
קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

דוחות כספיים תמציתיים ביניים

ליום 31 במרץ, 2018

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שלושה  חלק א': 
חודשים שנסתיימה ביום 31 במרץ, 2018.

חלק ב':   תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31  
               במרץ 2018.

חלק ג' :   תמצית מידע כספי נפרד ביניים ליום 31 במרץ, 2018. 

חלק ד':   הצהרות מנהלים. 

דירקטוריון החברה קבע ביום 12 ביולי, 2016 כי החברה עומדת בקריטריונים של "תאגיד קטן" כהגדרת 
המונח בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל 1970 ("התקנות"). דירקטוריון החברה 
החליט על אימוץ כל ההקלות הקבועות בתקנות אשר חלות על "תאגיד קטן" ככל שהן רלוונטיות (או 

תהיינה רלוונטיות) לחברה.



  
  קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ            הדירקטוריו�דוח   

 

  

1  

  

  

  התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריו
 דוח �' א חלק

  2018 ,במר� 31 ביו� הסתיימנש לתקופה

  

הדירקטוריו� על מצב  דוח את בזאת") מתכבד להגיש החברהשירותי רכב בע"מ (" שגריר קבוצת טוריו�קדיר

 2018, במר� 31ביו�  שהסתיימהלתקופה של שלושה חודשי�  שלה המאוחדת והחברהעסקי החברה 

  .%1970"לתשה"), בהתא� לתקנות ניירות ער# (דוחות תקופתיי� ומיידיי�), הדוח תקופת" או "תקופהה("

ת� מהותית על מצב ענייני שתובא להל� הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועי� אשר השפע הסקירה

החברה בתקופת הדוח. יש לעיי� בדוח זה ביחד ע� הדוחות הכספיי� ודוח הדירקטוריו� על מצב ענייני 

 2018%01%(אסמכתא:  2018במר�,  26אשר פורס� ביו�  2017בדצמבר,  31החברה לשנה שהסתימה ביו� 

  .")2017 לשנת התקופתי הדוח(" )029446

  

ניירות ער% (דוחות  תקנות הוראות פי על" קט
"תאגיד �כ להגדרתה התנאי� מתקיימי� בחברה
 לתאגיד ההקלות את לאמ� בחר החברה דירקטוריו
("התקנות").  �1970תקופתיי� ומידיי�), תש"ל


  .רבעונית במתכונת הכספיי� הדוחות פרסו� המש% למעט, במלוא
 בתקנות הנכללות קט

 

והתפתחות עסקיה בתקופת  העסקית וסביבתהאור תמציתי של החברה (והחברה המאוחדת) ית .1

 הדוח 

  של  הכספיי� בדוחותיה, המדווחי� כמגזרי פעילות פעילות תחומי בשני פועלת החברה הדוח למועד

לפרטי� אודות אירועי� . תחו� שיתו, והשכרת הרכבי�ו הביטוח לחברות השירותי� תחו� החברה:

 לשנת התקופתי דוחשאירעו בתאגיד במועד הדוח ולאחריו, ראו פרק תיאור עסקי התאגיד ב מהותיי�

2017.  

 

 שלו המזומני� ותזרימי הונו, לותיופעו תוצאות, התאגידהדירקטוריו
 לגבי מצב עסקי  הסברי .2

 הכספי המצב על הדוח נתוני תמצית .2.1

, במר� 31 לימי�מאוחד של החברה העיקרי ההתפתחויות בסעיפי הדוח על המצב הכספי ביניי�  יפורטו להל�

  ח):(באלפי ש" 2017בדצמבר,  31 %ו 2018
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  סעי*

  ליו�

 31 �  , במר

2018  

  ליו�

  בדצמבר, 31 

 2017  

  הסבר  ינויהש


  הל�.ל ראה  8%  177,413  193,566  ס% המאז

  18%  73,449  88,427  רכוש שוט*

ברכוש השוט, מקורו בגידול ביתרת המזומני�  הגידול
גידול ביתרת /, אלפי  8,636ושווי מזומני� בס# של 

זה קוזז בחלקו  גידול/, אלפי  6,698הלקוחות בס# של 
 / אלפי 344בס# של  שוני� בחייבי�על ידי קיטו� 

   /.אלפי  12וביתרת המלאי בס# של 

  4%  40,875  42,326  רכוש קבוע

 ידי על חשמליי� רכבי� ברכישת מקורו הגידול עיקר
 חשמליי� רכבי� שיתו, מער# לטובת המאוחדת החברה
 ראו נוספי� לפרטי�( 2017 בנובמבר שהושק בחיפה
בדוח התקופתי  התאגיד עסקי תיאור לפרק 7.11.1 סעי,
 פחת הוצאותעל ידי  חלקית). גידול זה מקוזז 2017לשנת 

  .שוטפות

  .מבנה שכירות דמי בגי� מקדמות    %  57  ארו% לזמ
 חייבי�

נכסי� בלתי מוחשיי� 
  אחרי�

2,481  2,755  )11%(  
 מוחשיי� בלתי נכסי� של שוטפת מהפחתה נובע הקיטו�

  בקיזוז השקעה ברכוש אחר.


  מוניטי

  
60,083  60,083  %  %  

  )32%(  251  192  � נדחי�מיסי
 מול, מאוחדת בחברה נדחי� מיסי� מניצול נובע הקיטו�
  .הדוח בתקופת השוט, הרווח

  18%  77,226  92,736  ייבויות שוטפותהתח

 מגידולנובע  לעומת התקופה המקבילה אשתקד הגידול
(חלויות  / אלפי 868 של קצר לזמ� אשראי ביתרת
 7,283 של בס# מראש ההכנסות ביתרת מגידול), שוטפות

 / אלפי 6,509גידול ביתרת זכאי� שוני� בס# /,  אלפי
 בגי�"ח ש לפיא 3,383 של ס#. יתרת הזכאי� כוללת 

 אפריל בחודש וחולק 2018 במר� 25 ב שהוכרזדיבידנד 
 הספקי�בחלקו על ידי קיטו� ביתרת  קוזז גידולה .2018

  ./  אלפי 850של  ס#ב

 לאהתחייבויות 
  שוטפות

15,238  13,925  9%  

 772נובע מגידול ביתרת הלוואות ז"א בס# של  הגידול
 / אלפי 254בעתודה למס נדחה בס# של  גידול ,/ אלפי

 ./ אלפי 448 של בס#מראש  כנסותהה תרתביוגידול 
 ביתרת קיטו� דיגידול זה מקוזז בחלקו על י

 אלפי 161בס# של  עובדי�ל הטבות בשל ההתחייבויות
/.  

 מקנות שאינ
 זכויות
  שליטה

)41(  267  )115%(  
של החברה המאוחדת  הנקי פסדהמה נובע הקיטו�
  .הדוח בתקופת


 לבעלי המיוחס הו
  החברה מניות

85,633  85,995  )0.4%(  
הנקי  בתקופת הדוח בקיזוז  מהרווחנובע  הגידול עיקר
 בלבעלי המניות שהוכרז  דיבידנד/ אלפי  3,383של  ס#
25 �  .  2018בחודש אפריל  וחולק 2018 במר
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 תוצאות הפעילות  ניתוח .2.2

 לתקופההחברה  שלוהפסד המאוחדי�  רווחדוח על  בסעיפי שחלו ההתפתחויות עיקרי יוסברו להל� .2.2.1

 תלשנו אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה 2018, במר� 31חודשי� שנסתיימה ביו�  שלושהשל 

 ): "ח ש(באלפי  2017

  

 

 

חודשי�  לשלושה
  שנסתיימו ביו�

31 �  במר
 %

  השינוי
 הסבר

 לשנה  
 מהשהסתיי
   ביו�

  בדצמבר 31

2018 2017  2017 

  8.1% 53,089 57,383 הכנסות

 התקופה לעומת הדוח בתקופת בהכנסות הגידול
 בשני העסקית בפעילות מהצמיחה נובע המקבילה

 ראה נוספי� לפרטי�. החברה של הפעילות מגזרי
 2.3.1 סעי,, פעילות מגזרי לפי התוצאות תמצית
 להל�.

  

221,860  

  )6.8%( 11,755 11,026 גולמי רווח

הגולמי ובשיעור מקורו בהקמה  ברווח הקיטו�
פיתוח המערכת המש# וכ� מ חדשי�והפעלת מיזמי� 

. קיטו� זה רכבי� והשכרת שיתו,הטכנולוגית במגזר 
 השירותי� במגזר שנרש� גידולקוזז בחלקו על ידי 

מהצמיחה  בעיקר לחברה שנבע הביטוח לחברות
 וניצולהתייעלות מהתמקדות החברה ב וכ�בהכנסות 

 היתרו� לגודל.

  

46,154  

  20.8%   %   22.1% 19.2% מהכנסות גולמי רווח שיעור

  )36.3%( 6,419 4,087 תפעולי רווח

התפעולי בתקופת הדוח לעומת התקופה  הקיטו�
ברווח הגולמי  בירידה מקורוהמקבילה אשתקד 

 תמצית ראה נוספי� לפרטי� ובשיעורו כאמור לעיל.
 להל�. 2.3.2 סעי,, פעילות מגזרי לפי התוצאות

  

22,764  

  10.1%   %   12.1% 7.1% מהכנסות תפעולי רווח שיעור

EBITDA 6,491 8,352 )22.3%(  

לתקופה המקבילה  ביחס EBITDA%ב הקיטו�
ברווח התפעולי כאמור  מהקיטו� מקורואשתקד, 
 11.3%הדוח מהווה  בתקופת EBITDA%לעיל. ה

 המקבילה בתקופה 15.7%מההכנסות לעומת 
 .אשתקד

  

30,646  

  555    %    172  211  נטו, מימו
 הוצאות

  )22.7%(  1,492  1,153  מס הוצאות

בהוצאות המס בתקופת הדוח לעומת  הקיטו�
                                                                                                                             התקופה 
 ברווחי החברה מהקיטו�אשתקד, נובע  המקבילה
  המאוחדת.

  

5,609  

  16,600    %   4,755 2,723 לתקופה נקי רווח

 7.5%     9.0%  4.7%  מהכנסות נקי רווח שיעור

           

 )15(     82  )65( אחר כולל(הפסד)  רווח

 16,585     4,837  2,658 כולל רווח

          

                                                                                                                                     :ל מיוחס לתקופה רווח

 15,104    4,190 3,031 החברה מניות בעלי

 1,496    565 )308( שליטה מקנות שאינ� זכויות
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 :)/(באלפי  פעילות מגזרי לפי תוצאות תמצית   2.3

בהשוואה לתקופה המקבילה  2018 במר� 31חודשי� שנסתיימה ביו�  שלושהלתקופה של  הכנסות 2.3.1

  ( באלפי ש"ח ): 2017אשתקד ולשנת 

  

  

בהשוואה לתקופה  2018 במר� 31חודשי� שנסתיימה ביו�  שלושהתפעולי לתקופה של  רווח 2.3.2

  "ח):ש( באלפי  2017המקבילה אשתקד ולשנת 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 חודשי� לשלושה
  ביו� שנסתיימו

31 � במר

 %
 החברה הסברי  השינוי

 לשנה  
 מהשהסתיי
   ביו�

  בדצמבר 31

2018 2017   2017 

 לחברות שירותי�
 הביטוח

, אשתקד המקבילה לתקופה ביחס בהכנסות הגידול  7.7% 44,694 48,151
 החברה שמכרה המנויי� בכמות גידולנובע מ

 .מוסדיי� מלקוחות הכנסותמגידול בו

  188,076  

 והשכרת שיתו,
 הרכבי�

לעומת התקופה המקבילה אשתקד  הגידול עיקר  8.6% 8,498 9,232
 בעיר השיתופי הרכב מער#מגידול בפעילות  נובע 
  .אביב%תל

  34,265  

  )481(   %   )103( )34( התאמות

 221,860   8.1% 53,089 57,383 "כ סה

 

 חודשי� לשלושה
  ביו� שנסתיימו

31 � במר

 %
 החברה הסברי  השינוי

 לשנה  
 מהשהסתיי
   ביו�

  בדצמבר 31

2018 2017   2017 

 לחברות שירותי�
 הביטוח

4,577  
9.5% 

3,593  
8.0% 

ברווח התפעולי ובשיעורו מההכנסות, נובע  הגידול  21.4%
מהמש# ההתייעלות וניצול ובהכנסות  מהצמיחה

  היתרו� לגודל.

