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  תיאור עסקי התאגיד ביחס לדוח הרבעוני של החברה  -' עדכון חלק א

  2018, ביוני 30ליום 

  

, 1970 -ל "התש, )מיידים ותקופתיים דוחות(לתקנות ניירות ערך ' א39כנדרש בהתאם לתקנה 

לרבות החברות , אשר אירעו בעסקי החברה, להלן פירוט השינויים או החידושים המהותיים

 שישהבמהלך ) בהתאמה, "הקבוצה"ו" העדכונים" -להלן (הבנות והקשורות שלה , המאוחדות

' יין שיש לתארו בחלק אבכל ענ, ועד למועד פרסום הדוח, 2018,  ביוני 30ם שהסתיימו ביום חודשי

  ").הדוח השנתי" - להלן ( 2017 ,בדצמבר 31לדוח תקופתי של החברה ליום 

כאשר , העדכונים להלן מובאים על פי סדר הסעיפים של פרק תיאור עסקי התאגיד בדוח השנתי

  .אלא אם צוין במפורש אחרת, למונחים תהא המשמעות הנודעת להם בדוח השנתי

ני נערך מתוך הנחה כי פרק תיאור עסקי התאגיד בדוח השנתי מצוי בפני פרק זה של הדוח הרבעו

  .הקורא

  

  )השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה( - 4.1סעיף 

רכישה עצמית של מניות תכנית אישר דירקטוריון החברה מסגרת ל 2017, בנובמבר 29ביום 

החל , בבורסה מסחר יום כלבחודשים  12ח ולתקופה של "מיליון ש 5החברה בהיקף כספי של עד 

ורכישות לפרטים בדבר תנאי תכנית הרכישה . 2018, בדצמבר 3ועד ליום   2017 ,בדצמבר 4 מיום

 .2018, ביוני 30בדוח הדירקטוריון ליום  1.7ראה סעיף שבוצעו 

  )חלוקת דיבידנד( - 1.5סעיף 

ניות של החברה אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המ 2018, במרץ 27ביום  .1

הדיבידנד . ח למניה"ש 0.989 -סכום הדיבידנד משקף סך של כ. ח"מיליון ש 10בסך של 

 .2018 ,שולם בחודש אפריל

הכריזה החברה על דיבידנד ברוטו בסך של , 2018, באוגוסט 30ביום , לאחר מועד הדיווח .2

עלים במהלך סכום זה לא הוכר כחלוקה לב. לי המניות של החברהלבע ח"אלפי ש 10,000

   .2018, באוקטובר 4הדיבידנד ישולם ביום  .ח"ש 0.99הדיבידנד למניה הינו . התקופה

  )התקשרויות עם ספקים עיקריים( -) ב( 1.8.1.21סעיף 

את התקשרותה של החברה בהסכם  ל אביבאישר בית המשפט המחוזי בת 2018, במאי 30ביום 

 -להלן ) (בהקפאת הליכים(מ "עם הנאמנים בהקפאת הליכים של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע

התחייבה החברה לשלם , בנוסף. לרכישת מלאי מוצרים מתוצרת פנסוניק") יורוקום דיגיטלית"

למשך תקופה , קהנגזרים מהיקף הרכישות של מוצרים מפנסוני ,ליורוקום דיגיטלית תמלוגים

  .כולל תשלום מקדמה בסכום זניח על חשבון התמלוגים העתידיים, מוגבלת

  .2018, ביוני 30בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום ) 6( 5לפרטים נוספים ראה ביאור 
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  תיאור עסקי התאגיד ביחס לדוח הרבעוני של החברה  -' עדכון חלק א

  )המשך( 2018, ביוני 30ליום 

  

  )הסכמים עם טרקלין( -) ד( 7.1.21.8סעיף 

 :אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות את הנושאים הבאים 2018, באוגוסט 16ביום 

חברה , מ"עם טרקלין חשמל בע החברה והחברות המוחזקות על ידה  אישור התקשרות .1

חברות ו ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה"יו, ילברשטייןבבעלותו של מר שאול ז

בענף החשמל , בין היתר, אשר פועלות, פרטיות נוספות בשליטתו של זילברשטיין

 .בהסכם למכירת מוצריםוהאלקטרוניקה 

 .בהסכם פרסום משותף קבוצת זילברשטייןעם הקבוצה התקשרות  .2

 .בירידי מכירות קבוצת זילברשטייןבעלויות של  וצההקבאישור השתתפות  .3

בהסכמים לקבלת שירותי רצפת , קבוצת זילברשטייןעם  הקבוצה אישור התקשרות .4

או עסקאות לאספקת /גם שירותים נלווים במסגרת מכרזים ו לצורךמכירה ובהתאם 

ים או משווק/או מוצרים אחרים המיובאים ו/או אלקטרוניקה ביתיים ו/מוצרי חשמל ו

או /עם גופים ציבוריים או פרטיים ו) בהתאם לעניין(ידי או -שייערכו על הקבוצהידי -על

 .לצרכנים הקבוצהלצורך שיווק ישיר של מוצרי 

 

  .2018, ביוני 30 בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום ) 2( 10לפרטים נוספים ראה ביאור              

  )הליכים משפטיים( - 1.8.3.6וסעיף  1.8.1.28סעיף 

לדוחות  9ראה ביאור , לפרטים בדבר תביעות בתקופת הדוח ועדכון תביעות משנים קודמות

   .2018, ביוני 30הכספיים ביניים מאוחדים ליום 
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  2018 באוגוסט 30 

  מ "בע' אייג דיגיטל ברימאג

   חודשים שהסתיימה שישהעל מצב עסקי התאגיד לתקופה של ח הדירקטוריון "דו:  48תקנה 

  2018 ,ביוני 30ביום 

  

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

, ביוני 30ליום ) "הקבוצה"(החברות המוחזקות והשותפות המוגבלת , י התאגידהדירקטוריון על מצב עסק

בהתאם לתקנות ניירות ערך , )"תקופת הדוח"(חודשים שהסתיימה באותו תאריך  שישהולתקופה של , 2018

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

של העניינים בהם הוא עוסק והוא נערך בהנחה שבפני , במתכונת מצומצמת, דוח הדירקטוריון כולל סקירה

: אסמכתא' מס( 2018, במרץ 27כפי שפורסם ביום , 2017, בדצמבר 31קורא מצוי גם דוח הדירקטוריון ליום ה

2018-01-030670.(  

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

  .למעט ההקלה בדבר פרסום דוח חצי שנתי ושנתי בלבד, "קטן תאגיד"יחס להחלות ב

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

  שלו

  העסקית תווסביב התאגידתיאור  .1.1

  
נרשמו לראשונה מניותיה  2005ובחודש ספטמבר , כחברה פרטית 1993החברה התאגדה בשנת 

  .והחברה הפכה להיות חברה ציבורית") הבורסה("אביב -למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

  

 :לקבוצה שני תחומי פעילות המתוארים להלן

שיווק והפצה של מכשירי  , עוסקת הקבוצה ביבוא, בתחום זה -  תחום המוצרים הביתיים .1

ותיקונים למוצרים במכירת ציוד נלווה ובמתן שירותי אחריות , חשמל ואלקטרוניקה ביתיים

 .אלה

במסגרתו עוסקת הקבוצה בייבוא ומכירה של מערכות שונות  - תחום המערכות המסחריות .2

 .המיועדות ברובן לשוק המסחרי, )אביזרי חשמל ותאורה ועוד, כגון מיזוג אויר(
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   כספי מצב .1.2

 2017, בדצמבר 31ם בהשוואה לתמצית דוח מאזן מאוחד ליו, 2018, ביוני 30מאוחד ליום  מאזןתמצית דוח 

  

  2017, בדצמבר 31  2018, ביוני 30
שינוי 
  /גידול

 )קיטון(
  הסבר

מיליוני 
  ח"ש

יחס 
  לסך

  המאזן  

מיליוני 
  ח"ש

יחס 
לסך   
  המאזן

מיליוני 
  ח"ש

נכסים 
  שוטפים

351.3  81.1%  318.9  81.2%  32.4  

 .ח"מיליון ש 1.1 -במזומנים ושווי מזומנים בסך של כ קיטון  )א(

ח בתחום "מיליון ש 19.3 - סך של כ, ח"מיליון ש 17.8 -חות בסך של כגידול בלקו  )ב(
 -סך של כמנגד קיטון ב. אשר נובע בעיקר מגידול במחזור המכירותהמוצרים הביתיים 

  .ח בתחום המערכות המסחריות"מיליון ש 1.5

בתחום , ח"מיליון ש 4.3 -בחייבים ויתרות חובה ומסים שוטפים לקבל בסך של כ גידול  )ג(
מגידול במוסדות הנובע בעיקר , ח"מיליון ש 4.1 -גידול בסך של כ צרים הביתייםהמו

, ח"מיליון ש 0.7 -בהכנסות לקבל בסך של כ גידול , ח"מיליון ש 3.6 -האוצר בסך של כ
  .ח"מיליון ש 0.2 -בסך של כ בהוצאות מראש קיטון, ומנגד

  .לאי בדרךממעיקר בהנובע , ח"מיליון ש 11.9 -במלאי בסך של כ גידול  )ד(
 1.9 -כ -גידול בסך של כ ,מוצרים הביתייםח בתחום ה"מיליון ש 10 -בסך של כ גידול

מגידול בתחום המערכות המסחריות נובע  הגידול ,מערכות המסחריותח ב"מיליון ש
מלאי מערכות הסבת , ומנגד, ח"מיליון ש 8.9 -בסך של כמערכות מיזוג אוויר במלאי 

 7 -נטו בסך של כ, סעיף מלאי לסעיף פרויקטיםמכירה בל ותשהיו מיועד סולאריות
  .ח"מיליון ש

 .ממכירת מערכת סולאריתהנובע , ח"מיליון ש 0.8 -בסך של כ, בפרויקטים נטו קיטון  )ה(

  .ח"מיליון ש 0.2 -גידול בהשקעות לזמן קצר בסך של כ  )ו(

נכסים לא 
 שוטפים

81.6  18.9%  74.1  18.8%  7.5  
למכירה מסעיף מלאי  ותשהיו מיועד אי מערכות סולאריותמלבעיקר מהסבת , הגידול נובע

גידול בהשקעות ויתרות חובה לזמן ארוך , ח"מיליון ש 7 -נטו בסך של כ, לסעיף פרויקטים
   .ח"מיליון ש 0.1 -במיסים הנדחים בסך של כומנגד קיטון , ח"מיליון ש 0.8 -בסך של כ

התחייבויות 
  שוטפות

214.9  49.6%  167  42.5%  47.9  

בסך  מגידולהנובע , ח"מיליון ש 36.6 -באשראי מתאגידים בנקאיים  בסך של כ ידולג  )א(
ח  "מיליון ש 3.7 -בסך של כ ומגידולח בתחום המוצרים הביתיים "מיליון ש 32.9 -של כ

 . בתחום המערכות המסחריות

הנובע , ח"מיליון ש 17.7 -בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים בסך של כ גידול  )ב(
בתחום  ומגידולח "מיליון ש 13.9 -בתחום המוצרים הביתיים בסך של כ מגידול

 .ח"מיליון ש 3.8 - המערכות המסחריות בסך של כ

. ח"מיליון ש 6.4 -בזכאים ויתרות זכות ומיסים שוטפים לשלם בסך של כ קיטון  )ג(
מקיטון , ח"מיליון ש 2.9 -מקדמות לספקים בסך של כ מסעיף, בעיקרו, נבע הקיטון

קיטון במוסדות האוצר בסך של , ח"מיליון ש 2.5 - לשלם ואחרים בסך של כ בהוצאות
מיליון  0.7 -עובדים ומוסדות בגין שכר בסך של כגידול ב, ח ומנגד"מיליון ש 1.7 -כ
  .ח"ש

התחייבויות 
  לא שוטפות

  .מפירעונות של תשלומי הלוואות לזמן ארוךבעיקר , הקיטון נבע   )5.7(  6%  23.8  4.2%  18.1

  )2.3(  51.5%  202.2  46.2%  199.9  הון
בסך  ששולםח ומנגד מדיבידנד "מיליון ש 9.9-מהרווח הכולל לתקופה בסך של כ הושפעהון ה

  .ח"מיליון ש 2.2 -רכישת מניות באוצר בסך של כמח וכן "מיליון ש 10 -של כ

  39.9  100%  393  100%  432.9  סך המאזן
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  תוצאות הפעילות .1.3

  

  

  

 

  

  

  

  

 2018, ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום ושלושה  שישהשל  מאוחדים לתקופותד תמצית דוחות רווח והפס
 30חודשים שהסתיימה ביום ושלושה  שישהשל  דוחות רווח והפסד מאוחדים לתקופות בהשוואה לתמצית

  :  2017ולשנת  2017, ביוני
לתקופה של  

שישה 
חודשים 

שהסתיימה 
 30ביום 

 2018, ביוני

לתקופה של 
שישה 
 חודשים

שהסתיימה 
 30ביום 

 2017, ביוני

לתקופה של 
שלושה 
חודשים 

שהסתיימה 
 30ביום 

 2018, ביוני

לתקופה של 
שלושה 
חודשים 

שהסתיימה 
 30ביום 

 2017, ביוני

לשנה 
  שהסתיימה

 31ביום 
 2017,בדצמבר

                                                            אלפי ש"ח                                            

  450,536 91,644 104,112 214,594  226,242 הכנסות ממכירות וממתן שירותים

 335,779 70,432 77,094 161,399  166,905 ההכנסותעלות 

 114,757 21,212 27,018 53,195  59,337 רווח גולמי

 )63,046( )14,340( )14,660( )30,971(  )30,205( הוצאות מכירה

 )22,850( )4,785( )5,194( )10,688(  )11,324( וצאות הנהלה וכלליותה

 3,032  296       223  579  461 נטו, הכנסות אחרות

 31,893 2,383 7,387 12,115  18,269 רווח מפעולות רגילות

 )8,655( )1,545( )3,647( )3,644(  )6,182(   נטו, הוצאות מימון

  ופלת חברה מוחזקת המטברווחי חלק החברה 
  בשיטת השווי המאזני

  
945  1,214  1,049    908  5,772 

 29,010 1,746 4,789 9,685  13,032 כנסההלפני מסים על ה רווח

 )5,756(  )627(    )836( )2,607(  )2,705( הוצאות מיסים על ההכנסה

  23,254 1,119 3,953 7,078  10,327  רווח נקי לתקופה

 )690( 59 )123( )97(  )396( כולל אחר  )הפסד(רווח 

 22,564 1,178 3,830 6,981  9,931 סך הכל רווח כולל

  
  

          

      :רווח נקי מיוחס ל

 23,399 1,198 3,953 7,223  10,327 החברה של בעלי מניות

 )145( )79( --  )145(  --  זכויות המיעוט

  
  

          

       :רווח כולל מיוחס ל

 22,709 1,257 3,830 7,126  9,931 החברה של בעלי מניות

 )145( )79( --  )145(  --  זכויות המיעוט
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  :2017 - ו 2018בשנים , ביוני 30חודשים שהסתיימו ביום  לשישהמאוחדים תמצית דוחות רווח והפסד 

  

חודשים  שישה
שהסתיימו ביום 

  2018, ביוני 30

חודשים  שישה
שהסתיימו ביום 

  2017, ביוני 30
שיעור 

/ גידול 
  )וןקיט(

  % -ב 

  הסבר
מיליוני 

  ח"ש
%  

מיליוני 
  ח"ש

%  

הכנסות 
ממכירות 

ומתן 
שירותים 

 - להלן (
מחזור "

  ")המכירות

226.2  100%  214.6  100%  5.4  

  .ח"מיליון ש 11.6 -במחזור המכירות בסך של כ גידול
ח בתחום המוצרים הביתיים וגידול "מיליון ש 10.4 -גידול של כ

  . ום המערכות המסחריותח בתח"מיליון ש 1.2 -של כ
  

 לחברות בבעלות בעל שליטהמכירות מחזור המכירות כולל 
חברה (באמצעות טרקלין ' ומכירת עודפים ומוצרי סוג ב

 סך לעומתח "ש מיליון 42.1 -כ של סךב) השליטהבבעלות בעל 
 המהווים, אשתקד המקבילה בתקופהח "ש מיליון 42.4 -כ של

  . בהתאמה, המאוחד כירותהמ ממחזור 19.8% -ו 18.6% -כ
  

לחברות בבעלות בעל בתקופת הדוח הסתכמו מכירות הקבוצה 
  .ח"ש מיליון 53 -כ של לסך שליטה

  
  

 11.5  24.8%  53.2  26.2% 59.3 רווח גולמי

  .ח"מיליון ש 6.1 -גידול ברווח הגולמי בסך של כ

ח "מיליון ש 4.9 - ל בסך של כודיתחום המוצרים הביתיים גב
ביחס  ,4.7% -וח הגולמי בתחום גדל בשיעור של כהרו כששיעור

בתחום המערכות המסחריות  .לתקופה המקבילה אשתקד
הרווח הגולמי  ששיעורח כ"מיליון ש 1.2 - גידול בסך של כ

ביחס לתקופה המקבילה  15.5% -בתחום גדל בשיעור של כ
  .אשתקד

 וכן מגידול במחזור המכירות נובע, הגידול ברווח הגולמי
ומנגד הוצאות ת מוגברות מהובלה לבתי הלקוחות סוכנמה

  .חיסוי מטבעיות שנרשמו בהוצאות מימון
  

הוצאות 
  מכירה

30.2  13.4%  31  14.4%  )2.6(  

בעיקר , ח"מיליון ש 0.8 -קיטון  בהוצאות המכירה בסך של כ
  .בתחום המוצרים הביתיים

מ "קד, מקיטון בהוצאות פרסום, בין היתר, הקיטון נבע
קיטון בהוצאות , ח"מיליון ש 1.8 - רה בסך של כועמלות מכי

