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שלושה חברה לתקופה של דוח הדירקטוריון על מצב ענייני ה חלק א': •
 .2019, ביוני 30שנסתיימה ביום  ודשיםח 

  30תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום    חלק ב': •
 .2019 יוניב               

 .2019, יוניב 30תמצית מידע כספי נפרד ביניים ליום   חלק ג' :  •

 הצהרות מנהלים.    חלק ד': •

 

 

 

כי החברה עומדת בקריטריונים של "תאגיד קטן" כהגדרת  2016ביולי,  12דירקטוריון החברה קבע ביום 
החברה (. דירקטוריון "תקנותה)" 1970תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל בהמונח 

חלות על "תאגיד קטן" ככל שהן רלוונטיות )או אשר  הקבועות בתקנותהחליט על אימוץ כל ההקלות 
 לחברה.תהיינה רלוונטיות( 
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 התאגיד ענייני מצב על הדירקטוריון דוח -חלק א' 

 2019 ,ביוני 30 ביום הסתיימנשלתקופה 

 

הדירקטוריון על מצב  דוח את בזאת"( מתכבד להגיש החברהשירותי רכב בע"מ )" שגריר קבוצת טוריוןקדיר

 2019 ,ביוני 30ביום שהסתיימה שלושה חודשים שישה ולתקופה של  המאוחדת שלה והחברהעסקי החברה 

 .1970-תש"לה, בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, ("תקופת הדוחאו " "תקופהה)"

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים אשר השפעתם מהותית על מצב ענייני 

ביחד עם הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב   החברה בתקופת הדוח. יש לעיין בדוח זה

-2019)אסמכתא:  2019במרץ,  28ביום אשר פורסם  2018בדצמבר,  31ענייני החברה לשנה שהסתימה ביום 

 "(.2018הדוח התקופתי לשנת ( )"01-027108

ניירות ערך )דוחות  תקנות הוראות פי על" קטן"תאגיד -כ להגדרתה התנאים מתקיימים בחברה
 לתאגיד ההקלות את לאמץ בחר החברה דירקטוריון)"התקנות"(.  1970-תקופתיים ומידיים(, תש"ל

 .רבעונית במתכונת הכספיים הדוחות פרסום המשך למעט, במלואן בתקנות הנכללות קטן
 

            והתפתחות עסקיה בתקופת העסקית וסביבתה ()והחברה המאוחדת אור תמציתי של החברהית .1

 הדוח  

 של  הכספיים בדוחותיה, המדווחים כמגזרי פעילות פעילות תחומי בשני פועלת החברה הדוח למועד

ותחום שיתוף והשכרת הרכבים. לפרטים אודות אירועים  הביטוח לחברות השירותים תחוםהחברה: 

 לשנת התקופתי דוחמהותיים שאירעו בתאגיד במועד הדוח ולאחריו, ראו פרק תיאור עסקי התאגיד ב

2017. 

 שלו המזומנים ותזרימי הונו, פעולותיו תוצאות, התאגידהדירקטוריון לגבי מצב עסקי  הסברי .2

 הכספיתמצית נתוני הדוח על המצב  2.1

 לימיםמאוחד של החברה ההדוח על המצב הכספי ביניים יפורטו עיקרי ההתפתחויות בסעיפי  להלן

 )באלפי ש"ח(: 8201בדצמבר,  31 -ו 9201, ביוני 30

 סעיף
 30ליום 

 ,ביוני
 2019 

 31ליום 
בדצמבר, 

2018 
 הסבר השינוי

 ראה להלן. 35,242 190,483 225,725 סך המאזן

ושווה מזומנים 
 חברההגידול נובע מהפעילות השוטפת של ה 6,578 7,027 13,605 מזומנים

 רכוש שוטף
)בניכוי מזומנים 
 ושווה מזומנים(

אלפי  4,583בסך של  הגידול ברכוש השוטף מקורו בגידול 4,560 49,956 54,516
 . ביתרת לקוחות וחייבים אחרים ש"ח

 6,818קיטון נובע מהוצאות פחת שוטפות בגובה של עיקר ה (7,149) 70,053 62,904 רכוש קבוע
  ₪.אלפי 

 IFRS16דמי שכירות מבנה שנובע מיישום תקן חדש  28,454 - 28,454 נכס בר השבה

נכסים בלתי 
 בלתי נכסים ה שוטפת שלמהפחת נובע הקיטון (160) ,3233 3,163 מוחשיים אחרים

 בקיזוז השקעה ברכוש אחר. מוחשיים

 מוניטין
 

60,083 60,083 - - 
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 סעיף
 30ליום 

 ,ביוני
 2019 

 31ליום 
בדצמבר, 

2018 
 הסבר השינוי

התחייבויות 
 12,647 81,230 93,877 שוטפות

 מגידולנובע  לעומת התקופה המקבילה אשתקד הגידול
 מגידול, ח"ש מיליון 1.2 של קצר לזמן אשראי ביתרת
גידול  ,ש"ח מיליון 4.6 של בסך מראש ההכנסות ביתרת

 ח"שמיליון  7.4בהתחייבות זכות שימוש זמן קצר בסך של 
גידול ביתרת זכאים שונים  (,IFRS 16) יישום תקן חדש 

בחלקו על ידי קיטון  קוזז הגידול. ח"ש מיליון 0.6בסך 
 . ש"ח מיליון 1.1של  בסך הספקיםביתרת 

לא התחייבויות 
 20,647 33,242 53,889 שוטפות

נובע מגידול ביתרת התחייבות זכות שימוש בסך של  הגידול
(, גידול זה IFRS 16)יישום תקן חדש  ח"שמיליון  24.2

 .ח"ש מיליון 3.6הלוואות ז"א בסך של  ןמקוזז מפירעו

זכויות שאינן 
 (2,556) (2,031) (4,587) מקנות שליטה

ת והמאוחד ותשל החבר הנקי מההפסד נובע הקיטון
ח  וכן קיטון הנובע "מיליון ש 2.9 -בסך של כ  הדוח בתקופת

אשר  53%-מירידה בשיעור האחזקה בחברה הנכדה ל
נכללו כקרן הון מעסקות עם זכויות שאינן מקנות שליטה 

 .מיליון ש"ח 0.4 -בסך של כ

הון המיוחס 
לבעלי מניות 

 החברה
79,546 78,042 1,504 

בקרן הון מעסקות עם בעלי הגידול בהון נובע מגידול 
ש"ח וכן גידול הנובע מיליון  1.7-שליטה בסך של כ

 -מהפחתה כנגד אופציות ומהרווח הנקי בתקופה בסך של כ
מיישום לראשונה  גידול מקוזז בחלקו המיליון ש"ח.  1.9

 . ח"שמיליון  2.2בסך של  IFRS 16של תקן חדש 

 

 

 

 

 תוצאות הפעילותניתוח  2.2

לתקופה  החברה שלרווח והפסד המאוחדים יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי דוח על  להלן 2.2.1

 2018 תלשנו בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 2019, ביוני 30חודשים שנסתיימה ביום  שישהשל 

  :(ש"ח)באלפי 

 

חודשים  לשישה
 ביום ושנסתיימ

 ביוני 30

 %
 הסבר השינוי

לשנה  
 מהשהסתיי
 ביום 

 בדצמבר 31

2019 2018    2018 

 1.1% 113,305 114,513 הכנסות

 לעומת הדוח בתקופת בהכנסות גידולה
מגידול בפעילות  נובע המקבילה התקופה

העסקית במגזר שיתוף והשכרת רכבים, 
 בפעילות ירידהמ הגידול מקוזז חלקית

. במגזר השירותים לחברות הביטוח העסקית
 לפי התוצאות תמצית ראה נוספים לפרטים

 להלן. 2.3.1 סעיף, פעילות מגזרי

 

227,343 

מקורה במגזר השחיקה ברווח הגולמי  (1.3%) 21,363 21,083 גולמי רווח
 ראה נוספים לפרטים .ההשכרה ושיתוף רכבים

 סעיף, פעילות מגזרי לפי התוצאות תמצית
 להלן. 2.3.2

 35,274 

 15.5%   18.9% 18.4% מהכנסות גולמי רווח שיעור

 (35%) 6,350 4,103 תפעולי רווח

התפעולי בתקופת הדוח  השחיקה ברווח
נובע הן לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

מהשחיקה ברווח הגולמי והן בשל העלייה 
בהוצאות התפעוליות בעיקר במגזר ההשכרה 

 תמצית ראה נוספים לפרטיםושיתוף רכבים. 
 להלן. 2.3.2 סעיף, פעילות מגזרי לפי התוצאות

 

 

2,678 

 1.2%   5.6% 3.6% מהכנסות תפעולי רווח שיעור
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לתקופה  החברה שללהלן יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי דוח על רווח והפסד המאוחדים  2.2.2

 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד: 2019ביוני,  30חודשים שנסתיימה ביום  שלושהשל 

EBITDA 15,225 11,190 36% 

לתקופה המקבילה  ביחס EBITDA-ב גידולה
 - IFRS 16מיישום תקן חדש  מקורואשתקד, 

יתר הגידול נובע  מיליון ש"ח, 3.9 -בסך של כ
 מקיטוןקוזז  אשר מגידול בהוצאות הפחת

 EBITDA-ברווח התפעולי כאמור לעיל. ה
מההכנסות  13.3%הדוח מהווה  בתקופת
 .אשתקד המקבילה בתקופה 9.9%לעומת 

 

815,13 

 561% 394 2,604 הוצאות מימון, נטו

הגידול בהוצאות המימון בתקופת הדוח 
לעומת התקופה המקבילה נובע מיישום 

 -בסך של כ IFRS 16לראשונה של תקן חדש 
. יתר הגידול נובע מגידול ח"שמיליון  1

 בהלוואות חברה מאוחדת מאחרים.

 

928 

 3,742   13% 2,117 2,392 הוצאות מס

 (1,992)   (123%) 3,839 (893) לתקופה)הפסד( נקי  רווח

)הפסד(  שיעור רווח נקי
     3.4% -0.8% מהכנסות

       

 68    170 17 אחר כולל רווח

 (1,924)    4,009 (876) כולל)הפסד(  רווח

       

       :ל מיוחס לתקופה רווח

 949    ,4874 1,377 החברה מניות בעלי

 (2,941)    (51,03) (2,270) שליטה מקנות שאינן זכויות

 סעיף

 שהלושלתקופה של 
 החודשים שנסתיימ

  ביוני 30ביום 
 הסבר % השינוי

2019 2018   

 5% 55,922 58,575 הכנסות

הגידול בהכנסות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה נובע 
בעיקרה מהגידול בהיקף הפעילות במגזר שיתוף והשכרת 
רכבים. לפרטים נוספים ראה תמצית התוצאות לפי מגזרי 

 להלן.  2.3.3פעילות, סעיף 

 .שירותים לחברת הביטוחבמגזר  וברווח הגולמי מקור הגידול 6% 10,407 11,071 גולמי רווח
 סעיף, פעילות מגזרי לפי התוצאות תמצית ראה נוספים לפרטים

  18.6% 18.9% מהכנסות גולמי רווח שיעור להלן. 2.3.4

התפעולי בתקופת הדוח לעומת התקופה  ברווח השחיקה (0.9%) 2,263 2,242 תפעולי רווח
נובע בשל העלייה בהוצאות התפעוליות המקבילה אשתקד 

 תמצית ראה נוספים לפרטים. במגזר ההשכרה ושיתוף רכבים
 להלן. 2.3.4 סעיף, פעילות מגזרי לפי התוצאות

 4.0% 3.8% מהכנסות תפעולי רווח שיעור
 

EBITDA 7,828 4,699 67% 

 מקורולתקופה המקבילה אשתקד,  ביחס EBITDA-ב גידולה
יתר , מיליון ש"ח 1.7 -בסך של כ - IFRS 16מיישום תקן חדש 

גידול בהוצאות הפחת במגזר ההשכרה ושיתוף מנובע הגידול 
מההכנסות  13.3%הדוח מהווה  בתקופת EBITDA-ה רכבים.
 .אשתקד המקבילה בתקופה 8.4%לעומת 

 183 936 הוצאות מימון, נטו

 

411% 

הגידול בהוצאות המימון בתקופת הדוח לעומת התקופה 
בסך  IFRS 16המקבילה נובע מיישום לראשונה של תקן חדש 

. יתר הגידול נובע מגידול בהלוואות ח"שמיליון  0.5 -של כ
 חברה מאוחדת מאחרים.

