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 הגדרות

 "אוטו איטליה"

 

- 

 

 ;אוטו איטליה איי.אל. בע"מ

  ;דולר ארה"ב -  "דולר"

 ;)טרייד אין( בע"מ 1988קאר -דן ליס א - "דן ליס"

 ;בע"מ ישראל מוטורס וניברסלי - "החברה"

 ;מדד המחירים לצרכן - "המדד"

שדוחותיהן  החברה, בעצמה ובאמצעות חברות בנות בשליטתה - "הקבוצה"

 הכספיים מאוחדים עם הדוחות הכספיים של החברה;

 ;( בע"מ1984חברת המזרח לאחזקות ) - "חברת המזרח"

 ;2008-חוק אוויר נקי, התשס"ח - "חוק אוויר נקי"

  ;2011-החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א - "חוק האריזות"

 ;1981-תשמ"אחוק הגנת הפרטיות,  - " הפרטיות הגנת חוק"

חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת  - "גניבות מניעת חוק"

 ;1998-גניבות(, תשנ"ח

-בחוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי נאות(, התשס"ח - "חוק הגילוי הנאות"

2008; 

 ;1999-חוק החברות, תשנ"ט - "חוק החברות"

  ;2007-חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, תשס"ז  "חוק מיחזור צמיגים"

 ;1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - "עסקים רישוי חוק"

 ;2016-חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו - "חוק רישוי שירותים"

 טאלדן מוטורס בע"מ; - "טאלדן"

 קומסקו בע"מ;  "קומסקו"

 ;יפו-אביב-תלת המסחר ואיגוד לשכ - "לשכת המסחר"

 ;1961-פקודת התעבורה ]נוסח חדש[, התשכ"א - "פקודת התעבורה"

 ;יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ -יו.טי.אס  - "פתרונות תחבורה"

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחר  - "צו הייצור והסחר"

 ;1982-בהם(, התשמ"ג

"צו הייבוא 

 והשירותים"

הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(, צו  -

 ;1978-התשל"ט

יבוא יצו ההתיקון ל"

 והשירותים"

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(  -

 ;2010-"עהתש)תיקון(, 

 ;1961-תקנות התעבורה, התשכ"א - "תקנות התעבורה"

תקנות הגבלת השימוש )רישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת  - "גניבות מניעת תקנות"

גניבות( )ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש 

 ;2007-בכלי רכב(, תשס""ז

 ;חברת תעבורה אחזקות בע"מ - "תעבורה אחזקות"

"Avis אוקראינה" - "VIP-Rent" CFI;  
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" Avisאירופה" - Avis Europe and Middle East Limited;  

" Avisבארה"" - Avis Budget Group Inc.; 

"GM" - General Motors; 

"GM KOREA" - GM Korea Company; 

"GMOD" - General Motors Overseas Distribution LLC; 

"Isuzu Motors" - Isuzu Motors Limited; 

"IMIT" - Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co. LTD ; 

"UTI" - "מ.יוניברסל משאיות ישראל בע 
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  1פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 1

 כללי 1.1

ביום כחברה פרטית, בהתאם להוראות חוק החברות.  ,1993בשנת החברה התאגדה בישראל 

ב'( של החברה אשר הונפקו למחזיקי איגרות  -)סדרות א' ו אגרות חובנפקת בעקבות ה 21.8.2017

החברה לחברת איגרות חוב כמשמעה בחוק  הפכה ,פתרונות תחבורה ט'( של -החוב )סדרות ח' ו

 החברות.

הון המניות מ 50% –כ מישרין ובעקיפין, בהמחזיקה ב חחברת המזרם הנהשליטה בחברה  יבעל

והנפרע של הון המניות המונפק מה 50% –כ המחזיקה בקומסקו  ,2המונפק והנפרע של החברה

 .בפרק ד' לדוח זה א21של תקנה  1 בסעיףהמנויים המחזיקים בהן  היחידיםו החברה

  להלן. 3  יףה של מניות החברה, ראו סעומכיר רכישה אותלפרטים בדבר עסק

השכרת , החכרת כלי רכב )ליסינג תפעולי( כלי רכב,ומכירת שיווק ייבוא עוסקת בעיקר ב הקבוצה

, והמשווקים על ידיה שירותי תחזוקה ומוסך לכלי הרכב שבבעלותהמתן כלי רכב לזמן קצר ו

 . בפריסה ארצית

מזה שנים החברה מייבאת ומשווקת בישראל  הםשלפיזיכיון  מיהסכבהקבוצה קשורה בין היתר, 

כלי רכב מתוצרת עוד קודם היווסדה של החברה(,  ,רבות )באמצעות החברה או בעלי מניותיה

GM,וכן כלי רכב וחלפים  להלן 2.1 כמפורט בסעיף  , מיצרניות הרכב המובילות והוותיקות בעולם

הקבוצה . בנוסף, קשורה להלן 7.17.2 כמפורט בסעיף  (Isuzu Motors)מקבוצת  IMIT מתוצרת

 Avisלעשות שימוש בישראל בשיטת ובסימן המסחר  , בין היתר,הסכם זיכיון המתיר להב

  להלן. 1.3.1 , כמפורט בסעיף הקבוצהוכן לתחום הליסינג התפעולי שמפעילה  להשכרת כלי רכב

האחרונות ניכרת בענף הרכב בישראל מגמה של יצירת קבוצות רכב, המשלבות פעילות של  בשנים

סוכנות שירותי ו מימון, ן: תחזוקהבוא כלי רכב, השכרה, ליסינג ומתן שירותים נלווים כגויי

החברה במלוא מניותיה של  מחזיקה ,2014 ינוארחודש החל מיצוין, כי  זה בהקשר. ביטוח

ומי פעילות חופפים או לאיתור תח לפעול ממשיכה הקבוצה ,דוח זה למועד נכון .תחבורה פתרונות

זו, במהלך  במסגרת .סינרגטייםצמצום מערכים חופפים או אפשרויות לאיחוד ו לבחוןודומים 

מעבר למרכז לוגיסטי ובניין מטה מרכזי מאוחד  תחבורה פתרונותוהשלימו החברה  2016שנת 

 לוד.  בעיר

  

                                                 
  דצמברב 31זה מובא ככלל, לתקופה שתחילתה שנתיים לפני יום  מסמך , התיאור במסגרתתשקיףהפרטי בהתאם להוראות התוספת הראשונה לתקנות   1

2018. 
חזקות על מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מוחזק במישרין על ידי חברת המזרח והיתר )בניכוי מניות רדומות המו 39.069%, שיעור של זה מתוך  2

 קרדן באמצעות המזרח חברת של מלאה ושליטה בבעלות המצויההנה חברה פרטית  טאלדן. טאלדןמוחזק על ידי  - 10.930% -שיעור של כ -ידי החברה( 
 שותפויות בע"מ, המצויה אף היא בבעלות ושליטה מלאה של חברת המזרח.  
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  מבנה ההחזקות של החברה 1.2

 :דוח זה, נכון למועד *להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה

 

 

          

               

 

                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .המוחזקות על ידי החברה ה,זניח האינשפעילותן  ,הפעילותמתוארות החברות * 

 להלן. 14.2  פתרונות תחבורה, ראה סעיף ל ידיע TBIF DAN Leasing Limited** לפרטים בדבר הסכם רכישת יתרת מניות 
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  ידי החברה, ועיקר הפעילות המבוצעת בהן-עלהמוחזקות העיקריות תיאור תמציתי של החברות  1.3

בתמצית,  הנה ה,החבר ידי-באמצעות החברות המוחזקות עלאשר מבוצעת  הקבוצהפעילות 

 כדלקמן: 

 פרטיתחברה  - "(פתרונות תחבורהיוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )" -יו.טי.אס  1.3.1

פתרונות . בבעלות ושליטה מלאה של החברהומצויה  1986שהתאגדה בישראל בשנת 

מדווח כהגדרת מונח ותאגיד  חברת איגרות חוב 30.11.2017תחבורה הייתה עד ליום 

, המתיר לה 3אירופהAvisזיכיון מטעם פתרונות תחבורה. לניירות ערךזה בחוק 

ובמערכת המחשוב להשכרת כלי  Avis, בסימני Avisלעשות שימוש בישראל בשיטת 

 זיכיון)" להשכרת רכב ברחבי העולםנות לקבלת הזמ Avisרכב ולפעול כסוכנה של 

AVIS)". חתמו פתרונות תחבורה ו  2019במרץ  13ביוםAVIS  אירופה על הסכם

פתרונות באמצעות . 2028בדצמבר  31ליום  עד AVIS זיכיוןהמאריך את תוקף 

קצר, כפי  זמןבתחומי הליסינג התפעולי והשכרת הרכב ל הקבוצה, פועלת תחבורה

  ., בהתאמה10  -ו 9 בסעיפים להלן שיפורט 

ה שהתאגד חברה פרטית - "(דן ליסבע"מ )")טרייד אין(  1988קאר -א דן ליס 1.3.2

. דן ליס פתרונות תחבורהעל ידי  99.99%מוחזקת בשיעור של ו 1988בישראל בשנת 

המהווה תחליף לרישיון רכב תו סוחר בכלי רכב על פי פקודת התעבורה  הנה בעלת

ת רכב ומכירתו דרך יומאפשר שימוש בכלי רכב על ידי סוחר רכב, בין היתר, לקני

( מכירת כלי רכב 1) :עסקאות שלבעיקר מבצעת החברה  דן ליס באמצעות. עיסוק

קצר;  זמןהשכרה ל בתום תקופת( מכירת כלי רכב 2בתום תקופת ליסינג תפעולי; )

( Trade In( ;)4) כלי רכב קבוצהלקוחות שרכשו מהמ( מכירת כלי רכב משומשים 3)

 .ותגי החברה ויבואנים אחריםמכירת כלי רכב "אפס קילומטר" ממ

חברה פרטית שהתאגדה בישראל בשנת  - בע"מ ישראל מוטורסבית קבוצת יוניברסל  1.3.3

, ואשר באמצעותה פתרונות תחבורה, המצויה בבעלות ושליטה מלאה של 1970

 .הקבוצהמחזיקה החברה במקרקעין בלוד עליהם בנויים משרדי 

חברה פרטית שהתאגדה בישראל  - אוטו איטליה איי.אל. בע"מ )"אוטו איטליה"( 1.3.4

ומטופלת בדוחות הכספיים  75%בשיעור של  החברהמוחזקת על ידי ה ,2009בשנת 

בייבוא ומכירה  הקבוצהה עוסקת אוטו איטלי באמצעות .של החברה כחברה כלולה

 להלן. 14.1 של רכבי פרארי ומזראטי לישראל, כמפורט בסעיף 

1.3.5 "Rent-VIP" CFI "(Avis אוקראינה)" -  תהייה 2018בדצמבר  31נכון ליום AVIS 

באמצעות החזקתה של  , בעקיפין,החברהעל ידי  שהוחזקהחברה כלולה אוקראינה 

 TBIF DAN Leasingמהון המניות המונפק של  34%בשיעור של  פתרונות תחבורה

Limited "(TBIF שהנה ,)"אשר מחזיקה במלוא  חברה פרטית המאוגדת בקפריסין

                                                 
ציבורית שהתאגדה בארה"ב )אשר  חברה שהנה ,ארה"ב Avis על ידי , המוחזקתפרטית רשומה באנגליה חברה הנה אירופה Avis, החברהידיעת  למיטב  3

השכרת רכב, וכן במספר מותגים נוספים,  Budgetובמותג  Avisבמותג  ה"ק והנה מחזיקהנאסדנסחרות בבורסת  מניותיה, החברהלמיטב ידיעת 
 Avis -אותו קיבלה מש Avisאירופה הנה בעלת הזיכיון לעשות שימוש בלעדי בשם  Avis, החברהידיעת  למיטבהקשורים עם עולם התיירות והמלונאות(. 

להשכרת כלי רכב והחכרתם ובתכנת המחשב  Avis, בשיטות Avis, הזיכיון האמור כולל את זכות השימוש בסימן המסחר החברהארה"ב. למיטב ידיעת 
Wizard  החברהידיעת  למיטביצוין, כי התיכון, אפריקה ואסיה. ברחבי אירופה, המזרח  2036עד לשנת ,Avis  מותג מחזיקה גם באירופהBudget אשר ,
 .לקבוצהבישראל ללא כל קשר  מופעל
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, השלימה פתרונות 2019במרץ  14ביום  .אוקראינה Avisהון המניות המונפק של 

, לןלה 14.2סעיף (, כפי שיפורט ב66%) TBIF של מניותהיתרת  ה שלרכישתחבורה 

 מונפקה מניותהון ה אולמב חזיקה החברה, בעקיפין,מונכון למועד חתימת דוח זה, 

פעילות ליסינג ב הקבוצהאוקראינה עוסקת  Avisבאמצעות . אוקראינה Avisשל 

 .להלן 14.2 בסעיף, כמפורט Avisתחת המותג והשכרה לזמן קצר במזרח אירופה 

שהתאגדה בישראל בשנת חברה פרטית  - "(UTIיוניברסל משאיות ישראל בע"מ )" 1.3.6

על ידי החברה ויתר מניותיה מוחזקות על ידי  50%, אשר מוחזקת בשיעור של 1994

אשר דוחותיה מצורפים  הנה חברה כלולה של החברה UTI. 4אחזקותתעבורה 

 הקבוצהעוסקת  UTI. באמצעות 2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום 

משאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו,  דגמיייבוא ושיווק בישראל של ב עיקרב

 1995; יצוין, כי בהסכם בעלי מניות שנחתם בשנת להלן 11 כפי שיפורט בסעיף  -הכול 

-בין תעבורה אחזקות לבין החברה, נקבע בין היתר, מנגנון למינוי דירקטור נוסף אד

שוויון קולות  הוק לצורך הצבעה בעניין שלגביו לא נתקבלה החלטה בשל

. כמו כן, נקבע בהסכם כי לצדדים תהא זכות סירוב ראשון במקרה UTIבדירקטוריון 

 . UTI -שהצד השני יהיה מעוניין למכור את החזקותיו ב

 2003שהתאגדה בישראל בשנת  חברה פרטית - יו.אם.איי מרכז שירות חיפה בע"מ 1.3.7

אשר באמצעותה מפעילה החברה מוסך מורשה בבעלות מלאה של החברה,  המצויה

 בחיפה.

 2006שהתאגדה בישראל בשנת  חברה פרטית - בע"מ 2006שגיא מוטורס סנטר  1.3.8

החברה אולם תצוגה אשר באמצעותה מפעילה בבעלות מלאה של החברה,  המצויה

 בפתח תקווה. מורשה ומוסך

 המצויה 2008שהתאגדה בישראל בשנת  חברה פרטית - כהן מוטורס חדרה בע"מ 1.3.9

 החברה אולם תצוגה ומוסךאשר באמצעותה מפעילה בבעלות מלאה של החברה, 

 בחדרה. מורשה

אשר  1996חברה פרטית שהתאגדה בישראל בשנת  - ( בע"מ1996כוכבי הרכב שווק ) 1.3.10

, ויתר מניותיה מוחזקות, למיטב ידיעת החברה על ידי 50%מוחזקת בשיעור של 

 -זינו אחזקות )א.ז ו (25%( בע"מ )2011נכסים )מפריה א.א.א. אי החברה, על ידי

בתחומי  ( בע"מ1996כוכבי הרכב שווק )פעילותה העסקית של . (25%( בע"מ )2014

אולם תצוגה  . כוכבי הרכב משכירה2018הופסקה במהלך שנת  העיסוק של הקבוצה

 31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  (3ד' )12 ביאור ראה, לפרטים בחולון. ומוסך

 . 2018לדצמבר 

 

                                                 
על ידי נשר מפעלי מלט  50%על ידי אברהם לבנת בע"מ, ובשיעור של  50%למיטב ידיעת החברה, תעבורה הינה חברה פרטית, אשר מוחזקת בשיעור של   4

 בע"מ אשר בשליטת כלל תעשיות בע"מ. 

 



 

 8 

 

 תחומי הפעילות של החברה 2

  חמישה תחומי פעילות, כדלקמן: קבוצהב

  "(תחום מכירת הרכבחדשים לרבות טרייד אין )" רכבכלי מכירת  תחום 2.1

, נכון ההכנסות ממנו היווו הקבוצהתחום מכירת הרכב מהווה את תחום הפעילות העיקרי של 

 המאוחדיםהכספיים ההכנסות של החברה בדוחותיה  מסך 43.7%-כ, 2018בדצמבר  31ם ליו

יבוא ושיווק של כלי רכב עוסקת החברה ביזה תחת תחום . מגזריות(-)לאחר נטרול הכנסות בין

בצפון אמריקה  GM)המיוצרים במפעלי  "קאדילק" -ו "שברולט" תחת המותגים GMמתוצרת 

 . "(מותגי החברה)" מתוצרת "איסוזו" )המיוצרים בתאילנד(ושל כלי רכב  ובקוריאה(

מכירת כלי  -( Trade Inאין )-פעילות טרייד הקבוצהמבצעת , תחת תחום מכירת הרכב כמו כן

כלי רכב אין, ו-ה משולם על ידי הלקוח בשיטת הטריידתמורכאשר חלק מהרכב ממותגי החברה 

. ללקוחות פרטיים וסוחרי מכוניות נמכריםנמסרים לחברה במסגרת העסקה משומשים הה

כלי שיווקי בענף מכירת הרכב, על ידי רכישה של כלי רכב משומשים  מהווהאין -פעילות הטרייד

 . החברה חדשים המיובאים על ידי כלי רכבמעוניינים לרכוש המלקוחות 

 להלן. 7 בתחום מכירת הרכב, ראו סעיף  הקבוצהלתיאור נרחב של פעילות 

 

  "(השירות והחלפיםתחום )" ותחזוקה מרכזי שירותתחום חלפים  2.2

יבוא ושיווק של חלפים לכלי רכב המיובאים בי קבוצהעוסקת ה השירות והחלפיםבמסגרת תחום 

או המשמשים לפעילות  מתן שירותי תחזוקה ותיקונים לכלי הרכב המיובאים על ידהוכן ב על ידה

 מרכז)לרבות  החברה מורשים בבעלות מלאה של מרכזי שירות 4, באמצעות וההשכרההליסינג 

. בנוסף, משווקת מוסכים מורשים המופעלים על ידי זכיינים 40המרכזי( ובאמצעות  השירות

חלפים למפיצים עצמאיים וללקוחות פרטיים דוגמת חנויות חלפים, מוסכים לא מורשים החברה 

נעשה על פי הסכמים עם יצרניות הרכב. נכון החברה יבוא ושיווק חלקי החילוף על ידי יוכיו"ב. 

מסך ההכנסות של החברה  6.3% -כ השירות והחלפיםתחום היווה , 2018בדצמבר  31ליום 

 . )לאחר נטרול הכנסות בין מגזריות( אוחדיםהמהכספיים בדוחותיה 

 להלן. 0 , ראו סעיף השירות והחלפיםבתחום  הקבוצהלתיאור נרחב של פעילות 

 

  ("תחום הליסינגאו " "התפעולי תחום הליסינג)" ליסינג תפעולי 2.3

, בהשכרה בשיטת הליסינג פתרונות תחבורה, באמצעות הקבוצהעוסקת  במסגרת תחום הליסינג

כלי רכב מסוגים שונים, פרטיים ומסחריים, לקהל לקוחות בעיקר מן התפעולי, בישראל, של 

שנים(, תמורת תשלום חודשי קבוע. בשיטת הליסינג  3המגזר העסקי, לתקופות משתנות )לרוב 

שירותי מוסך, רישוי, על פי רוב, חבילת שירות, הכוללת רכב,  מהחברההתפעולי, מקבל הלקוח 

ה תאונה או גניבה, רכב חלופי, שירותי דרך ושירותי שינוע תשלום נזק במקרהגבלת ביטוח חובה, 

בשיטת הליסינג התפעולי שכרה הרכב להכלי ה שבה שימש תקופהבאמצעות מאגר נהגים. בתום 

, 2018בדצמבר  31נכון ליום . באמצעות דן ליס את כלי הרכב פתרונות תחבורהמוכרת כאמור, 

 ליס דן באמצעות ,החכירהתקופת  בתום)לרבות ההכנסות בגין המכירה  היווה תחום הליסינג

)לאחר נטרול  המאוחדים הכספייםמסך ההכנסות של החברה בדוחותיה  37.1% -כ (לעיל כמתואר

 .הכנסות בין מגזריות(
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  להלן. 9 בתחום הליסינג התפעולי, ראו סעיף  הקבוצהלתיאור נרחב של פעילות 

 

  "(תחום השכרת הרכב)" קצר זמןלרכב כלי השכרת  2.4

של בישראל , בהשכרה פתרונות תחבורה, באמצעות הקבוצהבמסגרת תחום השכרת הרכב עוסקת 

שונים, פרטיים ומסחריים, לקהל לקוחות ישראלים ותיירים, לתקופות משתנות כלי רכב מסוגים 

. בתום התקופה שבה שימש הרכב שנה( ובתעריפים משתניםלתקופה של ועד  אחד יוםהחל ב)

בדצמבר  31נכון ליום את כלי הרכב באמצעות דן ליס.  פתרונות תחבורהלהשכרה כאמור, מוכרת 

 הכספייםמסך ההכנסות של החברה בדוחותיה  4.7%-כ, היווה תחום השכרת הרכב 2018

 )לאחר נטרול הכנסות בין מגזריות(. המאוחדים

 להלן. 10 בתחום השכרת הרכב, ראו סעיף  הקבוצהלתיאור נרחב של פעילות 

 

 "(תחום הרכב הכבד)" ייבוא, שיווק והפצה של משאיות ואוטובוסים 2.5

בייבוא ושיווק בישראל של משאיות בעיקר , UTI, באמצעות הקבוצהבמסגרת תחום זה, עוסקת 

 והפצה של אוטובוסים.קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו, וכן בייבוא 

 להלן. 11 בתחום הרכב הכבד, ראו סעיף  הקבוצהלתיאור נרחב של פעילות 

 

 :אחרים פעילות תחומי 2.6

ן אינשבפעילויות  הקבוצהלעיל, עוסקת  המפורטיםפעילותה במסגרת תחומי הפעילות נוסף על ב

רת שוברים להשכרת מכיבין היתר . פעילויות אלו כוללות הקבוצהרכיב עסקי מהותי של  מהוות

"אפס  מכירת רכבי ,(לעיל 2.1 למעט כמפורט בסעיף )טרייד אין פעילות  ,כלי רכב בחו"ל

  .ביטוחב תיווךפעילות כן , השכרת נדל"ן וממותגי החברה שאינם רכב כלי שלקילומטר" 

, בייבוא ומכירה של אוטו איטליה -של החברה , באמצעות חברה כלולה הקבוצהעוסקת , כמו כן

 להלן. 14.1 ראו סעיף  ,; לתיאור פעילותה של אוטו איטליהפרארי ומזראטי לישראלרכבי 

המותג  תחת, )אוקראינה(פעילות ליסינג והשכרה לזמן קצר במזרח אירופה  לקבוצהכן,  כמו

Avis, פתרונות תחבורהשל בעקיפין  באמצעות חברה כלולה - Avis כמפורט בסעיף  - אוקראינה

 להלן. 14.2 

 

  ות במניותיהאהשקעות בהון החברה ועסק 3
 בטאלדןנון -החזקות מר אביהו בן רכישת 3.1

נון )באמצעות -התקשרה חברת המזרח בעסקה שלפיה רכשה ממר אביהו בן 2017באפריל  3ביום 

כל אחת של  נקוב רךש"ח ע 0.10מניות רגילות בנות  275,007( בע"מ( 2000נאמנויות ) גלפנד -ירדני 

דוח כל אחת של טאלדן, המהוות, נכון למועד  נקוב רךש"ח ע 1מניות רגילות א' בנות  9 -טאלדן ו

חזיקה הלאחר השלמת העסקה האמורה, . מהון המניות המונפק והנפרע של טאלדן 9.99% -, כזה

הון המניות המונפק מ 50% - כבת השליטה בחברה, במישרין ובעקיפין, ובעלאחת מחברת המזרח, 

 והנפרע של החברה. 
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  מהחזקותיה של חברת המזרח בחברה לקומסקו %50 -כמכירת  3.2

קומסקו, חברה פרטית  לביןחברת המזרח  בין עסקה, הושלמה 2018במרץ  25 ביום 3.2.1

בבעלותו ושליטתו המלאה של מר חיים דנון )במישרין המצויה למיטב ידיעת החברה 

צד ג' שאינו קשור לחברה או לחברת המזרח,  יה באותה עתובעקיפין(, שה

)במישרין מהחזקותיה  25%שיעור של  לקומסקו המזרח מכרה חברת השבמסגרת

במסגרת "(. ובפרט, הראשונהקומסקו עסקת "חברת המזרח בחברה ) שלובעקיפין( 

מניות רגילות של החברה  252,038הועברו לקומסקו  הראשונה עסקת קומסקו

מניות רגילות של החברה שהוחזקו על ידי  36,197שהוחזקו על ידי חברת המזרח, וכן 

 15 מיום, 2018 פברוארב 18מיום  םמיידי יםלפרטים נוספים, ראו דיווח טאלדן.

, 2018-01-013035)בהתאמה(:  ות)מס' אסמכתא 2018 במרץ 25 ומיום 2018 במרץ

 כהכללה על דרך ההפניה. ים(, המובא2018-01-023409 -ו 2018-01-020349

 השבמסגרת קומסקו, לביןחברת המזרח  בין עסקההושלמה  ,2018 בספטמבר 6 ביום 3.2.2

)מבין  בחברה מהחזקותיהנוספים  25%שיעור של  לקומסקו המזרח מכרה חברת

עסקת ") (מניות החברה המוחזקות על ידי חברת המזרח, בעקיפין, באמצעות טאלדן

הועברו לקומסקו  במסגרת עסקת קומסקו השניה"(. ובפרט, השניהקומסקו 

לפרטים נוספים, ראו  .מניות רגילות של החברה שהוחזקו על ידי טאלדן 288,234

: ותאסמכתא) 2018 בספטמבר 7 מיוםו 2018 אוגוסטב 30מיום  םמיידי יםדיווח

 כהכללה על דרך ההפניה. ות(, המובא, בהתאמה2018-01-086229 -ו 2018-01-080239

 
 ."קומסקו עסקת: "יחדיו להלן, השניה קומסקוהראשונה ועסקת  קומסקו עסקת

 

 מניות רדומות אשר מוחזקות על ידי 100ובניכוי  השלמת עסקת קומסקו לאחר 3.2.3

  כאמור(, טאלדןבאמצעות  -החברה, מחזיקה חברת המזרח )במישרין ובעקיפין 

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה  50%בשיעור של 

 מהון המניות המונפק 50%מחזיקה בשיעור של  וקומסקו)לרבות בדילול מלא(, 

 (.והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה )לרבות בדילול מלא

מעודכן , התקשרו הצדדים בהסכם בעלי מניות עסקת קומסקוהשלמת  במסגרת 3.2.4

 :מתואר להלןכ

 עם בקשר שונות הוראות נקבעוהמעודכן כאמור,  בהסכם בעלי המניות 3.2.4.1

 המניות בעל של החזקותיו בשיעור כתלות בחברה רגילים דירקטורים מינוי

 לים"מנכ בחברה יכהנו 2018בספטמבר  13מיום  החל כי, נקבע כן. בחברה

 עיני דודהחל ממועד זה,  מר וכי שליטה בעל אחד כל המייצגים, משותפים

 תקופה לאחר. שנים 5 של לתקופה החברה דירקטוריון של פעיל ר"כיו יכהן

 3 של לתקופה פעם כל, ברוטציה החברה של הדירקטוריון ר"יו יכהן, זו

, כאמור הראשונה התקופה לאחר הראשון ר"היו מינוי זכות כאשר, שנים

 עם יחד. חלילה וחוזר, המזרח חברת של מכן ולאחר קומסקו של תהא

 ויכהן בחברה משותפים לים"מנכ יכהנו לא כלשהו שבמועד ככל, זאת
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 ר"שכיו הרי, מהצדדים מי של עניין בעל שהנו מי החברה ל"כמנכ

  .השני הצד של נציג יכהן הדירקטוריון

 בהן החלטות בדבר שונות הסכמות קיימות המניות בעלי הסכםב, בנוסף 3.2.4.2

 החברה של כלליות באסיפות או/ו החברה בדירקטוריון מיוחד רוב נדרש

, החברה בתקנון שינויים, עניין בעלי עסקאות, היתר ובין, שונים בנושאים

 מכירת, ל"מנכ מינוי, השקעה עסקאות, החברה של הפעילות תחום שינוי

 עצמאיים דירקטורים ומינוי החברה נכסי שיעבוד, החברה פעילות

 . החברה לדירקטוריון

 מניות העברת בדבר שונים הסדרים כולל המניות בעלי הסכם, כן כמו 3.2.4.3

 וזכות כפויה מכירה, הצטרפות זכות, ראשון סירוב זכות, זה ובכלל בחברה

 מניות לרכישת זכות וכן החברה של מניות מכירת של במקרה התנגדות

 . השליטה מבעלות במי שליטה ישינו של במקרה החברה

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את תיקון  2018 בספטמבר 6ביום  3.2.4.4

 תקנון ההתאגדות של החברה, כך שישקף את עיקרי הסכם בעלי המניות

 .המעודכן כאמור

 שהתקבל לאחר, החברה דירקטוריון החליטעסקת קומסקו  להשלמת עובר, כן כמו 3.2.5

 של הכללית האסיפה לאישור בכפוף - לאשר, החברה של הביקורת ועדת אישור לכך

 המזרח חברת עם וייעוץ ניהול שירותי בהסכם החברה של התקשרות - החברה

' ד לפרק א21 בתקנה מתוארים שעיקריו ,"(החדש השירותים הסכם)" וקומסקו

 .עד לאותה עת קייםיה הש והייעוץ הניהול שירותי הסכם חלף זאת, זה לדוח

 

  דיבידנדיםחלוקת  4
 :כדלקמן לבעלי מניותיה החברה דיבידנדיםחילקה , זה דוח למועדשקדמו  נתייםבש 4.1

 25 -דיבידנד בסכום כולל של כ מניותיה לבעלי החברה חילקה 2017בדצמבר  26 ביום 4.1.1

)מס'  2017בדצמבר  26לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום  מיליון ש"ח

  כהכללה על דרך ההפניה.(, המובא 2017-01-120597אסמכתא: 

 20 -של כדיבידנד בסכום כולל  מניותיה לבעלי החברה חילקה, 2018במרץ  20 ביום 4.1.2

)אסמכתא:  2018 מרץב 20לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום . ש"חמיליון 

 (, המובא כהכללה על דרך ההפניה. 2018-01-027148
, לחברה "רווחים ראויים לחלוקה", 2018בדצמבר  31על פי הדוחות הכספיים של החברה ליום  4.2

  ."חש אלפי 544,746, בסכום של לחוק החברות 302כמשמעם בסעיף 

בסכום של  בחברה מניותהלבעלי אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד , 2019במרץ  26ביום  4.3

 מיליון ש"ח. 30 -כ

 .המשפט בית של אישור הצריכו לא, כאמור החלוקות כי, יצוין 4.4

לפיה, כל עוד הרווח הנקי השנתי  מדיניות חלוקת דיבידנדים החברהאימצה  2018במאי,  28ביום  4.5

על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של  המיוחס לבעלי המניות של החברה, בשנה קלנדארית

מיליון ש"ח או יותר, תחלק החברה לבעלי המניות דיבידנד בגין אותה שנה,  25החברה יהיה 
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מהרווח הנקי השנתי המיוחס לבעלי המניות של החברה,  30% -בסכום השווה לכל הפחות ל

ם(, ככל ויהיו. יובהר, כי לאותה שנה, בניכוי רווחי שערוך )לרבות רווחים הנובעים משערוך נכסי

 302חלוקת דיבידנד כאמור תהא כפופה לעמידת החלוקה בהוראות כל דין )ובפרט בהוראות סעיף 

לחוק החברות(, ובהתחשב בצרכי המימון של החברה, התחייבויותיה, נזילותה, תוכנית השקעה 

יהיה בחלוקה  והתפתחות החברה כפי שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת ולכך שלא

כדי להפר את התחייבויותיה של החברה ו/או חברות בנות שלה, ו/או לשנות לרעה את זכויותיהן 

 הסכם שמי מהן היא צד לו או כפופה אליו )לרבות אמות המידה ו/או חובותיהן, מכוח כל

ידי -מכוח הוראות אגרות חוב ו/או ניירות ערך מסחריים שהונפקו או יונפקו עלפיננסיות ה

החברה, כמו גם, אמות המידה הפיננסית החלות על החברה מכוח התחייבויותיה כלפי תאגידים 

 בנקאיים המעמידים לה אשראי מעת לעת(. 

וכלפי מחזיקי ניירות ערך  וכלפי מחזיקי אגרות החוב החברה התחייבה כלפי הבנקים המממנים 4.6

להשפיע על יכולת החברה , לעמוד באמות מידה פיננסיות, אשר עשויות מסחריים של החברה

 .להלן 15.5 סעיף לפרטים, ראו . ים לבעלי מניותיהלחלק דיבידנד
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מידע אחר - 2 חלק  

  הקבוצההפעילות של  מימידע כספי לגבי תחו 5

  :מי פעילותהפי ש"ח(, לגבי תחובאלמאוחדים, תמצית הנתונים הכספיים של החברה )להלן 

 

  

 

 

2018 

 
תחום מכירת 

 הרכב

תחום 
השירות 
 תחום הליסינג והחלפים

תחום השכרת 
 הרכב

תחום הרכב 
 סה"כ התאמות יםאחר הכבד

 
 אלפי

 %  ח"ש
 אלפי

 % ח"ש
 אלפי

 %  ח"ש
 אלפי

 %  ח"ש
 אלפי

 %  ח"ש

 אלפי 

 %  ח"ש

 

  ח"שאלפי 

 3,171,762 (439,713) 6.6 239,750 5.5 198,239 5.0 181,237 32.6 1,177,015 7.8 282,488 42.4 1,532,746 הכנסות

ת*
יו
לו
ע

 
 

 255,315 - 7.9 16,706 19.8 34,903 11.9 19,826 9.9 108,296 12.7 30,753 3.0 44,830 קבועות

 3,113,411 - 92.1 194,765 80.2 141,725 88.1 146,435 90.1 988,247 87.3 212,153 97.0 1,430,087 משתנות

 (418,945) התאמת עלויות לסך מאוחד

 סה"כ
1,474,917 43.8 242,906 7.2 1,096,543 32.6 166,261 4.9 176,628 5.2 211,471 6.3 (418,945) 

2,949,781 

רווח 
 המגזר**

57,829 23.8 39,582 16.3 80,472 33.2 14,976 6.2 21,611 8.9 28,279 11.6 (20,768) 221,981 

 (169,478) שלא יוחסו למגזר הוצאות 

 52,503 רווח מפעולות רגילות

 312 חלק המיעוט בהכנסות

 3,648,401 31.12.2018סך נכסים ליום 

 3,006,659 31.12.2018סך התחייבויות ליום 

2017  

 
תחום מכירת 

 הרכב
תחום השירות 

 תחום הליסינג והחלפים

תחום 
השכרת 

 הרכב
תחום הרכב 

 אחרים הכבד

 
 התאמות

 סה"כ

 
 אלפי

 %  ח"ש
 אלפי
 % ש"ח

 אלפי
 %  ח"ש

 אלפי
 %  ח"ש

 אלפי
 %  ח"ש

 אלפי 
 %  ח"ש

 
  ח"שאלפי 

 3,168,714 (443,308) 7.0 253,149 5.2 186,328 5.4 195,460 31.3 1,129,801 8.6 310,233 42.5 1,537,051 ותהכנס

ת*
יו
לו
ע

 

 קבועות
42,163 2.8 31,412 12.1 116,331 11.0 36,224 19.8 29,498 19.8 18,671 7.9 - 274,299 

 משתנות
1,445,158 97.2 229,259 87.9 943,552 89.0 146,870 80.2 130,526 80.2 210,395 92.1 - 3,105,760 

 (417,567) עלויות לסך מאוחד התאמת

 2,962,492 (417,567) 6.8 229,066 4.8 160,024 5.4 183,094 31.3 1,059,883 8.0 260,671 43.6 1,487,321 סה"כ

רווח 
 המגזר**

49,730 26.4 49,562 16.4 69,918 30.1 12,366 5.3 26,304 11.3 24,083 10.4 (25,741) 206,222 

 ( ****175,721) שלא יוחסו למגזר הוצאות 

 ****30,501 רווח מפעולות רגילות

 278 חלק המיעוט בהכנסות

 ****3,714,394 31.12.2017סך נכסים ליום 

 **** 3,103,378 31.12.2017סך התחייבויות ליום 
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2016 

 
תחום מכירת 

 הרכב
תחום השירות 

 תחום הליסינג והחלפים

תחום 
השכרת 

 הרכב
תחום הרכב 

 אחרים הכבד
 

 סה"כ התאמות

 
 אלפי

 %  ח"ש
 אלפי

 %  ח"ש
 אלפי

 %  ח"ש
 אלפי

 %  ח"ש
 אלפי

 %  ח"ש
 אלפי 

 %  ח"ש
 

  ח"שאלפי 

  3,319,639 (364,260) 5.7  209,709 4.1  152,779 6.3  230,699 29.6  1,092,688 9.0  331,124 45.2  1,666,900 הכנסות

ת*
יו
לו
ע

 

*קבועות
** 34,509 

2.1 30,362 11.5% 116,050 11.3 38,768 17.5 25,097 19.9 47,962 24.6 - 292,748 

*משתנות
** 

1,601,962 97.8 232,789 88.5% 910,938 88.7 182,764 82.5 101,022 80 145,434 75.2 - 3,174,909 

 (328,800) התאמת עלויות לסך מאוחד

  3,138,857 (328,669) 8.1  193,396 3.6  126,121 6.4  221,399 29.6  1,026,988 7.9  263,151 44.4  1,636,471 סה"כ

 180,782 (35,592) 11.5  16,313 12.6  26,659 4.3  9,300 31.0  65,700 27.6  67,973 13.0  30,429 רווח המגזר**

 ( ****176,992) הוצאות שלא יוחסו למגזר 

 ****3,790 רווח מפעולות רגילות

 257 חלק המיעוט בהכנסות

 ****3,825,945 31.12.2016סך נכסים ליום 

 ****3,216,849 31.12.2016התחייבויות ליום סך 

 
  פי קריטריון שלפיו, הוצאה משתנה הנה הוצאה שסכומה הוא פועל יוצא וישיר של -סיווג העלויות לעלויות קבועות ולעלויות משתנות, נעשה על * 

 המכירה או הפקת השירות.הוצאה קבועה אינה תלויה באופן ישיר בהיקף  השירות. לעומת זאת,היקף המכירה או הפקת 
 

 רווח )הפסד( גולמי, בניכוי הוצאות )הכנסות( מכירה והנהלה המיוחסות למגזר. -" רווח )הפסד( המגזר" ** 
 

 שונה על מנת לשקף מהימנה את  2016אופן הקצאה של עלויות משתנות ועלויות קבועות המיוחסות למגזר שירות וחלפים ומגזר רכב חדש לשנת  *** 
 .2017ההקצאה שננקטה בשנת  תמתודולוגיי

 
 ( לדוחות הכספיים 1כה')2. לפרטים, ראה ביאור 2017בדצמבר  31בהשוואה לדיווח בדוח תקופתי ליום  השוואה מספרי של מהותית לא התאמה ***

 המאוחדים של החברה.

 נתונים" סעיףלפרטים בדבר ההתפתחויות שחלו בכל אחד מהסעיפים שלעיל, לרבות במרכיביהם, ראו 

  דוח הדירקטוריון המצורף להלן.סעיף א' בלמתוך תיאור עסקי החברה  "עיקריים

 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה  6

, אשר הקבוצהכלכלית שבה פועלת -קרואלהלן תיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה הכללית והמ

יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או למיטב ידיעת החברה והערכתה, 

עם זה באשר להערכות החברה בקשר  6 , והשלכותיהם; כל התייחסות המופיעה בסעיף קבוצהההתפתחויות ב

ההתפתחויות העתידיות בסביבה הכללית שבה היא פועלת ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה, הנה 

או שאינו בשליטתה  הקבוצהבבחינת מידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, אשר אינו בשליטתה של 

 הבלעדית, ואינו ודאי.

 

  5מצב כלכלי בשוק הישראלי 6.1

. בפרט, הרעה במצב הכלכלי במשק הקבוצהעל פעילותה של  להשפיע עשויהמצב הכלכלי במשק הישראלי 

 הישראלי עשויה להשפיע על פעילותה של הקבוצה במספר אופנים אשר עיקריהם מפורטים להלן:

  הנרכשים, תמהיל כלי הרכב החדשים  ושינוירמות הביקוש לרכישת כלי רכב חדשים בקיטון

 כלי רכב יוקרתיים ולא חסכוניים.  פחות שיכלול באופן

                                                 
.http://www.cbs.gov.il, בכתובת: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמתוך אתר  הנתונים 5
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  אףירידה בביקוש לשירותי ליסינג תפעולי ופגיעה בשוק כלי הרכב המשומשים, דבר העלול 

 הקבוצהיכולתה של  עלליסינג וההשכרה וה מילהשפיע על שווי צי כלי הרכב של החברה בתחו

 . שלה הרכב מציי רכב כלילממש 

  והוצאות המימון שמתהוות הקבוצה נזילותה של  רמתכפועל יוצא וק ואשראי בשה ועלויותזמינות

 לחברה. 

נמשכה היציבות הכלכלית בישראל; לפי נתוני הלשכה היוו שנים אשר במהלכם  2017-2018 ניםשה

ת החיים . רמ2016בשנת  4.0%לעומת  3.4%-הסתכמה ב 2017המרכזית לסטטיסטיקה, הצמיחה בשנת 

)בשנת  3.9%-ב, כאשר ההוצאה על הצריכה הפרטית עלתה 2017-ו 2018השנים עלות במהלך המשיכה ל

נרשמה  2016-זאת, לאחר שב(. 2016בהשוואה לשנת  2017)בשנת  3.3%-בו(, 2017בהשוואה לשנת  2018

 4.2%-, וכ2018-ב 4%-הייתה נמוכה )כבישראל רמת האבטלה  2017-2018כן, בשנים . כמו 6.1%עליה של 

מגמה של שיפור בשוק העבודה בישראל וירידה הדרגתית בשיעור האבטלה במשק ל בהמשך זאת, (2017-ב

 .בשנים האחרונות

 

  ברמת הצריכה במשק, בשיעור הריבית ומדד המחירים לצרכןבשינויים  6.2

שינויים בשיעורי הריבית ובמדד עשויים להשפיע על פעילות הקבוצה בתחומי פעילותה, על מחיר האשראי 

ידי בנקים מסחריים לצורך פעילותה, רווחיה ותזרימי המזומנים שלה. יצוין, כי ככלל, נוהגת לה על  ניתןה

פתרונות תחבורה להתקשר עם לקוחותיה בתחום הליסינג, בהסכמים הצמודים לעליית המדד. כמו כן, 

שינויים משפיעים שינויים בריבית על תוצאות הקבוצה בגין התחייבויות שניטלו על ידיה. שיעור האבטלה ו

 בשכר הריאלי במשק עשויים להשפיע על היקף הצריכה הפרטית ובין היתר על היקף עסקאות הליסינג

 , היקפי הביקוש לכלי רכב חדשים ולעיתים על הביקוש לכלי רכב משומשים.וההשכרה

, עלה המדד 2018, במהלך שנת 0.8% -, המדד ירד בשיעור מצטבר של כ2015-2017במהלך השנים לאחר ש

 . 0.5%-בכ 2018. מדד המחירים לצרכן ללא פירות וירקות עלה במהלך שנת 0.8%-מחירים לצרכן בכה

 הבסיסיתהריבית  ןבהששנים  3.5לאחר ו, האמריקאי במשק האחרונה בשנה שחלו ריבית העלאות לאחר

במשק בשיעור של  הבסיסיתשנים, העלה בנק ישראל את הריבית  7ולראשונה מזה  0.1%בישראל עמדה על 

סביבת הריבית  .היסטורית מבחינה מאוד נמוךשיעור ריבית שעדיין נחשב  - 0.25%, לרמה של 0.15% -כ

, צריכה הפרטיתבבין היתר, לגידול  ה, הביאכאמור הבסיסית בישראל נמוכה מאוד בשנים האחרונות

 . חדשים רכב כלי של רכישות לרבות

  :6(2016-2018בישראל )שנים להלן התפתחות מספר דורשי העבודה 

 

 

 

   

 

 

                                                 

6
 .https://www.taasuka.gov.il :בכתובת הישראלי התעסוקה שירות ראת מתוך הנתונים 
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 -קצב גידול האוכלוסייה ורמת המינוע )מספר כלי רכב ביחס לבנוסף למגמות האמורות, להערכת החברה, 

ממכירות כלי רכב; בישראל רמת המינוע איש( עשויים אף הם להשפיע על הכנסותיה של החברה  1,000

 חברה, הצפי הוא לגידול במצבת כלי הרכב.ביחס למדינות מפותחות נמוכה. משכך, להערכת ה

  

  7שערי החליפין של דולר ארה"ב 6.3

 לתחום המשמשיםחלפים  כןוהנמכרים על ידיה בתחום מכירת הרכב  חדשיםהחברה רוכשת כלי רכב 

בעיקר בדולר, בעוד שמרב הכנסותיה של החברה הן שקליות. בהתאם לכך, לשינויים , והחלפים השירות

 הדולר לעומת השקל עשויה להיות השפעה על תוצאות החברה. בשער החליפין של 

 1.45% בו 9.83%של כ  2017, לעומת החלשות בשנת 8.10%-בכ השקל מול התחזק הדולר 2018במהלך שנת 

 . 2016מהלך שנת ב

, נוהגת כאמור הדולר של החליפין בשעריצוין, כי ככלל, על מנת להקטין את חשיפת החברה לשינויים 

לעומת השקל  הדולר של החליפין שער התפתחות להלן .כאמור החליפין לשער ביחס הגנות לבצעהחברה 

 :2018עד סוף שנת  2016מתחילת שנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בישראל מדיני-המצב הביטחוני 6.4

מדיני במזרח התיכון בכלל ובישראל בפרט, עשוי להשפיע על פעילותה -החברה, המצב הביטחוני להערכת

של הקבוצה, בייחוד בתחום ההשכרה, המושפע בין היתר ממצב התיירות בישראל הן ברמה הארצית והן 

על ידי  ברמה מקומית ואשר חלק ניכר מהלקוחות בו הנם תיירים, ובין היתר על עלויות השירותים הניתנים

מדיני או הגיאופוליטי באזור ובייחוד -הקבוצה ועל ורווחיותה. כמו כן, התערערות המצב הביטחוני

לישראל  אוניותמלחמות ורצף מתמשך של פעולות טרור קשות, ככל שיארעו, עלולים להשפיע על כניסת 

ראלי ולהשפיע על רמת דרך נמלי הים שלה ובכך על ייבוא כלי הרכב לישראל, וכן לגרום להאטה במשק היש

 למוצרים והשירותים המסופקים על ידי הקבוצה. הביקושים

                                                 
 ./http://www.boi.org.ilמתוך אתר בנק ישראל, בכתובת:  הנתונים  7

http://www.boi.org.il/
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 מדינת ישראל חשופה לאיומים ביטחוניים שונים, מלחמות ופעולות טרור. 

 בתיירות לפגיעה שהביא, פקד את ישראל גל טרור שכונה "אינתיפאדת היחידים" 2015בשלהי שנת 

ונרשמה רגיעה משמעותית  2015התמעטו אירועי הטרור בישראל לעומת שנת  2016-2018– בשנים. הנכנסת

הנכנסת, אשר משפיעה באופן ישיר על ענף ההשכרה במצב הביטחוני, דבר שהביא לצמיחה בענף התיירות 

השנים האחרונות לא הייתה  3 -פרט לכך, ב בהשוואה לקודמתה. ,האלו מהשנים אחת בכללזמן קצר, 

 ראל השפעה מהותית על תוצאותיה של הקבוצה.למצב הביטחוני ביש

הערכות החברה בסעיף זה, מבוססות על ניסיון החברה ועל ניתוח סובייקטיבי שלה בהתאם למידע המצוי 

בידיה נכון למועד דוח זה, והן עשויות שלא להתממש, בין היתר אם יחול שינוי באחד או יותר מגורמי 

 להלן. 22 יף הסיכון הכרוכים בפעילותה, כמפורט בסע

 

  מחירי כלי רכב 6.5

כחלק מחידוש ציי הרכב  , הןמכירות של כלי רכב משומשים הקבוצהבמסגרת תחומי פעילותה מבצעת 

אין שמבצעת החברה -ן כחלק מעסקאות טריידההמשמשים אותה במסגרת תחומי הליסינג וההשכרה ו

במסגרת תחום מכירת הרכב. מחירי כלי הרכב המשומשים בישראל מושפעים בין היתר מכמות רישיונות 

חדשים. לפיכך, להערכת הנהיגה, מצב המשק, היצע כלי הרכב המשומשים וכן ממחיריהם של כלי רכב 

החברה, לשינויים במחירי כלי הרכב המשומשים בישראל עשויה להיות השפעה מהותית על שווי ציי כלי 

נבחן  הקבוצהמהווים נכס מהותי של החברה. יצוין, כי ערכם של כלי הרכב שבבעלות ה הקבוצה,הרכב של 

  מזומנים הנובע ממכירת כלי רכב.להקטין את תזרים העלולה באופן שוטף. ירידת שווי כלי הרכב 

מעלויות רכישתם מהיצרן, משערי החליפין כמפורט  בעיקר מושפעים חדשים רכב כלי מחירי, זאת לעומת

 .למתחרים ביחס אטרקטיבי מחיר להציג ומהצורך הרכב כלי על החלים יסוילעיל, משיעורי המ 6.3  בסעיף

 

  מחירי הדלקים 6.6

האחרונות התאפיין שוק הדלק בעולם ובישראל, בתנודתיות גבוהה יחסית, בין היתר על רקע אי  בשנים

 הצרכן העדפות על הןהיציבות המדינית ביטחונית במזרח התיכון. תנודות במחירי הדלק יכולות להשפיע 

על הביקוש לעסקאות ליסינג תפעולי ועל מחירי  והן החברה לקוחות ידי על הנרכשים הרכב כלי תמהיל ועל

במחירי הדלקים עשוי להשפיע על תמהיל כלי הרכב החדשים הנרכשים על ידי לקוחות  שינויהמכוניות. 

במחירי הדלקים, עשויה להוביל לרכישת יותר מכוניות קטנות בעלות מנועים  התייקרותכך,  -החברה 

ופחות מכוניות בעלות נפח מנוע גדול שאינן  ת וחשמליות,, או לחלופין מכוניות היברידיוחסכוניים

 תחבורה פתרונותמחירי דלק גבוהים יכולים להניע את לקוחות הליסינג של חסכוניות בדלק. כמו כן, 

להעדיף מכוניות חסכוניות בדלק, המצוידות במנועים קטנים או בהנעה היברידית ולהקטין הביקוש 

גודל בינוני וגדול. עלייה במחיר הדלק עשויה להיות גורם משפיע בשיקולי למכוניות בנזין בעלות מנועים ב

העובד להעדיף עסקת ליסינג תפעולי ועלולה להיות שיקול כנגד הצעת עסקת ליסינג תפעולי לעובדים על ידי 

 המעסיקים. 
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  8,9באוקראינהוכלכלי מדיני -המצב הביטחוני 6.7

ותוצאותיה, וזאת בדרך של השפעה  הקבוצההמצב הכלכלי והפוליטי באוקראינה עשוי להשפיע על פעילות 

פרצה מלחמת אזרחים  2014אוקראינה. בראשית שנת  Avis -ב ישירה על החזקותיה של הקבוצה

פין באוקראינה ובעקבותיה התערער המצב הכלכלי והפוליטי באוקראינה וחלו שינויים חדים בשערי החלי

נחתם הסכם הפסקת אש באוקראינה שהביא לרגיעה  2015. במהלך שנת , הגריבנההמקומי המטבעמול 

על פי הערכות עדכניות של קרן המטבע הבינלאומית, רשמה כלכלת אוקראינה צמיחה בשיעור של  יחסית.

ג המדינה בשל התייצבות מסוימת במצב הגיאופוליטי באוקראינה ובשל העלאת דירו 2016בשנת  2.3%-כ

הכלכלה באוקראינה המשיכה לצמוח בעיקר לאור ביקושים  2017שנת  במהלך עם אופק יציב. B-לדירוג 

לעלייה בשיעור  הביאכן, שיעור צריכה גבוה  כמויציבה.  יתתממשלגבוהים, השקעות גבוהות וצריכה 

, הכלכלה 2018במהלך המחצית הראשונה של שנת (. 2016בשנת  12.4%לעומת  13.7%האינפלציה )

נפי השירותים , וזאת בעיקר תודות צמיחה בע3.5%-באוקראינה המשיכה לצמוח, ובשיעור של כ

ודאות לגבי בטחון המשקיעים בהמשך צמיחת הכלכלה, -ם זאת, קיימת איכרייה. עוהחקלאות, וסקטור ה

בסוף חודש  ודאות בתוצאות הבחירות לנשיאות אוקראינה שצפויות להתקיים-וזאת בין היתר לאור אי

 להלן. 14.2  ראה סעיףאוקראינה,  Avis-להרחבה בדבר החזקותיה של הקבוצה ב .2019מרץ 

 

זה לעיל באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות העתידיות בסביבה  6 כל התייחסות המופיעה בסעיף 

הכללית שבה היא פועלת ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה, הנה בבחינת מידע הצופה פני עתיד 

או שאינו בשליטתה הבלעדית, ואינו ודאי. התוצאות  הקבוצהאינו בשליטתה של שכמשמעו בחוק ניירות ערך, 

יחול שינוי במבנה אם האמורות לעיל, בין היתר  בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות החברה

 כמפורט, בפעילותהיחול שינוי באחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים אם או השווקים שבהם פועלת החברה 

  .להלן 22 בסעיף 

 

  

                                                 

8
 http://pubdocs.worldbank.org 

9 https://www.bank.gov.ua/control/en 
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הפעילות מיבתחו הקבוצהתיאור עסקי  - 3 חלק  

  מכירת הרכבתחום  7

  מאפייני תחום הפעילות - מידע כללי על תחום הפעילות 7.1
רובן נמכרות על ידי יבואניות ששוק הרכב בישראל מורכב משוק ראשוני, שהוא שוק המכוניות החדשות, 

 הרכב הפועלות בישראל, ומשוק משני המתמקד בסחר מכוניות משומשות. 

בשוק כלי הרכב בישראל קיימים לקוחות משני סוגים עיקריים: לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים 

לקוחות מוסדיים )ציי רכב(, כגון: חברות ליסינג, חברות השכרת רכב ומנהל כן ב בודדים, והרוכשים כלי רכ

מנתח השוק הראשוני של כלי רכב פרטיים בישראל  %45 -, כהחברה . להערכת הנהלת10הרכב הממשלתי

 . עסקאות אלה, מחד, מקטינות את הוצאות השיווק והמכירה ואת עלויות11הוא רכישות של חברות ליסינג

כך שגם זמן האחסנה של  ,מימון המלאי מאחר שהמכירה הנה בהיקפים גדולים ובמרוכז לחברות הליסינג

 שיעור הרווחיות ממכירה לציי הרכב הנו נמוך.  ,מאידך. רכלי הרכב הנמכרים בעסקאות ליסינג קצר יות

לידי ביטוי  באהש משמעותיתאחד המאפיינים הבולטים של שוק הרכב בישראל הוא מעורבות ממשלתית 

CIFממחיר  90% -ל 83% -כבין בשיעורי מס גבוהים )מסי קנייה של 
מאירופה המיובאים על כלי רכב  12

ברגולציה ההולכת ומחמירה כן מאסיה, כולל מכס ומע"מ(, והמיובאים על כלי רכב  90% -ומארה"ב וכ

הבידוד  -בין היתר , כמו גם בשוק כלי הרכב בישראל. גורמים אלה הגביר את התחרותיותלבמגמה 

הגיאוגרפי, היעדרו של ייצור מקומי המצמצם את זירת התחרות ונתח מכירות גבוה לחברות הליסינג, 

 נמוכה. בשוק הנה מחיר התנודתיות  , הגם כייוצרים שוק בעל רגישות גבוהה מאוד למחיר

שויה להיות להם השפעה על בנוסף, שוק הרכב מושפע, בין היתר, ממחירי הדלקים )סולר, גז ובנזין(, אשר ע

ככלל, היקף רכישות כלי הרכב ועל תמהיל שוק הרכב )סוג הרכב אותו יבקשו לקוחות פוטנציאלים לרכוש(. 

ליטר  1.6לכלי רכב קטנים יותר, בעלי מנועים בנפח עלייה במחירי הדלקים גוררת עמה מעבר של הצרכנים 

ופיינים גם הם בצריכת דלק נמוכה ביחס לממוצע, ומטה או היברידיים, דגמי מכוניות קומפקטיים, המא

ואף האצת המעבר למכוניות המונעות באנרגיות חלופיות )כגון: היבריד, חשמל ותאי דלק(. כמו כן, שוק 

הרכב מושפע מטעמם של הצרכנים השונים והעדפותיהם על רקע שינויים טכנולוגיים, מחיר וסחירות, כל 

צריכת חרף העובדה כי  מציאות המשתנה בהעדפות צרכנים בעולם.זאת, באופן שעולה בקנה אחד עם ה

ההשפעה של הרי ש הנבחר על ידיו, באשר לסוג הרכב דלק עדיין מהווה גורם משמעותי בהעדפות הצרכן

גורם זה בשילוב רפורמת  .האחרונות הייתה זניחה ביחס ללקוח הישראלי בשניםהירידה במחירי הדלק 

 והמודעות הסביבתית בשנים האחרונות, הובילה, למיטב ידיעת (להלן 19.8 כמפורט בסעיף המיסוי הירוק )

)משפחתיות, מיני וסופר מיני(,  קומפקטייםשל הצרכן הישראלי לכלי רכב ה, להתחזקות העדפתו החבר

מהיקף שוק הרכב הישראלי. כך,  47% -שצריכת הדלק שלהם פחותה, המהווים, למיטב ידיעת החברה, כ

)מכוניות הסופר מיני(, המאופיינות במנועים קטנים  B סיגמנט)מכוניות המיני( ו A סיגמנטלדוגמא, 

 Cמשוק הרכב, וסיגמנט  30% -כ 2018יוו בשנת משוק הרכב, ה 25% -כ 2010אשר היוו בשנת וחסכוניים, 

בשנת  21% -לנתח של כ 2010משוק הרכב הישראלי בשנת  48%)המכוניות המשפחתיות( ירד מנתח של 

                                                 
 .שלהם הסמך ויחידות בישראל הממשלה משרדי כלל עבור רכב כלי של ותחזוקה רכש על האחראי גוף 10
 .הרכב בתחום פעילות להן אשר ציבוריות חברות של ופרסומים, הרכב בשוק כלליות הערכות על מבוסס  11
 , כולל עלות, דמי ביטוח והובלה שנדרשו עד נקודה זו.ישראל מדינתסחורה שסופקה עד לגבולות המחיר   12
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משוק  7% -)הג'יפונים( קומפקטיים שעלה מנתח של כ SUV. בתוך כך, חלה מגמת עלייה בסיגמנט 2018

 . 2018ק הרכב הישראלי בשנת משו 30% -לנתח של כ 2010הרכב הישראלי בשנת 

גם  לעיתיםהיקף המכירות של כלי הרכב בישראל מושפע מהמצב הכלכלי של המשק בישראל ו, כמו כן

 -ו 2011במהלך השנים בהיקף המכירות בשוק הרכב בישראל שחלה ירידה  לאחרבעולם. מהמצב הכלכלי 

, החלה, במהלך ם המרכזיים בשוקנבעה בעיקר מההאטה במשק ומירידה בביקושים מצד השחקני, ש2012

, 2014מגמת התאוששות בשוק כלי הרכב בישראל, אשר המשיכה וצברה תאוצה במהלך שנת , 2013שנת 

כלי  286,728 הייתה שנת שיא במסירות כלי הרכב בישראל והתאפיינה בהיקף מכירות של 2016כאשר שנת 

 .טון(וחצי  4רכב חדשים )עד משקל 

 .201713ביחס לשנת  5%-כלי רכב חדשים המהווים ירידה של כ 267,490-נמסרו כ 2018בשנת  

תנודות בשערי החליפין מ מושפעשל החברה בפרט, היקף המכירות של כלי הרכב בישראל והיקף המכירות 

 .הדולר אל מול השקל החליפין של על שערהינו דגש כאשר ביחס למותגי החברה השל מטבעות זרים, 

כלי משפיעים על הרווחיות של יבואני הרכב, מחירי היצרן וכתוצאה מכך מחירי  ןתנודות בשערי החליפי

 השקל של הערך ירידת מקרי ברוב כי יצויןהמיובאים.  הרכב יכל, ואף מביאים לשינויים בתמהיל הרכב

 .תחרותיות משיקולי הרכב כלי מחירי את מעלה אינה החברה, לדולר ביחס

, כמתואר 2018מגמת ההתחזקות של שער החליפין של הדולר אל מול השקל שהייתה ניכרת במהלך שנת 

לעיל, הביאה לעלייה במחירי היצרן של כלי הרכב החדשים שהחברה מייבאת. במקביל  6.3 בסעיף 

ויים עשלהתחזקות שער החליפין של הדולר, יחס המטבעות אירו/דולר ירד. שינויים אלו, ככל שיימשכו, 

לרעה על יכולת התחרות של החברה אל מול יבואני רכב אחרים שמחירי היצרן שלהם מושפעים  להשפיע

השנים האחרונות באשר לשער החליפין  כי המגמה הכללית במהלך . כמו כן, יצוין)מול השקל( משער האירו

של החברה אל  תחרותהיחלשות של האירו דבר אשר השפיע לרעה על יכולת ה של האירו )מול השקל(, הינה

 מול יבואני רכב אחרים שמחירי היצרן שלהם מושפעים משער האירו; 

 "אפס קילומטר"פרקטיקה של מכירת כלי רכב בשוק כלי הרכב בישראל החלה בנוסף, בשנים האחרונות 

דרך כלל. בכלי רכב שאינם נמנים על המותגים המיובאים על ידיהם  לשיבואנים וגורמים שונים, על ידי 

 . בישראל החדשים הרכב כלי מכירות בהיקף לגידול האחרונות בשנים הביאה זו תופעה, ככלל

סביבת ריבית הנמוכה של  נוהיהיקף מכירות כלי הרכב בישראל, ל עגורם נוסף שהשפיע בשנים האחרונות 

 כב חדשים.למטרת רכישת כלי ר אחרים ללקוחות מסחרייםוגופים האשראי הייעודי שהעמידו בנקים 

 

                                                 

  י איגוד יבואני הרכב.יד לכולל משאיות כבדות. מבוסס על נתוני רישוי המופצים ע לא 13
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 פעילות ושינויים החלים בוהמבנה תחום  7.2

 מכירת כלי רכב חדשים  7.2.1

. זאת על רקע שוק 2017שמרה החברה על יציבות בביצועים בהשוואה לשנת  2018בשנת 

 7.1 , כמתואר בסעיף 2017בהשוואה לשנת  2018בשנת  5%-בכ היקף המסירות בו ירדש

נבעה בעיקרה מההשפעה המלאה של דגמים  יורד. היציבות האמורה על רקע שוק לעיל

המשויכים לסגמנטים  להלן 7.10 כמפורט בסעיף  ,2017חדשים שהושקו בסוף שנת 

בהיקף מסירות כלי רכב  16%-חלה ירידה של כ 2017בשנת כמו כן, הנמצאים בצמיחה. 

. הירידה האמורה נבעה בעיקרה מכך שהשקות 2016חדשים על ידי החברה לעומת שנת 

השתקפו באופן מינורי למדי להלן,  7.10 המתוארים בסעיף  ,2017הדגמים החדשים לשנת 

ההשקות האמורות בוצעו  , כאמור לעיל,, שכן2017בהיקף מסירות כלי רכב חדשים לשנת 

  .2017בסוף שנת 

 ,. זאת, על רקע2018רידה קלה ברמת המכירות בהשוואה לשנת החברה יצופה  2019בשנת 

  מסירות כלי רכב חדשים בשוק הרכב בישראל.היקף בהצפויה לירידה כללית  ,ובהלימה

 2019הצפויה בהיקף מכירות כלי הרכב בישראל בשנת  הקלה ירידהההערכות החברה בדבר 

והשפעתה הצפויה על החברה, הנן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

המבוסס על הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה על בסיס היכרותה עם שוק הרכב 

בישראל, וכן על השקה בפועל של דגמי רכב חדשים על ידי החברה והיקף מסירות כלי הרכב 

. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי 2019בשוק הרכב במהלך שנת 

מהערכות החברה כאמור, בין היתר אם יחולו שינויי חקיקה נוספים בחוק "המיסוי הירוק" 

בשערי  ו/או אם יחול שינוי במדיניות יצרני כלי הרכב בקשר עם מחירי היצרן ו/או שינויים

הרכב הישראלי בפרט, ו/או אם יתממש  במצב הכלכלי הגלובלי ו/או של שוק חליפין, שינויים

 להלן. 22 אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה, כמפורט בסעיף 

  אין-טרייד 7.2.2

 רוכזה פעילות 2016שלפיו, החל בחודש ינואר שינוי מבני  הקבוצהביצעה  2016במהלך שנת 

עוסקת במכירת כלי רכב , שהנה בעלת תו סחר ודן ליסבחברת הבת  הקבוצהשל אין -הטרייד

לרכז את פעילות מכירת כלי הרכב לעיל(, זאת במטרה  1.3.2 )כמפורט בסעיף משומשים 

 . ה בענף זההקבוצ את רווחיות גדילתתמקצע ותש בחברההמשומשים 

כאמור, כוללת רכישת כלי רכב משומשים ומכירתם על ידי  קבוצהאין של ה-פעילות הטרייד

לי שיווקי המתמרץ ה יתרון תחרותי ומשמשת ככקבוצאין מעניקה ל-. פעילות הטריידליס דן

  .קבוצהלקוחות פוטנציאליים לרכוש כלי רכב המשווקים על ידי ה
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 מהיקף המכירה של כלי רכב חדשים ללקוחות פרטיים 26% -כשיעור של , 2018בשנת 

-כרוך בפעילות הטריידהיה  מיליון ש"ח(192 )בהיקף כספי שלבמסגרת תחום מכירת הרכב 

מיליון ש"ח( בשנת  195)בהיקף כספי של  25% -, זאת לעומת שיעור של כאין של הקבוצה

 אין שלה-כלי רכב במסגרת פעילות הטרייד 1,467 הקבוצה מסרה 2017בשנת ; יצוין, כי 2017

במסגרת  2016כלי רכב בשנת  1,568, לעומת ואשר מקורם בעסקאות מכירת כלי רכב חדש

 .14ואשר מקורם בעסקאות מכירת כלי רכב חדש אין שלה-פעילות הטרייד

 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  7.3

 להלן. 19 ראו סעיף 

 

 מכירת הרכב כדי להשפיע באופן מהותי על תחום שינויים טכנולוגיים שיש בהם 7.4

, לאחר שניתן לכך אישור חשמליים באופן מסחרי בישראלכלי רכב החל שיווקם של  2012במהלך שנת 

בישראל החשמליים שנמכרו כלי הרכב . על פי נתוני איגוד יבואני הרכב בישראל, היקף משרד התחבורה

היקף המכירות , החברהלהערכת הנהלת . יצוין, כי ומצםמצ הינו שמאז תחילת שיווקם כאמור תקופהב

, טווח הנסיעה המוגבל של כלי הרכב החשמליים בישראל נבע בין היתר מההיצע המצומצם כאמור

להטענה  מספקיםגובשו פתרונות ותשתיות  טרםהעובדה כי ם הגבוה ומחירהמוגבל שלהם, העצמאית 

נחשבת למובילה עולמית בפיתוח כלי רכב בעלי הנעה אלטרנטיבית ואף הייתה  GM כי ,יצוין; החשמלית

תחת  המיוצר ומשווק בארה"ב ובאירופה,נסיעה הראשונה להציע רכב משפחתי חשמלי בעל מאריך טווח 

בודדים מדגם שברולט וולט למטרות ניסוי  ייבאה החברה כלי רכב 2012המותג שברולט וולט. במהלך שנת 

הנו בעל טווח את הדגם שברולט בולט, ש GMהציגה  2016בשנת למיטב ידיעת החברה,  .ראלותקינה ביש

 הרכבכלי הארוך ביותר בענף טווח הנחשב, למיטב ידיעת החברה,  -קילומטר  320 -של כללא טעינה,  נסיעה

אלטרנטיבית של כלי רכב בעלי הנעה בישראל  ווק מסחריישממשיכה לבחון ייבוא ו החברה. החשמליים

אין היבריד", -רכב היברידים מסוג "פלאג כלי הושקו בישראל האחרונות בשנים. בשנים הקרובות

 חשמלי ואשר צורכים פחות דלק. מנוע עם בנזין מנוע המשלבים

 במהלך השנים האחרונות, חל גידול בכמות כלי הרכב ההיברידיים שנרשמו לתנועה, כמצוין להלן: 

Y 2018 Y 2017 Y 2016 Y 2015 

39,576 27,241 11,812 8,918 

  .2019-צפויה להתחזק ב הגידול האמורה תמגמלהערכת החברה, 

 2הוארכו בשנתיים נוספות ההטבות במס הקנייה לרכב היברידי המדורג בדרגת זיהום  2017כמו כן, בשנת 

)מס  100אין בעל ציון ירוק שאינו עולה על -(, וכן השיעור המופחת לרכב מסוג פלאג30%)מס קנייה בשיעור 

ל תהליך של העלאה התחי, ולאחר מכן צפוי ל2019עד סוף שנת  הינו(. תוקף ההטבות 20%קניה בשיעור 

מדורגת של שיעור המס ומעבר למיסוי אחיד של כל כלי הרכב ללא קשר לטכנולוגיה שלהם, על סמך 

                                                 
 .חדש רכב כלי מכירת בעסקאות מקורן אשראין -טרייד לעסקאות העוקבותאין -טרייד עסקאות כולל ולא" קילומטר 0" רכב כלי מכירת עסקאות כולל לא14
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15.מאפייני הזיהום בלבד
עדכון רגולטורי בדבר הטבות מס הקנייה לרכב היברידי שחל לאחר תאריך  בדבר 

 . להלן 19 הדיווח, ראה סעיף 

בעולם לפתח כלי רכב אוטונומיים, המסוגלים לנווט ולנסוע  ותשונ רכב ותבשנים האחרונות החלו יצרני

אבטיפוס של רכב אוטונומי ונחשבת מובילה עולמית  GM הציגה 2016בחודש דצמבר  באופן עצמאי.

החברה, שיווקם של כלי רכב  להערכת הנהלתכלי רכב מסוג זה. ו מתקדמות תחבורה שיטותבפיתוח 

, לחסמי רגולציה משמעותיים אשר לא ניתן להעריך זה דוח, נכון למועד כפוף ,אוטונומיים באופן מסחרי

  אימתי יוסרו.

כאמור בסעיף זה לעיל הנן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והנהלתה הערכות החברה 

המבוסס על הכרותה עם שוק כלי הרכב בכלל ועם שוק כלי הרכב ההיברידיים והחשמליים בפרט. 

, בין היתר אם יחול והנהלתה כאמור התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות החברה

חירי כלי הרכב הללו ו/או שינוי בטכנולוגיה הקשורה להפעלתם ו/או במדיניות משרד שינוי מהותי במ

בקשר לייבוא  GMהתחבורה ו/או בהיקף הביקושים בשוק ו/או בהסכמות המסחריות של החברה עם 

  לישראל. ההיברידיים והחשמלייםושיווק דגמי השברולט 

 

  מכירת הרכבגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  7.5

 ם כדלקמן: ינ, הלשוק הישראלי החברה, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום מכירת הרכבלהערכת 

 -כהחברה משווקת  2018בדצמבר  31יום נכון ל - ורלוונטי רחבודגמים קיומו של קו מוצרים  7.5.1

  להלן. 7.10 , ראה סעיף 2019שנת השקות צפויות ל. בדבר דגמי רכב שונים 14

רשת שיווק מקצועית בפריסה ארצית המתאפיינת ברמת שירות  -שיווק ומיתוג מכירות,  7.5.2

 ושביעות רצון לקוחות מהגבוהות בענף הרכב ומיתוג גבוה של דגמי הרכב בקרב הצרכנים.

 - במרכזי שירות המכונאיםבפריסה ארצית, זמינות ומקצועיות של  המורש שירותרשת  7.5.3

הפרוסים  מרכזי שירות 44החברה מעניקה ללקוחותיה שירותי תחזוקה ומוסכים באמצעות 

המורשים, כפי ה וטכנאיה במוסכיה החבר ברחבי הארץ, ושוקדת על עריכת הדרכות למכונאי

  .להלן 8.4.4  שיפורט בסעיף

החזקת מלאי כלי רכב המאפשר מכירה ללקוחות החברה ללא  - זמינות מקורות אשראי 7.5.4

 המתנה של תקופה ארוכה על ידי הלקוח, כרוכה בהעמדת מימון בהיקפים גדולים יחסית. 

הינה בין יצרניות הרכב  GMלמיטב ידיעת החברה,  - GMהשפעת הגלובליזציה על  7.5.5

הינה יצרנית רכב אשר פועלת GMהמובילות בעולם מבחינת כמות כלי הרכב הנמכרים.

ברחבי העולם בייצור, מכירה, ושירות למותגיה השונים. דגמי רכבים שונים מורכבים 

ת היצרנית במפעלים שונים ברחבי העולם, כך גם לגבי המרכבים והמכלולים בהם משתמש

זאת כמובן לאור התמחות גדולה יותר של גורמי ייצור שונים במקומות שונים בעולם. ייצור 

גלובלי מקנה יתרון תחרותי בייצור כלי רכב מהרכיבים האיכותיים ביותר ובמחירים 

 תחרותיים. 

                                                 
 (. 2017, רשות המיסים, )דצמבר 2016ונתונים נבחרים על ענף הרכב בישראל לשנת  מיסוי 15
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מבצעת  חדשים, כלי רכבמכירת  לצד ,לעיל 2.6  בסעיףכמתואר  –אין -פעילות הטרייד 7.5.6

יתרון  חברהרכב משומשים למכירה. פעילות זו מעניקה לכלי מגוון באין -גם טרייד הקבוצה

בפעילות  .ומהווה כלי שיווקי לרכישת כלי רכב חדשים המיובאים על ידי החברה תחרותי

אין של החברה בתחום, לקוחותיה העיקריים הנם לקוחות פרטיים וכן לקוחות -הטרייד

 מסחריים הכוללים סוחרי כלי רכב משומשים.

 

  ושינויים החלים בהם מכירת הרכבהכניסה והיציאה העיקריים של תחום  חסמי 7.6

  :םהרכב הנ מכירת בתחום יםהכניסה המרכזי מיחסלהערכת החברה, 

למכירת רכב  חוץ במדינתבכתב עם יצרן רכב  הסכםב כרוכה זה לתחום כניסה כי העובדה 7.6.1

שנים ואחזקת מלאי של מוצרי תעבורה אשר  3 -לתקופה שלא תפחת מ ,בישראל, מתוצרתו

  .בחוק הקבועים המועדים בתוךאת כלי הרכב,  הרוכשיםיאפשרו אספקתם ללקוחות 

הכספית הגבוהים הכרוכים בייבוא רכב חדש הון עצמי מינימלי, המתחייב מהיקפי הפעילות  7.6.2

 לישראל. 

, הנו החובה מהותימהווה חסם יציאה  להערכת החברה הוא אינוחסם היציאה המרכזי בתחום, על אף ש

( לרכב ואחריות חלפיםשירות, , לספק מוצרי תעבורה )שירותים חוק רישויח והמוטלת על יבואני רכב, מכ

 להלן. 19 סעיף ראו , . לפרטים נוספיםלצרכןלראשונה שנים לפחות מיום מכירתו  7המיובא במשך 

  ושינויים החלים בהם מכירת הרכבתחליפים למוצרי תחום  7.7

תפעולי לתקופות  שכירות של כלי רכב לזמן קצר או ליסינגנם יבתחום ההתחליפים למוצרי החברה 

 . ארוכות יותר

 מוצרים ושירותים  7.8

 , הם2018בדצמבר  31יום ומשווקים על ידיה נכון ל י החברהכלי הרכב המיובאים על יד 7.8.1

)כלי רכב  GMמכוניות פרטיות ומסחריות ממותגי שברולט וקאדילק, המיוצרים על ידי 

כלי רכבי ורכבי שטח, כלי רכב מסחריים, משאיות קלות, כלי רכב מנהלים משפחתיים, 

 ( וטנדרים מתוצרת איסוזו. מדגמי יוקרה

 

 : 8201 -ו 7201ירות כלי רכב )ביחידות( בשנים אודות מס להלן פרטים 7.8.2
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  להלן יתוארו מגמות השינויים במסירות כלי הרכב השונים, לפי כל אחד מהדגמים, בנפרד:

 נבע, 2017 לשנת בהשוואה 2018 בשנת שברולט רכבי מסירות ברמת השימור: שברולט (1)

 התקררות בניכוי( SUV) בצמיחה לסגמנטים ותחרותיים חדשים דגמים מהצגת בעיקר

  .בישראל הרכב כלי ענף את שאפיינה יחסית

נובעת מעלייה  2017בהשוואה לשנת  2018במסירת רכבי איסוזו בשנת  העלייהאיסוזו:  (2)

 הציים.מקס ללקוחות -במכירות דגמי הדי

נבע בעיקר  2017לעומת שנת  2018בשנת  קאדילקבמסירות רכבי  הקיטון: קאדילק (3)

משינוי בהעדפות מוצריות מצד צרכני מותגי פרימיום אל מול פורטפוליו מוצרים שלא 

 השתנה.

  :7201 -ו 8201 טים אודות מסירות כלי רכב )ביחידות( בהתפלגות לסוגי הרכב בשניםלהלן פר 7.8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקס בניכוי -די האיסוזו דגםמעלייה במסירות של  נובעת הטנדריםבמסירות  היציבות (1)

 .הסילברדו דגםירידה מהמסירות של 

 לכוחות מסירות מהמשך נובעת כלי הרכב המסחרייםבמסירות  היחסית יציבותה (2)

 .טכניים מקצועות ובעלי הביטחון

, נובע בעיקר משינוי בהעדפות 2017לעומת  2018בשנת  יוקרה רכביהקיטון במסירות  (3)

 מוצריות מצד צרכני מותגי הפרימיום אל מול פורטפוליו מוצרים שלא השתנה.

 בתמהיל משינוי בעיקרו, נובע 2017לעומת  2018בשנת  רכבי המנהליםבמסירות  קיטוןה (4)

מחד, ומעבר  SUVעזיבת הסגמנט לטובת רכבי  –ומשינוי בהעדפה הצרכנים  הסגמנט

 של השחקנים הקיימים בסגמנט למערכות הנעה היברידיות.

, נובע בעיקרו מהשקת דגמים 2017לעומת  2018בשנת  רכבי פנאי שטחהגידול במסירות  (5)

 מנט בצמיחה.( לסג2017חדשים ותחרותיים )אקווינוקס וטראוורס אשר הושקו בסוף 

בין היתר , נובע 2017לעומת שנת  2018בשנת  כלי הרכב המשפחתייםבמסירות  קיטוןה (6)

ומקיטון בסגמנט הרכבים המשפחתיים שמאבד מנתח  מהפסקת ייצור דגם האורלנדו

 .SUVהשוק שלו לטובת רכבי 
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בתקינה  הסוניקיצור של דגם  מהפסקתנבעה  2018בשנת  מיני סופר רכבי מסירותהעדר  (7)

 הרלוונטית לישראל. 

 של חדשות מהשקות, נובע בעיקרו 2017לעומת  2018בשנת  מיני רכביבמסירות  הקיטון (8)

  .ציים לקוחות בקרב והשפעתן מתחרים של רכב כלי

אין, מציעה החברה למכירה כלי רכב שנרכשו מלקוחות פרטיים או מוסדיים -בענף הטרייד 7.8.4

אינם  רשאמדגמים אחרים  הןומהדגמים המיובאים על ידי החברה  הןעל ידי החברה, 

 ה. ימיובאים על יד

 

  מכירת הרכב פילוח הכנסות ורווחיות משירותי החברה בתחום 7.9

 הכנסותהאו יותר מסך  10%להלן נתונים אודות הכנסות הנובעות מקבוצות מוצרים, ששיעורן מהווה 

 : המאוחדים של החברהכספיים הבדוחותיה 

 גתומ

2018 2017 

 םוכס

 י ש"ח(פלא)ב

  תהכנסו ללמכ יעורש
   הקבוצה

 םוכס

 י ש"ח(פלא)ב
  ת הכנסו ללמכ יעורש

   הקבוצה

 
1,014,800 

 

32.0% 1,101,658 34.8% 

 

 2018בדצמבר  31על ידי החברה. ליום  הנמכר, שברולט הנו המותג העיקרי 2018 בדצמבר 31 ליום, כי יצוין

 כספייםבדוחותיה ה יהאו יותר מסך הכנסות 10%היה מותג נוסף שהכנסות החברה ממנו היוו  אל

  .המאוחדים

 

 מוצרים חדשים 7.10

שברולט סילוורדו, סוואנה,  -השיקה החברה מספר דגמים חדשים לדגמי כלי הרכב  2017בשנת 

השיקה החברה דגם חדש של קאדילק.  2018שנת מהלך במקס. -אקווינוקס, טרוורס ואיסוזו די

השיקה החברה דגם מחודש לשברולט ספארק, הכולל שיפורים באבזור ובמערכות  2019בתחילת שנת 

חדש נוסף  SUVחדש לשברולט, ודגם  SUVצופה החברה להשיק דגם  ,2019שנת הבטיחות. בהמשך 

 לקאדילק.

משמעו בחוק כ בבחינת מידע הצופה פני עתידהינן  2019הערכות החברה דלעיל בדבר השקותיה בשנת 

 .הבלעדית, ואינו ודאי או שאינו בשליטתה הקבוצהניירות ערך, אשר אינו בשליטתה של 

 

 לקוחות 7.11

מנהל הרכב דוגמת )לקוחות מוסדיים , הנם לקוחות פרטיים מכירת הרכב בתחום החברה לקוחות

מסך מחזור מכירותיה של החברה  56% -כ 2018בשנת חברות השכרת רכב. וחברות ליסינג (, הממשלתי

 וצייםללקוחות מוסדיים  44% -(, וכ2017 תבשנ 59% -היו ללקוחות פרטיים )לעומת שיעור של כ

  (.2017 תבשנ 41% -)לעומת שיעור של כ
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ת בחוזה הכולל תנאים יוהתקשרו ןם הוהמוסדיי ציים ,ת עם הלקוחות הפרטייםיוההתקשרוככלל, 

בגין מקובל לכלול הנחות  וציים סטנדרטיים לחוזים מסוג זה, כאשר בעסקאות עם לקוחות מוסדיים

 תנאי אשראי מיוחדים בהתאם להיקפי העסקאות. כן כמות ו

בעיקר בעסקאות של  - בתחום מכירת הרכב לקוחותיהמ מחלקמקדמות דורשת  יצוין, כי החברה

בהתאם למידת הסיכון הכרוכה וזאת , מכירת כלי רכב לציי רכב או בעסקאות אחרות בהיקפים גדולים

 104,594 -מקדמות כאמור בסך כולל של כ שולמו חברה, ל2018בדצמבר  31בעסקה עימם. נכון ליום 

  .ש"חאלפי 

, כלי הרכב המוזמנים ע"י גופים ממשלתיים )כגון משרד הביטחון, המשטרה ורשויות ככלל

לתיאור המכרזים הממשלתיים בהם זכתה החברה, ראה מוניציפאליות( נקבעים אך ורק לפי מכרזים. 

 . 2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  (2ב' )27ביאור 

מסך  10% -ותה עם מנהל הרכב הממשלתי כאמור מהוות פחות מהכנסות החברה הנובעות מהתקשר

המאוחדים. עם זאת, התקשרויות אלו תורמות לחברה גם  כספייםהכנסותיה של החברה בדוחותיה ה

 של קידום התקשרויות עם גופים נוספים )דוגמת חברת החשמל ורשות הטבע והגנים(.  דרךב

מסך מכירותיה  10%ן שהנו בהיקף שאינו עולה על מו כן, לחברה הסכם התקשרות עם משרד הביטחוכ

המאוחדים, אשר במסגרתו מחויבת החברה לתת שירותי  כספייםהכולל של החברה בדוחותיה ה

שנים ממועד  5אחזקה שוטפת לכלי רכב אשר נמצאים ברשות משרד הביטחון לתקופה של עד 

 רכישתם, וזאת בתמורה לתשלום גלובלי כפי שנקבע בהסכם. 

לקוחות פרטיים וכן לקוחות  הנם, לקוחותיה העיקריים בתחום של החברה אין-ות הטריידפעילב

 רכב משומשים. כלי מסחריים הכוללים סוחרי 

אין תלות בלקוח או בקבוצת לקוחות וכן אין לקוח אשר שיעור המכירות המיוחסות לו עולה  חברהל

 .המאוחדיםכספיים היה של החברה בדוחותיה מסך מכירות 10%על 

 

 שיווק והפצה  7.12

החברה, רכב נעשית הן באופן ישיר על ידי המכירת  החברה בתחוםפעילות השיווק והמכירה של 

מפיצים מורשים המפעילים אולמות  12והן באמצעות על ידה  המנוהליםתצוגה האולמות  6 -ב

 ערים ברחבי ישראל.  15 -תצוגה ב

, שתנאיהם העיקריים יפורטו יצים המורשיםקשורה בהסכמי שיווק עם כל אחד מהמפהחברה 

ידי  אושרו על כאמור, עקרונות ההסכמים עם המפיצים המורשים המסדירים את פעילותםלהלן. 

GM לגבי כלי רכב מתוצרתה( ו(- IMIT  ,)וכל שינוי בהם )לרבות )לגבי כלי רכב איסוזו מתוצרתה

. , לפי הענייןIMITאו  GMכפופים להסכמת  ,כמו גם כל מינוי של מפיץ חדש ,ביטול והארכה(

פי קריטריונים אחידים -, מופעלים כל אולמות התצוגה עלהחברהבהתאם למדיניות השיווק של 

מילוי התחייבויותיהם של ה לתמורב. IMIT -ו GMבשיתוף עם החברה שגובשו על ידי הנהלת 

ב, בכפוף לכך שמחיר כלי עמלות בגין מכירת כלי הרכהחברה המפיצים המורשים, משלמת להם 

עם החברה . בהתאם לתנאי התקשרות 16במלואו וכלי הרכב נמסר ללקוחחברה הרכב שולם ל

                                                 
 .הרכב כלי במכירות הכרוכיםמאידך,  בתשואהמחד ו ניםסיכוהיא זו שנושאת ב )ולא המפיצים( החברה כי, יובהר 16
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המפיצים כאמור, מתחייבים המפיצים שלא למכור ולשווק מכוניות של יבואנים אחרים. כמו כן, 

יווק שנמסרים לו לצורך ש כלי רכבנקבעו הוראות נוספות הנוגעות להסדרת אחריות המפיץ ל

ומכירה. ההתקשרות עם המפיץ אינה מוגבלת בזמן, אולם כל אחד מהצדדים יכול להביאה 

. בנוסף לכך, זכאית מראשחודשים  3לפחות לסיום על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד השני 

לא הודעה מוקדמת ובלא התראה, בקרות העילות , למיידי באופן לבטל את ההסכםהחברה 

בהסכם זיכיון עדכני עם החברה בהמשך להתקשרותה של יצוין, כי בהסכם. בהקשר זה  המנויות

GMOD  להלן( וכחלק מדרישות הסכם הזיכיון האמור,  7.17.1 )כמפורט בסעיף  2013בשנת

התחייבויות  ניתנה בין היתר,כך ש הסכמי ההפצה עם המפיצים השונים, 2014מהלך שנת בתוקנו 

 המפיצים בקשר עם קיום דינים למניעת שחיתות במדינות זרות. 

, בין היתר, כלי שיווקי למכירת מהווה, כפי שפורט לעילבתחום, החברה אין של -פעילות הטרייד

וכן החברה ליס באולמות התצוגה של -דןחברת די מבוצעת על י, החברהחדשים על ידי  כלי רכב

 על ידי מרבית המפיצים המורשים ברחבי הארץ.

במדיה של החברה מתמקדת בפרסום המותגים השונים החברה פעילות הפרסום של 

משקיעה מאמץ החברה האינטרנטית, בעיתונות, ברדיו ובטלוויזיה ובפעילויות פרסום נוספות. 

 החברהשל  יהקידום מכירות בתחום יחסי הציבור כוללתהחברה פעילות . בפעילות הדיגיטל

מבצעי קידום מכירות  החברה מעת לעת,, יוזמת בנוסף. ובכלל זה מותגי החברה השונים

, תנאי אשראי מיוחדים, אבזור ממותגי החברה מיוחדים המבטיחים הנחות על מגוון כלי רכב

הוצאותיה של החברה בגין קידום מכירות  ם יותר.נוסף של כלי הרכב ו/או אספקה בתנאים נוחי

אלפי  28,047בסכום של  2017אלפי ש"ח, בשנת 18,476בסכום של  2018 ופרסום הסתכמו בשנת

נה בסימן תפיסת היבהוצאות הפרסום  רידההי .אלפי ש"ח 30,752בסכום של  2016 בשנתו ש"ח,

 פרסוםה ערוץ מיקוד לצד, יעדים ואסטרטגיה עסקית, להלן 21 התפעול היעיל כמפורט בסעיף 

 .אינטרנטית במדיה

 

 צבר הזמנות  7.13

 שלכולל  כספיכלי רכב בממוצע )בהיקף  1,000 -כ של בתחום מכירת הרכב הזמנות לחברהכללי,  באופן

צבר ההזמנות כולל בעיקרו הזמנות שבוצעו במשך תקופה שאינה עולה על חודש,  .("חש מיליון 130 -כ

נהוג על פי רוב שלא לחייב את הלקוח על הן לגבי הזמנות של לקוחות פרטיים והן של לקוחות עסקיים. 

בהזמנות אלה . לפיכך, לא ניתן לראות שבועיים שלתוך תקופה ביטול ההזמנה כל עוד הביטול נעשה ב

  .משום הזמנות מחייבות אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים

 

 תחרות 7.14

  מכירת כלי רכב חדשים 7.14.1

הרכב )קטנים, כלי בכל סוגי  ,טון( בישראל מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה 4שוק הרכב )עד 

כלי מי , רכבי שטח וכיו"ב(. התחרות בענף זה מתמקדת בעיקר במיתוג דג, ג'יפוניםמשפחתיים

מתחרים  זה דוח למועדלמיטב ידיעת החברה, איכות השירות.  כן, מחיר ותנאי תשלום והרכב

לכל אחד מהם אשר מותגים שונים של כלי רכב, כ 46 -יבואני רכב המייבאים כ 20 -בשוק כ

 90% -יבואנים עיקריים המחזיקים ביחד כ 9נציגות של יצרן או יצרני רכב מסוימים, מתוכם 
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מנתח השוק בתחום זה. בהתבסס על נתונים המפורסמים על ידי איגוד יבואני הרכב בישראל, 

מבין יבואני הרכב בארץ, כאשר נתח השוק שלה  תשיעיבמקום ההחברה  דורגה 2018בשנת 

 בשנים 3.59% -ו 3.93% -טון(, לעומת נתחי שוק של כ 4)לכלי רכב עד  3.92% על בשנה זועמד 

 התאמה. ב, 2016 -ו 2017

 קבוצתהיו:  2018נתח השוק שלהן בשנת ב, מתחרותיה העיקריות 17למיטב ידיעת החברה

; דלק מוטורס בע"מ "(קבוצת כלמוביל)"כלמוביל בע"מ )יבואנית מרצדס, יונדאי ומיצובישי( 

"מ )יבואנית פולקסווגן, אאודי, סיאט בע(, צ'מפיון מוטורס BMW -)יבואנית מאזדה, פורד ו

יוניון )""מ )יבואנית טויוטה ולקסוס( בע; יוניון מוטורס "(צ'מפיון מוטורס)"וסקודה( 

; וקרסו "(טלקאר)"; טלקאר חברה בע"מ )יבואנית קיה, דיהטסו וסאנגיונג( "(מוטורס

 )יבואנית רנו, ניסאן ואינפיניטי(.מוטורס בע"מ 

הנם  הגורמים העיקריים המשפיעים על התחרות בענף הרכב בישראללהערכת החברה, 

גורמים חיצוניים, כגון: מצב התחרות בין היצרניות בשוק הרכב העולמי, התנהלות יצרניות 

הרכב מול היבואנים ושינויים בשערי חליפין, וכן גורמים פנימיים דוגמת מדיניות 

סים, התנהלות היבואנים המתחרים וכניסה של מתחרים חדשים לשוק. יהרגולטורים, מ

ודד עם התחרות באמצעות פרסום יעיל, שימור תדמית חיובית פועלת על מנת להתמהחברה 

מנת להתאים את דגמי כלי הרכב  על ,ומעקב מתמיד אחר שינויים בהעדפות הצרכנים

 ומחיריהם לדרישות הצרכן הישראלי. החברה המיובאים על ידי 

 אין-פעילות טרייד 7.14.2

חקנים רבים ומגוונים, אף הוא תחרותי ביותר וכולל ש ,בישראל כלי רכבאין ל-ענף הטרייד

אין לצד -אשר משלבים את פעילות הטריידהחברה, דוגמת  ,שונים ובכלל זה יבואני רכב

וכן חברות נוספות אשר פעילותן  ,משומשים כלי רכברכב, חברות ליסינג, סוחרי כלי  מכירות

רכב משומשים ומכירתם. בשנים האחרונות גברה התחרות בענף לאור כלי כוללת רכישה של 

, החברהאין. למיטב ידיעת -כניסתם של מתחרים רבים וחברות קטנות לתחום הטרייד

: כלמוביל טרייד, לובינסקי טרייד, היו 2018שנת באין -מתחריה העיקריים בתחום הטרייד

החברה אין באפשרותה של  .18ואלדן יל, טרייד מובקרסו טרייד, ניו קופל, אלבר אוטו דיל,

 . בענף זה של מתחריהושלה השוק  להעריך את נתח

 כלי שיווק של ( 1: )באמצעים הבאיםבעיקר אין -עם התחרות בענף הטרייד החברה מתמודדת

  כלי –אלף ק"מ ממועד עלייתם לכביש  100 -שנים או פחות מ 5 -חלפו פחות משרכב פרטיים 

שנייה מהדגמים  ידמרכב  יכלכוללים ה "Certifiedהחברה כרכבי " רכב המסווגים על ידי

רחבה של נציגי  פריסה( 2)לאחר שעברו הליך בקרת איכות; וזאת  ,החברהשנמכרו על ידי 

עריכת מבצעים שונים  (3) ;החברהאין במסגרת מרכזי מכירות הרכב של -מכירות הטרייד

הצעת ( 5)וכן  ;אין-רכשים במסגרת הטריידהרכב הנכלי מתן אחריות לחלק מ( 4)ללקוחותיה; 

                                                 

17
 .הרכב יבואני איגוד ונתוני התחבורה משרד ידי על המפורסם, 2017 לשנת רכב רישוי דוח ראו 

 

 .המסחריים בשמותיהן 18
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ריכוז פעילות יצוין, כי כפי שפורט לעיל, אין. -אפשרויות מימון שונות ללקוחות הטרייד

להגביר בענף ו הקבוצהלהרחיב את פעילות נועד בין היתר בדן ליס,  הקבוצהשל אין -הטרייד

 לעיל.  1.3.2 סעיף , כפי שפורט בה מפעילותה זואת רווחיות

 

 עונתיות 7.15

במכירות כלי רכב לקראת סוף מסוימת ירידה , של קיימת מגמה כללית בענף מכירות הרכב בישראל

)ברבעון  במכירות בתחילת שנה קלנדריתמסוימת ועלייה  )ברבעון הרביעי של השנה( שנה קלנדרית

. מגמה זו נובעת, למיטב ידיעת החברה, מהעדפת הצרכנים לדחות את רכישת כלי הראשון של השנה(

לכביש שתופיע ברישיון הרכב תהא של כלי הרכב הרכב לשנה הקלנדרית הבאה, על מנת ששנת העלייה 

 שנה קלנדרית חדשה. 

תוך חלוקה  2017-2018מהלך השנים בע"י החברה רו סשנמהחדשים הרכבים להלן פירוט כמות 

 לרבעונים:

רבעון  רבעון שלישי רבעון שני רבעון ראשון 

 רביעי

 סה"כ

2018 4,088 2,837 2,343 1,223 10,491 

2017 3,483 2,647 2,591 1,662 10,383 

 

  נכסים לא מוחשיים 7.16

. כמו כן, לחברה רישיון לשימוש UMIלחברה סימני מסחר רשומים בישראל של השם והלוגו של 

בהסכמי זיכיון לשיווק, וזאת על פי ההסכמים האמורים  ISUZU -וGM בסימנים המסחריים של

עבור וחלפים  ולשם ביצוע הפעילות לפי הסכמי הזיכיון, לרבות פרסום וקידום המכירות של כלי רכב

. זכות השימוש איננה בלעדית ואינה כרוכה בתשלום תמלוגים ליצרנים. יצוין, כי לחברה הרכבכלי 

בהתאם להוראות ההסכם ניתנה זכות להעניק את זכות השימוש למשווקי כלי הרכב מטעמה, 

העברה כאמור כרוכה בקבלת אישורה  - ISUZU -לחברה, כאשר בנוגע ל יצרני כלי הרכבהרלוונטי בין 

  .IMITשל 

 

  וחומרי גלם ספקים 7.17

ספקיה העיקריים עם של כלי רכב וחלפים, החברה קשורה בהסכמי זיכיון לייבוא ושיווק בישראל 

 Isuzu Motors -וכולל חלפים(  ביואיק,גם  בעבר)רכבי שברולט ורכבי קאדילק ו GMODבאים: ה

Limited /יפן כולל חלפים(.  )רכבי איסוזו תוצרת תאילנד 

השירות הן לתחום מכירת הרכב והן לתחום רלוונטיים ההסכמים האמורים ם של יצוין, כי חלק

  קמן:, כדלזה 7 . על מנת להימנע מסרבול יתר, יתוארו עיקרי ההסכמים האמורים בסעיף והחלפים

  GMODהסכם זיכיון  7.17.1

 1(, אשר נחתם ביום GM)שהנה הזרוע השיווקית של  GMODעם של החברה הסכם הזיכיון 

לחברה (, מעניק 1993באוגוסט  12)והחליף את הסכם הזיכיון המקורי מיום  2013באוקטובר 

 דגמיבעבר גם )רכבי שברולט, קאדילק ו GMמתוצרת  כלי רכבזכות לייבא ולשווק בישראל 

 (, לרבות חלקי החילוף שלהם ואביזרים נלווים )להלן יחד בסעיף 2013עד לשנת ייצור  - ביואיק
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 וכן רישיון )לא בלעדי(( , בהתאמה"המוצרים" -", וההסכם" או "הסכם הזיכיון"זה:  7.17.1 

  .GMלשימוש בסימני המסחר של 

 שלצרן כמויות מסוימות וקבועות מראש הסכם הזיכיון אינו כולל התחייבות חוזית לרכוש מהי

החברה על פי ההסכם, על כלי רכב, מעבר לכלי הרכב שהיא מזמינה בפועל. עם זאת, 

וק האזוריות והכלליות לעמוד בתוכניות השיו ,מפיציה המורשיםל גם ע ותהעבאמצו

וכן בתוכנית עסקית שנתית אשר תסוכם בין הצדדים מדי  מדי שנה GMODהמסוכמות עם 

שנה הכוללת גם יעדי מכירה, פלח שוק ושביעות רצון לקוחות החברה. ההסכם קובע כי 

ויבצעו את ההתאמות הנדרשות  הצדדים יבחנו את הביצוע בפועל של יעדי התוכנית העסקית

תקבע את תמהיל המוצרים  GMOD במסגרת ההסכם נקבע כי .שינויים בשוקבהתחשב ל

, כאשר תנאי רכישת המוצרים, לרבות החברה, תוך התייעצות עם החברההמיובאים על ידי 

, והיא תהיה רשאית בכל GMODמחיריהם, ייקבעו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

החברה מתחייבת לשלם עבור כל . רכאמו עת להפסיק או לשנות את תמהיל המוצרים

הסכם מסגרת הב. GMODהמוצרים המוזמנים על ידיה בהתאם למחירים הנקבעים על ידי 

של פגמים פוטנציאליים במוצרים, אשר  על כל מקרה GMODתעדכן את כי החברה  ,נקבע

 GMOD( של המוצרים ותשתף פעולה עם Recallעלולים להביא לביצוע של קריאה חוזרת )

המורשים יבצעו את כל הבחינות  מוסכיההחברה התחייבה כי . כאמורלבחינה של פגמים 

תידרש להעניק שירות שהחברה . כמו כן, ככל כאמורוהתיקונים הדרושים במקרה של פגמים 

או חברה קשורה שלה, היא תהיה מחויבת  GMODאחרים של  כלי רכבתיקוני אחריות לדגמי 

כן נקבע בהסכם, כי . יבאה לארץ את כלי הרכב האמוריםאף אם החברה לא ילעשות כן 

או מי ממפיציה המורשים בקשר עם החברה או טענה כלשהי כנגד תביעה  בו תוגששבמקרה 

זכאית החברה טען לגרימת נזקים ספציפיים המפורטים בהסכם, תהא שבהן ייהמוצרים, 

טען לרשלנות, ן ייתיה המשפטיות, למעט בתביעות בהכיסוי הוצאולו GMOD -לשיפוי מ

 -, אשר בהם תעמוד להחברה( או מחדל מצד wrong doingפזיזות, התנהגות לא ראויה )

GMOD כמו כן, משפטיהזכות להתערב בהליך ה .GMOD  רשאית להתערב בהליכים

המשפטיים גם במקרה שעליה לשפות את החברה ובמקרה כאמור היא זכאית להתערב ולנווט 

  .את הליכי ההגנה בפני ההליך

במתן הודעה  ,עד לביטולו על ידי מי מהצדדים - ללא הגבלת זמןההסכם יעמוד בתוקף 

בכפוף , כלשהו לצד השני(חודשים מראש )ללא מתן שיפוי או פיצוי  24מוקדמת לצד השני 

בכפוף לעילות ביטול ספציפיות בהתקיים מקרים ו לעילות ביטול סטנדרטיות הכלולות בהסכם

להסכמות לעניין תכנית השיווק  תגענהלא  GMOD -והחברה בו שמסוימים, לרבות במקרה 

 עילה לסיום ההסכם החברה בישראל. כמו כן, נקבעה בהסכםוהמכירות של המוצרים על ידי 

מזכויות ההצבעה במי מהצדדים  30%בו יחול שינוי בבעלות או בשליטה בלפחות שבמקרה 

. משקמה עילת ביטול לצד להסכם, עליו ליתן לצד השני הודעה מראש 19להסכם הזיכיון

לסיים את ההתקשרות רשאית  GMODבנוסף, ימים.  90בתוך  ואפשרות לתיקון העילה

                                                 
 לעיל.  3.2 כמפורט בסעיף , קומסקונתנה את אישורה לעסקת רכישת מניות החברה על ידי  GMODיצוין, כי  19
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לא קיבלה רישיון או היתר כלשהו החברה יתר, אם במקרים נוספים המנויים בהסכם, בין ה

 אשר הכרחי לפעילותה במסגרת ההסכם. 

להחזיק כמות מלאי שתענה על צרכי לקוחותיה. על פי החברה במסגרת ההסכם, התחייבה 

כמו כן, במסגרת . החברההיא שקובעת את תנאי האחריות ללקוחות  GMODההסכם, 

עבור תיקוני כלי  החברה בגין סכומים שתוציאהחברה לשפות את  GMODהתחייבה ההסכם 

הרכב והחלפים בתקופת האחריות )לפרטים אודות האחריות הניתנת לצרכנים ראו סעיף 

לעמוד בסטנדרטים מסוימים המפורטים בהסכם ה החבר מחויבתלהלן(. בנוסף,  7.18.2 

 (. וכיו"בשירות  )כדוגמת רמת

 אשר על יבואני הרכב להמציא ) בהתאם לדרישת משרד התחבורה ,הסכם הזיכיון כולל נספח

 לצורך התאמת הסכם הזיכיון GMOD, הכולל התחייבויות שונות מטעם (למשרד התחבורה

 .הנמכרים לתנאי האקלים בישראל, וכיו"ב הרכבכלי לדרישות החוק הישראלי, התאמת 

 , שהנה הספק העיקרי שלה. לפרטים אודות השפעות התלות GMOD -ב מהותית תלותלחברה 

  GMOD -תלות מסוימת בחברה להלן. בנוסף, ל (א1 , ראו סעיף החברהכאמור על עסקיה של 

 גם אםהחברה אולם להערכת מתוצרתה,  כלי רכבמבחינת אספקת החלפים המקוריים ל

GMOD  החברהתפסיק לספק לה את החלפים המקוריים לרכביה אזי יהיה באפשרותה של 

  פים אלו ממפיצים אחרים ברחבי העולם, גם אם במחיר מעט גבוה יותר.לרכוש חל

 הערכת החברה כאמור, הנה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על

, היקף ייבוא חלקי החילוף המקוריים על ידי החברה בשנים GMODיחסיה של החברה עם 

 האחרונות ועל היכרותה של החברה את שוק חלקי החילוף המקוריים. הערכה זו עלולה שלא 

ו/או  GMODלהתממש, כולה או חלקה, בין היתר אם יחול שינוי ביחסיה של החברה עם 

 GMOD/או בנהלי העבודה של ו GMODבמחירי חלקי החילוף המקוריים לכלי רכב מתוצרת 

עם מפיצי חלקי החילוף מתוצרתה ברחבי העולם ו/או במצב הכלכלי והביטחוני בישראל ו/או 

 להלן.  22 אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה, כמפורט בסעיף 

 

 IMIT; הסכם זיכיון Isuzu Motors - זיכיון -Isuzu – זיכיון מיהסכ 7.17.2

גן את יעשזיכיון  סכםבה Isuzu Motorsעם  ,לראשונה, החברה התקשרה 2006ביולי  1ביום 

)בסעיף  Isuzu Motorsשל  ייבואם ושיווקם של חלק מדגמי רכבי איסוזו וחלקי חילוף מתוצרתה

את פעילות  Isuzu Motors העבירה 2011. במהלך שנת , על ידי החברה"(המוצריםזה: " 7.17.2 

אשר עמה  IMITהייצור באמצעות  נעשה 2017 בדצמבר 31 יוםנכון למיפן לתאילנד ושלה הייצור 

 . להלן שיפורט כפי, קשורה החברה בהסכם זיכיון חדש

את  , אשר החליףכאמור חדשהזיכיון הבהסכם  IMITה עם ה החברהתקשר 2012באפריל  9ביום 

קיבלה  ,הסכםהבמסגרת  ."(ההסכם: "זה 7.17.2 , )בסעיף Isuzu Motors עםהסכם הזיכיון 

, לרבות חלקי IMITבין היתר, זכות )לא בלעדית( לייבא ולשווק בישראל כלי רכב מתוצרת  חברהה

 של  חילוף ואביזרים נלווים לכלי הרכב כאמור, וכן רישיון )לא בלעדי( לשימוש בסימני המסחר 

IMIT הזמנת כלי רכב מבוצעת על ידי  ,)לצד איסור לרשמם על שמה בישראל(. על פי ההסכם

  לחברה. IMITעל ידי  שילוחםיום טרם  20החברה אחת לחודש והתשלום בגינם מבוצע לפחות 

את מחסני  שיצאוהרכב מהמועד שבו  כליבלעדית לאובדן  באחריותיצוין, כי החברה נושאת 
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IMIT בכלי שנעשה. בהתייחס לעמידה בסטנדרטי בטיחות הנהוגים בישראל, כל שינוי או תיקון 

 לצורך שנדרש ככל, הנלווים םבמוצרי תיקון או שינויכן,  כמו. IMITכפוף לאישור  ,כאמור הרכב

להפסיק את הייצוא לארץ של  רשאית אשר, IMIT של אישורה את טעון, הישראליתקן ב עמידה

 .מוצר אותו

 אחריות, IMIT, התחייבה החברה לספק ללקוחות הרוכשים כלי רכב מתוצרת הסכםה במסגרת

, באחריות הכלולים התיקוניםולבצע את  IMIT שמעניקהבאחריות  הכלולותבתקלות  טיפולל

את החברה במקרה של  לשפות IMIT התחייבה, זו במסגרת. םותבעל לשאת מחויבת IMITכאשר 

במקרה של  IMIT את לשפות חברהה התחייבה, טענה או הפסד בגין שיבוש או פגם בייצור; מנגד

אי מתן אזהרות והנחיות שימוש כראוי או כשל בתחזוקה שוטפת או בגין  בגיןטענה או הפסד 

 הפרת הוראות ההסכם.

, היתר בין הןלפי, ת משרד התחבורהובהתאם לדריש, נחתם תיקון להסכם 2012באפריל  30ביום 

 במועד בתוקף שיהיו המקומיות ולדרישות בארץ האקלים לתנאי יתאימו שיסופקו הרכב כלי

 נזק או בייצור, פגם בהם שיש שידוע רכב כלי לארץ ייובאו לא, כן כמו. לישראל הרכב כלי ייבוא

 . הרכב כלי של והסחירות עמידות, הבטיחות על מהותי באופן להשפיע עלולים אשר

שנים נוספות,  3לתקופה של  כההוארו 2015באפריל  8יום ל עד נקבעה המקורית ההסכם תקופת

, 2018לינואר  11כמו כן, ביום  .לביטולו בהסכם שנקבעו לעילות בכפוף, 2018באפריל  8עד ליום 

 IMITבהסכם נקבע, כי  .2021באפריל  8שנים נוספות עד  3הוארך ההסכם לתקופה של כעוד 

 את להמחות תנסה החברה אם( 1) במקרים כדלהלן: היתר ביןרשאית לבטל את ההסכם, 

יזוג, אשר , לרבות מברה( אם בוצע שינוי בסיסי במבנה העסקי של הח2) ;ההסכם מכוח זכויותיה

( אם יחול שינוי בבעלות 3; )IMITקיומו של ההסכם יהיה לא מעשי, לדעתה של  המשךבעקבותיו 

 תעניק כאמור מכירה אם, פחות או החברה ממניות 10% של מכירה)לרבות  בחברהאו בשליטה 

 ללא', ג לצד החברה של המהותיים נכסיה בהעברת או(, החברה ענייני את לכוון יכולת לרוכש

סנקציות על החברה מטעם הרשויות, או  וטלוי אם( 4) ;20מראש IMIT של אישורה קבלת

למצב של פשיטת רגל או חוסר יכולת לעמוד בתשלומים. בהקשר זה יצוין,  תיקלעשהחברה 

רשאית לקבוע אמות מידה פיננסיות בהן תצטרך החברה לעמוד, לרבות הון חוזר   IMITכי

  .מינימלי

 

 ספקי שירותיםהסכמים נוספים עם  7.17.3

בהסכמים עם ספקי שירותים, ביניהם חברות תובלה ימית החברה , קשורה למתואר לעיל בנוסף

החברה ויבשתית המובילים את כלי הרכב מארצות הייצור לנמלי הארץ ומהם למחסניה של 

בספקי ההובלה היבשתית ובספקי של החברה , לא קיימת תלות מועד דוח זהלנכון ברחבי הארץ. 

תלות בספק חברה מארה"ב. עם זאת, להחברה המיובאים על ידי  כלי רכבה הימית של ההובל

עמה שחברת התובלה הימית , מועד דוח זהנכון ל מקוריאה, שכן כלי רכבההובלה הימית לייבוא 

 כלי רכבלייבוא  הנה חברת התובלה היחידה Nippon Yusen Kaisha (NYK) - החברהקשורה 

                                                 

20
 לעיל. 3.2 כמפורט בסעיף , קומסקונתנה את אישורה לעסקת רכישת מניות החברה על ידי  IMITיצוין, כי  
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( נעשית, בדרך החברהלישראל. ההובלה היבשתית )מהנמל למחסני הערובה של  המזרח הרחוקמ

, אשר בבעלותה צי מוביליות המתאימות להובלת כלי רכב, בע"מ אחזקותבאמצעות תעבורה כלל, 

עם החברה אם תופסק פעילותה של  החברה,מחירים הנקבעים בין הצדדים מעת לעת. להערכת 

 . החברהכך השפעה מהותית על פעילות , לא תהיה לבע"מ אחזקותתעבורה 

הערכת החברה כאמור, הנה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על 

הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה וקיומן של חברות תובלה ימית רבות המספקות 

חולו שינויים שירותים דומים. הערכה זו עלולה שלא להתממש, כולה או חלקה, בין היתר אם י

כלליים במערך התובלה הימית לישראל ו/או בהיצע חברות התובלה הימית והיבשתית הקיים 

ו/או במצב הכלכלי והביטחוני בישראל ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים 

 להלן.  22 , כמפורט בסעיף הקבוצהבפעילותה של 

פוליסת ביטוח בגין סיכונים הכרוכים בהובלה הימית של כלי הרכב המיובאים על ידיה.  חברהל

לפרטים בדבר הסיכונים הכרוכים באי חידוש ההסכמים עם הספקים העיקריים כאמור, ראו 

 להלן. (א1 סעיף 

 

 הון חוזר 7.18

 מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים 7.18.1

החברה בהתאם לתחזיות שלה בנוגע לביקוש הצפוי.  רוכשת כלי רכב למלאיהחברה לרוב, 

החברה, על ידי  הנמכריםכלי הרכב  מרביתמיידית. מחזיקה במלאי כלי רכב המיועדים לאספקה 

מסופקים מהמלאי. לאור תחולתן של ההוראות בנוגע לרישום מועד העלייה של הרכב לכביש החל 

בסמוך לפני חלוף שנה ממועד ייצורם  כלי רכבמלאים של  צמצמה החברה, 2008 מחודש אפריל

 למלאי. ומקיימת פיקוח הדוק על הזמנות כלי רכב ודגמים שונים

-ימים, בהשוואה ל 126עמד ממוצע ימי המלאי של החברה בתחום מכירת הרכב על  2018בשנת 

בממוצע ימי המלאי בשנת  הירידה. 2016ימים בשנת  93 -לבהשוואה  , 2017במהלך שנת  ימים 145

. כמו םנבעה בעיקרה מהתאמת רמות המלאי לרמת הביקוש למוצרי 2017בהשוואה לשנת  2018

ירות סביחס לקצב המ 2016מרמות מלאי גבוהות בסוף  ובעיקר נבעבממוצע ימי המלאי  גידולהכן, 

  .2017בשנת 

המוצעים למכירה והמיועדים  כלי רכבבמלאי של  הקבוצהאין, מחזיקה -במסגרת פעילות הטרייד

במלאי  כלי רכבבמטרה לצמצם מלאים ולמנוע החזקה של  ועלתפהחברה  .מיידית מכירהל

 ממושכת והצטברות של חודשים נוספים ממועד עלייתם לכביש.לתקופה 

אין העוקבות למכירת כלי רכב חדש. -טרייד החברה מבצעת עסקאותלעיל,  2.1כמתואר בסעיף 

 העוקבתאין -טריידהחברה במסגרת עסקת  שמכרהרכב ה כלי מלאישל  העמידהממוצע ימי 

העלייה . 2017ימים בשנת  81 -ימים, בהשוואה ל 88 ינוה 2018בשנת  21רכב חדש מכירת לעסקת

                                                 
, ולרבות עסקאות חדש רכב כלי מכירת בעסקאות מקורן אשראין -טרייד לעסקאות העוקבותאין -טרייד עסקאות כולל ולא" קילומטר 0" רכב כלי מכירת עסקאות כולל לא 21

 מכירת רכבי עובדים.
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ה , נבע2017, בהשוואה לשנת 2018בממוצע ימי העמידה של מלאי כלי רכב טרייד אין שנמכר בשנת 

 לניכוי מלאים ישנים.  2018בעיקר מפעילות שבוצעה במהלך שנת 

 

  מדיניות מתן אחריות למוצרים 7.18.2

ידיה לתיקון תקלות מסוימות למקרה  מספקת אחריות לכל כלי הרכב הנמכרים עלהחברה 

נמסר על ידי אשר האחריות, כמוגדר בכתב האחריות  תקופת שתתרחשנה בכלי הרכב במהלך

על ידי חברה תואמת לתקופת האחריות אשר ניתנת לכאמור ללקוח. תקופת האחריות החברה 

קופת האחריות. בגין הוצאות הנגרמות לה בתהחברה יצרניות כלי הרכב, וזאת לצורך שיפויה של 

ק"מ,  100,000הרכב הנרכש צובר כלי שנים, או עד ש 3תקופת האחריות הנה, בדרך כלל, למשך 

עם יצרני הרכב השונים, משפים היצרנים החברה בהם קשורה שלפי המוקדם. בהתאם להסכמים 

 בגין תיקון כלי הרכב בתקופת האחריות. שירותהחברה בגין ההוצאות אותן מוציאה החברה את 

המרכזי המופעל על  מרכז השירותהתיקונים לכלי הרכב בתקופת האחריות, ניתן בין היתר, על ידי 

התניית תוקפה של האחריות איסור בעניין  .ועל ידי המוסכים המורשים מטעמההחברה ידי 

החדש המפורטות שירותים ראו הוראות חוק רישוי  ,בקבלת שירות במוסכים המורשים בלבד

 . להלן 19.2 בסעיף 

במסגרת  שנמכרו על ידיה כלי רכבאחריות להחברה עניקה מככלל, אין, -במסגרת פעילות הטרייד

, ק"מ 20,000עד שהרכב הנרכש צובר חודשים או  18 -מספר חודשים ועד ללתקופה של טרייד אין 

הרכב כלי לפי המוקדם, וזאת בנוסף לאחריות היצרן המקורית, ככל שזו עדיין קיימת בעת רכישת 

 המשומש. 

 

 מדיניות האשראי  7.18.3

 ליום נכון , בתחום מכירת הרכב ואשראי מספקים *אשראי ללקוחותלהלן פירוט ימי בהתאם 

 והסכמיה החוזיים  בהתאם למדיניות החברה 2017 -ו 2018 שניםשל כל אחת מה בדצמבר 31

 מול לקוחות וספקים:
 *** אין-הטרייד פעילות ** רכבכלי  מכירתפעילות  

2018 2017 2018 2017 
 אשראי

 -- -- 90 90 *ללקוחות

 אשראי
 -- -- 45 45 ****מספקים

 
 
 מוסדיים, )חברות ליסינג עסקיים ללקוחות רק אלא, פרטיים ללקוחות יארשא קילהענ והגתה ננאי החברה *

 (.וסוחרי רכב
מוענק לתקופות שונות, בהתאם לתנאים הנקבעים עם כל לקוח.  רכב כלי הרוכשים** האשראי ללקוחות 

לאחר הזמנת כלי  בסמוךנעשית  אשר) ממועד חתימת שטר המטען החלהינו  הרכב כלי מספקיממוצע האשראי 
. הפער בין תקופת האשראי מספקים, לבין תקופת (לקוחל מסירתוהרכב על ידי הלקוח ועוד קודם למועד 

 האשראי ללקוחות, נובע בעיקר מדרישות השוק וחברות הליסינג לקבלת אשראי לזמן ארוך יותר.
אשראי, וכן לא קיבלה אשראי מלקוחות מהם היא רכשה את  החברהאין לא העניקה -*** ללקוחות הטרייד

 אין.-רכבי הטרייד
 בהתאם ההינ הננקטת המדיניות, איסוזו לרכבי באשר -היצרן  זהותבהתאם ל יםמשתנתשלום ה תנאי**** 

המהווה התחייבות של בנק  LETTER OF CREDIT )היינו מכתב אשראי הדוקומנטרי האשראי לשיטת
 הננקטת המדיניות, קוריאה מדרום המיובאים לרכבים באשר; בפקודת היבואן לשלם לספק סכום כסף נקוב(

שהספק מוסר לבנק אשר כנגד מסירתם  -)היינו מסמכים לגוביינא  נאלגוביי הדוקומנטים לשיטת בהתאם הינה
 המדיניות, אמריקה מצפון המיובאים לרכבים באשר; ליבואן הבנק גובה את התמורה הקבועה בעסקה(
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)הסחורה ומסמכי היבוא נשלחים ישירות ליבואן כנגד הסכמה של היבואן לשלם  פתוח יבואי הינה הננקטת
  .י מסוימים מוסכמים מראש(אעבור הסחורה בתנאי אשר

 

  השירות והחלפיםתחום  8

 מאפייני תחום הפעילות  -מידע כללי על תחום הפעילות  8.1

לדגמי כלי הרכב המיובאים  חלקי חילוף, תיקון ושירותי אחזקה מציעה ללקוחותיההחברה כיבואנית רכב, 

נדרשים על פי חוק והרישיונות שקיבלה החברה, וחלקם מוענקים  מהשירותים האמורים חלק .על ידיה

 כחלק מתנאי השירות והסכמי החברה עם יצרני כלי הרכב ממותגי החברה.לחלופין או  ,ביוזמת החברה

  :של החברהמרכזי השירות  באמצעות השירותים כאמור מוענקים

   וכן החברה ה שלבניהולבפריסה ארצית מוסכים מורשים רשת; 

  זכייני החברה. שהנם מוסכים מורשים המופעלים על ידי צדדים שלישיים  

 לכלי הרכב ממותגי החברה. במסגרת פעילות זו, מייבאת החברה, מוכרת ומפיצה את כל סוגי חלקי החילוף

 יצוין, כי עיקר הכנסות החברה מתחום הפעילות הן ממכירת חלפים.

 

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 8.2

מחזורי פעילות החברה בתחום השירות והחלפים הינם בירידה, וזאת בעיקר לאור שיפור באיכות המוצר 

קבוצה מחיצוניים ההיקף ההכנסות של . להלן 8.3 בסעיף כמתואר  ושיפורים טכנולוגיים בכלי הרכב

אלפי  220,517 -בהשוואה ל, ש"חאלפי  198,474עמד על סכום של 2018מתחום השירות והחלפים בשנת 

 . 2017שנת ב ש"ח

חלה ירידה בכניסות כלי רכב  -ביחס לתיקונים באחריות היצרן  -רשת מרכזי השירות של החברה  בפעילות

, בעיקר, להערכת החברה, בשל האיכות הטובה יותר של כלי הרכב 2017לעומת שנת  2018לרשת בשנת 

בכניסות כלי רכב פרטיים  ככלל, חלה ירידה -משנות דגם מתקדמות. ביחס לתיקונים וטיפולים אחרים 

, לעומת מגמת עלייה של רכבים מסחריים, 2017לעומת שנת  2018לרשת מרכזי השירות של החברה בשנת 

הגבוהה יותר של כלי רכב מסחריים ותמהיל המכירות של החברה  הנסועהזאת, להערכת החברה, על רקע 

חלק ניכר מהירידה כאשר  רות וחלפיםידה ברווחיות מגזר שיחלה יר 2018במהלך שנת בשנים האחרונות. 

 .בסעיף זהנובע מירידה בהיקפי הפעילות כמפורט  האמורה

 

  השירות והחלפים שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על תחום 8.3

היברידים וחשמליים )ראו תיאור  -רכב בעלי הנעה אלטרנטיבית  כלי הושקו בישראל האחרונות בשנים

נחשבת למובילה  GMבין היתר לאור העובדה כי לעיל(. להערכת החברה,  7.4 נרחב בעניין זה בסעיף 

גידול בהיקף הייבוא לישראל של כלי רכב בעלי הנעה  - מית בפיתוח כלי רכב בעלי הנעה אלטרנטיביתעול

 הקשורים לתחוםייחודיים אלטרנטיבית, אם וככל שיחול, עשוי להוות הזדמנות לחברה למכירת רכיבים 

הדרושות בהתחשב בטכנולוגיות המתקדמות  יםלהיות גבוה ים)אשר חסמי הכניסה למכירתם בשוק עשוי

בעיקר שמנים ומסננים )אשר חסמי  -כיום  שכיחיםהעל חשבון חומרי וחלקי וטיפול זאת , בתמיכה בהם(

כמו כן, בשנים האחרונות החלו יצרנים שונים בעולם לפתח . ביותר( נמוכיםהכניסה למכירתם בשוק כיום 

לעיל. להערכת החברה,  7.4 ף כלי רכב אוטונומיים, המסוגלים לנווט ולנסוע באופן עצמאי, כמפורט בסעי

ככל שיימכרו כלי רכב אוטונומיים בישראל על חשבון קיטון בכלי הרכב הרגילים )שאינם אוטונומיים(, 

כך, המעבר לכלי רכב  והפחחות עקב ירידה אפשרית בכמות התאונות.עשוי לחול קיטון בשירותי המוסך 
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בעלי הנעה אלטרנטיבית לצד אמצעי בטיחות טובים יותר צפוי להמשיך את מגמת קיטון הכנסות החברה 

  .שירותים והחלפיםה בתחום

הערכת הנהלת החברה כאמור, הנה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על מידע 

, ואינה ודאית. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי דוח זההמצוי בידיה נכון למועד 

יחול שיפור ו/או אם  החלפים שוקמההערכות כאמור, בין היתר אם ייכנסו מתחרים חדשים משמעותיים ל

בשיטות ההתמודדות עם התחרות על ידי מתחריה של החברה ו/או אם יחולו שינויים משמעותיים בתמחור 

במידת אמינותם של כלי הרכב האוטונומיים ומידת כתלות החברה ו/או המוצרים על ידי מתחרי 

ילותה של אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעו/או  מעורבותם בתאונות דרכים

  להלן. 22 , כמפורט בסעיף הקבוצה

 

 השירות והחלפיםגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  8.4

 כדלקמן: , הם השירות והחלפיםלהערכת החברה, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום 

למיטב הבנתה, החברה מחזיקה מגוון חלפים הגדול משמעותית ממגוון  - מגוון חלפים 8.4.1

, מגוון הכולל הן חלפים מקוריים GMהחלפים שמחזיקים המתחרים בענף חלקי החילוף של 

והן חלפים תחליפיים )שאינם מקוריים(. מגוון זה מורכב מסוגי חלקי החילוף דוגמת חלקים 

 מכניים, חשמליים וחלקי פח לתאונות. לטיפולים, חלקים

החברה מפעילה מחסן חדיש ומודרני וכן מערך הפצה עצמאי המספק  - שירות וזמינות 8.4.2

הרשת בין פעמיים לשש פעמים ביום. כמו כן, מפעילה החברה  רכזי השירות שללמחלפים 

 בפריסה ארצית. מרכזי שירותרשת 

השוק באופן תמידי, ומתמחרת את מוצריה החברה בוחנת את מחירי  - מחירים תחרותיים 8.4.3

תוך התחשבות במחירי השוק, באופן שבו המחירים יהיו תחרותיים ביחס למחירי המתחרים 

 בתחום. 

החברה יוזמת ומקיימת הדרכות והשתלמויות טכניות למכונאים  - כוח אדם מקצועי ומיומן 8.4.4

דשות ומתקדמות בכלי והטכנאים עובדי מוסכי החברה, בין היתר לגבי דגמים ומערכות ח

הרכב, זאת לאחר שמדריכי החברה מקבלים הדרכה בחו"ל על ידי היצרן, כמפורט בסעיף 

  להלן. 13.4 

 

 ושינויים החלים בהם ת והחלפיםהשירוהכניסה והיציאה העיקריים של תחום  חסמי 8.5

 .לפעילות מכירת חלפיםחסמי כניסה משמעותיים להערכת החברה, לא קיימים  8.5.1

 הנם פעילות זול להערכת החברה, חסמי הכניסה העיקריים, השירות מרכזי לפעילותבנוגע 

 כדלהלן:

 .של כלי הרכב מאותו המותג שור היבואןטעונה אי מורשההקמת מוסך  .1

בחוק רישוי  זה ענייןבקריטריונים שנקבעו ל טעונה עמידה מומחההקמתו של מוסך  .2

 משרד מאת אישור הטעונה, הוא באשר, מוסך כל של הקמתו לעומת זאת, שירותים

 .התחבורה
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 להוראות בהתאם היתר בין, הרכב כלי יבואן התחייבות הנו זו בפעילות המשמעותי היציאה חסם 8.5.2

 לאחר ארוכה תקופה במשך ללקוחותיו אחריות ומתן חילוף חלקי של לאספקתם, בישראל הדין

להערכת החברה, לא קיימים חסמי יציאה משמעותיים , לכך פרט. הלקוח ידי על הרכב כלי רכישת

 .מתחום הפעילות

 

 ושינויים החלים בהם השירות והחלפיםתחליפים למוצרי תחום  8.6

באים על ידי יבואנים אחרים, וכמו וחלפים מקוריים המילהערכת החברה, תחליפים למוצרי התחום הנם 

שאינם נמנים בין המוסכים מרכזי שירות חלפים שאינם מקוריים הנמכרים על ידי ספקים אחרים, וכן כן 

  על ידי החברה או זכייניה. םהמורשים המופעלי

 

 מוצרים ושירותים  8.7

 מוצרים

במסגרת . הם חלקי חילוף שונים לכלי רכב ממותגי החברה השירות והחלפיםמוצריה של החברה בתחום 

ואיסוזו וכן חלקי חילוף תחליפיים )שאינם  GMמספקת החברה חלקי חילוף מקוריים מתוצרת , זו

מקוריים(. החברה מחזיקה מגוון חלפים רחב המורכב מסוגי חלקי החילוף דוגמת חלקים לטיפולים, 

 ות. חלקים מכנים, חשמליים וחלקי פח לתאונ

 שירותים

במרכזי כן החברה ו המופעלים על ידיבמרכזי השירות ) שונים ה בתחום הם שירותי מוסךהחבר שירותי

ללקוחות שרכשו  רשת המופעלים על ידי בעלי הרשאה להפעלת מוסך מורשה מטעם החברה(ההשירות של 

 . כלי רכב ממותגי החברה

מוסכים מורשים בבעלות מלאה של החברה  ארבעה, החברה מפעילה ומנהלת 2018בדצמבר  31נכון ליום 

האמורים משמש לכל כלי המורשים ( כמפורט להלן, כל אחד מבין המוסכים המרכזי מרכז השירות)לרבות 

 מותגי החברה )לרבות מרכז השירות המרכזי(:מהרכב 

 . החברה של ישירה בבעלות שהינו לציון בראשוןהממוקם  המרכזי השירות מרכז (1)

יו.אם.איי מרכז שירות  - הבת )באמצעות חברת החברה של מלאהבבעלות  הינוש בחיפה מוסך (2)

 .(חיפה בע"מ

, שגיא מוטורס הבתהחברה )באמצעות חברת  שהינו בבעלות מלאה של תקווה בפתח מוסך (3)

 .(בע"מ 2006סנטר 

כהן מוטורס חדרה  הבתשהינו בבעלות מלאה של החברה )באמצעות חברת  בחדרה מוסך (4)

 .(בע"מ

 .לעיל 1.3.9 עד  1.3.7  פיםסעי ורא, אמורותה חברותה אודות לפרטים

 מוסכים מורשים המופעלים על 40 -באמצעות כמספקת החברה שירותי מוסך  אלו, רכזי שירותלמבנוסף 

במסגרת זו, מחויבת החברה לספק למוסך את . בעלי מוסכים מורשים לטיפול במותגי החברה - ידי זכיינים

במחירי עלות, ומוצרי תעבורה מקוריים במחירים  םכל המידע המקצועי הרלוונטי, כלי העבודה הייחודיי

ש בחלקי החילוף הזכיין מצדו, מחויב לעשות שימו ובתנאי תשלום שייקבעו על ידי החברה מעת לעת.

על ידי החברה בלבד, לצורך תיקון כלי רכב במסגרת אחריות החברה; יצוין, כי בהתאם  המסופקים לו

להסכמי החברה עם הזכיינים, אשר מפעילים את המוסכים המורשים כאמור, מחויב הזכיין לאפשר לנציגי 
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מבוצעים על ידיו בכלי הרכב, החברה לבקר ולפקח על פעילות המוסך ולוודא כי התיקונים והטיפולים ה

תואמים את הוראות הסכם החברה עמו ואת דרישות היצרן. יצוין, כי הזכיינים מחויבים לבטח על 

חשבונם, את המוסך המופעל על ידיהם, במלוא ערך כינונו, בביטוח הכולל את כל הסיכונים, וכן את 

וכיו"ב. ככלל, הסכמי החברה עם עובדיהם בביטוח הכולל ביטוח אחריות מקצועית, חבות מעבידים 

זכייניה כאמור, הנם לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר ככלל, כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה 

חודשים מראש. יצוין, כי הזכיינים אינם רשאים להמחות את הסכם החברה עמם )ובמקרים שהינם  3של 

, תיחשב כהמחאה( ללא הסכמת החברה, מזכויות ההצבעה בהם 15%מאוגדים כתאגידים, אף העברת 

  מראש ובכתב.

שירותי אחזקה שוטפים לכלי הרכב של לקוחות עסקיים גדולים ושל גופים  מספקת החברה ,כן כמו

 בנוסף, מספקת החברה לגופים אלו גם שירותי תמיכה והדרכה שוטפים. .מוסדיים

 

  והחלפיםהשירות  פילוח הכנסות ורווחיות משירותי החברה בתחום 8.8

מהווה , שהכנסות החברה מהם פעילות זה לחברה אין מוצר, שירות או קבוצת מוצרים או שירותים בתחום

 . 2018 בדצמבר 31המאוחדים ליום כספיים דוחותיה הב או יותר מסך הכנסות החברה 10%

 

 לקוחות 8.9

, מעמידה החברה ללקוחותיה, פרטיים ועסקיים, שרכשו כלי רכב ממותגי השירות והחלפיםבמסגרת תחום 

המורשים של החברה, כמו גם למפיצים מרכזי השירות להחברה, שירותי מוסך, וכן מספקת חלפים 

 עצמאיים וללקוחות פרטיים. 

ים, המורשים של החברה, סוחרים וחנויות חלפ הרשת מוסכילקוחותיה העיקריים של החברה בתחום, הם 

 . מוסדייםעסקיים ומוסכים שאינם מרשת החברה וגופים 

ואין לקוח אשר שיעור המכירות המיוחסות לו עולה  ,לחברה אין תלות בלקוח או בקבוצת לקוחות בתחום

 המאוחדים.כספיים המסך מכירות החברה בדוחותיה  10%על 

 

 שיווק והפצה  8.10

נעשית הן באופן ישיר והן באופן עקיף,  והחלפיםהשירות פעילות השיווק וההפצה של החברה בתחום 

של החברה, סוחרים וחנויות חלפים, מוסכים שאינם מרשת החברה  המורשים מרכזי השירות אל מול

הנחות אמור ומעת לעת מעניקה כגופים  עם ,לצרכי שיווק ,בקשר ישירה ימצו. החברה וגופים מוסדיים

. לחברה מערך הפצה עצמאי בפעילות החלפים בתחוםלקדם את מכירותיה מנת -ומקיימת מבצעים על

חלק פני -שלה, המספק שירות מהיר ונוח ללקוחות ומהווה, למיטב ידיעת החברה, יתרון לחברה על

 מתחריה. מ

 

 צבר הזמנות 8.11

 הםלצרכי בהתאםהוק, -אד, הלקוח ברכב מורכבים או ללקוח נמכרים בתחום החברה מוצרי, ככלל

 . בתחום משמעותי הזמנות צבר אין לחברה, בהתאם. בתחום החברה לקוחות של השוטפים
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 תחרות 8.12

 ייבוא ושיווק חלפים

 בשוק זהגברה התחרות  החלפים מאופיין בתחרותיות גבוהה ובשחקנים רבים. בשנים האחרונות שוק

 ,הגבלים העסקייםבית הדין לוחלה מגמה של ירידת מחירים, בעיקר בעקבות צו מוסכם שהוציא 

מתחרה בספקים מקומיים של חלפים תחליפיים )שאינם החברה . להלן 19.19.4  ףסעיב כמפורט

מקוריים( ובמספר קטן של יבואנים המייבאים חלפים מקוריים, הנרכשים מספקים בחו"ל. למיטב 

: "ב.מ. מצתים" "אוטוליין", "עזרקו 22נםהחלפים ה בשוקמתחריה העיקריים  ,החברהידיעת 

החברה חלפים", "זוקו", "מונטקיו", "סופר בודי", "סופר חלק" ו"ביתן ספרק". אין באפשרותה של 

 זה או את נתח השוק של מתחרותיה.  בשוקלהעריך את נתח השוק שלה 

היתר באמצעות אחזקת מגוון חלפים גדול החלפים בין  בשוקמתמודדת עם התחרות החברה 

משמעותית, ממגוון החלפים שמחזיקים מתחריה, הכולל הן חלפים מקוריים והן חלפים תחליפיים 

מנת להוזיל את  ה ליצרנים להוזלת מחירי הרכישה עלי)שאינם מקוריים(; הרחבת מערך הספקים; פני

המאפשר אספקת החברה ערך ההפצה של המחיר ללקוחות ועריכת מבצעים שונים ללקוחות; הגדלת מ

חלפים ללקוחות מספר רב של פעמים ביום; מחסן חלפים חדש וגדול המאפשר אחסון של מגוון 

מוצרים רחב שמשמעותו זמינות מלאי גבוהה; התקנת מערכי שליטה ובקרה המאפשרים אספקת 

רות בהסכמים לאספקת החלפים בזמן מינימלי; וכן מתן הנחות למוסכים על הזמנות מרוכזות והתקש

 . ציי רכבלחלפים 

 לעיל. 4.3באשר להערכת הנהלת החברה בדבר הכנסותיה בשוק החלפים, ראה סעיף 

 

 עונתיות 8.13

 לא קיימת עונתיות. השירות והחלפיםבתחום 

 

  נכסים לא מוחשיים 8.14

להלן, ההסכמים עם  8.15.1  -לעיל ו 7.17.2  -ו 7.17.1 לעיל. כמו כן, ראו בסעיפים  7.16 ראו סעיף 

GMOD,Isuzu  ו- GM KOREA , שקיבלה החברה מיצרנים אלו לייבוא להפצה של בנוגע לזיכיונות

 חלפים מתוצרתם.