  14,436  
7.7%  

 והשכרת שיתו,
 הרכבי�

)490(  
)5.3%( 

2,826  
33.3% 

  נובע מההכנסותברווח התפעולי ובשיעורו  הקיטו�  )117.3%(
גידול  בנוס,מיזמי� חדשי�.  והפעלת מהקמה

 לפרטי�המערכת הטכנולוגית.   פיתוחבעלויות 
 תיאור' א לפרק %7.4.2ו 7.2.2 סעי, ראו נוספי�
 .2017בדוח התקופתי לשנת  התאגיד עסקי

  8,328  
24.3%  

 "כ סה
4,087  
7.1% 

6,419  
12.1% 

)36.2%( 
 

 22,764  
10.3% 
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 :"ח)ש באלפי( המזומני� תזרימי תמצית 2.4

 

 בהו� החוזר  גירעו� 2.5

"ח. ההו� החוזר של החברה ש אלפי %4,309כלחברה גירעו� בהו� החוזר בס# של  2018מר� ב 31ליו� 

מורכב בעיקרו מיתרות מזומני�, לקוחות, וכ� אשראי ספקי�, זכאי� אחרי�, מוסדות והכנסות 

בהו� החוזר של החברה נובע בעיקרו מיתרת ההכנסות מראש של החברה. חלק  הגירעו�מראש. 

מראש, תו# התחייבות החברה למת�  לשנהממכירת מנויי�  ענובמהכנסות החברה  משמעותי

 שלכאמור נרשמות במסגרת ההתחייבויות השוטפות  התחייבויותתקופת המנוי.  למש#שירותי� 

החברה כהכנסות מראש, המהוות התחייבויות תפעוליות לביצוע השירות, ולא התחייבויות כספיות 

בגי� הכנסות  ההתחייבותתידרש החברה לביצוע  העומדות לפירעו�, דהיינו תזרי� המזומני� לו

, השירות למבצעי משנה קבלני ועלויות עבודה שכר בעיקר הכוללמשירותי� שקבלה החברה מראש, 

  .החוזר ההו� במסגרת הכלולות מראש ההכנסות מסכו� נמו# הינו

מוודאת קיומ� של רמות מספקות של מזומני� ויתרות נזילות לתשלו� הוצאות התפעול  החברה

  .הצפויות ולצור# פירעו� ההתחייבויות הפיננסיות וזאת בהתא� לאומד� סביר של תשלומי� אלו

  

  

  

 

  
  חודשי� לשלושה
  החברה הסבר  במר� 31ביו�  שהסתיימו

 לשנה  
שהסתיימה 

 31ביו� 
  בדצמבר

  2018  2017    2017  

  16,600      4,755  2,723  נקי רווח

  13,059      3,431  3,424  והפסד רווח לסעיפי התאמות

התפעולי בתקופת הדוח ירד בשיעור של כ  תזרי�ה  8,186  6,147  תפעולי  מזומני�תזרי� 
  בשללעומת התקופה המקבילה אשתקד,  25%

כאמור בסעי,  ת.המאוחד החברה ברווחי ירידהה
  לעיל. 2.3.2

  

29,659  

 נכסי� בסעיפי שינויי�

  והתחייבויות

נובע  אשתקד מקבילה תקופה לעומת השינוי  9,031  4,107
 מלקוחות תקבולי�ב עיתוי מהפרשי בעיקרו

 זכאי�לו לספקי� תשלומי�ושוני�  חייבי�מו
  .החברה של שוני�

  5,252  

  )1,718(      )44(  )418(  במזומ� ששולמו מיסי�

 שנבעו מזומני� תזרימי

  שוטפת מפעילות

9,836  17,173      
33,193  

 לפעילות ששימשו נטו מזומני�

  השקעה

מקבילה אשתקד נובע  תקופה לעומת הקיטו�  )3,392(  )261(
 במערכתהחברה אשתקד  שביצעהמהשקעות 

והגדלת מצבת   המאוחדת החברההטכנולוגית של 
  רכבי ההשכרה של החברה.

  )9,865(  

 פעילותל ששימשו נטו מזומני�

  מימו�

"א ז הלוואות החברה פרעה הדוח בתקופת  )69(  )939(
שנטלה החברה  ואחרי� בנקאיי� מתאגידי�
  המאוחדת.

  )5,708(  

  17,620      13,712  8,636  במזומני� ירידה



  
  קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ            הדירקטוריו�דוח   

 

  

6  

  

  קורות מימו�מ 2.6

מתאגידי�  שוט,אשראי  באמצעותהשוטפת  המממנת את פעילות החברה, התאגדותה מועד

 החברה מהכנסות הנובעי�, החברה של העצמאיי� ממקורותיהוכ�  ספקי� אשראיבנקאיי�, 

  . כירותממ

  :2018, במר� 31 ליו� החברה של המימו� מקורות בדבר מידע �להל

 

  

  

  

  

 ולאחריו הדיווחבתקופת מידע בדבר אירועי�  2.7

גו בע"מ  2 קאר), 72.4%הבת של החברה ( חברתהודיעה החברה כי  2018בפברואר  19ביו�  2.7.1

רכבי�  70 של") התקשרה ע� עיריית נתניה בחוזה להקמת פרויקט מער# שיתו, גו2קאר("

 2 מיו� חודשי� 72 של לתקופה, נתניהגו) והפעלתו בעיר 2קאר ידי על ירכשו אשר( חשמליי�

 תקופת את להארי#גו, 2קאר להסכמת בכפו,, רשאית נתניה עיריית כאשר 2018 בספטמבר

 .אחת כל חודשי� 24 בנות נוספות תקופות בשתי ההתקשרות

עבור השירות צפוי להיות מורכב מדמי מנוי חודשיי� וכ� מתשלו� בגי� השימוש  התשלו�

ת עיריי. המנוימדמי ו בפועל משימוש הנובעותהכנסות ה לכלגו תהא זכאית 2ברכב. קאר

חודשי�, בגי� כל רכב מופעל, וכ� תישא  36ש"ח לחודש, למש#  1,000גו 2לקאר תשל�נתניה 

 2018בפברואר  19. לפרטי� נוספי� ראו דוח מיידי מיו� בחוזה הקבועות שונותבהוצאות 

 ).2018%01%016462(אסמכתא: 

לדוח  22ביאור  לאחר תקופת הדיווח ראונוספי� בתקופת הדיווח ואירועי� אודות  לפרטי� 2.7.2

ליו�  לדוחות הכספיי� של החברה %6ו  3 י�ביאורו 2017בדצמבר  31הכספי של החברה ליו� 

31  � ., בהתאמה2018במר

2.7.3  

    

,
 בש� הדירקטוריו

  

  "לכ, מנדוד מיכאל    הדירקטוריו
, יו"ר שלו� ב
 יוסי

  

  2017, במאי 22תימה: י% חארת

 

 2017, בדצמבר 31  2018בדצמבר,  31

 6אלפי  % 6אלפי  %

%44 הו
 עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה  85,633 %49  85,995 

%8 התחייבויות שאינ
 שוטפות  15,238 %8  13,925 

%48 התחייבויות שוטפות  92,736 43% 77,226 



  

  
  
  
  
  
  

  בע"מ שירותי רכבשגריר קבוצת 
  

  2018, מר�ב 31ליו� ביניי� דוחות כספיי� 
  

  
  בלתי מבוקרי�

  
  
  
  

  תוכ� הענייני�
  
  

  עמוד  
  
  

  2  דוח סקירה של רואה החשבו� המבקר
  
  

  4 3  על המצב הכספי מאוחדי� דוחות
  
        

  6 5  על רווח או הפסד ורווח כולל אחר מאוחדי� דוחות
        
  

  9 7  בהו� על השינויי�  מאוחדי� דוחות
  
  

  11 10  על תזרימי המזומני� מאוחדי� דוחות
  
  

  18 12  המאוחדי�ביניי� באורי� לדוחות הכספיי� 
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 פורר גבאי את קסירר קוסט

  א',144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב -תל
 

  +972-3-6232525טל.   

  972-3-5622555+פקס  

ey.com 

  
  
  

        דוח סקירה של רואה החשבו� המבקר דוח סקירה של רואה החשבו� המבקר דוח סקירה של רואה החשבו� המבקר דוח סקירה של רואה החשבו� המבקר 
        

        שלשלשלשל לבעלי המניותלבעלי המניותלבעלי המניותלבעלי המניות
        

        קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
        

  
        מבואמבואמבואמבוא

  
), הכולל את קבוצהה  (להל�  וחברות הבנות בע"מ רותי רכביקבוצת שגריר שסקרנו את המידע הכספי המצור' של 

 רווחואת הדוחות התמציתיי� המאוחדי� על ה 2018 �במר 31הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליו� 
 �הכולל, השינויי� בהו� ותזרימי המזומני� לתקופה של שלושה חודשי� שהסתיימה באותו תארי,. הדירקטוריו

 IAS 34ל מידע כספי לתקופת ביניי� זו בהתא� לתק� חשבונאות בינלאומי וההנהלה אחראי� לעריכה ולהצגה ש
"דיווח כספי לתקופות ביניי�", וכ� ה� אחראי� לעריכת מידע כספי לתקופת ביניי� זו לפי פרק ד' של תקנות   

פת ביניי� . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקו1970 ניירות ער, (דוחות תקופתיי� ומיידיי�), התש"ל
  זו בהתבסס על סקירתנו.

 
  

        היק' הסקירההיק' הסקירההיק' הסקירההיק' הסקירה
  

"סקירה של מידע כספי לתקופות   של לשכת רואי חשבו� בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתא� לתק� סקירה 
מורכבת מבירורי�, ביניי� הנערכת על ידי רואה החשבו� המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי� 

סקירה . האחראי� לענייני� הכספיי� והחשבונאיי�, ומיישו� נוהלי סקירה אנליטיי� ואחרי�בעיקר ע� אנשי� 
הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתא� לתקני ביקורת מקובלי� בישראל ולפיכ, 

י� בביקורת. אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחו� שניוודע לכל הענייני� המשמעותיי� שהיו יכולי� להיות מזוה
  בהתא� לכ,, אי� אנו מחווי� חוות דעת של ביקורת.

