריון המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר  .ב

  .1: נשים,  3: גברים

_____  
_____ 

  

  

  

  

  

  

                                                                 
12

  . 9ש "ה' ר 
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 )וכינוס אסיפה כללית( הדירקטוריון ישיבות

   
 נכון

  
 נכון לא

11.  
 

  .א
  : הדיווח בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

  

  .3      : )2017שנת (רבעון ראשון 

  .1                              : רבעון שני

  .2                         : רבעון שלישי

  .1                           :רבעון רביעי

_____  
  

_____ 

  .ב
 בישיבות השתתפותו 13שיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד

 במהלך שהתקיימו) להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות - זה ק"בס( הדירקטוריון
  ): כהונתו לתקופת ובהתייחס( הדיווח שנת

  ).הדירקטורים מספר לפי נוספות שורות להוסיף יש(

שיעור   שם הדירקטור _____  _____
השתתפותו 

בישיבות 
  דירקטוריוןה

  

 שיעור
 השתתפותו

           בישיבות

ביקורת ועדת
14

  

 שיעור
 השתתפותו

  בישיבות
 הועדה
 לבחינת
 הדוחות

כספיים
15                

 שיעור
 השתתפותו

               בישיבות
 ועדת

תגמול
16                                  

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
תוך ( בהן הוא חבר

  )ציון שם הועדה

                                                                 

  . 2ש "ה' ר 13

 .לגבי דירקטור החבר בוועדה זו 14

 .לגבי דירקטור החבר בוועדה זו 15
16

 .החבר בוועדה זו דירקטורלגבי  
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שאול 
  זילברשטיין

100%  -  -  -  -  

   
  

בן ציון ' פרופ
  זילברפרב

100%  100%  100%  100%  100%  

  ועדת אכיפה
  

  

   
  

שירה קולמן ' גב
  גולובינסקי

100%  100%  100%  100%  100%  

  ועדת אכיפה
  

  

   
  

  100%  100%  100%  100%  100%  מר יאיר דר

  ועדת אכיפה
  

  

 המשרה ונושאי הכללי המנהל בידי התאגיד עסקי ניהול לעניין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת .12
  . עמדתם את להביע הזדמנות להם וניתנה נוכחותם בלא, לו הכפופים

 

√  

  

 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

   
 נכון

  
  נכון לא

13. 
 

  .דירקטוריון ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

 60ר דירקטוריון אינה עולה על "אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 

√  



9 

 הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , )לחוק החברות) 2.(א363ימים כאמור בסעיף 
  ._____ :ר דירקטוריון כאמור"כיהן בתאגיד יו לא בה) בימים(

 

14.  
 

  .מנהל כללי בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

ימים כאמור  90ל אינה עולה על "אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
 בה) בימים( הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , לחוק החברות) 6.(א363בסעיף 

  ._____ :ל כאמור"כיהן בתאגיד מנכ לא
  

√  

15. 
כפל הכהונה אושר , או מפעיל את סמכויותיו/ל התאגיד ו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"בתאגיד בו מכהן יו 

לחוק החברות) ג(121סעיף הוראות בהתאם ל
17

.  

 ).כאמור כהונה כפל בתאגיד מתקיים שלא ככל( רלוונטי לא �

  

16. 
   .הדירקטוריון ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ 

  –) ר הדירקטוריון"ל הנו קרוב של יו"המנכ, קרי( "נכוןלא "אם תשובתכם הינה 

√  

 _____ _____  ._____: תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים  .א

  .ב

לחוק החברות) ג(121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה
18

:     

  כן  

 לא  

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

_____ _____ 

                                                                 
17

  .לחוק החברות) ד(121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  
18

 .לחוק החברות) ד(121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  
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17.  
 

  . למעט כדירקטור, בתאגידבכירה ל או כנושא משרה "מכהן כמנכ אינובעל שליטה או קרובו 

  בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי.(  

√  

  

 הביקורת ועדת 

   
 נכון

  
 נכון לא

18. 
 

 -  בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת

_____ _____ 

  .קרובו או השליטה בעל  .א

  בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי.(  

√  
 

 
  √  .הדירקטוריון ר"יו  .ב

 

  √  .בשליטתו תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  .ג
 

  √  .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור  .ד
 

  .השליטה בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו  .ה

  בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי.(  

√  
 

19.  
 

בשנת הדיווח בישיבות  לא נכח, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת
√  
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  . לחוק החברות) ה(115בהתאם להוראות סעיף למעט , ועדת הביקורת

20. 
 