מגידול , ומנגד, ח"מיליון ש 0.5 - שכר עבודה בסך של כ
ח בעיקר "מיליון ש 1.7 - בהוצאות הובלה ללקוחות בסך של כ

  .בשל כמות הובלות מוגברת לבתי לקוחות
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  :2017 - ו 2018בשנים , יוניב 30חודשים שהסתיימו ביום  לשישהמאוחדים תמצית דוחות רווח והפסד 

  

חודשים  שישה
שהסתיימו ביום 

  2018, ביוני 30

חודשים  שישה
שהסתיימו ביום 

  2017, ביוני 30

שיעור 
/ גידול 

  )קיטון(
  % -ב 

  

  הסבר
  

מיליוני 
  ח"ש

%  
מיליוני 

  ח"ש
%  

הוצאות 
  הנהלה

11.3  5%  10.7  5%  5.6  

. ח"יון שמיל 0.6 - בהוצאות הנהלה וכלליות בסך של כגידול 
בסך של  סעיף הפרשה לחובות מסופקיםמהקטנת נובע הגידול 

גידול בשכר , בתקופה המקבילה אשתקד ח"מיליון ש 0.4 -כ
ח הנובע מהגדלת שטחי "מיליון ש 0.4 -דירה ואחזקה בסך של כ

ומנגד מקיטון בהוצאות תרומות בסך של  ,תשכירות בחברת ב
  .ח"מיליון ש 0.3 -כ

הכנסות 
, אחרות

  ונט
0.5  0.2%  0.6  0.3%  )16.7(  

  

הוצאות 
, מימון
  נטו

6.2  2.7%  3.6  1.7%  72.2  

בתקופת נרשמו הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקר מכך ש
והפרשי שער בסך  הדיווח הוצאות מעסקאות חיסוי מטבעיות

 נרשמו בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד ח"מיליון ש 1.3 - של כ
 1.6 -והפרשי שער בסך של כ הכנסות מעסקאות חיסוי מטבעיות

חל שיפור בתנאי המימון מול תאגידים , מנגדו ,ח"מיליון ש
  .בנקאיים המתבטא בירידה בשיעורי הריבית

  41.4  3.3%  7  4.4%  9.9  רווח כולל

  .ח"מיליון ש 2.9 -גידול ברווח הכולל בסך של כ

בתקופה המקבילה אשתקד הרווח הכולל כלל את תוצאות 
ח אשר "מיליון ש 1.4 -טלי בסך של כשותפות המטבח הדיגי

ולפיכך תוצאותיה אינן נכללות בתקופת  2017נמכרה בסוף שנת 
  .הדוח הנוכחית

 -הכולל הושפע מהרווח לפני מסים על הכנסה בסך של כ הרווח
 2.7 - ח בניכוי הוצאות מסים על ההכנסה בסך של כ"מיליון ש 13

 להטבה תוכניות בגין מחדש ממדידה הפסדמ, ח"מיליון ש
 הנובעות ומהתאמותח "ש ןיומיל 0.1 -כ של בסך מוגדרת
 מיליון 0.3 -כ של בסך חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום

  .ח"ש
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   מימון ומקורותנזילות  .1.4

 

 

 מימון מקורות .1.5

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

לפרטים . וניכיון כרטיסי אשראי המוסבים מלקוחות, אשראי לזמן ארוך בריבית קבועה, משתנה

אשראי בר דיווח , נוספים בדבר התקשרויות חברות הקבוצה המאוחדות בהסכמי הלוואות

וחדים מאביניים בדוחות הכספיים  6 ראו ביאור, 2018, ביוני 30ומסגרות אשראי מהותיות ליום 

  .2018, ביוני 30ליום 

 2018, ביוני 30 ליום נכון, תהמאוחדו החברות של נפרעו וטרם שנוכו האשראי שוברי צבר יתרת

 .ח"מיליון ש 153 -כ של לסך מסתכמת

  לאחר תקופת הדיווח מהותיים אירועים מהותיים בתקופת הדוח ואירועים  .1.6

  .2018 ,ביוני 30וחדים ליום בדוחות הכספיים ביניים מא 10 -ו , 9, 5ראה ביאורים 

 תוכנית רכישה עצמית .1.7

עד  החברה תכנית רכישה עצמית של מניות החברה אישר דירקטוריון 2017, בנובמבר 29ביום 

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

 1תלויבאמצעות חבר בורסה בלתי ע תבוצ נקבע כי היא, במסגרת תכנית הרכישה. ")הרכישה

הגנת נמל מבטחים "בהתאם למגבלות , לרכוש מניות בבורסה ומחוץ לבורסה רהותאפשר לחב

                                                 
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 

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

 :2017 -ו 2018בשנים , ביוני 30ביום חודשים שהסתיימו  לשישהתמצית דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

  

 שישה
חודשים 
ו שהסתיימ

 30ביום 
  2018, ביוני

 שישה
חודשים 

שהסתיימו 
 30ביום 

  הסבר  2017, ביוני

  ח"מיליוני ש

פעילות 
  שוטפת

)21(  1.8  

לעליה בלקוחות בסך של , בעיקר, שימשו, פעילות שוטפת בתקופת הדוחל ששימשו המזומנים מיתזרי
- עליה במלאי בסך של כ, ח"ש מיליון 4.3 - עליה בחייבים ויתרות חובה בסך של כ, ח"מיליון ש 17.8 -כ

ירידה בזכאים , ח"מיליון ש 0.8 -עליה בהשקעות ויתרות חובה לזמן ארוך בסך של כ, ח"מיליון ש 18.9
ח וחלק "מיליון ש 0.5 -ירידה בהכנסות מראש בסך של כ, ח"מיליון ש 6.6 -ויתרות זכות בסך של כ

עליה , מנגד, ח"מיליון ש 0.9 - סך של כנטו ב, החברה ברווחי חברות מטופלות בשיטת השווי המאזני
 0.9 -פחת והפחתות בסך של כ, ח"מיליון ש 17.8 - בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים בסך של כ

  .ח"מיליון ש 10.3 -ח ורווח נקי בסך של כ"מיליון ש

פעילות 
 השקעה

0.5 )0.2( 

ממכירת מערכת סולארית נבעו מתמורה , שנבעו מפעילות השקעה בתקופת הדוח המזומנים מיתזרי
, ומנגד, ח"מיליון ש 0.6 -דיבידנד שהתקבל מחברה מוחזקת בסך של כ, ח"מיליון ש 0.8 -בסך של כ

  . ח"מיליון ש 0.9 -מרכישת רכוש קבוע והשקעה לזמן קצר בסך של כ

פעילות 
  מימון

19.4  )4(  
ח "מיליון ש 38 -ך של כנבעו מקבלת אשראי לזמן קצר בס ,מימון פעילותשנבעו מהמזומנים  מיתזרי

דיבידנד ששולם , ח מתאגידים בנקאיים"מיליון ש 6.4 -מפירעון הלוואות לזמן ארוך בסך של כ, ומנגד
  .ח"מיליון ש 2.2 - ורכישת מניות באוצר בסך של כ ח "מיליון ש 10 - בסך של כ
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לרבות נימוקי הדירקטוריון , לפרטים נוספים2. "תאגידברכישה עצמית של ניירות ערך על ידי 

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

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

 .ח"ש מיליון 5 -כמניות תמורת  282,867רכשה החברה  ,כאמור לעיל ,תוכנית הרכישה במסגרת

מניות  הינן, מההון המונפק והנפרע של החברה 2.72%המהוות  ,)מניות 282,867(ל "המניות הנ

 כמו, נות לבעליהן זכות השתתפות באסיפות כלליות של החברה והצבעה בהןאשר אינן מק, רדומות

  .זכות לדיבידנד ולחלוקת עודפי רכוש החברה במסגרת פירוק גם

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של הקבוצה .2

  נתונים כספיים המיוחסים לחברה כחברה אם .2.1

, ון דוח כספי נפרד של החברהמצורף כנספח לדוח הדירקטורי, לתקנות 'ד38בהתאם לתקנה 

 .בצירוף חוות דעת רואה החשבון המבקר

 שימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים .2.2

בדוחות הכספיים השנתיים ) 2(' ב 2ראו ביאור , למידע בדבר אומדנים חשבונאים קריטיים

  .2017, בדצמבר 31המאוחדים ליום 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2018 ,באוגוסט 30, אזור

                                                 
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 

  ל"מנכ, פיני כהן    ריוןר הדירקטו"יו, שאול זילברשטיין
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
  
  

  ביניים מאוחדים דוחות כספיים
  )בלתי מבוקרים(

  
  2018, ביוני 30 ליום

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2018, ביוני 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  )בלתי מבוקרים(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תוכן העניינים
------------ -  

  
  
  

  עמוד  
    

  2  סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניותדוח 
    

    :דוחות כספיים ביניים מאוחדים בלתי מבוקרים
    

  3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
   

  5-6  או הפסד ורווח כולל אחר דוחות מאוחדים על רווח
   

  7-11 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
   

  12-14 ים על תזרימי המזומנים דוחות מאוחד
   

  15-34 מאוחדיםביניים ביאורים לדוחות הכספיים 
    
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  
  

  

  'ושותבלצר סוראיה קנובל 

  רואי חשבון

 

 

 

KNOBEL BELTZER SORAYA & CO. 

Certified Public Accountants (Isr.)  
 MENASHE KNOBEL C.P.A (Isr.), LLM   מוסמך במשפטים LLM, ח מנשה קנובל"רו

 EYAL BELTZER C.P.A (Isr.)   ח איל בלצר"רו

 AMIR SORAYA C.P.A. (Isr.)   ח אמיר סוראיה"רו

 ALON FRIEDLANDER C.P.A (Isr.), MBA   במינהל עסקים MBA, ח אלון פרידלנדר"רו

  
  

  לבעלי המניות  יםהחשבון המבקר ירואסקירה של דוח 
  של

  מ"בע' גברימאג דיגיטל איי

  
  מבוא

  
הכולל את , ")הקבוצה" - להלן(מ והחברות הבנות שלה "בע' של ברימאג דיגיטל אייג המצורף הכספי המידע את סקרנו
התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד ורווח  הדוחות ואת 2018, ביוני 30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  הדוח

הדירקטוריון . תאריך באותו שהסתיימו שלושה חודשיםשישה ושל  נים לתקופותמזומהשינויים בהון ותזרימי ה, כולל אחר
 -  IAS 34בינלאומי  בהתאם לתקן חשבונאות אלהביניים  תקופותל כספי של מידע וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה

של תקנות ניירות ערך ' ק דלפי פר אלהביניים  תקופותוכן הם אחראים לעריכת מידע כספי ל, "דיווח כספי לתקופות ביניים"
על  בהתבסס אלהביניים  תקופותל כספי מידע מסקנה על היא להביע אחריותנו. 1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידים(

 .סקירתנו
  

אשר ההשקעה בהן , חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני של הביניים תקופותהתמציתי ל הכספי המידע את סקרנו לא
נטו , ל"החברות הנ )הפסדיב(רווחי בואשר חלקה של הקבוצה , 2018, ביוני 30ח ליום "אלפי ש 47,867 - ל כהסתכמה לסך ש

. בהתאמה, באותו תאריך שהסתיימו חודשים שלושהשישה ו של לתקופות ח"ש אלפי )78( - וכ 997 - הסתכם לסך של כ
 שלהם הסקירה שדוחות, חשבון אחרים ואיר ידי על נסקר חברות הביניים של אותן תקופותהמידע הכספי התמציתי ל

החשבון  רואי הסקירה של דוחות על מבוססת, חברות אותן בגין למידע הכספי ככל שהיא מתייחסת, ומסקנתנו, הומצאו לנו
  .האחרים

  
  היקף הסקירה

  
ביניים  כספי לתקופות מידע של סקירה" - חשבון בישראל  רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

בעיקר עם , מבירורים לתקופות ביניים מורכבת כספי מידע של סקירה". היישות של המבקר רואה החשבון ידי על הנערכת
הינה מצומצמת  סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה ומיישום נהלי ,לעניינים הכספיים והחשבונאיים האחראים אנשים

להשיג  לנו אינה מאפשרת ולפיכך בישראל מקובלים קני ביקורתלת הנערכת בהתאם ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה
דעת  חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות יכולים שהיו המשמעותיים לכל העניינים ביטחון שניודע

  .ביקורת של
  

  מסקנה
  

לסבור שהמידע  הגורם לנו דבר ליבנו בא לתשומת לא, סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים על בהתבסס
  .IAS 34חשבונאות בינלאומי  לתקן בהתאם, המהותיות הבחינות מכל, ערוך ל אינו"הנ הכספי

  
לתשומת ליבנו  לא בא, אחרים חשבון רואי של דוחות הסקירה סקירתנו ועל על בהתבסס, הקודמת בפיסקה לאמור בנוסף

של ' פרק ד לפי הגילוי אחר הוראות, המהותיות הבחינות מכל, לאממ אינו ל"הנ הכספי שהמידע לנו לסבור הגורם דבר
  .1970 - ל "התש, )תקופתיים ומיידיים דוחות(ערך  ניירות תקנות

  
  
  
  

  'ושותסוראיה קנובל בלצר 
  רואי חשבון

  
  .2018, באוגוסט 30, 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

 mgi@mgi-israel.co.il Email - mgi@mgi-israel.co.il - דואר אלקטרוני

  כתובת האתר של המשרד

  

www.mgi-israel.co.il 
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 ---------------------------  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .מאוחדיםביניים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 

 ,בדצמבר 31ליום          ,ביוני 30ליום                

     8  1  0  2 7  1  0  2  7  1  0  2  

  )מבוקר(            )בלתי מבוקר(                

                            ח "אלפי ש                              

  
  

 נכסים שוטפים

     

 2,183  1,891  1,102   מזומנים ושווי מזומנים

  815  --   --     נטו, פרויקטים
 1,989  1,697  2,201    השקעות לזמן קצר

 167,812  165,162  185,616   לקוחות

 215  98  771   מיסים שוטפים לקבל

 17,554  18,422  21,331   חייבים ויתרות חובה

  128,369 187,150 268,140   מלאי

   351,289 337,457 318,937 

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

  
  

 נכסים לא שוטפים

      

 3,010  4,276  3,845   ויתרות חובה לזמן ארוך השקעות

 48,468  51,161  48,567    השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת

 137  137  137    פיקדון משועבד

 2,261  2,696  2,232    נטו, עודף נכסים בשל הטבות לעובדים

 4,000  3,948  3,958   נטו, רכוש קבוע

 --   848  6,791    נטו, פרויקטים

 11,228  11,280  11,176    נטו, נכסים בלתי מוחשיים

     4,956     816,4     877,4   מיסים נדחים

   81,583 79,162 74,060 

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

   432,872 416,619 392,997 

    
 

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

  
  

  

  
  .2018, באוגוסט 30: תאריך אישור הדוחות הכספיים 

  
  
  
  
  
  

_______________                       _______________                  _______________  
  רמי דרמן   שאול זילברשטיין                                                       פיני כהן          
  מנהל כספים                        ר הדירקטוריון"יו                                   ל"מנכ           

  
  
  
  

  
  .מאוחדיםביניים ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ה

         

 ,בדצמבר 31ליום          ,ביוני 30ליום              

   8  1  0  2 7  1  0  2 7  1  0  2  

  )מבוקר(            )בלתי מבוקר(              

                                        ח"אלפי ש                                  

      התחייבויות שוטפות
 78,075  87,196  114,700  אשראי מתאגידים בנקאיים 

 59,467  75,761  77,162  התחייבויות לספקים ונותני שירותים

  479  471  --    מיסים שוטפים לשלם
    28,983   036,25   058,23  זכאים ויתרות זכות

  214,920 188,464 167,004 

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

        
        

      התחייבויות לא שוטפות
 12,619  18,198  7,653   הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

  294  --   305   אחריםהלוואות לזמן ארוך מ
 10,865    669,10    054,10   הכנסות מראש

  18,012 28,867 23,778 

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

     הון 
     מיוחס לבעלי המניות של החברה

 104 104 104  הון המניות

 56,646 56,646 56,646  פרמיה על המניות

 975 975 975  עם בעל שליטה קרן בגין עסקה

 )2,786( --  )4,992(  מניות אוצר

  4,473  4,834  4,176   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
  )11,384(  )4,600(  )11,384(   זכויות שאינן מקנות שליטה קרן בגין עסקאות עם בעלי

   154,187   243,148   415,154  יתרת רווח

  199,940 206,202 202,215 

           --    )914,6(           --  שאינן מקנות שליטהות זכוי
 202,215 199,288 199,940  כ הון "סה

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

  432,872 416,619 392,997 

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

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

  לשנה  לתקופה של  לתקופה של  
  שהסתיימה  שלושה חודשים  חודשים שישה  
  31ביום   שהסתיימה ביום  יימה ביוםשהסת  
  ,בדצמבר  ,ביוני 30  ,ביוני 30  
  8  1  0  2  7  1  0  2  8  1  0  2    7  1  0  2    7  1  0  2   
  )מבוקר(       )בלתי מבוקר(              )בלתי מבוקר(         
  ח"שאלפי   
            

 450,536  91,644  104,112  214,594  226,242  הכנסות ממכירות ומתן שירותים
 335,779    432,70    094,77    399,161    905,166  עלות ההכנסות 

           
 114,757  21,212  27,018  53,195  59,337  רווח גולמי 

           
 )63,046(  )14,340(  )14,660(  )30,971(  )30,205(  הוצאות מכירה 

 )22,850(  )4,785(  )5,194(  )10,688(  )11,324(  הוצאות הנהלה וכלליות 
 )6(  --   --   --   --   הוצאות אחרות
      3,038        296        223        579        461  הכנסות אחרות