  
  

                מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה
  

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור� לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערו,, מכל הבחינות 
  .IAS 34המהותיות, בהתא� לתק� חשבונאות בינלאומי 

  
נו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור� לנו לסבור שהמידע הכספי בנוס' לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירת

הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ער, (דוחות תקופתיי� 
  .1970 ומיידיי�), התש"ל

  
  
  
  

  קוסט פורר גבאי את קסירר    אביב, תל
  רואי חשבו�  2018במאי,  22
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        על המצב הכספיעל המצב הכספיעל המצב הכספיעל המצב הכספי    מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�    דוחותדוחותדוחותדוחות

  

 

    מר�ב 31ליו�         
  ליו�

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

                  נכסי� שוטפי�
                  

  25,626   21,718    34,262        מזומני� ושווי מזומני�
  (*) 44,514    43,830    51,212         לקוחות

  2,716    4,693    2,372         חייבי� ויתרות חובה
  593    537    581        מלאי 

                  
        88,427    70,778    73,449  
                  
                  

                  נכסי� לא שוטפי�
                  

            57        חייבי� לזמ� ארו,
  40,875    32,376    42,326        רכוש קבוע 

  2,755    2,784    2,481        נכסי� בלתי מוחשיי� אחרי� 
�  60,083    60,083    60,083        מוניטי

  251    1,566    192        מיסי� נדחי�
                  
        139105,    96,809    103,964  
                  
        66193,5    167,587    177,413  
  
  
  .סווג מחדש  *)
  
  
  
  

  .המאוחדי�ביניי�  בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק 
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        על המצב הכספיעל המצב הכספיעל המצב הכספיעל המצב הכספימאוחדי� מאוחדי� מאוחדי� מאוחדי� דוחות דוחות דוחות דוחות 

  
  

    מר�ב 31ליו�         
  ליו�

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

                  התחייבויות שוטפות
                 

  255    248    258        אשראי מתאגידי� בנקאיי� 
  2,669         3,534        מאחרי�אשראי 

  (*) 32,617    34,450    33,467        התחייבויות לספקי� ולנותני שירותי�
  27,655    33,022    34,938        הכנסות מראש

  14,030    13,188    20,539         זכאי� ויתרות זכות
                  
        92,736    80,908    77,226  
                  

                  לא שוטפותהתחייבויות 
                  

  247    681    695        הכנסות מראש לזמ� ארו,
  436    629    370        הלוואות מתאגידי� בנקאיי�

  9,207    3,960    10,045        ושטרי הו� מצדדי� קשורי� ואחרי�הלוואות 
  1,094    1,171    933        בשל הטבות לעובדי�, נטו ונכסי� התחייבויות

  2,941    1,596    3,195        מיסי� נדחי�
                  
        15,238    8,037    13,925  

                  הו� המיוחס לבעלי מניות החברה
                  

 �  98    98    99        מניותהו
  81,874    81,723    81,928        פרמיה על מניות

  7,594    1,003    7,242         רווח יתרת
  )4,179(    )4,179(    )4,179(        קר� הו� בגי� עסקאות ע� בעלי זכויות שאינ� מקנות שליטה

�  608    705    543        מוגדרת להטבה תוכניות של מחדש מדידה בגי� קר
                  
        85,633    79,350    85,995  
                  

  267    )708(    )41(        זכויות שאינ� מקנות שליטה
                  

�  86,262    78,642    85,592        עצמי סה"כ הו
                  
        193,566    167,587    177,413  
  
  
  .סווג מחדש  *)
  

  .המאוחדי�ביניי�  הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�
  
  
  

              2018במאי ,  22
  רויטל אברהמי    דוד מיכאל    יוסי ב� שלו�    תארי, אישור הדוחות הכספיי�

    �  כספי� סמנכ"ל    מנהל כללי    יו"ר הדירקטוריו
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        רווח או הפסד ורווח כולל אחררווח או הפסד ורווח כולל אחררווח או הפסד ורווח כולל אחררווח או הפסד ורווח כולל אחרעל על על על מאוחדי� מאוחדי� מאוחדי� מאוחדי� דוחות דוחות דוחות דוחות 

  
  

        
  החודשי� שהסתיימו 3 ל

    �במר 31ביו� 

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביו�
  בדצמבר 31

        2018    2017    2017  
  מבוקר    בלתי מבוקר        
  אלפי ש"ח    באור    
                  

  33,885    8,338    8,108        הכנסות ממכירות
  187,975    44,751    49,275        הכנסות ממת� שירותי�

                  
  221,860    53,089    57,383    5    סה"כ הכנסות

                  
  18,530    4,833    4,505        עלות המכירות

  157,176    36,501    41,852        עלות מת� שירותי�
                  

  175,706    41,334    46,357        סה"כ עלות המכירות והשירותי�
                  

  46,154    11,755    11,026        רווח גולמי
                  

  9,991    2,362    2,742        הוצאות מכירה ושיווק
  13,399    2,974    4,197        הוצאות הנהלה וכלליות

                  
        6,939    5,336    23,390  
                  

  22,764    6,419    4,087        רווח תפעולי
  555    172    211         הוצאות מימו�, נטו

                  
  22,209    6,247    3,876        מסי� על ההכנסהרווח לפני 

  5,609    1,492    1,153        הוצאות מס 
                  

  16,600    4,755    2,723        רווח נקי

                  
             :כולל אחר לאחר השפעת המס )הפסדרווח (

             
             סכומי� שלא יסווגו מחדש לאחר מכ� לרווח או הפסד:

             
ממדידה מחדש בגי� תוכניות להטבה  (הפסד)רווח 

  )15(    82   )65(     מוגדרת
            

 )15(    82   )65(    סה"כ רכיבי� שלא יסווגו לאחר מכ� לרווח או הפסד
            

 )15(    82   )65(    סה"כ רווח כולל אחר
            

 16,585    4,837   2,658    וללכסה"כ רווח 
  
  

  .המאוחדי�ביניי�  מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�הבאורי� המצורפי� 
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        דוחות מאוחדי� על רווח או הפסד ורווח כולל אחר (המש,)דוחות מאוחדי� על רווח או הפסד ורווח כולל אחר (המש,)דוחות מאוחדי� על רווח או הפסד ורווח כולל אחר (המש,)דוחות מאוחדי� על רווח או הפסד ורווח כולל אחר (המש,)

  
  

    
  החודשי� שהסתיימו 3 ל

    �במר 31ביו� 

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביו�
  בדצמבר 31

    2018    2017    2017  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
              

           רווח נקי מיוחס ל:
           

 15,104    4,190   3,031  בעלי מניות החברה
 1,496    565   )308(  זכויות שאינ� מקנות שליטה

          
  2,723   4,755    16,600 

          סה"כ רווח כולל מיוחס ל:
          

 15,089    4,272   2,966  בעלי מניות החברה
 1,496    565   )308(  זכויות שאינ� מקנות שליטה

          
  2,658   4,837    16,585 

          
          נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח)    רווח

          
 1.86    0.52   0.37   בסיסי נקי רווח

          
 .831    0.52   0.37  מדוללרווח 

  
  
  
  
  

  .המאוחדי� הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�
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        הו�הו�הו�הו�על השינויי� בעל השינויי� בעל השינויי� בעל השינויי� ב    מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�    דוחותדוחותדוחותדוחות

  
  
  
  
  
        מיוחס לבעלי מניות החברה        

    
�  הו

    המניות
פרמיה על 

    מניות

�בגי�  קר
מדידה מחדש 

 תכניותשל 
להטבה 
  מוגדרת

  יתרת
 רווח

    (הפסד)

 �קר� בגי
עסקאות ע� 
בעלי זכויות 

 �מקנות שאינ
    סה"כ  שליטה

שאינ�  זכויות
מקנות 
  שליטה 

  סה"כ 
 �  הו

  בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
                            

  86,262  267    85,995  )4,179(    7,594  608    81,874    98    2018, בינואר �1 יתרה ליו
                            

  2,723  )308(    3,031       3,031                 רווח
  )65(       )65(          )65(              אחר כולל רווח

  54       54               54         עלות תשלו� מבוסס מניות
  1       1                    1    מימוש אופציות למניות 

  )3,383(       )3,383(       )3,383(                 דיבידנד לבעלי מניות החברה
                            

  85,592  )41(    85,633  )4,179(    7,242  543    81,928    99    2018, במר� 31יתרה ליו� 
  
  
  
  

  .המאוחדי�ביניי�  הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�
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        הו�הו�הו�הו�על השינויי� בעל השינויי� בעל השינויי� בעל השינויי� ב    מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�    דוחותדוחותדוחותדוחות

  
  
  
        מיוחס לבעלי מניות החברה        

    
�  הו

    המניות
פרמיה על 

    מניות

�בגי�  קר
מדידה מחדש 

 תכניותשל 
להטבה 
  מוגדרת

  יתרת
רווח 
    (הפסד)

 �קר� בגי
עסקאות ע� 
בעלי זכויות 
שאינ� מקנות 

    סה"כ  שליטה

שאינ�  זכויות
מקנות 
  שליטה 

  סה"כ 
 �  הו

  בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
                            

  74,276  )1,273(    75,549  )4,179(    )2,587(  623    81,595    97    7201, בינואר �1 יתרה ליו
                            

  4,755  565    4,190       4,190                 רווח
  82       82          82              אחר כולל רווח

  128       128               128         עלות תשלו� מבוסס מניות
  1       1                    1    מימוש אופציות למניות 

  )600(       )600(       )600(                 דיבידנד לבעלי מניות החברה
                            

  78,642  )708(    79,350  )4,179(    1,003  705    81,723    98    7201, במר� 31יתרה ליו� 
  
  
  
  אלפי ש"ח. 1 מייצג סכו� הנמו, מ  *)
  
  
  

  .המאוחדי�ביניי�  הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�
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        הו�הו�הו�הו�על השינויי� בעל השינויי� בעל השינויי� בעל השינויי� ב    מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�    דוחותדוחותדוחותדוחות

  
  
  
        מיוחס לבעלי מניות החברה        

    
�  הו

    המניות
פרמיה על 

    מניות

�בגי�  קר
מדידה מחדש 

 תכניותשל 
להטבה 
  מוגדרת

  יתרת
    הפסד

 �קר� בגי
עסקאות ע� 
בעלי זכויות 
שאינ� מקנות 

    סה"כ  שליטה

שאינ�  זכויות
מקנות 
  שליטה 

  סה"כ 
 �  הו

  מבוקר    
  אלפי ש"ח    
                            

  74,276  )1,273(    75,549  )4,179(    )2,587(  623    81,595    97    2017בינואר,  1יתרה ליו� 
                            

  16,600  1,496    15,104       15,104                 רווח
  )15(       )15(          )15(              אחר כולל הפסד

  279       279               279         עלות תשלו� מבוסס מניות
  1       1                    1    מימוש אופציות למניות 

  44  44                              קר� הו� מעסקאות ע� המיעוט
  )4,923(       )4,923(       )4,923(                 דיבידנד לבעלי מניות החברה

                            
  86,262  267    85,995  )4,179(    7,594  608    81,874    98    7201בדצמבר,  31יתרה ליו� 