 

 חומרי גלם ספקים ו 8.15

, נוזלי רכב שוניםשמנים והם חלפי רכב,  השירות והחלפיםחומרי הגלם המשמשים את החברה בתחום 

 מצברים וכיו"ב.

, והסכמי הזיכיון של החברה עמם השירות והחלפיםלתיאור הספקים העיקריים של החברה בתחום 

זיכיון לייבוא ושיווק בישראל של לעיל. בנוסף למתואר לעיל, קשורה החברה בהסכם  7.17 ראו סעיף 

 כדלקמן: ,GM KOREAחלפים )בלבד( לחלק מדגמי השברולט, עם 

                                                 
 .המסחריים בשמותיהם 22
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   KOREAGMהסכם זיכיון  8.15.1

 25ביום  "( נחתםההסכם" או "הסכם הזיכיוןזה: " )בסעיף GM KOREAהסכם הזיכיון עם 

חודשים לפני תום  3למשך שנתיים ומתחדש מאז כל שנה למשך שנה, אלא אם  2005בפברואר 

ההסכם מתייחס לחלפים  .תקופת ההסכם הודיע צד למשנהו כי הוא אינו מעוניין בחידוש ההסכם

מים של רכבי שברולט. יצוין, כי התנאים העיקריים של הסכם הזיכיון עם בלבד למספר דג

GMOD  לעיל, חלים גם על הסכם הזיכיון עם  7.17.1 שתואר בסעיףGM KOREA  המתואר

זה. עם זאת, משקמה עילת ביטול לצד להסכם זה, עליו ליתן לצד השני הודעה  8.15.1 בסעיף 

ימים. במסגרת הסכם הזיכיון נאסר על החברה להפיץ את  30מראש ואפשרות לתיקון העילה בתוך 

מחוץ לגבולות ישראל. במסגרת ההסכם, התחייבה  GM KOREAשיסופקו לה על ידי  החלפים

GMOD  לשפות את החברה בגין סכומים שתוציא עבור תיקוני החלפים בתקופת האחריות וכן

 . KOREA GMבגין הוצאות על הליכים משפטיים שיגרמו לחברה בקשר עם מוצרי 

מתוצרתה,  כלי רכבהחלפים המקוריים למבחינת אספקת GM KORE -לחברה תלות מסוימת ב

תפסיק לספק לה את החלפים  GM KOREAעם זאת, להערכת החברה, גם במקרה שבו 

המקוריים לרכבי השברולט כאמור, יהיה באפשרותה לרכוש חלפים כאמור ממפיצים אחרים 

 ברחבי העולם, גם אם במחיר מעט גבוה יותר. 

פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על  הערכת החברה כאמור לעיל, הנה מידע צופה

היקף ייבוא חלקי החילוף המקוריים על ידי החברה בשנים האחרונות ועל היכרותה את שוק חלקי 

החילוף המקוריים. הערכה זו עלולה שלא להתממש, כולה או חלקה, בין היתר אם יחול שינוי 

ויים במחירי חלקי החילוף המקוריים ו/או אם יחולו שינ GM KOREAביחסיה של החברה עם 

עם מפיצי חלקי החילוף  GM KOREAו/או בנהלי העבודה של  GM KOREAלכלי רכב מתוצרת 

מתוצרתה ברחבי העולם ו/או במצב הכלכלי והביטחוני במדינת ישראל ו/או אם יתממש אחד או 

  להלן. 22 , כמפורט בסעיף הקבוצהיותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה של 

 .להלן א(1לפרטים בדבר הסיכונים הכרוכים באי חידוש הסכם הזיכיון, ראו סעיף 

ידי החברה מובלים לישראל באמצעות תובלה ימית ואווירית ומועברים החלפים המיובאים על  8.15.2

 GMבישראל למוסכים ולמחסנים על ידי החברה. במסגרת הסכמי הזיכיון של החברה עם 

KOREA  לעיל, מספקים יצרני כלי הרכב שאותם מייבאת  7.17 ועם הגורמים האמורים בסעיף

ומשווקת החברה בישראל גם חלפים מקוריים, אביזרים ופריטים אחרים, לתקופות הקבועות 

, די החברהבהסכמים )לרבות בתקופה שלאחר שיסתיים הייבוא הסדיר של כלי הרכב לישראל על י

(. כמו כן, החברה רוכשת, מייבאת ומשווקת, בהיקפים לא מהותיים, חלקי חילוף ככל שיסתיים

תחליפיים, אביזרים ופריטים אחרים מיצרנים נוספים בישראל ובחו"ל, שאינם יצרני כלי הרכב, 

 אשר להערכת החברה אין לה תלות במי מהם.

 ובלה הימית של החלפים המיובאים על ידיה. לחברה פוליסת ביטוח בגין סיכונים הכרוכים בה 8.15.3
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 הון חוזר 8.16

 מדיניות החזקת מלאי  8.16.1

החברה מחזיקה במלאי של חלקי חילוף המיועד לאספקה שוטפת של חלקי חילוף על פי דין. כמו 

על פי הסכמי הזיכיון עם יצרני כלי הרכב, מחויבת החברה להחזיק מלאי חלפים בין היתר כן, 

דרישות הלקוחות לתיקונים שוטפים במסגרת האחריות הניתנת לכלי המספיק על מנת לעמוד ב

 הרכב.

 מדיניות מתן אחריות למוצרים 8.16.2

על ידיה לתקופה  שנמכרוהחברה מעניקה אחריות מלאה על חלקי החילוף המותקנים בכלי רכב 

( או עד שהרכב שבו הותקנו החלפים עבר ממועד התקנת המוצרשנה )חצי חודשים לבין  3של בין 

. ובהתאם לסוג החלף (, לפי המוקדם מביניהםממועד התקנת המוצרק"מ ) 20,000 -ל 6,000בין 

בהתאם להסכמים שבהם קשורה החברה עם חלק מיצרני החלפים, משפים יצרני חלפים אלו את 

. תקופת בקשר עם החלפים החברה בגין ההוצאות שאותן מוציאה החברה בתקופת האחריות

אינה תואמת בהכרח את תקופת האחריות  ביחס לחלפיםי החברה האחריות המוענקת על יד

הניתנת על ידי יצרני החלפים. עם זאת, במקרה שהחברה מעניקה תקופת אחריות ארוכה מזו 

המתקבלת מיצרני החלפים, מוזילים יצרני החלפים את מחירי הרכישה של חלקי החילוף על ידי 

ת שמוציאה החברה בגין תקופת אחריות ארוכה החברה באופן המתקזז לרוב עם ההוצאות העודפו

אינה מעניקה אחריות לחברה בקשר עם החלפים  GM. יצוין, כי , אשר הנן בהיקפים זניחיםיותר

 .לחברה GMשאותם מספקת 

יום  30לחברה מדיניות החזרת סחורה המאפשרת החזרה של חלק חילוף באריזתו המקורית בתוך 

 ממועד אספקתו.

 

  מדיניות האשראי 8.17

 , נכון ליום והחלפים השירותימי אשראי ללקוחות* ואשראי מספקים בתחום  להלן פירוט ממוצע

  :2017 -ו 2018בדצמבר של כל אחת מהשנים  31

 ייבוא ושיווק חלפים  פעילות פעילות מרכזי השירות  

 2018 2017 2018 2017 

 אשראי

 *ללקוחות
75 75 85 85 

 60 60 55 55 מספקים אשראי
 )חברות ליסינג(.  עסקיים ללקוחות רק אלא, פרטיים ללקוחות יארשא קילהענ והגתה ננאי החברה* 
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  התפעולי תחום הליסינג 9

 מידע כללי על תחום הפעילות  9.1

 . פתרונות תחבורהבאמצעות  הקבוצהבתחום ההשכרה, פועלת גם  וכמ ,בתחום הליסינג

פעילותה בתחום הנה פעילות עיקר של ליסינג מימוני ואין פעילות משמעותית  קבוצהליובהר כבר כאן, כי 

 של ליסינג תפעולי.

נעשה שימוש במערכים רבים המשותפים לשני תחומי הפעילות, בתחומי פעילותה, ליסינג תפעולי והשכרה, 

כגון: רכש, רישוי, ביטוח, מכירות ושווק, תחזוקה, תפעול ושירות וכיו"ב, כמו גם במתקניה השונים של 

תוך ניצול הסינרגיה  הקבוצהבתחומים אלו, פועלת  הקבוצה. כחלק מאסטרטגיית הפעולה של הקבוצה

 . בתחום מכירת הרכב, והתמחותה של החברה הקבוצהשל  ויתרון הגודל ,בעיקר בין שני תחומים אלו

מסוימים עניינים  בסעיף זה יתוארוההשכרה,  פעילותוהליסינג  פעילות ביןבנושאים מסוימים בשל הדמיון 

, ביחס לשני תחומי הפעילות האמורים יחד, תוך ציון התייחסות מיוחדת ם אלוהרלוונטיים לשני תחומי

 הקבוצה)לתיאור פעילות  לאיזה מהםכאמור או הרלוונטיים רק לעניינים השונים בין תחומי הפעילות 

  להלן(. 10 בתחום ההשכרה, ראו סעיף 

, פתרונות תחבורה, באמצעות Avisתחת המותג  ,ההשכרהתחום בהן הליסינג ו םבתחוהן פועלת הקבוצה 

המתיר לה לעשות שימוש בישראל  אירופה Avis זיכיון מטעםקיבלה לעיל,  1.3.1  בסעיףאשר כפי שפורט 

לקבלת הזמנות  Avisובמערכת המחשוב להשכרת כלי רכב ולפעול כסוכנה של  Avis, בסימני Avisבשיטת 

  , כמפורט להלן:םמילהתקשרותה בהסכ, בהתאם להשכרת רכב ברחבי העולם

 ( Licensee Agreementהסכם רישיון ) 9.1.1

החליף את הסכם הזיכיון שחל על יחסי פתרונות  2019במרץ  13שנחתם ביום הסכם הרישיון 

לפתרונות תחבורה רישיון להשתמש  ים, מעניק1987במרס  30אירופה מיום  AVISתחבורה ו 

ועד  1986בנובמבר  1לרבות בשטחים המוחזקים, החל מיום בישראל,  Avisובסימני  Avisבשיטת 

ואת  Avis. על פי ההסכם, מחויבת פתרונות תחבורה לקיים את שיטת 2028בדצמבר  31ליום 

אירופה פיקוח ובחינה ללא הודעה מראש, על קיום  Avis -הכללים והתקנות על פיה ולאפשר ל

אירופה  Avis -נות תחבורה לשלם ל. בתמורה להענקת הרישיון התחייבה פתרוAvisשיטת 

  ."(הרישיון הסכם"להלן: ) הכנסותיה ממחזורתמלוגים )דמי רישיון( חודשיים הנגזרים 

 ש"ח,  מיליוני 11.2בסך כולל של  תמלוגיםאירופה  Avis -לפתרונות תחבורה שילמה  2018 בשנת

  .2017 תבשנ"ח ש מיליוני 13.0בהשוואה לסכום של 

  תבשנ אירופה Avis -פתרונות תחבורה ל שילמה, Wizard -בנוסף, בגין השימוש במערכת ה

 . 2017 תבשנאלפי ש"ח  306 של לסכום בהשוואה"ח, ש אלפי 241סכום של  2018

  (General Sales Agency Agreementהסכם סוכנות מכירות כללית ) 9.1.2

  להיות פתרונות תחבורה מונתה, 1987במרס  30 מיוםבמסגרת הסכם הסוכנות הכללית האמור, 

( Bookingsאירופה בישראל, למטרה של קבלת הזמנות ) Avisסוכנות מכירות כללית בלעדית של 

 ברחבי העולם.  Avisנים להשתמש בשירותי השכרת הרכב של ימלקוחות המעוני

התחייבה לבצע פעילות קידום מכירות ושיווק של השכרת כלי רכב ללקוחות  פתרונות תחבורה

היוצאים מחוץ לישראל, לטפל בכל ההזמנות של כלי רכב כאמור ולהנפיק ללקוחות אלה שוברי 

בין הצדדים כי עד  בכתב , הוסכם2019במרץ  13במועד חתימת ההסכם המעודכן, ביום תשלום. 

הסכם  ימשיכו לחול בין הצדדים תנאי ההסכם הנוכחי. דכןמעו כללית סוכנותלחתימת הסכם 
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שיון המתואר לעיל יבוא לידי יבו הסכם הרשיבוא לקצו בכל מקרה הכללית האמור הסוכנות 

 סיום.

 

 ושינויים החלים בוהתפעולי  הליסינגמבנה תחום  9.2

בתחום הליסינג, של פנייה  שהחלה בשנים האחרונות המגמה הכללית התחזקה 2017 -2018 יםשנהבמהלך 

. זאת, כתוצאה משינוי חקיקה בעניין עסקיות חברות פניהולכת וגוברת של השוק ללקוחות פרטיים על 

 לצמצום הלהלן( שבוצעה לפני מספר שנים, שהביא 19.10)כפי שיפורט בסעיף  לעובדיםשווי השימוש ברכב 

  הטבת המס הגלומה בשימוש בכלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי.

פתרונות כמו כן, בשנים האחרונות חלה מגמה של שינוי הדרגתי בסיגמנטים של כלי רכב המשמשים את 

יותר מחד גיסא ו( SUV)"רכבי פנאי" על חשבון יותר כלי רכב מסוג  - פחות כלי רכב משפחתיים :רהתחבו

 . מאידך גיסא כלי רכב קטנים

לרשות לקוחותיה כלי רכב מסוגים שונים, לפי בחירת הלקוח, פתרונות תחבורה הליסינג, מעמידה  םבתחו

מורכב , פתרונות תחבורהחודשים. צי כלי הרכב של  36 של בדרך כלל -לנהיגה עצמית לתקופת זמן משתנה 

מכלי רכב פרטיים ומסחריים, ברובו הגדול משנות הייצור האחרונות וממגוון הדגמים המיובאים לישראל. 

. בשיטת הליסינג התפעולי מקבל עסקייםהינם בעיקר לקוחות הליסינג בתחום  הקבוצהלקוחותיה של 

רכב, חבילת שירות הכוללת, על פי רוב, כלי , בנוסף לזכות השימוש בהלקוח, תמורת תשלום חודשי קבוע

שירותי מוסך, רישוי, ביטוח חובה, הגבלת תשלום נזק במקרה תאונה או גניבה, רכב חילופי, שירותי דרך 

מוחזר  החכירה. בתום תקופת של פתרונות תחבורה הרכב באמצעות מאגר נהגיםלכלי ושירותי שינוע 

 מוכרת אותו. וזוקבוצה הרכב ל

 Avisשיטת  .Avisתחת שם המותג הבינלאומי פתרונות תחבורה , פועלת וההשכרההליסינג  תחומיב

להשכרת כלי רכב והחכרתם מתבססת בין היתר, על שיטות אחידות של פעולה, הדרכת עובדים, שירותי 

נפקת כרטיסי פרסום ושיווק, אחידות במראה הסניפים ובשילוט, אחידות במראה אתר האינטרנט, ה

מועדון, הגבלת תשלום נזק בגין גניבה או תאונה, מערכת התחשבנות ומערכת מחשוב מרכזית, המבוססת 

הנה נפרדת  Wizard -. ההתקשרות בקשר לשימוש בתוכנת ה"Wizard" המכונהעל תוכנת מחשב ייחודית 

 , והתשלום בגינה הנו פונקציה של מספרלעיל 9.1  המפורטים בסעיףמי הרישיון והסוכנות הכללית מהסכ

. כן Wizard -אין תלות בשימוש ב קבוצהליצוין, כי השכרה, לפי העניין, אשר בוצעו בפועל.  עסקאות

באזור מסוים והענקת  Avisובסימני  Avisעל הענקת זיכיונות להשתמש בשיטת  Avisמתבססת שיטת 

 . Avisובסימני  Avisזיכיונות להשתמש בשיטת 

 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  9.3

 להלן. 19 ראו סעיף 

 

 וברווחיותו הליסינגשינויים בהיקף הפעילות בתחום  9.4

. הנכס העיקרי של המוסדי תפעוליהליסינג הנרשמה יציבות בביקושים לעסקאות  2017-2018 יםבשנ

ועל כן מחירי המכוניות המשומשות משפיעים , הנו צי כלי הרכב שלה, וההשכרה נגיבתחומי הליס הקבוצה

מחירי המכוניות המשומשות מושפעים מגורמים שונים, וביניהם: ככלל, . אלו םמיבתחו העל שווי נכסי
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האטה כלכלית ומצוקת אשראי, היצע גדול של מכוניות למכירה, רגולציה כגון: שינוי בשיטת שווי השימוש 

 ויישום רפורמות בשינוי מס קניה על כלי רכב חדשיםלהלן  19.10כמפורט בסעיף ברכב צמוד לעובדים 

וכן שינוי בשערי מט"ח המשפיע על מחיר המכוניות החדשות  ,להלן 19.8 כמפורט בסעיף ירוק(המס ה)

שחיקת תעריפי החכירה נובעת מתחרות בענף, ירידה וכנגזרת מכך, גם על מחיר המכוניות המשומשות. 

 בציי הרכב של כלל חברות הליסינג אשר מנסות לגייס לקוחות חדשים דרך הוזלת תעריפים.

 

 או שינויים במאפייני הלקוחות שלו הליסינגהתפתחויות בשווקים של תחום  9.5

הליסינג  בשוקרונות חבשנים האהתפתחו , 2013החל משנת בשוק הליסינג התפעולי לאור הקיטון בין היתר 

, וכמו כן, לצד הליסינג ליסינג לתקופות קצרות וליסינג לרכב משומשמוצרים נוספים, כגון:  המוסדי

בשנים לעיל,  9.2 בנוסף, כפי שפורט בסעיף ללקוחות פרטיים.  -מוצר הליסינג הפרטי המוסדי התפתח גם 

 פתרונות תחבורהשל כלי רכב המשמשים את  סיגמנטיםביקוש להאחרונות חלה מגמה של שינוי הדרגתי ב

 . (SUVרכבי פנאי )קטנים וכלי רכב ויותר  פחות כלי רכב משפחתיים -

 

 הליסינגגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  9.6

 , הם כדלקמן: הליסינגלהערכת החברה, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום 

גדולים לצורך רכישת היות והפעילות התחום כרוכה בהעמדת מימון בהיקפים  - איתנות פיננסית 9.6.1

 צי רכב חדיש ותחרותי.

לצריכת בתי העסק עצמם או כרכב צמוד  - על ידי חברות ועסקיםלרכב ביקושים לשירותי ליסינג  9.6.2

 .לעובדיהם

מובילה לצמיחה במשק ויציבות בשוק התעסוקה אשר  - רגיעה במצב הביטחוני ויציבות כלכלית 9.6.3

 משפיעה על היקף הביקושים לשירותי ליסינג. ובכך 

בתחום הליסינג התפעולי קיים יתרון לחברות בעלות היקף פעילות גדול, כוח קנייה  - יתרון לגודל 9.6.4

רים הפזו סניפיםמשופר מול יבואנים, יכולת מתן שירותים באמצעות כוח קנייה המקנה להן , גדול

 .בכל הארץ ונתח הוצאות תפעולי מצומצם ביחס למתחרים בעלי היקף פעילות קטן יותר

זיכיון המתיר לה  תחבורה פתרונותל, לעיל כאמור - פתרונות תחבורהעוצמת המותג והמוניטין של  9.6.5

לרוב, לקוחות מייחסים חשיבות רבה למוניטין של חברת . Avisישראל במותג בלעשות שימוש 

עמה הם מתקשרים ולמותג הבינלאומי, המעיד על יכולתה לספק שירות איכותי, אמין שהליסינג 

 .ומקצועי

בפריסה בתחום הליסינג, פתרונות תחבורה לקוחותיה של לצורך מתן מענה לצרכי  - פריסה ארצית 9.6.6

 ., הן מבחינת סוגי כלי הרכב והן מבחינת טיפולים במוסכים ושירותי דרך במקרה הצורךארצית

 הליסינג.של כלי הרכב בצי  ניצול יעיל - תפעוליתגמישות  9.6.7

על ידי פיזור פתרונות תחבורה אפשר נטרול סיכונים ענפיים של לקוחות אשר מ - פיזור לקוחות 9.6.8

 .והקטנת התלות בלקוחות מענף מסוים

, בין היתר, בזכות המוניטין והאמינות החכירהבתום תקופת  המשומשים יכולת מימוש כלי הרכב 9.6.9

ח וגבוהה של תחזוקת הרכב וכהרמה הארצית, הפריסה הבזכות  , כמו גםתחבורה פתרונותשל 

 .פתרונות תחבורהשל  מיומןהאדם ה
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תוך מתן  גדולים יצירת קשרים ומערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות מוסדיים ועסקיים 9.6.10

 מענה מתאים לצרכי הלקוח.

 רבים)ולא כלי רכב  למכירה רכב צי מגוון"י ע סיכונים נטרול מאפשר אשר –מגוון  ציתמהיל  9.6.11

 מאותו סוג(.

 

 ושינויים החלים בהם הליסינגהכניסה והיציאה העיקריים של תחום  חסמי 9.7

להערכת החברה, חסמי הכניסה )הבלתי פורמאליים( העיקריים בתחום הליסינג התפעולי, הם  9.7.1

 כדלקמן:

בהשקעות  חום,המשמש את לקוחות הת הצורך ברכישת צי רכב חדש - השקעה הונית גבוהה (1)

 .הוניות גבוהות

על מנת ליתן שירות מהיר ויעיל ללקוחות החברה  - פריסה ארציתהקמת מערך שירות בעל  (2)

  בתחום הליסינג, בפריסה ארצית.

 .השקעה במותג ובפרסום (3)

 הם כדלקמן:בתחום הליסינג התפעולי  יםהיציאה העיקרי חסמי 9.7.2

ההתקשרויות עם לקוחות קיימים או הצורך לסיים את  - סיום ההתקשרות עם הלקוחות (1)

 להעבירם לגורם אחר.

 היכולת למכור את צי כלי הרכב ששימשו לפעילות הליסינג, במחיר סביר. - מכירת כלי הרכב (2)

 

 ושינויים החלים בהם הליסינגתחליפים למוצרי תחום  9.8

באופן כללי, פעילות הליסינג ופעילות ההשכרה הן לעיתים פעילויות תחליפיות. לקוח עסקי יכול לבחור בין 

שנים )ליסינג תפעולי( בתעריפים מוזלים וכנגד התחייבות למשך תקופת ההתקשרות,  3לתקופה של  חכירה

חייבות לתקופה ארוכה. לבין השכרה לתקופות קצרות יותר בתעריפים משתנים וגבוהים יותר, אך ללא הת

יצוין, כי מוצר תחליפי נוסף לליסינג התפעולי, ביחס ללקוחות עסקיים, הנו ניהול צי רכב עצמאי בבעלות 

 ישירה של הלקוח.

, שימוש בכלי רכב פרטייםגם רכישה ו וכמ ,בתחבורה ציבוריתשימוש  -ן, ביחס ללקוחות פרטיים כמו כ

. יצוין, כי בין היתר על רקע צמצום הטבת המס הכרוכה ברכב עוליתחליפים לשירותי הליסינג התפמהווים 

בפנייה ללקוחות פרטיים לשירותי  2018 -2017ים את מאמציה בשנ פתרונות תחבורההגדילה לעובדים, 

 ליסינג התפעולי.

 

 מוצרים ושירותים  9.9

פתרונות ללקוחותיה, מאפשרת  פתרונות תחבורהבמסגרת עסקאות הליסינג התפעולי שאותן מציעה 

 36חודשים )בדרך כלל לתקופה של  48עד  12תחבורה ללקוח לחכור את כלי הרכב לתקופות משתנות של 

חודשים( בתשלום חודשי קבוע. בשירותי הליסינג כאמור, כלולים על פי רוב גם השירותים הבאים: שירותי 

רותי דרך וגרירה, אבזור הרכב מוסך, רישוי, הגבלת תשלום נזק במקרה של תאונה או גניבה, רכב חלופי, שי

 ושירותי שינוע הרכב לטיפולים באמצעות מאגר נהגים. 
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( להפנות משאבים לתחומים מייצרי הכנסה, תוך הקטנת 1שיטת הליסינג התפעולי מאפשרת ללקוח: )

( חיסכון במנהלה ובשעות עבודה, שכן האחזקה 2ההון והפחת במאזניו )במקרה של לקוח עסקי(; ) סעיפי

( תזרים מזומנים מסודר, שכן כל ההוצאות 3)ם חיצוני )במקרה של לקוח עסקי(; ידי גור-ת עלנעשי

( חסכון בעלויות בגין החלפת כלי 4) -; והצפויות והבלתי צפויות בהחזקת הרכב כלולות בדמי השכירות

 . הרכב )השבחתם ומכירתם(

ים ממספר פרמטרים: עלות הרכישה מלקוחותיה בתחום, נגזר פתרונות תחבורהדמי השכירות אותם גובה 

פתרונות על הלוואות שנוטלת עור הריבית י, שהחכירהשל הרכב והתוספות הנכללות בו, אורך תקופת 

, שיעור הפחת הכלכלי, סל השירותים הנלווים המוענקים ללקוח ומכסת לצורך רכישת כלי רכב תחבורה

צמודים למדד המחירים לצרכן ולהם מתווסף בדרך כלל  החכירההקילומטרים המוקצבת ללקוח. דמי 

 מע"מ. 

 

  התפעולי הליסינג בתחום הקבוצהפילוח הכנסות ורווחיות משירותי  9.10

)לרבות  התפעולי להלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות החברה )במאוחד( הנובעות מתחום הליסינג

הכנסות הבאחוז מכלל  ממכירת כלי רכב משומשים ששימשו לתחום הליסינג התפעולי( במיליוני ש"ח,

)במאוחד( הנובע מליסינג תפעולי החברה, סכום הרווח הגולמי של  בדוחותיה הכספיים המאוחדים

  :2018 -ו 2017 במיליוני ש"ח ושיעור הרווח הגולמי באחוזים, בשנים
 2018 2017 

 1,128.3 1,177.0 "ח(ש ני)מיליו ליסינגתחום המ הכנסות
 

 35.7 37.1 ההכנסות מכלל אחוז
 88.1 101.4 (ח"ש ני)מיליו גולמי רווח

 7.8 8.6 הגולמי הרווח שיעור

 

 לקוחות 9.11

בתחום הליסינג הנם בעיקר לקוחות עסקיים, חברות מכלל תחומי  פתרונות תחבורהלקוחותיה של 

המשק הזקוקות לרכב לשימושן העסקי וכן כרכב צמוד לעובדיהן, הניתן כחלק מתנאי ההעסקה. 

בתחום זה מרוכזים באזור מרכז הארץ. באופן כללי, מחזיקים  פתרונות תחבורהמרבית לקוחותיה של 

בדצמבר  31כלי רכב. נכון ליום  1,550 -בין רכב אחד ועד כלקוחות החברה בתחום כמות כלי רכב הנעה 

 31ליום  נכון לקוחות 4,630 -כלקוחות בתחום הליסינג, בהשוואה ל 4,708 -כ פתרונות תחבורה, ל2018

  .2017בדצמבר 

 9.9 ראו סעיף , הליסינג עם לקוחותיה בתחום פתרונות תחבורה ה שלתנאים העיקריים של הסכמיל

לקוחותיה בתחום הליסינג, בהתאם  ממרביתטחונות י, כי פתרונות תחבורה דורשת ביצוין בנוסףלעיל. 

 למידת הסיכון הכרוכה בעסקה עימם.

 82.4-כולל של כ , לפתרונות תחבורה פיקדונות או מקדמות כאמור בסך2018בדצמבר  31נכון ליום 

  מיליון ש"ח.

שהביאה  לעובדיםכתוצאה משינוי חקיקה בעניין שווי השימוש ברכב , להלן 19.10 כפי שצוין בסעיף 

 יםשנהלצמצום הטבת המס הגלומה בשימוש בכלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי, התחזקה במהלך 
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, המגמה הכללית בתחום הליסינג, של פניית השוק ללקוחות פרטיים על פני חברות עסקיות 2016-2017

 . 2018 בשנת גם שהמשיכה מגמה

כלל הלקוחות בתחום  מתוך) הליסינג בתחום התפלגות לקוחות פתרונות תחבורה בדבר פירוטלהלן 

 :2017-2018 לשניםם, בהתאם לענף עיסוק, מהם פתרונות תחבורה, והכנסות הליסינג(

 תעשייה   
בנקאות, 
ביטוח 
 ופיננסים

קשורתת  
שירותים 
 עסקיים

שירותים 
 ציבוריים

 סה"כ  אחר

 2018בדצמבר  31ליום 
הכנסות 

אלפי ב)
 ש"ח(

95,700 31,096 35,925 442,043 105,995 73,496 784,254 

שיעור 
 100.00% 9.37% 13.52% 56.36% 4.58% 3.97% 12.20% הכנסות

שיעור 
 100.0% 65.1% 2.82% 26.32% 1.55% 1.53% 2.67% לקוחות 

 2017בדצמבר  31ליום 
הכנסות 

אלפי ב)
 ש"ח(

125,578 29,987 41,792 342,394 94,562 114 ,676  748,989 

שיעור 
 100.0% 15.3% 12.7% 45.8% 5.6% 4.0% 16.8% הכנסות

שיעור 
 100.0% 70.1% 4.3% 15.8% 2.5% 1.8% 5.6% לקוחות 

 

מתוך  ,הליסינגבתחום מלקוחותיה  פתרונות תחבורהלהלן פרטים אודות התפלגות המצטברת של הכנסות 

 :2017-2018 בדצמבר של השנים 31ליום סך הכנסותיה בתחום, נכון 
 מצטבר מסך %

 ההכנסות בתחום הפעילות
 מספר לקוחות

 2017בדצמבר  31 ליום 2018בדצמבר  31 ליום 
10% 2 2 

20% 4 6 
30% 10 16 
40% 15 31 
50% 23 54 
60% 45 98 

70% 95 179 
80% 238 346 
90% 962 920 
100% 4,708 4,630 
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 ,2018בדצמבר  31ליום , הליסינגבתחום  תחבורה פתרונות שללהלן פרטים אודות שיעור ותק הלקוחות 

  להם: המוחכריםהרכב  כליבחלוקה בהתאם לגודל הלקוחות, ושיעור 

 (% -כמות כלי רכב )ב לקוחות
 

 ותק ממוצע בשנים

 10.77 23.72% הגדולים 10

 12.30 44.84% הגדולים 50

 13.43 56.90% הגדולים 100

 12.29 100% הלקוחות לכל

ה אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות אשר אובדנם קבוצ, ל2018בדצמבר  31נכון למועד 

 . הליסינגעלול להשפיע באופן מהותי על תחום 

מסך ההכנסות של החברה בדוחותיה  10%שההכנסות ממנו עולות על הליסינג אין לקוח בתחום  קבוצהל

 המאוחדים. כספייםה

 

 שיווק והפצה  9.12

, והפצה של שירותיה בתחום הליסינגשימוש לשיווק  פתרונות תחבורהעושה  ןהדרכים העיקריות שבה

 :כדלקמן ןה

ומוקדי  פתרונות תחבורהנציגי המכירות בסניפים של ו מנהלי מכירותשיווק ומכירה באמצעות  9.12.1

  .הפונים לפלחי השוק השוניםמכירות בפריסה ארצית, 

 תחרותיים הנערכים על ידי לקוחות ממגזרים שונים.השתתפות במכרזים ובהליכים  9.12.2

ובפנייה יצירת קשר עם מוסדות וחברות עסקיות, קידום מכירות בתחום נעשה בין היתר באמצעות  9.12.3

 . עסקיים ומוסדיים אישית ללקוחות

של החברה, שירותי רכב חדשים  יללקוחותיה באולמות התצוגה והמכירה של כל מציעה הקבוצה 9.12.4

 ליסינג תפעולי.

 השתתפות בכנסים של עולם הרכב. 9.12.5

 פרסום בעיתונות, על גבי שלטי חוצות ובאינטרנט ועריכת אירועי לקוחות.  9.12.6

ועל פתרונות תחבורה של מוניטין הדרך נוספת וחשובה של שיווק שירותי הליסינג, המבוססת על  9.12.7

 "(.לאוזןמפה האיכות והמקצועיות של שירותיה, היא באמצעות המלצות של לקוחות לחבריהם )"

, שבו מרוכז מידע ,www.avis.co.ilבאינטרנט, בכתובת:  פתרונות תחבורהניהול אתר הבית של  9.12.8

פתרונות אודות שירותי הליסינג והשירותים הנלווים להם. יצוין, כי באתר האינטרנט של  בין היתר

 מידע.  פתרונות תחבורהשבאמצעותו מעבירה ישנה קישורית לדף הפייסבוק שלה,  תחבורה

ואין לה תלות במי מצינורות בתחום הליסינג שיווק ומכירות בנוגע לאין הסכמי בלעדיות  קבוצהל

 . בתחום השיווק שלה

 

  צבר הזמנות 9.13

הליסינג תפעולי, על אף קבלת הזמנות מהלקוחות, נהוג על פי רוב שלא לחייב את הלקוח על  בענף

כלי הרכב. לפיכך, לא ניתן לראות בהזמנות אלה  רכישתביטול ההזמנה כל עוד הביטול נעשה בטרם 

 משום הזמנות מחייבות אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים. 

http://www.avis.co.il/
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חתומים ליום  תפעוליאודות הכנסות צפויות של החברה מחוזי ליסינג  להלן פירוט מובאבכפוף לאמור, 

  :2018בדצמבר  31

 תקופה
צפויים מחוזים חתומים  תקבולים

 2018בדצמבר  31באלפי ש"ח ליום 
 152,176 2019רבעון ראשון של שנת 

 135,590 2019רבעון שני של שנת 
 122,546 2019רבעון שלישי של שנת 

 111,748 2019שנת  רבעון רביעי של
 522,060 2019סה"כ בגין שנת 

2020 320,191 
2021 119,960 
2022 22,297 
 984,508 סה"כ

אל מול ההכנסות הצפויות מחוזים  2018לשנת בבחינת ההכנסות בפועל מחוזים חתומים  2018בשנת 

 לא היה שינוי מהותי בגין האמור. , עולה כי 2018לשנת  אלו

 

  תחרות 9.14

 1.7% -חל גידול של כ 2015, בשנת 2016 יוליבחודש  BDIסקירה ענפית אשר פורסמו על ידי על פי נתוני 

 -בגודל צי רכבי הליסינג התפעולי בישראל ומספר כלי הרכב שהוחכרו בליסינג תפעולי עמד על כ

הפעילות מתוכן מובילות ומרכזות את עיקר  4כלי רכב. בתחום פועלות מספר חברות כאשר  224,800

להערכת החברה אין שינוי בחלוקת  אלדן. -ו, שלמה סיקסט, אלבר (Avis) : פתרונות תחבורה23בתחום

התחרות בתחום זה הינה במחיר וברמת השירות. שיטותיה העיקריות  .מועד האמורהאמורה ב השוק

להתמודדות עם התחרות הנן שמירה על רמת שירות גבוהה, תוך יצירת בידול  של פתרונות תחבורה

וכל  עריכת מבצעים שונים ללקוחות,, Avisאיכותי בינה לבין מתחרותיה וחיזוק המותג הבינלאומי 

כאמור לעיל, להלן  BDIזאת במחירים הוגנים. בהתאם לנתוני הסקירות הענפיות אשר פורסמו על ידי 

; שלמה 11% - פתרונות תחבורהתח השוק בהתאם למספר כלי הרכב לפי חברות: הערכת התפלגות נ

  .42% -ואחרים  11% -; אלדן 11% -; אלבר 25% -סיקסט 

 .2019בשנת  הליסינג התפעולי בתחוםפתרונות תחבורה  שלאינה צופה שינוי מהותי בחלקה  החברה

לעיל, הנה בבחינת מידע צופה פני הערכת החברה בדבר היעדר שינוי מהותי בחלקה בתחום כאמור 

המבוסס על הערכותיה של החברה את הפוטנציאל העסקי שלה , עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך

. התוצאות עשויות להיות שונות באופן דוח זהחברה נכון למועד ובוהמידע הקיים בפתרונות תחבורה 

ים לשוק הליסינג, ו/או אם יתממש מהותי מהערכת החברה כאמור, בין היתר אם ייכנסו מתחרים חדש

 להלן. 22 , כמפורט בסעיף הקבוצהאחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה של 

 

                                                 
 .המסחריים בשמותיהן 23
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 עונתיות 9.15

 י, איננה מושפעת מעונתיות. פעילות החברה בתחום הליסינג התפעול

 

  בתחום הליסינג תחבורה פתרונותהמשמש את  רכוש קבוע 9.16

 ה. הקבוצ הנו הנכס העיקרי של פתרונות תחבורהצי כלי הרכב של  9.16.1

כלי רכב, בהשוואה  30,608 -כ פתרונות תחבורה, מנה צי כלי הרכב של 2018בדצמבר  31נכון ליום  9.16.2

 . 2017בדצמבר  31כלי רכב ביום  31,777 -ל

 -מנה כ 2018בדצמבר  31נכון ליום  - )כולל כלי רכב המיועדים למכירה( צי הליסינג התפעולי 9.16.3

נוהגת להזמין  הקבוצה. 2017בדצמבר  31כלי רכב נכון ליום  26,664 -כלי רכב בהשוואה ל 26,158

הרכב של . צי כלי של פתרונות תחבורה כלי רכב לצי הליסינג על פי רוב כנגד הזמנות מלקוחותיה

 ראו כלי רכב מתוך ציי הרכב כאמור,הינו בבעלותה. למגבלות בדבר שיעבוד  פתרונות תחבורה

 להלן. 15.5.1 סעיף 

 -ו 2013השנים בין  פתרונות תחבורהשל הכמות הממוצעת של כלי הרכב בצי הליסינג התפעולי  9.16.4

 : להלן בגרף , הנה כמפורט2018

  

 :להלן בגרף כמפורט נהה ,2018 -ו 2013 השניםלתום כל שנה בין כמות לקוחות בליסינג התפעולי  9.16.5
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  :להלן בגרף כמפורט הנה ,2018 -ו 2013 השניםבין הזמנות בליסינג התפעולי  כמות 9.16.6

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :להלן בגרף כמפורט הנה, 2018 -ו 2013 השניםבין ליסינג ה מציכלי רכב  מכירת כמות 9.16.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ליום נכון פתרונות תחבורה של)לא כולל מלאי כלי רכב למכירה(  הליסינג מצי הרכב כלי גיול להלן 9.16.8

  :2017שנת בדצמבר של  31, בהשוואה ליום 2018 בדצמבר 31

 "כסה +3 2-3 1-2 0-1 )בשנים( הרכבגיל 
2018 31% 27% 31% 11% 100% 

2017 31% 31% 24% 14% 100% 

את מערכיה המשותפים הנוגעים לצי  פתרונות תחבורהלהלן יובא תיאור בדבר האופן בו מפעילה  9.16.9

ההשכרה לזמן קצר. המערכים המשותפים בתחום בתחום הליסינג התפעולי והחברה הרכב של 

, רכש צי כלי הרכב, תחזוקה, ביטוח ורישוי ומכירת כלי הרכב, כמפורט הקבוצההנם מתקניה של 

  להלן: 
  רכש כלי הרכב מיבואני רכב (1)

י הרכב שלה ממגוון יבואני הרכב בישראל, כאשר את רוכשת את צי כל פתרונות תחבורה .א

( תחבורה פתרונותמכלל צי הרכב של  12% -)המהווים כ ממותגי החברהכלי הרכב 

כלי רכב לצי  10,900 –כ  רכשה פתרונות תחבורה 2018. בשנת 24בעצמה הקבוצהמייבאת 
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מכלל מסירות רכב חדש  4.1% -ה, אשר היוו, למיטב ידיעתה כפתרונות תחבור רכב שלה

פתרונות  רכב שלהכלי רכב לצי  12,000 -כ רכשה פתרונות תחבורה 2017בשנת  .בישראל

בשנת מכלל מסירות רכב חדש בישראל.  4.3% -ה, אשר היוו, למיטב ידיעתה כתחבור

ה, אשר תחבור פתרונותרכב של הכלי רכב לצי  10,800 -כרכשה לפתרונות תחבורה  2016

  מכלל מסירות רכב חדש בישראל. 3.8% -היוו, למיטב ידיעתה, כ

הנחות  תחבורה פתרונות, מקבלת תחבורה פתרונותבשל היקף רכישות כלי הרכב של  .ב

 יום.  120מיבואני הרכב ותנאי אשראי הנעים בין תשלום במזומן ועד שוטף + 

ה בשוק המכוניות רוכשת כלי רכב מדגמים בעלי סחירות גבוה תחבורה פתרונות .ג

היו  2018המשומשות תוך שימת דגש על הערך הצפוי של כלי הרכב במועד המימוש. בשנת 

מספר ספקים עיקריים לרכישת כלי רכב )שאינם ממותגי החברה(  התחבור פתרונותל

להלן  ו השכרה לזמן קצר.א ק"מ 0פרטי,  ליסינג, אשר שימשו לפעילות ליסינג תפעולי

פירוט שיעור רכישות כלי הרכב על ידי החברה ששימשו לפעילות ליסינג תפעולי מיבואני 

 :2018עד  2016בדצמבר של השנים  31כלי הרכב, לשנים שהסתיימו ביום 

  
 שיעור רכישות מיבואן מתוך

 סך רכישות כלי רכב

 יבואן
2018 בדצמבר 31 2017 בדצמבר 31   

 

2016 בדצמבר 31  

 2016 2017 2018 יבואן

 31% 24% 44% כלמוטור-כלמוביל

 18% 19% 13% צ'מפיון מוטורס

 8% 11% 12% החברה

 15% 16% 10% יבואן ד'

 12% 9% 9% יבואן ה'

 5% 8% 5% יבואן ו'

 6% 6% 4% יבואן ז'

 1% 2% 1% יבואן ח'

 3% 2% 2% יבואנים אחרים

פתרונות תחבורה הנם כלי רכב רכב של הלצי  הקבוצהכלי הרכב הנרכשים על ידי  .ד

מקטגוריות שונות, כאשר ככלל, קיימת מגמה של שינוי תמהיל הרכישות ליותר רכבי 

פנאי )ג'יפונים( וכלי רכב קטנים, על חשבון קיטון בכמויות כלי הרכב המשפחתיים. יצוין, 

ט רכבי המנהלים. הקטגוריה שבה נרכש המספר מנכי מגמה זו משמעותית יותר בסג

 . "משפחה רכב", הנה קטגורית 2018הרכב בשנת  ל ביותר של כליהגדו

( 1)הנם:  ה כאמור,רכב שלהברכישת רכב לצי  פתרונות תחבורההשיקולים העיקריים של  .ה

התנאים הכלכליים בעת רכישת הרכב )כגון: שיעורי  (2; )העדפות הלקוח לגבי דגם הנרכש

פתרונות הערכתה של  (3) וכן ;ההנחה, תנאי אשראי, התחייבויות לרכישה חוזרת ועוד(

הרכב בשוק הרכב יד שנייה הצפויים כלי ה לגבי מידת הסחירות וערך הגרט של תחבור

 פתרונות תחבורה ,הרכב בתום תקופת השכירות. יצוין, כי על פי רובכלי במועד מכירת 

רוכשת את כלי הרכב עם המפרט הטכני הבסיסי המשווק על ידי היבואן ורוכשת 
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מספקים חיצוניים מערכות מיגון, מערכות שמע ומערכות אחרות לכלי הרכב בהתאם 

 לצורך.

לאור התחרותיות הגבוהה בין יבואני הרכב בישראל, המגוון הרחב של דגמי מכוניות  .ו

אין הסכמים ארוכי טווח לרכישת  תחבורה לפתרונותהעובדה כי המתאימים לציי רכב ו

, ביכולתה לשנות את תמהיל רכישות כלי הרכב הקבוצהכלי רכב מיבואנים, להערכת 

בהתאם לשיקולים המפורטים לעיל וללא תוספת עלות מהותית. בנוסף, קיים מגוון רחב 

שות בבחירת הדגמים ה גמיתחבור פתרונותשל דגמים בקטגוריות השונות המאפשרות ל

 השונים.

 - תחבורה פתרונות בציכלי הרכב חלוקה על פי יצרנים של  (2)

 לתחום אותה ששימשו, תחבורה פתרונות של הרכב כלי צי התפלגות בדברלהלן פירוט  .א

עד  2016בדצמבר של כל אחת מהשנים  31 ליום, ביחד - ההשכרה ולתחום הליסינג

2018:25 

 
 יצרן

  (% -יצרן )בפי התפלגות ל

בדצמבר  31
2018 

בדצמבר  31
2017 

בדצמבר  31
2016 

 21% 20% 27% יונדאי

 10% 12% 13% קיה

 12% 12% 12% טויוטה

 10% 11% 11% יצרן ד'

 9% 11% 9% יצרן ה'

 8% 6% 6% יצרן ו'

 8% 4% 4% יצרן ז'

 4% 4% 3% יצרן ח'

 4% 4% 3% יצרן ט'

 15% 16% 12% יצרנים אחרים

 100.0% 100.0% 100.0% סה"כ

 

בדבר התפלגות צי כלי הרכב של פתרונות תחבורה, ששימשו אותה לתחום להלן פירוט  .ב

 :2018עד  2016בדצמבר של כל אחת מהשנים  31, ליום התפעולי הליסינג

 
 יצרן

  (% -יצרן )בלפי התפלגות 

בדצמבר  31
2018 

בדצמבר  31
2017 

בדצמבר  31
2016 

 22% 21% 27% יונדאי

 10% 13% 13% קיה

 11% 12% 12% סקודה

 12% 12% 11% יצרן ד'

                                                 
 .למכירה רכב כלי וצי מימוני ליסינג ללא 25
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 7% 8% 9% יצרן ה'

 7% 5% 6% יצרן ו'

 4% 5% 4% יצרן ז'

 8% 5% 3% יצרן ח'

 4% 4% 3% יצרן ט'

 14% 15% 12% יצרנים אחרים

 100.0% 100.0% 100.0% סה"כ

בדבר התפלגות צי כלי הרכב של פתרונות תחבורה, ששימשו אותה לתחום להלן פירוט  .ג

 :2018עד  2016בדצמבר של כל אחת מהשנים  31ההשכרה, ליום 

  (% -יצרן )בלפי התפלגות  יצרן

בדצמבר  31
2018 

בדצמבר  31
2017 

בדצמבר  31
2016 

 17% 23% 25% שברולט

 16% 16% 15% יונדאי

 10% 12% 14% טויוטה

 8% 9% 10% יצרן ד'

 10% 9% 6% יצרן ה'

 8% 5% 4% יצרן ו'

 5% 4% 3% יצרן ז'

 2% 3% 3% יצרן ח'

 2% 3% 3% יצרן ט'

 23% 16% 17% יצרנים אחרים

 100.0% 100.0% 100.0% סה"כ

 

 תחזוקת צי כלי הרכב (3)

 תחזוקה( 1שלוש מחלקות: )נחלקת לה תחבור פתרונותהרכב של בצי תחזוקת כלי הרכב 

( השבחת כלי 3) -; ותיקוני נזקי תאונות ושברים( 2; )מכנית של מכלולי הרכב השונים

-כ 2018בדצמבר  31טכני מרכזי, שהעסיק נכון ליום מערך  קבוצה. להרכב לפני מכירתם

ביצוע טיפולים ותיקונים על ידי ספקי שירות פיקוח על עיסוקם הוא ב עובדים, שעיקר 61

וההשבחה וכן ביצוע בפועל של חלק מהטיפולים  יבואני הרכבומוסכים, לרבות במוסכי 

 ,התחבור פתרונות, עיקר תחזוקת כלי הרכב שבבעלות מכךבכלי הרכב. כפועל יוצא 

 תחזוקהה, כאשר שירותי מתבצעת על ידי מוסכים חיצוניים ונותני שירותים אחרים

שהנם ממותגי ה תחבור פתרונותכלי הרכב בצי הרכב של  רובל לה נלוויםהשירותים הו

חלפים הלרכישת  םשירותי. , מבוצעים ברשת המוסכים המורשים של החברהההחבר

ניתנים לפתרונות תחבורה על ידי ה פתרונות תחבורכלי הרכב בצי הרכב של לגבי כלל 

מתבצעת הן במסגרת "אחריות היבואן" לכלי  הפעילות מול מוסכי היבואנים .החברה

 . ם שוטפים בהתאם להוראות היצרןליהרכב והן במסגרת טיפו

, בלוד שבבעלותההארצי  השירותאת מרכז  פתרונות תחבורהפתחה  2018 בינואר

 אליו חלק מהטיפולים והתיקונים של רכביה.  היא מפנהו ,להלן 12.1 כמתואר בסעיף 
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י כלי הרכב שבבעלותה בביטוח מקיף. תחזוקת יאינה מבטחת את צה תחבור פתרונות

תיקון נזקי נזקי התאונות והשברים מתבצעת הן על ידי רכישה של חלפים ושירותי 

במסגרת ה תחבור פתרונותלחלק מרכבי  אמוריםתאונות ושירותים נלווים לשירותים ה

ידי  והן על החברה,ממוסכים בזיכיון מוכן  הקבוצהשל  השירות והחלפיםתחום 

התקשרות עם ספקי חלפים, מוסכי פחחות, ספקי זגגות ואחרים. בכל מקרה של תאונה 

מבצעת הערכת ה תחבור פתרונותרתו בחוק(, קשה )אשר אינה אובדן מוחלט כהגד

מוכרת את  הקבוצהכדאיות כלכלית של תיקון הנזק. במקרה של חוסר כדאיות כלכלית, 

 . , כפי שהואהרכב הניזוק במצבו

  ביטוח ורישוי צי כלי הרכב (4)

כלי הרכב מחויבת ברכישת ביטוח חובה, ביטוח צד שלישי ורישוי לכל ה תחבור פתרונות

אינה מבטחת את צי כלי ה תחבור פתרונותלעומת זאת, כאמור לעיל, . בצי הרכב שלה

ססים בין היתר, על גודל ומשיקולים כלכליים המב הרכב שבבעלותה בביטוח מקיף, זאת

דקת על בסיס בוה תחבור פתרונותצי הרכב מחד, מול עלויות פרמיית ביטוח מאידך. 

שנערכו לאורך השנים, כדאיות  האמורותלעיל. על פי הבדיקות שתקופתי את המדיניות 

ה ממשיכה במדיניותה תחבור פתרונות, 2018 בדצמבר 31למועד  נכוןאי הביטוח תקפה ו

מצי  את כמות כלי הרכב שנגנבוה תחבור פתרונותבוחנת אלו, בדיקות . כחלק מהאמורה

 שלה הרכב בציי הרכב כליפועלת למיגון ה תחבור פתרונותיצוין, כי . כלי הרכב שלה

, צי הרכב כן כמוככל הניתן את הצי מפני גניבה.  להבטיח שנועדובמערכות מיגון חדישות 

מוגן באמצעים פיזיים מתאימים כגון גדרות ושמירה ה תחבור פתרונות הרכב של במגרשי

  וכן מבוטח מפני אש, נזקי טבע, שוד וכיו"ב.

בין ה פתרונות תחבורלהלן נתונים בדבר גניבות ואובדן מוחלט של כלי הרכב שבבעלות 

  :2018- 2016 השנים

 שנה

 אובדן מוחלטנזקי  גניבותנזקי 

כמות 
 ביחידות

 מיליוני
 ש"ח

כמות 
 ביחידות

מיליוני 
 חש"

2018 29 1.8 140 8.9 

2017 83 

 

6.7 

 בבדיקה

179 9.7 

2016 101 6.8 185 8.3 
בה נגרם נזק ניכר לרכב(, התייחסות שלגבי הכרזה על רכב כ"אובדן להלכה" )תאונה 

נה אובדן מוחלט( כך שהרכב מתוקן או נלאירוע הנה כאל תאונה )שאי פתרונות תחבורה

בתיק  של פתרונות תחבורהטיפול הנמכר במצבו לפי שיקולי כדאיות כלכלית. מבחינת 

 התאונה, אין הבדל מהותי בין תאונה קשה לתאונה קלה. 

  מכירת כלי הרכב (5)

פתרונות של  כלי הרכב, הן מצי הליסינג התפעולי והן מצי ההשכרה לזמן קצרמכירת 

 תמורת, כאשר ה בפריסה ארציתמכירחברת דן ליס בסניפי צעת באמצעות וב, מהתחבור

מוכרת את כלי הרכב  הקבוצה. המכירה נזקפת כהכנסה בתחום הפעילות הרלוונטי
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חודשי חכירה. רוכשי כלי הרכב  36עד  30 תקופה של מפעילות הליסינג בדרך כלל בתום

יצוין, כי צי  והיתר הנם סוחרי כלי רכב משומשים.( 70% -)כהנם בעיקר מן המגזר הפרטי 

מחירון לוי ביחס לבהפחתה מסוימת  יםנמכרכלי הרכב מפעילות הליסינג וההשכרה 

 11%ין פחית על פי רוב שיעור של במ, . כמו כן יצוין, כי מחירון לוי יצחק כשלעצמויצחק

ללא בחינת זאת השכרה וכרכבי משווים של כלי רכב המשמשים כרכבי ליסינג או  23% -ל

 מצבו הטכני הפרטני של כלי הרכב. 

 פרטיים ללקוחות מכירה

בהתאם להסכם ההתקשרות עם לקוחות אלו, בדרך כלל, משלם הלקוח מקדמה ויתרה 

משולמת עם מסירת כלי הרכב ללקוח. במקרה של ביטול העסקה על ידי הלקוח, מחויב 

הלקוח בסכום קבוע שנקבע בהסכם. פתרונות תחבורה מעניקה אחריות ללקוח בגין 

בתיבת ההילוכים למשך תקופה תקלות, ככל שתתגלינה תקלות במנוע כלי הרכב או 

 מוגדרת או למגבלת קילומטראז', לפי המוקדם, בהתאם לתנאי כתב האחריות.

 רכב סוחרי שהנם ללקוחות מכירת

בעסקאות "אד ערוץ זה, מוכרת פתרונות תחבורה את כלי הרכב לסוחר הרכב  במסגרת

ות אלו האשראי שאושרה לו על ידי פתרונות תחבורה. עסקא למסגרת בהתאם ,הוק"

מאופיינות, ככלל, במכירה של מספר כלי רכב בכל עסקה, בתנאי אשראי מוסדרים וללא 

 אחריות, ובשל כך, מחיר העסקה ככלל, נמוך מזה שבמכירה ללקוחות פרטיים.

להלן התפלגות כמויות כלי רכב ושיעורי ההכנסות ממכירתם מתוך כלל הכנסות פתרונות 

פתרונות תחבורה בתחומי הליסינג וההשכרה,  תחבורה ממכירת כלי רכב ששימשו את

 שנמכרו על ידיה ללקוחות פרטיים וסוחרי רכב:

 

 פרטיים לקוחות רכב סוחרי

כלי  כמות  הכנסות  כמות  הכנסות
 רכב 

2018 25.8% 33.2% 74.2% 66.8% 

2017 24.0% 31.1% 76.0% 68.9% 

2016 22.3% 27.9% 77.7% 72.1% 

 

  נכסים לא מוחשיים 9.17

בישראל  Avisובשיטת השכרת הרכב של  Avis הסכמי זיכיון לשימוש במותגפתרונות תחבורה ל 9.17.1

 .לעיל 9.1  בסעיף, כמפורט ומחוצה לה

בתוכנות מחשב, העומדות בפני עצמן ומוסיפות הסכם שימוש ופיתוח  קבוצהלבנוסף,  9.17.2

 פונקציונאליות נוספת לחומרה. 

 

  ספקים וחומרי גלם 9.18

את צי רכביה  פתרונות תחבורההנם יבואני רכב שמהם רוכשת  פתרונות תחבורהספקיה העיקריים של 

 יציתנאי הרכישה של כלי רכב ללעיל.  9.16.9 כמפורט בסעיף  לפעילות ההשכרה והליסינג התפעולי
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רכב היבואני , מהליסינג הן בנוגע לתחוםההשכרה ו םתחונוגע לבהן  ,הפתרונות תחבורהרכב של 

 ת.ובין היבואן הרלוונטי אד הוק, לפי העסקה הרלוונטיהקבוצה נקבעים בין  השונים,

אין תלות  קבוצהל .שינועותחזוקה  שירותיספקים ב קבוצהל ,בתחומי הליסינג וההשכרה בנוסף,

 במי מספקיה האמורים והיא בוחרת את ספקיה על סמך קריטריונים של איכות ומחיר. 

 

  הון חוזר 9.19

וטפים, בניכוי התחייבויות בתחומי הליסינג וההשכרה מורכב מנכסים ש הקבוצהההון החוזר של  9.19.1

 שוטפות:

מורכבים בעיקר מיתרות מזומנים, חייבים ויתרות חובה, לקוחות, צי כלי רכב  - הנכסים השוטפים

בתחומי הליסינג , יתרת הנכסים השוטפים 2018 בדצמבר 31מיועד למכירה ומלאי. ליום 

 מיליון ש"ח 388מיליון ש"ח, בהשוואה לסכום של  386 -הסתכמה לסך של כוההשכרה )ביחד(, 

 .2017בדצמבר  31ליום 

חוב,  כוללות בעיקר חלויות שוטפות של אשראי מתאגידים פיננסים ואגרות - התחייבויות שוטפות

 , יתרת ההתחייבויות 2018בדצמבר  31אשראי ספקים, זכאים ויתרות זכות אחרות. ליום 

 31ש"ח ליום מיליון  940מיליון ש"ח, בהשוואה לסכום של  1,094- של כ השוטפות הסתכמה לסך

 .2017בדצמבר 

והתאמות בתחומי הליסינג וההשכרה,  הקבוצהלהלן תיאור תמציתי של הרכב ההון החוזר של  9.19.2

 חודשים: 12לתקופה של 

שנכלל  הסכום 
בדוחות 

 הכספיים
של  המאוחדים

 החברה

 "ח(ש)מיליוני 

 התאמות
 12לתקופה של 

 חודשים 

 "ח(ש)מיליוני 

 "כסה

 "ח(ש)מיליוני 

 1,207.6 821.7 385.9 שוטפים נכסים

 התחייבויות
 שוטפות

(1,094.3) 
--- 

(1,094.3) 

רעון( י)ג עודף
 הנכסים

 על השוטפים
 ההתחייבויות

 השוטפות

(708.4) 

--- 

113.3 

 

הנובע מכך  מפעילותה בתחומי הליסינג וההשכרה, בהון חוזרמובנה גירעון  פתרונות תחבורהל 9.19.3

, נפרשות הללובתחומים  קבוצהה ת, שבאמצעותה פועלפתרונות תחבורהשל שהתחייבויותיה 

לחלויות שוטפות ולהתחייבויות לזמן ארוך בעוד  פתרונות תחבורהבדיווח על המצב הכספי של 

במסגרת בדיווח על המצב הכספי )צי כלי הרכב( מוצגים פתרונות תחבורה של שנכסיה העיקריים 

על פי הכללים  ,ך השנה הקרובה. בנוסףנכסים לזמן ארוך, על אף שחלקם עתיד להתממש במהל

, לא נרשמות ההכנסות העתידיות בגין הסכמי הליסינג התפעולי )אשר המקובלים החשבונאיים

מורכבות בין השאר ממרכיב הפחת והמימון ללקוח( במסגרת הנכסים השוטפים )התקשרויות חוץ 
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 הציגה 2018, כי בשנת יצויןמאזניות איתנות( ואשר עומדות כנגד החזר ההתחייבות הצפוי. 

  .שוטפת מפעילות שלילי מזומנים תזרים תחבורה פתרונות

  אשראיהמדיניות  9.19.4

 של ללקוחותיה העסקיים אשראי לתקופותפתרונות תחבורה מעניקה בתחומי הליסינג וההשכרה 

פי חוזה ההתקשרות עמו. לקוחות פרטיים משלמים, בדרך יום, בהתאם לסוג הלקוח ועל  60עד 

נג יבתחומי הליס תקופת האשראי הממוצעת ללקוחותכלל, במזומן או באמצעות כרטיסי אשראי. 

ההיקף הממוצע של . 2017 תבשנימים  27 לעומתימים,  26עמדה על  2018 בשנת וההשכרה

מיליון ש"ח, לעומת  120 -כ שלבסכום  2018בתחומים אלו הסתכם בשנת ללקוחות האשראי 

 .2017בשנת מיליון ש"ח  143 -סכומים של כ

 אשראי ספקים  9.19.5

לתקופות של  , הן בתחום הליסינג והן בתחום ההשכרה,אשראי מספקיםמקבלת פתרונות תחבורה 

ימים,  97עמדה על  ,2018 בשנת כאמורתקופת האשראי הממוצעת מספקים יום.  120עד שוטף + 

ההיקף הממוצע של האשראי מספקים בתחומים אלו הסתכם בשנת . 2017בשנת  ימים 102לעומת 

  .2017מיליון ש"ח בשנת  511 -מיליון ש"ח, לעומת סכום של כ 393 -כ בסכום של 2018

 

  תחום השכרת הרכב 10

 מידע כללי על תחום הפעילות  10.1

פתרונות באמצעות חברת הבת  הקבוצהכפי שפורט לעיל, בתחום הליסינג ובתחום ההשכרה, פועלת 

 נעשה שימוש במערכים רבים המשותפים לשני תחומי הפעילות בתחומי פעילות אלו .תחבורה

, כגון: רכש, רישוי, ביטוח, מכירות ושווק, תחזוקה, תפעול ושירות וכיו"ב, כמו גם במתקניה האמורים

וימים בין מאפייני שני תחומי . בשל הדמיון בנושאים מסAvis, וזאת, תחת המותג הקבוצההשונים של 

לעיל, תוך ציון  9 הפעילות הללו, עניינים מסוימים הרלוונטיים לשני תחומי פעילות אלו תוארו בסעיף 

 ,נכסים לא מוחשייםלפרטים בדבר התייחסות מיוחדת לעניינים השונים בין תחומי הפעילות כאמור. 

, 9.19  -ו 9.18 , 9.17  של הקבוצה בתחום ההשכרה, ראו סעיפים והון חוזר ,ספקים וחומרי גלם

  לעיל. בהתאמה,

 

 ושינויים החלים בו ההשכרהמבנה תחום  10.2

לעיל. יצוין, כי בתחום ההשכרה, מעמידה  9.2 למבנה תחום ההשכרה ושינויים החלים בו, ראו סעיף 

הלקוח,  צרכים/העדפותלזמן קצר, כלי רכב מסוגים שונים, לפי  ,לרשות לקוחותיהפתרונות תחבורה 

בתחום ההשכרה  חבורהפתרונות תלנהיגה עצמית לתקופות זמן משתנות. כן יצוין, כי לקוחותיה של 

 .לקוחות עסקיים, פרטיים ותייריםהנם 

. כמפורט Avisתחת שם המותג הבינלאומי  פתרונות תחבורהבתחומי הליסינג וההשכרה, פועלת 

 Avisעל הענקת זיכיונות להשתמש בשיטת מתבססת  Avisשיטת עיל. יצוין בהקשר זה כי ל 9.2 בסעיף 

ולפעול כסוכנה  Avisובסימני  Avisבאזור מסוים והענקת זיכיונות להשתמש בשיטת  Avisובסימני 

 לקבלת הזמנות להשכרת כלי רכב ברחבי העולם.  Avisשל 
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 החלים על תחום הפעילות מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים  10.3

 להלן. 19 ראו סעיף 

 

  וברווחיותו ההשכרהשינויים בהיקף הפעילות בתחום  10.4

תחום ההשכרה מאופיין בתחרות גבוהה, ככלל, ובמהלך השנים האחרונות נכנסו לשוק שחקנים 

מקומיות, אשר לא השפיעו על השוק באופן מהותי. כמו כן,  –בעיקר חברות השכרה קטנות  –חדשים 

בשנים האחרונות חל גידול בהיקף התיירות הנכנסת לישראל, מה שהביא לגידול היקף פעילות 

לח תיירות החוץ. להערכת החברה, הגידול האמור צפוי להימשך גם בשנים הקרובות. ההשכרה לפ

הערכת החברה כאמור הנה בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו 

אינה בשליטת החברה ואינה ודאית, והיא תלויה בין היתר ביציבות המצב הביטחוני והמדיני במדינת 

 . ישראל

רונות תחבורה בוחנת באופן שוטף את תנאי השוק ומקבלת החלטות לגבי גודל הצי והפעילות פת

 2018בדצמבר  31צי ההשכרה של פתרונות תחבורה ביום  גודל. בהתאם לתנאים אלו ,הנלווית אליו

פתרונות  בתחום ההשכרה, הנו צי כלי הרכב של הקבוצההנכס העיקרי של . כלי רכב 3,695על  עמד

בתחום. מחירי  הקבוצהה, ועל כן מחירי המכוניות המשומשות משפיעים על שווי נכסי תחבור

המכוניות המשומשות מושפעים מגורמים שונים וביניהם: האטה כלכלית ומצוקת אשראי, היצע גדול 

של מכוניות למכירה, שינוי בשערי מט"ח המשפיע על מחיר המכוניות החדשות וכנגזרת מכך, גם על 

לעיל, בפעילותה, חשופה החברה בתחום  6 יות המשומשות. בנוסף, כפי שפורט בסעיף מחיר המכונ

עשויים להשפיע על לסיכונים הנובעים מגורמים חיצוניים כגון הידרדרות במצב ביטחוני וכיו"ב, אשר 

 עלויות השירותים הניתנים על ידי החברה ועל ורווחיותה. 

 לעיל. 9.4 , ראו סעיף ווברווחיות ההשכרהשינויים בהיקף הפעילות בתחום בדבר  לפרטים נוספים

 

 או שינויים במאפייני הלקוחות שלו ההשכרההתפתחויות בשווקים של תחום  10.5

מקומיות,  -בעיקר חברות השכרה קטנות  -במהלך השנים האחרונות נכנסו לשוק שחקנים חדשים 

כמו כן, בשנים האחרונות חל גידול היקף פעילות ההשכרה אשר לא השפיעו על השוק באופן מהותי. 

  לעיל. 10.4 בסעיף  אמורהחוץ, על רקע גידול בהיקף התיירות הנכנסת לישראל, כלפלח תיירות 

 

 ההשכרהגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  10.6

 כדלקמן: , הם ההשכרהלהערכת החברה, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום 

היות והפעילות התחום כרוכה בהעמדת מימון בהיקפים גדולים לצורך רכישת  - איתנות פיננסית 10.6.1

 צי רכב חדיש ותחרותי.

 .גידול בתיירות הנכנסת לישראל 10.6.2

כגון חברות מהמגזר התיירותי,  על ידי חברות ועסקים השכרת רכב לזמן קצרביקושים לשירותי  10.6.3

כמוכן, קיימת חשיבות לפיזור הלקוחות בין  .קוחותיהןחברות ביטוח וחברות ליסינג עבר ל

 המגזרים השונים ובתוכם.
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משפיעה מובילה לשגשוג בשוק התיירות ובהתאם, אשר  - רגיעה במצב הביטחוני ויציבות כלכלית 10.6.4

 . השכרת רכב לזמן קצרעל היקף הביקושים לשירותי 

 עות ומערך לוגיסטי נרחב. לפיכך,כרוכה בעלויות קבובתחום השכרת רכב הפעילות  – יתרון לגודל 10.6.5

 .ופריסת סניפים נרחבת כוח קנייה גדול ,קיים יתרון לחברות בעלות היקף פעילות גדול

כלי רכב  להערכת החברה, לקוחות, הן שוכרי כלי רכב והן רוכשי –עוצמת המותג והמוניטין  10.6.6

משומשים, מייחסים חשיבות רבה למוניטין של חברת ההשכרה הנקשר ליכולתה לספק שירות 

בישראל רה זיכיון המתיר לה לעשות שימוש וחבפתרונות תכאמור לעיל, לאיכותי, מקצועי וזמין. 

 .לקבלת הזמנות להשכרת כלי רכב ברחבי העולם Avisולפעול כסוכנה של  Avisבמותג 

רה וחבפתרונות תלצורך מתן מענה לצרכי לקוחותיה של  - לית ופריסה ארציתגמישות תפעו 10.6.7

בתחום ההשכרה, בפריסה ארצית, הן מבחינת סוגי כלי הרכב והן מבחינת טיפולים במוסכים 

 ושירותי דרך במקרה הצורך.

בתחום רה וחבפתרונות תיצוין, כי סניף מרכזי של  - מיקום אטרקטיבי של סניפי השכרת רכב 10.6.8

רה ממוקם בשדה התעופה בן גוריון, ונועד ליתן שירות בתחום לפלח התיירות הנכנסת ההשכ

  .לישראל דרך שדה התעופה בן גוריון

 בצי ההשכרה. ניצול יעיל של כלי הרכב 10.6.9

 לצורך הקטנת תלות ופיזור סיכונים. פיזור לקוחות 10.6.10

בתום תקופת ההשכרה, בין היתר, בזכות המוניטין  יכולת מימוש כלי הרכב המשומשים 10.6.11

 .רהוחבפתרונות תוהאמינות של 

תוך מתן  גדולים יצירת קשרים ומערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות מוסדיים ועסקיים 10.6.12

 מענה מתאים לצרכי הלקוח.

 

 ושינויים החלים בהם ההשכרההכניסה והיציאה העיקריים של תחום  חסמי 10.7

מי הכניסה )הבלתי פורמאליים( העיקריים בתחום ההשכרה על ידי חברות להערכת החברה, חס 10.7.1

 בפריסה ארצית, הם כדלקמן: 

הצורך ברכישת צי רכב חדש בהיקף גדול המשמש את לקוחות  - השקעה הונית גבוהה (1)

 התחום, בהשקעות הוניות גבוהות. 

 של ההן על מנת שניתן יהיה לספק את שירותי - הקמת מערך שירות בעל פריסה ארצית (2)

בתחום בפריסה ארצית ובייחוד במיקומים מרכזיים מבחינת תיירות, והן  רהוחבת פתרונות

בתחום ההשכרה, בפריסה  רהוחבת פתרונותעל מנת ליתן שירות מהיר ויעיל ללקוחות 

 ארצית, בין היתר במקרים של תאונות וטיפול בתקלות. 

ד לרמה ארצית, ניתן למצוא שחקנים קטנים רבים הפועלים בשוק ברמה המקומית, עם זאת, בניגו

 ללא חסמי כניסה משמעותיים.

להערכת החברה, בהשכרת רכב לזמן קצר חסמי היציאה קלים יחסית ומתמצים ביכולת למכור  10.7.2

 את צי כלי הרכב במחיר סביר. 
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 ושינויים החלים בהם  ההשכרהתחליפים למוצרי תחום  10.8

לעיל. בנוסף,  9.8 הליסינג ופעילות ההשכרה הן לעיתים פעילויות תחליפיות, כמפורט בסעיף פעילות 

שימוש ברכב פרטי, שימוש בתחבורה ציבורית ושירותי הסעה ליווי לתיירים,  -ביחס ללקוחות פרטיים 

 קצר. זמןלמהווים אף הם תחליפים לשירותי ההשכרה 

 

 מוצרים ושירותים  10.9

ן שירותי השכרת רכב עבור לקוחות מסוגים שונים באמצעות צי כלי מספקת מגוו רהוחבפתרונות ת

מבוססים בין  רהוחבה של פתרונות תרכב חדיש ומגוון, לתקופות משתנות ובתעריפים משתנים. תעריפי

היתר, על סוג הרכב ומשך תקופת ההשכרה. המחיר ללקוח מורכב ממחיר השכרה בסיסי שנקבע לפי 

אז' )על פי רוב( ותשלומים אחרים, לרבות בגין פטור מתשלום נזק בגין קריטריונים של זמן וקילומטר

פתרונות  ה שלגניבה או תאונה. לוח התעריפים מורכב מתעריפים יומיים, שבועיים וחודשיים. תעריפי

פתרונות מושפעים בין היתר, מעונתיות, משיקולי תחרות ומעלויות והם מתעדכנים מעת לעת.  רהוחבת

העולמית, האינטרנט וסוכני  Avisת מחירוניה לקהל לקוחותיה באמצעות מערכת מפרסמת א רהוחבת

מבצעים שונים גם ברשתות החברתיות.  רהוחבפתרונות תלעת מפרסמת  תנסיעות בארץ ובחו"ל, ומע

לתיירים על בסיס פנים ומחירונים המ ,מחירונים המופנים ללקוחות ישראליים רהוחבפתרונות תל

 המופנים ללקוחות עסקיים. מזדמן ומחירונים 

 

  ההשכרה בתחום הקבוצהפילוח הכנסות ורווחיות משירותי  10.10

( הנובעות מתחום יםמאוחדההכספיים דוחותיה )ב החברהלהלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות 

ההשכרה )לרבות ממכירת כלי רכב משומשים ששימשו לתחום ההשכרה לזמן קצר והכנסות מפעילויות 

החברה, סכום הרווח הגולמי )במאוחד( המאוחדות של הכנסות הי ש"ח, באחוז מכלל אחרות(, במיליונ

 : 2017 -ו 2018במיליוני ש"ח ושיעור הרווח הגולמי באחוזים בשנים 

 2018 2017 

 195 181.3 "ח(ש ני)מיליו השכרהתחום המ הכנסות

 5.1% 4.7% ההכנסות מכלל אחוז

 26.9% 25.7% (ח"ש ני)מיליו גולמי רווח

 13.8% 14.2% הגולמי הרווח שיעור

 

 לקוחות 10.11

נוהגת לאפיין את לקוחותיה הקבועים בתחום ההשכרה, בחלוקה בין שתי קטגוריות רה וחבפתרונות ת

 לקוחות עסקיים ולקוחות פרטיים:  -

. בקטגוריה זו או שנתי חודשי ,ככלל, שוכרים כלי רכב על בסיס יומי, שבועי - לקוחות עסקיים 10.11.1

נכללים לקוחות קבועים, השוכרים כלי רכב לתקופות של בין יום לבין חודש, וכן לקוחות קבועים, 

השוכרים כלי רכב לתקופות ארוכות יותר של בין חודש לשנה. במקרים של השכרה לתקופות 

הניתן על ארוכות יחסית, כאמור, מאופיין שירות ההשכרה בדומה לאפיון שירות הליסינג התפעולי 

שנים.  3לתקופת שכירות של רה וחבפתרונות ת, בלא שהלקוח מחויב כלפי רהוחבפתרונות תידי 

 פעילות זו הנה בעלת אופי קבוע במהלך השנה ואינה עונתית. 
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לקוחות אלו נחלקים . שנתי או, חודשי שבועי ,רכב על בסיס יומישוכרים כלי  - לקוחות פרטיים 10.11.2

פתרונות  יה שלהברית ואירופה(. מכירות-)בעיקר מארצותללקוחות ישראלים ולתיירים מחו"ל 

ההשכרה  .להלן 10.15מאופיינות בעונתיות, כמפורט בסעיף  ללקוחותיה הפרטייםרה וחבת

ללקוחות מן המגזר הפרטי מאופיינת בין היתר בתעריפים גבוהים יותר מהתעריפים הנוהגים 

 בנוגע להשכרה ללקוחות עסקיים.  רהוחבפתרונות תב

 10.9 ראו סעיף עם לקוחותיה בתחום הליסינג, רה וחבפתרונות ת ה שלתנאים העיקריים של הסכמיל

סוג הרכב , בהתאם לבתחום ההשכרה לקוחותיהמטחונות ידורשת ברה וחבפתרונות תיצוין, כי  לעיל.

 . בהתאם לאורך תקופת השכירותו שהועמד לרשותם

 50% -כהיוו  בתחום ההשכרה, מלקוחות עסקיים הקבוצה הכנסות, 2017בשנת  והן 2018 שנתב הן

  .פרטיים מלקוחות ( ההכנסות נבעו50%, ויתר )בתחום הקבוצה של הכנסותיה סךמ

בתחום ההשכרה, תוך חלוקה  - בפתרונות תחבורה *החוזרים הלקוחות ותק שיעור בדבר פירוט להלן

 :2018 עד 2016ללקוחות עסקיים, בשנים  פרטייםבין לקוחות 

 2016 2017 2018 לקוחות

 30% 21% 18% חדשים עסקיים

 70% 79% 82% חוזרים

 73% 72% 79% חדשים פרטיים

 27% 28% 21% חוזרים
 (.2010 משנת החל) בעבר בחברה רכב ושכר השנה רכב ששכר לקוח - חוזר לקוח *

 (.2010לקוח ששכר רכב השנה ולא שכר רכב בחברה בעבר )החל משנת  -לקוח חדש 

 

 אשר לקוחות של מצומצם במספר או בודד בלקוח תלות אין קבוצהל, 2018בדצמבר  31 למועד נכון

 ההשכרה. תחום על מהותי באופן להשפיע עלול אובדנם

מסך ההכנסות של החברה  10%שההכנסות ממנו עולות על בתחום ההשכרה אין לקוח  קבוצהל

 המאוחדים.כספיים הבדוחותיה 

 

 שיווק והפצה  10.12

שימוש לשיווק והפצה של שירותיה בתחום ההשכרה, רה וחבפתרונות תעושה  ןהדרכים העיקריות שבה

 כדלקמן: ןה

שיווק ומכירה באמצעות מנהלי מכירות ונציגי המכירות בסניפי החברה בפריסה ארצית ומוקדי  10.12.1

ההשכרה  מכירות, הפונים לפלחי השוק השונים. יצוין, כי סניף מרכזי של פתרונות תחבורה בתחום

ממוקם בשדה התעופה בן גוריון, ונועד ליתן שירות בתחום לפלח התיירות הנכנסת לישראל דרך 

 שדה התעופה בן גוריון.

 השתתפות במכרזים ובהליכים תחרותיים הנערכים על ידי לקוחות ממגזרים שונים. 10.12.2

מוכוונת הממוקמת בארה"ב )סניף אחד(, ה תחבורה פתרונותנסיעות של  חברתשיווק באמצעות  10.12.3

 לפלח התיירות נכנסת מארה"ב לישראל. 

 פרסום בעיתונות ובאינטרנט.  10.12.4
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שבו מרוכז מידע, , www.avis.co.ilבכתובת: באינטרנט, רה וחבת פתרונותניהול אתר הבית של  10.12.5

ישנה רה וחבת פתרונותבין היתר אודות שירותי ההשכרה. יצוין, כי באתר האינטרנט של 

 מידע. רה וחבת פתרונות, שבאמצעותו מעבירה הקישורית לדף הפייסבוק של

אין הסכמי בלעדיות בנוגע לשיווק ומכירות בתחום ההשכרה ואין לה תלות במי מצינורות השיווק  קבוצהל

 . בתחום שלה

 

  צבר הזמנות 10.13

על אף קבלת הזמנות בתחום ההשכרה, נהוגה קבלת הזמנות זמן קצר טרם השכרת הרכב בפועל. 

כל עוד זה נעשה זמן סביר טרם  ,נהוג על פי רוב שלא לחייב את הלקוח על ביטול ההזמנה ,מהלקוחות

כך, אין לחברה צבר הזמנות מחייב ל בהתאםתחילת ההשכרה המתוכננת ובכפוף למגבלות על פי דין. 

 בתחום.

 

 תחרות 10.14

תחום ההשכרה לזמן קצר מאופיין ברמת תחרות גבוהה, ככלל, העלולה להשפיע על תוצאות פעילותה 

. להערכת החברה, בשוק פועלות עשרות חברות השכרת רכב לזמן קצר רהוחבפתרונות תהעסקית של 

שלמה סיקסט, אלדן, הרץ, אלבר, קל אוטו, באדג'ט(, הן  -תחת המותגים נוספות ) שכאשר החברה וש

מובילות בתחום ומרכזות את עיקר הפעילות בתחום. חלק מהחברות המתחרות כאמור, מפעילות ה

 מותג בינלאומי וחלקן מפעילות מותג מקומי.

מקומיות,  -בעיקר חברות השכרה קטנות  -במהלך השנים האחרונות נכנסו לשוק שחקנים חדשים 

 אשר לא השפיעו על השוק באופן מהותי. 

ונות ניתן לראות מגמה של התרחבות חברות קטנות שאינן מחזיקות במותג כמו כן, בשנים האחר

  ת מחירים בתעריפי ההשכרה.ה מסויממוביל, דבר המביא לשחיק

פתרונות  התחרות בענף ההשכרה באה לידי ביטוי הן ברמת המחיר והן ברמת השירות, כאשר לסניף

בשדה התעופה בן גוריון חשיבות ניכרת במתן שירות לפלח התיירות הנכנסת לישראל  (Avis) רהוחבת

מתמודדת עם התחרות באמצעות שמירה על רמת שירות גבוהה, רה וחבפתרונות תדרך שדה התעופה. 

, וכל זאת במחירים Avisתוך יצירת בידול איכותי בינה לבין מתחרותיה וחיזוק המותג הבינלאומי 

 ם. סבירים והוגני

 

 עונתיות 10.15

תחום ההשכרה לזמן קצר הנו בחלקו, בעל אופי עונתי וחלקו האחר, בעיקר השכרה ללקוחות עסקיים, 

מושפע פחות מעונות השנה. הביקוש לשירותי השכרת רכב ללקוחות מזדמנים גובר בתקופת החגים 

עון השלישי הנו היהודיים, בתקופת החגים הנוצריים ובעונת הקיץ. באופן כללי ניתן לומר, כי הרב

הרבעון בעל היקף הפעילות הנרחב ביותר במהלך השנה בשל עונת הקיץ וחגי תשרי, לאחריו הרבעונים 

השני והראשון של השנה בשל חג הפסח ולבסוף הרבעון הרביעי בשל תקופת החורף. לעתים חלים 

הנם על בסיס  יםהישראלישינויים בהיקף הפעילויות הרבעוניות, זאת עקב העובדה שתאריכי החגים 

רי. פעילות זו מושפעת גם מן אלוח השנה העברי, בעוד שהרבעונים הנם על בסיס לוח השנה הקלנד

http://www.avis.co.il/
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כלכלי, כאשר חוסר רגיעה ביטחונית ו/או חוסר יציבות כלכלית גורמים -ביטחוני-המצב הפוליטי

 לירידה בביקוש. 

גם את ההכנסות ממכירת כלי רכב מהשכרת כלי רכב לזמן קצר, כוללות  הקבוצהיצוין, כי הכנסות 

משומשים ששימשו לפעילות ההשכרה. כתוצאה מכך, לא ניתן להבחין בעונתיות מובהקת בתוצאות 

 המאוחדים הכספיים בדוחותיה תחבורה פתרונותתחום ההשכרה בכללותו. להלן התפלגות הכנסות 

שו להשכרה לזמן קצר( בשנים מהשכרת כלי רכב לזמן קצר )לרבות ממכירת כלי רכב משומשים ששימ

  , באלפי ש"ח:2018 -ו 2017

 
רבעון 
 ראשון

 רבעון 
 שני

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 רביעי

 סה"כ שנתי

2018 35,817 39,363 36,465 36,988 148,633 

2017 47,143 49,315 52,673 46,330 195,460 

 

 בתחום ההשכרהרה וחבת פתרונותהמשמש את  רכוש קבוע 10.16

 ציו להשכרה המיועדכלי הרכב צי  - תחבורה פתרונותשל  הרכבי יצ הנוהנכס העיקרי של הקבוצה  10.16.1

 . לעיל( 9.16.1 )כפי שפורט בסעיף  לליסינגהרכב המיועד 

בגין  )לרבות מלאי למכירהמנה צי כלי הרכב להשכרה לזמן קצר  2018בדצמבר  31נכון ליום  10.16.2

כלי רכב נכון ליום  4,375 -בהשוואה לככלי רכב,  4,047-כ תחבורה פתרונותשל השכרה לזמן קצר( 

. צי כלי הרכב להשכרה לזמן קצר 2016בדצמבר  31כלי רכב נכון ליום  4,460-, וכ2017בדצמבר  31

קבוצות רכב מסחרי. הגיל הממוצע של צי  5 -קבוצות רכב פרטי ו 11קבוצות רכב, מהן  16 -חלק לנ

 24.6, עמד על 2018בדצמבר  31נכון ליום , תחבורה פתרונותכלי הרכב להשכרה לזמן קצר של 

 . 2017בדצמבר  31חודשים נכון ליום  23.9 -חודשים, בהשוואה ל

 בגרף כמתואר הינה 2013-2018כמות ממוצעת של כלי רכב בצי כלי רכב להשכרה לזמן קצר בשנים  10.16.3

 :להלן
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 בגרף תוארכמ הנה 2013-2018 שניםב קצר לזמן להשכרה רכב כלימכירות כלי רכב מצי  כמות 10.16.4

 :להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נכון פתרונות תחבורה של)לא כולל מלאי כלי רכב למכירה(  ההשכרה מצי הרכב כלי גיול להלן 10.16.5

 :2017בדצמבר  31, בהשוואה ליום 2018 בדצמבר 31 ליום

 "כסה +3 2-3 1-2 0-1 )בשנים( הרכבגיל 

2018 20% 33% 35% 11% 100% 

2017 30% 39% 18% 13% 100% 

רכיה המשותפים את מע, פתרונות תחבורה, באמצעות הקבוצהלתיאור בדבר האופן שבו מפעילה  10.16.6

(, ראו סעיף , רכש צי כלי הרכב, תחזוקה, ביטוח ורישוי ומכירת כלי הרכבהקבוצה)מתקניה של 

  לעיל. 9.16.9 

 

 נכסים לא מוחשיים  10.17

 לעיל. 9.17 ראו סעיף 

 

 ספקים וחומרי גלם 10.18

בתחום ההשכרה ותמצית תנאי ההתקשרות עמם, ראו  הקבוצהלפרטים בדבר ספקיה העיקריים של 

 לעיל. 9.18 סעיף 

 

 הון חוזר   10.19

מדיניות  , לרבותבפעילותה בתחומי הליסינג וההשכרה הקבוצהלפרטים בדבר ההון החוזר של 

 לעיל. 9.19 , ראו סעיף האשראי ואשראי הספקים בתחומים אלו
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  תחום הרכב הכבד 11

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 11.1

יבוא, שיווק והפצה בישראל של דגמי יב ,UTI, באמצעות הקבוצהבמסגרת תחום הרכב הכבד עוסקת 

בדרך של מכירתן או החכרתן בחכירות תפעוליות )ליסינג תפעולי(. , זאת Isuzuמתוצרת  26משאיות

לפי , טון 14עד  6.5משאיות במשקל כולל של , הן UTIהמשווקות על ידי המיובאות והמשאיות 

 כדלקמן:החלוקה 

משאיות חלוקה, המיועדות על פי רוב להפצת מזון, ביגוד  - טון 9עד  6.5 שלמשאיות במשקל  11.1.1

 בשנתעברו  27אחרים לשימוש פרטי; על פי נתוני הרישוי של משרד התחבורהוהנעלה ומוצרים 

 בשנה בישראל רישוי שעברו המשאיות מכלל 9.6% -כ שהן, זה שוק בפלח משאיות 941 רישוי 2018

 .השוק פלחי בכל, זו

משאיות חלוקה כבדות יותר, שלהן תא נהג מרווח יותר וכושר  - טון 12עד  9.5 של משאיות במשקל 11.1.2

 1293רישוי בישראל  2018עברו בשנת  פי נתוני הרישוי של משרד התחבורה, עלהעמסה גבוה יותר; 

 המשאיות(.  למכל 13% -משאיות בפלח שוק זה )כ

עודיות יי עירונית, כמו גם למשימות-לחלוקה ביןהמשמשות  - טון 15עד  13 של משאיות במשקל 11.1.3

עברו בשנת פי נתוני הרישוי של משרד התחבורה,  על"ב; וכיושונות כגון: מנופים, ארגז מתחלף 

 . מכלל המשאיות( 8% -משאיות בפלח שוק זה )כ 775רישוי בישראל  2018

 אנדולומתוצרת  בעיקר, אוטובוסים של ושיווק בייבוא, UTIעוסקת הקבוצה, באמצעות , כן כמו

 נכון לקבוצה בהיקף שאינו מהותי זאת ,Isuzuרכיבים עיקריים תוצרת  הכוללים )כהגדרתה להלן(

 עיקריים, כדלקמן: גמנטיםיס בשלושה זואת פעילותה  ממקדת UTI. 2018 בדצמבר 31למועד 

נוסעים  40יועד להסעה של המשמש דרך כלל להסעת תיירים, ומאוטובוס  - מידיבוסים לתיירות 11.1.4

 לכל היותר.

החברה,  להערכתמקומות ישיבה.  29או  22 הכוללנובו,  Isuzuמיניבוס מדגם  - גדוליםמיניבוסים  11.1.5

 חלהה UTI -שיצוין,  יתרונות משמעותיים בהיבטי הנוחות והמרחב לנהג ולנוסעים. זה למיניבוס

 . 2017בחודש אפריל  האמור של הסגמנט בשיווקו

 על המיועדסיטיפורט,  Isuzuמדגם  יםאוטובוס משווקתמייבאת ו UTI - אוטובוסים עירוניים 11.1.6

, פעילות 2018 בדצמבר 31למועד  מכרזי התחבורה הציבורית. מסגרתרכש ב עסקאותל ידיה

 . לקבוצה מהותי שאינו בהיקף הנה, UTIאוטובוסים על ידי  של והשיווקהייבוא 

המשאיות  בדבר ייבואן ושיווקן בישראל של ,IMIT עם UTIהסכם הזיכיון שבו התקשרה  לעיקרי

 להלן.  11.17 כאמור, ראו סעיף  Isuzuמתוצרת 

במתן שירותי אחזקה במרכזי שירות, מכירת חלקי חילוף  ,UTI באמצעות ,הקבוצהעוסקת  ,בנוסף

 מורשיםמוסכים  23, זאת באמצעות לכלי הרכב הכבדים כאמור למוסכים ושירותים נלווים נוספים

 . UTI בבעלות 2 שמתוכם, הארץ ברחבי הפזורים

                                                 
 . טון 3.5על פי הגדרת איגוד יבואני הרכב בישראל משאית הינה רכב במשקל העולה על   26
 .התחבורה במשרד מידע מערכות אגף הוא אלו לנתונים המקור  27
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 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 11.2

  להלן. 19 ראו סעיף 

 

 וברווחיותו הרכב הכבד שינויים בהיקף הפעילות בתחום 11.3

במשקל של  החלוקהמשאיות , בייחוד בסיגמנט בשנים האחרונות נרשמת מגמת גידול בשוק המשאיות

בין היתר, על רקע השיפור הכלכלי והצמיחה במשק  זאת ,לעיל( 11.1.1 בסעיף )כמפורט  טון 9עד  6.5

בצד הגידול יצוין, כי השקל ועוד. מטבע הישראלי, זמינות האשראי ומחירו הזול יחסית, התחזקות 

 מורגשת התגברות התחרות בתחום. כאמור, בשוק 

טון, וזאת לאחר  10עד  7בפלח המשאיות שמשקלן הכולל  19%-נרשמה ירידה של כ 2018בשנת 

שנתיים רצופות של צמיחה חזקה בשוק. מאחר וזהו פלח השוק המרכזי בו פועלת החברה, נרשמה 

-הכל, בהשוואה ל-משאיות בסך UTI 932מסרה  2018ירידה גם בהיקף ובמחזור המכירות. בשנת 

 .2016משאיות בשנת  1,074-ו 2017בשנת  משאיות 1,203

אלפי ש"ח, לעומת סכום  396,336על סכום כולל של  UTIעמדו הכנסותיה של  2018יצוין, כי בשנת 

 מתוך זה:(; 6% -)גידול של כ 2017אלפי ש"ח בשנת  372,655כולל של 

  אלפי ש"ח, לעומת סכום של  247,085על סכום של  2018עמדו בשנת  -ההכנסות ממכירות

 (.5.3% -)גידול של כ 2017בשנת  234,471

 על סכום של  2018עמדו בשנת  -ושירותים אחרים  תפעולי( ליסינגמחכירה תפעולית ) ההכנסות

 עיקר(; יצוין, כי 8% -)גידול של כ 2017בשנת  138,184אלפי ש"ח, לעומת סכום של  149,251

 .הליסינג פעילותהן בגין  כאמורההכנסות 

 

 , או שינויים במאפייני הלקוחות שלוהרכב הכבדשל תחום  התפתחויות בשווקים 11.4

אשר מלווה בהתגברות  כאמור לעיל, בשנים האחרונות שוק המשאיות בישראל מצוי במגמת צמיחה,

. צמיחה זו נובעת בעיקרה מגידול בשיעורי הצריכה הפרטית בישראל ובהיקפי התחרות בתחום

ושיעורי ריבית נמוכים יחסית. עם זאת, שינויים שחלו ההשקעה בתשתיות וקיומם של אשראי זמין 

בשנים האחרונות בתקינה הישראלית בתחום, בין היתר בנושא תקני זיהום אוויר והתקנת מערכות 

 בתחום הרכב הכבד. למניעת תאונות, הביאו לעלייה בעלות כלי הרכב הנמכרים על ידי הקבוצה

ומאפשר ייבוא מקביל של כלי  2016בחודש אוקטובר כמו כן, חוק רישוי שירותים אשר נכנס לתוקף 

, וכן UTIרכב, עשוי להשפיע על היקף מכירות כלי רכב בישראל בכלל ובכלל זה כלי רכב כבדים על ידי 

 על מספר וסוג הגורמים אשר יפעלו בישראל בתחום.

בכלכלה  , כי בשנים האחרונות חל גידול במספר יצרני המשאיות בסין וזאת לאור הצמיחהיצוין

הסינית במקביל להתקשרויות של תאגידים סינים עם גורמים אירופיים ואחרים בתחום הרכב. כפועל 

נרשמה  2018שנת  במהלך. העולםיוצא, התקשרו תאגידים סינים בעסקאות למכירת משאיות ברחבי 

עודפי  . כתוצאה מכך נוצרובכלכלת סין בהשוואה לצמיחה שחלה בשנים קודמות יחסית צמיחה מתונה

יצור בתעשיית המשאיות הסינית, שעשויים להביא להפניה עתידית של מקצת מאמצי המכירות גם 

הושקה משאית  2018לשוק האירופאי, שישראל נכללת בו בשל דרישות התקינה המקומיות. בסוף 

 חלוקה סינית ראשונה בישראל. 
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 הכבדהרכב שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום  11.5

בשנים האחרונות עובר שוק הרכב העולמי שינויים לאור הדגש הרב המושם על נושאי איכות 

הסביבה והחקיקה הנובעת מכך. בישראל מקדמת הממשלה יוזמות שמטרתן עידוד השימוש 

מקיימת מגעים עם ספקים  UTI. מהותית בהנעה אלטרנטיבית, לפי שעה ללא השפעה כמותית

, החברה וחשונים על מנת לקדם יבוא ומכירה של כלי רכב בעלי הנעות אלטרנטיביות. למועד הד

. 2019מהותית על תוצאות הקבוצה לשנת  מעריכה כי ליוזמות כאמור לא צפויה להיות השפעה

ך, שאינו הערכת החברה כאמור הנה בבחינת מידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ער

בשליטתה של הקבוצה או שאינו בשליטתה הבלעדית, ואינו ודאי. התוצאות בפועל עשויות להיות 

שונות באופן מהותי מהערכות החברה כאמור, בין היתר אם יחול שינוי בהיקף ועיתוי היוזמות 

 שהממשלה מנסה לקדם כמצוין לעיל.

 

 הרכב הכבדגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  11.6

 : כדלקמן הם רכב הכבד,בתחום ה המרכזיים, גורמי ההצלחה ההחברלהערכת 

בניית מוניטין המבוסס על אספקה של כלי רכב ושירותים איכותיים ואמינים, רמת מקצועיות  .1

  .ורמת ניהול גבוהות

 .ו וכן שירותים נלוויםייכולת לספק ללקוח שירותים הנרכשים על יד .2

 .ספקים ולקוחותשמירה על מערכת יחסים מסחרית חיובית עם  .3

 איתנות פיננסית. .4

 

 ושינויים החלים בהם הרכב הכבדהכניסה והיציאה העיקריים של תחום  חסמי 11.7

 הינם: הרכב הכבד תחום ב יםהמרכזי, חסמי הכניסה החברה להערכת 11.7.1

ואיתנות פיננסית אשר מאפשרים הקמת התשתית הדרושה ובכלל זה רכישת מלאי משאיות  הון .1

 וחלקי חילוף ומתן שירותים נלווים בהיקפים נרחבים; 

 ובטיפול בתחום הלקוחות בצרכי, הכבד הרכב בתחום הבנה בעל, ומיומן מקצועי אדם כוח .2

 ; כבדים רכב בכלי בתקלות

 ; בתחום יצרנים/או ו ספקים עם התקשרות .3

 , לייבוא, השכרת והחכרת משאיות; היתרוהיתרים הדרושים, בין  רישיונות .4

 . לרכב כבד המספקת שירותי אחזקה בפריסה ארצית, מוסכים רשת הכוללות נלוות תשתיות .5

 בתחום הפעילות הינם:  יםהמרכזיחסמי היציאה להערכת החברה,  11.7.2

 ; UTI ייד על מוחכרותהו מושכרותה למתן אחריות ושירותים למשאיות הנמכרות, התחייבויות .1

  קיימים של משאיות וחלקי חילוף. מלאים מכירת .2

 

 מוצרים ושירותים  11.8

 הינם:  ,הכבד הרכב בתחום הקבוצהשל  העיקריים הושירותי המוצרי

ללקוחותיה  Isuzuמתוצרת מייבאת, משווקת ומוכרת משאיות  Isuzu - UTIמשאיות מתוצרת  11.8.1

ללקוח הן בדרך של מכירה והן בדרך של החכרתן  וזאתבישראל לצורך מגוון רחב של שימושים, 

 שנים;  7בליסינג תפעולי לתקופות של עד 
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  ;UTIשמפעילה באמצעות מוסכים אשר מסופקים  - Isuzuשירותי אחזקה למשאיות  11.8.2

  יה;במוסכ UTIאשר נמכרים על ידי , Isuzuבעיקר  - חלפים למשאיות 11.8.3

 קצר ועוד. לזמן כגון השכרת משאיות , UTIים על ידי פקומסה -שירותים נלווים נוספים  11.8.4

 

 הרכב הכבדבתחום  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 11.9

 מהםאשר ההכנסות הנובעות  ,UTIשל  ,קבוצת מוצרים או שירותים דומים אין הרכב הכבד בתחום

  .2018בדצמבר  31ליום  המאוחדים הכספייםבדוחותיה  החברה של ההכנסותאו יותר מסך  10% היוו

 

 לקוחות 11.10

בתחום הרכב הכבד, הנם מהמגזר העסקי לרבות חברות תעשייתיות הקבוצה מרבית לקוחותיה של 

 שונות, בפריסה ארצית. 

בודד או במספר מצומצם של לקוחות, אשר  בלקוח תלות אין לקבוצה, 2018 בדצמבר 31 למועד נכון

, הרכב הכבד בתחום לקוח לקבוצהכמו כן, אין  .הכבד הרכבאובדנם ישפיע באופן מהותי על תחום 

 .המאוחדים הכספיים יהבדוחות יהאו יותר מסך הכנסות 10%ממנו מהוות  יהשהכנסות

 שיווק והפצה 11.11

, יה בתחום הרכב הכבדתללקוחוהקבוצה ת אותם מוכרת ומספקשוהפצת השירותים והמוצרים  שיווק

מעת לעת, משתתפים נציגי כמו כן, . UTIי נעשה באמצעות סוכני שיווק ומכירות המועסקים על יד

UTI שונים בתערוכות וכנסים מקצועיים. 

 .הרכב הכבד ה בתחוםצינורות השיווק שלאיזה מתלות באין לקבוצה 

 

 צבר הזמנות  11.12

בתחום הרכב הכבד, מורכב ברובו מהזמנות לרכישת משאיות ואוטובוסים  UTIצבר ההזמנות של 

 UTI   וכן מכלי רכב המוחכרים בליסינג תפעולי. להלן פירוט אודות הכנסות צפויות של Isuzuמתוצרת 

 :2018בדצמבר  31מהסכמים חתומים ליום 

 תקופה

צפויים  תקבולים
מחוזים חתומים 

משאיות למכירת 
, Isuzuמתוצרת 

 31באלפי ש"ח ליום 
 2018 בדצמבר

צפויים מחוזים  תקבולים
למכירת חתומים 

מתוצרת  אוטובוסים
Isuzu , באלפי ש"ח ליום

 2018 בדצמבר 31

 צפויים מחוזי תקבולים
חתומים באלפי חכירה 

 בדצמבר 31ש"ח ליום 
2018  

ראשון של  רבעון
 12,457 2019שנת 

50,360 29,737 

שני של שנת  רבעון
2019 10,084 

- 29,639 

שלישי של  רבעון
 - 2019שנת 

- 29,166 

רביעי של שנת  רבעון
2019 - 

- 28,642 

 104,367 - - 2020 שנת
 164,160 - - ואילך 2021 שנת
 385,751 50,360 22,541 "כסה
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אלפי ש"ח,  458,652 -הסתכם בכ 2018בדצמבר  31ליום הרכב הכבד בתחום  UTIצבר ההזמנות של 

וסכום  Isuzuאלפי ש"ח בגין מכירת משאיות ואוטובוסים  72,901-לפי החלוקה כדלקמן: סכום של כ

 אלפי ש"ח בגין תקבולים מחוזי חכירה חתומים.385,751של 

 מתוך,  ח"ש 446,384 -בכ, הסתכם 2017 בדצמבר 31ליום הרכב הכבד בתחום  UTIההזמנות של  צבר

אלפי ש"ח בגין  407,814 וסכום של Isuzu ואוטובוסים ש"ח בגין מכירת משאיות אלפי 38,570 סכום זה

 מחוזי חכירה חתומים.  תקבולים

בהשוואה למועד המקביל אשתקד, כמתואר לעיל,  2018בדצמבר  31בצבר ההזמנות ליום  עלייהעיקר ה

ת בגין חוזי חכירה חתומים, ה מצמיחת סגמנט האוטובוסים, וזאת בניכוי, ירידה בסך צבר הזמנונבע

בהשוואה  2018וזאת לאור האטה בשוק לצד היערכות תפעולית טובה יותר של החברה במהלך שנת 

  .2017לשנת 

 

 הון חוזר 11.13

והן על פי הזמנות המתקבלות  UTI של קיים ממלאי הן מבוצעותהכבד  הרכבבתחום  המכירות

זמן האספקה של מוצרים מסוימים תלוי בזמן האספקה של היצרן, אשר על פי  כאשר, מלקוחותיה

 רוב, נע בין חודש אחד לשישה חודשים. 

 

 תחרות 11.14

להערכת החברה, שוק ייבוא המשאיות לישראל כולל כעשרה מתחרים, למיטב ידיעת החברה, 

מתחריה העיקריים הם יוניון מוטורס בע"מ, מאיר חברה למכוניות ולמשאיות בע"מ, כלמוביל 

בע"מ, תעבורה אחזקות בע"מ, סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ ומכשירי תנועה ומשאיות 

 החברה של השוק נתח 2018 בשנת עמד התחבורה משרד נתוני לפי. לתמוגבשותפות מוגבלת. 

 . בהתאמה, 2016 -ו 2017 בשנים 10.1%-ו 10.7% לעומת, 9.5% -כ על המשאיות בשוק

ר, מקשריה המבוססים וארוכי יתבתחום מושפע, בין ה UTI שלהחברה, מעמדה התחרותי  להערכת

 וחלפים.  משאיות, שירות איכותי ואמין בפריסה ארצית, אחזקת מלאי Isuzuהשנים עם 

UTI  פעילות של דרך, באמצעות העמקת מאמצי הפרסום )לרבות בכאמורמתמודדת עם התחרות 

 רשתות החברתיות(, חיזוק מערך השיווק והשתתפות בתערוכות וכנסים מקצועיים.ב

 

  הרכב הכבד בתחום UTIרכוש קבוע המשמש את  11.15

בפעילותה, הנו משאיות המיובאות על ידיה ומועמדות ללקוחות  UTIעיקר הרכוש הקבוע המשמש את 

UTI  עמד שווי צי 2018בדצמבר  31בדרך של החכרתן בחכירה תפעולית )ליסינג תפעולי(. ליום ,

מיליון ש"ח, לעומת סכום של  258 -על סכום של כ UTIשל השכרה  לרבותהמשאיות בחכירה תפעולית 

יצוין, כי הפחת השנתי של משאיות בחכירה תפעולית, הנו  .2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  232 -כ

לשנה, זאת בהתאם לתקופת החכירה הצפויה. לפרטים בדבר מקרקעין  15% -ל 9%בשיעור של בין 

 הוקםבמתחם שורק בראשון לציון, ולמקרקעין בבעלותה, אשר עליהם  UTIומבנה המוחזקים על ידי

 להלן, בהתאמה. 12.3  -ו 12.1 סעיפים  ראורכז שירות, אזור תפעול, מכירות יד שנייה ומשרדים, מ
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 נכסים לא מוחשיים 11.16

, על פי ההסכם שעיקריו מפורטים בסעיף Isuzuרישיון לשימוש בסימנים המסחריים של  UTI -ל

להלן ולשם ביצוע הפעילות לפי הסכם ההפצה האמור, לרבות פרסום וקידום המכירות של  11.17  

 וחלפים מקוריים. זכות השימוש בסימנים המסחריים כאמור, איננה בלעדית. Isuzuמשאיות מתוצרת 

 

 חומרי גלם פקיםס 11.17

UTI שאיות מתוצרת מייבאת מIsuzu  מיפן ואת חלקי החילוף להן מאירופה. כמו כן, מייבאתUTI 

 Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret a.sלבין  UTIאוטובוסים על פי הסכם בין 

 "(.אנדולו)"

 Isuzu Motorsההפצה עם  הסכם 11.17.1

UTI  קשורה עםIsuzu Motors  לייבוא ושיווק בישראל של  ,2005דצמבר בהסכם הפצה, מחודש

 : כדלקמן שעיקריו, Isuzuמשאיות מתוצרת 

 Isuzuלהפצה של משאיות רישיון  Isuzu Motors -מ UTIבמסגרת הסכם ההפצה האמור, קיבלה 

בשטחה הגיאוגרפי של מדינת ישראל. תקופת ההסכם נקבעה  Isuzuולמתן שירות למשאיות 

 6מדי שנה. סיום ההסכם בהודעה מוקדמת של לשלוש שנים והיא מתחדשת באופן אוטומטי 

 חודשים של כל אחד מהצדדים. 

, בין היתר, להעניק תמיכה טכנית ואחריות למוצריה Isuzu Motorsההסכם, התחייבה  במסגרת

שנים לפחות בהתאם  7לתקופה של  Isuzu למשאיות חלפים לספק וכן, UTIהמיובאים על ידי 

 לדרישות משרד התחבורה. 

-, רכש האוטובוסים מאנדולו ורכש החלפים מאירופה )המתבצע דה Isuzu-מ המשאיות רכש סך

בהתאמה, מתוך ,  49% -ו 45%לשיעורים של  2017 -ו 2018(, הגיע בשנים UMIפקטו באמצעות 

 . UTIסך עלות הרכישות וקבלת שירותי האחזקה השנתית של 

ות וחלקי חילוף המיובאים על ידי כיצרנית משאיIsuzu -תלות ב UTI-ל, החברה הנהלת להערכת

UTI . 
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 נושאים שונים - 4 חלק

 רכוש קבוע ומתקנים  12

כלי  ימציוכן , בתחומי פעילותה התוהמשמשים א מורכב מנכסי המקרקעין הקבוצההמשמש את ע ובקהרכוש ה

  .ההשכרהונג יהליס בתחומי פתרונות תחבורהאת  יםהרכב המשמש

 בבעלות או בחכירה מקרקעין 12.1

ם ינ, ההקבוצהשבהם פועלת , הקבוצהאו בחכירה של  הקבוצההמצויים בבעלות המקרקעין העיקריים 

 :כדלקמן
 מאפיינים כלליים והערות שטח ומאפיינים הזכות בנכס מיקום האתר

 M UMI - 1 בית
 משרדים, -

אולם תצוגה 
 ומרכז שירות

 

ראשון 
 לציון

בעלות 
 חלקית 

 24.5% -)כ
מהזכויות 
 ןבנכס הנ
בבעלות 
  החברה(.

בבעלות החברה )בחלקים 
 14,000 -מסוימים ולא במושע( כ

מ"ר שטח בנוי, המתפרשים על פני 
 הכוללים: קומות 4

אולם תצוגה למכירת כלי  -
 רכב

מרכז שירות ומחסן  -
 חלפים

חניות  30-קומת גלריה וכ -
-מושכרות החל מהאשר 

צד ג' לא ל 1.12.2018
 קשור

אזור רווחת העובד וחדר  -
 אוכל.

)בחלקים  החברה בבעלות ,כן וכמ
 6,000 -כמסוימים ולא במושע( 

מ"ר של שטחי חניה המשמשים 
ולצרכים לעובדי החברה 

 . המפורטים בסעיף זה

יצוין, כי המבנה הינו בניין 
משרדים ושטחי מסחר רחב היקף 
הרשום כבית משותף בבעלות 
בעלים שונים לרבות חברה קשורה 

 ;לחברה
המתחם כולל משרדים, אולמות 
מסחר ותצוגה, מחסן חלפים 

 .שירות ומרכז

 קבוצת בית

UMI -  משרדי
 מותהחברה ואול

ומרכז  תצוגה
ניהול לוגיסטי 

 ותפעולי
 

 חכירה לוד
באמצעות 

 -חברת הבת 
בית קבוצת 

יוניברסל 
מוטורס 
 בע"מ ישראל

)כמפורט 

 1.3.3 בסעיף 
 .לעיל(

מ"ר כאשר  65,000 -שטח כולל כ
 4מ"ר בניין משרדים בן  8,500 -כ

מ"ר מתחם  1,500 -קומות, כ
מ"ר  8,000 -כאנרגיה וחדר אוכל, 

 -כ ותחנת דלק. מתחם תפעולי
 .מקומות חניה 1,500

בחלקה עד תקופת החכירה היא 
ובחלקה האחר  2040חודש אפריל 

כמו כן, ; 2043עד חודש מאי 
בוצעו עבודות  2018במהלך שנת 

בניית תחנת הדלק במתחם 
אשר הגיעו לסיומן במהלך 

 השנה.
 
 

 מרכז לוגיסטי
כולל מחסן )

 (חלפים

פארק 
התעשייה 

חבל 
 מודיעין

 
 

 מ"ר, מתוכם שטח בנוי 17,600 -כ  חכירה
מ"ר, על פני מבנה  8,000 -של כ
קומות. יצוין, כי השטח  2בעל 

כולל חניון המכיל כמה עשרות 
 מקומות חניה

תקופת החכירה היא עד לחודש 
משמש לשיווק, ; 2050דצמבר 

; חלק מכירה ואחסנה של חלפים
מ"ר  2,000-בסך של כמן המתחם 

מושכר לחברה העוסקת בתחום 
  רהיטים.ייבוא ושיווק 

הכנה מרכז 
ומסירה, מחסן 
ערובה ומחסן 

 חלפים

פארק 
 ראם

החברה מחזיקה בשני מגרשים  חכירה 
-, בשטח כולל של כחכירה מרמ"יב

 .)שלוש חלקות( מ"ר 85,000
 :מתוכם

מ"ר, מושכר  3,700 -שטח של כ -
חברת המזרח לשיווק מכוניות ל
 .( בע"מ1994)

מועדי הסיום שנקבעו לתקופות 
החכירה המקוריות חלו בחודשים 

החברה . 2016מרץ  - פברואר
בהליכי היוון ומשא ומתן  מצויה

עם רשות מקרקעי ישראל 
  ;להארכת תקופות החכירה

, לאחר 2019במרס  19ביום 
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 מאפיינים כלליים והערות שטח ומאפיינים הזכות בנכס מיקום האתר
מ"ר לחברת  1,000-שטח של כ -

 איטליה.-אוטו
 מ"ר 5,000 -של כבנוי שטח  -

 בשימוש של החברה.
 אשר מושכר 15,000-שטח של כ -
 31, וזאת עד ליום צד ג' לא קשורל

 ."(92 חלקה)" 2020 באוגוסט

 – 92תשלום דמי היוון בגין חלקה 
הועבר לחברה על ידי רשות 
מקרקעי ישראל הסכם חכירה 

 . 2065מעודכן עד לשנת 
משמש לאחסנה של כלי רכב 

 ח.ולהכנת כלי רכב למסירה ללקו

בפארק מגרשים 
 ראם

פארק 
 ראם

 ו, התקשר2016בפברואר  21ביום  חכירה
הסכם בהחברה ותעבורה אחזקות 

 למכירת זכויות חכירה מהוונת

לצד ג' לא  UTIל שייכותאשר 
 "(.הקונהקשור )בסעיף זה: "

הינה לחברה התמורה בגין השטח 
במהלך  מיליון ש"ח. 9.4 -של כ

שנת הדיווח התקבלו כל 
האישורים להשלמת העסקה. 

 לדוחות 5 ביאור ראה לפרטים
 31 ליום המאוחדים הכספיים
  .2018 לדצמבר

 

אולם תצוגה, 
 מרכז שירות

 ומחסן חלפים

מ"ר, שעליו בנוי  4,700 -שטח של כ חכירה  חדרה
מבנה בן שתי קומות וחניה 
ללקוחות החברה, בשטח כולל של 

 מ"ר  2,000 -כ

הינה בחלקה עד תקופת החכירה 
ובחלקה האחר עד  2049חודש מאי 

משמש לשיווק,  2018חודש מרץ 
שירות ומכירה של כלי רכב 

חברת כהן מוטורס  וחלפים על ידי
 (החברהמלאה של  בע"מ )בבעלות

תקופת החכירה היא עד לחודש  מ"ר בעיר חדרה 2,600 -כ  חכירה חדרה מגרש תפעולי
לצורך פעילות משמש ; 2053 מאי

 למכירת כלי רכב משומשים
 ולאחסנת כלי רכב

מרכז אחסנת 
מרכז כלי רכב ו

, בחכירה שירות

 UTIשל 

אזור 
התעשייה 

 שורק 

לצורך  UTI חכרה דונם אשר 10 -כ  חכירה
הקמת מרכז אחסנת כלי רכב 

 מרכז שירותו

תקופת החכירה היא עד לחודש 
, 2015; במהלך שנת 2059יולי 

להשקיע בפרויקט  UTIהחליטה 
בנייה של מרכז שירות חדש ומבנה 

 UTI -משרדים ותפעול ל
מקרקעין, בעלות בנייה כוללת ב

במהלך שנת מיליון ש"ח.  60 -של כ
החלה הקמתו של מרכז  2016

אשר הסתיימה  שירות במתחם
במהלך הרבעון הראשון לשנת 

2018 . 
 מגרש

 
דונם באשדוד אשר החברה  6 -כ בעלות אשדוד

 .חכרה לדורות
, טרם הושלם זה דוחנכון למועד 

הליך רישום המקרקעין במרשמי 
 רשם המקרקעין על שם החברה. 

מכרה החברה  2015במהלך שנת 
דונם  16 -דונם מתוך כ 10 -כ

מהמקרקעין, בתמורה כוללת של 
מיליון ש"ח. בין הרוכשת לבין  16

החברה נחתם הסכם לשיתוף 
במקרקעין שיעמוד בתוקף עד 

 .לביצוע חלוקה במקרקעין
שנחתם  לפרטים בדבר הסכםמ"ר, מתוכם שטח בנוי  4,400 -כבעלות צ'ק  מקרקעין בחיפה 
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 מאפיינים כלליים והערות שטח ומאפיינים הזכות בנכס מיקום האתר
פוסט, 
 חיפה

)באמצעות 
כלולה חברה 

המוחזקת 
בשיעור של 

50%) 

את החברה מ"ר משמש  2,300 -כ
רות ומכירה של כלי רכב ילשיווק ש
 וחלפים 

 2019במהלך חודש פברואר 
לרכישת יתרת המניות של החברה 
הכלולה אשר מחזיקה במישרין 

לדוחות 37בנכס, ראה ביאור 
 31הכספיים המאוחרים ליום 

 . 2018לדצמבר 
מקרקעין 
 במודיעין

אזור 
תעשיה 
עינב, 

 מודיעין

מ"ר המשמשים את  1,500 -כ חכירה
החברה לפעילות מכירת רכב חדש 

  ומשומש.

תקופת החכירה הנה עד לחודש 
 .2059מאי 

 

  לעיל( 1.3.3 )כמפורט בסעיף  בע"מ בית קבוצת יוניברסל מוטורס ישראל -מקרקעין המוחזקים באמצעות חברת הבת 
אזור  מקרקעין בלוד

תעשיה 
צפוני, 

 לוד

מטה תפעולי/לוגיסטי  בעלות
אשר שטחו הכולל עומד 

 דונם 8 -על כ

החברה התקשרה עם חברת אלדן תחבורה 
בע"מ בהסכם להשכרת שטח מקרקעין זה 

במהלך חודש . 2018החל מחודש אפריל 
, פינתה הקבוצה את המקרקעין 2018ינואר 

 .האמורים

מרכז שירות, אזור תפעול, מכירות יד שנייה  הוקם, אשר עליהם UTIלמקרקעין בבעלות החברה הכלולה 

 .להלן 12.3 ומשרדים, ראו סעיף 

 

 וההשכרה הליסינגבתחומי  פתרונות תחבורהמתקנים המשמשים את  12.2

וההשכרה,  הליסינגהרכב,  מכירתמתקנים ברחבי הארץ המשמשים לפעילותה בתחומי  30 -לחברה כ

אשר בהם מעניקה החברה שירות ללקוחותיה בתחומים אלו באמצעות מערך ניהול ובקרה ארצי 

לוד(, סניפי שירות והשכרה  עיר, מטות תפעוליים/ לוגיסטיים )בAvisהכולל בין היתר, מטה ניהולי של 

כמי ומרכזי מכירת כלי רכב. החברה עושה שימוש ברוב המתקנים המשמשים לפעילותה מכוח הס

שנים. לחברה אין תלות  5 -שכירות ממשכירים שונים, בשכירות חופשית, לתקופות הנעות בין שנה ל

 במשכיר מסוים והיא יכולה להעתיק את פעילותה בהתראה יחסית קצרה.

היא מפעילה משנת  אותוסניף השכרת כלי רכב בנמל התעופה בן גוריון, ש תחבורה פתרונותיצוין, כי ל

של פעילותו להסכמי הרשאה מתחדשים )תלויי מכרז( בינה לבין רשות שדות התעופה.  בהתאם ,1994

התקשרה  2017 אפריל בחודשבתחום ההשכרה לזמן קצר.  הקבוצהמהותית לפעילות  סניף נתב"ג הינה

 עקב זאתלהפעלת הסניף האמור,  חדש הרשאה בהסכםרשות שדות התעופה  עם תחבורה פתרונות

הוענקה  . בהתאם להסכם ההרשאה,"(הסכם ההרשאה)" בקשר עם הפעלתו שנערך במכרז זכייתה

 בן גוריון הרשאה למתן שירותי השכרת כלי רכב לנהיגה עצמית בנמל התעופה פתרונות תחבורהל

. בתמורה 2017 במאי 1 מיוםחודשים  36, לתקופה של פתרונות תחבורהלבמקומות שירות שהוקצו 

לרשות שדות התעופה דמי הרשאה קבועים ומשתנים ודמי שימוש  פתרונות תחבורהלהרשאה משלמת 

רשות שדות התעופה רשאית יצוין, כי . במקומות השירות ובשירותים השונים של רשות שדות התעופה

ימים, זאת  120לבטל את הסכם ההרשאה מכל סיבה סבירה לפי שיקול דעתה, בהודעה מוקדמת בת 

סך דמי השכירות נסיבות בהן הפרה החברה את תנאיו. בנוסף לזכותה לבטל את הסכם ההרשאה ב

מיליון ש"ח,  3.68 -הסתכמו לסך של כ, בגין המושכר האמור 2018ידי החברה בשנת -ששולמו על

  .2017 בשנת ח"ש מיליון 4.3-כ של סךלעומת 
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לעיל;  9.16 ראו סעיף  הליסינג םבתחו פתרונות תחבורהלפרטים בדבר צי כלי הרכב המשמשים את 

 לעיל. 10.16  סעיףההשכרה, ראו לפרטים בדבר צי כלי הרכב המשמשים את החברה בתחום 

 

 UTIמתקנים המשמשים את  12.3

UTI מ"ר, הממוקם בפתח תקווה,  8,000 -פועלת ממטה הממוקם בשטח משרדים ומרכז שירות של כ

, תמורת דמי שכירות בסכום לא 2020שאותו היא שוכרת מצד שלישי בלתי קשור, בחוזה עד שנת 

חתמה החברה על הסכם שכירות חדש מול אותו משכיר לגביי אותו  2019מהותי. במהלך חודש פברואר 

 .שנה נוספות 20ופה של המתחם לתק

המזרח  מחברתמ"ר בחיפה, שאותו היא שוכרת  5,000 -מרכז שירות בשטח של כ UTI -כמו כן, ל

לתקופה שסיומה  בפרק ד', פרטים נוספים על התאגיד, כמפורט "מ,בע( 1994מכוניות )ושיווק  לייבוא

 .עם אופציה להארכת התקופה בחמש שנים נוספות, תמורת דמי שכירות בהיקף לא מהותי 2020בשנת 

 5000-יצוין כי החברה חתמה על הסכם שכירות בסכום שאינו מהותי מול צד ג' לשכירת שטח של כ

אחסון  אתר UTI -מ"ר באיזור חיפה אשר יחליף את השטח הנשכר מחברת המזרח כאמור. בנוסף, ל

 , שאותם היא שוכרת מצד שלישי בלתי קשור, תמורת דמי שכירות בסכום לא מהותי.פלמחים בפארק

אותה  שמשמשחנכה החברה אתר נוסף באזור שורק בראשון לציון  2018במהלך הרבעון הראשון של 

קעין כמרכז שירות נוסף, אזור תפעול, מכירות יד שנייה ומשרדים. האתר האמור ממוקם על מקר

 .2011בשנת  UTIדונם שנרכשו על ידי  10 -בשטח של כ
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  הון אנושי 13

 מבנה ארגוני 13.1

 להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 מטה שירות ותפעול מכירות

 דוד עיני
יו"ר 

 דירקטוריון

 בני
 גבאי

מנכ"ל 
 משותף

 שי ירון

 סמנכ"ל 
 ליסינג 
 והשכרה

לימור 
 קטן

 סמנכ"ל 
שירות 
 ותפעול

 AVIS 

חיים 
 אהרונוב

 סמנכ"ל 
מכירות 

רכב 
 משומש

אור 
 קליין

 סמנכ"ל 
 מכירות 

רכב 
 חדש

אלי 
 אסולין

 סמנכ"ל 
שירות 
וחלפים 

UMI 

עמית 
 רון

מנכ"ל 
 משותף

 גלית עיני וולף
 משנה למנכ"ל
מנהלת שיווק 
 ופיתוח עסקי

עו"ד חן 
 רז

מזכירת 
 חברה

ויועצת 
 משפטית

שלומי 
 אסולין

 ראש אגף 
בינוי 

 ותשתיות
. 

שמוליק 
 זמיר

ראש 
 אגף 

מערכות 
 מידע

. 

נורית 
 צוררו
ראש 
 אגף 

משאבי 
 אנוש

. 

אשר 
 אלמוזנינו

סמנכ"ל 
 כספים

. 

שירי 
 יוקלס

חשבת 
שכר 
 ראשית

. 
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 קבוצהמצבת עובדים ב 13.2

 עובדים נכון 1,415בהשוואה ל עובדים,  1,382בסה"כ  קבוצהמועסקים ב 2018 דצמברב 31נכון ליום 

 .2017בדצמבר  31ליום 

  כדלקמן:נה , היעל בסיס פונקציונליהתפלגות העובדים 
  2017 דצמברב 31 2018בדצמבר  31 

   מחלקה/ תפקיד

 103 51 ומכירות שיווק חטיבת

 138 192 חטיבת שירות וחלפים

 169 140 יד שניה מכירת רכב חטיבת

 469 352 לותפעו שירות חטיבת

 49 171 ליסינג והשכרה חטיבת

 153 145 מטה וכספים

 173 197 חטיבת הרכב הכבד

 127 103 מרכזי שירות 

 34 31 סוכנות ביטוח

 1,415 1,382 סה"כ

פעילויות שיוך מחדש של מ יםבעונ, מצבת העובדים כמפורט בטבלה שלעילפילוח השינויים העיקריים ב

 אגף, וחלפים שירות לחטיבת ומכירות שיווק מחטיבת עבר ראםפארק  - קבוצהשונות בבין חטיבות 

 יד רכב מכירת ומוקד ההשבחה, והשכרה ליסינג לחטיבת ותפעול שירות מחטיבת עבר בארץ השכרה

לחטיבת השרות והתפעול, הפצת הליסינג עברה מחטיבת הליסינג לחטיבת השרות  עברו שנייה

קיטון בחטיבת השירות והחלפים של החברה )בניכוי הפעילויות החדשות שעברו אליה( , והחלפים

גידול במצבת ומ ( בע"מ(1996כוכבי הרכב שווק ) החברה הכלולה, מכירת פעילות ובמטה הקבוצה

  .)הוספת מרכז שירות( UTIבשל גידול בפעילות  של הקבוצה עובדי חטיבת הרכב הכבד

 

 תלות בעובדים 13.3

 א קיימת תלות בעובד מסוים לצורך פעילותה.קבוצה ללהערכת החברה, ל

 

 באימונים והדרכה  בקבוצההשקעות  13.4

ובנושאים נוספים  בנושאים הקשורים לפעילותה לעובדיהמקצועיות עורכת מעת לעת הדרכות  הקבוצה

 כגון השתלמויות בבטיחות בעבודה, מניעת הטרדה מינית, פיתוח מנהלים ועוד. 

באותם  הקבוצהשל  מקצועיים מדריכיםבעיקר על ידי  על פי רוב, מבוצעות ההדרכות המקצועיות

 כדלקמן:נושאים, 

לצורך שמירה על רמת שירות גבוהה ואחידה באולמות התצוגה של החברה,  - בתחום מכירת הרכב

יוזמת החברה פעילויות הדרכה שוטפות וסדנאות שיווק שבהם משתתפים עובדי המכירות של החברה 

 וכן עובדיהם של המפיצים המורשים. 

 המוסכים לעובדיואחרות כניות והשתלמויות טהדרכות  החברה עורכת - השירות והחלפיםבתחום 

וליתר עובדי התחום, בין היתר לגבי דגמים ומערכות חדשות של היצרנים בכלי הרכב המשווקים על 
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ידיה, בהתאם לדרישות היצרן. ככלל, מדריכי החברה מקבלים הדרכה בחו"ל על ידי היצרן ועורכים 

 . לוקליזציה )התאמה( של המידע לדגמים הנמכרים על ידי החברה בישראל

נושאים שונים, כפי שהיא מוצאת לנכון באותה עת, עקב בכמו כן, עורכת החברה מעת לעת הדרכות 

 תקלות טיפוסיות וכיו"ב.

בנוסף, עורכת החברה הדרכות ייעודיות שונות למכונאיה וטכנאיה, לפי דרישות היצרן, דוגמת הדרכות 

 לשם סיווג רמה מקצועית של הטכנאים ברשת המוסכים וכיו"ב.

משתתפים בהכשרות והדרכות שוטפות ובין  פתרונות תחבורהעובדי  - מי הליסינג וההשכרהבתחו

 את עובדיה המקצועיים לכנסים וימי עיון.  פתרונות תחבורההיתר, שולחת 

מעודדת את עובדיה לצאת ללימודים אקדמאים בתחומים המשיקים לתחום  פתרונות תחבורהכמו כן, 

בתחום ההדרכה לרבות היקף  פתרונות תחבורהעבודתם ולעתים משתתפת במימונם. היקף הוצאות 

 , אינו מהותיכאמור לרשות עובדיה פתרונות תחבורהאותו מעמידה שמימון הלימודים האקדמאים 

 . לקבוצה

בסניפי החברה המופעלים  ואחידה גבוהה תושיר תמר על מירהש ךצורל - הרכב הכבדבתחום 

כן ו UTI לש השירות עובדי משתתפים בהםשת פת הדרכה שוטוליעפ UTI תמזוי, UTIבאמצעות 

שוטפות לעובדיה בנושאים  ותרכהד UTIיוזמת  ,. בנוסףמוסכי הרשת בתחום הרכב הכבד של הםידבוע

 לאישור וףכפוב UTI נהלתת הטלחי הלפם, לפע מפעםשונים כגון מכירות, רכש וכיו"ב. כמו כן, 

 . שונים מענקים UTI , מקבלים עובדישלה וןיורקטריהד

 

 תכניות תגמול לעובדים וטיבם של הסכמי העסקה 13.5

ונקבעים לכל עובד בהתאם ם ימוסדרים בחוזים אישי הקבוצהעובדי מרבית תנאי ההעסקה של 

לכישוריו, השכלתו ותפקידו. ההסכמים האישיים של העובדים מסדירים את תנאי השכר, חופשה, 

 הבראה, פיצויי הפיטורין, ימי המחלה, הפרשות לקופות וקרנות והטבות נוספות. 

( עובדים ששכרם החודשי אינו כולל מרכיב 1) :כמפורט להלןמשתכרים שכר חודשי,  הקבוצהעובדי 

רכיב מקבוע ו בסיסישכרם מורכב מרכיב ש םעובדי( 2) משתנה המבוסס על עמלות/תמריצים;

 וקיושה אנשי (3) -ו ;ו/או התפוקות, על פי הגדרת תפקידהמשתנה בהתאם להיקפי המכירות 

  .UTIת של המכירו היקפיל אםבהת המשתנה ורכיב קבוע מרכיבששכרם מורכב  UTIשל  מכירותהו

, של אותה חברה ובכפוף לאישור הדירקטוריוןכל אחת מהחברות בקבוצה לפי החלטת הנהלת בנוסף, 

  .ה כאמורהנהלהשונים, לפי קריטריונים הנקבעים מעת לעת על ידי  מענקים הקבוצה מקבלים עובדי

להוראות כל ההסכמים  ותכפופ ןבלשכת המסחר ובהתאם לכך, ה ותחברופתרונות תחבורה החברה 

, בין פתרונות תחבורהעל ו הקיבוציים אשר לשכת המסחר צד להם. לאור האמור, חלה על החברה

מכוח ההסכם הקיבוצי הכללי בענפי הייבוא,  ןהיתר, חובה לבצע הפרשות פנסיוניות בגין כל עובדיה

והורחב בצו הרחבה  1987 -ו 1983)אשר עודכן בשנים  1977הייצוא, המסחר והשירותים שנחתם בשנת 

חובה לבצע הפרשות לפיצויי פיטורין  פתרונות תחבורהעל ו(. כמו כן, חלה על החברה 1984מחודש מאי 

, המרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי 2008בינואר  1מכוח צו הרחבה מיום  ןבגין כל עובדיה

, בהתאם לשיעורי ההפרשות 2007בנובמבר  19)מסגרת( לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנחתם ביום 

ופתרונות תחבורה והמועדים המנויים בצו ההרחבה כאמור, כפי שמעודכנים מעת לעת. החברה 

 ת את ההפרשות האמורות בהתאם להוראות ההסכמים וצווי ההרחבה כאמור. ובצעמ
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פיצויי פיטורין לעובדיה. לפרטים  , ביצעה הקבוצה הפרשות כנדרש בגין2018בדצמבר  31נכון ליום 

של  המאוחדיםהכספיים  יהלדוחותא 17ראו ביאור  הטבות לעובדיםנכסים והתחייבויות בשל בדבר 

  .2018בדצמבר  31החברה ליום 

 להלן. 16  סעיף ראוה, ות הקבוצנושאי המשרה בחברמקצועית של ביטוח לכיסוי אחריות הת ולפוליס

 

  קבוצהנושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בהניתנים ל תגמוליםמידע נוסף על  13.6

  .להלן בפרק ד לדוח זה 21תקנה ראו 

 

 :יציג עובדים בארגוןפתרונות תחבורה  – הבת חברת הכרת 13.7

תחבורה להסתדרות העובדים הכללית החדשה, כי היא  פתרונות, הודיעה 2017באוקטובר  3 ביום

 .תחבורה פתרונותמכירה בה כארגון עובדים יציג בקרב עובדי 

 

  השקעות 14

 אוטו איטליה 14.1

המניות המונפק והנפרע של אוטו  מהון 75% של בשיעור, מישריןב, החברה מחזיקה הדוח למועד

של  ומכירהייבוא ב הקבוצה עוסקתהחברה. באמצעות אוטו איטליה  של כלולה חברה שהנה, איטליה

 .להלן שיתואר כפי -, הכול טי"אכלי רכב מסוג "פרארי" ו"מזר

  ההחזקה באוטו איטליה 14.1.1

, פתרונות תחבורה רכשה לפיוש הסכםב פתרונות תחבורה התקשרה 2011 באפריל 3 ביום (1)

מהון המניות המונפק והנפרע של אוטו איטליה,  50% ,2011ביוני  12ביום בעסקה שהושלמה 

 .מיליון ש"ח 10 -לבתמורה 

של אוטו איטליה.  (50%) מניותה יתראת  פתרונות תחבורהרכשה  2013באוגוסט  7ביום  (2)

 . ש"ח מיליון 8.6ל ש לסכום בתמורה

עם סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ  פתרונות תחבורה התקשרה, 2014בספטמבר  28ביום  (3)

 25%לסמל"ת  פתרונות תחבורה מכרהלפיו ש( ", בהתאמהההסכם" -ו "סמל"ת)"הסכם ב

מיליון ש"ח והתחייבות של  5 -כ של לסכוםשל אוטו איטליה, בתמורה והנפרע הון המונפק מ

הבעלים מהלוואות  25% -סמל"ת להעמיד לאוטו איטליה הלוואות בעלים בסכום השווה ל

 25% -מ פתרונות תחבורהר ווכן לשחר ,פתרונות תחבורה ל ידיהועמדו לאוטו איטליה עש

 ה לטובת אוטו איטליה. ימהערבויות שהועמדו על יד

)כפי התקופה שסיומה  במהלך ,לסמל"ת אופציה לרכוש ממנההעניקה  פתרונות תחבורה יצוין, כי

נפק ההון המומ 25% בשיעור שלמניות נוספות  ,2017באוגוסט  9ביום ( 2017בחודש מאי  ךהוארש

נקבע, כי  . כמו כןסכום השווה למחיר הרכישה בתוספת הפרשי הצמדה וריביתשל אוטו איטליה, ב

לחייב את  תהא רשאית פתרונות תחבורהאמורה, ם וככל שסמל"ת תממש את האופציה הא

, במחיר שייקבע ה על ידיהנשתוחזק (75%)סמל"ת לרכוש ממנה את כל יתרת מניות אוטו איטליה 

 על ידי מעריך שווי בלתי תלוי. 
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 .ועסקיה אוטו איטליה ה שלהוקנו לסמל"ת זכויות מיוחדות הקשורות בניהול העסקהבמסגרת 

פתרונות מ ה, ניטל2014בדצמבר  18יום אשר הושלמה ב - הת העסקממועד השלמ ,בהתאם

לאחד את  פתרונות תחבורההפסיקה כפועל יוצא,  .השליטה הבלעדית באוטו איטליה תחבורה

מוצגת אוטו  2014החל מחודש דצמבר תוצאות הפעילות של אוטו איטליה בדוחותיה הכספיים ו

 כלולה. כחברה איטליה

חתמו פתרונות תחבורה וסמל"ת על הסכם בעלי מניות חדש.  2017לספטמבר  26ביום  (4)

ממניות אוטו איטליה כאשר  75%חזיק בהתאם להסכם האמור, פתרונות תחבורה תמשיך לה

יתרת המניות תמשיך להיות מוחזקת ע"י סמל"ת. לסמל"ת תעמוד האופציה לרכוש 

 25%מן ההון המונפק והנפרע של אוטו איטליה, וכן  25%מפתרונות תחבורה מניות שיהוו 

משטרי ההון והלוואות הבעלים של אוטו איטליה. כמו כן, במסגרת הסכם בעלי המניות 

חדש, הוענקו לסמל"ת זכויות משתתפות בכל הקשור לאישור ו/או שינוי התכנית העסקית ה

בדוחות הכספיים המאוחדים של  ד12לפרטים נוספים, ראה ביאור  וסעיפי התקציב השנתי.

 החברה.