           
 31,893  2,383  7,387  12,115  18,269  רווח מפעולות רגילות

           
 3,492  798  303  2,078  621  הכנסות מימון
 )12,147(  )2,343(  )3,950(  )5,722(  )6,803(  הוצאות מימון

חברות המטופלות לפי שיטת השווי חלק החברה ברווחי 
  נטו, המאזני

  
945      

  
1,214      

  
1,049      

  
908        

  
5,772      

           
 29,010  1,746  4,789  9,685  13,032  לפני מיסים על ההכנסה  רווח

           
     5,756         627           836     607,2        705,2  מיסים על ההכנסה

           
 23,254  1,119  3,953  7,078  10,327  נקי לתקופה רווח

  
  ):לאחר השפעת המס(כולל אחר ) הפסד(רווח 

         

  
  :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 )197(   18   )49(   35   )99(  ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת ) הפסד(רווח 
  

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

          41     )74(     )132(     )297(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

  
  
  
)493(      

  
  כוללסך הכל רווח 

  
9,931  

  
6,981  

  
3,830  

  
1,178  

  
22,564 

  ====  ====  ====  ====  ===== 
           
           :וח נקי מיוחס לרו

 23,399  1,198  3,953  7,223  10,327  בעלי המניות של החברה
       )145(      )79(        --      )145(        --  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  10,327  7,078  3,953  1,119  23,254 
  ====  ====  ====  ====  ===== 

  :סך הכל רווח כולל מיוחס ל
  ות של החברהבעלי המני

  
9,931  

  
7,126  

  
3,830  

  
1,257  

  
22,709 

       )145(      )79(        --      )145(        --  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  9,931  6,981  3,830  1,178  22,564  
  ====  ====  ====  ====  ===== 
           

  

  

  

 .יניים מאוחדיםב הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  )המשך( אחר רווח כוללרווח או הפסד ודוחות מאוחדים על 

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

 
  לשנה  לתקופה של  לתקופה של  
  שהסתיימה  שלושה חודשים  חודשים שישה  
  31ביום   שהסתיימה ביום  שהסתיימה ביום  
  ,בדצמבר ,ביוני 30    ,ביוני 30              
  8  1  0  2  7  1  0  2  8  1  0  2   7  1  0  2   7  1  0  2   
    )בלתי מבוקר(         

   
  )מבוקר(   )בלתי מבוקר(       

            
  
  

של מניה רגילה . נ.ח ע"ש 0.01 -בסיסי ומדולל לרווח 
      :המיוחס לבעלי המניות של החברה

     

            
     2.25     12.0     38.0     69.0       0.1  )ח"בש(כות נקי למניה מפעילויות נמשרווח 

            
  2.25  0.12  0.38  0.69  1.0  )ח"בש(נקי למניה רווח 

  ====  ====  ====  ====  ====  
  10,389  10,394  10,334  10,394  10,334  )באלפים(ל "כמות המניות ששימשה בחישוב הנ

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

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

.מאוחדיםביניים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

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

  
  

          
      עלי המניות של החברהמיוחס לב              

      
  
  
  
  

  פרמיה

  
  
  
  

קרן בגין 
  עסקה

התאמות   
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים 
  של

  
קרן בגין 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
  שאינן

        

      כ"סה  יתרת  מקנות  פעילויות  מניות  עם בעל  על  הון  
      הון  רווח  שליטה  חוץ  אוצר שליטה  המניות  המניות  
      ח"אלפי ש  

 חודשים שישהלתקופה של 
  2018, ביוני 30שהסתיימה ביום 

                    

                                     )             בלתי מבוקר(

      202,215  154,187  )11,384(  4,473  )2,786(  975  56,646  104   2018, בינואר 1יתרה ליום 
                      

      10,327  10,327  --   --   --   --   --   --   תקופהרווח נקי ל
                      

  ):לאחר השפעת המס(הפסד כולל אחר 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

  --   --   --   --   כספיים של פעילות חוץ

  
  
  
)297(  

  
  
  
 --   --  )297(      

הפסד ממדידה מחדש בגין תוכניות 
  להטבה מוגדרת

  
--      

  
--          

  
--      

  
--         

  
--         

  
--          

  
)99      (   

  
)99     (     

    

         9,931     10,228          --   )297(         --       --          --      --  כולל) הפסד(סך הכל רווח 
                      

         )2,206(           --            --          --    )2,206(       --          --      --  רכישת מניות אוצר
                      

      )10,000(   )10,000(            --          --          --       --          --      --  שולםודיבידנד שהוכרז 
                      

      199,940  154,415  )11,384(  4,176  )4,992(  975  56,646  104  2018, ביוני 30יתרה ליום 
  ===  ====  ===  ====  ====  =====  =====  =====      

  

  .מאוחדיםביניים  נפרד מהדוחות הכספייםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי 
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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  

                      לתקופה של שישה חודשים
                      2017, ביוני 30שהסתיימה ביום 

                                               )בלתי מבוקר(
  187,926  )6,769(  194,695  140,985  )4,600(  4,966  )1,672(  975  53,937  104   2017, בינואר 1יתרה ליום 

                      
  7,078  )145(  7,223  7,223  --   --   --   --   --   --   רווח נקי לתקופה

                      
לאחר (כולל אחר ) הפסד(רווח 

  ):השפעת המס
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

  --   --   --   --   כספיים של פעילות חוץ

  
  
  
)132(  

  
  
  
 --   --  )132(   --  )132(  

רווח ממדידה מחדש בגין תוכניות 
  להטבה מוגדרת

  
--      

  
--          

  
--      

  
--         

  
--         

  
--          

  
35         

  
35          

  
--          

  
35          

      6,981     )145(     7,126     7,258          --      )132(         --       --          --      --  כולל) הפסד(סך הכל רווח 
                      

      4,381          --     4,381           --          --          --    1,672       --     2,709      --  מכירת מניות אוצר
                      

  199,288  )6,914(  206,202  148,243  )4,600(  4,834  --   975  56,646  104  2017, ביוני 30יתרה ליום  
  ===  ====  ===  ====  ====  ====  =====  =====  =====  =====  
                      
                      

  
  
  

  .מאוחדיםביניים  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  )המשך( מאוחדים על השינויים בהוןדוחות 

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

      מיוחס לבעלי המניות של החברה              
      

  
  
  
  

  פרמיה

  
  
  
  

קרן בגין 
  עסקה

התאמות   
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים 
  של

  
קרן בגין 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
  שאינן

        

      כ"סה  יתרת  מקנות  פעילויות  מניות  עם בעל  על  הון  
      הון  רווח  שליטה  חוץ  אוצר שליטה  המניות  המניות  
      ח"אלפי ש  

 חודשים שלושהלתקופה של 
  2018, ביוני 30שהסתיימה ביום 

                    

                                     )             בלתי מבוקר(

      196,110  150,511  )11,384(  4,250  )4,992(  975  56,646  104   2018, באפריל 1יתרה ליום 
                      

      3,953  3,953  --   --   --   --   --   --   תקופהרווח נקי ל
                      

  ):לאחר השפעת המס(הפסד כולל אחר 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

  --   --   --   --   כספיים של פעילות חוץ

  
  
  
)74(  

  
  
  
 --   --  )74(      

הפסד ממדידה מחדש בגין תוכניות 
  להטבה מוגדרת

  
--      

  
--          

  
--      

  
--         

  
--         

  
--          

  
)49      (   

  
)49       (   

    

         830,3     904,3          --      )74(         --       --          --      --  כולל) הפסד(סך הכל רווח 
                      

      199,940  154,415  )11,384(  4,176  )4,992(  975  56,646  104  2018, ביוני 30יתרה ליום 
  ===  ====  ===  ====  ====  =====  =====  =====      
  
  
  
  
  
  
  

  .מאוחדיםביניים  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  )המשך( מאוחדים על השינויים בהוןדוחות 

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

      מיוחס לבעלי המניות של החברה  
      

  
  
  
  

  פרמיה

  
  
  
  

  ןקרן בגי
  עסקה

    
התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

  כספיים של

  
  

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 

  שאינן

      
  
  
  

זכויות 
  שאינן

  
  

  כ"סה  מקנות    יתרת  מקנות  פעילויות    עם בעל  על  הון  
  הון  שליטה  כ"סה  רווח  שליטה  חוץ   שליטה  המניות  המניות  
  ח"אלפי ש  

                      לתקופה של שלושה חודשים
                      2017, ביוני 30הסתיימה ביום ש
                                               )בלתי מבוקר(

  198,110  )6,835(  204,945  147,027  )4,600(  4,793    975  56,646  104   2017, באפריל 1יתרה ליום 
                      

  1,119  )79(  1,198  1,198  --   --     --   --   --   רווח נקי לתקופה
                      

  ):לאחר השפעת המס(רווח כולל אחר 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

    --   --   --   כספיים של פעילות חוץ

  
  

41  

  
  
 --   --  41   --  41  

רווח ממדידה מחדש בגין תוכניות 
  להטבה מוגדרת

  
--      

  
--          

  
--      

    
--         

  
--          

  
18           

  
18          

  
--           

  
18           

      1,178        )79(     1,257     1,216          --        41         --          --      --  סך הכל רווח כולל
                      

  199,288  )6,914(  206,202  148,243  )4,600(  4,834    975  56,646  104  2017, ביוני 30יתרה ליום  
  ===  ====  ===    ====  ====  =====  =====  =====  =====  
                      
                      

  
  
  
  
  

  
  .מאוחדיםביניים  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  )המשך( דוחות מאוחדים על השינויים בהון

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

      מיוחס לבעלי המניות של החברה              
      

  
  
  
  

  פרמיה

  
  
  
  

בגין  קרן
  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 
                       )מבוקר( 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  --   --   --   --   --   --   רווח נקי לשנה
                      

  ):לאחר השפעת המס(הפסד כולל אחר 
תאמות הנובעות מתרגום דוחות ה

  --   --   --   --   כספיים של פעילות חוץ

  
  
  
)493(  

  
  
  
 --   --  )493(   --  )493(  

הפסד ממדידה מחדש בגין תוכניות 
  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(       --  --       --  רכישת מניות אוצר

                      
      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 

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

  .מאוחדיםביניים  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

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

  
  לשנה  לתקופה של          לתקופה של          
  סתיימהשה  שלושה חודשים       חודשים שישה       
  31ביום   שהסתיימה ביום       שהסתיימה ביום       
  ,בדצמבר   ,ביוני 30            ,ביוני 30           
  8  1  0  2  7  1  0  2  8  1  0  2   7  1  0  2   7  1  0  2   
  )מבוקר(       )בלתי מבוקר(             )בלתי מבוקר(         
  ח"אלפי ש  
            

            שוטפתפעילות לם תזרימי מזומני
  23,254  1,119  3,953  7,078  10,327  לפי דוח רווח והפסדנקי לתקופה רווח 

פעילות ל המזומניםתזרימי התאמות הדרושות כדי להציג את 
  )157,2(  )388,25(  )302,5(  )371,31(  )'אנספח (שוטפת 

  
)1,771(  

 21,483  )1,038(  )21,435(  1,776  )21,044(  שוטפת) ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות , נטו, מזומנים
   --------   --------   --------   --------   ------- 
           

           פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
 )1,855(  )495(  )159(  )910(  )618( רכישת רכוש קבוע 
  )467(  )44(  )256(  )86(  )300(  השקעות לזמן קצר

  1,657  597  300  747  600  משותפות מוגבלת ומשיכות דיבידנד שהתקבל מחברה מוחזקת
  8,000  --   --   --   --   תמורה ממימוש השקעה בשותפות מוגבלת

  --   --   --   --   830  נטו, תמורה ממימוש פרויקטים
       88          23          --          23          --  תמורה ממימוש רכוש קבוע 

  7,423  81  )115(  )226(  512  השקעה )שימשו לפעילותש(נבעו מפעילות ש, נטו, מזומנים
   --------   --------   --------   --------   --------  
            

            פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
 )10,000(  --   )10,000(  --   )10,000(  דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

  130  --   --   --   --   רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה
  20,000  20,000  --   20,000  --   קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  )11,691(  )2,510(  )2,786(  )4,468(  )6,407(  פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

  292  --   --   --   --   קבלת הלוואות לזמן ארוך מאחרים
 )31,417(  )17,231(  29,160  )23,940(  38,064  נטו ,אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים )פירעון(קבלת 

  )2,786(  --   --   --   )2,206(  רכישת מניות אוצר
      4,381           --          --    4,381          --  ממכירת מניות אוצר נטו, תמורה

 )31,091(  259  16,374  )4,027(  19,451  מימון  )ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות  ,נטו, מזומנים
   --------   --------   --------   --------   --------- 
           

  )2,185(  )698(  )5,176(  )2,477(  )1,081(  במזומנים ושווי מזומנים ירידה
           

   4,368    589,2    278,6    4,368    2,183  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
           

 2,183  1,891  1,102  1,891  1,102  תקופההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
  ====  ====  ====  ====  ==== 
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  )המשך(דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

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

  פעילות שוטפתמתאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים ה -' נספח א
  
  

  לשנה   לתקופה של  לתקופה של  
  שהסתיימה  שלושה חודשים  חודשים שישה  
  31ביום   שהסתיימה ביום  שהסתיימה ביום  
  ,בדצמבר  ,ביוני 30  ,ביוני 30  
  8  1  0  2  7  1  0  2  8  1  0  2   7  1  0  2   7  1  0  2   
  )מבוקר(       )בלתי מבוקר(              )בלתי מבוקר(         
  ח"אלפי ש  

             
            התאמות לסעיפי רווח והפסד

            
 1,271  315  444  614  881  פחת והפחתות 

 6  )16(  --   )16(  --   נטו, ממימוש רכוש קבועהון ) רווח( הפסד
  )1,920(  --   --   --   --   רווח הון ממימוש זכויות בשותפות מוגבלת

  --   --   --   --   )20(  נטו, רווח הון ממימוש פרויקטים
 )113(  )107(  )74(  )216(  )121(  נטו, בעודף נכסים בשל הטבות לעובדים עליה

חברות המטופלות בשיטת השווי  חלק החברה ברווחי
  )908(  )1,049(  )1,214(  )945(  נטו, המאזני

  
)5,772( 

 101  144  113  241  79  נטו, מיסים נדחים
            4           2           4           2         13  לזמן ארוך  שערוך התחייבויות

  )113(  )589(  )562(  )570(  )6,423( 
   --------   --------   --------   --------   --------- 
           

           שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
           

 )2,613(  18,439  3,785  37  )17,804(  בלקוחות )עליה(ירידה 
  )3,600(  )5,373(  )4,695(  )4,351(  )4,333(  בחייבים ויתרות חובה  עליה

  6,324  )22,774(  )17,944(  )15,494(  )18,924(  במלאי  )עליה(ירידה 
 5,259  2,579  )788(  3,993  )835(  בהשקעות ויתרות חובה לזמן ארוך) עליה(ירידה 
 )3,964(  12,031  1,171  12,096  17,765  ותני שירותיםבהתחייבויות לספקים ונ) ירידה(עליה 
 3,072  )6,534(  )5,639(  )985(  )6,593(  בזכאים ויתרות זכות ) ירידה( עליה
       174          45         )716(       )9(       )534(  בהכנסות מראש ) ירידה(עליה 

  )31,258(  )4,713(  )24,826(  )1,587(  4,652 
   ---------   -- -------   ---------   ---------   ---------  
  )31,371(  )5,302(  )25,388(  )2,157(  )1,771( 
  =====  =====  =====  =====  ===== 
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  )המשך(דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

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

 
  פעילויות מהותיות שלא במזומן - ' נספח ב

  לשנה  לתקופה של  לתקופה של  
  שהסתיימה  שלושה חודשים  חודשים שישה  
  31ביום   שהסתיימה ביום  שהסתיימה ביום  
  ,בדצמבר  ,ביוני 30  ,ביוני 30  
  8  1  0  2  7  1  0  2  8  1  0  2   7  1  0  2   7  1  0  2   
  )מבוקר(       )בלתי מבוקר(              )בלתי מבוקר(         
  ח"אלפי ש  
            
            

  212  409  148  409  148  רכישת רכוש קבוע באשראי
  ===  ===  ===  ===  ===  
            
  

  מידע נוסף על תזרימי מזומנים - ' גנספח 
  לשנה  לתקופה של  לתקופה של  
  סתיימהשה  שלושה חודשים  שישה חודשים  
  31ביום   שהסתיימה ביום  שהסתיימה ביום  
  ,בדצמבר ,ביוני 30 ,ביוני 30  
  8  1  0  2 7  1  0  2 8  1  0  2  7  1  0  2  7  1  0  2  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(       )בלתי מבוקר(         
  ח"אלפי ש  
            

            :עבור התקופהך שמזומנים ששולמו במ
            

  )4,789(  )1,123(  )1,132(  )2,365(  )2,092(   ריבית
  ====  ====  ====  ====  =====  
  )6,517(  )914(  )1,889(  )3,223(  )4,068(  על הכנסהסים ימ
  ====  ====  ====  ====  =====  
            

            :עבור התקופהך שבמ התקבלומזומנים ש
            

  20  2  1  9  2  ריבית
  ====  ====  ====  ====  ====  
  27  --   --   27  --   ל הכנסהעסים ימ
  ====  ====  ====  ====  ====  
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   ביניים מאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 

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

  
  כללי - 1ביאור 

  
  

 2005בחודש ספטמבר . 1993התאגדה בישראל כחברה פרטית בשנת ") החברה" - להלן (מ "בע' אג דיגיטל אייגברימ  .א
  .אביב-בבורסה לניירות ערך בתל הונפקו מניותיה של החברה