 - 23% 966 1,192 הוצאות מס

 - (90%) 61,11 114 לתקופהנקי  רווח

   2% 0.2% מהכנסות רווח נקישיעור 
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 :(ש"חמצית תוצאות לפי מגזרי פעילות )באלפי ת 2.3

 בהשוואה לתקופה המקבילה 2019 ביוני, 30חודשים שנסתיימה ביום  שישההכנסות לתקופה של  2.3.1

 ) באלפי ש"ח (: 2018אשתקד ולשנת 

 

בהשוואה לתקופה המקבילה  2019 ביוני, 30חודשים שנסתיימה ביום  שישהתפעולי לתקופה של  רווח 2.3.2

 "ח(:ש) באלפי  2018אשתקד ולשנת 

     
  (54%) 235 108 אחר כולל רווח

  (84%) ,3511 222 כולל רווח

     
     :ל מיוחס לתקופה רווח
  (43%) ,3841 1,046 החברה מניות בעלי

  (29%)    (727) (932) שליטה מקנות שאינן זכויות

 

חודשים  לשישה
 ביום ושנסתיימ

 ביוני 30

 %
 הסברי החברה השינוי

לשנה  
 מהשהסתיי
 ביום 

 בדצמבר 31

2019 2018   2018 

 שירותים
 לחברות
 הביטוח

נובע  אשתקד המקבילה לתקופה ביחס בהכנסות קיטוןה (3.2%) 94,373 91,318
"ח ש מיליון 5.3-קיטון בהכנסות משירותים לדירה בסך של כמ

 החלטת החברה להפסיק את הפעילות בתחום הנ"ל בעקבות
בסך  השירות במרכזי וצבע הפחחות שירותי בהיקף וכן קיטון 

ביחס לתקופה  גידול קיטון זה קוזז בגין  "ח.ש מיליון 2.2-של כ
 החברה שמספקת וגרירה דרך משירותי הכנסותב המקבילה

וממתן  צריכה בסיס על ושירותים מנויים מכירת של בדרך
 . שירותים נוספים

 188,192 

 שיתוף
והשכרת 
 הרכבים

התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקרו הגידול לעומת  22.3% 18,971 23,201
מהרחבת הפעילות לערים נוספות: חיפה, ראשון לציון, נתניה 

בהיקף פעילות  וכן מגידול וירושלים והרחבת הפעילות במלטה.
  .אביב-הרכב השיתופי בעיר תל

 39,201 

 (50)  -  (39) (6) התאמות

 227,343   5.5% 113,305 114,513 "כ סה

 

חודשים  לשישה
 ביום ושנסתיימ

 ביוני 30

 %
 הסברי החברה השינוי

לשנה  
 מהשהסתיי
 ביום 

 בדצמבר 31
2019 2018    2018 

 שירותים
 לחברות
 הביטוח

9,529 
10.4% 

8,806 
9.3% 

מיישום ברווח התפעולי ובשיעורו מההכנסות, נובע  הגידולעיקר  8.2%
 .מיליון ש"ח( 0.8)השפעה של  IFRS 16לראשונה של תקן חדש 

 13,775 
7.3% 

 שיתוף
והשכרת 
 הרכבים

(5,426) 
(23.4) 

(2,456) 
(12.9%) 

ההפסד התפעולי בתקופת הדוח נובע הן מהשחיקה ברווח  (121.1%)
הגולמי והן בשל העלייה בהוצאות התפעוליות. עיקר השחיקה 
ברווח הגולמי מקורה בהרחבת הפעילות לערים נוספות בארץ 
ובחו"ל )חיפה, ראשון לציון, ירושלים, נתניה ומלטה(, וכן גידול 

ולוגית בעלויות שוטפות בגין התאמות עבור המערכת הטכנ
גו טו מוביליטי  -)באמצעות חברת הבת של החברה המאוחדת

(. בנוסף, נרשמה ירידה ברווחיות הפעלת מערך הרכב בע"מ
אביב בעקבות המעבר לשלב התפעולי והגידול -השיתופי בעיר תל

 בעלויות ניהול ותפעול המערך.

 (11,097) 
(28.3%) 

 "כ סה
4,103 

3.6% 
6,350 
5.6% 

(35%) 
  2,678 

1.4% 
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 בהשוואה לתקופה המקבילה 2019 ביוני, 30חודשים שנסתיימה ביום  שהלושהכנסות לתקופה של  2.3.3

 אשתקד ) באלפי ש"ח (:

 

 

 

בהשוואה לתקופה  2019 ביוני, 30חודשים שנסתיימה ביום  שהלושתפעולי לתקופה של  רווח 2.3.4

 "ח(:שהמקבילה אשתקד ) באלפי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודשים  לושהלש
 ביום ושנסתיימ

 ביוני 30

 %
 הסברי החברה השינוי

2019 2018  

 שירותים
 הביטוח לחברות

 מגידול  נובע אשתקד המקבילה לתקופה ביחס בהכנסות הגידול 0.5% 46,188 46,421
 מכירת של בדרך החברה שמספקת וגרירה דרך משירותי הכנסותב

גידול זה   .וממתן שירותים נוספים צריכה בסיס על ושירותים מנויים
 בעקבות"ח ש מיליון 2.1-שירותים לדירה בסך של כמהכנסות קוזז מ

 .החלטת החברה להפסיק את הפעילות בתחום הנ"ל

והשכרת  שיתוף
 הרכבים

הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקרו מהרחבת  24.8% 9,739 12,158
הפעילות לערים נוספות: חיפה, ראשון לציון, נתניה וירושלים והרחבת 

-בהיקף פעילות הרכב השיתופי בעיר תל וכן מגידול הפעילות במלטה.
 .אביב

 -  (5) (4) התאמות

  4.7% 55,922 58,575 "כ סה

 

חודשים  לושהלש
 ביום ושנסתיימ

 ביוני 30

 %
 החברההסברי  השינוי

2019 2018  

 שירותים
 הביטוח לחברות

4,626 
9.9% 

4,227 
9.2% 

מיישום ברווח התפעולי ובשיעורו מההכנסות, נובע  הגידולעיקר  9.4%
 .מיליון ש"ח( 0.3)השפעה של  IFRS 16לראשונה של תקן חדש 

והשכרת  שיתוף
 הרכבים

(2,384) 
(19.6%) 

(1,964) 
(20.1%) 

התפעולי בתקופת הדוח נובע הן מהשחיקה ברווח הגולמי והן ההפסד  (%21.3)
בשל העלייה בהוצאות התפעוליות. עיקר השחיקה ברווח הגולמי 
מקורה בהרחבת הפעילות לערים נוספות בארץ ובחו"ל )חיפה, ראשון 
לציון, ירושלים, נתניה ומלטה. בנוסף, נרשמה ירידה ברווחיות הפעלת 

אביב בעקבות המעבר לשלב התפעולי -מערך הרכב השיתופי בעיר תל
 והגידול בעלויות ניהול ותפעול המערך.

 2,242 "כסה
3.8% 

2,263 
4.9% 

(1%) 
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 ₪ (: באלפי) המזומנים תזרימי תמצית 2.4

 חודשים לשישה 
 30ביום  שהסתיימו

 החברה הסבר ביוני

 לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 2019 2018  2018 
 (1,992)   3,839 (893) )הפסד( רווח נקי

התאמות לסעיפי רווח 
 והפסד

לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נרשם גידול בהוצאות הפחת  6,773 15,516
 מערךבעיקר מהגדלת צי רכבי החברה המאוחדת שנרכשו לטובת 

 IFRSוכן גידול מיישום לראשונה של תקן חדש  השיתופי הרכב

בסעיף הפחת. גידול נוסף נרשם בסעיף הוצאות המימון בגין   16
 הלוואה לאחרים.

 16,149 

לעומת  38%בשיעור של כ עלה התפעולי בתקופת הדוח  התזרים 10,612 14,623 תפעולי מזומנים תזרים 
ההתאמות לסעיפי רווח והפסד  בשלהתקופה המקבילה אשתקד, 

 החברה הגידול בהפסדי כפי שפורט לעיל, הגידול מקוזז בגין
 לעיל. 2.3.2כאמור בסעיף  ת.המאוחד

 

14,157 

שינויים בסעיפי נכסים 
 והתחייבויות

מקיטון השינוי לעומת תקופה מקבילה אשתקד נובע בעיקרו  (1,142) (1,660)
 בעקבותבסעיף ספקים הנובע מיציאה מפעילות שירותים לדירה 

 לדירה שירותים למתן בנוגע המאוחד החוזר להוראות התיקון
בגין הפעילות ותשלומים  בתקבולים מהפרשי עיתויוהיתר 

 השוטפת.

 (1,472) 

 (1,906)   (924) (524) במזומן ששולמו מיסים
 IFRS  (408) 16מיישום לראשונה של תקן חדש  קיטון  (1,011) ריבית ששולמה

 שנבעו מזומנים תזרימי
 שוטפת מפעילות

11,428 8,546   10,371 

      

ששימשו  נטו מזומנים
 השקעה פעילותל

מקיטון ברכישות צי נובע מקבילה אשתקד  תקופה לעומת גידולה (4,519) (929)
 רכבים של החברה  והחברה המאוחדת. 

 (28,992) 

 ששימשו נטו מזומנים
 מימון פעילותל

השינויים בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה נובעת מקיטון  (5,656) (3,758)
הלוואות ז"א  בתשלום דיבידנד, גידול זה קוזז חלקית בגין פירעון

 מבעלים ואחרים שנטלה החברה המאוחדת. 

 22 

הפרשי שער בגין יתרת 
 מזומנים ושווה מזומנים

 -  .מאוחדת חברה של שער מהפרשי נובע (385) (163)

 (18,599)   (1,629) 6,578 במזומנים  )ירידה( עליה

 חודשים שהלולש 
 30ביום  שהסתיימו

 ביוני
 החברה הסבר

 2019 2018  
  1,116 114 רווח נקי

התאמות לסעיפי רווח 
 והפסד

לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נרשם גידול בהוצאות הפחת בעיקר מהגדלת  3,349 7,106
וכן גידול מיישום  השיתופי הרכב מערךצי רכבי החברה המאוחדת שנרכשו לטובת 

בסעיף הפחת. גידול נוסף נרשם בסעיף הוצאות   IFRS 16לראשונה של תקן חדש 
 המימון בגין הלוואה לאחרים.