 במהלך, 2018 בדצמבר 31 ליום החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות 12בביאור  כמתואר (5)

של פתרונות תחבורה מלאו זכויותיה  והומחו ,, הועברו מלוא החזקותיה2018 טאוגוס חודש

  לחברה.באוטו איטליה 

  עסקיה של אוטו איטליה 14.1.2

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  ל פירישיון לייבוא כלי רכב עהנה בעלת אוטו איטליה  (1)

וכן רישיון  2006-"והתשס, צו ייבוא חופשי, 1978-)ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב( תשל"ט

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יצור מוצרי תעבורה וסחר  ל פילסחר במוצרי תעבורה ע

 .1983-בהם( תשמ"ג

של כלי רכב מסוג  ושיווקלייבוא  ורישיוןזיכיון  מיהסכהנה בעלת אוטו איטליה כמו כן,  (2)

  .להלן שיפורט כפיטי", א"פרארי" ו"מזר

 פרארי

שירות  מתןהפצה ו בהסכם Ferrari S.p.Aאיטליה עם  אוטורה התקש 2010במרס  15ביום 

 , שעיקריו כדלקמן:לאחר מכירה למכוניות מסוג פרארי

 רכביאת הזכות למכור בישראל  הלעצמשמרה  Ferrari S.p.A -ו ההסכם האמור אינו בלעדי

Ferrari תגרום , ובלבד שמכירה ישירה לא אוטו איטליהל, לאחר הודעה בכתב באופן ישיר

, בכפוף לשיפוי עבור כל כאמור של מכירה ישירהבמקרה  של ההסכם או תזיק ליבואן. להפרה

לסייע ליצרן  אוטו איטליההתחייבה , אוטו איטליהי ל ידההוצאות הסבירות שהוצאו ע

 באספקת הרכבים, אחסונם ושירותם לאחר המכירה.

לייבא,  לא התחייבה איטליהאוטו  למעט מכוניות וחלקי חילוף של מזראטי, -אי תחרות 

למכור או לשווק כל סחורה שהיא, לרבות מכוניות וחלקי חילוף, אשר עשויה להיות תחליף 

 .או בתחרות למכוניות או חלקי חילוף של פרארי
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הא בכפוף , ת Ferrariלטיפול ברכביעם סוכן או מוסך מורשה  אוטו איטליהשל  תהתקשרו

חובותיה רשאית להמחות את זכויותיה ו אינה אוטו איטליה .Ferrari S.p.A מראש של לאישור

כמו כן,  .Ferrari S.p.Aובכתב של  מראש , ללא אישורשלישיים צדדיםבמסגרת ההסכם ל

ידי  עללהשתתף בכל ההכשרות הנדרשות מעת לעת  התחייבה אוטו איטליהבמסגרת ההסכם 

Ferrari S.p.A.  ועד להעברת הבעלות  הרכב כלימרגע קבלת  כי אוטו איטליהבנוסף, התחייבה

 כנגד שריפה, פעולות במזיד, שיטפונות.  העל חשבונ אותםטח תב היאלידי הלקוח,  עליהם

Ferrari S.p.A אוטו ל ידיה על המסופקים הרכב לכלי האחריותבמסגרת ההסכם, כי  התחייבה

 התחייבה טו איטליהאו. בישראל החוק שמחייב כפי, לא תפחת בכל מקרה משנתיים, איטליה

בשל נזק או פגיעה שאינם חוסים  תיתבע אוטו איטליהלוותר על כל טענת שיפוי במקרה ש

 .מוטלת האחריות הבלעדית על יבואן לפי כל דין שבהם במקריםתחת אחריות היצרן, 

בהודעה מראש  לסיימו רשאי צד כל, ככלל, כאשר מוגבלת בלתי לתקופהההסכם הנה  תקופת

אל ההסכם בהודעה מראש ובכתב  םלסיי רשאית Ferrari S.p.A. עם זאת, וםי 180של  ובכתב

 בובשל צורך לבצע ארגון מלא או חלקי באופן ש הנה ההסכם שסיום במקרה יום 120של 

 במקרים ההסכם את לסיים רשאית Ferrari S.p.Aבישראל. כמו כן, Ferrariנמכרות מכוניות

לא ביצעה את כל המהלכים הסבירים כל מנת  אוטו איטליהש במקרה היתר בין, מסוימים

 .על ידיה, כפי שצוינו בהסכם Ferrariרכבי לעמוד ביעדי המכירות של

 טיאמזר

שירות  מתןהפצה ו בהסכם  Maserati S.p.Aעם איטליה אוטו התקשרה 2014 באפריל 6 ביום

 :כדלקמן שעיקריו, מזראטילאחר מכירה למכוניות מסוג 

שמרה לעצמה את הזכות למכור בישראל באופן  Maserati S.p.A ,זאת עם. בלעדי הנו ההסכם

 ובלבד, כוונותיה על אוטו איטליהלעדכן בכתב את  Maserati S.p.Aישיר. במקרה זה תצטרך 

 .אוטו איטליהל תזיק או ההסכם של להפרה תגרום לא ישירה שמכירה

במידה והיא מעוניינת  Maserati S.p.Aלעדכן מראש את  התחייבה אוטו איטליה -תחרות  אי

לייבא, לרכוש, להפיץ, למכור, לתת שירות, להציג מכוניות אחרות או חלקי חילוף שאינם 

 Maserati S.p.Aלמכור את מוצרי  התחייבה אוטו איטליה. כמו כן, Maserati S.p.A-שייכים ל

את כל המאמצים כדי  מראש, ולעשות Maserati S.p.Aייד לרק לסוכנים המורשים שאושרו ע

 בלבד. Maserati S.p.Aלוודא שחלקי החילוף משמשים לתיקון מכוניות

Maserati S.p.A  אוטו איטליהרשאית להמחות את זכויותיה לפי ההסכם ללא צורך באישור 

 אינה אוטו איטליהתיפגענה עקב כך. לעומת זאת,  לא אוטו איטליהשזכויותיה של  ובלבד

 . Maserati S.p.Aזכויותיה לפי ההסכם, ללא אישור הראש ובכתב של  רשאי להמחות

ידי  עללהשתתף בכל ההכשרות הנדרשות מעת לעת  התחייבה אוטו איטליהההסכם,  במסגרת

Maserati S.p.A. 
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Maserati S.p.A  בהתאם ובכפוף למסירת כתב אחריות  -מעניקה אחריות מסחרית למוצריה

רשאית לתקן את המכוניות שנקנו  אינה אוטו איטליהיצוין, כי  .אוטו איטליהללקוח על ידי 

 .Maserati S.p.Aבישראל או מחוץ לה, מבלי להיוועץ קודם עם 

הנו לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר ככלל, כל צד רשאי לסיימו  Maserati S.p.Aעם  ההסכם

ל ההסכם לסיים א רשאית Maserati S.p.A. עם זאת, וםי 180של  ובכתבבהודעה מראש 

נמכרות  בובשל צורך לבצע ארגון מלא או חלקי באופן ש יום 120בהודעה מראש ובכתב של 

 במקרים ההסכם את לסיים רשאית Maserati S.p.Aבישראל. כמו כן,  Maserati מכוניות

לא ביצעה את כל המהלכים הסבירים כל מנת  אוטו איטליהש במקרה היתר ובין מסוימים

 על ידיה, כפי שצוינו בהסכם. Maseratiלעמוד ביעדי המכירות של רכבי

14.2 Avis אוקראינה  

 34% , בשיעור שלTBIF חזיקה החברה, בעקיפין, באמצעותה, 31.12.2018-ו 31.12.2017לימים נכון 

בינואר  14ביום  .של החברה, שהנה חברה כלולה אוקראינה Avisמהון המניות המונפק והנפרע של 

( המניות 66%בעסקה שלפיה תרכוש פתרונות תחבורה את יתרת ) התקשרה פתרונות תחבורה 2019

מלוא הלוואות הבעלים כן תרכוש את ו ,FSקרדן  , המוחזקות על ידיTBIFהמונפקות והנפרעות של 

  ."(רכשיםהנהנכסים )להלן יחדיו: " TBIF -ל FSקרדן שהעמידה 

 52.8% -ל השווה. התמורה האמורה נקבעה בסכום דולרמיליון  14.2כ  של בסך נקבעה העסקה תמורת

 של העצמי בהונהFS (66% ) קרדן של מחלקה 80% – דהיינו) אוקראינה AVIS של העצמי מההון

AVIS של המבוקרים הכספיים לדוחות בהתאם( אוקראינה AVIS 2018 בדצמבר 31 ליום, אוקראינה . 

 בתוקף לעמוד תמשכנה אוקראינה AVIS -ל FSקרדן  שהעמידה הלוואות כי נקבע ההסכם במסגרת

 יתרת זה למועד נכון. אלו הלוואות פירעון להבטחת אוקראינה AVIS ידי על בטחונות תועמדנה וכן

 דצמבר לחודש עד רבעונים בתשלומים יפרעו והן דולר מיליון 2.7 -כ של בסך מסתכמת ההלוואות

2020 . 

 הונה במלוא פתרונות תחבורה הושלמה העסקה ונכון למועד הדוח מחזיקה 2019במרס  14ביום 

 אוקראינה.  AVISמניות במלוא, בעקיפין, ובאמצעותה, TBIF של והנפרע המונפק

 מס התחייבויות של קיומן אי, הנמכרים בנכסים FSקרדן  בעלות בדבר, היתר בין, מצגים כולל ההסכם

 מצג וכן אוקראינה AVIS של הכספיים בדוחות ביטוי קיבלו לא אשר מהותיות מס וחשיפות, מהותיות

, לפיו, למעט המצגים שפורטו בהסכם, היא תרכוש את הנכסים הנרכשים פתרונות תחבורה מצד

 . AS-ISבמצבם 

 ל ביחס בה המשרה ולנושאי FSקרדן  – ל פטור לתוקף יכנס 2019 בינואר 1 מיום החל כי נקבע כן כמו

TBIF ו- AVIS פתרונות ל הנרכשים הנכסים מכירת להסכם הנוגעים לעניינים ביחס למעט, אוקראינה

 . תחבורה

ומכירת כלי  השכרה לזמן קצר ,פעילות ליסינגעיקר בעוסקת החברה ב אוקראינה Avisבאמצעות  14.2.1

 אוקראינה Avis -, ל2016כמו כן, החל מיולי  .Avisבמזרח אירופה תחת המותג  רכב משומשים

צי  אוקראינה Avis -, ל2018לדצמבר  31נכון ליום באוקראינה.  "Payless"זכיון לשימוש במותג 

 Avis. לקוחותיה של2017לדצמבר  31נכון ליום  2,722-בהשוואה ל 2,822 -כלי רכב בסך של כ
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ומיים. כמו כן, לקוחותיה הפרטיים של בעיקרם הינם לקוחות צי, מקומיים ובינלא אוקראינה

Avis מתקשרים לרוב עם  אוקראינהAvis בעסקאות השכרה לזמן קצר.  אוקראינה 

 אוקראינה Avis -ל לוואותה 14.2.2

כל אחת פרו , אוקראינה הלוואת בעלים Avis -ל TBIF -ו, העמידו פתרונות תחבורה 2008בשנת 

 TBIF, מתוך זה, העמידה "(ההלוואה"זה:  14.2 בסעיף ) אוקראינה Avis -היחסי בראטה לחלקה 

מיליון ש"ח. יצוין,  6.9מיליון ש"ח ופתרונות תחבורה העמידה סכום )קרן( של  12.6סכום )קרן( של 

, אך הוא הוארך, כך שההלוואה 2017ר מבדצחודש ל ן המקורי של ההלוואה נקבעכי מועד הפירעו

, סך יתרת 2018לדצמבר  31ליום . 2021עד  2018שיעורים שווים על פני השנים  12 -ביפרע ת

 . ח"שאלפי  5,564-הינה בסך של כ שפתרונות תחבורה העמידה לאוויס אוקראינהההלוואה 

 אוקראינה Avis -מ תשלומי דיבידנד 14.2.3

, לבעלי מניותיה מיליון דולר 1 -כ שלכולל דיבידנד בסך  אוקראינה Avisל ידי ע הוכרז 2017בשנת 

 כולל דיבידנד בסך אוקראינה Avisהוכרז ושולם ע"י  2018בינואר  .2017אפריל חודש ב אשר שולם

 מיליון דולר. 2 -כ של

 

 מימון  15

  כללי 15.1

ט'( של פתרונות  -של כלל איגרות החוב )סדרות ח' ו, בוצעה החלפה 2017במהלך חודש אוגוסט 

"( איגרות החוב מוחלפותתחבורה שהיו רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב )להלן "

ב'( שהונפקו על ידי החברה לציבור מחזיקי איגרות החוב של  -באיגרות חוב חדשות )סדרות א' ו

עסקת " -" ואיגרות החוב המחליפותבהתאמה: " פתרונות תחבורה, ונרשמו למסחר בבורסה )להלן,

"(. כפועל יוצא מעסקת ההחלפה, איגרות החוב המוחלפות הפכו לאגרות חוב בין חברתיות ההחלפה

 אשר חבה פתרונות תחבורה לחברה, ואשר תנאיהן הכלכליים זהים לאלו של אגרות החוב המחליפות

נוספים בדבר עסקת ההחלפה,  לפרטים. במחזור( ב'( של החברה, המצויות -)איגרות החוב )סדרות א' ו

 .2018לדצמבר  31של החברה ליום  המאוחדים הכספיים לדוחות 24 ראה ביאור

לאחר החלפת אגרות החוב והפיכתה של פתרונות תחבורה לחברה פרטית שאינה חברת אגרות חוב, 

תוך החלת שתיטול, וביחס לאשראי פועלת ככל הניתן על מנת לנצל את יתרונותיה לגודל  הקבוצה

 פעילותה.  מערך שיקולים מיטבי לכלל הקבוצה בקבלת החלטותיה לגבי דרכי מימון

 

 להלן: כמפורט חיצונייםממקורות עצמיים, ו , הקבוצה מממנת את פעילותה2018 בדצמבר 31 ליום נכון 15.2

  בנקאי ממוסדות באמצעות מימון והן ממקורות עצמיים, הן החברה מממנת את פעילותה

לזמן  וקווי אשראי שנים( 5-לתקופה של עד כככלל, )לזמן ארוך  בנקאיים המעמידים לה הלוואות

 )לתקופה של כשנה(.  ייםמסחרבאמצעות ניירות ערך  כן(, וOn Call) קצר

 ( לתקופות של ככלל, פתרונות תחבורה מממנת את פעילותה באמצעות נטילת הלוואות לזמן ארוך

 בדרךים( מתאגידים בנקאיים, באמצעות אשראי המועמד לפתרונות תחבורה מהחברה שנ 5 -כ עד

, כמתואר לאגרות החוב שהנפיקה החברה Back to Backשהינן  חברתיות-של אגרות החוב הבין

 ואשראי לזמן קצר. בביאור



 

 85 

 

לעומת  ,2018בדצמבר  31מיליוני ש"ח נכון ליום  2,308 -הסתכם בכ סך כל היקף האשראי של הקבוצה 15.3

 .2017 בדצמבר 31ליום  מיליוני ש"ח 2,442-סכום של כ

 

 :להלן כמפורט הם, 2018 שנת במהלך החברה שביצעה עיקרייםה אשראיה גיוסי 15.4

 ראה ביאור 2018במהלך חודש יולי  ח"שמ'  200-נטילת אשראי מהמערכת הבנקאית בסך של כ .

 .2018לדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  18

 אשר בוצעה  ח"ש ש"ח מיליון 304.5 -ב' של אגרות החוב בסך כולל של כ-סדרות א' ו הרחבת

לדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  18, ראה ביאור 2018 קטובראובחודש 

2018. 

דוחות הכספיים ב, החברה וחברות בנות בשליטתה שדוחותיהן מאוחדים כאמורהחוב  אגרותכי למעט  יצוין

של רשות  104-15פי עמדה משפטית מספר -של החברה, אינן קשורות בהסכמי הלוואה ואשראי מהותיים על

שנטלה הקבוצה מבנקים  אשראי מתאגידים בנקאייםסכומן הכולל של . ניירות ערך: אירוע אשראי בר דיווח

 אשראימיליון ש"ח  477מיליון ש"ח, מתוך זה  928 -, על סך של כ2018בדצמבר  31כון ליום מסחריים, עמד נ

 מיליון ש"ח הלוואות שנטלה פתרונות תחבורה.  451 -שנטלה החברה ו

 

  (Covenants) פיננסיות מידה אמותו בטוחות 15.5

 :עם הבנקים החברהחס להסכמי המימון של בהתיי 15.5.1

 -" וההתחייבות כתביזה: " 15.5.1  בסעיף) יםהחברה לבנקכתבי התחייבות שנתנה במסגרת 

 ", בהתאמה(, התחייבה החברה כלפי הבנקים, כדלקמן: הבנקים"

  בטוחות (א)

 החברה רשמה כלפי הבנקים שעבודים שתמציתם כדלקמן:

אשר משמש גם להבטחת שעבוד שוטף כללי ללא הגבלה בסכום על כל נכסיה של החברה; ( 1

 -התחייבויותיה של פתרונות תחבורה כלפי הבנקים, כאשר מהשעבוד השוטף האמור הוחרגו

ב' של החברה ובאיגרות החוב הבין -זכויות החברה בחשבון הנאמן למחזיקי אגרות החוב א' ו

 לצורך שעבוד זכויות אלו לטובת הנאמן בהתאם להוראות שטרי הנאמנות. -חברתיות

ד קבוע על כל ניירות הערך, המסמכים והשטרות של החברה המוחזקים בתאגידים שעבו( 2

 בנקאיים.

 שעבוד קבוע על הון המניות הבלתי נפרע והמוניטין של החברה. (3

התחייבה שלא לשעבד את נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו מבלי לקבל מראש את  ( החברה4

 הסכמת הבנקים.

 27 או בטוחות נוספות העמידה החברה לבנקים, ראו באורלפרטים אודות שעבודים, ערבויות 

  .2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום 
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למיטב ידיעת החברה, קיימת הסכמה בין הבנקים המסחריים שמהם נטלה החברה הלוואות, 

שלפיה, במקרה הצורך ועל פי תנאי הסכמי המימון ביניהם לבין החברה, הם יוכלו להיפרע 

 .חות פרי פסו, בהתאם ליתרת החוב של החברה כלפיהםמהבטו

  תנאים מיוחדים עיקרייםתמצית  (ב)

  :התניות פיננסיות (1)

  :כדלקמןתניות פיננסיות כלפי הבנקים, לעמוד, בה התחייבה החברה

לא "( המוחשי ההון סךזה: " (1)ב()15.5.1 בסעיף )של החברה  28סך ההון המוחשי (א)

 יפחת בכל עת שהיא:

של החברה על הנפרדים השנתיים מסך הדוחות הכספיים  25%משיעור של  -

 מצבה הכספי )מאזן(; 

 מיליון ש"ח. 300מסך של  -

; Standard and Poor’s Maalotעל ידי  BBBשל  מדירוג יפחת לא החברה דירוג (ב)

 של לדירוג ירדלא  החברה דירוג, בע"מ מידרוג ידי על תדורג שהחברה ככלכמו כן, 

Baa329ומטה. 

תקום עילה להעמדה לפירעון מיידי של חוב החברה כלפיהם  בנקאיים תאגידיםל (ג)

ב'( של  -בקרות אחד מהמקרים הבאים המתייחסים לאיגרות החוב )סדרות א' ו

 החברה:

במידה והבורסה תשעה את המסחר באיגרות החוב של החברה למעט השעיה  -

בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון -בעילה של היווצרות אי

 יום.  45הבורסה, ואם ההשעיה לא בוטלה תוך 

אם החברה לא תעמוד בהתחייבויותיה, כולן או חלקן, כלפי מחזיקי איגרות  -

 החוב של החברה.

 ידה ואיגרות החוב של החברה תימחקנה מהמסחר בבורסה.במ -

, כי הבנקאיים תאגידיםכמו כן, החברה ופתרונות תחבורה התחייבו כלפי ה (ד)

של חובותיהן של החברה  תקום עילה להעמדה לפירעון מיידי הבנקאיים לתאגידים

ושל פתרונות תחבורה כלפיהם, היה ופתרונות תחבורה תפר או לא תקיים תנאי 

 120כלשהו מתנאי איגרות החוב הבין חברתיות, וההפרה כאמור לא תוקנה בתוך 

 ימים מיום קרות ההפרה.

                                                 
( הלוואות ו/או 2) -( נכסים לא מוחשיים )כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני  מסחר, שמות מסחריים וכדו', ו1) -עצמי בניכוי  הון :זה לעניין" מוחשיהון "   28

 במישריןהמוחזק גיד שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה החברה לגוף בקבוצה הקשורה )למעט הלוואות ו/או שטרי חוב שהועמדו ו/או יועמדו לתא
 . (subordinationלגביהן נחתמו כלפי הבנק, על ידי החברה ועל ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות )שהלוואות בעלים  -על ידי החברה(, ובתוספת 

 בע"מ. מידרוגמדורגת על ידי  להיות מתחייבת אינה החברה, כי יובהר     29
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על פי הדוחות הכספיים השנתיים או  תבוצעבחינת העמידה באמות המידה הפיננסיות 

 . בעוניים, לפי הענייןהר

)ב( 15.5.1 בסעיף  אמות המידה האמורותכל החברה עמדה ב 2018בדצמבר  31נכון ליום 

  , כדלקמן:זה

 2018בדצמבר  31 ליום  הפיננסית המידה אמתתמצית 

של  סךלא יפחת מ - סך ההון המוחשי 
 ;מיליון ש"ח 300

 25% -לא יפחת מ -
 מסך מאזן

 מיליון ש"ח;  641,036  -עמד על סך של כ

 מסך המאזן. 45.92% -היווה כ -

בסמוך למועד גם , באמות המידה האמורות עומדתהחברה  ,למיטב ידיעת החברה

 .2018פרסום הדוחות הכספיים לשנת 

 2018שנטלה החברה במהלך חודש יולי  ש"חמ'  200-כמו כן, בגין אשראי בסך של כ

, לעיל 15.1 כמתואר בסעיף  "(,התאגיד הבנקאי המלווה" :מתאגיד בנקאי )להלן

 12.1 " המתואר בסעיף UMIהתחייבה החברה לא ליצור שעבוד על נכס "בית קבוצת 

מלא או חלקי, לכל מטרה ומכל סיבה שהן, לטובת צד ג'. כמו כן, התחייבה  לעיל, באופן

החברה לא למכור, להעביר או להחכיר את הנכס לצד ג' כלשהו, עד למועד פירעון 

ה של התאגיד הבנקאי המלווה, ההלוואה. כל זאת, אלא אם כן התקבלה לכך הסכמ

 מראש ובכתב.

  מחזיקי אגרות החובעם  החברהחס להסכמי המימון של בהתיי 15.5.2

  :בטוחות (א)

 החברה רשמה כלפי מחזיקי אגרות החוב שעבודים שתמציתם כדלקמן:

חלק מכלי על נאמנים שעבודים קבועים ומדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, לטובת ה (1

החוזיות בגין ובקשר עם כלי הרכב הנ"ל, וכן  ועל זכויותיה תחבורההרכב שבבעלות פתרונות 

 על חשבון הנאמנות המנוהל על ידי הנאמנים ועל כל המופקד בו, וכן על; 

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של ( 2

ת החוב הבין חברתיות תיפרענה מלוא זכויות החברה מכוח אגרות החוב הבין חברתיות. אגרו

מעת לעת על פי תנאיהן, והשעבוד האמור יהיה על יתרת אגרת החוב הבין חברתית כפי 

שתהיה מעת לעת מבלי שיהיה צורך לתקן את השעבוד על אגרת החוב הבין חברתית 

 המשועבדת.

כמו כן, במסגרת עסקת ההחלפה, פתרונות תחבורה ערבה כלפי המחזיקים של כל אחת 

סדרות אגרות החוב בערבות אוטונומית ובלתי מסויגת, למלוא התחייבויותיה של החברה מ

 כלפי מחזיקי אגרות החוב, המוגבלת בסכום הערך ההתחייבותי של אגרות החוב.

  :התניות פיננסיות ותנאים מיוחדים עיקריים (ב)
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 תחבורה ופתרונות החברה להן שהתחייבו העיקרייםפיננסיות ומגבלות האשראי  התניות

 :כדלקמן הינן ה החוב אגרות מחזיקי לטובת

ההון המוחשי בדוחות הכספיים הנפרדים של החברה , כפי שמוגדר להלן, לא יפחת  סך (1)

מסך מאזן החברה בדוחות הכספיים הנפרדים  17.5%( משיעור של 1בכל עת שהיא: )

 .ח"שמיליון  300( מסך של 2) .של החברה, כפי שמוגדר להלן

 שהעמידה סוג מכל הון שטרי או חוב שטרי או הלוואות בניכוי עצמי הון -" מוחשי הון"

 . שלה האם לחברה החברה

 יתרת בניכוי החברה של הנפרדים הכספיים בדוחות שמופיע כפי -" החברה מאזן"

 פתרונות של רכב כלי בביטחון המובטחות שהונפקו חוב אגרות יתרת ובניכוי מזומנים

 .תחבורה

" BBB" -החברה המדרגת תוריד את דירוג אגרות החוב לדירוג הנמוך מבמקרה בו  (2)

 -ידי חברה מדרגת אחרת ממעלות -)ואם באותה עת תהיינה אגרות החוב מדורגות על

ימי עסקים.  21הורדה לדרגה מקבילה בשיעוריה לדרגה הנ"ל(, והדבר לא יתוקן בתוך 

ו יותר, תבחן עמידת החברה על ככל שאגרות החוב תדורגנה על ידי שתי חברות דירוג א

 פי הדירוג הנמוך.

יחס שבין ההון העצמי של פתרונות תחבורה לסך המאזן של פתרונות תחבורה לא ה (3)

. כמו כן, כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, ההון העצמי של פתרונות 11%-יפחת מ

לא תחול . על אף האמור, התניית ההון העצמי ש"חמיליון  250-תחבורה לא יפחת מ

במקרה שיחס ההון העצמי של פתרונות תחבורה לסך המאזן של פתרונות תחבורה 

 או גבוה ממנו.  15%שווה לשיעור של 

הון עצמי כנקוב בדוחות הכספיים המאוחדים של פתרונות  -עצמי לעניין סעיף זה הון

תחבורה בתוספת הלוואות נחותות שהעמידו לפתרונות תחבורה בעלי המניות של 

 ונות תחבורה ובניכוי הלוואות שניתנו על ידי פתרונות תחבורה לבעלי מניות שלה. פתר

סך המאזן המאוחד של פתרונות תחבורה המוצג בדוחות  -המאזן לעניין סעיף זה סך

הכספיים המאוחדים של פתרונות תחבורה בניכוי יתרת המזומנים במוצגת בדוחות 

 הנ"ל. 

 פתרונותהחברה, ולמיטב ידיעת החברה גם  עומדת 2018בדצמבר  31נכון ליום 

  זה, כדלקמן: (באמות המידה האמורות בסעיף  כלב ,תחבורה

בדצמבר  31 ליום הפיננסית המידה אמת תמצית
2018 

 יחס -החברה( 1)
  למאזן הון

 17.5% -לא יפחת מ -

הון מוחשי לא יפחת  -
מיליון  300מסך של 

 ש"ח

46.00% 

 ש"חמיליון  641,036
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 -החברה( 2)
 דירוג

 BBB IlA/Stable -לא יפחת מ

 הון יחס( 3)
 פתרונות למאזן

 תחבורה

 14.02% 12% -לא יפחת מ

בתנאים ובתניות  תומדוע תחבורה פתרונותו החברה ,למיטב ידיעת החברה, כי יצוין

 הדוחות פרסום למועד בסמוך וכן 2018בדצמבר  31ליום  לעיל אמורותהפיננסיות ה

 .2018 לשנת הכספיים

 כמתואר, הבנקים כלפי תחבורה ופתרונות החברה התחייבולעיל,  למתואר בנוסף

 עילה לבנקים תקוםו היה כי, להלן )ב(  15.5.3 לעיל וכן בסעיף  (1)  )ב(  15.5.1  בסעיף

 יםלבנק תקום, כפועל יוצא מכך, אזי, החברה כלפיהם חוב של מיידי לפירעון להעמדה

 כלפיהם. תחבורה פתרונות של חובה של גם מיידי לפירעון להעמדה עילה

 פיננסיים ביחסים לעמוד תתחייב שהיא ככל כי תחבורה פתרונות התחייבה, כן כמו

כתבי ההתחייבויות  יתוקנו, הבנקים שלבקשת הרי, אחר שלישי צד כל כלפי כלשהם

 חייבההיא הת שבהםהיחסים הפיננסיים  את יכללו הםשנחתמו מול הבנקים, באופן ש

 .כאמור השלישיים הצדדים מול

 :פתרונות תחבורהחס להסכמי המימון של בהתיי 15.5.3

 בטוחות (א)

שעבודים קבועים ראשונים  שלהיוצרת במהלך העסקים הרגיל  תחבורה פתרונות (1)

הגופים הפיננסים בשוק ההון המממנים את פעילותה ונאמני . בדרגה לטובת הבנקים

של פתרונות תחבורה השווי הכולל של כלי הרכב  ת.המחליפוהחוב  רותגיסדרות א

המשועבדים לטובת כל גוף נקבע על פי מפתח תמחור מוסכם ובהתאם לאשראי 

 פתרונות, ל2018בדצמבר  31. נכון ליום תחבורה פתרונותהמועמד על ידי אותו גוף ל

מצי כלי הרכב שבבעלותה.  88% -כלי רכב משועבדים המהווים כ 26,311 -כ תחבורה

, שאינם משועבדים, הינם חופשיים מכל שעבוד תחבורה פתרונותיתר כלי הרכב של 

, להיות משועבדים לטובת כל גורם תחבורה פתרונות של הויכולים, על פי בחירת

, יבואני רכב, בעלי מניותיה וכל גורם אחר, תחבורה פתרונות של המממן, לרבות ספקי

בכל  תחבורה פתרונות, לצורך העמדת מימון לתחבורה פתרונותלפי שיקול דעתה של 

לגורם  תחבורה פתרונותאופן שהוא וללא הגבלה בסכום ובלבד שסך חובותיה של 

מהסך הכולל של שווי כלי הרכב המשועבדים  60% -מממן כלשהו לא יפחת בכל עת מ

 תו גורם מממן.לאו

יובהר בהקשר זה, כי קיים פער בין שווים של כלי הרכב המשועבדים בהתאם למחירון  (2)

 פתרונותלוי יצחק )ללא הפחתות( לבין העלות המופחתת של כלי הרכב הנ"ל בספרי 

(. כמו כן, קיים פער קבוצה)וזאת בהתאם למדיניות הפחת שאומצה על ידי ה תחבורה

כאמור, לבין  תחבורה פתרונות שלבין עלותם המופחתת של כלי הרכב המשועבדים 

שווי כלי הרכב המשועבדים על פי מחירון לוי יצחק, אשר נוהג להפחית באופן כללי על 
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משווים של כלי רכב המשמשים כרכבי ליסינג או  22% עד 11%פי רוב שיעור של בין 

 מצבו הטכני הפרטני של כל אחד מכלי הרכב האמורים.  השכרה וללא בחינת

לטובת  ,לעיל 1(א) 15.5.3  בסעיףעל אף יצירת השעבוד הקבוע על כלי הרכב כאמור  (3)

תהא רשאית לעשות בכלי הרכב  תחבורה פתרונותהבנקים והגופים הפיננסים כאמור, 

המשועבדים כל שימוש, הנדרש במהלך עסקיה הרגיל, וכן להעניק ביחס לכלי הרכב 

, לרבות הזכות לרכוש את כלי הרכב כשהוא נקי המשועבדים זכויות לצדדים שלישיים

ומשוחרר מכל משכון, שעבוד וזכות צד שלישי כלשהו )למעט זכות הגופים כאמור(, 

וזאת בכפוף לכך שבכל עת יהיו משועבדים לטובת כל בנק כלי רכב אשר שווים 

 המצטבר לא יפחת בכל עת מהסכום המינימאלי עליו הוסכם עמו כאמור. 

ע אירוע המקנה לבנק זכות להעמדת הסכומים המובטחים לפירעון כל עוד לא אר (4)

תחבורה כל מגבלה בקשר עם זכויותיה על פי הסכמי  פתרונותעל  חלהמיידי, לא 

החכירה ו/או ההשכרה שנחתמו עם לקוחותיה, והיא רשאית לעשות כל פעולה על פי 

מעט שעבוד הסכמים אלה ו/או להימנע מעשיית כל פעולה בהתאם להסכמים אלה, ל

ו/או המחאת הזכויות בגין הסכמי החכירה ו/או ההשכרה האמורים לצד שלישי 

 כלשהו.

 : התניות פיננסיות ותנאים מיוחדים עיקריים (ב)

 בנקים לטובת תחבורה פתרונות שנתנה העיקריים האשראי ומגבלות פיננסיות התניות

 :כדלקמן הינם, ההון בשוק שונים וגורמים

 .12% -לא יפחת מ 31למאזן 30יחס הון (1)

 .12.5%32 -יחס הון למאזן לא יפחת מ -לעניין חלוקת דיבידנד  (2)

ובין  בהתחייבויות מקובלות ,לפי הגופים הנ"לכמו כן, התחייבה פתרונות תחבורה כ (3)

 .יו"בתחום פעילות וכשינוי חברה, הסוג שינוי לשינוי שליטה,  םלקבלת אישורהיתר, 

מיליון ש"ח, למעט במקרה שיחס ההון העצמי לסך המאזן  250 -לא יפחת מ 33הון עצמי (4)

 . 15% -המאוחד גבוה מ

 15.5.1  בסעיף כמתואר, הבנקים כלפי תחבורה פתרונות התחייבה, לעיל למתואר בנוסף

, כלפיהם החברה חוב של מיידי לפירעון להעמדה עילה לבנקים ותקום היה כי, לעיל ג1(ב)

                                                 
 להבטחת שניתנו ערבויות ובניכוי 1968 ע"ני חוק לפי עניין בעלי שהינם לחברה חייבים בניכוי תחבורה פתרונות של המאוחדים הכספיים בדוחות עצמי הון -" הון יחס"  30

 .עניין בעל חובות
 .מזומנים יתרת בניכוי תחבורה פתרונות של המאוחדים הכספיים בדוחות שמופיע כפי -" מאזן"  31
 העצמי ההון יחס באם: המאזן לסך תחבורה פתרונות של העצמי ההון בין היחס בגובה המותנות, דיבידנד חלוקת על מגבלות להם פיננסים תאגידים שני למעט, זאת  32

 למאזן העצמי ההון יחס באם. הנקי השנתי מהרווח 25% של שיעור על יעלה שלא בסכום דיבידנד לחלק רשאית תהיה תחבורה פתרונות 17% -ל 15% בין ינוע למאזן
 על עולה למאזן העצמי ההון יחס באם. הנקי השנתי מהרווח 50%  של שיעור על יעלה שלא בסכום דיבידנד לחלק רשאית תהיה תחבורה פתרונות 19% -ל 17% בין ינוע
 .הנקי השנתי מהרווח 70% של שיעור על יעלה שלא בסכום דיבידנד לחלק רשאית תהיה תחבורה פתרונות 19%

 ידי על שניתנו הלוואות ובניכוי מניותיה בעלי תחבורה לפתרונות שהעמידו נחותות הלוואות בתוספת תחבורה פתרונות של המאוחדים הכספיים בדוחות כנקוב  33
 .שלה המניות לבעלי תחבורה פתרונות
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 של חובה של גם מיידי לפירעון להעמדה עילה לבנקים תקום, מכך יוצא כפועל, אזי

 .כלפיהם תחבורה פתרונות

 פיננסיים ביחסים לעמוד תתחייב שהיא ככל כי תחבורה פתרונות התחייבה, כמו כן

כתבי ההתחייבויות  יתוקנו, הבנקים שלבקשת הרי, אחר שלישי צד כל כלפי כלשהם

שבהם היא התחייבה היחסים הפיננסיים  את יכללוהם שנחתמו מול הבנקים, באופן ש

 .מול הצדדים השלישיים כאמור

אגרות  למחזיקי תחבורה האשראי שהעמידה פתרונותבאשר להתניות פיננסיות ומגבלות 

 .לעיל 3)ב(15.5.3  סעיף ראההחוב, 

 
 

 :הקבוצה שלשיעור הריבית הממוצעת ושיעור הריבית האפקטיבית  15.6

שיעור הריבית הממוצעת ושיעור הריבית האפקטיבית על הלוואות שהיו בתוקף במהלך להלן פירוט 

  :קבוצה, שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי ה2017 -ו 2018השנים 

 

 שיעור ריבית ממוצעת
2018 

 שיעור ריבית ממוצעת
2017 

הלוואות 
 לזמן קצר

הלוואות 
 לזמן ארוך

הלוואות  ממוצע
 לזמן קצר

הלוואות 
 ארוך לזמן

 ממוצע

 2.12% 2.62% 1.92% 2.00% 2.44% 1.91% בנקאייםמקורות 

 2.65% 3.02% 1.40% 2.78% 2.98% 1.40% בנקאייםמקורות לא 

 2.43% 2.98% 1.88% 2.51% 2.91% 1.81% שיעור ממוצע

 

 

 שיעור ריבית אפקטיבית
2018 

 שיעור ריבית אפקטיבית
2017 

הלוואות 
 לזמן קצר

הלוואות 
 ארוךלזמן 

הלוואות  ממוצע
 לזמן קצר

הלוואות 
 לזמן ארוך

 ממוצע

 2.32% 2.80% 1.94% 2.07% 2.64% 1.93% בנקאייםמקורות 

 2.85% 3.07% 1.42% 2.83% 3.02% 1.42% בנקאייםמקורות לא 

 2.56% 3.01% 1.92% 2.62% 2.94% 1.83% שיעור ממוצע

 

 מגבלות אשראי  15.7

 ופתרונות תחבורה מידה פיננסיות והתניות נוספות שהחברה אמות ,לעיל 15.5 15.2  בסעיף הרא

 מפתרונות אומהחברה , הפרה של במקרה, לעמוד בהן. התחייבויות אלו עשויות למנוע והתחייב

 , נטילת אשראי.העניין לפי, תחבורה

 

 ויתרות אשראי מנוצלות  מסגרות אשראי 15.8

משתנות מעת לעת בהתאם לצרכיה ולסיכומים עם  הקבוצהמסגרות האשראי העומדות לרשות  15.8.1

הגורמים המלווים השונים, כאשר חלק ממסגרות האשראי כאמור מובטחות בשעבודים וחלק 

  מותנות בעמידה בתניות פיננסיות.
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 800 -בנקים מסחריים, בסך כולל של כלחברה מסגרות אשראי מ ,הדוח פרסום למועד לסמוךנכון  15.8.2

מיליון ש"ח מתוך מסגרות האשראי  580 - מנצלת החברה סך של כ האמור למועדמיליון ש"ח. נכון 

"ח נכון ש מיליון 720 -כ של בסך מסגרת מתוך שנוצלמיליון ש"ח  480 -כאמור, לעומת סך של כ

תחבורה מסגרת אשראי שהועמדה מבנק מסחרי לאחר  . כמו כן, לפתרונות2018 בדצמבר 31ליום 

פתרונות תחבורה  ומתוכה מיליון ש"ח 110 -בת כ האמורה הינה אשראיהתאריך המאזן. מסגרת 

 .ח"ש מיליון 100-כנכון לסמוך למועד פרסום הדוח, מנצלת 

 אשראי בריבית משתנה  15.9

 החברה מנכסי 6.5% -כ המהווהמיליון ש"ח,  240 -סך של כ לחברה, 2018בדצמבר  31נכון ליום  15.9.1

  .המאוחדים בדוחותיה

 פרסום למועד סמוך 1.4% - ל 1.15%האשראי האמור הינו בין הריביות במהלך השנה בגין  טווח 15.9.2

 .1.15%-1.3%  הינו החברה שנטלה משתנה בריבית האשראי בגין הריביות טווח, הדוח

 

 הדוח פרסום למועד לסמוך 8201בדצמבר  31אשראי שנתקבל בין יום  15.10

 בסכום מהותי. אשראי לזמן ארוךהקבוצה לא נטלה , 2018בדצמבר  31בתקופה שבין יום 

 

 גיוס מקורות נוספים 15.11

גיוס מקורות מימון נוספים במהלך השנה הקרובה ייבחן תוך התחשבות בצרכי הפעילות השוטפת של 

בהתאם להחלטות  -הכול , מצב השוק, הזדמנויות עסקיות, פיתוח עסקיהן וכל צורך אחר, הקבוצה

 שיקבלו הגופים המוסמכים בחברה ובכל אחת מהחברות המוחזקות על ידיה.

 

  ערבויות 15.12

, על כתב התחייבות חברההשליטה בהנמנית עם בעלות חברת המזרח,  ה, חתמ2017 נובמברבחודש  15.12.1

עם  לשיפוי רשות המסים בגין דרישה לתשלום כל סכום בו תנקוב רשות המסים בקשר, אוטונומית

 . רכב החברה כיבואניתבוא שיוטלו על יתשלומי מסי י

ת השליטה בחברה, על כתב התחייבות ובעלהנמנית עם , קומסקו החתמ, 2018במרץ  25ביום  15.12.2

אוטונומית, לשיפוי רשות המסים בגין דרישה לתשלום כל סכום בו תנקוב רשות המסים בקשר עם 

 רכב.בוא שיוטלו על החברה כיבואנית יתשלומי מסי י

לדוחות  ה27אור יראו ב ,צדדים שלישייםל הקבוצה חברות ולפרטים בדבר ערבויות שהעמיד 15.12.3

 .2018בדצמבר  31ליום החברה של  המאוחדיםהכספיים 

 

 ביטוח  16

  הקבוצהמערך הביטוח של 

 : בעיקר כוללה יםמערך ביטוחמבוטחת בגין פעילותה, במסגרת  הקבוצה

סחר,  תו ביטוחהחברה,  רכבי ביטוח)אש מורחב(, צד ג', רכוש  יביטוח לחברה ולפתרונות תחבורה 16.1

 . , חבות מוצר וסייברעובדים נאמנות, בהעברה כספים, מעבידים ביטוח
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פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים באמצעות  נושאי משרהו דירקטורים של מקצועיתביטוח אחריות  16.2

בגבולות  2019 יוליב 31וסיומה ביום  2018 באוגוסט 1לתקופה שתחילתה ביום  - בקבוצה משרה נושאיו

  .דולר 45,000 -כ של בסך שנתית בפרמיהמיליון דולר למקרה ולתקופה,  40אחריות של עד 

ביחס לכלי הרכב הפעילים  ,באופן שוטף כיםנערה -של פתרונות תחבורה  הרכב יחובה וצד ג' לצי ביטוח 16.3

  .2019 בדצמבר 31בתוקף עד ליום  ,בצי

  ביטוח בקשר לביטוחים דלעיל.-אינה מצויה במצב של תת הקבוצהלהערכת הנהלת החברה,  16.4

 

 מיסוי 17

של החברה  המאוחדים לדוחות הכספיים 26לפירוט בדבר דיני המס החלים על החברה ושומות מס, ראו ביאור 

 .2018בדצמבר  31ליום 

 

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 18

עוסקת בייבוא ומכירה של כלי רכב וכן במתן שירותי ליסינג והשכרה, ייבוא ושיווק  הקבוצהכפי שפורט לעיל, 

חלקי חילוף לרכב וכן שירותי תחזוקה ומוסך. בשל חלק מההיבטים שבפעילויות אלו ישנה חשיפה לסיכונים 

איכות לרגולציה בתחום  הקבוצהסביבתיים שונים, ובהן, בין השאר, בנושאי פסולת ואוויר. בהתאם, כפופה 

 הסביבה ביחס להיבטים מסוימים של פעילותה. 

רה בדרישות הסביבתיות ובמידת הפיקוח והאכיפה מצד הרשויות מבשנים האחרונות ניתן לזהות מגמה של הח

 . צפויה להמשך ואף להתגבר בשנים הבאותהשונות בקשר עם דרישות אלה. להערכת החברה, מגמה זו 

 חזור של צמיגיםיסילוק ומ 18.1

מסדיר סילוק ומיחזור של צמיגים באופן שיבטיח הגנה על הסביבה ומניעת  צמיגיםזור חוק מיח

חובת סילוק ומיחזור צמיגים לבתי עסק, ליצרנים וליבואנים של  האמורהחוק מפגעים. בהתאם, קובע 

יעדי סילוק צמיגים בהם מחויבת החברה מיחזור צמיגים נקבעו בחוק  ,. בכלל זהכלי רכבצמיגים ושל 

 לעמוד וכן חלות חובות דיווח שונות.

על מנת לעמוד בהוראות חוק מיחזור צמיגים התקשרה החברה עם חברות שונות לאיסוף וסילוק 

והיא מנהלת מרשמים ומעקב על ציות  צמיגים בהתאם ליעדים שהוגדרו בו,צמיגים בהסכם לסילוק ה

החל מאוגוסט משרד להגנת הסביבה. ובכלל זה הגשת דיווחים שנתיים ל צמיגיםמיחזור להוראות חוק 

בדבר מיחזור כמויות בהתאם , החברה מגישה בכל חודש אוגוסט דיווח שנתי, כנדרש על פי דין, 2017

  .ליעדי מיחזור וסילוק, כנדרש בחוק מיחזור צמיגים

בגין חובת סילוק ומיחזור צמיגים החלה עליה  2018 -ו 2016,2017הוצאותיה של החברה בשנים  

  ן בהיקף לא מהותי.ינלהוראות חוק מיחזור צמיגים כאמור, ה בהתאם

 פסולת אריזות 18.2

של פסולת אריזות, שנועדו לצמצם את כמות  קובע הסדרים לעניין איסוף ומיחזור אריזותהחוק 

פסולת האריזות הנוצרת ולמנוע את הטמנתה, לשם הקטנת השפעתה השלילית הסביבתית של פסולת 

האריזות. חוק האריזות קובע יעד איסוף ומחזור מחייב עבור יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים 

.י.ר, 'גוף מוכר' כהגדרתו בחוק האריזות, התקשרה החברה עם חברת ת.מ 2012ארוזים. במהלך שנת 

כפי לשם קיום החובות הקובעות בחוק האריזות, ובכלל זה עמידה ביעדי המחזור וחובות הדיווח. 
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מייבאת החברה חלקי חילוף לכלי רכב, והוראות חוק האריזות  השירות והחלפיםשפורט לעיל, בתחום 

 רלוונטיות לחברה בעיקר בפעילותה זו. 

בגין קיום החובות החלות עליה בהתאם לחוק  2018 -ו 2017 ,2016 של החברה בשניםהוצאותיה 

  האריזות, הן בהיקף לא מהותי.

  כלי רכבפליטות מזהמים לאוויר מ 18.3

"( לקבוע הוראות בנוגע למניעה השר: "זה 18.3 בסעיף מסמיך את השר להגנת הסביבה ) חוק אוויר נקי

וצמצום של זיהום אוויר ממקורות פליטה ניידים, בהתאם לערכים הנהוגים במדינות המתפתחות 

אלא בהתאם  בעולם. חוק אוויר נקי קובע כי אדם לא ימכור, ייבא או ישווק מקור פליטה נייד

להוראות שקבע השר. חוק זה אף קובע כי פרסומת לרכב חדש מחויבת לכלול בגוף הפרסומת את דרגת 

 כלי רכבונתונים על צריכת הדלק של הרכב וכי בעסק של מכירה ושיווק  זיהום האוויר של הרכב

ב מנועי בפרסומת(, חדשים יוצגו נתונים אלו. בנוסף, תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכ

החברה מקיימת את הוראות חוק אוויר נקי  למיטב הבנתה, בעות הוראות דומות.וק 2009-תשס"ט

 .והתקנות האמורות וכוללת את הנתונים הנדרשים בפרסומיה

מהו זיהום אוויר בלתי סביר קובעות  2012-בנוסף, תקנות אוויר נקי )זיהום אוויר מכלי רכב(, התשע"ב

יצוין, את החובה לבצע בדיקת זיהום אוויר לרכב לפני רישומו, מתן רישיון וחידושו. ת מסדירומרכב ו

 .החדשים מיובאים לישראל עוברים בדיקות על מנת לוודא כשירותם למסירה ורישום כי כלי הרכב

נבחנים בבדיקת זיהום אוויר , הקבוצהשל אין -במסגרת פעילות הטריידכן, גם כלי רכב הנמסרים  וכמ

 מתן רישיון רכב וחידושו.בעת 

 .להלן 19.8 שיטת המיסוי הירוק והשפעותיה על החברה ראו סעיף לפרטים בדבר 

 

  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה 19

ונכון להיום, עם כניסתו לתוקף של  תחום עתיר מעורבות ממשלתית, רגולציה ופיקוח הנוהרכב בישראל  ענף

 הקבוצהרגולציה החלה על ל בנוסף. להלן(, האמור נכון ביתר שאת 19.2 חוק רישוי שירותים )כמפורט בסעיף 

להלן בתחום איכות הסביבה כמפורט לעיל )ובפרט חוק מיחזור צמיגים, חוק האריזות וחוק אוויר נקי(, תובאנה 

 : פעילותה מיתחוב הקבוצההוראות הדין העיקריות החלות על 

  האחרונות בשנים בישראל הרכב בענף ברגולציה מהותיים שינויים 19.1

להלן(, זאת  19.2 נכנס לתוקפו חוק רישוי שירותים )שעיקריו יפורטו בסעיף  2016באוקטובר  18 יוםב

 בענף התחרותיות להגברת יתהציבור הוועדהלאחר דיונים של מספר שנים שקדמו לחקיקת החוק, של 

במטרה לבחון את צמצום הריכוזיות בענף הרכב בישראל , 2011 בשנת, אשר מונתה (זליכה)ועדת  הרכב

ולגבש המלצות להסרת חסמים שיביאו להגברת התחרותיות ולהוזלת התעריפים לצרכן בכל ענפי 

 .34.הרכב

 

                                                 
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/tzevet-, ראו בכתובת: 2012כאמור, מחודש אפריל  זליכהשהוקם לצורך יישום דוח ועדת  בינמשרדיצוות  להמלצות 34

yisum.pdf 

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/tzevet-yisum.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/tzevet-yisum.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/tzevet-yisum.pdf
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  שירותים רישוי חוק 19.2

 בחקיקה, אחת גג קורת, ומאגד תחת 2016באוקטובר  18ביום אשר נכנס לתוקפו חוק רישוי שירותים 

, ובכלל זה הוראות בו הניתנים והשירותים הרכב בענף העוסקים לכלל וההוראות הכללים את, ראשית

. להלן וכיו"ב( 19.19.4 שהיו קיימות לפני חקיקת החוק )צווי פיקוח, הצו המוסכם האמור בסעיף 

חלק ניכר ממסקנות ועדת זליכה, שמסקנותיה הוגשו למשרד התחבורה בחודש אפריל  אימץהחוק 

כלל השירותים והעיסוקים בענף ר את יסדנועד להשירותים רישוי חוק . לעיל 19.1 בסעיף  כאמור, 2012

שמירה על , השירותים נותני של הולמת מקצועיתרמה , לרבות בתחום הייבוא, על מנת להבטיח הרכב

שירותים סדירים וזמינים לציבור ותנאים הולמים באזורי , הגנה על שלום הציבור, מתן הרכב בטיחות

בין היתר, כולל החוק החדש . 35הצרכן הגנתב והרכ בענף תחרותקידומה של ה , כמו גםמתן השירות

הוראות בדבר פיקוח, אכיפה ועיצומים כספיים שניתן להשית על מי שיימצא כי אינו פועל בהתאם 

 להוראות החוק.

, לפני חתימת העסקה לרכישת רכב על גילוי ליתן היבואןעל פי חוק רישוי שירותים, בין היתר, נדרש 

ידי הלקוח, בדבר מצבו המכני של הרכב לרבות נזק בטיחותי, מספר הק"מ של כלל נסיעות הרכב מעת 

קפה, כמו ייצורו, שנת היצור של הרכב, תקלות בטיחות סדרתיות אם ישנן, תקופת האחריות לרכב והי

 20%גם ליתן הודעה ללקוח בדבר זכותו לקבלת ערבות בנקאית לכל רוכש של רכב בתשלום העולה על 

החדש אוסר על יבואן רכב להתנות את שירותים חוק רישוי בין היתר, , בהקשר זהממחיר הרכב. 

בורה פל במוסך שירות של היבואן או בשימוש במוצר תעותוקפה של האחריות שנתן בכך שהרכב יט

מסוים, זאת למעט שירותי תחזוקה לרכב הכלולים באחריות שהיבואן או מי מטעמו נושא בתשלום 

רכב ושיווקו, בין היתר,  בואליימחייב כל בעל רישיון  החוקבנוסף,  לפחות. 90%בעדם בשיעור של 

שנים לפחות מיום מכירתו לראשונה ללקוח, וכן שירותי  7במשך  באשיילספק מוצרי תעבורה לרכב 

 תחזוקה לרכב, בהתאם להוראות החוק.

בחוק השירותים(  247כהגדרתם בסעיף ) המוסכים וצו שמאי הרכב, צו ייבוא רכבאת צו  מחליףהחוק 

שהחוק מתייחס לנושאים המנויים בצווים, הוראות ככל  פעימות; במספר"( הצווים: "זה 19.2  בסעיף)

ככל שקיימות לקונות בחוק, הצווים כן נקבע בחוק, כי ; 2016באוקטובר  18החוק גוברות החל מיום 

 23רכב שבוטל על ידי משרד התחבורה ביום  למעט צו ייבוא,2019בדצמבר  31תוקפם עד ליום יעמדו ב

לעודד  נועד רכב לישראל, אלאכלי בוא יבאופן מהותי את התנאים לי . החוק אינו משנה2018ביולי 

יבוא מקביל, מוסכים "מומחים" שיתחרו במוסכי יולאפשר כניסתם של גורמים מתחרים לשוק הרכב )

כך, על  בשר התחבורה.רחבות מאוד בעניינים אלה השירות, ספקי חלפים וכיו"ב(, ולהעניק סמכויות נ

פי הוראות החוק החדש, קבלת רישיון יבואן אינו דורש עוד הפקדת ערבויות בנקאיות אלא המצאת 

אישור המעיד כי למבקש רישיון כאמור יש הון עצמי כפי שנקבע בתקנות, בהתאם לכמות וסוג כלי 

לטפל בכל רכב מהתוצר שהוא  36את היבואן הישירהרכב המיובאים על ידיו. כמו כן, מחייב החוק 

לא יובא על ידיו(, לפי האחריות, בהיקף הרכב אם מייבא )לא רק מהדגמים שאותם הוא מייבא ואף 

 שתתגלה( RECALL) סדרתיתבטיחות  בכל תקלתתן היצרן, וכן לטפל בכלי רכב אלה ולתקופה שנו

 .נלוותללא תשלום מבעל הרכב למעט עלויות זאת  - בהם

                                                 
 . 2016 -לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו 1 סעיף 35
 "(.ישיר יבואן)" שנים 3 -מ תפחת שלא לתקופה תוצרתו למכירת בהסכם ץחו במדינת רכב יצרן עם הקשור  36
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להלן, נקבעה בחוק רישוי  19.19.1 בסעיף  המפורט, צו הייצור והסחרבקשר עם הנושא המוסדר ב

הקיימות לוש שחלופות למוצר תעבורה מבין ה שתימוסכים להציע ללקוח לפחות על חובה  שירותים

 .והסבר על ההבדל ביניהן ן)מקורי, חליפי או משומש(, לרבות מחיר

פתרונות תחבורה,  חברות בנות של החברה ובכלל זה חלות גם על פעילותרישוי שירותים הוראות חוק 

כדרך עיסוק.  מיבואן שאינו רכב כסוחראשר על פיהן נדרשה פתרונות תחבורה לרישיון עבור עיסוקה 

 .כאמור הנדרשיצוין, כי פתרונות תחבורה מחזיקה ברישיון 

החברה  הערכת .הקבוצההחברה, חוק רישוי שירותים לא צפוי לשנות באופן מהותי את מצב  להערכת

או  הקבוצהמידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, שאינו בשליטתה של  כאמור הנה בבחינת

דית, ואינו ודאי. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות שאינו בשליטתה הבלע

שירותים ו/או בתקנות וההנחיות על פיו, או  רישוי בחוק שינויים ו, בין היתר אם יחולכאמורהחברה 

 להלן. 22 אם יחול שינוי באחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות הקבוצה, כמפורט בסעיף 

 

 2016-"ותשע(, ברכב וסחר ושיווקו רכב)יבוא  הרכב בענף ומקצועות שירותים רישוי תקנות 19.3

תשתית למתן  ,דרישות סף לקבלת רישיון לייבוא רכב, ובכלל זה הון עצמי ,בין היתר קובעותהתקנות 

  שירותי תחזוקה לרכב וכיו"ב.

 

 2016-"ותשע(, אישי ביבוא ותיווך ושיווקו רכב)יבוא  הרכב בענף ומקצועות שירותים רישוי תקנות 19.4

כללים בדבר הודעה שיבואן מסחרי ליתן לציבור קובעות, בין היתר ובתמצית, התקנות האמורות 

, חובה על משווק רכב מתוצר שהוא מייבא( ברכב RECALLבמקרה של תקלת בטיחות סדרתית )

מסור לרכב המשווק חובת שווק, המרכב הת מידע לגבי רמת האבזור הבטיחותי של וכלול בפרסומל

ים מסוימים לקונה על נזק, חובת דיווח לקונה תמצית הוראות שימוש ברכב בשפות עברית וערבית

  וכיו"ב.לרכב לפני מסירת החזקה בו לקונה,  שנגרמו

 

  והשירותים ייבואה צו 19.5

הצו מסדיר חובות שונות החלות על יבואן כלי רכב כתנאי לקבלת רישיון ייבוא, לרבות חובת אספקת 

מוצרי תעבורה לכלי רכב המיובא, קיומו של מוסך שירות מרכזי שניתן לגביו רישיון ייעודי, מתן 

 אחריות לשירותי תחזוקה ודרישות הון עצמי מינימאלי. 

 

 יבוא והשירותיםיצו הל התיקון 19.6

פי הצו האמור, יותר לייבא  . על2010בחודש אפריל נכנס לתוקפו יבוא והשירותים יצו ההתיקון ל

טון מאותו תוצר ובאותה התקינה המיובא על  3.5לישראל רכב נוסעים שמשקלו הכולל אינו עולה על 

ד בתנאים מסוימים ידי היבואן הישיר, גם באמצעות התקשרות עם סוכן מורשה של יצרן הרכב העומ

פי הצו, יבואן מקביל לא יוכל לייבא יותר משלושה מותגים שונים. -"(. עלבוא מקביליי)" שנקבעו בצו

יבוא רכב על ידי יבואן, ובכלל זה תנאים המבטיחים את יבמסגרת הצו נקבעו, בין היתר, תנאים ל

 10,000ש"ח וכן הון עצמי של אלפי  8,000האיתנות הפיננסית של היבואן )לרבות ערבות בנקאית בסך 

( ואת חובתו לספק תשתית תחזוקה ומתן אחריות לרכב לאחר לצורך קבלת רישיון יבואן אלפי ש"ח
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בוא של כלי רכב המיוצרים י. במסגרת הצו, אושר גם ישנים לפחות 7, לתקופה של יבואו לישראל

יצוין, כי חלק מהוראות  , התואמים את התקינה האמריקאית ואשר אינם משווקים בישראל.ה"בבאר

הצו האמור שונו באופן ספציפי במסגרת חוק רישוי שירותים, לעומת חלק אחר של הוראותיו אשר 

 , בהתאם להוראת מעבר בחוק. דוח זהעומדות בתוקפן נכון למועד 

של  השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות להיות צפויההמקביל לא  בואיליהחברה,  להערכת

יתר, כיוון שלהערכתה יבואנים מקבילים לא יצליחו לרכוש את דגמי כלי הרכב הנפוצים , בין ההחברה

העיקריים, במחירים ו/או בתנאים עדיפים על אלו בהם רוכשים  השוקבישראל המהווים את פלחי 

בנוסף, עלויות התאמת כלי רכב לתקינה האירופאית  .היבואנים את כלי הרכב מהיצרנים השונים

 דוחלמועד  נכון. החברהגבוהות יותר ליבואן מקביל מאשר ליצרן רכב אשר לו התקשרות בלעדית עם 

מייבאת ומשווקת  שהחברה כלי רכבלא ידוע על יבואנים מקבילים המייבאים ומשווקים  לחברה, זה

ינת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, , הן בבחלעיל כאמורהערכות החברה ; בישראל

המבוסס על הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה על בסיס היכרותה עם שוק הרכב בישראל. 

יבואנים הערכות כאמור, בין היתר אם ההתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מ

או אם  אטרקטיבייםאל, במחירים או בתנאים מקבילים יצליחו לרכוש דגמי כלי הרכב נפוצים בישר

ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי  כאמורלתקינה  ההתאמהלויות בע אויחולו שינויים בתקינה 

 להלן. 22 הסיכון הכרוכים בפעילותה, כמפורט בסעיף 

 

  קנייה מס 19.7

מס בחבות ה שיעורי ,זה דוח למועד נכוןעל כלי רכב המיובאים לישראל חל מס קנייה בשיעורים שונים. 

מעל  כלי רכבלכלי רכב מסחריים ול 72% -ו ,לכלי רכב פרטיים 83%הנה כדלקמן: רכב  לכליהקנייה 

 באוגוסט 1 ביום, החברה ידיעת למיטבטון לא חל מס קנייה(.  4.5טון )על משאיות מעל  4.5טון ועד  3.5

לכלי רכב  92% -ל הקנייה מס בשיעור העלאה החל, הכנסת של הכספים ועדת לאישור בכפוף, 2017

מיסוי הירוק לקיזוזים של ה בכפוף זאתפרטיים, למעט על רכישת כלי רכב היברידיים וחשמליים, 

מידע צופה פני  וכאמור הנ המידע בדבר השינוי הצפוי בשיעור מס הקניה להלן. 19.8 בסעיף  מפורטכ

בהתפתחויות בהליכי החקיקה והתקינה מימושו תלוי ועתיד, שאינו ודאי ואינו בשליטת החברה, 

  בקשר לאמור, על ידי הכנסת וועדותיה.

 

  הירוק מיסויה 19.8

, נכנסה לתוקף שיטת מיסוי חדשה של כלי רכב, שתכליתה יצירת תמריצים 2009בחודש אוגוסט 

"(. במסגרת רפורמת המיסוי הירוק, נקבע מדד הירוק המיסויכלכליים להפחתת הזיהום הסביבתי )"

של  "ירוק" המדרג את כלי הרכב בהתאם לרמת הזיהום שנקבעת לפי שקלול העלויות הציבוריות

"(, ונקבעה הפחתה במס הקנייה בהתאם לדירוג האמור. במסגרת הירוק המדדפליטות המזהמים )"

הרפורמה האמורה נקבע בין היתר, כי דרגת הזיהום של כלי הרכב תצוין ברישיון הרכב ויבואני הרכב 

חודש יחויבו לציין את נתוני הזיהום וצריכת הדלק של כל רכב חדש שיוצע למכירה. לפיכך, החל מ

תוך הפחתה קצובה של המס לפי מידת  83%, מוטל על רכב חדש מס קנייה בשיעור של 2009נובמבר 

ש"ח לרכב  16,384למועד דוח זה, סכום ההפחתה המקסימלי הנו  -ההטבה לרכב בהתאם למדד הירוק

יסוי בנזין )לא היברידי(, וכן מוטלים מיסי קנייה מופחתים על כלי רכב היברידיים וחשמליים. המ
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הירוק כמעט ואינו מעניק הפחתת מס לכלי הרכב היוקרתיים ואילו השפעתו על מחירי כלי הרכב 

הקטנים והמשפחתיים, להערכת החברה, מהותית יותר )מיסי הקנייה עבור כלי רכב היברידיים 

וחשמליים משפיעים באופן מהותי על כלל הסגמנטים ובעיקר על כלי רכב יוקרה כיוון שמס הקנייה 

בשונה ממס קנייה רגיל  30% -ורכב היברידי  20% -, פלאג אין היברידי 10%בור רכב חשמלי הינו ע

 האירופי באיחוד רכב בכלי מזהמים בדיקת ונוהל הזיהום תקנות עדכון בעקבות(. 83%בשיעור של

(WLTP ,)המס נוסחת)" המדידה בשיטת השינוי את שתשקף כך, הירוק המס נוסחת בישראל עודכנה 

כתוצאה מהשינויים  .2019 באפריל 1-ב לתוקף תיכנס החדשה הירוק המס נוסחת. "(חדשהרוק היה

האמורים יפחתו הטבות המס ביחס לכלי רכב בעלי דרגת זיהום נמוכה, דבר אשר יגרום לעלייה 

במחירי כלי הרכב שנהנו מהטבות במס הקניה במסגרת המיסוי הירוק, כדוגמת כלי הרכב המפורטים 

וק לא צפויים לעיל. להערכת הנהלת החברה, השינויים האמורים במס הקנייה במסגרת המיסוי היר

להשפיע על החברה באופן שיפגעו במעמדה התחרותי בשוק הרכב הישראלי, זאת לאור העובדה 

תהא דומה להשפעות על יתר המתחרות בשוק  2019שהשפעת עדכון נוסחת המיסוי הירוק במהלך שנת 

נסת על פי תקנות הגנת הצרכן, אשר אושרו בכ. 2011-"אהתשע(, עסקה)ביטול  הצרכן הגנת תקנות

ימים ובלבד  14, רוכש רכב רשאי לבטל הזמנת רכב חדש אשר נרכש מהיבואן תוך 2011בחודש אוגוסט 

  .החברהלתקנות האמורות אין השפעה מהותית על  הדוח,למועד שהרכב טרם נמסר לקונה. 

 

  1985-"ההתשמ(, רכב והשכרת מיוחדת הסעה, סיור)הסעת  ושירותים מצרכים על הפיקוח צו 19.9

הקובע מגבלות על פעילות גופים העוסקים בתחום הליסינג, לרבות דרישה לרישיון הפעלה של הצו 

בהתאם לכך,  משרד להחכרת רכב ורישיון הפעלה של משרד להשכרת רכב מאת משרד התחבורה.

ולהשכרת כלי רכב לנהיגה עצמית. )ליסינג(  להחכרתפתרונות תחבורה מחויבת ברישיון כ"משרד" 

 2019בדצמבר  31בתוקף עד ליום  ,כאמור ברישיונות מחזיקה תחבורה פתרונותזה  דוח עדלמו, כי יצוין

רכב לשם הסעת להשכיר כלי  ןבין היתר, קובע הצו האמור כי איכמו כן,  מידי שנה. לחדשם ונוהגת

בנוסף, בהתאם להוראות הצו האמור, חלה חובה על עריכת הסכם השכרה בנוסח  נוסעים בשכר.

שאושר על ידי המפקח על התעבורה ובו בין היתר, פרטים בדבר השוכר ומענו, מספר רישיון הנהיגה 

שלו, מועד מסירת כלי הרכב לשוכר, תקופת השכירות, קריאת מונה הקילומטראז' ומד הדלק בעת 

מבטחת  בהתאם להוראות הצו, ים כיו"ב, כמפורט בצו האמור. יצוין, כיהמסירה ופרטים נוספ

פתרונות תחבורה את כלי הרכב בציי הרכב שלה בביטוח צד ג' מפני נזקי רכוש בגין פגיעות של כלי רכב 

  שכורים.

 

 ברכב השימוש שווי 19.10

מחיר הרכב , מיושמת שיטה, לפיה מחושב שווי השימוש ברכב כאחוז מתוך 2010החל מחודש ינואר 

 2010בינואר  1אשר נמכרו החל מיום  כלי רכב"(. שיטה זו מיושמת על שווי שימוש לינארילצרכן )"

ממחיר הרכב לצרכן עבור כלי רכב שמחירם עד  2.04% -עמד על כ 2010בלבד. שווי השימוש בשנת 

ח. החל משנת ש" 130,000 -ממחיר הרכב עבור כלי רכב שמחירם גבוה מ 2.48% -ש"ח ועל כ 130,000

 -ממחיר הרכב לצרכן לכל כלי הרכב ועד לתקרת מחיר של כ 2.48%עומד שווי השימוש ברכב על  2011

לכך שעובדים  עשויה לגרום, יישום שיטת שווי השימוש הלינארי, החברהש"ח. להערכת  478,000

שוויתרו בעבר על מרכיב חודשי קבוע בשכר הברוטו שלהם תמורת קבלת רכב צמוד מהמעביד, יבחנו 
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מחדש את הכדאיות הכלכלית של ויתור כאמור כנגד קבלת רכב צמוד ויתכן שחלקם יבחרו שלא לממש 

  הטבה זו.

 

 התעבורה פקודת 19.11

לכך, כלי רכב בציי הרכב של פתרונות הקבוצה פועלת בהתאם להוראות פקודת התעבורה. בהתאם 

תעבורה, הנם בעלי רישיונות רכב בתוקף והם מחודשים על ידיה באופן שוטף ורשומים בלשכות רשות 

 הרישוי. 

 

  התעבורה תקנות 19.12

 החברה פועלת בהתאם להוראות חלק י' לתקנות התעבורה, ומעסיקה קציני בטיחות בתעבורה.

בוטלה חובת רישום שנת הייצור  2008באפריל  1חל מיום בהתאם לתקנות התעבורה, הכמו כן, 

, ככל שחלפה שנה ממועד בהתאם לכךלמכוניות חדשות והרישום היחיד הינו מועד עלייתן לכביש. 

נדרשת לבצע הליך רישוי לרכב ולרשום אותו על שמה, ומכירת  החברהייצור הרכב והרכב טרם נמכר, 

את  החברה מעדכנתמנת להימנע ממכירת רכב כיד שנייה, -חשב כמכירת רכב מיד שנייה. עליהרכב ת

החודשים, ונותנת תמריצים גבוהים יותר לאנשי  12בסמוך לפני חלוף תקופת שלה אנשי השיווק 

 . הקבוצהאין של -במסגרת פעילות הטרייד יםנמכר, אשר מסוג זה כלי רכבמכירות בגין מכירת 

שעניינו בדיווח שמאי הרכב או המנהל  לתקנות התעבורהנכנס לתוקפו תיקון  2014בחודש אוגוסט 

המקצועי לאחר תאונה, שלפיו נגרם לכלי רכב נזק בטיחותי )כמשמעו בתקנות התעבורה(. עם קבלת 

דיווח כאמור מאת שמאי הרכב או המנהל המקצועי בדבר נזק בטיחותי כאמור, תופיע הגבלה על גבי 

ונבדק. ההערה כאמור נועדה ליצור מודעות בקרב רוכשים רישיון הרכב שלפי הנזק הבטיחותי תוקן 

פוטנציאליים כי כלי הרכב עבר תאונה משמעותית. להערכת החברה, אין בתיקון האמור כדי להשפיע 

 באופן מהותי על הקבוצה או על פעילותה. 

 

 בטיחותי אבזור רמת בגין מס הטבת 19.13

שעניינו מתן  ,התעבורה ד לתקנות270 פרסם משרד התחבורה נוהל ליישום תקנה 2013חודש יולי ב

על מנת לעודד ייבוא ורכישה של כלי רכב זאת תמריצי מס לכלי רכב המאובזרים במערכות בטיחות, 

 -ו N1מנועיים המיובאים לישראל מסוג כלי רכב ובטיחותיים יותר. בהתאם לנוהל האמור, מאובזרים 

M1 זכאים להפחתה במס הקניה בהתאם , טון 3.5התעבורה( שמשקלם עולה על בתקנות  )כהגדרתם

לרמת האבזור הבטיחותי של הרכב, שתיקבע על פי מכלול מערכות הבטיחות המותקנות ברכב 

ובהתאם לשיטת ניקוד שנקבעה בנוהל. במסגרת הרפורמה האמורה נקבע, בין היתר, כי לכל דגם רכב 

י הרכב יחויבו לדווח למשרד תיקבע "רמת אבזור בטיחותי" שתצוין על גבי רישיון הרכב ויבואנ

התחבורה על דבר קיום מערכות הבטיחות בדגם הרכב. ככל שהרכב יהיה מאובזר יותר במערכות 

ח תמריץ והטבת המס מכ, דוח זהלמועד בטיחות, כך רמת האבזור הבטיחותי שלו תהיה גבוהה יותר. 

שיטת תמריץ  ש"ח. 2,400 -כלש"ח  250 -כהבטיחות נעה בין רמות אבזור הבטיחות השונות בין 

להערכת החברה, הבטיחות כמעט ואינו מעניק הפחתת מס לכלי הרכב הקטנים והמשפחתיים ו

אלה  כלי רכבהשפעתו על מחירי כלי הרכב היוקרתיים גבוהה יותר, על אף שביחס לרמת המחירים של 
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, להטבת המיסוי בגין רמת האבזור הבטיחותי אין השפעה הדוחנכון למועד אינה מהותית ואף זניחה. 

  .החברהמהותית על 

 

 עסקים רישוי חוק 19.14

בהתאם להוראות  ,פעילותה לצורך אותה המשמשים םמתקני בגין עסק ברישיונות מחזיקה הקבוצה

חוק רישוי עסקים, שתוקפם הנו לצמיתות או לתקופות קצובות. יצוין, כי בגין חלק ממתקניה, מצויה 

רישיון עסק על פי חוק רישוי  נדרשרישיון עסק או בהליכי בדיקה האם  קבלת/ הקבוצה בשלבי חידוש

 מתקנים לגבי אמורכ עסק רישיונות יתקבלו ולא היה, החברה להערכתעסקים, לצורך הפעלתם. 

 או הקבוצה עסקי על מהותית השפעה לכך יהיה לא, מסוימים מתקנים לפנות תיאלץ והיא, מסוימים

 .פעילותה על

 

 כללי 19.15

לצווים, תקנות ונהלים המסדירים מגבלות וחיובים שונים החלים  החברהכפופה , למתואר לעיל בנוסף

ח ומכ; נוהל משרד התחבורה שנקבע יבואן שאינו וממי מיבואן רכבסוחרי  עלו על יבואני רכב בישראל

בוא והשירותים בקשר עם יח צו היובוא והשירותים; דרישת משרד התחבורה מכילצו הי 18סעיף 

; 2011סעיפים שעל יבואני רכב לכלול בהסכמי זיכיון עם יצרני הרכב עמם הם קשורים החל משנת 

מתעדכנות מעת לעת על ידי מחלקת התקינה תקנות התעבורה; ודרישות התקינה השונות המוגדרות ו

באגף הרכב במשרד התחבורה, העוסקות בעיקרן בבטיחות רכב, בטיחות נוסעים והולכי רגל ובזיהום 

  .כאמור להם היא כפופהשעומדת בכל הדרישות וההסדרים  הקבוצה, דוח זהלמועד . 37אויר

 

  .ISO 9001לפתרונות תחבורה תקן איכות לחברה ו - איכות בקרת 19.16

 

 , אשר נדרש לגביהם רישוםUTI -והחברה, פתרונות תחבורה  של המידע מאגרי - מידע רשומים מאגרי 19.17

בפנקס מאגרי המידע של משרד המשפטים, בהתאם  רשומים הגנת הפרטיות,חוק הוראות בהתאם ל

 .הגנת הפרטיותלדרישות חוק 

 

 :השל אין-הטרייד בפעילות הקבוצהעל  תהוראות הדין העיקריות שחלו תמצית 19.18

 אין, כפופה-הטרייד פעילותמשומשים ב רכב כלכחלק מפעילותה למכירת  - בחוק הגילוי הנאות 19.18.1

, בעת מכירת רכב משומש, הקבוצה מחויבתבמסגרתו שלחוק הגילוי הנאות,  ,היתר בין הקבוצה

למסור לרוכש הרכב מידע אודות הרכב הנרכש ובכלל זה פרטיו המלאים של בעל הרכב, מספר 

 הבעלים הקודמים, פגיעות שנגרמו לרכב ומספר הקילומטרים שעבר.

                                                 
הדורש ירידה בפליטת מזהמים על ידי כלי רכב המיובאים  6דרישות תקינה אירופאית מתקדמת הכוללת בין השאר את תקן זיהום אוויר יורו לבמקביל  זאת  37

 (.2015ספטמבר )אשר היה בתוקף עד לחודש  5לישראל בהשוואה לתקן יורו 
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 בין היתר, הקבוצה כפופהמשומשים,  כלי רכבבמסגרת מכירת  - נוהל משרד התחבורה הוראות 19.18.2

, 2013 אימב 12, מיום 2/2013מספר נוהל  הוראותובכלל זה  להנחיות משרד התחבורה השונות

בעת רישום בהם לנקוט שיש מפורטים הליכים  אשר בומשרד התחבורה,  ידיעל  םאשר פורס

 לצדעל ידיה  המשומש הרכב מכירת בעת וכן, הקבוצהבעלות על רכב משומש שנרכש על ידי 

  .שלישי

 

יבוא ושיווק י בפעילות - והחלפים השירות תחוםב החברההחלות על  העיקריות הדין הוראות תמצית 19.19

  :חלפים

יבוא י בפעילות - השירות והחלפיםתחום ב החברהבמסגרת פעילותה של  - צו הייצור והסחר 19.19.1

לצו הייצור והסחר, המתייחס, בין היתר, לסחר  החברה, כפופה על ידי החברה ושיווק חלפים

בחלפים של כלי הרכב. צו הייצור והסחר קובע חובת קבלת רישיון מאת הגורם המוסמך במשרד 

התחבורה עבור ייצור וסחר במוצרי תעבורה )חלקי חילוף(. הרישיון ניתן לשנה אחת, ומנהל האגף 

 החברהיצוין, כי ישיון או לסרב לחדשו. לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה רשאי לחדש ר

פי צו הייצור והסחר, יש לתת לחלקי חילוף כאמור אחריות לתקופה  . עלהנה בעלת רישיון כאמור

ק"מ, לפי המוקדם. בנוסף, צו הייצור והסחר קובע  6,000חודשים או לנסיעה של  3 -שלא תפחת מ

. יצוין, כי בחוק לצרכן, כהגדרתו בצוגם כי אין למכור מוצר תעבורה במחיר העולה על המחיר 

 . רישוי שירותים קיימת הוראת מעבר לגבי תוקפו של צו זה

כפופה כאמור לצו הייבוא והשירותים הקובע, בין היתר, כי יבואן  החברה - הייבוא והשירותים צו 19.19.2

רכב מחויב להחזיק מלאי של מוצרי תעבורה )מכלול, מכשיר, חלק, חלק חילוף, לרבות חומר נוזלי 

או מוצק המשמש לתיקונו או לאחזקתו של הרכב, וכן אביזר המשמש או היכול לשמש להבטחת 

מוצר המתחייב  עלחותו או לנוחיותו של המשתמש בו, לרבות פעילותו התקינה של הרכב, או לבטי

פי דין להיות חלק מציוד הרכב( בכמות שהמליץ עליה יצרן הרכב או בכמות המתחייבת -על

עשר החודשים האחרונים או לפי קביעת מנהל האגף לרכב ולשירותי -מתנועת המלאי בשנים

ים, כי יבואן רכב יספק לא יאוחר תחזוקה במשרד התחבורה. עוד קובע צו הייבוא והשירות

משבעה ימים מקבלת ההזמנה, כל מוצר תעבורה לכל דגם מדגמי הרכב שהוא מייבא, אולם אם 

הוכיח יבואן שנקט בכל האמצעים הדרושים להזמנתו, מכל מקור שממנו ניתן היה להשיגו באותה 

 מים מיום ההזמנהי 14עת וכי העיכוב באספקה לא היה בשליטתו, יסופק המוצר ללקוח תוך 

. בהתאם לתיקון לצו ימים( 45 -)יצוין, כי בחוק רישוי שירותים הוארכה תקופת הזמן האמורה ל

ואשר נכנס  2010הייבוא והשירותים שאושר על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת בחודש פברואר 

בורה , מוטלות על היבואן חובות נוספות, לרבות, שיווק מוצרי תע2010לתוקף בחודש אפריל 

באמצעות נקודת מכירה אחת לפחות, אספקת מוצרי תעבורה לרכב המיובא במשך שבע שנים 

 לפחות מיום מכירתו לצרכן, חובת אספקת מוצרי תעבורה תוך זמן קצוב וכיו"ב.

רישום חלקי רכב  חובתשבהם נקבעה, בין היתר,  - גניבות מניעתותקנות  גניבות מניעת חוק 19.19.3

משומשים בידי העוסקים בתיקונם, ביבואם, במסחר בהם או בהעברתם בדרך אחרת, של חלקי 

רכב כאמור, ואיסור על פעולה בידי בעל עסק כאמור, בחלק שאינו רשום. יצוין, כי בחודש אוגוסט 

רוק או פורסם תיקון לחוק האמור, שלפיו על בעל צי רכב/מבטח להעביר רכב המיועד לפי 2014

  שהוכרז כ"אובדן גמור" רק למורשה לפרק רכב ולהחזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי.
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 ,2008 שנתב ,מכבר זהפקע  צוה - 2003, מחודש אפריל עסקיים להגבלים הדין בית של מוסכם צו 19.19.4

להמשיך  הםמצפה מ היאכי  ליבואני הרכב העסקייםרשות ההגבלים  הודיעה ועם פקיעתאולם 

כאילו עודנו בתוקפו. בהתאם לכך, החברה ולמיטב ידיעתה גם יתר יבואני הרכב  ועל פי ולפעול

. עם כאמורעל פי הצו  לפעולו להמשיךכוונתה  על העסקייםההגבלים  רשותל הודיעהבישראל, 

, שינה (לעיל 19.2 בסעיף  כמתואר) 2016רישוי שירותים שנכנס לתוקפו בחודש אוקטובר  חוקזאת, 

  .כאמור החוק הוראות פי על פועלת והחברה הצו הוראותמרבית  את

 

 הליכים משפטיים 20

לדוחות הכספיים א'  27 אוריהנה צד להם, ראו ב שהחברה לפרטים אודות הליכים משפטיים מהותיים אשר

  .2018בדצמבר  31ליום החברה  שלהמאוחדים 

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  21

 כוונותיה אתעל דגלה  חרטה, בישראל הרכב בעולם והשירותים האפשרויות מגוון את המאגדת, UMI קבוצת

להיות גורם מוביל בשוק הרכב בישראל באמצעות מתן שירות איכותי ושוחר קדמה, אשר שם את הלקוח במרכז 

העשייה ותשומת הלב. הסביבה התחרותית המאפיינת כיום את שוק הרכב בישראל מחייבת יצירת סל שירותים 

הקבוצה  של זה, סל זה דוחומוצרים רחב היכול להתאים לכל צרכן בהתאם לשינויים החלים בשוק זה. למועד 

, ליסינג, יחד עם שירותי בעלות קודמת, משאיות, אוטובוסיםחדשים ומ פרטיים רכב כלי שלכולל מגוון רחב 

 . מוסכיםו"ל ובחו בארץ השכרה

ובמתן שירות  במהלכהיכולותיה לתוך מערך מאוחד האמון על טיפול בלקוח לפני המכירה,  את מנצלת הקבוצה

 מכירה וסניפי באולמות לרבות, תשתיות של צולב בניצול. תפיסת התפעול היעיל ניכרת גם לאחריהנלווה ומקיף 

 .לקוח לכל ויעיל איכותי מהיר למענה הארץ בכל הפרוס שירות מרכזי ובמערך, ומשומש חדש לרכב

של טכנולוגיות ו של מתמדת בנייההפצה, והשירות ללקוח על האחסנה, ההקבוצה מבססת את יכולות הניהול, 

מערכות מידע מתקדמות. מעגל טכנולוגי תומך זה הנו, למיטב ידיעת החברה, מהמתקדמים בשוק הרכב 

 בישראל.

האסטרטגיה העסקית שלה, הקבוצה מתווה את יעדיה על בסיס תקופתי, בהתאם להתפתחויות  להגשמת

ברה באופן משמעותי התחרות בסביבה הכלכלית והעסקית שבה היא פועלת; במהלך השנים האחרונות התג

 לחברותבענף הרכב, זאת כתוצאה משחיקת מחירים ומהנגשת אשראי בהיקפים גדולים ובריבית נמוכה 

 בענף הרכב.  הפועלות

 המוצריםהיערכות מיטבית לנסיבות אלו, גיבשה הקבוצה את יעדיה תוך מתן דגש לשיפור וגיוון  לטובת

. הערך המוסף הרב שעשוי לצמוח תפעולית להתייעלות מתמדת חתירה לצד ידיה על המוצעים והשירותים

בתהליכים ארוכי טווח  מדוברלהיות בהיקפים מהותיים. עם זאת,  צפוי יעדיה ממימוש כתוצאה לקבוצה

 בשנה הקרובה.  ביטוי לידי יבואו לאהשפעותיהם  עיקריתכן שי, היינוזמן.  פני על בשיללה שוייםשפירותיהם ע

 :הקבוצה של העיקריים היעדים פירוט להלן

והתפתחויות  , רלבנטיות,מוצרים ושירותים בהתאם לצרכי לקוחות מגווןבנייה מושכלת של שימור ו (א

כלכליות, -הקבוצה עוקבת אחר שינויים בטעמי לקוחות, בהתפתחויות טכנולוגיות ובמגמות מאקרובשוק: 

. מעקב זה נערך תוך שימת דגש ידי הקבוצהמגוון המוצרים והשירותים המוצעים על את  להרחיבעל מנת 

 על מקסום סינרגיה בין מוצרי הקבוצה ושירותיה. 
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הקבוצה בוחנת באופן שוטף אפשרויות חיזוק מעמדה על ידי מיצוי סינרגיות תפעוליות בתוך הקבוצה:  (ב

צמצום מערכים חופפים או סינרגטיים. במהלך השנים האחרונות ננקטו בקבוצה מספר צעדים  או לאיחוד

 במסגרת חתירה למימוש יעד זה:

שימוש ביכולות התפעוליות ובתשתיות של הקבוצה לטובת כלל תחומי הפעילות שלה, על ידי ניצול  .1

כגון אגף )די מערך אחד מערכי תמיכה כפולים שהתקיימו בקבוצה לכ איחוד היתרון לגודל, ובפרט

( ומתן שירות לצי הרכב של פתרונות תחבורה ע"י רשת ותשתיות שיווק, מיחשובמשאבי אנוש, 

 המוסכים של החברה. 

, כפי UMIבית קבוצת ) החברה, בעיר לודושל  פתרונות תחבורהבניין מטה מרכזי מאוחד של למעבר  .2

 .(לעיל 12.1 שמתואר בסעיף 

דן ליס, המאגדת בתוכה, בין היתר, את מערך כלל מכירות  - הקמת חברה בת של פתרונות תחבורה .3

מת כלי הרכב המשומשים אשר חזרו מליסינג תפעולי או השכרה, או לחלופין התקבלו מבעלות קוד

 לעיל(. 1.3.2  משומשים )כמפורט בסעיףבמסגרת רכישה של כלי רכב חדשים או 

מעבר למבנה מימון קבוצתי המנצל את חוזקות כל אחת מהחברות בקבוצה לצורך הוזלת עלויות  .4

 המימון, יצירת מבנה שיעבודים נכון וניהול סיכונים פיננסיים בדרך מיטבית.

בין החברה לבין חברת גיה ושיתופי פעולה אפשריים נוספים המהלכים האמורים וכן אפשרויות סינר

להתייעלות וחיסכון בתחומים שונים ולשיפור איכות השירות.  להובילצפויים הבת פתרונות תחבורה, 

  .ערוצי התקשורת בתוך הקבוצהולהתייעלות לשיפור  עשויים להביאיתרה מכך, מהלכים אלו 

תחבורה ביצעה מספר פעולות לצורך שיפור הרווחיות בתחום  פתרונות :ההשכרה בתחום רווחיות שיפור (ג

ההשכרה. הפעולות כללו שינויים בתעריפי ההשכרה בתחומים שאינם רווחיים דיים, שינוי בתמהיל צי כלי 

 ,מכך כתוצאה. הסניפים והתייעלות, בהרכבוהרכב להשכרה, הקטנת צי כלי הרכב להשכרה ושינויים 

 הקבוצה בכוונת. 2018בשנת  8.3%-ל 2017בשנת  6.3%-שיעור רווחיות החברה ממגזר השכרה עלה מ

 .ההשכרה תחוםהאמורות על מנת להגדיל את רווחיות  הפעולות בביצוע ולהמשיך, זאת במגמה להמשיך

תיק : פתרונות תחבורה פועלת לצורך טיוב ושימור טיוב ושימור תיק לקוחות איכותי בתחום הליסינג (ד

הלקוחות תוך שמירה על רווחיות ראויה ורמת השירות הגבוהה המאפיינת את הקבוצה תוך בחינה 

 מתמדת של מציאות כלכלית משתנה.

 מהחברות אחת בכל הקיימים ביתרונות מכירה הקבוצה: ארגוניים-יישום ושכלול תהליכי הבקרה הכלל (ה

ויישום אפליקציות ץ נהלים איכותיים ומיאתוך  ושואפת לנצל את הידע הקיים הבקרה תהליכי בתחום, בה

 .לצורך חיזוק מערך הבקרה בהמתקדמות 

ועל התייעלותה של  החברהת החברה בדבר ההשפעות של המהלכים המתוארים לעיל, ככל שיושלמו, על והערכ

את  ברההחבבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססת על הערכותיה של  ן, הנהחברה

שלא  ותהאמורה עשוי ות. ההערכהתשקיףלמועד  חברהוהמידע הקיים ב האמורים כיםהפוטנציאל של המהל

היתר כתוצאה ממידת הצלחת  בין, או להתממש באופן שונה מהמתואר לעיל, ןאו חלק ןלהתממש, כול

ו התממשותם של כל או יכולת התייעלותן ו/אמופתרונות תחבורה וכן  החברההסינרגטיות בין פעילויותיהן של 

  .להלן 22 כמפורט בסעיף , הקבוצהחלק מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות 
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 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 21.1

 האסטרטגיה של מימושה קידוםלהערכת החברה, ההתפתחות בשנה הקרובה תבוא לידי ביטוי בהמשך 

  לעיל. 21 ף בסעי פורטו שאלו כפי, ממנה הנגזרים היעדים ושל העסקית

 :הבאים התהליכים את 2019 שנת במהלך לקדם החברה שוקדת, היתר בין

 ובין החטיבות הפועלות בה.  הקבוצה חברות בין סינרגיה מיצוי תהליך המשך 21.1.1

 וללקוחות ללקוחות יותר טוב שירות הענקת שיאפשרוואפליקציות  טכנולוגיות של ויישום הטמעה 21.1.2

פתרונות ב חדשה מחשוב מערכת הטמעתהשלמת תהליך רב שנתי של  .של הקבוצה פוטנציאליים

 מידע לשלוף אפשרויות, יכולות השו"ב, ובפרט זמינות המידע, אחידותו שיפור לטובת תחבורה

 כמו כן, שוקדת החברה על שדרוג אתרי האינטרנט שלה.  .מתקדמת בפלטפורמה מידע ולאחזר

 . חדשים רכב כלי קוומגוון של  רחבתמהיל  שימור 21.1.3

ליס, תוך שימת דגש על מחירי המכירה -המשך פיתוח יכולות מכירת הרכב המשומש באמצעות דן 21.1.4

 וניהול כמויות המלאי.

 .לעיל 14.2 כמתואר בסעיף  -שימת דגש על המשך פיתוח פעילות אוויס אוקראינה 21.1.5

, הן בבחינת מידע צופה פני עתיד, אשר אינו ודאי. זה בסעיףהערכות החברה להתפתחות כאמור  21.1.6

שונים, ובין היתר ירידה בביקוש ייתכן שהערכותיה של החברה כאמור לא תממשנה בשל גורמים 

 הקבוצהבאופן כללי או באזורים מסוימים, חסמי שוק שיוטלו על פעילותה של  הקבוצהלשירותי 

באזורים אלו או התממשותו של גורם סיכון אחד או יותר מבין גורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה 

 הלן. ל 22 , כמפורט בסעיף הקבוצהשל 

 

  דיון בגורמי סיכון 22

 להערכת החברה, פעילות החברה חשופה לגורמי הסיכון העיקריים הבאים: 

 סיכוני מאקרו 22.1

בשערי החליפין של המטבעות שבהם רוכשת  שינויים מהותיים: החליפין יבשער םיימהות שינויים (א

להשפיע על מחירי הרכב בשקלים חדשים  יםעלולאת כלי הרכב המשווקים על ידיה, החברה 

בהשוואה לכלי רכב של מתחריה, ולפיכך, על החברה לצרכנים בישראל, וכן על מחירי כלי הרכב של 

להתחייבויות צמודות למטבע חוץ, חשופה החברה . החברההביקושים לכלי רכב המשווקים על ידי 

 בעיקר מאשראי ספקים. 

כלי רכב פרטיים הנם מוצר צריכה אשר הביקוש לו  :והאטה כלכלית במשקכלכלי המצב הרעה ב (ב

מושפע בין היתר מרמת החיים של משקי הבית. ירידה בהיקף הפעילות הכלכלית בישראל, ירידה 

ם לגרום לפגיעה בכמות כלי הרכב שיימכרו על ברמת החיים של משקי הבית וגידול באבטלה עלולי

לירידה בביקוש , כמו גם ללקוחות פרטיים ומוסדיים )ובכלל זאת חברות הליסינג(החברה ידי 

רידה לשירותי השכרת רכב לזמן קצר וליסינג תפעולי, לירידה בביקוש לכלי רכב משומשים ולי

בנוסף, עלולה ( הקבוצהי הרכב של דבר המשפיע על שווי צי כלבמחירון כלי הרכב המשומשים )

שכרה לממן את האטה כלכלית לגרום למחנק אשראי, אשר יפגע ביכולתן של חברות הליסינג והה

, וכתוצאה מכך לפגיעה בתוצאותיה לפגוע ביכולתם של לקוחות לעמוד בהתחייבויותיהםפעילותן ו

 .הקבוצההעסקיות של 
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הרעה במצב הביטחוני בישראל עלולה  :זמן אורךל הרעה במצב הביטחוני והכללי בישראל ובעולם (ג

בעיקר בתחום ההשכרה מאחר והיא עשויה לפגוע בהגעת תיירים מחו"ל  הקבוצהלהשפיע על פעילות 

לישראל וכפועל יוצא לפגיעה בביקוש להשכרת כלי רכב לזמן קצר. כך, לדוגמא, נוכח המבצע הצבאי 

והשלכותיו, נפגע היקף התיירות הנכנסת וחלה באותה תקופה  2014"צוק איתן" שנערך בעזה בקיץ 

כפועל יוצא מכך, חלה ירידה בפעילות ההשכרה התיירותית והפרטית האטה כלכלית כללית במשק. 

 . מתחומים אלו יהירידה בהכנסותו תחבורה פתרונותשל 

של החברה מושתת על מערכות תקשורת ומידע, המחברות בין אתרי  פעילותהסיכוני סייבר:  (ד

התקשורת החברה השונים. סיכון סייבר משמעותי שהחברה חשופה אליו הינו פגיעה במערכי 

האמורים. לחברה מספר מערכות הגנה מתקדמות, אשר נועדו לצמצם ככל הניתן סיכונים אלו. 

בפרט, פועלת החברה לעניין זה בהתאם לנהלים שנקבעו בתוכנית הבקרה הפנימית של החברה 

(ISOX). .כמו כן, נרכשה פוליסת הגנה בפני התקפות סייבר 

באוקראינה עלולה להיות והמדיני  הפוליטי ,כלכלילמצב ה הרעה בסביבה הכללית באוקראינה: (ה

 לעיל. 14.2 אוקראינה, כמפורט בסעיף  Avis -באמצעות החזקותיה ב הקבוצההשפעה על פעילות 

 

 סיכונים ענפיים  22.2

יבוא והשירותים )שתמצית יצו הל התיקוןנכנס לתוקף  2010בחודש אפריל  יבוא מקביל:יהתפתחות  (א

 מאפשרתיבוא המקביל יבוא מקביל. רפורמת הימאפשר י אשר (,לעיל 19.6 הוראותיו פורטו בסעיף 

דבר שעלול להביא להחרפת התחרות בעיקר בפלחי שוק כניסה של מתחרים חדשים לתחום, 

 מסוימים כדוגמת כלי הרכב היוקרתיים ורכבי המנהלים. 

 חברותיבואני כלי רכב ועל  רגולטוריםפיקוח והגבלה )לרבות  בהסדרים רגולטורייםשינויים  (ב

 ליסינג חברותו יבואן צולבות אחזקות איסורשינויים בהסדרים רגולטוריים, כגון (: והשכרהליסינג 

יבוא ושיווק חלפים יהסדרת התחרות, הן בענף הרכב והן בענף השירותים הנלווים ) והשכרה,

ואביזרים נלווים לרכב(, שינויים במדיניות המיסוי הממשלתית לרבות המיסוי הירוק כמפורט 

או שינוי במדיניות הנוגעת לסיווג כלי הרכב כפרטיים או מסחריים לצורכי מס,  לעיל 19.8בסעיף 

, באופן שישתנה הביקוש לרכב מגודל או הקבוצהעלולים להוביל לשינויים במבנה השוק שבו פועלת 

לחלופין, שינויים אלו עשויים להשפיע על מסוג מסוים או הביקוש לרכב המיוצר במדינות מסוימות. 

שינויים אלו עלולים להוביל לפגיעה נתחי השוק של החברה או של פתרונות תחבורה, ומכאן, 

 . הקבוצהמסוימת בתוצאותיה העסקיות של 

כיבואנית כלי רכב לישראל בכפוף לרישיונות והיתרים. ביטול פועלת החברה  ים:רישיונות והיתר (ג

הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או שינוי לרעה בתנאיהם עלולים לפגוע באופן מהותי לרעה במכירות 

  ובתוצאותיה הכספיות.החברה 

של כלי רכב כלי רכב משומש לבין מחירו  קיימת זיקה בין מחירו של :הפחתת מיסוי על רכב חדש (ד

חדש. בשל מרכיב המס הגבוה הכלול בעלות צי כלי הרכב של החברה, שינוי בשיעור המס על רכישת 

רכב חדש, משנה את מחירו של הרכב החדש, וכנגזרת מכך, עשויה להשפיע על מחירו של הרכב 

לא המשומש. שינוי כאמור גורם לירידת/ עליית שווי צי כלי הרכב של החברה. להערכת החברה, 

, לאורך זמן החברה להערכתמפני שינויים בחוקי המס. ניתן להגן הגנה יעילה על ערך צי כלי הרכב 

 הפעילות בתחומילעיל, השפעה מהותית על הביקוש  19 לא יהיה לשינוי במס הקניה כמתואר בסעיף 
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מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס נה ה כאמורהערכת החברה  .החברה של

לת החברה. התוצאות הערכות סובייקטיביות של הנההשיעור הקיים של מס הקניה כאמור ועל על 

יחולו שינויים נוספים כאמור, בין היתר אם  ההערכהבפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מ

ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה, כמפורט בשיעורי מס הקניה 

 זה. 22 בסעיף 

כלי הרכב שמייבאת החברה מיובאים לישראל : הכניסה לישראל נמלי של השבתהשיבוש או  (ה

בהובלה ימית. חלקי החילוף מיובאים לישראל בעיקר דרך נמלי הים של ישראל אך גם בדרך של 

י כלי רכב וחלקי חילוף באופן המאפשר לה ליתן מענה מהיר הובלה אווירית. החברה מנהלת מלא

ללקוחותיה בפרק זמן קצר, מהמלאים הקיימים אצלה. עם זאת, החברה חשופה לשיבושים או 

השבתות של נמלי הכניסה לישראל, בין היתר מהרעה במצב הביטחוני או המדיני, שביתות עובדים 

סדירה של כלי רכב וחלפים המשמשים או הנמכרים וכיו"ב, באופן העלול לגרום לשיבוש האספקה ה

 על ידי החברה בפעילותה.

 ,החברהידי  עלהייבוא המבוצע  עיקר :שעמם קשורה החברה ימיים מובילים שיבוש פעילותם של (ו

חברת  הדוח,נכון למועד לעיל,  7.17.3 בסעיף  כמפורטנעשה באמצעות הובלה ימית. כפי שצוין לעיל 

המזרח הנה חברת התובלה היחידה לייבוא כלי רכב מ לייבוא כלי רכב מקוריאההתובלה הימית 

. בהתאם לכך, שיבושים בפעילות המוביל האמור עשויים לגרום לשיבוש האספקה לישראל הרחוק

  סדירה של כלי רכב וחלפים המיובאים על ידי החברה.ה

, כפי שפורט ותאינם מבוטחים בפני גניב פתרונות תחבורהציי כלי הרכב של  :היקף גניבות הרכב (ז

 .הקבוצהשל  עלייה בהיקף גניבות הרכב עלולה להשפיע על תוצאותיה ,לפיכך. לעיל 9.16.9 בסעיף 

 קיימת, לעיל 19.10  בסעיף כמתואר ברכבשימוש ה שווי נושאל :לרכב עובדיםהעלאת שווי שימוש  (ח

שווי השימוש כאמור עלול  העלאת, כך. הליסינג התפעולי בתחום הקבוצה של הפעילות השפעה על

להביא לצמצום היקף הביקוש לליסינג תפעולי, ובהתאם להוביל לירידה בהיקף רכישות כלי הרכב 

הליסינג מחד, ולמעבר של עובדים לרכישה ישירה של כלי רכב שתקזז חלק  על ידי חברות

 של האין באפשרות .מההשפעות של הירידה ברכישות כלי רכב על ידי חברות הליסינג, מאידך

 שיטותלהעריך את היקף הצמצום בביקוש לליסינג תפעולי ואת מידת ההשפעה של יישום  החברה

 . רההחבשל  העל רווחיות השימוש שווי

סיכון להפסד לסיכון אשראי, היינו, הקבוצה בתחומי הליסינג וההשכרה חשופה  :סיכון אשראי (ט

 יעמודלא  וההשכרה הליסינג בתחומי ות, אם לקוחבתחומים אלו הקבוצה כספי שיגרם ל

 , והוא נובע בעיקר מיתרות חובה של לקוחות וחייבים.כלפיה החוזיות הםבהתחייבויותי

במשק, כמו גם העלאת פרמיית הסיכון של הבנקים הבסיסית העלאת שיעור הריבית  :סיכוני ריבית (י

בגין הלוואות ייעודיות שמעמידים הבנקים ללקוחות שונים לצורך רכישת כלי רכב, עשויה להביא 

 לצמצום רכישת כלי רכב באמצעות מימון בנקאי. 

רכב  כלימחירי ירידת  :תחבורהפתרונות י כלי הרכב של ישווי צמתמשכת וחריגה בגין ירידת ערך  (יא

במחירי הרכב המשומש או שינויים במחירי הרכב המשומש כתוצאה  שינוייםובעקבותיו  יםחדש

הנהלת  להערכת. תחבורה פתרונותכלי הרכב של  ימהיצע וביקוש בשוק, משפיעים על שוויו של צי

בי חלק אחר מוגבלת. , סיכון זה בחלקו אינו ניתן להגנה יעילה ואילו יכולת ההגנה לגהחברה

על ידי רכישה של כלי רכב מדגמים סחירים  האמור לסיכון החשיפה את מצמצמת הקבוצה
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 אמצעות(, וכן בהקבוצהכלל על ערכם בשוק המשני )על סמך ניסיון העבר של  בדרךשומרים ה

 תמחור מתאים. 

יבוא ומכירת כלי רכב כרוכים באחזקת מלאי גדול, אשר עלול לאבד מערכו כתוצאה י אחזקת מלאי: (יב

מהתיישנות שנת דגם )כפועל יוצא, בין היתר, של שיווק דגמים משנת ייצור חדשה יותר(, שיפורים 

טכנולוגיים, רגולציה, פגיעה כלכלית חמורה או פשיטת רגל של יצרן כלי הרכב, שינויים בשערי 

 .הקבוצהטבעות זרים וכיו"ב, ובכך להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של החליפין של מ

, בעיקר קיימת חשיבות גדולה להיקפי וזמינות האשראי העומדים לרשות הקבוצה :זמינות אשראי (יג

. קיטון או הגבלת היקפי וזמינות האשראי ו/או הקשחת תנאי המימון ו/או הרעה בתחום הליסינג

  וביכולתה לנהל את עסקיה. הקבוצהעלולים לפגוע בפעילות  יםהנדרש ביחס הביטחונות

 

  קבוצהסיכונים מיוחדים ל 22.3

מקורן בייבוא ושיווק של כלי רכב החברה  יה שלעיקר הכנסות :GM -תלות בהסכמי זיכיון וב (א

לעיל(. לפיכך, קיימת תלות מהותית בהמשך הקשרים  7.17.1  ףכמפורט בסעי) GMוחלפים מתוצרת 

אותם ניתן לייבא לישראל. ש כלי הרכבובכלל זה, במדיניות התמחור של כלי הרכב ותמהיל  GMעם 

ובתוצאותיה  קבוצהבתית הפסקתו של הסכם הזיכיון האמור, מכל סיבה שהיא, תגרום לפגיעה מהו

אותם ניתן לייבא לישראל,  כלי הרכבאו שינוי בתמהיל  GMהעסקיות. העלאת מחירי היצרן על ידי 

 הקבוצהבאופן שלא יעלה בקנה אחד עם טעמי הצרכן הישראלי, עלול לפגוע לרעה בעסקיה של 

 ובתוצאותיה העסקיות.

עלולה  Avisפגיעה במותג הבינלאומי של  :אירופה AVISוהסכמי הזיכיון עם  AVIS במותג תלות (ב

 Avisהסכמי ההרשאה והזיכיון עם אם . בנוסף, ההשכרהם בתחוהקבוצה  של הלהשפיע על רווחיות

ם בתחו הקבוצה של ההשפעה שלילית על עסקי לכךעלולה להיות  ,יתבטלו מסיבה כלשהי אירופה

 . ההשכרה

משפטיים מהותיים, לרבות בקשות לאישור הנה צד למספר הליכים החברה  משפטיים: הליכים (ג

החברה הכספיים של  לדוחות א27אור י. לפרטים נוספים ראו בהתובענות ייצוגיות שהוגשו כנגד

ההליכים המשפטיים המהותיים האמורים  שתתקבלנה במסגרת. ככל 2018בדצמבר  31ליום 

  .הקבוצה להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של הדבר עלול, החברהנגד  החלטות
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 טבלת גורמי סיכון 22.4

קרו, סיכונים ענפיים אסיכוני מ -פי טיבם -בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על

פי השפעתם על -, אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, עללקבוצהוסיכונים מיוחדים 

 : הקבוצהעסקי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השפעה  
 גדולה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 קטנה

סיכוני 
 מאקרו

   X ן ייפחלה יבשער מהותיים שינויים

  X  והאטה כלכלית במשק כלכליה מצבהרעה ב

 ובעולםבישראל  והכלליהרעה במצב הביטחוני 
 לאורך זמן

X  
 

 X   הרעה בסביבה הכללית באוקראינה 

סיכונים 
 ענפיים

 X   מקביל בואיי התפתחות
   X  ייםרוטלוגהסדרים רפיקוח, הגבלה ום בייוניש
   X  והיתרים תונוישיר

צי כלי הרכב  שוויומתמשכת של  חריגהירידת ערך 
  פתרונות תחבורהשל 

X   

 X   לישראל הכניסה נמלי של השבתהאו  שיבוש
  X   ימיים מובילים של פעילותם שיבוש

  X  סיכונים ביטוחיים גניבות ו

  X  העלאת שווי שימוש לרכב עובדים

  X  אשראיסיכון 

  X  סיכוני ריבית

  X  זמינות אשראיסיכון 

  X  חשיפה בגין סיכוני סייבר ומערכות מידע

  X  לאית מקזחא

סיכונים 
מיוחדים 

 קבוצהל

   ISUZU X -וGM יצרנים:וב זיכיוןי מכסהב תולת

  X  אי ודאות בתעשיית הרכב בעולם

 AVISוהסכם הזיכיון עם  AVIS תלות במותג
  אירופה

X  

   משפטיים הליכים
X 
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  וקשורות בנות חברות 23

 החזקות לשיעור בנוגע, 2018 בדצמבר 31 ליום נכון, החברה שלפרטים בדבר חברות בנות וכלולות  להלן 23.1

 : אלו בחברות החברה

 הון שטרי/ הלוואות כולל ההשקעות סכום - ישירות החזקות 23.1.1
       שיעורי החזקה           

 סוג מניות שם החברה

מספר 
המניות 
המוחזק

 ות

סה"כ 
ערך 

נקוב של 
המניות 
המוחזק

 ות

היקף 
השקעה 
)באלפי 
ע בהון ש"ח( ב צ ה  הב

בזכות 
למנות 

דירקטורי
 ם

מחזיקים 
אחרים 

 -בלמעלה מ
מהון  25%

המניות/ מכוח 
ההצבעה/ 

סמכות למנות 
 דירקטורים

יתרת 
הלוואות 
)באלפי 
ש"ח(/ 
תנאי 
 ערבויות שניתנו מימון 

 -יו.טי.אס 
יוניברסל פתרונות 

 תחבורה בע"מ

מניות 
רגילות 

 1בנות 
 ש"ח

  

14,082,

578  

    

14,082,

578  

      

387,40

6  

100

   אין אין 100% 100% %

יו.אמ.אי. סוכנות 
( 1994לביטוח )

 בע"מ

מניות 
רגילות 

 1בנות 
 ש"ח

           
5,106  

             
5,106  

             
468  50% 50% 50% 

מדנס סוכנות 
   אין לביטוח בע"מ

  

 
מניית 
הכרעה 

 ש"ח 1בת 
                  

1  
                    

1                

יו.אם.איי מרכז 
 שירות חיפה בע"מ

מניות 
רגילות 

 1בנות 
 ש"ח

       
100,00

0  

         
100,00

0  

          

7,077  

100

   אין אין 100% 100% %

שגיא מוטורס 
 בע"מ 2006סנטר 

מניות 
רגילות 

 1בנות 
 ש"ח

              
100  

                
100  

          
6,305  

100
% 

 אין 100% 100%

2,758 
בריבית 

 6,192י; 3
שטר הון 

 צמית

ערבות מתמדת 
עד  -מוגבלת בסכום 

 1,750,000תקרה של 
 ש"ח בבנק איגוד

  

מניית 
הנהלה בת 

                1  1 ש"ח  1

כהן מוטורס חדרה 
 בע"מ

מניות 
רגילות 

 1בנות 
 ש"ח

              

100  

                

100  

          

6,529  

100

 אין 100% 100% %

510 
בריבית 

 2,489י; 3
שטר הון 

   צמית

יו.אם.איי. ליס 
 בע"מ 2010

מניות 
רגילות 

 1בנות 
 ש"ח

              

100  

                

100  

                  

-  

100

 אין אין אין 100% 100% %

יוניברסל משאיות 
 ישראל בע"מ

מניות 
רגילות 

 1בנות 
 ש"ח

           

5,000  

             

5,000  

        

61,366  50% 50% 50% 
חברת תעבורה 
   אין אחזקות בע"מ

כוכבי הרכב שווק 
 ( בע"מ1996)

מניות 
רגילות 

 1בנות 
 ש"ח

              

100  

                

100  (326) 50% 50% 50% 

א.א.א. 
אימפריה 
( 2011נכסים )
(; 25%בע"מ )

זינו אחזקות 
( 2014 -)א.ז 
 (25%בע"מ )

3,227 
שטר הון 

 צמית

ערבות מתמדת 
עד  -מוגבלת בסכום 

 3,500,000תקרה של 
 בבנק לאומי ש"ח

 קח"ן נכסים בע"מ

מניות 
רגילות 

 1בנות 
 ש"ח

                

50  50 

          

2,656  50% 50% 50% 
חנן קימל 

(50%) 

509 
פריים+

1.15 

מתמדת ללא  ערבות
הגבלה בסכום בבנק 

ת חלאומי להבט
"ן קחהתחייבויות 
 נכסים בע"מ

 - גי.אם
 -יו.אם.איי.

טכנולוגיות מחקר 
 ופיתוח בע"מ

מניות 
רגילות 

 1בנות 
 980 980 ש"ח

            

(182) 49%     

GM LAAM 
HOLDINGS 

LLC. אין   

מוביליטי  יוניברסל
 טכנולוג'י בע"מ

מניות 
רגילות 

 1בנות 
 50 50 ש"ח

            

(148) 50% 50% 50% 

אסף אגמון 
סחר בע"מ 

(; שחף 25%)
עוגן אחזקות 

 (25%בע"מ )

400 
בריבית 

 י3

מתמדת ללא ערבות 
הגבלה בסכום בבנק 
איגוד להבטחת 

התחייבויות 
סל מוביליטי ריוניב

 טכנולוג'י.
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  הלוואות ללא השקעות - עקיפות החזקות 23.1.2
       שיעורי החזקה           

 שם החברה
סוג 

 מניות

מספר 
המניות 
המוחזק

 ות

סה"כ 
ערך 

נקוב של 
המניות 
המוחזק

 ות

היקף 
השקעה 
)באלפי 
 הבהצבע בהון ש"ח(

בזכות 
למנות 
דירקטו

 רים

מחזיקים 
אחרים 

 -בלמעלה מ
מהון  25%

המניות/ מכוח 
ההצבעה/ 

סמכות למנות 
 דירקטורים

יתרת 
הלוואות 
)באלפי 
ש"ח(/ 

 תנאי מימון 
ערבויות 
 שניתנו

קאר -דן ליס א
)טרייד אין(  1988
 רגילה בע"מ

            

    510  
           

12,300  

         

 אין 100% 100% 99%  46,770

לא קיימים 
הלוואות 
)קיימים 

חוז"ם בין 
   חברתיים(

דן רכב ותחבורה 
ד.ר.ת שירותי 

 רגילה תיירות בע"מ

           

12,300  

           

12,300  

         

 אין 100% 100% 100%  28,548

לא קיימים 
הלוואות 
)קיימים 

חוז"ם בין 
   חברתיים(

Dan Rent a Car 

(USA) Inc רגילה 
            

 1,000  

            

 אין 100% 100% 100% 68  1,000 

לא קיימים 
הלוואות 
)קיימים 

חוז"ם בין 
   חברתיים(

קבוצת   בית
 מוטורס רסליוניב

 רגילה בע"מ ישראל

      

1,004,0

00  

      

1,004,0

00  

       

119,47

 אין 100% 100% 100%  1

לא קיימים 
הלוואות 
)קיימים 

חוז"ם בין 
   חברתיים(

Avis  רגילה אוקראינה 
            

    500  

            

    500  

         

33,642  34% 3 4 % 34%   

5,563 
הלוואה 
דולרית 
בריבית 
ליבור+
3.5%   

אוטו איטליה 
 רגילה איי.אל בע"מ

            

    516  

            

    516  

         

7,710  75% 7 5 % 75% 

סוכנות 
מכוניות לים 
התיכון בע"מ 

(25%) 

14,367 
שטרי הון 

 60-ל
חודשים 
ממועד 

הנפקתם 
ללא ריבית 
או הצמדה 
; הלוואות 

15,627    

יוניברסל מוביליטי 
( 2015אלקטריק )

 בע"מ

מניות 
רגילות 
 1בנות 

 50%  50%   50% 81 200 200 ש"ח
 עוזי אינגבר

(50%) 

 

ערבות 
מתמדת 
מוגבלת 
עד  -בסכום 

 3תקרה של 
ש"ח  נימיליו

 בבנק איגוד.

  

 
מניות 
הנהלה 
 1בנות 

               8 8 ש"ח
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וכלולות של החברה, וכן פרטים בנוגע לדיבידנד, ריבית  בנות אודות רווחיהן של חברות להלן פרטים 23.2

 באלפי) 2016 -ו 2017 ,2018 ודמי הניהול שהחברה קיבלה או שהיא זכאית לקבל מהן, בגין השנים

  (:ש"ח

 החזקות ישירות 23.2.1

 2016שנת  2017שנת  2018שנת   

 שם החברה

רווח 
)הפסד( 
 אחרי מס

דיביד
 נד

הכנסות 
)הוצאו

ת( 
 ריבית

דמי 
 ניהול

רווח 
)הפסד( 
 אחרי מס

דיביד
 נד

הכנסות 
)הוצאו

ת( 
 ריבית

דמי 
 ניהול

רווח 
)הפסד( 
 אחרי מס

דיביד
 נד

הכנסות 
)הוצאו

ת( 
 ריבית

דמי 
ניהו

 ל

 -יו.טי.אס 
יוניברסל פתרונות 

 תחבורה בע"מ

                         

(* 3,418 

                  

-  4,002 

                  

-  

                         

(* 

(7,640) 

                  

-  (353)  

                  

-  

                       

(34,935) 

                  

-    

                  

-  

יו.אמ.אי. סוכנות 
( 1994לביטוח )

 בע"מ

                              

625  250 

                     

-  

             

526  

                              

557  

              

1,00

0  

                     

-  

             

367  

                              

513  

              

250  

                     

-  

             

371  

מרכז  יו.אם.איי
 שירות חיפה בע"מ

                              

127  

                  

-    

                  

-  

                              

215  

                  

-    

                  

-  

                              

340  

                  

-    

                  

-  

שגיא מוטורס 
 בע"מ 2006סנטר 

                              

(577)  

                  

-  

                  

-  

                  

-  

                              

(847)  

                  

-  

                  

20  

                  

-  

                              

328  

                  

-  

                  

17  

                  

-  

כהן מוטורס חדרה 
 232 בע"מ

                  

-    

                  

-  

                              

(352)  

                  

-    

                  

-  

                              

215  

                  

-    

                  

-  
יו.אם.איי. ליס 

 בע"מ 2010
חברה לא 

       פעילה 
חברה לא 

       פעילה 
חברה לא 

       פעילה 

יוניברסל משאיות 
 ישראל בע"מ

                           

(* 

17,018  

                  

-  

                     

-  

             

960  

                           

(* 17,934  

                  

-  

                     

-  

             

960  

                         

23,510  

                  

-  

                     

-  

             

960  

כוכבי הרכב שווק 
 ( בע"מ1996)

                            

(2,303)   

                  

10  

                  

-  

                            

(680)   

                  

46  

                  

-  

                            

(635)   

                  

35  

                  

-  

 626 נכסים בע"מ קח"ן

                  

-  

                  

-  

                  

-  592 

                  

-  

                  

12  

                  

-  574 

                  

-  

                  

13  

                  

-  

 -יו.אם.איי.-גי.אם
טכנולוגיות מחקר 

 בע"מ ופיתוח

חברה לא 
 -פעילה 

אין עדין 
דוחות 
       כספיים

חברה לא 
 -פעילה 

אין עדין 
דוחות 
       כספיים

חברה לא 
 -פעילה 

אין עדין 
דוחות 
       כספיים

יוניברסל 
מוביליטי 

 512 טכנולוג'י בע"מ

                  

-  

                  

10  

                  

-  

                            

(277) 

                  

-  

                  

10  

                  

-  

                            

(505) 

                  

-  

                  

10  

                  

-  

 כולל)הפסד(  רווח*( 
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 עקיפות החזקות 23.2.2
 2016שנת  2017שנת  2018שנת   

 שם החברה

רווח 
)הפסד( 
 אחרי מס

דיבידנ
 ד

הכנסות 
)הוצאות
 ( ריבית

דמי 
 ניהול

רווח 
)הפסד( 
 אחרי מס

דיבידנ
 ד

הכנסות 
)הוצאות
 ( ריבית

דמי 
 ניהול

רווח 
)הפסד( 
 אחרי מס

דיבידנ
 ד

הכנסות 
)הוצאות
 ( ריבית

דמי 
 ניהול

יוניברסל מוביליטי 
 430 ( בע"מ2015אלקטריק )

         

         
-  

            
         -  - 

298 
                  

-  

                     

-  

             

48  

                            

(563) 

                  

-  

                     

-  

             

150  

יוניברסל  -יו.טי.אס 
 פתרונות תחבורה בע"מ

                

         (* 

3,418 

         

         

-  4,002 
           

       -  

                 

   (*   

(7,640) 

                     
-  

 (353)  
                  
-  

               

        

(34,935) 

                     
-  

  
                  
-  

 1988קאר -דן ליס א
  13,392 )טרייד אין( בע"מ

 
   - 

 
   -  

 
   -  

11,223  
 

   - 

 
   -  

 
   -  

 10,267 
 

   - 

 
   -  

 
   -  

דן רכב ותחבורה ד.ר.ת 
  5,337 שירותי תיירות בע"מ

 
   - 

 
   -  

 
   -  

3,078  
 

   - 

 
   -  

 
   -  

 4,058 
 

   - 

 
   -  

 
   -  

Dan Rent a Car 

(USA) Inc 0 

 
   - 

 
   -  

 
   -  

 59 
 

   - 

 
   -  

 
   -  

 6 
 

   - 

 
   -  

 
   -  

 רסלקבוצת  יוניב בית
 9,213  בע"מ ישראל מוטורס

 
   - 

 
   -  

 
   -  

 7,611 
 

   - 

 
   -  

 
   -  

 2,438 
 

   - 

 
   -  

 
   -  

Avis  1,989  אוקראינה )** - 

 
   -  

 
   -  

 6,775 )** 
 1,15

9 

 
   -  

 
   -  

 3,746 
 

   - 

 
   -  

 
   -  

אוטו איטליה איי.אל 
   (14,705)  בע"מ

 
   -  

 
   -  

 (617) 
 

   -  

 
   -  

 
   -  

 (5,508) 
 

   - 

 
   -  

 
   -  

יו.בי.אי. אולטרא 
אוטובוסים ישראל 

 ( בע"מ1997)

 2015-פורקו/נמכרו ב - UTIחברות לשעבר של 
                  ולפני כן לא פעילות -

Isuzu Trucks CEE 

s.r.o 

 2015-פורקו/נמכרו ב - UTIחברות לשעבר של 
                  ולפני כן לא פעילות -

Isuzu Trucks 

Czech Republic 

s.r.o. 

 2015-פורקו/נמכרו ב - UTIחברות לשעבר של 
                  ולפני כן לא פעילות -

Isuzu Trucks 

Hungary Kft. 

 2015-פורקו/נמכרו ב - UTIחברות לשעבר של 
                  ולפני כן לא פעילות -

Isuzu Trucks 

Slovakia s.r.o. 

 2015-פורקו/נמכרו ב - UTIחברות לשעבר של 
                  ולפני כן לא פעילות -

 *( רווח )הפסד( כולל

 **( מטבע פעילות דולר

 לעיל.  1.3 , ראו סעיף ידי החברה, ועיקר הפעילות המבוצעת בהן-תמציתי של החברות המוחזקות על לתיאור
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 )"החברה"( "מבע יוניברסל מוטורס ישראל
וחברות  "(החברה)" בע"מ ישראל מוטורס יוניברסלדירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון של 

 בהתאם להוראותדוח הדירקטוריון לתקופה זו נערך  ."(תקופת הדוח)" 31.12.2018לשנה שהסתיימה ביום מאוחדות 
  "(.תקנות הדוחות)" 1970-ות תקופתיים ומיידיים(, תש"לתקנות ניירות ערך )דוח

 
פעילותה ואופן השפעתם של אירועים בתקופת  דוח הדירקטוריון מכיל, בין היתר, תיאור של מצב עסקי החברה, תוצאות

 .("הדוחות הכספיים") 2018בדצמבר,  31הכספיים של החברה ליום  הדוח על הנתונים שבדוחות

 

 למצב עסקי התאגיד הסברי הדירקטוריון

 חברה נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי ה .א

שדוחותיהן הכספיים מאוחדים עם הדוחות הכספיים של  ובאמצעות חברות בנות בשליטתהבאמצעותה, החברה, 
, עוסקת בעיקר בייבוא ומכירת כלי רכב, החכרת כלי רכב )ליסינג תפעולי(, השכרת כלי "(הקבוצההחברה )ביחד: "

שבבעלותה, בפריסה המשווקים על ידיה ולכלי הרכב לכלי הרכב  חלפיםשירותי תחזוקה ומתן קצר ו רכב לזמן
 ארצית. 

 

 General מתוצרתוחלפים החברה מייבאת משווקת בישראל כלי רכב  הםשלפימי זיכיון הסכהקבוצה קשורה ב

Motors  מקבוצת( וכן כלי רכב וחלפים מתוצרת איסוזוIsuzu Motors),עוסקת הקבוצה, באמצעות חברה  . כמו כן

בייבוא, שיווק והפצה של משאיות קלות ובינוניות ואוטובוסים  "(UTIמ )""יוניברסל משאיות ישראל בע -כלולה 

יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ  -( יו.טי.אס 100%מתוצרת איסוזו. בנוסף, קשורה הקבוצה באמצעות חברת הבת )

 Avisלעשות שימוש בישראל בשיטת ובסימן המסחר  , בין היתר,ן המתיר לההסכם זיכיו( ב"תחבורה פתרונות)"

 לזמן קצר וכן להחכרת כלי רכב במסגרת פעילות הליסינג התפעולי שמפעילה הקבוצה.  להשכרת כלי רכב
 

תחומי הפעילות של הקבוצה אשר מדווחים בנפרד במסגרת ביאור מגזרים לדוחותיה הכספיים המאוחדים של 
 כדלקמן: החברה, הם

 

אין שמקורן במכירת כלי רכב חדשים -מכירת כלי רכב חדשים לרבות עסקאות טרייד מכירת כלי רכב: .1

 ק"מ" בגין כלי רכב שיובאו על ידי החברה. 0ועסקאות "

וכן במתן שירותי תחזוקה  י החברהייבוא ושיווק של חלפים לכלי רכב המיובאים על יד שירות וחלפים: .2
 .מיובאים על ידה או המשמשים לפעילות הליסינג וההשכרהותיקונים לכלי הרכב ה

השכרה בשיטת הליסינג התפעולי באמצעות פתרונות תחבורה לרבות מכירת הרכב בתום  ליסינג תפעולי: .3
 תקופת ההשכרה האמורה.

 פתרונות תחבורה. באמצעות קצר לזמן רכב כלי השכרת השכרה לזמן קצר: .4

 שאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו, וכן ייבוא והפצה של אוטובוסיםייבוא ושיווק בישראל של מ רכב כבד: .5

 . UTI - השקעה ב באמצעות (מהותי לא)בהיקף 
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בנוסף, הקבוצה עוסקת בתחומי פעילות נוספים אשר מדווחים תחת פעילות "אחרים" במסגרת ביאור המגזרים 

 בדוחותיה הכספים המאוחדים. עיקרי פעילויות אלו הינם: 
 

  .כירת שוברים להשכרת כלי רכב בחו"למ .1

 בגין כלי רכב שאינם מיובאים על ידי החברה. אין-עסקאות טרייד .2

 .עסקאות ליסינג מימוני .3

 שאינן בגין כלי רכב שיובאו על ידי החברה. ק"מ" 0עסקאות " .4

 .השכרת נכסי נדל"ן .5

 .בעיקר בתחום הרכב שיווק פוליסות ביטוח - ביטוח .6

 

ממניות אוטו איטליה  75%-ביבוא רכבי פרארי ומזראטי לישראל )באמצעות החזקה של ככמו כן, הקבוצה עוסקת 
"((, ועוסקת בפעילות השקעות הכוללת שותפת במיזם בתחום ליסינג והשכרה במזרח איטליה-אוטואיי. אל. בע"מ )"

ממניות חברת  34%-של כ 2018בדצמבר  31יום , נכון לבאמצעות החזקה, אירופה תחת שם המותג אוויס אוקראינה

CFI" VIP-Rent"( "אוויס אוקראינה)" לפרטים נוספים ביחס לעסקת רכישת מניות אוויס אוקראינה ראה סעיף ,

 (.להלן 4  ב'לפרק א' לדוח זה וכן סעיף 14.2

 
בדבר מכירות עיקריים נתונים  כמפורט לעיל, תחום עיסוקה העיקרי של החברה הינו ייבוא ושיווק של כלי רכב. להלן

 כלי הרכב שביצעה החברה: 

מסך  49% -כ 2018בשנת כלי רכב חדשים, בהתאמה.   10,383 -וכ 10,491 -מכרה החברה כ   2017 -ו 2018בשנים 
ללקוחות  51% -(, וכ2017 תבשנ 54% -מחזור מכירותיה של החברה היו ללקוחות פרטיים )לעומת שיעור של כ

החברה , )להלן "מועד הדיווח"(, 2018בדצמבר  31ליום  (.2017 תבשנ 46% -)לעומת שיעור של כ רכב וציימוסדיים 
 למוסכים אלו ,(. בנוסףהמרכזי מרכז השירותמוסכים מורשים בבעלות מלאה )לרבות  ארבעהמפעילה ומנהלת 

 .מוסכים מורשים המופעלים על ידי זכיינים 40באמצעות מספקת החברה שירותי מוסך 

 
חברת הבת המהותית ביותר של החברה הינה פתרונות תחבורה. תחום עיסוקה העיקרי של פתרונות תחבורה הינו 

, 2018לדצמבר  31נכון ליום  כלי רכב 30,608-כמתן שירותי ליסינג והשכרה. צי כלי הרכב של פתרונות תחבורה מונה 
  .2017לדצמבר  31נכון ליום  31,777 -וכ

 קופת הדוחרועים עיקריים בתיא .ב

 השליטה בחברה  .1

הושלמה עסקה שלפיה מכרה בעלת השליטה בחברה, חברת המזרח לאחזקות בע"מ  2018 ,במרץ 25ביום 

עסקת ")מהחזקותיה של חברת המזרח בחברה  25% -"(, כקומסקו"(, לקומסקו בע"מ )"המזרח חברת)"

המזרח, במישרין ובעקיפין חברת  החזיקה, הראשונה קומסקו עסקת"(. לאחר השלמת קומסקו הראשונה

ממניות החברה. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים  25% -, ב כהחזיקהממניות החברה וקומסקו  75% -בכ

)אסמכתאות )בהתאמה(:  2018במרץ  25ומיום  2018במרץ  15, מיום 2018בפברואר  18של החברה מיום 

ביאור ה , רא. כמו כןכאן על דרך ההפניה יםובא(, המ2018-01-023409, 2018-01-020349, 2018-01-013035

 המזרחחברת ו מסקווקהתקשרו  ,2018 באוגוסט 29 ביוםשל החברה.  הכספיים המאוחדיםלדוחותיה  (2ב' )1

מהון המניות  25% -מניות של החברה המהוות שיעור של כ המזרחחברת מ קומסקובהסכם שלפיו תרכוש 

החברה המוחזקות על ידי חברת המזרח, בעקיפין, באמצעות טאלדן  המונפק והנפרע של החברה )מבין מניות

, כך השניה קומסקו עסקת, הושלמה 2018בספטמבר  6. ביום "(עסקת קומסקו השניה)" (מוטורס בע"מ

לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה  בחברה בחלקים שווים. מחזיקות וקומסקוחברת המזרח ש

-2018-01 -ו 2018-01-080239)אסמכתאות )בהתאמה(:  2018 ספטמברב 7ומיום  2018באוגוסט  30יום  מיום

של  הכספיים המאוחדיםלדוחותיה  (3)ב'1ביאור  הראכמו כן . כאן על דרך ההפניה ים(, המובא096229

 המאוחדים של החברה. החברה
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 נושאי משרה ותנאי תגמול כהונת .2

כדירקטור רגיל לחברה מטעם מר ערן דנון מונה  2018במרץ,  29, ביום הראשונה במסגרת עסקת קומסקו

של החברה  םמיידי יםלפרטים נוספים, ראו דיווח קומסקו, ומר אביהו בן נון חדל לכהן כדירקטור בחברה.

כאן על דרך  ות(, המובא2018-01-026685 -ו 2018-01-026724: ות )בהתאמה()אסמכתא 2018 ,במרץ 29מיום 

  ההפניה.

 חלו שינויים בכהונת נושאי משרה בחברה כדלקמן: ,השניה מסקובמסגרת עסקת קו

כדירקטור רגיל לחברה מטעם קומסקו, ומר בנימין גבאי חדל  עמית רוןמר מונה  2018, בספטמבר 6ביום  -

 2018 ספטמבר,ב 8של החברה מיום  םמיידי יםלפרטים נוספים, ראו דיווח לכהן כדירקטור בחברה.

 כאן על דרך ההפניה. ות(, המובא2018-01-086250 -ו 2018-01-083440: ות )בהתאמה()אסמכתא

מר אבישי לוי חדל לכהן כמשנה למנכ"ל החברה ומנכ"ל פתרונות תחבורה, ה"ה  2018בספטמבר,  13 ביום -

עמית רון ובנימין גבאי מונו כמנכ"לים משותפים של החברה ושל חברת הבת פתרונות תחבורה ומר דוד 

. לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידים של החברה החברה דירקטוריון"ר כיו ומכהןל עיני חדל לכהן כמנכ"

-2018-01: אסמכתאות 2018בספטמבר,  8( ומיום 2018-01-080497)אסמכתא:  2018באוגוסט,  30מיום 

 כאן על דרך ההפניה. ות(, המובא2018-01-086265 -ו 2018-01-083440, 086262

דיע מר יצחק שפונגין, סמנכ"ל הכספים של החברה על רצונו לסיים את כהונתו , הו2018בנובמבר  11ביום 

 . 2018בנובמבר  15בחברה. כהונתו של מר שפונגין הסתיימה ביום 

, מונה מר בנימין גבאי כאחראי הבכיר לתחום הכספים בחברה חלף סמנכ"ל הכספים 2018בנובמבר  29ביום 

 כמנכ"ל משותף של החברה.  הפורש מר יצחק שפונגין, בנוסף לכהונתו

 ממניות אוטו איטליה על ידי החברה מפתרונות תחבורה 75%רכישת  .3

ממניות אוטו איטליה שהוחזקו על ידי  75%דן ואישר דירקטוריון החברה את רכישת  2018במאי,  28ביום 

 רה.)א( לדוחות הכספיים המאוחדים של החב(4)ה'12לפרטים נוספים ראה ביאור פתרונות תחבורה. 

 על ידי פתרונות תחבורהאוקראינה  AVISרכישת מניות  .4

( 66%התקשרה פתרונות תחבורה בעסקה שלפיה תרכוש פתרונות תחבורה את יתרת ) 2019בינואר  14ביום 

 אשר הוחזקו נכון לאותו מועד "TBIF DAN Leasing Limited "(TBIF ,)המניות המונפקות והנפרעות של 

, וכן תרכוש את מלוא הלוואות הבעלים שהעמידה 1"(FS קרדן)" Kardan Financial Services B.Vעל ידי 

  (."הנכסים הנרכשים" -ו "עסקה: "ה, בהתאמה)להלן TBIF -ל FSקרדן 

בתמורה מיליון דולר  14.2סך של כ  KFSפתרונות תחבורה שילמה ל  -הושלמה העסקה  2019במרץ  14ביום 

במלוא הונה המונפק והנפרע של   פתרונות תחבורה–חזיקה לאחר השלמת העסקה מ .לנכסים הנרכשים

TBIFובאמצעותה, בעקיפין, במלוא הונה המונפק והנפרע של ,  AVIS  אוקראינה לפרטים נוספים ביחס

 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. (5)ד'12לפרק א' לדוח זה וביאור  11.2ראה סעיף  לתנאי העסקה

  הליכים משפטיים .5

 2018בדצמבר  31ליום נכון  ,הליכים המשפטיים המהותיים שהחברה הנה צד להםהעיקרי ר לפירוט בדב

א' לדוחות הכספיים המאוחדים  27ביאור  ראה , 2018בדצמבר  31ובסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי ליום 

 של החברה.

 דיבידנד שחולק בתקופת הדיווח .6

 אשר( למניה"ח ש 17.4"ח )ש ליוניימ 20 של בסך נדדיביד תשלום על החברה הכריזה 2018, במרס 20 ביום

: אסמכתא)מס'  2018, במרס 20 מיום מיידי דיווח ראו, נוספים לפרטים. 2018במרס,  28 ביום בפועל שולם

2018-01-027148.) 

                                                      
 ישראל. בקרדןבשליטת בעלי השליטה זרה  חברה, למיטב ידיעת החברה, שהנה 1
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 דיבידנד חלוקת מדיניות אישור .7

ביאור ראה פרטים נוספים, ל. בחברה דיבידנד חלוקת מדיניות החברה דירקטוריון אישר, 2018 במאי 28 ביום

 ה' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 28

 פנים מבקר מינוי .8

 יוסף"ח רו מינה דירקטוריון החברה, לאחר המלצת ועדת הביקורת של החברה את 2018בנובמבר,  29ביום 

 – פאהן" יצחק נפתלין ממשרד  תחת רו"ח קנה ניהול ובקרה" כמבקר הפנים של החברה – פאהן" משרד גינוסר

 . , אשר סיים את תפקידו במחלקת הביקורת של המשרדכמבקר הפנים של החברהקנה ניהול ובקרה" 

 התקשרות בהסכם עקרונות  .9

 בהסכם"( ישיר מימון"מ )"בע( 2006) ישיר מקבוצת ישיר מימון עם החברה התקשרה, 2018, ביולי 25 ביום

 מהקבוצהלצורך רכישת כלי רכב   UMIות קבוצתחברה משותפת שתציע מתן אשראי ללקוח להקמת עקרונות

 לאישורי(, כאמור שנקבעו לעקרונות בהתאם) בהסכם להתקשרותהעסקה כפופה  השלמת. "(העסקה)"

, ביטוח וחסכון ההון שוק רשות מאת מעודכן רישיון לקבלת וכן ישיר ובמימון בחברה המוסמכים האורגנים

)מס' אסמכתא:  2018 יוליב 25יווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים ראו דלפעילות מתן האשראי. 