עוסקת בשני תחומי פעילות , 2017, בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  'ד 1כהגדרתה בסעיף , הקבוצה
  :עיקריים

שיווק והפצה של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה , במסגרתו עוסקת הקבוצה ביבוא - המוצרים הביתיים תחום
הקבוצה פועלת כיבואנית והיא מוכרת . במכירת ציוד נלווה ובמתן שירותי אחריות ותיקונים למוצרים אלה, ביתיים

  .נה לקוח עיקרי של הקבוצהשהי, בהן טרקלין, את המוצרים המיובאים על ידה בעיקר לרשתות וחנויות חשמל

אביזרי , כגון מיזוג אויר(במסגרתו עוסקת הקבוצה בייבוא ומכירה של מערכות שונות  - תחום המערכות המסחריות
  .המיועדות ברובן לשוק המסחרי, )חשמל ותאורה ועוד

  

 חודשים שהסתיימושישה ושלושה של  ולתקופות 2018, ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .ב
יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים "). דוחות כספיים ביניים מאוחדים" - להלן (באותו תאריך 

הדוחות " -להלן (אשר נלוו אליהם , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים 2017, בדצמבר 31של החברה ליום 
 ").הכספיים השנתיים

  
  

  יניות החשבונאית עיקרי המד - 2ביאור 
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  .א
  

בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות של הקבוצה ערוכים  ביניים מאוחדים הדוחות הכספיים

וכן , "דיווח כספי לתקופות ביניים" -  IAS 34כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי , כספיים לתקופות ביניים
  .1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידים(של תקנות ניירות ערך ' בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד

  
עקביים  ,אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים, עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב

  .להלן עיפיםלמעט האמור בס, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים, לאלה
  

  

  הכנסות מחוזים עם לקוחות   .ב
 

הכנסות מחוזים עם  -  15יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדברלהלן  1'ד 2בביאור  כמפורט
וללא הצגה מחדש של מספרי  הקלות עם למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה, )"התקן"להלן (לקוחות 
 . השוואה

 )1('כז 2ראה ביאור  - בגין ההכרה בהכנסה  2017, בדצמבר 31ושמה עד ליום בדבר המדיניות החשבונאית שי
  .לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים

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

  

  ההכרה בהכנס .1

רות יכאשר השליטה בנכס או בש ,רווח או הפסדבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות , בהתאם לתקן
, שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה ,הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה. מועברת ללקוח

רווח או הפסד עד למידה בהכנסה מוכרת ). כגון מסים(שנגבו לטובת צדדים שלישיים  ,בניכוי הסכומים
  .ניתנות למדידה מהימנה, אם רלוונטי, ה והעלויותוכן ההכנס, ההטבות הכלכליות יזרמו לחברהכי  ,שצפוי

  
. כסוכן בחוזה החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או, בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות

במקרים . כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח, החברה היא ספק עיקרי
מכירה , בהם החברה פועלת כסוכן ,במקרים. טו של התמורההחברה מכירה בהכנסות בסכום ברו, אלה

  .המגיעים לספק העיקרי ,לאחר ניכוי הסכומים, החברה בהכנסה בסכום נטו
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  )המשך( ביניים מאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 

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

  
  )המשך(ת עיקרי המדיניות החשבונאי - 2ביאור 

  
  )המשך( הכנסות מחוזים עם לקוחות  .ב

  
 הכנסות ממכירת סחורות .2
  

הנמכרות  ,עם העברת השליטה על הסחורות, רווח או הפסד בנקודת זמןבהכנסות ממכירת סחורות מוכרות 
  .בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח. ללקוח

  

 הכנסות ממתן שירותים .3
  

המופקות  ,הלקוח מקבל וצורך את ההטבותבה , על פני התקופה, וכרות לאורך זמןהכנסות ממתן שירותים מ
החברה גובה . שבהן סופקו השירותים ,תקופות הדיווחההכנסות מוכרות בהתאם ל. על ידי ביצועי החברה

כאשר התשלומים יכולים להיות , שסוכמו בהסכמים ספציפיים ,תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום
ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין , ופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן השירותטרום תק

  . החוזה עם הלקוח
  
 עסקאות המבוצעות באשראי .4

  
במקרים אלו מכירה החברה . בחלק מהעסקאות מעניקה החברה ללקוח תנאי אשראי לתקופה ארוכה משנה

, לקוח במזומן במועד קבלת הסחורה או השירותשהיה משלם ה, המשקף את המחיר, בהכנסה לפי הסכום
  .והיתרה מוכרת במסגרת הכנסות מימון

  
ריבית  צוברת החברה, חברהאותו מספקת ה ,במקרים של קבלת מקדמות לזמן ארוך בגין שירות עתידי

קיים בחוזה רכיב כאשר וזאת  ,בגין המקדמות לאורך תקופת ההתקשרות הצפויהומכירה בהוצאת מימון 
  .כחלק מההכנסות משירותיםבריבית שנצברה  מכירה החברה ,עם מימוש המקדמות .משמעותימימון 

  
לפיה היא לא תפריד את מרכיב האשראי בעסקאות בהן תנאי , החברה בחרה בהקלה האפשרית על פי התקן

גם אם הלקוח , ותכיר בהכנסה בהתאם לסכום התמורה שנקבע בהסכם, האשראי הינן לתקופה קצרה משנה
 .ם במועד מאוחר יותר ממועד קבלת הסחורה או השירותשיל

  
  מכשירים פיננסים  .ג

  
  :להלן המדיניות החשבונאית החדשה בדבר מכשירים פיננסיים

  
  נכסים פיננסים .1

  
, נכסים פיננסים בתחולת התקן נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשוויים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה

אשר נמדד בשווי הוגן דרך , למעט במקרה של נכס פיננסי, ס הפיננסישניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכ
  .לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד, רווח או הפסד

  
  :החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן

 וכן, המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים  )א(
  .ני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסימאפיי  )ב(

 

  גריעת נכסים פיננסים .2
  

  :כאשר ורק כאשר, החברה גורעת נכס פיננסי
 או, פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי  )א(
הנובעים מהזכויות החוזיות לקבלת תזרימי , החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות  )ב(

או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים , ומנים מהנכס הפיננסיהמז
 .כי העבירה את השליטה על הנכס, אך ניתן לומר, בידי הישות

אך , הנובעים מהנכס הפיננסי, החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים  )ג(
  .ללא עיכוב מהותי, שלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד שלישינוטלת על עצמה מחויבות חוזית ל
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  )המשך( ביניים מאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 

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

  
  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  

  )המשך( מכשירים פיננסים  .ג
  

  התחייבויות פיננסיות .3
  
החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן בשווי הוגן בניכוי , מועד ההכרה לראשונהב

וזאת למעט במקרה של התחייבות , שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית, עלויות עסקה
  . ח או הפסדלגביה עלויות עסקה נזקפות לרוו, אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, פיננסית

שינויים . במועד ההכרה לראשונה החברה ייעדה התחייבות פיננסית כנמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מוצגים ברווח , שניתן לייחסם לשינויים בסיכון האשראי של החברה, בשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית

  .כולל אחר

פרט , יות הפיננסיות לפי שיטת העלות המופחתתהחברה מודדת את כל ההתחייבו, לאחר ההכרה הראשונית
  :ל
 ;כגון נגזרים, הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות  )א(
כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או כאשר גישת , התחייבויות פיננסיות שנוצרות  )ב(

 ;המעורבות הנמשכת חלה
 ;חוזי ערבות פיננסית  )ג(
 ;הנמוך משיעור ריבית השוק, למתן הלוואה בשיעור ריביתמחויבויות   )ד(
  .חל עליה 3שתקן דיווח כספי בינלאומי , תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים  )ה(

  
  גריעת התחייבויות פיננסיות .4

  
 כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה דהיינו ,היא מסולקת, ורק כאשר כאשר, החברה גורעת התחייבות פיננסית

  .נפרעת או מבוטלת או פוקעת
בנכסים פיננסיים , כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, התחייבות פיננסית מסולקת

  .או משוחרר משפטית מההתחייבות, בסחורות או שירותים, אחרים
ונים החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות ש, במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת

  .מהותית מהתנאים הקיימים
השינוי מטופל כגריעה של ההתחייבות המקורית , כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת

ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח "ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ. והכרה של התחייבות חדשה
  .או הפסד

קרי להוון את תזרימי המזומנים , דרשת לעדכן את סכום ההתחייבותהחברה נ ,מהותי ובמקרה בו השינוי אינ
  .כאשר ההפרשים ייזקפו לרווח או הפסד, החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית

מביאה החברה בחשבון שיקולים  ,בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת
  .איכותיים וכמותיים

  

  יםקיזוז מכשירים פיננס .5
  

 זכות קיימת אם ,המצב הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים
 על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק כוונה וכן קיימת, שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת

 לאכיפה ניתנת להיות תחייב לקזז הזכות .במקביל ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס
 פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא ,לחוזה של הצדדים הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית

, עתידי באירוע תלויה תהיה שהיא אסור, מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות על מנת. הצדדים אחד של

  .לפקיעתה שיגרמו םאירועי שיהיו או, תחול לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו או
  

  חשבונאות גידור .6
  

כמתאפשר בהתאם , בנושא חשבונאות גידור IAS 39החברה בחרה להמשיך וליישם את הוראות תקן 
 )2('כז2ראה ביאור , לעניין המדיניות החשבונאית של החברה בנושא חשבונאות גידור. להוראות התקן

  . לדוחות הכספיים השנתיים
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  )המשך( ביניים מאוחדיםספיים ביאורים לדוחות הכ
  )בלתי מבוקר(

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

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

   יישום לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים הרלוונטיים לחברה  .ד
  

  הכנסות מחוזים עם לקוחות - IFRS 15 ליישום לראשונה ש .1
  

מחליף ה, ")החדש התקן" -להלן (הכנסות מחוזים עם לקוחות  -  IFRS 15את  IASB - פרסם ה 2014מאי  בחודש

הסכמים להקמת  IFRIC 15, תכניות נאמנות לקוחות IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11, הכנסות IAS 18את 

  .וללות שירותי פרסוםעסקאות חליפין הכ - הכנסות   31SIC -העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18, מבנים
  

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

זיהוי  -  2 שלב .לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים בחוזים, זיהוי החוזה עם הלקוח - 1שלב 
  .בחוזה מחויבויות ביצוע נפרדותמספר 

תמורות שאינן , רכיב מימון משמעותי, לרבות התייחסות לתמורה משתנה ,קביעת מחיר העסקה -  3 שלב
  .במזומן ותמורה שתשולם ללקוח

תוך שימוש , על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל - 4 שלב
  .או באומדנים והערכות, במחירים נצפים אם הם זמינים

תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין קיום , מחויבות ביצועעמידה ב בעתהכרה בהכנסה  -  5 שלב
  .מחויבות לאורך זמן

  
החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע עם הקלות . התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה
ודם לבין הערך החברה מכירה בכל הפרש בין הערך בספרים הק. מסוימות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה

  ). כפי שמתאים, או רכיב אחר של הון(בספרים במועד היישום לראשונה ביתרת הפתיחה של העודפים 
  

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

ד יישום ע. גובה החברה מקדמות מלקוחותיה טרם מתן השירותים, בחוזי שירות מסוימים - מקדמות מלקוחות
ולא צברה ריבית בגין , הכירה החברה בהכנסה בהתאם לסכום התמורה שהתקבלה, הוראות התקן החדש

בגין שירות עתידי  )מעל שנה(במקרים של קבלת מקדמות לזמן ארוך , תחת הוראות התקן החדש. המקדמות
ך תקופת ההתקשרות בגין המקדמות לאורומכירה בהוצאת מימון ריבית  צוברת החברה, חברהאותו מספקת ה

מכירה  ,עם מימוש המקדמות. החדש כהגדרתו בתקן ,קיים בחוזה רכיב מימון משמעותיכאשר וזאת  ,הצפויה
 הדוחות, החדש התקן יישום בעקבות, כתוצאה מכך. כחלק מההכנסות משירותיםבריבית שנצברה  החברה

 ביצוע מועד לבין המקדמה קבלת ןשבי ,בתקופה יותר גבוהות מימון הוצאות כוללים החברה של הכספיים
  השירות אספקת במועד יותר גבוהות הכנסות וכן ,השירות

  
  :כדלקמן ,ההינלמועד הדיווח על הדוחות הכספיים של החברה  ,כאמור ,ים בתקן החדשהשינוי השפעת

 בסך שהכנסות מימון מרא ביתרת גידול, ח"אלפי ש 1,061 - של כ הכנסות מראש לזמן ארוך בסך ביתרת קיטון
אלפי  86 - של כבהכנסות בסך  קיטוןו, ח"אלפי ש 86 - של כבהוצאות מימון בסך קיטון , ח"אלפי ש 1,061 - של כ

  .ח"ש
  
  

  מכשירים פיננסים  -  IFRS 9יישום לראשונה של  .2
 

 IASהמחליף את , פיננסים מכשירים -  IFRS 9את הנוסח המלא והסופי של  IASB -פרסם ה 2014בחודש יולי 

מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של ") החדש התקן" - להלן ( IFRS 9 .הכרה ומדידה: ירים פיננסיםמכש - 39

  . IAS 39והוא חל על כל הנכסים הפיננסים שבתחולת , נכסים פיננסים
  

  .ליישום התקן החדש לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של החברה
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



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

19 

 

  
  )המשך( ביניים מאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 

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

  
  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני .  ה      
  

  IFRS 16  - חכירות  
  

 התקן" - להלן (ירות בדבר חכ 16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בחודש ינואר 
  ").החדש

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

  
  :השפעות התקן החדש ילהלן עיקר

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 יכירו , כמו כן. שימוש- ומנגד יכירו בנכס זכות, חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה  -
 .בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד

יוכרו , ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשר ,ם במדד או בריביתשאינם תלויי ,תשלומי חכירה משתנים  - 
 .מחכירים במועד היווצרותםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים כהוצאה 

על החוכר להעריך מחדש את ההתחייבות , הצמודים למדד, במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים  - 
 .השימוש- כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות, בגין החכירה

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

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

  .מוץ מוקדםבשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באי. אפשרי
  

  :התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות

  

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

ישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום ההתחייבות למועד י
ואז יש להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של , אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה בנקל, בחכירה

  .החוכר
  
 יתרת ההתחייבות. לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה, לפי גישה זו - גישת יישום למפרע חלקי   .2

הקיים , למועד יישום התקן החדש לראשונה תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר
לגבי כל , החברה יכולה להחליט, השימוש- לגבי יתרת נכס זכות. במועד יישום התקן החדש לראשונה

  :ליישם את אחת משתי החלופות הבאות, חכירה בנפרד
 .התאמות מסוימותעם , הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה  - 
  .כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש, הכרה בנכס  - 

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

  
ידת כאשר מד, כי תבחר בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש, החברה מעריכה

  .כפי שיוצגו במועד המעבר, נכסי זכות השימוש תהיה שווה לסכום ההתחייבויות בגין חכירה
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  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  

  )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSני לתק גילוי  .ה
  

IFRS 16   -  המשך(חכירות(  
  

במסגרת בחינת ההשפעה האפשרית של . ן וכלי רכב בהיקף משמעותי"לחברה חוזי שכירות בעיקר של נכסי נדל
  :החברה בוחנת את הנושאים הבאים, התקן החדש על הדוחות הכספיים

  

בהתאם לתקן החדש תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת  - קיומן של אופציות להארכת החכירה   -
שהחוכר יממש אופציה , אם ודאי באופן סביר, המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה, גם תקופות

שתממש , והאם ודאי באופן סביר, החברה בוחנת קיומן של אופציות כאמור בהסכמי השכירות שלה. זו
אשר , בוחנת החברה את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות, ה כאמורבמסגרת הבחינ. אופציות אלה

שבוצעו או , שיפורים משמעותיים במושכר, בין היתר, עשויות ליצור תמריץ כלכלי למימוש האופציה
וכן את ניסיון העבר בקשר למימוש אופציות , חשיבות הנכס החכור לפעילות החברה, שחזויים להתבצע

  .כאמור, להארכה

  

שאינם , בהתאם לתקן החדש יש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה בנפרד מרכיבים - דת רכיבים של חוזה הפר  -
שלא להפריד רכיבים , כאשר לחוכר יש הקלה לפיה הוא יכול לבחור לפי קבוצות של נכס בסיס, חכירה
מם החברה בוחנת במסגרת הסכמי השכירות שלה את קיו. ולטפל בהם ביחד כרכיב חכירה אחד, כאמור

והאם ליישם עבור כל קבוצה של נכס בסיס את , שאינם חכירה כדוגמת שרותי ניהול ואחזקה, של רכיבים
  .כאמור, ההקלה

  

אשר ישמש למדידת ההתחייבות בגין חכירה , החברה בוחנת כיצד לקבוע את שיעור ההיוון -ריבית להיוון   -
. לות בגישת היישום לראשונה שתבחרוזאת כת, ונכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה של התקן

בהקשר זה החברה בוחנת בין היתר את היכולת לאמוד את השווי ההוגן של הנכס החכור ועלויות 
לחילופין החברה בוחנת את היכולת לאמוד . במידה שתבחר בגישת היישום למפרע, ראשוניות של המחכיר

בוע את שיעור הריבית הגלום בחכירה במידה שלא ניתן לק, את שיעור הריבית התוספתית של החוכר
וזאת בשים לב לתקופת , או במקרה בו תבחר ביישום למפרע חלקי, תחת חלופת היישום למפרע המלא

  .החכירה ולאופי הנכס החכור

  