  
  
  אלפי ש"ח. 1 מייצג סכו� הנמו, מ  *)
  

  .המאוחדי� הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�
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        על תזרימי המזומני�על תזרימי המזומני�על תזרימי המזומני�על תזרימי המזומני�    מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�    דוחותדוחותדוחותדוחות

  
  
  

    
  החודשי� שהסתיימו 3 ל

    �במר 31ביו� 

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביו�
  בדצמבר 31

    2018    2017    2017  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
              

           תזרימי מזומני� מפעילות שוטפת
           

 16,600    4,755   2,723  רווח
          

          התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומני� מפעילות שוטפת:
           

           הפסד:התאמות לסעיפי רווח או 
           

 7,603    1,806   2,350   פחת והפחתות
 257    56   54   הוצאות מימו�, נטו

 279    128   54  עלות תשלו� מבוסס מניות
  5,609    1,492    1,153    מיסי� על הכנסה

 )542(    )108(   57  ממימוש רכוש קבוע(הפסד) רווח 
 )147(    57   )244(  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדי�, נטו

           
   6,147   8,186    29,659 
           

           שינויי� בסעיפי נכסי� והתחייבויות:
           

 *)( 25    )1,119(   )6,698(  בלקוחות )עלייהירידה (
 )933(    )1,263(   66  בחייבי� ויתרות חובה והוצאות מראש )עלייהירידה (
 )41(    15   12  במלאי (עלייה) ירידה 

 *)( 1,923    2,859   271  עלייה בהתחייבויות לספקי� ולנותני שירותי� 
 2,460    920   2,725  בזכאי� ויתרות זכות עלייה 

 1,818    7,619   7,731   עלייה בהכנסות מראש
          

  10,254   17,217    34,911 
          

           עבור: השנהששולמו במהל,  מזומני�
           

 )1,718(    )44(   )418(   ששולמומיסי� 
           

 33,193    17,173   9,836   מזומני� נטו שנבעו מפעילות שוטפת
           

          תזרימי מזומני� מפעילות השקעה
          

 )10,869(    )2,870(   )489(  רכישת רכוש קבוע
  )1,920(    )1,275(   )215(   רכישת נכסי� בלתי מוחשיי�

 2,924    753   443  רכוש קבועתמורה ממימוש 
          

 )9,865(    )3,392(   )261(  מזומני� נטו ששימשו לפעילות השקעה
  
  .סווג מחדש  *)
  

  .המאוחדי�ביניי�  הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�
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        על תזרימי המזומני�על תזרימי המזומני�על תזרימי המזומני�על תזרימי המזומני�    מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�מאוחדי�    דוחותדוחותדוחותדוחות

  
  

    
  החודשי� שהסתיימו 3 ל

    �במר 31ביו� 

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביו�
  בדצמבר 31

    2018    2017    2017  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
              

�           תזרימי מזומני� מפעילות מימו
            

 )786(    )69(   )939(  פרעו� הלוואות לזמ� ארו, 
  1             מימוש כתבי אופציה

  )4,923(           דיבידנד ששול� לבעלי מניות החברה
          

 )5,708(    )69(   )939(  פעילות מימו� למזומני� נטו ששימשו 
          

 17,620    13,712   8,636  עלייה במזומני� ושווי מזומני�
          

 8,006    8,006   25,626  יתרה מזומני� ושווי מזומני� לתחילת התקופה
          

 25,626    21,718   34,262  יתרת מזומני� ושווי מזומני� לסו' התקופה

 

              
           פעילויות מהותיות שלא במזומ� (א)

            
 8,205    985   3,626  רכישת רכוש קבוע באשראי 

             
 438    366   216  רכוש קבוע באשראי כירתמ 

              
       600   3,383   דיבידנד על הכרזה  
  
  
  

  .המאוחדי�ביניי�  מהדוחות הכספיי�הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד 
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  כללי   : 1באור 
  

ולתקופה של שלושה חודשי�  2018, �במר 31דוחות כספיי� אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליו� 
 �דוחות כספיי� ביניי� מאוחדי�). יש לעיי� בדוחות אלה בהקשר   שהסתיימה באותו תארי, (להל

ולשנה שהסתיימה באותו תארי,  2017בדצמבר,  31לדוחות הכספיי� השנתיי� של החברה ליו� 
 �  הדוחות הכספיי� השנתיי� המאוחדי�).  ולבאורי� אשר נלוו אליה� (להל

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית   : 2באור 
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיי� ביניי� מאוחדי�
  

דיווח כספי  34תק� חשבונאות בינלאומי להדוחות הכספיי� ביניי� מאוחדי� ערוכי� בהתא� 
, וכ� בהתא� להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ער, (דוחות תקופתיי� לתקופות ביניי�

  .1970 ידיי�), התש"לומ
  

 שיושמה לזו עקבית מאוחדי� ביניי� הכספיי� הדוחות בעריכת יושמה אשר החשבונאית דיניותהמ
  , למעט האמור להל�:המאוחדי� השנתיי� הכספיי� הדוחות בעריכת

  

 לקוחות ע� מחוזי� הכנסות   IFRS 15  .א

  
 15 IFRS  �  .2014במאי,  IASB ההתק�) פורס� על ידי   (להל

  
 15תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חלי'התק� מ

IFRIC  ,18הסכמי� להקמת מבני� IFRIC 31 העברות של נכסי� מלקוחות וSIC   עסקאות   הכנסות
  חליפי� הכוללות שירותי פרסו�.

  
   י� ע� לקוחות:התק� מציג מודל ב� חמישה שלבי� שיחול על הכנסות הנובעות מחוז

  
) modifications( בשינויי� וטיפול חוזי� לקיבו� התייחסות לרבות, זיהוי החוזה ע� הלקוח           1שלב 

  . בחוזי�
  .) בחוזהdistinctמחויבויות ביצוע נפרדות ( מספרזיהוי       2שלב 
 תמורות, משמעותי מימו� רכיב, משתנה לתמורה התייחסות לרבותקביעת מחיר העסקה,      3שלב 
�  .ללקוח שתשול� ותמורה במזומ� שאינ
מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תו,  כלהקצאת מחיר העסקה ל    4שלב 

   שימוש במחירי� נצפי� א� ה� זמיני�, או באומדני� והערכות.
 מסוי� במועד בותמחוי קיו� בי� הבחנה תו,מחויבות ביצוע, ב עמידה בעתהכרה בהכנסה      5שלב 
�   .זמ� לאור, מחויבות קיו� לבי

  
 או 2018 ,בינואר 1 ביו� המתחילות שנתיות לתקופות הכספיי� מהדוחות החל למפרע ייוש� תק�ה

התק� מאפשר לבחור ביישו� למפרע חלקי ע� הקלות מסוימות, שלפיו התק� ייוש� על חוזי�  .לאחריו
  ואיל,, ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.קיימי� החל מתקופת היישו� לראשונה 

  
  ליישו� התק� החדש לא הייתה השפעה על הדוחות הכספי� של החברה.

  
  .5ראה באור לעניי� פיצול ההכנסות 
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  (המש,) עיקרי המדיניות החשבונאית   : 2 באור
  

 (המש,) לקוחות ע� מחוזי� הכנסות   IFRS 15  .א

 
  בגי� הכרה בהכנסה הינה כדלקמ�: 2018בינואר,  1שמיושמת החל מיו�  המדיניות החשבונאית

  

  ההכרה בהכנס .1
  

רווח או הפסד כאשר השליטה בבהתא� לתק�, הכנסות מחוזי� ע� לקוחות מוכרות 
. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוג� של התמורה שצפויה מועברת ללקוח בנכס

בהתא� לתנאי החוזה, בניכוי הסכומי� שנגבו לטובת צדדי� שלישיי� (כגו� להתקבל 
רווח או הפסד עד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו במסי�). הכנסה מוכרת 

  רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנה., וכ� ההכנסה והעלויות, א� חברהל
  

 שירותי� ממת� הכנסות .2

  
ממת� שירותי� מוכרות לאור, זמ�, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצרו, את  הכנסות

המופקות על ידי ביצועי החברה. ההכנסות מוכרות בהתא� לתקופות הדיווח ההטבות 
שבה� סופקו השירותי�. החברה גובה תשלו� מלקוחותיה בהתא� לתנאי התשלו� 

ות טרו� תקופת מת� שסוכמו בהסכמי� ספציפיי�, כאשר התשלומי� יכולי� להי
השירות או לאחר תקופת מת� השירות, ובהתא� מכירה החברה בנכס או בהתחייבות 

 .בגי� החוזה ע� הלקוח

  
  מוצרי�הכנסות ממכירת   .3
  

רווח או הפסד בנקודת זמ�, ע� העברת השליטה על במוכרות  מוצרי�הכנסות ממכירת 
  ללקוח.   מוצרללקוח. בדר, כלל השליטה מועברת במועד מסירת ה י�הנמכר מוצרי�ה

  
  תמורה משתנה  .4
  

החברה נדרשת לקבוע את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה ע� לקוח. בעת הפעלת שיקול 
מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות,  חברהדעת זה, ה

� תמורה שלא במזומ�. בקביעת ההשפעה של ), תביעות וכvariationsקנסות, שינויי� (
"הסכו� הסביר ביותר" המצוינת התמורה המשתנה, החברה משתמשת בדר, כלל בשיטת 

בתק�, לפיה מחיר העסקה נקבע בהתחשב בסכו� היחיד שהוא הסביר ביותר בתחו� של 
. החברה כוללת סכומי� של תמורה משתנה, רק א� צפוי סכומי תמורה אפשריי� בחוזה

ה גבוהה שביטול משמעותי בסכו� ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות ברמ
.�  הקשורה להשתנות התמורה תתברר לאחר מכ

  
  אחריות  .5

  
אינ� שירותי האחריות  .החברה מספקת שירותי אחריות ללקוחותיה חוזיה,במסגרת 

ת ביצוע , האחריות אינה מהווה מחויבושירות נוס' שנית� ללקוח. בהתא� לכ, מהווי�
�מכירה החברה בדוחותיה הכספיי� בהפרשה לאחריות בהתא� להוראות  נפרדת ולכ

IAS 37.  
  

 מכשירי� פיננסי�   .ב

  
, פיננסי� מכשירי� – IFRS 9 את הנוסח המלא והסופי של IASB –פרס� ה  2014בחודש יולי 
 ") מתמקדהחדשהחדשהחדשהחדש    התק�התק�התק�התק�(להל�: " IFRS 9 הכרה ומדידה. מכשירי� פיננסי�: – IAS 39המחלי' את 

 IAS כל הנכסי� הפיננסי� שבתחולתעל  בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסי� פיננסי� והוא חל

39 .   
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  (המש,) עיקרי המדיניות החשבונאית   : 2באור 
  

 (המש,)  מכשירי� פיננסי�  .ב

  
 – 9תק� דיווח כספי בינלאומי מספר  החברה מיישמת לראשונה בדוחות כספיי� אלו את

ליישו� התק� החדש  ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.), "התק�התק�התק�התק�להל�: "( פיננסיי� מכשירי�
להל� המדיניות החשבונאית החדשה בדבר מכשירי�  לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיי�.