 טרם התקיימו כל התנאים המתלים והצדדים עדיין במשא ומתן.נכון למועד דוח זה (. 2018-01-070339

  :ופרעונות נע"מ ערך ניירות דירוג, הנפקות .10

 הנפקות .10.1

( על תוצאות הנפקה 2018-01-091585דיווחה החברה בדיווח מיידי )אסמכתא:  2018 אוקטוברב 11ביום 

ב'( כמפורט -לפיה בוצעו הרחבות לאגרות חוב )סדרות א' ו 2018 באוקטובר 9לפי דוח הצעת מדף מיום 

 להלן:

ליחידה.  "חש 1,046יחידות בהנפקת אגרות חוב סדרה א' לפי מחיר של  85,047הנפקה של  -

 מיליוני ש"ח. 89-בסך של כ יתההתמורה ברוטו בגין הגיוס הי

ליחידה.  "חש 1,027יחידות בהנפקת אגרות חוב סדרה ב' לפי מחיר של  209,812של  הנפקה -

 . ח"ש מיליוני 215.5-בסך של כ הייתה הגיוס בגין ברוטו התמורה

( 2ה')24ביאור  ראה, החברה"י ע שבוצעהב' -ו' א סדרות החוב אגרות הרחבת בדבר נוספים לפרטים

 .החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות

  וגדיר .10.2

לאגרות החוב של   +ilAדירוג  Standard and Poor’s Maalotהעניקה  2018בספטמבר  17 ביום  .10.2.1

 . 2017באוגוסט  20שהוענק ביום  ilAחלף דירוג  ב'( -החברה )סדרות א' ו

את דירוג החברה שנקבע ביום  Standard and Poor’s Maalotאישררה  2018בנובמבר  19 ביום .10.2.2

לפרטים נוספים בדבר דירוג  של . ilA( 'stable)' דירוג החברה נותר, כך ש2017באוגוסט  20

 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. ו'24החברה, ראה ביאור 

 פירעון ניירות ערך מסחריים .10.3

       , פרעה 2018במהלך חודש נובמבר דוחות הכספיים המאוחדים של החברה, ל 'ז24כמתואר בביאור                         

 ואשר היו במחזור לאותו מועד.  השהנפיק כל ניירות הערך המסחריים החברה את סך          
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 של מספרי השוואה בדוחות הכספיים התאמה לא מהותית .11

במסגרת פעולות יזומות שביצעה החברה להידוק וחיזוק הבקרה , 2018במהלך הרבעון הרביעי לשנת 

מרכזי ת החשבונות של והנהל במשרד הראשי של החברה ורוכזו הועברו ,על הדיווח הכספי שלה

במסגרת בדיקות שביצעה החברה לצורך הכנת כמו כן,  החברה. שהינן חברות מאוחדות של השירות 

 לכאורהסדרים כספיים אשר עולים לכדי מעילה -, עלו חששות לאי2018הדוחות הכספיים לשנת 

של  שהנו חברה בת בבעלות מלאה)ות בכספים, במחלקת הנהלת חשבונות באחד ממרכזי השיר

. משרד הראשי של החברה כמתואר לעילשלה ל( טרם העברת וריכוז הנהלות החשבונות החברה

, בד בבד עם דיווח שוטף לוועדת הביקורת של דית של הנושאיהנהלת החברה פתחה בבדיקה מ

ת ביקורת מקיפות על פעולובדיקות ובמסגרת זו, יזמה הנהלת החברה באופן מיידי, ביצוע החברה. 

בסכום מספר שנים, פני המעילה לכאורה בוצעה על שמהן עלה כי ידי צוות רואי חשבון חיצוניים, 

סך ההשפעה לפני מס על הונה של . 31.12.2018ליום ש"ח אלפי  3,424-מצטבר )כולל( המוערך בכ

לפיכך, ביצעה  ח.אלפי ש" 1,955, ולאחר מס ש"חאלפי  2,538הינה בסך  31.12.17ם החברה ליו

דוחות ההתיקון על  תלהשפע; קודמותבגין תקופות  התאמה לא מהותית של מספרי השוואההחברה 

לדוחות הכספיים המאוחדים של  כה'2ביאור  הכאמור, רא קודמותלתקופות הכספיים של החברה 

 , המצורפים בחלק השלישי להלן. 2018החברה לשנת 

שלהן היא  פיננסיותעל עמידת החברה באמות המידה  השפיעכדי לכאמור  בהתאמהיובהר, כי אין 

אין בה כדי ליצור חשיפה  ןהדירקטוריו להערכתעל עמידתה במבחני החלוקה וכיו"ב, ואו  התחייבה

, אלא תוצאות ים מבוססיתגמול עלאחרת כלשהי לחברה. כמו כן, ההתאמה כאמור אינה משפיעה 

, אין למקרה האמור השלכות שליליות כלשהן על ןהדירקטוריו כמו כן, להערכת .באופן זניח

ת החשבונות והנהלאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי, זאת בין היתר בשל כך ש

 האמורה( הועברוהבת  תחברהחברה )לרבות של שהינן חברות מאוחדות של מרכזי השירות של 

 כמתואר לעיל.  2018עי של שנת במהלך הרבעון הרביכבר במשרד הראשי של החברה  ורוכזו
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  ניתוח מצבה הכספי של הקבוצה ותוצאותיה .ג

  כספי צבמ .1

 :2018לדצמבר  31להלן נתונים עיקריים מתוך הדוח על המצב הכספי של הקבוצה ליום 

 נכסים שוטפים

 

 באלפי ש"ח

 הפרש 31/12/2017 31/12/2018 סעיף
שיעור 
 ההפרש

 הסבר

הקיטון ביתרת מזומנים ושווה מזומנים נובע  (11%) (6,624) 61,511 54,887 מזומנים ושווי מזומנים
 בעיקרו מפתרונות תחבורה.

השינוי ביתרת המזומנים בנאמנות נובע  (100%) (5,001) 5,001 - מזומנים בנאמנות
מהתנועה בסך כמות  באופן ישיר ובלעדי

הזמינים של פתרונות תחבורה   כלי הרכב
ת מחזיקי לטובואשר נדרשים לשעבוד 

 אגרות החוב.

העלייה ביתרה הינה לאור גידול במקדמות  154% 14,424 9,349 23,773 מיסים שוטפים לקבל
חברה  2018במהלך שנת  המס ששילמה

 בת.

בעיקרה   יתרה האמורה נובעתהעלייה ב 2% 5,855 265,397 271,252 לקוחות

שדרוג מערכות התמיכה בפעילות מ
 פתרונות תחבורה.

העלייה ביתרה האמורה נובעת הן מפעילות  15% 16,597 108,472 125,069 ויתרות חובה חייבים
 החברה והן מפעילות פתרונות תחבורה.

לאור שינוי בשווי הוגן של עסקאות הגנה  100% 16,127 - 16,127 מכשירים נגזרים
-המבוצעות ע"י החברה בגין שע"ח שקל

 שהחברה צד לה נגזרי המט"ח , דולר

ליום   במסגרת נכסים שוטפים יםמוצג
 חלף כהתחייבויות שוטפות. 31.12.2018

הירידה ביתרה האמורה הינה לאור אופן  (41%) (64,181) 155,625 91,444 צי כלי רכב מיועד למכירה
ניהול מלאי כלי הרכב המיועדים למכירה 

הננקטות  ופעולותבפתרונות תחבורה 

 .להקטנתו
רכישות המלאי,  ניהול אופטימיזציתלאור  (19%) (89,618) 454,392 364,774 מלאי

סך יתרת מלאי כלי רכב חדש, למרבית 
 31.12.2018-נמוכה יותר ל הדגמים, הינה

  .31.12.2017ליום בהשוואה 
הקיטון ביתרה האמורה הינו לאור השלמת  (100%) (6,516) 6,516 - נכסים המוחזקים למכירה

 למכירת חלקת 2018עסקה במהלך שנת 

 31.12.2017מקרקעין אשר סווגה ליום 
 5כנכס מוחזק למכירה כמתואר בביאור 
 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

  (11%) (118,937) 1,066,263 947,326 נכסים שוטפים
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 נכסים לא שוטפים 

 באלפי ש"ח

 הפרש 31/12/2017 31/12/2018 סעיף
שיעור 
 ההפרש

 הסבר

 2,856 הלוואות וחובות זמן ארוך
  

בעיקרה הירידה ביתרה האמורה נובעת  (% 70) (6,670) 9,526
סיווג לחלויות שוטפות של הלוואה מ

ע"י פתרונות  שהועמדה לאוויס אוקראינה
( לדוחות 5ד' )12כמתואר בביאור  תחבורה

  הכספיים המאוחדים של החברה.

האמורה נובעת בעיקרה ביתרה  הירידה (10%) (12,851) 122,027 109,176 השקעות חברות מוחזקות 
הפסדים שהתהוו לחברה בגין החזקתה מ

בחברה כלולה, אוטו איטליה, כמתואר 
לדוחות הכספיים  א4ד'12בביאור 
  של החברה. המאוחדים

העלייה האמורה נובעת מהשקעתה של  40% 1,342 3,343 4,685 השקעה בנכסים פיננסיים
בביאור החברה במיזם טכנולוגי כמתואר 

לדוחות הכספיים המאוחדים של  13
 החברה.

בעיקרה  נובעתביתרה האמורה העלייה  4% 73,609 2,053,883 2,127,492 כלי רכב להשכרה, נטו
תמהיל כלי רכב המשמשים לצי משינוי 

ההשכרה )עלייה בשיעור כלי רכב גי'פונים 

לצד ירידה בשיעור כלי הרכב המהווים דגמי 
 כלי רכב משפחתיים(. 

  (1%) (4,103) 394,883 390,780 וע, נטורכוש קב

ביתרה האמורה הסיבה העיקרית לעלייה  14% 2,714 18,805 21,519 נדל"ן להשקעה

הינה לאור סיווג רכוש קבוע לנדל"ן 
להשקעה במהלך הרבעון  הראשון של שנת 

לדוחות  1א )ב(15, כמתואר בביאור 2018

 הכספיים המאוחדים של החברה.

בלתי  מוניטין ונכסים
 מוחשיים

22,286 23,009 (723) (3%) 
 

הירידה ביתרה האמורה ברמת הקבוצה  (16%) (2,468) 15,100 12,632 נכסים בגין הטבות עובדים

נובעת בעיקרה מיתרות היעודה של 
 החברה.

  20% 1,602 *( 8,047 9,649 מיסים נדחים

  2% 52,452 2,648,623 2,701,075 נכסים לא שוטפים

 ( לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה1כה')2ראה באור  -פרי השוואה מה לא מהותית של מס*( התא
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 שוטפותהתחייבויות 

 

 באלפי ש"ח

 הפרש 31/12/2017 31/12/2018 סעיף
שיעור 
 ההפרש

 הסבר

אשראי מתאגידים 
 בנקאיים

העלייה נובעת בעיקרה מגידול בהיקף  14% 74,470 535,179 609,649
 ן קצר שניטל לטובת פתרונות האשראי לזמ

 תחבורה.
חלויות של אגרות חוב 

וניירות ערך 
 מסחריים

בתמהיל העלייה נובעת בעיקרה מגידול  24% 58,071 239,543 297,614

החוב למוסדיים שמקורו באגרות חוב על 
חשבון ניירות ערך מסחריים שנפרעו 

 12כמתואר בביאור  2018במהלך שנת 

   דים של החברה. לדוחות הכספיים המאוח
 0% - 19,477 19,477 הלוואות בעלים

 

מקדמות מלקוחות 
 והכנסות מראש

חלק ניכר מהירידה ביתרה האמורה נובע  (17%) (30,414) 178,529 148,115
תשלומים נדחים  מח"מ ממוצע שלמשינוי 

בגין מכירות שמבצעת החברה ללקוחות 

 ציים.
ספקים ונותני 

 שירותים
357,417 324,295 )* 33,122 10% 

עיקר העלייה האמורה נובעת מעיתוי מועדי 
תשלומים לספקים בגין רכישות כלי רכב 

 .פתרונות תחבורהבחברה והן ב הןחדש 

מיסים שוטפים 
 לשלם

העלייה ביתרה האמורה נובעת מחבות מס  100%  5,404 - 5,404
שוטף של החברה; סך רווחיותה של 

הה גבו 2018החברה לצרכי מס בשנת 

יותר מכפי שהשתקף דרך  סך מקדמות 
   המס ששילמה.

  7% 4,334 59,048 63,382 זכאים ויתרות זכות

לעיל, במהלך שנת  10.3כמתואר בסעיף  (100%) (186,799) 186,799 - ניירות ערך מסחריים
פרעה החברה את ניירות הערך  2018

 המסחריים בהתאם לתנאיהם החוזיים. 

  24% 3,321 13,992 17,313 הפרשות

לאור שינוי בשווי הוגן של עסקאות הגנה  (100%) (4,846) 4,846 - נגזרים פיננסיים
-המבוצעות ע"י החברה בגין שע"ח שקל

 שהחברה צד לה נגזרי המט"ח , דולר

ליום   במסגרת נכסים שוטפים יםמוצג
 חלף כהתחייבויות שוטפות. 31.12.2018

התחייבויות 
המתייחסות לנכסים 

 חזקים למכירההמו

הקיטון ביתרה האמורה הינו לאור השלמת  (100%) (2,350) 2,350 -
למכירת חלקת  2018עסקה במהלך שנת 

 31.12.2017מקרקעין אשר סווגה ליום 

 5כנכס מוחזק למכירה כמתואר בביאור 
 .לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה

  (3%) (45,677) 1,564,048 1,518,371 התחייבויות שוטפות

 .( לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה1כה')2ראה באור  -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
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 והון לא שוטפותהתחייבויות 

 באלפי ש"ח

 הפרש 31/12/2017 31/12/2018 סעיף
שיעור 
 ההפרש

 הסבר

הלוואות מתאגידים 
 בנקאיים

לחלויות שוטפות  הקיטון נובע מסיווג (11%) (40,614) 359,029 318,415
מתאגידים בנקאיים הלוואות  של

 .2018במהלך שנת שנפרעו 
  0% 1,312 1,101,656 1,102,968 אגרות חוב

חלק ניכר מהירידה ביתרה האמורה נובע  (15%) (6,636) 45,616 38,980 מקדמות והכנסות מראש
משינוי מח"מ ממוצע תשלומים נדחים בגין 

 ציים. מכירות שמבצעת החברה ללקוחות
עודף הפסדים על השקעות 

 בחב' מוחזקות
656 567 89 16%  

  32% 678 1,979 2,657 הפרשות

  (6%) (511) 8,095 7,584 הטבות עובדים

התחייבות בגין מיסים 
 נדחים

הקיטון ביתרה האמורה נובע מעדכון  (21%) (4,544) 21,571 17,027
גובה נכס מס נדחה בגין הפסדים  של 

 בורה.פתרונות תח
התחייבויות אחרות לזמן 

 ארוך
הקיטון ביתרה האמורה נובע  (100%) (1,400) 1,400 -

משינויים בשווי ההוגן של אופציית 
רכש שהונפקה ע"י הקבוצה לצד 

לדוחות  12שלישי, כמתואר בביאור 
 הכספיים המאוחדים של החברה. 

  (3%) (51,626) 1,539,913 1,488,287 התחייבויות לא שוטפות

      

סך הרווח הכולל של הגידול נובע מ 5% 30,818 *( 610,925 641,743 סה"כ הון 
בניכוי  2018הקבוצה במהלך שנת 

מיליון  20-דיבידנד שחולק בסך של כ
ה' לדוחות 28כמתואר בביאור  ש"ח

 הכספיים המאוחדים של החברה.
 .חות הכספיים המאוחדים של החברה( לדו1כה')2ראה באור  -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
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  פעילותה תוצאות .2

 :2018על בסיס רבעוני לשנת הקבוצה פעילות להלן תמצית תוצאות 

 

 ש"חבאלפי   

 שנתי 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  סעיף

  3,171,762  644,188  743,464  815,466  968,644 הכנסות

 (2,807,509) (582,957) (656,443) (717,622) (850,487) עלות הכנסות

  364,253  61,231  87,021  97,844  118,157 רווח גולמי

 (255,373) (60,932) (60,539) (66,200) (67,702) הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

  9,800  2,589  1,641  4,024  1,546 הכנסות אחרות

 (1,100) (954)    -    - (146) הוצאות אחרות

  117,580  1,934  28,123  35,668  51,855 תפעולי רווח

  29,730  11,480  1,001  9,790  7,459 הכנסות מימון 

 (65,617) (11,193) (21,656) (13,948) (18,820) הוצאות מימון

רווח )הפסד( בגין חברה המטופלת לפי 
 (7,194) (10,147)  651 (97)  2,399 שיטת השווי המאזני

  74,499 (7,926)  8,119  31,413  42,893 מס רווח לפני

 (21,995) (1,725) (1,984) (8,305) (9,981) הוצאות מסים על הכנסה

  52,504 (9,651)  6,135  23,108  32,912 רווח נקי לשנה

רווח )הפסד( ממדידה מחדש בגין 
 (3,518) (3,518)    -    -    - תוכניות להטבה מוגדרת

ווח )הפסד( כולל אחר חלק הקבוצה בר
של חברה המטופלת בשיטת השווי 

  128  128    -    -    - המאזני

  2,987  845  259  1,494  389 התאמות מתרגום דוחות כספיים

 (403) (403)    -    -    - רווח )הפסד( כולל אחר

  52,101 (10,054)  6,135  23,108  32,912 סה"כ רווח כולל
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 וח הכוללדוח על הרו  .3

  :להלן סקירת תוצאות הפעילות של הקבוצה לתקופות המדווחות
 
 

 באלפי ש"ח

2018שנת  סעיף 2017שנת    הסבר שיעור ההפרש הפרש 

 ראה פירוט בסעיפי הכנסות להלן. 0% 3,048 3,168,714 3,171,762 הכנסות

 מכר להלן.ראה פירוט בסעיפי ע. ה 0% (12) (2,807,497) (2,807,509) עלות ההכנסות

  0% 3,036 361,217 364,253 רווח גולמי

*(  (255,373) הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ראה פירוט בסעיפי הוצאות מכירה  3% (6,233) (249,140)
 ושיווק, הנהלה וכלליות להלן.

העלייה בסך ההכנסות האחרות שהתהוו  76% 4,245 5,555 9,800 הכנסות אחרות
נובעת   2018לחברה במהלך שנת 

הסיבות להלן: א. רווח  2-בעיקרה מ
שהוכר בגין מימוש מקרקעין של החברה 

לדוחות הכספיים  5כמתואר בביאור 
המאוחדים של החברה. ב. עלייה בסך 
תמורה שקיבלה החברה בגין מתן 
שירותים לוגיסטיים לחברת המזרח, 

לדוחות  9ב' 27כמתואר בביאור 
 הכספיים המאוחדים של החברה.

  23% (208) (892) (1,100) צאות אחרותהו
  1% 841 116,740 117,581 רווח תפעולי

הסיבה העיקרית לעלייה בהכנסות  771% 26,316 3,414 29,730 הכנסות מימון  
המימון נובעת מהכנסות מימון שהתהוו 

בגין שינויים  2018לחברה במהלך שנת 
בשווי הוגן של נגזרי מט"ח, ראה ביאור 

ת הכספיים המאוחדים של לדוחו  33
 החברה.

  33% ((32,749 (98,366) (65,617) הוצאות מימון

חלק הקבוצה ברווחי )הפסדי( חברות 
 המטופלות

ההרעה בחלק הקבוצה בתוצאות חברות  (150%) (21,566) 14,372 (7,194)
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

סיבות עיקריות: א. הפסדים  2-נובעת מ
בגין   2018רה במהלך שנת שהתהוו לחב

השקעתה באוטו איטליה כמתואר 
לדוחות הכספיים  4ה'12בביאור

-המאוחדים של החברה, בסך כולל של כ
מיליון ש"ח בהשוואה להפסד בסך  13.9
   .2017מיליון ש"ח לשנת  0.6-של כ

מיליון ש"ח  0.4-כ  ב. הפסד בסך של
שהתהווה לפתרונות תחבורה במהלך 

שקעתה באוויס בגין ה 2018שנת 
-אוקראינה, בהשוואה לרווח בסך של כ

לפרטים  .2017מיליון ש"ח בשנת  6.8
( לדוחותיה 5ד )12נוספים, ראה ביאור 

 הכספיים המאוחדים של החברה
  106% 38,339 *( 36,160 74,499 רווח לפני מיסים על ההכנסה

האפקטיבי במהלך העלייה בשיעור המס  287% (16,336) *( (5,659) (21,995) הוצאות מיסים על ההכנסה 
תקופות הדיווח נובעת בעיקרה מתשלום 
מיסים בגין שנים קודמות שהתהווה 

 לחברה במהלך תקופת הדיווח.
 

  72% 22,003 30,501 52,504 רווח נקי 

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

    
 

רווח )הפסד( ממדידה מחדש בגין 
 תתוכניות להטבה מוגדר

עיקרו של ההפסד האקטוארי שהתהווה  (491%) (4,417) 899 (3,518)
נובע בעיקר  2018לקבוצה בשנת 

מהתשואות הנמוכות של נכסי התוכנית 
של החברה בהשוואה לתשואות הצפויות 

 לתחילת השנה.

חלק הקבוצה ברווח )הפסד( כולל 
אחר, נטו של חברה המטופלת 

 בשיטת השווי המאזני

128 (27) 155 (574%) 

 

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 כספיים של פעילויות חוץ

השינוי האמור נובע מהשפעות שע"ח בגין  (174%) 7,031 (4,044) 2,987
השקעתה של פתרונות תחבורה באוויס 

 אוקראינה. 

 ראה פירוט בסעיפי הכנסות להלן. (87%) 2,769 (3,172) (403) סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 ראה פירוט בסעיפי ע. המכר להלן. 91% 24,772 27,329 52,101 וח כולל סה"כ רו

 .( לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה1כה')2ראה באור  -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
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 דוח על הרווח הכולל .4

חותיה הכספיים להלן תמצית נתונים אודות תוצאותיה העסקיות של הקבוצה כפי שמוצגות בביאורים נבחרים לדו
 של הקבוצה:

   סעיפי הכנסות 

 באלפי ש"ח

2018שנת  סעיף 2017שנת    הפרש 
שיעור 
 ההפרש

 הסבר

כמתואר בסעיף א' לעיל, כמות כלי הרכב  0.5% 6,700 1,379,931 1,386,631 מכירת כלי רכב
לא  2018החדשים שהחברה מכרה בשנת 

הייתה שונה מהותית מכמות כלי הרכב 
 .2017ה מכרה בשנת החדשים שהחבר

השכרת כלי רכב וליסינג תפעולי 
לרבות מכירות ועסקאות טרייד אין 

עוקבות למכירות כאמור )לרבות 
"אפס קילומטר" בגין כלי רכב 

 שאינם ממותגי החברה(

הגידול בהכנסות נובע בעיקרו מגידול  1.0% 15,450 1,522,791 1,538,241
במחזור פעילות הליסינג וההשכרה 

מעליית המדד, לאור היותם של  כתוצאה
מרבית חוזי הליסינג צמודים למדד 

המחירים לצרכן; בניכוי ירידה בשיעור 
מהכנסות מגזר ההשכרה לזמן  8% -של כ

קצר לאור צמצום צי ההשכרה ויציאה 
מסגמנטים בעלי רווחיות נמוכה או 

 לפרק א'(. 6.3שלילית)ראה סעיף 
מכירת חלפים ומתן שירותי מוסך 

 קהותחזו
הירידה האמורה נובעת בעיקרה מירידה  (9%) (21,479) 251,940 230,461

בסך הכנסות החברה מחלפים, כמוסבר 
 להלן )מגזר שירות וחלפים(.  5בסעיף 

  17% 2,377 14,052 16,429 אחרים

 סעיפי עלות ההכנסות 

 באלפי ש"ח

2018שנת  סעיף 2017שנת    הפרש 
שיעור 
 ההפרש

 הסבר

הירידה בסעיף האמור הינה  1.3% (15,212) (1,214,958) (1,230,170) שנמכרו עלות כלי רכב
בקירוב לסך הירידה  פרופורציונאלית

בכמות כלי הרכב החדשים שהחברה 
  מכרה. 

עלות חלפים ומתן שירותי מוסך 
 ותחזוקה

חלק ניכר מהירידה האמורה הינו לאור   (11%) 25,203 (222,030) (196,827)
י פעילות החלפים, זאת קיטון בהיקפ

להלן, מגזר שירות  5כמתואר בסעיף 
 וחלפים.

עלות השכרת כלי רכב וליסינג 
 תפעולי לרבות מכירתו העוקבת

העלייה   העלייה בהוצאות נמוכה משיעור 0.4% (5,555) (1,279,386) (1,284,941)
בגין ההכנסות המיוחסות לפעילות 
האמורה, ומשכך חלה עלייה בסך הרווח 

למי בגין פעילות השכרת כלי רכב הגו
וליסינג תפעולי לרבות מכירתו העוקבת; 
הסיבה העיקרית לכך הינה התייעלות 

 20%-תפעולית שהביאה לעלייה של כ
ברווח הגולמי של כלל פעילות ההשכרה 
בפתרונות תחבורה, בניכוי ירידה 

ממכירות כלי רכב בתום תקופת  ברווחיות
 ההשכרה.

 
  4% (3,239) (82,980) (86,219) שכר והוצאות נלוות

בעיקרה  נובעתעלייה האמורה ה 15% (1,209) (8,143) (9,352) פחת והפחתות
הפחתות הקשורות למתחם התפעולי מ
החל לשמש את הקבוצה במהלך תקופת ש

א לדוחות 15הדיווח כמתואר בביאור 
 הכספיים המאוחדים של החברה. 

  - - - - הוצאות אחרות
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 וצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות:סעיפי ה

 באלפי ש"ח

2018שנת  סעיף 2017שנת    הפרש 
שיעור 
 ההפרש

 הסבר

חלק ניכר מהעלייה האמורה הינה לאור  8% (7,537) (95,498) (103,035) סך הוצאות שכר משכורות ונלוות 
תשלום מענקי פרישה, עלייה בסך 
 מענקים המבוססים על הרווח לפני מס

ל החברה, והשפעת העלייה ש המאוחד
בשכר המינימום על הוצאות השכר 

 בפתרונות תחבורה.
הירידה בהוצאות הפרסום הינה לאור  29% 11,592 (40,037) (28,445) פרסום

קיטון בהיקף הוצאות הפרסום הן 
 בחברה והן בפתרונות תחבורה.

  

ת בעיקרה מפעילות נובע בעמלותהעלייה  9% (1,740) (19,101) (20,841) עמלות ששולמו
אין של חברה בת של פתרונות -הטרייד

 תחבורה. 

הירידה בתמלוגים נובעת מירידה  (13.7%) 1,783 (13,005) (11,222) תמלוגים
החברה בתשלומי התמלוגים ששילמה 

לדוחות  5ב' 27כמתואר בביאור 
 הכספיים המאוחדים של החברה.

  (0.1%) 1 (1,987) (1,986) שכר דירה 
  (0.8%) 75 (9,253) (9,178) ת משרדאחזק

הירידה ביתרה האמורה נבעה בכללותה  (22.4%) 509 (2,268) (1,759) משרדיות
 מפעילותה של החברה. 

  1.7% (185) (10,892) (11,077) פחת והפחתות

  0.9% (42) (4,619) (4,661) אחרות 
חלק ניכר מהעלייה בהוצאות הנהלה  20.3% (10,688) ( *(52,480) (63,168) הוצאות הנהלה וכלליות אחריות

 מגידול בהוצאותוכלליות נובע 
 המבוססות על הרווח לפני מס של

ועדכוני הפרשות בגין תביעות  ,החברה
משפטיות והסדרי פשרה שהחברה או 

 פתרונות תחבורה צד להם. 
  2.5% (6,232) (249,140) (255,372) סה"כ 

 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. כה'2ראה באור  -רי השוואה מספ בגין*( התאמה לא מהותית 

 מגזרי פעילות  .5

לדוחות  35מניתוח תוצאות הפעילות של הקבוצה ע"ב חלוקתה למגזרים, כפי שאלו מתוארים בביאור 
 הכספיים המאוחדים, עולה כי:

 דש וסך ההכנסות שהתהוו לא חל שינוי מהותי בסך מסירות כלי רכב ח 2018בשנת  :מגזר מכירות כלי רכב

 :לחברה בגינן. השיפור ברווח המגזרי נובע בעיקרו

ירידה בסך הוצאות המכירה והשיווק שהתהוו במגזר, וזאת בעיקר לאור מיקוד ערוצי הפרסום במדיה  -

 בקיזוז:האינטרנטית; 

 (.46%) 2017-( בהשוואה ל51%עלייה בשיעור כמות כלי הרכב שנמכרו ללקוחות מוסדיים וציים ) -
 

 סיבות עיקריות:  שתיהקיטון ברווחיות מגזר שירות תחזוקה וחלפים נובע מ :מגזר שירות וחלפים 

בתחום החלפים, וזאת בעיקר תודות לשיפור באיכות המוצר וירידה בהיקף  בהיקפי הפעילותירידה   -

 .התאונות לאור שיפורים טכנולוגיים בכלי הרכב

 מעלייה ברמת התחרותיות.כתוצאה  , וזאת קוחות העסקייםלהמתהווה בגין שחיקה ברווחיות  -
 

  בעיקרו משינוי תמהיל עסקאות הליסינג הפרטי )גידול( והליסינג נובע  רווחיותב: השיפור ליסינגהמגזר

 התפעולי )קיטון(,  ושיפור בהוצאות התפעוליות. 

 

  ההשכרה ובפרט שיפור  השיפור בתוצאות נובע מהתייעלות תפעולית במערך ההשכרה לזמן קצר:מגזר
 בניצולת הצי.  
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  חלק ניכר מהירידה בשיעור הרווחיות נובע מהחזקת תשתיות כפולות במהלך חלק מהשנה רכב כבד: מגזר

נשחקה  2018)פתיחה ומעבר לשני מרכזי שירות חדשים לצד המשך תחזוק תשתית קיימת(. כמו כן, בשנת 

 הרווחיות בגין מכירת משאיות יד שנייה.

 של פתרונות תחבורה ציהניצולת ם בדבר נתוני .ד

 

 ניצולת צי כולל צי עובד נהש

2016 26,400 30,989 85% 

2017 26,125 32,154 81% 

2018 27,816 32,295 86% 

 

 כמות כלי הרכב המצויים בעסקת ליסינג או עסקת השכרה. -צי עובד
 יועדים למכירה(.)לרבות צי כלי רכב מ כלל צי כלי הרכב שבבעלות החברה  -צי כולל

אור השוני באופי הפעילויות, קיים שוני בשיעור הניצולת של פעילות הליסינג בהשוואה לשיעור הניצולת של פעילות ל

 . 10%-5%ההשכרה, כך שהראשונה גבוהה מהשנייה בטווח שבין 

 , מקורות מימון והון חוזרזילותנ .ה

 אגרות חוב -, אשראי חוץ בנקאי אים ואחרים(תאגידים פיננסים )בנקהחברה מממנת את פעילותה באמצעות  .1

יתרות עיקרי להלן פירוט  , אשראי ספקים, מקדמות מלקוחות וזכאים אחרים.וניירות ערך מסחריים

 רמת דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה:בהמאזניות של מקורות המימון 

 מתאגידים בנקאייםההלוואות האשראי והיקף  31.12.2018ליום  - בנקאייםמתאגידים והלוואות אשראי  .א

ההלוואות . ש"ח מיליוני 894הסתכם האשראי לסך של  31.12.2017ליום , ש"ח מיליוני 928-בכהסתכם 

 שנים(. חמש( ועד הלוואות לזמן ארוך )עד ON-CALLנלקחות לטווחי זמן שונים: מהלוואות יומיות )

ושקליים בריבית  צמודים למדד שקליים, בסיסי ההצמדה של האשראי הינם שקליים בלתי צמודים

וההתחייבות בגינו , הציבהתאמת גודל השגת גמישות  לקבוצההאשראי לזמן קצר מאפשר . משתנה

ולא למימון עסקאות  הקבוצההאשראי הנלקח משמש למימון כלל פעילות לעונתיות האופיינית לענף. 

  ספציפיות.

 -כבהשוואה לסך של ח "שאלפי  54,887 -סך של כ 31.12.2018ליום מזומנים ושווה מזומנים:  –מזומנים  .ב

 .31.12.2017ש"ח ליום אלפי  61,511

אלפי  5,001 -סך של כ 31.12.2017ליום  לא היו מזומנים בנאמנות. 31.12.2018ליום  מזומנים בנאמנות:

 .ח"ש

 -כשל  היקף האשראי הסתכם לסך 31.12.2018ליום  - וניירות ערך מסחריים גרות חובא

החברה  .ש"חאלפי  1,527,988-כהסתכם היקף האשראי לסך של  31.12.2017ליום  . ח"ש אלפי 1,400,582

ידי -גיוס הכספים בוצע עלבמטרה לגוון את מקורות המימון.  בנקאיים-כספים ממקורות חוץנוהגת לגייס 

כל אגרות  ת., ללא איגוח ספציפי של תזרימי מזומנים של לקוחווניירות ערך מסחריים אגרות חוב הנפקת

ארועים מהותיים לפרטים נוספים ראה . על ידי חברת מעלות יםמדורגוניירות הערך המסחריים החוב 

 לעיל, הנפקות ודירוגי ניירות ערך. 3ף סעיבתקופת הדוח 

, ש"ח אלפי 357,417-בכספקים ונותני שרותים הסתכם  היקף אשראי 31.12.2018ליום  - אשראי ספקים .ג

ספקיה  .ש"ח אלפי  321,757-כ לסך של היקף אשראי ספקים ונותני שרותיםסתכם ה 31.12.2017ליום 

תנאי האשראי בהתייחס לעסקאות  יבואני רכב, מוסכים, ספקי ציוד ואחרים. הםהעיקריים של הקבוצה 

פתרונות תחבורה בהתייחס לעסקאות רכישת  יום. תנאי האשראי של 30-לרוב כ םייבוא מול היצרן הינ
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 יום. 120 עדהינם  כלי רכב

קיבלה כלי רכב  ארוך( של השכרתבגין חובות לקוחות )לזמן קצר ולזמן  - מקדמות ופקדונות מלקוחות .ד

 31אלפי ש"ח ) 82,440הינה  2018בדצמבר  31מקדמות ופיקדונות מלקוחות שיתרתם ליום הקבוצה 

 איתם. בתנאי ההסכם עמידת הלקוחותאלפי ש"ח(, אשר נועדו להבטיח את   80,650 – 2017בדצמבר 

, לעומת גרעון בהון ש"ח אלפי 571,045 -של כ, לקבוצה גירעון בהון החוזר בסך 2018לדצמבר  31נכון ליום 

. הגירעון בהון החוזר נובע בעיקר מכך 2017לדצמבר  31נכון ליום  ש"חאלפי   496,647 -כהחוזר בסך של 

גות בדוח על המצב הכספי הן כהתחייבויות שוטפות שהתחייבויותיה של הקבוצה בגין רכישת כלי הרכב מוצ

והן כהתחייבויות לזמן ארוך, בעוד שצי כלי הרכב להשכרה )לרבות ליסינג תפעולי( מוצג בדוח על המצב הכספי 

במסגרת נכסים שאינם שוטפים. כמו כן, על פי כללי החשבונאות, ההכנסות העתידיות של הסכמי הליסינג 

ורכבות בין השאר ממרכיב הפחת והמימון ללקוח( לא נכללות במסגרת הנכסים התפעולי וההשכרה )אשר מ

 )התקשרויות חוץ מאזניות איתנות(, בעוד שהן עומדות כנגד החזר ההתחייבויות הצפוי.  השוטפים 

את התחייבויותיה של הקבוצה אל מול מקורות המימון האפשריים. , באופן שוטףדירקטוריון החברה בוחן 

 ון האפשריים מתבססים, בין היתר, על:מקורות המימ

 ניסיון העבר של מחזור אשראי על ידי הגופים הממנים. -

 אפשרויות הגיוס בשוק ההון. -

 תשלומים עתידיים של לקוחות במסגרת חוזי הליסינג כמתואר לעיל. -

 הכנסות עתידיות צפויות ממכירת כלי הרכב המשמשים לפעילות השכרה וליסינג תפעולי. -

 חודשים הקרובים. 12וצה נוקטת לשיפור התוצאות העסקיות במהלך הצעדים שהקב -

אפשרות הקבוצה, ככל שיידרש, לקבוע בכל עת כי קיים צורך להקטין את צי כלי הרכב, אשר יביא  -
 לתזרים פנוי.

בנוסף, דירקטוריון החברה בחן את התחייבויותיה של הקבוצה למול מקורות המימון האפשריים גם בהתחשב במצבי 

צון. דירקטוריון החברה בדעה כי כל עוד לא מתרחש מקרה קיצוני, באפשרותה לשרת את חובותיה ואת צרכי קי

 , מבלי להידרש לפעולות קיצוניות בקשר לפעילותה.2019המזומנים שלה גם בשנת 

ה של על אף ההון החוזר השלילי בדוח על המצב הכספי כאמור לעיל, ולאחר שהדירקטוריון בחן את התחייבויותי

הקבוצה אל מול מקורות המימון כאמור, מעריך דירקטוריון החברה כי אין בך בכדי להצביע על בעיית נזילות בחברה 

 וכי אין חשש סביר שהקבוצה לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בעתיד הנראה לעין.

ם מממנים באשר לאשראי שנטלה, במסגרת ההסכמות שגיבשה החברה עם מחזיקי אגרות החוב ועם תאגידים בנקיי

 התחייבה החברה לעמוד בהתניות פיננסיות. 

לדוחות הכספיים  12ראה ביאור , החוב אגרות מחזיקי כלפי הפיננסיות לפרטים בדבר ההתניות -

 המאוחדים של החברה. 

 לדוחות ד'27, ראה ביאור תאגידים בנקאיים מממנים כלפי הפיננסיות לפרטים בדבר ההתניות -

 .ם המאוחדים של החברההכספיי
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 (:ש"ח)באלפי  תזרים המזומנים .2

 הסבר 2016 2017 2018 ש"חאלפי 

תזרימי מזומנים, נטו )ששימשו( 
  :פעילות שוטפתשנבעו ל

בסך תזרים המזומנים  2018העלייה במהלך שנת  (261,553) 24,561 126,686

נבע מפעילותה  2017מפעילות שוטפת בהשוואה לשנת 

 חבורה. של פתרונות ת

חלק ניכר מהגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת 

נובע מכך  2016בהשוואה לשנת  2017במהלך שנת 

אופיין בהצטיידות מלאים  2016שהרבעון האחרון לשנת 

 לנוכח רפורמת מס ירוק והשקה של דגמים חדשים.

תזרימי מזומנים, נטו )ששימשו( 
 :לפעילות השקעה

 ששימש חלק ניכר מהקיטון בסך תזרים המזומנים  (95,885) (57,439) (15,996)

( 2017)בהשוואה לשנת  2018בשנת פעילות השקעה ל

במהלך  מהנובע מכך שבניית המתחם התפעולי הסתיי

לפרק תיאור  12.1, וזאת כמתואר בסעיף 2017שנת 

חלק ניכר מהקיטון בסך תזרים . כמו כן, עסקי התאגיד

 2017בשנת  פעילות השקעהל ששימש המזומנים 

בית קבוצת נובע מכך שבניית ( 2016)בהשוואה לשנת 

UMI   2016הסתיימה בשנת. 

שנבעו תזרימי מזומנים, נטו 
 מימון:פעילות )ששימשו( מ

הקיטון המגמתי בתזרים המזומנים בגין פעילות מימון  361,372 (50,432) (117,314)

נובע בעיקרו ממעבר למבנה מימוני קבוצתי באופן 

ר לנצל יתרות מזומנים פנויות בתוך הקבוצה שיאפש

 ובכך יקטין את סך החוב שהקבוצה נוטלת.

 

לפי  2018בדצמבר  31ליום  נכון התפלגות פירעונות אגרות חוב והלוואות מתאגידים בנקאיים לפרטים בדבר  .3

 הכספיים המאוחדים של החברה. לדוחות ב'  25 -א' ו 24 יםביאורבהתאמה ראה , שנות פירעון

למיטב מתאגידים פיננסים. שנטלה תנאי אגרות החוב וההלוואות כל בהקבוצה עומדת  31.12.2018ליום  נכון .4

פרסום גם נכון לסמוך למועד  מתאגידים תוההלוואוידיעת החברה, הקבוצה עומדת בכל תנאי אגרות החוב 

 הדוחות. 

 

  מדיניות החברה בניהולםסיכוני השוק ואור ית .ו

סיכוני השוק  וסיכוני השוק הפיננסיים הינו מר בנימין גבאי, מנכ"ל משותף בחברה ואחראי  האחראי בחברה לניהול

הבכיר לתחום הכספים. מר גבאי הינו גם האחראי בחברת פתרונות תחבורה לניהול סיכוני השוק. האחראי לניהול 

 סיכוני השוק הפיננסיים בפתרונות תחבורה הינו סמנכ"ל הכספים, מר אשר אלמוזנינו.

תכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על 

הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים במטרה לצמצם חשיפות מסוימות 

 שליליות השפעות למינימום צמצוםל בפעולות מתמקדת הקבוצה של הכוללת הסיכונים ניהול תכנית לסיכונים.

 במטרה לצמצם נגזרים פיננסיים במכשירים משתמשת הקבוצה. הקבוצה של הפיננסיים הביצועים על אפשריות

 .לסיכונים מסוימות חשיפות
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 שוק שאינם פיננסיים סיכוני .1

נובעת החברה מבצעת הגנות הכרוכות לחשיפה שלה ה -החברה על ידיהקשורים ביבוא כלי רכב סיכונים  .א

הן משער שיחול בעת שחרור מכוניות מהמכס, והן משער הרכישה. אופק ההגנה נקבע בהתאם  -ממכס

ההגנה כנגד שינוי שער חליפין הינה חשיפה כלכלית ואינה מהווה הגנה  כאשרלתחזיות חטיבת השיווק, 

וזאת על  חשבונאית. הנהלת החברה שואפת להגן חלקית על ערך הייבוא והמכס של מכוניות חדשות,

, עלויות ההגנה והערכת הסיכון בהתחשב בתחזיות לגבי התפתחויות חברהבסיס רמת החשיפה של ה

רק באמצעות תאגידים בנקאיים המחויבים  ההגנות בשערי החליפין והריביות בשוק. החברה מבצעת את 

 לעמידה בדרישות הון רגולטוריות. 

שינויים במחירי  -השכרה ולמכירה של פתרונות תחבורה הסיכון לירידת ערכו של צי כלי הרכב לליסינג, ל .ב

הרכב החדש )בין השאר כתוצאה מהפחתות בשיעורי המס על רכישת רכב חדש, שינוי מדיניות יצרנים, 

שינוי שערי חליפין ושינויים רגולטוריים אחרים( ובעקבותיהם שינויים במחירי הרכב המשומש או 

מהיצע וביקוש בשוק זה, משפיעים על שוויו של צי הרכב של שינויים במחירי הרכב המשומש כתוצאה 

הנהלת הקבוצה הגיעה למסקנה כי סיכון זה בחלקו אינו ניתן להגנה יעילה ואילו יכולת ההגנה  החברה.

לגבי חלק אחר מוגבלת. הקבוצה מנסה להפחית את הסיכון של ירידת ערך הצי על ידי רכישה מגוונת של 

אשר שומרים על ערכם בשוק המשני )על סמך ניסיון העבר של פתרונות כלי רכב מדגמים סחירים 

עם יבואני הרכב בעיקר לגבי  (Buy Back) תחבורה(, תמחור מתאים וכן בביצוע עסקאות רכישה חוזרת

דגמים יקרים, לגביהם קיימת הבטחת מחיר ביחס למחירון "לוי יצחק" או ביחס למחיר הרכישה. היקף 

 יחס לכלל עסקאות הקבוצה אינו מהותי.ב Buy Back-עסקאות ה

פתרונות תחבורה בחרה שלא לבטח את צי הרכב להשכרה בחברת ביטוח מפני הסיכון לאבדן, על בסיס  .א

מדדים כלכליים הנבדקים מעת לעת ע"י החברה. פתרונות תחבורה פועלת למיגון המכוניות במערכות 

יצוין כי צי הרכב במגרשי החברה מבוטח יבה. מיגון חדישות כדי שיבטיחו ככל הניתן את הצי מפני גנ

מתאימים כגון גדרות ושמירה וכן מבוטח מפני  תחת פוליסת ביטוח הרכוש שלה ומוגן באמצעים פיזיים

 אש, נזקי טבע, שוד וכיו"ב.

להלן טבלה המתארת את רגישות השפעת ירידה במחירי כלי רכב על מחזור ההכנסות השנתי של החברה 

  :(ח"ש)באלפי  ועל עמידתה באמות המידה הפיננסיות ממכירת כלי רכב
 

בהתאם לדוחות   
הכספיים המאוחדים 

 31של החברה ליום 
 2018בדצמבר 

 רווח )הפסד( משינויים

רגישות לירידה חד פעמית במחירי 
 כלי הרכב

0% (0.20)% (0.50)% 

הכנסות בגין מכירת כלי רכב, 
 השכרת כלי רכב וליסינג תפעולי

2,924,872 (58,497) (146,244) 

 (129,186) (51,674) 2,924,872 31.12.2018יתרת צי כלי רכב 

 14.1% 16.2% 17.6% יחס הון למאזן

, למרות קבוצהשל ה כלי הרכבצי סך בתחשיב הנ"ל הונח כי מלוא הירידה במחירוני הרכב תשפיע על 

בעלותם או בשווי שלהם, בין כלי רכב אלו, המסווגים כמלאי או ככלי רכב למכירה מ אלושכיום מופיעים 

 כנמוך שבהם.
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 סיכון אשראי .2

סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לקבוצה, באם לקוח לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות, והוא 

 נובע בעיקר מיתרות חובה של לקוחות וחייבים. הקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר חובות לקוחותיה. 

דה אשראי בעיקר ללקוחות מוסדיים למימון רכישת כלי רכב, כמקובל בענף. חלק מהחשיפה החברה מעמי

מובטח על ידי שיעבוד כלי הרכב באגרות חוב ובטחונות נוספים. יחד עם זאת, בגין חלק מהאשראי אין שעבוד 

בכלים  ולכן לחברה חשיפה לסיכון אשראי. החברה עוקבת אחר מצבם הפיננסי של לקוחותיה באופן שוטף

העומדים לרשותה ומעדכנת את היקפי החשיפה מדי תקופה בהתאם לתנאי השוק ובמידת הצורך מבצעת 

הפרשה ספציפית לחובות מסופקים וזאת כדי לשקף בצורה נאותה את יתרת החוב של לקוחותיה. באשר לכלי 

ירת הרכב מבוצעת רק רכב הנמכרים ללקוחות פרטיים, לחברה לא קיימת חשיפה לסיכון אשראי לאור כך שמס

 לאחר קבלת כלל התמורה מהלקוח. 

בתחום הליסינג נוהגת פתרונות תחבורה לגבות מספר חודשי מקדמה או פיקדון בתחילת העסקה אשר 

משמשים כערובה לקיום החוזה, לרבות התשלומים החודשיים. בנוסף, דורשת פתרונות תחבורה במידת 

תחום ההשכרה לזמן קצר והן בתחום הליסינג. עיקר לקוחותיה האפשר ערבויות מלקוחותיה העסקיים הן ב

ועל כן או בהוראת קבע  הפרטיים של פתרונות תחבורה בהשכרה לזמן קצר משלמים בכרטיס אשראי 

 התשלומים מובטחים על פי רוב. 

מהכנסותיה. בדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים  5%לקבוצה אין לקוח אחד אשר לו מעל 

 המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. 

 סיכון נזילות .3

סיכון נזילות הוא הסיכון שהקבוצה לא תוכל לכבד במועד את התחייבויותיה הכספיות. מדיניות הקבוצה 

למילוי התחייבויותיה במועד, לניהול הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, שתמיד תהייה לה נזילות מספקת 

לפרק  21.1.2בתנאים רגילים ובתנאי מצוקה גם יחד, ללא שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים. כמתואר בסעיף 

תיאור עסקי התאגיד, כחלק מחיזוק מעמדה ע"י מיצוי סינרגיות, הקבוצה התוותה מבנה מימון קבוצתי המנצל 

אפשר, בין היתר, ניטור ומעקב מיטביים אחר סיכון הנזילות את חוזקות כל אחת מהחברות בקבוצה באופן שמ

של הקבוצה. הקבוצה נוהגת לממן את פעילותה ממקורות מגוונים בהם שוק ההון באמצעות אג"ח וניירות ערך 

מסחריים ומהלוואות מתאגידים פיננסיים תוך בחינת תמהיל מקורות המימון כאמור בראייה קבוצתית. 

המימון, מתחשבת הקבוצה במקור המימון, באורך חיי האשראי, בסוג השיעבוד בקביעת תמהיל מקורות 

ובבסיס ההצמדה שלו, תוך התאמה מקסימלית אפשרית בין מבנה החוב, בהתאם למאפיינים האמורים לבין 

 מאפייני הפעילות של הקבוצה.

, מסגרת בנקאית הקבוצה ככלל, אינה מנצלת את מסגרותיה הבנקאיות עד תום ונוהגת לשמור כמדיניות

שאינה מנוצלת אם כי המסגרות אינן מובטחות והחברה אינה נוהגת לשלם בגין מסגרות בנקאיות שאינן 

 מנוצלות. הקבוצה פועלת ותפעל במידת הצורך בהתאמת גודל צי כלי הרכב לשם עמידה בהתחייבויותיה. 

 סיכוני שוק .4

חליפין של מטבע חוץ, שערי ריבית ומדד המחירים סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחיר שוק, כגון שערי 

לצרכן, ישפיעו על הכנסות הקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול סיכוני השוק הינה 

 לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים תוך כדי מקסום התשואה לסיכון.

ה מעת לעת פעולות הגנה ולוקחת בחשבון את ההשפעות של החשיפה במהלך עסקיה הרגילים מבצעת החבר

שהינה לוקחת. החברה נעזרת בחברה חיצונית לניתוח והגנה על סיכוני השוק  תבשיקוליה בקביעת סוג ההלוואו

 )בעיקר סיכוני מטבע חוץ( כאמור.
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 :סיכון מטבע חוץ )בעיקר ביבוא ברכב( .א

חשיפה למטבעות שונים בגין עסקאות לייבוא כלי רכב )כולל החברה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מ

מרכיב המכס(, ובעיקרם מטבע הדולר. סיכון שער החליפין נובע מעסקאות של החברה עם היצרנים של כלי 

הרכב אותם היא מייבאת ומנגד התקשרויות עם הלקוחות בישראל במטבע המקומי. החברה עורכת בכל 

מט"חיות ומתייעצת באופן שוטף עם יועץ חיצוני המומחה בניהול סיכוני  חודש ניתוח רגישות לפוזיציות

 מטבע חוץ. 

אופק ההגנה נקבע בהתאם לתחזיות חטיבת המכירות, כאשר ההגנה כנגד שינוי שער חליפין נועדה לצורך 

 גידור של החשיפה כלכלית ואינה מהווה הגנה חשבונאית

א והמכס של הרכבים המיובאים, וזאת על בסיס רמת הנהלת החברה שואפת להגן חלקית על ערך הייבו

החשיפה של החברה, עלויות ההגנה והערכת הסיכון בהתחשב בתחזיות לגבי התפתחויות בשערי החליפין 

והריביות בשוק. החברה מוציאה לפועל את עסקאות ההגנה רק אל מול תאגידים בנקאיים המחויבים 

 .רגולטורית בעמידה בדרישות הון

 :ביתרי סיכון .ב

ברמת פתרונות תחבורה, נערך מעקב אחר השינויים בריבית המשתלמת בגיוס אשראי וכל שינוי משפיע על 

  תמחור עסקאות הליסינג וההשכרה על מנת להתאים באופן רציף את ההכנסות של החברה להוצאותיה.

 : סיכון מדד המחירים לצרכן .ג

קבוצה ועל תזרימי המזומנים העתידיים שלה. שינויים בשיעור האינפלציה משפיעים על הרווחיות של ה

של הקבוצה צמוד למדד ובמקביל מרבית הסכמי הליסינג של פתרונות תחבורה מול  החלק מהתחייבויותי

לקוחותיה צמודים למדד. יחד עם זאת בטווח הקצר חשופה החברה לשינויים במדד המחירים לצרכן. 

הצמדה בגין ההלוואות ואגרות החוב  באמצעות מבחינה כלכלית, קיימת הגנה מסוימת על מרכיב ה

הסכמי הליסינג התפעולי צמודי מדד. הקבוצה בוחנת באופן שוטף את ההגנה הראויה בפני החשיפה 

לשינויי המדד ובמידת הצורך מבצעת הגנות לגבי הסכומים או חלקם שלגביהם קיימת חשיפה כלכלית. 

בדוחות הכספיים  3ח2בוצה, כמתואר בביאור אשר אותה מיישמת הק AG7מבחינה חשבונאית שיטת 

  המאוחדים, מעניקה הגנה לשינויים קיצוניים בשיעורי שינוי המדד במהלך תקופת הדוח.

יצויין כי הקבוצה בוחנת את הצורך בהגנות מטבע ומדד, וזאת בהיבטים החשבונאיים, הכלכליים 

  והתזרימיים.
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 דוח בסיסי הצמדה .5

 

 2018בדצמבר  31ליום  

הצמדה  ללא הצמדה 
 לפריים

הצמדה 
למדד 

 המחירים

במטבע חוץ 
או צמוד 

 למטבע חוץ

פריטים לא 
 כספיים

 סה"כ

 אלפי ש"ח 

       נכסים

 54,887 - 4,101 - - 50,786 מזומנים ושווי מזומנים

 23,773 - - 23,773 - - מיסים שוטפים לקבל

 271,252 - 17,656 - - 253,596 (1)לקוחות

 125,069 62,087 6,772 44,178 - 12,032 תרות חובהחייבים וי

 91,444 91,444 - - - - צי כלי רכב מיועד למכירה

 364,774 364,774 - - - - מלאי

 16,127 - 16,127 - - - נגזרים פיננסיים

 2,856 71 - - - 2,785 הלוואות וחובות זמן ארוך

 113,861 104,222 5,563 340 - 3,736 השקעות חברות מוחזקות

 2,127,492 2,127,492 - - - - כלי רכב להשכרה, נטו

 390,780 390,780 - - - - רכוש קבוע, נטו

 21,519 21,519 - - - - נדל"ן להשקעה

 22,286 22,286 - - - - מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

 12,632 12,632 - - - - נכסים בגין הטבות עובדים

 9,649 9,649 - - - - מיסים נדחים
 3,648,401 3,206,956 50,219 68,291 - 322,935 סך הכל נכסים
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 2018בדצמבר  31ליום  

הצמדה  ללא הצמדה 
 לפריים

הצמדה למדד 
 המחירים

במטבע חוץ 
או צמוד 

 למטבע חוץ

פריטים לא 
 כספיים

 סה"כ

 אלפי ש"ח 

       התחייבויות והון עצמי

 -אשראי מתאגידים בנקאיים 
 609,949 - - 72,427 50,006 487,216 חלויות

 357,417 - 55,722 - - 301,695 ספקים ונותני שירותים

 63,382 - - - - 63,382 זכאים ויתרות זכות

 5,404 - - 5,404 - - מסים שוטפים לשלם

 17,313 17,313 - - - - הפרשות

 19,477 - - - - 19,477 זמן קצר - הלוואות מבעלי מניות

 82,459 60,185 - - - 22,254 והכנסות מראשמקדמות 
אגרות חוב וניירות ערך מסחריים 

 297,614 - - 153,481 - 144,133 חלויות -

 318,415 - - 65,845 - 252,570 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 104,656 104,656 - - - - מקדמות והכנסות מראש

 1,102,968 - - 581,936 - 531,032 אגרות חוב 
ודף הפסדים על השקעות בחב' ע

 656 656 - - - - מוחזקות

 2,657 2,657 - - - - הפרשות

 7,584 7,584 - - - - הטבות עובדים

 17,027 17,027 - - - - התחייבות בגין מיסים נדחים

 641,743 641,743 - - - - הון עצמי
 3,648,401 851,821 55,722 879,093 50,006 1,811,759 סך הכל התחייבויות והון עצמי

 

מרבית הסכמי הליסינג צמודים למדד, אולם יתרת הלקוחות במאזן כוללת את סכומי החשבוניות שהופקו   (1)

 ללקוחות וטרם שולמו. בפער הזמן בין מועד החשבונית למועד התשלום, היתרה אינה צמודה למדד.

 

ד המחירים לצרכן, מאידך נכסיה הינם צמודות לשינוי בשיעור מד קבוצהההתחייבויותיה של מ לק ניכרח

מבחינה כלכלית, קיימת הגנה מסוימת בין הנכסים להתחייבויות.  , ולפיכךבעיקר נכסים לא כספיים )כלי רכב(. 

בין הנכסים להתחייבויות מאחר ומרבית הסכמי הליסינג הינם צמודים מת מסוימבחינה כלכלית, קיימת הגנה 

 קבוצהה, משפיע באופן שוטף על הכנסות קבוצההופן מיידי על התחייבויות למדד ושינוי במדד אשר משפיע בא

מליסינג תפעולי. יש לציין כי המח"מ )משך חיים ממוצע( של התחייבויות החברה ארוך מן המח"מ של עסקאות 

  הליסינג התפעולי, כך שמבחינה תזרימית החשיפה להתחייבויות הצמודות היא מינימאלית.
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 בהתאם לתנאי השוק פיננסיםמכשירים מבחני רגישות ל .6

להלן ניתוח רגישות לשוויים ההוגן של מכשירים פיננסיים ביחס למשתני שוק שונים. נקודת המוצא בהתייחס 

. ניתוח 2016לדצמבר  31לכל ניתוחי הרגישות שנערכו הינה השווי ההוגן של הפריט נשוא המדידה נכון ליום 

 המהותיים לפעילות הקבוצה: הרגישות נערך בהתייחס למשתני השוק

 הנחות למבחני רגישות: 

לצורך קביעת השווי ההוגן של אגרות החוב שהונפקו לציבור נעשה שימוש במחיר המצוטט בשוק ההון  .א

ליום המאזן. לצורך קביעת השווי ההוגן של הלוואות מבנקים צמודות מדד, הלוואות מבנקים בריבית 

 חזוייםה השתמשה החברה בשיטת היוון תזרימי המזומנים הקבועה והלוואות מבנקים בריבית משתנ

בהתאמה. לגבי נכסים/התחייבויות הצמודים לדולר  2.85% -ו 2.8%, 2.25% -בריביות בשיעור של כ

 . 2.8% -. לגבי נכסים/התחייבויות לא צמודים נלקחה ריבית של כ3.3% -נלקחה ריבית בשיעור של כ

ית איתנה עם לקוחות ליסינג מייצג את תזרים המזומנים העתידי השווי ההוגן של התקשרות חוץ מאזנ .ב

 המהוון של לקוחות הליסינג אשר חתומים, על פי רוב, על הסכמים לתקופות של שלוש שנים. 

יש לציין כי מבחני הרגישות לירידה בשער החליפין של הדולר  בהתייחס להתקשרויות חוץ מאזניות  .ג

האפשרית, שכן לרובן הגדול של  תמציגים את ההשפעה המקסימאלי איתנות במט"ח עם לקוחות ליסינג, 

העסקאות קיים שער בסיס, אשר הינו השער למועד העסקה, ובהתאם לחוזה שנחתם להתקשרויות 

  כאמור,  לא ניתן לרדת מתחת לשערים אלה.

שוק  באשר לניתוח רגישות לנגזרי מט"ח, השווי ההוגן התקבל ממערכת תמחור המקובלת על משתתפי .ד

בארץ ובעולם, וההערכה באשר  להשפעת השינויים בוצעה על בסיס הנחות יסוד ותחזיות שנאמדו על 

 בסיס מידע קיים נכון למועד הדוח על המצב הכספי.

)תוספת או הפחתה( בגורמי  10%של  םניתוח הרגישות של המכשירים השונים בוצע בערכים מקסימאליי .ה

 :הסיכון השונים

 

 צמודות לא יתרות - יתריב לשערי רגישות

 משינויים)הפסד(  רווח הוגן שווי רווח )הפסד( משינויים 

 10% ירידה 5% ירידה  5% עליה 10% עליה 

 "חש אלפי 

 בתשלומים לקוחות יתרת
3,487 1,744 34,873 (1,744) (3,487) 

 מתאגידים והלוואות אשראי
 33,967 16,984 (339,674) (16,984) (33,967) משתנהריבית -פיננסים

 מתאגידים והלוואות אשראי
 47,036 23,518 (470,357) (23,518) (47,036) קבועהריבית -פיננסים

 חוב  אגרות
(67,521) (33,761) (675,397) 33,761 67,521 

 מלקוחות מקדמות
(6,665) (3,328) (66,553) 3,328 6,655 

 "כסה
(151,692) (75,847) (1,516,924) 75,847 151,692 
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 מדד צמודות יתרות - ריבית לשערי רגישות

 משינויים)הפסד(  רווח הוגן שווי רווח )הפסד( משינויים 

 10% ירידה 5% ירידה  5% עליה 10% עליה 

 "חש אלפי 

והלוואות מתאגידים  אשראי
 13,864 6,932 (138,642) (6,932) (13,864) פיננסים 

 סחירים חוב אגרות
(72,718) (36,359) (727,180) 36,359 72,718 

 חוץ מאזנית איתנה  התקשרות
 (108,335) (54,167) 1,083,345 54,167 108,335 ליסינג לקוחות עם
 "כסה

21,753 10,876 217,523 (10,876) (21,753) 
 

 הדולר לשער רגישות

 משינויים)הפסד(  רווח הוגן שווי רווח )הפסד( משינויים 

 10% ירידה 5% ירידה  5% עליה 10% עליה 

 "חש אלפי 

מזומנים ושווי מזומנים  
 (87) (44) 873 44 87 במט"ח

 (29,785) (15,150) 16,127 17,797 36,996 מכשירים נגזרים
 "חבמט לקוחות יתרת

1,766 883 17,656 (833) (1,766) 
 "חבמט חייבים יתרת

1,425 712 14,248 (712) (1,425) 
הלוואות וחובות זמן ארוך 

 (794) (397) 7,938 397 794 מט"חב
ספקים ונותני שירותים 

 5,447 2,723 (54,466) (2,723) (5,447) במט"ח
 "חבמט זכות ויתרות זכאים

(1,091) (546) (10,914) 546 1,091 

 (27,319) (13,917) (8,538) 16,564 34,530 "כסה
 

 היורולשער  רגישות

 משינויים)הפסד(  רווח הוגן שווי רווח )הפסד( משינויים 

 10% ירידה 5% ירידה  5% עליה 10% עליה 

 "חש אלפי 

 "חבמט מזומנים ושווי מזומנים
303 151 3,025 (151) (303) 

 (158) (79) 1,575 79 158 במט"ח חייבים ויתרות חובה

 354 177 (3,543) (177) (354) במט"ח ספקים ונותני שירותים
 סה"כ

107 53 1,057 (53) (107) 
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 הסברי הדירקטוריון למידת ההתאמה בין מדיניות ניהול סיכוני השוק לבין ניהול הסיכונים בפועל .7

תואם את דרכי הפעולה הראויות בניהול סיכוני הקבוצה לדעת הדירקטוריון ניהול סיכוני השוק בפועל על ידי 

 .לעילהשוק הרלבנטיים, כמפורט 

 פוזיציה ואחזקה בנגזרים .8

לפרטים וההתקשרויות של הקבוצה בעסקאות בנגזרים הינן לשם גידור סיכון שער חליפין.  עיקרי הפוזיציות

  השוק ומדיניות החברה בניהולם, סעיף מטבע חוץ. נוספים בהקשר ראה תיאור סיכוני

 הדיווח הפיננסי של התאגיד .ז

ובהנחות אשר בעריכת הדוחות הכספיים נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, באומדנים 

לפרטים משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של הנכסים וההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות של החברה. 

 .עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים 3באור נוספים ראה 

  תרומות .ח

במתן שירותי רכב שכור עבור מיזמים הקבוצה מסייעת מעת לעת לעמותות בתחומים שונים. כמו כן מסייעת הקבוצה 

 אלפי ש"ח. 75-לכ 2018בשנת רה. סך התרומות הכספיות הסתכם ושונים ללא תמ

  תאגידי ממשל היבטי .ט

  חברהגילוי בדבר המבקר הפנימי ב .1

 22.11.2018הפנים בחברה עד ליום  מבקר .א

 .קנה ניהול ובקרה" – פאהן", נפתלין יצחק: שם המבקר

 .27.11.2017: ותאריך תחילת כהונת

בכלל ובהתאם  הביקורת בתחום עבודתו סיום בדבר לחברה הודעתו בשלהסתיימה  נפתליןשל מר  כהונתו

  .גם כמבקר הפנימי של החברה

 22.11.2018 מיום  החל בחברה הפנים מבקר .ב

 .קנה ניהול ובקרה" – פאהן", גינוסר יוסי: המבקר שם

 .CIA, : רואה חשבוןלתפקיד הכשרה

 .הפנימית הביקורת לחוק 8 סעיף ובהוראות החברות לחוק)ב(  146 סעיף בהוראות עומד הפנים מבקר

 .אליה קשור גוף של/או ו החברה של ערך ניירות מחזיק אינו הפנים מבקר, החברה ידיעת למיטב

קנה ניהול ובקרה. בנוסף, משמש מר  פאהן, מר גינוסר הנו שותף במשרד רואי חשבון 1991משנת  החל

 מבקר פנימי בחברות שונות בישראל.גינוסר כ

, לאחר המלצתה של ועדת הביקורת מיום החברה של המנהלים מועצת אישרה, 22.11.2018 ביום

את מינויו של מבקר הפנים, תוך התייחסות לחובות, לסמכויות ולתפקידים המוטלים על מבקר  29.10.2018

ות בקבוצה, גודלה, היקף פעילותה הפנים בהתאם לדין, בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה והחבר

 ומורכבות פעילות החברה.

 .הדירקטוריון"ר יו הינו הפנים מבקר על הארגוני הממונה

, נפתלין, בהתבסס על סקר הסיכונים שבוצע על ידי מבקר הפנים הקודם, מר יצחק 2018בפברואר  6 ביום

ף עם הנהלת החברה ואישור ועדת , בשיתו2018ביקורת רב שנתית ושנתית לשנת  תוכניתנדונה ואושרה 

הביקורת הנ"ל כפי שהוחלטה על ידי  תוכניתהביקורת של החברה. מבקר הפנים החדש ימשיך לבצע את 

 .2019מבקר הפנים יגיש לחברה הצעת תוכנית ביקורת עדכנית לשנת האורגנים הממוסמכים לכך בחברה. 

שעות. המבקר החדש ימשיך את  970 -כהביקורת השנתית שאושרה תבוסס על מכסת שעות של  תוכנית
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 העבודה של המבקר הקודם ובהתאם לא שונתה מכסת השעות. תוכנית

סבורה כי הקצאת שעות העסקת מבקר הפנים כמפורט לעיל הינה ראויה ומספקת ומאפשרת  החברה

 עמידה ביעדי תכנית הביקורת הפנימית. 

 כאמור המקובלים המקצועיים לתקנים בהתאם הפנימית הביקורת את עורך, הודעתו פי על, הפנים מבקר

 .בישראל הפנימיים המבקרים לשכת של מקצועיות הנחיות פי ועל, הפנימית הביקורת לחוק)ב( 4 בסעיף

 נהנה הפנים מבקר. הודעתו סמך על"ל הנ בדרישות עומד הפנים מבקר כי דעתו את הניח הדירקטוריון

 .החברה של הנתונים מאגרי לכל חופשית מגישה

דירקטוריון החברה היקף, אופי ורציפות פעילות מבקר הפנים הינם סבירים ויש בהם כדי להגשים  לדעת

 את מטרות הביקורת הפנימית בחברה. 

 דנה החברה של הביקורת ועדת. בכתב החברה להנהלת דוחותיו את הגיש, נפתליןהקודם, מר יצחק  המבקר

 .2018 ביולי 30 -ו 2018 באפריל 17 בימים הפנים מבקר בדוחות

קנה בהתאם לשעות  פאהןמבקר הפנים הינו בדרך של תשלום שכר טרחה למשרד רואי חשבון  תגמול

 אלפי ש"ח. לדעת דירקטוריון החברה 68-כ שולם שבגינן שעות 340-בכהביקורת שהושקעו והסתכמו 

 קר את החברה. התגמול הוא סביר ואין בו כדי להשפיע על שיקול דעתו של המבקר הפנימי בבואו לב

 החברות לחוקא)ד( 118 סעיף להוראות בהתאם החברה של והביקורת התגמולועדת  איחוד .2

 את לאחד החברות לחוק)ד( א118 סעיף להוראות בהתאם, החברה דירקטוריון החליט 2018 באוגוסט 30 ביום

 . החברה של והתגמול הביקורת ועדת

 תוכנית אכיפה פנימית .3

במרס  12מיום  דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה אישר, 2019מרץ ב 26ביום 

, את תכנית האכיפה הפנימית בתחום ניירות ערך ודיני תאגידים, הכוללת מתווה לפעולות מערך האכיפה 2019

עם הפנימית בחברה ונהלים מרכזיים, לרבות בנושא עבודת הדירקטוריון וועדותיו, דיווחי החברה, עסקאות 

 צדדים קשורים ואיסור שימוש במידע פנים.

 כ"ט רואי חשבון מבקרש .4

  י רואי החשבון המבקרים:משרד להלן פירוט הוצאות הביקורת ואחרים בגין

  2018 2017 
שירותי ביקורת   

 אחרים שירותי ביקורת ומיסים אחרים ומיסים

 אלפי ש"ח שעות אלפי ש"ח שעות אלפי ש"ח שעות אלפי ש"ח שעות  
החברה וחברות בנות בבעלות 
מלאה שאינן מהותיות 

רו"ח ליואי שלוי קופ    )משרד
 ושות'(

- - - - 132 116 - - 

החברה וחברות בנות בבעלות 
מלאה שאינן מהותיות ) קוסט 

 פורר גבאי את קסירר( 

3,000 492     1,900 350 - - 

פתרונות תחבורה )משרד 
 קוסט פורר גבאי את קסירר(

2,943 393     1,905 300 - - 

 

בגין ביקורת הדוחות הכספיים נקבע בהתאם למסגרת תקציב המתבססת על  טרחת רואה החשבון המבקרשכר 

ניסיון העבר. באשר לעבודות נוספות הנדרשות, מעת לעת, במסגרת הביקורת או עבודות אחרות, נקבעת מסגרת 

 ון. השעות ו/או סכום התשלום בתיאום ובהסכמה עם רואי החשב

 הכספיים הדוחות אישור הליך .5

 להוראות בהתאםלראשונה ניירות ערך שלה לציבור ו החברה הציעה שבו מהמועד שנים 5 חלפו וטרם היות

 פטורה, 2010-ע"תש(, הכספיים הדוחות אישור הליך לעניין ותנאים הוראות) החברות לתקנות ב3 תקנה
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על ידי דירקטוריון  הכספיים הדוחות אישור, לכך בהתאםנוי ועדה לבחינת הדוחות הכספיים. ממי החברה

 26דירקטוריון החברה דן בדוחות הכספיים ואישרם ביום . האמורה ב3 תקנה הוראות פי על נעשההחברה, 

 .2019במרס, 

  – חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי .י

 פרטים בדבר סדרות אגרות החוב שבמחזור  .1

 

סך שווי  סדרה/ מועד הנפקה

ערך נקוב 
ועד במ

 הנפקה

ריבית 

 נקובה
 קבועה

רישום 

למסחר 
בבורסה 
 )כן/לא(

מועדי 

תשלום 
 ריבית

מועד 

תשלום 
 קרן

פרטי 

 הנאמן

ע.נ נומינלי 

 31.12.18ליום 
 
 

ע.נ נומינלי 

כולל צמוד מדד 
ריבית לשלם 

 ליום

31.12.18 

ערך בספרים 

של יתרות 
כולל  האג"ח

 ריבית לשלם

 31.12.18ליום 

 שווי שוק

ליום  בורסאי
31.12.18 

ראה הערה 

 (2א)2

 

במיליוני 

 במיליוני ש"ח ראה הערה מס'*   ש"ח

 710 2017א' אוגוסט 
 צמוד

 +2.65% 
 1ב 1ב כן

3 

 219 2017הרחבה ספטמבר  -א' 727 726 717 715

  2018אוקטובר הרחבה  -א'

 652 2017ב' אוגוסט 

 95 2017חבה ספטמבר הר -ב' 675 675 673 670 2ב 2ב כן 3.40%

  2018אוקטובר הרחבה  -'ב

 
 

, ונכון  למועד דוח זה 7/11/2018( נפרעו במלואם על ידי החברה ביום 1ניירות הערך המסחריים )סדרה כמו כן, באשר ל
 לעיל. 10.3כמתואר בסעיף  ( 1אין במחזור ניירות ערך המסחריים )סדרה 

 הערות: .2

 כללי: .א

 .לעיל 9.1בדבר דירוג אגרות החוב, ראה סעיף  לפרטים .1

ב'( חושב על  -השווי הבורסאי של אגרות החוב שהונפקו לציבור ושהינן במחזור למועד הדיווח )סדרות א' ו .2

 בסיס המחיר המצוטט בשוק ההון ליום המאזן. 

 הדוחות. –ות בהתאם להגדרת תקנ מהותיתיצוין כי כל אחת מן סדרות אגרות החוב המפורטות לעיל הנה  .3

 : שבמחזור תנאי פירעון של אגרות החוב .ב

 ריבית

 .2023באוגוסט  10והאחרון ביום  ,2017בנובמבר  10התשלום הראשון ביום תשלום רבעוני,  –סדרה א'  .1

 .2023באוגוסט  10והאחרון ביום  2017 נובמברב 10תשלום רבעוני, התשלום הראשון ביום  –' בסדרה  .2
 

 קרן

 .2023באוגוסט  10ועד יום  2017, נובמברב 10תשלומים רבעוניים החל מיום  ארבעהעשרים ו –' אסדרה  .1

 .2023באוגוסט  10ועד יום  2017, נובמברב 10תשלומים רבעוניים החל מיום  וארבעה עשרים –' בסדרה  .2
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 :2018שנת  במהלך שבוצעופירעונות  .ג

  

סדרה ב' )איגרות    חוב  אגרות

 חברתיות סדרה ח'(-חוב בין

סדרה א' )איגרות חוב    חוב  גרותא

 חברתיות סדרה ט'(-בין

 :2018 פברוארפירוט פירעון קרן שבוצע במהלך חודש 

 763,264,468 569,190,164 יתרת קרן לפני פירעון )ע.נקוב(

   תשלומים שבוצעו :

 33,185,356 24,747,357 קרן ע.נ

   ריבית צמודה

 38,246,172 29,589,662 סה"כ תשלום

 738,849,281 544,442,807 יתרת קרן ערך נקוב לאחר פירעון

:2018 מאיפירוט פירעון קרן שבוצע במהלך חודש   

 730,083,193 544,446,959 יתרת קרן לפני פירעון )ע.נקוב(

   תשלומים שבוצעו :

 33,185,356 24,747,357 קרן ע.נ

 4,836,774 4,267,764 ריבית צמודה

 38,022,130 29,375,121 סה"כ תשלום

 696,897,837 519,699,602 יתרת קרן ערך נקוב לאחר פירעון

 :2018 אוגוסטפירוט פירעון קרן שבוצע במהלך חודש 

 696,897,837 519,699,602 יתרת קרן לפני פירעון )ע.נקוב(

   : שבוצעו תשלומים

 4,616,920 4,417,411 קרן ע.נ

 37,802,276 29,164,768 ריבית צמודה

 663,712,481 494,952,245 סה"כ תשלום

 663,708,400 494,948,093 יתרת קרן ערך נקוב לאחר פירעון

  2018פירוט הרחבת אגרות חוב במהלך חודש אוקטובר 

 85,047,000 209,812,000 סך קרן ע.ן שהונפק: 

 :2018פירוט פירעון קרן שבוצע במהלך חודש נובמבר 

 748,755,400 704,760,093 )ע. נקוב(יתרת קרן לפני פירעון 

   תשלומים שבוצעו:

 37,437,698 35,237,937 קרן ע.נ.

 181,191 0 הצמדת קרן

 4,988,701 5,994,650 ריבית 

 42,607,590 41,232,586 סה"כ תשלום

 711,317,702 669,522,156 יתרת קרן אחרי פירעון

 :2019פברואר פירוט פירעון קרן שבוצע במהלך חודש 

 711,317,701 669,522,156 )ע.נקוב( יתרת קרן לפני פירעון

   תשלומים שבוצעו:

 37,437,698 35,237,937 קרן ע.נ

 4,725,531 5,695,177 ריבית צמודה

 42,233,233 40,933,114 סה"כ תשלום

 673,880,003 634,284,219 יתרת קרן ערך נקוב לאחר פירעון
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 רות החוב )"הנאמנים"(פרטי הנאמנים לסדרות אג .3

 -(. כתובת 03-6389200מר יוסי רזניק )טלפון  -בע"מ. איש הקשררכב רזניק פז נבו נאמנויות  - ב' -ו 'אסדרה 

 .6770007, ת"א, 14רח' יד חרוצים 

 דיווח אודות שיעור עמידה ביחס בטחונות נדרש: .4

 (:LTVהכולל )יחס  קיום יחסים שנקבעו בין היתרה הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות

 
 31שיעור עמידה נכון ליום  2019פברואר ב 14שיעור עמידה נכון ליום 

 2018, דצמברב
 הביטחונות יחס

 הנדרש
 הסדרה שם

חוב  אגרות 98% 91.9% 94.5%
 ('א סדרה( 

חוב  אגרות 98% 91.4% 94.4%
 ('ב סדרה( 

 

. יעור העמידה ביחס הביטחונות הנדרש המוצג לעילים לגביהם נערך חישוב שעל פי מחירון לוי יצחק נכון לחודש

יצוין כי בהתאם להוראות שטרי הנאמנות של כל סדרה והתוספות להם, שווי כלי הרכב נקבע בהתאם לשווי כלי 

 הרכב המשועבדים, במחירון לוי יצחק, בניכוי מע"מ וללא הפחתות.

 אירועים לאחר תאריך המאזן .יא

 הליכים משפטיים .1

ונגד שבע חברות נוספות, כולן יצרניות או הוגשה נגד החברה  2019בפברואר  24, ביום תאריך המאזן לאחר .א

ביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית תיפו -המחוזי בתל אביבלבית המשפט  יבואניות כלי רכב

עניינה של התובענה הוא טענת המבקשים בדבר רכיבים שהותקנו כביכול בדגמי כלי רכב  "(.התובענה)"

ידי -ידי יצרניות הרכב המשיבות, ואשר משווקים בישראל על-ים עם מנועי דיזל המיוצרים עלמסוימ

יבואניות הרכב המשיבות )ובכללן החברה(. לטענת המבקשים, הרכיבים הותקנו בכלי הרכב במטרה 

נוספים, ראו דיווח מיידי של  לפרטים להטות את נתוני פליטת המזהמים וצריכת הדלק של כלי הרכב.

 .ההפניה דרך על כאן המובא(, 2019-01-017286)אסמכתא:  2019בפברואר  26ברה מיום הח

המחוזי בתל לבית המשפט  פתרונות תחבורההוגשה נגד  2019במרץ  10תאריך המאזן, ביום  לאחר .ב

עניינה של התובענה הוא טענת . "(התובענהביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )"תיפו -אביב

תרמית כביכול, מאחר שלטענתה, במסגרת עסקת ליסינג שבה התקשרה עם ו הת להטעיהמבקש

, אולם בפועל קיבלה המבקשת, לטענתה, 2017יה רכב חדש, משנת ייצור חברת הבת הוזמן על יד

 2019במרץ  12נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום  לפרטים .2016רכב שאינו חדש, משנת ייצור 

 .ההפניה דרך על כאן המובא(, 2019-01-020175)אסמכתא: 

 התקשרויות משמעותיות .2

 ה תקופתארכוהשלפיו  הסכםבאירופה  AVIS -ו פתרונות תחבורה התקשרו, 2019במרץ  13ביום 

 .2028בדצמבר  31עד ליום בפרק א' לדוח התקופתי(  5.1.1 -ו 1.3.1)כמתואר בסעיף  הזיכיון

 

 חלוקת דיבידנד .3

נוספים לפרטים . מש"ח 30קטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של אישר דיר 2019במרץ  26ביום 

 .לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  ה'28 ביאורראו 
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 וועדותיודירקטוריון  ישיבות .יב

התכנסה לשבע . ועדת הביקורת טלפוניות ישיבות תישו פרונטאליות ישיבות שבעקיים הדירקטוריון  בתקופת הדוח,

 ת. ופרונטאליות ישיבשלוש  הקיימ)טרם איחודה עם ועדת הביקורת( ועדת התגמול -ופגישות 

 

 .עבודתם המסורהולהנהלה על הקבוצה  לעובדימביע את הערכתו הדירקטוריון 

 

 

 

 דוד עיני

 יו"ר הדירקטוריון

 עמית רון 

חבר דירקטוריון ומנכ"ל 
 משותף

 בנימין גבאי 

מנכ"ל משותף ואחראי 
 הבכיר לתחום הכספים

 

 

 

  2019, במרץ 26 תאריך:



 

 
 
 

 
 
 

 יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
 

 דוחות כספיים מאוחדים
 

 2018בדצמבר  31 ליום
 
 

 
 

 
 

 תוכן העניינים
 

 עמוד   
  

 2 דוח רואי החשבון המבקרים 
  

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
  

 5 אחררווח כולל רווח או הפסד ודוחות מאוחדים על 
  

 6-8 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  

 9-10 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  

 11-110 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  

 111-114 תמצית נתונים לצורכי מס -נספח לדוחות הכספיים המאוחדים 



2 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 

 דוח רואי החשבון המבקרים
 

 לבעלי המניות של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
 
 

החברה( -ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )להלן
, השינויים בהון רווח או הפסד ורווח כולל אחר, את הדוחות המאוחדים על 2017-ו 2018בדצמבר  31לימים 

אלה הינם באחריות . דוחות כספיים שנים שהסתיימו באותם תאריכיםהמלכל אחת ותזרימי המזומנים, 
 הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
בוקרו על ידי רואה חשבון  2016בדצמבר,  31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

  עת בלתי מסויגת.כלל חוות ד 2017במאי,  28אחר, אשר הדוח שלו עליהם מיום 
 

הסתכמה לסך בהן  ההשקעההשווי המאזני, אשר  המוצגות על בסיסלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות 
ואשר חלקה של בהתאמה,  2017-ו 2018 ,בדצמבר 31 אלפי ש"ח לימים  102,629 -אלפי ש"ח ו  108,419 של 

אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו באותם   15,774 -ח, ואלפי ש" 10,381 לסך של הסתכםברווחי החברות הנ"ל  החברה
. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו תאריכים, בהתאמה

לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון 
 האחרים.
 

ו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך ערכנו את ביקורתנ
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה -. על1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ה מדגמית של להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיק
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו 

ההצגה  נאותותידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת -ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על
ן האחרים מספקים בסיס נאות לחוות בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבו

 דעתנו.
 
 

הנ"ל,  המאוחדיםלדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים 
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 

שנים המלכל אחת , את תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן, 2017-ו 2018בדצמבר  31
( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )שהסתיימו באותם תאריכים

 .2010-כספיים שנתיים(, התש"ע
 
 

 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2019, במרס 26 
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 
 
 בדצמבר, 31ליום     
    2018  2017 
 אלפי ש"ח  באור  
       

       נכסים שוטפים
 61,511  54,887  6  מזומנים ושווי מזומנים

 5,001  -    בנאמנותמזומנים 
 9,349  23,773    מיסים שוטפים לקבל

 265,397  271,252  7  לקוחות
 108,472  125,069  8  חייבים ויתרות חובה

 -  16,127  ג29  נגזרים פיננסיים
 155,625  91,444  9  צי כלי רכב מיועד למכירה

 454,392  364,774  10  מלאי
       
    947,326  1,059,747 

 6,516  -  5  נכס המוחזק למכירה
       
    947,326  1,066,263 
       

       נכסים לא שוטפים
 9,526  2,856  11  הלוואות וחובות לזמן ארוך

 122,027  109,176  12  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 3,343  4,685  13  השקעה בנכסים פיננסיים

 2,053,883  2,127,492  14  צי כלי רכב להשכרה
 394,883  390,780  א15  רכוש קבוע

 18,805  21,519  ב15  נדל"ן להשקעה
 23,009  22,286  16  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

 15,100  12,632  17  נכסים בגין הטבות לעובדים
 *( 8,047  9,649  ו26  מיסים נדחים

       
    2,701,075  2,648,623 

       
    3,648,401  3,714,886 

 
 . להלן (1כה')2ראה באור  -מספרי השוואה של*(      התאמה לא מהותית 

 
 

  .המאוחדים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המצורפים מהווים הבאורים
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
 בדצמבר, 31ליום     
    2018  2017 
 אלפי ש"ח  באור  
       

       התחייבויות שוטפות
 535,179  609,649  18  אשראי מתאגידים בנקאיים

 *( 324,295  357,417  19  ספקים ונותני שירותים
 -  5,404    מיסים שוטפים לשלם

 4,846  -    נגזרים פיננסיים
 *(*   59,048  63,382  20  זכאים ויתרות זכות

 13,992  17,313  21  הפרשות
 19,477  19,477  22  הלוואות מבעלי מניות

 178,529  148,115  23  מקדמות והכנסות מראש
 239,533  297,614  24  אגרות חובחלויות שוטפות של 
 186,799  -    ניירות ערך מסחריים

       
    1,518,371  1,561,698 

 2,350  -  5  התחייבות המיוחסת לנכס המוחזק למכירה
       
    1,518,371  1,564,048 
       

       התחייבויות לא שוטפות
 359,029  318,415  25  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 45,616  38,980  23  והכנסות מראשמקדמות 
 1,101,656  1,102,968  24  אגרות חוב

       עודף הפסדים על השקעות בחברות המטופלות לפי
 567  656  12  שיטת השווי המאזני 

 1,979  2,657  21  הפרשות
 *(*    1,400  -    לזמן ארוךאחרות התחייבויות 

 8,095  7,584  17  התחייבויות בגין הטבות לעובדים
 21,571  17,027  ו26  מסים נדחים

       
    1,488,287  1,539,913 
       

     28  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 1,911  1,911    הון המניות

 103,994  103,994    פרמיה על מניות
 (10,265)  (10,265)    קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה

 (2,097)  890    מתרגום דוחות כספים התאמות
 *( 516,978  544,747    יתרת רווח

       
    641,277  610,521 

 404  466  28  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 610,925  641,743    הכל הון-סך
       

    3,648,401  3,714,886 
 

  .להלן (1כה')2ראה באור  -מספרי השוואה שלהתאמה לא מהותית      *( 
 .( להלן2')כה2ראה באור  - סווג מחדש *(*
 

 .המאוחדים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים

 

       2019במרס,  26
 בנימין גבאי   עמית רון  דוד עיני  תאריך אישור הדוחות הכספיים

חבר דירקטוריון ומנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון  
 משותף

מנכ"ל משותף, האחראי  
 הבכיר לתחום הכספים
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 אחר כוללרווח או הפסד ורווח דוחות מאוחדים על 

 

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 
    2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  באור  
         

 3,319,639  3,168,714  3,171,762  30  הכנסות
   2,976,256  2,807,497  2,807,509  30  עלות ההכנסות

         
 343,383  361,217  364,253    רווח גולמי

         
   *( (257,581)  *( (249,140)  (255,373)  31  הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

 4,223  5,555  9,800  32  הכנסות אחרות
 (547)  (892)  (1,100)  32  הוצאות אחרות

         
 89,478  116,740  117,580    תפעולירווח 

 2,275  3,414  29,730  33  הכנסות מימון  
 (82,641)  (98,366)  (65,617)  33  הוצאות מימון

 (80,366)  (94,952)  (35,887)    הוצאות מימון, נטו
         חברות המטופלות )בהפסדי( ברווחיחלק הקבוצה 

 9,820  14,372  (7,194)  12  לפי שיטת השווי המאזני, נטו
         

 18,932  36,160  74,499    רווח לפני מיסים על ההכנסה
 *(( 15,451)  *( (5,659)  (21,995)  ז26  מיסים על ההכנסה 

         
 *( 3,481  *( 30,501  52,504    רווח נקי 

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

         
         :סכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד

רווח )הפסד( ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה 
 מוגדרת

   
(3,518)  899  (1,333) 

של  , נטוחלק הקבוצה ברווח )הפסד( כולל אחר
 חברה המטופלת בשיטת השווי המאזני

   
128  (27)  (59) 

         
שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או סכומים 

 :הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים
   

     
          

של  מתרגום דוחות כספייםהנובעות התאמות 
 פעילויות חוץ

   
2,987  (4,044)  63 

         
 (1,329)  (3,172)  (403)    הפסד כולל אחר סה"כ

         
 2,152  27,329  52,101    סה"כ רווח כולל 

         
         רווח נקי מיוחס ל:

 3,224  30,223  52,192    לבעלי מניות החברה
 257  278  312    זכויות שאינן מקנות שליטה

         
    52,504  30,501  3,481 

         רווח כולל מיוחס ל:
 1,895  27,051  51,789    לבעלי מניות החברה

 257  278  312    שאינן מקנות שליטהזכויות 
         
    52,101  27,329  2,152 

 . להלן (1כה')2ראה באור  -מספרי השוואה של*(      התאמה לא מהותית 
 

 .המאוחדים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  
   זכויות      התאמות  קרן בגין      
   שאינן      מתרגום  עסקאות      
 הכל-סך  מקנות    יתרת  דוחות  עם בעלי  פרמיה על  הון  
 הון  שליטה  הכל-סך  רווח  כספים  שליטה  מניות  המניות  
 אלפי ש"ח  
                 

 610,925  404  *( 610,521  *( 516,978  (2,097)  (10,265)  103,994  1,911  2018 ,בינואר 1יתרה ליום 
                 
                 

 IFRS 15השפעה מצטברת על יתרת פתיחה בגין תקן דיווח כספי בינלאומי 
 ' להלן(וכ2בחברה כלולה )ראה ביאור 

 
-  -  -  -  (1,033)  (1,033)  -  (1,033) 

 52,504  312  52,192  52,192  -  -  -  -  רווח נקי
                 כולל אחר: )הפסד( רווח

 (3,518)  -  (3,518)  (3,518)  -  -  -  -  ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת הפסד
כולל אחר של חברה המטופלת לפי שיטת השווי  ברווחחלק הקבוצה 

 המאזני
 

-  -  -  - 
 

128 
 

128 
 
- 

 
128 

 2,987  -  2,987  -  2,987  -  -  -  התאמות מתרגום דוחות כספיים
                 

 52,101  312  51,789  48,802  2,987  -  -  -  כולל רווח"כ סה
                 

 (20,000)  -  (20,000)  (20,000)  -  -  -  -  החברה מניות לבעלי דיבידנד
 (250)  (250)  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

                 
  -  -  -  -  (20,000)  (20,000)  (250)  (20,250) 

                 
 641,743  466  641,277  544,747  890  (10,265)  103,994  1,911  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 . להלן (1כה')2ראה באור  -מספרי השוואה של*(      התאמה לא מהותית 

 
 .המאוחדים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים

  



 יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

7 

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  
   זכויות      התאמות  קרן בגין      
   שאינן      מתרגום  עסקאות      
 הכל-סך  מקנות    יתרת  דוחות  עם בעלי  פרמיה על  הון  
 הון  שליטה  הכל-סך  רווח  כספים  שליטה  מניות  המניות  
 אלפי ש"ח  
                 

 609,096  626  608,470   *( 510,883  1,947  ( 10,265)  103,994  1,911  2017 ,בינואר 1יתרה ליום 
                 

 30,501  278  30,223  *( 30,223  -  -  -  -  רווח נקי
                 כולל אחר: )הפסד( רווח

 899  -  899  899  -  -  -  -  רווח ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת
כולל אחר של חברה המטופלת לפי שיטת השווי  בהפסדחלק הקבוצה 

 המאזני
 

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
(27) 

 
(27) 

 
- 

 
(27) 

 (4,044)  -  (4,044)  -  (4,044)  -  -  -  התאמות מתרגום דוחות כספיים
                 

 27,329  278  27,051  31,095  (4,044)  -  -  -  כולל)הפסד(  רווח"כ סה
                 

 (25,000)  -  (25,000)  (25,000)           החברה מניות לבעלי דיבידנד
 (500)  (500)  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

                 
  -  -  -  -  (25,000)  (25,000)  (500)  (25,500) 

                 
 610,925  404  610,521  516,978  (2,097)  (10,265)  103,994  1,911  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 . להלן (1כה')2ראה באור  -מספרי השוואה של*(      התאמה לא מהותית 

 
 .המאוחדים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  
   זכויות      התאמות  בגיןקרן       
   שאינן      מתרגום  עסקאות      
 הכל-סך  מקנות    יתרת  דוחות  עם בעלי  פרמיה על  הון  
 הון  שליטה  הכל-סך  רווח  כספים  שליטה  מניות  המניות  
 אלפי ש"ח  
                 

 607,194  619  606,575  *( 509,051  1,884  ( 10,265)  103,994  1,911  2016 ,בינואר 1יתרה ליום 
                 

 3,481  257  3,224  *( 3,224  -  -  -  -  רווח נקי
                 כולל אחר:)הפסד( רווח 
 (1,333)  -  (1,333)  (1,333)  -  -  -  -  ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת הפסד

המטופלת לפי שיטת השווי  כולל אחר של חברה בהפסדחלק הקבוצה 
 המאזני

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(59) 

 
(59) 

 
- 

 
(59) 

 63  -  63  -  63  -  -  -  התאמות מתרגום דוחות כספיים
                 

 2,152  257  1,895  1,832  63  -  -  -  סה"כ רווח כולל
                 
                 

 (250)  (250)  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
                 

 609,096  626  608,470  510,883  1,947  (10,265)  103,994  1,911  2016 ,בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 . להלן (1כה')2ראה באור  -מספרי השוואה של*(      התאמה לא מהותית 

 
 

 .המאוחדים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים



 יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

9 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 *( 3,481  *( 30,501  52,504  רווח נקי 
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 409,341  392,167  411,637  פחת צי כלי רכב להשכרה
 574,526  678,399  592,235  עלות מופחתת של כלי רכב להשכרה

 (1,034,182)  (1,131,377)  (1,089,385)  רכישת כלי רכב להשכרה
 18,181  18,369  11,904  הפסד בגין גניבה ואובדן מוחלט של כלי רכב להשכרה

 24,079  24,942  26,241  פחת והפחתות אחרות
 345  892  (1,323)  להשקעה, נטו ונדל"ן )רווח( הון ממכירת רכוש קבועהפסד 

 (9,820)  (14,372)  7,194  , נטו  חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 (2,020)  97  (1,561)  שינוי בנכסים ובהתחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

 *( 15,451  *( 5,659  21,995  הכנסההמיסים על 
 75,893  68,092  65,956  הוצאות מימון, נטו

       
  44,893  42,868  71,794 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 (569)  13,111  874  ירידה )עליה( בלקוחות

 (35,395)  23,646  (32,352)  ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה
 (152,888)  108,065  89,618  )עליה( במלאיירידה 

 (27,598)  (34,160)  64,181  ירידה )עליה( בצי כלי רכב מיועד למכירה
 *( 14,317  *( (120,892)  33,122  )ירידה( עליה בספקים ובנותני שירותים

 15,611  (10,900)  (1,469)  )ירידה( עליה בזכאים ויתרות זכות
 (3,676)  (5,615)  3,999  בהפרשות)ירידה( עליה 

 4,773  69,338  (37,050)  )ירידה( עליה במקדמות והכנסות מראש 
       
  120,923  42,593  (185,425) 

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
 (117,667)  (80,039)  (59,415)  ריבית ששולמה

 510  1,938  230  ריבית שהתקבלה
 -  6,159  3,750  דיבידנד שהתקבל

 (34,528)  (29,151)  (36,422)  מיסים ששולמו
 282  9,692  223  מיסים שהתקבלו

       
  (91,634)  (91,401)  (151,403) 

       
 (261,553)  24,561  126,686  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת

       
       מזומנים מפעילות השקעהתזרימי 

 (89,999)  (48,163)  (24,533)  ונדל"ן להשקעה רכישת רכוש קבוע
 (4,152)  (6,085)  (4,979)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 3,531  4,012  9,854  תמורה ממימוש רכוש קבוע
 2,350  -  -  מקדמות בגין מימוש נדל"ן להשקעה

 -  (3,343)  (1,342)  השקעה בנכסים פיננסיים
 (7,632)  (3,923)  (57)  מתן הלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 -  103  5,110  גביית הלוואות שניתנו לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 47  (40)  (49)  הלוואות למפיצים לזמן ארוך, נטו )מתן( גביית

       
 (95,855)  (57,439)  (15,996)  ששימשו לפעילות השקעהמזומנים נטו 

 
 . להלן (1כה')2ראה באור  -מספרי השוואה של*(      התאמה לא מהותית 

  
 

 .המאוחדים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 241,128  (90,804)  38,965  אשראי מתאגידים בנקאיים, נטו

 326,000  416,000  250,000  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 (462,609)  (616,548)  (255,604)  פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 -  (19,451)  -  פירעון הלוואות מבעל מניות
       תמורה מהנפקת אגרות חוב וניירות ערך מסחריים,

 762,609  778,298  300,110  בניכוי הוצאות הנפקה
 (505,506)  (492,427)  (435,536)  פירעון אגרות חוב וניירות ערך מסחריים 

 -  (25,000)  (20,000)  החברהדיבידנד לבעלי מניות 
 -  -  5,001  שחרור פקדון בנאמנות

 (250)  (500)  (250)  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 361,372  (50,432)  (117,314)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון
       

 3,964  (83,310)  (6,624)  מזומניםבמזומנים ובשווי )ירידה( עליה 
       

 140,857  144,821  61,511  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה יתרת
       

 144,821  61,511  54,887  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה יתרת
 

.א        פעילות מהותית שלא במזומן 
        
 7,500  -  -  הסבת חובות לשטרי הון והלוואות  

 
 
 

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

 כחברה 1993בשנת  בישראל התאגדה"החברה"(  -יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )להלן  א.
בלוד.  10ומשרדיה הראשיים ממוקמים ברחוב המסגר , החברות חוק להוראות בהתאם פרטית

 של החברה אשר הונפקו (ב' -סדרות א' ו)בעקבות הנפקת אגרות חוב  2017באוגוסט  21 ביום
יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ  -יו.טי.אס של  (ט' -סדרות ח' ו)למחזיקי איגרות החוב 

איגרות חוב  הפכה החברה לחברתלהלן,  24כמתואר בביאור , "פתרונות תחבורה"( -)להלן
 . כמשמעה בחוק החברות

          
תחומי עיסוקה העיקריים של החברה, של החברות הבנות שלה ושל חברות כלולות שלה  

מכירה והשכרה של כלי רכב ובתחומים קשורים, והינה שיווק, יבוא, י)להלן "הקבוצה"( הינם 
  ."(GM" -)להלן  ואיסוזו כוניות מתוצרת ג'נרל מוטורסהמפיצה בישראל של מ

  
פתרונות תחבורה, חברה בעלת הזיכיון בישראל מחזיקה בבעלות מלאה במניות  החברה

 ", שעוסקת בעיקר בהשכרת רכב לזמן קצר ובליסינג תפעולי. AVISלמותג "
          

והמשווקים  כב שבבעלותהכמו כן, הקבוצה עוסקת במתן שירותי תחזוקה וחלפים לכלי הר 
באמצעות  ייבוא ושיווק משאיות קלות ובינוניות ואוטובוסיםב, בפריסה ארצית, ועל ידה

"(, אשר דוחותיה הכספיים UTIהחזקה בחברה כלולה, יוניברסל משאיות בע"מ )להלן "
 להלן. 35. לתיאור מגזרי הפעילות של הקבוצה, ראה ביאור מצורפים לדוח זה

 
 הדיווח למועד עד החברה במניות מניות בעלי החזקות התפתחות ב.

 
"חברת  -על ידי חברת המזרח לאחזקות בע"מ )להלן  ממניות החברה %100 רכישת .1

  המזרח"(
 

, התקשרה חברת המזרח, מבעלות השליטה בחברה, בעסקה 2016בחודש ספטמבר 
את אחזקותיה במישרין  "קרדן ישראל"( -)להלן  לפיה רכשה מקרדן ישראל בע"מ

 .2016הושלמה בחודש נובמבר האמורה ובעקיפין בחברה. העסקה 
חזיקה חברת המזרח, במישרין ובעקיפין, בשיעור של ה האמורה,לאחר השלמת העסקה 

השלימה  2017באפריל,  3מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. ביום  96.09% -כ
היוו נון את מניותיו בחברה, אשר -ו בןחברת המזרח עסקה שלפיה רכשה ממר אביה

. לאחר נון"(-"עסקת בן -)להלן  מניות החברהסך מ 3.91%-כ במועד העסקה הנ"ל
ממניות  100% -חזיקה חברת המזרח, במישרין ובעקיפין בה נון-ת בןהשלמת העסק

 ( להלן(.3)-( ו2)ראה גם ביאורים ) החברה
 
-להלן של חברת המזרח בחברה לחברת קומסקו בע"מ ) מהחזקותיה %25מכירת  .2

  "קומסקו"(
 

, פרטית חברה, הושלם הסכם בין חברת המזרח לבין קומסקו, 2018 סבמר 25ביום 
חברת המזרח, של חברה או ה שנכון למועד האמור לא היה צד קשור של ,צד ג' שהנה

ותו מועד ממניות החברה אשר בא 25%שבמסגרתו מכרה חברת המזרח לקומסקו 
במסגרת השלמת "(. "העסקה - חברת המזרח )להלן על ידי)במישרין ובעקיפין( הוחזקו 

סכם בעלי מניות. לתיאור עיקרי תנאי הסכם בעלי מניות, העסקה, התקשרו הצדדים בה
 (.2018-01-023409: אסמכתא) 2018 סבמר 25ראה דיווח מיידי מיום 

 
לחברת  ,של חברת המזרח בחברההנוספות מהחזקותיה  %25 מכירה נוספת של .3

 קומסקו 
 

קומסקו  רכשהלפיו  ,קומסקו וחברת המזרח הושלם הסכם בין 2018 בספטמבר 29ביום 
מהון המניות  25% -של החברה המהוות שיעור של כנוספות מחברת המזרח מניות 

המונפק והנפרע של החברה )מבין מניות החברה המוחזקות על ידי חברת המזרח, 
  ."הסכם המכר"( -להלן ) טאלדן מוטורס בע"מעקיפין, באמצעות ב

במקביל להתקשרות בהסכם המכר, התקשרו חברת המזרח וקומסקו בהסכם בעלי 
יחסיהן בקשר עם החזקת מניות החברה באופן שישקף את  בדברמניות מעודכן, 

. "הסכם בעלי המניות המעודכן"( -להלן החזקתן בחברה בחלקים שווים כאמור )
בהסכם בעלי המניות המעודכן נקבעו הוראות שונות בקשר עם מינוי דירקטורים 

 רגילים בחברה כתלות בשיעור החזקותיו של בעל המניות בחברה. 
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 )המשך( כללי -:1באור 
 

 )המשך( הדיווח למועד עד החברה במניות מניות בעלי החזקות התפתחות ב.
 

דירקטור אחד נוסף , מונה 2018בספטמבר  6החל מיום האמורות,  בהתאם להסכמות
לדירקטוריון החברה ובמקביל סיים את כהונתו דירקטור רגיל אחד  ם קומסקומטע

 מטעמה של חברת המזרח.
כיהן בטרם אשר יכהנו ה"ה מר בנימין גבאי ) 2018בספטמבר  13מיום  כן נקבע, כי החל

כדירקטור בחברה וכיו"ר הדירקטוריון של חברת הבת של החברה  המועד האמור
כמנכ"לים משותפים ת רון )מנהל העסקים של קומסקו(, ומר עמי (פתרונות תחבורה

למועד זה כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה( אשר כיהן עד של החברה, ומר דוד עיני )
ם. לאחר תקופה זו, יכהן שני 5יכהן כיו"ר פעיל של דירקטוריון החברה לתקופה של 

שנים, כאשר זכות מינוי  3יו"ר הדירקטוריון של החברה ברוטציה, כל פעם לתקופה של 
היו"ר הראשון לאחר התקופה הראשונה כאמור, תהא של קומסקו ולאחר מכן של 
חברת המזרח, וחוזר חלילה. יחד עם זאת,  ככל שבמועד כלשהו לא יכהנו מנכ"לים 

ן כמנכ"ל החברה מי שהנו בעל עניין של מי מהצדדים, הרי משותפים בחברה ויכה
לפרטים נוספים בדבר מינויים ותנאי שכיו"ר הדירקטוריון יכהן נציג של הצד השני; 

 ב' להלן. 34העסקתם של נושאי המשרה הבכירה המצוינים לעיל, ראה ביאור 
הן נדרש בנוסף, הסכם בעלי המניות המעודכן כולל הסכמות שונות בדבר החלטות ב

רוב מיוחד בדירקטוריון החברה ו/או באסיפות כלליות של החברה בנושאים שונים, 
ובין היתר, עסקאות בעלי עניין, שינויים בתקנון החברה, שינוי תחום הפעילות של 
החברה, עסקאות השקעה, מינוי מנכ"ל, מכירת פעילות החברה, שיעבוד נכסי החברה 

 טוריון החברה. ומינוי דירקטורים עצמאיים לדירק
כמו כן, הסכם בעלי המניות כולל הסדרים שונים בדבר העברת מניות בחברה ובכלל 
זה, זכות סירוב ראשון, זכות הצטרפות, מכירה כפויה וזכות התנגדות במקרה של 
מכירת מניות של החברה וכן זכות לרכישת מניות החברה במקרה של שינוי שליטה 

 במי מבעלות השליטה. 
 שהיה תקף למועד האמור שלוחלף תקנון ההתאגדות השלמה, הר מועד הסמוך לאח

  השליטה בחברה בחלקים שווים.בנוסח תקנון שישקף את החזקת בעלות  ,החברה
 

 בחברה בחלקים שווים. מחזיקות וקומסקוחברת המזרח  ,מועד ההשלמה כאמור
 חברה מיוםראו דיווחים מיידים של ה, והשלמתו בדבר הסכם המכרלפרטים נוספים 

-2018-01)אסמכתאות )בהתאמה(:  2018 ספטמברב 7ומיום  2018באוגוסט  30יום 
 . (2018-01-096229 -ו 080239

 
"ח, וזאת שאלפי  571,045 -, לקבוצה גירעון בהון החוזר בסך של כ2018 בדצמבר 31נכון ליום  ג.

 .2017לדצמבר  31אלפי ש"ח נכון ליום  497,785-לעומת גרעון בהון החוזר בסך של כ
בגין רכישת כלי  תחבורה פתרונותהגירעון בהון החוזר נובע בעיקר מכך שהתחייבויותיה של          

מוצגות בדוח על המצב הכספי הן כהתחייבויות שוטפות והן כהתחייבויות לזמן ארוך, , הרכב
מוצג בדוח על המצב בבעלותה,  אשרבעוד שצי כלי הרכב להשכרה )לרבות ליסינג תפעולי( 

 הכספי במסגרת נכסים שאינם שוטפים.
 

התפעולי וההשכרה  כמו כן, על פי כללי החשבונאות, ההכנסות העתידיות של הסכמי הליסינג         
במסגרת הנכסים  מוצגות אינן)אשר מורכבות בין השאר ממרכיב הפחת והמימון ללקוח( 

)התקשרויות חוץ מאזניות איתנות(, בעוד שהן עומדות כנגד החזר ההתחייבויות  השוטפים 
 הצפוי. 
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 )המשך( כללי -:1באור 
 

 )המשך( ג.
דירקטוריון החברה בוחן באופן שוטף, את התחייבויותיה של הקבוצה אל מול מקורות המימון 

 ם מתבססים, בין היתר, על:האפשריים. מקורות המימון האפשריי
 

 ניסיון העבר של מחזור אשראי על ידי הגופים הממנים. -
 אפשרויות הגיוס בשוק ההון. -
 תשלומים עתידיים של לקוחות במסגרת חוזי הליסינג כמתואר לעיל. -
הכנסות עתידיות צפויות ממכירת כלי הרכב המשמשים לפעילות השכרה וליסינג  -

 תפעולי.
 חודשים הקרובים 12שהקבוצה נוקטת לשיפור התוצאות העסקיות במהלך הצעדים  -

 .שלה הנזילות סיכון ניהול אופן ולשיפור
אפשרות הקבוצה, ככל שיידרש, לקבוע בכל עת כי קיים צורך להקטין את צי כלי הרכב,  -

 אשר יביא לתזרים פנוי.
 

ול מקורות המימון בנוסף, דירקטוריון החברה בחן את התחייבויותיה של הקבוצה למ
האפשריים גם בהתחשב במצבי קיצון. דירקטוריון החברה בדעה כי כל עוד לא מתרחש מקרה 

החודשים  12קיצוני, באפשרותה לשרת את חובותיה ואת צרכי המזומנים שלה גם במהלך 
 מבלי להידרש לפעולות קיצוניות בקשר לפעילותה. 2018 בדצמבר 31העוקבים ליום 

 
וזר השלילי בדוח על המצב הכספי כאמור לעיל, ולאחר שהדירקטוריון בחן על אף ההון הח

את התחייבויותיה של הקבוצה אל מול מקורות המימון כאמור, מעריך דירקטוריון החברה כי 
וכי אין חשש סביר שהקבוצה לא תעמוד  בקבוצהך בכדי להצביע על בעיית נזילות כאין ב

תזרים מזומנים  לקבוצהיד הנראה לעין. כמו כן, בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בעת
  .2017ולשנת  2018לשנת  חיובי מפעילות שוטפת

 
 הגדרות .ד

 
 -בדוחות כספיים אלה

 
( ואשר IFRS 10 -חברות ושותפויות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתן ב - חברות מאוחדות 

 דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.
   

חברות ושותפויות אשר לחברה השפעה מהותית בהן או קיים לגביהן  - חברות כלולות 
הסכם שליטה משותפת ואשר השקעת החברה בהן מטופלת בדוחות 

 הכספיים המאוחדים של החברה לפי שיטת השווי המאזני.
   

 חברות מאוחדות או חברות כלולות ושותפויות כלולות. - חברות מוחזקות 
   

בעלי עניין ובעלי 
 .2010-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע - שליטה 

   
 )מתוקן(. IAS 24 -כהגדרתם ב - צדדים קשורים 

   
מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - מדד 

 בישראל.
   

 דולר של ארה"ב. - דולר 
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 המדיניות החשבונאיתעיקרי  -:2באור 
 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות 
 אחרת.נכתב אם המוצגות, למעט 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.

 
 (. IFRS-הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן

כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראת תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים 
 .2010-שנתים(, התש"ע

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט נכסים והתחייבויות פיננסיות 
 )כולל מכשירים נגזרים( המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 
 על הרווח הכולל לפי שיטת מאפיין הפעילות. החברה בחרה להציג את הדוח

 
 תקופת המחזור התפעולי ב.
 

 תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה שנה. 
 

 דוחות כספיים מאוחדים ג. 
 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות 
ה על הישות המושקעת, חשיפה או בנות(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפע

זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת, וכן היכולת להשתמש 
בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת. בבחינת שליטה 
מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות 

 בצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.הכספיים מת
 

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות 
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים  בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות
 מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

 
זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן 

בנפרד  לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות
במסגרת ההון של החברה. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה 
ולזכויות שאינן מקנות שליטה. הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם 
כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה 

 שלילית.
 

 תוך איבוד שליטה, החברה: בעת מימוש חברה בת
 
 גורעת את הנכסים )לרבות מוניטין( ואת ההתחייבויות של החברה הבת. -
 גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה. -

 גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון העצמי. -
 מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה. -
 מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה. -
מסווגת מחדש את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח )הפסד( כולל אחר, באותו אופן  -

שהיה נדרש אם החברה הבת הייתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות 
 הקשורים.

 כרווח או כהפסד.מוכר כלשהו שנוצר )עודף או גרעון(  הפרש -
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

 צירופי עסקים ומוניטין ד.
 

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה, למעט צירופי עסקים הכוללים ישויות הנמצאות 
תחת אותה שליטה ואשר מטופלים לפי שיטת איחוד העניין. עלות הרכישה נמדדת על פי 
השווי ההוגן של התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה 
בנרכשת. בכל צירוף עסקים, החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה 
בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים 

 ויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסד.על המזוהים נטו של הנרכשת.
 

מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן 
מקנות שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם 

 ווח שנוצר במועד הרכישה.סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר בר
 

 
בהתאם לכך, הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה הינם הנכסים וההתחייבויות, כפי שנכללו 
בדוחות הכספיים של החברות המועברות תחת אותה שליטה, לרבות עודפי עלות המיוחסים 

 לאותם נכסים והתחייבויות כפי שנכללו בספרי החברות המעבירות. 
 

 משותפים השקעה בהסדרים ה.
 

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא 
שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות 

 הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.
 

 (Joint Venturesעסקאות משותפות ) .1
 

משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של בעסקאות 
 . (הלןלההסדר. עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני )ראה סעיף ז' 

 
 (Joint Operationsפעילויות משותפות ) .2
 

בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים 
להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה ומחויבויות 

היחסי בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת. )ראה 
 .סעיף ו' לעיל(

 
 השקעות בחברות כלולות ו.
 

חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית 
 מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני. בחברות כלולותלא שליטה. ההשקעה  שלהן, אך

 
 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ז.
 

 השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
ות לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי על

בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של 
החברה הכלולה או העסקה המשותפת. רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה 

 לבין החברה הכלולה או העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

 )המשך( השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ז.
 

מוניטין בגין רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה 
או בעסקה המשותפת, נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין נבחן לצורך 

 סקה המשותפת בכללותה.בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה או בע
 

המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה או העסקה המשותפת יושמה 
 באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.

 
במקרה של רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת המושגת בשלבים, כאשר ההשקעה 

 3, הקבוצה מיישמת את עקרונות IAS 39אות הקודמת בחברה הנרכשת טופלה בהתאם להור
IFRS  לגבי צירוף עסקים המושג בשלבים. כפועל יוצא, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על

ידי הקבוצה קודם להשגת ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת נמדדות בשווי הוגן 
למדידה בשווי למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך הכרה ברווח או הפסד בהתאם 

 ההוגן כאמור .
 

בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, הכירה החברה בחלקה 
בהפסדי החברה הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה 

ת כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו, עד לגובה הערבו
או התמורה הפיננסית האחרת. לצורך כך, ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך 

 )כגון הלוואות שניתנו( אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.
 

שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד 
 בעסקה המשותפת, או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה.  השליטה המשותפת 

החברה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים בהם השקעה בחברה כלולה 
על ההשקעה  IFRS 5הופכת להשקעה בעסקה משותפת, ולהיפך. החברה מיישמת את הוראות 

למכירה. חלק או חלק מההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת שמסווגת כמוחזקת 
כלשהו שנותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק למכירה, ממשיך להיות מטופל בשיטת השווי 

 המאזני.
 

במועד איבוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת, הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה 
כלשהיא שנותרה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, ומכירה ברווח או הפסד בהפרש 

ה ממימוש ההשקעה בחברה הכלולה או העסקה המשותפת והשווי ההוגן של שבין התמור
 ההשקעה שנותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה שמומשה במועד זה.

 
 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ ח.
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.הפעילות של החברה ומבטע מטבע 
 

הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה, לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי 
נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת  המאזני, מהו מטבע הפעילות של כל חברה.

המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך 
שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות  דיווח. פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי

 המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח )הפסד( כולל אחר.
 

חברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד -הלוואות בין
הנראה לעין מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, ולפיכך הפרשי שער 

 בניכוי השפעת המס, לרווח )הפסד( כולל אחר. מהלוואות אלו נזקפים,
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

 )המשך( מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ ח.
 

 )המשך( מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

בעת מימוש פעילות חוץ, או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ, תוך איבוד שליטה, 
המצטבר המתייחס לאותה פעילות, שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח הרווח )הפסד( 

או הפסד. בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, 
חלק יחסי של הסכום שהוכר ברווח הכולל האחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות 

 שליטה.
 

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2
 

ת הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין עסקאו
במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים 
במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד 

פים להון בעסקאות זה. הפרשי שער, למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזק
גידור, נזקפים לרווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ 
המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות 
לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות 

 במועד שבו נקבע השווי ההוגן. בהתאם לשער החליפין
 

 פריטים כספיים צמודי מדד .3
 

המדד( שקיבלה מתאגידים  -הלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן )להלן  לקבוצה
בנקאיים וכן אגרות חוב שהנפיקה הצמודות למדד. הקבוצה מיישמת לגבי הלוואות 

. בהתאם לכך, נקבע מחדש שיעור ריבית אפקטיבית בכל IFRS9-ל 5.4.5באלה את סעיף 
ידי אומדן תזרימי המזומנים הצפויים, תוך התחשבות בתחזיות -תאריך דיווח על

 המדד עליית בשיעורי תנודות לשקףמנת -על, הפרעוןלשינויים במדד עד למועדי 
 וחהדיו בתקופת המימון הוצאות לקביעת משמש זה אפקטיבית ריבית שיעור. בעתיד
 .העוקב הדיווח בתאריך חדש אפקטיבית ריבית שיעור לקביעת עד הבאה

 
 שווי מזומנים ט.
 

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים 
לזמן קצר, אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים 

ה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ממועד ההשקעה או שעול
 ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה.

 
 31)המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  לקוחות )בניכוי הפרשה לחובות מסופקים( י.

 (2017בדצמבר, 
 

בנכסים חובות לקוחות, אשר צפויים להיגבות בשנה שלאחר תקופת הדיווח, מסווגים 
השוטפים. חובות לקוחות בהסדרי מכירה בתשלומים, אשר צפויים להיגבות בתקופה של 
יותר משנה מתום תקופת הדיווח, מסווגים בנכסים לא שוטפים, והם מוצגים בניכוי הכנסות 
ריבית שטרם הורווחה. הכנסות הריבית מוכרות ברווח או הפסד עם צבירתן, בהתאם לשיטת 

 הריבית האפקטיבית.
 

חובות הלקוחות מוצגים בניכוי הפרשה לחובות מסופקים. ההפרשה נקבעת באופן ספציפי 
כמו כן, בגין יתרת לקוחות בגין חובות, שלהערכת הנהלת החברה, גבייתם מוטלת בספק. 

הפרשה לירידת ערך באופן קבוצתי שבגינן לא הוכרה הפרשה ספציפית, החברה מכירה ב
שראי שלהם. חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים בהתבסס על מאפייני סיכוני הא

באשר למדיניות החשבונאית המיושמת  במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.
 ( להלן.2כא')2ראה באור  2018בינואר  1החל מיום 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

 מלאי יא.
 

שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות  מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או
לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר 
המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע 

רשות למלאי איטי המכירה. החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפ
הנלקחים בחשבון בבחינת שווי מימוש נטו של מלאי כלי רכב חדש,  שיקוליםבדבר  בהתאמה.

 )א(, עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים 3ראה להלן ביאור 
 

 העלות המלאי נקבעת כדלהלן:
 

 לפי עלות ספציפית. - מכוניות
   

 לפי עלות ממוצעת.  - חלקי חילוף ודלק
 

 הבהכנסהכרה  יב.
 

הכנסות  - 15יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר כו' 2בבאור  כמפורט
 עם למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקןלהלן "מחוזים עם לקוחות )

 וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.  הקלות
 

 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2017בדצמבר,  31שיושמה עד ליום המדיניות החשבונאית 

 
  ההכרה בהכנס

 
הכנסות מוכרות ברווח או הפסד, כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות 
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה 

כאשר החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים ניתנות למדידה באופן מהימן. 
מהעסקה ההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן מבלי לשאת 
בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה, ההכנסות מוצגות על בסיס נטו. ההכנסות נמדדות 

 יות, הנחות כמות והחזרות.על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחר
להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה 

 בהכנסה:
 

 הכנסות ממכירת סחורות
 

הכנסות ממכירת סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים 
רבות ניהולית נמשכת. הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה והמוכרת אינה שומרת מעו

 בדרך כלל מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות.
 

 הכנסות ממתן שירותים )לרבות דמי ניהול( 
 

הכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה בתאריך הדיווח. על פי 
צאות שיטה זו, ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים. במקרה שתו

החוזה אינה ניתנת למדידה באופן מהימן, ההכנסה מוכרת עד לגובה ההוצאות שהתהוו 
 הניתנות להשבה.

 

 הכנסות מדמי שכירות בחכירה תפעולית
 

 הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

 )המשך( בהכנסותהכרה  יב.
  

 השכרות מחו"ל בגין הכנסות ממכירת שוברים 
 

לאור כך שהקבוצה פועלת כסוכן ולא כבעלים, וזאת . הכנסות אלה מוצגות על בסיס נטו
בהתאם להוראות התקינה החשבונאית הבינלאומית בנושא זה. בפרט יצוין כי החברה אינה 

 השכרת הרכב. נושאת במרבית הסיכונים והתשואות הנגזרים מעסקת 
 

 הנחות ללקוחות
 

הנחות הניתנות ללקוחות בתום השנה אשר לגביהן לא מחויב הלקוח לעמוד ביעדים 
מסוימים, נכללות בדוחות הכספיים עם ביצוע המכירות היחסיות המזכות את הלקוח בהנחות 

 האמורות, ומנוכות מסעיף המכירות.
 

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

 
 ההכרה בהכנס

 
רות ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות 

בהתאם לתנאי החוזה, הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל  העסקהמחיר מועברות ללקוח. 
בקביעת סכום ההכנסה מחוזים בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(. 

היא ספק  החברהעם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן בחוזה. 
עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, 

ה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, החבר
 מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.

 
 סחורות ממכירת הכנסות

 
רווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה על בהכנסות ממכירת סחורות מוכרות 

 הסחורות הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח.  
 

 שירותים ממתן הכנסות
 

ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את  הכנסות
תקופות הדיווח שבהן ל בהתאם מוכרות ותההכנסההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. 

סופקו השירותים. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו 
בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר 

 תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח. 
 

בחלק מהחוזים למתן שירותי ניהול ואחזקה פועלת החברה כסוכן ועל כן מכירה בהכנסות 
בגין חוזים אלה בגובה תמורה נטו המתקבלת מביצוע החוזה, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים 

 לספק העיקרי.
 

 חוזים קיבוץ
 

 במועד או מועד באותו נחתמו החוזים כל כאשר יחיד כחוזה חוזים במספר מטפלת החברה
 הבאים מהקריטריונים אחד וכאשר הלקוח של קשורים צדדים או לקוח אותו עם סמוך

 :מתקיימים
 
 .אחד ומתן משא תחת נערכו אחת מסחרית מהות בעלי חוזים מספר -
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

 )המשך( הכרה בהכנסה יב.

 
 .אחר חוזה של בתמורה תלויה אחד מחוזה תמורה -
 אחת ביצוע מחויבות מהווים החוזים במסגרת תספק שהחברה השירותים או הסחורות -

 .עבורה
 

 משתנה תמורה
 

את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה עם לקוח. בעת הפעלת שיקול דעת זה,  קובעתהחברה 
מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות, קנסות,  חברהה

וכן תמורה שלא במזומן. בקביעת  ללקוח שיוענקו פיצויים ,(, תביעותvariationsשינויים )
ההשפעה של התמורה המשתנה, החברה משתמשת בדרך כלל בשיטת "הסכום הסביר ביותר" 
המצוינת בתקן, לפיה מחיר העסקה נקבע בהתחשב בסכום היחיד שהוא הסביר ביותר בתחום 

ה כוללת סכומים של תמורה משתנה, רק אם צפוי של סכומי תמורה אפשריים בחוזה. החבר
ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות 

 הקשורה להשתנות התמורה תתברר לאחר מכן.
 

 הפרשה להחזרות
 

בחלק מעסקאותיה מעניקה החברה ללקוח זכות להחזיר את המוצר לאחר רכישתו. בעסקאות 
ת החזרה מכירה החברה בהכנסות בהתאם לתמורה אותה צופה לקבל הכוללות אפשרו

החברה עבור מוצרים שלא קיים לגביהם צפי כי יוחזרו ומנגד מכירה החברה בהתחייבות 
מעדכנת החברה את הערכותיה בדבר הצפי למוצרים שנמכרו  דיווחלהחזר. בסוף כל תקופת 

 של קיטון אובהכנסה הכרהגד ואשר יוחזרו ומעדכנת את ההתחייבות להחזר בהתאם כנ
 .הכנסות

שלחברה, עומדת זכות לקבל בחזרה מוצרים שנמכרו ללקוחות, וציפיה לאמור, החברה  ככל
 מכירה בנכס בגין האמור, וזאת, כנגד קיטון מקביל בסעיף עלות המכר. 

 
 חוזה השגת עלויות

 
 להשגת תוספתיות בעלויות נושאת היא לקוחותיה עם החברה של מהחוזים חלק השגת עבור

 התהוו אשר עלויות(. מחייבת מכירה עסקת בביצוע המותנות מוכרנים עמלות)למשל  החוזה
 מושג היה לא החוזה אם לה מתהוות היו ושלא הלקוח עם החוזה את להשיג מנת על

 מתן עם עקבי שהוא שיטתי בסיס על ומופחתות כנכס מוכרות, להשיבן מצפה ושהחברה
 .הספציפי החוזה במסגרת שסופקו השירותים

 להשגת תוספתיות בעלויות מכירה היא לפיה התקן פי על האפשרית בהקלה בחרה החברה
 קצרה הייתה מוכר היה אילו הנכס של ההפחתה תקופת כאשר התהוותה בעת כהוצאה  חוזה

 .משנה
 

 באשראי המבוצעות עסקאות
 

 אלו במקרים. משנה ארוכה לתקופה אשראי תנאי ללקוח החברה מעניקה מהעסקאות בחלק
 במועד במזומן הלקוח משלם שהיה המחיר את המשקף הסכום לפי בהכנסה החברה מכירה
 .מימון הכנסות במסגרת מוכרת והיתרה השירות או הסחורה קבלת

 צוברת, חברהבמקרים של קבלת מקדמות לזמן ארוך בגין שירות עתידי אותו מספקת ה
בגין המקדמות לאורך תקופת ההתקשרות הצפויה וזאת  בהוצאת מימון ומכירהריבית  החברה
בריבית  מכירה החברההמקדמות  קיים בחוזה רכיב מימון משמעותי. עם מימוש כאשר

 .מההכנסות משירותיםכחלק  שנצברה
החברה בחרה בהקלה האפשרית על פי התקן לפיה היא לא תפריד את מרכיב האשראי 

 בעסקאות בהן תנאי האשראי הינן לתקופה קצרה משנה ותכיר בהכנסה בהתאם לסכום 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

 )המשך( כנסההכרה בה יב.
 

 או הסחורה קבלת ממועד יותר מאוחר במועד שילם הלקוח אם גם בהסכם שנקבע התמורה
 .השירות

 
 ללקוח לשלם תמורה

 
 מתרחש כאשר מהלקוח ההכנסה סכום של כהקטנה ללקוח בתשלומים מטפלת החברה

 :לעיל האירועים מבין המאוחר
 
 .ללקוח שירות או סחורה של העברה בגין בהכנסה הכירה החברה -
 וזאת התמורה את לשלם החברה של הבטחה שנוצרה או התמורה את שילמה החברה -

 .החברה אצל הנהוגות עסקיות לפרקטיקות בהתאם
, מהלקוח מובחנים שירות או סחורה עבור הינה ללקוח המשולמת התמורה בו במקרה -

 ברכישות מטפלת היא שבה הדרך באותה השירות או הסחורה ברכישת מטפלת החברה
 .מספקים אחרות

 
 העסקה מחיר הקצאת

 
 הכולל העסקה מחיר את החברה מקצה, אחת ביצוע ממחויבות יותר הכוללים חוזים עבור

 מחויבות כל עבור בחוזה ההתקשרות במועד הנפרד המכירה מחיר של יחסי בסיס לפי בחוזה
 את בנפרד החברה מוכרת הייתה שבו המחיר הינו הנפרד המכירה מחיר. שזוהתה ביצוע

 לפי הנפרד המכירה מחיר את לזהות ניתן לא כאשר. בחוזה שהובטחו השירות או הסחורה
 מיישמת, דומים ללקוחות דומות בנסיבות מעסקאות במישרין להשגה הניתנים נתונים
 שוק הערכת גישת: וכוללות הנפרד המכירה מחיר לאמידת מתאימות שיטות החברה

 החברה משתמשת לעיתים. השארית וגישת מרווח בתוספת חזויה עלות גישת, מתואמת
 .בחוזה העסקה מחיר הקצאת לצורך שיטות של בשילוב

 
 אחריות שירותי הכוללות הכנסות

 
החברה מספקת שירותי אחריות ללקוחותיה, וזאת בהתאם להוראות חוק או בהתאם למקובל 
בענף. במרבית החוזים של החברה, שירותי האחריות ניתנים על ידה על מנת להבטיח את טיב 

 מהווה אינה האחריותולא כשירות נוסף שניתן ללקוח. בהתאם לכך,  ההעבודה שבוצע
מכירה החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה לאחריות בהתאם  ולכן נפרדת ביצוע מחויבות

 .IAS 37להוראות 
 ידי על המוענקת לאחריות נוסף כשירות אחריות שירותי החברה מספקת, מהחוזים בחלק

 מהתמורה חלק החברה מקצה אלו במקרים. שבוצעה העבודה טיב הבטחת לצורך החברה
 ומכירה סביר מרווח בתוספת החזוי השירות עלות לפי האחריות שירותי עבור בחוזה הכוללת
 .האחריות תקופת פני על השירות ממתן בהכנסה

 
 (Bill and Hold" )והחזק"חייב  מסוג מכירות

 
 ללקוח מועבר שהוא עד המוצר על הפיזית בחזקה שומרת החברה, הלקוח לבקשת, לעתים

 הזמנים בלוחות עיכובים בשל או הלקוח אצל פנוי בשטח חוסר בשל זאת בעתיד זמן בנקודת
 החזקה העברת לפני מוכרות" והחזק"חייב  מסוג ממכירות ההכנסות. הלקוח אצל הייצור של

 :הבאים התנאים מתקיימים כאשר, המוצר על הפיזית

 
 (;ההסדר את ביקש הלקוח)לדוגמה,  ממשית להיות חייבת" והחזק"חייב  להסדר הסיבה .1
 ;ללקוח כשייך נפרד באופן מזוהה להיות חייב המוצר .2
 ;דרישה בעת ללקוח פיזית להעברה זמין להיות חייב המוצר .3
 אחר ללקוח העברתו או מכירתו ידי על במוצר להשתמש יכולת אין לחברה .4
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 מיסים על ההכנסה יג.
 

תוצאות המס בגין מיסים שוטפים או נדחים, נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן 
 מתייחסות לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון. 

 
 מיסים שוטפים .1

 
חבות בגין מיסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או 

הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר אשר חקיקתם 
 לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.

 
 מיסים נדחים .2

 
לבין  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

 הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
 או ימומש הנכסהמס הצפוי לחול כאשר יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור 

 הושלמה חקיקתם אשר או שחוקקו המס חוקי על בהתבסס, תסולק ההתחייבות
 . הדיווח לתאריך עד למעשה

 
הפסדים מועברים  .ניצולם לצפי בהתאם נבחנים נדחים מסים נכסי דיווח תאריך בכל

והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך 
 דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.

 
 substantially) מרבית את להשיב במטרה"ן להשקעה המוחזק נדל בגין הנדחים המסים

all )לפי  נמדדים, שימושולא בדרך של  מימושבדרך של  בו הגלומות הכלכליות ההטבות
 .שימוש ולא מימוש בסיס עלאופן היישוב הצפוי של נכס הבסיס, 

 
בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש  מובאיםבחישוב המסים הנדחים לא 
עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה  כלההשקעות בחברות מוחזקות, 

ין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי בעתיד הנראה לע
חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, 
או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת הגוררת 

קיזוז נכס מס שוטף ל חוקית זכות קיימת אם מקוזזים נדחים מסים חבות מס נוספת.
והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס  פתכנגד התחייבות מס שוט

 .ולאותה רשות מס
 

 נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו יד.
 

 נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר
באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. האמור מתקיים כאשר הנכסים 
זמינים למכירה מיידית במצבם הנוכחי, קיימת מחויבות של החברה למכירה, קיימת תוכנית 

( להסתיים בתוך שנה ממועד highly probable) לאיתור קונה והמימוש צפוי ברמה גבוהה
הסיווג. נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה ומוצגים כנכסים שוטפים 

 כאשרבנפרד, לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות למכירה. 
, המכיר עסקת באמצעות תתבצע לא הנכס של שההשבה כך המכירה תכנון את משנה החברה

 בספרים ערכו מבין הנמוך לפי אותו ומודדת למכירה כמוחזק הנכס את לסווג מפסיקה היא
 התקבלה בו במועד הנכס של ההשבה בר סכום לפי או למכירה כמוחזק מסווג היה לא אילו

כלי הרכב ששימשו להשכרה, מסווגים בתום תקופת  .המכירה מכוונת לסגת ההחלטה
ההשכרה לצי כלי רכב מיועד למכירה, ונמדדים לפי הנמוך מבין העלות המופחתת בתום 

 תקופת השכירות או שווי מימוש נטו. 
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 חכירות טו.
 

ים על מהות ההסכמים והם נבחנים המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית, מבוסס
 .IAS 17-במועד ההתקשרות על פי הכללים שנקבעו ב

 
 הקבוצה כחוכר  .1

 
 חכירה מימונית (א

 
נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לחוכר, 
מסווגים כחכירה מימונית. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי 

השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה הנמוך מבין 
המינימאליים. הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו, או 

 תקופת החכירה כנמוך שבהם.
 

 חכירה תפעולית (ב
 

נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות 
ים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה על הנכס החכור, מסווג

 .ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה
 

 
 הקבוצה כמחכיר .2

 
 חכירה מימונית (א

 
נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו 

. הנכס החכור נגרע ומוכר נכס פיננסי לקבוצה, מסווגים כחכירה מימונית
"חייבים בגין חכירה מימונית" בסכום הערך הנוכחי של תקבולי החכירה. לאחר 
ההכרה הראשונית, תקבולי החכירה מוקצים בין הכנסות מימון ופרעון של 
החייבים בגין חכירה. הנכס הפיננסי חייבים בגין חכירה מימונית מטופל לעניין 

 .IFRS 9על פי הוראות  ירידת ערך וגריעה
 

 חכירה תפעולית (ב
 

לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות  בהםנכסים 
על הנכס, מסווגים כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח 
או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו 

החכירה, מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך בגין הסכם 
תקופת החכירה לפי אותו בסיס. תקבולי חכירה מותנים נזקפים לדוח רווח או 

 הפסד כהכנסה במועד שבו לחברה זכאות לקבלם.
 

 רכוש קבוע טז.
 

שנצבר, פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת 
בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו, ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת 

 חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את הרכוש הקבוע.
 

רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים 
  בנפרד, לפי שיטת הרכיבים.
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 )המשך( רכוש קבוע טז.
 

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 
 השימושיים בנכס, כדלקמן:

 
 %  
   

  4 (מקרקעין*
 )לאורך תקופת השכירות כולל האופציה( 8.5-10 התקנות ושיפורים במושכר

 (7%)בעיקר  7-15 ציוד מוסך
 (25%)בעיקר  6-33 ציוד וריהוט משרדי

  (15%)בעיקר  15-20 (**כלי רכב
 
 .)א()ב(15מימונית ראה באור לגבי קרקעות בחכירה   (*
 **(     יתרת כלי רכב המשמשים כר"ק הינה בגין כלי רכב המשמשים את עובדי הקבוצה,      

 רכבי תצוגה והדגמה.              
  

מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת שיפורים במושכר 
האופציה להארכה שבידי הקבוצה ושבכוונתה לממש( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת 

אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס  של השיפור, לפי הקצר שבהם.
-כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאןנבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים 

ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין 
 המועד שבו הנכס נגרע. 

 
 צי כלי רכב להשכרה

 
כלי רכב צי כלי רכב להשכרה נמדד לפי עלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך. 

פני תקופת ההחכרה, המביאה בחשבון את ערך הגרט,  בחכירה תפעולית מופחתים על
המתומחר בעסקה. כלי הרכב להשכרה מופחתים על בסיס חישוב פרטני לכל דגם בנפרד. 

ור הפחת נקבע על בסיס תקופת השימוש הצפויה ותמורת המימוש הצפויה ובהתחשב שיע
 . 16%-ל 12%בניסיון העבר. שיעור הפחת למרבית כלי הרכב נע בין 

 
וסף, נבחן, לפחות אחת לשנה, האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך של צי כלי בנ

 הרכב. בהתקיים סימנים, כאמור, נבחן סכום בר ההשבה של צי כלי הרכב באופן הבא:
 

)א( הערכה של השווי ההוגן של צי הרכב לעומת ערכו בדוחותיה הכספיים. הערכת השווי 
מחירון מכוניות משומשות של לוי יצחק, לגבי כל קבוצה של ההוגן של הצי נעשית על בסיס 

ובהתאם לפרק הזמן שעבר ממועד  כלי רכב בנפרד לפי דגמי כלי הרכב, בחתך לפי שנות דגם,
בניכוי עלויות מכירה ובניכוי הנחה מתאימה ממחיר המחירון )ב( בחינת הרווחיות  רכישתו,

הכוללת הנובעת מעסקאות ההשכרה לזמן קצר והליסינג התפעולי, אשר תוצאת המימוש של 
 ה' להלן. 3ראה גם ביאור  כלי הרכב היא חלק ממנה.