אשר , הנהלים והמדיניות, הבקרה הפנימית, החברה בוחנת את הצורך בהתאמת מערכות המידע שלה, בנוסף
  .ת הוראות התקן החדשנדרשים על מנת ליישם א

  
צפויה להוביל  2019, בינואר 1כי השפעת היישום לראשונה של התקן החדש ליום , בשלב זה החברה מעריכה

הגילוי הכמותי לעיל מתייחס . ח"מיליוני ש 94 -לגידול בסך הנכסים וההתחייבויות של החברה בסכום של כ
יתכן עדכון . אשר קיימים למועד זה, והפרמטרים וזאת תחת הנתונים, הידועות לחברה למועד זה, להשפעות

כפועל יוצא מהשלמת גיבוש מדיניותה החשבונאית ביחס  2018בדוחות הכספיים העתידיים של החברה בשנת 
החברה תמשיך לדווח בתקופה של עד אימוץ התקן החדש על השפעות נוספות של . לסוגיות יישומיות שונות

וזאת כנדרש בהתאם להוראות עמדת סגל , עה הכמותית של התקן החדשלרבות מתן מידע לגבי ההשפ, התקן
  .בנושא 19-2חשבונאית מספר 
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  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  ן של הדולר והאירו ומדד המחירים לצרכןנתונים על שערי חליפי  .ו
  

  מדד המחירים  שער החליפין  שער החליפין  
  לצרכן  היציג של האירו  היציג של הדולר  

  (*)בנקודות   ח"בש  ח"בש  
            ליום

  114.06  4.255  3.650  2018, ביוני 30
  112.60  3.986  3.496  2017, ביוני 30
  112.93  4.329  3.514  2018, במרץ 31
  112.71  3.882  3.632  2017, במרץ 31
  113.05  4.153  3.467  2017, בדצמבר 31
        

  %   %     %    שיעור השינוי בתקופה המסתיימת 
  0.89  2.46  5.28  )חודשים 6( 2018, ביוני 30ביום 
  --   )1.43(  )9.08(  )חודשים 6( 2017, ביוני 30ביום 
  1.00  )1.71(  3.87  )חודשים 3( 2018, ביוני 30ביום 
  )0.10(  2.68  )3.74(  )חודשים 3( 2017, ביוני 30ביום 
  0.40  2.70  )9.83(  )שנה( 2017, בדצמבר 31ביום 

        
        .100=  2008המדד לפי בסיס ממוצע (*) 

        

  עונתיות - 3ביאור 

ל התוצאות המשפיעה ע, ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים מתאפיין בעונתיות: תחום המוצרים הביתיים .1
העונתיות היא תוצאה של גידול בביקושים ובמכירות של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה . הרבעוניות של הקבוצה

ההשפעה על המכירות משתנה בין השנים בהתאם לתאריכים בהם . בשבועות הסמוכים לחגים פסח וראש השנה
הנמכרים , כגון מזגנים ומקררים, שמלקיימת עונתיות במכירות של מוצרי ח, בנוסף. חלים חג הפסח וראש השנה

הנמכרים בעיקר בחורף , וזאת לעומת מוצרי חימום ומייבשי כביסה ,)הרבעון השני והשלישי(בעיקר בתקופת הקיץ 
  ).הרבעון הרביעי והראשון(

  

  .הפעילות בתחום זה אינן נתונות להשפעות עונתיותשל תוצאות ההכנסות וה, ככלל: תחום המערכות המסחריות .2
  

  
 מכשירים פיננסיים - 4ביאור 

  מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן .1
  

כי ערכם בספרים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים , סבורה הקבוצה, פרט למפורט בטבלה להלן
  :בדוחות הכספיים תואם או תואם בקירוב לשווים ההוגן

 

 שווי הוגן ערך בספרים 

 

 ביוני 30ליום 

  םליו
 ביוני 30ליום  בדצמבר 31

  ליום 
 בדצמבר 31

 8  1  0  2    7  1  0  2    7  1  0  2    8  1  0  2    7  1  0  2    7  1  0  2    

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

 ח" ש   א ל פ י 

       :התחייבויות פיננסיות  

              
  הלוואות לזמן ארוך      
  22,411  29,690  16,167  24,605  31,829  18,200  )3(ים בנקאיים מתאגיד     
  ====  ====  ====  ====     ====  ====  

       
  ).1רמה (השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך הדוח (*)  

  
, ירים פיננסייםלא היו שינויים בסיווג של מכש 2018, ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהבמהלך התקופה של 

  .כתוצאה משינוי בשימוש או במטרה לשמם מוחזקים הנכסים
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הנובעים מתנודות , שים לצורך הפחתת הסיכוניםהמשמ, בקבוצה מספר חוזי אקדמה במטבעות חוץ דולר ואירו .2

  .2נגזרים אלו אינם מוכרים כעסקאות גידור חשבונאיות ומסווגים לרמה . בשערי החליפין
  
  :מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת התחייבויות לזמן ארוך .3

  
הווה קירוב לשווי היתרה בדוח על המצב הכספי מ - השווי ההוגן של ההתחייבויות הלא סחירות בריבית משתנה 

  .ההוגן
  

, נקבע על פי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים - השווי ההוגן של ההתחייבויות הלא סחירות בריבית קבועה 
  .המשקף להערכת ההנהלה את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי, המהוונים בריבית ניכיון בשיעור

  
  

  וחיואירועים מהותיים בתקופת הד - 5ביאור 
 

 5של עד  רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף כספיתכנית אישר דירקטוריון החברה  2017, בנובמבר 29ביום  .1
כי תכנית , כן נקבע. 2018, בדצמבר 3ועד ליום  2017 ,בדצמבר 4 מיוםהחל , חודשים 12ח לתקופה של "מיליון ש

 .הרכישה העצמית תיעשה באמצעות חבר בורסה בלתי תלוי
כולל ( ח"ש מיליון 5 - כסך כולל של מניות תמורת  282,867רכשה החברה  ,כאמור לעיל, ית הרכישהבמסגרת תוכנ

  .)ח בתקופת הדיווח"מיליון ש 2.2 - תמורת סך של כ
אשר אינן , מניות רדומות הינן, מההון המונפק והנפרע של החברה 2.72%המהוות  ,)מניות 282,867(ל "המניות הנ

זכות לדיבידנד ולחלוקת עודפי  גם כמו, פות באסיפות כלליות של החברה והצבעה בהןמקנות לבעליהן זכות השתת
  .רכוש החברה במסגרת פירוק

 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של  2018, בפברואר 19ביום  .2
 . ל החברה"מנכ

  

  :כדלקמן, השינויים בתנאי הכהונה והעסקה הם

 בצירוף, ח לחודש"אלפי ש 70 - ח לחודש ל"אלפי ש 55סכום השכר מסך של הגדלת  - סיס חודשישכר ב  .א
 .תוספות היוקר המשולמות מפעם לפעם לכלל השכירים במשק

אלפי  672ח לסך של "אלפי ש 528הגדלת הסכום המרבי של התגמול המשתנה מסך של  - תגמול משתנה  .ב
ח "אלפי ש 448.8גזר מהרווח השנתי סולו של החברה מסך של וכן הגדלת הסכום המרבי של המענק הנ, ח"ש

 :שלהלן, ח בהתאם למדרגות הרווח"אלפי ש 571.2לסך של 
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  )המשך(אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  - 5ביאור 
  

 )המשך(  .2

  )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  -מענק שבשיקול דעת    .ג

הינם בהתאם ובכפוף למדיניות התגמול של , כאמור לעיל, שאושרו, תנאי הכהונה וההעסקה של מר פיני כהן
  .2016, בספטמבר 25אושרה ביום  אשר, החברה

. ח"מיליון ש 10אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך של  2018, במרץ 27ביום  .3
 .2018הדיבידנד שולם בחודש אפריל . ח למניה"ש 0.989 -סכום הדיבידנד משקף סך של כ

פאר לחלק דיבידנד לבעלי המניות של ישפאר בסך כולל אישר דירקטוריון חברת יש 2018 ואפריל פברואר יםבחודש .4
ח "אלפי ש 600 בסך 2018 בחודש פברואר מושול יםהדיבידנד). ח"אלפי ש 600חלק החברה (ח "אלפי ש 1,200של 

לעניין חלוקת  .)ח"אלפי ש 300חלק החברה (ח "אלפי ש 600 בסך 2018 אפרילבחודש ו) ח"אלפי ש 300חלק החברה (
 .להלן) 1( 10ראה ביאור  2018 יוליודש בחעל ידי ישפאר נוסף דיבידנד 

 זילברפרב ציון בן' פרופ של מינויו אתהחברה  מניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2018, בפברואר 19 ביום .5
 10 ליום ועד 2018, במרץ 11 מיום החל, שנים שלוש בת) שלישית( נוספת כהונה לתקופת בחברה חיצוני לדירקטור

 .2021, במרץ

את התקשרותה של החברה בהסכם עם הנאמנים  ל אביבאישר בית המשפט המחוזי בת 2018, במאי 30ביום  .6
לרכישת ") יורוקום דיגיטלית" - להלן ) (בהקפאת הליכים(מ "בהקפאת הליכים של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע

ם ליורוקום דיגיטלית תשלום התחייבה החברה לשל, בתמורה לרכישת המלאי. מלאי מוצרים מתוצרת פנסוניק
הנגזרים מהיקף  ,התחייבה החברה לשלם ליורוקום דיגיטלית תמלוגים, בנוסף. במזומן בסך שאינו מהותי לחברה

כולל תשלום מקדמה בסכום זניח על חשבון התמלוגים , למשך תקופה מוגבלת, הרכישות של מוצרים מפנסוניק
  .העתידיים

  
. אינו צפוי להיות מהותי לחברה ,שעשויה החברה לשלם ליורוקום דיגיטלית ,סכום התמלוגים, להערכת החברה

  .חודשים 12הגיעה להבנות עם היצרן פנסוניק לגבי רכישת מוצרים מתוצרתה במשך תקופה של החברה 
  

 .אישרה הממונה על הגבלים עסקיים את התקשרותה של החברה 2018, ביולי 11ביום 
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  )המשך(ביניים מאוחדים פיים ביאורים לדוחות הכס
  )בלתי מבוקר(

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

 

   )covenants - אמות מידה פיננסיות (לשמירת הון עצמי מוחשי  התחייבויות - 6ביאור 
  

 .לפי הבנקיםהתחייבויות פיננסיות כאין  לחברה .1
  

 -להלן (מ "מזרחי טפחות בעובנק  מ"בנק הפועלים בע ,מ"לאומי לישראל בעלישפאר הלוואות קצרות מועד מבנק  .2
ההלוואות ). 100%(ח "מיליון ש 41.6 - מסתכמת לסך של כ 2018, ביוני 30אשר יתרתן הכוללת ליום , )"יםהבנק"

 :כדלקמן, כוללות אמות מידה פיננסיות
  

  
  

  בדבר מגזרי פעילותמידע  - 7ביאור 
  
  כללי . א
  

  :כדלקמן, פעילות מגזרי שני בקבוצה

שיווק והפצה של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה , במסגרתו עוסקת הקבוצה ביבוא -  תחום המוצרים הביתיים .1
הקבוצה פועלת כיבואנית והיא . במכירת ציוד נלווה ובמתן שירותי אחריות ותיקונים למוצרים אלה, ביתיים

חברה בבעלות (מ "חשמל בע בהן טרקלין, המוצרים המיובאים על ידה בעיקר לרשתות וחנויות חשמלמוכרת את 
  .שהינה לקוח עיקרי של הקבוצה, )בעל השליטה בחברה

, כגון מיזוג אויר(מכירה של מערכות שונות בבמסגרתו עוסקת הקבוצה בייבוא ו - תחום המערכות המסחריות .2
  .המיועדות ברובן לשוק המסחרי, )ל ותאורה ועודאביזרי חשמ, מערכות לייצור חשמל

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

היחס הפיננסי   אמות מידה פיננסיות 

  הנדרש

היחס הפיננסי ליום 

18.06.30  

      ישפאר

  ח"מיליון ש 38מעל   ח"מיליון ש 20מעל   ח"מיליון ש 20ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל עת שהיא מסך של 

  30% - גבוה מ  ומעלה 25%  25% -מ 2018שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן לא יפחת בשנת 

הרווח הנקי השנתי בתוספת הוצאות פחת והוצאות אחרות שאינן 
  ח"מיליון ש 2של תזרימיות לא יפחת מסך 

 ח"מיליון ש 6מעל   ח "מיליון ש 2מעל 

  )אומדן שנתי(

  100%מעל   30%מעל   30%יהיה גבוה מ  יחס מלאי ולקוחות אל מול אשראי בנקאי

 35% - נמוך מ  ומטה 45%  מסך הרכוש השוטף 45% -שווי המלאי לא יהיה גבוה בכל עת שהיא מ

  3 -כ   1.3   1.3י פי יחס הוצאות מימון נטו לרווח תפעול

 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 וספקים, לקוחות= הון חוזר תפעולי. ובניכוי מזומנים ושווי מזומנים

  55% - נמוך מ  80% - נמוך מ
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  )המשך(ביניים מאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 

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

  
  )המשך(מידע בדבר מגזרי פעילות  - 7ביאור 

  
  ההרכב במאוחד  .ב
  
  

  מגזר 
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 

    מאוחד התאמות  סחריותהמ
                                             ח"אלפי ש                                         
חודשים  שישהתקופה של ל

  2018, ביוני 30ביום  השהסתיימ
 )בלתי מבוקר(

        

          
    226,242 --  31,871   194,371 הכנסות מחיצוניים

 =====    =====  ====  =====    
    17,808  --   1,778    16,030 מגזרירווח 

 =====    =====  ====      
   461         נטו, הכנסות אחרות

            
    )6,182(         נטו, הוצאות מימון

              
  חברות רווחיבחלק החברה 

  945המטופלות לפי שיטת השווי המאזני         
    

  945         
      ====            

    13,032         יסים על ההכנסהלפני מ רווח
          ====    

              
  

  

  מגזר 
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
    מאוחד התאמות  המסחריות

                                             ח"אלפי ש                                         
חודשים  שישהלתקופה של 

  2017, ביוני 30שהסתיימה ביום 
 )בלתי מבוקר(

        

          
    214,594 --  30,688   183,906 הכנסות מחיצוניים

 =====    =====  ====  =====    
    11,536  --   141    11,395 רווח מגזרי

 =====    =====  ====      
   579         נטו, הכנסות אחרות

            
    )3,644(         נטו, הוצאות מימון

              
  תחלק החברה ברווחי חברו

  1,214המטופלות לפי שיטת השווי המאזני         
    

  1,214       
      ====            

    9,685         רווח לפני מיסים על ההכנסה
          ====    
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  )המשך(ביניים מאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 

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

  
  )המשך(דע בדבר מגזרי פעילות מי - 7ביאור 

  
  )המשך( ההרכב במאוחד. ב
  

  מגזר 
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
    מאוחד התאמות  המסחריות

                                             ח"אלפי ש                                           
לתקופה של שלושה חודשים 

  2018, ביוני 30שהסתיימה ביום 
 )בלתי מבוקר(

        

          
    104,112 --  18,242   85,870 הכנסות מחיצוניים

 =====    =====  ====  =====    
    7,164  --   1,609    5,555 רווח מגזרי

 =====    =====  ====      
   223           נטו, הכנסות אחרות

            
    )3,647(         נטו, הוצאות מימון

              
  חברותחלק החברה ברווחי 

  1,049המטופלות לפי שיטת השווי המאזני        
    

  049,1        
 ====            
    4,789         רווח לפני מיסים על ההכנסה 

          =====    
  
  

  מגזר 
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
    מאוחד התאמות  המסחריות

                                             ח"אלפי ש                                            
לתקופה של שלושה חודשים 

  2017, ביוני 30שהסתיימה ביום 
 )בלתי מבוקר(

        

          
    91,644 --  13,964   77,680 הכנסות מחיצוניים

 =====    =====  ====  =====    
    2,087  --   )525(    2,612 רווח מגזרי

 =====    =====  ====      
   296           ונט, הכנסות אחרות

            
    )1,545(         נטו, הוצאות מימון

              
  חלק החברה ברווחי חברות

  908המטופלות לפי שיטת השווי המאזני        
    

  908           
 ====            
    1,746         רווח לפני מיסים על ההכנסה 

          =====    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

27 

 

  
  )המשך(ביניים מאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 

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

  
  )המשך(מידע בדבר מגזרי פעילות  - 7ביאור 

  
  )המשך( ההרכב במאוחד. ב
  
  

  מגזר 
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
    מאוחד התאמות  המסחריות

                                             ח"אלפי ש                                            
  31לשנה שהסתיימה ביום 

  2017, בדצמבר
 )מבוקר(

        

          
    450,536 --  68,104   382,432 הכנסות מחיצוניים

 =====    =====  ====  =====    
    28,861  --   2,613    26,248 מגזרירווח 

 =====    =====  ====      
   3,032           נטו, הכנסות אחרות

            
    )8,655(         נטו, הוצאות מימון

              
  חלק החברה ברווחי חברות

  5,772        המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
    

  772,5        
 ====            
    29,010         רווח לפני מיסים על ההכנסה 

          =====    
  
  

  פלות לפי שיטת השווי המאזנימידע תמציתי של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת המטו - 8ביאור 
  

על ידי  %50מידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי והדוח על הרווח הכולל של חברת ישפאר המוחזקת בשיעור  .1
 :)%100(החברה 

  
  

 ,בדצמבר 31ליום          ,ביוני 30ליום                

     8  1  0  2 7  1  0  2  7  1  0  2  

  )מבוקר(            )מבוקרבלתי (                

                            ח "אלפי ש                              

      
  112,305  91,924  92,434   נכסים שוטפים

          
  30,091 30,572 30,649   נכסים לא שוטפים

          