לעומת התקופה המקבילה  62%בשיעור של כ עלה התפעולי בתקופת הדוח  התזרים 4,465 7,220 תפעולי מזומנים תזרים 
 ההתאמות לסעיפי רווח והפסד כפי שפורט לעיל, הגידול מקוזז בגין בשלאשתקד, 

 לעיל. .42.3כאמור בסעיף  ת.המאוחד החברה ברווחי הירידה
שינויים בסעיפי נכסים 

 והתחייבויות
מקיטון בסעיף ספקים הנובע השינוי לעומת תקופה מקבילה אשתקד נובע בעיקרו  (5,249) (757)

 בנוגע המאוחד החוזר להוראות התיקון בעקבותמיציאה מפעילות שירותים לדירה 
בגין הפעילות ותשלומים  בתקבולים מהפרשי עיתויוהיתר  לדירה שירותים למתן

 השוטפת.
  (505) (40) במזומן ששולמו מיסים
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 בהון החוזר  גירעון 2.5

"ח. ההון החוזר של החברה ש אלפי 25,756-כלחברה גירעון בהון החוזר בסך של  2019 ביוני, 30ליום 

מוסדות והכנסות  מורכב בעיקרו מיתרות מזומנים, לקוחות, וכן אשראי ספקים, זכאים אחרים,

בהון  הגירעון. IFRS 16וכן מהתחייבות זכות שימוש זמן קצר שנוצרה עקב יישום תקן חדש , מראש

 IFRSומהתחייבות בגין יישום  החוזר של החברה נובע בעיקרו מיתרת ההכנסות מראש של החברה

מראש, תוך  לשנהממכירת מנויים  נובעמהכנסות החברה  משמעותי. חלק כפי שצוין לעיל 16

כאמור נרשמות במסגרת  התחייבויותתקופת המנוי.  למשךלמתן שירותים התחייבות החברה 

החברה כהכנסות מראש, המהוות התחייבויות תפעוליות לביצוע  שלההתחייבויות השוטפות 

השירות, ולא התחייבויות כספיות העומדות לפירעון, דהיינו תזרים המזומנים לו תידרש החברה 

 עבודה שכר בעיקר הכוללותים שקבלה החברה מראש, בגין הכנסות משיר ההתחייבותלביצוע 

 ההון במסגרת הכלולות מראש ההכנסות מסכום נמוך הינו, השירות למבצעי משנה קבלני ועלויות

 .החוזר

מוודאת קיומן של רמות מספקות של מזומנים ויתרות נזילות לתשלום הוצאות התפעול  החברה

 .הצפויות ולצורך פירעון ההתחייבויות הפיננסיות וזאת בהתאם לאומדן סביר של תשלומים אלו

 מקורות מימון: 2.6

מתאגידים  שוטףאשראי  באמצעותהשוטפת  המממנת את פעילות החברה, התאגדותה מועדמ

 החברה מהכנסות הנובעים, החברה של העצמאיים ממקורותיהוכן  ספקים אשראיבנקאיים, 

 . ממכירות

 :2019 ביוני, 30 ליום החברה של המימון מקורות בדבר מידע להלן

 

 2018, ביוני 30 2019, ביוני 30

 ₪אלפי  % ₪אלפי  %

%35 הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה  79,546 %74  86,247 

%8 53,889 24% התחייבויות שאינן שוטפות  15,349 

4 93,877 41% התחייבויות שוטפות %5  82,732 

 

 בדבר אירועים בתקופת הדיווח ולאחריומידע  2.7

 .2019 ביוני 30של החברה ליום  הכספיים יהלדוחות 6-ו  3ראו  ביאורים  לפרטים

 IFRS 16מיישום לראשונה של תקן חדש  קיטון - (391) ריבית ששולמה
 שנבעו מזומנים תזרימי

 מפעילות)ששימשו ל( 
 שוטפת

6,032 (1,289)  

ששימשו  נטו מזומנים
 השקעה פעילותל

מקיטון ברכישות צי רכבים של נובע מקבילה אשתקד  תקופה לעומת גידולה (4,258) (457)
 והחברה המאוחדת.החברה  

 ששימשו נטו מזומנים
 מימון פעילותל

השינויים בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה נובעת מקיטון בתשלום  (4,718) (2,576)
הלוואות ז"א מבעלים ואחרים שנטלה  דיבידנד, גידול זה קוזז חלקית בגין פירעון

 החברה המאוחדת.

הפרשי שער בגין יתרת 

מזומנים ושווה 

 - (385) מזומנים

 .מאוחדת חברה של שער מהפרשי נובע

  (10,265) 2,614 במזומנים (ירידהעליה )
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 בשם הדירקטוריון,

 

 

 "לכמנ דוד מיכאל,  הדירקטוריון, יו"ר שלום בן יוסי

 

 2019, באוגוסט 15יך חתימה: ארת



 

 
 
 
 
 
 

 בע"מ שירותי רכבשגריר קבוצת 
 

 2019, ביוני 30ליום ביניים דוחות כספיים 
 

 
 בלתי מבוקרים

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
 
 

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
 
 

 3-4 על המצב הכספי מאוחדים דוחות
 
 

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

 7-9 בהון על השינויים  מאוחדים דוחות
 
 

 10-11 על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות
 
 

 12-22 המאוחדיםביניים באורים לדוחות הכספיים 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - -  
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 
 

 של לבעלי המניות
 

 קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
 

 
 מבוא

 
(, הכולל את קבוצהה -)להלן  וחברות הבנות בע"מ רותי רכביקבוצת שגריר שסקרנו את המידע הכספי המצורף של 

 רווחואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על ה 2019 ביוני 30הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 
ימה באותו תאריך. הדירקטוריון הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתי

 IAS 34וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות  -

. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים 1970-ים(, התש"לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידי
 זו בהתבסס על סקירתנו.

 
לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים 

, בהתאמה, 2.4%-וכ 2%-והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2019יוני ב 30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  10% -כ
המידע הכספי לתקופת  באותו תאריך. מהשלושה חודשים שהסתיישישה ו של המכלל ההכנסות המאוחדות לתקופ

הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, 
 .תייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחריםככל שהיא מ

 
 היקף הסקירה

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

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

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

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 
 

  מסקנה
 

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

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 
הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

 .1970-ומיידיים(, התש"ל
 
 
 
 

 פורר גבאי את קסירר קוסט  אביב,-תל
 רואי חשבון 2019, באוגוסט 15
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 על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 

 

  ביוני 30ליום     
 ליום

 דצמברב 31
    2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 אלפי ש"ח    
         

         שוטפיםנכסים 
         

 7,027  23,997  13,605    מזומנים ושווי מזומנים
 45,501  49,078  49,321     לקוחות

 3,797  3,142  4,560     חייבים ויתרות חובה
 658  598  635    מלאי 

         
    68,121  76,815  56,983 
         
         

         נכסים לא שוטפים
         

 41  51  -    חייבים לזמן ארוך
 70,053  44,140  62,904    רכוש קבוע 

 -  -  28,454    נכס זכות שימוש
 3,323  2,279  3,163    נכסים בלתי מוחשיים אחרים 

 60,083  60,083  60,083    מוניטין
 -  192  -    מיסים נדחים

         
    154,604  106,745  133,500 
         
    222,725  183,560  190,483 
 
 
 
 
 
 

 .המאוחדיםביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על המצב הכספימאוחדים דוחות 

 
 

  ביוני 30ליום     
 ליום

 בדצמבר 31
    2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 אלפי ש"ח    

         התחייבויות שוטפות
         

 812  263  1,812    אשראי מתאגידים בנקאיים 
 6,170  3,897  6,345    אשראי מאחרים

 29,740  31,761  28,577    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 25,736  30,476  30,310    הכנסות מראש

 18,772  16,335  19,413     זכאים ויתרות זכות
 -  -  7,420    ותחלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכיר

         
    93,877  82,732  81,230 
         

         לא שוטפותהתחייבויות 
         

 2,621  622  2,384    הכנסות מראש לזמן ארוך
 2,787  301  2,327    הלוואות מתאגידים בנקאיים

 22,569  9,944  19,343    ושטרי הון מצדדים קשורים ואחריםהלוואות 
 -  -  24,187    התחייבות בגין חכירות 

 706  620  632    בשל הטבות לעובדים, נטו ונכסים התחייבויות
 4,559  3,862  5,016    מיסים נדחים

         
    53,889  15,349  33,242 

         המיוחס לבעלי מניות החברההון 
         

 99  99  99    מניותהון 
 82,411  81,966  82,926    פרמיה על מניות

 2,725  7,583  1,903    יתרת רווח 
 -  -  48    קרן הון בגין הפרשי תרגום

 (7,869)   (4,179)  (6,123)    קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 676  778  693    מוגדרת להטבה תוכניות של מחדש מדידה בגין קרן

         
    79,546  86,247  78,042 
         

 (2,031)  (768)  (4,587)    זכויות שאינן מקנות שליטה
         

 76,011  85,479  74,959    סה"כ הון עצמי
         
    222,725  183,560  190,483 
 
 

 .המאוחדיםביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 

       2019באוגוסט,  15
 אורן פשה  דוד מיכאל  יוסי בן שלום  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 כספים סמנכ"ל  מנהל כללי  יו"ר הדירקטוריון  
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 על רווח או הפסד ורווח כולל אחרמאוחדים דוחות 

 
 

    
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

    2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 אלפי ש"ח  באור  
             

 34,052  7,270  8,524  15,378  16,243    ממכירותהכנסות 
 193,291  48,652  50,051  97,927  98,270    הכנסות ממתן שירותים

             
 ,343227  55,922  58,575  113,305  114,513  5  סה"כ הכנסות

             
 19,011  3,952  4,420  8,457  8,468    עלות המכירות

 ,058173   ,56341  43,084  83,485  84,962    עלות מתן שירותים
             

 ,069192  5145,5  47,504  91,942  93,430    סה"כ עלות המכירות והשירותים
             

 35,274  ,40710  11,071  21,363  21,083    רווח גולמי
             

 ,28211  3,316  2,962  6,058  5,760    הוצאות מכירה ושיווק
 ,31421   ,8284  5,867  8,955  11,220    הוצאות הנהלה וכלליות

             
    16,980  15,013  8,829  8,144  32,596 
             

 ,6782  2,263  2,242  6,350  4,103    רווח תפעולי
 928  183  936  394  2,604     הוצאות מימון, נטו

             
 1,750  2,080  61,30  5,956  1,499    רווח לפני מסים על ההכנסה

 3,742  496  1,192  2,117  2,392    הוצאות מס 
             

 (1,992)  61,11  114  3,839  (893)    )הפסד( רווח נקי
             

רווח )הפסד( כולל אחר לאחר 
             :השפעת המס

             
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר 

             מכן לרווח או הפסד:
             

רווח ממדידה מחדש בגין תוכנית 
 68  235  108  170  17    להטבה מוגדרת

             
סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר 

 68  235  108  170  17    מכן לרווח או הפסד
             

 68  235  108  170  17    סה"כ רווח כולל אחר
             

 (1,924)  1,351  222  4,009  (876)    כולל )הפסד( סה"כ רווח
             

 
 

 .המאוחדיםביניים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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 דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר )המשך(

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           מיוחס ל: )הפסד( רווח נקי
           

 949  1,843  1,046  4,874  1,377  בעלי מניות החברה
 (2,941)  (727)  (932)  (1,035)  (2,270)  זכויות שאינן מקנות שליטה

           
  (893)  3,839  114  1,116  (1,992) 

           כולל מיוחס ל: )הפסד( סה"כ רווח
           

 1,017  2,078  1,154  5,044  1,394  בעלי מניות החברה
 (2,941)  (727)  (932)  (1,035)  (2,270)  זכויות שאינן מקנות שליטה

           
  (876)  4,009  222  1,351  (1,924) 

           
למניה המיוחס לבעלי  )הפסד( נקי רווח

           מניות החברה )בש"ח(
           

 (0.11)  0.22  0.13  0.59  0.17   בסיסי נקי )הפסד( רווח

           
 (10.1)  0.22  0.13  0.59  0.17  מדולל )הפסד( רווח

           
           
 
 
 
 

 .המאוחדים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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 הוןעל השינויים ב מאוחדים דוחות

 
  מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  המניות
פרמיה על 

  מניות

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 

 חוץפעילות 

 
בגין מדידה  קרן

מחדש של 
להטבה  תכניות

  מוגדרת
 יתרת
  רווח 

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  סה"כ  שליטה
שאינן  זכויות

  מקנות שליטה 
 סה"כ 
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                   

 76,011  (2,031)  78,042  (7,869)  2,725  676  -  82,411  99  2018, בדצמבר 31יתרה ליום 
                   

מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של  השפעה
16 IFRS 1ג'2 באור ראה -2019, בינואר 1 ליום.  -  -  

-  
-  (2,199)  -  (2,199)  (10)  (2,209) 

                   
)לאחר אימוץ  2019בינואר,  1יתרה ליום 

  IFRS.)  99  82,411 16לראשונה של 
 
- 

 
676  526  (7,869)  75,843  (2,041)  73,802 

                   
 (893)  (2,270)  1,377  -  1,377  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד(

 17  -  17  -  -  17  -  -  -  אחר כולל רווח
 515  -  515  -  -  -  - - 515  -  עלות תשלום מבוסס מניות

 113  65  48  -  -  -  48  -  -  קרן הון הפרשי תרגום
 1,405  (341)  1,746  1,746  -  -  -  -  -  הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

                   
 74,959  (4,587)  79,546  (6,123)  1,903  693  48  82,926  99  2019, ביוני 30יתרה ליום 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה    

  
 הון

  המניות
פרמיה על 

  מניות

בגין מדידה  קרן
מחדש של 

להטבה  תכניות
  מוגדרת

 יתרת
  רווח 

קרן בגין עסקאות 
עם בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  סה"כ  שליטה
שאינן  זכויות