 חברי של רוב היה הדיווח בשנת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מנין

  . חיצוני דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו הנוכחים רוב כאשר, הועדה

 ._____:  כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  - " נכון לא" הינה תשובתכם אם

√  

 נוכחות ובלא המבקר החשבון ורואה הפנימי המבקר בנוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .21

 .התאגיד של העסקי בניהול ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם בתאגיד משרה נושאי של

√  

 לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .22

  ). קרובו או שליטה בעל שאינו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי( הועדה

  

√  

 בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשנת .23

 .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים

√  

 המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את הניחה )הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו( הביקורת ועדת  .24

  .ראויים  וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח בשנת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו ושכר

√  
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 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה בעבודתה) הועדה - להלן (הועדה לבחינת הדוחות הכספיים  תפקידי

   
 נכון

  
 נכון לא

 הדיון לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו) בימים( הזמן פרק יצוין  .א  .25

  .ימים 2: הכספיים הדוחות לאישור בדירקטוריון

_____ _____ 

  

  .ב
 לאישורהדיון בדירקטוריון בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד בפועל מספר הימים שחלפו 

  : הכספיים הדוחות

  .1    ):   2017שנת (דוח רבעון ראשון 

  .3:                               דוח רבעון שני

  .1:                          דוח רבעון שלישי

  .5:                                      דוח שנתי

  
_____  

  
_____ 

  
הדיון בדירקטוריון מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד   .ג

  :אישור הדוחות הכספייםל

  .5     ):  2017שנת (דוח רבעון ראשון 

  .7    :                           דוח רבעון שני

  .6        :                  דוח רבעון שלישי
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  .8     :                                דוח שנתי

 התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה   .26

  .הדיווח בשנת הנכללות לתקופות המתייחסים

  ______: השתתפותו שיעור יצוין, "נכון לא" הינה תשובתכם אם

√   

27.  
 _____  _____  :להלן המפורטים התנאים כל, ועד לפרסום הדוח השנתי התקיימו בכל שנת הדיווח הבועד

  
  .)במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור( מספר חבריה לא פחת משלושה  .א

√   

  
  .ב

  

  ).כהונת חברי ועדת ביקורת לענין(לחוק החברות ) ג(-ו) ב(115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו

√   

  
  .ר הועדה הוא דירקטור חיצוני"יו  .ג

√   

  
  . כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים  .ד

√   

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל   .ה  
  .  מומחיות חשבונאית ופיננסית

√   

  
  .חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים  .ו

√   

  
  .ז

בלתי המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים 
  .תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות

√   
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 תגמול ועדת 

   

 נכון

  

 נכון לא

 הדיון במועד( רוב בה היוו החיצוניים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשנת, מנתה הועדה  .28

  ).בועדה

 דיון התקיים לא( רלוונטי לא.( 

√  

 בדבר כללים( החברות לתקנות בהתאם הינם הדיווח בשנת הגמול ועדת חברי כל של והעסקתם כהונתם תנאי   .29

       .2000- ס"התש, )חיצוני לדירקטור והוצאות גמול

  

√  

 - הדיווח בשנת כיהן לא התגמול בועדת  .30
  

_____ 

  
_____ 

  .קרובו או השליטה בעל  .א

 שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא.(  

√   

  
) רבעוני/תקופתי(יצוין ביחס לאיזה דוח , לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו" לא נכון"אם תשובתכם הנה 

  ._____: התקיים שלא התנאי וכןלא התקיים התנאי האמור 
_____ _____ 
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   √  .הדירקטוריון ר"יו  .ב 

   √  .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  .ג

   √  .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור  .ד

  .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור  .ה

 שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא.(  

√   

31.     

 מהם מי כי הועדה ר"יו קבע אם למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשנת נכחו לא קרובו או שליטה בעל

  .מסוים נושא הצגת לשם נדרש

√  

32.   