  )77,436( )57,934( )56,814(    התחייבויות שוטפות

 
  )2,844(  )794,2(  )984,2(   שוטפותהתחייבויות לא 

          
  62,116 61,768 63,285   כ הון"סה

      %50   שיעור החזקה בחברה הכלולה
  

31,643  

%50      
  

30,884  

%50        
  

31,058  
  הפרש מקורי מיוחס לשמות מסחריים

 יתרת חשבון השקעה בחברה הכלולה 
  280      

31,923  
====  

280       
31,164  

====  

280         
31,338  

=====  
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  )המשך(ביניים מאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 

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

  
  )המשך( מידע תמציתי של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני - 8ביאור 

  
על ידי  %50מתוך הדוח על המצב הכספי והדוח על הרווח הכולל של חברת ישפאר המוחזקת בשיעור  מידע תמציתי.   1 

 )המשך: ()%100(החברה 
  

  לשנה  לתקופה של      לתקופה של  
  שהסתיימה  שלושה חודשים  חודשים שישה  
  31ביום   שהסתיימה ביום  שהסתיימה ביום  
  ,בדצמבר  ,ביוני 30  ,ביוני 30  
  8  1  0  2  7  1  0  2  8  1  0  2    7  1  0  2    7  1  0  2   
  )מבוקר(     )בלתי מבוקר(              )בלתי מבוקר(         
  ח"שאלפי   
            
           

  הכנסות
  

94,746  82,441  52,161  36,858  172,354 

  נקי לתקופהרווח 
  

  כולל לתקופה רווח
  

  שיעור החזקה בחברה הכלולה 
  

  ולל של כחלק החברה ברווח 
  החברה הכלולה   
   

2,372  
  

2,372  
  

%50  
  
  

1,186  
===  

606  
  

606  
  

%50  
  
  

303  
===  

1,359  
  

1,359  
  

%50  
  
  

679  
===  

249  
  

249  
  

%50  
  
  

124  
===  

1,955  
  

2,157  
  

%50  
  
  

1,078  
==== 

           
  .2018ת דיבידנד מישפאר לחברה בשנת ובעניין חלוקלהלן ) 1( 10 ביאורולעיל ) 4( 5ראה גם ביאור 

  
  

חברה גיאורגית  lit ElectronicsJSC Eמידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי והדוח על הרווח הכולל של חברת  .2
  :)%100(על ידי החברה לפי תרגום שער חליפין לסוף תקופה  %38המוחזקת בשיעור 

  

       

 ,בדצמבר 31ליום          ,ביוני 30ליום                

     8  1  0  2 7  1  0  2  7  1  0  2  

  )מבוקר(            )בלתי מבוקר(                

                            ח "אלפי ש                              

      
 67,206  53,710  68,904   נכסים שוטפים

          
 7,562 8,377 8,017   נכסים לא שוטפים

          

 )67,005( )75,396( )65,707(    התחייבויות שוטפות

          
    )15,352(  )396,7(  )159,17(   התחייבויות לא שוטפות

          
  )5,945(   כ גרעון בהון"סה

===== 
)20,705(  

===== 
)7,589(  

=====  
 

  יתרת חשבון השקעה בחברה הכלולה

  

  

 

  16,643  
=====  

14,567  
=====  

17,130  
=====  
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  )המשך(ביניים מאוחדים כספיים ביאורים לדוחות ה

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

  
  )המשך( מידע תמציתי של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני - 8ביאור 
  

חברה גיאורגית  lit ElectronicsJSC Eמידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי והדוח על הרווח הכולל של חברת .    2
  )המשך: ()%100(על ידי החברה  %38המוחזקת בשיעור 

 

 לשנה לתקופה של לתקופה של 

 שהסתיימה שלושה חודשים חודשים שישה 

 31ביום  שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום 

 ,בדצמבר ,ביוני 30 ,ביוני 30 

 8  1  0  2 7  1  0  2 8  1  0  2   7  1  0  2   7  1  0  2  

 )מבוקר(      )בלתי מבוקר(             )בלתי מבוקר(        

 ח"אלפי ש 

      
  הכנסות

 

105,931  
==== 

98,107  
==== 

61,026  
==== 

57,640  
==== 

263,956  
===== 

  נקי לתקופה רווח
  

  נקי של החברה הכלולה חלק החברה ברווח
  

  התאמות
  
  

  

  כולל של החברה הכלולה )הפסד(חלק החברה ברווח 
 

2,428  
====  

923  
  
)1,112(    
  
)189(  

====  
  
)486(  

==== 

2,139  
====  

813  
  
)780(    
  

33  
====  

  
)91(  

==== 

2,504  
====  

952  
  
)556(    
  

396  
====  

  
322  

==== 

2,279  
====  

866  
  
)556(    
  

310  
====  

  
344  

==== 

13,979  
=====  

5,312     
   
)1,892(   
  

3,420  
=====  

  
2,474  

===== 
  

מידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי והדוח על הרווח הכולל של שותפות המטבח הדיגיטלי המוחזקת בשיעור  .3
  :)%100(על ידי החברה  %50

  

 ,בדצמבר 31ליום          ,ביוני 30ליום               

     8  1  0  2 7  1  0  2  7  1  0  2  

  )מבוקר(            )בלתי מבוקר(                

                            ח "אלפי ש                              

      
        --  21,438        --   נכסים שוטפים

          
       -- 1,710        --   נכסים לא שוטפים

          

       --    התחייבויות שוטפות
)13,089( 

--       

          

           --  )   127(           --   לא שוטפותהתחייבויות 
          

       -- 9,932       --   כ הון"סה
         %0   שיעור החזקה בשותפות הכלולה

  
 --  

%50      
  

4,966  

%0         
  
 --  

  הפרש מקורי מיוחס לשמות מסחריים

 יתרת חשבון השקעה בשותפות הכלולה 
  --            

--  
=====  

464        
5,430  

====  

--            
--  

=====  
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  )המשך(ביניים מאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 

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

  
  )המשך( מידע תמציתי של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני - 8ביאור 

  
ידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי והדוח על הרווח הכולל של שותפות המטבח הדיגיטלי המוחזקת בשיעור מ  .3

  )המשך( )%100(על ידי החברה  %50
  

  לשנה  לתקופה של  לתקופה של  
  שהסתיימה  שלושה חודשים  חודשים שישה  
  31ביום   שהסתיימה ביום  שהסתיימה ביום  
  ,בדצמבר  ,ביוני 30  ,ביוני 30  
  8  1  0  2  7  1  0  2  8  1  0  2    7  1  0  2    7  1  0  2   
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
  ח"שאלפי   
            
           

  הכנסות
  

--       13,398  --       6,286  23,650  

  רווח נקי לתקופה
  

  רווח כולל לתקופה
  

  שיעור החזקה בחברה הכלולה
  

  חלק החברה ברווח כולל של 

  השותפות הכלולה   
  
   

--      
  
--      
  

%0       
  
  
--      

====  

1,754  
  

1,736  
  

%50      
  
  

868  
====  

--      
  
--      
  

%0       
  
  
--      

====  

950  
  

962  
  

%50      
  
  

481  
====  

2,688  
  

2,726  
  

%50      
  
  

1,363  
==== 

  
  לאחר תקופת הדיווחבמהלך ותביעות עדכון  - 9ביאור 

  

סכום   התביעה סהות התביעה וסטאטומ  הנתבעות
התביעה 
במיליוני 

  ח"ש

הערכת יועציה 
המשפטיים של 

  החברה 

  החברה

החברה אינה כי , בקשה נוספת לאישור תובענה ייצוגית בדבר הטענה
וכי בהציגה , שהיא משווקת מקרריםהנכונים של נפח נתונים מציגה 

ה חקוקה נפחי ברוטו ולא נטו יש משום הטעית הצרכן והפרת חוב
הדוחה את הבקשה  ,ניתן פסק דין 2018, במרץ 6ביום  .ורשלנות

 .תוך חיוב המבקשת בהוצאות, לאישור התובענה כייצוגית

  לא רלוונטי  56

צד והחברה 
שלישי שאינו 

  לחברה קשור

החברה מציגה כי , בקשה לאישור תובענה ייצוגית בדבר הטענה
מוצרים אחרים ו 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 , בעו בהסכם הפשרההתקופות שנק

- כמו. שרכשו למשך תקופה של שנים עשר חודשים נוספים המוצרים
בכפוף למועד , נקבעו בהסכם הפשרה מסלולי הטבה חלופיים, 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
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  )המשך(ביניים מאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 

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

  
  )המשך( עדכון תביעות במהלך ולאחר תקופת הדיווח - 9ביאור 

  

ום סכ  התביעה סמהות התביעה וסטאטו  הנתבעות
התביעה 
במיליוני 

  ח"ש

הערכת יועציה 
המשפטיים של 

  החברה 

חברה בת 
וצדדים 

שלישיים 
שאינם 

קשורים 
  לחברה

כי חברה בת הפרה , בקשה לאישור תובענה ייצוגית בדבר הטענה
מדבקות אחריות , לכאורה, שלא סיפקה, חובות המוטלות עליה בכך

אחר על מוצרי אלקטרוניקה מסוימים ששיווקה ולא מילאה 
 2016, באפריל 13ביום . שנקבעו בחוק לעניין זה, הוראות ההחרגה

קדם . התקיימו ישיבות קדם משפט בתיק 2016, באוקטובר 9וביום 
והחברה הבת ממתינה להחלטת בית , משפט נוסף טרם נקבע

  .המשפט בטענות משפטיות מקדמיות שהעלתה
  

  38-כ

 יועציה להערכת
 של המשפטיים

 קיים, החברה
 למעלה של סיכוי
 כי ,50% -מ

הבקשה לאישור 
התובענה הייצוגית 

  .תידחה

  בת החבר

שילמה רק חלק מדמי השכירות הבת החברה , התובעים לטענת
ישיבה מקדמית נקבעה לחודש . המגיעים לה בנוגע לשכירות נכס

  .2018 אוקטוברנקבעו לחודש  וישיבות הוכחות, 2018 אוקטובר

  1.8 -כ

 יועציה להערכת
 של המשפטיים

 קיים, החברה
 למעלה של סיכוי

 מרבית כי ,50% -מ
  .תידחה התביעה

  
  

האמור בטבלה לעיל אינו כולל תביעות במהלך העסקים הרגיל בסכומים לא מהותיים ותביעות בגין חבויות מבוטחות על 
  .'חל בגינן שיפוי על ידי צד גאשר או /ו ,ידי מבטחים

  
  .ח בגין תביעות"ש מיליון 0.8 -של כ הדוחות הכספיים כוללים הפרשות בסך כולל

  
  

  לאחר תקופת הדיווח מהותייםאירועים  -  10ביאור 
  
ח "אלפי ש 600אישר דירקטוריון חברת ישפאר לחלק דיבידנד במזומן לבעלי מניות ישפאר בסך של  2018 יוליבחודש  .1

 .2018 יולימהלך חודש הדיבידנד התקבל ב). ח"אלפי ש 300חלק החברה (

 :אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות את הנושאים הבאים 2018, אוגוסטב 16ביום  .2

 - ביחד , החברה והחברות המוחזקות על ידה יכונו להלן(החברה והחברות המוחזקות על ידה  אישור התקשרות .1
דירקטוריון החברה ובעל ר "יו, חברה בבעלותו של מר שאול זילברשטיין, מ"עם טרקלין חשמל בע") הקבוצה"

בענף החשמל , בין היתר, אשר פועלות, חברות פרטיות נוספות בשליטתו של זילברשטייןו ,ליטה בההש
 :בתנאים הבאים, בהסכם למכירת מוצרים") החברות הנוספות" - להלן (והאלקטרוניקה 

ידי - בהתאם להזמנות שיימסרו לה על, מעת לעת, הקבוצה תהיה רשאית למכור לקבוצת זילברשטיין .1
משווקים על או /המיובאים ו ,מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים ומוצרים אחרים, טייןקבוצת זילברש

 ").המוצרים" -  להלן(ידי הקבוצה 

הסתכם היקף המכירות השנתי של כלל החברות בקבוצה לקבוצת  2017 -  2015במהלך השנים 
היקף " -  להלן(בממוצע  ח"מיליוני ש 102.22 -בסך של כ) 'לא כולל עודפים ומוצרים מסוג ב(זילברשטיין 

  ").המכירות הממוצע
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

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

  
  לאחר תקופת הדיווח מהותייםאירועים  -  10ביאור 

  
  )המשך) (1( 2
  

ד פרסום הדוחות הכספיים בגין השנה עד למוע(במהלך תקופת ההסכם  כל שנה קלנדרית מדי .2
החברה חישוב של מרווח קבוצת תערוך , ובסמוך לאחר מועד סיום ההסכם, )הקלנדרית החולפת

בתקופה שהסתיימה עובר ) אשר נרכשו על ידי הקבוצה ,ביחס לכלל תמורת המוצרים(זילברשטיין 
התקופה ) ב(, 31.12.2018ם התקופה שממועד תחילת ההסכם ועד ליו) א: (כדלקמן, לביצוע החישוב

) ד( - ו, 31.12.2020ועד ליום  1.1.2020התקופה שמיום ) ג(, 31.12.2019ועד ליום  1.1.2019שמיום 
החישוב "). תקופת החישוב" -כל אחת  - להלן (ועד למועד סיום ההסכם  1.1.2021התקופה שמיום 

 .ידי ועדת הביקורת של החברה- ייבחן על

תשלם , וצת זילברשטיין בתקופת החישוב היה קטן מהמרווח המינימליכי מרווח קב ,אם יתברר .3
את , ימים ממועד החישוב 30בתוך , לפי העניין, קבוצת זילברשטיין לכל אחת מהחברות בקבוצה

שמרווח קבוצת זילברשטיין  ,היה מביא לכך, אשר לו שולם לה בתקופת החישוב, הסך הנדרש
 . נימליבתקופת החישוב יהיה שווה למרווח המי

ועדת הביקורת , ואילך 2019החל משנת , ביחס לכל שנה קלנדרית, אחת לשנה, על אף האמור לעיל .4
הבחינה תיעשה עד למועד פרסום הדוחות . ודירקטוריון החברה יבחנו את המרווח המינימלי

 . הכספיים בגין השנה הקלנדרית הנתונה

החברה תפרסם דוח , י הינו ראויכי המרווח המינימל, מצאו ועדת הביקורת והדירקטוריון  )א(
 ,ההכנסות הנובעות מההסכם עם קבוצת זילברשטיין בשנה הנתונה היקףשיכלול את  ,מיידי

  . לתקנות הדיווח) 5(א37בהתאם לתקנה 

תובא התקשרות , כי יש להקטין את המרווח המינימלי, מצאו ועדת הביקורת והדירקטוריון  )ב(
  .דשים לאישור אסיפת בעלי המניות של החברההח בתנאיםהקבוצה עם קבוצת זילברשטיין 

ונתקבלה לכך , כי יש להגדיל את המרווח המינימלי, מצאו ועדת הביקורת והדירקטוריון  )ג(
, והקבוצה תהיה רשאית, תפרסם על כך החברה דוח מיידי, הסכמת קבוצת זילברשטיין

פחת מהמרווח שלא י ,למכור את מוצריה לקבוצת זילברשטיין במרווח, ממועד כאמור ואילך
 . המינימלי החדש

יחולו גם על המרווח המינימלי , ההוראות לעיל בעניין הבחינה השנתית של המרווח המינימלי
  .החדש

הנמצאים בתצוגה בנקודות  ,למעט מוצרים, יום 160+ תנאי התשלום בגין המוצרים יהיו שוטף  .5
יועמד לקבוצת זילברשטיין  לגביהם, )"מוצרי התצוגה" - להלן (המכירה של קבוצת זילברשטיין 

  .כמפורט להלן ,אשראי

במסגרתם יימכרו ללקוחות מוצרים בתנאים , בהם תערוך הקבוצה מבצעים ללקוחותיה ,במקרים .6
שבהם  ,הקבוצה תהא רשאית למכור את המוצרים נשוא המבצע בתנאים המסחריים, מיוחדים

 .שישתתפו במבצע כאמור ,יימכרו מוצרים זהים ללקוחות אחרים

  .פרט לקבוצת זילברשטיין, פירושו מבצע לארבעה לקוחות לפחות של הקבוצה" מבצע", לעניין זה

של למוכרנים  הטבות במסגרתם תעניק, י מכירות למוכרניםמבצע הקבוצהבהם תערוך  ,במקרים .7
הטבות מוכרן  קבוצת זילברשטייןלמוכרנים של חנויות תהא רשאית להעניק  הקבוצה, לקוחותיה
 .כאמור יםמבצעה במסגרת ,של לקוחות אחרים של הקבוצהלמוכרנים  ענקושיו ,זהות לאלו
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

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

  
  לאחר תקופת הדיווח מהותייםאירועים  -  10ביאור 

  

  )המשך) (1( 2

', את חנויותיה לצורך מכירת עודפים ומוצרים מסוג ב הקבוצהתעמיד לרשות  קבוצת זילברשטיין .8
מהמחיר  18%וזאת בתמורה לעמלה בשיעור של עד  ,לרבות במבצעים ובמיזמים שונים שהיא יוזמת

במועד . כל אחת מחברות הקבוצהכפי שייקבע על ידי , )מ"ללא מע(בו יימכרו המוצרים בפועל 
במהלך  הקבוצהתבחן ועדת הביקורת את מדיניות , נתיים של החברהאישור הדוחות הכספיים הש

קבוצת באמצעות ' השנה הקלנדרית החולפת בכל הנוגע למכירת עודפים ומוצרים מסוג ב
כי יש מקום לשנות מדיניות זו במסגרת המגבלות  ,היה וועדת הביקורת תמצא. זילברשטיין

בתנאים טובים  לקבוצת זילברשטייןצרים תהא מנועה מלמכור את המו הקבוצה, הקבועות לעיל
ועדת , מבלי לגרוע מהאמור לעיל. שקבעה ועדת הביקורת ,מהתנאים לקבוצת זילברשטייןיותר 

 .הביקורת תהא רשאית לבחון מחדש מעת לעת במהלך השנה את קביעותיה ולשנותן בהתאם לצורך
 .לעיל) 6(2 ק"בסהמפורטים  ,תנאי התשלום בגין מוצרי העודפים יהיו זהים לתנאים

הסתכם היקף המכירות השנתי של הקבוצה של עודפים ומוצרים מסוג  2017 -  2015במהלך השנים 
  .בממוצע, ח"מיליוני ש 10.5 - באמצעות קבוצת זילברשטיין בסך של כ ' ב

ויועמד לקבוצת זילברשטיין על ידי הקבוצה  ,בתחילת כל שנה קלנדרית ייבחן שווי מוצרי התצוגה .9
 ,בתחילת השנה שלאחר מכן ייפרע האשראי. לתקופה של שנה, גובה שווי מוצרי התצוגהאשראי ב

ויועמד על ידי הקבוצה לקבוצת זילברשטיין אשראי חדש לשנה נוספת בגובה שווי  ,שהועמד כאמור
  . הקיימים באותו מועד בחנויות קבוצת זילברשטיין ,מוצרי התצוגה

 ,באוגוסט 31וסופה ביום  2018 ,בספטמבר 1לתה ביום שתחי, שנים שלושלתקופה של  יהיהההסכם  .10
2021. 