  מקנות שליטה 
 סה"כ 
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                 

 86,262  267  85,995  (4,179)  7,594  608  81,874  98  2018, בינואר 1ם יתרה ליו
 3,839  (1,035)  4,874  -  4,874  -  -  -  רווח
 170  -  170  - + -  170  -  -  אחר כולל רווח

 92  -  92  -  -  -  92  -  עלות תשלום מבוסס מניות
 1  -  1  -  -  - - -  1  מימוש אופציות למניות 

 (4,885)  -  (4,885)  -  (4,885)  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה
                 

 85,479  (768)  86,247  (4,179)  7,583  778  81,966  99  2018ביוני,  30יתרה ליום 
 
 

 .ביניים המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 הוןעל השינויים ב מאוחדים דוחות

 
 

 
  מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  המניות
פרמיה על 

  מניות

התאמות 
בעות והנ

מתרגום דוחות 
כספיים של 
 פעילות חוץ

 
גין מדידה ב קרן

מחדש של 
להטבה  תכניות

  מוגדרת
 יתרת
  רווח

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  סה"כ  שליטה
שאינן  זכויות

  מקנות שליטה
 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                   

 74,413  (3,695)  78,108  (6,163)  857  585  54  82,676  99  2019, במרץ 31יתרה ליום 
                   

 114  (932)  1,046  -  1,046  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד(
 108  -  108  -  -  108  -  -  -  אחר כולל רווח

 250  -  250  -  -  -  -  250  -  עלות תשלום מבוסס מניות
 (10)  (4)  (6)  -  -  -  (6)  -  -  קרן הון הפרשי תרגום

 84  44  40  40  -  -  -  -  -  הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
                   

 74,959  (4,587)  79,546  (6,123)  1,903  693  48  82,926  99  2019, ביוני 30יתרה ליום 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה    

  
 הון

  המניות
פרמיה על 

  מניות

בגין מדידה  קרן
מחדש של 

להטבה  תכניות
  מוגדרת

 יתרת
  רווח 

קרן בגין עסקאות 
עם בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

  סה"כ  שליטה
שאינן  זכויות

  מקנות שליטה 
 סה"כ 
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                 

 85,592  (41)  85,633  (4,179)  7,242  543  81,928  99  2018באפריל,  1ם יתרה ליו
                 

 1,116  (727)  1,843  -  1,843  -  -  -  נקי רווח
 235  -  235  -  -  235  -  -  אחר כולל רווח

 38  -  38  -  -  -  38  -  עלות תשלום מבוסס מניות
 (1,502)  -  (1,502)  -  (1,502)  -  -  -  מניות החברהדיבידנד לבעלי 

                 
 85,479  (768)  86,247  (4,179)  7,583  778  81,966  99  2018ביוני,  30יתרה ליום 

 
 

 .המאוחדיםביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 הוןעל השינויים ב מאוחדים דוחות

 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה    

  
 הון

  המניות
פרמיה על 

  מניות

בגין מדידה  קרן
מחדש של 

להטבה  תכניות
  מוגדרת

 
 
 
 

 יתרת
  רווח 

קרן הון בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

 

  סה"כ
שאינן  זכויות

  מקנות שליטה 
 סה"כ 
 הון 

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                 

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

 (1,992)  (2,941)  949  -  949  -  -  -  נקי )הפסד( רווח
 68  -  68  -  -  68  -  -  אחר כולל רווח

 537  -  537  -  -  -  537  -  עלות תשלום מבוסס מניות
 1  -  1  -  -  -  -  1  מימוש אופציות למניות 
 451  451  -  -  -  -  -  -  הלוואות ניתנות להמרה

 (3,498)  192  (3,690)  (3,690)  -  -  -  -  קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה
 (5,818)  -  (5,818)  -  (5,818)  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה

                 
 76,011  (2,031)  78,042  (7,869)  2,725  676  82,411  99  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 
 

 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 (1,992)  61,11  114  3,839  (893)  נקי )הפסד( רווח
           

הדרושות להצגת תזרימי התאמות 
           המזומנים מפעילות שוטפת:

           
           התאמות לסעיפי רווח או הפסד:

           
 10,887  ,3982  5,176  4,748  10,457  פחת והפחתות

 230  36  556  90  1,986  הוצאות מימון, נטו
 537  38  250  92  515  עלות תשלום מבוסס מניות

 3,742  964  1,192  2,117  2,392  מיסים על הכנסה 
 317  (79)  (80)  (22)  219  רווח )הפסד( ממימוש רכוש קבוע

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, 
 28  (8)  12  (252)  (53)  נטו

           
  14,623  10,612  7,220  4,465  13,749 
           

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
           

 (987)  2,134  3,118  (4,564)  (3,830)  ירידה )עלייה( בלקוחות
 (1,447)  (745)  (223)  (679)  (1,289)  עלייה בחייבים ויתרות חובה 

 (65)  (17)  40  (5)  23  ירידה )עלייה( במלאי 
בהתחייבויות לספקים עלייה )ירידה( 

 (2,749)  (1,399)  ,4101  (1,128)  (1,016)  ולנותני שירותים 
 4,428  (687)  (2,340)  2,038  114  בזכאים ויתרות זכות )ירידה( עלייה 
 (652)  (4,535)  (2,762)  3,196  4,338  בהכנסות מראש )ירידה( עלייה

           
  12,963  9,470  6,463  (784)  12,277 

           
           עבור: השנהששולמו במהלך  מזומנים

           
 (1,906)  (505)  (421)  (924)  (905)  מיסים ששולמו

 -  -  381  -  381  מיסים שהתקבלו
 -  -  (391)  -  (1,011)  ריבית ששולמה

           
)ששימשו מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 10,371  (1,289)  ,0326  8,546  11,428  שוטפתלפעילות( 
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 (29,500)  (814,3)  (766)  (4,870)  (1,717)  רכישת רכוש קבוע
 (747)  (71)  (128)  (286)  (406)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 1,255  194  437  637  1,194  תמורה ממימוש רכוש קבוע
           

 (28,992)  (,2584)  (457)  (4,519)  (929)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
           
           
 

 .המאוחדיםביניים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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 על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון
           

 164  -  (535)  -  727  אשראי זמן קצר מבנקים
קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגידים 

  -  -  -  בנקאים
 
-  3,000 

הלוואה לזמן ארוך מתאגידים  פרעון
  (66)  -  (131)   בנקאים

 
-  (256) 

קבלת הלוואה מבעלי זכויות שאינן 
 11,284  1,106  744  1,106  1,624  אחריםממקנות שליטה ו

 (4,855)  (939)  (1,555)  (1,878)  (3,194)  פרעון הלוואות לזמן ארוך 
 -  -  (1,164)  -  (2,784)  התחייבות בגין חכירה פרעון

רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן 
 (3,498)  -  -  -  -  על ידי החברה מקנות שליטה

 1  -  -  1  -  מימוש כתבי אופציה
 (5,818)  (4,885)  -  (4,885)  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 22  (4,718)  (2,576)  (5,656)  (3,758)  לפעילות( מימון 
           

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווה 
 -  -  (385)  -  (163)  מזומנים

           
 (18,599)  (10,265)  2,614  (1,629)  6,578  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

           
יתרה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 25,626  34,262  10,991  25,626  7,027  התקופה
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 7,027  23,997  13,605  23,997  13,605  התקופה

 
            

           פעילויות מהותיות שלא במזומן )א(
            
 12,460  9,652  260  9,652  260  רכישת רכוש קבוע באשראי 
            
 113  166  43  166  43  מימוש רכוש קבוע באשראי 
 
 
 

 .המאוחדיםביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 כללי -: 1באור 
 

שלושה שישה ושל  ותולתקופ 2019, ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה  –באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו  2018בדצמבר,  31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(. –אריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן ת

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים .6
 

 כספי דיווח 34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות ביניים לתקופות

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

ם עקבית לזו המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדי
 שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט האמור להלן:

 

 חכירות ב. 
 

 חכירות – 16יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר 1'ג2בבאור  כמפורט
למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של  התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקןלהלן ")

 השוואה(.מספרי 

 
 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2018בדצמבר,  31שיושמה עד ליום  המדיניות החשבונאית

 
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים 

 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על
 

 הקבוצה כחוכר
 

 חכירה מימונית .6

 
 הועברו לקבוצה,כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס  נכסים אשר

נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין החכור הנכס  מסווגים כחכירה מימונית.
 השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. 

 
או תקופת החכירה כנמוך  הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו,

 שבהם.
 
 חכירה תפעולית .2

 
לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס נכסים אשר 

הפסד  ואהחכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח 
 בקו ישר על פני תקופת החכירה.
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 המשך() שבונאיתעיקרי המדיניות הח -: 2באור 

 
 הקבוצה כחוכר

 

עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש 
חודשים ועסקאות  12כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 

 חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר 
במסגרת מדידת  שר על פני תקופת החכירה.בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו י

ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה בין 
חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועוד, הכלולים באותה רכיבי חכירה לרכיבים שאינם 

 עסקה.
 

סקתו, מטפלת החברה בעסקאות בעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי הע
 ולא כעסקת חכירת משנה. IAS 19אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות 

 
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים 
בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התוספתי 

חר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית לא של החברה.
 האפקטיבית.

 
נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי 

 חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.
לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת  מופחתו נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות

שבהם. כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך  לפי הקצרהחכירה 
 .IAS 36לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 

 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד .1
 

במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב 
 .החכירה העתידיים תשלומי

 
כתוצאה  העתידייםתשלומי החכירה בגובה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים 

מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה(  משינוי במדד
ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר  יתרת נכס זכות שימושל

המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי חל שינוי בתזרימי 
. השפעת השינוי במדד בגין תשלומים שוטפים נזקפת לרווח או החכירה נכנס לתוקף(

 הפסד. 
 

 תשלומי חכירה משתנים .2
 

אינם תלויים במדד או ו ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים 
בעסקאות בהן כהכנסה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר וכהוצאה  מוכרים, בריבית

 .במועד היווצרותם החברה מהווה מחכיר,
  



 בע"מקבוצת שגריר שירותי רכב 
 באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים

14 

 
 

 המשך() עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 

 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה .3
 

תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה 
ת החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות להאריך א

סביר שהאופציה לביטול  המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן
 לא תמומש.

במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, 
חכירה בהתאם לתקופת החכירה הין מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בג

המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת 
 שימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.הנכס זכות 

 

 תיקוני חכירה .4
 

כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל 
מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם כעסקת חכירה נפרדת, 

סך התיקון וזוקפת את , לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום לתנאי החכירה המתוקנים
 נכס זכות השימוש. ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרתהשינוי 

 
כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה החברה 
ברווח או בהפסד הנובע מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש 

מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין וההתחייבות בגין החכירה. לאחר מכן, 
התיקון  מועד, לפי שיעור ההיוון המעודכן ברה המתוקניםלתנאי החכיחכירה בהתאם 

 ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.סך השינוי וזוקפת את 
 

 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים ג. 
 

  חכירות – IFRS 16לראשונה של  יישום .6
 

)להלן  חכירות – 16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2016 ינוארבחודש 
"התקן הישן"(, את  –)להלן  17התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי . "התקן"( –

של הוועדה המתמדת  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4פרשנות מספר 
ק מחוזה, אשר מעביר בתמורה בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חללפרשנויות. 

 לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן.
 

 :להלן עיקר השפעות התקן
 

דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים  התקן -
רה ומנגד יכירו מסוימים, ראה להלן(. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכי

באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן  בנכס זכות שימוש,
אות ריבית ובהוצאות פחת חכירות. כמו כן, החוכרים יכירו בהוצ  IAS 17-שבוטל
 בנפרד.

ביצוע  ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית  -
מחכירים במועד מצד האו כהכנסה מצד החוכרים יוכרו כהוצאה  או שימוש
 .היווצרותם

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך  -
-יבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכותמחדש את ההתחי

 השימוש.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול התקן  -

החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים 
 נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה.בעלי ערך כספי 

 
, קרי, התקן הישןהטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת  -

 סיווג כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.
 