 
 צי כלי רכב מיועד למכירה

 
פריטים הנכללים בצי כלי רכב המיועד למכירה מסווגים בסיום תקופת ההשכרה לצי כלי רכב 
מיועד למכירה על פי העלות המופחתת לאותו מועד. לאחר הסיווג כאמור, מוצגים פריטים 

 רכב כלי ציאלו על פי העלות המופחתת או שווי מימוש נטו, כנמוך שביניהם. בנוסף, מלאי 
עלותו או שווי גם כן לפי הנמוך מבין  כלי רכב בטרייד אין המוצג  מלאי כולל למכירה מיועד

 מימוש נטו.
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 עלויות אשראי  יז.
 

הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה, הקמה או ייצור של נכסים כשירים אשר 
היוון עלויות  לשימושם המיועד או מכירתם.נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתם, 

האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, התחילו הפעולות להכנת הנכס 
ונגרמו עלויות אשראי, ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר 

הדיווח כולל  לשימושו המיועד או למכירתו. הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת
 עלויות אשראי ישירות ועלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.

 
 נדל"ן להשקעה יח.

 
נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנה, או שניהם(, המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר 
בחכירה תפעולית( או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, 

שניהם, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות  או
נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או  מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.

כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות כלכליות עתידיות ממימושו. ההפרש בין התמורה 
הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה נגרע  נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות

 הנכס.
 

נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות, כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות. לאחר 
, נדל"ן להשקעה נמדד לפי העלות, בניכוי מענקי השקעה, פחת שנצבר לראשונהההכרה 

 ד לפי עלות. והפסדים מירידת ערך שנצברו ומטופל בדומה לרכוש קבוע הנמד
  .שלו השימושיים החיים תקופת לאורך"ן להשקעה מופחת על בסיס שיטת הקו הישר נדל

 
 נכסים בלתי מוחשיים יט.

 
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת 
עלויות רכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי 
ההוגן במועד הרכישה. עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי, למעט 

 זקפות לרווח או הפסד בעת התהוותן. עלויות פיתוח מהוונות, נ
 

הנכסים הבלתי מוחשיים בקבוצה הינם בעלי אורך חיים מוגדר. הנכסים מופחתים על פני 
אורך החיים השימושיים שלהם, ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים 

לפחות בכל על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות 
 סוף שנה. 

 
 תוכנות

 
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק 
אינטגרלי מחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש 

נוספת קבוע. לעומת זאת, רישיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות 
 לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.

  שנים. 7עד  3בלתי מוחשי הינו  נכסיםכאורך החיים השימושיים של תוכנות המסווגות 
 

 זיכיון 
 

זיכיון שנרכש במסגרת צירוף עסקים מוכר בשווי הוגן במועד הרכישה. הזיכיון הינו בעל אורך 
 חיים שימושי מוגדר, ומוצג בעלות בניכוי הפחתה שנצברה. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים יט.
 

 קשרי לקוחות
 

קשרי הלקוחות הוכרו במסגרת צירוף עסקים, והם מופחתים על בסיס שיטת הקו הישר על 
 .השימושיים הצפויפני אורך החיים 

 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים כ.

 
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים, כאשר ישנם סימנים כתוצאה 

 השבה.-כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בתמאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על 
-במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

ההשבה הינו הגבוה -ההשבה שלהם. סכום בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר
ונים תזרימי מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהו

המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. 
ההשבה עבור היחידה מניבת -בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

 המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.
שינויים באומדנים ששימשו נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו  הפסד מירידת ערך של

ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול -ברבקביעת סכום 
ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או 

נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור ההשבה של הנכס. לגבי -הפחתה( או סכום בר
 נזקף לרווח או הפסד.

 
 הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:

 
 מוניטין בגין חברות מאוחדות

 
החברה בוחנת בסוף כל שנה ירידת ערך של מוניטין או לעיתים קרובות יותר אם אירועים או 

בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת  בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.שינויים 
ההשבה של היחידה מניבת המזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות -על ידי בחינת סכום בר

ההשבה של היחידה מניבת המזומנים )או -מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין. כאשר סכום בר
ומנים( נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה מניבת קבוצה של יחידות מניבות מז

המזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד 
מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות 

 עוקבות.
 

 השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת
 

לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת 
ערך ההשקעה בחברות כלולות או בעסקאות משותפות. בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה 
אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת. 

 לפי העניין תייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחסבחינת ירידת הערך נעשית בה
 לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת.

 
 מכשירים פיננסיים כא.

 
, מכשירים 9תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר יישום לראשונה של כו'2 בבאור כמפורט

פיננסיים )להלן: "התקן"(, החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע ללא הצגה מחדש 
 של מספרי השוואה.

בגין מכשירים פיננסיים הינה  2017בדצמבר,  31המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 
 כדלקמן:
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 המשך() עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים כא.
 
 נכסים פיננסיים  .1

 
מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 

ובתוספת עלויות עסקה ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 
 רווח או הפסד, אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח והפסד.

 
לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם, 

 לן:כמפורט לה
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (א
 

בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר 
 יועדו עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 
 השקעות המוחזקות לפדיון (ב

 
השקעות המוחזקות לפדיון הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים במועדי 
פדיון קבועים שאותם מתעתדת הקבוצה וביכולתה להחזיק בהן עד לפדיון. 
לאחר ההכרה הראשונית, השקעות המוחזקות לפדיון נמדדות לפי העלות בניכוי 

יכוי הפרשה הריבית האפקטיבית ובנ עלויות עיסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת
 לירידת ערך. 

 
 הלוואות וחייבים (ג

 
הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים 
לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מוצגות 
על פי תנאיהן לפי העלות בתוספת עלויות עיסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת 

בית, ובניכוי הפרשה לירידת ערך. חייבים לזמן קצר מוצגים לפי הריבית האפקטי
 .תנאיהם, בדרך כלל בערכם הנומינלי

 
 נכסים פיננסיים זמינים למכירה (ד

 
נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים )שאינם נגזרים( שיועדו 

חר כזמינים למכירה או שאינם מסווגים לאחת משלוש הקבוצות שלעיל. לא
ההכרה הראשונית, נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן. 
רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, למעט בגין ריבית, הפרשי 
שער המתייחסים למכשירי חוב ודיבידנד ממכשיר הוני, מוכרים ברווח כולל 

)הפסד( כולל  אחר. במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך, הרווח
 אחר מועבר לרווח או הפסד. 

 
  התחייבויות פיננסיות .2

 
ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות 

 בעלות מופחתת, מוצגות בניכוי עלויות עסקה ישירות.
סיווגם לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על 

 כמפורט להלן:
 

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת (א
 

לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות אחרות, מוצגות על פי תנאיהן 
לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית 

 האפקטיבית. 
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 )המשך( פיננסייםמכשירים  כא.
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (ב
 

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות 
והתחייבויות פיננסיות )לרבות נגזרים( התחייבויות פיננסיות המוחזקות למסחר 

המיועדות עם ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או 
הפסד. התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי 
מכירה בתקופה הקרובה. רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות 

 למסחר נזקפים לרווח או הפסד. 
 

 יבויות בגין ערבויות פיננסיותהתחי ג(
 

ההתחייבויות בגין ערבויות פיננסיות מוכרות לראשונה לפי השווי ההוגן תוך 
התחשבות גם בעלויות עסקה ישירות המיוחסות למתן הערבות. לאחר ההכרה 
הראשונית, ההתחייבות נמדדת לפי הסכום הגבוה מבין הסכום שהוכר לראשונה 

י תקופת הערבות( והאומדן לסכום שנדרש )אם )בניכוי הפחתה מתאימה על פנ
 בהתייחס להסכם הערבות. IAS 37נדרש( להכיר בו לתאריך הדיווח על פי 

 
 קיזוז מכשירים פיננסיים .3

 
נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב 

ומים שהוכרו, וכן הכספי אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכ
קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס 

 ולסלק את ההתחייבות במקביל.
 

 גריעת מכשירים פיננסיים .4
 

 נכסים פיננסים (א
 

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 
את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי  הפיננסי, או כאשר החברה העבירה

המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי 
המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי. בנוסף 
העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס, או לא 

כל הסיכונים וההטבות הקשורים  העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את
 לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.

 
 התחייבויות פיננסיות (ב

 
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, 
בוטלה או פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה( פורע את 

פיננסיים אחרים, בסחורות או  ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים
 שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.

 
כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה 
בתנאים שונים מהותית, או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, 

הכרה של ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה של ההתחייבות המקורית וכ
התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות 
הכספיים נזקף לרווח או הפסד. במידה שההחלפה או השינוי אינם מהותיים, הם 
מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא מוכר באותו מועד רווח או 

אי התחייבות הפסד מההחלפה. בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנ
 קיימת, מביאה החברה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים כא.

  
 ירידת ערך נכסים פיננסיים .5

 
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס 

 של הנכסים הפיננסיים הבאים:פיננסי או קבוצה 
 

 נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת (א
 

ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו 
באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. 

הנכס בדוחות סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת 
הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם 
כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים בהתאם לשיעור 

המקורית של הנכס הפיננסי. אם הנכס הפיננסי נושא  הריבית האפקטיבית
ת הנוכחית. ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבי

בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן 
אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. 

 ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
 

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה (ב
 

ים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים, הראיה לירידת ערך לגבי נכסים פיננסי
כוללת ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן 
בחינת שינויים בסביבה הטכנולוגית, הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק 
בה פועלת החברה שהנפיקה את המכשיר. הבחינה של ירידה משמעותית או 

כל תאריך דיווח, כאשר, במסגרת הבחינה, מובאות מתמשכת, תלויה בנסיבות ב
בחשבון התנודתיות ההיסטוריות בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה משמעותית 
מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן או שמשך הזמן של הירידה בשווי ההוגן הוא 
משמעותי. כאשר קיימת ראיה לירידת ערך, ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל 

חדש לרווח או הפסד. בתקופות עוקבות, ביטול הפסד מירידת ערך אחר מסווג מ
 נזקף לרווח כולל אחר.

 
 )לא חשבונאית(  מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי הגנה .6

 
הקבוצה מבצעת לעיתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון: חוזי אקדמה 

(Forwardואופציות על מטבע חוץ כדי להגן על עצמה מפ ) ני הסיכונים הכרוכים
בתנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי 

החברה אינה נוקטת  ההוגן של נגזרים אלה, נזקפים מיידית לרווח או הפסד.
 בחשבונאות גידור בגין התקשרויות במכשירים כאמור. 

 
בגין מכשירים פיננסים הינה  2018 בינואר, 1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 

 כדלקמן:
 

 נכסים פיננסים .1
 

סים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות נכ
עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי 
 אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 

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

 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )א(
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים כא.
 

 מופחתת כאשר:החברה מודדת מכשירי חוב בעלות  (א1
 

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים 
מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם 

ים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי עלות לאחר ההכרה הראשונית, מכשיר נפרעה.
 המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.

יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה,  חברהכמו כן, במועד ההכרה לראשונה 
מכשיר חוב כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין 

, לדוגמה במקרה בו ההתחייבויות ותית חוסר עקביות במדידה או בהכרהמשמע
 .הפיננסיות המתייחסות נמדדות  אף הן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
 :החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר  ב(1

 
המודל העסקי של החברה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
מזומנים חוזיים והן מכירת הנכסים הפיננסים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי 
מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין 

הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי  לאחר ההכרה סכום הקרן שטרם נפרעה. 
 הפרשיו ריבית למעט, הוגן שווי מהתאמות כתוצאה הפסדים או רווחים. השווי ההוגן

  .אחר כולל ברווח מוכרים שער
 

 החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר: ג(1
 

למדידתו בעלות מופחתת או נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים 
בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי 

 הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד.
 

 הוניים ונכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחרמכשירים  ד(1
 

נם עומדים בקריטריונים האמורים לעיל ועל כן נמדדים השקעות במכשירים הוניים אי
נכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר כגון נגזרים, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

לרבות נגזרים משובצים שהופרדו מחוזה מארח ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
מכשירים הוניים בקשר עם  אלא אם הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.

החברה ראשית לבצע בחירה  שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה,
שאינה ניתנת לשינוי, להציג ברווח כולל אחר שינויים עוקבים בשווי ההוגן אשר 
אילולא כן היו נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים אלה לא ייזקפו לרווח 

 יעת ההשקעה.או הפסד בעתיד גם לא בעת גר
 

מוכרות במועד הקובע לזכאות  במכשירים הונייםהכנסות מדיבידנד מהשקעות 
 .בדוח על הרווח או הפסד לדיבידנד

 
 ירידת ערך נכסים פיננסים .2

 
החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 

 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 

 
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז חוב  מכשירי א(

להפסד הפרשה ה – או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך ,מועד ההכרה לראשונה
 12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  בגין מכשיר חוב זה שתוכר
 ;ם לאחר מועד הדיווח, אוחודשי

אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז חוב  מכשירי ב(
 ההפרשה ,מועד ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך

תקופת חיי  יתרתלאורך  -שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים  להפסד
  .המכשיר
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 )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות  -:2באור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים כא.
 

שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי  החברה מיישמת את ההקלה
של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע 
במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך, למשל כאשר המכשיר 

 צוני של "דרגת השקעה".הינו בעל דירוג חי
 

ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד 
לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא . הפרשה

רשאית ליישם את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד 
די אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם את בסכום השווה להפס

 בי נכסים פיננסים אלה.ההקלה לג
 

 גריעת נכסים פיננסים .3
 

 נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:החברה גורעת 
 

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או )א(
וההטבות הנובעים מהזכויות החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים  )ב(

החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 
וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי 

 העבירה את השליטה על הנכס.
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים  )ג(

נכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים מה
 אלה במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.

 
 כאשר כגריעה מטופלת לקוחות של אשראי ובריוש (Factoring) עסקאות מכירת לקוחות 

 .לעיל כאמור התנאים מתקיימים
 

 ולא העבירה לא, אך מהנכס מזומנים תזרימי לקבל זכויותיה את העבירה החברה כאשר

 את העבירה לא ואף בנכס הקשורים וההטבות הסיכונים כל את מהותי באופן הותירה

. בנכס החברה של הנמשכת המעורבות למידת בהתאם חדש נכס מוכר ,הנכס על השליטה
 היתרה מבין הנמוך לפי נמדדת המועבר לנכס ערבות של בדרך נמשכת מעורבות

 עשויה שהחברה התמורה של המרבי והסכום הכספיים בדוחות הנכס של המקורית

 .בחזר )סכום הערבות( לשלם להידרש
כאשר החברה ממשיכה להכיר בנכס בהתאם למידת המעורבות הנמשכת שלה בו, 
החברה גם מכירה בהתחייבות הקשורה אליו. ההתחייבות הקשורה נמדדת בדרך כזו 

 וההתחייבות הקשורה הוא:שהערך בספרים נטו של הנכס המועבר 
 

העלות המופחתת של הזכויות והמחויבויות שנותרו בידי החברה, אם הנכס  )א(
 המועבר נמדד בעלות מופחתת; או

 הם כאשר, החברה בידי שנותרו והמחויבויות הזכויות של ההוגן לשווי שקול )ב(
 .הוגן בשווי נמדד המועבר הנכס אם, נפרד בסיס על נמדדים

 
 התחייבויות פיננסיות .4

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת א(4

 
 בשווי הוגן במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות

 בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.
יננסיות לפי העלות החברה מודדת את כל התחייבויות פלאחר ההכרה הראשונית, 

 המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט ל:
 

 ;כגון נגזרים הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות )א(
התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה  )ב(

 או כאשר גישת המעורבות הנמשכת חלה;
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 חוזי ערבות פיננסית; )ג(
 מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק; )ד(
תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי  )ה(

 חל עליה. 3בינלאומי 
 

 מדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהתחייבויות פיננסיות הנ (ב4
 

לחברה אין התחייבויות פיננסיות שאינן נמדדות בעלות מופחתת, וזאת למעט נגזרים 
 ( להלן. 7הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. באשר לנגזרים כאמור, ראה ביאור כא)

 
 גריעת התחייבויות פיננסיות .5

 
 )ב( לעיל. 4כא2לפרטים בדבר אופן הטיפול בגריעת התחייבויות פיננסיות, ראה ביאור 

 
 קיזוז מכשירים פיננסים .6

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

 את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק כוונה

 במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות .במקביל ההתחייבות

 של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים הרגיל העסקים

 . הצדדים אחד

 
 מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור )הגנה( - חשבונאות גידור .7
 

 בשווי משינויים הנובעים הפסדים או רווחים .חשבונאי גידור מבצעת אינה הקבוצה
 .הפסד או לרווח מידית נזקפים גידור למטרות משמשים שאינם נגזרים של ההוגן

 
 

 מדידת שווי הוגן כב.
 

המחיר שהיה משולם להעברת שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או 
 התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או 
 ( ביותר.advantageousההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )

 
וש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימ

בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים 
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף  הכלכליים שלהם.

בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו 
הקבוצה משתמשת בטכניקות  שתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.למ

הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד 
 .שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים

ההוגן שלהם מחולקים  כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי
לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

 למדידת השווי ההוגן בכללותה:
 

 מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים. :1רמה 
יתנים לצפייה במישרין אשר נ 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 

 או בעקיפין.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

 )המשך( מדידת שווי הוגן כב.
 

נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא  : 3רמה 
 שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.

 
 הפרשות .גכ
 

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או  IAS 37-הפרשה בהתאם ל
משתמעת( כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על 
מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או 

פרד, רק במועד בו קיימת כל ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נ
 וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.

 
 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:

 

 לתיקונים ותחזוקת כלי רכב,ות ילאחרהפרשה 
 

ההפרשה הינה בגין עלויות, שלהערכת הנהלת הקבוצה היא צפויה לשאת בגין חוזי תחזוקה 
ותיקונים של כלי רכב, לרבות בגין כלי רכב באחריות, ללא כיסוי מלא מהיצרן וכלי רכב 
משומשים. הסכמי התחזוקה הינם בגין כלי רכב, וכן בגין טיפולים תקופתיים שהוענקו 

 ה.לרוכשי כלי רכב ללא תמור
 

 תביעות משפטיות
 הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות 

משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש 
 למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

 
 חוזים מכבידים

 
לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי הקבוצה הפרשה 

נמוכות ביחס לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבויות החוזיות. ההפרשה 
נמדדת על פי הנמוך מבין הערך הנוכחי של העלות החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של 

 ה.העלות החזויה נטו להמשך קיום החוז
 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .דכ
 

 בקבוצה קיימות מספר סוגי הטבות לעובדים:
 

 הטבות עובד לזמן קצר .1
 

הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן במהלך 
החודשים לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את  12

 השירותים המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה 
רותים. התחייבות בגין והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השי

בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות 
משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד 

 .בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום
 

 הטבות לאחר סיום העסקה .2
 

ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות  התוכניות ממומנות בדרך כלל על
 הטבה מוגדרת.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 
 )המשך( התחייבויות בשל הטבות לעובדים .דכ

 
הקבוצה מפעילה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי 

ם עם פיטוריהם או עם פרישתם. פיטורין. לפי החוק, זכאים עובדים לקבל פיצויי
ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות 
החזויה. החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים, 
וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי 

יות צמודות נידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב קונצרהמזומנים העת
מדד באיכות גבוהה, אשר מועד פירעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסות 

 לפיצויי הפרישה.
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לעובדיה באופן שוטף 

תוכנית(. נכסי התוכנית הם נכסים נכסי ה-בקרנות הפנסיה וחברות ביטוח )להלן
המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי 

 התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך 

 יבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.הנוכחי של התחי
 מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.

 
 הטבות בגין פיטורין .3

 
פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה לפיטורי עובדים 

לגיל הפרישה המקובל והיא אינה יכולה לבטל את ההצעה, או כאשר  לפני הגיעם
הקבוצה מכירה בעלויות בגין שינוי מבני אשר כולל תשלום של הטבות בגין פיטורין, 

 כמוקדם מבניהם.
 

 התאמה לא מהותית בגין מספרי השוואה וסיווג מחדש כה.
 

, במסגרת פעולות יזומות שביצעה החברה להידוק 2018הרבעון הרביעי לשנת  במהלך   . 1
 החברה של הראשי במשרד ורוכזו הועברו זוק הבקרה על הדיווח הכספי שלה,וחי

כן,  כמוהחשבונות של מרכזי השירות שהינן חברות מאוחדות של החברה.   הנהלות
עלו , 2018יים לשנת במסגרת בדיקות שביצעה החברה לצורך הכנת הדוחות הכספ

סדרים כספיים, אשר עולים לכדי מעילה לכאורה בכספים, במחלקת -חששות לאי
הנהלת חשבונות באחד ממרכזי השירות של החברה, שהנו חברה בת בבעלות מלאה 

החברה פתחה בבדיקה מידית של הנושא ובמסגרת זו, יזמה באופן  רה. הנהלתשל החב
פות על ידי צוות רואי חשבון חיצוניים. להערכת מיידי, ביצוע פעולות ביקורת מקי

הנהלת החברה, בהתבסס על ביצוע פעולות הביקורת המקיפות והבדיקות, המעילה 
"ח שאלפי  3,424-, בסכום מצטבר )כולל( המוערך בכלכאורה בוצעה על מספר שנים

בדצמבר  31 ליוםהחברה  של הונה עלמס  לפניההשפעה  סך .2018, בדצמבר 31ליום 
 מטופלת זו השפעה"ח. שאלפי  1,955לאחר מס ו, ש"חאלפי  2,538הינה בסך  2017

   .להלןא' 3 באור ראה, השוואה מספרי בגין מהותית לא כהתאמה
  
 להלן השפעת התיקון על דוחותיה הכספיים של החברה לתקופות קודמות: 

 
 )באלפי ש"ח( 2016דוח רווח והפסד לשנת 

 
      פער לאחר התאמה לפני התאמה   

 401 257,581 257,180 הוצאות הנהלה וכלליות 

 (92) 15,451 15,543 מיסים על הכנסה

 (309) 3,481 3,790 רווח נקי
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

 )המשך( התאמה לא מהותית בגין מספרי השוואה וסיווג מחדש כה.
 

 )באלפי ש"ח( 2017נת דוח רווח והפסד לש

 
      פער לאחר התאמה לפני התאמה   

 397 249,140 248,743 הוצאות הנהלה וכלליות

 (91) 5,659 5,750 מיסים על הכנסה

 (306) 30,501 30,807 רווח נקי
 

 )באלפי ש"ח( 31.12.2017הדוח על המצב הכספי ליום 
 

      פער לאחר התאמה לפני התאמה   

 2,538 324,295 321,757 ספקים

 583 8,047 7,464 נכסי מסים נדחים

 (1,955) 610,925 612,880 הון
 

 יתרות הון נוספות )באלפי ש"ח(
 

      פער לאחר התאמה לפני התאמה   

 (1,340) 607,194 608,534 1.1.2016ליום 

 (1,649) 609,096 610,745 1.1.2017ליום 

 
אופציית רכש שהונפקה,  התחייבות בגיןיתרת מחדש של  סיווגביצעה  החברה .2

לפרטים נוספים  מיתרת זכאים )התחייבויות שוטפות(. להתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 )א( להלן. (4')ה12בדבר האופציה, ראה ביאור 

 
יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני  -שינוי במדיניות החשבונאית  .כו

 קיימים חשבונאות
 

  לקוחות עם מחוזים הכנסות - IFRS 15לראשונה של  יישום .1
 

)להלן: הכנסות מחוזים עם לקוחות  – IFRS 15את  IASB-פרסם ה 2014 מאיבחודש 
 IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18מחליף את ה"(, החדש התקן"

העברות של  IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15תכניות נאמנות לקוחות, 
 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות   31SIC-נכסים מלקוחות ו

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

 
, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים זיהוי החוזה עם הלקוח -   1שלב 

(modifications ).בחוזים  
  

 .בחוזה( distinct)מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי  -   2 שלב
  

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

  
על בסיס מחיר המכירה  מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל -   4 שלב

היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או 
  באומדנים והערכות.

  
, תוך הבחנה בין קיום מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה  -   5 שלב

  מחויבות במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 
 

יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני  -שינוי במדיניות החשבונאית  כו.
 )המשך( חשבונאות קיימים

 
התקן התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. החברה בחרה ליישם את הוראות 

למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה, תוך תיאום יתרת הפתיחה של העודפים 
שונה עיתוי ההכרה בהכנסה  של התקן,  לאור יישום לראשונה. 2018בינואר  1ליום 

. השפעה יישום UTIבחברה כלולה  בגין חלק מהמשאיות הנמכרות ללקוחות פרטיים
ההשפעה אינה מהותית מנקודת ראותה של החברה.  UTIהתקן לראשונה ע"י 

 1ל העודפים ליום המצטברת )בניכוי מס( של שינוי כאמור נזקפה ליתרת הפתיחה ש
כמו כן, ככלל, ליישום התקן  .UTI-בהתאם לשיעור ההחזקה של החברה ב 2018בינואר 

 לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של החברה.
 
  מכשירים פיננסים - IFRS 9לראשונה של  יישום  . 2

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

 התקן)להלן: " IFRS 9 מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה. – IAS 39, המחליף את פיננסים
"( משנה בעיקר את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים פיננסים והוא חל על כל החדש

 . IAS 39הנכסים הפיננסים שבתחולת 
 

 של החברה.ים המאוחדום התקן אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים לייש
 
 העברות נדל"ן להשקעה -נדל"ן להשקעה  IAS40-יישום לראשונה של תיקונים ל .3
 

 -נדל"ן להשקעה )להלן  IAS 40 -תיקונים ל IASB -פרסם ה 2016בחודש דצמבר 
לגבי  IAS 40התיקונים(. התיקונים מבהירים ומספקים הנחיות יישום להוראות 

התיקונים מבהירים כי בין היתר, העברות של נדל"ן להשקעה או לנדל"ן להשקעה. 
ום התקן אין לייש שינוי בכוונת ההנהלה, כשלעצמה, לא מספקת ראיה לשינוי בשימוש.

 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
 

 יםעיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספי -: 3באור 
 

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה 
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות 

 הכספיים:
 
 השיקוליםעיקרי  . א

 
הקבוצה שיקול דעת בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה 

ושקלה את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים 
 שהוכרו בדוחות הכספיים:

 
 ) כמחכיר(  סיווג חכירה

 
האם החכירה מעבירה  נבחן כמימונית או תפעולית, חכירה תסווג לצורך הבחינה האם 

ות בנכס. בכלל זאת בוחנת החברה, בין במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעל
היתר, את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי, את תקופת החכירה ביחס לאורך 
החיים הכלכלי של הנכס  ואת הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ביחס לשווי 

 ההוגן של הנכס. 
 

 חדש רכב כלי מלאי מימוש שווי קביעת
 

. החדש הרכב כלי מלאי ובפרט, שלה המלאים מימוש שווי אתשוטף  באופן בוחנת החברה
במסגרת השיקולים המשמשים לבחינת קביעת שווי מימוש מלאי כלי הרכב החדש, החברה 
אומדת על מחירי המכירה הצפויים של המלאים, ואת סך העלויות התוספתיות שצפויות 

 הכנתבגין  עלויותעמלות סוכנים ו, תשלומי לדוגמאלהתהוות לה בכדי להשלים את המכירה )
   (.למכירה הרכב
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 )המשך( עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים -: 3באור 
 

 )המשך( השיקוליםעיקרי  . א
 

 צי כלי רכב להשכרה מימוש שווי קביעת
 

בספרים של הקבוצה בוחנת בכל תקופת דיווח קיומם של סממנים המצביעים על ירידת הערך 
מעריכה את שיעור הפחת הכלכלי וערך השייר החזוי בהתאם  צי כלי רכב להשכרה. הקבוצה 

תקופת השימוש ברכבים בהתבסס על שיקולים וגורמים רבים כגון: יצרן ומודל  בדבר הלהערכ
ושיטת המכירה הצפויה  גיל הרכב ומצבו הפיזי, הנסועה שהרכב ביצע הרכב,

 )סוחרים/פרטיים(. 
 

 לא מהותית של מספרי השוואה  התאמה
כאשר נדרשת לתקן את הטיפול החשבונאי הננקט על ידה, החברה קובעת האם עליה לנקוט 
בגישה של התאמה לא מהותית של מספרי השוואה חלף גישה של תיקון טעות מהותית 
בהתאם למיטב השיקולים והגורמים המאפיינים את נסיבות העניין. בפרט החברה מיישמת 
את הנחיות סגל הרשות לניירות ערך לבחינת מהותיות של טעות בדוחות הכספיים. בתוך כך, 

 מביאה החברה את כלל ההשפעות הכמותיות והנדבכים האיכותיים של המקרה הנידון.  
 

 אומדנים והנחות .ב
 

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות 
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבות, המשפיעים על 

הכנסות והוצאות. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי 
 באומדן.

 
בדוחות הכספיים בקשר לאי הוודאות לתאריך הדיווח  נקטושנלהלן ההנחות העיקריות 

הקבוצה, ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות, עשוי ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי 
 לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בתקופות הדיווח הבאות:

 
 תביעות משפטיות  .1

 
בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות 

המשפטיים. הערכות אלה של היועצים שלה, הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן 
המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים 
ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות 
התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

  
 פחת צי כלי רכב להשכרה .2

 
צי כלי הרכב להשכרה מופחת על פני אורך החיים השימושי הצפוי שלו. בדבר אומדני 

 .טז 2שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערכי השייר ראה באור 
 

 לא פיננסיים ירידת ערך נכסים .3
 

בכל תאריך דיווח נבחן אם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים על כך 
בקבוצה. בהתקיים סימנים  פיננסייםרך באחד או יותר מהנכסים הלא שחלה ירידת ע

לירידת ערך, נערכת בחינה באם הסכום בו מוצגת ההשקעה בנכס ניתן להשבה מתוך 
תזרימי המזומנים המהוונים הצפויים מאותו הנכס, ובמידת הצורך נרשמת הפרשה 

זומנים מחושב לפי לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה. היוון תזרימי המ
שיעור ניכיון המתאים לתזרים המזומנים שינבעו מהנכס. קביעת האומדנים של תזרימי 
המזומנים מתבססת על ניסיון העבר של נכס זה או נכסים דומים, ועל מיטב הערכה 

 לגבי התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של הנכס.
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 )המשך( השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספייםעיקרי  -: 3באור 
 
 )המשך( אומדנים והנחות .ב
 

 נכסי מיסים נדחים  .4
 

נכסי מיסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים ניתנים 
לניכוי, שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה 
לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המיסים הנדחים שניתן 

ההכנסה החייבת במס הצפויה ומקורה להכיר בו, בהתבסס על העיתוי, סכום 
 ואסטרטגית תכנון המס. 

 
 הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה .5
 

התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש 
בטכניקות הערכה אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר 

ון, שיעורי תשואה צפויים על נכסים, שיעור עליית השכר ושיעורי לגבי שיעורי היו
תחלופת עובדים. יתרת ההתחייבות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית בגין 

 שינויים באומדנים אלו.
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 
 

בדבר מכירה או העברה של נכסים בין חברה מחזיקה לחברה  IAS 28-ול IFRS 10-תיקונים ל .א
 כלולה או עסקה משותפת שלה

 
התיקונים( אשר דנים -)להלן IAS 28-ול IFRS 10-תיקונים ל IASB-, פרסם ה2014בספטמבר 

בטיפול החשבונאי במכירה או העברה של נכסים )נכס, קבוצת נכסים או חברה בת( בין 
התיקונים קובעים כי כאשר  כלולה או עסקה משותפת שלה.החברה המחזיקה לבין חברה 

החברה המחזיקה מאבדת שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים שאינה מהווה עסק בעסקה 
עם חברה כלולה או עסקה משותפת שלה, יבוטל הרווח באופן חלקי, כך שהרווח שיוכר הוא 

מידה והזכויות הנותרות בידי הרווח בגין המכירה לחיצוניים בלבד. התיקונים מוסיפים כי ב
התיקונים  , יוכר הרווח באופן מלא.IFRS 9 -החברה המחזיקה מהוות נכס פיננסי כהגדרתו ב

, אולם IASB-ייושמו בדרך של מכאן ולהבא. מועד התחילה המנדטורי טרם נקבע על ידי ה
 תיהלדעת החברה, לתיקון האמור לא תהיה השפעה מהותית על דוחואימוץ מוקדם אפשרי.

 . הכספיים
 

 חכירות  IFRS 16 .ב
 

 -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר  התקן החדש(.

השפעות התקן . להלן עיקר בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת
 החדש הרלבנטיות לקבוצה:

חוכרים יכירו בכל החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים מסוימים, ראה  -
להלן(. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש,  

. רותחכי  IAS 17-באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים
 בגין האמור, חוכרים  יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או  -
 שימוש יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.

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

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

פל בחכירות בהתאם לטיפול התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לט -
 החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות 
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 
 

 )המשך( חכירות IFRS 16 .ב
 

 נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה. 
 

. החברה 2019בינואר  1חל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום התקן החדש ייושם ה 
לא תידרש הצגה מחדש של  לפי גישה זו, -גישת יישום למפרע חלקי ליישם את  בחרה

יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך  מספרי ההשוואה.
לגבי  שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר למועד יישום התקן החדש לראשונה.

השימוש, החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד ליישם את -יתרת נכס זכות
 אחת משתי החלופות הבאות:

 
 שהוכרה, עם התאמות מסוימות.הכרה בנכס בגובה ההתחייבות  -
 הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש. -

 
הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, 

 אם נוצר, ייזקף להון.
 

 שיעורי ההיוון אשר משמשים למדידת ההתחייבות בגין חכירה ונכס זכות השימוש במועד
היישום לראשונה של התקן מבוססים על מחיר החוב התוספתי של החברה בכל חכירה, 

 טווח שיעורי ההיוון. כתלות בסכום החכירה, משך החיים הממוצע שלה וטיב הנכס החכור
 .3.3%-ל 1.6%השנתיים נע בין 

להלן ההשפעות העיקריות בהתאם להערכת הנהלת החברה, המבוססת על הבחינה שערכה 
 עד כה:

 בדצמבר 31הכרה בדוחות הכספיים בהתחייבות בגין חכירה ונכסי זכות שימוש ליום  . 1
, גידול בסך הוצאות המימון והוצאות כמו כןמיליוני ש"ח.  35.1-בסכום של כ 2018

מיליוני ש"ח  21.4 -ש"ח ובכ מיליון 1.0 -בכ 2019מוכרות בשנת  הפחת הצפויות להיות
 21.8 -בכ 2019רה הצפויות להיות מוכרות בשנת בהתאמה, וירידה בהוצאות השכי

 מיליוני ש"ח.
בדוח על תזרימי המזומנים תשלומי השכירות בגין חכירות שיוכרו כנכס זכות שימוש  . 2

והתחייבות חכירה לא יוצגו עוד במסגרת הפעילות השוטפת ולפיכך צפוי גידול בתזרים 
התחייבות החכירה יוצג  מפעילות שוטפת. במקום זאת, מרכיב פירעון הקרן של

 20.8-הינה בסך של כ 2019ההשפעה הצפויה בגין האמור לשנת . בפעילות המימון
 מיליוני ש"ח.

הקבוצה צופה שינוי שאינו מהותי ביחסים פיננסיים עיקריים כגון: עלייה בשיעור  .   3
הקבוצה לא  2018בדצמבר  31המינוף, קיטון ביחס הון למאזן וקיטון בהון החוזר. ליום 

מידה צופה ששינויים ביחסים פיננסיים כאמור ישפיעו על יכולתה לעמוד באמות 
 .פיננסיים

 
 2017-2015ה הבינלאומית לשנים פרויקט השיפורים בתקינ .ג
 

 את התיקונים הבאים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור  IASB -פרסם ה 2017בחודש דצמבר 
 . להלן עיקרי התיקונים:2017-2015

 
 עיקרי התיקון תקנים רלוונטיים

  

IFRS 3  כי כאשר שותף בפעילות משותפת משיג שליטה על התיקון מבהיר
 IFRS -הפעילות המשותפת והפעילות המשותפת מהווה עסק )כהגדרתו ב

 (, עליה למדוד את הזכויות הקיימות בפעילות המשותפת בשווי הוגן.3
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 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 
 

 )המשך( 2017-2015בתקינה הבינלאומית לשנים פרויקט השיפורים  ג.

 
IFRS 11  התיקון מבהיר כי צד לפעילות משותפת שמשיג לראשונה שליטה משותפת

 בפעילות לא ישערך את הזכויות הקודמות שהחזיק בפעילות המשותפת. 

  

IAS 12  התיקון מבהיר כי על חברה להכיר בהשלכות המס הנובעות מתשלום
דיבידנד במסגרת רווח או הפסד, רווח כולל אחר או בהון, לפי הסיווג בדוח 

 הכספי של אותה עסקה או אירוע אשר יצרו את הרווח הניתן לחלוקה.  

  

להערכת  .2019בינואר  1התיקונים ייושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 .המאוחדים הכספיים דוחותיההחברה, לתיקונים לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על 

 
 

 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי -  23IFRIC . ד
 

למסים על  קשורהודאות ה-טיפול באי - IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017 יוניבחודש 
הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או  .(הפרשנות -)להלן  ההכנסה

ודאות -במצבים בהם קיימת אי מסים על ההכנסה IAS 12התחייבויות בהתאם להוראות 
הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של 

ת המס, מדידת השלכות ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויו-אי
הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות -אי

להערכת החברה, לפרשנות האמורה לא צפויה להיות השפעה  הודאות.-ובנסיבות של אי
 של החברה. המאוחדים מהותית על דוחותיה הכספיים 

 
 משותפות השקעות בחברות כלולות ובעסקאות IAS 28 .ה
 

השקעות בחברות  28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2017באוקטובר 
התיקון(. התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך )כגון  -)להלן כלולות ובעסקאות משותפות 

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

  . IAS 28לעניין ירידות ערך( ולאחר מכן היתרות של אותן זכויות תהיינה כפופות להוראות 
. 2019בינואר  1יש ליישם את התיקון למפרע החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 הכספיים דוחותיה על מהותית השפעה צפויה אל ליישום התיקון, החברה להערכת
 .המאוחדים

 
 צירופי עסקים IFRS 3 .ו

 
צירופי  3בינלאומי  דיווח כספיתקן הגדרת "עסק" בתיקון ל IASB -, פרסם ה2018באוקטובר 

מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה התיקון(.  -)להלן עסקים 
התיקון כולל בין היתר הבהרה לכך שעל תטופל כצירוף עסקים או כעסקת רכישה של נכסים. 

מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו לכל הפחות תשומה 
כמו כן, התיקון  תפוקות.לייצר  ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ביכולת

 כולל:
 

מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך בבחינות א. 
 . נוספות

הנחיות נוספות ודוגמאות אשר יסייעו לחברות להעריך האם תהליכים שנרכשו הינם  ב.
 מהותיים.

כסים אשר מועד הרכישה חל החל ושם עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת ניי התיקון
. . יישום מוקדם אפשריאו לאחר מכן 2020בינואר  1ביום  מהתקופה השנתית המתחילה

 להערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים. 
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 נכס מוחזק למכירה -:5באור 
 

בעלות זכויות  , ובשיעורים זהים,החזיקו במשותף"תעבורה"(  -החברה ותעבורה אחזקות בע"מ )להלן
מ"ר, בחכירה מהוונות מרשות מקרקעי ישראל.  22,700-במקרקעין בפארק ראם בשטח של כ

ניהלו החברה ותעבורה משא ומתן עם  2015במהלך שנת  .לצד ג' שאינו קשור הושכרוהמקרקעין 
השכירות לרוכש, אשר הבשיל  יוניון נכסים בע"מ למכירת זכויותיהן במקרקעין והסבת הסכם

 הסכם המכירה(. -)להלן 2016להסכם שנחתם בחודש פברואר 
 

אלפי ש"ח(,  9,400אלפי ש"ח )חלקה של החברה  18,800התמורה בהתאם להסכם המכירה הינה 
שתשולם בהתאם לאבני הדרך שבהסכם המכירה. במהלך תקופת הדיווח הושלמו התנאים המתלים 
למכירת זכויותיהן המשותפות של החברה ותעבורה אחזקות בע"מ. כתוצאה מהמכירה, הכירה 

  אלפי ש"ח. 2,803-רווח הון בסך של כב 2018החברה במהלך שנת 
 

מסך  ש"חאלפי  8,000-, החברה קיבלה כ2018לדצמבר  31נכון ליום באשר לתמורה בגין המכירה, 
נוספים  אלפי ש"ח 940-הדוחות, החברה קיבלה כ אישורנכון למועד חלקה בתמורה בגין המכירה. 

 מסך חלקה בתמורה בגין המכירה.
 

 ושווי מזומניםמזומנים  -:6באור 
 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

     מזומנים למשיכה מיידית
 32,950  41,403  במטבע ישראלי 

 13,642  4,101  במטבע חוץ 
     פיקדונות לזמן קצר -שווי מזומנים 

 14,919  9,383  במטבע ישראלי
     
  54,887  61,511 

 
  לקוחות -:7באור 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 184,140  191,432  חובות פתוחים 
 52,281  63,487  המחאות לגביה 

 21,312  21,193  חברות כרטיסי אשראי
 19,104  8,762  חלויות שוטפות של חובות לקוחות לזמן ארוך

     
  284,874  276,837 

 11,440  13,622  הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 
     

 265,397  271,252  (1לקוחות, נטו )
     
 26,262  12,485  ( כולל חובות מובטחים בשעבוד כלי רכב  1)

 
 .ו'34באשר ליתרות צדדים קשורים, ראה באור 

 
 ימים. 60-90חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי האשראי לקוחות הינו 

 
השכרת כלי רכב קיימים  פתרונות תחבורה בגיןשל בגין חובות לקוחות )לזמן קצר ולזמן ארוך( 
בדצמבר  31אלפי ש"ח ) 82,440הינה  2018בדצמבר  31מקדמות ופיקדונות מלקוחות שיתרתם ליום 

 אלפי ש"ח(, אשר נועדו להבטיח את קיום ההסכם איתם. 80,650 - 2017
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 )המשך( לקוחות -:7באור 
 

 להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים: 
 אלפי ש"ח  
   

 11,182  2017בינואר  1יתרה ליום 
 258  הפרשה במשך השנה

   
 11,440    2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 2,316  הפרשה במשך השנה
 (87)  הכרה בחובות אבודים שנמחקו

 (47)  ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו
   

 13,622  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
 

להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך )הפרשה לחובות מסופקים(, לקוחות נטו, 
לפי תקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך הדיווח. היתרות הינן בגין  מספר לקוחות בלתי תלויים, 

 ועל פי הערכת הקבוצה וניסיון העבר חובות אלו ייגבו במלואם. 
 

 לקוחות שטרם  
 הגיע מועד

 פירעונם )ללא
 פיגור בגבייה(

        
          
 עבר והפיגור בגבייתם הינו פירעונםלקוחות שמועד    
 סה"כ  חודשים 12מעל   חודשים 4-12  חודשים 3עד    
           
 271,252  17,894  9,986  31,699  211,673   2018בדצמבר  31
           
 265,397  13,715  9,483  8,819  233,380   2017 בדצמבר 31

 
פתרונות תחבורה משכירה ללקוחותיה כלי רכב בליסינג תפעולי לתקופות משתנות, לרוב לשלוש 

 שנים. להלן פירוט דמי השכירות שצפויים להתקבל נכון לתאריך הדיווח:
 

 
 

  עד שנה
משנה עד 

  שנתיים
 משנתיים עד
  שלוש שנים

משלוש עד 
 סה"כ  שניםארבע 

 אלפי ש"ח  
           
 1,105,080  23,994  120,568  357,637  602,881   2018בדצמבר  31
           
 993,388  27  102,678  332,788  557,895   2017בדצמבר  31

 
מיליוני ש"ח מדמי השכירות החזויים הינם צמודים  1,081 -סך של כ 2018 ,בדצמבר 31נכון ליום 

 מיליוני ש"ח(. 993-כ -2017 ,בדצמבר 31למדד )
 

 חייבים ויתרות חובה -: 8באור 
 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 176  166  (ג11ראה באור ) חלויות שוטפות של הלוואות וחובות לזמן ארוך
 -  2,341  מסלקת פתרונות תחבורה חו"ל

 293  645  חברות כלולות
 154  -  לשעבר בחברהחברה בעלת עניין 

 5,268  4,541  ספקים בגין אחריות 
 24,248  32,753  הכנסות לקבל )בעיקר בגין תביעות ביטוח כלי רכב(

 9,465  19,329  מס ערך מוסף 
 67,892  62,087  הוצאות מראש ומקדמות לספקים 

 976  3,207  חייבים ויתרות חובה אחרים 
     
  125,069  108,472 

 להלן. ו'34באשר ליתרות בעלי עניין וצדדים קשורים, ראה באור 
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 צי כלי רכב מיועד למכירה -:9באור 
 

כלי רכב אשר הינם בבעלות פתרונות תחבורה. הצי האמור מורכב צי כלי רכב מיועד למכירה כולל 
כמתואר סווגו כמיועדים למכירה בתום תקופת הליסינג/ההשכרה, זאת כלי רכב אשר מ בעיקרו 
צי כלי הרכב המיועד למכירה מוצג על פי הנמוך מבין שווי המימוש נטו לעלותו  .טז לעיל2בביאור 

הינה לאחר  2018בדצמבר  31המופחתת. בהתאם לכך, יתרת צי כלי הרכב המיועד למכירה ליום 
אלפי  16,650לאחר ירידת ערך בסך  - 2017בדצמבר  31) אלפי ש"ח 10,743 -ערך בסך של כירידת 
  ש"ח(.

 
 מלאי -:10באור 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 318,880  222,976  מכוניות חדשות 
 6,414  4,295  מכוניות משומשות 

 46,121  39,993  חלקי חילוף 
 77,051  89,059  מכוניות -מלאי בדרך 
 5,926  8,451  חלקי חילוף -מלאי בדרך 

     
  364,774  454,392 

 
לעיל, הקבוצה מודדת את המלאי שלה לפי הנמוך מבין בסיס העלות לשווי  'יא2כאמור בביאור 

שווי המימוש של המלאי, וזאת בהתחשב במספר הקבוצה בוחנת באופן שוטף את המימוש נטו. 
לעניין השיקולים הננקטים בדבר בחינת שווי מימוש  גורמים ומאפיינים, ובפרט גיל המלאי ומצבו.

 לעיל.  'א3ביאור בגין מלאי כלי רכב חדש, ראה גם 
 

מוצג : מלאי מכוניות חדשות י מוצג לאחר הפחתות שבוצעו כמפורט להלןערך המלא ,בהתאם לכך
, מלאי מכוניות (אלפי ש"ח 1,436 -כ - 2017בדצמבר  31"ח )ש אלפי 1,610 -כ של בסךלאחר הפחתה 

אלפי ש"ח(  316 -כ - 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח ) 1,377-לאחר הפחתה בסך של כ מוצגמשומשות 
 19,016-כ -2017בדצמבר  31אלפי ש"ח ) 18,313-לאחר הפחתה בסך של כמוצג  חלקי חילוףומלאי 

  אלפי ש"ח(.
 

  הלוואות וחובות לזמן ארוך -:11באור 
 

 ההרכב .א
 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 28,427  11,344  ליסינג מימוני ולקוחות בהסדרי מכירה בתשלומים )ב(
 308  357  הלוואות למפיצי החברה

 71  83  אחרים
  11,784  28,806 

 19,280  8,928  חלויות שוטפות -בניכוי 
     

 9,526  2,856  (2(;)1סה"כ )
     

 -  535  בהמחאות לגבייה וכרטיסי אשראי( כולל סכומים 1)
     

 4,805  154   ( כולל חובות מובטחים בשעבוד כלי רכב2)
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 )המשך(  הלוואות וחובות לזמן ארוך -:11באור 
 

  ליסינג מימוני ולקוחות בהסדרי מכירה בתשלומים .ב
 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 31,098  11,530  סך דמי העסקאות 
 2,671  186  ריבית שטרם הורווחה -בניכוי 

     
 28,427  11,344  ערך נוכחי של דמי העסקאות בתשלומים

 
 
  2018בדצמבר  31פירעון הלוואות וחובות לזמן ארוך לאחר תאריך הדיווח ליום  ג.
 

 סך  חמש מעל  שנה  שנה  שנה  שנה  שנה  
 הכל  שנים  חמישית  רביעית  שלישית  שנייה  (ראשונה*  
 אלפי ש"ח  
               

ליסינג מימוני ולקוחות 
 בהסדרי

              

 11,344  -  -  15  384  2,183  8,762  מכירה בתשלומים 
 357  -  9  31  31  120  166  הלוואות למפיצי חברה

 83  83  -  -  -  -  -  אחרים
               
  8,928  2,303  415  46  9  83  11,784 
מוצג בדוח על המצב  (*

 הכספי כדלקמן:
              

             8,762  לקוחות
             166  חייבים ויתרות חובה

               
  8,928             

 
 2017בדצמבר  31פירעון הלוואות וחובות לזמן ארוך לאחר תאריך הדיווח ליום  ד.
 

 סך  חמש מעל  שנה  שנה  שנה  שנה  שנה  
 הכל  שנים  חמישית  רביעית  שלישית  שנייה  (ראשונה*  
 אלפי ש"ח  
               

ליסינג מימוני ולקוחות 
 בהסדרי

              

 28,427  -  -  -  1,172  8,151  19,104  מכירה בתשלומים 
 308  -  -  -  40  92  176  הלוואות למפיצי חברה

 71  71  -  -  -  -  -  אחרים
               
  19,280  8,243  1,212  -  -  71  28,806 

מוצג בדוח על המצב  (*
 הכספי כדלקמן:

              

             19,104  לקוחות
             176  חייבים ויתרות חובה

               
  19,280             
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  השקעות בחברות מוחזקות -:12באור 
 

 הרכב א.
 בדצמבר 31   
   2018  2017 
 אלפי ש"ח    
     חברות כלולות .1

      
     טכנולוגיות מחקר ופיתוח בע"מ  -יו.אם.איי. -ג'י.אם  
 (163)  (182)  השקעה במניות 
      
     יוניברסל מוביליטי טכנולוג'י בע"מ  
 (804)  (548)  השקעה במניות 
 400  400  הלוואה 
      
   (148)  (404) 
      
     אוטו איטליה איי.אל. בע"מ 
 (5,070)  (10,014)  השקעה במניות 
 31,271  29,994  הלוואות ושטרי הון 
      
   19,980  26,201 
 4,380  12,270  הפרשה לירידת ערך-בניכוי 
      
   7,710  21,821 
      
   7,380  21,254 

 
 בדצמבר 31   
   2018  2017 
 אלפי ש"ח    
     עסקאות משותפות .2

      
     ( בע"מ 1996כוכבי הרכב שווק ) 
 (2,415)  (3,493)  השקעה במניות 
 4,974  3,167  הלוואות ושטרי הון 
      
   (326)  2,559 
     קח"ן נכסים בע"מ  
 1,834  2,147  השקעה במניות 
 452  509  הלוואה  
      
   2,656  2,286 
     יוניברסל משאיות ישראל בע"מ  
 57,629  61,366  השקעה במניות 
      
     אוויס אוקראינה 
 31,580  31,881  השקעה במניות 
 6,152  5,563  הלוואה  
      
   37,444  37,732 
      
   101,140  100,206 
     הכל-סך 
 21,254  7,380  חברות כלולות 
 100,206  101,140  עסקאות משותפות )השקעות בחברות בשליטה משותפת( 
      
   108,520  121,460 
     ההשקעות מוצגות בדוחות על המצב הכספי כדלקמן: 
 122,027  109,176  נכסים לא שוטפים 
 (567)  (656)  התחייבויות לא שוטפות 
      
   108,520  121,460 
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 2018תנועה בשנת  ב.
 

 
 חברות 

  כלולות
 עסקאות

 סה"כ  משותפות
 אלפי ש"ח  
       

 121,460  100,206  21,254  יתרה לתחילת השנה
       

       תנועה במשך השנה
 (1,033)  (1,033)  -  (1) פתיחה יתרת על מצטברת השפעה

חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות 
 לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

 
(14,468)  7,274  (7,194) 

התאמות מתרגום דוחות  -רווח כולל אחר 
 כספיים

 
-  2,987  2,987 

רווח ממדידה מחדש בגין  -רווח כולל אחר 
תוכניות להטבה מוגדרת )לאחר השפעת 

 המס(

 

-  128  128 
 (3,750)  (3,750)  -  שהתקבל דיבידנד

 57  57  -  הלוואות שניתנו
 975  381  594  שערוך הלוואות ושטרי הון

 (5,110)  (5,110)  -  פרעון הלוואות
       

 108,520  101,140  7,380  יתרה לסוף השנה
 לעיל. 'כו2( ראה באור 1)  

 
 השקעות בחברות מאוחדות ג.
 

  החברהשל מידע בדבר חברות מאוחדות  .1

 מדינת  

  
 בהון החברה

 ובזכויות
  ההצבעה

 הלוואות יתרת
 הון ושטרי

 שהחברה
  העמידה

 ההשקעה היקף
 הלוואות )כולל

 (שניתנו
 אלפי ש"ח  %  ההתאגדות  
         
         2018בדצמבר  31

         חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
יוניברסל פתרונות תחבורה  - יו.טי.אס

 (2בע"מ )
  ישראל 

100  -  389,331 
( 1994יו.אם.אי. סוכנות לביטוח אלמנטרי )

 (3בע"מ )
  ישראל 

50  -  468 
 7,077  -  100  ישראל  (4יו.אם.איי. מרכז שירות חיפה בע"מ )

 6,305  8,950  100  ישראל  (5( בע"מ )2007שגיא מוטורס סנטר )
 6,529  2,999  100  ישראל  (6מוטורס חדרה בע"מ )כהן 

 -  -  100  ישראל  (7בע"מ ) 2010יו.אם.איי. ליס 
         
      11,949  409,710 

         חברות המוחזקות בעקיפין על ידי החברה
יוניברסל פתרונות  -באמצעות יו.טי.אס 

  תחבורה בע"מ
   

     
     100  ישראל  (8))טרייד אין( בע"מ  1988 קאר-א-דן ליס

דן רכב ותחבורה ד.ר.ת שירותי תיירות 
 (9) בע"מ

 
 ישראל

 
100     

דן רכב ותחבורה סוכנות לביטוח כללי 
 ( בע"מ 2003)

 
 ישראל

 
100     

     100  ישראל  אדודה רכב בע"מ 
Inc. (USA )Dan Rent a car (10)  100  ארה"ב     
 קבוצת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מבית 
(11) 

 
 ישראל

 
100     
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 )המשך( השקעות בחברות מאוחדות ג.
 

 מדינת  

  
 בהון החברה

 ובזכויות
  ההצבעה

 הלוואות יתרת
 הון ושטרי

 שהחברה
  העמידה

 ההשקעה היקף
 הלוואות )כולל

 (שניתנו
 אלפי ש"ח  %  ההתאגדות  
         
         2017בדצמבר  31

         חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
יוניברסל פתרונות תחבורה  -יו.טי.אס 

 (2בע"מ )
  ישראל 

100  -  360,904 
( 1994יו.אם.אי. סוכנות לביטוח אלמנטרי )

 (3בע"מ )
  ישראל 

50  -  405 
 6,950  -  100  ישראל  (4שירות חיפה בע"מ )יו.אם.איי. מרכז 

 4,822  6,890  100  ישראל  (5( בע"מ )2007שגיא מוטורס סנטר )
 5,787  2,489  100  ישראל  (6כהן מוטורס חדרה בע"מ )

 -  -  100  ישראל  (7בע"מ ) 2010יו.אם.איי. ליס 
         
      9,379  378,868 

         בעקיפין על ידי החברהחברות המוחזקות 
יוניברסל פתרונות  -באמצעות יו.טי.אס 

  תחבורה בע"מ
   

     
     100  ישראל  (8))טרייד אין( בע"מ  1988קאר -א-דן ליס

דן רכב ותחבורה ד.ר.ת שירותי תיירות 
 (9) בע"מ

 
 ישראל

 
100     

דן רכב ותחבורה סוכנות לביטוח כללי 
 ( בע"מ 2003)

 
 ישראל

 
100     

     100  ישראל  אדודה רכב בע"מ 
Inc. (USA )Dan Rent a car (10)  100  ארה"ב     

 בית קבוצת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
(11) 

 
 ישראל

 
100     

 
פתרונות תחבורה הינה בעלת הזיכיון בישראל למותג אוויס, עוסקת בעיקר בהשכרת  .2

חדלה פתרונות תחבורה  2017בנובמבר  30 ביום תפעולי.בליסינג , ורכב לזמן קצר
לפרטים  .פרטיתלהיות חברה מדווחת כהגדרת מונח זה בחוק החברות והפכה לחברה 

 .להלן 'ב 24נוספים, ראה ביאור 
 

לשטר הון נדחה של  חתמה החברה ופתרונות תחבורה על המרה ,2018ביוני  27ביום 
 שהעמידה החברה לפתרונות תחבורה. שטר ההון מיליון ש"ח מתוך יתרת החו"ז 20

ופירעונו יהיה נדחה בפני  ,2023ביולי  1הנדחה לא יהיה ניתן לפירעון לפני יום 
ויבוצע בכפוף להחלטתו ולאישורו של פתרונות תחבורה התחייבויות אחרות של 

 בלבד. פתרונות תחבורהדירקטוריון 
 
הינה  -"סוכנות לביטוח"(  -( בע"מ )להלן1994יו.אם.אי. סוכנות לביטוח אלמנטרי ) .3

סוכנות ביטוח העוסקת בכל תחומי הביטוח: רכב, דירה, בית עסק, נסיעות לחו"ל, 
תאונות אישיות, חיים, בריאות, סיעוד וחסכון. בנוסף למניות הרגילות מחזיקה החברה 

, 2018במניית הכרעה המקנה לה זכות הכרעה בשאלות הקשורות לניהול השוטף. בשנת 
אלפי  250-אלפי ש"ח לחברה ו 250אלפי ש"ח:  500חילקה סוכנות לביטוח דיבידנד בסך 

 ש"ח לזכויות שאינן מקנות שליטה.
 
חברה העוסקת  -"מרכז שירות חיפה"(  -יו.אם.איי. מרכז שירות חיפה בע"מ )להלן  .4

  מוסך מורשה.בניהול 
 
חברה העוסקת בניהול  -"שגיא מוטורס"(  -( בע"מ )להלן2007שגיא מוטורס סנטר ) .5

מוסך והפצת כלי רכב של החברה. החברה העמידה לשגיא מוטורס הלוואה לא צמודה 
שיתרה ליום  )י'( לפקודת מס הכנסה3ריבית לפי התקנות לעניין סעיף הנושאת למדד 

אלפי ש"ח(, ושטר הון  698 - 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח ) 2,758הינה  2018בדצמבר  31
-ו 2018בדצמבר  31צמית אשר אינו נושא ריבית או הפרשי הצמדה שיתרתו לימים 

 אלפי ש"ח. 6,192הינה  2017
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 )המשך( השקעות בחברות מאוחדות ג.
  
חברה העוסקת בניהול מוסך והפצת  -"כהן מוטורס"(  -כהן מוטורס חדרה בע"מ )להלן .6

לא  הלוואה 2018החברה העמידה לכהן מוטורס במהלך שנת כלי רכב של החברה. 
, )י'( לפקודת מס הכנסה3ריבית לפי התקנות לעניין סעיף הנושאת  למדד צמודה

שטר הון צמית אשר אינו נושא ו ,חאלפי ש" 510הינה  2018בדצמבר  31ה ליום תשיתרו
אלפי  2,489הינה  2017-ו 2018בדצמבר  31ריבית או הפרשי הצמדה שיתרתו לימים 

 ש"ח.
  
 חברה לא פעילה. .7
  
ליס הנה בעלת תו סוחר  דן -"דן ליס"(  -)טרייד אין( בע"מ )להלן 1988קאר -א-דן ליס .8

לרישיון רכב ומאפשר שימוש בכלי  בכלי רכב על פי פקודת התעבורה המהווה תחליף
באמצעות דן ליס  רכב ומכירתו דרך עיסוק. רכב על ידי סוחר רכב, בין היתר, לקניית

מכירת כלי רכב בתום תקופת ליסינג א.  מתקשרת החברה בעיקר בעסקאות הבאות:
 מכירת כלי רכבההשכרה. ג. מכירת כלי רכב בתום תקופת ליסינג . ב. תפעולי

" קילומטר"אפס  רכב כלי מכירתד.  .החברה רכבי את שרכשו ותמלקוח משומשים
 .אחרים יבואנים וממותגי החברה ממותגי

    
חברה העוסקת במכירת שוברים  -דן רכב ותחבורה ד.ר.ת שרותי תיירות בע"מ  .9

 להשכרת כלי רכב בחו"ל.
 
10. Dan Rent a Car (USA) Inc - .חברה הפועלת כמרכז הזמנות בארה"ב 
 
הינה בעלת זכויות חכירה מהוונות  - בית קבוצת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ .11

דונם המצויים באזור התעשייה בלוד, עליו הקימה פתרונות  66-במקרקעין בשטח של כ
תחבורה מרכז לוגיסטי ובניין מטה מרכזי, אשר החל לשמש את פתרונות תחבורה ואת 

השטח האמור, ראה רטים נוספים בדבר לפ .2016החברה החל מהרבעון הרביעי לשנת 
 .(1')ב15ביאור 

 
 

 עסקאות משותפות )השקעות בחברות בשליטה משותפת( ד.
 
 :מידע נוסף בדבר חברות בשליטה משותפת המוחזקות על ידי החברה .1
 

 מדינת  

  
 בהון החברה

 ובזכויות
  ההצבעה

 הלוואות יתרת
 הון ושטרי

 שהחברה
  העמידה

 ההשקעה היקף
 הלוואות )כולל

 (שניתנו
 אלפי ש"ח  %  ההתאגדות  
         2018בדצמבר  31

         חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
 61,366  -  50  ישראל  (2יוניברסל משאיות ישראל בע"מ )

 (326)  3,167  50  ישראל  (3( בע"מ )1996כוכבי הרכב שווק )
 2,656  509  50  ישראל  (4קח"ן נכסים בע"מ )

          
      3,676  63,696 

         חברה המוחזקת בעקיפין על ידי החברה
         באמצעות פתרונות תחבורה

 37,444  5,563  34  אוקראינה  (5אוויס אוקראינה )
         
      9,239  101,140 
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 )המשך( עסקאות משותפות )השקעות בחברות בשליטה משותפת( ד.
 

 מדינת  

  
 בהון החברה

 ובזכויות
  ההצבעה

 הלוואות יתרת
 הון ושטרי

 שהחברה
  העמידה

 ההשקעה היקף
 הלוואות )כולל

 (שניתנו
 אלפי ש"ח  %  ההתאגדות  
         2017בדצמבר  31

         חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
 57,629  -  50  ישראל  (2יוניברסל משאיות ישראל בע"מ )

 2,559  4,974  50  ישראל  (3( בע"מ )1996כוכבי הרכב שווק )
 2,286  452  50  ישראל  (4קח"ן נכסים בע"מ )

          
      5,426  62,474 

         חברה המוחזקת בעקיפין על ידי החברה
         באמצעות פתרונות תחבורה

 37,732  6,152  34  אוקראינה  (5אוויס אוקראינה )
         
      11,578  100,206 

 
 סכומי דיבידנד מעסקאות משותפות שהחברה קיבלה

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 -  1,159  -  אוויס אוקראינה בע"מ
 -  5,000  3,750  ישראל בע"מ יוניברסל משאיות

  3,750  6,159  - 
 

2. UTI  חברה העוסקת בייבוא משאיות מתוצרת איסוזו ושיווקן באמצעות מכירה או
דוחותיה אין למשאיות. -בליסינג תפעולי, וכן מספקת שירותי מוסך, חלקי חילוף וטרייד

 מצורפים לדוחות הכספיים של החברה.   UTIהכספיים של 
 
 ,בניהול מוסך עסקהחברה  -"כוכבי הרכב"(  -( בע"מ )להלן 1996כוכבי הרכב שווק )  .3

החברה העמידה לכוכבי הרכב באמצעות אולם תצוגה.  והפצת כלי רכב של החברה
מס  תקנותהלוואות שאינן צמודות למדד, נושאות ריבית בשיעורים המקובלים לפי 

ש"ח אשר נפרעה בכללותה,  אלפי 1,747הינה  2017בדצמבר  31הכנסה שיתרתן ליום 
בדצמבר  31ושטר הון צמית אשר אינו נושא ריבית או הפרשי הצמדה שיתרתו לימים 

, התקשרה כוכבי הרכב בהסכם 2018 סבמר 8ביום  ש"ח.אלפי  3,167הינה  2017-ו 2018
עם מוסך צמרת בע"מ למכירת פעילות המוסך וציוד המוסך של כוכבי הרכב בתמורה 

 1,078 -, התהווה לחברה הפסד בסך של כ2018במהלך שנת  .ש"ח אלפי 775לסך של 
 בגין ההשקעה בכוכבי הרכב.  ש"חאלפי 

 
 
 50%למועד הדיווח חברה אשר הינה "קח"ן נכסים"(  -)להלן  קח"ן נכסים בע"מ .4

על חלק מהמקרקעין . בבעלותה מקרקעיןהחברה, ואשר  ל ידיממניותיה מוחזקות ע
 תעשייתי וכן מגרש החניה, המשמשים כמכלול להפעלת אולם תצוגהבנוי מבנה 

מורשה של כלי רכב המופעל על ידי ומוסך  ,החברה על ידילמכירת כלי רכב המיובאים 
 והעמיד ובעל המניות הנוסף בקח"ן נכסים החברהיו.אם. איי. מרכז שירות חיפה בע"מ. 

בשיעורים המקובלים לפי  לקח"ן נכסים הלוואה שאינה צמודה, אשר נושאת ריבית
בדצמבר  31ליום ן נכסים, "שהעמידה החברה לקחמס הכנסה. יתרת ההלוואה  תקנות

  אלפי ש"ח(. 452 - 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח ) 509הינה  2018
  
בעל המניות עם התקשרה החברה  ,2019במהלך חודש פברואר לאחר תאריך הדיווח,  

בעסקה עמו בקח"ן נכסים. כמו כן, התקשרה החברה החזקותיו  לרכישת בעסקההנוסף 
 לרכישת כלל פעילותה של חברת קח"ן סוכנויות רכב בע"מ, חברה אשר הינה בבעלותו 
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 )המשך( עסקאות משותפות )השקעות בחברות בשליטה משותפת( ד.
 

ואיסוזו. התמורה  GMרכב מסוג המלאה, הפועלת בתחום שיווק ומכירה של כלי  
 ש"ח. יליונימ 10.25 -ששילמה החברה בגין ההתקשרויות דלעיל הינה בסך של כ

 
 TBIF DAN, בעקיפין, באמצעות פתרונות תחבורההחזיקה  2018בדצמבר  31 נכון ליום .5

Leasing Limited ) " :להלןTBIF)" מהון המניות המונפק והנפרע של 34%, בשיעור של 
"VIP-Rent" CFI  ":להלן(Avis אוקראינה .)" באמצעותAvis  אוקראינה עוסקת הקבוצה

  .Avisבפעילות ליסינג והשכרה לזמן קצר במזרח אירופה תחת המותג 
 

 פתרונותל ידי שהועמדה לה ע למועד האמור, לאוויס אוקראינה הלוואה אחת
לשינוי תנאיה  ובהתאם 3.5%ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור ליבור+ .תחבורה
נכון ליום (. 2018-2021בשנים )תשלומים שווים  עשר בשניים, הינה נפרעת 2015משנת 

 - 2017בדצמבר  31אלפי דולר )ליום  1,484-, יתרת ההלוואה הינה כ2018בדצמבר  31
 אלפי דולר(. 1,774

אירו, מליוני  1.2 -הלוואה בסך של כ TBIF-ל 2008כמו כן, העמידה החברה בשנת 
נכון לתאריך הדוח על . 3.5%חודשים( +  3ההלוואה נושאת ריבית של ליבור אירו )

 -)כ אירו אלפי 1,080 -הינו כרבות ריבית והפרשי שער המצב הכספי סכום ההלוואה ל
 .ש"ח( אלפי 6,632 -)כ אירואלפי  1,598 -כ 2017בדצמבר  31ש"ח( וליום  אלפי 4,622

 
בגין השקעתה של פתרונות תחבורה בכל תקופת דיווח נבחנים סימנים לירידת ערך 

, בין ומביאות בחשבוןבהתאם להערכות שווי שמבוצעות זאת ו באוויס אוקראינה,
ה ומאפייני שוק הרכב באוקראינה. היתר, את השפעת המצב הביטחוני באוקראינ

סך שוויה של  ,2018בדצמבר  31בהתאם להערכת שווי שביצעה פתרונות תחבורה ליום 
מיליון דולר )חלקה של  26.4-הינו כ 100%ההשקעה באוויס אוקראינה לפי שיעור של 

הכירה פתרונות תחבורה בירידת ערך בסך מיליון דולר(. בהתאם לכך,  8.98-החברה כ
בגין השקעתה של פתרונות תחבורה . סך ההפרשה לירידת ערך ש"חמיליוני  2.3 -של כ

  ש"ח.אלפי  7,845 -של כ הינה בסך 2018בדצמבר  31נכון ליום וקראינה באוויס א
 :במסגרת חישוב הערכת השווי בגין אוויס אוקראינה עיקרי ההנחות שננקטולהלן 

 
 הערות ערך  פרמטר 
1. rf 8.7% שנים 10מח"מ  בעל קופון זירו גליל 
2. b 0.9 Implied Specific βl Prospective1 

3. (rm-rf) 6.1% שוק סיכון פרמיית 

4. Rs 3% נוספים ספציפיים וסיכונים גודל בגין פרמיה 

5. T 18.0% טווח ארוך אפקטיבי מס שיעור 

6. WACC 14.0% שיעור היוון משוקלל 
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -:12באור 
 

 )המשך( עסקאות משותפות )השקעות בחברות בשליטה משותפת( ד.
 
להלן ניתוח רגישות בדבר שינויים אפשריים בשוויה ההוגן של אוויס אוקראינה           

-)במיליוני דולר, וללא התאמה בגין שיעור ההחזקה( כפועל יוצא משינויים בשיעור ה
WACC :ושיעור הצמיחה הפרמננטי 

 WACC-ה שיעור 

   15.0% 14.5% 14.0% 13.5% 13.0% 

 שיעור
 צמיחה

 פרמננטי

3.0% 7.8 8.2 8.7 9.1 9.7 

3.5% 7.9 8.4 8.8 9.3 9.9 

4.0% 8.0 8.5 9.0 9.5 10.1 

4.5% 8.2 8.6 9.1 9.7 10.3 

5.0% 8.3 8.8 9.3 9.9 10.6 

 
פתרונות  רכשההתקשרה פתרונות תחבורה בעסקה שלפיה  2019בינואר  14ביום          

, המוחזקות על ידי TBIF (66%)תחבורה את יתרת המניות המונפקות והנפרעות של 
Kardan Financial Services B.V "(קרדן FS)" וכן תרכוש את מלוא הלוואות הבעלים ,

 )להלן יחדיו: "הנכסים הנרכשים"(.  TBIF -ל FSשהעמידה קרדן 
 

. התמורה )"תמורת הרכישה"( מיליון דולר 14.2-תמורת העסקה נקבעה בסך של כ         
 -אוקראינה )דהיינו  AVISמההון העצמי של  52.8% -האמורה נקבעה בסכום השווה ל

אוקראינה( בהתאם לדוחות  AVISבהונה העצמי של FS  (66% )מחלקה של קרדן 80%
 .2018בדצמבר  31אוקראינה, ליום  AVISהכספיים המבוקרים של 

בין משתתפי שוק, וזאת עסקה רגילה מחיר העסקה אינו משקף  למיטב ידיעת החברה,  
, ולמיטב ידיעת FSלאור כך שמחירה נקבע בהתאם למאפייניה הייחודים של קרדן 

כל  והושלמ 2019 סבמר 14ביום למימוש נכסיה.   FSהחברה, תוכניות הנהלת קרדן
תמורת את  FS קרדןלשילמה  ופתרונות תחבורה התנאים המתלים של העסקה, 

  הרכישה.
פתרונות  צפויה להכיר, TBIF-ב להערכת הנהלת החברה, כתוצאה מהעלייה לשליטה         

תחבורה ברווח בדוחותיה הכספיים אשר סכומו נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים 
 בהתבסס על מצבה הכספי של אוויס אוקראינה ליום. מדויקטרם ניתן לקביעה באופן 

פתרונות תחבורה  של ה הנקירווחסך ההשפעה על חברה צופה כי , ה2018בדצמבר  31
 ש"ח. נימיליו 12-ש"ח ל נימיליו 10יהיה בטווח של בין  2019הראשון לשנת  לרבעון

          
תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברות בשליטה משותפת )כוכבי הרכב, קח"ן  .6

 .(נכסים( )ללא התאמה לשיעורי ההחזקות
 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   

     דוחות על המצב הכספי
 3,162  491  נכסים שוטפים

 10,024  7,402  נכסים לא שוטפים
 (3,435)  (783)  התחייבויות שוטפות

 (5,140)  (4,175)  התחייבויות לא שוטפות
     

 4,611  2,935  סה"כ הון
     

 2,306  1,467  בשליטה משותפתברווחי חברות חלק החברה 
 (2,887)  (2,813)  התאמות

     
 (581)  (1,346)  השקעה במניות

 5,426  3,676  הלוואות ושטרי הון
     

 4,845  2,330  סה"כ השקעות בעסקאות משותפות
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 )המשך(  השקעות בחברות מוחזקות -:12באור 
 

 )המשך( משותפת(עסקאות משותפות )השקעות בחברות בשליטה  ד.
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   

     דוחות על הרווח הכולל
 13,276  13,282  הכנסות 

 (12,929)  (14,516)  הוצאות תפעוליות, נטו
     

 347  (1,234)  תפעולי)הפסד( רווח 
 (435)  (443)  הוצאות מימון ומיסים על הכנסה

     
 (88)  (1,677)  הפסד 

 -  -  רווח )הפסד( כולל אחר 
     

 (88)  (1,677)  סה"כ הפסד כולל 
     

 (44)  (839)  חלק החברה בעסקאות המשותפות
 (594)  74  התאמות

     
 (638)  (765)  חלק החברה ברווחי העסקאות המשותפות

 
אוויס אוקראינה )ללא התאמה לשיעורי  תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של . 7

 :ההחזקות(
 

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

       אוויס אוקראינה
 40,065  40,158  43,889  רכוש שוטף

 128,646  127,315  123,219  רכוש שאינו שוטף
 21,909  24,727  (31,937)  התחייבויות שוטפות

 54,645  50,018  (37,270)  התחייבויות שאינן שוטפות
 92,157  92,728  97,901  הון

 72,150  68,382  57,678  הכנסות
 22,041  20,530  10,341  רווח תפעולי

 14,644  15,458  6,068  רווח נקי
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -:12באור 
 

 )המשך( בחברות בשליטה משותפת(עסקאות משותפות )השקעות  ד.
 

 )ללא התאמה לשיעורי ההחזקה( UTIתמצית נתונים מהדוחות הכספיים של  . 8
 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

     דוחות על המצב הכספי
 170,620  188,909  נכסים שוטפים

 343,624  362,082  נכסים לא שוטפים
 (209,955)  (212,721)  התחייבויות שוטפות

 (188,173)  (214,448)  התחייבויות לא שוטפות
     

 116,116  123,822  סה"כ הון
     

 58,058  61,911  המשותפת הבעסקחלק החברה 
 (429)  (545)  התאמות 

     
 57,629  61,366  השקעה במניות

 -  -  הלוואות ושטרי הון
     

 57,629  61,366  משותפתה הבעסקסה"כ השקעות 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

     דוחות על הרווח הכולל
 372,655  396,478  הכנסות 

 (341,343)  (371,555)  הוצאות תפעוליות, נטו
     

 31,312  24,923  רווח תפעולי
 (13,324)  (7,905)  הוצאות מימון ומיסים על הכנסה

     
 17,988  17,018  רווח נקי

 (54)  255  רווח )הפסד( כולל אחר 
     

 17,934  17,273  סה"כ רווח כולל 
     

 8,994  8,509  המשותפת הבעסקחלק החברה 
 5  (117)  התאמות

     
 8,999  8,392  המשותפת החלק החברה ברווחי העסק
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -:12באור 
 

 השקעות בחברות כלולות ה.
 

  מידע נוסף בדבר חברות כלולות המוחזקות על ידי החברה .1
 

 מדינת  

 
 בהון החברה

 ובזכויות
  ההצבעה

 הלוואות יתרת
 הון ושטרי

 שהחברה
  העמידה

 ההשקעה היקף
 הלוואות )כולל

 (שניתנו
 אלפי ש"ח  %  ההתאגדות  
         2018בדצמבר  31

         חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
טכנולוגיות מחקר ופיתוח  -יו.אם.איי.-גי.אם

 (2בע"מ )
 

 ישראל
 

49  -  (182) 
יוניברסל מוביליטי טכנולוג'י 

 (3בע"מ )
 

 ישראל
 

50  400  (148) 
         

 7,710  29,994  75  ישראל  (4אוטו איטליה איי.אל בע"מ )
         
      30,394  7,380 

חברה המוחזקת בעקיפין על ידי 
 החברה

 
 

 
     

באמצעות יוניברסל מוביליטי טכנולוג'י 
 בע"מ

 
 

 
     

מוביליטי אלקטריק יוניברסל 
 (3( בע"מ )2015)

 
 

 
50  -  81 

         
      30,394  7,461 

 

 מדינת  

 
 בהון החברה

 ובזכויות
  ההצבעה

 הלוואות יתרת
 הון ושטרי

 שהחברה
  העמידה

 ההשקעה היקף
 הלוואות )כולל

 (שניתנו
 אלפי ש"ח  %  ההתאגדות  
         2017בדצמבר  31

         חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
טכנולוגיות מחקר ופיתוח  -יו.אם.איי.-גי.אם

 (2בע"מ )
 

 ישראל
 

49  -  (163) 
טכנולוג'י יוניברסל מוביליטי 

 (3בע"מ )
 

 ישראל
 

50  400  (404) 
         
      400  (567) 

חברה המוחזקת בעקיפין על ידי 
 החברה

 
 

 
     

         באמצעות פתרונות תחבורה
 21,821  31,271  75  ישראל  (4אוטו איטליה איי.אל בע"מ )

         
חברה המוחזקת בעקיפין על ידי 

 החברה
 

 
 

     
באמצעות יוניברסל מוביליטי טכנולוג'י 

 בע"מ
 

 
 

     
יוניברסל מוביליטי אלקטריק 

 (3( בע"מ )2015)
 

 
 

50  -  (265) 
         

      31,671  20,989 

 חברה לא פעילה. (2)
 

חברה העוסקת ביבוא  -( "UMT" -בע"מ )להלן  יוניברסל מוביליטי טכנולוג'י (3)
יוניברסל דרך החזקה בחברה בת  חשמליים דו גלגלייםושיווק של כלי רכב 
 סך 2018 לדצמבר 31 ליום. ("UME" -( בע"מ )להלן 2015מוביליטי אלקטריק )

ההלוואות  ש"ח. פיאל 400ע"י החברה הינן בסך  UMT-ל שהועמדו ההלוואות
 מס הכנסה. תקנותאינן צמודות, נושאות ריבית בשיעורים המקובלים לפי 
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 )המשך( השקעות בחברות מוחזקות -:12באור 
 

ועוזי  UMT ,UMEנחתם הסכם בין  2018הרבעון הראשון של שנת  במהלך
מניות רגילות חדשות  UME)להלן: המשקיע(, שבמסגרתו הקצתה  אינגבר

בוצעה מהונה המונפק והנפרע. הקצאת מניות כאמור,  50%למשקיע אשר יהוו 
ל ידי המשקיע או מי מטעמו ע נתניםבתמורה לשירותי ניהול לחברה אשר 

אלפי ש"ח. במסגרת ההסכם הוסדרו  144 -כ שלכולל בשווי  ,שנים 3לתקופה של 
סך ההשפעה  בין היתר: אופן ניהול החברה, מימונה ומדיניות חלוקת דיבידנדים.

 -התוצאתית על דוחותיה של החברה לאור ירידה בשיעור ההחזקה העקיף ב
UME  .הינו בסכום שאינו מהותי 

 
 "אוטו איטליה"(   -אוטו איטליה איי.אל. בע"מ )להלן  (4)

                                    
 :איטליה באוטו החזקות. א

 
ופועלת בשני  2009חברת אוטו איטליה התאגדה כחברה בישראל במהלך שנת          

;  מזראטיוגם יבוא ומכירת כלי רכב מסוג פרארי פעילות עיקריים: א.  תחומי
 שירותי מוסך.  יבוא ומכירת חלקי חילוף לרכב ומתןב. 

בעלת רישיון וזיכיון לייבוא כלי רכב מסוג פרארי ומאזרטי  אוטו איטליה         
    לישראל. 

 
, אשר החזיקה באותו מועד תחבורה פתרונותחתמו  2017ספטמבר ב 26יום ב         

 וסוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ )להלן מהון מניותיה של אוטו איטליה,  75%
על מהון מניותיה של אוטו איטליה,  25%, אשר החזיקה באותו מועד סמל"ת( -

 :הסכם בעלי מניות חדש בדבר החזקותיהן באוטו איטליה
 

ממניות אוטו  75% תמשיך להחזיק תחבורה פתרונותלהסכם האמור,  בהתאם
 כמו כן,  סמל"ת. על ידיאיטליה כאשר יתרת המניות תמשיך להיות מוחזקת 

מן ההון  25%מניות שיהוו  תחבורה מפתרונות"ת תעמוד האופציה לרכוש לסמל
משטרי ההון והלוואות הבעלים של  25%המונפק והנפרע של אוטו איטליה, וכן 

למימוש במשך  ןנית יהיה אופציההכתב  (."כתב האופציה"אוטו איטליה )להלן 
 כתבי, בפעם אחת בלבד ולגבי כל 2020בספטמבר  26חודשים מיום  6תקופה של 

מיליון  5ממניות אוטו איטליה לא יעלה על  25%האופציה בלבד. ככל ששווי 
"ח. ככל ששווי ש נימיליו 5תיקבע להיות  "ח במועד המימוש, תוספת המימושש

"ח במועד המימוש, תוספת ש נימיליו 5עלה על ממניות אוטו איטליה י 25%
מיליוני  5ש"ח בתוספת מחצית הפער שבין  נימיליו 5המימוש תיקבע להיות 

הסכם בעלי המניות  ממניות אוטו איטליה למועד האמור. 25%ש"ח לשווין של 
זכויות משתתפות בכל הקשור לאישור ו/או שינוי  לסמל"ת קנההאמור מ

 מתהווה לקבוצהאשר לאורם לא  ,התכנית העסקית וסעיפי התקציב השנתי
 שליטה באוטו איטליה. 

 
 מלוא , חתמו החברה ופתרונות תחבורה על הסכם להעברת2018ביוני,  17ביום 

 הלוואותה, לרבות כתבי האופציה, שטרי ההון וההחזקותיה של פתרונות תחבור
 התנאים המתלים להסכםבאוטו איטליה לחברה. המפורטים בסעיף )ב( להלן, 

. המהלך האמור בוצע כדי לנצל 2018 ו במהלך חודש אוגוסטהאמור הושלמ
 .ואוטו איטליהתיהן של החברה יוולחזק את הסינרגיה בין פעילו

 
 לאוטו שהועמדו והלוואות הון שטריב ולאחריה הדיווח בתקופת התפתחות. ב

 :מניותיה בעלי ל ידיע איטליה
 

בעלי מניותיה הלוואות  ל ידי, הועמדו לאוטו איטליה ע2011-2016במהלך השנים 
 בהתאמה. 25%-, ו75%ראטה, לפי -ושטרי הון לאוטו איטליה בחלוקה פרו

 
, חתמה אוטו איטליה עם בעלי מניותיה, פתרונות תחבורה 2018במרס,  26ביום 

הסדרת תנאי פרעון שטרי ההון שהן העמידו לאוטו איטליה הסכם ל סמל"ת, עלו
שנים מהמועד האמור, שטר ההון יעמוד לפירעון לפי  5באופן שבו עם תום 

ההון במועד  יבחירתה של אוטו איטליה. ככל שאוטו איטליה לא תפרע את שטר
בדצמבר,  31להלוואה אשר תיפרע ביום  כוההון יהפ יהפירעון המעודכן, שטר

2030 . 
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שלאוטו איטליה תוענק , עודכנו תנאי שטר ההון כך 2018במהלך חודש דצמבר 
יכולת בלתי מותנית להימנע מפרעון שטר ההון עד למועד פירוקה. כפועל יוצא 

הון עצמי בדוחותיה הכספיים של אוטו כמהעדכון האמור, סווג שטר ההון 
 איטליה.  

 
על שינוי  אוטו איטליה דירקטוריוןהתקבלה החלטה על ידי , 2019במרס  25 ביום

מניות שהועמדו לחברה. בהתאם לתנאים  מבעלי מההלוואות חלקתנאי 
שונה, כך  האמורה היתרהמיליון ש"ח מתוך  8הפירעון של  מועדהמעודכנים, 

עדי הזכות הבלתי מותנית לבחור לפי שיקול דעתה הבל שלאוטו איטליה ניתנה
)לרבות הריבית המיוחסת לסכום זה(,  האמור הסכוםאת מועד הפירעון של 

מיליון ש"ח יסווג  8סך של  כפועל יוצא מהאמור לעילוזאת עד למועד פירוקה. 
על מנת  וזאת בדוחותיה הכספיים של אוטו איטליה כהון חלף כהתחייבות

 שירותים רישוי תקנות פי על הנדרשעמידה בתקנות הון מינימלי  רלאפש
 .(ברכב וסחר ושיווקו רכב)יבוא  הרכב בענף ומקצועות

 
  :ערך ירידת בחינת -איטליה באוטו החברה השקעת . ג

 
 2018מגמות שהתהוו במהלך שנת  לאור: השקעה במניות אוטו איטליה בגין(  1) 

בירידת ערך  2018בענף רכבי היוקרה בישראל, הכירה החברה במהלך שנת 
אשר  האופציהשל כתב  )בניכוי ירידה בשווי הוגן ש"ח מיליוני 6.6בסך של 

לדצמבר  31. ליום (( להלן2ושוויו בסעיף ג') בסעיף א' לעיל תנאיו מתוארים
( האופציה ילרבות כתב, סך ההשקעה של החברה באוטו איטליה )2018
. לשם בחינת ירידת הערך, נקטה החברה ש"ח נימיליו 7.7בסך של  ההינ

 שיטת היוון תזרימי מזומנים. ית שווי שימוש, לפי במתודולוגי
 להלן עיקרי ההנחות אשר שימשו את החברה לחישוב ירידת הערך: 

 
 הערות ערך  פרמטר 
1. rf 0.8% שנים 10מח"מ  בעל קופון זירו גליל 
2. b 0.9 Implied Specific βl Prospective1 

3. (rm-rf) 6.9% שוק סיכון פרמיית 

4. Rs 10.4% נוספים ספציפיים וסיכונים גודל בגין פרמיה 

5. Ke 17.7% העצמי ההון על תשואה שיעור 

6. T 23.0% טווח ארוך אפקטיבי מס שיעור 

7. Kd 4.4% סיכון חסרת מריבית מרווח בסיס על 

8. D/V 50% שוק משתתף של נורמטיבי פיננסי מנוף בדבר הנחה 

9. WACC 10.50%  משוקללשיעור היוון 
  

כתבי של  םלדצמבר, שווי 31 ליוםנכון  :"תלסמלאופציה שהונפקה  בגין ( 2)
 המודל על בהתבסס בוצע החישוב .ש"חאלפי  5-הינו נמוך מהאופציה 

 -היוון מקדם, 24.1%-תקןההנחות שהובאו בחשבון: סטיית  עיקרי) הבינומי
  (.0.8%-סיכון חסרת וריבית 2.2%

המאוחד של החברה לאור ההשקעה ההפסד או הסכום שנכלל בדוח הרווח        
מסך  למעלה מעשרים אחוזים , מהווה, בערכו המוחלטבאוטו איטליה

לא צורפו הדוחות הכספיים של אוטו איטליה  .הרווח המאוחד של החברה
, לאור כך 2018לדצמבר  31של החברה ליום  הכספיים המאוחדיםלדוחות 

לא התוצאתית של השקעת החברה באוטו באיטליה ששיעור ההשפעה 
 . 2017, ולא היה מהותי מאד בשנת 2019צפוי להיות מהותי בשנת 

           
 .להלן (7)'ב27בדבר הסכם שירותי ניהול לאוטו איטליה ע"י החברה, ראה ביאור  ד. 
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)ללא התאמה לשיעורי  אוטו איטליהתמצית נתונים מהדוחות הכספיים של  ה.

 ההחזקה(

 

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

       אוטו איטליה
       

 40,252  33,537  24,872  רכוש שוטף
 6,604  6,071  5,283  רכוש שאינו שוטף

 43,137  36,273  34,999  התחייבויות שוטפות
 20,640  20,948  135  התחייבויות שאינן שוטפות

 (16,921)  (17,613)  (4,979)  *הון
 65,433  117,974  87,977  הכנסות

 (5,037)  923  (7,208)  תפעולי (הפסדרווח )
 (6,515)  (692)  (9,016)  הפסד 

    
 (ב להלן.4ה)12ע"י בעלי מניותיה, ראה ביאור  סיווג מהתחייבות להון של שטרי הון שהועמדו לאוטו איטליה  שינוי*לפרטים בדבר    

   
  השקעה בנכסים פיננסיים -:13באור 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 3,343  4,685  שאינן סחירות -מניות רגילות 
 

 SAVERONEאלף דולר בחברה  750-, התקשרה החברה בהסכם לפיו תשקיע כ2017פברואר  בחודש

2014 LTD  )"בפיתוח טכנולוגיה למניעת תאונות הנובעות משימוש מסוכן  העוסקת)להלן "סייברוואן
. ההשקעה האמורה מקנה 2017בטלפון סלולארי בעת נהיגה. ההשקעה בוצעה בסוף חודש פברואר 

השקיעה החברה  2017במהלך חודש דצמבר  .סייברוואןממניות  13%-לחברה בדילול מלא כ
ללא עלייה  CLA (CREDIT LOAN AGREEMENT) אלף דולר נוספים באמצעות 175-בסייברוואן כ

 בשיעור ההחזקה במניות של סייברוואן.
 

אלף דולר נוספים באופן זהה להשקעה שבוצעה  175-, השקיעה החברה כ2018במהלך חודש מרס 
אלף דולר נוספים באופן זהה.  200-, השקיעה החברה כ2018. במהלך חודש יולי 2017בחודש דצמבר 

 עור ההחזקה של החברה בדילול מלא.לא חל שינוי מהותי בשי
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  צי כלי רכב להשכרה -:14באור 
 

 :ההרכב ותנועה א.
 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   

     עלות
 2,644,022  2,663,825  יתרה לתחילת השנה

 1,131,377  1,089,385  תוספות 
 (1,111,574)  (960,390)  העברה לצי כלי רכב מיועד למכירה

     
 2,663,825  2,792,820  יתרה לסוף השנה

     
     פחת שנצבר

 632,581  609,942  יתרה לתחילת השנה
 392,167  411,637  *(פחת 

 (414,806)  (356,251)  העברה לצי כלי רכב מיועד למכירה
     

 609,942  665,328  יתרה לסוף השנה
     

 2,053,883  2,127,492  עלות מופחתת 
 א' לעיל.  3, ראה גם באור 2018ש"ח שהוכרה בשנת  נימיליו 5*( כולל ירידת ערך בסך 

 
 כלי הרכב אינם מבוטחים בביטוח מקיף. ב.

 
 .'ג27ראה באור  -באשר לשעבודים  ג.

 
 רכוש קבוע - :א15באור 

 
  הרכב ותנועה א. 

  
מקרקעין 

  )ב(

 התקנות
 ושיפורים
  במושכר

ציוד מרכזי 
  שירות

 ציוד
 וריהוט
 סה"כ  כלי רכב  משרדי

 אלפי ש"ח  
             2018שנת 
             עלות

 605,410  18,658  53,919  8,868  44,339  479,626  2018בינואר  1יתרה ליום 
 26,425  7,503  3,232  458  4,327  10,905  תוספות במשך השנה
 (36,678)  (8,805)  (9,509)  (2,102)  (8,138)  (8,124)  גריעות במשך השנה

 (3,812)  -  -  -  -  (3,812)  סיווג מחדש לנדל"ן להשקעה 
             

 591,345  17,356  47,642  7,224  40,528  478,595  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
             

             פחת שנצבר
 210,527  4,520  38,280  5,764  33,312  128,651  2018בינואר  1יתרה ליום 
 20,657  2,841  2,916  581  2,818  11,501  פחת השנה

 (30,619)  (2,782)  (9,500)  (2,101)  (8,138)  (8,098)  במשך השנה גריעות
             

 200,565  4,579  31,696  4,244  27,992  132,054  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
             

 390,780  12,777  15,946  2,980  12,536  346,541  2018בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

             
             2017שנת 
             עלות

 569,077  16,001  50,384  8,353  42,447  451,892  2017בינואר  1יתרה ליום 
 48,163  9,405  3,542  540  1,892  32,784  תוספות במשך השנה
 (6,780)  (6,748)  (7)  (25)  -  -  גריעות במשך השנה

 (5,050)  -  -  -  -  (5,050)  סיווג מחדש לנדל"ן להשקעה 
             

 605,410  18,658  53,919  8,868  44,339  479,626  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
             

             פחת שנצבר
 193,750  3,857  35,520  5,209  30,482  118,682  2017בינואר  1יתרה ליום 
 18,653  2,516  2,767  571  2,830  9,969  פחת השנה

 (1,876)  (1,853)  (7)  (16)  -  -  במשך השנה גריעות
             

 210,527  4,520  38,280  5,764  33,312  128,651  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
             

 394,883  14,138  15,639  3,104  11,027  350,975  2017בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
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 פרטים נוספים לגבי המקרקעין  ב.

 
 מקרקעין בלוד .1
 

, חברה בת של פתרונות תחבורה, הינה בית קבוצת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מ"ר המצויים באזור  66,000-בעלת זכויות חכירה מהוונות במקרקעין בשטח של כ

מ"ר מתחם  1,500 -קומות, כ 4מ"ר בניין משרדים בן  8,500 -כ שמתוכו, התעשייה לוד
את מרכז  תחבורה פתרונותפתחה  2018 ינוארחודש  במהלך .אנרגיה וחדר אוכל

עבודה  סביבתמ"ר  7,000 -כ ,הממוקמים בשטח האמור הארצישירות התפעולי ה
יקונים חלק מהטיפולים והתל ואשר משמש מקומות חניה, 1,750 -מתחם תפעולי וכב

לפרטים בדבר מקטע מתוך המתחם התפעולי המסווג כנדלן להשקעה, ראה  של רכביה.
-בבעלות פתרונות תחבורה מקרקעין בלוד בשטח של ככמו כן, להלן.  (4)ב15ביאור 

 . 2018אשר מושכר לחיצוניים החל משנת  מ"ר 8,000
 

הסתכמה לסך  2017-ו 2018בדצמבר  31ההשקעות במקרקעין הנ"ל לימים  יתרת
לא  2017-ו 2018 השניםאלפי ש"ח, בהתאמה. במהלך  239,078י ש"ח ולסך אלפ 241,039

 אשר האמור התפעולי במתחם למקטע באשר .למקרקעין הנ"ל עלויות אשראי הוונו
 להלן. 5'ב15 ביאור ראה, להשקעה"ן נדלל משמש

 
 (1Mלציון )פרויקט -חלק ממבנה בראשון . 2
 

משמש כבניין משרדים, אולם תצוגה ומוסך מרכזי.  1Mבפרויקט  חלקה של החברה
אלפי  33,745הסתכמה לסך  2017-ו 2018בדצמבר  31במקרקעין לימים יתרת ההשקעה 

זכויות החברה במקרקעין נרשמו על שם  בהתאמה. אלפי ש"ח, 36,923ש"ח ולסך 
 החברה ברשם המקרקעין.

 
 פארק תעשיות ראם . 3
 

 ,מ"ר.  מתוכם 85,000-טח כולל של כהחברה מחזיקה בשני מגרשים בחכירה מרמ"י, בש
לפרטים בדבר שטח בנוי המושכר  מ"ר בשימוש של החברה. 5,000 -שטח בנוי של כ

 ב להלן. 15לחיצוניים, ראה ביאור 
 זכויות להארכת מתקדמים בהליכים החברה הכספיים הדוחות פרסום למועד נכון 

יות החכירה נרשמו על שם החברה ברשם המקרקעין. הזכויות מסווגות . זכוהחכירה
הסתכמה  2017-ו 2018בדצמבר  31כחכירה מימונית. יתרת ההשקעה במקרקעין לימים 

בנוגע לקרקע נוספת בפארק  אלפי ש"ח, בהתאמה. 33,301אלפי ש"ח ולסך  33,412לסך 
למכירה ונמכרה במהלך סווגה כנכס מוחזק  2017לדצמבר  31ראם אשר נכון ליום 

 לעיל.  5תקופת הדיווח, ראה ביאור 
 
 מרכז לוגיסטי בפארק התעשייה חבל מודיעין .4
 

רכשה החברה זכויות חכירה ממינהל מקרקעי ישראל במקרקעין  2001בחודש אפריל 
מ"ר בפארק התעשייה חבל מודיעין לצורך הקמת מרכז לוגיסטי.  17,600-בשטח של כ

. זכויות 2050שנים המסתיימת בשנת  49ונות והינן לתקופה של זכויות החכירה מהו
 החכירה נרשמו על שם החברה ברשם המקרקעין. הזכויות מסווגות כחכירה מימונית. 

לפי א 23,021לסך הסתכמה  2017-ו 2018בדצמבר  31יתרת ההשקעה במקרקעין לימים 
 אלפי ש"ח, בהתאמה. 24,153ש"ח ולסך 

 
 רכב חדשים ומשומשים באזור התעשייה עינב )ישפרו( במודיעין מרכז שיווק של כלי .5
 

התקשרה החברה עם צד ג לרכישת זכויות חכירה ממינהל מקרקעי  2014בחודש מאי 
מ"ר באיזור התעשייה עינב )ישפרו( במודיעין  1,499-ישראל במקרקעין בשטח של כ

החברה ישה(. ש"ח )לרבות עלויות משפטיות ומס רכאלפי  4,590בתמורה לסך של 
החלה בפעולות להקמת מרכז לשיווק כלי רכב חדשים ומשומשים במקרקעין. זכויות 

, והן ניתנות 2059שנים המסתיימת בשנת  49החכירה מהוונות והינן לתקופה של 
שנים. זכויות החכירה נרשמו על שם החברה ברשם המקרקעין.  49להארכה נוספת של 

 2018בדצמבר  31יתרת ההשקעה במקרקעין לימים  הזכויות מסווגות כחכירה מימונית.
 אלפי ש"ח, בהתאמה. 10,594ש"ח ולסך  אלפי 10,510לסך הסתכמה  2017-ו
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 )המשך( רכוש קבוע - :א15באור 
 
  מרכז שיווק ושירות בחדרה .6
 

מקרקעי ישראל במקרקעין  רכשה החברה זכויות חכירה ממינהל 2005בחודש אוגוסט 
מ"ר באזור התעשייה בחדרה, לצורך הקמת מרכז שיווק ושירות.  4,705-בשטח של כ

ולגבי היתרה  2018זכויות החכירה מהוונות ומסתיימות לגבי חלק מהמקרקעין בשנת 
התקשרה החברה עם צד ג בהסכם לרכישת  2013. במהלך שנת 2050-ו 2049בין השנים 

מ"ר,  2,631-הל מקרקעי ישראל במקרקעין נוספים בשטח של כזכויות חכירה ממינ
המקרקעין -אלפי ש"ח )להלן 4,500המצויים בסמוך למקרקעין הנ"ל, בתמורה לסך של 

שנים  49הנוספים(. זכויות החכירה במקרקעין הנוספים מהוונות, והינן לתקופה של 
ווגות כחכירה זכויות החכירה של כל המקרקעין הנ"ל מס .2053המסתיימת בשנת 

מימונית. לגבי חלק מהמקרקעין, טרם נרשמו הזכויות על שם החברה במינהל מקרקעי 
לסך הסתכמה  2017-ו 2018בדצמבר  31יתרת ההשקעה במקרקעין לימים  ישראל.
 אלפי ש"ח, בהתאמה.  15,262ש"ח ולסך  אלפי 14,580

 
 מרכז השבחה, שיווק ושירות באשדוד .7
 

הליך רישום . מ"ר באשדוד 15,913-שה החברה קרקע בשטח של כרכ 2011בחודש ינואר 
יתרת ההשקעה  המקרקעין על שם החברה אצל רשם המקרקעין, טרם הושלם.

 . חש" אלפי 9,326לסך הסתכמה  2017-ו 2018בדצמבר  31במקרקעין לימים 
  

בקבוצה קיימים נכסים שהופחתו במלואם ועדיין בשימוש. עלותם המקורית של הנכסים  ג. 
גרעה החברה  2018בשנת  מיליוני ש"ח. 41 -הינה בסך של כ 2018בדצמבר,  31כאמור ליום 

 מיליוני ש"ח. 17.3 -רכוש קבוע שהופחת במלואו בסך של כ
 

 .'ג27שעבודים, ראה באור  ד.
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 קעהנדל"ן להש -:ב15באור 
 

 :להלן תיאור נכסי הנדל"ן להשקעה של הקבוצה
 

שטח אשר משמש כנדל"ן  תיאור כללי מיקום האתר
 להשקעה

 אשר טכניקה
 למדידת שימשה

 נכס של ההוגן שוויו
 להשקעה"ן הנדל

 שווי הוגן
)במיליוני 

 ש"ח(

בית  . 1
UMI 

ראשון 
 לציון

המבנה הינו בניין 
משרדים ושטחי מסחר 

כבית רחב היקף הרשום 
משותף בבעלות בעלים 

שונים לרבות חברה 
 קשורה לחברה;

המתחם כולל משרדים, 
אולמות מסחר ותצוגה, 

מחסן חלפים ומרכז 
שירות, והוא שימש 

לצרכים מנהליים וכן 
לשיווק ומכירה של כלי 

 רכב. 

חניות  30-גלריה אשר וכ קומת
-תהינה מושכרות החל מה

בתמורה צד ג' ל 1.1.2019
 64-כולל של כלשכ"ד חודשי 

 .ש"חאלפי 

 

 8.9  .גישת ההשוואה

מרכז . 2
 לוגיסטי

פארק 
התעשייה 

חבל 
 מודיעין

מ"ר, מתוכם  17,600 -כ
 8,000 -שטח בנוי של כ

 2מ"ר, על פני מבנה בעל 
קומות. יצוין, כי השטח 

 מספרכולל חניון המכיל 
מקומות  שלעשרות 

 חניה.

בחוזה מ"ר מושכר  2,130-כ
אוקטובר  שכירות לצד ג' עד

2020. 

גישת ההשוואה בשילוב 
עם גישת העלות, 

והערכה נוספת בגישת 
היוון הכנסות מדמי 

 שכירות.

12.8 

מרכז . 3
הכנה 

ומסירה, 
מחסן 

ערובה 
ומחסן 
 חלפים

 85,000-שטח כולל של כ פארק ראם
 מ"ר.

מ"ר,  3,700 -שטח בנוי של כ -
מושכר לחברת המזרח לשיווק 

 ( בע"מ.1994מכוניות )

מ"ר  1,000-שטח בנוי של כ -
 איטליה.-לאוטו

אשר  15,000-שטח של כ -
, וזאת עד ליום לצד ג'מושכר 

 .2020באוגוסט  31

גישת ההשוואה בשילוב 
 עם גישת העלות.

19.7 

בית . 4
קבוצת 

UMI - 
משרדי 
החברה 

 מותואול
תצוגה 
ומרכז 
ניהול 

לוגיסטי 
ותפעולי 
)"מתחם 
 תפעולי"(

 

מ"ר .  65,000 -שטח כולל כ לוד
, ראה נוספים לפרטים

 .1א )ב(15 ביאור

הסתיימו עבודות  2017 בשנת
 החל אשרהמתחם התפעולי  על

 הראשוןהרבעון  במהלך לפעול
. מקטע מהמתחם 2018 שנת של

התפעולי משמש לשכירות לצד 
פחחיה(. להלן עיקרי  -ג' )בעיקר

 שטח המקטע:
משטח עבודה בתוך המתחם  -

 "רמ 1,450-של המוסך

 "רמ 350 -משרדים אזור -

  .דונם 3 -חניות -

גישת העלות בהתבסס על 
עלויות שהושקעו בפועל 

 .2016-2017במהלך השנים 

11.1 

5 .
 מקרקעין 

 צד ג'הקבוצה התקשרה עם  .מ"ר 8,000 -שטח כולל כ לוד
בהסכם להשכרת שטח 

מקרקעין זה החל מחודש אפריל 
2018. 

 5-תקופת השכירות הינה לכ
שנים ודמי השכירות החודשיים 

אלף ש"ח צמוד למדד  125הינם 
 ובתוספת מע"מ.

גישת ההשוואה בשילוב 
 .עם גישת העלות

16.0 

 68.5 "כסה
 

 . ש"חאלפי  21,519הינו  2018לדצמבר  31סך ערכו של הנדל"ן להשקעה בספרי החברה ליום 
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 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים -:16באור 
 

 הרכב ותנועה  א.

 מוניטין  
 קשרי 

  לקוחות
 תוכנות
 סה"כ  מחשב

 אלפי ש"ח  
         2018שנת 

         
         עלות

 66,956  46,082  16,836  4,038  2018בינואר  1יתרה ליום 
 4,411  4,411  -  -  תוספות במשך השנה

 (9,253)  (9,253)  -  -  גריעות
         

 62,114  41,240  16,836  4,038  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
         

         הפחתה נצברת
 43,925  31,910  12,042  -  2018בינואר  1יתרה ליום 

 5,129  3,739  1,390  -  הפחתה השנה
 (9,253)  (9,253)  -  -  גריעות

         
 39,828  26,396  13,432  -  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

         
בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

2018 
 

4,038  3,404  14,844  22,286 
         

         2017שנת 
         

         עלות
 60,871  39,997  16,836  4,038  2017בינואר  1יתרה ליום 

 6,085  6,085  -  -  תוספות במשך השנה
         

 66,956  46,082  16,836  4,038  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
         

         הפחתה נצברת
 37,658  27,126  10,532  -  2017בינואר  1יתרה ליום 

 6,289  4,779  1,510  -  הפחתה השנה
         

 43,947  31,905  12,042  -  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
         

בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
2017 

 
4,038  4,794  14,177  23,009 

 
 הנחות לגבי בחינת ירידת ערך מוניטין ב.

 
בדצמבר,  31מיליוני ש"ח נכון ליום  4,038 -המוניטין המוכר בדוחות הכספיים הינו בסך של כ

 והינו בגין חברות הבנות כהן מוטורס חדרה בע"מ ויו.אם. איי. מרכז שירות חיפה בע"מ. 2018
ההשבה בגין המוניטין המיוחס לשתי פעילויות אלו נקבע על בסיס שווי השימוש, -סכום בר

י אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים להתהוות מיחידות מניבות המחושב לפ
וצפי רווחים  2019לשנת  מזומנים אלו, וזאת, בהתאם לתקציב שאושר על ידי הנהלת החברה

 .8%-כ. שיעור הניכיון לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו רב שנתי
 

 .'ג27שעבודים, ראה באור  ג.
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  והתחייבויות בשל הטבות לעובדיםנכסים  -:17באור 
 

 הטבות לאחר סיום העסקה א.
 

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת 
פיטורין או פרישה. התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב 

י הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פ
 משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.

 
 תוכניות הטבה מוגדרת ב.

 
 הוצאות שנזקפו לדוח על הרווח הכולל .1

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

     הוצאות )הכנסות( ברווח או הפסד
 8,301  10,212  עלות שירות שוטף 

 4  830  עלות שירות עבר והשפעת סילוקים
 2,136  2,414  הוצאות ריבית, נטו 

 (128)  (5,460)  תשואה על נכסי התוכנית
     
  7,996  10,313 

     רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(
להטבה  רווח )הפסד( ממדידה מחדש בגין תוכניות

 מוגדרת
 
(3,518)  899 

 
  נכסי התוכנית, נטו .2

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 76,251  78,280  שווי הוגן של נכסי התוכנית
 (69,246)  (73,232)  התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת

     
 7,005  5,048  סה"כ נכסים, נטו

     
     המצב הכספי כדלקמן:מוצג בדוחות על 

 15,100  12,632  נכסים לא שוטפים
 (8,095)  (7,584)  התחייבויות לא שוטפות

     
  5,048  7,005 
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 )המשך( נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -:17באור 
 

 השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת .3
 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 68,636  69,246  יתרה לתחילת השנה 
 2,136  2,414  הוצאות ריבית, נטו
 8,301  10,212  עלות שירות שוטף 

 4  830  עלות שירות עבר והשפעת סילוקים
 (10,389)  (10,016)  תשלומים מהתוכנית

 558  546  רווח ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת
     

 69,246  73,232  יתרה לסוף השנה 
 

 נכסי התוכנית .4
 

נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך, וכן 
 פוליסות ביטוח מתאימות.

 
 להלן התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית:

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 74,839  76,251  לתחילת השנהיתרה 
 128  5,460  תשואה צפויה על נכסי התוכנית

תשואה ריאלית שהועברה מסעיף הפיצויים לסעיף 
 התגמולים

 
-  - 

 7,621  10,746  סכומים שהופקדו על ידי המעביד
 (8,063)  (10,273)  תשלומים מהתוכנית

 1,726  (3,904)  הפסד ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת
     

 76,251  78,280  יתרה לסוף השנה 
 
 ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת: .5

 
  2018  2017 
  %  
     

 3.4  3.4  שיעור ההיוון
     

 3.6  4.2  שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית
     

 1.7  1.5  שיעור עליית שכר צפויה
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 אשראי מתאגידים בנקאיים  -:18באור 
 

 הרכב א. 

  
 שיעור
  ריבית

 בהצמדה
 למדד

 המחירים
  לצרכן

 ללא
 סה"כ  הצמדה

 אלפי ש"ח  %  
         2018בדצמבר  31

אשראי לזמן קצר מתאגידים 
 בנקאיים

 
1.4-1.83  -  340,647  340,647 

חלויות שוטפות של הלוואות 
 ב'(25)באור  לזמן ארוך

 
1.75-5.1  72,433  196,569  269,002 

         
    72,433  537,216  609,649 
         2017בדצמבר  31

אשראי לזמן קצר מתאגידים 
 בנקאיים

 
1.15-1.4  -  301,677  301,677 

חלויות שוטפות של הלוואות 
 ב'(25)באור  לזמן ארוך

 
1.75-5.1  71,539  161,963  233,502 

         
    71,539  463,640  535,179 

 
מיליוני  1,367 -בכ 2018בדצמבר  31לקבוצה מסגרות אשראי שאינן מובטחות, שהסתכמו ליום .      ב

מיליוני ש"ח(. מתוך המסגרות הנ"ל ניצלה הקבוצה ליום  1,448 -בכ -2017בדצמבר  31ש"ח  )
מיליוני ש"ח(. הקבוצה אינה נוהגת לשלם  876 -בכ - 2017בדצמבר  31מיליוני ש"ח ) 977 -זה כ

 עבור מסגרות אשראי בלתי מנוצלות, אשר כאמור לעיל אינן מובטחות.
 
 .'ג27בטחונות, ראה באור     . ג

 
 ספקים ונותני שירותים -:19באור 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   

      חובות פתוחים
     

 148,599  163,325  מקומיים
 31,258  55,722  חו"ל 

     
  219,047  179,857 

 *( 144,438  138,370  המחאות לפירעון
     
  357,417  324,295 

 .לעיל( 1כה')2ראה באור  -מספרי השוואה שלהתאמה לא מהותית *(   
 

 ריבית. יום( ללא 60יום )בעיקר  30-90ספקים מקומיים לתקופות של מהקבוצה מקבלת אשראי 
 יום(, ללא ריבית. 45יום )בעיקר  30-45הקבוצה מקבלת אשראי ספקים מחו"ל לתקופות של 

 
 להלן. ו'34באשר ליתרות בעלי עניין וצדדים קשורים, ראה באור 
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 זכאים ויתרות זכות -:20באור 
 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 1,648  3,229  בעלי מניות
 4,996  463  מוסףמס ערך 

 11,572  -  מסלקת פתרונות תחבורה חו"ל
 27,205  32,477  התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורות

 *( 12,647  19,274  הוצאות לשלם
 980  7,939  אחרים

     
  63,382  59,048 

 להלן. ו'34באשר ליתרות בעלי עניין וצדדים קשורים, ראה באור 
 (2כה')2ראה באור  -*( סיווג מחדש  

 
 הפרשות -:21באור 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   

     התחייבויות שוטפות
 12,707  14,690  א[27]ראה באור  הפרשה בגין תביעות

 1,285  2,623  הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב
     
  17,313  13,992 

     התחייבויות לא שוטפות 
 1,979  2,657  הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב

     
 12,707  14,690  א[27]ראה באור  הפרשה בגין תביעות הכל-סך

 3,264  5,280  הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב
     
  19,970  15,971 

 
 הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב

 
ההפרשה הינה בגין עלויות, שלהערכת הנהלת הקבוצה היא צפויה לשאת בגין חוזי תחזוקה 
ותיקונים של כלי רכב, לרבות בגין כלי רכב באחריות, ללא כיסוי מלא מהיצרן וכלי רכב משומשים. 
הסכמי התחזוקה הינם בגין כלי רכב, וכן בגין טיפולים תקופתיים שהוענקו לרוכשי כלי רכב ללא 

 ה.תמור
 

 הלוואות בעלים -:22באור 
 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 19,477  19,477  הלוואות בעלים
 (19,477)  (19,477)  חלויות שוטפות-בניכוי

     
  -  - 

 
בדבר  לפרטיםאלפי ש"ח(.  565 - 2017אלפי ש"ח ) 508הסתכמו לסך של  2018הוצאות הריבית בשנת 

 להלן. (1)'ו34תנאי הלוואות הבעלים, ראה ביאור 
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 מקדמות והכנסות מראש -:23באור 
 

 הרכב א. 
 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 143,495  104,656  מקדמות מלקוחות בגין רכישת כלי רכב
 35,034  45,859  (מקדמות מלקוחות בגין כלי רכב להשכרה*

 45,616  36,580  (מלקוחות בגין כלי רכב להשכרה*פיקדונות 
     
  187,095  224,145 
     

 178,529  148,115  חלויות שוטפות-בניכוי
     
  38,980  45,616 

 
המקדמות והפיקדונות בגין כלי הרכב להשכרה כוללים בעיקר דמי שכירות עבור  (*

מראש עבורם נגבה  אשר, לחוזה השכירות חודשי השכירות האחרונים 2-3תקופה של 
  השוכרים.מהתשלום 

 
  מועדי פירעון לאחר תאריך הדיווח ב. 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 178,529  148,115  חלויות שוטפות-שנה ראשונה
 24,908  24,088  שנה שנייה

 20,687  14,892  שנה שלישית
 21  -  שנה רביעית

     
  187,095  224,145 

 
 אגרות חוב וניירות ערך מסחריים  - :24באור 

 
 2017 בדצמבר 31-ו 2018 בדצמבר 31 לימים מאזניות יתרות .א
 

-ו 2018לדצמבר  31להלן פירוט היתרות המאזניות בגין אגרות החוב וניירות הערך המסחריים לימים 
2017: 

 2017בדצמבר  31  2018בדצמבר  31    
 ריבית  

  ערך נקוב  נקובה
 ערך 

  ערך נקוב  בספרים 
 ערך 

 בספרים 
 אלפי ש"ח  %  

           אגרות חוב סחירות
 572,473  569,190  675,592  669,522  3.40  )סדרה ב'( סדרה ח
 768,426  763,264  724,990  711,317  2.65  צמוד )סדרה א'( סדרה ט

           
           מסחרייםניירות ערך 

 186,799  189,371  -  -     1סדרה 
           

 1,527,998  1,521,826  1,400,582  1,380,839    סה"כ
           חלויות שוטפות -בניכוי 

 239,543  231,732  297,614  290,703    אגרות חוב סחירות
 186,799  189,371  -  -    ניירות ערך מסחריים

           
    290,703  297,614  421,103  426,342 

           
    1,090,136  1,102,968  1,100,723  1,101,656 
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 )המשך( אגרות חוב וניירות ערך מסחריים - :24באור 
 
 )המשך( 2017בדצמבר  31-ו 2018בדצמבר  31יתרות מאזניות לימים  א.

 בדצמבר 31      :פירעונות לאחר תאריך הדיווח
      2018    2017 
 אלפי ש"ח      

 426,342    297,614      שנה ראשונה
 234,215    297,927      שנה שנייה

 231,731    291,362      שנה שלישית
 231,731    291,362      שנה רביעית

 403,979    222,317      שנה חמישית ואילך
           
      1,400,582    1,527,998 
 

 ל ידילמועדים המצוינים לעיל, יתרות ניירות הערך המסחריים ואגרות החוב של הקבוצה הונפקו ע
 החברה.

 
החלפת אגרות החוב של פתרונות תחבורה באגרות החוב של החברה, והפיכתה של החברה . ב

 :ערך"()להלן "חוק ניירות 1968-לתאגיד מדווח כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח
 

 כלל החלפת של מהלך תחבורה ופתרונות החברה ביצעו, 2017אוגוסט -ינואר החודשים במהלך
פתרונות תחבורה שהיו רשומות למסחר בבורסה,  ל ידיהונפקו עשט'( -איגרות החוב )סדרות ח' ו

על ידי החברה לציבור מחזיקי איגרות החוב של פתרונות  שהונפקוחוב חדשות  באיגרות
ט'( -כלל אגרות החוב )סדרות ח' ו "(.ההחלפה עסקתנרשמו למסחר בבורסה, )להלן: "תחבורה, ו

 -של פתרונות תחבורה שהיו רשומות למסחר בבורסה הוחלפו באגרות חוב חדשות )סדרות א' ו
ב'( שהונפקו על ידי החברה ונרשמו למסחר בבורסה )להלן בהתאמה: "אגרות החוב המוחלפות" 

לחברת איגרות חוב  החברה הפכה, ההחלפה עסקת השלמתעם  ות"(."אגרות החוב המחליפ -ו
 איגרות ברת"ח  -)להלן בהתאמה: "חוק החברות" ו 1999-, התשנ"טהחברות בחוק המונח כהגדרת

 ,. כמו כן"(מדווח תאגיד)" 1968-"חתשכ, ערך ניירות בחוק המונח כהגדרת מדווח ולתאגיד"( חוב
בנובמבר,  30)ביום ניירות הערך המסחריים שהנפיקה  עם השלמת עסקת ההחלפה ולאחר פרעון

 ותאגיד מדווח.  חוב איגרות חברתפתרונות תחבורה להיות  חדלה ,(2017
 

בסיס הצמדה, מועדי פירעון קרן, ריבית  -אגרות החוב המחליפות הינן בתנאים כלכליים 
 .ח'(-ט', וסדרה ב' ל-)סדרה א' ל זהים לתנאים הכלכליים של איגרות החוב המוחלפות -ובטוחות 

)להלן: "חוק  1999-לחוק החברות, תשנ"ט 350עסקת ההחלפה בוצעה במסגרת הסדר לפי סעיף 
תפעולי של הקבוצה, באופן שיאפשר חיזוק הסינרגיה -החברות"(, שתכליתו ייעול המבנה הניהולי

קת בתוך הקבוצה והנגשת החברה לשוק ההון ולמקורות המימון הזמינים בו. במסגרת עס
 -ש"ח ערך נקוב איגרות החוב )סדרה ח'( של פתרונות תחבורה ו 498,640,519ההחלפה, הוחלפו 

איגרות חוב של  -ש"ח ערך נקוב איגרות החוב )סדרה ט'( של פתרונות תחבורה ב 577,759,824
במסגרת עסקת ההחלפה, איגרות . 1:1א' בהתאמה, זאת לפי יחס החלפה של -החברה, סדרות ב' ו

בין פתרונות  -חברתיות" -מוחלפות נמחקו מהמסחר והפכו להיות "אגרות חוב ביןהחוב ה
מכוחן תחוב פתרונות תחבורה כלפי החברה, בהתאמה לסכומי ומועדי  -תחבורה והחברה 

 חברתיות"(.-הפירעון של אגרות החוב המוחלפות )להלן: "אגרות החוב הבין
 
 :החוב אגרות תנאי. ג
 

נושאות ריבית שנתית לא צמודה למדד  :סדרה ט'( - )טרם עסקת ההחלפה אסדרה  באגרות החו
 10תשלומים רבעוניים שווים עד ליום בועומדות לפירעון  3.4%המחירים לצרכן בשיעור של 

 תשלומים רבעוניים.ב. הריבית על היתרה הבלתי מסולקת, משולמת 2023באוגוסט 
 

נושאות ריבית שנתית צמודה למדד  :ח'(סדרה  - )טרם עסקת ההחלפה ב סדרה באגרות החו
 10תשלומים רבעוניים שווים עד ליום בועומדות לפירעון  2.65%המחירים לצרכן בשיעור של 

 תשלומים רבעוניים.ב. הריבית על היתרה הבלתי מסולקת, משולמת 2023באוגוסט 
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 )המשך( אגרות חוב וניירות ערך מסחריים - :24באור 
 
 :ההחלפה עסקת השלמת אגב המחליפות החוב אגרות מחזיקי כלפי פיננסיות והתניות שעבודים. ד

 
ושטר  המחליפותפי אגרות החוב -להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על

"(, הנאמןהנאמנות בו התקשרה החברה עם הנאמן עבור מחזיקי איגרות החוב המחליפות )להלן: "
 :להלן מפורטים עיקריהם אשר הנכסים על השעבודים ונרשמו נוצרו

הגבלה בסכום, לטובת הנאמנים על  ללאראשונה,  ומדרגהשעבודים קבועים  -
חלק מכלי הרכב שבבעלותה ועל זכויותיה החוזיות בגין ובקשר עם כלי הרכב 
הנ"ל, וכן על חשבון הנאמנות המנוהל על ידי הנאמנים ועל כל המופקד בו, וכן 

 על; וכן

חיד והמחאה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה שעבוד קבוע וי -
בסכום, של מלוא זכויות החברה מכוח אגרות החוב הבין חברתיות. אגרות החוב 
הבין חברתיות תיפרענה מעת לעת על פי תנאיהן, והשעבוד האמור יהיה על 
יתרת אגרת החוב הבין חברתית כפי שתהיה מעת לעת מבלי שיהיה צורך לתקן 

 עבוד על אגרת החוב הבין חברתית המשועבדת.את הש

ההסדר, פתרונות תחבורה ערבה כלפי המחזיקים של כל אחת מסדרות  במסגרת -
למלוא  אגרות החוב המחליפות בערבות אוטונומית ובלתי מסויגת,

התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב המחליפות, המוגבלת 
החוב המחליפות. כמו כן, במסגרת שטרי בסכום הערך ההתחייבותי של אגרות 

הנאמנות למחזיקי איגרות החוב המחליפות, התחייבה החברה בהתניות 
 פיננסיות כמפורט להלן: 

 
, כפי שמוגדר  בדוחות הכספיים הנפרדים של החברה סך ההון המוחשי א(

החברה  מאזןמסך  17.5%( משיעור של 1לא יפחת בכל עת שהיא: )  להלן,
( מסך של 2; ), כפי שמוגדר להלןשל החברה הנפרדיםדוחות הכספיים ב

 .ח"ש נימיליו 300
 
 שטרי או חוב שטרי או הלוואותהון עצמי בניכוי  -" מוחשי"הון  -

 . שלה האם לחברההחברה  שהעמידה סוג מכל הון
כפי שמופיע בדוחות הכספיים הנפרדים של  -"מאזן החברה"  -

נים ובניכוי יתרת אגרות חוב שהונפקו החברה בניכוי יתרת מזומ
 המובטחות בביטחון כלי רכב של פתרונות תחבורה.

 
אלפי  643,232 -כהדוח, סך ההון המוחשי של החברה הינו בסך של למועד 
 ש"ח. 

 
 .46.07%שיעור ההון המוחשי ממאזן החברה כמוגדר בסעיף זה הינו 

 
 -אגרות החוב לדירוג הנמוך מבמקרה בו החברה המדרגת תוריד את דירוג   (ב

"BBB ידי חברה -אותה עת תהיינה אגרות החוב מדורגות עלב" )ואם
הורדה לדרגה מקבילה בשיעוריה לדרגה הנ"ל(,  -מדרגת אחרת ממעלות 
 המחליפותימי עסקים. ככל שאגרות החוב  21והדבר לא יתוקן בתוך 

החברה על פי תדורגנה על ידי שתי חברות דירוג או יותר, תבחן עמידת 
 הדירוג הנמוך.

 
יחס שבין ההון העצמי של פתרונות תחבורה לסך המאזן של פתרונות ה  (ג

. כמו כן, כל עוד אגרות החוב לא נפרעו 11%-תחבורה לא יפחת מ
. ני ש"חמיליו 250-במלואן, ההון העצמי של פתרונות תחבורה לא יפחת מ

שיחס ההון העצמי  על אף האמור, התניית ההון העצמי לא תחול במקרה
של פתרונות תחבורה לסך המאזן של פתרונות תחבורה שווה לשיעור של 

הון עצמי כנקוב בדוחות  -עצמי לעניין סעיף זה הון או גבוה ממנו. 15%
נחותות  המאוחדים של פתרונות תחבורה בתוספת הלוואות הכספיים

 .שהעמידו לפתרונות תחבורה
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 )המשך( רך מסחרייםאגרות חוב וניירות ע - :24באור 
 

 הדיווח תקופות במהלך שבוצעו החוב אגרות של הרחבות. ה
 

 ההחלפה עסקת טרם שבוצעו הרחבות .1
 אג"ח ח:

הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ח,  2016בינואר  20ביום 
פתרונות . התמורה הכוללת אשר קיבלה 2016בינואר  19בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 

אלפי ש"ח ובמחיר  183,737-תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ
 .3.1%-אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ

הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ח,  2016ביולי  13ביום 
ה פתרונות . התמורה הכוללת אשר קיבל2016ביולי  12בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 

ובמחיר  אלפי ש"ח 53,391 -תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ
 .2.64% -אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ

 
הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ח,  2017בינואר  19ביום 

אשר קיבלה פתרונות . התמורה הכוללת 2017בינואר  18בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 
אלפי ש"ח ובמחיר  109,003 -תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ

 .3.1% -אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ
 

 :ט"ח אג
הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ט,  2016בינואר  20ביום 

התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות  .2016בינואר  19בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 
אלפי ש"ח ובמחיר  69,720-תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ

 , צמוד למדד המחירים לצרכן.2.94%-אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ
 

הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ט,  2016ביולי  13ביום 
. התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות 2016ביולי  12הצעת מדף מיום בהתאם לדוח 

אלפי ש"ח ובמחיר  239,694 -תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ
 , צמוד למדד המחירים לצרכן.2.18% -של כ אשר שיקף ריבית אפקטיבית

 
ל אגרות חוב מסדרה ט, הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה ש 2017בינואר  19ביום 

. התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות 2017בינואר  18בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 
אלפי ש"ח ובמחיר  133,510 -תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ

 , צמוד למדד המחירים לצרכן.2.65% -אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ
 

ישר דירקטוריון פתרונות תחבורה, הקצאה פרטית של אגרות חוב א 2017בפברואר  19ביום 
מסדרה ט למשקיעים מסווגים. התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת 

אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית  39,800 -החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ
 , צמוד למדד המחירים לצרכן.2.87% -של כ אפקטיבית

 
 ההחלפה עסקת לאחר שבוצעו הרחבות .2

( על 091170-01-2017דיווחה החברה בדיווח מיידי )אסמכתא:  2017בספטמבר  10ביום 
לפיה בוצעו הרחבות לאגרות  2017בספטמבר  6תוצאות הנפקה לפי דוח הצעת מדף מיום 

 ב'( כמפורט להלן:-חוב )סדרות א' ו
 
ליחידה  1,016.1יחידות בהנפקת אגרות חוב סדרה א' לפי מחיר של  218,690הנפקה של   -

 "ח.שמיליוני  222.2-בסך של כ הסתכמה)להלן "הרחבה סדרה א'"(. התמורה ברוטו בגין הגיוס 
ליחידה )להלן  1,036.6ב' לפי מחיר של  סדרה חוב אגרות בהנפקת יחידות 95,297 של הנפקה  -

 "ח.ש מיליוני 98.8-בסך של כ הסתכמה הגיוס בגין ברוטו התמורה'"(. "הרחבה סדרה ב
הינן בסך  לעיל כאמורעלויות העסקה שהתהוו לחברה בגין הרחבה סדרה א' וסדרה ב'  סך 

 מיליוני ש"ח.  1.860 -של כ
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 )המשך( אגרות חוב וניירות ערך מסחריים -: 24באור 
 

 )המשך( הדיווח תקופות במהלך שבוצעו החוב אגרות של הרחבותה. 
 

על תוצאות ( 2018-01-091585: אסמכתא), דיווחה החברה בדיווח מיידי 2018באוקטובר  11 ביום

' סדרות א)לפיה בוצעו הרחבות לאגרות חוב  2018 באוקטובר 9הנפקה לפי דוח הצעת מדף מיום 

 :כמפורט להלן'( ב-ו

ש"ח ליחידה.  1,046לפי מחיר של יחידות בהנפקת אגרות חוב סדרה א'  85,047הנפקה של  -
 "ח.שמיליוני  89-בסך של כ הסתכמההתמורה ברוטו בגין הגיוס 

"ח ליחידה. ש 1,027ב' לפי מחיר של  סדרה חוב אגרות בהנפקת יחידות 209,812 של הנפקה -
 "ח.ש מיליוני 215.5-כבסך של  הסתכמה הגיוס בגין ברוטו התמורה

עלויות העסקה שהתהוו לחברה בגין הרחבת הרחבה סדרה א' וסדרה ב' כאמור לעיל הינן  סך
 מיליוני ש"ח. 1.94-בסך של כ

 
 :אגרות החוב דירוג . ו

 
 דירוג מתן"(, על מעלות)להלן: "STANDARD AND POOR’S MAALOT הודיעה  2017ביולי  9 ביום

הדירוג  לעומת עדיפה דירוג תחזית עם זההדירוג  -( יציבה דירוג תחזית' )ILA' של לחברה מקדמי
 20(. ביום שלילית דירוג' )תחזית ILA'-ההחלפה עסקת השלמת טרם המוחלפות החוב אגרותשל 

, לאחר השלמת עסקת ההחלפה, הודיעה מעלות כי הדירוג האמור של החברה הינו 2017באוגוסט 
' לאגרות החוב המחליפות של ILAכי הדירוג ' מעלותהודיעה  2017בספטמבר  6סופי. ביום 

 מיליארד ש"ח ערך נקוב.   1.42החברה תקף להיקף של עד 
ב'(  -לאגרות החוב של החברה )סדרות א' ו  +ILAהעניקה מעלות דירוג  2018בספטמבר  17ביום 

לך כמו כן, במה .2017באוגוסט  20שהוענק לסדרות האמורות ע"י מעלות ביום   ILAחלף דירוג 
 .ILA (STABLE)-, אשררה מעלות את דירוגה של החברה כ2018חודש נובמבר 

 
 :מסחריים ערך ניירות . ז

תשקיף המדף  ( לציבור מכח1, הנפיקה החברה ניירות ערך מסחריים )סדרה 2017בחודש נובמבר 
יחידות כאשר כל יחידה  200,000-ודוח הצעת מדף. ניירות הערך המסחריים הוצעו לציבור ב

( )להלן "היחידות"(. המחיר ליחידה 1ש"ח ערך נקוב ניירות ערך מסחריים )סדרה  1,000כוללת 
צו (. על פי תוצאות המכרז, הוק1.4%-ש"ח )משקף תשואה שנתית של כ 986-שנקבע במכרז הינו כ

במהלך  מיליוני ש"ח. 186.7-יחידות. סך התמורה ברוטו בגין ההנפקה הינה בסך של כ 189,371
שהנפיקה החברה נפרעו בהתאם האמורים ך המסחריים , ניירות הער2018חודש נובמבר 

 לתנאיהם החוזיים.
 

  הלוואות מתאגידים בנקאיים -:25באור 
 
 ההרכב א.

 

 

  יתרה  שיעור ריבית

 יתרה בניכוי
 חלויות
 שוטפות

 אלפי ש"ח  %  
       2018בדצמבר  31ליום 

 65,845  138,278  1.75-2.68  בהצמדה למדד המחירים לצרכן
 252,570  449,139  2.07-5.10  ללא הצמדה

       
    587,417  318,415 

       2017בדצמבר  31ליום 
 119,716  191,255  1.75-2.68  בהצמדה למדד המחירים לצרכן

 239,313  401,276  1.75-5.10  ללא הצמדה
       
    592,531  359,029 
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 )המשך( הלוואות מתאגידים בנקאיים -:25באור 
 
  מועדי הפירעון ב.

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 233,502  269,002  חלויות שוטפות -שנה ראשונה 
 204,336  197,900  שנה שנייה

 133,391  68,015  שנה שלישית
 21,302  30,000  שנה רביעית 
 -  22,500  שנה חמישית

     
  587,417  592,531 

 

 נימיליו 200-, נטלה החברה אשראי מתאגידים בנקאיים בסך של כ2018במהלך חודש יולי  .ג
ואשר ייפרע  2.75%ש"ח אשראי לזמן ארוך הנושא ריבית שנתית בשיעור  נימיליו 150ש"ח. 

אשראי לזמן קצר הנושא הינה  ש"ח נימיליו 50יתרת  שנים. 5לשיעורין מדי רבעון במשך 
 .2019יפרע ביולי תואשר  1.7%ריבית שנתית בשיעור 

 
 .'ג27ראה באור  -בטחונות  .ד

 
  מיסים על ההכנסה -:26באור 

 
 1985-הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"החוק מס  א.

 
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות  2007פי החוק, עד לתום שנת -על

התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה  2008לשינויים במדד המחירים לצרכן. בחודש פברואר 
התיאומים משנת המגביל את תחולתו של חוק  1985-)תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה

, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט 2008ואילך. החל משנת  2008
. 2007בדצמבר  31תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול 
מועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל עד ל

( החל 2007אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 
 .2008משנת 

 
 שיעורי המס החלים על הקבוצה  ב.

 
המדיניות הכלכלית אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום  2016בדצמבר 

, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל 2017 -(, התשע"ז 2018 -ו 2017לשנות התקציב 
לשיעור של  2018בינואר,  1( והחל מיום 25%)במקום  24%לשיעור של  2017בינואר,  1מיום 
 2016בשנת ו 24%הינו  2017 , בשנת23%הינו  2018 שיעור מס החברות בישראל בשנת .23%

חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת  .25%ו נהי
 המכירה. 

 
לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי חוק פורסם  2013בחודש אוגוסט 
הוראות לגבי כולל בין היתר  החוק .)חוק התקציב( 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013התקציב לשנים 

כניסתן לתוקף של ההוראות  , אולם2013באוגוסט  1וזאת החל מיום וחי שערוך מיסוי רו
האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים 
במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ 

 .פורסמו טרם כאמור תקנותפיים אלה, נכון למועד אישור דוחות כס לישראל.
 

 תיקוני חקיקה בעלי השפעה על פתרונות תחבורה )חברה בת( ג.
 

, פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים )תיקוני חקיקה 2013באוגוסט  5ביום 
חוק התקציב(. במסגרת חוק -)להלן 2013-(, התשע"ג2014-ו 2013להשגת יעדי התקציב לשנים 

 הפקודה(,-)להלן 1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 96התקציב תוקן גם סעיף 
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 המשך()ההכנסה מיסים על  -:26באור 
 

 )המשך( תיקוני חקיקה בעלי השפעה על פתרונות תחבורה )חברה בת( ג.
 

לפקודה לא תחולנה על  96, ההקלות הקבועות בסעיף 2013באוגוסט  1כך שנקבע שהחל מיום 
ששימש בידי  1961-רווח הון ממכירת רכב נוסעים פרטי כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א

המוכר להחכרה או להשכרה אחרת, כך שלא תינתן האפשרות לחברות השכרת רכב וליסינג 
 רווח ההון הנוצר ממכירת כלי רכב פרטיים. לבצע 'שחלוף' ולדחות את 

 
, על פיהן 2013-, פורסמו תקנות מס הכנסה )פחת( )תיקון(, התשע"ג2013ביולי  29בנוסף, ביום 

על כלי רכב שסווגו  2013באוגוסט  1שיעור הפחת השנתי לצורך מס הכנסה החל מיום 
להחכרה )ליסינג( ביום  ברישיון הרכב שלהם כרכבי "השכרה/החכרה" שהחלו לשמש לראשונה

 . 16%לשיעור של  20%ואילך, יפחת משיעור של  2013באוגוסט  1
  

לתיקוני החקיקה כאמור לא הייתה השפעה תוצאתית היות ומדובר בהפרשי עיתוי אשר 
 מקבלים את ביטויים במסגרת המיסים הנדחים. 