הקלות (לתקנות החברות ) 3(1כהגדרתה בתקנה , החלטה זו תהווה גם החלטה בדבר אישור עסקת מסגרת
המתירה לקבוצה לבצע עסקאות לאספקת מוצרים של הקבוצה , 2000 - ס "תשה, )ןבעסקאות עם בעלי עניי

 .הנקובים לעיל ,יתר התנאיםלקבוצת זילברשטיין בתקופה וב

 בהסכם פרסום משותף קבוצת זילברשטייןעם הקבוצה התקשרות  .2

או /ו המיובאים ,מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים ומוצרים אחריםיחול על פרסום של  הסכםה .1
פרסום  באמצעות ,ידי קבוצת זילברשטיין ללקוחותיה- והנמכרים על משווקים על ידי הקבוצה

 . באלה שלטי חוצות וכיוצא, תשדירי רדיו, חסויות, גון פרסומות טלויזיהכ, במגוון מדיות

כל היבט אחר והפרסום ומדיות תקופת  ,עיתויוכן , םהמוצרים שיכללו בהקביעת תכני הפרסום ו .2
קבוצת עם  התייעצותלאחר , חברות הקבוצההבלעדי של  ןלפי שיקול דעת תעשה, הנוגע לפרסום

  .זילברשטיין

 2.5עד לסך כולל של , הפרסום מהוצאות הפרסום לפי הסכם 50% - ישא בידים כל אחד מן הצד .3
לחברות תשלם  קבוצת זילברשטיין. חודשים 12מדי תקופה של , ח לכל אחד מן הצדדים"מיליון ש
שיידרשו  ,של חברות הקבוצה את חלקה בכל הוצאות הפרסום, ןלפי דרישת, מראש הקבוצה

  . הפרסום בהתאם להוראות הסכם

 ,ידונו ויאשרו ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה את היקף הפרסוםקלנדרי ראת כל רבעון לק .4
 .באותו רבעון הפרסום אשר עתיד להתבצע במסגרת הסכם

לא כולל (חלקה של הקבוצה בפרסום המשותף הסתכם בסכומים הבאים  2017 - ו 2016, 2015בשנים  .5
  .בהתאמה, ח"מיליוני ש 0.42 -כח ו"שני מיליו 0.6 -כ ,ח"מיליוני ש 0.35 - כ ): מ"מע

 ,באוגוסט 31וסופה ביום  2018 ,בספטמבר 1שתחילתה ביום , שנים שלושלתקופה של  יהיהההסכם  .6
2021. 

 בירידי מכירות קבוצת זילברשטייןבעלויות של  הקבוצהאישור השתתפות  .3

שתתפותה שתוציא קבוצת זילברשטיין בקשר עם ה ,בהוצאות תהא רשאית להשתתףהקבוצה  .1
או /ואו אלקטרוניקה ביתיים /חשמל ו מוצריבמסגרתם תבקש להציג ולמכור , בירידי מכירות

לרבות , ")מוצרי הקבוצה" - להלן (ידי הקבוצה - או משווקים על/המיובאים ו ,מוצרים אחרים
שירותים נלווים כגון התחברות , )כגון במות ודוכנים(שכירת ציוד , תשלום בגין שטח התצוגה

עד  ,")עלויות קבוצת זילברשטיין("ב "עלות מוכרנים ופרסום וכיוצ, מים ותקשורת, דות חשמללנקו
  . חודשים 12מדי תקופה של  ,ח"אלפי ש 650 לסך כולל של

המוכרנים  בהוצאותהיא תהא פטורה מהשתתפות , ככל שהקבוצה תעמיד מוכרנים מטעמה ביריד .2
  .תו מעלויות קבוצת זילברשטייןוהוצאות אלה יופח ,של קבוצת זילברשטיין ביריד
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  )המשך(ביניים מאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 

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

  
  )המשך(אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח  -  10ביאור 

  
 )המשך( )3( 2

ה לשיעור מכירות מוצרי של הקבוצה בעלויות קבוצת זילברשטיין יהא שוו ההשתתפותשיעור  .3
ידי הקבוצה - הסך שישולם על(ידי קבוצת זילברשטיין -כלל המכירות ביריד על מתוךהקבוצה ביריד 

 "). דמי ההשתתפות" - לקבוצת זילברשטיין כהשתתפות בעלויות קבוצת זילברשטיין 

  :יהא מותנה בהמצאת המסמכים הבאים להנחת דעתה של הקבוצה ההשתתפות דמיתשלום  .4

ידי קבוצת זילברשטיין בקשר עם -שהוצאו על ,המעידות על ההוצאות ,או קבלות/ניות וחשבו •
  ; היריד

וככל , ידי עורך היריד-שנערך ונחתם על ,תחשיב של כלל מכירות קבוצת זילברשטיין ביריד •
ידי - שנערך על ,תחשיב כלל מכירות קבוצת זילברשטיין ביריד - נערך תחשיב כאמור  שלא

 . ידי רואה חשבון- כשהוא מאושר על, ןקבוצת זילברשטיי

 מוצריםאו /או אלקטרוניקה ביתיים ו/ירידי מכירות של מוצרי חשמל ו - " ירידי מכירות", זה לעניין .5
 ,תקופה קצובה במשךאו ארגוני צרכנות /או מעסיקים ו/ו עובדיםידי ועדי -על הנערכים, אחרים

  .י משפחותיהםאו לבנ/והמיועד לעובדים או לחברי ארגון הצרכנות ו

ביום  סיומהו 2018 ,בספטמבר 1ביום  שתחילתה, תוקף האישור יהיה למשך תקופה של שלוש שנים .6
  . 2021 ,באוגוסט 31

גם  לצורךובהתאם  ,בהסכמים לקבלת שירותי רצפת מכירה קבוצת זילברשטייןעם  הקבוצה אישור התקשרות .4
או מוצרים /או אלקטרוניקה ביתיים ו/רי חשמל ואו עסקאות לאספקת מוצ/שירותים נלווים במסגרת מכרזים ו

עם גופים ציבוריים או ) בהתאם לעניין(ידי או - שייערכו על ,הקבוצהידי - או משווקים על/המיובאים ו ,אחרים
 לצרכנים הקבוצהאו לצורך שיווק ישיר של מוצרי /פרטיים ו

או עסקאות /כרזים ובמסגרת מ, מעת לעת, קבוצת זילברשטייןהקבוצה תהא רשאית להתקשר עם  .1
ידי - או משווקים על/המיובאים ו ,או מוצרים אחרים/או אלקטרוניקה ביתיים ו/לאספקת מוצרי חשמל ו

עם ) בהתאם לעניין(ידי או - שייערכו על, לכלל הציבור או לציבור מסוים, ")המוצרים" -  להלן(הקבוצה 
ובפרט לצרכנים , ם ללקוחות של הקבוצהאו לצורך שיווק ישיר של המוצרי/ו, גופים ציבוריים או פרטיים

, שירותי רצפת מכירה למכירת המוצריםקבוצת זילברשטיין לפיהם תעניק לה , בהסכמים, פרטיים
או למשך תקופה  ,הכוללת תצוגה של המוצרים למשך תקופת ההסכם עם עורך המכרז או המזמין

ובהתאם לצורך גם שירותים נלווים , ןפי העניי- על, שתוסכם בין הצדדים לצורך שיווק המוצרים לצרכנים
וזאת בתמורה , ב"שירותי קופה וכיוצ, כגון שירותי מוכרנים לקידום תהליכי המכירה ללקוחות, נוספים

 ,ח"מיליון ש 2 עד לסך כולל של ,)מ"ללא מע(ממחיר מכירת המוצרים  12%שלא יעלה על  ,לעמלה בשיעור
 . חודשים 12מדי תקופה של 

- החברה לוועדת הביקורת על היקף העסקאות שבוצעו ועל שיעור העמלות ששולמו על תדווח, אחת לשנה .2
כי יש  ,היה וועדת הביקורת תמצא. במהלך השנה הקלנדרית החולפתידי הקבוצה לקבוצת זילברשטיין 

בהתחשב בהיקף השירותים המוענקים , להפחית את שיעור העמלה המשולמת לקבוצת זילברשטייןמקום 
הגבוה מהשיעור  ,מלשלם לקבוצת זילברשטיין עמלה בשיעורמנועה  תהא הקבוצה, העל ידה לקבוצ

ועדת הביקורת תהא רשאית לבחון מחדש מעת לעת , מבלי לגרוע מהאמור לעיל. שקבעה ועדת הביקורת
 .במהלך השנה את קביעותיה ולשנותן בהתאם לצורך

 31ביום  סיומהו 2018 ,בספטמבר 1ביום  שתחילתה, תוקף האישור יהיה למשך תקופה של שלוש שנים .3
 .2021 ,באוגוסט

אישרו ועדות הביקורת והדירקטוריון של החברה עסקה של מכירת מוצרי החברה באמצעות  2018, באוגוסט 30ביום  .3
מהמחיר בו יימכרו המוצרים בפועל לפני , לברימאג שירות 18%זאת בתמורה לעמלה בשיעור של עד , ברימאג שירות

  .ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, קבע על ידי החברהכפי שיי, מ"מע

לבעלי  ח"אלפי ש 10,000דיבידנד ברוטו בסך של הכריזה החברה על , 2018, באוגוסט 30ביום , אחר מועד הדיווחל .4
 הדיבידנד .ח"ש 0.99הדיבידנד למניה הינו . סכום זה לא הוכר כחלוקה לבעלים במהלך התקופה. המניות של החברה

 .2018, באוקטובר 4 ישולם ביום
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  5-6  על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברההביניים נתונים כספיים מתוך הדוח המאוחד 
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  'ד38לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה  מיוחד דוח :הנדון

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

  מבוא
 ,)ומיידים ופתייםתק דוחות( ערך ניירות לתקנות' ד38 תקנה לפי המובא נפרדהביניים ה הכספי המידע אתסקרנו 

שישה של  ולתקופות 2018 ,ביוני 30 ליום )"החברה" - להלן(מ "בע' חברת ברימאג דיגיטל אייג של 1970- ל"התש
המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  .באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימו

בהתבסס על  אלהת ביניים וספי הביניים הנפרד לתקופאחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכ. החברה
  .סקירתנו

  
אשר היתרות בגין חברות , לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות

מחברות ) ההפסד(ואשר הרווח , 2018, ביוני 30ח ליום "אלפי ש 47,867 -לסך של כמוחזקות המיוחסות להן הסתכמו 
ח לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו "אלפי ש) 78( -וכ 997 -נטו הסתכם לסך של כ, מוחזקות אלה
, חשבון אחרים ידי רואי על נסקר חברות אותן המידע הכספי הביניים הנפרד של. בהתאמה, באותו תאריך

 מבוססת, חברות אותן פרד בגיןהביניים הנ הכספי למידע ככל שהיא מתייחסת, ומסקנתנו, שדוחותיהם הומצאו לנו
  .החשבון האחרים רואי הסקירה של דוחות על
  

  הסקירה היקף
 לתקופות כספי מידע של סקירה" - בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה ".היישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים
 .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים

 בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה
 .בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו שמעותייםהמ העניינים לכל שניודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך

  .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם
  

  מסקנה
 לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא ,אחרים חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס
 תקנותל' ד38תקנה  הוראותבהתאם ל ,המהותיות הבחינות מכל ,ערוך אינו ל"הביניים הנפרד הנ הכספי שהמידע

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

  
  

  'ושותסוראיה  בלצר קנובל    
  חשבון רואי

  
  

  .2018, באוגוסט 30, אביב -תל 
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  פרטי נתונים כספיים מתוך הדוח על המצב הכספי המאוחד הביניים המיוחסים לחברה
 -------- ------- --------------------------- ------------------------------  

  
              _____________                                   _______________                                 
  רמי דרמן         יין                           שאול זילברשט        פיני כהן                     
  מנהל כספים                         ריוןר הדירקטו"יו                   ל            "מנכ                      

  

  31ליום      

 ,בדצמבר  ,ביוני 30ליום           

   8  1  0  2 7  1  0  2 7 1  0  2 

  )מבוקר(           )בלתי מבוקר(          

                ח "אלפי ש                       

     נכסים שוטפים
 472  825  79   מזומנים ושווי מזומנים

 126,308  126,347  145,493  לקוחות

  --   --   549   סים שוטפים לקבלימ
 18,200  16,710  21,299  חייבים ויתרות חובה

   84,842   94,835   125,94  מלאי

  261,545 238,717  229,822 

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

     נכסים לא שוטפים
 2,069  3,173  2,980  זמן ארוךיתרות חובה להשקעות ו

  77,159  84,649  77,605    השקעות והלוואות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת
 2,170  2,473  2,177   נטו, עודף נכסים בשל הטבות לעובדים

  1,455  1,585  1,308  נטו, רכוש קבוע
  9,317  9,369  9,265  נטו, נכסים בלתי מוחשיים

     2,286     2632,     141,2  מיסים נדחים

  95,476 103,512  94,456 

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

  357,021 342,229  324,278 

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

     התחייבויות שוטפות
 35,174  35,575  68,107  אשראי מתאגידים בנקאיים 

 53,498  65,919  67,504  התחייבויות לספקים ונותני שירותים

  479  471  --    ם שוטפים לשלםמיסי
   18,789   14,350   313,12  זכאים ויתרות זכות

  147,924 116,315  107,940 

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

     התחייבויות לא שוטפות
  12,619  18,198  7,653   הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

   1,504     1,514     5041,   עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות

  9,157 19,712  14,123 

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

     הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה
 104 104 104  מניותההון 

 56,646 56,646 56,646  פרמיה על המניות

  975  975  975   קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 )2,786( --  )4,992(  מניות אוצר

  4,473 4,834 4,176  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
  )11,384(  )4,600(  )11,384(   זכויות שאינן מקנות שליטה קרן בגין עסקאות עם בעלי

 154,187   148,243   415,154  יתרת רווח

 202,215 206,202 199,940  כ הון עצמי"סה

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

  357,021 342,229 324,278 

  
  

 .2018, באוגוסט 30: תאריך אישור הדוחות הכספיים

 ===== ===== ===== 
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  פרטי נתונים כספיים מתוך הדוח המאוחד הביניים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים לחברה
 -------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 לשנה  לתקופה של לתקופה של  

  שהסתיימה  חודשים שלושה  חודשים שישה  

  31ביום  שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום  

  ,בדצמבר  ,ביוני 30  ,ביוני 30  

  8  1  0  2 7  1  0  2 8  1  0  2 7  1  0  2  7  1  0  2  
  )מבוקר(       )בלתי מבוקר(         )בלתי מבוקר(         

 ח"אלפי ש  

            
 343,144  67,718  76,437  164,550  176,130 הכנסות ממכירות ומתן שירותים 

  
   53,304   218,58  126,751  998,133 עלות ההכנסות

  
263,348 

           
 79,796 14,414 18,219 37,799 42,132 רווח גולמי 

      
 )43,777(  )9,642(  )9,682(  )21,405(  )20,696( הוצאות מכירה 

 )13,388(  )2,617(  )3,005(  )6,270(  )6,559( הוצאות הנהלה וכלליות 
      3,038        280        223        563        441 הכנסות אחרות

      
 25,669 2,435 5,755 10,687 15,318 רווח מפעולות רגילות

      
 )8,661(  )1,494(  )3,037(  )4,012(  )5,145( הוצאות מימון
 5,319  1,253  824  2,914  1,578 הכנסות מימון

חברות מוחזקות ) הפסדי(חלק החברה ברווחי 
     )351(    150,1       214     335,1  נטו, ושותפות

   
6,883     

      
 29,210 1,843 4,692 9,803 13,086  לפני מיסים על ההכנסה  רווח

      
    )5,811(   )645(   )739(  )2,580(  )759,2( מיסים על ההכנסה

      
 23,399  1,198  3,953  7,223  10,327 תקופהנקי ל רווח

        
  

  :)לאחר השפעת המס( כולל אחר) הפסד(רווח 
  

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או 
    :הפסד

   

ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה ) הפסד(רווח 
 18 )49( 35 )99( מוגדרת

  
)197( 

  
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או 

  :הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

       41     )74(    )132(   )297(  פעילויות חוץ

  
  