את  כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץהתקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. 
יתרת נכסי זכות השימוש נמדדו כאילו התקן היה  כאשריישום למפרע חלקי התקן לפי גישת 

מיושם ממועד תחילת החכירה אך לצורך החישוב נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של 
  החוכר במועד היישום לראשונה.

 
למועד  הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות נדרשתלא  זו הגישבהתאם ל

ל החברה הקיימת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי ש מחושבתיישום התקן לראשונה, 
 .לראשונהבמועד יישום התקן 

 
לפירוט בדבר המדיניות החשבונאית המיושמת החל ממועד האימוץ לראשונה של התקן, ראה 

 לעיל. ב'2באור 
 

לחוזי חכירה קיימים בהן החברה עיקר ההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס 
בגין כל חוזה  חברהמכירה הלמעט חריגים, , לעיל ב'2בבאור  . על פי התקן, כאמורמהווה חוכר

וזאת בשונה רה בה היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש חכי
בחוזי חכירה בהן לא הועברו באופן ממשי  ולפי התקן הישןמהמדיניות שיושמה תחת הוראות 

כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, הוכרו תשלומי החכירה כהוצאה 
  י תקופת החכירה.ברווח או הפסד בקו ישר על פנ

 
חוזי חכירה אשר בגין  2019בינואר  1ליום להלן נתונים המתייחסים ליישום לראשונה של התקן 

 בתוקף במועד היישום לראשונה: 
 

 1היישום לראשונה של התקן על הדוחות הכספיים של החברה ביום  השפעות ריכוז (6
 :2019בינואר 

 

  

בהתאם 
למדיניות 
  השינוי  הקודמת

כפי שמוצג 
 -בהתאם ל
IFRS 16 

 ₪אלפי   
       2019 בינואר, 1ליום 

       
       נכסים לא שוטפים
 -  (41)  41  חייבים לזמן ארוך

       
 27,378  27,378  -  נכסי זכות שימוש

       
       התחייבויות שוטפות

       
 6,246  6,246  -  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה

       התחייבויות לא שוטפות
       

 (640)  (640)    נדחים מסים
 23,981  23,981  -  התחייבויות בגין חכירה

       
 2,209  2,209  -  יתרת רווח
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

הריבית הנומינלי  שיעורהקבוצה נעזרה במעריך שווי חיצוני לצורך קביעת  ב(
, לסיכון המימוני של החברותהמתאימה להיוון חוזי החכירה, זאת בהתאם 

שיעור  .וכן בהתאם למשתנים כלכליים אחרים בהתאם למח"מ חוזי החכירה
העתידיים  תשלומי החכירהששימש להיוון הממוצע המשוקלל  הריבית התוספתי

ישום לראשונה של התקן הינו עד היבחישוב יתרת ההתחייבות בגין חכירה במו
4.61%-8.4% . 

 
כפי שדווחו עתידיים התאמה בין סך התחייבויות לתשלומי חכירה מינימליים  ג(

לבין יתרת  2018בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים ליום  ג'15בבאור 
 :2019בינואר  1ההתחייבות בגין חכירה ליום 

 
בינואר  1ליום   

2019 
 אלפי ש"ח 
  

סך תשלומי חכירה מינימליים עתידיים בגין חכירות, שאינן 
לפי הדוחות  IAS 17ניתנות לביטול, בהתאם להוראות 

  2018בדצמבר  31הכספיים ליום 

 

32,003 
השפעה בגין חכירות לתקופות קצרות ו/או הכוללות נכס בסיס 

בעל ערך כספי נמוך ואשר בגינן תשלומי השכירות מוכרים 
 ישר על פני תקופת החכירהכהוצאה בקו 

 

(1,218) 
השפעה בגין שינויים בצפי למימוש אופציות הארכה ו/או ביטול 

 של תקופת החכירה
 

9,916 
   

לפני  IFRS 16סך התחייבויות בגין חכירה בהתאם להוראות 
 השפעת היוון התשלומים

 
40,701 

התוספתי השפעת היוון התשלומים העתידיים בשיעור הריבית 
 של החברה במועד היישום לראשונה

 
(10,473) 

   
 1ליום  IFRS 16סך התחייבויות בגין חכירה בהתאם להוראות 

 2019בינואר 
 

30,228 
 

 ההקלות אשר יושמו בעת יישום לראשונה של התקן: ד(

חוזים מהווים חוזי  האםבחרה שלא לבחון לפי הכללים בתקן  החברה .1
חכירה או כוללים חכירה אלא המשיכה לסווג את החוזים כחוזי חכירה לפי 

 .IAS 17הוראות 

 הכוללים חכירה חוזי עבור יחיד היוון בשיעור להשתמש בחרה החברה .2
 .דומים מאפיינים

שהוכר  חכירה חוזה בגין שבוצעה קודמת בהערכה להשתמש בחרה החברה .3
 זכות נכס ליתרת ערך ירידת בדיקת חלף, IAS 37כחוזה מכביד לפי הוראות 

 .לראשונה היישום במועד שימוש

 זכות נכס ויתרת חכירה בגין התחייבות ביתרת להכיר שלא בחרה החברה .4
 הינה החכירה תקופת לראשונה היישום למועד אשר חכירות בגין שימוש
 .קצר לטווח כחכירות מטופלות אלו חכירות. חודשים 12 -מ קצרה

 לראשונה היישום במועד שהתהוו עסקה עלויות לכלול שלא בחרה החברה .5
 שימוש זכות נכס במדידת

 בחוזים החכירה תקופת בקביעת" לאחור"ראייה ב להשתמש בחרה החברה .6
 .חכירה תקופת ביטול או החכירה תקופת להארכת אופציות כוללים אשר
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 2017-2015פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית   .ד
 

את התיקונים הבאים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור   IASB-ה פרסם 2017 דצמברבחודש 
 . להלן עיקרי התיקונים:2015-2017

 
 עיקרי התיקון תקן רלוונטי

IFRS 3   התיקון מבהיר כי כאשר שותף בפעילות משותפת משיג שליטה על הפעילות
(, עליו IFRS 3 -המשותפת והפעילות המשותפת מהווה עסק )כהגדרתו ב

לשווים ההוגן ולהכיר את הזכויות הקיימות בפעילות המשותפת  לשערך
 בהשפעה ברווח או הפסד.

  
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
ח הכספי של במסגרת רווח או הפסד, רווח כולל אחר או בהון, לפי הסיווג בדו

 אותה עסקה או אירוע אשר יצרו את הרווח הניתן לחלוקה.  
  

IAS 23  התיקון מבהיר כי אשראי אשר נלקח ישירות להקמתו של נכס כשיר יסווג
לצורך היוון עלויות אשראי לנכסים כשירים אחרים כאשראי כללי של החברה, 

מוש או למכירה וזאת כאשר הנכס הכשיר לשמו נלקח אותו אשראי, מוכן לשי
 וכן האשראי טרם נפרע.

 
התיקונים מיושמים לראשונה בדוחות כספיים אלו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 . ליישום התיקונים לעיל לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של הקבוצה.2019בינואר  1
 

 2017-2015פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית לשנים  . ד
 

ודאות הקשורה למסים על ההכנסה -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוני 
הפרשנות(. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות  -ן –)לה

ודאות הקשורה למסים -מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי IAS 12בהתאם להוראות 
ודאות -על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי

הודאות -ות של רשויות המס, מדידת השלכות איהמתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחס
הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של 

 הודאות.-אי
 

ליישום הפרשנות לעיל לא הייתה השפעה  אלו.דוחות הכספיים מיושמת לראשונה בהפרשנות 
 על הדוחות הכספיים של הקבוצה.

 
 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי – IFRIC 23   .ה

 
ודאות הקשורה למסים על ההכנסה -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוני 

הפרשנות(. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות  -ן –)לה
ודאות הקשורה למסים -מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי IAS 12בהתאם להוראות 

ודאות -על ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי
הודאות -המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות אי

הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של 
ליישום הפרשנות לעיל לא  אלו.דוחות הכספיים מיושמת לראשונה בהפרשנות  ות.הודא-אי

 הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של הקבוצה.
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 חבתקופת הדיוו משמעותיים אירועים -: 3באור 
 

 כדלקמן:  החברה לעובד אופציה כתבי הוקצו, 2019, במרס 27 ביום א.
 

 ערך"ח ש 0.0121 בנות רגילות מניות 21,158 -ל למימוש הניתנים, אופציה כתבי 21,158 של סך
ניות המימוש תהוונה לאחר הקצאתן )בהנחה שכל כתבי האופציה המוצעים מ. החברה של נקוב

מזכויות ההון וההצבעה  0.244%-מזכויות ההון וההצבעה בחברה )כ 0.25% -ימומשו במלואם( כ
ש"ח  5.81ש"ח ושווים ההוגן הינו  12.6191המימוש של כתבי האופציה הינו  מחיר בדילול מלא(,

 לכתב אופציה אחד. 
 

 מועדים שונים כמפורט להלן: 4-כתבי האופציה יבשילו ויהיו ניתנים למימוש ב
חודשים ממועד הקצאת  12רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מחלוף  •

 כתבי האופציה.

חודשים ממועד הקצאת  24תבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מחלוף רבע מכמות כ •
 כתבי האופציה.

חודשים ממועד הקצאת  36רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מחלוף  •
 כתבי האופציה.

חודשים ממועד הקצאת  48רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מחלוף  •
 כתבי האופציה.

 
 שנים ממועד ההקצאה. 7כל כתב אופציה שיובשל ולא ימומש יפקע ויבוטל בתום  

 
התקשרה חברה מאוחדת גו טו מוביליטי בע"מ )להלן: "גו טו"( במזכר  2019במרץ,  14ביום  ב.

-יורק )"מזכר ההבנות" ו-הבנות מחייב עם צד שלישי הפועל בתחום השכרת כלי רכב בעיר ניו
על פי מזכר ההבנות גו טו תתאים את המערכות הקיימות שלה לשיתוף "הלקוח", לפי העניין(. 

רכבים )הכוללת אפליקציה לנהגים, מערכת לניהול הזמנות ולקוחות ומערכת חיוב(, אשר 
, VIA-ו Uber( היינו נהגי The new york city taxi & limousine commission) TLCמושכרים לנהגי 

ים )"שוכרי המשנה"(. גו טו תהא זכאית לתשלום, בסכום לשתף את הרכב שלהם עם נהגים אחר
לא מהותי, עבור השימוש במערכת וכן לדמי רישיון המבוססים, בין היתר, על מספר כלי הרכב 

 והיקף השימוש של שוכרי המשנה.
 

)להלן: "מיטוואן"(, אשר רכשה את פעילות  Meituan Dianpingבתקופת הדוח, הודיעה חברת  ג.
. לאור 2019העולמית, כי היא סוגרת את פעילות מובייק באזור אסיה במהלך שנת  חברת מובייק

בוחנת את החלופות להעברת צי האופניים כך שהתפעול  המאוחדת ההודעה של מובייק, החברה
וכך למזג את כלל השירותים  המאוחדת הטכנולוגי של הפעילות יהיה תחת מערכות החברה

חודשים כאשר  6 -התהליך צפוי להימשך כ המאוחדצ תחת אפליקציה אחת. להערכת החברה
לתהליך ההסבה למערכות החברה צפויות להיות עלויות פיתוח שאינן מהותיות כאשר מנגד 

 בארץ. של מובייק  על פעילות האופניים 100%לחברה תהיה בעלות של 
 
 Carבעניין הקמת חברה בת בשם ( לדוחות הכספיים השנתיים, 3)15באור בהמשך לאמור ב ד.

Sharing Services Malta Ltd " :להלן(CSS והקצאת המניות בחברה. בתקופת הדוח הוקצו )"
בחברת גו טו מלטה )יתרת מניות החברה  83.33% -מחזיקה ב CSS -המניות בין השותפים כך ש

)להלן: "דיבונו"(. במקביל הוקצו לדיבונו, ולשני  Debono group holdings Ltdמוחזקות על ידי 
. כך שהחברה מחזיקה CSsבהתאמה בחברת  13% -ו 33.5%שותפים נוספים מניות בשיעור של 

 בחברת גו טו מלטה. 44.58%ובשיעור של  CSSבחברת  53.5%בשיעור של 
 

 אופציות למנכ"ל החברה. 52,897הובשלו ומומשו  2019במאי  ה.
 