 
 הכנסהשומות מס  ד.

 
, חתמה החברה 2016. בסוף חודש מאי 2016לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת  . 1

עם רשויות המס, במסגרתו שילמה החברה מסים  2011-2014על הסכם שומות לשנים 
אלפי ש"ח. בהתאם להסכם נדחתה  218אלפי ש"ח והוצאות מימון בסך  3,553בסך של 

ההכרה בהוצאות מסוימות לצרכי מס לשנים הבאות ולכן הוכרו נכסי מסים נדחים 
 .2016בשנת  אלפי ש"ח 3,075בסך 

 
בין החברה לבין פקיד  2015-2016, נחתם הסכם שומות לשנות המס 2018ביולי  24ביום  .2

מתנאי ההסכם האמור, נקבע כי תתווסף לחברה  השומה למפעלים גדולים. כחלק
, ובמהלך ש"ח נימיליו 13.8-, בסכום כולל של כ2015-2016הכנסה חייבת בגין השנים 

 נימיליו 8.4-, תותר לחברה הוצאה מוכרת נוספת, בסכום כולל של כ2017-2019השנים 
מיליון  1.9-ההשפעה של האמור על הביאה להכרה בהוצאות מיסים נטו של כ .ש"ח

 ש"ח. 
 
 התהוותה לחברה הוצאה בסכום שאינו מהותי. 2013-2016 יםשומות ניכויים לשנ בגין .3

 

לחברות המוחזקות בישראל, למעט פתרונות תחבורה, שומות מס סופיות עד וכולל  . 4
  .2013שנת 

 
 שומות מס הכנסה של פתרונות תחבורה . 5

 
 2008-2005שומות מס הכנסה לשנים 

 
 2010. בדצמבר 2004לפתרונות תחבורה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 

, שנערכו על ידי פקיד 2005-2008לשנים  נתקבלו בפתרונות תחבורה שומות מס הכנסה
השומה לפי מיטב השפיטה. על פי נימוקי השומות הנ"ל, עמדת מס הכנסה היא כי אין 

לפקודה על רווחיה/הכנסותיה ממכירת  96להתיר לפתרונות תחבורה את יישום סעיף 
הרכבים בשנים האמורות. הסעיף עוסק באפשרות של דחיית רווח ההון שנוצר במכירת 
רכוש קבוע בר פחת. פתרונות תחבורה, כמו מרבית החברות בענף, יישמה את הוראות 

לפקודה על פיו היא דחתה לצרכי מס את רווחי ההון הריאליים שנוצרו  96סעיף 
במכירת כלי רכב והפחיתה אותם מהעלות לצורכי מס של כלי רכב חדשים שנרכשו. 

ה לתקופות מאוחרות יותר. דחייה באופן זה הרווח הריאלי שנוצר בשנה מסוימת נדח
זו מהווה "הפרשי עיתוי", בגינם יוצרת פתרונות תחבורה עתודות למיסים נדחים. 
רשות המיסים, בשומות שהוצאו לפתרונות תחבורה, מבקשת להכיר ברווחי ההון 
הריאליים בשנים בהם נמכרו כלי הרכב ולא לדחותם כאמור. מנגד, לעמדת רשות 

ונות תחבורה בשנים הבאות הוצאות פחת גבוהות יותר ו/או המיסים, תרשום פתר
רווח הון נמוך יותר בעת מכירת כלי הרכב בסיום העסקה. משכך, לכאורה לדרישת מס 

 הכנסה לא אמורה להיות השפעה תוצאתית על הדוחות, אלא תזרימית בלבד. 
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 )המשך( מיסים על ההכנסה -:26באור 
 

 )המשך( שומות מס ד.
 

 )המשך( מס הכנסה של פתרונות תחבורהשומות  . 5
 

 )המשך( 2008-2005שומות מס הכנסה לשנים 
 

עם זאת, עקב השינוי בשיעורי מס החברות מדי שנה, בהתאם לתקנות מחודשים 
, ומאחר והעתודות למס נוצרות 2013ואוגוסט  2011, דצמבר 2009, יולי 2005אוגוסט 

וך" ההפרשים בעיתוי, תתכן השפעה על על פי שיעורי המס האמורים לחול במועד "היפ
הרווח והפסד וזאת לאור השינוי בשיעורי המס בלבד )הפער בין שיעורי המס בשנת 
מכירת הרכב )לפי דרישת מס הכנסה( לבין שיעור המס במועד ההיפוך הצפוי )לפי 
עמדת פתרונות תחבורה( כמו גם חבות בהפרשי הצמדה וריבית נוכח הקדמת החבות 

הגישה פתרונות תחבורה השגה על שומות מס הכנסה.ביום  2011במרס  21 במס. ביום
)ב( לפקודה, בגין 152קיבלה פתרונות תחבורה צווי מס הכנסה לפי סעיף  2012במרס  11

הצווים(, אשר מפרטים את עמדת מס הכנסה, לפיה הכנסות -)להלן 2005-2008השנים 
רותיות ולא רווחי הון ועל כן פתרונות תחבורה ממכירת כלי רכב הינן הכנסות פי

לפקודה וכמו כן  96לעמדת מס הכנסה פתרונות תחבורה אינה זכאית ליישם את סעיף 
ואילך )עם תום  2008אינה זכאית לפטור בגין סכומים אינפלציוניים לגבי השנים 

תחולתן של הוראות חוק התיאומים( בעת מכירת הרכב המהווים הפרש קבוע אשר 
רשות המיסים בעניין זה עשויה להיות לכך גם השפעה תוצאתית  ככל שתתקבל עמדת

ניתנה הגנה אינפלציונית חלקית בשל החלת הוראות המעבר של  2008)יצוין כי בשנת 
 )ב( לחוק התיאומים על ידי פקיד השומה(.12סעיף 

 
הגישה פתרונות תחבורה את נימוקי הערעור לצווים עבור שנים  2012ביולי  15ביום 

ניתן פסק דין לפתרונות תחבורה בהליך ערעור שניהלה נגד  2015ביולי  28יום אלה. ב
לפקודת מס  96רשות המיסים, בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בנוגע לתחולת סעיף 

( על מכירת רכבי ליסינג והשכרה. בפסק דינו דחה בית המשפט 96סעיף -הכנסה )להלן
וציאה רשות המיסים לגבי שנות המס את ערעורה של פתרונות תחבורה על הצווים שה

וקבע כי כלי הרכב שהוציאה פתרונות תחבורה למכירה בשנות המס  2005-2008
 . 96שבערעור היו מלאי עסקי עליו אין להחיל את הוראות סעיף 

הגישה פתרונות תחבורה ערעור לבית המשפט העליון על פסק  2015בנובמבר  25ביום 
ניתן פסק דין בהליך הערעור שניהלה פתרונות תחבורה  2016בנובמבר  27הדין. ביום 

וחברות נוספות בענף נגד רשות המיסים, בבית המשפט העליון, בנוגע לתחולת סעיף 
על מכירת רכבי ליסינג והשכרה. בפסק דינו דחה ביהמ"ש העליון את ערעורה של  96

לצווים פתרונות תחבורה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בנוגע 
 .2005-2008שהוציאה רשות המיסים לגבי שנות המס 

 
  2009שומת מס הכנסה לשנת 

 
, שנערכה 2009קיבלה פתרונות תחבורה שומת מס הכנסה לשנת  2012באפריל  30ביום 

(. השומה לשנת 2009השומה לשנת -על ידי פקיד השומה לפי מיטב השפיטה )להלן
, בדומה לצווים מעגנת את עמדת מס הכנסה לפיה הכנסות פתרונות תחבורה 2009

הון ועל כן לעמדת מס הכנסה  ממכירת כלי רכב הינן הכנסות פירותיות ולא רווחי
לפקודה ואינה זכאית לפטור בגין  96פתרונות תחבורה אינה זכאית ליישם את סעיף 

סכומים אינפלציוניים. יצוין כי בשנה זו שלילת הפטור בגין הסכום האינפלציוני כאמור 
לעיל הינה בעלת השלכה כספית משמעותית יותר, שכן פקיד השומה העניק הגנה 

 .2008ית חלקית לרכבים שנרכשו לפני שנת אינפלציונ
 

)ב( 152קיבלה פתרונות תחבורה צו מס הכנסה לפי סעיף  2014בדצמבר  30ביום 
(. על צו זה, הגישה פתרונות תחבורה 2009הצו לשנת -)להלן 2009לפקודה בגין שנת 

 .2015בינואר  29הודעת ערעור לבית המשפט המחוזי ביום 
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 )המשך( נסהמיסים על ההכ -:26באור 
 
 )המשך( שומות מס ד.
 

 )המשך( שומות מס הכנסה של פתרונות תחבורה . 5
 

 )המשך( 2009שומת מס הכנסה לשנת 
 

התקיים קדם משפט ובמסגרתו הוחלט כי הליכי הערעור יושהו,  2016בינואר  7ביום 
, בהמתנה להכרעת בית משפט העליון 2016בנובמבר  15ונקבע קדם משפט נוסף ליום 

דחה בית המשפט  2016בנובמבר  27(. כאמור, ביום 2005-2008בערעור לשנים קודמות )
 .2005-2008העליון את ערעורה של פתרונות תחבורה לשנים 

 
 2012-2010שומות מס הכנסה לשנים 

 
, 2010קיבלה פתרונות תחבורה שומת מס הכנסה לשנת  2014בדצמבר  30ביום 

(. שומה זו, 2010השומה לשנת -יטב השפיטה )להלןשנערכה על ידי פקיד השומה לפי מ
, מעגנת את עמדת מס הכנסה לפיה הכנסות פתרונות 2009בדומה לשומה לשנת 

תחבורה ממכירת כלי רכב הינן הכנסות פירותיות ולא רווחי הון ועל כן לעמדת מס 
 לפקודה ואינה זכאית לפטור 96הכנסה פתרונות תחבורה אינה זכאית ליישם את סעיף 

 בגין סכומים אינפלציוניים.
, 2011-2012, קיבלה פתרונות תחבורה שומות מס הכנסה לשנים 2015ביוני  7ביום 

שנערכו על ידי פקיד השומה לפי מיטב השפיטה. שומות אלו, בדומה לשומה לשנים 
קודמות, מעגנות את עמדת מס הכנסה לפיה הכנסות פתרונות תחבורה ממכירת כלי 

 פירותיות ולא רווחי הון. רכב הינן הכנסות 
לפקודה  96על כן, לעמדת מס הכנסה, פתרונות תחבורה אינה זכאית ליישם את סעיף 

ואינה זכאית לפטור בגין סכומים אינפלציוניים. פתרונות תחבורה הגישה השגה בגין 
 .2015ביולי  29שומות אלו ביום 

 
 על הערעור נימוקי תא המשפט לבית תחבורה פתרונות הגישה 2018 בינואר 1 ביום
 .2009-2012 לשנים הכנסה מס צווי

 
עדכנה פתרונות תחבורה את הערכתה בנוגע לסבירות תשלום הדרישה של  2014בשנת 

 96מס הכנסה ובהתאם הגדילה פתרונות תחבורה את ההפרשות הן בנוגע לסעיף 
והצמדה, בסך לפקודה, הן בנוגע לסכומים האינפלציוניים הפטורים והן בגין ריבית 

בסעיפי  2014מיליוני ש"ח, אשר נזקף כהוצאה לרווח והפסד בשנת  42-כולל של כ
 הוצאות מימון ומיסים.

  
 2005-2008, בעקבות פסק הדין אשר ניתן לפתרונות תחבורה בגין השנים 2015בשנת 

אשר דחה את ערעורה של פתרונות תחבורה כמתואר לעיל, ולאור העובדה כי פתרונות 
  רה רשמה בעבר הפרשה על מרבית סכום המס, נרשמה הפרשה נוספת בסך שלתחבו

 מיליון ש"ח. 1.3-כ
 

מיליון  140-, שילמה פתרונות תחבורה לרשויות המס סך של כ2015בחודש אוגוסט 
ש"ח, המהווים את יתרת החוב השנוי במחלוקת לאותו יום )כולל ריבית והצמדה בסך 

 נע מצבירת ריבית והצמדה נוספים. מיליוני ש"ח( כדי להימ 45-של כ
 

בעקבות דחיית בית המשפט העליון את ערעורה של פתרונות תחבורה בנוגע לתחולת 
"( על מכירת רכבי ליסינג והשכרה כמתואר 96לפקודת מס הכנסה )"סעיף  96סעיף 

(, הגדילה פתרונות תחבורה את ההפרשה למס 2008-2010לעיל בהתייחס לשומות מס )
 מיליוני ש"ח. 29.8בסך של  2016בשנת 
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 )המשך( מיסים על ההכנסה -:26באור 
 
  הפסדים מועברים ה.

 
לחברות הקבוצה הפסדים עסקיים והפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות 

 28 -כ 2017בדצמבר  31מיליוני ש"ח )ליום  76-לסך של כ 2018בדצמבר  31ומסתכמים ליום 
 10.8 -הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כבגין  מיליוני ש"ח(.

 "ח.ש מיליוני
 

 מיסים נדחים ו.
 

 הרכב ותנועה במיסים הנדחים:
  

 חובות
  מסופקים

קבוע,  רכוש
להשקעה  נדל"ן

 בלתי ונכסים
  מוחשיים 

 אג"ח
  והלוואות

 הפסדים
  להעברה

הטבות 
עובדים 

 סה"כ  אחריםו
 אלפי ש"ח  
             

 (29,008)  *( (1,572)  -  1,037  (31,106)  2,633  2016בינואר  1יתרה ליום 
 (17,373)  -  -  -  (17,373)  -  מיון לזכאים

             
שינויים שנזקפו לדוח על הרווח 

  הכולל
 

(51)  21,103  (1,067)  -  2,890 )*  22,875 
             

 (23,506)  1,318  -  (30)  (27,376)  2,582  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
             מיון לזכאים

             
שינויים שנזקפו לדוח על הרווח 

 הכולל 
 

(76)  4,685  881  5,267  (775) )*  9,982 
             

 (13,524)  543  5,267  851  (22,691)  2,506  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
             

שינויים שנזקפו לדוח על הרווח 
 הכולל 

 
530  (5,296)  586  5,491  4,835  6,146 

             
 (7,378)  5,378  10,758  1,437  (27,987)  3,036  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 ( לעיל.1כה')2ראה באור  -מספרי השוואה שלהתאמה לא מהותית *(  
 

 המיסים הנדחים מוצגים בדוחות על המצב הכספי כדלקמן:
 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 *( 8,047  9,649  נכסים לא שוטפים 
 (21,571)  (17,027)  התחייבויות לא שוטפות

     
  (7,378)  (13,524) 

    
 ( לעיל.1כה')2ראה באור  -מספרי השוואה שלהתאמה לא מהותית  *(   
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 )המשך( מיסים על ההכנסה -:26באור 
 

  הכנסות )הוצאות( מס -מיסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל  ז.
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

       מיסים על הכנסה הכלולים ברווח או הפסד
 (17,554)  (15,777)  (24,172)  מיסים שוטפים
 *( 21,533  *( 10,250  5,134  מיסים נדחים 

 (20,352)  (132)  (2,957)  מיסים בגין שנים קודמות 
התאמת יתרות המיסים הנדחים בעקבות 

 922  -  -  בשיעורי המס שינוי
       
  (21,995)  (5,659)  (15,451) 
       

       הכנסה ברווח כולל אחר מיסים על
 או הפסדבגין רווח  ים(מסהטבת מס )

       ממדידה מחדש בגין
 420  (268)  1,012  תוכניות להטבה מוגדרת

 
 מס תיאורטי ח.
 

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים  
וההפסדים ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום 

 מיסים על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד: 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 *( 18,932  *( 36,160  74,499  רווח לפני מיסים על ההכנסה  
       

 25%  24%  23%  שיעור המס הסטטוטורי
       

הוצאות מס שמחושבות לפי שיעור המס 
 4,733  8,678  17,135  הסטטוטורי

       עלייה )ירידה( במיסים על הכנסה בשל:
חלק הקבוצה בתוצאות של חברות 

 (2,455)  (3,449)  1,655  לפי שיטת השווי המאזני המטופלות
הוצאות שאינן מותרות בניכוי והכנסות 

 198  352  465  פטורות
הפרשים זמניים והפסדים לצורכי מס 

       שבגינם לא נזקפו
 (23)  (242)  -  מיסים נדחים

-הפרשי מיסים בגין העבר )ראה סעיפים ג
 10,863  137  -  ד לעיל(

ניצול הפסדים לצרכי מס משנים קודמות, 
 (6)  -  (172)  בגינם לא הוכרו בעבר מיסים נדחים

 *( (185)  *( (98)  (85)  הפרשים בבסיס המדידה והפרשים אחרים
עדכון יתרת מיסים נדחים בגין שינוי 

 (879)  286  -  בשיעורי המס
 3,205  (5)  2,957  מיסים בגין שנים קודמות

       
 15,451  5,659  21,995  הוצאות מס ברווח והפסד

   
 ( לעיל.1כה')2ראה באור  -מספרי השוואה שלהתאמה לא מהותית  *(  
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 התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים וערבויות  -:27באור 
 

  תביעות א.
 

  החברה כנגד שהוגשו תביעות .1
 

כנגד החברה וכנגד חברת שגיא מוטורס בע"מ  הוגשה 2011בנובמבר  14ביום  א(
בס"ק  יפו )להלן-אביב בתל המחוזי המשפט לבית תביעה)חברה בת של החברה( 

: בס"ק זה תובענה ייצוגית )להלןכ התביעהבקשה לאישור  וכן"( התביעה: "זה
צריכת הדלק ברכב מסוג "שברולט ספארק" אותו  התובעים"(. לטענת הבקשה"

ניכרת מנתוני צריכת הדלק המופיעים בקטלוג הרכב  מידהרכשו גבוהה ב
ובמפרט הטכני המצורף לו, שנמסרו ללקוחות החברה. הבקשה לאישור תובענה 

. 1981-ייצוגית מבוססת על טענת "הטעייה" לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א
התובעים טוענים כי החברה מטעה את לקוחותיה ומוסרת להם נתונים שגויים 

ריכת הדלק של דגם הרכב האמור. התובעים עותרים להתיר ומטעים בדבר צ
-להם לנהל תובענה ייצוגית בשם כל רוכשי הרכבים מהדגם האמור, לטענתם כ

         ש"ח. נימיליו 43.2לקוחות. סכום התביעה הייצוגית המצוין בבקשה הוא  4,000
אביב את הבקשה -קיבל בית המשפט המחוזי בתל 2019בפברואר  17ביום 

אישור התובענה כייצוגית, וקבע כי הקבוצה שבשמה תתנהל התובענה היא כל ל
מכונית מסוג שברולט ספארק מאת החברה וחברת  2011הצרכנים שרכשו בשנת 

"(. עם זאת, בית המשפט דחה את צירוף רוכשי כלי הרכב בשנת הקבוצההבת )"
 לקבוצה. 2012

  
גיש כתב הגנה וקבע דיון קדם משפט בית המשפט הורה לחברה ולחברת הבת לה         

הגישה החברה בקשת רשות ערעור לבית  2019 סבמר 19ביום . 2019לחודש יוני 
 המשפט העליון על ההחלטה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.

 
 באפשרות איןהחברה לומדת את השלכות אישור התובענה כתובענה ייצוגית.  

 התובענה סיכויי אתבשלב זה  ךלהערי המשפטיים יועציההנהלת החברה ו
 .להתקבל

 
החברה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל  כנגדהוגשה  2015באוקטובר  28ביום  ב(

תובענה כ התביעהבקשה לאישור  וכן"( התביעה: "בס"ק זה יפו )להלן-אביב
 15"(. סכום התובענה הייצוגית המבוקשת הוא הבקשה: "בס"ק זה ייצוגית )להלן

כי החברה ידעה על קיומה של  התובעושא התובענה הוא טענת ש"ח. נ נימיליו
( בכלי הרכב Recallתקלה בטיחותית סדרתית ועל קיומה של קריאת תיקון )

(, אך לא הביאה זאת לידיעת בעלי 2011נשוא התובענה )שברולט קרוז משנת 
כלי הרכב במועד שהיה עליה לעשות זאת על פי הדין, אלא באיחור. התובע 

לנזק מסוג של "פגיעה באוטונומיה", לפיו נפגעה הזכות של התובע ושל טוען 
שאר חברי הקבוצה )בעלי כלי הרכב שרכבם נכלל בקריאת התיקון( לקבל 
החלטה מודעת לגבי "סיכון שלמות גופם ורכושם", שלהם ושל אחרים, שכן 
לכאורה מדובר בתקלה בטיחותית בכלי הרכב. חישוב סכום התובענה נעשה על 

כלי רכב ולפי פיצוי  15,000-סוד מספר הכלי הרכב שנכללו בקריאת התיקון: כי
ש"ח לכל בעל רכב. תשובת החברה לבקשה הוגשה לבית המשפט  1,000בסך של 

 בקשת את הדוחה דין פסק ניתן 2018בפברואר,  7 ביום .2016במהלך חודש מאי 
  .האישור

 
לבית המשפט המחוזי בתל  הוגשה כנגד החברה תביעה 2016במאי  26 ביום ג(

"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה התביעה: "בס"ק זה יפו )להלן-אביב
הטעתה את חברי  החברה, התובעים"(. לטענת הבקשה: "בס"ק זה ייצוגית )להלן

ומכרה להם רכבי "משא" להובלת  -נכים ובעלי רכבי הסעות  -ה"קבוצה" 
 החברה, התובעים". לטענת Mם "", במקום רכבי נוסעיNסחורה, המסווגים "

מרוויחה על חשבון הנכים ובעלי רכבי הסעות, הואיל ורכבי משא זולים יותר 
 מאשר רכבי נוסעים, ואילו המחיר לצרכן נותר זהה. עילות התביעה העיקריות 
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פי חוק הכנת הצרכן, -הן: "הטעיה", "הפרת חובת הגילוי" ו"הטעיה בפרסומת" על 

פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, -, ו"הפליה" על1981-התשמ"א
"ח לכל בעל ש 10,000. התובעים מעמידים את הבקשה, על סך של 1998-תשנ"ח

רכבי חברות הסעה(. סכום  1,600 -רכבי נכים, ו 1,600 -כרכב )להערכתם מדובר ב
"ח )מדובר בטעות חישוב, ש נימיליו 36התובענה הייצוגית המבוקשת הוא 

, חברה"ח(. פרט לש נימיליו 32אמור להיות  התובעיםפי הערכת -הסכום על
הוגשו באותו עניין תביעות גם כנגד היבואנים: "דלק מוטורס", "צ'מפיון 

במהלך חודש  הוגשהתשובת החברה ". "קרסו מוטורס -"כלמוביל" ומוטורס", 
הוגשה ע"י התובעים בקשה מוסכמת למחיקת  2018ביוני  7 ביום .2017 סמר

נעתר ביהמ"ש לבקשה ובקשת האישור  2018ביוני  10 בקשת האישור. ביום
  נמחקה.

 
לאישור תובענה הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה  2017ביוני  8ביום   ד(

 ."(GM, יצרנית שברולט )"GENERAL MOTORS ייצוגית נגד החברה ונגד חברת
ליקויים בתיבת ההילוכים בדגמי ל התובעים טענת אנושא הבקשה והתובענה הו

בס"ק קטן  )להלן 2010-2013שברולט קרוז, קפטיבה, אורלנדו וסוניק, מהשנים 
הילוכים בכלי רכב אלה. לטענת "(, והרחבת האחריות לתיבות הכלי הרכב: "זה

, הרחבת האחריות לתיבות ההילוכים בכלי הרכב לחמש שנים או התובעים
 120 -כ ק"מ אינה מספקת. סכום התביעה הייצוגית המבוקשת הוא 150,000

"ח )בנוסף להארכת תקופת הרחבת האחריות ולהחזר הכספי לבעלי ש נימיליו
במרס,  5הגישה את תשובתה ביום ה  כלי הרכב עבור עלויות התיקונים(. החברה

והתיק הועבר , 2018באפריל,  25ישיבת קדם משפט ביום ה התקיימה . 2018
 להליך גישור, בפני כב' השופט )בדימוס( אבי זמיר. הליך הגישור טרם הסתיים.

 סיכויי את להעריך המשפטיים יועציההנהלת החברה ו באפשרות איןבשלב זה 
 .להתקבל האישור ובקשת התובענה

 
יפו בקשה לאישור -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2017ביוני  20 ביום ה( 

ונגד החברה. הטענה המרכזית בבקשה  Isuzu Motorsתובענה ייצוגית נגד 
-ובתובענה היא טענת המבקש בדבר קיומו של "פגם מובנה" בדגמי איסוזו "די

ענה מתייחסות )אף שהדבר "(. הבקשה והתובכלי הרכב: "בס"ק זה מקס" )להלן
ואילך. לטענת  2012מקס מהשנים -לא נאמר בהן במפורש(, לדגמי איסוזו די

תהליך הריענון האוטומטי  -דעת מקצועית -התומך את בקשתו בחוות -המבקש 
של מסנן החלקיקים ברכב )המסייע בהפחתת זיהום האוויר( גורם לחדירת סולר 

 המבקשס שמן המנוע ודילולו בסולר. לאגן השמן, וכתוצאה מכך לעליית מפל
 -מ גבוה התובענה סכום להערכתו כי וציין בתובענה מדויק סכום מלציין נמנע

 3 ביום. 2018במרס,  11הגישה את תשובתה ביום . החברה "חש מיליוני 2.5
 ונקבע התיק הועבר להליך גישורהתקיימה ישיבת קדם משפט.  2018באוקטובר 

הנהלת  באפשרות אין. בשלב זה 2019ביוני  30 לישיבת קדם משפט נוספת ליום
 האישור ובקשת התובענה סיכויי את להעריך המשפטיים יועציההחברה ו
 .להתקבל

 
יפו כנגד החברה -לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה 2017בנובמבר  8ביום   ו(

"( תביעה ובקשה לאישורה המשיבות: "בס"ק זה ביחד GM -)החברה ו GMוכנגד 
 "(. התובענה"להלן בס"ק זה: כתובענה ייצוגית )

 או \או שיווקו ו\עניינה של התובענה בטענת המבקשים ולפיה המשיבות ייצרו ו
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 מכרו בישראל כלי רכב מסוג שברולט "ספארק" בעלי תיבת הילוכים ידנית )להלן

"( שבהם הותקנה דוושת מצמד פגומה, העלולה על פי כלי הרכב: "בס"ק זה
 או בייצור. \הנטען, להישבר, וזאת על פי הנטען, כפועל יוצא מפגם בתכנון ו

או יהיה עד \או הינו ו\יה ושייצוגה מבוקש בתובענה הנה "כל אדם שההקבוצה 
או המחזיק בכלי הרכב". כמו כן, מבוקש \למתן פסק דין בתובענה, הבעלים ו

בתובענה להגדיר כתת קבוצה כל מי שנמנה על חברי הקבוצה ואשר אירע 
ברכבו בפועל שבר בדוושת המצמד. סכום התביעה הכולל כנגד המשיבות הנו 

 במאי  9ביום לבית המשפט  ברה הוגשההח ובתשתמיליוני ש"ח.  54.6 -בסך של כ
והתיק נקבע לשמיעת התקיימה ישיבת קדם משפט,  2018ביוני  27. ביום 2018

החברה, באמצעות יועציה . 2019באוקטובר  2 הבקשה )חקירת מצהירים( ליום
נערכת לשמיעת הבקשה ובמקביל מקיימת מגעים עם ב"כ  המשפטיים,
 .המבקשים

 
הוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד תביעה ובקשה לאישור  2018בינואר  14 ביום (ז

 ייצוגית  נגד החברה. תובענה
 שמן עבור החברהידי -על" יתר גביית" בדבר המבקש בטענת התובענה של עניינה

. הנזק האישי החברה של השירות במוסכי תחזוקה טיפולי במסגרת מנוע
 שברולט רכבי שנירעייתו היו )הנטען( של המבקש, שבבעלותו ובבעלות 

. הקבוצה שייצוגה מבוקש בתובענה הנה ש"ח 39.29", מוערך בסכום של ספארק"
לקוחות החברה שביצעו טיפול במוסך שירות של החברה. המבקש העריך קבוצה 

לטיפול. לפי  ש"ח 10לקוחות. הנזק הנטען בתובענה הנו בסך של  100,000 -בכזו 
ני מיליו 7הכולל לשבע השנים האחרונות הוא  התחשיב שערך המבקש, הנזק

הועמד סכום  בכל שנה(, אולם מאחר שמדובר באומדן בלבד, ש"ח)מיליון  ש"ח
תשובה מטעם החברה הוגשה . ני ש"חמיליו 4התובענה הייצוגית המבוקשת על 

התקיימה ישיבת קדם משפט.  2018בדצמבר  19 . ביום2018ביולי  1 ביום
 ולדעת יועציה המשפטיים, סיכויי הבקשה להידחותלהערכת הנהלת החברה 
 גבוהים מסיכוייה להתקבל.

  
יפו תביעה -אביב-הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2018באפריל  30ביום  (ח

 נגד החברה. ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית
שיעורי הקרינה בכלי הרכב מדגם כי טענת המבקשים עניינה של התובענה הוא ב

טראוורס חורגים באופן ניכר מהשיעורים המקסימאליים המומלצים שברולט 
ליידע בכך את  החברההיה על , ולפיכך, ידי המשרד להגנת הסביבה-על

מדובר במידע מהותי שיש בו בכדי לטענתם לקוחותיה, בין היתר מאחר ש
 להפחית משמעותית מערכו של הרכב.
כחדש, עבורם ועבור כל  ממחיר רכבם 10%המבקשים דורשים פיצוי בשיעור של 

להערכת קבוצה המונה  - כלי הרכב מדגם זהובעלי רוכשי קבוצת אחד מ
הנזק הנטען בתובענה ביחס לקבוצה זו, הנו  אנשים. 4,256לפחות  ,המבקשים

דורשים  ,בנוסףלכלל החברים בקבוצה.  ש"ח נימיליו 122.5 -בסך של כ
טענת ל ,ברכב, זאתעבור כל אדם אשר שהה  ש"ח 1,000המבקשים סך של 

זכות הבחירה של כל מי שנחשף לרמות קרינה גבוהות  תלישל בגין ,המבקשים
לא ניתן לכמת את החברים בקבוצה זו, צוין בתובענה כי מאחר ש בלא ידיעתו.

 .  אינו ניתן להערכה בשלב זההסכום הכולל של התובענה 
קדם משפט ישיבת  התקיימה. 2018בנובמבר,  7תשובת החברה הוגשה ביום 

, בה הורה בית המשפט על קבלת עמדת משרד 2019בפברואר  13יום ב
התחבורה, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, ביחס לטענות המועלות 

באפריל  14בתובענה, בהיותם המחוקק הרלוונטי לטענות אלו וזאת עד ליום 
בשלב זה אין ביכולתה של החברה להעריך את סיכויי התובענה ובקשת  .2019

 תובענה ייצוגית.כהאישור 
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ונגד שלושים חברות מסחריות הוגשה נגד החברה  2018באוגוסט  27ביום  (ט
ביעה ובקשה לאישורה כתובענה ת בירושליםלבית המשפט המחוזי נוספות 
 ת"(. עניינה של התובענה הוא בטענת המבקשהתובענה"להלן בס"ק זה: ייצוגית )

, 1988-בדבר אי יישום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח
השירות בסניפיהן  להנגשתהמשיבות, בכל הנוגע  , ע"י כלזה פי חוק-על והתקנות

 שייצוגה הקבוצהשמיעה.  לכבדישמיעה, באמצעות התקנת אמצעי עזר  לכבדי
ביולי  1 מיום אשר בשמיעה מוגבלות עם האנשים: "כלל היא בתובענה מבוקש

 שאין המשיבות של החנויות רשת לסניפי להגיע יכולים היו או הגיעו ואילך 2014
נזק לא  בגיןהמבוקש בתובענה הוא פיצוי  הפיצוי". לשמיעה עזר מערכות בהן

לכל פרט בקבוצה שייצוגה מבוקש,  ש"ח 300ממוני, ללא הוכחת נזק, בסך של 
 31לכל חברי הקבוצה, מכל  ש"ח נימיליו 15פיצוי בסכום כולל של  הכלובסך 

 המשיבות, ביחד ולחוד. בנוסף לכך מתבקשים בתובענה סעד הצהרתי לפיו
המשיבות מפרות את הוראות הדין, וצווי עשה המחייבים את המשיבות להתקין 

 המועד ולהפעיל מערכות עזר לשמיעה בסניפיהן ולפעול לפי הוראות הדין.
השלב  לנוכח .2019באפריל  2 הוא האישור לבקשת החברה תשובת להגשת

המקדמי של התובענה, אין ביכולתה של החברה להעריך בשלב זה את סיכויי 
 .כתובענה ייצוגית להתקבל התובענה

 
 :המאזן תאריך לאחר החברה נגדכ שהוגשו ותתביע .2
 

הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז )בלוד( תביעה ובקשה  2019בפברואר  7ביום  .א
גד תשע חברות נוספות, כולן יצרניות או לאישורה כתובענה ייצוגית, נגד החברה ונ

. עניינה של התובענה הוא טענת "(התובענה)להלן בס"ק זה: " יבואניות כלי רכב
 TAKATAהמבקשים בדבר פגם סדרתי בכריות האוויר שייצרה חברת "

CORPORATIONידי -", שהותקנו לטענת המבקשים בכלי הרכב המיוצרים על
ידי יבואניות הרכב המשיבות, -יצרניות הרכב המשיבות, ואשר משווקים בישראל על

בהן החברה. לטענת המבקשים, היה על המשיבות להכריז על תקלת בטיחות 
סדרתית בכלי הרכב האמורים והן נמנעו מלעשות זאת. הקבוצה שייצוגה מבוקש 

ובענה היא כל מי שרכש/ שכר/ חכר/ השתמש/ נסע/ החזיק רכב בישראל בת
מתוצרת יצרניות הרכב המשיבות, אשר מותקנת בו כרית אוויר מתוצרת 

TAKATA CORPORATIONידי יבואניות הרכב, -, לרבות כלי רכב שיובאו על
לכל פרט  "חש 5,500וביניהן החברה. הפיצוי המבוקש בתובענה הוא בסך של 

לכל חברי  -ה שייצוגה מבוקש )עבור נזק ממוני ונזק לא ממוני(, ובסך הכל בקבוצ
. זאת, בהתייחס לכל המשיבות, "חש נימיליו 50פיצוי בסכום כולל של  -הקבוצה 

(. בנוסף, "חש נימיליו 5ביחס שווה ביניהן )כך שמסכום זה מיוחס לחברה סך של 
יבות להכריז על קריאה מתבקשים בתובענה צווי עשה, שבמסגרתם נדרשות המש

השלב  לנוכח ( לתיקון הליקוי הנטען בכלי הרכב.RECALLחוזרת בטיחותית )
, אין ביכולתה של החברה להעריך בשלב זה את סיכויי התובענה ההליךהמקדמי של 

 .כתובענה ייצוגית להתקבל
 

יפו תביעה ובקשה -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2019בפברואר  24יום ב .ב
"(, נגד החברה ונגד שבע התובענה"להלן בס"ק זה: לאישורה כתובענה ייצוגית )

חברות נוספות, כולן יצרניות או יבואניות כלי רכב. עניינה של התובענה הוא טענת 
המבקשים בדבר רכיבים שהותקנו כביכול בדגמי כלי רכב מסוימים עם מנועי דיזל 

"(, ואשר משווקים צרניות הרכביידי יצרניות הרכב המשיבות )"-המיוצרים על
"(. יבואניות הרכבידי יבואניות הרכב המשיבות )ובכללן החברה( )"-בישראל על

 לטענת המבקשים, הרכיבים הותקנו בכלי הרכב במטרה להטות את נתוני פליטת
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המזהמים וצריכת הדלק של כלי הרכב. הקבוצה שייצוגה מבוקש בתובענה הינה כל 
מי שרכש/ שכר/ חכר/ השתמש/ נסע/ החזיק רכב בישראל מתוצרת יצרניות הרכב, 

על ידי יבואניות הרכב, או -אשר מותקן בו רכיב כאמור, לרבות כלי רכב שיובאו על
כלי רכב כאמור שנרכשו  ידי יבואנים מקבילים אחרים, או שיובא בייבוא אישי, או

ש"ח  22,260בשוק היד השנייה בישראל. הפיצוי המבוקש בתובענה הינו בסך של 
לכל פרט בקבוצה שייצוגה מבוקש כאמור )עבור נזק ממוני ונזק לא ממוני(, ובסך 

פיצוי בסכום כולל  -בעלי כלי רכב(  14,000לכל חברי הקבוצה )לפי הנטען  –הכל 
מיליון ש"ח. בנוסף,  312 -)ביחס לכלל יצרניות הרכב והיבואניות הנתבעות( של כ

מתבקשים בתובענה צווי עשה שבמסגרתם נדרשות המשיבות, בין היתר, לבצע 
את  תלמדהחברה, באמצעות יועציה המשפטיים,  קריאת שירות לתיקון כלי הרכב.

, אין הליךלנוכח השלב המקדמי של ה כנת תשובה מטעם החברה.התובענה לצורך ה
 .ביכולתה של החברה להעריך בשלב זה את סיכויי התובענה

 
  תחבורה פתרונות כנגד שהוגשו תביעות . 3
 

, הוגשה כנגד פתרונות תחבורה תביעה לבית המשפט 2009בפברואר  22ביום  (א
בקשה לאישור התביעה כתובענה "( וכן התביעה: "בס"ק זה המחוזי בחיפה )להלן

"(. התביעה מבוססת על הטענה, כי התובע הבקשה: "בס"ק זה ייצוגית )להלן
שכר מפתרונות תחבורה רכב וכי פתרונות תחבורה חייבה אותו, בגין השלמת 

על עלות הדלק לפתרונות תחבורה. התובע  41%-מיכל הדלק, בסכום העולה בכ
כאמור, פתרונות תחבורה התעשרה שלא  טוען, בין היתר, כי בגביית הסכום

במשפט על חשבונו וכי הסעיף בהסכם השכירות שלפיו פתרונות תחבורה תגבה 
משוכר הרכב עמלה בגין השלמת דלק חסר מטעה ומהווה תנאי מקפח בחוזה 
-אחיד שדינו להתבטל. התובע העמיד את סכום התביעה הייצוגית על סך של כ

ורה הגישה תגובה לבקשה והתובע הגיש תגובתו מיליוני ש"ח. פתרונות תחב 66
 לתגובתה של פתרונות תחבורה כאמור. 

הגישו הצדדים בקשה לאישור הסכם פשרה שנחתם בין  2019בינואר  28 ביום         
הצדדים, לפיו הוסכם כי המשיבה תעניק לכל אחד מחברי הקבוצה הפרטיים, 

ש"ח בהשכרת רכב, וזאת  35שישכור רכב לשימוש בישראל, הנחה בסכום של 
חודשים קלנדריים החל מהמועד הקובע, ואך ורק עבור העסקה  24בתוך 

ש"ח, ושכר  30,000הראשונה בתקופת המימוש. גמול המבקש יעמוד על סך של 
 ש"ח )בתוספת מע"מ כדין(. 260,000טרחת ב"כ המבקש יעמוד על סך של 

ניתנה החלטת בית המשפט, לפיה על הצדדים לפרסם  2019בינואר  30 ביום         
 ימים.  10הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה, וזאת בתוך 

הודיעה ( לחוק תובענות יצוגיות, 3)א()25בהתאם להחלטת ביהמ"ש ולסעיף          
הודיע  2019בפברואר  28פתרונות תחבורה כי פרסמה הודעה בעיתונות וביום 

דעה בעניין הסדר הפשרה נמסרה ליועץ המשפטי לממשלה המבקש כי הו
להגשת התנגדויות האחרון מועד ולממונה על הגנת הצרכן. בהתאם לאמור, ה

 .2019באפריל  1 הינו עד ליום

 
הוגשה כנגד פתרונות תחבורה תביעה לבית המשפט  2014באוקטובר  2ביום  (ב

לאישור התביעה כתובענה  "( ובקשההתביעה: "בס"ק זה המחוזי מרכז לוד )להלן
"(. למיטב ידיעת פתרונות תחבורה תביעות הבקשה: "בס"ק זה ייצוגית )להלן

דומות הוגשו גם כנגד חברות ליסינג נוספות. בבקשה נטען, בין היתר, כי חלק 
משמעותי מהרכבים המשומשים המוצעים למכירה על ידי פתרונות תחבורה 

ג באופן חסר וללא פרטים מהותיים מוצגים ללא מידע כלל והחלק האחר מוצ
, פקודת הנזיקין, 1981וזאת לכאורה בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 

 וחוק עשיית עושר ולא במשפט,  1973חוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 
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מיליוני  82-. סכום התובענה הייצוגית הועמד על סך כולל של כ1979התשל"ט  

ש"ח לפי אומדן שערכו המבקשים לפי הערכתם את חלקה של פתרונות תחבורה 
הגישה פתרונות תחבורה את  2015אוגוסט ב 6בשוק הרכב המשומש. ביום 

שה תשובה מאוחדת מטעם המבקשים , הוג2016בינואר  4תגובתה לבקשה. ביום 
התקיים דיון מקדמי  2016במרס  17לתגובות המשיבות לבקשה לאישור. ביום 

בבקשה לאישור )ביחד עם הבקשות לאישור האחרות, כאמור לעיל(. בדיון נקבע, 
 12כי הצדדים יפנו להליך של גישור. בין הצדדים התקיים הליך גישור וביום 

רים הודעה עדכון לבית המשפט הנכבד, לפיה אין הגישו המגש 2017בפברואר 
 בידי הצדדים לסיים את ההליך באמצעות גישור.

           
התקיים דיון קדם במשפט, במהלכו קבע בית המשפט כי יש  2017במרס  19 ביום 

לנסות ולסיים את המחלוקת בדרך של פשרה. בהתאם נוהל מו"מ בין הצדדים. 
בקשת הסתלקות מוסכמת ע"י פתרונות תחבורה הוגשה  2018בינואר  9 ביום

אישר ביהמ"ש את בקשת ההסתלקות ונתן לה  2018בפברואר  1 והמבקש. ביום
 תוקף של פס"ד.

 
הוגשה כנגד פתרונות תחבורה וחברות נוספות בענף  2015במאי  26ביום  ג(

"( ובקשה לאישור התביעה התביעה: "בס"ק זה השכרת הרכב תביעה )להלן
"( בטענה להפליה מחמת גיל הבקשה: "בס"ק זה יצוגית )להלןכתובענה י

שנה אשר נמנעת מהם  18המשיבות כנגד לקוחות מעל גיל  שמבצעות, לכאורה,
האפשרות לשכור רכבים מחמת גילם ובניגוד לחוק איסור הפליה במוצרים, 

 15בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, וזאת החל מיום 
  מיליוני ש"ח.  3-. סכום התביעה כנגד פתרונות תחבורה הוערך בכ2014ביולי 

 
בינואר  5הגישה את תגובתה וביום  פתרונות תחבורה, 2015בדצמבר  1ביום          

בית המשפט , 2016יוני ב 28ביום , הוגשה תשובה לתגובה על ידי התובע. 2016
 יערכו חקירות בתיק.  קבע כי יש להגיש סיכומים בתיק, ובהסכמת הצדדים לא

 
הוגש  2017בספטמבר  26 הצדדים הגיעו להסכמות ביחס להסדר פשרה וביום 

לפיו, התחייבו המשיבות, בין היתר, כי בכפוף  לאישור ביהמ"ש הסדר פשרה.
להוראות הסכם הפשרה ולאישורו על ידי בית המשפט, הן יאפשרו לבגירים 

( לשכור רכב מבלי לקבוע גיל מינימאלי ממנו ניתן יהיה לשכור מהן 18)מעל גיל 
רכבים; המשיבות תהיינה רשאיות לגבות תוספת בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי 

הגלום בהשכרת רכב לשוכרי הרכבים; והמשיבות תהיינה רשאיות  בגין הסיכון
לדרוש כי שוכר הרכב יחזיק ברישיון נהיגה תקף למשך תקופה מינימאלית 
כלשהי, כל משיבה בהתאם להחלטתה ולמדיניות הנהוגה אצלה, וכן להגביל את 

( שיושכרו לכל קבוצת גיל 18סוג הרכבים שיושכרו לאותם בגירים )מעל גיל 
בהתאם להחלטת ביהמ"ש את בהתאם לשיקול דעתה של כל אחת מהמשיבות. וז

 2017בדצמבר  4 ( לחוק תובענות יצוגיות, פרסמו הצדדים ביום3)א()25ולסעיף 
 2017בדצמבר  31 הודעה בעיתונות בדבר הגשת הבקשה להסדר הפשרה. ביום

ועמ"ש על הוגשה עמדת הי 2018ביולי  5 ביום  הוגשה התנגדות להסכם הפשרה.
הוגשו עמדות הצדדים  2018באוקטובר  28 אי התנגדות להסכם הפשרה. ביום
 16 נערך דיון בהתנגדות וביום 2019בינואר  6לעמדת היועמ"ש ולהתנגדות. ביום 

 ניתן פסק דין, בו ניתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה. 2019בינואר 
 

קשה לאישור תביעה כתובענה ב לפתרונות תחבורה, הומצאה 2015ביוני  7ביום  (ד
וכנגד חברות נוספות מתחום  פתרונות תחבורהייצוגית וכתב תביעה, כנגד 

. בתביעה אלפי ש"ח 47,470בסכום כולל )כנגד של המשיבות( של  השכרת רכב
נטען, בין היתר, כי אין המשיבות עומדות לכאורה בדרישות חוק שוויון זכויות 

 , בכך שאינן מחזיקות ואינן מעמידות רכב 1998 -לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 
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הסעה נגיש להסעת אדם עם מוגבלות ובכלל זה לא במחיר זהה לרכב לא נגיש  

 פתרונות תחבורהושהינן שותפות להסדר כובל בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים. 
בנובמבר  15 ביום .2015בדצמבר  8הגישה את תגובתה לבקשה לאישור ביום 

ויו של מגשר קבע בית המשפט, כי לאור הסכמת הצדדים הוא מורה על מינ 2016
אך הצדדים לא  התקיימה ישיבת גישור כאמור 2017במרס  7 ביוםובין הצדדים 

התקיים דיון נוסף בתיק בו הופנו  2017באוקטובר  1 ביום .הגיעו להסכמות
הצדדים לגישור נוסף, בפני מגשר אחר. התקיימו מספר ישיבות גישור במהלך 

ובו נקבע  2019בינואר  31ם קדם משפט התקיים ביו, אשר לא צלחו. 2018שנת 
. 2019במרס  3 תשובתה לבקשת הנציבות להצטרף להליך עד ליוםמועד להגשת 

אושרה בקשת פתרונות תחבורה לדחיית מועד הגשת  2019בפברואר  28ביום 
הגישו המשיבות בקשה בה הודיעו הצדדים על  2019במרס  17התגובה וביום 

כי מתבקשת ארכה של חודשיים  רצונם לחזור לשולחן המשא ומתן ולפיכך
למועד הגשת התגובה לבקשת הנציבות. הבקשה אושרה ונכון למועד זה, המועד 

והצדדים חזרו לנהל מו"מ.  2019במאי  16להגשת התגובה לבקשת הנציבות הוא 
ככל שיוכח, קיומן של  .2019באוקטובר  27 חקירת מצהירים קבועה ליום

דרך הלב לכך שדרך הלב תשכיר לכל מי  לבין פתרונות תחבורהההסכמות בין 
רכב נגיש במחיר שאינו עולה על מחיר  פתרונות תחבורהשיופנה אליה על ידי 

עצמה; וכן, ככל שיוכח  פתרונות תחבורההשכרת רכב מקביל )לא נגיש( על ידי 
 לפתרונות תחבורהשכתוצאה מכך בפועל פניות של בעלי מוגבלות תנועה 

לבין דרך הלב  פתרונות תחבורהוהופנו לדרך הלב נענו בהתאם להסכמות שבין 
כאמור לעיל; וכן, ככל שתוכח הטענה, שמספר הפניות להשכרת רכבים נגישים 
הן נמוכות ביותר וממילא הצורך והביקוש בשירות זה נמוך ביותר; וכן, ככל 

ות והחריגות הנסיבות המיוחד בפתרונות תחבורהשתוכח הטענה שמתקיימות 
לקיומו של פטור מחובת ההנגשה הרלוונטית, כי בשלב זה ובזהירות המתחייבות 

בטרם הוגשה תשובה לתגובות  -)בין היתר נוכח השלב המוקדם של ההליך 
ובטרם התקיים דיון כלשהו בפני בית המשפט(, מעריכים יועציה המשפטיים של 

ת גבוהים מסיכוייה כי סיכויי הבקשה לאישור להידחו פתרונות תחבורה
 להתקבל. 

 
: בס"ק זה הוגשה כנגד פתרונות תחבורה תביעה )להלן 2016במאי  15ביום  (ה

: בס"ק זה "( ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלןהתביעה"
"( בטענה כי פתרונות תחבורה מטעה, לכאורה, את לקוחותיה בכך הבקשה"

לקוחות הליסינג התפעולי ומחריגה שהיא נמנעת ממתן שירותי תיקון תקרים ל
שירות זה מהשירותים המסופקים על ידה ללקוחות אלה וזאת לטענת 
המבקשת, בניגוד לאמור בחוזה ההתקשרות. חישוב הנזק בתובענה נעשה על 

שחכרו מהחברה רכב בליסינג  יסוד הערכת המבקשת לגבי מספר הלקוחות 
תקר ברכבם, והחברה לא תפעולי בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה, ארע 

אלף לקוחות  25 -סיפקה להם שירותי תיקון תקרים. לטענת המבקשת מדובר בכ
, 2017בנובמבר  16 ביום ש"ח עבור כל לקוח. 2,000והפיצוי המבוקש הוא 
הוגשה בקשת הסתלקות מוסכמת מן  2018בינואר  11 התקיים דיון בתיק. ביום

 בית של הדין פסק ניתן 2018ואר בפבר 18 ביוםומהבקשה לאישור.  התובענה
 ואישר הבקשה את המשפט בית קיבל במסגרתו, אביב בתל המחוזי המשפט

 .התובענה מן להסתלק למבקשת
 
: בס"ק זה הוגשה כנגד פתרונות תחבורה תביעה )להלן 2016יוני ב 9ביום  (ו

: בס"ק זה "( ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלןהתביעה"
"( בטענה שפתרונות תחבורה לא שילמה לעובדיה זכויות מוקנות להם הבקשה"

על פי הוראות ההסכם הקיבוצי באי ביצוע הפרשות לפנסיה ואי תשלום ימי 
בחירה בהתאם להסכם הקיבוצי, אלא בהתאם לצו ההרחבה הכללי במשק. 

  2009הבקשה הוגשה בשם כל עובדי החברה אשר הועסקו בחברה מחודש מאי 
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 ועד מועד הגשת התביעה.  
. הדיון בתיק אשר היה קבוע 2017באפריל  9 החברה הגישה את תגובתה ביום 

בניסיון נדחה לבקשת הצדדים, לאור רצונם לנהל מו"מ  2017במאי  14 ליום
להגיע לפשרה שתייתר את הצורך בהכרעה בתיק. למבקש ניתנה זכות להגיש 

 2018במאי  6. ביום 2018את תשובתו לתגובת החברה במהלך חודש פברואר 
התקיים דיון בו ביקשו הצדדים ארכה לצורך מו"מ ולהשגת הסכם פשרה. 

בפברואר  4 הצדדים חתמו על הסכם פשרה שהוגש לאישור על ידי ביה"ד ביום
ניתנה החלטת ביה"ד לפיה לאחר הגשת תצהיר  2019בפברואר  4ביום . 2019

ערוך כדין מטעם המבקש התומך בבקשה, תינתן החלטה בדבר פרסום הסדר 
הפשרה והעברתו להתייחסות היועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט, 

יה )ג( לחוק תובענות ייצוגיות. להערכת יועצ18בהתאם להוראות סעיף 
המשפטיים של פתרונות תחבורה, הסיכוי שהסדר הפשרה יאושר על ידי בית 

וזאת בכפוף לקבלת שינויים שיתבקשו על ידי היועץ  50%הדין עולה על 
 המשפטי לממשלה או בית הדין האיזורי לעבודה.  

 
, הומצאה תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית כנגד 2017ביוני  6ביום  (ז

ורה וכנגד חברות נוספות בתחום השכרת הרכב לפיה, בעת ביצוע פתרונות תחב
הזמנה לרכישת רכב להשכרה, המשיבות אינן כוללות במסגרת עלות ההשכרה 
הכוללת המוצגת למזמין את עלות רכישת הביטוח, ובכך, מפצלות באופן 
מלאכותי את התשלום ל"דמי השכרה" ול"דמי ביטוח", אותו הן מחייבות לרכוש 

ירת הרכב. כתוצאה מכך, נוצר פער בין המחיר המוצג בהזמנה למחיר בעת מס
אותו דורשות המשיבות בפועל. המבקש, שלא התקשר עם החברה בעסקה 

ש"ח.  100 -להשכרת רכב, מעריך את סכום התביעה האישית שלו כנגדה ב
הוגשה בקשה  2018ביוני  19. ביום 2017בדצמבר  5 תשובת החברה הוגשה ביום

להסתלקות מבקשת האישור נגד החברה בלא צו להוצאות ובלא מוסכמת 
דינו -ניתן פסק 2018באוגוסט  5 תשלום כלשהו למבקשים או לבא כוחם. ביום

של בית המשפט המחוזי מרכז, במסגרתו קיבל בית המשפט את בקשת 
 2ההסתלקות; בקשת האישור נגד החברה נמחקה ותביעתו האישית של המבקש 

 נגד החברה נדחתה.
         

  יצוגית, כנגד י כתובענה  לאישורה   , הומצאה תביעה ובקשה2017ביולי  8ביום  (ח
 פתרונות(, שAVIS -)להלן AVIS BUDGET EAMEAפתרונות תחבורה וכנגד 

  נוספות  חברות  וכנגד בישראל,   שלה הבלעדית  כזכיינית  משמשת   תחבורה
  ישראל לתושבי   רכב כלי  משכירות  כי הנתבעות   בטענה הרכב,  השכרת  בתחום
לתיירים,  ה הז השכרה   בגין גובות   הן  אותו  מהמחיר משמעותית   גבוה  במחיר

בשפה   האינטרנט  אתר  בממשק  מחירים הצגת   של היתר בדרך   בין וזאת,  
בשפה   האינטרנט אתר   בממשק המוצגים   מאלה משמעותית  הנמוכים   האנגלית, 
 84 -הועמד על סך של כ AVIS -סכום התביעה האישית נגד החברה ו ית.העבר 

 תשובתש"ח. מיליוני  185 -ש"ח וסכום התביעה הכולל כנגדן הועמד על כ
 28 וביום 2017בנובמבר  26 ביום הוגשהלבקשת האישור  תרונות תחבורהפ

להערכת למועד הדוח, . גישור להליך הועבר התיק. דיון התקיים 2018בפברואר 
הנהלת פתרונות תחבורה, בהתבסס בין היתר על חוות דעתם של יועציה 

 התובענה הסיכויים לאישוראת אין ביכולתה להעריך המשפטיים, בשלב זה 
 כתובענה ייצוגית ו/או את היקפה, ואם תאושר, את סיכוייה להתקבל.

 
לבית  הפתרונות תחבורהוגשה נגד  2019 מרסב 10תאריך המאזן, ביום  לאחר (ט

להלן ביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )תיפו -המשפט המחוזי בתל אביב
 להטעיה ת. עניינה של התובענה הוא טענת המבקש"(התובענה"בס"ק זה: 

כביכול, מאחר שלטענתה, במסגרת עסקת ליסינג שבה התקשרה עם  תרמיתו
אולם בפועל , 2017הוזמן על ידה רכב חדש, משנת ייצור פתרונות תחבורה 

  .2016קיבלה המבקשת, לטענתה, רכב שאינו חדש, משנת ייצור 
  לקוחות 185,000 -ל 77,000עבור כל אחד מבין הפיצוי המבוקש בתובענה 
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 פיצוי הכלש"ח, ובסך  26,200 -בסכום ממוצע של כ הואפתרונות תחבורה 
מיליארד ש"ח. בנוסף, מתבקשים  4.85 -ש"ח ל מיליארד 2-בסכום כולל הנע בין כ

. פתרונות תחבורהטרם הומצאה ל התובענהבתובענה צווי עשה ואל תעשה. 
כתובענה  למועד הדוח, אין ביכולתה להעריך בשלב זה את הסיכויים לאישורה

 ייצוגית ו/או את היקפה, ואם תאושר, את סיכוייה להתקבל. 
 

בנוסף למפורט לעיל, החברה ו/או החברות המאוחדות הינן צד להליכים משפטיים  .4
ש"ח בעיקר בגין נזקים וליקויים לכאורה בכלי  מיליוני 20.3-כולל של כנוספים בסכום 

 רכב או נזקים שנגרמו לכלי רכב של צדדים שלישיים.
 
בגין העלויות העשויות לנבוע מהתביעות המתוארות לעיל כג' לעיל 2כמתואר בבאור  .5

מבוצעות הפרשות בדוחותיהן הכספיים של החברה והחברות המאוחדות הרלוונטיות, 
( 50%דהיינו, ההסתברות עולה על  - more likely than notשר לא )רק אם יותר סביר מא

שתיווצר חבות לתשלום הנובעת מאירועי העבר, ושסכום החבות ניתן לכימות או 
להערכה בטווח סביר. סכומי ההפרשות שבוצעו מבוססים על הערכת מידת הסיכון 

 .ברהשל הח בכל אחת מהתביעות בהתבסס על חוות דעת היועצים המשפטיים
 

 התקשרויות  ב.
 

 רכב: יצרני .1
 

החברה קשורה בהסכמים שונים מכוחם משמשת החברה כיבואנית ומפיצה בישראל 
של מכוניות וחלקי חילוף מתוצרת חברות מקבוצת ג'נרל מוטורס ואיסוזו מוטורס. 

התחייבות חוזית לרכוש מהיצרן כמויות מסוימות  הסכמי זיכיון אלו אינם כוללים
 וקבועות מראש של כלי רכב, מעבר לכלי הרכב שהיא מזמינה בפועל. 

 ג'נרל מוטורס: רכבי בגין זיכיון הסכם .א
)שהנה הזרוע השיווקית של ג'נרל מוטורס(,  GMODהזיכיון של החברה עם  הסכם

 12)והחליף את הסכם הזיכיון המקורי מיום  2013באוקטובר  1אשר נחתם ביום 
(, מעניק לחברה זכות לייבא ולשווק בישראל כלי רכב מתוצרת ג'נרל 1993באוגוסט 

(, 2013עד לשנת ייצור  -ובעבר גם דגמי ביואיק  קאדילקמוטורס )רכבי שברולט, 
בות חלקי החילוף שלהם ואביזרים נלווים וכן רישיון )לא בלעדי( לשימוש לר

  בסימני המסחר של ג'נרל מוטורס.
 

 :איסוזו רכבי בגין זיכיון הסכם .ב
בהסכם זיכיון  Isuzu Motorsהתקשרה החברה, לראשונה, עם  2006ביולי  1ביום 

וף מתוצרתה שעיגן את ייבואם ושיווקם של חלק מדגמי רכבי איסוזו וחלקי חיל
 .  2021באפריל  8, הוארך ההסכם עד 2018ינואר ב 11ביום  .Isuzu Motorsשל 

 
, נמנית החברה בין הזוכים של מכרזים ממשלתיים. יצוין כי ככלל, 2006החל משנת  .2

ההתקשרויות כאמור עם מנהל הרכב הממשלתי, הנן לתקופות של שנתיים והן 
הוארך  2018של שנתיים. בהקשר זה, בשנת  מוארכות מעת לעת, בדרך כלל בתקופות

 .מכרזים בהם זכתה החברה 3 תוקפם של
 

( בע"מ, חברת בת של בעלי 1994החברה מספקת לחברת המזרח לשווק מכוניות ) .3
חברת המזרח( שרותי הכנת רכב למסירה ללקוחות. הכנסות -השליטה בחברה )להלן

 -כ - 2017אלפי ש"ח )בשנת  4-כ בסך כולל של 2018החברה משירות זה הסתכמו בשנת 
 אלפי ש"ח(.  157
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אביב. כמו כן, החברה -החברה שוכרת מחברת המזרח אולם תצוגה ומחסן חלפים בתל .4

נכסים בע"מ חלק ממבנה המשמש כמחסן חלפים בחיפה. יו.אם.איי  שוכרת מקח"ן
מרכז שירות חיפה בע"מ שוכרת מקח"ן נכסים בע"מ מבנה המשמש כמוסך בחיפה. 
החברה משכירה לכהן מוטורס חדרה בע"מ מבנה המשמש כאולם תצוגה ומוסך 

דמי בחדרה. כמו כן, משכירה החברה שטח בפארק ראם לחברת המזרח. פירוט באשר ל
. בנוסף החברה קשורה בהסכמים עם צדדים 34שכירות לצדדים קשורים מוצג בבאור 

שלישיים להשכרת שטחים בפארק ראם, במבנה ההנהלה בראשל"צ ובמרכז הלוגיסטי 
בשוהם, ושוכרת מצד שלישי אולם תצוגה בהרצליה. חברות נוספות בקבוצה קשורות 

 של שנה עד עשר שנים.בהסכמי שכירות משרדים ושטחי אחסון לתקופות 
 
 Avis Europe and Middle Eastמטעם  AVISבעלת הזיכיון במותג  נההיפתרונות תחבורה  .5

Limited  ( להלן-  )"31עד ליום  שהיה בתוקףשניתן במסגרת הסכם "אוויס אירופה 
 .2016בדצמבר 

          
חתמה פתרונות תחבורה עם אוויס אירופה על מכתב כוונות, לפיו,  2016 מאיבחודש  

אישרו הצדדים כי בכוונתם לנהל מו"מ במטרה להתקשר בהסכם רישיון חדש, לתקופה 
במכתב הכוונות אף נקבעו שיעורי . 2017בינואר  1של חמש שנים, שתחילתה ביום 

 הן התייחס מכתב הכוונות.התמלוגים שישולמו על ידי פתרונות תחבורה בשנים לגבי
  
לפתרונות אוויס אירופה נחתם הסכם בין  2019 סבמר 13ביום לאחר תאריך המאזן,  

 שימוש בשיטה בגין ה של פתרונות תחבורה לפיו הוארכה תקופת הזיכיון אשר, תחבורה
 2028 בדצמבר 31עד ליום ( 2017בינואר  1-)שתחילתן בשנים  10 -ל, AVISובסימן  

. זאת כנגד תמלוגים )דמי רישיון( הנגזרים ממחזור הכנסותיה "הסכם הרישיון"( -)להלן 
המעודכנים תהיה השפעה  של פתרונות תחבורה. החברה אינה צופה כי לתנאי הזיכיון

לא הפרה ואין החברה, פתרונות תחבורה . למיטב ידיעתה של מהותית על תוצאותיה
 בכוונתה להפר את הסכם הרישיון.

 
הסתכמו  2017שנת )באלפי ש"ח  11,200הסתכמו לסך של  2018ים בגין שנת סך התמלוג 

. בנוסף, (אלפי ש"ח 15,643הסתכמו לסך של  2016אלפי ש"ח ובגין שנת  13,005לסך של 
רשמה  Wizard-בגין השימוש במערכת המחשוב המרכזית של פתרונות תחבורה, ה

אלפי  306 - 2017אלפי ש"ח )בשנת  241הוצאות בסך של  2018פתרונות תחבורה בשנת 
 אלפי ש"ח(. 574 -2016ש"ח; בשנת 

        
ת מבנים ופתרונות תחבורה והחברות המאוחדות שלה קשורות בהסכמים לשכיר .6

ושטחים המשמשים אותן לצורך הפעלת מתקניה, לתקופות של שנה עד עשר שנים. 
בגין  2018ירות לשנת חלקם של דמי השכירות צמודים למדד או לדולר. דמי השכ

מסתכמים לסך  2017אלפי ש"ח, לשנת  17,575 -מתקנים כאמור, מסתכמים לסך של כה
  אלפי ש"ח. 21,582 -מסתכמים לסך של כ 2016אלפי ש"ח ולשנת  17,474 -של כ

 
החברה  2017פיו החל מחודש ינואר ל אוטו איטליההחברה התקשרה בהסכם עם  .7

דמי הניהול  .ש"ח לחודש 30,000 סך של שירותי ניהול תמורת תעמיד לאוטו איטליה
מוסך, חלפים ) הינם בגין העמדת שירותי ניהול בתחום הכספים, המחשוב והשירות

 .ושירות(
 
לעניין הסכם דמי ניהול בין החברה לבין בעלי מניותיה וכן הסכמי העסקה של בעלי  .8

  להלן. 34עניין בחברה ראה באור 
 
חברת , אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של החברה עם 2017במאי  18ביום  .9

שירותים  למתןבהסכם  "המזרח לשיווק"( -)להלן  ( בע"מ1994המזרח לשווק מכוניות )
 מזרח לשיווק, במרלו"ג שוהם, כדלקמן: להלוגיסטיים על ידי החברה 

 ( איסוף והכנת 2חו"ל; )( קליטת משלוחי חלפים מהספקים השונים ב1השירותים: ) 
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( 4( תחזוקת מלאי החלפים במחסן )ספירות מלאי(; )3הזמנות ללקוחות השונים בארץ; ) 
ראה באור  ( שינוע משלוחי חלפים ליעדים השונים בארץ.5) -אחסנת מלאי החלפים; ו

 להלן. 34
    

 שעבודים  ג.
 
תאגידים החברה רשמה כלפי להבטחת התחייבויות החברה לתאגידים בנקאיים,  .1

 שעבודים שתמציתם כדלקמן: בנקאיים
 

שעבוד שוטף כללי ללא הגבלה בסכום על כל נכסיה של החברה; אשר משמש  א( 
להבטחת התחייבויותיה של פתרונות תחבורה כלפי הבנקים, כאשר  גם

ר הוחרגו זכויות החברה בחשבון הנאמן למחזיקי אגרות מהשעבוד השוטף האמו
לצורך שעבוד זכויות  ב' של החברה ובאיגרות החוב הבין חברתיות-החוב א' ו

 אלו לטובת הנאמן בהתאם להוראות שטרי הנאמנות.
 
שעבוד קבוע על כל ניירות הערך, המסמכים והשטרות של החברה המוחזקים   ב(

 בתאגידים בנקאיים.
 
 שעבוד קבוע על הון המניות הבלתי נפרע והמוניטין של החברה.   ג(
 
החברה התחייבה שלא לשעבד את נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו מבלי לקבל   ד(

  מראש את הסכמת הבנקים.
          
כמתואר  2018כמו כן, בגין האשראי מתאגיד בנקאי שנטלה החברה במהלך שנת          

לעיל, התחייבה החברה לא ליצור שעבוד על נכס "בית קבוצת  ג'25בביאור 
UMI ,"ומתחםהחברה, אולמות תצוגה  משרדיאשר ממוקם בלוד ומשמש כ 

, לכל מטרה ומכל סיבה זאת כל, לעיל 1בא 15 בביאור שמתואר המרכזי התפעולי
שהן, לטובת צד ג'. כמו כן, התחייבה החברה לא למכור, להעביר או להחכיר את 

לצד ג' כלשהו, עד למועד פירעון ההלוואה. כל זאת, אלא אם כן האמור כס הנ
 התקבלה לכך הסכמה של התאגיד הבנקאי המלווה, מראש ובכתב.

 
קבועים ראשונים  פתרונות תחבורה יוצרת במהלך העסקים הרגיל שלה שעבודים .2

הבנקים. הגופים הפיננסים בשוק ההון  הבטחת התחייבויותיה כלפי בדרגה לטובת
נאמני סדרות איגרות החוב המחליפות. השווי הכולל של כלי להמממנים את פעילותה ו

הרכב של פתרונות תחבורה המשועבדים לטובת כל גוף נקבע על פי מפתח תמחור 
 31מוסכם ובהתאם לאשראי המועמד על ידי אותו גוף לפתרונות תחבורה. נכון ליום 

מצי  88% -כלי רכב משועבדים המהווים כ 26,311 -, לפתרונות תחבורה כ2018 בדצמבר
כלי הרכב שבבעלותה. יתר כלי הרכב של פתרונות תחבורה, שאינם משועבדים, הינם 
חופשיים מכל שעבוד ויכולים, על פי בחירתה של פתרונות תחבורה, להיות משועבדים 

ת תחבורה, יבואני רכב, בעלי מניותיה לטובת כל גורם מממן, לרבות ספקיה של פתרונו
וכל גורם אחר, לפי שיקול דעתה של פתרונות תחבורה, לצורך העמדת מימון לפתרונות 
תחבורה בכל אופן שהוא וללא הגבלה בסכום ובלבד שסך חובותיה של פתרונות 

מהסך הכולל של שווי כלי  60% -תחבורה לגורם מממן כלשהו לא יפחת בכל עת מ
 בדים לאותו גורם מממן.הרכב המשוע

 
לטובת תאגיד בנקאי, נרשמה  )חברה כלולה( להבטחת מחויבויותיה של קח"ן נכסים .3

משכנתא על מקרקעין שבבעלותה, ללא הגבלה בסכום, ועל זכויותיה בהתאם להסכם
השכירות של המקרקעין עם השוכרים: החברה, מרכז שירות חיפה וקח"ן סוכנויות 

 אלפי ש"ח )חלק החברה 2,135, יתרת ההלוואה הינה 2018בדצמבר  31בע"מ. נכון ליום 
  אלפי ש"ח(. 1,067 למועד האמור
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  אמות מידה פיננסיות ד.
 

 לתאריך נכוןלהלן תמצית ההתניות הפיננסיות אשר החברה מחויבת לעמוד בהן  .1
 בהתייחס לאשראי שניטל מתאגידים בנקאיים: הדיווח

 
 מוחשי לא יפחת בכל עת שהיא:ה עצמיסך ההון ה (א
 

 מסך המאזן המוחשי של החברה. 25%-מ  -
 "ח.ש נימיליו 300-מ  -

 
 חוב שטרי/או ו הלוואות, מוחשיים לא נכסים: הון עצמי בניכוי מוחשי עצמי הון

/או ו הלוואות)למעט  הקשורה בקבוצה לגוף החברה שהעמידה הון שטרי/או ו
( החברה ידי על במישרין המוחזק לתאגיד יועמדו/או ו שהועמדו חוב שטרי

 .נחותות בעלים הלוואות -ובתוספת
 

: סך המאזן בניכוי נכסים לא מוחשיים, יתרת אגרות חוב שהונפקו מוחשי מאזן
וי מזומנים כלי רכב של פתרונות תחבורה ובניכ בבטחוןע"י החברה ומובטחות 

 בכלי עד לגובה יתרת אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה ושאינן מובטחות
  .רכב

 
ע"י מעלות; כמו כן, ככל שהחברה   BBBדירוג החברה לא יפחת מדירוג של ( ב

 ומטה. bAA3בע"מ, דירוג החברה לא ירד לדירוג של   מידרוגתדורג ע"י 
 

 באמות המידה הנ"ל.עומדת החברה  2018בדצמבר  31נכון ליום 
 

בהתאם להתחייבות של פתרונות תחבורה לטובת תאגידים בנקאיים וגורמים פיננסיים  . 2
אשר מממנים אותה, נדרשת פתרונות תחבורה, בין היתר, כי יחס ההון  בשוק ההון

העצמי לסך הכל מאזן בניכוי יתרת המזומנים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של 
 הכספיים בדוחות כנקובכמו כן הונה העצמי, . 12%-לא יפחת מפתרונות תחבורה, 

 לפתרונות שהעמידו נחותות הלוואות בתוספת תחבורה פתרונות של המאוחדים
 לבעלי תחבורה פתרונות ידי על שניתנו הלוואות ובניכוי מניותיה בעלי תחבורה
למעט במקרה שיחס ההון העצמי לסך המאזן המאוחד , 250-, לא יפחת משלה המניות

כמו כן, הוטלו מגבלות על סכום הדיבידנדים  .15%  -גבוה משל פתרונות תחבורה יהיה 
שהיא רשאית לחלק כתלות ביחס ההון העצמי למאזן, והיא התחייבה כי לא יתבצע 

 ם. שינוי בבעלות ובשליטה בה ופעילותה העסקית, ללא הסכמת הגורמים המממני
 

 עומדת פתרונות תחבורה באמות המידה הנ"ל.  2018בדצמבר  31נכון ליום 
 

 עסקת השלמת אגב המחליפות החוב אגרות מחזיקי כלפי פיננסיות והתניות שעבודים .3
 :ההחלפה

 
פי אגרות החוב -להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על

ושטר הנאמנות בו התקשרה החברה עם הנאמן עבור מחזיקי איגרות החוב  המחליפות
 עיקריהם אשר הנכסים על השעבודים ונרשמו נוצרו"(, הנאמןהמחליפות )להלן: "

 :להלן מפורטים
 
הגבלה בסכום, לטובת הנאמנים על  ללאראשונה,  ומדרגהשעבודים קבועים  -

ת בגין ובקשר עם כלי הרכב חלק מכלי הרכב שבבעלותה ועל זכויותיה החוזיו
הנ"ל, וכן על חשבון הנאמנות המנוהל על ידי הנאמנים ועל כל המופקד בו, וכן 

 על; וכן
 

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה  -
בסכום, של מלוא זכויות החברה מכוח אגרות החוב הבין חברתיות. אגרות החוב 

רענה מעת לעת על פי תנאיהן, והשעבוד האמור יהיה על הבין חברתיות תיפ
יתרת אגרת החוב הבין חברתית כפי שתהיה מעת לעת מבלי שיהיה צורך לתקן 

 את השעבוד על אגרת החוב הבין חברתית המשועבדת.
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 )המשך( אמות מידה פיננסיות ד.
 
ההסדר, פתרונות תחבורה ערבה כלפי המחזיקים של כל אחת מסדרות במסגרת -

אגרות החוב המחליפות בערבות אוטונומית ובלתי מסויגת, למלוא התחייבויותיה 
 של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב המחליפות, המוגבלת בסכום הערך 

 
של אגרות החוב המחליפות. כמו כן, במסגרת שטרי הנאמנות למחזיקי  ההתחייבותי 

איגרות החוב המחליפות, התחייבה החברה בהתניות פיננסיות כמפורט להלן: סך 
,  לא יפחת להלן שמוגדר כפיההון המוחשי בדוחות הכספיים הנפרדים של החברה , 

  הנפרדיםדוחות הכספיים בהחברה  מאזןמסך  17.5%( משיעור של 1בכל עת שהיא: )
 .ח"שמיליון  300( מסך של 2; )להלן שמוגדר כפישל החברה,  

 
 סוג מכל הון שטרי או חוב שטרי או הלוואותהון עצמי בניכוי  -" מוחשי"הון  -

 . שלה האם לחברההחברה  שהעמידה
 
כפי שמופיע בדוחות הכספיים הנפרדים של החברה בניכוי  -"מאזן החברה"  -

ומנים ובניכוי יתרת אגרות חוב שהונפקו המובטחות בביטחון כלי רכב יתרת מז
 של פתרונות תחבורה.

 
" )ואם BBB" -במקרה בו החברה המדרגת תוריד את דירוג אגרות החוב לדירוג הנמוך מ

הורדה  -ידי חברה מדרגת אחרת ממעלות -אותה עת תהיינה אגרות החוב מדורגות עלב
ימי עסקים. ככל  21לדרגה מקבילה בשיעוריה לדרגה הנ"ל(, והדבר לא יתוקן בתוך 

תדורגנה על ידי שתי חברות דירוג או יותר, תבחן עמידת  המחליפותשאגרות החוב 
 .החברה על פי הדירוג הנמוך

 
ים בהתניות הפיננסיות המושתות על הקבוצה בהתייחס להלוואות השינוי עיקרי

 שניטלו מתאגידים בנקאיים מממנים )להלן:"התאגידים הבנקאיים"(:
 

בקשר עם ביצוע עסקת  הבנקאיים לתאגידים החברה פנתה 2017 יוני חודש במהלך
 השעבודים, ההחלפה עסקת ביצוע לאחר לפיהןאיתם להסכמות  והגיעהההחלפה 

 להבטחת גם ישמשו, הבנקאיים התאגידים כלפי החברה שיצרה הכלליים יםהשוטפ

. בהתאם להוראות אגרות החוב כלפיהם תחבורה פתרונות של התחייבויותיה
 הנאמן בחשבון החברה זכויותים אלו יכלל שוטפים עבודיםהמחליפות הוחרגו מש

החברה  הגיעה. כמו כן, הנאמן לטובת המשועבדות, חברתיות הבין החוב ובאיגרות
 צד לטובת ישועבדו לא נכסיהלהסכמות עם התאגידים הבנקאיים המממנים לפיהן 

 .הבנקאיים התאגידים הסכמת את מראש לקבל מבלי כלשהו שלישי
 מהותיתהשפעה  היתהאגרות החוב המוחלפות באגרות החוב המחליפות לא  להחלפת

 . הקבוצהעל תוצאותיה של 

 ערבויות  ה.
 
 אשראים יתרת התחייבויות החברה באמצעות 2018בדצמבר  31ליום  נכון .1

 ש"ח.  אלפי 19,598הינה  דוקומנטריים
 

 , כדלקמן: 2018בדצמבר  31החברה העמידה ערבויות בנקאיות, שעיקרן נכון ליום  .2
 

אלפי ש"ח לזכות לקוחות שונים, בעיקר גופים ממשלתיים, בקשר עם  41,952 (א
 ספקת רכבים, חלפים ושירותים נוספים.השתתפות במכרזים, א

 
אלפי ש"ח לזכות מינהל מקרקעי ישראל ואחרים בקשר עם בקשה לשימוש  278 (ב

 חורג במקרקעין, ולהבטחת ביצוע עבודות תשתית במקרקעין.
 
 אלפי ש"ח לזכות משכירי מקרקעין. 289 (ג
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 )המשך( התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים וערבויות -:27באור 
 

  )המשך( ערבויות ה.  
 

להבטחת ההתחייבות החברה לרשויות המס בקשר עם תשלומי מיסי יבוא שיוטלו על  .3
באופן פרופורציונלי  ,בעלי מניותיה של החברההחברה כיבואן רכב המציאו 

 כתב התחייבות ללא הגבלה בסכום לרשות המיסים. להחזקותיהם במניות החברה, 
  

לתאגיד בנקאי, אשר יתרתה )חברה כלולה( להבטחת ההתחייבויות של כוכבי הרכב  .4
אלפי ש"ח, העמידה החברה ערבות מתמדת מוגבלת  2,398הינה  2017בדצמבר  31ליום 

, לכוכבי הרכב אין 2018בדצמבר  31ליום  נכון אלפי ש"ח. 3,500בסכום עד לסך של 
 .התחייבויות כלפי התאגיד הבנקאי

 
 31לתאגיד בנקאי, אשר יתרתה ליום )חברה כלולה(  UMTחת ההתחייבות של להבט .5

ללא הגבלה אלפי ש"ח, העמידה החברה ערבות מתמדת  1,064הינה  2018בדצמבר 
 .בסכום

 
 31לתאגיד בנקאי, אשר יתרתה ליום )חברה כלולה(  UMEלהבטחת ההתחייבות של  .6

אלפי ש"ח(, העמידה החברה  1,806אלפי ש"ח )חלק החברה  3,611הינה  2018בדצמבר 
 אלפי ש"ח. 3,000של  מקסימליערבות מתמדת מוגבלת בסכום עד לסך 

 
 7.3-לפתרונות תחבורה ערבויות להבטחת התחייבויותיה לצדדים שלישיים בסך של כ .7

בית קבוצת יוניברסל מוטורס ישראל למיליון ש"ח ערבות  0.25-מיליוני ש"ח, מתוכן כ
 . בע"מ

 

התחייבויות בגין ערבויות ואשראי )חברה כלולה(  UTI-, ל2018בדצמבר  31נכון ליום  .8
 ש"ח. אלפי 26,875דוקומנטרי בסך כולל 

 
  הון -:28באור 

 
 :2017-ו 2018בדצמבר  31הרכב הון המניות לימים  א.

 רשום, מונפק ונפרע  
 מספר מניות  

   
 1,152,938  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 

   
 1,000  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות הנהלה בנות 

 
)ב( 1, ראה ביאור התפתחות החזקות בעלי מניות במניות החברה עד למועד הדיווחבאשר ל         

 לעיל. 
 
 זכויות הנלוות למניות ב.

 
מזכות את המחזיקים בהן לקבל הודעה בדבר אסיפה כללית, להשתתף  -מניות הנהלה  .1

 כל מניית הנהלה תקנה קול אחד בעת ההצבעה באסיפה הכללית.ולהצביע בה. 
מניות אלו אינן מעניקות את הזכות לקבל דיבידנדים או להשתתף בחלוקת רכוש  

 החברה.

 
מזכות את המחזיקים בהן לקבל דיבידנדים ולהשתתף בחלוקת רכוש  -מניות רגילות  .2

 החברה.
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 מניות החברה המוחזקות על ידה -מניות באוצר  ג.

 
ש"ח ע.נ.,  1מניות הנהלה בנות  100-, החברה מחזיקה ב2017-ו 2018בדצמבר  31נכון לימים 

 ממניות ההנהלה המונפקות והנפרעות. 10%המהוות 
 

 קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה ד.
 

ה אשר הוחזקו , במסגרת רכישה שביצעה החברה של מניות פתרונות תחבור2013במהלך שנת 
בעלי המניות של החברה במועד האמור, נוצרה בדוחותיה הכספיים של החברה קרן  ל ידיע

 הון בגין עסקאות עם בעלי שליטה בגין הפער שבין:
 -( התמורה ששולמה לבעלים בגין הרכישה; לבין1
 . בספרי החברה שהוכרוהערך של הנכסים וההתחייבויות של פתרונות תחבורה ( 2

 
 ידנדדיב ה.

 
 17.4ש"ח ) מיליוני 20דיבידנד בסך של , הכריזה החברה על תשלום 2018במרס  20ביום  . 1

-2018)מס' אסמכתא:   2018 סבמר 20לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום  .ש"ח למניה(
01-027148).   

 
, אישר דירקטוריון החברה מדיניות חלוקת דיבידנד בחברה, 2018במאי  28ביום  .2

לפיה, כל עוד הרווח הנקי המאוחד המיוחס לבעלי המניות של החברה, בשנה  אשר 
מיליוני ש"ח או יותר, תחלק החברה דיבידנד בגין אותה שנה, בסכום  25קלנדארית, יהיה 

בניכוי רווחי שערוך ככל ויהיו. חלוקת דיבידנד מהרווח האמור  30% -השווה לכל הפחות ל
כאמור תהא כפופה לעמידת החלוקה בהוראות כל דין ובהתחשב בצרכי המימון של 
החברה. דירקטוריון החברה יהא רשאי, בכל עת, לשנות את מדיניות הדיבידנד כאמור, 

ו להחליט לחלק סכומים החורגים או נופלים משיעור החלוקה על פי מדיניות הדיבידנד א
במאי,  29שלא לחלק דיבידנד כלל. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

  (.2018-01-052312)אסמכתא:  2018
 
דיבידנד בסך של , הכריזה החברה על תשלום 2019למרס  26-לאחר תאריך המאזן, ביום ה . 3

 .ש"ח למניה( 26.0ש"ח ) מיליוני 30
 

 מקנות שליטה בדוח על המצב הכספיהרכב הזכויות שאינן  ו.
 

הינה בגין השקעת החברה  2017-ו 2018בדצמבר  31יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה לימים 
, הבדבר ההשקעה האמור . לפרטים נוספים( בע"מ1994יו.אם.אי. סוכנות לביטוח אלמנטרי ) -ב

 (.3)'ג12ראה ביאור 
 

  מכשירים פיננסים   -:29באור 
 

  סיכון פיננסייםגורמי  א.
 

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק )סיכון מטבע חוץ, 
סיכון מדד מחירים לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. הקבוצה 

 משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים במטרה לצמצם חשיפות מסוימות לסיכונים.
 
 מטבע חוץסיכון  .1
 

הקבוצה מייבאת כלי רכב מספקים בחו"ל, והיא חשופה לסיכון שער חליפין הנובע 
מחשיפה למטבעות שונים, בעיקר לדולר ארה"ב. סיכון שער חליפין נובע מעסקאות 
 מסחריות עתידיות, נכסים שהוכרו והתחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע שאינו מטבע 
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המדידה של הקבוצה, לרבות עסקאות במכשירים נגזרים על מטבע חוץ. כמו כן, 
לקבוצה יש חשיפה מטבעית גם בשל העובדה כי לא ניתן להצמיד באופן מוחלט את 
מחיר המכירה של הרכבים לשינויים בשערי החליפין של מטבע החוץ. בנוסף, שינוי 

עים משינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ, עשוי במחירי רכבים חדשים, אשר מושפ
 להשפיע גם על ערכו של ציי כלי הרכב של הקבוצה.

 
 :ניתוח רגישות למטבע חוץ

 
הטבלה שלהלן מדגימה את מבחן הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר לשערי החליפין 
של הדולר כאשר כל שאר המשתנים ללא שינוי. ההשפעה על הרווח לפני מס של 
החברה הוא בגין השינויים של השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות כספיים, כולל 

 נגזרים על מטבע חוץ.

  
השינוי בשער 
 החליפין של

 ההשפעה על 
 מסההרווח לפני 

 אלפי ש"ח  הדולר  
     

2018  5%+  16,564 
  5%-  (13,917) 
     
  10%+  34,530 
  10%-  (27,319) 
     

2017  5%+  11,530 
  5%-  (14,756) 
     
  10%+  26,902 
  10%-  (33,576) 

 

  
השינוי בשער 
 החליפין של 

 ההשפעה על  
 מסההרווח לפני 

 אלפי ש"ח  האירו  
     

2018  5%+  53 
  5%-  (53) 

     
  10%+  107 
  10%-  (107) 
     

2017  5%+  (44) 
  5%-  44 

     
  10%+  (88) 
  10%-  88 

 
התנועה בהשפעה לאחר מס, נובעת משינוי בשווי ההוגן של מכשירים נגזרים פיננסיים 
שלא יועדו לגידור ומנכסים כספיים והתחייבויות כספיות הנקובים בדולר )בעוד מטבע 
הפעילות של החברה שונה מדולר(. למרות שהנגזרים לא יועדו לגידור, הם משמשים 

 בסיסם בעת התהוותן. כגידור כלכלי ויקזזו את העסקאות שב
 

  סיכון מדד מחירים לצרכן .2
 

שינויים בשיעור האינפלציה משפיע על הרווחיות של הקבוצה ועל תזרימי המזומנים 
 שלה כמוסבר להלן:

 מצד ההתחייבויות, לקבוצה התחייבויות אשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן
 אשר )בעיקר אגרות החוב(.

 קיימים חוזים מול לקוחות בגין הסכמי ליסינג של  פתרונות תחבורהלמצד הנכסים, 
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 )המשך( מכשירים פיננסים   -: 29באור 
 

כלי רכב, הלוואות שהועמדו ע"י הקבוצה ויתרות חובה אחרות, אשר צמודות גם הן 
 לשינויים במדד. 

 יחד עם זאת, בטווח הקצר הקבוצה חשופה לשינויים במדד המחירים לצרכן. 
 

של  ההתחייבויות ינה כלכלית, קיימת הגנה מסוימת על מרכיב ההצמדה בגין מבח
באמצעות הסכמי  הקבוצה אשר הינן צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן, וזאת

הליסינג התפעולי צמודי מדד. הקבוצה  בוחנת באופן שוטף את ההגנה הראויה בפני 
לגבי הסכומים או חלקם החשיפה לשינויי המדד ובמידת הצורך מבצעת הגנות 

אשר אותה מיישמת  AG7שלגביהם קיימת חשיפה כלכלית. מבחינה חשבונאית שיטת 
 בשיעורישינויים קיצוניים מבפני , מעניקה הגנה לעיל (3)'ח2הקבוצה, כמתואר בביאור 

 תקופות הדיווח.המדד במהלך 

  במדדהשינוי   
 ההשפעה על  

 הרווח לפני מס
 אלפי ש"ח  המחירים לצרכן  
     

2018  2%+  10,876 
  2%-  (10,876) 
     
  4%+  21,753 
  4%-  (21,753) 

     
2017  2%+  (19,297) 

  2%-  19,297 
     
  4%+  (38,594) 
  4%-  38,594 

 
 סיכון אשראי .3

 
הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או  ינוהסיכון אשראי 

 בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד. 
הכנסות הקבוצה נובעות בעיקר מלקוחות בישראל. כמו כן, הקבוצה עוקבת באופן 

לות שוטף אחר חובות הלקוחות ותנאי האשראי שהיא מעניקה, ובדוחות הכספיים נכל
הפרשות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה, לדעת הנהלת הקבוצה, את 

 ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.
הקבוצה חשופה לסיכון אשראי כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה )בעיקר מיתרות 
לקוחות( ומהפעילות הפיננסית שלה, לרבות מהלוואות שהקבוצה העמידה, מעסקאות 

 ץ וממכשירים פיננסיים אחרים וזאת כמוסבר להלן:במטבע חו
 

בתחום מכירת הרכב, החברה מעמידה אשראי בעיקר ללקוחות מוסדיים למימון רכישת 
כלי רכב, כמקובל בענף. חלק מהחשיפה מבוטח על ידי שיעבוד כלי הרכב באגרות חוב 

רה חשיפה ובטחונות נוספים. יחד עם זאת, בגין חלק מהאשראי אין שעבוד ולכן לחב
לסיכון אשראי. החברה עוקבת אחר מצבם הפיננסי של לקוחותיה באופן שוטף 
ומעדכנת את היקפי החשיפה מדי תקופה בהתאם לתנאי השוק ובמידת הצורך מבצעת 
הפרשה ספציפית לחובות מסופקים וזאת כדי לשקף בצורה נאותה את יתרת החוב של 

 לקוחותיה. 
 

 בעיקר בעסקאות -דורשת ביטחונות מחלק מלקוחותיה  בתחום מכירת הרכב, החברה
של מכירת כלי רכב לציי רכב או בעסקאות אחרות בהיקפים גדולים, וזאת בהתאם 

 למידת הסיכון הכרוכה בעסקה עימם.  
 

בתחום הליסינג נוהגת פתרונות תחבורה לגבות מספר חודשי מקדמה או פיקדון 
 החוזה, לרבות התשלומים החודשיים. בתחילת העסקה אשר משמשים כערובה לקיום 
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בנוסף, דורשת פתרונות תחבורה במידת האפשר ערבויות מלקוחותיה העסקיים הן 
בתחום ההשכרה לזמן קצר והן בתחום הליסינג. עיקר לקוחותיה הפרטיים של 

ועל כן התשלומים  פתרונות תחבורה בהשכרה לזמן קצר משלמים בכרטיס אשראי
 מובטחים על פי רוב. 

 
 להלן מידע בדבר החשיפה המרבית לסיכוני אשראי )ערך בספרים(:

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   
     

 61,511  54,887  מזומנים ושווי מזומנים
 265,397  271,252  לקוחות

 40,580  62,982  חייבים ויתרות חובה
 -  16,127  פיננסייםנגזרים 

 9,455  2,733  הלוואות וחובות לזמן ארוך
 42,193  39,633  הלוואות ושטרי הון שניתנו לחברות כלולות 

     
  447,614  419,136 

 
  סיכון נזילות .4

 
מטרת הקבוצה הינה לשמור על היקף יתרות מזומנים ונכסים לעניין סיכון הנזילות, 

עמידה בכל של רמת נזילות מספקת ל שיאפשר שימור באופןאחרים  נזילים 
 וללא התהוותם של  והן בתרחישי קיצון, בתנאים רגילים  הן -התחייבויותיה הפיננסיות

 הפסדים בלתי רצויים.
 

הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על  מועדיהטבלה שלהלן מציגה את 
 ולל תשלומי ריבית(:פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים )כ

 
  

 ערך
  יםבספר

 תזרים
 מזומנים

  חזוי
 שנה

 אשונהר

 

 שנה 
  שניה

 שנה
עד  תשלישי

שנה 
  חמישית

מעל חמש 
 שנים

 אלפי ש"ח  
             
             2018בדצמבר  31

 -  -  -  357,417  357,417  357,417  ספקים ונותני שירותים
 -  -  -  63,382  63,382  63,382  זכאים ויתרות זכות

אשראי והלוואות מתאגידים 
 בנקאיים

 
928,064  939,357  617,970 

 
282,988  38,398  - 

 -  -  -  19,976  19,976  19,477  הלוואות מבעלי מניות
פיקדונות מלקוחות בגין כלי  

 רכב להשכרה
 

36,580  36,580  14,326 
 

12,104  10,150  - 
וניירות ערך אגרות חוב 
 מסחריים

 
1,400,582  1,488,284  329,782 

 
321,004  837,498  - 

             
  2,805,502  2,904,995  1,402,853  616,096  886,046  - 
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הקבוצה על הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של 
 פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומי ריבית(:

 
  

  יםבספר ערך

 תזרים
 מזומנים

  חזוי
 שנה

 אשונהר

 

 שנה 
  שניה

 שנה
עד  תשלישי

שנה 
  חמישית

מעל חמש 
 שנים

 אלפי ש"ח  
             
             2017בדצמבר  31

 -  -  -  *( 324,295  *( 324,295  *( 324,295  ספקים ונותני שירותים
 -  -  -  **( 59,048  **( 59,048  **( 59,048  זכאים ויתרות זכות

אשראי והלוואות מתאגידים 
 בנקאיים

 
894,208  902,307  534,731 

 
218,161  149,415  - 

 -  -  -  19,976  19,976  19,477  הלוואות מבעלי מניות
פיקדונות מלקוחות בגין כלי  

 רכב להשכרה
 

40,301  40,301  14,781 
 

12,333  13,187  - 
אגרות חוב וניירות ערך 

 מסחריים
 

1,527,988  1,647,445  458,100 
 

268,729  744,237  176,379 
             
  2,865,317  2,993,372  1,410,931  499,223  906,839  176,379 

 ( לעיל.1כה')2ראה באור  -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
 ( לעיל.2כה')2ראה באור  -**( סווג מחדש 

 
 סיכון שיעור ריבית .5
 

הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות הנושאות ריבית 
לסיכון שיעור משתנה. הלוואות הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות את הקבוצה 

 ריבית בגין שווי הוגן. 
 

 ניתוח רגישות שיעור הריבית
 

אפשרי באופן סביר בשיעורי אשר הינו הטבלה שלהלן מציגה את הרגישות לשינוי 
הריבית על החלק המושפע מכך בהלוואות ובאשראים. כאשר כל המשתנים האחרים 

לפני מס של החברה ללא שינוי, ההשפעה של שינויים בשיעורי הריבית על הרווח 
 תהיה כדלקמן:

 

  

עליה/ירידה 
בנקודת 
  המוצא

ההשפעה על 
הרווח לפני 

 מס
 אלפי ש"ח    

2018:     
     

 1,449  +0.5%   הלוואות בש"ח
 2,897  +1%  הלוואות בש"ח

     
 (1,449)  -0.5%  הלוואות בש"ח
 (2,897)  -1%  הלוואות בש"ח

     
2017:     

     
 1,448  +0.5%  הלוואות בש"ח
 2,896  +1%  הלוואות בש"ח

     
 (1,448)  -0.5%  הלוואות בש"ח
 2,896  -1%  הלוואות בש"ח

     
  

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים ב.
 

טבלה שלהלן משווה בין היתרה בספרים לבין השווי ההוגן של מכשיריה הפיננסיים של ה
פי שווים ההוגן )מלבד אלו אשר עלותם -הכספיים שלא עלהחברה, המוצגים בדוחות 

 המופחתת מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן(:
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 שווי הוגן  יתרה בספרים  
 בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2018  2017  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
         

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 236,686  208,461  233,379  205,151  צמוד מדד -בנקאיים 

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 246  -  246  -  ריבית משתנה -בנקאיים 

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 357,565  379,261  358,906  383,476  ריבית קבועה -בנקאיים 

 19,522  19,500  19,477  19,477  הלוואות מבעלי מניות
אגרות חוב סחירות צמודות 

 795,322  727,180  769,836  724,990  למדד
אגרות חוב סחירות שאינן 

 569,397  675,213  571,353  675,592  צמודות למדד
 187,968  -  186,799  -  ניירות ערך מסחריים

         
 2,166,706  2,009,615  2,139,991  2,008,686  סה"כ

 
המכשירים הפיננסים של הקבוצה כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים, 
יתרות חובה לזמן ארוך, אשראי לזמן קצר, זכאים, ספקים ונותני שירותים, הלוואות לזמן 
ארוך מתאגידים בנקאיים, הלוואות מצדדים קשורים, והתחייבויות בגין אגרות חוב וניירות 

 ערך מסחריים.
 

 נקבע בהתאםהשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים לעיל,  'כב2כמתואר בביאור 
סכום אשר בו המכשיר יכול להימכר בעסקה בין קונים ומוכרים מרצון, בשונה מעסקה ל

 כפויה )פירוק כפוי או מכירה בתנאי לחץ(.
 

 רים הפיננסיים:שווים ההוגן של המכשיהשיטות וההנחות ששימשו לקביעת עיקרי להלן 
 
הלוואות לשלם/לקבל בריבית קבועה לזמן ארוך ובריבית משתנה הוערכו על ידי  -

החברה בהתבסס על פרמטרים כגון שיעורי ריבית ודירוגי אשראי. בהתבסס על 
הערכות אלו, נלקחו בחשבון הפרשות בגין הפסדים צפויים המיוחסים ליתרות לקבל. 

 היהשל היתרות לקבל כאמור, נטו מהפרשות, לא  ריםערכן בספ, 2018בדצמבר  31ליום 
 כפי שחושב כמוסבר לעיל.ההוגן  ןמשווישונה באופן מהותי 

 
 הדיווח.השווי ההוגן של אגרות חוב סחירות מבוסס על מחירים מצוטטים לתאריך  -

של מכשירים לא נסחרים, הלוואות מבנקים, התחייבויות פיננסיות  השווי ההוגן
ויות בגין חכירה מימונית והתחייבויות פיננסיות לא שוטפות אחרות אחרות, התחייב

מוערך באמצעות היוון תזרימי מזומנים חזויים בריבית המקובלת למכשירים בעלי 
 מאפיינים דומים מבחינת תנאים, סיכוני אשראי וזמני פירעון.

 
ם נגזרים הקבוצה מתקשרת בעסקאות על מכשירים פיננסיילהלן,  'ג29כמתואר בביאור  -

מול תאגידים בנקאיים. לצורך חישוב הערכות השווי של הפוזיציות של הקבוצה אשר 
הקבוצה צד להן דרך חוזי נגזרים, הקבוצה מסתמכת על מערכות תמחור המקובלות על 
משתתפי שוק בארץ ובעולם.  כמו כן, מתקפת הקבוצה את שווים ההוגן של הפוזיציות 

ת המתקבלים מהתאגידים הבנקאיים מולם מתקשרת האמורות באמצעות אישורי יתרו
 בעסקאות הקבוצה. 

 
, DCFנושאי ריבית של החברה נקבע במודל אשר השווי ההוגן של הלוואות ואשראים  -

תוך שימוש בשיעור ההיוון המשקף את שיעור הריבית של המנפיק לסוף תקופת 
כלא וערך מהחברה , הסיכון לאי ביצוע מצד 2018בדצמבר  31הדיווח. נכון ליום 

 משמעותי.
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 נגזרים  ג.

 
 "חמט עסקאות בגין ( 1
 

במכשירים פיננסיים נגזרים כגון: חוזי אקדמה בנקאיים  מתקשרת מול תאגידים החברה
(Forward ,ואופציות על מטבע חוץ ) ,סיכוני מט"חכדי להגן על עצמה מפני וזאת ,

סך היתרה המאזנית  .כלפי יצרני כלי רכב חדש חברהההמשפיעים בעיקר על התחייבויות 
 31יום לאלפי ש"ח, ) 16,127בסך של  נכס הינה 2018בדצמבר  31יום בגין נגזרים כאמור ל

שווים ההוגן של הנגזרים בוסס על  אלפי ש"ח(. 4,846בסך  התחייבות -2017בדצמבר 
 .שתתפי שוק בארץ ובעולםמערכת תמחור המקובלת על מ

 
 בגין עסקאות מט"ח ( 2

לסמל"ת, בעלת מניות באוטו איטליה,  על ידי החברהלפרטים בדבר אופציה שהונפקה 
 לעיל. (2))ג((4')ה12ראה ביאור 

 
 מפעילות מימון ותהנובעשינויים בהתחייבויות  ד.

  
 ליום יתרה

  2018 בינואר 1
 תזרים

  מזומנים

סיווג מאזני 
חלויות ל

  שוטפות

 השפעת
 שינויים

  ההוגן בשווי
 שינויים

  *( אחרים

 ליום יתרה
 בדצמבר 31

2018 
  אלפי ש"ח  
             

 340,647  -  -  269,002  (230,032)  301,677  קצר לזמן הלוואות
 587,417  335  -  (269,002)  263,553  592,531  ארוך לזמן הלוואות

 1,400,582  8,020  -  -  (135,426)  1,527,988  חוב אגרות
 (16,127)  -  (22,376)  -  3  6,246  **( נגזרים

             
 התחייבויות"כ סה

 מפעילות הנובעות
 מימון

 

2,428,442  (101,902)  -  (22,376)  8,335  2,312,519 

 
 המרכיבים הבאים: 2 בגין *( 

השפעות  בגין אינןשהשפעת שינויים בשווי הוגן ובגין התאמות לרווח שאינן    -
 .שער חליפין

 .פעילות שאינה במזומן    -
 לרבות בגין התחייבויות אחרות לזמן ארוך. **( 

 
   הכנסות ועלות ההכנסות -:30באור 

 
 הכנסות א.

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 1,557,908  1,379,931  1,386,631  מכירת כלי רכב
השכרת כלי רכב וליסינג תפעולי לרבות 
מכירות ועסקאות טרייד אין עוקבות 

)לרבות "אפס קילומטר" למכירות כאמור 
 1,538,241  שאינם ממותגי החברה(בגין כלי רכב 

 

1,522,791 

 

1,481,804 
 266,510  251,940  230,461  מכירת חלפים ומתן שירותי מוסך ותחזוקה

 13,417  14,052  16,429  אחרים
       
  3,171,762  3,168,714  3,319,639 
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 עלות ההכנסות .ב
       

  1,424,607  1,214,958  1,230,170  עלות כלי רכב שנמכרו
 222,871  222,030  196,827  עלות חלפים ומתן שירותי מוסך ותחזוקה

עלות השכרת כלי רכב וליסינג תפעולי 
 1,284,941  לרבות מכירתו העוקבת

 
1,279,386 

 
1,239,151 

 80,699  82,980  86,219  שכר והוצאות נלוות
 8,171  8,143  9,352  פחת והפחתות

 757  -  -  הוצאות אחרות
       
  2,807,509  2,807,497  2,976,256 

 
 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות -:31באור 

 

  הוצאות מכירה .א

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 49,180  58,496  61,803  שכר משכורות ונלוות 
 42,961  40,037  28,445  פרסום

  31,398  19,101  20,841  עמלות ששולמו
 15,643  13,005  11,222  תמלוגים

  3,765  1,987  1,986  שכר דירה 
 8,077  9,253  9,178  אחזקת משרד

 1,693  2,268  1,759  משרדיות
 10,156  10,892  11,077  פחת והפחתות

 3,971  4,619  4,661  אחרות 
       
  150,972  159,658  166,844 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות ב.

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 43,198  37,002  41,232  שכר משכורות ונלוות
 8,132  6,413  7,662  דמי ניהול 
  2,049  3,401  3,456  שכר דירה 

 6,569  10,186  11,989  אחזקת משרד 
 10,390  11,839  14,190  משרדיות

 3,866  6,822  6,226  פחת והפחתות
 470  258  2,133  חובות אבודים ומסופקים 

   7,531  7,068  9,288  מקצועי ייעוץ
 *(   8,532  *( 6,493  8,224  אחרות 

       
  104,401  89,482  90,737 

       
  255,373  249,140   257,581 

    
 ( לעיל.1כה')2ראה באור  -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה    
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 הכנסות )הוצאות( אחרות -:32באור 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

       הכנסות אחרות
 1,060  1,707  3,378  הכנסות מדמי ניהול ואחרות

 -  -  1,323  , נטונדל"ן להשקעהרכוש קבוע ו רווח הון ממימוש
  3,163  3,848  5,099  הכנסות מדמי שכירות

       
  9,800  5,555  4,223 

       הוצאות אחרות
 (202)  -  (1,100)  אחרות

 (345)  (892)  -  הפסד הון ממימוש רכוש קבוע
       
  (1,100)  (892)  (547) 
       

  8,700  4,663  3,676 
 
 

  הכנסות )הוצאות( מימון -:33באור 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

       הכנסות מימון
 51  -  -  הכנסות ריבית מפיקדונות בבנקים

לפי  יםהנמדד יםפיננסי נכסים בגיןריבית  הכנסות
 עלות מופחתת

 
7,354 

 
3,414 

 
2,224 

 -  -  22,376  מימון משערוך נגזרים הכנסות
       

  29,730  3,414  2,275 
       הוצאות מימון

 (2,653)  (7,260)  (1,373)  הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר
הוצאות ריבית על התחייבויות פיננסיות הנמדדות 

 לפי עלות מופחתת
 

(64,244) 
 
(81,443) 

 
(78,570) 

 (1,418)  (9,663)  -  הוצאות מימון משערוך נגזרים
       
  (65,617)  (98,366)  (82,641) 

       
  (35,887)  (94,952)  (80,366) 

מכשירים  הכנסות )הוצאות( מימון לפי סוגי
 פיננסיים

 
 

 
 

 
 

 2,275  3,414  7,354  הלוואות וחייבים
 (81,223)  (88,703)  (65,617)  הנמדדות בעלות מופחתתהתחייבויות פיננסיות 

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות  בשווי 
 )נגזרים( הוגן דרך רווח או הפסד

 
22,376  (9,663)  (1,418) 

       
  (35,887)  (94,952)  (80,366) 
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  עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין -:34באור 
 
  השליטה בחברה     א.

 ,למועד האמור בחברה מבעלות השליטה, , התקשרה חברת המזרח2016בחודש ספטמבר 
את אחזקותיה במישרין  )להלן "קרדן ישראל"( בעסקה לפיה רכשה מקרדן ישראל בע"מ

 31 מיםולי , . לאחר השלמת העסקה2016בחודש נובמבר  בחברה. העסקה הושלמה ובעקיפין 
, חברת המזרח הינה בעלת השליטה בחברה. לפרטים בדבר 2017בדצמבר  31 -ו 2016בדצמבר 
קומסקו במהלך תקופת הדיווח, ראה ת המזרח בחברה למהחזקותיה של חבר 50%מכירת 
 חברת המזרח וקומסקו הינן בעלות השליטה בחברה, 2018בדצמבר  31ב לעיל. ליום 1ביאור 

 . בשיעורי החזקה זהים במניות החברה
          
 כללי -עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין ב.

חלק מעובדי החברה ונותני השירותים לה הינם צדדים קשורים של החברה. בפרט, צדדים          
קשורים אלו עשויים להיות צדדים קשורים של בעלי המניות בחברה, בהתאם לזהותם לכל 

 מועד; בפרט, 
  צדדים קשורים של חברת על ידי  - 2018שנת בגין שירותים שניתנו לחברה במהלך

 המזרח וקומסקו; 
  צדדים קשורים של חברת על ידי  - 2017בגין שירותים שניתנו לחברה במהלך שנת

 -המזרח; ו
צדדים קשורים של חברת על ידי  - 2016בגין שירותים שניתנו לחברה במהלך שנת 

  ; וקרדן ישראל המזרח
          
 : 2018בדצמבר  31ליום  ניהוליםמפתח  אנשי        
,  דוד עיני, אשר הינו צד קשור של חברת 2018בדצמבר  31( לעיל, ליום 3ב')1כמתואר בביאור          

המזרח, מכהן כיו"ר החברה. מר בנימין גבאי שהינו צד קשור של חברת המזרח ומר עמית רון 
 ל החברה. אשר הינו צד קשור של קומסקו מכהנים כמנכ"לים משותפים ש

 
 :2018 שנת במהלך ניהוליים מפתח אנשי במצבת התפתחות        

מר אבישי לוי חדל לכהן כמשנה למנכ"ל החברה ומנכ"ל פתרונות  2018בספטמבר,  13ביום          
עמית רון ובנימין גבאי מונו כמנכ"לים משותפים של החברה ושל ממועד זה תחבורה, 

חדל  כמנכ"ל החברה וכיו"ר החברהעד אותו מועד ששימש  פתרונות תחבורה ומר דוד עיני
 . ומכהן כיו"ר פעיל של החברה לכהן כמנכ"ל החברה

 , שהינו צד קשור של קומסקו,ומר ערן דנוןמר עמית רון  ומונ 2018בספטמבר,  6כמו כן, ביום          
דירקטור חברה מטעם קומסקו, ומר בנימין גבאי חדל לכהן כה לש יםרגיל יםכדירקטור

 2018בספטמבר,  8בחברה. לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידים של החברה מיום 
 (, המובאות כאן על דרך ההפניה.2018-01-086250 -ו 2018-01-083440)אסמכתאות )בהתאמה(: 
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 )המשך( עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין -:34באור 
 

הוצאות השכר ודמי ניהול אשר שולמו על ידי החברה לצדדים קשורים במהלך  להלן סך 
  תקופת הדיווח:

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

       :בעלי המניות בחברה )בגין דמי ניהול( ראה ג' להלן
 3,096  4,648  4,980  חברת המזרח

 -  -  1,339  קומסקו
 2,106  -  -  (1)   קרדן ישראל

 211  -  -  בחברהלשעבר חברה בשליטת בעל מניות 
       

 אנשי מפתח ניהוליים בקבוצה שהינם
       :צדדים קשורים של חברת המזרח 

 2,612  2,707  3,085  (2) לשעבר יו"ר ומנכ"ל -החברה 
 979  969    970  סמנכ"לית מכירות ושיווק -החברה 
יו"ר   -פתרונות תחבורה מנכ"ל משותף, -החברה

 62  628  896  (3דירקטוריון )
 98  84  21  דירקטור -פתרונות תחבורה 

 צדדים קשורים אחרים של חברת המזרח
       :אשר מועסקים בקבוצה 
 519  649  775  עובדים 3

 אנשי מפתח ניהוליים בקבוצה שהינם
       :קומסקוצדדים קשורים של  

 -  -  396  מנכ"ל משותף-החברה
אנשי מפתח ניהוליים לשעבר בקבוצה שהינם 

       :צדדים קשורים של קרדן ישראל
 780  53  -  (4) לשעבר יו"ר דירקטוריון -החברה 

 536  -  -  (5)לשעבר יו"ר דירקטוריון  -פתרונות תחבורה 
       

       :נוספיםאנשי מפתח ניהוליים לשעבר 
משנה למנכ"ל לשעבר של החברה, ומנכ"ל לשעבר 

 586  1,683  2,714  (6) -פתרונות תחבורה של 
       

משנה למנכ"ל לשעבר של החברה, ומנכ"ל לשעבר 
 3,837  -  -  (7) פתרונות תחבורהשל 

 
 
 

 .2016בנובמבר,  3 חדלה להחזיק במניות החברה ביום (1)
 חדל לכהן כמנכ"ל החברה בחודש  .2016בחודש נובמבר  החברה דירקטוריוןמונה כיו"ר  (2)

 ד' להלן. סעיףראה  .2018ספטמבר          
וכמנכ"ל משותף של  2016בחודש נובמבר  מונה כיו"ר דירקטוריון פתרונות תחבורה (3)

 .2018בחודש ספטמבר החברה 
 .2016, בנובמבר 3 חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ביום (4)
 .2016בנובמבר,  3 ביום פתרונות תחבורהחדל לכהן כיו"ר דירקטוריון  (5)
 ספטמבר בחודש תחבורה פתרונות של"ל ומנכ החברה של"ל למנכ כמשנה לכהן חדל (6)

הסכום האמור כולל תשלומים בגין סיום יחסי עובד מעביד,  .לעיל כמתואר 2018
  הודעה מוקדמת. לרבות 

 .2016ביולי,  20 כמנכ"ל פתרונות תחבורה ביוםחדל לכהן  (7)
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 )המשך( עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין -: 34באור 
 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה  2018בספטמבר  6ביום  - הסכם דמי ניהול .ג
ניהול התקשרות של החברה עם בעלות השליטה בה, חברת המזרח וקומסקו, בהסכם שירותי 

וייעוץ חדש, בינם לבין החברה )"הסכם השירותים החדש"( זאת חלף הסכם שירותי הניהול 
)"הסכם  2018 סבמר 25שהיה קיים עד לאותו מועד בין בעלות השליטה והחברה מיום 

ראה דיווח מיידי  ודם"( לפרטים נוספים בדבר תנאי הסכם השירותים הקודםהשירותים הק
 .2018-01-023409תא אסמכ 2018 סבמר 25מיום 

          
לחברה שירותי ניהול  מבעלי המניותבהתאם להסכם הניהול החדש, מעמידות כל אחת  

שונים, ובין היתר פגישות שוטפות של נציגי בעלי המניות עם נושאי משרה ועובדי החברה, 
תוח ייעוץ בתחומי הפעילות של החברה, טיפול אד הוק בנושאים שונים בחברה, שירותי פי

עסקי ואסטרטגיה, איתור השקעות פוטנציאליות וקשרים עם משקיעים, ייעוץ וסיוע בניהול 
סיכונים פיננסיים, בניית הגנות בעסקאות מט"ח וכיו"ב; כמו כן, על פי הסכם הניהול, נושא 
כל בעל מניות בתשלום שכר דירקטורים מטעמו בדירקטוריון החברה, בגין השתתפותם 

בגין שירותי הניהול, משלמת  א זה: "שירותי הניהול"(. ון וועדותיו )בסעיף בישיבות הדירקטורי
 החברה לבעלי המניות דמי ניהול קבועים ומשתנים, כדלקמן: 

לשנה לכל אחת מחברת המזרח וקומסקו  ש"חמיליוני  1.5בסך של  -דמי ניהול קבועים  .1
המדד הידוע במועד מיליוני ש"ח לשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן  3ובסך כולל של 

חתימת הסכם הניהול, ללא תלות בתוצאותיה הכספיות של החברה. דמי הניהול 
יום מתום אישור הדוחות הכספיים של כל  30הקבועים משולמים אחת לרבעון, בתוך 

 רבעון קלנדרי, ומעודכנים אחת לשנה על פי עליית מדד המחירים לצרכן.
 

רווח )מוגדר:  מהרווח המאוחד של החברה 2% בשיעור של - שנתיים משתניםדמי ניהול  .2
הכנסה בתוספת סכום דמי הניהול כפי שנכללו בדוח מאוחד על הרווח  עללפני מסים 

לכל אחת מהן ( הכולל על בסיס הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה
מהרווח המאוחד של החברה, ובלבד שסכומם המצטבר  4%בשיעור של  -וסה"כ לשתיהן 

מיליון  10דמי הניהול הקבועים והמשתנים כאמור, ביחד, לא יעלה על סך שנתי של של 
יצוין, כי התמורה בגין הסכם ש"ח צמוד למדד הידוע במועד חתימת הסכם הניהול. 

הניהול כמפורט לעיל, אינה משקללת את השירותים הניתנים לחברה על ידי נושאי 
מים נפרדים עם נושאי המשרה; המשרה בחברה אשר לגביהם התקשרה החברה בהסכ

  להערכת החברה, התמורה המשולמת לבעלי המניות בגין הסכם הניהול סבירה והוגנת.
 

כמו כן, תנאי דמי הניהול אינם שונים מתנאי דמי הניהול מתוקף הסכם השירותים  
 הקודם המתואר לעיל. 

 
בהתאם להסכם הניהול המציאו בעלי המניות בחברה כתב התחייבות לערבות, ללא הגבלה 
בסכום לרשות המסים, להבטחת ההתחייבות החברה לרשויות המס בקשר עם תשלומי מסי 

 הנהלת לדעת. לעיל (3)ה'27 ייבוא שיוטלו על החברה כיבואן רכב. לפרטים, ראו ביאור
  תנאי שוק ומשכך הינו בשווי הוגן. משקף המעודכנים הניהול דמי הסכם, החברה

 
זכאי לשכר חודשי בעלות כוללת היה , )"מר עיני"( מר דוד עיני 2018ספטמבר,  13ליום עד  .ד

 1.7%, וכן להשתתפות ברווחים בשיעור 2014אלפי ש"ח צמוד למדד חודש נובמבר  150בסך 
לפי כללי חשבונאות מקובלים לפני  המתואם של החברה )רווח מאוחד שנתיהשנתי  מהרווח

בניכוי אירועים חד פעמיים שאינם קשורים לפעילות השוטפת של החברה, מסים על ההכנסה 
 ."(המתואם "הרווח השנת-אשר הניכוי שלהם כאמור אושר על ידי ועדת התגמול של החברה 

 
)ב( 34תואר בביאור כמחדל מר עיני לכהן כמנכ"ל החברה  2018בספטמבר,  13החל מיום          

 120,000 של בסךלתשלום דמי ניהול חודשיים מר עיני זכאי . בגין כהונתו כיו"ר החברה לעיל
 דמי בתוספת, 2014 דצמבר חודש בגין שפורסם לצרכן המחירים למדד צמוד לחודש"ח ש

בגינה מר  2018למעט בגין שנת  ,החברה של המתואם השנתי מהרווח 1.2% של בשיעור ניהול
  המתואם.  מהרווח השנתי 1.7% -עיני זכאי ל
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 משותפים"לים מנכ עם התקשרות הסכם.     ה

שהתקבלו לכך אישורי  לאחר, החברה, אישרה האסיפה הכללית של 2018בספטמבר  6ביום 
של החברה בהסכם שירותים למתן  התקשרויות, החברה שלדירקטוריון הועדת התגמול ו

 מר עמית רון.  "יע והן, גבאי בנימיןמר  "יעשירותי מנכ"ל משותף הן 

"ים המשותפים מהמנכלאחד  לכללהעמדת שירותי הניהול כאמור, משלמת החברה  בתמורה
ש"ח לחודש, צמוד למדד שפורסם בגין חודש  100,000בסך של דמי ניהול חודשיים קבועים 

 , בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין. 2018יולי 

נלווים  ולתנאים החברה של הרכב יהמשותפים לרכב מצי כל מהמנכליםכל אחד  זכאיכן,  כמו
כמקובל בחברה. החברה תהא רשאית לשלם לכל אחד מהמנכ"לים המשותפים מענק משתנה  

  .החברהשל  המתואם מהרווח השנתי 0.75%בשיעור של עד 

 להלן יתרות של צדדים קשורים אשר נכללו בדוח המאוחד על המצב הכספי בסעיפים הבאים: .ו
 

 

 חברות בעלות 
שליטה או 
השפעה 

על  מהותית
ובעלי  רההחב

אחרים  עניין
 לשעבר

 
 חברות בעלות
שליטה או 
השפעה 

על  מהותית
ובעלי  החברה

 אחרים עניין

 

 עסקאות
 משותפות

 

 חברות
 כלולות

 אלפי ש"ח  
         2018בדצמבר  31ליום 

 250  5,362  1,716  -  לקוחות
 12  469  -  -  חייבים ויתרות חובה

 30,394  9,239  -  -  שניתנו( השקעות בחברות מוחזקות )הלוואות
 -  402  3,027  -  ספקים ונותני שירותים

 -  -  3,229  -  זכאים ויתרות זכות
 -  -  19,477  -  (1)הלוואות לזמן ארוך מבעלי מניות 

         
         2017בדצמבר  31ליום 

 22  4,141  2,332  -  לקוחות
 103  281  -  -  חייבים ויתרות חובה

 31,671  11,578  -  -  השקעות בחברות מוחזקות )הלוואות שניתנו(
 -  -  1,176  -  ספקים ונותני שירותים

 -  -  2,158  -  זכאים ויתרות זכות
 -  -  19,477  -  (1)הלוואות לזמן ארוך מבעלי מניות 

           
לחברה יתרת הלוואה שהועמדה לה  ,2017בדצמבר  31, וליום 2018בדצמבר  31נכון ליום  . 1

ריבית בשיעור הנהוג בהתאם לפקודת מס הכנסה חברת המזרח. ההלוואה נושאת  ל ידיע
 31ליום  והתקנות על פיה, עד למועד הפירעון בפועל. 1961-]נוסח חדש[ התשכ"א

 , לחברת המזרח יכולת בלתי מותנית לדרוש את פירעון ההלוואה.2018לדצמבר 
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 )המשך( עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין -: 34באור 
 
עסקאות עם צדדים קשורים שנרשמו בדוח המאוחד על הרווח הכולל, למעט פעולות במהלך  .ז

 סעיף )ו( לעיל:-העסקים הרגיל עם קבוצת ג'נרל מוטורס, ראה תת
 

 

 חברות בעלות 
שליטה או 
השפעה 

על  מהותית
ובעלי  החברה

אחרים  עניין
 לשעבר

 
 חברות בעלות
שליטה או 
השפעה 

על  מהותית
ובעלי  החברה

 אחרים עניין

 

 עסקאות
 משותפות

 

 חברות
 כלולות

 אלפי ש"ח  
         2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

         הכנסות
 79  31,321  5,622  -  חלקי חילוף ותחזוקת כלי רכב

 -  -  4  -  (3ב27שירות הכנת רכבים חדשים )ראה ביאור 
 178  1,381  151  -  השכרת כלי רכב
 660  1,470  3,241  -  הכנסות אחרות

         
         עלות ההכנסות

 -  (15,268)  -  -  עמלות 
 -  (475)  (3,471)  -  תביעות אחריות

 -  (2,059)  (1,112)  -  רכישת חלפים, השבחה ותחזוקת כלי רכב
 -  (658)  -  -  דמי שכירות

         
         הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

 -  -  (9,131)  -  שכר משכורות ונלוות
 -  -  (6,229)  -  דמי ניהול

 -  (417)  (2,486)  -  פרסום ועמלות מכירה
 -  (190)  (2,239)  -  דמי שכירות

 -  (315)  (429)  -  משרדיות ואחרותאחזקת משרד, 
 361  612  (508)  -  ( מימוןהוצאות) הכנסות

 
 

 

 חברות בעלות 
שליטה או 
השפעה 

על  מהותית
ובעלי  החברה

אחרים  עניין
 לשעבר

 
 חברות בעלות
שליטה או 
השפעה 

על  מהותית
ובעלי  החברה

 אחרים עניין

 

 עסקאות
 משותפות

 

 חברות
 כלולות

 אלפי ש"ח  
         7201בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

         הכנסות
 373  36,175  7,176  -  חלקי חילוף ותחזוקת כלי רכב

 -  -  157  -  (3ב27שירות הכנת רכבים חדשים )ראה ביאור 
 -  1,471  616  -  השכרת כלי רכב
 385  1,360  1,227  -  הכנסות אחרות

         
         עלות ההכנסות

 -  (14,958)  -  -  עמלות 
 -  (2,255)  (1,536)  -  תביעות אחריות

 -  (4,325)  -  -  רכישת חלפים, השבחה ותחזוקת כלי רכב
 -  (655)  -  -  דמי שכירות

         
         הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

 -  -  (6,720)  -  שכר משכורות ונלוות
 -  -  (4,648)  -  דמי ניהול

 -  -  (3,059)  -  פרסום ועמלות מכירה
 -  (189)  (2,419)  -  דמי שכירות

 -  (1,073)  (292)  -  אחזקת משרד, משרדיות ואחרות
         

 474  726  (497)  -  ( מימוןהוצאות) הכנסות
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 )המשך( עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין -: 34באור 
 

 

 חברות בעלות 
שליטה או 
השפעה 

על  מהותית
ובעלי  החברה

אחרים  עניין
 לשעבר

 
 חברות בעלות
שליטה או 
השפעה 

על  מהותית
ובעלי  החברה

 אחרים עניין

 

 עסקאות
 משותפות

 

 חברות
 כלולות

 אלפי ש"ח  
         

         2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
         הכנסות

 4  32,440  6,678  (174)  ותחזוקת כלי רכבחלקי חילוף 
 -  -  282  -  (3ב24שירות הכנת רכבים חדשים )ראה באור 

 -  1,393  71  5,964  השכרת כלי רכב
 -  960  124  -  הכנסות אחרות
 -  -  828  -  מכירת כלי רכב

         
         עלות ההכנסות

 -  (14,280)  -  -  עמלות 
 -  (2,824)  (4,640)  -  אחריות תביעות

 -  (3,885)  7    רכישת חלפים, השבחה ותחזוקת כלי רכב
 -  (635)  -  -  דמי שכירות

 

 

 חברות בעלות 
שליטה או 
השפעה 

על  מהותית
ובעלי  החברה

אחרים  עניין
 לשעבר

 
 חברות בעלות
שליטה או 
השפעה 

על  מהותית
ובעלי  החברה

 ענייןאחרים

 

 עסקאות
 משותפות

 

 חברות
 כלולות

 אלפי ש"ח  
         

         הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות
 -  149  (4,269)  (5,739)  שכר משכורות ונלוות

 -  -  (3,307)  (2,106)  דמי ניהול
 -  -  (4,267)  -  פרסום ועמלות מכירה

   (188)  (2,414)  (884)  דמי שכירות
   (1,083)  (233)  (576)  משרדיות ואחרותאחזקת משרד, 

         
 643  324  (499)  (498)  ( מימוןהוצאות) הכנסות

 
נושאי משרה באמצעות פוליסה לביטוח ו דירקטורים של מקצועיתאחריות הקבוצה מבטחת  . ח

 1לתקופה שתחילתה ביום  -( תחבורה פתרונות לרבות) משרה נושאיאחריות דירקטורים ו
מיליון דולר למקרה  40בגבולות אחריות של עד  2019 יוליב 31וסיומה ביום  2018 באוגוסט

 .  דולר 45,000 -כ של בסך שנתית בפרמיהולתקופה, 
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 מגזרי פעילות -:35באור 
 

 כללי א.
 

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מנכ"ל החברה, מר דוד עיני, מקבל 
( לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים CODMההחלטות התפעוליות הראשי )

והערכת ביצועים פעילויותיה העסקיות. בהתאם לזאת, מגזרי הפעילות של הקבוצה נקבעו 
 כדלקמן:

מכירת כלי רכב חדשים לרבות עסקאות טרייד אין שמקורם במכירת  - רת כלי רכבמכי
בגין רכבים שיובאו  "ק"מ 0מכירת רכבי " כלי רכב חדשים ועסקאות

 ע"י החברה.

   
וכן מתן  י החברהידייבוא ושיווק של חלפים לכלי רכב המיובאים על  - שירות וחלפים 

שירותי תחזוקה ותיקונים לכלי הרכב המיובאים על ידה או 
 .המשמשים לפעילות הליסינג וההשכרה

   
התפעולי באמצעות פתרונות תחבורה  השכרה בשיטת הליסינג - ליסינג תפעולי

 לרבות מכירת הרכב בתום תקופת ההשכרה האמורה.
   

לרבות  השכרת כלי רכב לזמן קצר באמצעות פתרונות תחבורה - השכרה לזמן קצר
 .מכירת הרכב בתום תקופת ההשכרה האמורה

   

ייבוא ושיווק בישראל של משאיות  -UTIבגין הפעילות המבוצעת ע"י  - רכב כבד
קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו, וכן ייבוא והפצה של אוטובוסים 

 .UTIבאמצעות 
   

עיקרי הפעילויות אשר תוצאותיהן כלולות תחת טור "אחרים" הינן :  - פעילויות אחרות
( פעילות השכרת 2. שוברים להשכרת כלי רכב בחו"למכירת ( 1

" ק"מ 0עסקאות " (4 ( פעילות הליסינג המימוני.3הנדל"ן של הקבוצה. 
בגין רכבים שלא יובאו ע"י החברה אלא נרכשו ע"י פתרונות 

אין שאינן עוקבות לעסקאות מכירת כלי -( עסקאות טרייד5 .תחבורה
 הביטוח.סוכנות פעילות  (6. רכב חדשים

 
מתוארת ההינה זהה לזו כמוצג להלן מגזרי הפעילות  גביהננקטת להמדיניות החשבונאית 

על  ותלמעט כך שההכנסות וההוצאות המיוחסות למגזר הרכב הכבד מוצג לעיל, 2בבאור 
בדוחות  (;50%)שיעור של  UTIברוטו, בהתאם לחלקה של החברה ברווחיה של  בסיס

מוצגות בנטו על בסיס שיטת  UTI-לההכנסות וההוצאות המיוחסות הכספיים הראשיים, 
 לעיל.  2השווי המאזני, כמתואר בביאור 

 
פריטים שלא הוקצו, הכוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה, עלויות הנהלה וכלליות, מימון 
)כולל עלויות מימון והכנסות מימון, לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים( 

בסיס קבוצתי. כמו כן, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי ומסים על ההכנסה, מנוהלים על 
 אינו בוחן את נכסיה והתחייבויותיה של הקבוצה ברמת כל מגזר.

 
רווח )הפסד( הגולמי בניכוי הביצועי המגזרים ]רווח )הפסד( מגזרי[ מוערכים בהתבסס על 

 .הוצאות מכירה ושיווק
ראשי כוללות פריטים המיוחסים תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות ה

 ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר. 
 

פריטים שלא הוקצו, הכוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה, עלויות הנהלה וכלליות, מימון 
)כולל עלויות מימון והכנסות מימון, לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים( 

, מנוהלים על בסיס קבוצתי. כמו כן, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי ומסים על ההכנסה
 אינו בוחן את נכסיה והתחייבויותיה של הקבוצה ברמת כל מגזר.

 
מחירי העברה בין מגזרי פעילות מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים 

 שלישיים.
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 )המשך( מגזרי פעילות - :35באור 
 

 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 סה"כ  התאמות  אחרים  השכרה לזמן קצר  ליסינג תפעולי  רכב כבד  שירות וחלפים  מכירת כלי רכב  
 אלפי ש"ח  
                 2018בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
                 

 3,171,762  (164,071)  234,475  148,633  1,177,015  190,605  198,474  1,386,631  הכנסות מחיצוניים
 -  (275,642)  5,275  32,604  -  7,634  84,014  146,115  מגזריות-הכנסות בין

                 
 3,171,762  (439,713)  239,750  181,237  1,177,015  198,239  282,488  1,532,746  סה"כ הכנסות

                 
 221,981  (20,768)  28,279  14,976  80,472  21,611  39,582  57,829  רווח )הפסד( מגזרי

                 
 (104,401)                הוצאות אחרות, נטו
 (35,887)                הוצאות מימון, נטו

חלק הקבוצה בכלל רווחי חברות 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, 

 נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

(7,194) 
                 

 74,499                רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 סה"כ  התאמות  אחרים  השכרה לזמן קצר  ליסינג תפעולי  רכב כבד  שירות וחלפים  מכירת כלי רכב  
 אלפי ש"ח  
                 2017בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
                 

 3,168,714  (151,390)  247,918  163,088  1,129,801  178,849  220,517  1,379,931  הכנסות מחיצוניים
 -  (291,918)  5,231  32,372  -  7,479  89,716  157,120  מגזריות-הכנסות בין

                 
 3,168,714  (443,308)  253,149  195,460  1,129,801  186,328  310,233  1,537,051  סה"כ הכנסות

                 
 206,222  (25,741)  24,083  12,366  69,918  26,304  49,562  49,730  רווח )הפסד( מגזרי

                 
 *( (89,482)                הוצאות אחרות, נטו
 (94,952)                הוצאות מימון, נטו

חלק הקבוצה בכלל רווחי חברות 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, 

 נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

14,372 
                 

 36,160                רווח לפני מסים על ההכנסה

 

          .( לעיל1כה')2ראה באור  -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
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 )המשך( מגזרי פעילות - :35באור 

 
 סה"כ  התאמות  אחרים  השכרה לזמן קצר  ליסינג תפעולי  רכב כבד  שירות וחלפים  מכירת כלי רכב  
 אלפי ש"ח  

                 2016בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
                 

 3,319,639  ( 134,829)   207,535   198,161  1,092,688  145,639   253,837   1,556,608  הכנסות מחיצוניים
 -  ( 229,432)  2,174   32,538  -  7,140   77,288  110,292  מגזריות-הכנסות בין

                 
 3,319,639  ( 364,260)   209,709  230,699  1,092,688  152,779  331,124  1,666,900  סה"כ הכנסות

                 
 180,782  ( 35,592)   16,313   9,300   65,700  26,659   67,973   30,429  רווח )הפסד( מגזרי

                 
 *( (91,304)                הוצאות אחרות, נטו
 (80,366)                הוצאות מימון, נטו

חלק הקבוצה בכלל רווחי )בהפסדי( חברות 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, 

 נטו

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

9,820 
                 

 18,932                רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

 .( לעיל1כה')2ראה באור  -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
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 מהותיים לאחר תקופת הדיווח אירועים  -:36באור 

 
לרכישת  ,ממניות קח"ן נכסים 50%-אשר החזיק ב עם צד ג'החברה בקשר עם התקשרות  .א

( 4)'ד12, ראה באור נכסים, וכלל פעילותה של חברת קח"ן סוכנויות רכב יתרת מניות קח"ן
  לעיל. 

  
לפיו הוארכה תקופת  לפתרונות תחבורה, אשראוויס אירופה הסכם בין  חתימתבקשר עם .    ב

, 2028בדצמבר  31, עד ליום AVISשימוש בשיטה ובסימן בגין ה של פתרונות תחבורה הזיכיון
  ( לעיל. 5)'ב27ראה באור  

 
 עיל.ל (3)'ה28ר ראה באולאחר תאריך המאזן, לעניין הכרזה על חלוקת דיבידנד   ג. 
 
 ( לעיל.5ד')12אוקראינה ראה באור  AVISממניות  66%בקשר עם רכישת   ד.
 
כמו כן,  לעיל. (2)א'27 לאחר תאריך הדיווח, ראה ביאור החברהשהוגשו נגד  לתביעות.      באשר ה

   ()ט( לעיל.3א')27לתביעה שהוגשה כנגד פתרונות תחבורה ראה ביאור באשר 
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 להלן נתונים לצורכי מס הכנסה בלבד. -תמצית נתונים לצורכי מס 

 
, בערכים נומינליים, על בסיס IFRS( ולא בהתאם לתקני Israeli GAAPהנתונים נערכו בהתאם לתקינה הישראלית )

 ללא התחשבות בשינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי. ו המוסכמה של העלות ההיסטורית
 

 דוחות על המצב הכספי של החברה א. 
 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח   

     נכסים שוטפים
 6,356  2,161  מזומנים ושווי מזומנים

 5,001  -  מזומנים בנאמנות
 **( 157,478  194,996  המאזניהלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 1,267  -  מיסים שוטפים לקבל
 195,775  143,883  לקוחות

 28,505  31,546  חייבים ויתרות חובה
 -  16,127  נגזרים פיננסיים

 239,533  297,612  חייבים בגין אגרות חוב
 451,636  362,893  מלאי

     
  1,049,218  1,085,551 

     שוטפיםנכסים לא 
 4,875  804  הלוואות וחובות לזמן ארוך

 *( 439,755  476,508  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 1,105,884  1,106,300  חייבים בגין אגרות חוב

 6,516  -  נדל"ן להשקעה
 155,571  153,768  רכוש קבוע

 426  241  נכסים בלתי מוחשיים
 1,413  -  על התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטועודף יעודה 

 6,098  5,858  מיסים נדחים
     
  1,743,479  1,720,538 

     
    2,792,697  2,806,089 

     התחייבויות שוטפות
 333,580  356,488  אשראי מתאגידים בנקאיים

 426,332  297,612  אגרות חוב וניירות ערך מסחריים
 88,754  109,397  ספקים ונותני שירותים

 -  5,404  לשלםמיסים שוטפים 
 26,373  29,547  זכאים ויתרות זכות

 395  1,250  הפרשות להליכים משפטיים
 1,285  2,623  הפרשות לאחריות ולתחזוקת כלי רכב

 19,477  19,477  הלוואות מבעלי מניות
 143,380  105,844  מקדמות והכנסות מראש

 4,846  -  נגזרים פיננסיים
     
  927,642  1,049,424 

     התחייבויות לא שוטפות
 44,245  120,416  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 1,103,087  1,104,000  אגרות חוב
 404  474  עודף הפסד על השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 1,979  3,907  כלי רכבהפרשות לאחריות ולתחזוקת 
 -  1,488  בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו יעודהעל  עתודהעודף 

     
  1,230,285  1,149,715 

     הון עצמי
 1,153  1,153  הון המניות

 103,994  103,994  פרמיה על מניות
 (26,185)  (26,185)  קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה

 (2,097)  890  דוחות כספייםהתאמות מתרגום 
 *( 530,085  554,918  יתרת רווח

     
  634,770  606,950 

     
  2,792,697  2,806,089 

 
 .( לעיל1כה')2ראה באור  -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 

**( סווג מחדש
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 )המשך( תמצית נתונים לצורכי מס

 
 דוחות על הרווח הכולל של החברה ב.