  פיננסיי�:
  

  נכסי� פיננסי� .1
  

נמדדי� במועד ההכרה לראשונה בשווי� ההוג� ובתוספת התק�  סי� פיננסי� בתחולתנכ
עלויות עסקה שנית� לייחס במישרי� לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס 
פיננסי אשר נמדד בשווי הוג� דר, רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או 

  הפסד. 
  

פיי� על בסיס הקריטריוני� החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכס
:�  להל

  
 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסי� הפיננסי�, וכ�  (א)

  מאפייני תזרי� המזומני� החוזי של הנכס הפיננסי.  (ב)

 

  ירידת ער, נכסי� פיננסי� .2
  

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגי� מכשירי חוב פיננסי� אשר אינ� 
  ר, רווח או הפסד. נמדדי� בשווי הוג� ד

  החברה מבחינה בי� שני מצבי� של הכרה בהפרשה להפסד; 
  
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלה� מאז חוב  מכשירי    א)

להפסד הפרשה ה – או מקרי� בה� סיכו� האשראי נמו, ,מועד ההכרה לראשונה
 12121212בתקופה של  חזויי�תיקח בחשבו� הפסדי אשראי  בגי� מכשיר חוב זה שתוכר

 ;חודשי� לאחר מועד הדיווח, או

אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלה� מאז מועד חוב  מכשירי    ב)
 להפסד ההפרשה ,ההכרה לראשונה בה� ואשר סיכו� האשראי בגינ� אינו נמו,

   .תקופת חיי המכשיר יתרתיתרתיתרתיתרתלאור,   שתוכר תביא בחשבו� הפסדי אשראי החזויי� 
  

מיישמת את ההקלה שנקבעה בתק� לפיה היא מניחה שסיכו� האשראי של מכשיר החברה 
חוב לא עלה באופ� משמעותי ממועד ההכרה לראשונה א� נקבע במועד הדיווח כי המכשיר 
הינו בעל סיכו� אשראי נמו,, למשל כאשר המכשיר הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת 

  השקעה".
  

דדי� לפי עלות מופחתת תיזק' לרווח או הפסד כנגד ירידת הער, בגי� מכשירי חוב הנמ
הפרשה ואילו ירידת הער, בגי� מכשירי חוב הנמדדי� בשווי הוג� דר, רווח כולל אחר תיזק' 

  כנגד קר� הו� ולא תקטי� את הער, בספרי� של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.
ת, בגינ� היא רשאית לחברה נכסי� פיננסי� בעלי תקופות אשראי קצרות כגו� לקוחו

לייש� את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכו� השווה 
בי נכסי� להפסדי אשראי חזויי� לאור, כל חיי המכשיר. החברה בחרה לייש� את ההקלה לג

  פיננסי� אלה.
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  (המש,) עיקרי המדיניות החשבונאית   : 2 באור

  
 (המש,)  מכשירי� פיננסי�  . ב

  
  גריעת נכסי� פיננסי�  .3

  
  נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:החברה גורעת 

  
 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומני� מהנכס הפיננסי, או  (א)

החברה מעבירה באופ� מהותי את כל הסיכוני� וההטבות הנובעי� מהזכויות   (ב)
חלק מהסיכוני� החוזיות לקבלת תזרימי המזומני� מהנכס הפיננסי או כאשר 

וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרי� בידי הישות א, נית� לומר כי 
 העבירה את השליטה על הנכס.

החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומני� הנובעי�   (ג)
מהנכס הפיננסי, א, נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשל� תזרימי מזומני� אלה 

  ד שלישי, ללא עיכוב מהותי.במלוא� לצ
  

  בתקופת הדיווח משמעותיי� אירועי�   : 3באור 
  
ש"ח ער, נקוב כל חת  0.0121אופציות לעובדי� בנות  110,221הובשלו ומומשו  2018במר�   א.

  למניות וזאת בתמורה לערכ� הנקוב של המניות.
  
 3,383ד במזומ� בסכו� כולל של אישר דירקטוריו� החברה חלוקת דיבידנ 2018במר�,  25ביו�   ב.

  .2018אלפי ש"ח. הדיבידנד חולק בחודש אפריל 
  
  

  מגזרי פעילות   : 4באור 
  

  כללי  א.
  

:�  כאמור בדוחות הכספיי� השנתיי� המאוחדי�, בקבוצה מגזרי פעילות כדלקמ
  
  מגזר שירותי� לחברות הביטוח.  . 1
  
  מגזר שיתו' והשכרת הרכבי�.  . 2
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  (המש,) פעילות מגזרי   : 4באור 
  

  דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.
  

 

מגזר שירותי�  
לחברות 
  הביטוח

מגזר שיתו' 
והשכרת 
 סה"כ  התאמות  הרכבי�

  בלתי מבוקר  

  אלפי ש"ח  

לתקופה של שלושה חודשי� 
     2018במר�,  31שהסתיימה ביו� 

       
 57,383   9,232 48,151 הכנסות מחיצוניי�

�   )34(   34 מגזריות הכנסות בי
       

 57,383 )34( 9,232 48,185 סה"כ הכנסות

     
 4,087   )490( 4,577 רווח מגזרי

      
 211     הוצאות מימו�, נטו

       
  3,876     רווח לפני מסי� על ההכנסה

      

לתקופה של שלושה חודשי� 
     2017במר�,  31שהסתיימה ביו� 

       
 53,089   8,498 44,591 הכנסות מחיצוניי�

�   )103(   103 מגזריות הכנסות בי
       

 53,089 )103( 8,498 44,694 סה"כ הכנסות

     
 6,419   2,826 3,593 רווח מגזרי

       
 )172(     הוצאות מימו�, נטו

       
 6,247     רווח לפני מסי� על ההכנסה

  
  

 

מגזר  
שירותי� 
לחברות 

  ביטוח

מגזר שיתו' 
והשכרת 
 סה"כ  התאמות  רכבי� 

 אלפי ש"ח  
      2017בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 

        
 221,860   34,265  187,595 הכנסות מחיצוניי�

   )481(    481 מגזריות בי�הכנסות 
        

 221,860 )481( 34,265  188,076 סה"כ הכנסות

       
 22,764   8,328  14,436 רווח מגזרי

       
 555      הוצאות מימו�, נטו

        
 22,209      רווח לפני מסי� על ההכנסה
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 (המש,) מגזרי פעילות   : 4באור 

 

  : 2016בדצמבר,  31  לו 2016  ו 2017במר�,  31הטבלה הבאה מציגה נכסי� והתחייבויות מגזריי� ליו� 
  

 

מגזר שירותי�  
לחברות 
  הביטוח

מגזר שיתו' 
והשכרת 
 סה"כ  התאמות  הרכבי�

  אלפי ש"ח  

     
     נכסי המגזרנכסי המגזרנכסי המגזרנכסי המגזר

      
 66193,5 )7,364( 7724,1 ,753176 (בלתי מבוקר) 2018מר�,  31

     
 178,813 )7,979( 22,362 164,430 (מבוקר)  2017בדצמבר,  31

          
  167,587  )6,372(  11,069  162,890  (בלתי מבוקר) 2017מר�,  31

      
     התחייבויות המגזרהתחייבויות המגזרהתחייבויות המגזרהתחייבויות המגזר

      
 107,974 )7,414( 24,268 91,120 (בלתי מבוקר) 2018במר�,  31

     
 92,551 )7,530( 21,646 78,435 (מבוקר)  2017בדצמבר,  31

          
  88,945  )8,611(  14,016  83,540  (בלתי מבוקר) 2017מר�,  31

  
  

 פיצול הכנסות   : 5באור 

  
    

  החודשי� שהסתיימו 3 ל
    במר� 31ביו� 

  לשנה
  שהסתיימה

  ביו�
  בדצמבר 31

    2018    2017    2017  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    

              
  107,721    25,446    27,796    דמי מנוי
  46,032    10,843    12,247    שירותי�
  33,842    8,302    8,108    מוצרי�

רכבי� שבבעלות   השכרת רכבי� ותפעול�
  החברה המאוחדת.

  
4,109    4,073    16,567  

רכבי� שאינ�   השכרת רכבי� ותפעול�
  בבעלות החברה המאוחדת.

  
4,780    4,425    17,698  

            343    אחרי�
              

  221,860    53,089    57,383    סה"כ
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  אירועי� לאחר תקופת הדיווח    : 6באור 

  
(בהמש, לזכרו� הדברי� שנחת� , חתמה החברה על הסכ� התקשרות 2018, למאי 1 יו�ב  א.

 DEBONO GROUP HOLDINGS) אחזקות  דיבונוע� חברה מלטזית, קבוצת ) 2018בפברואר 

COMPANY LTD) " :�הצדדי� ישתפו פעולה בהקמת פעילות אשר "), שבמסגרתו דיבונו(להל
 חברה חדשה.  הקמתתעסוק במער, שיתו' הרכבי� באי מלטה, על ידי 

  
: "גו טו מלטה") על להל�(  GOTO MALTA CO. LTDהוקמה החברה הבת בש�  במר� 20 ביו�

(להל�: "אנטו�"), כאשר אחוזי ההחזקה עמדו  ANTON TABONEידי החברה ושות' נוס' בש� 
  , בהתאמה.15.75%  ו 84.25%על 

  
 250מיליו� אירו, שמתוכ�  1תשקיע בגו טו מלטה ס, של  דיבונובהתא� להסכ� ההתקשרות 

  שני�. 3לאור, תקופה של  דיבונואל' אירו במזומ� והיתרה בשירותי�, אשר יינתנו על ידי 
מהו� המניות של גו טו  33.5%מניות בשיעור של  לדיבונולהשקעה כאמור, יוקצו  בתמורה
מהו� המניות של גו טו   53.5% גו ב2לאחר הקצאת המניות כאמור, תחזיק קארכ, שמלטה. 
  .אנטו� ושות' נוס') יוחזקו על ידי 13%יתרת המניות (יוחזקו על ידי דיבונו ו 33.5%מלטה, 

                        לביטול נית� ואשר להעברה נית� שאינו, בלעדי לא רישיו�, מלטה טו לגו תעניקגו 2קאר        
  .הרכבי� שיתו' מער, לתפעול בתוכנה לשימוש        

  
 אישרה אסיפת בעלי מניות החברה: 2018במאי,  16ביו�   .ב

 
כתבי אופציה הניתני�  211,588החברה מר דוד מיכאל של מנכ"ל הענקת כתבי אופציה ל  .1

מחיר המימוש ש"ח ער, נקוב של החברה.  0.0121מניות רגילות בנות  211,588  למימוש ל
 ש"ח לכתב אופציה אחד.  7.97ש"ח ושווי� ההוג� הינו  21.33של כתבי האופציה הינו 

  שוני� כמפורט להל�:מועדי�  4 כתבי האופציה יבשילו ויהיו ניתני� למימוש ב

 

חודשי� ממועד  12רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתני� למימוש החל מחלו'  •
 הקצאת כתבי האופציה.

חודשי� ממועד  24רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתני� למימוש החל מחלו'  •
 הקצאת כתבי האופציה.

� ממועד חודשי 36רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתני� למימוש החל מחלו'  •
 הקצאת כתבי האופציה.

חודשי� ממועד  48רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתני� למימוש החל מחלו'  •
 הקצאת כתבי האופציה.