. אשדודעל הסכם התקשרות מול עיריית המאוחדת חתמה החברה  2018לפברואר,  18ביום  ו.
כלי רכב בעמדות חניה  50במהלך השנה הראשונה תידרש החברה להעמיד בהתאם להסכם, 

  כלי רכב. 100 -ייעודיות ברחבי העיר והחל מהשנה השנייה תגדל כמות כלי הרכב ל
 את הפעילות, השיקה החברה 2019באפריל,  8ביום 
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  תלומגזרי פעי -: 4באור 
 

 כללי .א
 

 :מור בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בקבוצה מגזרי פעילות כדלקמןכא

 

 מגזר שירותים לחברות הביטוח.  .1
 
 מגזר שיתוף והשכרת הרכבים. . 2

 
 

 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

 

מגזר שירותים  
לחברות 
  הביטוח

מגזר שיתוף 
והשכרת 
 סה"כ  התאמות  הרכבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

שה חודשים ילתקופה של ש
 2019, ביוני 30שהסתיימה ביום 

 
 

 
 

 
 

 
 

         
 114,513    23,201  91,312  הכנסות מחיצוניים

 -  (6)  -  6  מגזריות-הכנסות בין
         

 114,513  (6)  23,201  91,318  סה"כ הכנסות

         
 4,103    (5,426)  ,5299  מגזרי )הפסד( רווח

         
 2,604        הוצאות מימון, נטו

         
 1,499        רווח לפני מסים על ההכנסה

         
שה חודשים ילתקופה של ש

 2018, ביוני 30שהסתיימה ביום 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

 113,305  -  18,971  94,334  הכנסות מחיצוניים
 -  (39)  -  39  מגזריות-הכנסות בין

         
 113,305  (39)  18,971  94,373  סה"כ הכנסות

         
 6,350  -  (2,456)  8,806  מגזרי )הפסד( רווח

         
 394        הוצאות מימון, נטו

         
 5,956        רווח לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 4באור 

 

 

מגזר שירותים  
לחברות 
  הביטוח

מגזר שיתוף 
והשכרת 
 סה"כ  התאמות  הרכבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

שה חודשים לולתקופה של ש
 2019, ביוני 30שהסתיימה ביום 

 
 

 
 

 
 

 
 

         
 ,57558  -  ,15812  46,417  הכנסות מחיצוניים

 -  (4)  -  4  מגזריות-הכנסות בין
         

 ,57558  (4)  ,15812  46,421  סה"כ הכנסות

         
 2,242  -  (2,384)  4,626  מגזרי )הפסד( רווח

         
 936        הוצאות מימון, נטו

         
 1,306        רווח לפני מסים על ההכנסה

         
שה חודשים לולתקופה של ש

 2018, ביוני 30שהסתיימה ביום 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

 55,922  -  9,739  46,183  הכנסות מחיצוניים
 -  (5)  -  5  מגזריות-הכנסות בין

         
 55,922  (5)  9,739  46,188  סה"כ הכנסות

         
 ,2632  -  (1,964)  ,2274  מגזרי )הפסד( רווח

         
 183        הוצאות מימון, נטו

         
 ,0802        רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

 

מגזר  
שירותים 
לחברות 

  ביטוח

מגזר שיתוף 
והשכרת 
 סה"כ  התאמות  רכבים 

 אלפי ש"ח  
         2018בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

         
 227,343  -  39,201  188,142  הכנסות מחיצוניים

 -  (50)  -  50  מגזריות-הכנסות בין
         

 227,343  (50)  39,201  188,192  סה"כ הכנסות

         
 2,678  -  (11,097)  13,775  מגזרי )הפסד( רווח

         
 928        הוצאות מימון, נטו

         
 1,750        רווח לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 4באור 

 
 : 2018בדצמבר,  31 -לו 2018 -ו 2019, ביוני 30הטבלה הבאה מציגה נכסים והתחייבויות מגזריים ליום 

 

 

מגזר שירותים  
לחברות 
  הביטוח

מגזר שיתוף 
והשכרת 
 סה"כ  התאמות  הרכבים

 אלפי ש"ח  
         

         נכסי המגזר
         
 222,725  (18,157)  48,521  192,361  )בלתי מבוקר( 2019, ביוני 30

         
 190,483  (16,297)  47,940  158,840  )מבוקר(  2018בדצמבר,  31

         
 183,560  (6,067)  23,525  166,102  )בלתי מבוקר( 2018, ביוני 30

         
         התחייבויות המגזר

         
 147,766  (28,697)  64,254  112,209  )בלתי מבוקר( 2019, ביוני 30

         
 114,472  (23,630)  57,430  80,672  )מבוקר(  2018בדצמבר,  31

         
 98,081  (7,557)  25,784  79,854  )בלתי מבוקר( 2018, ביוני 30

 
 

 פיצול הכנסות -: 5באור 
 

  
 שהסתיימוהחודשים  6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 "חש אלפי  
           

 106,446  27,044  25,837  54,840  51,480  מנוי דמי
 48,172  11,869  12,466  24,116  24,242  שירותים
 33,524  7,270  8,113  15,378  15,590  מוצרים
 -ותפעולם רכבים השכרת

 החברה בבעלות רכבים
 המאוחדת

 

10,516  8,536  5,086  4,427  19,214 
 -ותפעולם רכבים השכרת

 בבעלות שאינם רכבים
 המאוחדת החברה

 

9,716  9,585  4,809  4,805  18,219 
 1,768  507  2,264  850  2,969  אחרים

           
 227,343  55,922  58,575  113,305  114,513  "כסה
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 תקופת הדיווח לאחראירועים   -: 6באור 
 

 גו בע"מ( 2גוטו גלובל מוביליטי בע"מ )לשעבר קאר  בהתאם להחלטת דירקטוריון חברת הבת .א
 1בעניין שינוי שם החברה, הוחלט כי החל מיום  ,2019, ביולי 11יום מ הבת"(  )להלן: "חברת

 גו בע"מ(.2, תיקרא חברת הבת גוטו גלובל מובילטי בע"מ )לשעבר קאר2019באוגוסט, 
 

גו  2אימץ דירקטוריון חברת הבת גוטו גלובל מוביליטי בע"מ )לשעבר קאר  2019ביולי,  11ביום  .ב
ת לעובדים, דירקטורים, נושאי משרה ונותני שירותים הבת"( תכנית אופציו )להלן: "החברה בע"מ(

"(. דירקטוריון החברה האופציות תכנית"להלן: לפקודת מס הכנסה ) 102של החברה, לפי סעיף 
ש"ח ע.נ. כל אחת לצורך הקצאה עתידית של  1.00מניות רגילות של החברה  9,808ייעד  הבת

מהון המניות  15%מוץ תכנית האופציות אופציות תחת תכנית האופציות, אשר מהוות במועד אי
מפול  2/3"(. השמור האופציות פול"להלן: על בסיס דילול מלא ) הבת המוקצה והנפרע של החברה

 הבת , לעובדי החברההבת האופציות השמור יוקצה, בכפוף להחלטת הדירקטוריון של החברה
צאות עתידיות לעובדים ונותני הנוכחיים )נכון למועד אימוץ תכנית האופציות( והיתרה תיועד להק

 . הבת שירותים עתידיים של החברה
 

האופציות וע.נ.  ש"ח 1.00 בת הבת כל אופציה ניתנת להמרה למניה רגילה אחת של החברה
 שנים כדלהלן:  4במהלך תקופה בת תובשלנה 

א מהאופציות שיוענקו לניצע יובשלו לאחר שנה מיום הענקתן לאותו ניצע ובלבד שהו 25%א( 
 .ממשיך לעבוד או להעניק שירותים לחברה הבת

 שנים.  3מהאופציות שיוענקו לניצע יבשילו על בסיס רבעוני על פני תקופה בת  75%ב( 
 

נוסף שהוגדר בתוכנית האופציות על מנת לממש את האופציות שהבשילו הינו גיוס )כסף תנאי 
 .הבת מיליון דולר לחברה 20( של הבת פנימה לחברה

  
בוטל בתום תפקע ו)לאחר שהבשילה והייתה ניתנת למימוש כאמור( תמומש תלא שכל אופציה 

 ה.תשנים ממועד הקצא 10

 

הקצה "( המאוחדת)להלן: "החברה   מוביליטי בע"מ גו טו, דירקטוריון 2019באוגוסט,  4ביום  .ג
ש"ח  0.01מניות רגילות בנות  26,173 רכישתל"( המוקצות האופציותאופציות לעובדים )" 26,173

לעובדי החברה הבת וזאת תחת תכנית האופציות של  המאוחדת החברה של כל אחת ערך נקוב
  .המאוחדתהחברה 

מניות המוקצה והנפרע של החברה  מהון 19.63% -כהאופציות המוקצות מהוות במועד הקצאתן 
 .ש"ח 0.01 ערכה הנקוב, קרי נואופציה היכל מחיר המימוש של , על בסיס דילול מלא. המאוחדת

 
 תקופות ההבשלה של האופציות המוקצות הן כדלהלן:

נקבע כי תקופת ההבשלה  המוקצות מהאופציות 18,213 יחדיו הוקצו להם ניצעים קבוצת לגבי (א
 תהא:

לאחר שישה חודשים מיום הענקתן לאותו ניצע  מהאופציות שיוענקו לניצע יובשלו 25%א( 
 לעבוד או להעניק שירותים לחברה המאוחדת.  ובלבד שהוא ממשיך

 מהאופציות שיוענקו לניצע יבשילו על בסיס חודשי על פני תקופה בת שנתיים. 75%ב( 
 

נקבע כי תקופת ההבשלה  מהאופציות המוקצות 7,960 יחדיו לגבי קבוצת ניצעים להם הוקצו (ב
 א:תה
הענקתן לאותו ניצע חודשים מיום  12מהאופציות שיוענקו לניצע יובשלו לאחר  25%א( 

  ך לעבוד או להעניק שירותים לחברה המאוחדת. ובלבד שהוא ממשי
 שנים. 3מהאופציות שיוענקו לניצע יבשילו על בסיס חודשי על פני תקופה בת  75%ב( 
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 )המשך( תקופת הדיווח לאחראירועים   -: 6באור 
 

במועד ההקצאה נקבע תנאי נוסף על מנת לממש את האופציות המוקצות שכבר הבשילו והוא 
 )כסף פנימה לחברה(. המאוחדתמיליון דולר לחברה  4גיוס של 

 
בוטל תפקע ו)לאחר שהבשילה והייתה ניתנת למימוש כאמור( תמומש תלא ש מוקצית כל אופציה

 ה.תצאשנים ממועד הק 10בתום 
 

לפי ש"ח, על ידי עובד לשעבר א 249על סך  חברת הבת, הוגשה תביעה כנגד 2019ביולי,  15ביום  .ד
, בטענת פיטורין שלא כדין וזכויות שונות. בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את ת הבתבחבר

 סיכויי התביעה.