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 1,785,624  1,654,428  1,633,461  הכנסות 
 1,563,252  1,427,966  1,417,329  עלות ההכנסות 

       
 222,372  226,462  216,132  רווח גולמי 

 (168,961)  (162,653)  (174,175)  הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
 5,418  7,146  10,238  הכנסות אחרות
 (281)  (909)  -  הוצאות אחרות

       
 58,548  70,046  52,195  רווח תפעולי

 402  16,619  73,514  הכנסות מימון
 (15,244)  (47,647)  (52,893)  הוצאות מימון

 (14,842)  (31,028)  20,621  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו
חלק החברה בתוצאות של חברות המטופלות לפי שיטת 

 השווי המאזני
 
(7,710) 

 
(2,806) )* 

 
(37,579) )* 

       
 6,127  36,212  65,106  לפני מיסים על ההכנסה רווח

 (14,339)  (9,641)  (19,240)  מיסים על ההכנסה 
       

 (8,212)  26,571  45,866  )הפסד(רווח נקי 
       רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(

 63  (4,044)  2,987  התאמות מתרגום דוחות כספיים
       

 (8,149)  22,527  48,853  כולל )הפסד( סה"כ רווח
 

 
.( לעיל1כה')2ראה באור  -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
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 )המשך( תמצית נתונים לצורכי מס

 
 

  דוחות על השינויים בהון העצמי ג.

 

 
 הון

  מניות
 פרמיה

  על מניות
 מניות

  באוצר

 קרן בגין
עם  עסקאות

  שליטה בעלי

 התאמות
 דוחות מתרגום

  כספיים
 יתרת
 סה"כ  רווח

 אלפי ש"ח  
               2018שנת 

 606,950  *( 530,085  (2,097)  (26,185)  -  103,994  1,153  2018בינואר  1יתרה ליום 
               

               השפעה מצטברת על יתרת פתיחה בגין תקן דיווח כספי בינלאומי
IFRS 15 (1,033)  (1,033)  -  -  -  -  -  ברה כלולהבח 
 45,866  45,866  -  -  -  -  -  רווח נקי

 2,987  -  2,987  -  -  -  -  מתרגום דוחות כספיים -אחר רווח כולל 
                

 47,820  44,833  2,987  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל
               
               

 (20,000)  (20,000)  -  -  -  -  -  עלי מניות החברהדיבידנד לב
               

 634,770  554,918  890  (26,185)  -  103,994  1,153  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 

 
 הון

  מניות
 פרמיה

  על מניות
 מניות

  באוצר

 קרן בגין
עם  עסקאות

  שליטה בעלי

 התאמות
 דוחות מתרגום

  כספיים
 יתרת
 סה"כ  רווח

 אלפי ש"ח  
               2017שנת 

 609,423  *( 528,514  1,947  (26,185)  -  103,994  1,153  2017בינואר  1יתרה ליום 
               

 26,571  *( 26,571  -  -  -  -  -  רווח נקי
               

 (4,044)  -  (4,044)  -  -  -  -  מתרגום דוחות כספיים -אחר כולל  הפסד
                

 22,527  26,571  (4,044)  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
               
               

 (25,000)  (25,000)  -  -  -  -  -  לבעלי מניות החברהדיבידנד 
               

 606,950  530,085  (2,097)  (26,185)  -  103,994  1,153  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

  
 .( לעיל1כה')2ראה באור  -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  
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 )המשך( תמצית נתונים לצורכי מס

 
 

 

 
 הון

  מניות
 פרמיה

  על מניות
 מניות

  באוצר

 קרן בגין
עם  עסקאות

  שליטה בעלי

 התאמות
 דוחות מתרגום

  כספיים
 יתרת
 סה"כ  רווח

 אלפי ש"ח  
               2016שנת 

 617,572  *( 536,726  1,884  (26,185)  -  103,994  1,153  2016בינואר  1יתרה ליום 
               

 (8,212)  *( (8,212)  -  -  -  -  -  הפסד
               

 63  -  63  -  -  -  -  מתרגום דוחות כספיים -כולל אחר רווח 
                

 (8,149)  (8,212)  63  -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
               

 609,423  528,514  1,947  (26,185)  -  103,994  1,153  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 
  .( לעיל1כה')2ראה באור  -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 

 
 

  * * * * 
 



 

 
 
 
 
 
 

 בע"מ יוניברסל מוטורס ישראל
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 

 2018, בדצמבר 31ליום 
 
 

 
 תוכן עניינים

 
 
 
 עמוד  
   

 2-3  ג'9לפי תקנה של רואה חשבון המבקר דוח מיוחד 
   

 4-5  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה
   

 6  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לחברה
   

 7  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה
   

 8-9  הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך 
   

 10-22  מידע נוסף
 
 
 
 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 ג'9 תקנה לפי מיוחד דוח
 

 המאוחדים הכספיים הדוחות מתוך כספי ומידע כספיים נתונים
 
 לחברה המיוחסים

 
 
 
 ליום חברהה של המאוחדים הכספיים הדוחות מתוך לחברה המיוחסים נפרד כספי ומידע כספיים נתונים להלן

 לתקנה בהתאם המוצגים מאוחדים(, דוחות - )להלן התקופתיים הדוחות במסגרת המפורסמים 2018 בדצמבר, 31
 .1970-התש"ל ,ומיידיים( תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ג'9
 

 המאוחדים. לדוחות 2 בבאור פורטו אלה כספיים נתונים הצגת לצורך שיושמה החשבונאית המדיניות עיקרי
 

 המאוחדים.הכספיים  בדוחות 1 בבאור כהגדרתן מוחזקות חברות
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 

 
 לכבוד

 יוניברסל מוטורס ישראל בע"מבעלי המניות של 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר  הנדון:
 1970-התש"לג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 
 

-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
וכל אחת מהשנים  2017-ו 2018בדצמבר  31 ליוםהחברה(  -של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )להלן  1970

באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו הכספי הנפרד הינו שהסתיימו באותם תאריכים. המידע 
 היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

 
בוקר על ידי רואה חשבון מבקר אחר,  2016בדצמבר,  31המידע הכספי הנפרד של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

 יגת. כלל חוות דעת בלתי מסו 2017במאי,  28אשר הדוח שלו עליו מיום 
 

לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי 
 2018, בדצמבר 31 אלפי ש"ח ליום 102,629-אלפי ש"ח ו 108,419 התחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של

 15,774 -אלפי ש"ח ו 10,381 של החברות הנ"ל הסתכם לסך ברווחיואשר חלקה של החברה בהתאמה,  2017 -ו
. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו באותם תאריכים, בהתאמה

חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, 
 מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את 
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. 

ספי הנפרד. ביקורת ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכ
כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים 
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותה. 

 ים בסיס נאות לחוות דעתנו.אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספק
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות 
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 
 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  אביב,-תל
 חשבון רואי  2019, במרס 26
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 חברההמיוחסים ל ים על המצב הכספיהמאוחדהדוחות נתונים כספיים מתוך 

 

 

 בדצמבר 31ליום     
 2017  2018  מידע  
 אלפי ש"ח  נוסף  
       
       

       נכסים שוטפים
       

 6,356  2,161  'ד  מזומנים ושווי מזומנים
 5,001  -    מזומנים בנאמנות

 1,267  -    מסים שוטפים לקבל
אשר וע"י חברה בת חלויות שוטפת בגין אגרות חוב שהונפקו 

 239,533  297,612    מוחזקות על ידי החברה
 *(* 157,478  194,996    הלוואות לחברות מוחזקות

 195,777  143,883    לקוחות
 27,292  28,750    חייבים ויתרות חובה

 451,636  362,893    מלאי
 -  16,127    פיננסיים נגזרים

       
    1,046,422  1,084,340 

 6,516  -    נכסים המוחזקים למכירה
       
    1,046,422  1,090,856 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 4,875  804    וחובות לזמן ארוךהלוואות 
, ות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטונכסים בניכוי התחייבוי

 *( 439,388  478,564    לרבות מוניטין
המוחזקות על ידי ע"י חברה בת ואשר אגרות חוב שהונפקו 

 1,105,884  1,106,300    החברה
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל  השקעה בנכסים פיננסיים

 3,343  4,685    אחר
 7,338  5,117    הטבות לעובדים בשלנכסים 

 136,873  134,119    רכוש קבוע
 13,755  12,976    נדל"ן להשקעה

 426  241    נכסים בלתי מוחשיים
 7,085  8,670  'ו  מסים נדחים

       
    1,751,476  1,718,967 
       
    2,797,898  2,809,823 
 להלן. (1)ג'ראה באור  - מספרי השוואההתאמה לא מהותית של  *(
 ( להלן.2ראה באור ג') - סווג מחדש (**
 
 

 .נים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתו
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 החברלהמיוחסים  המצב הכספיעל המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

 בדצמבר 31ליום     
 2017  2018  מידע  
 אלפי ש"ח  נוסף  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 333,580  356,488  'ה  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 239,533  297,612  'ה   אגרות חוב

 186,799  -    ניירות ערך מסחריים
 88,754  109,397  'ה  ולנותני שירותיםהתחייבויות לספקים 
 -  5,404    מסים שוטפים לשלם

 143,380  104,594  'ה  מקדמות והכנסות מראש
 29,025  29,547  'ה  זכאים ויתרות זכות

 4,846  -    נגזרים פיננסיים
 1,680  5,123    הפרשות

 19,477  19,477    הלוואות מבעלי מניות
       
    927,642  1,047,074 

 2,350  -    התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים למכירה
       
    927,642  1,049,424 

       התחייבויות לא שוטפות
       

 44,245  120,416  'ה  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 1,103,087  1,104,000  'ה  אגרות חוב

בחברות המטופלות לפי שיטת עודף הפסדים על השקעות 
 567  656    השווי המאזני

 1,979  3,907    הפרשות
       
    1,228,979  1,149,878 

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 1,911  1,911    הון מניות 
 103,994  103,994    פרמיה על מניות

 (10,265)  (10,265)    קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 (2,097)  890    קרנות אחרות

 *( 516,978  544,747    יתרת רווח
       

 610,521  641,277    סה"כ הון 
       
    2,797,898  2,809,823 
       

 להלן. (1)ג'ראה באור  - התאמה לא מהותית של מספרי השוואה *(
 

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

       2019, במרס 26
תאריך אישור הדוחות 

 הכספיים
  דוד עיני 

 יו"ר הדירקטוריון
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 החברלהמיוחסים  הפסדאו המאוחדים על רווח  ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

    
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2016  2017  2018  מידע  
 אלפי ש"ח  נוסף  
         

 1,785,624  1,654,428  1,633,461    הכנסות
 (1,563,252)  (1,427,966)  (1,417,329)    המכר והשירותיםעלות 

         
 222,372  226,462  216,132    רווח גולמי

         
 (169,667)  (163,467)  (173,250)    הנהלה וכלליותו הוצאות מכירה
 5,418  7,146  10,238    הכנסות אחרות
 (283)  (909)  -    הוצאות אחרות

         
 57,840  69,232  53,120    רווח תפעולי

         
 402  16,619  73,514    הכנסות מימון
 (15,244)  (47,647)  (52,893)    הוצאות מימון

         
 (14,842)  (31,028)  20,621    הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

         
חלק החברה ברווחי )בהפסדי( חברות מוחזקות, 

 נטו
   (2,097) 

 
1,480 )* 

 
(27,825) )* 

         
 15,173  39,684  71,644    רווח לפני מסים על הכנסה

         
 ( 11,949)  (9,461)  (19,452)  ו'  מסים על הכנסה

         
  3,224  30,223  52,192    רווח נקי המיוחס לחברה

 
 להלן. (1)ג'ראה באור  - *( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה

 
 .הנפרד הכספי ומהמידע הכספיים מהנתונים נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע
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 החברלהמיוחסים  המאוחדים על הרווח הכולל ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 *( 3,224  *( 30,223  52,192   חברההמיוחס לי רווח נק
       

       )לאחר השפעת המס(: חברהרווח )הפסד( כולל אחר המיוחס ל
       

       :הפסד או לרווח מחדש יסווגו שלא סכומים
 (695)  443  (1,522)   מוגדרת להטבה תוכנית ממדידה מחדש בשל (הפסדרווח )

המיוחס לחברות  נטוכולל אחר,  (הפסדרווח )חלק החברה ב
 המוחזקות

 
(1,868)  429  (697) 

       
 (1,392)  872  (3,390)  יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסדכיבים שלא ר"כ סה
       

 בהתקיים הפסד או לרווח מחדשהמסווגים  או שיסווגו סכומים
 :ספציפיים תנאים

  
 

 
  

 63  (4,044)  2,987  הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ התאמות
       

שיסווגו או המסווגים מחדש כיבים ררווח )הפסד( בגין "כ סה
 בהתקיים תנאים ספציפיים לרווח או הפסד

 
2,987  (4,044)  63 

       
 (1,329)  (3,172)  (403)   חברההפסד כולל אחר המיוחס ל סה"כ

       
 1,895  27,051  51,789   חברהסה"כ רווח כולל המיוחס ל

 
 להלן. (1)ג'ראה באור  -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 

 
 

 .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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 החברלהמיוחסים על תזרימי המזומנים המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

       החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
       

  *( 3,224  *( 30,223  52,192  המיוחס לחברה ירווח נק
       

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 :החברהשל 

  
 

 
  

       
       :החברההפסד של או התאמות לסעיפי רווח 

       
 11,555  11,731  12,049  פחת והפחתות

 10,272  7,691  3,677  הוצאות מימון, נטו
 *( 27,825  *( (1,480)  2,097  בהפסדי חברות מוחזקות, נטו )ברווחי( חלק החברה

 283  909  (1,336)  ונדל"ן להשקעה רכוש קבוע ממימוש( רווח)הפסד 
 (990)  (957)  245  עובדים, נטושינוי בנכסים בגין הטבות 

 11,949  9,461  19,452  כנסההמסים על ה
       
  36,184  27,355  60,894 
       

       :החברהשל  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
       

 (152,817)  107,840  88,743  במלאי ירידה )עלייה(
 (18,392)  (10,190)  56,024  בלקוחותירידה )עלייה( 
 (32,620)  35,460  (16,170)  בחייבים ויתרות חובהירידה )עלייה( 

 7,133  63,875  (38,786)  במקדמות ובהכנסות מראש( ירידה) עלייה
 7,541  (46,191)  20,643  ספקים ונותני שירותיםבעלייה )ירידה( 
 5,546  3,746  (5,282)  בזכאים ויתרות זכותעלייה )ירידה( 
 (6,181)  (1,482)  5,371  בהפרשותעלייה )ירידה( 

       
  110,543  153,058  (189,790) 
       
       

       :ה עבורבחבר השנהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
       

 426  16,628  44,446  ריבית שהתקבלה
 (10,721)  (24,361)  (46,684)  ריבית ששולמה 

 250  5,500  4,000  שהתקבל דיבידנד
 -  9,665  92  מסים שהתקבלו

 (21,016)  (10,268)  (14,085)  מסים ששולמו
       
  (12,231)  (2,836)  (31,061) 
       

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת של 
 החברה

 
186,688  207,800  (156,733) 

 
 להלן. (1)ג'ראה באור  -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 החברלהמיוחסים על תזרימי המזומנים המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 2,406  3,351  9,154  ונדל"ן להשקעה רכוש קבוע ממימושתמורה 
 2,350  -  -  מכירת מקרקעין מקדמות בגין

 -  (3,344)  (1,342)  השקעה בנכסים פיננסים
 -  (263,063)  (55,936)  , נטוהשקעה באגרות חוב שהונפקו ע"י חברה בת

 -  -  (1,000)  על ידי חברה מוחזקת הנפקת שטרי הון
 (16,710)  (14,491)  (13,207)  ונדל"ן להשקעה רכישת רכוש קבוע

 (117)  (63)  (105)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (150)  (157,678)  (60,145)  מתן הלוואות לחברות מוחזקות

 -  -  (23,277)  השקעה בחברות כלולות
 -  103  1,807  לחברות מוחזקותשהועמדו הלוואות  גביית
 47  (40)  (49)  הלוואות למפיצים לזמן ארוך, נטו גביית

       
 (12,174)  (435,225)  (144,100)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

        
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 240,649  (100,185)  (256)  מתאגידים בנקאיים, נטו אשראי
 30,000  21,000  150,000  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים נטילת
 -  186,799  (186,799)  ניירות ערך מסחריים )פרעון( הנפקת

 -  260,128  55,936  הנפקת אגרות חוב
 -  -  5,001  מימוש פקדון בנאמנות

 (103,872)  (92,869)  (50,665)  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםפירעון 
 -  (19,451)  -  מניות יפירעון הלוואות מבעל

 -  (25,000)  (20,000)  ששולם דיבידנד
       

 166,777  230,422  (46,783)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון
        

 (2,130)  2,997  (4,195)  נטו במזומנים ושווי מזומניםעלייה )ירידה( 
       

 5,489  3,359  6,356  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנהיתרת 
       

 3,359  6,356  2,161  מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנהיתרת 
       

       פעילות מהותית שלא במזומן
 -  -  20,000  לשטר הוןהמרת הלוואה 

 
 
 

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

 פרטית כחברה 1993בשנת  בישראל התאגדה"החברה"(  -יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )להלן 
 21 ביוםבלוד.  10ומשרדיה הראשיים ממוקמים ברחוב המסגר , החברות חוק להוראות בהתאם

למחזיקי  של החברה אשר הונפקו (ב' -סדרות א' ו)בעקבות הנפקת אגרות חוב  2017באוגוסט 
"פתרונות  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )להלן -יו.טי.אס של  (ט' -סדרות ח' ו)איגרות החוב 

איגרות חוב  הפכה החברה לחברתלדוחותיה הכספיים המאוחדים,  24כמתואר בביאור , תחבורה"(
 . כמשמעה בחוק החברות

 
)א( 1לפרטים בדבר כלל תחומי הפעילות של החברה לרבות חברותיה המוחזקות, ראה ביאור 

 35ה, ראה ביאור לתיאור מגזרי הפעילות של הקבוצ כמו כן,לדוחותיה הכספיים המאוחדים.  
 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 

 
 
 במהלך תקופת הדיווחתקנים חדשים, פרשנויות ותיקונים שיושמו לראשונה על ידי החברה  .א
 

1. IFRS 15 - לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה 
 
15 IFRS  התקן החדש( פורסם על ידי ה -)להלן-IASB  ,2014בחודש מאי . 
 

תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18התקן החדש מחליף את 
15 IFRIC  ,18הסכמים להקמת מבנים IFRIC 31-העברות של נכסים מלקוחות וSIC   הכנסות- 

לפרטים בדבר הנחיות התקן החדש והשפעותיה על  עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום.
 ( לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 1כו)2יים של החברה, ראה ביאור דוחותיה הכספ

 
2. 9 IFRS מכשירים פיננסיים  

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

בכל שלושת התקן החדש( מטפל  -)להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - IAS 39 את
החדש  התקן האספקטים הקשורים למכשירים פיננסים: סיווג ומדידה, ירידת ערך וחשבונאות גידור.

ליישום התקן לא הייתה השפעה  .2018בינואר,  1החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  מיושם
 מהותית על הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה.

 
 העברות של נדל"ן להשקעה - להשקעה"ן נדל IAS 40 -ל  תיקונים .3

 
התיקונים(.  -)להלן  נדל"ן להשקעה IAS 40 -תיקונים ל IASB -פרסם ה 2016בחודש דצמבר 

לגבי העברות של נדל"ן להשקעה או  IAS 40התיקונים מבהירים ומספקים הנחיות יישום להוראות 
לנדל"ן להשקעה. עיקרי התיקונים הינם הקביעה כי רשימת האירועים המפורטת בתקן לגבי העברות 
נדל"ן להשקעה מהוות דוגמאות לראיות לשינוי בשימוש הנדל"ן ואינן מהוות רשימה סגורה. כמו כן, 

ליישום  א מספקת ראיה לשינוי בשימוש.התיקונים מבהירים כי שינוי בכוונת ההנהלה, כשלעצמה, ל
 התיקונים לא הייתה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים הנפרדים של החברה. 

 
חדשים לפני יישומם ואשר השפעתם הצפויה על המידע הכספי הנפרד של  IFRSמידע נוסף בדבר תקני  .ב

  החברה הינה מהותית
 

1. 16 IFRS חכירות 
 
התקן  -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
 החדש(.

בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות 
לרבות השפעה על דוחותיה להנחיות והוראות התקן החדש,  .השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת

 )ב( לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה. 4ראה ביאור החברה,  הכספיים המאוחדים של
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חדשים לפני יישומם ואשר השפעתם הצפויה על המידע הכספי הנפרד של  IFRSמידע נוסף בדבר תקני  .ב

 )המשך( החברה הינה מהותית
 
 2017-2015פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית לשנים  .2

 
- 2015את התיקונים הבאים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור  IASB -פרסם ה 2017בחודש דצמבר 

 :. להלן עיקרי התיקונים2017
 

 עיקרי התיקון  תקנים רלוונטיים

   

IFRS 3    כי כאשר שותף בפעילות משותפת משיג שליטה על הפעילות התיקון מבהיר
(, עליה למדוד IFRS 3 -המשותפת והפעילות המשותפת מהווה עסק )כהגדרתו ב

 את הזכויות הקיימות בפעילות המשותפת בשווי הוגן.
   

IFRS 11   התיקון מבהיר כי צד לפעילות משותפת שמשיג לראשונה שליטה משותפת
 בפעילות לא ישערך את הזכויות הקודמות שהחזיק בפעילות המשותפת. 

   
IAS 12   התיקון מבהיר כי על חברה להכיר בהשלכות המס הנובעות מתשלום דיבידנד

דוח הכספי של במסגרת רווח או הפסד, רווח כולל אחר או בהון, לפי הסיווג ב
 אותה עסקה או אירוע אשר יצרו את הרווח הניתן לחלוקה.  

   
 

 . 2019בינואר  1התיקונים ייושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 להערכת החברה, לתיקונים לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים.

 
3. IFRIC 23 - למסים על ההכנסהודאות הקשורה -טיפול באי 

 
 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017 יוניבחודש 
הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות בהתאם  .(הפרשנות -)להלן 

ודאות הקשורה למסים על ההכנסה. -במצבים בהם קיימת אי ההכנסה על מסים IAS 12להוראות 
להערכת החברה, )ד( לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה. 4לפרטים נוספים, ראה ביאור 

 של החברה. הנפרדים לפרשנות האמורה לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים 
 

4. 28IAS  תפותהשקעות בחברות כלולות ובעסקאות משו 
 

השקעות בחברות כלולות  28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2017באוקטובר 
התיקון(. התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך )כגון הלוואות לקבל או  -ובעסקאות משותפות )להלן 

 השקעה במניות בכורה( אשר מהוות חלק מההשקעה נטו בחברה כלולה או עסקה משותפת, תהיינה
באופן מלא )הן לעניין המדידה והן לעניין ירידות ערך( ולאחר מכן  IFRS 9כפופות ראשית להוראות 

יש ליישם את התיקון למפרע החל  .IAS 28היתרות של אותן זכויות תהיינה כפופות להוראות 
, לאחר בחינת השלכות החברה להערכת. 2019בינואר  1מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 של החברה. הנפרדים הכספיים הדוחות על מהותית השפעה צפויה איישומם ל, להתיקוניםיישום 
 

 וסווג מחדש התאמה לא מהותית בגין מספרי השוואה .ג
 

, במסגרת פעולות יזומות שביצעה החברה להידוק וחיזוק 2018הרבעון הרביעי לשנת  במהלך .1
החשבונות  הנהלות החברה של הראשי במשרד ורוכזו הועברוהבקרה על הדיווח הכספי שלה, 

כן, במסגרת בדיקות שביצעה  כמושל מרכזי השירות שהינן חברות מאוחדות של החברה.  
סדרים כספיים, אשר עולים -עלו חששות לאי, 2018החברה לצורך הכנת הדוחות הכספיים לשנת 

החברה,  לכדי מעילה לכאורה בכספים, במחלקת הנהלת חשבונות באחד ממרכזי השירות של
החברה פתחה בבדיקה מידית של הנושא  רה. הנהלתשהנו חברה בת בבעלות מלאה של החב

ובמסגרת זו, יזמה באופן מיידי, ביצוע פעולות ביקורת מקיפות על ידי צוות רואי חשבון 
חיצוניים. להערכת הנהלת החברה, בהתבסס על ביצוע פעולות הביקורת המקיפות והבדיקות, 

"ח שאלפי  3,424-, בסכום מצטבר )כולל( המוערך בכוצעה על מספר שניםהמעילה לכאורה ב
 . 2018, בדצמבר 31ליום 
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 )המשך( וסווג מחדש התאמה לא מהותית בגין מספרי השוואה .ג

  
, "חשאלפי  2,538הינה בסך  2017 בדצמבר 31ליום החברה  של הונה עלמס  לפניההשפעה  סך

 .השוואה מספרי בגין מהותית לא כהתאמה מטופלת זו השפעה"ח. שאלפי  1,955לאחר מס ו
  

 להלן השפעת התיקון על דוחותיה הכספיים של החברה לתקופות קודמות: 
 

 )באלפי ש"ח( 2016דוח רווח והפסד לשנת 
 

      פער תאמההלאחר ה תאמה הלפני ה  
חלק החברה בהפסדי 

 חברות מוחזקות, נטו
(27,516) (27,825) (309) 

  

 )באלפי ש"ח( 2017רווח והפסד לשנת דוח 

 
      פער תאמההלאחר ה תאמה הלפני ה  

חלק החברה ברווחי חברות 
 מוחזקות, נטו

1,786 1,480 (306) 

 

 )באלפי ש"ח( 31.12.2017הדוח על המצב הכספי ליום 
 

      פער תאמההלאחר ה תאמה הלפני ה  

ות נכסים בניכוי התחייבוי
המיוחסים לחברות 

 וחזקות, נטומ

441,343 439,388 (1,955) 

 (1,955) 610,521 612,476 הון
 

 יתרות הון נוספות )באלפי ש"ח(
 

      פער תאמההלאחר ה תאמה הלפני ה  

 (1,340) 606,575 607,915 1.1.2016ליום 
 (1,649) 608,470 610,119 1.1.2017ליום 

 

 לא נכסיםמלחברות מוחזקות, שהועמדו יתרת הלוואות מחדש של  סיווגביצעה  החברה .2
 נכסים שוטפים.ל שוטפים

 
 מזומנים ושווי מזומנים . ד
 

 בדצמבר 31  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
     

 5,307  1,723  מזומנים ושווי מזומנים נקובים בשקל חדש
 1,049  438  מזומנים ושווי מזומנים במט"ח

     
 6,356  2,161  סה"כ מזומנים ושווי מזומנים
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 מכשירים פיננסיים .ה
 

 פרטים בדבר ריבית והצמדה .1
 
 הלוואות אגרות חוב ואשראי .א

 
 ואשראי נושאי ריבית של החברה, הנמדדים בעלות מופחתת.  , אגרות חוב,סעיף זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות

 
 2018בר צמבד 31ליום   

  צמוד לדולר או נקוב בדולר  ש"ח צמוד מדד  ש"ח לא צמוד  ערך  ערך  

צמוד או 
נקוב 

   במטבעות
 סך הכל  אחרים  סך הכל  9%-7%  7%-5%  סך הכל  6%-4%  4%-2%  סך הכל  5%-2%  2%-1%  בספרים  נקוב  
 אלפי ש"ח  

                           שיעור ריבית אפקטיבית
                           

הלוואות ואשראי במסגרת 
                           התחייבויות שוטפות 

                           
 19,477  -  -  -  -  -  -  -  19,477  19,477  -  19,477  19,477  הלוואה מבעל עניין

                           
                           אשראי מתאגידים בנקאיים:

                           
 289,700  -  -  -  -  -  -  -  289,700  -  289,700  289,700  289,700  הלוואות לזמן קצר

חלויות שוטפות של התחייבויות 
 לזמן ארוך:

 297,612  -  -  -  -  153,479  -  153,479  144,133  144,133  -  297,612  297,612  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
חלויות שוטפות של הלוואות 

 66,329  -  -  -  -  -  -  -  66,329  66,329  -  66,329  66,329  מבנקים
                           

סך הלוואות ואשראי במסגרת 
 673,118  -  -      153,479      519,639      673,118  673,118  התחייבויות שוטפות

                           
                           שיעור ריבית אפקטיבית

                           
הלוואות ואשראי במסגרת 

 שוטפות לאהתחייבויות 
                          

 1,104,000  -  -  -  -  572,415  -  572,415  531,585  531,585  -  1,104,000  1,104,000  התחייבויות בגין אגרות חוב
 120,416  -  -  -  -  -  -  -  120,416  120,416  -  120,416  120,416  התחייבויות לתאגידים בנקאיים

                           
סך הלוואות ואשראי במסגרת 

 שוטפות לא התחייבויות
 

1,224,416  1,224,416      652,001      572,415      -  -  1,224,416 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים .ה
 

 )המשך( פרטים בדבר ריבית והצמדה .1
 

 ואשראי נושאי ריבית של החברה, הנמדדים בעלות מופחתת.  , אגרות חוב,מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואותסעיף זה 

 
 2017בדצמבר  31ליום   

  צמוד לדולר או נקוב בדולר  ש"ח צמוד מדד  ש"ח לא צמוד  ערך  ערך  

צמוד או 
נקוב 

   במטבעות
 סך הכל  אחרים  סך הכל  9%-7%  7%-5%  סך הכל  6%-4%  4%-2%  סך הכל  5%-2%  2%-1%  בספרים  נקוב  
 אלפי ש"ח  

                           שיעור ריבית אפקטיבית
                           

הלוואות ואשראי במסגרת 
                           התחייבויות שוטפות 

                           
 19,477  -  -  -  -  -  -  -  19,477  19,477  -  19,477  19,477  הלוואה מבעל עניין

                           
                           אשראי מתאגידים בנקאיים:

                           
 290,415  -  -  -  -  -  -  -  290,415  -  290,415  290,415  290,415  הלוואות לזמן קצר

חלויות שוטפות של התחייבויות 
 לזמן ארוך:

 239,533  -  -  -  -  137,839  -  137,839  101,694  101,694  -  239,533  239,533  חלויות שוטפות בגין אגרות חוב
חלויות שוטפות של הלוואות 

 43,165  -  -  -  -  -  -  -  43,165  43,165  -  43,165  43,165  מבנקים
                           

סך הלוואות ואשראי במסגרת 
 592,590  -  -      137,839      454,751      592,590  592,590  התחייבויות שוטפות

                           
                           שיעור ריבית אפקטיבית

                           
הלוואות ואשראי במסגרת 

 שוטפות לאהתחייבויות 
                          

 
 התחייבויות בגין אגרות חוב

 
1,103,087  1,103,087  -  471,090  471,090  631,997  -  631,997  -  -  -  -  1,103,087 

 44,245  -  -  -  -  -  -  -  44,245  44,245  -  44,245  44,245  התחייבויות לתאגידים בנקאיים
                           

סך הלוואות ואשראי במסגרת 
 שוטפות לא התחייבויות

 
1,147,332  1,147,332      515,335      631,997      -  -  1,147,332 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים .ה

 
 )המשך( ריבית והצמדהפרטים בדבר  .1

 
 ספקים ונותני שירותים .ב

 2018בדצמבר  31ליום   
  

 ש"ח
  לא צמוד

 ש"ח
  צמוד מדד

צמוד לדולר 
או נקוב 

  בדולר

צמוד או נקוב 
במטבעות 

 סה"כ  אחרות
 אלפי ש"ח  
           

 108,845  3,424  52,298  -  53,123  ספקים
 552  -  -  -  552  המחאות לפירעון

           
  53,675  -  52,298  3,424  109,397 

 
 2017בדצמבר  31ליום   
  

 ש"ח
  לא צמוד

 ש"ח
  צמוד מדד

צמוד לדולר 
או נקוב 

  בדולר

צמוד או נקוב 
במטבעות 

 סה"כ  אחרות
 אלפי ש"ח  
           

 85,134  2,425  28,833  -  53,876  ספקים
 3,620  -  -  -  3,620  המחאות לפירעון

           
  57,496  -  28,833  2,425  88,754 

 
 סיכון נזילות .2

 
להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות בסכומים בלתי מהוונים, וזאת בהתבסס גם 

 על אומדן תשלומי ריבית. גילוי זה אינו כולל סכומים אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז:
 

 2018בדצמבר  31ליום   

  
הערך 
  בספרים

תזרים 
מזומנים 

  חזוי
 עד 

  חודשים 12
1-2 

  שנים
2-5 

  שנים

 מעל
 חמש
 שנים

 אלפי ש"ח  
             

 התחייבויות פיננסיות שאינן 
 נגזרים

            

אשראי והלוואות מתאגידים 
  בנקאיים

 
476,904 

 
476,904 

 
356,488 

 
120,416 

 
- 

 
- 

 244,618  582,724  297,927  297,612  1,402,881  1,401,612  התחייבויות בגין אגרות חוב
 -  -  -  109,397  109,397  109,397  ונותני שירותים ספקים
 -  -  -  29,547  29,547  29,547  זכאים 

 -  -  -  19,976  19,976  19,477  הלוואה מבעלי מניות
             

 244,618  582,724  418,343  813,020  2,038,705  2,036,937  הכלסך 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים .ה
 

 )המשך( סיכון נזילות 2
 2017בדצמבר  31ליום   

  
הערך 
  בספרים

תזרים 
מזומנים 

  חזוי
 עד 

  חודשים 12
1-2 

  שנים
2-5 

  שנים

 מעל
 חמש
 שנים

 אלפי ש"ח  
             

התחייבויות פיננסיות שאינן  
 נגזרים

            

אשראי והלוואות מתאגידים 
  בנקאיים

 
377,825 

 
377,825 

 
333,580 

 
44,245 

 
- 

 
- 

 174,948  744,237  268,729  458,100  1,646,014  1,529,419  התחייבויות בגין אגרות חוב
 -  -  -  88,754  88,754  88,754  ונותני שירותים ספקים
 -  -  -  29,025  29,025  29,025  זכאים 

 -  -  -  19,976  19,976  19,477  הלוואה מבעלי מניות
             

 174,948  744,237  312,974  929,435  2,161,594  2,044,500  סך הכל
 

לדוחות הכספיים המאוחדים, למידע  11למידע בדבר מועדי הפירעון של נכסים פיננסיים, ראה באור 
לדוחות הכספיים  8-ו 7נוסף למידע כספי נפרד בדבר לקוחות וחייבים אחרים ראה באורים 

ג 29המאוחדים, למידע נוסף למידע כספי נפרד בדבר השקעות אחרות לרבות נגזרים ראה באור 
 לדוחות הכספיים המאוחדים.

 
 סיכון מטבע חוץ .3
 

לדוחות הכספיים  1א29באשר למהות חשיפת החברה לסיכון מטבע חוץ, ראה ביאור  .א
בגין מכשירים  מטבע חוץלהלן פירוט בדבר חשיפת החברה לסיכון המאוחדים של החברה. 

 פיננסיים נגזרים:
 

 2018בדצמבר  31ליום   

  
 מטבע/

 הצמדה לקבל
 מטבע/ 

 הצמדה לשלם
 סכום 

 לקבל
 סכום 

 לשלם
מועד  

 פקיעה
 שווי 

 הוגן
 אלפי ש"ח            
             

חוזי אקדמה על שער 
 חליפין

 
 דולר

 
 שקל

 
17,860 

 
(1,733) 

 
 

 
16,127 

 
 2017בדצמבר  31ליום   

  
 מטבע/

 הצמדה לקבל
 מטבע/ 

 הצמדה לשלם
 סכום 

 לקבל
 סכום 

 לשלם
מועד  

 פקיעה
 שווי 

 הוגן
 אלפי ש"ח            
             

חוזי אקדמה על שער 
 חליפין

 
 דולר

 
 שקל

 
4,551 

 
(9,397) 

 
 

 
(4,846) 

 
 ניתוח רגישות .ב
 

בדצמבר  31שינוי בשערי חליפין של המטבעות הבאים אל מול השקל, כאמור להלן, לתאריך  
ושינוי במדד המחירים לצרכן, משפיעים על מדידת מכשירים פיננסים הנקובים במטבע חוץ 
והיו מגדילים )מקטינים( את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים המוצגים להלן )לאחר מס(. 

ל שינויים בשערי החליפין ובמדד המחירים לצרכן, שלדעת החברה הניתוח שלהלן מבוסס ע
הם אפשריים באופן סביר נכון לתום תקופת הדיווח. ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר 
המשתנים, ובמיוחד שיעורי הריבית, נשארו קבועים ובהתעלם מהשפעה כלשהי של מכירות 

 לאותו בסיס.בהתאם  רךנע 2017ורכישות חזויות. הניתוח לגבי שנת 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים .ה
 
 )המשך( סיכון מדד ומטבע חוץ .3

 2018בדצמבר  31    
 ירידה  עלייה    
 רווח והפסד  רווח והפסד    
 אלפי ש"ח  הערה  
       

       שינוי בשער החליפין של:
 (25,770)  32,981  (1)  10% -דולר ארה"ב ב
 (13,142)  15,789  (1)  5% -דולר ארה"ב ב

 160  (160)  (2)  10% -אירו ב
 80  (80)  (2)  5% -אירו ב

 
 הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים ומיתרות ספקים הנקובים במטבע חוץ. (1)
 הרגישות נובעת בעיקרה מיתרות ספקים הנקובים במטבע חוץ. (2)

 
 2017בדצמבר  31    
 ירידה  עלייה    
 רווח והפסד  והפסדרווח     
 אלפי ש"ח  הערה  
       

       שינוי בשער החליפין של:
 (31,922)  25,248  (1)  10% -דולר ארה"ב ב
 (13,929)  10,703  (1)  5% -דולר ארה"ב ב

 20  (20)  (2)  10% -אירו ב
 10  (10)  (2)  5% -אירו ב

 
 ספקים הנקובים במטבע חוץ.הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים ומיתרות  (1)
 הרגישות נובעת בעיקרה מיתרות ספקים הנקובים במטבע חוץ. (2)

 
 שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון .4

 
  

 1 ליום יתרה
  2018 בינואר

  תזרים
  מזומנים

 השפעת
 שינויים

  ההוגן בשווי
 חלויות
  שוטפות

  שינויים
  *( אחרים

 ליום יתרה
 בדצמבר 31

2018 
 "חש אלפי  
             

 289,700  -  66,329  -  (67,044)  290,415  קצר לזמן הלוואות
 186,745  -  (66,329)  -  165,664  87,410  ארוך לזמן הלוואות

 1,401,612  3,056  -  -  (130,863)  1,529,419  ונע"מ חוב אגרות
 (16,127)  -  -  (22,376)  3  6,246  **( נגזרים

             
 התחייבויות"כ סה

 מפעילות הנובעות
 מימון

 

1,913,490  (32,240)  (22,376)  -  3,056  1,861,930 
  

 המרכיבים הבאים: 2בגין  *(
 

 שאינן השפעות שער חליפיןהשפעת שינויים בשווי הוגן ובגין התאמות לרווח שאינן  -
 פעילות שאינה במזומן -

 התחיייבויות אחרות לזמן ארוך.לרבות  **(
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גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין  .ו

חברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין 
 חברות מוחזקות(

 
 החברהחוקי המס החלים על  .1

 
 1985-ה"חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ

 
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2007פי החוק, עד לתום שנת -על

 במדד המחירים לצרכן. 
 

-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 2008בחודש פברואר 
, נמדדות 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985

התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים 
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש 2007בדצמבר,  31ליום  לצרכן בתקופה שעד

נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את 
)לנכסים בני פחת שנרכשו ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 

 .2008החל משנת ( 2007לאחר שנת המס 
 

 החברהשיעורי המס החלים על  .2
 

 .25%הינו  2016, בשנת 24%הינו  2017, בשנת 23%הינו  2018 בשנתשיעור מס החברות בישראל 
 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

 
לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  לשינוי סדרי עדיפויותחוק פורסם ה 2013בחודש אוגוסט 
מיסוי רווחי שערוך  )חוק התקציב(, אשר כולל בין היתר 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013התקציב לשנים 
כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך  , אולם2013באוגוסט  1וזאת החל מיום 

ים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייב
נכון למועד אישור דוחות כספיים  הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל.

 .פורסמו טרם כאמור תקנותאלה, 
 
 מרכיבי הוצאות )הכנסות( מסים על ההכנסה .3

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

       הוצאות )הכנסות( מסים שוטפים
 10,027  9,077  17,669  בגין השנה השוטפת

 3,207  (5)  2,914  התאמות בגין שנים קודמות, נטו
       
  20,583  9,072  13,234 

       הוצאות )הכנסות( מסים נדחים
 (2,263)  328  (1,131)  יצירה והיפוך של הפרשים זמניים 

 978  61  -  בשיעור המסשינוי 
       
  (1,131)  389  (1,285) 
       

 11,949  9,461  19,452  נמשכות מסים על הכנסה מפעילויות סך הוצאות
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בגין חברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה )ללא סכומים  .ו

 )המשך( המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(
 
 מסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח כולל אחר .4

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

  2018בדצמבר  31
 לשנה שהסתיימה ביום

  2017בדצמבר  31
 לשנה שהסתיימה ביום

 2016בדצמבר  31

  
 לפני
  מס

 הטבת
  מס

 נטו
  ממס

 לפני
  מס

 הוצאות
  מס

 נטו
  ממס

 לפני
  מס

 הוצאות
  מס

 נטו
 ממס

 אלפי ש"ח  
                   

 (695)  (207)  (902)  443  132  575  (1,522)  454  (1,976)  רווחים )הפסדים( אקטואריים מתוכנית הטבה מוגדרת
                    

כולל אחר בגין חברות מוחזקות שלא יועבר לרווח רווח 
 והפסד

 
(2,426)  558  (1,868)  557  128  429  (928)  (231)  (697) 

                    
 (1,392)  464  (1,856)  872  260  1,132  (3,390)  1,012  (4,402)  כולל אחר סה"כ מסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח
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גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין  .ו

המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים 
 )המשך( חברות מוחזקות(

 
 נכסי והתחייבויות מסים נדחים .5

 
 נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו א.

 
 המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל.

 
 :התנועה בנכסי והתחייבויות המסים הנדחים מיוחסת לפריטים הבאים

 

  
 חובות

  מסופקים

רכוש קבוע, 
נדל"ן להשקעה 
ונכסים בלתי 

 סה"כ  אחרים  מוחשיים
 אלפי ש"ח  
         

בינואר  1 יתרת נכס מס נדחה ליום
2018 

 
157  6,760  168  7,085 

 2,039  2,285  (293)  47  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 
 (454)  (454)  -  -  שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

         
בדצמבר  31 יתרת נכס מס נדחה ליום

2018 
 

204  6,467  1,999  8,670 
 

  
 חובות

  מסופקים

רכוש קבוע, 
נדל"ן להשקעה 
ונכסים בלתי 

 סה"כ  אחרים  מוחשיים
 אלפי ש"ח  
         

בינואר  1 יתרת נכס מס נדחה ליום
2017 

 
220  6,500  886  7,606 

 (653)  (850)  260  (63)  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 
 132  132  -  -  שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

         
בדצמבר  31 יתרת נכס מס נדחה ליום

2017 
 

157  6,760  168  7,085 
 

 
הכספיים , בדבר מסים על הכנסה בדוחות 26למידע בדבר שומות מס של החברה ראה ביאור 

 המאוחדים.
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גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין  .ו

חברות מוחזקות( וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין 
 )המשך( חברות מוחזקות(

 
 מס תיאורטי .6

 
להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים 

הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה  וארווח ב
 הפסד: ואשנזקף ברווח 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

 *( 15,173  *( 39,684  71,644  רווח לפני מסים על ההכנסה

       
 25%  24%  23%  שיעור המס הסטטוטורי 

       
 3,793  9,527  16,478  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

       
עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים 

       הבאים:
חברות המטופלות לפי חלק החברה בתוצאות של 

 *( 6,957  *( (355)  482  שיטת השווי המאזני
 170  -  (58)  והכנסות פטורות הוצאות שאינן מותרות בניכוי

בגינם לא והפסדים לצורכי מס שהפרשים זמניים 
 70  218  -  נזקפו מסים נדחים

 (3,074)  -  -  הפרשי מסים בגין העבר
משנים קודמות, בגינם לא ניצול הפסדים לצורכי מס 
 (6)  -  -  הוכרו מסים נדחים בעבר

 (146)  18  (364)  הפרשים בבסיס המדידה והפרשים אחרים
עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי 

 978  61  -  המס
 3,207  (5)  2,914  מסים בגין שנים קודמות

       
 11,949  9,461  19,452  מסים על ההכנסה

 לעיל. (1)ראה באור ג' -*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
 
 

 התקשרויות .ז
 

אביב. כמו כן, החברה שוכרת מקח"ן -החברה שוכרת מחברת המזרח אולם תצוגה ומחסן חלפים בתל
בע"מ חלק ממבנה המשמש כמחסן חלפים בחיפה. יו.אם.איי מרכז שירות חיפה בע"מ שוכרת מקח"ן  נכסים

המשמש כמוסך בחיפה. החברה משכירה לכהן מוטורס חדרה בע"מ מבנה המשמש  נכסים בע"מ מבנה
כאולם תצוגה ומוסך בחדרה. כמו כן, משכירה החברה שטח בפארק ראם לחברת המזרח. פירוט באשר 

בנוסף החברה  לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 34ירות לצדדים קשורים מוצג בבאור לדמי שכ
כמים עם צדדים שלישיים להשכרת שטחים בפארק ראם, במבנה ההנהלה בראשל"צ ובמרכז קשורה בהס

הלוגיסטי בשוהם, ושוכרת מצד שלישי אולם תצוגה בהרצליה. חברות נוספות בקבוצה קשורות בהסכמי 
 משרדים ושטחי אחסון לתקופות של שנה עד עשר שנים.שכירות 
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 והתניות פיננסיות שעבודים .ח

  
 החברה מחויבת לעמידה בהתניות פיננסיות הן כלפי תאגידים בנקאיים, והן כלפי מחזיקי אגרות החוב

 . כמו כן, להבטחת התחייבויותיה, רשמה החברה שעבודים.שהחברה הנפיקה
 

 :בנקאיים תאגידים כלפי בהן מחויבת שהחברה ותפיננסי והתניות שעבודים
 
 

 המאוחדים הכספיים לדוחות (1')ג27לשעבודים שהחברה רשמה כלפי תאגידים בנקאיים, ראה ביאור  באשר
 .החברה לש
 

לדוחות  ד27 ביאור ראה, בנקאיים תאגידים כלפי בהן לעמוד מחויבת שהחברה פיננסיות להתניות באשר
 .החברההכספיים המאוחדים של 

 
 :החוב אגרות מחזיקיוהתניות פיננסיות שהחברה מחויבת בהן כלפי  שעבודים

  
באשר לשעבודים ולהתניות פיננסיות שהחברה מחויבת לעמוד בהן כלפי מחזיקי אגרות החוב, ראה ביאור 

 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. (3)'ד27
 
 אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח .ט

  
 הכספיים המאוחדים של החברה. לדוחות 36באור ראה  

 
 
 

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



 

 

 פרק ד'- פרטים נוספים על התאגיד
 

 בע"מ מוטורס ישראל יוניברסלשם החברה: 

  31.12.2018תאריך המאזן: 

 

 א': תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים 10תקנה 

לדוח  2מצורפת בסעיף ג ,חברה, של ה2018על בסיס רבעוני לשנת  דוחות על הרווח הכוללתמצית 

  הדירקטוריון.

 

  תמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה ע"פ התשקיףג': שימוש ב10תקנה 

ב'(, בדרך של הרחבת הסדרות  -, הנפיקה החברה אגרות חוב )סדרות א' ו2018 אוקטוברבחודש 

 .ש"ח וןמילי 295-כהאמורות, בסך כולל של 

 

טי.אס יו. –חברת הבת של החברה לצורך מחזור חוב של  את החברהכאמור, שימשו  ותת ההנפקותמור

החברה לפעילותה העסקית השוטפת של וכן  "(פתרונות תחבורהבע"מ )" פתרונות תחבורהיוניברסל  –

  כפי שתתקבלנה מעת לעת. וחברת הבת , בהתאם להחלטות הנהלת החברהופתרונות תחבורה

 

 
  לתאריך המאזן הכלולות: רשימת השקעות בחברות בת ובחברות 11תקנה 

 תיאור עסקי התאגיד. לפרק 24לתאריך המאזן, ראה סעיף  כלולותת ולרשימת ההשקעות בחברות ב 

 
  בשנת הדיווח כלולותחברות בהשקעות בחברות בת ושינויים ב: 12תקנה 

איי.אל  באוטו איטליההחזקותיה של פתרונות תחבורה , 2018ביוני  17יום בבמהלך תקופת הדיווח, 

לדוחות (ה 4ה' ) 12רטים נוספים, ראה ביאור . לפהועברו אל החברה( "אוטו איטליה)להלן "בע"מ 

  .של החברההמאוחדים הכספיים 

 

 
  והכנסות התאגיד מהן וחברות כלולות: הכנסות של חברות בת 13תקנה 

, ראה 2018בשנת  והכנסות התאגיד מהן חברות כלולותלפרטים בדבר ביאור הכנסות של חברות בת ו

 לפרק תיאור עסקי התאגיד.  5סעיף 

 
 

 : מסחר בבורסה 20 תקנה

ראה  ,בשנת הדוחלמסחר בבורסה ידיה ונרשמו -שהונפקו עלשל החברה חוב האגרות לפרטים אודות 

 ג' לעיל.10תקנה 

 

 . בבורסה למסחרל החברה הרשומים לא היו הפסקות מסחר בניירות הערך ש 2018בשנת 

 
 
 



 

 

 לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה תגמולים: 21תקנה 

   
בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או שניתנו לתגמולים  .1

  בחברה בשליטתה

לשנת של החברה כפי שהוכרו בדוחות הכספיים , בשנת הדיווחתנו על ידי החברה יפרוט התגמולים שנ

או הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה  חמשת בעלי התגמוליםמאחד  לכל, 2018

)במונחי עלות ש"ח  במיליוני, בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד שבשליטתה ,יד בשליטתהבתאג

  :לחברה(

 תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים
 )אלפי ש"ח(

 תגמולים אחרים 
 )אלפי ש"ח(

 סה"כ 
)אלפי 
 ש"ח(

היקף  תפקיד  שם
 משרה

שיעור 
 חזקה ה

בהון 
 *התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 

 ת מניו

דמי 
 ניהול 

דמי 
 אחר עמלה יעוץ

דמי  ריבית ***
 אחר שכירות

מר דוד 
 עיני

יו"ר 
יון דירקטור

 ,(1)החברה
דירקטור 

בפתרונות 
 תחבורה

100% 

- - 1,372 - 1,692 - - 21 - - - 3,085 

מר 
אבישי 

 לוי

לשעבר 
משנה 

למנכ"ל 
 החברה

מנכ"ל ו
פתרונות 
  (2)תחבורה 

100% 

- 1,667(3) 1,047(4) - - - - - - - - 2,714 

מר 
יצחק 

 שפונגין

לשעבר 
סמנכ"ל 

של  כספים
    (5) החברה

100% 

- 2,241(6) - - - - - - - - - 2,241 

מר 
דורון 
 ליאור

מנכ"ל 

UTI 100% 

- 1,204(7) 740 - - - - - - - - 1,944 

גלית 
 עיני
 וולף

משנה 
למנכ"ל 
החברה 

מנהלת ו
שיווק 

ופיתוח 
 עסקי

100% 

- 710 260 - - - - - - - - 970 

 .דוח זהנכון למועד במישרין,  *

מדיניות התגמול של החברה, כפי שאושרה ע"י נקבעו בהתאם ל 2018שנת לנושאי המשרה בגין המענקים  **
והערכת ת עהסכמים הרלוונטיים עם נושאי המשרה, לפי שיקול ד, 2017במאי  28דירקטוריון החברה ביום 

 .ללא פרמטרים מדידיםו תגמול ודירקטוריון החברה, באישור ועדת ההנהלת החברה

  .2018, במרץ 25בפתרונות תחבורה עד ליום  תגמול בגין שכר דירקטורים ***

. מתוך התגמול הכולל שקיבל מר עיני בגין 13.9.2018יצוין כי מר עיני סיים את תפקידו כמנכ"ל החברה ביום  (1)
אלפי ש"ח שולמו על  432 החברה, כהונתו כמנכ"ל ויו"רבגין ברה אלפי ש"ח שולמו על ידי הח 1,260, 2018שנת 
אלפי ש"ח שולמו על ידי פתרונות תחבורה עבור כהונתו כדירקטור  21 -החברה עבור כהונתו כיו"ר החברה וידי 

 בפתרונות תחבורה.

לתנאי חבורה. כמנכ"ל פתרונות תו כמשנה למנכ"ל החברה כהונתואת  מר לויסיים  2018בספטמבר  13ביום  (2)

 להלן.  1.3  פרישתו ראה סעיף

עד למועד סיום כהונתו אלפי ש"ח שולמו על ידי החברה בגין עבודתו של מר לוי  898מתוך השכר המתואר לעיל,  ( 3)
פרשו על ידי הו 2019 ץבמר 15ועד למועד סיום ההעסקה ביום  2018בספטמבר  14מיום ו 2018בספטמבר  13ביום 



 

 

ש"ח בגין ימי הודעה מוקדמת וניצול ימי חופשה בהתאם להוראות הסכמי אלפי  769, 2018החברה בשנת 
 ההעסקה והפרישה בין הצדדים.

אלפי ש"ח  807 -אלפי ש"ח שולמו על ידי החברה למר לוי כמענק פרישה ו 240מתוך המענק המתואר לעיל,  ( 4)
 .ם להוראות הסכם ההעסקה של מר לוי()בהתאשולמו למר לוי כמענק השנתי 

 יים מר שפונגין את כהונתו כסמנכ"ל הכספים של החברה. ס 2018בנובמבר  12ביום  (5)

אלפי ש"ח שולמו על ידי החברה בגין עבודתו של מר שפונגין עד למועד סיום  1,011מתוך השכר המתואר לעיל,  ( 6)
 2020בפברואר  15ועד למועד סיום ההעסקה ביום  2018ר בנובמב 16ומיום  2018בנובמבר  15כהונתו ביום 

אלפי ש"ח בגין ימי הודעה מוקדמת וניצול ימי חופשה בהתאם  1,230, 2018הופרשו על ידי החברה בשנת 
 להוראות הסכמי ההעסקה והפרישה בין הצדדים.

 שכר כולל הוצאות רכב. ( 7)

 

  יוןדירקטוריו"ר המועד דוח זה כהמכהן ל - דוד עינימר  .1.1

 , הנמנה על בעלי השליטה בחברה,מר דוד עיניכיהן  2018בספטמבר  13עד לתאריך  .א

 מתאריך זה. בפתרונות תחבורה דירקטורוכן כ חברהיון של הדירקטוריו"ר הכמנכ"ל וכ

החברה וכן כדירקטור פעיל של , מכהן מר עיני כיו"ר דירקטוריון ונכון למועד דוח זה

 בפתרונות תחבורה. 

דוד למר  החברהבין  יו"ר פעיל שירותיהסכם התקשרה החברה ב 2018פטמבר בס 6יום ב .ב

 הניהול הסכם: "זה ב  בסעיף) בשליטתוחברה פרטית , שהנה מיוגה בע"מחברת ועיני 

 13נכנס לתוקף ביום  החדש הסכם הניהול .(, בהתאמה"חברת הניהול" -ו "החדש

ומר  בין החברה לחברת הניהול 1.4.2015מיום הסכם הניהול  תוהחליף א 2018בספטמבר 

, 21תחת תקנה  2017בפרק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת שעיקריו תוארו  עיני

 (.2018-01-052384אסמכתא:  2018במרץ  29פורסם ביום )

באופן  באמצעות מר עיניחברה, ל מעמידה חברת הניהולהחדש  בהתאם להסכם הניהול .ג

כפי שיידרש על ידי החברה מעת לעת, תוך מתן עדיפות בהיקף , יו"ר פעילשירותי  ,אישי

 יו"רלהעמדת שירותי הבתמורה ראשונה לחברה בהקצאת זמנו לטובת ענייני החברה. 

)עד  ש"ח לחודש 120,000בסך של חודשיים דמי ניהול כאמור, משלמת החברה למר עיני 

היה זכאי מר עיני לתשלום דמי ניהול חודשיים לכניסתו של הסכם הניהול החדש לתוקף, 

, צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש דצמבר לחודש(ש"ח  150,000בסך של 

שנת בגין למעט ) 1השנתי של החברהמהרווח  1.2%, בתוספת דמי ניהול בשיעור של 2014

 ד שהרווחובלב ,(מהרווח השנתי של החברה 1.7% -זכאי למר עיני היה ה גינב 2018

 10השנתי הממוצע בשלוש השנים שקדמו למועד אישור המענק כאמור, יעמוד על סך של 

 60% -מ יותר יהווה לא מר עיני זכאי היהי לו השנתי המענק סכום מיליון ש"ח לפחות.

דמי הניהול משולמים בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס . ול המוצע השנתי התגמול מסך

   כדין.

                                                      
פי כללי חשבונאות מקובלים, כפי שמופיע בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים -ח השנתי של החברה לפני מס, עלהרוו -" משמעו הרווח השנתי" 1

מול והמבוקרים של החברה, בניכוי אירועים חד פעמיים שאינם קשורים לפעילות השוטפת של החברה, אשר הניכוי שלהם כאמור אושר על ידי ועדת התג
 "(. הרווח השנתישל החברה )"



 

 

מועמדים לחברה על ידי חברת הניהול כאמור, בלא שמתקיימים בין מר  שירותי הניהול .ד

 . עיני לבין החברה יחסי עובד ומעביד

הגבלה תקרה או ללא מר עיני זכאי להוצאות שיוציא במסגרת מתן שירותי הניהול,  .ה

  .כנגד המצאת חשבוניות בסכום,

  .רהבחב , מעמידה החברה למר עיני רכב ותנאים נלווים כמקובלכמו כן .ו

 , כאשר2023 בספטמבר 12ליום ועד  2018בספטמבר  13החל מיום הניהול תקופת הסכם  .ז

. מראש יום 180 בת ,בכתבמוקדמת, הודעה ב, הסכם הניהוללסיים את  רשאית החברה

 יום 90 בת ,בכתבמוקדמת, הודעה ב, הסכם הניהוללסיים את  הניהול רשאיתחברת 

  .מראש

חודשים ממועד סיום  6לתשלום תמורה עבור עיני זכאי בעת סיום ההתקשרות, יהיה מר  .ח

 דירקטוריוןועדת התגמול ושייקבע על ידי כפי למענק פרישה בסכום ההתקשרות וכן 

 למדיניות התגמול של החברה החברה, בהתאם

   UTIמנכ"ל  –מר דורון ליאור  .1.2

 .1996שנת מ UTIליאור מכהן כמנכ"ל מר  .א

למועד  ש"ח ברוטו, נכון 65,520לשכר חודשי בסך של  כהונתו כאמור, זכאי מר ליאורבגין  .ב

רן קהפרשות לסוציאליות מלאות וכן  הפרשותל , זכאי מר ליאורכר זהבגין ש. דוח זה

 אובדן כושר עבודה. השתלמות וביטוח

 שנתית חופשהבאופן מלא בשכרו, וכן למגולם , כמקובל בקבוצה, הרכבמר ליאור זכאי ל .ג

 בשנה. עבודה ימי 22 של

מהרווח השנתי הנקי  4% ו כן, זכאי מר ליאור למענק שנתי, מידי שנה, בשיעור שלכמ .ד

  מנה.דמי הניהול שניגבו מנטרול ב, UTIשל אחרי מס 

 נכ"ל החברהומשנה למ פתרונות תחבורהמנכ"ל לשעבר  –מר אבישי לוי  .1.3

פתרונות תחבורה ומשנה למנכ"ל מנכ"ל כחדל מר לוי לכהן  2018בספטמבר  12 ביום .א

 .ברההח

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את תנאי פרישתו של  2018בספטמבר  3ביום  .ב

 מר לוי כדלקמן:

תקופת )" 2019במרס  15מועד סיום יחסי עובד ומעסיק בין מר לוי לחברה הינו  .1

 ", בהתאמה(.מועד סיום ההעסקה" - " וההודעה המוקדמת

שנת  בגיןזה בהסכם ההעסקה( מר לוי זכאי לקבלת המענק השנתי )כהגדרת מונח  .2

 .במלואה ולא בחלק יחסי, בהתאם למועד סיום כהונתו 2018

לשלושה חודשי העסקה בסך של השווה  מענק מיוחד החברה שילמה למר לוי .3

 .התגמול של החברה מדיניותל 5.5בהתאם להוראות סעיף ש"ח  240,000



 

 

בהתאם להוראות  מועד סיום ההעסקה ישולמו למר לוי פיצויי פיטוריןסמוך לב .4

 למדיניות התגמול.  5.4.2סעיף 

לפרטים בדבר עיקרי תנאי העסקתו של מר לוי בחברה, כפי שהיו במהלך תקופת הדוח  .ג

 2017בפרק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת  ועד המועד שבו חדל לכהן כאמור,

 .(2018-01-052384אסמכתא:  2018במרץ  29, )פורסם ביום 21תחת תקנה 

  של החברה סמנכ"ל כספיםלשעבר  –ק שפונגין חצימר  .1.1

 חדל מר שפונגין לכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה.  2018בנובמבר  12ביום  .א

בחברה, כפי שהיו במהלך  שפונגיןשל מר  ופרישתו לפרטים בדבר עיקרי תנאי העסקתו .ב

ופתי פרק ד' של הדוח התק, 21תקנה ראה  תקופת הדוח ועד המועד שבו חדל לכהן כאמור,

 (2018-01-052384אסמכתא:  2018במרץ  29, )פורסם ביום 2017של החברה לשנת 

 מנהלת שיווק ופיתוח עסקיומשנה למנכ"ל כהנת למועד דוח זה כמה -וולף  גב' גלית עיני .1.1

בתפקידים  2001בחברה החל משנת  מועסקת, בתו של מר דוד עיני, וולף גב' גלית עיני .ג

 . משנה למנכ"ל מנהלת שיווק ופיתוח עסקיכ היא מכהנת 2018אוקטובר ומחודש  ,שונים

 אלפי ש"ח לחודש. 45לשכר חודשי ברוטו בסך של זכאית  וולף גב' עיני .ד

רכב מצי כלי הרכב של החברה, כמקובל בקבוצה  וולף מעמידה לרשות גב' עיניהחברה  .ה

ת הרכב בהתאם לתפקידה ונושאת בכל עלויות החזקת הרכב, לרבות גילום חלקי בגין החזק

 (. 3סכום החורג משווי רכב קבוצה ל ביחס) כאמור

 -ל, וכן זכאית לתנאים סוציאליים, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות כמקובל בחברהגב' עיני  .ו

ימי חופשה שנתית, כאשר לחופשה השנתית יתווספו ימים בהתאם להוראות חוק חופשה  24

 . 1951-שנתית, תשי"א

בכפוף  ,חי החברה, בסכום משתנה, כנגזרת מרוולמענק, שנה מידי, זכאית גב' עיני, כמו כן .ז

 .ולמדיניות התגמול בחברה דירקטוריון החברהלשיקול דעתו של 

אינו מוגבל בזמן וכל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה  גב' עיניהסכם ההעסקה של  .ח

 . חודשים 3מוקדמת בכתב בת 

 



 

 

 גמול דירקטורים .2

לעיל, על ידי החברה או על ידי  עניין בחברה שאינם נמנים בסעיףפירוט התגמולים שניתנו לבעלי 

 תאגיד שבשליטתה 

לפירוט בעניין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, וכן בעניין  ביטוח, שיפוי ופטור

 לדוחות הכספיים 'ט 34כתבי פטור ושיפוי שהוציאה החברה לנושאי המשרה בה, ראו ביאור 

 ה.המאוחדים של החבר

 גמול דירקטורים

של החברה לא היו זכאים ולא שולם להם גמול דירקטורים  הרגילים הדירקטוריםבתקופת הדוח 

 קבלת כנגד שירותים לה מעניקים או החברה ידי על המועסקים דירקטוריםיצוין, כי  מהחברה.

 כהונתם בגיןמהחברה  נפרד או/ו נוסף לתשלום זכאיםאינם , 2או שהנם מקבוצת השליטה תמורה

החיצוניים ולדירקטור הבלתי תלוי של החברה  הדירקטוריםהחברה משלמת לשני  .כדירקטורים

 .2000-תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"סהוראות בהתאם ל

 מדיניות תגמול .3

נספח ג' כצורף שאימצה החברה מדיניות תגמול לנושאי המשרה בה, בנוסח  2017במאי  28ביום 

 2017ביולי  12כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום  2017במאי  30לתשקיף החברה הנושא תאריך 

לתקנות החברות )הקלות  1לתקנה  "(. בהתאםמדיניות התגמול)" (2017-01-060100 אסמכתא:)

, מדיניות התגמול שנקבעה כאמור, תהא טעונה 2013-לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, תשע"ג

שנים מהמועד שבו תהפוך החברה לחברת איגרות חוב כמשמעה בחוק החברות,  5שור רק בחלוף אי

 .2022אוגוסט היינו, 

 

  א': השליטה בתאגיד21תקנה 
לאחזקות בע"מ בפרק א' לדוח זה, במהלך תקופת הדוח, התקשרה חברת המזרח  3כמתואר בסעיף 

למועד דוח זה, ובהתאם,  3מניות החברהמ 50%בהסכם עם חברת קומסקו למכירת "( חברת המזרח)"

 הון המניות המונפק והנפרע של החברהמ 50%כ חברת המזרח המחזיקה ב ןהינ בחברה שליטהה תובעל

 "(קומסקובע"מ )"וקומסקו ( 4באמצעות טאלדן מוטורס ישראל בע"מ 10.93% –במישרין ו 39.07%)

 .מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 50% –המחזיקה בכ 

שבעלי מניותיה  למיטב ידיעת החברה, חברת המזרח, הנה חברה פרטית המאוגדת לפי חוק החברות

מזכויות ההצבעה  55% -מהון מניותיה המונפק והנפרע וב 23.5% -הנם ה"ה: דוד עיני )המחזיק בכ

                                                      
ן בדירקטוריו מןדירקטורים מטע תשלום שכרלהלן, נושאים בעלי השליטה בחברה ב 22לתקנה  2המתואר בסעיף א הניהול הסכם בהתאם להוראות 2

 .בגין השתתפותם בישיבות הדירקטוריון וועדותיוהחברה, 

הושלמה  2018במרץ  25ה )במישרין ובעקיפין(. ביום מהון המניות המונפק והנפרע של החבר 100%, הייתה חברת המזרח בעלת 2018במרץ  25עד ליום  3
נוספים מהחזקותיה )באמצעות טאלדן( של המזרח  25%הושלמה מכירת  2018בספטמבר  6מהחזקותיה של חברת המזרח בחברה וביום  25%מכירת 

 לקומסקו.
החברות, המצויה בבעלות ושליטה מלאה של חברת המזרח, "( הנה חברה פרטית המאוגדת לפי חוק טאלדןלמיטב ידיעת החברה, טאלדן מוטורס בע"מ )" 4

 ."( שהנה חברה בת בבעלותה ושליטתה המלאה של חברת המזרחקרדן שותפויותבאמצעות קרדן שותפויות בע"מ )"
 



 

 

 מזכויות ההצבעה בחברת המזרח(; הילדה 45% -וב 11.25% -בחברת המזרח(; דניאל עיני )המחזיק בכ

-מהון מניותיה המונפק והנפרע של חברת המזרח(; איריס סנדרה לייביצקי 18% -עיני )המחזיקה בכ

מהון מניותיה המונפק והנפרע של חברת  4.5% -עיני ואליהו עיני )המחזיקים, כל אחד בנפרד, בכ

 המחזיק)מהון מניותיה המונפק והנפרע( וליאור הנרי פורטיס  2.8125% המחזיקרוני פורטיס )המזרח(; 

 11.25% -בכעיני )המחזיק  )מוריס(מהון המניות המונפק והנפרע של חברת המזרח(; משה  1.6875%

מהון המניות המונפק(;  11.25% -בכמהון המניות המונפק של חברת המזרח(; קרן גבאי )המחזיקה 

  .מהון המניות המונפק של חברת המזרח( 11.25% -בכויורם עיני )המחזיק 

פורטים לעיל עשויים , היחידים המדוח זה, במצב הנוכחי וכל עוד הוא נשמר, נכון למועד החברה עמדתל

 ,ת ה"ה האמורים(הנה חברה פרטית בשליטהמזרח )ש באמצעות חברת -בעלי השליטה בחברה  להיחשב

, כמפורט בהערת תה המלאה של חברת המזרחשליטבעלותה והנה חברה פרטית ב)ש טאלדןבאמצעות 

 .לןלה 3שוליים 

 

השליטה  שבעל , הנה חברה פרטית המאוגדת לפי חוק החברותקוסמקולמיטב ידיעת החברה, חברת 

, שעשוי להחשב הינו מר חיים דנון( ( בע"מ1993קומסקו הולדינגס ))באמצעות בה, במישרין ובעקיפין 

  .כבעל שליטה בחברה

 
 ן  באישור : עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי22תקנה 

פרטים, למיטב ידיעת הקבוצה, בדבר כל עסקה עם בעל השליטה בחברה או שלבעל יובאו להלן 

בחברה יש עניין אישי באישורה, אשר הקבוצה התקשרה בה במהלך השנתיים שקדמו למועד  השליטה

 דוח זה, כדלקמן:, או שהיא עדיין בתוקף במועד דוח זה

-)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, תש"ע41 כמשמען בתקנה ,נוהל עסקאות זניחות .1

 "(תקנות דוחות כספיים)" 2010

על ידי דירקטוריון החברה נוהל הקובע קווים מנחים וכללים  אומץ, 2017 במאי 18ביום   .1.1

"( עם בעל עניין הקבוצהשלה )" קשורה אולסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת 

( לתקנות דוחות 3)א41"( כעסקה זניחה כקבוע בתקנה ות בעלי ענייןעסקא: "זה בסעיףבה )

, תוקן הנוהל על ידי ועדת הביקורת של החברה 2019במרץ  13ביום  "(זניחה עסקהכספיים )"

. על פי החלטת הדירקטוריון, אושר התיקון על ידי דירקטוריון החברה 2019במרס  26וביום 

חינת היקף הגילוי בדוח התקופתי לגבי עסקאות בעלי כללים וקווים מנחים אלו ישמשו גם לב

תקנות )" 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 22 העניין כקבוע בתקנ

"(, לבחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה כאמור כקבוע בתקנה דוחות תקופתיים

לתקנות  54ילוי בתשקיפים לפי תקנה ( לתקנות דוחות תקופתיים וכן לבחינת היקף הג6א)37

על פי הנוהל  .1969-מבנה וצורה(, תשכ"ט -ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 

שאומץ כאמור, בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעל 

במקרה שבו (, תיחשב כעסקה זניחה 5עניין שאינה עסקה חריגה )כהגדרתה בחוק החברות

היחס בין היקף העסקה )במונחים שנתיים, ככל שמדובר בתשלום עיתי שוטף( לבין הפרמטר 

וכן היקף העסקה אינו  1% -הרלוונטי )אחד או יותר( לבחינת אותה עסקה הנו בשיעור הקטן מ

מיליון ש"ח לשנה. הפרמטרים שביחס אליהם תיעשה ההשוואה, הנם  4עולה על סך של 

                                                      
ת החברה, רכושה או היינו, עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, או שאינה בתנאי שוק, או עסקה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיו 5

 התחייבויותיה



 

 

יים לאותה עסקה מתוך דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה, נתונים רלוונט

 לשנת הדיווח האחרונה.

 הפרמטרים שביחס אליהם תיעשה ההשוואה הנם, לפי סוגי העסקאות, כדלקמן:

ייבחן היקף העסקה אל  -"( נכס שאינו בשוטףבעסקאות מכר ורכש של רכוש קבוע )" (1)

סך  -חדים האחרונים )סקורים או מבוקרים( מול סך הנכסים בדוחות הכספיים המאו

 המאזן.

בעסקאות למכירת או השכרת מוצרים )למעט נכס קבוע( או עסקאות למתן שירותים  (2)

 -לבעל השליטה )כגון מכירה ו/או השכרה ו/או החכרה של כלי רכב ו/או מוצרי ביטוח( 

הרבעונים  4 -ייבחן היקף העסקה אל מול סך ההכנסות ממכירת שירותים ומוצרים ב

שקדמו למועד הבחינה ואשר קיימים לגביהם דוחות מבוקרים או סקורים; )ביחס 

לעסקאות רב שנתיות, יחושב היקף העסקה לצרכי בחינת הזניחות על בסיס שנתי. 

לדוגמה, בעסקת שכירות למספר שנים, כהיקף העסקה יחשבו דמי השכירות השנתיים 

 המשולמים(. 

יבחן היקף העסקה אל מול  -לקבלת שירותים כלליים בעסקאות לרכישת מוצרים או  (3)

הרבעונים שקדמו  4 -סך עלות המכירות והשירותים בתוספת הוצאות המכירה ב

 למועד הבחינה ואשר קיימים לגביהם דוחות מבוקרים או סקורים. 

ייבחן היקף העסקה אל מול סך הוצאות  -בעסקאות לקבלת שירותי ייעוץ ו/או ניהול  (4)

 4 -יות" וסעיפים רלוונטיים אחרים הקשורים למתן שירותים דומים ב"הנהלה וכלל

 הרבעונים שקדמו למועד הבחינה ואשר קיימים לגביהם דוחות מבוקרים או סקורים. 

( 4הוצאות תפעוליות אחרות הנובעות מעסקה עם בעל עניין, שאינן כלולות בסעיף ) (5)

מול סך ההוצאות התפעוליות ייבחן היקף ההוצאה נשוא עסקת בעל העניין אל  -לעיל 

 השנתיות.

ייבחן היקף ההוצאה מושא עסקת בעל העניין  -הוצאות מימון המשולמות לבעל העניין  (6)

 אל מול סך הוצאות המימון של חברה.

ייבחן היקף הוצאות/ הכנסות השכירות אל מול  -בעסקאות שכירות של נכסי מקרקעין  (7)

 סך הוצאות/ הכנסות השכירות של החברה.

אות בקשר עם רכישת נכסים ו/או שירותים מצדדים שלישיים ביחד עם בעל בעסק (8)

עניין או הקשורים למוצרים של בעל העניין )כגון: רכישת נכסים ביחד, עריכת מבצעי 

שיווק משותפים, פרסום משותף, ערכית ביטוחים משותפים, רכישת שירותים 

עניין אל מול סך ייבחן היקף ההוצאה המיוחסת לבעל ה -משפטיים משותפים( 

הרבעונים שקדמו  4 -ההוצאה הכוללת שהוציאה החברה לגבי אותו מוצר/ שירות ב

 למועד הבחינה ואשר קיימים לגביהם דוחות מבוקרים או סקורים.

במקרים אחרים, או במקרים שבהם לדעת דירקטוריון החברה הפרמטרים שצוינו לעיל אינם 

דירקטוריון החברה פרמטר רלוונטי אחר ו/או נוסף מתאימים לבחינת עסקת בעל עניין, יבחר 

ויקבע האם היחס בין היקף העסקה לבין הפרמטר הרלוונטי )אחד או יותר( לבחינת אותה עסקה 



 

 

מיליון ש"ח לשנה, ובהתאם  4וכן היקף העסקה אינו עולה על סך של  1% -הנו בשיעור הקטן מ

 תתקבל החלטה אודות הגדרתה של אותה עסקה.

יקולים האיכותיים של עסקת בעל עניין עשויה להוביל לסיווג העסקה שאינה זניחה בחינת הש

למרות המפורט לעיל. כך לדוגמה, עסקת בעל עניין לא תיחשב בדרך כלל כזניחה אם היא נתפסת 

כאירוע משמעותי על ידי הנהלת החברה ומשמשת כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות, או אם 

פויים בעלי עניין לקבל טובות הנאה שיש חשיבות במסירת דיווח במסגרת עסקת בעל העניין צ

 אודותיהן לציבור.

מובהר, כי עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, או שאינה בתנאי שוק, או העשויה 

 להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה ו/או התחייבויותיה, לא תסווג כעסקה זניחה. 

נפרדות אשר מתקיימת ביניהן תלות, כך שבפועל הן חלק מאותה התקשרות  עסקאות בעלי עניין

 )לדוגמה, ניהול משא ומתן מרוכז לגבי מכלול עסקאות(, תיבחנה כעסקה אחת.

עסקת בעליי עניין שסווגה כזניחה על ידי חברה בת של החברה, תיחשב זניחה גם ברמת החברה 

ת כלא זניחה, תיבחן אל מול אמות המידה האם. עסקה כאמור, אשר סווגה על ידי החברה הב

הרלוונטיות ברמת החברה האם. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך ולהחלטת דירקטוריון 

החברה, בעת בחינתה של עסקת בעלי עניין יבחן דירקטוריון החברה את כלל העסקאות מאותו 

ן באותה תקופה סוג שעשתה החברה עם בעל העניין אם עם תאגידים בשליטתו שלבעל העניי

 )שנה בדרך כלל(.

הנהלת החברה תהיה רשאית, במסגרת הניהול השוטף של עסקי החברה, לסווג עסקה מסוימת 

)או עסקאות מסוימות( כ"עסקה זניחה", בהתאם לבחינות הרלוונטיות הקבועות בנוהל זה ותוך 

ועדת הביקורת התייעצות עם היועצת המשפטית של החברה )מבלי שיהיה צורך לקבל את אישור 

 בנוגע לכל עסקה(.  

במהלך העסקים הרגיל שלה, מבצעת הקבוצה או עשויה לבצע מעת לעת, עסקאות עם בעלי  .1.2

עניין, שהן בבחינת "עסקאות זניחות" כפי שנקבע על ידי הדירקטוריון כאמור לעיל, שהן 

 בעלות מאפיינים ומהסוגים כדלקמן: 

(, הובלת כלי רכב, תדלוק PDIרכב למסירה ללקוח )אחסנת כלי רכב, שירותי חניה, הכנת כלי 

כלי רכב, שטיפת כלי רכב, שירותי תחזוקה לכלי רכב, אבזור כלי רכב; מכירת או רכישת 

חלפים, מתן שירותי מוסך ותיקון לכלי רכב )חדשים או משומשים(; קניה/ מכירה של כלי רכב 

שכרת כלי רכב; שכירות והשכרת חדשים או משומשים, עמלות בגין מכירת כלי רכב כאמור; ה

נכסי מקרקעין ומקומות חניה, וכן חיובים בגין תשלומי ארנונה; ארוחות לעובדים, מכירה/ 

רכישה של תלושי שי לעובדים, ביגוד לעובדים; שיווק, פרסום ושילוט, ספרות אלקטרונית; 

ת וכיו"ב(; השתתפות בהוצאות מימון; השתתפו ADSLהשתתפות בהוצאות תקשורת )

בפוליסות ביטוח קבוצתי; שירותי ייעוץ; שירותים אדמיניסטרטיביים והתקשרויות עם ספקי 

 ציוד לשימוש שוטף; מובהר, כי העסקאות האמורות לעיל אינן מהוות רשימה סגורה. 

השליטה בחברה  יבוצעו על ידי החברה עם בעל אשר שאינן זניחות להלן נתונים בקשר עם עסקאות .2

 הדוח תקופתבמהלך  יש עניין אישי באישורן, שהחברה התקשרה בהן בחברה השליטה יבעלשלאו 

  :או לאחריה, או שהן בתוקף במועד הדוח



 

 

   ( לחוק החברותא4)270עסקאות המנויות בסעיף 

 וקומסקו בין החברה לבין חברת המזרח הסכם שירותי ניהול וייעוץ .א

התקשרות של חברה דירקטוריון הו ו ועדת הביקורתאישר 2018 ספטמברב 6ביום 

 שירותי ניהול וייעוץבהסכם , חברת המזרח וקומסקו, החברה עם בעלות השליטה בה

זאת חלף הסכם שירותי הניהול  "(שהחד הסכם השירותים, בינם לבין החברה )"חדש

הסכם )" 2018במרץ  25מיום  בעלות השליטה והחברהבין  שהיה קיים עד לאותו מועד

לפרטים נוספים בדבר תנאי הסכם השירותים הקיים  "(דלאותו מוע השירותים הקיים

 .2018-01-023409אסמכתא  2018במרץ  25ראה דיווח מיידי מיום לאותו מועד, 

בעלי וקומסקו )" חברת המזרחות כל אחת מבין , מעמידהחדש הניהולבהתאם להסכם 

 בעלי המניותפגישות שוטפות של נציגי לחברה שירותי ניהול שונים, ובין היתר  "(המניות

טיפול אד הוק של החברה,  עוץ בתחומי הפעילותייהחברה,  עם נושאי משרה ועובדי

שירותי פיתוח עסקי ואסטרטגיה, איתור השקעות פוטנציאליות חברה, בנושאים שונים ב

ות בעסקאות נעוץ וסיוע בניהול סיכונים פיננסיים, בניית הגיי, וקשרים עם משקיעים

 תשלום שכרב כל בעל מניות על פי הסכם הניהול, נושאוכיו"ב; כמו כן, מט"ח 

בגין השתתפותם בישיבות הדירקטוריון ן החברה, בדירקטוריו ומדירקטורים מטע

 "(.שירותי הניהולזה: " א )בסעיף  וועדותיו

, ל קבועים ומשתניםדמי ניהו בעלי המניותמשלמת החברה ל בגין שירותי הניהול,

 כדלקמן: 

ת מחברת המזרח לשנה לכל אחש"ח מיליוני  1.5 בסך של -דמי ניהול קבועים  (1)

, צמוד למדד המחירים לצרכן המדד לשנה מיליוני ש"ח 3 ובסך כולל של וקומסקו

החברה. , ללא תלות בתוצאותיה הכספיות של הניהולהידוע במועד חתימת הסכם 

אישור הדוחות יום מתום  30 בתוך, אחת לרבעון יםמשולמדמי הניהול הקבועים 

אחת לשנה על פי עליית מדד המחירים  ומעודכנים ,הכספיים של כל רבעון קלנדרי

 .לצרכן

 -שנתיים  דמי ניהול משתנים חברת המזרח ולקומסקול החברהבנוסף, משלמת  (2)

 -לשתיהן וסה"כ  ת מהןלכל אח 6של החברה מהרווח המאוחד 2% בשיעור של

שסכומם המצטבר של דמי  , ובלבדמהרווח המאוחד של החברה 4%עור של בשי

מיליון  10כאמור, ביחד, לא יעלה על סך שנתי של  הניהול הקבועים והמשתנים

 המשתניםדמי הניהול . הידוע במועד חתימת הסכם הניהולש"ח צמוד למדד 

 .מיםהשנה הקלנדרית בגינה הם משוליום מתום  90 בתוך, לשנהאחת  משולמים

יצוין, כי התמורה בגין הסכם הניהול כמפורט לעיל, אינה משקללת את השירותים 

התקשרה החברה בהסכמים  םהניתנים לחברה על ידי נושאי המשרה בחברה אשר לגביה

                                                      

של רווח לפני מסים על ההכנסה בתוספת סכום דמי הניהול כפי שנכללו בדוח מאוחד על הרווח הכולל על בסיס הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים   6
 .(IFRS)החברה הנערכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 



 

 

בגין  לבעלי המניותנפרדים עם נושאי המשרה; להערכת החברה, התמורה המשולמת 

 הסכם הניהול סבירה והוגנת.

כתב התחייבות לערבות, ללא בעלי המניות בחברה  המציאוניהול הבהתאם להסכם 

הגבלה בסכום לרשות המסים, להבטחת ההתחייבות החברה לרשויות המס בקשר עם 

לדוחות  (3ה') 27החברה כיבואן רכב. לפרטים, ראו ביאורתשלומי מסי ייבוא שיוטלו על 

 . 2018בדצמבר  31הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

בגין דמי ניהול על פי חלוקה  ח"שאלפי  6,229 - של כסך החברה שילמה  ,2018נת שגין ב

 1,339 –כ סכום של ב וקומסקו ח"שאלפי  4,890 –כ סכום של  חברת המזרחכדלקמן: 

 . 2017בשנת  ח"שלפי א 4,648 –כ סכום של , לעומת ח"שאלפי 

 ממיוגה בע"החברה לבין ניהול בין שירותי הסכם  .ב

של החברה עם  ההתקשרותאת  החברה אישר דירקטוריון, 2018מבר בספט 6ביום  .1

, על ידי מר יו"ר דירקטוריון פעילכם למתן שירותי סמר דוד עיני ומיוגה בע"מ, בה

  דוד עיני.

 לעיל. 1.1 לתיאור עיקרי ההסכם האמור, ראו סעיף 

 .2006בספטמבר  7החל מיום  ,מר דוד עיני מכהן כדירקטור בפתרונות תחבורה

"(, חברת הניהולזה: " ב תחבורה התקשרה עם חברת מיוגה בע"מ )בסעיף  פתרונות

הסכם זה: " ב בהסכם להעמדת שירותי דירקטור לפתרונות תחבורה )בסעיף 

 "(.השירותים

להסכם השירותים, מכהן מר דוד עיני כדירקטור בפתרונות תחבורה. עד  בהתאם

במרץ  25אלפי ש"ח. החל מיום  21שולם למר דוד סכום של  2018במרץ  25ליום 

 , מר דוד עיני לא זכאי לתגמול בגין כהונתו כדירקטור בפתרונות תחבורה.2018

  וולף בין החברה לבין גב' גלית עיני הסכם העסקה .ג

גב' של החברה עם  ההתקשרותאת דירקטוריון החברה אישר , 2018באוקטובר  4ביום 

 מנהלת שיווק ופיתוח עסקיומשנה למנכ"ל , כשל מר דוד עיני בתו - וולף גלית עיני

  לעיל. 1.5  ראו סעיף, העסקתה בחברה לתיאור עיקרי הסכםבחברה, 

וכן בני משפחה נוספים הנמנים עם בעלי השליטה  וולף אביה של גב' עיני -דוד עיני  רמ

 וולף העסקתה של גב' גלית עיני עניין אישי בהסכם ילהיחשב בעל יםעשוי ,7בחברה

 .וולף משפחתית ביניהם לבין גב' עיניההקרבה  , בשלבחברה

לום מענק לגברת עיני וולף אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה תש 20.3.2018ביום 

 אלפי ש"ח. 260בסך של  2017בגין עבודתה בחברה בשנת 
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אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה תשלום מענק לגברת עיני וולף  12.3.2019ביום 

  אלפי ש"ח. 260בסך של  2018בגין עבודתה בחברה בשנת 

ידי מר דניאל מאיר  הסכם שירותים להעמדת שירותי דירקטור בפתרונות תחבורה, על .ד

 עיני 

 .2011באוגוסט  23החל מיום  מר דניאל מאיר עיני מכהן כדירקטור בפתרונות תחבורה,

פתרונות תחבורה התקשרות של אישרה האסיפה הכללית של  2011באוגוסט  23ביום 

"(, המצויה, למיטב חברת הניהולזה: " ד בע"מ )בסעיף פרוטוטק פתרונות תחבורה עם 

ידיעת החברה, בשליטת מר דניאל מאיר עיני, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, כמפורט 

זה:  ד בהסכם להעמדת שירותי דירקטור לפתרונות תחבורה )בסעיף  א לעיל,21תקנה ב

 "(.הסכם השירותים"

כם השירותים, מכהן מר דניאל עיני כדירקטור בפתרונות תחבורה, עד ליום בהתאם להס

, 2018במרץ  25. החל מיום אלפי ש"ח 21שולם למר דניאל עיני סכום של  2018במרץ  25

  .מר דניאל עיני לא זכאי לתגמול בגין כהונתו כדירקטור בפתרונות תחבורה

 הסכם העסקה בין החברה לבין מר אליהו עיני  .ה

 20, אישרר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם מיום 2017במאי  18 ביום .1

 -"(, בין החברה לבין מר אלי עיני הסכם ההעסקהזה: " ה )בסעיף  2017באפריל 

, בתפקידים שונים. 1994במרץ  1אחיו של מר דוד עיני, המועסק בחברה מיום 

ון למועד דוח זה, מר אליהו עיני עובד בחברה במחלקת מערכות המידע יצוין, כי נכ

 של הקבוצה. 

חברה, כפי שהיו במהלך באליהו עיני לפרטים בדבר עיקרי תנאי העסקתו של מר   .2

במאי  30תשקיף החברה הנושא תאריך לפרק ח' ב 8.2.2.4ראו סעיף  תקופת הדוח,

-2017-01 אסמכתא:) 2017ביולי  12כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום  2017

060100). 

 2018באוגוסט  30ביום  ,של החברה התגמולרה ועדת ראיש 2018ביולי  30ביום  .3

אישרה האסיפה הכללית של  2018באוגוסט  30וביום  אישר דירקטוריון החברה

  .אלפי ש"ח 15בסך של  2017תשלום מענק למר אלי עיני בגין עבודתו בשנת  החברה

 2019במרץ  25וביום ישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה א 12.3.2019ביום  .4

תשלום מענק למר אליהו עיני בגין עבודתו  אישרה האסיפה הכללית של החברה

 אלפי ש"ח. 15בסך של  2018בשנת 



 

 

אחיו של מר אליהו עיני וכן בני משפחה נוספים הנמנים עם בעלי  -מר דוד עיני  .5

העסקתו של מר אליהו  עניין אישי בהסכם ילהיחשב בעל יםעשוי ,8השליטה בחברה

 משפחתית ביניהם לבין מר אליהו עיני.ההקרבה  , בשלעיני בחברה

  ביצקייליהסכם העסקה בין החברה לבין גב' איריס  .ו

 20, אישרר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם מיום 2017במאי  18ביום  .1

"(, בין החברה לבין גב' איריס הסכם ההעסקהזה: " ו )בסעיף  2017באפריל 

, 2005בנובמבר  1אחותו של מר דוד עיני, המועסקת בחברה מיום  - ביצקיילי

בתפקידים שונים. בהתאם להסכם ההעסקה ונכון למועד דוח זה, מכהנת גב' 

  (.CRMכעובדת במחלקת קשרי לקוחות )לייביצקי בחברה 

חברה, כפי שהיו ב ביצקייליגב' איריס של  היקרי תנאי העסקתלפרטים בדבר ע .2

תשקיף החברה הנושא תאריך לפרק ח' ב 8.2.2.5ראו סעיף  במהלך תקופת הדוח,

-2017 אסמכתא:) 2017ביולי  12כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום  2017במאי  30

01-060100).   

 2018באוגוסט  30ום בי ,של החברה התגמולרה ועדת ראיש 2018ביולי  30ביום  .3

אישרה האסיפה הכללית של  2018באוגוסט  30וביום  אישר דירקטוריון החברה

 אלפי 26.5בסך של  2017בשנת עבודתה תשלום מענק לגברת לייביצקי בגין  החברה

  .ש"ח

 2019במרץ  25וביום  אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 12.3.2019ביום  .4

תשלום מענק לגברת לייביצקי בגין עבודתו  החברהאישרה האסיפה הכללית של 

 אלפי ש"ח. 26.5בסך של  2018בשנת 

וכן בני משפחה נוספים הנמנים עם בעלי  ביצקייליאחיה של גב'  -מר דוד עיני  .5

העסקתה של גב'  עניין אישי בהסכם ילהיחשב בעל יםעשוי ,9השליטה בחברה

 .ביצקייליין גב' משפחתית ביניהם לבההקרבה  , בשלבחברה יביצקייל

  הסכם העסקה בין החברה לבין מר אלון עיני .ז

במאי  21, אישר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם מיום 2017במאי  24ביום  .1

בנו של מר  -"(, בין החברה לבין מר אלון עיני הסכם ההעסקהזה: " ז )בסעיף  2017

 כהן בתפקיד מנהל פרויקטים ופיתוח עסקי. דוד עיני המ

חברה, כפי שהיו במהלך באלון עיני לפרטים בדבר עיקרי תנאי העסקתו של מר  .2

במאי  30תשקיף החברה הנושא תאריך לפרק ח' ב 8.2.2.1ראו סעיף  תקופת הדוח,

-2017-01 אסמכתא:) 2017ביולי  12כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום  2017

060100).   
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 2018באוגוסט  30ביום  ,של החברה התגמולאישררה ועדת  2018ביולי  30 ביום .3

אישרה האסיפה הכללית של  2018באוגוסט  30וביום  אישר דירקטוריון החברה

אלפי  15בסך של  2017תשלום מענק למר אלון עיני בגין עבודתו בשנת  החברה

  .ש"ח

 2019במרץ  25וביום  אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 12.3.2019ביום  .4

עיני בגין עבודתו  אלוןתשלום מענק למר  אישרה האסיפה הכללית של החברה

 ש"ח. אלפי 17.5בסך של  2018בשנת 

מר דוד עיני, אביו של מר אלון עיני וכן בני משפחה נוספים הנמנים עם בעלי  .5

 , עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהסכם העסקתו של מר אלון10השליטה בחברה

 עיני בחברה, בשל הקרבה המשפחתית ביניהם.

  על ידי מר בנימין גבאי מנכ"ל משותףשירותים להעמדת שירותי  םהסכ .ח

ועד  2016בנובמבר  23יום מהן כיו"ר הדירקטוריון של פתרונות תחבורה, ימר גבאי כ .1

תנאי הסכם הניהול שנחתם בין פתרונות עיקרי לתיאור . 2018בספטמבר  12ליום 

"(, חברת הניהולזה: " ח ין חברת ב.ג.נ.י שירותי ניהול בע"מ )בסעיף תחבורה לב

 המצויה, למיטב ידיעת החברה, בשליטת מר בנימין גבאי

לאחר שהתקבלו לכך , החברהאישרה האסיפה הכללית של , 2018 בספטמבר 6ביום  .2

בהסכם  החברההתקשרות של , החברהשל ן דירקטוריוהאישורי ועדת התגמול ו

הסכם זה: " ח )בסעיף  למתן שירותי מנכ"ל משותף חברת הניהולשירותים עם 

  "(.השירותים

גבאי באמצעות מר חברה, ל מעמידה חברת הניהול בהתאם להסכם השירותים .3

כפי שיידרש על ידי החברה מעת לעת, היקף ב, מנכ"ל משותףשירותי  באופן אישי,

תוך מתן עדיפות ראשונה לחברה בהקצאת זמנו לטובת ענייני החברה. בתמורה 

להעמדת שירותי הניהול כאמור, משלמת החברה למר גבאי דמי ניהול חודשיים 

, 2018ש"ח לחודש, צמוד למדד שפורסם בגין חודש יולי אלפי  100קבועים בסך של 

 וכנגד חשבונית מס כדין. בתוספת מע"מ 

, ללא תקרה או הגבלה וזכאי להחזר הוצאות שיוציא במסגרת תפקידמר גבאי  .4

 בסכום, כנגד המצאת חשבוניות מס כדין. 

 ולתנאים נלווים כמקובל בחברה. החברה של הרכב ילרכב מצי כל זכאימר גבאי  .5

הרווח מ 0.75%מענק שנתי בשיעור של עד  מר גבאיהחברה תהא רשאית לשלם ל .6

של  וועדת התגמול דירקטוריוןה של הדעת לשיקול בכפוף ,החברהשל  11השנתי

, ובלבד שהרווח השנתי הממוצע בשלוש השנים שקדמו למועד אישור המענק החברה
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 זכאי איה שלו השנתי המענק סכום מיליון ש"ח לפחות. 10כאמור, יעמוד על סך של 

ו. הכול בתוספת ל המוצע שנתיה התגמול מסך 60% -מ יותר יהווה לא, מר גבאי

 מע"מ כחוק. 

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן לפטור והתחייבות זכאי מר גבאי  .7

 לשיפוי, כמקובל בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה. 

ידי מי -ועד לביטולו על 2018בספטמבר  13החל מיום  – הסכם השירותיםתקופת  .8

הסכם אם החליטה החברה לסיים את  מראש. מהצדדים בכפוף למתן הודעה

יום. תקופת ההודעה מראש  180תקופת ההודעה מראש תעמוד על  השירותים,

  .במקרה בו יחליט מר גבאי לסיים את הסכם השירותים יום 90תעמוד על 

כיו"ר הדירקטוריון של פתרונות בנוסף לתפקידו כמנכ"ל משותף, מכהן מר גבאי גם  .9

מר גבאי אינו זכאי לתגמול  ,2018בספטמבר  13, החל מיום זה בגין תפקידתחבורה. 

בגין שירותיו כיו"ר דירקטוריון פתרונות או מפתרונות תחבורה. נוסף מחברה 

למר גבאי סך של  תחבורהה פתרונות משיל 2018בגין החלק היחסי של שנת  רהתחבו

  .ש"ח אלפי 668

 ,12הנמנים עם בעלי השליטה בחברהי קרן עיני גבאודניאל עיני, יורם עיני משה עיני,  .10

משפחתית ההקרבה  , בשלהשירותים עניין אישי בהסכם ילהיחשב בעל יםעשוי

  ביניהם לבין מר גבאי.

 עמית רון על ידי מר  מנכ"ל משותףשירותים להעמדת שירותי  םהסכ .ט

לאחר שהתקבלו לכך , החברהאישרה האסיפה הכללית של , 2018בספטמבר  6ביום  .1

בהסכם  החברההתקשרות של , החברהשל דירקטוריון הת התגמול ואישורי ועד

"(, המצויה, חברת הניהולזה: " ט בע"מ )בסעיף  פרפר החזקותשירותים עם חברת 

, הנמנה עם אחיינו של מר חיים דנון - עמית רוןבשליטת מר למיטב ידיעת החברה, 

  "(.הסכם השירותיםזה: " ט )בסעיף  בעלי השליטה בחברה

רון באופן באמצעות מר , חברהל מעמידה חברת הניהול בהתאם להסכם השירותים .2

כפי שיידרש על ידי החברה מעת לעת, תוך מתן בהיקף שירותי ניהול וייעוץ,  אישי,

מדת עדיפות ראשונה לחברה בהקצאת זמנו לטובת ענייני החברה. בתמורה להע

דמי ניהול חודשיים קבועים בסך שירותי הניהול כאמור, משלמת החברה למר רון 

, בתוספת 2018ש"ח לחודש, צמוד למדד שפורסם בגין חודש יולי אלפי  100של 

 מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין. 

, ללא תקרה או הגבלה וזכאי להחזר הוצאות שיוציא במסגרת תפקידמר רון  .3

 בוניות מס כדין. בסכום, כנגד המצאת חש

 ולתנאים נלווים כמקובל בחברה. החברה של הרכב יזכאי לרכב מצי כלמר רון  .4
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מהרווח  0.75%מענק שנתי בשיעור של עד  מר רוןהחברה תהא רשאית לשלם ל .5

של  וועדת התגמול דירקטוריוןה של הדעת לשיקול בכפוף ,החברהשל  13השנתי

שנים שקדמו למועד אישור המענק , ובלבד שהרווח השנתי הממוצע בשלוש ההחברה

 זכאי איה שלו השנתי המענק סכום מיליון ש"ח לפחות. 10כאמור, יעמוד על סך של 

בתוספת מע"מ ו. הכול ל המוצע השנתי התגמול מסך 60% -מ יותר יהווה לא, רוןמר 

 . כחוק

זכאי לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן לפטור והתחייבות  רוןמר  .6

 , כמקובל בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה. לשיפוי

ידי מי -ועד לביטולו על 2018בספטמבר  13החל מיום  – הסכם השירותיםתקופת  .7

הסכם אם החליטה החברה לסיים את  מהצדדים בכפוף למתן הודעה מראש.

יום. תקופת ההודעה מראש  180תקופת ההודעה מראש תעמוד על  השירותים,

 .לסיים את הסכם השירותים רוןבמקרה בו יחליט מר  וםי 90תעמוד על 

בנוסף לתפקידו כמנכ"ל משותף, מכהן מר רון כדירקטור בחברה וכן כדירקטור  .8

בגין תפקידיו אלו מר רון אינו זכאי לתגמול נוסף מחברה או  .בפתרונות תחבורה

 .מפתרונות תחבורה

עניין אישי  יחשב בעללהי עשוי ,14עם בעלי השליטה בחברה ההנמנמר חיים דנון  .9

  .כך שמונה מטעם קוסמקו לתפקידיו בחברה , בשלהשירותים בהסכם

  הסכם שכירות בין החברה לבין בית ויקטוריה בע"מ .י

התקשרות של החברה עם בית  החברהאישרר דירקטוריון  2017במאי  18 ביום .1

 "( שהנה, למיטב ידיעת החברה, חברה בשליטתבית ויקטוריהויקטוריה בע"מ )"

זה:  י)בסעיף  2003חברת המזרח, בהסכם שכירות בלתי מוגנת, מחודש מרץ 

תיקון להסכם  החברהאישר דירקטוריון  2017במאי  18 ביוםכמו כן,  ."(ההסכם"

התיקון "זה:  יבסעיף שנחתם בסמוך לאחר אישור הדירקטוריון כאמור )

 1,250בשטח של  בית ויקטוריה לחברה אולם תצוגה חדש תשכירשלפיו, "(, להסכם

אולם התצוגה : "זה יבסעיף תל אביב )ב 3רחוב המלאכה בבבית ויקטוריה  מ"ר

 15, מ"ר 1,319שטח של שכלל  בו פעלה החברה "(, חלף אולם התצוגההחדש

בתל אביב  76מ"ר( בדרך מנחם בגין  220ומחסן חלפים )בשטח של  מקומות חניה

 31.12.2017"(. אולם התצוגה החדש נמסר לחברה ביום אולם התצוגה הישן)"

, חלף פעילות 2018באפריל  1ופעילות החברה באולם התצוגה החדש החלה ביום 

 .החברה באולם התצוגה הישן
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וסיומה, לאחר  2003באפריל  1השכירות על פי ההסכם החלה ביום  ופתתק .2

 . 2023במרץ  31קודמת על ידי הצדדים להסכם, ביום  שהוארכה בהארכה

, בגין הועמדודמי השכירות החודשיים שנקבעו בהסכם בגין המושכר כאמור,  .3

 אלפי ש"ח צמוד למדד 200 -על סכום של כ - 2018במרץ  31התקופה שעד ליום 

"(, ובגין התקופה מדד הבסיסזה: " י)בסעיף  2012שפורסם בגין חודש דצמבר 

 220 -על סכום של כ - 2023במרץ  31ועד ליום  2018באפריל  1שתחילתה ביום 

 אלפי ש"ח צמוד למדד הבסיס. 

 2,309 –כ סכום של ב שכירות דמי ,בית ויקטוריהלהחברה שילמה  ,2018שנת גין ב

  .2017שנת גין ב ש"חאלפי  2,509 –, לעומת סכום של כ ש"חאלפי 

כמו כן, במסגרת התיקון להסכם הוארכה תקופת ההסכם בתקופה נוספת,  .4

זה:  י)בסעיף  2027בדצמבר  31וסיומה ביום  2023באפריל  1שתחילתה ביום 

"(. ביחס לתקופה הנוספת, יעלו דמי השכירות החודשיים למ"ר התקופה הנוספת"

, ודמי השכירות החודשיים בגין החניות 10%בגין אולם התצוגה החדש בשיעור של 

 כנם. על והמחסן יוותרו

בהתאם להוראות ההסכם, החברה הנה האחראית הבלעדית לכל נזק שייגרם  .5

יה או לגופו ו/או רכושו של אדם כלשהו שישהה למושכר, לבית ויקטוריה, לעובד

במושכר או בקרבתו, עקב מעשה או מחדל של החברה, והחברה מחויבת לבטח את 

 המושכר על חשבונה, בביטוחים כמקובל.

עשויים להיחשב בעלי עניין אישי  15הבבעלי השליטה היחידים ו חברת המזרח .6

 , למיטב ידיעת החברה,בית ויקטוריה של , בשל היותההשכירות האמור בהסכם

 חברה בשליטת חברת המזרח כאמור לעיל.

 לבין חברה בת של חברת המזרח  UTIהסכם שכירות בין  .יא

עם חברת  UTIהתקשרות של  החברהאישרר דירקטוריון  2017במאי  18 ביום .1

( בע"מ, שהנה, למיטב ידיעת החברה חברה בת 1994המזרח לשיווק מכוניות )

"(, בהסכם שכירות בלתי מוגנת, רת המזרח לשיווקחבבשליטת חברת המזרח )"

"(. בהתאם להסכם, משכירה חברת ההסכםזה: " יא)בסעיף  2014בנובמבר  5מיום 

מ"ר, הממוקם באזור  4,000 -מבנה בשטח כולל של כ UTI -המזרח לשיווק ל

כמוסך ומרכז  UTIק פוסט(, המשמש את התעשייה הצפוני של מפרץ חיפה )הצ'

שירות למכירה, השכרה וליסינג של כלי רכב מסחריים ומשאיות המיובאים 

אולמות תצוגה לכלי רכב  2המשווקים על ידיה במסגרת תחום הרכב הכבד, וכן 

 כבד כאמור.
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בדצמבר  31שנים שסיומן ביום  5תקופת השכירות הבסיסית שנקבעה בהסכם הנה  .2

שנים נוספות. דמי השכירות בגין תקופת  5פציה להארכה לתקופה של , עם או2019

אלפי ש"ח לחודש, צמוד למדד חודש דצמבר  80השכירות הבסיסית, הנם בסך של 

מעבר לשיעורם בתקופה  10% -, ובתקופת האופציה יועלו דמי השכירות ב2014

 ח"שי אלפ 60-, שונה גובה דמי השכירות ל2018במהלך שנת  הבסיסית כאמור.

 .2018חודש אוקטובר במהלך לחודש. הסכם השכירות הופסק בין הצדדים 

 –כ סכום של ב דמי שכירות ,לשיווק המזרח חברתל UTIשילמה  ,2018שנת גין ב

 . 2017בשנת ש"ח אלפי  960 –כ סכום של לעומת , ש"חאלפי  540

ישי עשויים להיחשב בעלי עניין א 16בהבעלי השליטה היחידים ו חברת המזרח .3

 , למיטב ידיעת החברה,לשיווקחברת המזרח  של , בשל היותההאמור בהסכם

 חברה בשליטת חברת המזרח כאמור לעיל. 

הסכם למתן שירותים לוגיסטיים בין החברה לבין חברת המזרח לשיווק במרכז לוגיסטי  .יב

  "(מרלו"ג שוהםשוהם )"

החברה עם  , אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של2017במאי  18ביום  .1

חברת לשירותים לוגיסטיים על ידי החברה  מתןלחברת המזרח לשיווק בהסכם 

 "(, כדלקמן: ההסכםזה: " יב המזרח לשיווק, במרלו"ג שוהם )בסעיף 

( איסוף והכנת 2( קליטת משלוחי חלפים מהספקים השונים בחו"ל; )1השירותים: )

( תחזוקת מלאי החלפים במחסן )ספירות 3נות ללקוחות השונים בארץ; )הזמ

( שינוע משלוחי חלפים ליעדים השונים 5) -( אחסנת מלאי החלפים; ו4מלאי(; )

  בארץ.

בסיס התמחור בגין השירותים האמורים הנו, כדלהלן: בסיס התמחור לסעיף קטן  .2

כל שורת פעולה )ללא תלות  ש"ח בגין 17 -( לעיל הינה לפי כמות שורות פעולה 1)

( לעיל הינה לפי כמות 2בכמות הפריטים בשורה(; בסיס התמחור לסעיף קטן )

ש"ח בגין כל שורת פעולה )ללא תלות בכמות הפריטים בשורה(;  10 -שורות פעולה 

ש"ח למק"ט; בסיס התמחור  5 -( לעיל הינה לפי 3בסיס התמחור לסעיף קטן )

מיליון ש"ח  10ש"ח בחודש עבור מלאי בשווי של  40,000( לעיל הינו 4לסעיף קטן )

)כאשר החיוב החודשי יהיה בהתאם למלאי בפועל בחודש החיוב(; בסיס התמחור 

  ש"ח לחבילה/ ארגז סטנדרטי. 50ש"ח לחודש לפי  40,000( לעיל הנו 5לסעיף קטן )

כום סב תמורה בגין ההסכם ,לחברה חברת המזרח לשיווקשילמה  ,2018שנת גין ב

  .2017בשנת ש"ח  אלפי 477 -כלעומת סכום של ש"ח, אלפי  1,767–כ של 
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שנים כל  3שנים, עם אופציות לשתי תקופות נוספות של  4 -תקופת ההסכם הינה ל .3

אחת, שבהן יותאמו המחירים בגין השירותים, לשינויים שיחולו במדד המחירים 

 לצרכן. 

לשיווק, שתדאג גם לביטוח וטיפול החלפים ישולמו וימומנו על ידי חברת המזרח  .4

 בכל הנוגע לרישיונות ייבוא, הזמנות ושחרור ממכס חלפים.

עשויים להיחשב בעלי עניין אישי  17בהבעלי השליטה היחידים ו חברת המזרח .5

 , למיטב ידיעת החברה,לשיווקחברת המזרח  של , בשל היותההאמור בהסכם

 .חברה בשליטת חברת המזרח כאמור לעיל

 יג ( בע"מ )בסעיף 1994ירות בין חברת המזרח לבין יו.אם. אי סוכנות לביטוח )הסכם שכ .יג

  "(סוכנות הביטוחזה: "

, אישרר דירקטוריון החברה את התקשרותה של סוכנות הביטוח, 2017במאי  18ביום 

, 2000בפברואר  20ירות מיום שהנה חברה בת של החברה, עם חברת המזרח בהסכם שכ

, וכן אישר את הארכת תוקפו 2012בדצמבר  24כפי שהומחה לסוכנות הביטוח ביום 

"( שלפיו משכירה הסכם השכירותזה, ביחד: " יג )בסעיף  2017במאי  15בתוספת מיום 

מ"ר באזור התעשייה ראשון  167 -של כחברת המזרח לסוכנות הביטוח משרדים בשטח 

 לציון. 

על פי הסכם השכירות, על תיקוניו, סיומה של תקופת השכירות לרבות תקופות אופציה 

. דמי 2022באוגוסט  31שניתנו בהסכם ואשר מומשו על ידי סוכנות הביטוח, הינה ביום 

 - 2017סט באוגו 31השכירות שנקבעו בהסכם השכירות, ביחס לתקופה שסיומה ביום 

, בתוספת מע"מ 2012ש"ח צמוד למדד שפורסם בגין חודש נובמבר  8,400הנם בסך של 

ש"ח  9,200יעמדו דמי השכירות של סכום של  - 2017בספטמבר  1כדין, ובתקופה שמיום 

 , בתוספת מע"מ כדין.  2017צמוד למדד שפורסם בגין חודש אפריל 

ודירקטוריון החברה את עדכון הסכם , אישרו ועדת הביקורת 2019במרץ  12ביום 

 2019במרץ  26ביום . 2019במאי  31השכירות כך שהסכם השכירות יבוא לסיומו ביום 

  אישרה האסיפה הכללית של החברה את עדכון ההסכם כאמור.

 110-, שילמה סוכנות הביטוח לחברת המזרח דמי שכירות בסכום של כ2018בגין שנת 

 101 -כסכום של ו 2017בגין שנת  ש"חאלפי  105 -כ  בהשוואה לסכום של ש"חאלפי 

  .2016שנת גין ב ח"ש אלפי

 עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהסכם 18בהבעלי השליטה היחידים ו חברת המזרח

  חברת המזרח צד לו. בשל היותה של האמור
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 הסכם הלוואה בין החברה לבין חברת המזרח  .יד

יון החברה התקשרות של החברה עם חברת אישר דירקטור 2013בנובמבר  28ביום 

רכשה החברה את החזקותיהן  ה, שלפי2013בספטמבר  16המזרח וקרדן ישראל, מיום 

של חברת המזרח וקרדן ישראל בפתרונות תחבורה. במסגרת תוספת להסכם האמור, 

, נקבע בין היתר, כי חלק מהתמורה עבור מניות פתרונות תחבורה 2014במרץ  4מיום 

ש"ח, תשולם לחברת אלפי  19,477לחברה עלי ידי חברת המזרח, בסך של שנמכרו 

 31. נכון ליום המזרח בדרך של הלוואת בעלים שתועמד לחברה על ידי חברת המזרח

)בסעיף , לחברת המזרח יכולת בלתי מותנית לדרוש את פירעון ההלוואה 2018בדצמבר 

"(. יצוין, כי נכון למועד דוח זה, הלוואת הלוואת בעלים" -" והסכם ההלוואהזה: " יד 

הבעלים טרם נפרעה. הלוואת הבעלים נושאת ריבית בשיעור הנהוג בהתאם לפקודת מס 

  והתקנות על פיה, עד למועד הפירעון בפועל. 1961-]נוסח חדש[ התשכ"א הכנסה

, אושרה על ידי דירקטוריון החברה יצוין, כי התקשרות החברה בהסכם ההלוואה

 . 2017במאי  18ואושררה על ידי הדירקטוריון ביום  2014בחודש מרץ 

 עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהסכם, 19בהבעלי השליטה היחידים ו חברת המזרח

 חברת המזרח צד לו. , בשל היותה שלההלוואה

  :בתוקף בתאריך הדוח, אשר משרה יפטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושא .טו

 פטור ושיפוי

האסיפה הכללית של החברה מתן פטור מראש לנושאי  אישרה, 2017במאי  28ביום  (1)

המשרה בחברה )לרבות דירקטורים ונושאי משרה העשויים להיחשב כבעלי שליטה 

בחברה ו/או קרוביהם(, מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שנגרם או ייגרם לה עקב 

ת של נושא המשרה כלפיה בפעולותיו בתום לב בתוקף היותו הפרת חובת הזהירו

נושא משרה בחברה ו/או לפי בקשתה, נושא משרה בחברה אחרת כלשהי, וזאת 

 "(. כתב הפטורבקשר לאירועים האמורים בתוספת לכתב הפטור כאמור )"

האסיפה הכללית של החברה מתן התחייבות  אישרה, 2017במאי  28כמו כן, ביום  (2)

רת לשיפוי לנושאי המשרה בחברה )לרבות דירקטורים ונושאי משרה בלתי חוז

העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם(, בשל כל חבות או הוצאה, 

כמפורט להלן, שתוטל עליו עקב פעולות שעשה )לרבות פעולות לפני תאריך כתב 

כתב ה )"השיפוי( ו/או שיעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, בכל אחד מאל

 "(: השיפוי

חבות כספית שתוטל על נושא המשרה או שיוציא, לטובת אדם אחר על פי  .א

פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, 

ובלבד שהפעולות האמורות תהיינה/ היו קשורות במישרין או בעקיפין לאחד 

תב השיפוי ושהסכום המרבי או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לכ

 ' להלן;ח של השיפוי לא יעלה על הסכום המפורט בסעיף 
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הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה  .ב

או הליך שיתנהל נגד נושא המשרה בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או 

כתב אישום נגד נושא המשרה ומבלי שהוטלה הליך, ואשר יסתיים ללא הגשת 

עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שיסתיים ללא הגשת כתב אישום 

נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת 

סיום הליך ללא הגשת כתב "; הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי

 62משמעו סגירת התיק לפי סעיף  - "רה פליליתאישום בענין שנפתחה בו חקי

חוק סדר הדין ") 1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב

לחוק  231( או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף "הפלילי

חבות כספית  -"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  סדר הדין הפלילי;

להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק  שהוטלה על פי חוק כחלופה

, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי 1985-העבירות המינהליות, תשמ"ו

 .הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא נושא  .ג

יוגש נגדו בידי החברה או המשרה או שיחויב בהן בידי בית משפט, בהליך ש

בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו יזוכה, או באישום פלילי 

 שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

חבות כספית שתוטל על נושא המשרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור  .ד

 ()א( לחוק ניירות ערך. 1נד)א()52בסעיף 

, נושא המשרהשר עם הליך מנהלי שיתנהל בעניינו של בק שתוציא הוצאות .ה

"הליך לרבות הוצאות התדיינות סבירות, בכלל זה שכר טרחת עורך דין; 

)הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך(,  3הליך לפי פרקים ח' -מנהלי" 

 1או ט'ו/)הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית(  4ח'

או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים( ו/ת מנקיטת הליכים )הסדר להימנעו

וכן הליך לפי סימן ד' לחוק ניירות ערך, ( שיתוף פעולה עם רשות חוץ) 2ו/או ט'

לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות, ובכפוף לכל דין, כל הליך דומה 

 .לאלה, יהיה שמו אשר יהיה

ש לשלם לנושאי משרה בה, אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידר  .ו

' לעיל, יעלה על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום קטן אכאמור בסעיף 

לעיל, יחולק סכום ו' השיפוי המרבי )כפי שתהיה קיימת באותה עת( לפי סעיף 

השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן 

המשרה, בפועל, יחושב על פי היחס שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי 

שבין סכום החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה לבין סכום החבות 

 בת השיפוי של כל נושאי המשרה האמורים, במצטבר, באותו אירוע.

עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל,  .ז

ת, את הכספים הדרושים תעמיד החברה לרשות נושא המשרה, מעת לע



 

 

לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול באותו 

בכפוף  -הליך משפטי, באופן שהוא לא יידרש לשלמם או לממנם בעצמו, הכול 

 לתנאים ולהוראות כתב השיפוי.

עשויים להיחשב בעלי , 20החברבבה ובעלי השליטה היחידים ו חברת המזרח

כהונתם, בעצמם או באמצעות , בשל הפטור וכתבי השיפוי בכתביעניין אישי 

ם של אלו היותמי מטעמם, כדירקטורים או כנושאי משרה אחרים בחברה, ו

 המוטבים או הנהנים מכתבי השיפוי והפטור.

לא יעלה על  , סכום השיפוי המירבי לפי כתבי השיפוי2018בדצמבר  4יום ל עד .ח

ה העצמי של החברה על פי מהונ 25%סכום מצטבר השווה לשיעור של 

 התשלום בפועל מועדדוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים שיהיו ידועים ב

מותאם מזמן לזמן  כשהוא 2016בדצמבר  31או על פי דוחותיה הכספיים ליום 

לפי  לפי שיעור העלייה במדד המחירים לצרכן ממועד הדוח הכספי האמור,

אישור  2019בנובמבר  29ביום ו 2018באוקטובר  29הנמוך מבניהם. ביום 

 אישרה 2019בדצמבר  4בהתאמה, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וביום 

לעיל,  כדלקמן: סכום השיפוי בגין סעיף קטן א'האסיפה הכללית של החברה 

פי שאר כתבי -' לעיל עלקטן אביחד עם סכומי השיפוי בגין העילה נשוא סעיף 

לעניין זה לנושאי משרה בחברה ולעובדים של  השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו

החברה המכהנים או אשר יכהנו לבקשת החברה כנושאי משרה בחברות 

אחרות )בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת 

ביטוח שרכשה החברה( לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, בגין אחד או 

, לא יעלה על סכום מצטבר השווה יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת

מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים השנתיים  25%לשיעור של 

 "(.סכום השיפוי המרבילום בפועל )"האחרונים שיהיו ידועים בשנת התש

  א' להלן29לפרטים נוספים ראה תקנה 

 ביטוח 

תה של , אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרו2017 במאי 28ביום  (3)

החברה בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה, 

או קרוביהם,  21לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה

. כמו כן, אישרה האסיפה פרק א' לדוח זהל 16בתנאים שעיקריהם פורטו בסעיף 

ת לעת בפוליסות לביטוח הכללית, כי החברה תהא רשאית להתקשר בעתיד ומע

אחריות מקצועית של דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה, לרבות כאלו הנמנים עם 

בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, בגבולות אחריות ובפרמיות שנתיות בסכומים 

 .פרק א' לדוח זהל 16מרביים של עד הסכומים שפורטו בסעיף 
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 של החברה  וניירות הערך מניותבירה : החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכ21תקנה 

המידע הנ"ל מובא . (2018-01-083446 )אסמכתא: 2018, ספטמברב 8 דיווח מיידי מיוםבעניין זה ראו 

    .כהכללה על דרך ההפניה

 
 

  הון מונפק ונירות ערך המירים  ,א': הון רשום21תקנה 
 

 סדרה מס זיהוי הבעלים
מספר נייר ערך 

בבורסה לניירות ערך 
 אביב בע"מ-בתל

כמות ערך נקוב 
 בש"ח

ברה לרישומים ח
של הבורסה 

לניירות ערך בתל 
 אביב בע"מ

 673,880,004 1141639 סדרה א' 51-573681-7

ברה לרישומים ח
של הבורסה 

לניירות ערך בתל 
 אביב בע"מ

 634,284,219 1141647 סדרה ב' 51-573681-7

 

הכספיים המאוחדים של  לדוחות א'28, ראה ביאור פרעלפרטים בדבר הון המניות הרשום, מונפק והנ

 החברה.

 
 נכון למועד פרסום הדוח  ב': מרשם בעלי המניות של החברה21תקנה 

 מספר מניות מס' תאגיד מניותשם בעל ה

 450,450 511041659 מ"בע לאחזקות המזרח חברת

 126,019 510039076 טאלדן מוטורס בע"מ

 576,469 510407869 קומסקו בע"מ

 100 511809071 ישראל בע"מ )רדומות( יוניברסל מוטורס

 
 

 א': המען הרשום של החברה21תקנה 
  

 moran_l@umi.co.ilדואר אלקטרוני:  03-9534501טלפון:  , לוד.10רח' המסגר 

  03-9526110פקס:  

mailto:moran_l@umi.co.il


 

 

  : הדירקטורים של התאגיד:26תקנה 

  :דירקטורים המכהנים נכון למועד הדוח

איריס  ערן דנון עמית רון דניאל עיני דוד עיני שם הדירקטור
ציבולסקי 

 חביליו

 דוד אבני עוזיאל דנינו

 057349292 054887591 022132633 024210114 038257184 058716978 51936656 מספר זיהוי
 25.10.1961 8.12.1957 16.12.1965 9.5.1969 2.11.1975 28.2.64 1.8.1953 תאריך לידה

, תל 41פיינשטיין  מען
 אביב

 ,10הדבש  יונק יד חנה , הרצליה20הרצפלד 
 בצרה

/א 7לנדאו  , רעות7ברקת 
 פתח תקווה

עיר שמש 
/א, תל 52

 אביב
 תיישראל תיישראל תיישראל ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות

 תבוועדוחברות 
 הדירקטוריון

 ביקורת לא לא לא לא
 תגמול

 ביקורת
 תגמול

 ביקורת
 תגמול

דירקטור בלתי תלוי או 
 דירקטור חיצוני

  דב"ת דח"צ  דח"צית  לא  לא לא לא

האם עובד של החברה, 
חברה בת או חברה קשורה 

של החברה ו/או של בעל 
   בהעניין 

בספטמבר  13עד ליום 
כיהן כמנכ"ל החברה 

בתמורה למפורט 
  לעיל. ג 1.1 בסעיף 

 לא לא לא לא מנכ"ל משותף לא

 – 15.8.1993 תאריך תחילת הכהונה
 – 11.2014, כדירקטור

  כמנכ"ל החברה,
כיו"ר  - 11.2016

 הדירקטוריון

)כיהן  3.2017
כדירקטור חליף 

 (7.2011מ

6.9.2018 29.8.2018 3.9.2017 3.9.2017 8.11.2017 

השכלה ועיסוק בחמש 
השנים האחרונות לרבות 

כהונה כדירקטור בתאגידים 
 נוספים

 ראה הערה  4ראה הערה  3ראה הערה  2ראה הערה מס'  1ראה הערה מס' 
 5מס' 
 

 ראה הערה 
 6מס' 
 

 ראה הערה 
 7מס' 
 

בן משפחה של בעל האם 
 עניין אחר בחברה

 כן
 בנה של הילדה עיני,

אחיהם של אליהו עיני 
ואיריס לייביצקי 

וגיסו של רוני פורטיס 
ודודו של ליאור 
פורטיס מבעלי 

השליטה בחברה. 
אביה של גב' גלית 
עיני משנה למנכ"ל 

מנהלת שיווק ופיתוח 
 .עסקי

 כן
בנו של משה עיני, 

אחיהם של קרן גבאי 
, מבעלי עיני ויורם עיני

 גיסוהשליטה בחברה ו
של מנכ"ל המשותף 
 .בחברה בנימין גבאי

 

- 
- 

בנו של אחד 
מבעלי השליטה 

בחברה, מר 
 חיים דנון

- - - 

האם דירקטור שהחברה 
רואה אותו כבעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית לצורך 

עמידה במספר המזערי 
שקבע הדירקטוריון לפי 

( לחוק 12)א()92סעיף 
 החברות

 לא כן כן לא לא לא כן

 
 ינידוד ע. 1

ר מנכ"ל ויו" דירקטור בחברת פתרונות תחבורה,,  12.9.18ועד ליום  11.2014 -מכיהן כמנכ"ל החברה  רואה חשבון, השכלה אקדמאית, תואר בוגר בחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב.
( בע"מ, מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון UTIרקטוריון יוניברסל טראק ישראל ).אי סוכנות לביטוח בע"מ, יו"ר דייו"ר דירקטוריון יו.אםלשעבר דירקטוריון חברת המזרח לאחזקות בע"מ, 

בע"מ והפצת רכב דרום בע"מ, דירקטור  החברות: בית ויקטוריה בע"מ, מיוגה בע"מ ודוד עיני ניהול והשקעות בע"מ, מנהל ודירקטור בחברות: בית קדימה תל אביב בע"מ, פארק מוטורס
 .EASTERN INVESTMENT  &REAL ESTATE INC, משמש כנשיא חברת טאלדן מוטורס בע"מ, קרדן שותפויות בע"מ, ברסל פתרונות מימון, חברת יוניבחברת אחוזת יפו בע"מ

 דניאל עיני. 2
מוטורס בע"מ, מנכ"ל  דירקטור ומנכ"ל משותף בחברת המזרח לשיווק מכוניות בע"מ, מנכ"ל משותף בפארקדירקטור בחברה, לימודי כלכלה ללא תואר באוניברסיטת תל אביב. 

י.ט.ס. מערכות בע"מ, ר.מ עננים פתרונות תחבורה, בע"מ, עיני א.מ.ה. ניהול ואחזקות בע"מ ובפרוטוטק בע"מ, דירקטור בחברות:  2010ודירקטור בחברות: גרייט וול מוטורס ישראל 
, חבר הנהלה בחברת המזרח לאחזקות בע"מ, חבר הנהלת איגוד יבואני הרכב וחבר במועצה  Eastern Investment and Real Estateמוסכים מאוחדים בע"מ, מונדו פיגומים בע"מ, 

  המייעצת לשר התחבורה.
 עמית רון. 3

 אל.איי טליהאי אוטודירקטור בחברת פתרונות תחבורה בע"מ, יוניברסל משאיות ישראל בע"מ,  .2010 –מנהל עסקים בקומסקו בע"מ מ ן בכלכלה ומנע"ס מהמכללה למנהל. תואר ראשו

 , יוניברסל פתרונות מימון בע"מ.מ"בע
 ערן דנון. 4

  .2017, סמנכ"ל בקומסקו בע"מ עד שנת 2017. מנכ"ל קומסקו בע"מ משנת טת בר אילןיתואר שני במדעי המדינה מאוניברס, תואר ראשון במשפטים מהמכללה למנהל
 איריס ציבולסקי חביליו .5

 .ברסיטה העברית. תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העבריתתואר ראשון במשפטים וכלכלה מהאוני
 מרצה בקורסים מקצועיים לדירקטורים. . 2017ת בשנ יצואבחברת  בלתי תלויהדירקטורית  .יועצת למשרד עו"ד אגמון, רוזנברג הכהן ושות' בתחום חברות וניירות ערך

 עוזיאל דנינו. 6
בעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת דרבי, בעל תואר מנהל בכיר מאוניברסיטת חיפה ובוגר קורס דירקטורים מאוניברסיטת תל  תואר ראשון במנהל עסקים מהמכללה למנהל,

 אביב. בעל רשיון יועץ השקעות. כיהן בעבר כמנכ"ל אקסלנס בית השקעות וכיו"ר חברות הבנות של אקסלנס השקעות, יו"ר דירקטוריון אקסלנס.
 דוד אבני. 7

 ר ראשון בכלכלה, מתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.תוא
( בחברת צים שירותי ספנות משולבים. יו"ר אלחוט ים בע"מ )חברת בת CIOסמנכ"ל שירות לקוחות עולמי וסמנכ"ל מערכות מידע )סמנכ"ל חדשנות ופיתוח עסקי קבוצת אמן מחשבים, 

 .2017ל צים( עד ספטמבר ש



 

 

 א': נושאי משרה בכירה של התאגיד: 26תקנה 

  :נושאי משרה בכירה מכהנים נכון למועד הדו"ח

שם נושא 
 המשרה

תאריך  מספר זיהוי
 לידה

תאריך תחילת 
 הכהונה

תפקידים שממלא 
בחברה, בחברה בת או 

חברה קשורה של 
החברה ו/או של בעל 

 עניין בה

האם בעל עניין 
או בן  בחברה,

משפחה של 
בעל עניין אחר 

 בחברה

 השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

ראה פרטים  דוד עיני

 לעיל 26בתקנה 

ראה 

פרטים 

 26בתקנה 

 לעיל

יו"ר דירקטוריון   11.2014

בנוסף ראה פרטים 

 לעיל 26בתקנה 

ראה פרטים 

 לעיל 26בתקנה 

 לעיל 26ראה פרטים בתקנה 

מנכ"ל משותף  6.9.2018 2.11.75 038257184 עמית רון 

 ודירקטור

 לעיל 26ראה פרטים בתקנה  לא

בנימין חגאי 

 גבאי

מנכ"ל משותף  13.9.2018 16.3.67 022973606

ואחראי הבכיר 

לתחום הכספים 

 בחברה 

 ראה 

  10 ח  סעיף

 לעיל 22לתקנה 

בוגר במשפטים  בעל תואר בוגר בחשבונאות וכלכלה ותואר
(LL.B.) 

ושותף במשרד קוסט  1992רואה חשבון בפרקטיקה מאז שנת 
 . משנת()כולל 2014ועד שנת  1998משנת  קסיררפורר גבאי את 

יו"ר דירקטוריון חברת , בעל משרד עצמאי לייעוץ. מכהן כ2015
 אוטובחברות כדירקטור  9.2018ן עד ל כיה ,פתרונות תחבורה

קח"ן  ,, יוניברסל פתרונות מימון בע"מ.מ"בע אל.איי איטליה
יו"ר דירקטוריון יו.אמ.איי סוכנות לביטוח כ מכהן נכסים בע"מ,

טטרקטיס טריידינג ומינואט ב בחברת כדירקטור ( בע"מ,1994)
  .3.2017, מנכ"ל אליהו הנפקות מ טריידינג

משנה למנכ"ל מנהלת  2012 27.8.78 032960379 ףגלית עיני וול

 שיווק ופיתוח עסקי

כן. בתו של מר 
 יבעלמדוד עיני )
השליטה 

בחברה המכהן 
כיו"ר 

דירקטוריון  
 החברה(

ונכדתה של 
גברת הילדה 
עיני )מבעלי 

השליטה 
 בחברה(

-המכללה האקדמית תל אביב -תואר ראשון במדעי ההתנהגות 
 המכללה למנהל. -יםיפו; תואר שני במנהל עסק

, דירקטורית ביוניברסל משאיות סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברה 
, דירקטורית ביו.אמ.איי סוכנות לביטוח 2019ישראל מינואר 

 .2019( בע"מ החל ממרץ 1994)

מנהל אגף מערכות  12.1999 20.3.62 057486086 שמואל זמיר

 מידע

; הנדסאי ידרבאוניברסיטת  -תואר ראשון במנהל עסקים  -
 -מכללת תל אביב; קורס ניהול טכנולוגיית המידע  -מחשבים 

 -מכללת ג'ון ברייס; קורס ניהול עסקי למנהלי מערכות מידע 
 מייקרוסופט וג'ון ברייס.

 מנהל אגף מערכות מידע בחברה
משאבי אגף  מנהלת 16.2.17 4.9.70 024886053 נורית צוררו

 אנוש 

 שני תואר; הפתוחה וניברסיטהא, החברה במדעי ראשון תואר -
 אביב תל אוניברסיטתעבודה,  לימודיב

 בחברה אנוש משאבי מנהלת
המכללה למנהל; תואר  -חשבונאות  -תואר ראשון במנהל עסקים  - חשבת החברה 11.2004 20.9.76 033180431 עינת אסולין

 המכללה למנהל. -מימון  -שני במנהל עסקים 
 חשבת החברה

, עסקים מנהל; אביב תל אוניברסיטת, מכונות הנדסת -  UTI ל"מנכ 1.4.95 31.8.59 056006927 דורון ליאור
 .ובוסטון גוריון בן אוניברסיטת

 UTIמנכ"ל 
שירות תפעול  מנכ"לס 19.4.17 14.07.65 059743286 אליהו אסולין

 וחלפים

לימודי  ;לימודי תעודה ניתוח מערכות מידע ;שנות לימוד 12 -
 .ת מערכות מידעתעודה מתכנ

  שנים  9 - מ"בע מימונית שירותימשנה למנכ"ל אלבר 
המכללה למנהל; תואר  -חשבונאות  -תואר ראשון במנהל עסקים  - מנהל אגף בינוי ורכוש 9.2008 14.1.74 027114370 שלמה אסולין

 המכללה למנהל -מימון  -שני במנהל עסקים 
שנים(; מנהל  5מנהל פיתוח עסקי בחברות בנות של החברה )

 .שנים( 4נכסים ותשתיות בחברה )
 )שנה( מנהל פיתוח עסקי ותשתיות

האוניברסיטה  –תואר ראשון במנהל עסקים + היסטוריה  - סמנכ"ל מכירות   23.11.80 040344426 אור קליין 
ת"א,  תאוניברסיט -  EMBAהעברית, תואר שני במנהל עסקים

 ת"א. תאוניברסיט -קורס דירקטורים
 umiמנכ"ל מכירות ומוצר בקבוצת ס

 במשך שנתיים  umiמנהל חטיבת יוקרה בקבוצת 
 שנים 4במשך   umiראש אגף שיווק ומוצר בקבוצת

 במשפטים מאוניברסיטת תל אביב. LL.B - מזכירת החברה  19.9.17 17.4.80 037431111 חן רז
 עו"ד במשרד עורכי דין מ. פירון ושות' עורכי דין.

 פתרונות תחבורה. סגנית יועמ"ש
 .יועמ"ש פתרונות תחבורה ומזכירת החברה

 - חשבת שכר ראשית 1.2.2019 26.6.1979 36242808 שירי יוקלס
 , חשבת שכר ויועצת מס.מנהלת חשבונות מדופלם

 חשבת שכר ברד בינת.
  מבקר פנים 29.11.2018  055377071 יוסי גינוסר 

 Grant Thorntonשותף, מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ

Israel .העברית  באוניברסיטה תואר שני 
. רואה חשבון מוסמך. בתחומי השיווק והחשבונאות, בירושלים

האוניברסיטה העברית  - תואר בחשבונאות וכלכלהבוגר 
 Internal audit quality assessment-performing an  .בירושלים

internal or external review - מטעם ה- IIA .  מבקר הונאות
  במינהל עסקים מוסמך .(CFE)מוסמך 

  De Paul University, Chicago ILL USA- ב

 



 

 

  ב' : מורשי חתימה עצמאים של התאגיד 26תקנה 
  חתימה עצמאי", כהגדרתו בחוק ניירות ערך. "מורשה בחברהאין , נכון למועד הדוח

 

 של התאגידהמבקר חשבון ה: רואה 27תקנה 
 , תל אביב.144מנחם בגין , רואי חשבון, י את קסיררט פורר גבאסוק
 

  : שינוי בתקנון28תקנה 

 בהתאם להוראות סעיף הוחלט באסיפה כללית על שינויים בתקנון התאגיד 2018בינואר  23 יוםב ,

-2018)אסמכתא:  2018בינואר  23לפרטים ראו דיווח מיידי מיום  .1965-ו לתקנות המכס תשכ"ו23

01-007389.) 

 ית של החברה את החלפת תקנון החברה, עקב השלמת , אישרה האסיפה הכלל2018במרץ  25ם ביו

-2018-01 )אסמכתא: 2018במרץ  25. לפרטים ראו דיווח מיידי מיום הראשונה עסקת קומסקו

023448). 