 או עסקה לאישור) ג)(1)(1ג(272- ו) 3)(ג(272, )ג(א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת
  . הכללית האסיפה של התנגדותה למרות, תגמול מדיניות

  – יצוין" נכון לא" הנה תשובתכם אם

  ______: כאמור שאושרה העסקה סוג

  ______ : הדיווח בשנת בסמכותם שימוש נעשה בהן הפעמים מספר

√  
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  מבקר פנים

 

  
 נכון

  
 לא נכון

 .בתאגיד הפנימי המבקר על הארגוני הממונה הוא התאגיד ל"מנכ או הדירקטוריון ר"יו .33

  √
19  

  . הדיווח בשנת העבודה תכנית את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר"יו .34

  

, צדדים קשורים, ביטוחים, כח אדם, מלאי: הדיווח בשנת הפנימי המבקר עסק בהם הביקורת נושאי יפורטו, בנוסף

   מערכות מידע ניהוליות

  

√  

בשעות( הדיווח בשנת בתאגיד הפנימי המבקר העסקת היקף .35
20

:( 228.  

_____  _____  

   .הפנימי המבקר בממצאי) בדירקטוריון או הביקורת בועדת( דיון התקיים הדיווח בשנת
√    

 עם מהותיים עסקיים קשרים מקיים אינו וכן מטעמו מי או מבקר ח"רו, קרובו, בתאגיד ענין בעל אינו הפנימי המבקר .36

  .  בשליטתם תאגידים או קרובו, בו השליטה בעל, התאגיד

√    

 

                                                                 
19
  .ר ועדת ביקורת"בתאגיד הינו יו מיהפני מבקרההארגוני על  הממונה 

20
   .ולפי העניין, לישראל מחוץ ובביקורתכולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים  
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 עניין בעלי עם עסקאות

 

  
 נכון

  
 לא נכון

 .ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי- על מועסק אינו) שבשליטתו חברה לרבות( קרובו או השליטה בעל .37

   – יצוין) ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" (נכון לא" הינה תשובתכם אם

 באמצעות או/ו שבשליטתם חברות לרבות( התאגיד ידי-על המועסקים) השליטה בעל לרבות( הקרובים מספר -

  .3): ניהול חברות

  : בדין הקבועים יםנהאורג בידי אושרו כאמור הניהול שירותי או/ו העסקה הסכמי האם  -

  כן �

     לא  

  )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

 שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא .(_____. 

  √ 

38. 

 

  ).יותר או אחד בתחום( התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב

 :בו השליטה ובעל התאגיד בין פעילויות לתיחום הסדר נקבע האם יצוין –" נכון לא"  הינה תשובתכם אם

  כן   

 √ 
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  (*) לא �

  )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

 שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא.( 

  .מדובר בעסקים המתנהלים במדינות בהן אין כיום לחברה פעילות -לשאלון  38סעיף (*)  

      ציון זילברפרב-בן' פרופ: והועדה לבחינת הדוחות הכספיים הביקורת ועדת ר"יו              שאול זילברשטיין: הדירקטוריון ר"וי

       2018, במרץ  27 :תאריך החתימה
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  הכספים ומנהלהצהרות המנהל הכללי 

 ):1)(ד('ב9תקנה הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  .1.1

  

  :מצהיר כי, פיני כהן, אני

") התאגיד" - להלן(מ "בע 'ברימאג דיגיטל אייגשל  התקופתיבחנתי את הדוח  )1(
 ;")הדוחות" -  להלן( 2017לשנת 

תית ולא חסר הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהו, לפי ידיעתי )2(
לאור הנסיבות , בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

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

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

 ;לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות התאגידהמזומנים של 

 ת הביקורתוולוועד לדירקטוריון, התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של  )4(
, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית התאגידשל  והדוחות הכספיים

ו מעורבים עובדים אחרים שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין א
 .ובבקרה עליהם גילויובדיווח הכספי שיש להם תפקיד משמעותי ב

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

  

  

     2018, במרץ 27

                          _____________________  

  ל"מנכ ,כהן פיני
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 )2)(ד('ב9שרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת נושא המ  .1.2

  

  :כימצהיר , רמי דרמן, אני

ברימאג דיגיטל  בדוחות שלומידע כספי אחר הכלול בחנתי את הדוחות הכספיים  )1(
 ;")הדוחות" - להלן( 2017שנת ל") התאגיד" - להלן(מ "בע 'אייג

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

לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם , מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם
 ;היו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחותלא י, מצגים

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

 ;ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחותלתאריכים  התאגידהמזומנים של 

 ת הביקורתוולוועדלדירקטוריון , התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של  )4(
, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית התאגידשל  יםוהדוחות הכספי

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים 
 .ובבקרה עליהם גילויובדיווח הכספי שיש להם תפקיד משמעותי ב

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

  

  2018, רץבמ 27

           ________________________  

  מנהל כספים, רמי דרמן
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