 

 .ברה קשורהחפרעון שטרי ההון לדירקטוריון החברה אישר  2019באוגוסט  15ביום  .ה
 3,618בסך של  חברה קשורהכנגד תשלום ל, בספטמבר 15יום בההון יפרעו בפרעון מוקדם  שטרי
  .ריבית ניכיון שנתית 5%בניכוי המשקף את סכום שטרי ההון ש"ח אלפי 

 
 
 

- - - - 
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 קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ

 
 המאוחדיםביניים נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 

 המיוחסים לחברה
 
 

 2019, ביוני 30ליום 
 

 בלתי מבוקרים
 
 

 
 

 
 תוכן עניינים

 
 
 

 עמוד 
  

 2 דוח מיוחד של רואה החשבון
  

 3 ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה 
  
  

 4-5 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה
  
  

 על רווח או הפסד ורווח כולל אחר נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים 
 6-7 המיוחסים לחברה

  
  

 8-9 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
  
  

 10-16 נוסףמידע 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 

 ד' לתקנות ניירות ערך38נפרד לפי תקנה דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38סקרנו את המידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
שישה של  ותולתקופ 2019 ,ביוני 30החברה(, ליום  -בע"מ )להלן  קבוצת שגריר שירותי רכבשל  1970-התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי ביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  ושלושה חודשים שהסתיימו
 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים והחברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי ביניים הנפרד לתקופ

 
 
ההתחייבויות  א סקרנו את המידע הכספי לתקופות ביניים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשרל

, ואשר חלקה של 2019יוני ב 30אלפי ש"ח ליום  1,063-לסך של כ והסתכמ בניכוי הנכסים המיוחסים להן, נטו
 ששהאלפי ש"ח לתקופות של  431-אלפי ש"ח וסך של כ 1,062-החברות הנ"ל הסתכם לסך של כ החברה בהפסדי

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה. המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותן חברות 
נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע 

  .של רואי החשבון האחריםהכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה 

 
 היקף הסקירה

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

מורכבת ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים 
. ום נוהלי סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישמבירורים, 

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

 דעת של ביקורת.בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות 
 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-התש"ל
 
 
 
 
 

 פורר גבאי את קסירר קוסט  אביב,-תל
 רואי חשבון  2019, באוגוסט 15
 



 3 

 
 

 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2019, ביוני 30ליום 

 .1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ד'38
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 החברהמיוחסים ל המצב הכספיעל  ות המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוח

 

 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
       

 4,162  22,897  9,966  מזומנים ושווי מזומנים
 39,107  43,538  42,900   לקוחות

 1,961  1,883  2,650   חייבים ויתרות חובה
 658  598  635  מלאי

       
  56,151  68,916  45,888 
       
       

       נכסים לא שוטפים
       

 41  51  -  חייבים לזמן ארוך
 22,143  7,378  26,499  הלוואות לחברות מוחזקות

 64  -  310  , נטונכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 29,475  30,505  26,467  רכוש קבוע 

 -  -  23,436  נכסי זכות שימוש
 792  661  925  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו 

 60,083  60,083  60,083  מוניטין
       
  137,720  98,678  112,598 
       
  193,871  167,594  158,486 
 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 החברהמיוחסים ל המצב הכספיעל  ות המאוחדיםכספיים מתוך הדוחנתונים 

 
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       התחייבויות שוטפות
       

 26,471  28,941  25,977  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 25,117  30,194  29,371  הכנסות מראש

 12,759  12,804  12,687   זכאים ויתרות זכות
 -  -  4,587  חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה

       
  72,622  71,939  64,347 
       

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 3,551  3,461  3,641  שטר הון מבעלי מניות בניכוי ניכיון
 7,398  1,492  10,852  לחברות מוחזקות, נטו ותהמיוחס בניכוי נכסים התחייבויות

 -  -  21,714  התחייבויות בגין חכירות
 595  595  527  נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 4,553  3,862  4,969  מיסים נדחים
       
  41,703  9,410  16,097 
       

        ותת תלוייוהתחייבוו התקשרויות
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 99  99  99  מניותהון 
 82,411  81,966  82,926  פרמיה על מניות

 2,725  7,581  1,903  רווח יתרת 
 -  -  48  קרן הון בגין הפרשי תרגום

 (7,869)  (4,179)  (6,123)  ן מקנות שליטהנזכויות שאיהון בגין עסקאות עם בעלי  קרן
 676  778  693  מוגדרת להטבה תוכניות של מחדש מדידה בגין קרן

       
  79,546  86,245  78,042 
       

 158,486  167,594  193,871  סה"כ הון

       
       
 

 מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
 
 
 
 

        2019, באוגוסט 15
 אורן פשה  דוד מיכאל  יוסי בן שלום  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 כספים סמנכ"ל  מנהל כללי  יו"ר הדירקטוריון  
 
 



 קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
 

 או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים לחברה על רווח יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 שהסתיימוהחודשים  6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 33,553  7,270  8,113  15,407  15,590  הכנסות ממכירות
 154,139  38,918  37,069  78,966  73,940  הכנסות ממתן שירותים

           
 187,692  46,188  45,182  94,373  89,530  סה"כ הכנסות

           
 18,174  3,952  4,136  8,462  7,931  עלות המכירות

 138,802  33,815  32,264  68,994  63,910  עלות מתן שירותים
           

 156,976  37,767  36,400  77,456  71,841  והשירותיםסה"כ עלות המכירות 
           

 30,716  8,421  8,782  16,917  17,689  רווח גולמי
           

 6,204  1,598  1,743  3,181  3,297  הוצאות מכירה ושיווק
 10,942  2,594  ,7992  4,930  5,605  הוצאות הנהלה וכלליות

           
 13,570  4,229  ,2404  8,806  8,787  רווח תפעולי

           
 (381)  (56)  (573)  (139)  (1,155)  הוצאות מימון

חברות למימון בגין הלוואות הכנסות  
 1,001  76  500  205  880  מוחזקות

חברות מוחזקות,  הפסדיבחלק החברה 
 (9,787)  (1,442)  (2,005)  (1,942)  (4,956)  נטו

           
 4,403  2,807  ,1162  6,930  ,6553  לפני מסים על ההכנסהרווח 

 3,454  966  ,1151  2,058  ,1792  מס הוצאות
           

 949  1,841  ,6041  4,872  ,7371  רווח נקי המיוחס לחברה

           
           
 
 
 
 

 המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף 
  



 קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
 

 או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים לחברה על רווח יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 7 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           
           

)לאחר  חברהרווח כולל אחר המיוחס ל
           השפעת המס(:

           
 מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
           :הפסד או לרווח

           
           

הטבה לבגין תוכניות  ממדידה מחדש רווח
 68  235  108  170  17  מוגדרת

           
"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן סה

 68  235  108  170  17  לרווח או הפסד 
           

 68  235  108  170  17   חברהכולל אחר המיוחס ל סה"כ רווח
           

 ,0171  2,076  ,4151  5,042  ,4391   חברהכולל המיוחס ל סה"כ רווח

           
           
 
 
 
 
 

 הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע 
 
 



 קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
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 החברהמיוחסים לעל תזרימי המזומנים  ות המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
           החברה

           
 949  1,841  ,6041  4,872  ,7371  רווח נקי המיוחס לחברה

           
התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

           :החברהשל  מזומנים מפעילות שוטפת
           

הפסד של  ואהתאמות לסעיפי רווח 
           :החברה

           
 6,562  1,628  2,608  3,234  5,172   פחת והפחתות

 (804)  (810)  117  (182)  143  מימון, נטו (הכנסותהוצאות )
  115   (79)  (78)  (22)  72  ממימוש רכוש קבוע (רווחהפסד )

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, 
 (52)  -  12  (240)  (46)  נטו

 537  38  250  92  515  עלות תשלום מבוסס מניות
 3,454   966  1,115  2,058  2,179  מסים על הכנסה

, חברות מוחזקות חלק החברה בהפסדי
 9,787  1,442  2,005  1,942  4,956  נטו

           
  36814,  11,754  0757,  5,728  20,548 
           

של  נכסים והתחייבויותשינויים בסעיפי 
           :החברה

           
 337  4,692  3,480  (1294)  (3,793)  בלקוחות (עלייהירידה )

 (685)  (422)  (181)  (568)  (759)   עלייה בחייבים ויתרות חובה
 (65)  (17)  40  (5)  23  במלאי (עלייהירידה )
לספקים בהתחייבויות  (ירידהעלייה )

 (4,203)  (3,784)  ,7161  (4,935)  (355)  ולנותני שירותים
 732  (1,135)  (,4712)  1,013  (737)  בזכאים ויתרות זכות )ירידה( עלייה

 (2,433)  (4,409)  (2,949)  2,644  4,254  בהכנסות מראש)ירידה( עלייה 
           
   00113,  8,609  7106,  653  14,231 
           

ששולמו והתקבלו במהלך  מזומנים
           עבור: השנה

           
 -  -  (451)  -  (910)  ריבית ששולמה
 (1,905)  (505)  (419)  (923)  (842)  מיסים ששולמו

 -  -  381  -  381  מיסים שהתקבלו
           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של 
 12,326  148  6,221  7,686  11,630  החברה

           
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 החברהמיוחסים לעל תזרימי המזומנים  ות המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 
           החברה

           
 (5,751)  (2,188)  (382)  (2,629)  (878)  רכישת רכוש קבוע

 ( 533)  (71)  (128)  (72)  (406)  נכסים בלתי מוחשייםרכישת 
 1,202  194  437  534  838  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (3,498)  -    -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות מניות רכישת
 (16,029)  -  (3,500)  -  (3,500)  מוחזקות ותמתן הלוואה לחבר

 258  -  -  258  -  ה מוחזקתפרעון הלוואה מחבר
           

השקעה  מזומנים נטו ששימשו לפעילות
 (24,351)  (2,065)  (3,573)  (1,909)  (553,9)  החברהשל 

           
תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 

           החברה
           

 (5,818)  (4,885)  -  (4,885)  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
 -  -  (890)  -  (1,871)  פרעון התחייבות בגין חכירה 

 1  1  -  1  -  מימוש כתבי אופציות
           

פעילות מימון של ל ששימשומזומנים נטו 
 (5,817)  (4,884)  (890)  (4,884)  (1,871)  החברה

           
 ( 17,842)  (6,801)  1,758  893  5,804  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה(  עלייה

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 22,004  29,698  8,208  22,004  4,162   התקופה
           

ף יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסו
 4,162  22,897  9,966  22,897  9,966  התקופה

           
 

           פעילויות מהותיות שלא במזומן )א(
            
 399  801  260  801  260  רכישת רכוש קבוע באשראי 

            
 113  166  43  166  43  מימוש רכוש קבוע באשראי 

            
 
 

 הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע 
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 כללי .1

 
. 2014 ,בנובמבר 25החברה( התאגדה בישראל ביום  -חברת קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ )להלן  .א

 ,שירותי דרך גרירהת במתן שירותים לחברות ביטוח, ובתוך כך בתיקון של כלי רכב, קהחברה עוס
)להלן יחד: שירותים לחברות הביטוח( וכן בהספקת  ושירותי מרכזי שירות לרכב שירותים לדירה

גו" או  2גו בע"מ )להלן "קאר  2רכבים, לפרקי זמן משתנים, באמצעות קאר השכרת שיתוף ושירותי 
 האם"(.פוינטר טלוקיישן בע"מ )להלן "החברה " (. החברה הוקמה על ידי בתהחברה ה

 
שלושה שישה ושל  ותולתקופ 2019, ביוני 30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום  .ב

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  וחודשים שהסתיימ
ל הדוחות . יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד ע1970-ומיידים(, התש"ל

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף  2018בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 אשר נלווה אליהם.

 

 
 יתאעיקרי המדיניות החשבונ .2
 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע  .א
 להלן: בסעיף ב' , למעט האמור2018בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 

 

 חכירות - IFRS 16לראשונה של  יישום .ב
 

 חכירות
 

 חכירות – 16יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר 1'ג2בבאור  כמפורט
למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של  התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, "התקןלהלן ")

 מספרי השוואה(.

 
 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2018בדצמבר,  31שיושמה עד ליום  המדיניות החשבונאית

 
או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים  המבחנים לסיווג חכירה כמימונית

 :IAS 17-פי הכללים להלן שנקבעו ב-במועד ההתקשרות על
 

 הקבוצה כחוכר
 

 חכירה מימונית .1
 

  

 הועברו לקבוצה,כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס  נכסים אשר
נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין החכור הנכס  מסווגים כחכירה מימונית.

 השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. 

 

  

הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה כנמוך 
 שבהם.

 
 חכירה תפעולית .2
   

  

לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס נכסים אשר 
הפסד  ואהחכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח 

 בקו ישר על פני תקופת החכירה.
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 המשך() עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 

 הקבוצה כחוכר 
 

  

עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס 
זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 

 חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר  12
במסגרת  שר על פני תקופת החכירה.בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו י

מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא 
חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם 

 אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה.
 

סקתו, מטפלת החברה בעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי הע
 ולא כעסקת חכירת משנה. IAS 19בעסקאות אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות 

 

  

במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו 
מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור 

לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין  הריבית התוספתי של החברה.
 חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

 

  

נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת 
 תשלומי חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

מופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או ו העלותנכס זכות השימוש נמדד במודל 
שבהם. כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה  לפי הקצרתקופת החכירה 

 .IAS 36ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 
 
 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד .1
 

  

במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב 
 .תשלומי החכירה העתידיים

 
כתוצאה  העתידייםתשלומי החכירה בגובה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים 

מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה(  משינוי במדד
ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר  שימוש יתרת נכס זכותל

חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי 
. השפעת השינוי במדד בגין תשלומים שוטפים נזקפת לרווח או החכירה נכנס לתוקף(

 הפסד. 
 