  
  שני� ממועד ההקצאה. 7כל כתב אופציה שיובשל ולא ימומש יפקע ויבוטל בתו� 

  
מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי המבוסס על הרווח הנקי למניה השנתי של החברה   .2

 ברוטו.  משכורות חודשיות 12אשר לא יעלה על 

  

משכורות חודשיות בגי�  3מענק בגובה יהיה זכאי ליוסי רגב מנכ"ל החברה הקוד�  מר .3
  24  ב התחייבותו להארכת תקופת אי התחרות עליה התחייב בהסכ� העסקתו כאמור

  .חודשי�) 36חודשי� נוספי� (ס, הכל של 

 

 2,500ייצוגית ע"ס הומצא כתב תביעה בדר, של בקשה לאישור תובענה  המאוחדת נגד החברה  .ג
עבור נזקי� שהיא אמורה לשל�, ובפרט לגבי סעי' בהסכ�  בחיוב לקוחותהעוסקת אלפי ש"ח 

הרכב, הג� שהרכב אינו מצוי ההתקשרות שקובע כי המנוי אחראי לנזק שימצא לאחר החזרת 
נכו� למועד הדוח  .2.10.2018להגיש תשובה מטעמה עד ליו� המאוחדת עוד בחזקתו. על החברה 

 הנושא נמצא בבדיקה של יועציה המשפטיי� של החברה.ולאור השלב המקדמי של התביעה, 

  

אגורות  18.20ס, של אישר דירקטוריו� החברה חלוקת דיבידנד במזומ� ב 2018, במאי 22 ביו�  .ד
  .2018 יוני,לפי ש"ח.  מועד החלוקה הצפוי הינו חודש א 1,502ובסה"כ ס, של  למניה

                                                                                                                                                      



  
  
  
  
  

        
        קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

        
        המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�ביניי� ביניי� ביניי� ביניי� נתוני� כספיי� מתו� הדוחות הכספיי� נתוני� כספיי� מתו� הדוחות הכספיי� נתוני� כספיי� מתו� הדוחות הכספיי� נתוני� כספיי� מתו� הדוחות הכספיי� 

        המיוחסי� לחברההמיוחסי� לחברההמיוחסי� לחברההמיוחסי� לחברה
        
        

        2018201820182018, , , , מר�מר�מר�מר�בבבב    31313131ליו� ליו� ליו� ליו� 
        

        בלתי מבוקרי�בלתי מבוקרי�בלתי מבוקרי�בלתי מבוקרי�
  
  

 

  
  

        תוכ  ענייני�תוכ  ענייני�תוכ  ענייני�תוכ  ענייני�
  

  
  

  עמוד  
    

  2  החשבו דוח מיוחד של רואה 
    

  3  א' 38דוח מיוחד לפי תקנה 
    
    

  4#5  נתוני� כספיי� מתו� הדוחות המאוחדי� על המצב הכספי המיוחסי� לחברה
    
    

  על רווח או הפסד ורווח כולל אחר נתוני� כספיי� מתו� הדוחות המאוחדי� 
  6#7  המיוחסי� לחברה

    
    

  8#9  תזרימי המזומני� המיוחסי� לחברהנתוני� כספיי� מתו� הדוחות המאוחדי� על 
    
    

  10#14  מידע נוס(
  
  
  
  

####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####        
  



#   2   #  

  
 קוסט פורר גבאי את קסירר

  א',144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב -תל

  +972-3-6232525טל.   

  972-3-5622555+פקס  

ey.com 

  
  
  
  

        ד' לתקנות ניירות ער�ד' לתקנות ניירות ער�ד' לתקנות ניירות ער�ד' לתקנות ניירות ער�38383838של רואה החשבו  המבקר על מידע כספי ביניי� נפרד לפי תקנה של רואה החשבו  המבקר על מידע כספי ביניי� נפרד לפי תקנה של רואה החשבו  המבקר על מידע כספי ביניי� נפרד לפי תקנה של רואה החשבו  המבקר על מידע כספי ביניי� נפרד לפי תקנה     דוח מיוחדדוח מיוחדדוח מיוחדדוח מיוחד
        ####1970197019701970(דוחות תקופתיי� ומיידיי�), התש"ל(דוחות תקופתיי� ומיידיי�), התש"ל(דוחות תקופתיי� ומיידיי�), התש"ל(דוחות תקופתיי� ומיידיי�), התש"ל

  
  

        מבואמבואמבואמבוא
  

ד' לתקנות ניירות ער� (דוחות תקופתיי� ומיידיי�), 38סקרנו את המידע הכספי ביניי� הנפרד המובא לפי תקנה 
ולתקופה של שלושה  2018 ,במר� 31החברה), ליו�  #בע"מ (להל   רכב קבוצת שגריר שירותישל  #1970התש"ל

חודשי� שהסתיימה באותו תארי�. המידע הכספי ביניי� הנפרד הינו באחריות הדירקטוריו  וההנהלה של החברה. 
  אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי ביניי� הנפרד לתקופת ביניי� זו בהתבסס על סקירתנו.

  
  

        סקירהסקירהסקירהסקירההיק( ההיק( ההיק( ההיק( ה
  

"סקירה של מידע כספי לתקופות  #של לשכת רואי חשבו  בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתא� לתק  סקירה 
מורכבת ביניי� הנערכת על ידי רואה החשבו  המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניי� 

. והחשבונאיי�, ומיישו� נוהלי סקירה אנליטיי� ואחרי�בעיקר ע� אנשי� האחראי� לענייני� הכספיי� מבירורי�, 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתא� לתקני ביקורת מקובלי� בישראל 
ולפיכ� אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחו  שניוודע לכל הענייני� המשמעותיי� שהיו יכולי� להיות מזוהי� בביקורת. 

  אי  אנו מחווי� חוות דעת של ביקורת.בהתא� לכ�, 
  
  

        מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה
  

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור� לנו לסבור שהמידע הכספי הביניי� הנפרד הנ"ל אינו 
ד' לתקנות ניירות ער� (דוחות תקופתיי� ומיידיי�), 38ערו�, מכל הבחינות המהותיות, בהתא� להוראות תקנה 

  .#1970התש"ל
  
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,#תל
 רואי חשבו   2018, במאי 22
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        ד'ד'ד'ד'38383838דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה 

        
        המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�המאוחדי�ביניי� ביניי� ביניי� ביניי�     הדוחות הכספיי�הדוחות הכספיי�הדוחות הכספיי�הדוחות הכספיי�    נתוני� כספיי� ומידע כספי מתו�נתוני� כספיי� ומידע כספי מתו�נתוני� כספיי� ומידע כספי מתו�נתוני� כספיי� ומידע כספי מתו�

        
  לחברהלחברהלחברהלחברההמיוחסי� המיוחסי� המיוחסי� המיוחסי� 

  
  
  

המאוחדי� של הקבוצה ביניי� מתו� הדוחות הכספיי�  לחברההמיוחסי� להל  נתוני� כספיי� ומידע כספי נפרד 
לתקנה דוחות מאוחדי�), המוצגי� בהתא�  # המפורסמי� במסגרת הדוחות התקופתיי� (להל  2018, במר� 31ליו� 

  .#1970התש"ל ,לתקנות ניירות ער� (דוחות תקופתיי� ומיידיי�) ד'38
        

        



 קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
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        ההההחברחברחברחברהמיוחסי� להמיוחסי� להמיוחסי� להמיוחסי� ל    המצב הכספיהמצב הכספיהמצב הכספיהמצב הכספיעל על על על     ות המאוחדי�ות המאוחדי�ות המאוחדי�ות המאוחדי�נתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוח

  

 

    �מרב 31ליו�     
  ליו�

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

              נכסי� שוטפי�
              

  22,004    19,127    29,698    מזומני� ושווי מזומני�
  87    #    #    בתחלויות שוטפות בגי  הלוואה לחברה 

  (*) 42,244    43,342    46,830     לקוחות
  1,588    2,476    1,510     חייבי� ויתרות חובה

  593    537    581    מלאי
              
    78,619    65,482    66,516  
              
              

              נכסי� לא שוטפי�
              

  #    #    57    חייבי� לזמ  ארו�
  7,227    8,226    7,224    הלוואות לחברות מוחזקות

עוד( התחייבויות על נכסי� המיוחסי� לחברות מוחזקות, נטו לרבות 
  450    )2,238(    )50(    מוניטי 

  30,648    29,982    30,073    רכוש קבוע 
  906    1,355    747    נכסי� בלתי מוחשיי� אחרי�, נטו 

  60,083    60,083    60,083    מוניטי 
              
    98,134    97,408    99,314  
              
    176,753    162,890    165,830  
  
  

  (*) סווג מחדש
  

  המידע הנוס( המצור( מהווה חלק בלתי נפרד מהנתוני� הכספיי� ומהמידע הכספי הנפרד.



 קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

  5

        ההההחברחברחברחברהמיוחסי� להמיוחסי� להמיוחסי� להמיוחסי� ל    המצב הכספיהמצב הכספיהמצב הכספיהמצב הכספיעל על על על     ות המאוחדי�ות המאוחדי�ות המאוחדי�ות המאוחדי�נתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוח

  
  

    �מרב 31ליו�     
  ליו�

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

              התחייבויות שוטפות
              

  (*) 33,388    31,760    31,545    התחייבויות לספקי� ולנותני שירותי�
  27,550    33,022    34,603    הכנסות מראש
  #    #    3,383    דיבידנד לשל�

  11,524    12,120    14,073     זכאי� ויתרות זכות
              
    83,604    76,902    72,462  
              

              לא שוטפותהתחייבויות 
              

  3,371    3,236    3,416    שטר הו  מבעלי מניות בניכוי ניכיו 
  1,061    1,125    905    נכסי� והתחייבויות בשל הטבות לעובדי�, נטו

  #      681    #    הכנסות מראש לזמ  ארו�
  2,941    1,596    3,195    מיסי� נדחי�

              
    7,516    6,638    7,373  
              

               ותת תלוייוהתחייבוו התקשרויות
              

              הו  המיוחס לבעלי מניות החברה
              

  98    98    99    מניותהו  
  81,874    81,723    81,928    פרמיה על מניות

  7,594    1,003    ,4227    ח רוויתרת 
  )4,179(    )4,179(    )4,179(    בגי  עסקאות ע� בעלי זכויות שאי  מקנות שליטההו   קר 
  608    705    543    מוגדרת להטבה תוכניות של מחדש מדידה בגי  קר 

              
    85,633    79,350    85,995  
              

  165,830    162,890    176,753    סה"כ הו 
  
  .סווג מחדש  *)

 

  בלתי נפרד מהנתוני� הכספיי� ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוס( המצור( מהווה חלק 
  
  
  

              2018במאי,  22
  רויטל אברהמי    דוד מיכאל    יוסי ב  שלו�    תארי� אישור הדוחות הכספיי�

  כספי� סמנכ"ל    מנהל כללי    יו"ר הדירקטוריו     



 קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

        
 או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסי� לחברהאו הפסד ורווח כולל אחר המיוחסי� לחברהאו הפסד ורווח כולל אחר המיוחסי� לחברהאו הפסד ורווח כולל אחר המיוחסי� לחברה    על רווחעל רווחעל רווחעל רווח    י�י�י�י�המאוחדהמאוחדהמאוחדהמאוחד    ותותותותנתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוח
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  שהסתיימוהחודשי�  #3ל

    �במר 31ביו� 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביו�
  בדצמבר 31

    2018    2017    2017  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
              

 34,024   8,302   8,137  הכנסות ממכירות
 154,052   36,392   40,048  הכנסות ממת  שירותי�

         
 188,076   44,694   48,185  סה"כ הכנסות

         
 18,648   4,805   4,510  המכירות עלות

 139,187   32,466   35,179  עלות מת  שירותי�
         

 157,835   37,271   39,689  סה"כ עלות המכירות והשירותי�
         

 30,241   7,423   8,496  רווח גולמי
         

 7,011   1,721   1,583  הוצאות מכירה ושיווק
 8,794   2,109   2,336  הוצאות הנהלה וכלליות

         
 14,436   3,593   4,577  רווח תפעולי

         
 )374(   )98(   )83(  , נטוהוצאות מימו 

 558    97   129  מימו  בגי  הלוואות מחברות מוחזקותהכנסות  
 4,170   1,482   )500(  חברות מוחזקות, נטו) הפסדירווחי (בחלק החברה 

         
  18,790    5,074    4,123  ההכנסהלפני מסי� על רווח 

 3,686   884   1,092  מס וצאותה
         

 15,104   4,190   3,031  רווח נקי המיוחס לחברה
  
  
  
  

  המידע הנוס( המצור( מהווה חלק בלתי נפרד מהנתוני� הכספיי� ומהמידע הכספי הנפרד.
    



 קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

        
 או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסי� לחברהאו הפסד ורווח כולל אחר המיוחסי� לחברהאו הפסד ורווח כולל אחר המיוחסי� לחברהאו הפסד ורווח כולל אחר המיוחסי� לחברה    על רווחעל רווחעל רווחעל רווח    י�י�י�י�המאוחדהמאוחדהמאוחדהמאוחד    ותותותותנתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוח
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  החודשי� שהסתיימו #3ל

    �במר 31ביו� 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביו�
  בדצמבר 31

    2018    2017    2017  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
              

          (לאחר השפעת המס): חברהרווח כולל אחר המיוחס ל
          

           :הפסד או לרווח מכ  לאחר מחדש יסווגו שלא סכומי�
           
           

 )15(   82   )65(   הטבה מוגדרתלבגי  תוכניות  ממדידה מחדש (הפסד) רווח

          
 )15(   82   )65(   "כ רכיבי� שלא יסווגו לאחר מכ  לרווח או הפסד סה

         
 )15(   82   )65(   חברהכולל אחר המיוחס ל (הפסד) סה"כ רווח

         
 15,089   4,272   2,966   חברהכולל המיוחס ל סה"כ רווח

            
  
  
  
  
  
  

  נפרד מהנתוני� הכספיי� ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוס( המצור( מהווה חלק בלתי 
  
  



        קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
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  ההההחברחברחברחברהמיוחסי� להמיוחסי� להמיוחסי� להמיוחסי� לעל תזרימי המזומני� על תזרימי המזומני� על תזרימי המזומני� על תזרימי המזומני�     ות המאוחדי�ות המאוחדי�ות המאוחדי�ות המאוחדי�נתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוחנתוני� כספיי� מתו� הדוח

  
  

    
  החודשי� שהסתיימו #3ל

    �במר 31ביו� 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביו�
  בדצמבר 31

    2018    2017    2017  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
              

          החברהתזרימי מזומני� מפעילות שוטפת של 
          

 15,104   4,190   3,031  רווח נקי המיוחס לחברה

         
של  תזרימי מזומני� מפעילות שוטפתהתאמות הדרושות להצגת 

         :החברה
         

         :החברההפסד של  ואהתאמות לסעיפי רווח 
         

 6,397   1,555   1,606   פחת והפחתות
 )369(   )115(   )74(  מימו , נטוהוצאות 

 )355(   )108(   57  ממימוש רכוש קבוע) רווח( הפסד
 )154(   38   )240(  לעובדי�, נטושינוי בהתחייבויות בשל הטבות 

 279   128   54   הפחתת אופציות
 3,686   884   1,092  הוצאות מס

  )4,170(    )1,482(    500   חברות מוחזקות (רווחי) חלק החברה בהפסדי
         
  6,026   5,090   20,418 

         
         :החברהשל  שינויי� בסעיפי נכסי� והתחייבויות

         
 *)(4,572   )1,154(   )5,986(  בלקוחות) עלייה( ירידה

 )135(   847   )146(   ירידה (עלייה) בחייבי� ויתרות חובה
 )41(   15   12  ירידה (עלייה) במלאי

 *)(1,141   1,874   )1,151(  בהתחייבויות לספקי� ולנותני שירותי�(ירידה) עלייה 
 1,041   899   2,148  עלייה בזכאי� ויתרות זכות

 1,527   7,680   7,053  עלייה בהכנסות מראש

         
  7,956   10,161   28,523 

         
         עבור: השנהששולמו והתקבלו במהל�  מזומני�

         
 )1,692(   )44(   )418(  מיסי� ששולמו

         
 26,831   15,207   7,538  החברהמזומני� נטו שנבעו מפעילות שוטפת של 

  
  
  סווג מחדש.  *)
  
  

  המידע הנוס( המצור( מהווה חלק בלתי נפרד מהנתוני� הכספיי� ומהמידע הכספי הנפרד.
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  החודשי� שהסתיימו #3ל

    �במר 31ביו� 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביו�
  בדצמבר 31

    2018    2017    2017  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
              

          החברהתזרימי מזומני� מפעילות השקעה של 
          

 )9,734(   )2,775(   )441(  רכישת רכוש קבוע
  )177(    )15(    )1(   רכישת נכסי� בלתי מוחשיי�

 2,654   753   340  תמורה ממימוש רכוש קבוע
 1,668   273   258   פרעו  הלוואה מחברת בת

         
 )5,589(   )1,764(   156  החברהמזומני� נטו ששימשו לפעילות השקעה של 

          
         החברהתזרימי מזומני� מפעילות מימו  של 

         
 )4,923(   #   #  דיבידנד ששול� לבעלי מניות החברה

 1   #   #   מימוש כתבי אופציות

         
 )4,922(   #   #  החברהמזומני� נטו שנבעו מפעילות מימו  של 

         
 16,320   13,443   7,694  במזומני� ושווי מזומני�  עלייה

         
 5,684   5,684   22,004   התקופהיתרת מזומני� ושווי מזומני� לתחילת 

         
 22,004   19,127   29,698  ( התקופהיתרת מזומני� ושווי מזומני� לסו

 

          פעילויות מהותיות שלא במזומ  (א)
           
  313   752   1,021  רכישת רכוש קבוע באשראי 

           
 335   366   216  מימוש רכוש קבוע באשראי 

             
 #    600    3,383   הכרזה על דיבידנד 

             
  
  

  המידע הנוס( המצור( מהווה חלק בלתי נפרד מהנתוני� הכספיי� ומהמידע הכספי הנפרד.
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  כללי  .1

  
. 2014 ,בנובמבר 25החברה) התאגדה בישראל ביו�  #חברת קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ (להל    .א

 ,ת במת  שירותי� לחברות ביטוח, ובתו� כ� בתיקו  של כלי רכב, שירותי דר� גרירהקהחברה עוס
(להל  יחד: שירותי� לחברות הביטוח) וכ  בהספקת  ושירותי מרכזי שירות לרכב שירותי� לדירה

גו" או  2גו בע"מ (להל  "קאר  2רכבי�, לפרקי זמ  משתני�, באמצעות קאר השכרת שיתו( ושירותי 
  פוינטר טלוקייש  בע"מ (להל  "החברה הא�")." ). החברה הוקמה על ידי בתהחברה ה

  
ולתקופה של שלושה חודשי�  2018, במר� 31ו� במתכונת מתומצתת ליו� מידע כספי נפרד זה ער  .ב

ד' לתקנות ניירות ער� (דוחות תקופתיי� 38שהסתיימה באותו תארי�, בהתא� להוראות תקנה 
. יש לעיי  במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות #1970ומיידי�), התש"ל

ולשנה שהסתיימה באותו תארי� ולמידע הנוס(  2017בדצמבר,  31הכספיי� השנתיי� של החברה ליו� 
 אשר נלווה אליה�.

 

 

  יתאעיקרי המדיניות החשבונ  .2
  

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע הכספי 
  .2017בדצמבר,  31הנפרד ליו� 

  

  הכרה בהכנסה מחוזי� ע� לקוחות # IFRS 15    .א
  

15 IFRS   ההתק ) פורס� על ידי  #(להל#IASB 2014, במאי.  
  

 IFRIC 15תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13הקמה ואת  חוזי IAS 11, הכנסות IAS 18את  מחלי( התק 

חליפי  עסקאות  #הכנסות   #31SICהעברות של נכסי� מלקוחות ו IFRIC 18הסכמי� להקמת מבני�, 
  הכוללות שירותי פרסו�.

  
   :לקוחות ע� מחוזי� הנובעות הכנסות על שיחול שלבי� חמישה ב  מודל מציג התק 

  
  . בחוזי�) modifications( בשינויי� וטיפול חוזי� לקיבו� התייחסות לרבות, זיהוי החוזה ע� הלקוח # 1שלב 
  .בחוזה )distinctמחויבויות ביצוע נפרדות ( מספרזיהוי  #  2שלב 
 שאינ  תמורות, משמעותי מימו  רכיב, משתנה לתמורה התייחסות לרבותקביעת מחיר העסקה,  #  3שלב 

  .ללקוח שתשול� ותמורה במזומ 
מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תו� שימוש  כלהקצאת מחיר העסקה ל # 4שלב 

   במחירי� נצפי� א� ה� זמיני�, או באומדני� והערכות.
 לבי  מסוי� במועד מחויבות קיו� בי  הבחנה תו�מחויבות ביצוע, ב עמידה בעתהכרה בהכנסה  #  5שלב 
   .זמ  לאור� מחויבות קיו�

  
 .לאחריו או 2018 ,בינואר 1 ביו� המתחילות שנתיות לתקופות הכספיי� מהדוחות החל למפרע ייוש� תק ה

התק  מאפשר לבחור ביישו� למפרע חלקי ע� הקלות מסוימות, שלפיו התק  ייוש� . אימו� מוקד� אפשרי
  על חוזי� קיימי� החל מתקופת היישו� לראשונה ואיל�, ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.