  
  
)493(      

       
 22,709 1,257 3,830    7,126   9,931  וח כולל סך הכל רו

 ==== ==== ==== ==== ===== 
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  נתונים כספיים מתוך הדוח המאוחד הביניים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
----------------------------------------------------------- ------------  

  

 לשנה  לתקופה של לתקופה של  

  שהסתיימה  שלושה חודשים  חודשים שישה  

  31ביום  שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום  

  ,בדצמבר  ,ביוני 30  ,ביוני 30  

 8  1  0  2 7  1  0  2 8  1  0  2 7  1  0  2 7  1  0  2 

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר( 
  ח"אלפי ש  
          פעילות שוטפתלזרימי מזומנים ת

 23,399 1,198 3,953 7,223 10,327 לתקופהנקי  רווח
  --- - ----   -------   -------   -------   ----------- 

      התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים
       :תפעילות שוטפל

  747  184  195  365  386 פחת והפחתות 
  )1,920(  --   --   --   --   שותפות מוגבלתרווח ממימוש השקעה ב

  )65(  )147(  )51(  )150(  )114( נטו , הטבות לעובדיםבהתחייבויות בשל  עלייה
  181  158  21  204  145 נטו, מיסים נדחים

  )6,883(  351  )1,150(  )214(  )1,335(  נטו , בגין חברות ושותפות מוחזקות )רווח(הפסד 
           2         2        )1(          2          2 ך התחייבויות לזמן ארו) שחיקת( שערוך

   )916(  207   )986(  548  )7,938(  
   -------   -------   -------   -------   --------  

      :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
  )1,165(  16,258  4,296  )1,204(  )19,185( בלקוחות )עליה(ירידה 
  )4,930(  )3,369(  )4,441(  )3,440(  )3,648( בחייבים ויתרות חובה עליה 

  )2,043(  )19,176(  )12,671(  )12,036(  )9,283( עליה במלאי 
  4,955  2,334  )879(  3,851  )911(  והוצאות מראש בהמחאות לגביה לזמן ארוך) עליה(ירידה 
  )2,428(  11,697  196  9,919  14,014 בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים) ירידה(עליה 
      2,723 )6,546(                )6,017(  )1,724(                )6,955( בזכאים ויתרות זכות ) ירידה( עליה

 )25,968(  )4,634(  )19,516(  1,198  )2,888(  
  --- - -----   --------  - - -------   --------   ---------  
  

 )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות ,נטו, מזומנים
  2,944  )16,549(  2,796  )16,557(  שוטפת

  
  

12,573  
 ---------    ------- --   --------  ----- -----   --------  

  
 פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

          

  )433( )113( )78( )159( )195( רכישת רכוש קבוע 
  8,000  --   --   --   --   השקעה בשותפות מוגבלתתמורה ממימוש 

         1,657         597        300         747         600  ומשיכות משותפותמחברה מוחזקת  דיבידנד שהתקבל
  9,224 484 222 588 405 השקעה שנבעו מפעילות, נטו, מזומנים

  ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  
       פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 

  )24,328( )21,809(  26,807  )25,571(  34,372  נטו , מתאגידים בנקאייםאשראי לזמן קצר ) פירעון(קבלת 
 )10,000( --  )10,000( --  )10,000(  דיבידנד ששולם

  20,000  20,000  --   20,000  --   קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  )11,691(  )2,510(  )2,786(  )4,468(  )6,407(  פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

  4,381  --   --   4,381  --   נטו ממכירת מניות אוצר, תמורה
    )2,786(           --          --           --   )206,2(  רכישת מניות באוצר

 )24,424(  )4,319(  14,021  )5,658(  15,759 מימון ) ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות , נטו, מזומנים

  --------  --------  --------  --------  ---------  
  )2,627( )891( )2,306( )2,274( )393( במזומנים ושווי מזומניםירידה 

      
      3,099    1,716   2,385    3,099      472 תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

      
 472 825 79 825 79 תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

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

  
  
  

  



        
  מ "בע' ברימאג דיגיטל אייג

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

 

6 
 

  )המשך(נתונים כספיים מתוך הדוח המאוחד הביניים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 
----------------------------- ------------------------------------------------  

  
  

  מידע נוסף על תזרימי המזומנים -' נספח א
  

 לשנה  לתקופה של לתקופה של 

  שהסתיימה  חודשים שלושה  חודשים שישה  

  31ביום  שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום  

  ,בדצמבר  ,ביוני 30  ,ביוני 30  

 8  1  0  2 7  1  0  2 8  1  0  2 7  1  0  2 7  1  0  2 

  )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
  ח"אלפי ש  

           :מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור
           

  3,395  778  824  1,678  1,530 תריבי
  ====  ====  ====  ====  ====  

  6,396  911  1,884  3,218  4,059 מיסים על ההכנסה
  ====  ====  ====  ====  ====  
            

           :מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור
            

  2,115  526  526  1,050  1,047 ריבית
  ====  ====  ====  ====  ====  
            
            

  
  
  

  פעילויות מהותיות שלא במזומן - ' נספח ב
  

 לשנה  לתקופה של לתקופה של 

  שהסתיימה  שלושה חודשים  חודשים שישה  

  31ביום  שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום  

  ,בדצמבר  ,ביוני 30  ,ביוני 30  

 8  1  0  2 7  1  0  2 8  1  0  2 7  1  0  2 7  1  0  2 

  )מבוקר( )בוקרבלתי מ( )בלתי מבוקר(  
  ח"אלפי ש  
           
           
            

  29  103  21  103  21  רכישת רכוש קבוע באשראי
  ====  ====  ====  ====  ====  
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לתקנות ניירות ערך ' ד38נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה  םביאורי
  )בלתי מבוקר( 1970 -ל "התש ,)דוחות תקופתיים ומיידיים(

  
  

דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ד 38מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת ה -  1ביאור 
  1970 -ל "התש, )ומיידיים

  
  :עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  .א

  
 -ל "התש, )תקופתיים ומיידיים דוחות(לתקנות ניירות ערך ' ד38המידע הכספי ביניים הנפרד נערך בהתאם לתקנה 

  ").תקנות דוחות תקופתיים" - להלן ( 1970
נתונים כספיים מתוך הדוחות , בצירוף סקירת רואה החשבון המבקר, יובאו בדוח ביניים, בהתאם לתקנה האמורה

, ")'ג9תקנה " -להלן (לתקנות דוחות תקופתיים ' ג9כאמור בתקנה , המאוחדים של התאגיד לתקופת הביניים
  .בשינויים המחויבים

  
המידע הכספי ביניים הנפרד כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של , בהתאם

הדוחות " - להלן (באותו תאריך  שלושה חודשים שהסתיימוושישה של  ולתקופות 2018, ביוני 30החברה ליום 
  .חברה עצמה כחברה אםהמיוחסים ל, ")הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים

ולכל אחת  2017, בדצמבר 31יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה ליום 
, ")2017המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת " - להלן (משלוש השנים בתקופה שהסתיימה באותו תאריך 

לרבות הפרטים האמורים , לתקנות דוחות תקופתיים' ג9אשר נערכו בהתאם לתקנה , והביאורים אשר נלוו אליהם
הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של "ובכפוף להבהרות האמורות ב, בתוספת העשירית לתקנות האמורות

המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת , 2010, בינואר 24שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ביום , "התאגיד
  ").ותהבהרת הרש" - להלן (האמורות 

  
הינם עקביים עם , אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד, עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב

  .ואשר פורטו במסגרתו 2017ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת , אלו
  

  .המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר
  

הערוכים והמוצגים , לרבות דוחות כספיים נפרדים, אינו מהווה דוחות כספייםהמידע הכספי ביניים הנפרד 
דוחות כספיים מאוחדים " -  27והוראות תקן חשבונאות בינלאומי , בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים בכלל

 -  34ר שנערך לפי תקן חשבונאות בינלאומי מספ, ואף אינו מהווה מידע כספי לתקופת ביניים, בפרט" ונפרדים
  ". דיווח כספי לתקופות ביניים"

לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים בדבר עיקרי  2שפורטה בביאור , המדיניות החשבונאית, עם זאת
והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים , המדיניות החשבונאית

וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור לעיל בדבר עיקרי , הכספי ביניים הנפרד יושמו לצורך הצגת המידע, ביניים
  .שיושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד, המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב

 
  .2017בדוחות הכספיים המאוחדים לשנת ' ד1כהגדרתן בביאור  -  כלולותאו שותפות /ו חברות מאוחדות וחברות

  
  

  שהתקבלנד דיביד - 2ביאור 
  

 600אישר דירקטוריון חברת ישפאר לחלק דיבידנד לבעלי המניות של ישפאר בסך כולל של  2018בחודש פברואר 
  .2018בחודש פברואר הדיבידנד שולם ). ח"אלפי ש 300חלק החברה (ח "אלפי ש

  
 600סך כולל של אישר דירקטוריון חברת ישפאר לחלק דיבידנד לבעלי המניות של ישפאר ב 2018בחודש אפריל 

  .2018הדיבידנד שולם בחודש אפריל ). ח"אלפי ש 300חלק החברה (ח "אלפי ש
  

  .2018 יוליחלוקת דיבידנד נוסף בחודש  החלטה בדברלהלן לעניין ) 1( 4ראה גם ביאור 
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ת ערך לתקנות ניירו' ד38נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה  םביאורי
  )בלתי מבוקר( 1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(
 
  

  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 3ביאור 
 
 5של עד  רכישה עצמית של מניות החברה בהיקף כספיתכנית אישר דירקטוריון החברה  2017, בנובמבר 29ביום  .1

כי תכנית , כן נקבע. 2018, בדצמבר 3ד ליום וע 2017 ,בדצמבר 4 מיוםהחל , חודשים 12ח לתקופה של "מיליון ש
 .הרכישה העצמית תיעשה באמצעות חבר בורסה בלתי תלוי

  .ח"ש מיליון 5 -כסך כולל של מניות תמורת  282,867רכשה החברה , למועד הדיווחועד  2017, בדצמבר 4מיום 
אשר אינן , מניות רדומות הינן, המההון המונפק והנפרע של החבר 2.72%המהוות  ,)מניות 282,867(ל "המניות הנ

זכות לדיבידנד ולחלוקת עודפי  גם כמו, מקנות לבעליהן זכות השתתפות באסיפות כלליות של החברה והצבעה בהן
  .רכוש החברה במסגרת פירוק

  

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של  2018, בפברואר 19ביום  .2
בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  )2( 5ראה ביאור , לפירוט השינויים בתנאי הכהונה והעסקה. חברהל ה"מנכ

 .2018, ביוני 30ליום 

 

. ח"מיליון ש 10אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך של  2018, במרץ 27ביום  .3
 .2018דיבידנד שולם בחודש אפריל ה. ח למניה"ש 0.989 -סכום הדיבידנד משקף סך של כ

 

את התקשרותה של החברה בהסכם עם הנאמנים  ל אביבאישר בית המשפט המחוזי בת 2018, במאי 30ביום  .4
לרכישת ") יורוקום דיגיטלית" - להלן ) (בהקפאת הליכים(מ "בהקפאת הליכים של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע

התחייבה החברה לשלם ליורוקום דיגיטלית תשלום , שת המלאיבתמורה לרכי. מלאי מוצרים מתוצרת פנסוניק
הנגזרים מהיקף  ,התחייבה החברה לשלם ליורוקום דיגיטלית תמלוגים, בנוסף. במזומן בסך שאינו מהותי לחברה

כולל תשלום מקדמה בסכום זניח על חשבון התמלוגים , למשך תקופה מוגבלת, הרכישות של מוצרים מפנסוניק
  .העתידיים

  
. אינו צפוי להיות מהותי לחברה ,שעשויה החברה לשלם ליורוקום דיגיטלית ,סכום התמלוגים, ערכת החברהלה

  .חודשים 12הגיעה להבנות עם היצרן פנסוניק לגבי רכישת מוצרים מתוצרתה במשך תקופה של החברה 
  

 .אישרה הממונה על הגבלים עסקיים את התקשרותה של החברה 2018, ביולי 11ביום 

 

 
  לאחר תקופת הדיווחמהותיים אירועים  - 4יאור ב

  

 600של כולל אישר דירקטוריון חברת ישפאר לחלק דיבידנד במזומן לבעלי מניות ישפאר בסך  2018 יוליבחודש  .1
 .2018 יוליחודש הדיבידנד שולם ב). ח"אלפי ש 300חלק החברה (ח "אלפי ש

בקשה ") ICC("באנגליה   International Chamber of Commerce-הגישה ברימאג מערכות ל  2108, ביולי 5ביום  .2

בגין נזקים מסוגים שונים בסכום כולל של למעלה , תאגיד צרפתי, LEGRAND SNC ("Legrand("לבוררות נגד 

צדדי את הסכם ההפצה - לסיים באופן חד Legrandעקב החלטת , שנגרמו לברימאג מערכות ,מיליון אירו 3 -מ

שנעשו וניתנו על ידי  ,וזאת בניגוד למצגים והבטחות, על ידי ברימאג מערכות Legrandרי הבלעדי בישראל של מוצ

Legrand לברימאג מערכות.  
  

, כי סכסוכים בין הצדדים לו יידונו בלונדון, הקובע ,ל"הבקשה לבוררות הוגשה בהתאם לסעיף בהסכם ההפצה הנ

  .ICC-בפני בורר יחיד ובהתאם לכללים של ה, אנגליה
  

 :אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות את הנושאים הבאים 2018, באוגוסט 16ם ביו .3

חברה בבעלותו של מר , מ"עם טרקלין חשמל בע החברה והחברות המוחזקות על ידה אישור התקשרות .1
חברות פרטיות נוספות בשליטתו של ו בעל השליטה בהר דירקטוריון החברה ו"יו, שאול זילברשטיין

 .בהסכם למכירת מוצרים בענף החשמל והאלקטרוניקה, ן היתרבי, אשר פועלות, זילברשטיין
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לתקנות ניירות ערך ' ד38נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה  םביאורי
  )בלתי מבוקר( 1970 -ל "התש, )קופתיים ומיידייםדוחות ת(

  
 )המשך( אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח - 4ביאור 

 בהסכם פרסום משותף קבוצת זילברשטייןעם הקבוצה התקשרות  .2

 בירידי מכירות קבוצת זילברשטייןבעלויות של  הקבוצהאישור השתתפות  .3

 לצורךבהסכמים לקבלת שירותי רצפת מכירה ובהתאם , קבוצת זילברשטייןעם  הקבוצה אישור התקשרות .4
או אלקטרוניקה ביתיים /או עסקאות לאספקת מוצרי חשמל ו/גם שירותים נלווים במסגרת מכרזים ו

עם ) בהתאם לעניין(ידי או - שייערכו על הקבוצהידי - או משווקים על/או מוצרים אחרים המיובאים ו/ו
 לצרכנים הקבוצהשיווק ישיר של מוצרי או לצורך /גופים ציבוריים או פרטיים ו

  
  .2018, ביוני 30בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום ) 2( 10לפרטים נוספים והרחבה ראה ביאור  

עסקה של מכירת מוצרי החברה , אישרו ועדות הביקורת והדירקטוריון של החברה 2018, באוגוסט 30ביום  .4
מהמחיר בו יימכרו , לברימאג שירות 18%בשיעור של עד זאת בתמורה לעמלה , באמצעות ברימאג שירות

  .ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כפי שייקבע על ידי החברה, מ"המוצרים בפועל לפני מע

לבעלי  ח"אלפי ש 10,000הכריזה החברה על דיבידנד ברוטו בסך של , 2018, באוגוסט 30ביום , אחר מועד הדיווחל .5
 .ח"ש 0.99הדיבידנד למניה הינו . לוקה לבעלים במהלך התקופהוכר כחסכום זה לא ה. המניות של החברה

  .2018, באוקטובר 4הדיבידנד ישולם ביום 
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  ל הכספיםההצהרות המנהל הכללי ומנ

   1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך  )ד('ג38 לפי תקנה

  

 )1)(ד('ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  .1.1

  

  :מצהיר כי, פיני כהן, אני

") התאגיד" - להלן(מ "בע 'ברימאג דיגיטל אייגשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  )1(
 ;")הדוחות" -  להלן( 2018שנת של  השנילרבעון 

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר , 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

ע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן הדוחות הכספיים ומיד, לפי ידיעתי )3(
תוצאות הפעולות ותזרימי , 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

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים 
 .ובבקרה עליהם דיווח הכספי הגילוישיש להם תפקיד משמעותי ב

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

  

  

     2018, באוגוסט 30

                          _____________________  

  ל"מנכ, פיני כהן
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 )2)(ד(ג38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה   .1.2

  

  :כימצהיר , רמי דרמן, אני

אחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הוביניים בחנתי את הדוחות הכספיים  )1(
לרבעון ") התאגיד" - להלן(מ "בע 'ברימאג דיגיטל אייג שללתקופת הביניים 

 ;)"בינייםההדוחות לתקופת "או  "הדוחות" - להלן( 2018של שנת  השני

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

לאור הנסיבות שבהן נכללו , מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהםעובדה 
 ;היו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחותלא י, אותם מצגים

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

ולתקופות שאליהם לתאריכים  התאגידמי המזומנים של הפעולות ותזרי
 ;מתייחסים הדוחות

 ת הביקורתוולוועדלדירקטוריון , התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של  )4(
, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית התאגידשל  והדוחות הכספיים

ים אחרים שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובד
 .ובבקרה עליהם דיווח הכספי הגילוישיש להם תפקיד משמעותי ב

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

  

  2018, באוגוסט 30

           ________________________  

  מנהל כספים, רמי דרמן
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