  עקב , אישרה האסיפה הכללית של החברה את החלפת תקנון החברה, 2018 ספטמברב 6ביום

ראו דיווח מיידי  ,למועד דוח זה ולנוסח התקנון המעודכן . לפרטיםהשניה קוהשלמת עסקת קומס

 .(2018-01-083449 )אסמכתא: 2018 ספטמברב 8מיום 

 
  המלצות והחלטות הדירקטורים :29תקנה 

  :המלצות הדירקטורים בפני אסכ"ל והחלטותיהם שאינן טעונות אישור אסכ"ל

. לפרטים ראו מיליון ש"ח 20רה תשלום דיבידנד בסך של אישר דירקטוריון החב 2018 מרץב 20ביום 

  (, המובא כהכללה על דרך ההפניה.2018-01-027148 )אסמכתא: 2018 מרץב 20מיידי מיום  דיווח

 
  מש"ח. 30אישר דירקטוריון החברה תשלום דיבידנד בסך של  2019במרץ  26ביום 

 

  :החלטות אסיפה כללית מיוחדת

  חלפת תקנון ההתאגדות של אישרה האסיפה הכללית של החברה את ה ,2018בינואר  23ביום
 לעיל. 28החברה, כמפורט בתקנה 

  אישרה האסיפה הכללית של החברה כדלקמן2018במרץ  20ביום ,: 

סמנכ"ל השיווק בגין תפקידה דאז כלגברת גלית עיני,  2017אישור תשלום מענק שנתי בגין שנת  (1)
 ;חום האסטרטגיה והפיתוח העסקי בקבוצהוהמכירות של החברה ואחראית על ת

  ;אישור העלאת שכרו של מר אלון עיני, מנהל פרויקטים ופיתוח עסקי (2)

  אישרה האסיפה הכללית של החברה כדלקמן:2018במרץ  25ביום , 

 בין החברה לבעלי המניות בחברה;אישור הסכם הניהול  (1)

  לעיל; 28כמפורט בתקנה  החלפת תקנון ההתאגדות (2)

 .2018במרץ,  29יו של מר ערן דנון כדירקטור בחברה, החל מיום אישור מינו (3)

  2017תשלום מענק שנתי בגין שנת , אישרה האסיפה הכללית של החברה 2018באוגוסט  30ביום 
 חברה.גין עבודתם בלמר אליהו עיני, גברת איריס לייביצקי ומר אלון עיני ב

  ה כדלקמן:, אישרה האסיפה הכללית של החבר2018 ספטמברב 6ביום 

 בין החברה לבעלי המניות בחברה;אישור הסכם הניהול  (1)

התקשרות החברה עם חברת מיוגה בע"מ ומר דוד עיני לצורך שירותים כיו"ר פעיל של אישור ה (2)
 החברה;

פתרונות .ג.נ.י שירותי ניהול בע"מ וב, גבאי בנימין מר ןבי הניהול שירותי להסכם תיקון אישור (3)
 תחבורה;



 

 

 ;ואישור תנאי כהונתם והעסקתםשל החברה כ"לים המשותפים אישור מינוי המנ (4)

 לעיל; 28כמפורט בתקנה  אישור החלפת תקנון ההתאגדות של החברה (5)

 ;2018בספטמבר,  3מיום החל מר עמית רון כדירקטור בחברה מינוי  (6)

משנה למנכ"ל בחברה ומנכ"ל פתרונות לשעבר אישור תנאי פרישתו של מר אבישי לוי,  (7)
  .תחבורה

 א( 4)270, אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהתאם להוראות סעיף 2018באוקטובר  4 ביום
לחוק החברות, את כהונתה של גברת גלית עיני, בתו של מר דוד עיני, מבעלי השליטה בחברה ויו"ר 
הדירקטוריון כמשנה למנכ"ל החברה ואחראית על תחום השיווק והאסטרטגיה של הקבוצה ואת 

  קיד.תנאי העסקתה בתפ

 

  שיפוי של ההתחייבות ל, אישרה האסיפה הכללית של החברה לשנות את כתב 2018בדצמבר  4ביום
  .לעיל 22לתקנה  טו בהתאם למפורט בסעיף החברה 

  אישרה האסיפה הכללית של החברה כדלקמן:, 2019 מרץב 25ביום 

גין למר אליהו עיני, גברת איריס לייביצקי ומר אלון עיני ב 2018שנת תשלום מענק שנתי בגין  (1)
 ;החברהעבודתם 

 חברת המזרח;בין בין החברה ל PDI -ה תיקון להסכם (2)

 תיקון הסכם שכירות בין חברת המזרח לבין יו.אמ.אי סוכנות לביטוח בע"מ. (3)

 
 א': החלטות החברה 29תקנה 

ראה  משרה, אשר בתוקף בתאריך הדוח יפוי, לנושאפטור, ביטוח או התחייבות לשילפרטים בדבר 

 .לעיל 'א22תקנה 

 

       

 2019במרס  26 תאריך: 

 

    בע"מ מוטורס ישראלוניברסל י

 

 שמות החותמים תפקידם
 דוד עיני יו"ר הדירקטוריון

  
 בנימין גבאי מנכ"ל משותף ואיש הכספים הבכיר בתאגיד

  

 

 

 



 

 נספח לדוחות הכספיים
 

התקשרה החברה עם הנאמן עבור מחזיקי איגרות החוב  להוראות שטרי הנאמנות בהם 30.7ף בהתאם לסעי
מובאת לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, להלן ב'  24בביאור  המחליפות שהנפיקה החברה,  כמוגדר

 .)"פתרונות תחבורה"( יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ -תמצית דוחות כספיים שנתיים של יו.טי.אס
 
 
 
 
 
 
 

 יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ -יו.טי.אס. 
 

 דוחות כספייםתמצית 
 

 2018 בדצמבר 31ליום 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 עמוד 
  

 3-4 תמציתי מאוחד על המצב הכספידוח 
  

 5 דוח תמציתי מאוחד על הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר
  

 6-7 על השינויים בהון תמציתי מאוחד דוח 
  

 8-9 על תזרימי המזומנים תמציתי מאוחד דוח 
  

 10-11 מגזרים באור
 
 
 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי
  

 
 בדצמבר 31 ליום    
    2018  2017 
 אלפי ש"ח   באור  

       נכסים שוטפים
 52,306  48,625    מזומנים ושווי מזומנים 

 122,516  143,410    לקוחות
 88,716  128,648    חייבים ויתרות חובה

 155,625  91,444    צי כלי רכב מיועד למכירה
 1,018  953    מלאי 

       
    413,080  420,181 

       נכסים שאינם שוטפים
 10,902  5,472    לקוחות וחייבים אחרים לזמן ארוך

 55,066  33,644    הנמדדות בשיטת השווי המאזניהשקעה בחברות 
 475  417    הטבות לעובדים, נטו

 2,064,234  2,141,218    צי כלי רכב להשכרהמלאי 
 62,832  66,305    נדלן להשקעה 

 191,680  191,689    רכוש קבוע
 13,742  14,603    נכסים בלתי מוחשיים

       
    2,453,348  2,398,931 
       

 2,819,112  2,866,428    סה"כ נכסים
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 דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי
 
 

       התחייבויות שוטפות 
 199,186  252,556    אשראי וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים פיננסים  

 157,479  194,995    אשראי לזמן קצר מחברה האם
 239,533  297,614    ערך מסחריים וחלויות שוטפות של אגרות חוב  ניירות

 261,659  263,205    ספקים ונותני שירותים 
 95,033  89,209    זכאים ויתרות זכות 

 12,080  13,014    הפרשות בגין תביעות והליכים משפטיים 
       
    1,110,593  964,970 

       התחייבויות שאינן שוטפות
 314,657  197,989    הלוואות מתאגידים פיננסים בניכוי חלויות שוטפות

 1,104,453  1,105,268    אגרות חוב בניכוי חלויות שוטפות
 45,615  38,980    קדונות מלקוחות לזמן ארוךימקדמות ופ

 22,648  18,629    מיסי הכנסה נדחיםהפרשות למיסים ו
       
    1,360,866  1,487,373 
       

 2,452,343  2,471,459    סה"כ התחייבויות
       

 28,753  28,753    הון מניות
 109,101  109,101    פרמיה על מניות

 -  20,000    שטר הון נדחה
 (1,835)  5,935    קרנות הון

 (41,282)  (41,282)    בניכוי עלות מניות החברה בהחזקה עצמית
 272,032  272,462    עודפים

       
     394,969  366,769 

       
 2,819,112  2,866,428    סה"כ התחייבויות והון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2019 ,במרץ 26
 אשר אלמוזנינו  עמית רון  בנימין גבאי  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  יו"ר הדירקטוריון  
 ומנהל כללי משותף

 סמנכ"ל כספים  משותף מנהל כללי 
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 הרווח או ההפסד ורווח כולל אחר דוח תמציתי מאוחד על 
 

    

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31 

    2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  באור  
         

 877,064  895,039  923,657     הכנסות מהשכרת כלי רכב
 776,704  789,705  762,471    הכנסות ממכירת כלי רכב

 1,350  4,320  5,647    דירההכנסות משכר 
         

 1,655,118  1,689,064  1,691,775    סה"כ הכנסות
         

 772,977  771,128  775,268    הוצאות הפעלה 
 757,391  781,974  765,504    כלי הרכב שנמכרומופחתת עלות 

         
 1,530,368  1,553,102  1,540,772    סה"כ הוצאות 

         
 124,750  135,962  151,003    רווח גולמי

         
 46,959  42,564  40,453    הוצאות מכירה ושיווק

 45,192  43,720  46,567    הוצאות הנהלה וכלליות
 222  -  -    אחרות, נטו )הכנסות( הוצאות

         
 32,377  49,678  63,983    רווח תפעולי

         
 60,620  61,559  55,954    , נטוהוצאות מימון

 , ירידת ערךל תנועה בהפרשה לרבות)הפסד(,  רווח
 (1,762)  6,158  (4,272)    ותכלול ותחברבגין 

         
 (30,005)  (5,723)  3,757    לפני מסים על הכנסה (הפסדרווח )

         
 4,930  (3,105)  2,380     )הטבות מס( מסים על הכנסה

         
 (34,935)  (2,618)  1,377     ( נקיהפסדרווח )

         
         )לאחר השפעת המס(: כולל אחר (הפסדרווח )

         
         :הפסדו לרווחלאחר מכן  מחדש יסווגו סכומים שלא

 (638)  (978)  (946)    בגין תוכנית להטבה מוגדרתמדידה הפסד מ
         

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

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות 
   63  (4,044)  2,987     חוץ

         
 (575)  (5,022)  2,041    כולל אחר  (הפסד) רווח "כסה
         

 (35,510)  (7,640)  3,418    כולל  (הפסדרווח )"כ סה
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 השינויים בהוןדוח תמציתי מאוחד על 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 הון
  מניות

על  פרמיה
  מניות

מניות 
  באוצר

קרן הון 
 בעל שליטה

 

שטר הון 
 נדחה

 

הפרשים 
מתרגום 
דוחות 
  כספיים

יתרת 
רווח שלא 

 סה"כ  יועד

 מבוקר  

 אלפי ש"ח   

                 
, בינואר 1ליום יתרה 

2018   28,753  109,101  (41,282)  - 
 

- 
 
(1,835)  272,032  366,769 

                 
 3,418  430  2,988  -  -  -  -  -  רווח כולל לתקופה

                 
הטבה הונית מעסקה 

 -  -  -   עם בעל שליטה
 

4,782 
 

- 
 
-  -  4,782 

                 
 20,000  -  -  20,000  -  -  -  -  הנפקת שטר הון 

                 
 31ליום יתרה 

 4,782  (41,282)  109,101  28,753  2018, בדצמבר
 

20,000 
 

1,153  272,462  394,969 

  

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

מניות 
  באוצר

קרן הון 
 בעל שליטה

 

שטר הון 
 נדחה

 

הפרשים 
מתרגום 
דוחות 
  כספיים

יתרת 
רווח שלא 

 סה"כ  יועד

 מבוקר  

 אלפי ש"ח   

                 
, בינואר 1ליום יתרה 

2017   28,753  109,101  (41,282)  - 
 

- 
 

2,209  275,628  374,409 
                 

 (7,640)  (3,596)  (4,044)   -  -  -  -  -  כולל לתקופה הפסד
                 

 31ליום יתרה 
 -  (41,282)  109,101  28,753  2017, בדצמבר

 
- 

 
 (1,835)  272,032  366,769 
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   דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון

 
 
 

  

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

מניות 
  באוצר

קרן הון 
 בעל שליטה

 

שטר הון 
 נדחה

 

הפרשים 
מתרגום 
דוחות 
  כספיים

יתרת 
רווח שלא 

 סה"כ  יועד

 מבוקר  

 אלפי ש"ח   

                 
, בינואר 1ליום יתרה 

2016   28,753  109,101  (41,282)  - 
 

- 
 
 2,146  311,201  409,919 

                 
 (35,510)  (35,573)  63  -  -  -  -  -  כולל לתקופה הפסד

                 
 31ליום יתרה 

 -  (41,282)  109,101  28,753  2016, בדצמבר
 

- 
 
 2,209  275,628  374,409 
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 על תזרימי המזומנים תמציתי מאוחד דוח

 
 
 

  

  

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31 

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

       שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 (34,935)  (2,618)  1,377  (ד)הפס נקי רווח

       
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות 

       :שוטפת 
       

       :הפסד וא רווח לסעיפי התאמות
       

 411,285  391,369  409,228  ירידת ערך  כולל פחת צי כלי רכב להשכרה
 575,895  644,023  586,604  שנמכרועלות מופחתת של כלי רכב להשכרה 

 (1,036,183)  (1,126,576)  (1,084,721)  רכישת כלי רכב להשכרה
 18,181  18,369  11,904  ואובדן מוחלט של כלי רכב להשכרההפסד בגין גניבה 

 9,221  10,111  11,609  פחת והפחתות אחרות
 30  -   -   הפסד הון ממכירת רכוש קבוע

 (927)  (154)  (1,170)   קיטון בהטבות לעובדים
 60,620  61,560  55,551  , נטוהוצאות מימון

 4,930  (3,105)  2,380  ¤ הכנסה על מיסים
 לירידת בהפרשה תנועה לרבות כלולות ות)רווחי( חבר הפסדי
 1,761  (6,164)  4,271  ¤ ערך

       
סה"כ התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 

 9,878  (13,185)  (2,967)  מפעילות שוטפת 
       

       :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
       

 (724)  819  (18,283)  בלקוחות )כולל לקוחות לזמן ארוך( )גידול( קיטון
 2,164  (22,214)  (20,408)  )כולל חייבים לזמן ארוך( בחייבים ויתרות חובה( גידול)קיטון 
וצי כלי רכב מיועד  צי כלי רכב להשכרה במלאי )גידול( קיטון

 (29,821)  (2,551)  64,245  למכירה
גידול )קיטון( בספקים, הפרשות, זכאים ויתרות זכות ומקדמות 

 32,344  (67,422)  (10,737)  ופקדונות מלקוחות
       

 3,963  (91,368)  14,817  והתחייבויותנכסים שינויים בסעיפי סה"כ 
       

       עבור: השנהששולמו והתקבלו במהלך  מזומנים
       

 (12,849)  (18,429)  (21,732)  נטו, ששולמו מסים
       

 992  (122,982)  (9,882)  שוטפת( לפעילות)ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
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 )המשך( מי המזומניםיעל תזר תמציתי מאוחד דוח

 

  

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31 

  2018  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
       

       השקעה: פעילותמתזרימי מזומנים 
 -  1,159  3,304  כלולהמחברה  השהתקבל פרעון הלוואה

והשקעה בנדל"ן  רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
 (75,614)  (37,755)  (15,951)  להשקעה

 -  -  21,647  מימוש השקעה בחברה כלולה
 42  42  -  ריבית שהתקבלה במזומן

 (7,483)  (2,862)  -  בשליטה משותפת החברהלוואה ל
       

 (83,055)  (39,416)  9,000  השקעה (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים, נטו 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
לאחר ניכוי וניירות ערך מסחריים תמורה מהנפקת אגרות חוב 

 762,609  599,445  302,410  הוצאות הנפקה
 (505,506)  (492,426)  (246,474)  אגרות חוב פרעון

 296,000  150,000  100,000  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים פיננסים
 (358,618)  (278,560)  (204,850)  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים פיננסים

 (106,338)  (69,445)  (52,430)  ריבית ששולמה
 -  157,478  57,517  האם, נטואשראי לזמן קצר מחברה 

 -  8,973  41,028  אשראי לזמן קצר, נטו
       

 88,147  75,465  (2,799)  מפעילות מימון )ששימשו לפעילות( מזומנים, נטו שנבעו 
       

 6,084  (86,933)  (3,681)  במזומנים ושווי מזומנים  )ירידה( עלייה
       

 133,155  139,239  52,306  לתחילת השנה מזומנים ושווי מזומנים
       

 139,239  52,306  48,625  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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 דיווח מגזרי  - באור
 

 לחברה המגזרים העסקיים העיקריים הבאים:
 

מסוגים שונים, פרטיים ומסחריים כלי רכב  פתרונות תחבורהבמגזר זה משכירה  -ליסינג תפעולי 
שנים( ובתום תקופת ההחכרה מוכרת את  3לקהל לקוחות מהמגזר העסקי, לתקופות משתנות )לרוב 

 כלי הרכב.
 

כלי רכב מסוגים שונים, פרטיים ומסחריים  פתרונות תחבורהבמגזר זה משכירה  - השכרה לזמן קצר
רוב עד שנה( ובתום תקופת ההשכרה מוכרת לקהל לקוחות ישראלים ותיירים, לתקופות משתנות )ל

 את כלי הרכב.
 

לרבות אין -סקאות טריידעפעילויות אחרות כוללות מכירת שוברים להשכרת כלי רכב בחו"ל, 
ומכירת ליסינג מימוני , ע"י החברה עוקבות לעסקאות מכירת כלי רכב חדשים אין -עקסאות טרייד

 . הווה מגזר בר דיווח בפני עצמואף אחת מן הפעילות האחרות אינה מ רכב חדש,
 

מגזריות לפי מחירי שוק מקובלים ללקוחות חיצוניים בגין -החברה מתמחרת את עסקאותיה הבין
  מוצרים דומים. תוצאות עסקאות אלה מבוטלות, כאמור, לצורך עריכת דוחות כספיים מאוחדים.

 והערכת ביצועים. מנכ"ל החברה עוקב אחר תוצאות מגזרי הפעילות לצורך קבלת החלטות
 

  2018 

  
 ליסינג 
  תפעולי

השכרה 
  אחרים  לזמן קצר

מות אהת
 מאוחד  למאוחד

 אלפי ש"ח  
           

 1,691,775  -  366,127  148,633  1,177,015  מחיצונייםהכנסות 
 -  (32,604)  -  32,604  -  הכנסות מתחומי פעילות אחרים במגזר

 1,691,775  (32,604)  366,127  181,237  1,177,015  סך הכל הכנסות המגזר 
           

 110,550  -  15,102  14,976  80,472  גולמי בניכוי הוצאות מכירה ושיווק רווח
 כלליות שלא יוחסו למגזריםהוצאות 

 46,567          בניכוי הוצאות אחרות
 63,983          רווח תפעולי

 55,954          הוצאות מימון, נטו
בגין חברות הנמדדות לפי  רווח )הפסד(

  המאזנישיטת השווי 
 

 
 

 
 

 
 

 (4,272) 
 

 
 

  
     
  

      
  

     
  

 

 3,757          לפני מיסים על הכנסה (הפסדרווח )
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 )המשך( דיווח מגזרי  - באור

 
  2017 

  
 ליסינג 
  תפעולי

השכרה 
  אחרים  לזמן קצר

מות אהת
 מאוחד  למאוחד

 אלפי ש"ח  
           

 1,689,064  -  396,175  163,088  1,129,801  מחיצונייםהכנסות 
   (32,372)  -  32,372  -  הכנסות מתחומי פעילות אחרים במגזר

 1,689,064  (32,372)  396,175  195,460  1,129,801  סך הכל הכנסות המגזר 
           

 93,398  -  10,060  13,028  70,310  גולמי בניכוי הוצאות מכירה ושיווק רווח
 כלליות שלא יוחסו למגזריםהוצאות 

 43,720          בניכוי הוצאות אחרות
 49,678          רווח תפעולי

 61,559          הוצאות מימון, נטו
בגין חברות הנמדדות לפי שיטת השווי  רווח

  המאזני
 

 
 

 
 

 
 

 6,158 
           

 (5,723)          הפסד לפני מיסים על הכנסה
 
 
 

  2016 

  
 ליסינג 
  תפעולי

השכרה 
  אחרים  לזמן קצר

מות אהת
 מאוחד  למאוחד

 אלפי ש"ח  
           

 1,655,118  -  363,986  198,444  1,092,688  מחיצונייםהכנסות 
   (32,255)    32,255    הכנסות מתחומי פעילות אחרים במגזר

 1,655,118  (32,255)  363,986  230,699  1,092,688  סך הכל הכנסות המגזר 
           

 77,790  -  3,549  9,841  64,400  גולמי בניכוי הוצאות מכירה ושיווק רווח
 כלליות שלא יוחסו למגזריםהוצאות 

 45,414          בניכוי הוצאות אחרות
 32,377          רווח תפעולי

 60,620          הוצאות מימון, נטו
הפסד בגין חברות הנמדדות לפי שיטת 

  השווי המאזני
 

 
 

 
 

 
 

 (1,762) 
           

 (30,006)          הפסד לפני מיסים על הכנסה
           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 2018 שנתי דוח

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 

 2018 שנתי דוח

 

 

 

 

 

 העניינים תוכן

 

 

 

 
 ף ד 

 2 המבקר החשבון הרוא דוח

  (:ח"ש) חדשים בשקלים - הכספיים הדוחות

 3 הכספי המצב על דוחות

 4 הכולל הרווח על דוחות

 5  בהון השינויים על דוחות

 6-7 המזומנים תזרימי על דוחות

 8-40 םהכספיי לדוחות ביאורים

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 

 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 
 

 המבקר החשבון הרוא דוח

 של המניות לבעלי

 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 

 
 בדצמבר 31 לימים( החברה - להלן) מ''בע ישראל משאיות יוניברסל של המצורפים הכספי המצב על הדוחות את ביקרנו
 דוחות .תאריכים באותם סתיימוהש שניםל המזומנים ותזרימי בהון השינויים ,הכולל הרווח על ותהדוח ואת, 2017-ו 2018

 בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה לחוות היא אחריותנו. החברה של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים
 .ביקורתנו על
 

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

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

 סבורים אנו. בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו
 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו

 

 לימים החברה של הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים ל"הנ הכספיים הדוחות ,לדעתנו

, תאריכים באותם סתיימוהש לשנים המזומנים ותזרימי בהון השינויים, לותוהפע תוצאות ואת 2017-ו 2018 בדצמבר 31

 .(IFRS) בינלאומיים דיווח לתקני בהתאם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וקסלמן קסלמן ,אביב-תל
 חשבון רואי 2019 במרס 17
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 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 הכספי המצב על דוחות

 

 בדצמבר 31  

 2017 2018 ביאור 

 ח"ש אלפי  נכסים

    :שוטפים נכסים
 155 133  מזומנים ושווי מזומנים
 :חובה ויתרות חייבים

  לקוחות   
4 

39,574 41,022 
 11,599 12,152   אחרים   

 5,580 886  לקבל הכנסה מסי
 112,264 136,164 5       מלאי      

  188,909 170,620 

    :שוטפים בלתי נכסים
 4,575 14,772 6 ארוך לזמן לקוחות
 - 44 'ג7 לעובדים התחייבות בגין נטו נכסים

 258,433 258,212 8 נטו, תפעולית בהחכרה משאיות
 79,105 87,990 9 נטו, קבוע רכוש

 1,511 1,064 10 נטו, מוחשיים בלתי נכסים

  362,082 343,624 

  550,991 514,244 

    והון התחייבויות

    :שוטפות התחייבויות
     שוטפות וחלויות פיננסיים ממוסדות קצר לזמן אשראי

 121,873 129,113 11 פיננסיים ממוסדות הלוואות של   
 :זכות ויתרות זכאים

 שירותים ונותני ספקים
 

48,191 59,446 
 26,735 33,132 'א12       אחרים
 1,901 2,285 'ב12       הפרשות

  212,721 209,955 

    :שוטפות שאינן התחייבויות
 135,556 158,835 11 (שוטפות חלויות בניכוי) פיננסיים ממוסדות הלוואות
 32,616 33,726 13 פיקדונות בשל והתחייבויות מראש הכנסות

 249 - 'ג7 לעובדים הטבות בשל נטו התחייבויות
 17,808 19,703 'ב15 נטו, נדחים מסים

 1,944 2,184 ב'12 הפרשות

  214,448 188,173 

   21 והתקשרויות תלויות התחייבויות

 398,128 427,169  התחייבויות  ך ס

    :הון
 15 15 14 רגילות מניות הון   

 116,101 123,807   ועודפים הון קרנות   

 116,116 123,822  הון   ך ס

 514,244 550,991  והון התחייבויות   ך ס

 
      

_______________________ _________________________ ___________________ 
 ברק אילן עיני דוד ליאור דורון

  כספים ל"סמנכ יוןדירקטורה ר"יו ל"מנכ

 

 .2019 במרס 17: החברה דירקטוריון ידי על הכספיים הדוחות אישור תאריך
 

   .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 הכולל הרווח על דוחות

 

 

  

 שהסתיימה שנה

 בדצמבר 31 ביום

 2017 2018 ביאור 

 ח"ש אלפי  

 

 372,655  396,478 'א16  הכנסות

 * 303,996  331,815 'ב16 ההכנסות עלות

 68,659  64,663  גולמי רווח

 * 19,951  21,698 'א17 ושיווק מכירה הוצאות

 *  17,406  18,299 'ב17 וכלליות הנהלה הוצאות

 10  257   אחרות( הוצאות) הכנסות

  39,740  37,347 

 31,312  24,923  מפעולות רווח

 *  1,062  5,954 18  מימון הכנסות

 *  8,659  8,861 18  מימון הוצאות

 7,597  2,907  נטו, מימון הוצאות

 23,715  22,016  ההכנסה על מסים לפני רווח

 5,727  4,998 (1')ג15  ההכנסה על מסים

 17,988  17,018  לשנה רווח

 (54) 255   אחר כולל( הפסד) רווח

 17,934  17,273  לשנה כולל רווח

 
 מחדש ווגס*

 
 

 
 
 

 .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 בהון השינויים על דוחות

 
 
 

 מניות הון 
 רגילות

 הון קרנות
 הכל סך עודפים אחרות

 ח"ש אלפי 

 
 108,182  108,762  (595) 15 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה

     :2017 בשנת תנועה
     :כולל רווח

 17,988  17,988    לשנה רווח

 (54)  (54)   אחר כולל הפסד           

 17,934  17,988  (54)  הכולל הרווח סך

 (10,000) (10,000)   ששולם דיבידנד           

     
 116,116  116,750  (649) 15 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

     :2018תנועה בשנת 
כספי  דיווח תקני יישום של מצטברת השפעה

 (2,067) (2,067)   'ב 1' יט 2 ביאור ראה ,חדשים בינלאומיים

 114,049  114,683  (649) 15 ))מבוקר 2018בינואר  1 ליום יתרה
     :כולל רווח

 17,018  17,018    לשנה רווח

 255   255    אחר כולל רווח           

 17,273  17,018  255   הכולל הרווח סך

 (7500) (7,500)   ששולם דיבידנד           

     

 123,822  124,201  (394) 15 2018 בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 1 -( המשך)

 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 המזומנים תזרימי על דוחות

 

 
 שהסתיימה שנה 

 בדצמבר 31 ביום

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 

   :שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 17,988  17,018  הכולל הרווח על הדוחות לפי לשנה רווח

 ,  שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות
 (39,848) (27,118) להלן' א נספח ראה

 (21,860) (10,100) שוטפת לפעילות ששימשו נטו מזומנים

   

   :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 (30,966) (13,298) קבוע רכוש רכישת
 (268) (434) מוחשיים בלתי נכסים רכישת
 45  507  קבוע רכוש ממימוש תמורה

 (31,189) (13,225) השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים

   

   :מימון מפעילות מזומנים תזרימי
 5,618  (3,903) פיננסיים ממוסדות קצר לזמן אשראי( פירעון) קבלת
 103,000  102,000  פיננסיים ממוסדות ארוך לזמן הלוואות קבלת
 (45,353) (67,578) פיננסיים ממוסדות ארוך לזמן הלוואות פירעון

 (10,000) (7,500) ששולם דיבידנד

 53,265  23,019  מימון פעילותמ שנבעו נטו מזומנים

   

 216  (306) מזומנים ובשווי במזומנים שינוי

 51  155  השנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים

 (112) 284  מזומנים ושווי מזומנים יתרות בגין ותרגום שער הפרשי

 155  133  השנה לגמר מזומנים ושווי מזומנים

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 2 -( סיום)
 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 המזומנים תזרימי על דוחות

 
 

 שהסתיימה שנה 

 בדצמבר 31 ביום

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 'א נספח

 
   :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות

 2,107  3,934  קבוע רכוש פחת
 37,798  40,748  תפעולית בחכירה משאיות פחת

 1,028  880   מוחשיים בלתי נכסים הפחתת
 5,219  2,548  נדחים מסים
 (161) (38) נטו, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות גידול
 (10) (257) קבוע רכוש ממימוש הון רווח

 -   ארוך לזמן הלוואות שיערוך

  47,815  45,981 

   :תפעוליים והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים
 (6,568) (18,870)  בלקוחות גידול
 (5,082) 3,856  אחרים חובה וביתרות בחייבים( גידול) קיטון

 (69,605) (56,795) נטו, והשכרה למכירה רכב כלי רכישת
 (3,544) (11,255) שירותים ונותני בספקים( קיטון) גידול
 (7,240) 4,477  אחרים זכות ויתרות בזכאים( קיטון) גידול
 6,210  3,654  מראש והכנסות פיקדונות בשל בהתחייבויות גידול

 (74,933) (85,829) 

 (27,118) (39,848) 

   

   :המזומנים תזרימי על נוסף מידע -' ב נספח
 6,023  7,242  ריבית עבור השנה במשך ששולמו מזומנים

 3,520  (2,189) נטו, מיסים עבור השנה במשך)שהתקבלו(  ששולמו מזומנים

 511  884  ריבית עבור השנה במשך שהתקבלו מזומנים

 
 

 
 

 .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים



 יוניברסל משאיות ישראל בע"מ

 ביאורים לדוחות הכספיים
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 :כללי - 1 ביאור
 

משאיות ואוטובוסים מתוצרת  יבואוסקת בע)להלן "החברה"(   יוניברסל משאיות ישראל בע"מ .א
 של בדרך אואיסוזו ושיווקן בישראל. שיווק המשאיות מבוצע על ידי החברה בדרך של מכירתן 

 (.תפעולי)ליסינג  תפעוליות בחכירות החכרתן

 
 חלקי ומוכרת, איסוזו למשאיות אין וטרייד השכרה, תיקונים שירותי החברה נותנת, בנוסף
 עבור מימוניות ליסינג עסקאות בביצוע החלה החברה השנה במהלך. שונים למוסכים חילוף

 . אוטובוסים
 

 :הגדרות .ב
 

 (;50%) מניות בעלת  מ"בע ישראל מוטורס יוניברסל
   

 (;50%) מניות בעלת  מ"בע אחזקות תעבורה
   
 אוטובוסים אולטרא. אי.בי.יו

 מ"בע( 1997) ישראל
 - להלן) בישראל המאוגדת( 100%) בת חברה 

 (.אי.בי.יו
 המשך את החברה בוחנת כן וכמו פעילות אין אי.בי.ליו

 .אי.בי.יו של העסקית הפעילות
   
   

 .24 מספר בינלאומי חשבונאות בתקן כהגדרתם  קשורים צדדים
   

 .ב"ארה של דולר  דולר
   

 .לצרכן המחירים מדד  מדד
 
 

 :החשבונאית המדיניות עיקרי  - 2 ביאור
 

 :הכספיים הדוחות של ההצגה בסיס .א
 

 ולשנים 2017 בדצמבר 31 -ו 2018 בדצמבר 31 לימים החברה של הכספיים הדוחות (1
 הבינלאומיים הכספי הדיווח לתקני מצייתים, תאריכים באותם שהסתיימו

(International Financial Reporting Standards )אשר ופרשנויות תקנים שהם 
 International Accounting) בחשבונאות לתקינה הבינלאומי המוסד ידי על פורסמו

Standard Board( )ה תקני - להלן-IFRS .) 
 
 השנים לכל ביחס עקבי באופן יושמו, להלן המתוארים, החשבונאית המדיניות עיקרי (2

 .  אחרת צוין אם אלא, המוצגות
 

 בגין להתאמות בכפוף, ההיסטורית העלות למוסכמת בהתאם נערכו הכספיים הדוחות (3
 .לפיצויים יעודה נכסי שערוך

 
 חשבונאיים באומדנים שימוש דורשת, IFRS-ה לתקני בהתאם כספיים דוחות עריכת (4

 דעת שיקול להפעיל החברה הנהלת את מחייבת היא, כן כמו.  מהותיים מסוימים
 בהם לתחומים גילוי ניתן 3 בביאור. החברה של החשבונאית מדיניותה יישום בתהליך
 להנחות יש בהם תחומים או, מורכבות או דעת שיקול של רבה מידה מעורבת

 להיות עשויות בפועל התוצאות. הכספיים הדוחות על מהותית השפעה ולאומדנים
 . החברה הנהלת את ששימשו וההנחות מהאומדנים מהותית שונות

 
 .חודשים 12 הינה החברה של הפעילות מחזור תקופת (5

 
 על המבוססת סיווג שיטת לפי והפסד רווח בדוח שהוכרו ההוצאות את מנתחת החברה (6

 .ההוצאות של הפעילות מאפיין
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - 2 ביאור
 

 :חוץ במטבע ועסקות יתרות תרגום .ב
 

 ההצגה ומטבע הפעילות מטבע (1
 

 הכלכלית הסביבה של במטבע נמדדים החברה של הכספיים בדוחות הנכללים פריטים
 בשקל מוצגים הכספיים הדוחות(.  הפעילות מטבע - להלן) פועלת היא בה העיקרית

 .החברה של ההצגה ומטבע הפעילות מטבע שהוא, חדש
 

 ויתרות עסקות (2
 

 למטבע מתורגמות (חוץ מטבע -להלן) הפעילות ממטבע השונה במטבע עסקות
, שער הפרשי. העסקות למועדי שבתוקף החליפין בשערי שימוש באמצעות הפעילות
 במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים ומתרגום כאמור עסקות מיישוב הנובעים

 .הפסד או לרווח נזקפים, התקופה לתום החליפין שערי לפי חוץ
 

 ושווי ולמזומנים לאשראי הקשורים חליפין בשערי משינוי הנובעים והפסדים רווחים
 ". מימון( הוצאות) הכנסות" במסגרת הפסד או ברווח מוצגים מזומנים

 
 מזומנים שווי .ג

 
, קצר לזמן בנקאיים בתאגידים פיקדונות, בקופה מזומנים כוללים מזומנים ושווי מזומנים
, חודשים 3 על עולה לא שלהן ההפקדה ותקופת, גבוהה שנזילותן קצר לזמן אחרות השקעות

 .בשימוש מוגבלים אינם אשר
 

 קבוע רכוש .ד
 

 הנכס של בערכו נכללות עוקבות עלויות. הרכישה עלות לפי לראשונה נכלל הקבוע הרכוש
 הכלכליות ההטבות כי צפוי כאשר רק, למקרה בהתאם, נפרד כנכס מוכרות או בספרים

 . מהימן באופן הפריט עלות את למדוד ניתן וכן, חברהל יזרמו לפריט המיוחסות העתידיות
 

 ועבודות התיקונים עלויות שאר כל. מהספרים נגרע ערכו, הקבוע ברכוש חלק מוחלף כאשר
 .נבעו בה הדיווח תקופת במהלך והפסד רווחל נזקפות האחזקה

 
 להפחית כדי, הישר הקו שיטת לפי מחושב אחרים נכסים על הפחת. מופחתת אינה קרקע

 :כדלהלן, שלהם השימושיים החיים אורך אומדן פני-על שלהם השייר לערך עלותם את
 

 %   
 33-6 משרדי וציוד ריהוט, מחשבים

 33-20 להדגמה ומשאיות רכב כלי
 10-20 מוסך ציוד

 33-8 במושכר שיפורים
 4 מבנה

  
 

 אורך או השכירות חוזה תקופת פני על, השווה הפחת שיטת לפי מופחתים במושכר שיפורים
 . מביניהם הקצר לפי, השיפורים של המשוער החיים

 
, לצורך בהתאם ומעודכנים, נסקרים שלהם השימושיים החיים ואורך הנכסים של השייר ערכי

 .לשנה אחת לפחות
 

 בספרים שערכו במידה, מיידית מוכרת שלו השבה בר לסכום נכס של בספרים ערך ירידת
 נזקפות הקבוע הרכוש בגין ערך וירידות הפחתות .ההשבה בר הסכום מאומדן גדול הנכס של

 .הפסד או לרווח
 

 לערך שהתקבלה התמורה תהשווא ידי על נקבעים נכסים מימוש בגין הפסדים או רווחים
 .בספרים
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - 2 ביאור
 

 תפעולית בהחכרה משאיות .ה
 

 לפי מחושב הפחת. שנצבר פחת בניכוי העלות בסיס על מוצגות תפעולית בחכירה משאיות
 שלהן שייר לערך תפעולית בחכירה המשאיות עלות את להפחית כדי, הישר הקו שיטת

 (.להלן ראה)
 

 .15%-9% הינו תפעולית בהחכרה המשאיות של השנתי הפחת שיעור
 

 ומעודכן תקופה מידי נבחן, תפעולית שבחכירה המשאיות עבור שנקבע שיירה ערך אומדן
 בהתאם וזאת השימוש תקופת בתום הצפוי שיירה לערך באשר חברהה תחזיות פי על

 .משומשות ומשאיות רכב כלי למחירי מקובלים פומביים פרסומים או/ו בפועל מימוש למחירי
 

 לצורך, '(ז סעיף גם ראה)תפעולית בחכירה המשאיות של ההשבה בר הסכום קביעת בעת
 מימוש למחירי בהתאם המשאיות של ההוגן שוויין נקבע, המשאיות של ערך ירידת בחינת
 .משומשת משאית למחירי מקובלים פומביים פרסומים או/ו בפועל

 
 מוחשיים בלתי נכסים .ו

 
 הרכישה בגין שנוצרו העלויות בסיס על מהוונים שנרכשו מחשב בתוכנות לשימוש רישיונות
 על הישר הקו שיטת בסיס על מופחתות האל עלויות. הספציפית התוכנה של לשימוש וההכנה

 .שלהן השימושיים החיים אורך אומדן פני
 

 . התהוותן עם כהוצאה מוכרות מחשב תוכנות באחזקת הקשורות עלויות
 

 זמין הנכס בה הזמן מנקודת מופחתות, כנכסים המוכרות מחשב תוכנות פיתוח עלויות
 באופן לפעול שיוכל מנת על לו הנדרשים ובמצב במיקום הוא כאשר כלומר, לשימוש

  שלהן השימושיים החיים אורך אומדן פני-על הישר הקו שיטת בסיס על, ההנהלה שהתכוונה
 (.שנים 10 על עולה שאינו)
 

 כספיים-לא נכסים של ערך ירידת .ז
 

, בנסיבות שינויים או אירועים שחלו במידה, נבחנת כספיים לא נכסים של בערכם ירידה
 ערך ירידת בגין המוכר ההפסד סכום. השבה בר יהיה לא בספרים שערכם כך על המצביעים

 של השבה בר סכום. שלו השבהה בר הסכום על בספרים נכס של ערכו עולה בו לסכום שווה
. שלו השימוש שווי לבין, מכירה עלויות בניכוי, הנכס של ההוגן שוויו מבין הגבוה הוא נכס

 ירידת של אפשרי ביטול זיהוי לצורך נבחנים, בערכם ירידה חלה אשר, כספיים-לא נכסים
 . הכספי המצב על דוח תאריך בכל בגינם שהוכרה הערך

 
 אשראי עלויות .ח

 
 נכס של לייצור או להקמה, לרכישה במישרין לייחוס הניתנות וכללי ספציפי אשראי בגין עלויות
 מהוונות( למכירתו או שלו המיועד מושילש אותו להכין כדי מהותי זמן פרק שנדרש נכס) כשיר
 התנאים כל לראשונה מתקיימים בו מהמועד החל התקופה במהלך, הנכס מעלות כחלק

( ג) וכן; אשראי עלויות לחברה מתהוות( ב; )הנכס בגין יציאות לחברה מתהוות( א: )הבאים
 עלויות היוון. למכירתו או המיועד לשימושו הנכס הכנת לשם הנדרשות פעילויות מבצעת היא

 הכנת לשם הנדרשות הפעילויות כל הושלמו, מהותי באופן, כאשר מופסק כאמור האשראי
 .למכירתו או המיועד לשימושו הכשיר הנכס

 
 אותן הן כשיר נכס של לייצור או להקמה, לרכישה במישרין לייחסן שניתן האשראי עלויות
 .  מבוצעת הייתה לא הכשיר הנכס בגין היציאה אילו נמנעות היו אשר אשראי עלויות
 . התהוו בה בתקופה הפסד או ברווח כהוצאה נזקפות אחרות אשראי עלויות

 
 נרכשה אשר לקרקע לייחוס הניתנות ספציפי ושאינו ספציפי אשראי עלויות מהוונת החברה
 עלויות .2016 שנת בתחילת בהקמתו החלה החברה אשר שורק ולמרכז, 2011 שנת במהלך

 .9 ביאור גם ראה, הקבוע הרכוש סעיף במסגרת מוכרות אלו
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי   - 2 ביאור
 

 :פיננסיים נכסים .ט
 
"מכשירים פיננסיים"  9, נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי 2018בינואר  1 ביום (1

להלן. ליישום התקן לא הייתה  'יט, ראה סעיף IFRS 9(. באשר לעיקרי IFRS 9 -)להלן 
 .החברההשפעה מהותית על הדוחות הכספיים של 

 
, לפי 2018בינואר  1ביחס לנכסים פיננסיים המיושמת החל מיום  החברה מדיניות (2

IFRS 9: 
 
  סיווג (א

 
. לראשונה בהם ההכרה בעת הפיננסיים הנכסים סיווג את קובעת החברה הנהלת
  ".וחייבים הלוואות" לקטגוריית סווגו החברה של הפיננסיים הנכסים

 
 או קבועים תשלומים עם, נגזרים שאינם פיננסיים נכסים הינם וחייבים הלוואות

 החברה של והחייבים ההלוואות. פעיל בשוק מצוטטים אינם ואשר, לקביעה ניתנים
 המופיעים" חובה ויתרות חייבים"-ו" מזומנים ושווי מזומנים: "בסעיפים כלולים

 .הכספי המצב על בדוחות
 

 ומדידה הכרה (ב
 

 סליקת במועד החברה בספרי נרשמות פיננסיים נכסים של רגילות ומכירות רכישות
 נכסים. החברה ידי על נמסר או לחברה נמסר הנכס בו המועד שהינו, העסקה

 או פקעו מההשקעות מזומנים תזרימי לקבלת הזכויות כאשר נגרעים פיננסיים
 נכסים על הבעלות בגין והתשואות הסיכונים כל את העבירה והחברה, הועברו

 הריבית שיטת בסיס על, מופחתת עלות לפי מוצגים וחייבים הלוואות. אלה
 .האפקטיבית

 
 פיננסיים מכשירים קיזוז (ג

 
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים בדוח על 

)שאינה מותנית בהתקיימות  מידיתהמצב הכספי כאשר קיימת זכות משפטית 
אירוע עתידי( לקזז את הסכומים שהוכרו, הניתנת לאכיפה משפטית בכל הנסיבות 

הבאות: במהלך העסקים הרגיל, במקרה של כשל אשראי ובמקרה של חדלות 
פרעון או פשיטת רגל של הישות ושל כל הצדדים שכנגד, וכן קיימת כוונה לסלק את 

יות הפיננסיות על בסיס נטו או לממש את הנכס הנכסים הפיננסיים וההתחייבו
 זמנית.-בו ולסלק את ההתחייבות

 
  פיננסיים נכסים ערךירידת  (ד

 
מכירה בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים על נכסים פיננסיים  החברה

שהינם מכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, 
חייבים בגין חכירה ונכסים בגין חוזים עם לקוחות הנובעים מעסקות בתחולת 

IFRS 15 . 
 

 משמעותית עליה חלה האם הכספי המצב על דוח תאריך בכל בוחנת החברה
 בסיס על, לראשונה בו ההכרה ממועד הפיננסי הנכס של האשראי בסיכון

 במכשיר כשל להתרחשות הסיכון את משווה החברה, כך לשם. אינדיבידואלי
 במועד הפיננסי במכשיר כשל להתרחשות הסיכון עם הדיווח במועד הפיננסי
 מידע כולל, לביסוס וניתן סביר מידע כל של בחשבון הבאה תוך, לראשונה ההכרה

 . עתיד פני צופה
 

 ממועד האשראי בסיכון משמעותית עליה חלה שבהם פיננסיים נכסים עבור
 השווה בסכום להפסד ההפרשה את מודדת החברה, לראשונה בהם ההכרה
 להפסד ההפרשה, אחרת. המכשיר חיי כל לאורך החזויים האשראי להפסדי
 . חודשים 12 של בתקופה חזויים אשראי להפסדי השווה בסכום תימדד
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי   - 2 ביאור
 

 האשראי סיכון כי מניחה החברה, נמוך אשראי סיכון בעלי פיננסיים מכשירים עבור
 . לראשונה בהם ההכרה ממועד משמעותי באופן עלה לא
 
אף האמור לעיל, החברה מודדת תמיד את ההפרשה להפסד בסכום השווה  על

להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר עבור לקוחות או נכסים בגין חוזים 
, וכן עבור חייבים בגין חכירה IFRS 15עם לקוחות שנובעים מעסקות בתחולת 

 .IAS 17שנובעים מעסקות בתחולת 
 

 מלאי .י
 
 ההוצאות את כוללת המלאי עלות. שבהם כנמוך, נטו מימוש שווי או העלות לפי נמדד המלאי 

 מחיר אומדן הינו נטו מימוש שווי. הנוכחיים ולמצבו למקומו ולהבאתו המלאי לרכישת
 לביצוע הדרושות ועלויות להשלמה עלויות אומדן בניכוי, הרגיל העסקים במהלך המכירה
 :כדלהלן נקבעת העלות .המכירה

 ספציפית עלות לפי - ואוטובוסים ומשומשות חדשות משאיות. 

 נע ממוצע לפי - חלפים. 
  

 למלאי הפרשות הצורך במידת ומבצעת וגילו המלאי מצב את תקופה מדי בוחנת החברה
 .איטי

 
  לקוחות .אי

  
 סחורות עבור חברהה של מלקוחותיה המתקבלים מיםלסכו מתייחסת הלקוחות יתרות

 . הרגיל העסקים במהלך שהוענקו שירותים או שנמכרו
 

 מוצגים מראש ריבית והכוללים ארוך לזמן באשראי מכירות בגין שנתקבלו והמחאות שטרות
 עם והפסד רווחל נזקפות הריבית הכנסות .בגינה הכנסה נצמחה שטרם הריבית בניכוי

 .מימון כהכנסות התהוותן
 

 בסיס על, מופחתת בעלות מכן לאחר ונמדדים, ההוגן בשוויים לראשונה מוכרים לקוחות
  .מסופקים לחובות הפרשה בניכוי, האפקטיבית הריבית שיטת

 
 שלהערכת, משפטי בטיפול חובות בגין ספציפי באופן נקבעת מסופקים לחובות ההפרשה 

 מסופקים לחובות הפרשה רושמת חברהה, כן כמו. בספק מוטלת גבייתם, החברה הנהלת
 ירידת בגין קולקטיבי באופן המוערכות לקוחות קבוצות של החובות מסך מסוים שיעור פי על

 ייקבע בו במועד ייגרעו, בערכם ירידה שחלה לקוחות חובות. ותהחוב גיל על בהתבסס, ערך
 .לגבייה ניתנים אינם אלה שחובות

 
 המניות הון .יב

 
 .  מניות כהון מסווגות החברה של רגילות מניות

 
  ספקים .יג

 
 שנרכשו שירותים או טובין עבור לשלם חברהה של התחייבויות כוללות הספקים יתרות

 . הרגיל העסקים במהלך מספקים
 

 בסיס על, מופחתת בעלות נמדדות מכן ולאחר, הוגן בשווי לראשונה מוכרות ספקים יתרות
 .האפקטיבית הריבית שיטת
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי   - 2 ביאור
 

 ונדחים שוטפים מסים .יד
 

. נדחים ומסים קודמות שנים בגין מסים, שוטפים מסים כוללות המדווחות לשנים המס הוצאות
 .הכולל הרווח על בדוחות מוכרים המסים

 
 הושלמה שחקיקתם או, שנחקקו המס חוקי בסיס על מחושב שוטפים כמסים שנזקף הסכום

 הכנסה הומפיק פועלת החברה בהן במדינות, הכספי המצב על הדוח לתאריך למעשה
 החייבת הכנסתה על החלים המס היבטי את תקופה מדי בוחנת חברהה הנהלת. חייבת
 .לצורך בהתאם הפרשות ויוצרת, הרלבנטיים המס לדיני בהתאם, מס לצרכי

 
 זמניים הפרשים בגין, ההתחייבות שיטת בסיס על, מלא באופן נדחים במסים מכירה החברה

 שיובאו הסכומים לבין,  הכספיים בדוחות הכלולים, וההתחייבויות הנכסים של הסכומים בין
 בעת נוצרים הזמניים ההפרשים אם, מוכרים אינם נדחים מסים, זאת עם. מס לצרכי בחשבון
 העסקה במועד אשר, עסקים צירוף במסגרת שלא, בהתחייבויות או בנכס הראשונית ההכרה

 סכום.  מס לצרכי המדווח זה או החשבונאי אם בין -ההפסד או הרווח על השפעה כל להם אין
 שחקיקתם או שנחקקו( המס וחוקי) המס לשיעורי בהתאם נקבע ההכנסה על הנדחים המסים

 ימומשו המס נכסי כאשר לחול וצפויים הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון למעשה הושלמה
 .ייושבו הנדחות המס שהתחייבויות או
 

 בגבולות, מס לצרכי לניכוי הניתנים זמניים הפרשים בגין נעשית נדחים מסים בנכסי ההכרה
 . במס חייבות הכנסות כנגד בעתיד לנצלם יהיה ניתן כי שצפוי, הפרשים סכום

 
 :אם ורק אם מקוזזים נדחות מסים והתחייבויות נדחים מסים נכסי

 
 מסים התחייבויות כנגד שוטפים מסים נכסי לקיזוז לאכיפה ניתנת משפטית זכות קיימת -

 וכן; שוטפים
 הכנסה על למסים מתייחסים הנדחים המסים והתחייבויות הנדחים המסים נכסי -

 החייבות שונות ישויות על או חייבת ישות אותה על מס רשות אותה ידי על המוטלים
 . נטו בסיס על היתרות את לסלק מתכוונות אשר במס

 
 :עובד הטבות .טו

 
 ופנסיה פרישה לפיצויי התחייבות (1

 
 החברה במסגרתה העסקה סיום לאחר עובד להטבות תוכנית היא מוגדרת הפקדה תוכנית
 משפטית, מחויבות כל אין שלחברה כך תלויה-ובלתי נפרדת לישות קבועות הפקדות מבצעת

 לכל לשלם כדי הקרן בנכסי די יהיה לא שבו במצב, נוספות הפקדות לבצע, משתמעת או
 . קודמות ובתקופות השוטפת בתקופה העבודה שירותי בגין ההטבות את העובדים

 
 תוכנית שאינה העסקה סיום לאחר עובד להטבות תוכנית היא מוגדרת הטבה תוכנית

 .מוגדרת להפקדה
 

 המועברים, תשלומים באמצעות ממומנות התוכניות. פנסיה תוכניות מספר מפעילה החברה
 הפנסיה תוכניות, לתנאיהן בהתאם. בנאמנות המנוהלות פנסיה לקרנות או ביטוח לחברות

 .כדלעיל מוגדרת הפקדה תוכנית להגדרת עונות האמורות
 חייבת, החברה של לנוהג ובהתאם בישראל העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם
. מסוימות בנסיבות מעבודתם שיפרשו או שיפוטרו לעובדים פרישה פיצויי בתשלום החברה

 הטבה כתוכנית מטופלת העובדים עיקר לגבי פרישה פיצויי לתשלום החברה התחייבות
 . מוגדרת הפקדה כתוכנית מטופלת העובדים של האחר החלק ולגבי מוגדרת

 
 הטבה תוכנית המהווה תוכנית קיימת שלגביהם לעובדים החברה להתחייבות בהתאם
 מספר על מתבססים, פרישה בעת לפיצויים הזכאי העובד שיקבל ההטבות סכומי, מוגדרת

 .האחרונה ומשכורתו הוותק שנות
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

 הפקדה תוכנית במסגרת שהינם העובדים יתר לגבי פרישה פיצוי לתשלום החברה התחייבות
 כל אין לחברה כאשר, תלויה ובלתי נפרדת לישות קבועות הפקדות לבצע הינה, מוגדרת
 הקרן בנכסי די יהיה לא שבו במצב, נוספות הפקדות לבצע משתמעת או משפטית מחויבות

 ובתקופות השוטפת בתקופה העבודה שירותי בגין ההטבות את העובדים לכל לשלם כדי
 .קודמות

 
 של הנוכחי הערך הנו הכספי המצב על בדוח המוצגת פרישה לפיצויי ההתחייבות סך

 נכסי של ההוגן השווי בניכוי, הכספי המצב על הדוח לתאריך מוגדרת להטבה ההתחייבות
 בסיס על, אקטואר ידי על, שנתי בסיס על נמדדת מוגדרת להטבה ההתחייבות. התכנית

 .Projected Unit Credit Method -ה שיטת
 הצפויים העתידיים המזומנים תזרימי היוון באמצעות נקבע ההתחייבות של הנוכחי הערך

 חוב אגרות של הריבית שיעורי בסיס על(, שכר עליית של צפוי שיעור בחשבון שנלקח לאחר)
, ההטבות ישולמו שבו במטבע הנקובות גבוהה באיכות קונצרניות חוב אגרות או ממשלתיות

 . הפרישה לפיצויי המתייחסות ההתחייבויות לתקופת קרובה לפירעון עד תקופתן ואשר
 

 שבו ההיוון שיעור(, "IAS 19" - להלן" )עובד הטבות" 19 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם
 בתאריך שוק בתשואות שימוש ידי על ייקבע האקטוארית המחויבות לחישובי שימוש יעשה
 כי, IAS 19 מציין, זאת עם. גבוהה באיכות קונצרניות חוב אגרות של הכספי המצב על הדוח

( "Deep market" או" עמוק שוק)" גבוהה סחירות מתקיימת בו שוק אין בהן במדינות
 אגרות של הכספי המצב על הדוח בתאריך השוק בתשואות להשתמש יש, כאלה חוב באגרות

 .ממשלתיות חוב
 

 שוק בישראל מתקיים לפיה סגל עמדת ערך ניירות רשות פרסמה, 2014 בנובמבר 25 ביום
, לפיכך. השקל הינו שלהן שהמטבע גבוהה באיכות מדד צמודות קונצרניות חוב באגרות עמוק

 להטבה כתוכניות המסווגות לעובדים המחויבויות מדידת בעת, הסגל לעמדת בהתאם
 בשיעור לשימוש ממשלתיות חוב אגרות על תשואה בשיעור משימוש לעבור יש, מוגדרת
 .גבוהה באיכות קונצרניות חוב אגרות על תשואה

 
 כולל לרווח מוגדרת הטבה בגין נטו( הנכס) ההתחייבות של מחדש מדידות זוקפת החברה

, אקטואריות בהנחות משינויים כתוצאה נוצרות אלה מחדש מדידות. נבעו בו בתקופה, אחר
 נכסי על התשואה בין ומהפרשים בפועל התוצאות לבין בעבר שהונחו הנחות בין משוני

 .מוגדרת הטבה בגין נטו( הנכס) ההתחייבויות על נטו בריבית שנכללו לסכומים התוכנית
 

 נמדדות לפיצויים היעודות. הפסד או רווח בדוח שוטף באופן מוכרות עבר שירותי בגין עלויות
 קוזזו כן ועל IAS19-ב כהגדרתם תכנית נכסי מהוות האמורות היעודות. ההוגן שוויין לפי

 . הכספי המצב על בדוח ההצגה לצורכי מעביד-עובד יחסי בגין ההתחייבות מיתרת
 

 למימון ופיצויים פנסיה בקופות הפקדות ומבצעת ביטוח פוליסות רוכשת החברה, לעיל כאמור
 בתשלום מחויבת איננה היא, ההפקדות ביצוע עם. מוגדרת להפקדה תוכנית בגין התחייבותה

 מהעובדים השירות לקבלת במקביל עובד הטבות בגין כהוצאות מוכרות ההפקדות. נוסף
 .להפקדה זכאים הם שבגינו

 
 והבראה חופשה דמי(   2

 
 בסיס על מחושבים שניהם כאשר, הבראה ודמי חופשה לימי עובד כל זכאי, החוק במסגרת

 בגין והוצאה התחייבות זוקפת החברה. ההעסקה תקופת משך על מתבססת הזכאות. שנתי
 . עובד כל עבור שנצברה ההטבה על בהתבסס, והבראה חופשה דמי

 
 החודשים 12 במהלך במלואה תסולק החופשה דמי בגין שההטבה צופה שהחברה ככל

 ההתחייבות, המתייחסים השירותים את מספקים העובדים שבה, הדיווח תקופת תום שלאחר
 מנוצלת הלא הזכאות בגין לשלם חוזה שהקבוצה הנוסף הסכום לפי נמדדת זו הטבה בגין

 תסולק החופשה דמי בגין שההטבה צופה אינה החברה אם. הדיווח תקופת בסוף שנצברה
 שבו אופן באותו נמדדת זו הטבה בגין ההתחייבות, האמורה התקופה במהלך במלואה
 (.לעיל( 1) ראה) מוגדרת הטבה תוכניות בגין ההתחייבות נמדדת
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

 הפרשות .טז
 

 מאירועים כתוצאה, משתמעת או משפטית, קיימת מחויבות חברהל כאשר מוכרות הפרשות
 לערוך ניתן וכן; המחויבות סילוק לצורך משאבים של שלילי תזרים יידרש כי צפוי; מהעבר

 תפעוליים הפסדים בגין בהפרשות מכירה אינה חברהה. המחויבות סכום של מהימן אומדן
 . עתידיים

 
 נקבעת סילוקן לצורך שלילי תזרים שיידרש הסבירות, דומות מחויבויות מספר קיימות כאשר

 שלילי תזרים של הסבירות אם אף מוכרת הפרשה. בכללותן המחויבויות סוג בחינת ידי על
 .נמוכה הנה מחויבויות סוג באותו הנכללים מהפריטים אחד כל סילוק לצורך

 
   ליישוב שידרשו החזויים המזומנים תזרימי של הנוכחי לערך בהתאם נמדדות הפרשות

 שוטפות שוק הערכות המשקף, מס לפני היוון בשיעור שימוש באמצעות המחושב, המחויבות
 הזמן חלוף עקב בהפרשה הגידול. למחויבות הספציפיים והסיכונים הכסף של הזמן ערך לגבי
 .ריבית כהוצאת מוכר

 
 גידור ופעילויות נגזרים פיננסיים מכשירים .יז

 
 ,הנגזר בחוזה ההתקשרות במועד הוגן בשווי לראשונה מוכרים נגזרים פיננסיים מכשירים
 הנובעים, בהפסד או ברווח ההכרה שיטת .ההוגן בשוויים עוקבות בתקופות מחדש ונמדדים
 ובמקרה ,מגדר כמכשיר מיועד הנגזר המכשיר האם בשאלה תלויה, ההוגן בשווי משינויים

 .המוגן הפריט של בטבעו, שכן
 

, לפיכך. גידור לצורכי ידיה על יועדו לא החברה התקשרה בהם הנגזרים הפיננסים המכשירים
 הכולל הרווח על בדוח שוטף באופן מוכרים אלה נגזרים מכשירים של ההוגן בשווי שינויים

 .המימון סעיף במסגרת
 

 :בהכנסות הכרה .יח
 
  ההכנסות מדידת (1

 
 הכנסות החברה(, IFRS 15)מועד היישום לראשונה של  2018בינואר  1החל מיום 

מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או  סכום התמורה לו החברה נמדדות לפי
שירותים שהובטחו ללקוח, למעט סכומים שנגבו עבור צדדים שלישיים, כגון מיסי מכירה 

 .ההכנסות מוצגות נטו ממע"ממסוימים. 
כמו כן, החברה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של ערך הזמן של 

 בין החברה לבין הלקוח מספק ללקוח או לחברהעיתוי התשלומים שהוסכם הכסף, אם 
הטבה מימון משמעותית בקשר להעברת הסחורות או השירותים ללקוח )כלומר, כאשר 

 (. החוזה כולל רכיב מימון משמעותי
של רכיב מימון  אינה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות החברה

שהתקופה בין המועד שבו  מצפה, במועד ההתקשרות בחוזה, משמעותי אם החברה
 הלקוח משלם עבור סחורה או שירות אלה תהיה שנה אחת או תקופה קצרה משנה

 .חתא
 

נמדדות לפי השווי ההוגן  הכנסות החברה(, IAS 18)יישום  2017בדצמבר  31עד ליום 
זכאית לקבל בגין מכירות ושירותים  התמורה שהתקבלה או התמורה שהחברהשל 

 .ממע"מ, החזרות, זיכויים והנחות שסופקו במהלך העסקים הרגיל. ההכנסות מוצגות נטו
 
 מועד ההכרה בהכנסה (2

 
מכירה  (, החברהIFRS 15)מועד היישום לראשונה של  2018בינואר  1החל מיום 

בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו במסגרת החוזה 
  .עם הלקוח
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

, החברה מכירה בהכנסה כאשר סכום ההכנסות ניתן 2017בדצמבר  31ליום  עד
; הלמדידה באופן מהימן; צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו לחבר

וכאשר תנאים מסוימים נוספים מתקיימים עבור כל אחת מהפעילויות השונות של 
  .ן, כמפורט להלהחברה

 
ות המתייחסות ידה באופן מהימן, עד שכל ההתניההכנסה אינו נחשב כניתן למד סכום

מבססת את אומדניה על ניסיון העבר, בהתחשב בסוג הלקוח,  לעסקה יושבו. החברה
 .המיוחדים לכל הסדרסוג העסקה והפרטים 

 
 :החברה של ההכנסות סוגי (3

 
 וחלפים רכב כלי ממכירת כנסותה (א

 
מסירת הרכבים  במועד מוכרות וחלפים אוטובוסים, משאיות ממכירת הכנסות

 .והחלפים ללקוחות
 
 

 שירותים ממתן הכנסות (ב
 

 העסקה של ההשלמה לשלב בהתאם מוכרות מוסך שירותי ממתן ההכנסות
  .הכספי המצב על הדוח המאזן בתאריך

 
 על הניתנת האחריות בתקופת החזויים התיקונים בגין מראש הכנסות לחברה

 לתקופת שמעבר בתקופה הצפויים התיקונים בשל, חדשות משאיות לרוכשי ידיה
(. שנים 3 עד שנה של נוספת תקופה) היצרן ידי על הניתנת הרגילה האחריות
 הנוספת התקופה פני על מופחתות והן מראש כהכנסות מטופלות אלה הכנסות

 .ישר בקו
 

  (Bill and Hold)" והחזק חייב" מסוגרות כימ (ג
 

 ללקוחות הסופית המסירה לפני מוכרות" והחזק חייב" מסוג ממכירות ההכנסות
 : הבאים התנאים מתקיימים כאשר(, המסירה - להלן)
 
 ;תתבצע שהמסירה צפוי(  1)
 ההכרה במועד לקונה למסירה ומוכן לזיהוי ניתן, יד בהישג נמצא הפריט (2)

 ;במכירה
 ;הנדחית המסירה הוראות את, בכתב כלל בדרך, במפורש מאשר הקונה (3)
 הסחורות למסירת קבוע במועד נוקבות לעיל ג בסעיף כאמור המסירה הוראות (4)

 וכן; הקונה של העסקית המטרה עם ועקבי סביר הוא והמועד
 .רגילים תשלום תנאי חלים (5)
 
 משאיות של תפעולית מהחכרה הכנסות (ד

 
 הסיכונים של מהותי שיעור במסגרתם, החברה שמבצעת החכירה הסכמי

 חכירה כחוזי מסווגים(, המחכיר) החברה בידי נשמרים הבעלות של והתשואות
 הקו שיטת לפי מוכרות משאיות של תפעולית מהחכרה הכנסות. תפעולית

 .החכירה תקופת פני על הישר
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - 2 ביאור
 

 :חדשות ופרשנויות לתקנים תיקונים, חדשים בינלאומיים כספי דיווח תקני .יט
 

 דיווח תקופות עבור ומחייבים לתוקף נכנסו אשר קיימים לתקנים ותיקונים תקנים (1
 :2018בינואר  1 ביום המתחילות

 
 (. IFRS 9 - להלן" )פיננסיים מכשירים" - 9 בינלאומי כספי דיווח תקן (א

IFRS 9 פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים של והכרה מדידה, בסיווג עוסק .
 את מחליף זה תקן. 2014 יולי בחודש פורסמה IFRS 9 של המלאה הגרסה

 הכרה: פיננסיים מכשירים" 39 בינלאומי חשבונאות בתקן קיימות שהיו ההנחיות
 מותיר IFRS 9. פיננסיים מכשירים ומדידת לסיווג באשר( IAS 39 - להלן" )ומדידה

 וקובע אותו מפשט אך פיננסיים נכסים למדידת המעורב המדידה מודל את כנו על
 הוגן ושווי אחר כולל רווח דרך הוגן שווי, מופחתת עלות: עיקריות קטגוריות שלוש

 תזרים מאפייני ועל הישות של העסקי המודל על מבוסס הסיווג. הפסד או רווח דרך
 בשווי תימדדנה הוניים במכשירים השקעות. הפיננסי הנכס של החוזי המזומנים

 ההכרה במועד, לבחור יכולה הישות הנהלת, זאת עם. הפסד או רווח דרך הוגן
 הוני מכשיר של ההוגן בשווי השינויים את להציג, הפיך-בלתי באופן, בראשונה

 (. recycling) והפסד לרווח מחדש סיווג ללא, אחר כולל ברווח
 

IFRS 9 הפסדי על המבוסס, פיננסיים נכסים של ערך לירידת חדש מודל מציג 
 המודל את מחליף זה מודל"(. Expected Credit Loss Model)" הצפויים האשראי

 "(. Incurred loss model)" שהתרחשו הפסדים על המבוסס, IAS 39 של
 

 המבוססת גישה כולל צפויים אשראי הפסדי על המבוסס ערך ירידת לבחינת המודל
. הפיננסי הנכס של האשראי בסיכון לשינויים בהתאם הנקבעים, שלבים שלושה על
 שיטת את ליישם יש וכיצד האשראי הפסדי את למדוד יש כיצד קובע שלב כל

 מימון מרכיב להם שאין פיננסיים נכסים עבור, כן כמו. האפקטיבית הריבית
 לראשונה ההכרה במועד. יותר פשוטה שיטה ליישם ניתן, חייבים כגון, משמעותי

 החודשים 12-ב הצפוי ההפסד בגובה בהפסד להכיר הישות על, הפיננסי בנכס
 אם אלא, חייבים יתרת עבור המכשיר חיי אורך לכל הצפוי בהפסד או, הקרובים

 ".פגום אשראי דירוג" כבעל נחשב הנכס
 

 בשינוי ההכרה למעט, שינויים חלו לא פיננסיות התחייבויות של ומדידה סיווג לגבי
 העצמי האשראי מסיכון הנובע, הפסד או רווח דרך הוגן לשווי שיועדו בהתחייבויות

 .אחר כולל ברווח, הישות של
 

IFRS 9 הדרישה החלפת ידי על גידור של אפקטיביות לבחינת הדרישות את מקל 
 IFRS 9. גידור של אפקטיביות לבחינת ברורים כמותיים מנחים בקווים לעמידה

" הגידור יחס" וכי, המגודר הפריט לבין המגדר המכשיר בין כלכלי יחס יהיה כי דורש
 הסיכונים ניהול לצורכי בפועל משתמשת הישות הנהלת בו הגידור ליחס זהה יהיה
 התיעוד אך, הגידור תקופת כל במשך לתיעוד הדרישה את משמר התקן .שלה
 . IAS 39 לפי הנדרש מזה שונה

 
ותית על הדוחות הכספיים של מה השפעה הייתה לא IFRS 9 של לראשונה ליישום

 .החברה
 

 (IFRS 15 - להלן" )לקוחות עם מחוזים הכנסות" 15 בינלאומי כספי דיווח תקן (ב

IFRS 15 בתקני בעבר קיימות שהיו בהכנסה הכרה בנושא ההנחיות את מחליף 
 .לקוחות עם מחוזים בהכנסה להכנסה חדש מודל ומציג הבינלאומיים הכספי הדיווח

 
 בדרך לקוחות עם מחוזים בהכנסה להכיר יש כי הינו IFRS 15 של הליבה עקרון

 ללקוחות המסופקים בשירותים או בסחורות השליטה העברת את המשקפת
 תהיה כי צופה הישות אשר התמורה את המשקפים בסכומים, החוזים במסגרת

 .שירותים או סחורות אותם בגין לקבל זכאית
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - 2 ביאור
 

IFRS 15 בהתאם בהכנסה תכיר הישות לפיו, בהכנסה להכרה יחיד מודל קובע 
 :שלבים חמישה יישום ידי על האמור הליבה לעיקרון

 . הלקוח עם החוזה זיהוי( 1)
 . בחוזה הביצוע מחויבויות זיהוי( 2)
 . העסקה מחיר קביעת( 3)
 .בחוזה השונות הביצוע למחויבויות העסקה מחיר ייחוס( 4)
 .הביצוע ממחויבויות אחת כל מבוצעת כאשר בהכנסה הכרה( 5)
 

IFRS 15 ביישום הקשורים נושאים של רחב במגוון החשבונאי לטיפול מתייחס 
 תיאום, בחוזה שנקבעה משתנה מתמורה בהכנסה הכרה: ביניהם, האמור המודל
 השגה ועלויות הכסף של הזמן ערך את לשקף בכדי בחוזה שנקבע העסקה למחיר
 .חוזה של וקיום

 
  .להכנסות ביחס הגילוי דרישות את מרחיב התקן, כן כמו

 
 :IFRS 15 יישום עם בקשר הבאות המעשיות ההקלות את לאמץ בחרה החברה

 הצגה-אי, המוצגת ביותר המוקדמת התקופה תחילת לפני שתוקנו חוזים עבור (א
 ;אלה חוזה תיקוני לגבי החוזה של למפרע מחדש

 אם, התהוותן בעת כהוצאה חוזה השגת של התוספתיות בעלויות הכרה (ב
 היא, כן אילולא מכירה הייתה הקבוצה/שהחברה הנכס של ההפחתה תקופת

 ;יותר קצרה תקופה או אחת שנה
 מימון רכיב של השפעות בגין שהובטחה התמורה סכום של התאמה-אי (ג

, בחוזה ההתקשרות במועד, מצפה הקבוצה/החברה אם, משמעותי
 ללקוח שהובטחו שירות או סחורה מעבירה הקבוצה בו המועד בין שהתקופה

 אחת שנה תהיה, אלה שירות או סחורה עבור משלם הלקוח בו המועד לבין
 .אחת משנה קצרה תקופה או

 
, 2018 בינואר 1 מיום החל ,רטרוספקטיבי באופן ,IFRS 15החברה מיישמת את 

 היישום של המצטברת בהשפעה הכרה המאפשרת המעבר הוראתבהתאם ל
 ללא, כלומר) 2018 בינואר 1 ליום העודפים של הפתיחה תרתי כתיאום לראשונה

  (.הקודמות הדיווח לתקופות ההשוואה מספרי תיקון
 

ותית על הדוחות הכספיים של מה השפעה הייתה לא  IFRS 15 של לראשונה ליישום
 .החברה

 
תקנים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר החברה לא בחרה  (2

 באימוצם המוקדם: 
 

 (IFRS 16 - להלן" )חכירות" 16 בינלאומי כספי דיווח תקן 

 ,2017 לשנת החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות ג2 בביאור לכתוב בהמשך
IFRS 16 חשבונאות בתקן כיום הקיימות ההנחיות את לראשונה יישומו עם יחליף 
 של וגילוי הצגה, מדידה, בהכרה עוסק התקן"(. IAS 17" )"חכירות" 17 בינלאומי
 המיושם החשבונאי הטיפול על בעיקר משמעותית השפעה בעל להיות וצפוי, חכירות

 . חכירה בעסקת החוכר הצד ידי על
 

IFRS 16  ב הקיימות ההנחיות את משנה- IAS 17 ,להכיר מחוכרים ודורש 
, העתידיים החכירה תשלומי של המהוון הערך את המשקפת, חכירה בגין בהתחייבות

 האמור למעט) החכירה חוזי לכלל בהתייחס וזאת", שימוש זכות בגין נכס"ב ומנגד
 IFRS 16, זאת עם. תפעולית חכירה לבין מימונית חכירה בין הבחנה ללא(, להלן

 קבוצות לפי, קצר לטווח חכירות עבור אלה הוראות את ליישם שלא לחוכרים מאפשר
 .נמוך ערך בעל הינו החכירה נשוא הבסיס נכס בהן חכירות ועבור, בסיס נכסי של
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - 2 ביאור
 

 בהקלות להשתמש ברהכי במסגרת היישום לראשונה של התקן, בחרה הח יצויין
 :הבאות המעשיות

. לראשונה היישום במועד חכירה מכיל חוזה האם מחדש להעריך לא -
  בהתאם כחכירות לכן קודם שזוהו לחוזים התקן את תיישם הקבוצה/החברה

 .בלבד IFRIC 4 -ו IAS 17 -ל
 עם חכירות של לתיק יחיד היוון שיעור ליישם, החוכרת היא שבהן חכירות לגבי -

 .סביר באופן דומים מאפיינים
 הן חכירות האם ההערכה על להסתמך, החוכרת היא שבהן חכירות לגבי -

 התקן של לראשונה היישום מועד לפני מיד IAS 37 יישום בעת, מכבידות
 .ערך ירידת בדיקת לביצוע כחלופה

 בגין ובהתחייבות שימוש זכות בנכס להכיר לא, החוכרת היא שבהן חכירות לגבי -
 היישום ממועד חודשים 12 תוך מסתיימת שלהן החכירה תקופת אשר חכירה

 .לראשונה
 במדידה ראשוניות ישירות עלויות לכלול לא, החוכרת היא שבהן חכירות לגבי -

 .לראשונה היישום במועד השימוש זכות נכס של
 קביעת לצורך" לאחור ראייה"ב להשתמש, החוכרת היא שבהן חכירות לגבי -

 . החכירה את לבטל או להאריך אופציות כולל החוזה בו במצב החכירה תקופת
 

 קצר לטווח לחכירות מהכרה הפטור את ליישם בחרה החברה כי יצוין, כן כמו
 .נמוך ערך בעל הוא הבסיס נכס שבהן ולחכירות

 
בחרה  . החברה2019בינואר  1החל מיום  IFRS 16מתכוונת ליישם את  החברה

בהוראת המעבר המאפשרת הכרה בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה 
 .2019בינואר  1כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים ליום 

 
על דוחותיה הכספיים.  IFRS 16הקימה צוות לבחינת ההשפעה הצפויה של  החברה

, אשר טרם הסתיימו כל חוזי החכירה בהם התקשרה החברההצוות שהוקם סקר את 
 .2018בדצמבר  31נכון ליום 

 
ליישם את התקן  ביחס לעסקאות שבהן החברה היא החוכרת, בחרה החברה

לראשונה בדרך לפיה תכיר בהתחייבויות בגין חכירה, עבור חכירות שסווגו קודם לכן 
רות תפעוליות, בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכירה שיוותרו, המהוונים כחכי

שום לראשונה. על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד היי
בנכסים בגין זכויות השימוש בנכסים החכורים בסכום השווה  במקביל, תכיר החברה

ם של תשלומי חכירה לסכום ההתחייבויות בגין חכירה, כשהוא מותאם בגין הסכו
כלשהם ששולמו מראש או שנצברו המתייחסים לחכירות אלה. כתוצאה מכך, לאימוץ 

 .התקן לא צפויה להיות השפעה על יתרת העודפים
 

 הכספי המצב על המאוחד בדוח יוכרו 2019 בינואר 1 ביום IFRS 16 של יישומו עם
 53-כ של כולל בסכום חכירה בגין והתחייבויות בנכסים שימוש זכויות בגין נכסים
 ההפסד או הרווח על המאוחד הדוח על התקן יישום של הצפויה ההשפעה. ח"ש מיליון
 ההשפעות, החברה הנהלת להערכת, כן כמו. מהותית להיות צפויה אינה 2019 לשנת

 לשנת המזומנים תזרימי על המאוחד הדוח על התקן יישום של הצפויות העיקריות
 בתזרימי וירידה שוטפת מפעילות המזומנים בתזרימי בגידול תתבטאנה 2019

 . למאזן הון וביחס מימון מפעילות המזומנים
 

 הפיננסיות המידה באמות החברה של עמידה לאי לגרום צפוי אינו IFRS 16 יישום
 . לעמוד עליה בהם

 
 '.ג21 ביאור ראו - החברה קשורה בהם החכירה להסכמי באשר
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 מהותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים  - 3 ביאור
 

 לרבות, נוספים גורמים ועל העבר ניסיון על ומבוססים מתמיד באופן נבחנים דעת ושיקולי אומדנים
 .הקיימות הנסיבות לאור, לסבירות שנחשבות, עתידיים לאירועים ביחס ציפיות

 
 מהותיים חשבונאיים והנחות אומדנים

 
 החשבונאיים שהאומדנים נדיר, טבעם מעצם. לעתיד בנוגע והנחות אומדנים מגבשת החברה

 . בפועל המתייחסות לתוצאות זהים יהיו המתקבלים
 הערכות, באומדנים ולהסתייע דעת שיקול להפעיל ההנהלה נדרשת, הכספיים הדוחות הכנת בעת

, נכסים של המדווחים הסכומים ועל החשבונאית המדיניות יישום על המשפיעים והנחות
 השינויים. שוטף באופן, נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים. והוצאות הכנסות, התחייבויות

 .באומדן השינוי נעשה בה בתקופה נזקפים החשבונאיים באומדנים
 

 המצב על בדוח לתאריך הוודאות לאי בקשר הכספיים בדוחות שנעשו העיקריות ההנחות להלן
 עשויים, ובהנחות באומדנים מהותי שינוי ואשר החברה ידי על שחושבו קריטיים ואומדנים הכספי
 :הבאה הדיווח בשנת הכספיים בדוחות והתחייבויות נכסים של ערכם את לשנות

 
  תפעולית בהחכרה רכב כלי צי פחת .א

 
 הרכב כלי צי. החברה ידי על שזוהה ביותר המהותי האומדן הינו להשכרה הרכב כלי צי פחת

 אורך, הפחת שיטת אומדני בדבר. שלו הצפוי השימושי החיים אורך פני על מופחת להשכרה
 '.ה 2 ביאור ראה השייר וערכי השימושיים החיים

 
 נכסים ערך ירידת .ב

 
 בנסיבות שינויים חלו או אירועים אירעו אם הכספי המצב על דוח תאריך בכל בוחנת החברה 

 סימנים בהתקיים. כספיים הלא מהנכסים יותר או באחד ערך ירידת שחלה כך על המצביעים
 תזרימי מתוך להשבה ניתן בנכס ההשקעה מוצגת בו הסכום באם בחינה נערכת, ערך לירידת

 עד ערך לירידת הפרשה נרשמת הצורך ובמידת, הנכס מאותו הצפויים המהוונים המזומנים
 המתאים ניכיון שיעור לפי מחושב המזומנים תזרימי היוון. השבה בר שהינו הסכום גובה

 ניסיון על מתבססת המזומנים תזרימי של האומדנים קביעת. מהנכס שינבעו המזומנים לתזרים
 שישררו הכלכליים התנאים לגבי החברה הערכת מיטב ועל, דומים נכסים או זה נכס של העבר

 .הנכס של השימושיים החיים אורך יתרת במהלך
 

 
 :חובה ויתרות חייבים - 4 ביאור

 
 :לקוחות .א
 

 בדצמבר 31 

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
   :כדלקמן מורכבת לקוחות יתרת

 24,430 22,208 פתוחים חובות
 ריבית בניכוי אשראי וכרטיסי לגבייה המחאות
  מראש

15,487 17,022 

 - 2,560 מימונית חייבים בגין חכירה
 (430) (681) מסופקים לחובות הפרשה - בניכוי

 41,022 39,574 נטו - לקוחות יתרת 

 
 בדצמבר 31) ח"ש אלפי 10,439 בסך לקוחות חוב יתרות, 2018 בדצמבר 31 ליום נכון

 בגינן הכירה לא חברהה אך החוזי התשלום ממועד חורגות( ח"ש אלפי 8,773 -2017
 פי ועל, תלויים-בלתי לקוחות למספר קשורות אלה יתרות. מסופקים לחובות הפרשהב

 . במלואם חובותיהם את אלו לקוחות יפרעו, האחרונות מהשנים חברהה של ניסיונה
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 :(המשך) חובה ויתרות חייבים - 4 ביאור
 

 יתרות בגין מסופקים לחובות הפרשהב חברהה הכירה, 2018 בדצמבר 31 ליום נכון
 . (ח"ש אלפי 551 – 2017 בדצמבר 31) ח"ש אלפי 843 של כולל סךב לקוחות

 ח"ש אלפי 681 של סך על עומד 2018 בדצמבר 31 ליום נכון ההפרשה סך
 צפויה אלה חובות מיתרת חלק כי היא ההערכה(, ח"ש אלפי 430 – 2017 בדצמבר 31)

  .להיפרע
 

 :כדלקמן הנו אלה חובות יתרת גיול (1
 

 בדצמבר 31 

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
 106 16 חודשים 6 עד

 445 827 חודשים 6-מ יותר

 843 551 

 
 :כדלקמן נהיה מסופקים לחובות בהפרשה התנועה (2

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
 526 430 השנה לתחילת יתרה

   סכומים בניכוי מסופקים לחובות הפרשה
 141 296 נוצלו ולא בעבר שהופרשו  

    כחובות השנה במהלך שנמחקו חובות
 (237) (45) אבודים   

 430 681 השנה לגמר יתרה

 
 סעיפי במסגרת נכללו ממנה משוחררים או מסופקים לחובות להפרשה הנזקפים סכומים

 נמחקים להפרשה הנזקפים סכומים. הכולל הרווח על בדוחות הרלוונטיים ההוצאות
 .נוספים מזומנים לגבות צפוי לא כאשר כלל-בדרך

 
 בגביה הפיגור תקופת לפי מסופקים לחובות הפרשה בניכוי פתוחים חובות יתרת ניתוח להלן
  .הכספי המצב על הדוח לתאריך ביחס

 
 

        לקוחות 

   שטרם 

   מועד הגיע 
  הינו בגבייתם והפיגור עבר פירעונם שמועד לקוחות  פירעונם 

 

 פיגור ללא)
 (בגבייה

 30 עד
 יום

60-30 
 יום

90-60 
 יום

120-90 
 יום

 120 מעל
 הכל סך יום

 21,527 2,546 151 149 675 6,918 11,088 2018 בדצמבר 31

 24,000 1,704 133 1,693 772 4,471 15,227 2017 בדצמבר 31
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 :(המשך) חובה ויתרות חייבים - 4 ביאור
 

. משתנות לתקופות משאיות ללקוחותיה החברה משכירה התפעולי הליסינג בתחום (3
 אלה לקוחות עם שנחתמו להסכמים בהתאם להתקבל חזויים אשר הליסינג דמי להלן
 :הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון

 
 שהסתיימה לשנה 

 בדצמבר 31 ביום

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 

 110,927 117,224 שנה עד

 103,704 104,367 שנתיים עד משנה

 88,223 81,371 שנים שלוש ועד משנתיים

 62,537 50,491 שנים ארבע ועד שנים משלוש

 30,730 24,143 שנים חמש ועד שנים מארבע

 11,693 8,155 שנים חמש מעל

 385,751 407,814 

 
 :אחרים .ב

 בדצמבר 31 

 2018 2017 

 ח"  ש  י פ ל א 

 
 153 206 עובדים

 - 1,574 הגנה עסקאות בגין נכס
 1,089 - מוסדות
 6,737 5,828 לקבל הכנסות
 2,601 2,518 מראש הוצאות

 739 1,792 לספקים מקדמות
 280 234 אחרים

 12,152 11,599 

 
 כוללות אינן כספיים פריטים בגין" אחרים - חובה ויתרות חייבים" במסגרת הכלולות היתרות

 . פירעונם מועד שעבר סכומים כוללות ואינן מסופקים חובות
 

 :אחרות חובה ויתרות חייבים יתרות על נוסף מידע .ג
 

 מאחר ההוגן לשווים סביר קירוב מהווה החובה ויתרות החייבים של בספרים ערכם
 .מהותית אינה ההיוון שהשפעת

 
 החייבים יתרות בגין, הכספי המצב על הדוח לתאריך אשראי לסיכוני המרבית החשיפה

 לעיל כאמור החובה ויתרות החייבים קבוצת כל של בספרים הערך נהיה, חובה ויתרות
ספקים ונכס בגין , מקדמות למראש מהוצאות הנובעות) כספיות הלא היתרות בניכוי

 אלפי 49,281 – 2017 בדצמבר 31) ח"ש אלפי 45,842 של סך דהיינו(, עסקאות הגנה
 .האל חובה יתרות בגין כלשהי בבטוחה מחזיקה אינה חברהה. (ח"ש
 

, להערכת החברה סיכון האשראי של יתרות החייבים ויתרות 2018בדצמבר  31נכון ליום 
וזכות להשבת מוצרים מלקוחות( לא עלה באופן  הוצאות מראשחובה האחרים )למעט 

משמעותי ממועד ההכרה לראשונה. כתוצאה, ההפרשה להפסד בגין יתרות אלה נמדדה 
 .חודשים ונמצאה כלא מהותית 12בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופת 
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 :מלאי - 5 ביאור
 

 בדצמבר 31 

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
 91,243 123,347 חדשים רכב כלי
 15,654 8,223 משומשים רכב כלי

 5,367 4,594  חלפים

 136,164 112,264 

 
 של סך תוכולל מכירה עלויות בניכוי הוגן בשווי המוצגות המלאי תויתר, 2018 בדצמבר 31 ליום

 .בהתאמה, משומשים רכב וכלי חדשים רכב כלי בגין ח"ש אלפי 1,951-ו ח"ש אלפי 2,099
 
 

 :ארוך לזמן לקוחות - 6 ביאור
 

  :תשלומים בהסדרי לקוחות
 

 בדצמבר 31  

 2017 2018 ביתיר שיעור 

 ח"ש אלפי  

 
 *  19,217 16,947 0-8.9% ריבית נושאות המחאות

  14,005 3.8% לקוחות בגין ליסינג מימוני
 432 246  מראש ריבית - בניכוי

  30,706 18,785 
 *  14,210 15,934  שוטפות חלויות - בניכוי

  14,772 4,575 

    
    :הפירעון מועדי

 *  14,210 15,934  ראשונה שנה
 3,129 5,374  שנייה שנה
 1,288 2,090  שלישית שנה
 158 7,308  רביעית שנה

  30,706 18,785 

 
 מחדש הוצג* 

 
 :העסקה סיום לאחר הטבות -  7 ביאור

 
 מעביד-עובד יחסי סיום בגין התחייבות .א

 
 פרישה פיצויי בתשלום החברה חייבת, שבתוקף העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם

 ההטבות סכומי. מסוימות בנסיבות מעבודתם שיפרשו או שיפוטרו לעובדים פנסיה או/ו
 שלו הוותק שנות מספר על מתבססים, כאמור פרישה בעת לפיצויים זכאי שיהיה עובד שיקבל

 .האחרונה ומשכורתו
 

( משולב נוסח) הרחבה צו לרבות, שבתוקף העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם, בנוסף
 מחויבת(, ההרחבה צו - להלן) 1957-ז"התשי, קיבוציים הסכמים חוק לפי חובה לפנסיה
 - להלן) באלה כיוצא אחרות קרנות או פנסיה קרנות, גמל לקופות הפקדות בביצוע החברה
 פיטורים לפיצויי ממחויבותה חלק כיסוי לשם עובדיה של פנסיוני ביטוח כיסוי לשם(, הקופות

 .לעובדיה
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 (:המשך) העסקה סיום לאחר הטבות -  7 ביאור
 

 פיטורים פיצויי בגין כאמור החברה הפקדות, ההרחבה בצו האמורים לתנאים בכפוף
 במקום" שיבואו החברה בחרה שלגביהן החברה הפקדות וכן, ההרחבה צו מכוח המחויבות

 פיצויי תשלום במקום באות, ההרחבה בצו המפורט באופן כך על והודיעה" פיטורים פיצויי
 והשיעורים התקופות, הרכיבים, השכר בגין, פיטורים פיצויי לחוק 14 לסעיף בהתאם פיטורים

 (. 14 סעיף לפי הפקדות - להלן) בלבד ההפקדה נעשתה בגינם

 
, 14 סעיף לפי הפקדות באמצעות מכוסה שאינה פיטורים לפיצויי החברה מחויבות יתרת בגין

 יתרת - להלן) ההרחבה צו של לתוקף כניסתו למועד שקדמו העסקה תקופות בגין לרבות
 על לפיצויים אישיות גמל לקופות כספים שוטף באופן החברה מפקידה(, לפיצויים המחויבות

 באים ואינם לפיצויים המחויבות יתרת חשבון על הינם כאמור שהופקדו סכומים. העובדים שם
 הפקדה לרמת מחויבת אינה החברה לפיצויים המחויבות יתרת בגין. פיטורים פיצויי במקום

 .כלשהי מינימלית
 

 החברה התחייבות וכן עובדיה של פנסיוני ביטוח לכיסוי הפקדות לביצוע החברה התחייבות
 תכניות מהוות,  השוטפות ההפקדות ידי עלי המכוסות, 14 סעיף לפי הפקדות לביצוע

 הפקדות לבצע משתמעת או משפטית מחויבות לחברה קיימת שלא ככל מוגדרת להפקדה
 בנכסים די יהיה לא שבו במצב, העסקתו בסיום לעובד נוספים סכומים לשלם או נוספות
  העובד לשירות המתייחסות העובד הטבות כל את לשלם כדי בקרנות או בקופות שנצברו

 
 מוגדרת הפקדה תכניות במסגרת שהופקדו סכומים .קודמות ובתקופות השוטפת בתקופה

 .הכספי המצב על בדוחות כלולים אינם כאמור
 

 לסיכון החברה את חושפת אשר מוגדרת להטבה תכנית מהווה לפיצויים המחויבות יתרת
 על שהתשואות) השקעה ולסיכון( מהחזוי גבוהות תהינה השכר שעליות בעיקר) אקטוארי
 ההשקעות(. מהחזוי נמוכות תהינה לפיצויים האישיות הגמל בקופות שהושקעו הנכסים

 הקופות של המנהלות החברות ידי על מנוהלות לפיצויים האישיות הגמל בקופות המבוצעות
 לרבות) האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ההון שוק אגף של ולפיקוח שונות לתקנות וכפופות

 (.ההשקעה דרכי לגבי
 
 מוגדרת להטבה תכניות .ב
 

. מוגדרת הטבה תכניות המהוות לעובדיהן פיצויים לתשלומי התחייבות לחברה, לעיל כאמור
. כספים החברה מפקידה בהם מנהלים וביטוחי לפיצויים יעודות קיימים זו התחייבות בגין

 בדצמבר 31 לימים הכספי המצב על בדוחות הכלולים, נטו, לפיצויים ההתחייבויות סכומי
 תכניות נכסי לבין פרישה לפיצויי ההתחייבות שבין הפער את משקפים 2017-ו 2018

 .להלן' ד-ב כמפורט, הפיצויים
 

 :הכספי המצב על בדוח המוצגים הסכומים .ג
 

 בדצמבר 31 

 2018 2017  

 ח"ש אלפי 

 מתכניות הנובעות המחויבויות של הנוכחי הערך
 9,868  10,466  (בחלקן או במלואן) הממומנות

 (8,753) (9,654) התוכנית נכסי של ההוגן השווי

 (866) (856) לעובדים הטבות בגין אחרים נכסים בניכוי

 249  (44) הכספי המצב על בדוח נטו )נכסים( התחייבות
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 (:המשך) העסקה סיום לאחר הטבות -  7 ביאור
 

 :נטו בהתחייבות התנועה .ד
 

 נוכחי ערך 
 של

 המחויבות

 הוגן שווי
 נכסי של

 יתרה התוכנית

 ח"ש אלפי 

 1,115  (8,753) 9,868   2018 בינואר 1 ליום יתרה
 1,703   1,703  שוטף שירות עלות

 47  (251) 298  ריבית (הכנסות) הוצאות

  11,869 (9,004)  2,865 

    :נטו ההתחייבות של מחדש מדידות
 בהכנסות שנכללו סכומים למעט, התכנית נכסי על התשואה

 (49) (49)   הריבית
 113   113  דמוגרפיות בהנחות משינויים הנובעים אקטואריים רווחים

 (197)  (197) פיננסיות בהנחות משינויים הנובעים אקטואריים הפסדים      
 (198)  (198) בפועל עזיבות מול מסטיות הנובעים אקטואריים רווחים

 שנכללו סכומים למעט, הנכס תקרת של בהשפעה שינוי
    הריבית בהכנסות

 (282) (49) (331) 

    :לתוכנית הפקדות
 (1,654) (1,654)  המעביד הפקדות

    :מהתוכנית תשלומים

 (68) 1,053  (1,121) סילוקים

 812  (9,654) 10,466   2018 בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 
 נוכחי ערך 

 של
 המחויבות

 הוגן שווי
 נכסי של

 יתרה התוכנית

 ח"ש אלפי 

 1,299 (7,687) 8,986  2017 בינואר 1 ליום יתרה
 1,679  1,679 שוטף שירות עלות

 42 (242) 284 ריבית( הכנסות) הוצאות

 10,949 (7,929) 3,020 

    :נטו ההתחייבות של מחדש מדידות
 בהכנסות שנכללו סכומים למעט, התכנית נכסי על התשואה

 (30) (30) -  הריבית
 87 - 87 דמוגרפיות בהנחות משינויים הנובעים אקטואריים רווחים

 224 - 224 פיננסיות בהנחות משינויים הנובעים אקטואריים הפסדים      
 (196) - (196) בפועל עזיבות מול מסטיות הנובעים אקטואריים רווחים

 שנכללו סכומים למעט, הנכס תקרת של בהשפעה שינוי
 (13)  (13) הריבית בהכנסות

 102 (30) 72 

    :לתוכנית הפקדות
 (1,773) (1,773) - המעביד הפקדות

    :מהתוכנית תשלומים

 (204) 979 (1,183) סילוקים

 1,115 (8,753) 9,868  2017 בדצמבר 31 ליום יתרה
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 (:המשך) העסקה סיום לאחר הטבות - 7 ביאור

 
 אקטואריות הנחות .ה

 
 של הנוכחי הערך את לקבוע כדי ששימשו המשמעותיות האקטואריות ההנחות להלן

 :מוגדרת להטבה המחויבות
 

 בדצמבר 31 

 2018 2017 

 3.1% 3.5% ההיוון שיעור

 1.5% 1.5% המדד עליית שיעור

 7.8% 8.5% צפוי פרישה שיעור

 1% 1% בשכר הגידול שיעור

 
 והניסיון שפורסמו לסטטיסטיקות בהתאם נקבעות עתידיים תמותה לשיעורי ביחס הנחות
 .בישראל זה בנושא שנצבר

 
 התוכנית נכסי .ו

 
 קרנות או/ו לפיצויים האישיות הגמל בקופות המבוצעות התוכנית נכסי של ההשקעות

 קרנות או/ו הקופה של המנהלת החברה ידי על מנוהלות המנהלים ביטוחי או/ו הפנסיה
 ביטוח ההון שוק אגף של ולפיקוח שונות לתקנות וכפופות המנהלים ביטוחי או/ו הפנסיה
 .וקונצרניות ממשלתיות ח"באג מבוצעות ההשקעות עיקר. האוצר במשרד וחיסכון

 
 אליהם הישות את חושפת שהתוכנית סיכונים .ז
 

 הינם ביותר כשהמשמעותיים, סיכונים למספר החברה את חושפות מוגדרת להטבה תכניות
 ושינויים, הוניים מכשירים של משמעותית כמות הכוללים, התוכנית נכסי בשווי תנודתיות
 מזו גבוהה תהיה בפועל השכר שעליית סיכון וכן, ממשלתיות חוב אגרות על בתשואות
 .האקטואריים החישובים לצורך בחשבון שנלקחה
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 : נטו, והשכרה תפעולית בחכירה משאיות - 8 ביאור
 

 :כדלקמן הינה 2018 בשנת תפעולית בחכירה במשאיות התנועה
 

ת ת ו ל ע ה  ח ר פ ב צ נ    ש
 העברה תוספות יתרה 

 למלאי
 העברה תוספות יתרה יתרה

 למלאי
 יתרה

 מופחתת יתרה

 בדצמבר 31 לגמר במשך במשך לתחילת לגמר במשך במשך לתחילת 

 2017 2018 השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 258,433 258,212 91,392 (32,736) 40,748 83,380 349,604 (63,025) 70,815 341,814 תפעולית בחכירה משאיות

 
 :כדלקמן הינה 2017 בשנת תפעולית בחכירה במשאיות התנועה

 
ת ת ו ל ע ה  ח ר פ ב צ נ    ש
 העברה תוספות יתרה 

 למלאי
 העברה תוספות יתרה יתרה

 למלאי
 יתרה

 מופחתת יתרה

 בדצמבר 31 לגמר במשך במשך לתחילת לגמר במשך במשך לתחילת 

 2016 2017 השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 231,782 258,433 83,380 (36,393) 37,798 81,976 341,814 (72,120) 100,176 313,758 תפעולית בחכירה משאיות
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 נטו, קבוע רכוש - 9 יאורב
 

 :כדלקמן הינם, 2018 בשנת בהם והתנועה, עיקריות קבוצות לפי, בגינו שנצבר והפחת הקבוע הרכוש הרכב
 

ת  ת ו ל ע ה  ח ר פ ב צ נ  ש

 מופחתת יתרה יתרה גריעות תוספות יתרה יתרה גריעות תוספות יתרה 

 בדצמבר 31 לגמר במשך במשך לתחילת לגמר במשך במשך לתחילת 

 2017 2018 השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 1,468 4,204 12,636  645 11,991 16,840  3,382 13,458 במושכר שיפורים
 1,546 1,540 2,302  314 1,988 3,842  307 3,535 מוסך ציוד
 1,499 1,173 771 (1,250) 383 1,638 1,944 (1,730) 537 3,137 להדגמה ומשאיות רכב כלי

           וציוד ריהוט, מחשבים
 3,214 5,394 5,430 (4) 1,047 4,387 10,824 (4) 3,226 7,602 משרדי  

  שירות מרכז ומבנה קרקע
71,378 5,846  77,224  1,545  1,545 75,679 71,378 

 99,110 13,298 (1,734) 110,674 20,004 3,934 (1,254) 22,684 87,990 79,105 

 
 :כדלקמן הינם, 2017 בשנת בהם והתנועה, עיקריות קבוצות לפי, בגינו שנצבר והפחת הקבוע הרכוש הרכב

 
ת ת ו ל ע ה  ח ר פ ב צ נ  ש

 מופחתת יתרה יתרה גריעות תוספות יתרה יתרה גריעות תוספות יתרה 

 בדצמבר 31 לגמר במשך במשך לתחילת לגמר במשך במשך לתחילת 

 2016 2017 השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 2,219 1,468 11,991  828 11,163 13,458  76 13,382 במושכר שיפורים
 804 1,546 1,988  202 1,786 3,535  945 2,590 מוסך ציוד
 1,533 1,499 1,638 (120) 388 1,370 3,137 (154) 388 2,903 להדגמה ומשאיות רכב כלי

           וציוד ריהוט, מחשבים
 2,190 3,214 4,387  689 3,698 7,602  1,714 5,888 משרדי  

 43,536 71,378 -  - - 71,378  27,842 43,536    שירות מרכז ומבנה קרקע

 68,299 30,966 (154) 99,110 18,017 2,107 (120) 20,004 79,105 50,282 
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 (:המשך) נטו, קבוע רכוש - 9 ביאור
 

, שורק מעויין במתחם דונם 10-כ של בשטח במקרקעין חכירה זכויות מהמוכר החברה רכשה לפיו הסכם על"( המוכר" – להלן' )ג וצד החברה חתמו, 2011 מרס בחודש  *
 בסך תיווך ועמלת רכישה מס של בתשלום החברה  נשאה, בנוסף. החברה של נוסף שירות מרכז הקמת לצורך, ח"ש מיליון 20-כ של בסכום"( הקרקע" – להלן) לציון ראשון

 .ח"ש מיליון 1.5-כ של כולל
עם אופציה להארכת  2059 יולי לחודש עד ישראל מקרקעי ממנהל כולו מוחכר ואשר זה במתחם המוכר של המקרקעין שטח מסך 23.657% מהווה הנרכשת הקרקע

  שנים נוספות. 49-התקופה ב
 

 .בעלים מנהג לו שהוקצה בחלק ינהג מהם אחד וכל, בקרקע מסוים חלק הוקצה מהצדדים אחד לכל לפיו, שיתוף הסכם על חתמו והמוכר החברה
-כ הינו 2017) ח"אש 5,458- כ הינו 2018 בדצמבר 31 ליום עד שהוון האשראי עלויות סכום. הרכוש לעלות מהוונות שורק מרכז והקמת הקרקע רכישת בגין אשראי עלויות
 .2018באפריל  1מועד הפעלת הנכס הינו  (.ח"ש אלפי 5,021
 .להלן 4'ב21 ביאור ראה - לרכישתו מימון לחברה העמיד אשר בנקאי תאגיד לטובת לעיל האמור המקרקעין לשעבוד באשר
 (. 6')ג21 ביאור ראה, הקמתו בדבר להתקשרות באשר

 
 נטו, מוחשיים בלתי נכסים - 10 ביאור

 
 :כדלקמן הינם, 2018 בשנת בהם והתנועה, בגינם שנצבר והפחת מוחשיים הבלתי הנכסים הרכב

 

ת ת ו ל ע ה  ח ר פ ב צ נ   ש

 מופחתת יתרה יתרה תוספות יתרה יתרה גריעות תוספות יתרה 

 בדצמבר 31 לגמר במשך לתחילת לגמר במשך במשך לתחילת 

 2017 2018 השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 ורישיונות תוכנות
 פיתוח והוצאות

 1,511 1,064 6,719 880 5,839 7,783 - 434 7,349 שהוונו

 
 :כדלקמן הינם, 2017 בשנת בהם והתנועה, בגינם שנצבר והפחת מוחשיים הבלתי הנכסים הרכב

 

ת ת ו ל ע ה  ח ר פ ב צ נ   ש

 מופחתת יתרה יתרה תוספות יתרה יתרה גריעות תוספות יתרה 

 בדצמבר 31 לגמר במשך לתחילת לגמר במשך במשך לתחילת 

 2016 2017 השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 ורישיונות תוכנות
 פיתוח והוצאות

 תוכנות שהוונו
 2,271 1,511 5,839 1,028 4,811 7,349 - 267 7,082 ורישיונות
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 :פיננסיים ממוסדות הלוואותו אשראי -11 ביאור
 
 :ההרכב .א
 

 :הלוואותו אשראי 
  בדצמבר 31 

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
   :שוטפות התחייבויות

 70,494  66,592  פיננסיים ממוסדות קצר לזמן אשראי   

 51,379  62,521  ארוך לזמן הלוואות של שוטפות חלויות  

 121,873  129,113  שוטפות התחייבויות כ"סה

   :ארוך לזמן התחייבויות
 186,935  221,356  פיננסיים ממוסדות אשראי   

 (51,379) (62,521)  שוטפות חלויות בניכוי   

 135,556  158,835  ארוך לזמן התחייבויות כ"סה

 257,429  287,948  פיננסיים ממוסדות והלוואות אשראי כ"סה

  
 : הצמדה ובסיסי ריבית שיעורי לפי ההתחייבויות ופירוט סיווג .ב

 
 ושיעורי לפירעון ההתחייבויות עומדות, להם בהצמדה או, בהם המטבעות מבחינת (1

 :  כדלקמן הכולל סכומן את לסווג ניתן, הריבית
 
 יתרה    
 בניכוי    
 חלויות   שיעור סכום 
 שוטפות יתרה  רבית הקרן 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי % ח"ש אלפי 

 
     :2018 בדצמבר 31 ליום

     :פיננסיים ממוסדות הלוואות
 5,511 7,515 2.3 7,515 מדד צמודות שקליות
 153,324 213,841 2.49-4.27 213,841 צמודות לא שקליות

 221,356  221,356 158,835 

     :2017 בדצמבר 31 ליום
     :פיננסיים ממוסדות הלוואות

 7,515 9,519 2.3 9,519 מדד צמודות שקליות
 128,041 177,416 2.45-5.55 177,416 צמודות לא שקליות

 186,935  186,935 135,556 

 
 שינוי ומועדי הריבית בשיעור לשינויים החשופים חברהה שנטלה האשראי סכומי להלן (2

 :האשראי לחוזי בהתאם הריבית שיעור
 

  בדצמבר 31 

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
 70,494 66,592 חודשים 6 עד

 21,083 16,083 חודשים 6 מעל

 82,675 91,577 
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 (:המשך) פיננסיים ממוסדות הלוואותו אשראי -11 ביאור
 

 הבאות בשנים לפירעון עומדות( שוטפות חלויות ניכוי לאחר) ארוך לזמן ההתחייבויות .ג
 : המאזנים תאריכי לאחר

  בדצמבר 31 

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
 44,122 45,621 שנייה שנה
 27,221 38,940 שלישית שנה
 20,539 27,215 רביעית שנה
 43,674 47,059 ואילך חמישית שנה

 158,835 135,556 

 
 .'ב21 ביאור ראה - ההתחייבויות להבטחת שהוטלו מידה אמותל באשר .ד

 
 :כדלקמן הינו, שוטפות שאינן ההתחייבויות של ההוגן ושוויין בספרים ערכן .ה

   
 הוגן שווי בספרים ערך 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31 

 2018 2017 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

אשראי והלוואות מתאגידים 
 133,592 158,345 135,556 158,835 בנקאיים

 
 שהשפעת כיוון, בספרים מערכן מהותית שונה אינו השוטפות ההתחייבויות של ההוגן השווי
 שיעור לפי מהוונים מזומנים תזרימי על מבוססות ההוגן השווי מדידות. מהותית אינה ההיוון
 (.4.1%-1.7% -כ - 2017 בדצמבר 31) 4.25%-2.1%כ של ריבית

 
 :זכות ויתרות זכאים - 12 ביאור

 
 :אחרים .א

 בדצמבר 31 
 2018 2017 
 ח"ש אלפי 

 
 562 750 קשורים צדדים

 10,178 9,174 מלקוחות מקדמות
 2,199 1,954 לשלם הוצאות

 7,041 8,382 ומשכורת שכר בגין אחרות והתחייבויות לעובדים התחייבות
 2,010 - הגנה עסקאות בגין התחייבות

 - 5,855 מוסדות
 3,941 6,867 13 ביאור גם ראה, משאיות החכרת בגין ופיקדונות מראש הכנסות
 804 150 נדחות הכנסות

 33,132 26,735 

 
  :הפרשות .ב

 בדצמבר 31 
 2018 2017 
 ח"ש אלפי 

 *3,748 3,845  פתיחה יתרת
 97 624 בהפרשה תנועה

 *3,845 4,469 סגירה יתרת
 

 מחדש. הוצג* 
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 :מראש והכנסות פיקדונות בשל התחייבויות - 13 ביאור
 

 :ההרכב .א
 

  בדצמבר 31 

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 : מראש הכנסות .ב
 1,882  1,674  (1) משאיות חכירת בגין
 8,761  10,857  (2) מורחבת אחריות בגין

 10,643  12,531  השנה לסוף יתרה
 (1,417) (3,560) שוטפות חלויות-בניכוי

  8,971  9,226 

   
   (:3) משאיות חכירת בגין פיקדונות .ג

 25,914  28,062  השנה לסוף יתרה
 (2,524) (3,307) שוטפות חלויות-בניכוי

  24,755  23,390 

  33,726  32,616 

 
 ההיוון שהשפעת מאחר ההוגן לשווים סביר קירוב מהווה הפיקדונות של בספרים ערכם
 .מהותית אינה

 
 : כדלקמן הבאות בשנים לפירעון עומדות מראש והכנסות פיקדונות בשל ההתחייבויות. ד

 
 

 
 פיקדונות

  בגין
  תחכיר הכנסות 
 הכל סך משאיות מראש 

 ח"ש אלפי 

 
    

2019 3,560 3,307 6,867 
2020 4,565 3,740 8,305 
 25,421 21,015 4,406 ואילך 2021

ארוך לזמן הכל סך   8,971 24,755 33,726 

התחייבויות הכל סך   12,531 28,062 40,593 
  

 .משאיות של תפעולית חכירה חוזי של אחרונים חודשים עבור מראש הכנסות (1)
 מעבר נוספות לשנים משאיות של תיקונים עבור אחריות בשל מראש הכנסות (2)

 (.לשנתיים שהינה) היצרן לאחריות
 למדד צמודים הפיקדונות (3)
 

 
 :המניות הון - 14 ביאור

 
 :הינו 2017-ו 2018 בדצמבר 31 מיםלי החברה של המניות הון הרכב
 

 ונפרע מונפק רשום 

 המניות מספר 

 10,000 25,200 ח"ש 1 בנות רגילות מניות

 
 לבעל כאשר) המניות בעלי באסיפות והשתתפות הצבעה זכות לבעליהן מקנות הרגילות המניות

 פירוק בעת הרכוש בעודפי להשתתף וזכות רווחים לקבלת זכות(, אחד קול ח"ש 1 בת מניה
 .החברה
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 :ההכנסה על מסים  -15 ביאור
 

 :בישראל החברה מיסוי .א
 

, מס לצרכי, בישראל החברה של תוצאותיה נמדדות ואילך 2008 המס משנת החל (1
 החברה של מס לצורכי התוצאות נמדדו 2007 המס שנת לתום עד. נומינליים בערכים

(, אינפלציה בשל תיאומים) הכנסה מס לחוק בהתאם, במדד בשינוי בהתחשב
 (.התיאומים חוק - להלן) 1985 -ה"התשמ

 
 המס שיעורי (2

 
 .רגיל בשיעור חברות במס חייבות החברה הכנסות

 
 ו"התשע(, 216 מספר) הכנסה מס פקודת לתיקון החוק פורסם 2016 ינואר בחודש
 של משיעור, ואילך 2016 משנת החל, החברות מס של הפחתה קובע אשר, 2016

 .25% של לשיעור 26.5%
 

 יעדי להשגת חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות חוק פורסם, 2016 דצמבר בחודש
 נוספת הפחתה קבע אשר, 2016-ז"התשע(, 2018-ו 2017 התקציב לשנות התקציב

 במסגרת נקבעה, זאת עם יחד. 23% של לשיעור 25% של משיעור החברות מס של
 כפועל. 24% יהיה 2017 בשנת החברות מס שיעור לפיה שעה הוראת האמור החוק
 שיחול החברות מס ושיעור 24% יהיה 2017 בשנת שיחול החברות מס שיעור, יוצא

 . 23% יהיה ואילך 2018 משנת
 

 : נדחים הכנסה מסי .ב
 

 :כדלקמן הנו נדחים מסים והתחייבויות נכסי ניתוח (1
 

  בדצמבר 31 

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

   :נדחים מסים נכסי
    לאחר צפויה שהשבתם נדחים מסים נכסי 

 257  187  הכספי המצב על הדוח מתאריך חודשים 12-מ יותר
   חודשים 12 בתוך צפויה שהשבתם נדחים מסים נכסי

 904  1,102  הכספי המצב על הדוח מתאריך

  1,289  1,161 

   :נדחים מסים התחייבויות
   לאחר צפוי שסילוקן נדחים מסים התחייבויות

 (18,969) (20,992) הכספי המצב על הדוח מתאריך חודשים 12 -מ יותר

 (20,992) (18,969) 

 (17,808) (19,703) (נטו) נדחים מסים התחייבויות 
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 :(המשך) ההכנסה על מסים  -15 ביאור
 
 שנים באותן בהם והתנועה הכספי המצב על הדוחות לתאריכי הנדחים המסים הרכב (2

 :כדלקמן הינם
 

 

 לזכויות הפרשות
   עובדים

 רכוש 
 בר קבוע

 פחת
 ומשאיות
 בחכירה
 תפעולית

 פיצויי
 פרישה

 דמי
 חופשה
 והבראה

 הפרשות
 והיוון
 עלויות
 הכל סך  אשראי

 ח"ש אלפי 

 (12,589) 570  311 299  (13,769) 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה    

      - 2017 בשנת שינויים    
 (5,219) (48) 19 (42) (5,148) הכולל הרווח על לדוח זקיפה   

 (17,808) 522  330 257 (18,917) 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה    

      - 2018 בשנת שינויים    
 (1,895) 202  48 (70) (2,075) הכולל הרווח על לדוח זקיפה   

 (19,703) 724  378 187  (20,992) 2018 בדצמבר 31 ליום יתרה    

 
 שיעור לפי מחושבים 2017 בדצמבר 31 וליום 2018 בדצמבר 31 ליום הנדחים המיסים( 3

 .23% של מס
    

 :המוצגות לתקופות הכולל רווחה על בדוחות הכלולים ההכנסה על מסים הוצאות .ג
 

 :כדלקמן (1
 2018 2017 

  ח"ש אלפי 

 

   :שוטפים מסים

 430 3,150  המדווחת השנה רווחי בגין שוטפים מסים  

 61 (123) קודמות שנים מיסים( הכנסות) הוצאות  

  3,027 491 
   :נדחים מסים

 5,219 1,895  נדחים מסים של והיפוך יצירה  

  1,895 5,219 

 5,710 4,922  ההכנסה על מסים הוצאות

 17 76  אחר כולל ברווח שנכללה( מס הטבת) הוצאת

 5,727 4,998   ההכנסה על מיסים הוצאות

 
 24%-ו 23% של מס שיעור לפי חושבו 2017-ו 2018 בשנים השוטפים המסים

 .בהתאמה
 

 היו ההכנסות  כל אילו חל שהיה", התיאורטי" המס סכום בין התאמה מובאת להלן (2
(, לעיל( 2)א ראה) בישראל חברות על החלים הרגילים השיעורים לפי במס מתחייבות

 :המדווחת לשנה והפסד רווח בדוחות שנזקף המס סכום לבין
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 :(המשך) ההכנסה על מסים  -15 ביאור
 

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
   בדוחות כמדווח, ההכנסה על מסים לפני רווח

 23,715 22,016 הכולל הרווח על
  23% 24% 

 5,064 5,692 
 179 239 נטו, מוכרות לא הוצאות

 (192) (27) המס בשיעור משינוי הנובעים הפרשים
 48 (278) אחרים הפרשים

 5,727 4,998 הכנסה על מסים

 
 מס שומות .ד
 

 תוההתייעל חוק הצעת את ושלישית שניה בקריאה הכנסת אישרה, 2015 בנובמבר 19 ביום
 ה"התשע( 2016 -ו 2015 התקציב לשנות התקציבים יעדי להשגת החקיקה תיקוני) הכלכלית

 של ההתיישנות תקופת את האריך אשר הכנסה מס לפקודת תיקון נכלל במסגרתו, 2015 –
, ואילך 2013 המס שנת בגין עצמיות שומות לגבי נישומים ידי על המוגשות עצמיות שומות

 עמדה האמור התיקון למועד עד .השומה הוגשה בה המס שנת מתום שנים 4 של לתקופה
 .השומה הוגשה בה המס שנת מתום שנים 3 על עצמיות שומות של ההתיישנות תקופת

 
 2013 שנת עד החברה ידי על שהוגשו עצמיות שומות,  הדין הוראות פי על, בהתאם
 .לסופיות נחשבות

 
 :  ההכנסות ועלות הכנסות - 16 ביאור

 
  שהסתיימה שנה 

 בדצמבר 31 ביום

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
   :הכנסות. א

    234,471 247,085 מכירות
    138,184 149,393 אחרים ושירותים תפעולית חכירה

 396,478 372,655 

   
    :ההכנסות עלות. ב

 232,857 248,918 והשירותים המכירות עלות
      39,556 43,918  תפעולית בחכירה משאיות בגין כולל, פחת

 19,873 23,529  ונלוות משכורות
   *    6,094 8,064  ואחזקה שכירות דמי

       2,702 3,887  ואחרים תקשורת, משרדיות

 2,914 3,499 חוץ עבודות

 331,815 303,996 

 
 מחדש ווגס*
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 :וכלליות הנהלה ,שיווק, מכירה הוצאות - 17 ביאור
 שהסתיימה שנה 

 בדצמבר 31 ביום

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
    :ושיווק מכירה. א

 *10,861 11,270 ונלוות משכורת

 *4,350 3,833 ופרסום ציבור יחסי

 *1,453 2,922 ואחזקה שכירות דמי

 *905 970  ואחרות תקשורת, משרדיות

 *1,621 1,690  רכב אחזקת

 *761 1,013  פחת

 21,698 19,951 

   

   :וכלליות הנהלה. ב

 *10,397 10,884 ונלוות משכורת

 *566 518 ואחזקה שכירות דמי

 *2,000 1,814 מקצועיים שירותים

 *1,232 1,617 ואחרות תקשורת, משרדיות

 *447 485 רכב אחזקת

 229 430 ל"לחו נסיעות

 1,930 1,920 ניהול דמי הוצאות

 *605 631  פחת

 18,299 17,406 

 
 מחדש ווגס*

 
 

 :מימון הכנסותו הוצאות - 18 ביאור
  שהסתיימה שנה 

 בדצמבר 31 ביום

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
   :מימון הוצאות

 5,111 6,058 ארוך לזמן הלוואות בגין מימון הוצאות
 *2,885 1,207  שער הפרשי
 747 859 אחרות
 (1,195) (437) קבוע לרכוש שהוונו מימון הוצאות
 1,111 1,174 קצר לזמן אשראי בגין מימון הוצאות

 8,861 8,659 

   
   :מימון הכנסות

 496 699 ארוך לזמן באשראי משאיות מכירת מעסקאות ריבית
 - 168 ממוסדות ריבית

 *517 5,050  שער הפרשי
 49 37 אחרות

 5,954 1,062 

 7,597 2,907 נטו, מימון הוצאות

 
 מחדש ווגס*
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  קשורים צדדים עם ויתרות עסקאות -19 ביאור
 

 בבעלותה אשר, מ"בע ישראל מוטורס יוניברסל חברת ידי על משותפת בשליטה נשלטת חברהה
 .  חברהה ממניות 50% בבעלותה אשר, מ"בע אחזקות תעבורה וחברת חברהה ממניות 50%

 
 ".קשור לצד בהקשר גילויים" - IAS 24-ב זה מונח כהגדרת -" קשורים צדדים"
 

 בדצמבר 31 :תיתרו .א

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 

 *3,603 4,056 לקוחות

 *7,591 10,262 ספקים

 *562 750 זכאים

 
 

 שהסתיימה שנה  :עסקאות .ב

 בדצמבר 31 ביום

 2018 2017 

 ח"ש אלפי 
 

   

 *10,400  11,436  מכירות

 *(23,141) (23,706) חילוף חלקי רכישות

 *(1,920) (1,920)  ניהול דמי

 *(3,886) (7,711) אחרות

 (21,901) (18,547)* 

 
 * הוצג מחדש

 
 :פיננסיים מכשירים - 20 ביאור

 
 כללי

 
שוק,  סיכוני, נזילות לסיכוני, אשראי ילסיכונ השאר בין חברהה חשופה, הרגיל העסקים במהלך
 להגדיר מטרתו חברהב הסיכונים ניהול. לצרכן המחירים ומדד מטבע שערי ולסיכוני ריבית ילסיכונ
 זו מחשיפה הנובעות האפשריות ההשפעות את ולמזער הסיכונים אחר שוטף באופן ולעקוב

 .הסיכון על המשפיעים הפרמטרים לגבי וציפיותיה להערכותיה בהתאם
 

 אשראי סיכון .א
 

 בקשר אשראי לסיכון החשיפה. בארץ לקוחות של מחובותיהם נובעת הלקוחות יתרת
 שוטף באופן בוחנת החברה. הלקוחות של יחסית הגדול המספר בשל מוגבלת הינה ללקוחות

 .הצורך במידת חשיפות ומצמצמת הלקוחות חוב את והדוק
 לגביה שקים) דחויים ממסרים של רב מספר החברה מקבלת, לקוחות של מחובות חלק כנגד

 של אשראי הערכות שוטף באופן בוחנת החברה. סופיים לקוחות של( אשראי כרטיסי ושוברי
, ההנהלה הערכת לפי, נאותה בצורה המשקפות, מסופקים לחובות הפרשות וכוללת הלקוחות

 .בספק מוטלת שגבייתם בחובות הגלום ההפסד את
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 (: המשך) פיננסיים מכשירים - 20 ביאור
 

 נזילות סיכון .ב
 

. הכספיות התחייבויותיה את במועד לכבד תוכל לא חברהשה הסיכון הוא נזילות סיכון
 נזילות לה תהייה שתמיד, הניתן ככל, להבטיח היא שלה הנזילות לניהול  חברהה מדיניות
 שיגרמו ללא, יחד גם מצוקה ובתנאי רגילים בתנאים, במועד  התחייבויותיה למילוי מספקת

 פיננסיים ומוסדות בנקים באמצעות עצמה לממן נוהגת החברה. רצויים בלתי הפסדים לה
 כמדיניות לשמור ונוהגת תום עד הבנקאיות מסגרותיה את מנצלת אינה החברה. שונים

 לשלם נוהגת איננה והחברה מובטחות אינן המסגרות כי אם מנוצלת שאינה בנקאית מסגרת
 ביאור ראה פיננסיים מכשירים של פירעון מועדי לגבי .מנוצלות שאינן בנקאיות מסגרות בגין
 .13 וביאור 11

 
 חוץ ומטבע מדד,  ריבית סיכוני - שוק סיכוני .ג

 
 ריבית שערי, חוץ מטבע של יןחליפ שערי כגון, שוק במחיר ששינויים הסיכון הוא שוק סיכון
 במכשירים אחזקותיה ערך על או חברהה הכנסות על ישפיעו, לצרכן המחירים ומדד

 במסגרת שוק לסיכוני החשיפה על ולפקח לנהל הינה השוק סיכוני ניהול מטרת. פיננסיים
 מבצעת הרגילים עסקיה במהלך. לסיכון התשואה מקסום כדי תוך מקובלים פרמטרים

 סוג בקביעת בשיקוליה החשיפה של ההשפעות את בחשבון ולוקחת הגנה פעולות חברהה
 השוק סיכוני על והגנה לניתוח חיצונית בחברה נעזרת החברה. לוקחת שהינה ההלוואות

 .כאמור
 

 ריבית סיכון
 

 ביטוי לידי הבא דבר חוב אותו בגין הנקובה בריבית שינוי גורר המשתנה הריבית בבסיס שינוי
 לסיכון החברה את חושפות קבועים ריבית שיעורי הנושאות הלוואות. המימון הוצאות בסעיף

, למדד צמודה שאינה קבועה בריבית פיננסי חוב לחברה. הוגן שווי בגין ריבית בשיעור שינוי
 בריבית השינויים אחר עוקבת החברה. משתנה בריבית וכן למדד שצמודה קבועה בריבית

 עסקאות בתמחור הכלול הריבית שער את שוטף באופן ומעדכנת אשראי בגיוס המשתלמת
 .הריבית סיכון את מצמצמת ובכך חדשות ליסינג

 
 לצרכן המחירים מדד סיכון

 
 העתידיים םהמזומני תזרימי ועל חברהה של הרווחיות על משפיע האינפלציה בשיעור שינויים

 מהותי לא קחל .למדד צמודים לקוחותיה מול החברה של הליסינג הסכמי מרבית. שלה
 משמעותי באופן חשופה אינה החברה ,לכן. למדד צמודות החברה של מהתחייבויותיה

 . לצרכן המחירים במדד לשינויים
 

 חוץ מטבע סיכון
 

 שינוי, בנוסף. היין למטבע או ב"ארה הדולר לשער צמודות או נקובות החברה מהכנסות חלק
 צי שווי על להשפיע עשוי כן ועל חדשים רכב כלי מחיר על להשפיע עשוי חוץ מטבע בשערי

 . הרכב כלי
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 :תלויות והתחייבויות התקשרויות, פיננסיות מידה באמות מובטחות התחייבויות - 21 ביאור

 
 פיננסיות מידה באמות המובטחות והערבויות ההתחייבויות יתרות, המאזנים לתאריכי .א

 :כדלקמן הן החברה של
 בדצמבר 31 

 2018 2017 

  ח"ש אלפי 

   :התחייבויות
 70,494 66,592 פיננסיים ממוסדות קצר לזמן אשראי

   לזמן אחרות והתחייבויות הלוואות
 186,935 221,356 (שוטפות חלויות כולל) ארוך

 30,019  26,875 דוקומנטרי ואשראי ערבויות

 
 החברה התחייבה האמורים הדוקומנטרים והאשראים הערבויות, ההתחייבויות להבטחת .ב

 המוסדות באישור אלא' ג צד לטובת כלשהו שעבוד לרשום שלא פיננסיים למוסדות
 :כדלהלן(, Covenants) פיננסיות מידה באמות ולעמידה, הפיננסיים

 
 הנכסים מסך 20% ל השווה מסכום יפחת לא החברה של המוחשי העצמי ההון סכום (1

 של העצמי כהון מוגדר מוחשי עצמי הון .החברה של הכספי המצב על התמציתי בדוח
 בלתי נכסים ובניכוי בעלים הלוואות בתוספת  הכספיים בדוחותיה המופיע החברה

 . מוחשיים
 ל השווה מסכום יפחת לא החברה של המוחשי העצמי ההון סכום 2016-2018 לשנים
 שהחברה במקרה 19%-מ או החברה של הכספי המצב על בדוח הנכסים מסך 18%
 .דיבידנד תחלק

 
 למדד בהצמדה ח"ש מיליון 50 של מסך יפחת לא החברה של המוחשי העצמי ההון (2

 .לצרכן המחירים
 

 , בשורק המבנה הקמת לטובת שהועמד אשראי בניכוי, פיננסיים ממוסדות האשראי סך (3
 משאיות בתוספת החוזר מההון 80% על יעלה לא החברה של הכספיים הדוחות פ"ע

 "(.ספקים בניכוי מלאי בתוספת לקוחות –" חוזר הון. )"נטו, תפעולית בחכירה
 

 שיעבדה, החברה פועלת איתם הפיננסיים המוסדות ובאישור לעיל האמור אף על (4
 מימון לחברה שנתן בנקאי תאגיד לטובת שורק במרכז והמבנה הקרקע את החברה
 .שורק מרכז לבניית ספציפי

 
 . ממנה הנדרשות המידה אמות בכל החברה עומדת, 2017-ו 2018 בדצמבר 31 לימים

 
  :התקשרויות .ג

 
 מקום נמצא בו המתחם את לחברה ישכיר' ג צד לפיו' ג צד עם שכירות הסכם לחברה (1

 .2020 בספטמבר 4 ליום עד"( המתחם" - להלן) מושבה
 אלפי 1,008-כ של סך על השנתיים השכירות דמי עומדים 2018 בדצמבר 31 ליום נכון

  .ח"ש
 עשרים של לתקופה חדש שכירות הסכם על החברה חתמה 2019 לפברואר 26 ביום
 השכירות דמי. שנים חמש בכל השכירות תקופת סיום על להודיע אופציה לחברה. שנה

 . ח"ש אלפי 1080 -כ על יעמדו 2019 לשנת
 

מ"ר  10,355-לחברה הסכם שכירות עם צד ג' לפיו תשכור החברה מצד ג' שטח של כ  (2
 . 2018במאי  31בפתח תקווה לצורכי אחסנה. תקופת השכירות היא עד 

 אלפי ש"ח.  1,084 –עומדים דמי השכירות השנתיים על כ  2018בדצמבר  31נכון ליום 
חתמה החברה על תוספת להסכם השכירות, בה האריכה החברה  2018במאי  28ביום 

 .2018באוקטובר  31את תקופת השכירות עד 
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 (: המשך) תלויות והתחייבויות התקשרויות, פיננסיות מידה באמות מובטחות התחייבויות - 21 ביאור
 

 ר"מ 7,000-כ של שטח' ג מצד החברה תשכור לפיו' ג צד עם שכירות הסכם לחברה (3
 משומשים רכבים מכירת פעילות, חדש רכב הכנת, אחסנה לצורכי תקוה בפתח

 . 2014 יוני מחודש החל, ומשרדים
 אלפי 1,232-כ של סך על השנתיים השכירות דמי עומדים 2018 בדצמבר 31 ליום נכון

 .2018 בדצמבר הסתיים ההסכם .ח"ש
 

 תשכור לפיו' ג צד עם שכירות הסכם על החברה חתמה ,2017 בדצמבר 18 ביום (4
 .חיפה שמן בחוף ר"מ 4,565 -כ של שטח החברה

 אופציה קיימת לחברה. 2018 בינואר 1 מיום החל חודשים 60 -ל הינו השכירות הסכם
 .א"כ חודשים 60 בנות נוספות שכירות תקופות לשתי השכירות תקופת להארכת

 .ח"ש אלפי 562-כ על עומדים 2018 לשנת השכירות דמי
 לרכישת אופציה הסכם על' ג צד אותו עם החברה חתמה ,2018 בינואר 15 ביום

חודשים ממעוד החתימה על הסכם האופציה,  18מימוש האופציה בתוקף  .המקרקעין
 .2019ביולי  15עד 

 
 לשימוש רכבים 47 עבור' ג צדו קשורה חברה עם תתפעולי חכירה הסכם לחברה
 פי על. 2021 ינואר עד 2019 ינואר החודשים בין הינו החכירה תום. שברשותה עובדים
  .לצרכן המחירים למדד צמודים הינם החודשיים החכירה דמי, ההסכם

 סך על וההוצאות הנלוות השנתיים השכירות דמי עומדים 2018 בדצמבר 31 ליום נכון
 .ח"ש אלפי 1,593-כ של

 
 תשכור לפיו שכירות בהסכם' ג צד עם החברה התקשרה 2017 ספטמברב 14 ביום (5

 הסכם. ואוטובוסים משאיות תאחסנ לצרכי ר"מ 15,900 -כ של שטח' ג מצד החברה
 1 ביום לאתר נכנסה החברה. 18 במרץ 30 מיום החל חודשים 96 -ל הינו השכירות

 .2018 באוקטובר
  .ח"ש אלפי 465 על עומדים 2018 לשנת השכירות דמי

 
 תלויות תביעות .ד

 
 ליוןימ 1.6 -כ של כולל בסכום תביעות החברה כנגד הוגשו 2017 ו 2018 יםשנה במהלך

 .בהתאמה, ח"ש ליוןימ 3.2 -ו ח"ש
עיקרן של התביעות מורכבות מתביעות  ,המשפטיים יועציה על בהתבסס החברה להערכת

 .אלו תביעות בגין בעלויות תישאהיא אין ש ,לא מאשר סביר יותרש
 
 
 
 

 

 

 
 



דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי לפי תקנה  –פרק ז' 
 ב)א( 9

 
 אחראית ,(התאגיד – להלן)  מ"בע ישראל מוטורס יוניברסל של הדירקטוריון בפיקוח ,ההנהלה

 .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה לקביעתה
 

  :הינם ההנהלה חברי ,זה לעניין
 .הכספים לתחום הבכיר והאחראי משותף ל"מנכ ,גבאי בני.  1
 . משותף ל"מנכ ,רון עמית.  2
 

 תוכננו אשר ,בתאגיד הקיימים ונהלים בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה
 בפיקוח ,פיקוחם תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא הכללי בידי המנהל
 הדיווח למהימנות בהתייחס של ביטחון סבירה מידה לספק נועדו אשר ,התאגיד דירקטוריון

 בדוחות לגלות נדרש מידע שהתאגיד כי ולהבטיח ,הדין להוראות בהתאם הדוחות ולהכנת הכספי
 .בדין הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח מסוכם ,מעובד ,נאסף הדין הוראות פי על מפרסם שהוא

 
 נדרש שהתאגיד מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלים בקרות ,השאר בין ,כוללת הפנימית הבקרה
 ביותר הבכיר המשרה ולנושא הכללי למנהל לרבות ,התאגיד להנהלת ומועבר נצבר ,כאמור לגלותו
 קבלת לאפשר כדי וזאת ,האמורים התפקידים את בפועל שמבצע למי או הכספים בתחום

 .הגילוי לדרישת בהתייחס ,המתאים במועד החלטות
 

 לספק מיועדת אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה ,שלה המבניות המגבלות בשל
 .תתגלה או תימנע בדוחות מידע השמטת או מוטעית שהצגה ביטחון מוחלט

 
 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של והערכה בדיקה ביצעה ,הדירקטוריון בפיקוח ,ההנהלה

 הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת ,שלה והאפקטיביות בתאגיד הגילוי
 וקביעה והגילוי הדיווח סיכוני הערכת :כללה הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה שביצעה והגילוי

 הרלוונטיות העסקיות היחידות ומהן והגילוי הכספי לדיווח מאוד המהותיים התהליכים מהם
 הערכת ,בתאגיד הקיימות הבקרות ותיעוד פוייי ,הפנימית הבקרה של האפקטיביות להערכת

 של התפעול אפקטיביות הערכת ,הקיימים הבקרה פערי ניתוח ,הבקרות של התכנון אפקטיביות
 הבקרה של האפקטיביות הערכת מודל  הפנימית. הבקרה אפקטיביות של כוללת הערכה ,הבקרות
 תהליך (2 ;הארגון ברמת בקרות (1 :להלן הרכיבים ארבעת על הושתת החברה ידי על הפנימית

 תהליכים (4  -ו (ITGC) המידע מערכת על כלליות בקרות (3 ;הכספיים  הדוחות וסגירת עריכה
  :והגילוי הכספי לדיווח מאוד מהותיים עסקיים כתהליכים ההנהלה ידי על זוהו אשר

 ,אין טרייד מכירות בגין הכנסות ,רכב כלי מכירת בגין הכנסות  :הכולל הכנסות מעגל .א
 .חלפים ממכירת הכנסות

 טרייד מלאי ,רכב כלי מלאי  :להכול (המלאי לרכש הקשורים תהליכים כולל) מלאי מעגל .ב
  .חלפים ומלאי ,אין

  .(החוב אגרות לרבות כספים וניהול גיוס) גזברות מעגל .ג
 . קבוע רכוש וניהול רכוש קבוע .ד

 
 של בת חברה ,מ"בע תחבורה פתרונות יוניברסל -אס.טי.ביו בהכנסה ההכרה תהליכי ,כן כמו

 . מהותיים כתהליכים  גם הוגדרו ,התאגיד
 

 ,לעיל כמפורט הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה שביצעה האפקטיביות הערכת על בהתבסס
 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה כי ,למסקנה הגיעו התאגיד והנהלת דירקטוריוןה

 .אפקטיבית נההי 2018 ,בדצמבר 31  ליום בתאגיד

  



 :הצהרת מנהלים
 

 (:1( )ב)ד9לפי תקנה  משותף הצהרת מנהל כללי (א)
 

 מנכ"ל משותףהצהרת 
 :מצהיר כי ,מר עמית רון ,אני

 
 2018לשנת  (התאגיד – להלן)בע"מ יוניברסל מוטורס ישראל בחנתי את הדוח התקופתי של   (1)

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

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

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

 ;לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות
 ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של התאגיד ,גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד  (4)

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

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 

ו לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק לסכם א ,לעבד ,התאגיד לאסוף
 - וכן ;במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,כל תרמית  (ב)
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי.
 :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד ,אני  (5)

 ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,קבעתי בקרות ונהלים  (א)
לרבות חברות מאוחדות שלו  ,שמידע מהותי המתייחס לתאגיד המיועדים להבטיח
מובא לידיעתי על  ,2010-התש"ע ,(ניירות ערך )דוחות כספיים שנתייםכהגדרתן בתקנות 

  - וכן ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות ,ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות
 ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,קבעתי בקרות ונהלים (ב)

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 
 ;ות בהתאם לכללי חשבונאות מקובליםלרב ,בהתאם להוראות הדין

והצגתי  ,הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי (ג)
וח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית בד

 כאמור למועד הדוחות.

 

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

 

 

 עמית רון  2019 ,במרץ 26 :תאריך
 מנכ"ל משותף 

 

  



 

לפי  ביותר בתחום הכספיםמנהל כללי משותף ונושא המשרה הבכיר הצהרת  (ב)
 :(2()ב)ד9תקנה 

 
 תחום הכספיםביותר בהצהרת מנכ"ל משותף והאחראי הבכיר 

 
 :מצהיר כי ,מר בנימין גבאי ,אני

 
 2018לשנת  (התאגיד – להלן)בחנתי את הדוח התקופתי של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ   (1)

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

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

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

 ;לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות
 ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של התאגיד ,גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד  (4)

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

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים לרבות הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו  ,ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק  ,לעבד ,לאסוףשל התאגיד 

 - וכן ;במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין
שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,כל תרמית (ב)

שמעותי בבקרה הפנימית על במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד מ
 הדיווח הכספי ועל הגילוי.

 :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד ,אני  (5)
 ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,קבעתי בקרות ונהלים (ג)

לרבות חברות מאוחדות שלו  ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד
ככל שהוא לרבות  ,2010-התש"ע ,(כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים

מובא לידיעתי על ידי אחרים  ,רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות
  - וכן ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות ,בתאגיד ובחברות המאוחדות

 ,נואו וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוח ,ונהלים תבקרו קבעתי (ד)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ,בהתאם להוראות הדין
 ככל לרבות ,הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי (ה)

 ;בדוחות למועד הדוחות הכלול אחר כספי ולמידע הכספיים לדוחות רלוונטי שהוא
והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה 

 הפנימית כאמור למועד הדוחות.

 

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

 

 
 

 בנימין גבאי  2019 ,במרץ 26 :תאריך
והאחראי הבכיר מנכ"ל משותף 

 ביותר בתחום הכספים
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