  
  סיימה לבחו  את השפעות התק , אי  השפעה על הדוחות הכספיי� של החברה.החברה 

  
  .4לעניי  פיצול הכנסות ראה באור 
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  (המש�) עיקרי המדיניות החשבונאית  #: 2באור 

  

 (המש�) הכנסות מחוזי� ע� לקוחות # FRS 15I  .א

 

  בגי  הכרה בהכנסה הינה כדלקמ : 2018בינואר,  1שמיושמת החל מיו�  המדיניות החשבונאית
  

  ההכרה בהכנס .1
  

רווח או הפסד כאשר השליטה בבהתא� לתק , הכנסות מחוזי� ע� לקוחות מוכרות 
. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוג  של התמורה שצפויה מועברת ללקוח בנכס

שנגבו לטובת צדדי� שלישיי� (כגו  בהתא� לתנאי החוזה, בניכוי הסכומי� להתקבל 
רווח או הפסד עד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו במסי�). הכנסה מוכרת 

  רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנה., וכ  ההכנסה והעלויות, א� חברהל
  

 הכנסות ממת  שירותי� .2

  
ו� את ממת  שירותי� מוכרות לאור� זמ , על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצרהכנסות 

המופקות על ידי ביצועי החברה. ההכנסות מוכרות בהתא� לתקופות הדיווח ההטבות 
שבה  סופקו השירותי�. החברה גובה תשלו� מלקוחותיה בהתא� לתנאי התשלו� 
שסוכמו בהסכמי� ספציפיי�, כאשר התשלומי� יכולי� להיות טרו� תקופת מת  

ה החברה בנכס או בהתחייבות השירות או לאחר תקופת מת  השירות, ובהתא� מכיר
  .בגי  החוזה ע� הלקוח

  
  מוצרי�הכנסות ממכירת   .3
  

רווח או הפסד בנקודת זמ , ע� העברת השליטה על במוכרות  מוצרי�הכנסות ממכירת 
  ללקוח.   מוצרללקוח. בדר� כלל השליטה מועברת במועד מסירת ה י�הנמכר מוצרי�ה

  
  תמורה משתנה  .4
  

מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה ע� לקוח. בעת הפעלת שיקול  החברה נדרשת לקבוע את
מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות,  חברהדעת זה, ה

), תביעות וכ  תמורה שלא במזומ . בקביעת ההשפעה של variationsקנסות, שינויי� (
ותר" המצוינת "הסכו� הסביר ביהתמורה המשתנה, החברה משתמשת בדר� כלל בשיטת 

בתק , לפיה מחיר העסקה נקבע בהתחשב בסכו� היחיד שהוא הסביר ביותר בתחו� של 
. החברה כוללת סכומי� של תמורה משתנה, רק א� צפוי סכומי תמורה אפשריי� בחוזה

ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכו� ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות 
  לאחר מכ . הקשורה להשתנות התמורה תתברר

  
  אחריות  .5

  
אינ� שירותי האחריות  .החברה מספקת שירותי אחריות ללקוחותיה חוזיה,במסגרת 

, האחריות אינה מהווה מחויבות ביצוע שירות נוס( שנית  ללקוח. בהתא� לכ� מהווי�
מכירה החברה בדוחותיה הכספיי� בהפרשה לאחריות בהתא� להוראות  נפרדת ולכ 

IAS 37.  
  

 מכשירי� פיננסי�   .ב

  
, פיננסי� מכשירי� – IFRS 9 את הנוסח המלא והסופי של IASB –פרס� ה  2014בחודש יולי 
 ") מתמקדהחדשהחדשהחדשהחדש    התק התק התק התק (להל : " IFRS 9 הכרה ומדידה. מכשירי� פיננסי�: – IAS 39המחלי( את 

 IAS כל הנכסי� הפיננסי� שבתחולתעל  בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסי� פיננסי� והוא חל

39 .   
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  (המש�) עיקרי המדיניות החשבונאית  #: 2באור 
  

 (המש�)  מכשירי� פיננסי�  .ב

  
 – 9תק  דיווח כספי בינלאומי מספר  החברה מיישמת לראשונה בדוחות כספיי� אלו את

ליישו� התק  החדש  ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.), "התק התק התק התק להל : "( פיננסיי� מכשירי�
להל  המדיניות החשבונאית החדשה בדבר מכשירי�  הדוחות הכספיי�.לא הייתה השפעה על 

  פיננסיי�:
  

  נכסי� פיננסי� .1
  

נמדדי� במועד ההכרה לראשונה בשווי� ההוג  ובתוספת התק   סי� פיננסי� בתחולתנכ
עלויות עסקה שנית  לייחס במישרי  לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס 

וג  דר� רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או פיננסי אשר נמדד בשווי ה
  הפסד. 

  
החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיי� על בסיס הקריטריוני� 

  להל :
  

 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסי� הפיננסי�, וכ   (א)

  מאפייני תזרי� המזומני� החוזי של הנכס הפיננסי.  (ב)

 

  נכסי� פיננסי� ירידת ער� .2
  

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגי  מכשירי חוב פיננסי� אשר אינ� 
  נמדדי� בשווי הוג  דר� רווח או הפסד. 

  החברה מבחינה בי  שני מצבי� של הכרה בהפרשה להפסד; 
  
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלה� מאז חוב  מכשירי    א)

להפסד הפרשה ה – או מקרי� בה� סיכו  האשראי נמו� ,ההכרה לראשונהמועד 
 12121212בתקופה של  חזויי�תיקח בחשבו  הפסדי אשראי  בגי  מכשיר חוב זה שתוכר

 ;חודשי� לאחר מועד הדיווח, או

אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלה� מאז מועד חוב  מכשירי    ב)
 להפסד ההפרשה ,האשראי בגינ� אינו נמו�ההכרה לראשונה בה� ואשר סיכו  

   .תקופת חיי המכשיר יתרתיתרתיתרתיתרתלאור�  #שתוכר תביא בחשבו  הפסדי אשראי החזויי� 
  

החברה מיישמת את ההקלה שנקבעה בתק  לפיה היא מניחה שסיכו  האשראי של מכשיר 
חוב לא עלה באופ  משמעותי ממועד ההכרה לראשונה א� נקבע במועד הדיווח כי המכשיר 
הינו בעל סיכו  אשראי נמו�, למשל כאשר המכשיר הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת 

  השקעה".
  

ירידת הער� בגי  מכשירי חוב הנמדדי� לפי עלות מופחתת תיזק( לרווח או הפסד כנגד 
הפרשה ואילו ירידת הער� בגי  מכשירי חוב הנמדדי� בשווי הוג  דר� רווח כולל אחר תיזק( 

  לא תקטי  את הער� בספרי� של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.כנגד קר  הו  ו
לחברה נכסי� פיננסי� בעלי תקופות אשראי קצרות כגו  לקוחות, בגינ� היא רשאית 
לייש� את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכו� השווה 

בי נכסי� ה לייש� את ההקלה לגלהפסדי אשראי חזויי� לאור� כל חיי המכשיר. החברה בחר
  פיננסי� אלה.
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  (המש�) עיקרי המדיניות החשבונאית  #: 2באור 

  
 (המש�)  מכשירי� פיננסי�  ב. 

  
  גריעת נכסי� פיננסי�  .3

  
  נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:החברה גורעת 

  
 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומני� מהנכס הפיננסי, או  (א)

מעבירה באופ  מהותי את כל הסיכוני� וההטבות הנובעי� מהזכויות החוזיות החברה   (ב)
לקבלת תזרימי המזומני� מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכוני� וההטבות בעת 
העברת הנכס הפיננסי נותרי� בידי הישות א� נית  לומר כי העבירה את השליטה על 

 הנכס.

ת לקבלת תזרימי המזומני� הנובעי� מהנכס החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיו  (ג)
הפיננסי, א� נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשל� תזרימי מזומני� אלה במלוא� לצד 

  שלישי, ללא עיכוב מהותי.
  

  
  אירועי� משמעותיי� בתקופת הדיווח  .3
  

ש"ח ער� נקוב כל אחת למניות  0.0121אופציות לעובדי� בנות  110,221הובשלו ומומשו  2018במר�    א.
  וזאת בתמורה לערכ  הנקוב של המניות.

  
אלפי  3,383אישר דירקטוריו  החברה חלוקת דיבידנד במזומ  בסכו� כולל של  2018במר�,  25ביו�   ב.

 .2018חודש אפריל הדיבידנד חולק בש"ח. 

 

  פיצול הכנסות  .4
  

    
  ימוהחודשי� שהסתי #3ל

  �במר 31ביו� 
  

  לשנה  
  שהסתיימה

  ביו�
  בדצמבר 31

    2018    2017    2017  
  אלפי ש"ח    
  מבוקר    בלתי מבוקר    

              
  107,721    25,446    27,796    דמי מנוי
  46,032    10,843    12,247    שירותי�
  33,842    8,302    8,108    מוצרי�

              
  187,595    44,591    48,151    סה"כ
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  אירועי� לאחר תקופת הדיווח  .  5
  

  אישרה אסיפת בעלי מניות החברה: 2018במאי,  16ביו�   א.

 

כתבי אופציה הניתני� למימוש  211,588הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה מר דוד מיכאל של   .1
ש"ח ער� נקוב של החברה. מחיר המימוש של כתבי  0.0121מניות רגילות בנות  211,588 #ל

 ש"ח לכתב אופציה אחד.  7.97ש"ח ושווי� ההוג  הינו  21.33האופציה הינו 

  
  מועדי� שוני� כמפורט להל : #4ניתני� למימוש בכתבי האופציה יבשילו ויהיו 

 

חודשי� ממועד הקצאת  12רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתני� למימוש החל מחלו(  •
 כתבי האופציה.

חודשי� ממועד הקצאת  24רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתני� למימוש החל מחלו(  •
 כתבי האופציה.

חודשי� ממועד הקצאת  36למימוש החל מחלו( רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתני�  •
 כתבי האופציה.

חודשי� ממועד הקצאת  48רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתני� למימוש החל מחלו(  •
 כתבי האופציה.

  
  שני� ממועד ההקצאה. 7כל כתב אופציה שיובשל ולא ימומש יפקע ויבוטל בתו� 

  
ל הרווח הנקי למניה השנתי של החברה אשר מנכ"ל החברה יהיה זכאי למענק שנתי המבוסס ע  .2

 משכורות חודשיות ברוטו.  12לא יעלה על 

  
משכורות חודשיות בגי   3מר יוסי רגב מנכ"ל החברה הקוד� יהיה זכאי למענק בגובה   .3

חודשי�   24 #התחייבותו להארכת תקופת אי התחרות עליה התחייב בהסכ� העסקתו כאמור ב
  דשי�).חו 36נוספי� (ס� הכל של 

  
  אגורות    18.20ס� של אישר דירקטוריו  החברה חלוקת דיבידנד במזומ  ב 2018, במאי 22 .     ביו�4         

  .2018יוני, לפי ש"ח.  מועד החלוקה הצפוי הינו חודש א 1,502ובסה"כ ס� של  למניה                

 

  
  
  
  
  
  

####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####    ####        
        
        

  



הצהרת מנהלים       קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

הצהרת מנהלים

הצהרת מנהל כללי

אני, מיכאל דוד, מצהיר כי:

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  .1
קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ (להלן-"החברה") לרבעון הראשון של שנת 2018 (להלן – 

"הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים");

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון  .2
של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, 

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

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

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  .4
התאגיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה 

עליהם.

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

___________________________
                                            מיכאל דוד, מנהל כללי

תאריך: 22 במאי, 2018



הצהרת מנהלים       קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

הצהרת מנהלים

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

אני, רויטל אברהמי, מצהירה כי:

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  .1
קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ (להלן-"החברה") לרבעון הראשון של שנת 2018 (להלן – 

"הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים");

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון  .2
של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, 

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

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

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  .4
התאגיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה 

עליהם.

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

___________________________
                                רויטל אברהמי, סמנכ"ל הכספים 

תאריך: 22 במאי, 2018
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