 תשלומי חכירה משתנים .2
 

 
 
 
 
 

  

  

אינם תלויים במדד או ו ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים 
בעסקאות בהן כהכנסה בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר וכהוצאה  מוכרים, בריבית

 .במועד היווצרותם החברה מהווה מחכיר,
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 המשך() עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 תקופת חכירהאופציות להארכה וביטול של  .3
 

  

תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה 
להאריך את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות 

סביר שהאופציה לביטול  המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן
 לא תמומש.

י בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, במקרה בו חל שינו
חכירה בהתאם לתקופת החכירה המודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין 

המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת 
 שימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.הנכס זכות 

 

 תיקוני חכירה .4
 

  

כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל 
מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם כעסקת חכירה נפרדת, 

סך התיקון וזוקפת את , לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום לתנאי החכירה המתוקנים
 ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.ביתרת השינוי 

 
 כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה החברה 
ברווח או בהפסד הנובע מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש 

בגין  מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבותוההתחייבות בגין החכירה. לאחר מכן, 
התיקון  מועד, לפי שיעור ההיוון המעודכן בלתנאי החכירה המתוקניםחכירה בהתאם 

 ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.סך השינוי וזוקפת את 
 

 יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים ג. 
 

  חכירות -  16IFRSלראשונה של  יישום .   1
 

)להלן  חכירות – 16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-פורסם על ידי ה 2016 ינוארבחודש 
"התקן הישן"(, את  –)להלן  17התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי . "התקן"( –

של הוועדה המתמדת  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4פרשנות מספר 
בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לפרשנויות. 

 לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן.
 

 :להלן עיקר השפעות התקן
 

החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים דורש מחוכרים להכיר בכל  התקן -
רה ומנגד יכירו מסוימים, ראה להלן(. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכי

באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן  בנכס זכות שימוש,
חכירות. כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת   IAS 17-שבוטל

 נפרד.ב
ביצוע  ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית  -

מחכירים במועד מצד האו כהכנסה מצד החוכרים יוכרו כהוצאה  או שימוש
 .היווצרותם

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך  -
-פעת השינוי תיזקף לנכס זכותמחדש את ההתחייבות בגין החכירה כאשר הש

 השימוש.
כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול התקן  -

החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים 
 בעלי ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה.

, קרי, התקן הישןנותר ללא שינוי מהותי לעומת הטיפול החשבונאי מצד המחכיר  -
 סיווג כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
את  כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץהתקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. 

זכות השימוש נמדדו כאילו התקן היה יתרת נכסי  כאשריישום למפרע חלקי התקן לפי גישת 
מיושם ממועד תחילת החכירה אך לצורך החישוב נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של 

  החוכר במועד היישום לראשונה.
 

הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד  נדרשתלא  זו הגישבהתאם ל
ל החברה הקיימת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי ש מחושבתיישום התקן לראשונה, 

 .לראשונהבמועד יישום התקן 
 

לפירוט בדבר המדיניות החשבונאית המיושמת החל ממועד האימוץ לראשונה של התקן, ראה 
 לעיל. ב'2באור 

 
לחוזי חכירה קיימים בהן החברה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס  עיקר ההשפעה

בגין כל חוזה  חברהמכירה הלמעט חריגים, , לעיל ב'2בבאור  . על פי התקן, כאמורמהווה חוכר
וזאת בשונה חכירה בה היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש 

בחוזי חכירה בהן לא הועברו באופן ממשי  ולפי הישן התקןמהמדיניות שיושמה תחת הוראות 
כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, הוכרו תשלומי החכירה כהוצאה 

  ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
 

חוזי חכירה אשר בגין  2019בינואר  1ליום להלן נתונים המתייחסים ליישום לראשונה של התקן 
 וקף במועד היישום לראשונה: בת

 

 1היישום לראשונה של התקן על הדוחות הכספיים של החברה ביום  השפעות ריכוז .א
 :2019בינואר 

 

  

בהתאם 
למדיניות 
  השינוי  הקודמת

כפי שמוצג 
 -בהתאם ל
IFRS 16 

 אלפי ש"ח  
       2019 בינואר, 1ליום 

       
 נכסים לא שוטפים

       
 -  (41)  41  לזמן ארוךחייבים 

       
 22,068    22,068   -  נכסי זכות שימוש

       
       התחייבויות שוטפות

       
חלות שוטפת של התחייבות בגין 

 3,680   3,680   -   חכירה
 

       התחייבויות לא שוטפות
       

 (640)   (640)    נדחים מסים
 21,126   21,126   -  חכירהת בגין יוהתחייבו

       
 ,0982   098,2   -  יתרת רווח
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

  

הריבית הנומינלי  הקבוצה נעזרה במעריך שווי חיצוני לצורך קביעת שיעור .ב
, לסיכון המימוני של החברותהמתאימה להיוון חוזי החכירה, זאת בהתאם 

שיעור  .וכן בהתאם למשתנים כלכליים אחרים בהתאם למח"מ חוזי החכירה
העתידיים  תשלומי החכירהששימש להיוון הממוצע המשוקלל  הריבית התוספתי

ראשונה של התקן הינו עד היישום לבחישוב יתרת ההתחייבות בגין חכירה במו
4.61%-8.4% . 

 
 

 :קלות אשר יושמו בעת יישום לראשונה של התקןהה .ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017-2015 הבינלאומית בתקינה השיפורים פרויקט. ג
 

 מחזור השיפורים פרויקט במסגרת הבאים התיקונים את  IASB-ה פרסם 2017 דצמברבחודש 
 :התיקונים עיקרי להלן. 2015-2017

 תקן
 רלוונטי

 התיקון עיקרי

IFRS 3  מבהיר כי כאשר שותף בפעילות משותפת משיג שליטה על הפעילות  התיקון
 לשערך עליו(, IFRS 3 -המשותפת והפעילות המשותפת מהווה עסק )כהגדרתו ב

 בהשפעה ולהכיר ההוגן לשווים המשותפת בפעילות הקיימות הזכויות את
 .הפסד או ברווח

  
IFRS 11 מבהיר כי צד לפעילות משותפת שמשיג לראשונה שליטה משותפת  התיקון

 בפעילות לא ישערך את הזכויות הקודמות שהחזיק בפעילות המשותפת. 
  

IAS 12 מבהיר כי על חברה להכיר בהשלכות המס הנובעות מתשלום דיבידנד  התיקון
במסגרת רווח או הפסד, רווח כולל אחר או בהון, לפי הסיווג בדוח הכספי של 

 אותה עסקה או אירוע אשר יצרו את הרווח הניתן לחלוקה.  
  

IAS 23 יסווג כשיר נכס של להקמתו ישירות נלקח אשר אשראי כי מבהיר התיקון 
, החברה של כללי כאשראי אחרים כשירים לנכסים אשראי עלויות היוון צורךל

 למכירה או לשימוש מוכן, אשראי אותו נלקח לשמו הכשיר הנכס כאשר וזאת
 .נפרע טרם האשראי וכן

 

 
 

חוזים מהווים חוזי חכירה או  האםבחרה שלא לבחון לפי הכללים בתקן  החברה .1
 IASכוללים חכירה אלא המשיכה לסווג את החוזים כחוזי חכירה לפי הוראות 

17. 

 מאפיינים הכוללים חכירה חוזי עבור יחיד היוון בשיעור להשתמש בחרה החברה .2
 .דומים

שהוכר כחוזה  חכירה חוזה בגין שבוצעה קודמת בהערכה להשתמש בחרה החברה .3
 שימוש זכות נכס ליתרת ערך ירידת בדיקת חלף, IAS 37אות מכביד לפי הור

 .לראשונה היישום במועד

 שימוש זכות נכס ויתרת חכירה בגין התחייבות ביתרת להכיר שלא בחרה החברה .4
 12 -מ קצרה הינה החכירה תקופת לראשונה היישום למועד אשר חכירות בגין

 .קצר לטווח כחכירות מטופלות אלו חכירות. חודשים

 לראשונה היישום במועד שהתהוו עסקה עלויות לכלול שלא בחרה החברה .5
 .1שימוש זכות נכס במדידת

 אשר בחוזים החכירה תקופת בקביעת" לאחור"ראייה ב להשתמש בחרה החברה .6
 .חכירה תקופת ביטול או החכירה תקופת להארכת אופציות כוללים



 קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
 מידע נוסף

 15 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 המתחילות השנתיות מהתקופות החל אלו כספיים בדוחות לראשונה מיושמים התיקונים
 של הכספיים הדוחות על השפעה הייתה לא לעיל התיקונים ליישום. 2019 בינואר 1 ביום

 .הקבוצה
 
 

 2017-2015 לשנים הבינלאומית בתקינה השיפורים פרויקט. ד
 

ודאות הקשורה למסים על ההכנסה -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017יוני  בחודש
הפרשנות(. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות  -)להלן 

ודאות הקשורה למסים על -מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי IAS 12בהתאם להוראות 
ודאות המתייחסים -ל איההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים ש

הודאות הקשורה -למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות אי
 הודאות.-למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של אי

 
עה על הפרשנות לעיל לא הייתה השפ ליישום. אלו הכספיים בדוחות לראשונה מיושמת הפרשנות

 .הקבוצההדוחות הכספיים של 
 
 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי – IFRIC 23  .ה
 

ודאות הקשורה למסים על ההכנסה -טיפול באי – IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוני 
הפרשנות(. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות  -)להלן 

ודאות הקשורה למסים על -מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי IAS 12בהתאם להוראות 
ודאות המתייחסים -ההכנסה. הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי

הודאות הקשורה -ות של רשויות המס, מדידת השלכות אילמסים על הכנסה, בחינת התייחס
 הודאות.-למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של אי

ליישום הפרשנות לעיל לא הייתה השפעה על  אלו.דוחות הכספיים מיושמת לראשונה בהפרשנות 
 הדוחות הכספיים של הקבוצה.
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 אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח .3
 

 כדלקמן:  החברה לעובד אופציה כתבי הוקצו, 2019, במרס 27 ביום .א
 

 של נקוב ערך"ח ש 0.0121 בנות רגילות מניות 21,158 -ל למימוש הניתנים, אופציה כתבי 21,158 של סך
המוצעים ימומשו במלואם( ניות המימוש תהוונה לאחר הקצאתן )בהנחה שכל כתבי האופציה מ. החברה

המימוש  מחיר מזכויות ההון וההצבעה בדילול מלא(, 0.244%-מזכויות ההון וההצבעה בחברה )כ 0.25% -כ
 ש"ח לכתב אופציה אחד.  5.81ש"ח ושווים ההוגן הינו  12.6191של כתבי האופציה הינו 

 להלן: מועדים שונים כמפורט 4-תבי האופציה יבשילו ויהיו ניתנים למימוש בכ

חודשים ממועד הקצאת  12רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מחלוף  •
 כתבי האופציה.

חודשים ממועד הקצאת  24רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מחלוף  •
 כתבי האופציה.

 חודשים ממועד הקצאת 36רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מחלוף  •
 כתבי האופציה.

חודשים ממועד הקצאת  48רבע מכמות כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מחלוף  •
 כתבי האופציה.

 
 שנים ממועד ההקצאה. 7כל כתב אופציה שיובשל ולא ימומש יפקע ויבוטל בתום  

 

  .החברה"ל למנכ אופציות 52,897 הובשלו 2019 במאי .ב
 

 

 
 פיצול הכנסות .4
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           
           

 106,446  27,044  25,838  54,840  51,480  דמי מנוי
 47,693  11,874  11,231  24,126  22,460  שירותים
 33,553  7,270  8,113  15,407  15,590  מוצרים

           
 187,692  46,188  45,182  94,373  89,530  סה"כ
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 אירועים לאחר תקופת הדוח . 5

 
 .ברה קשורהחפרעון שטרי ההון לדירקטוריון החברה אישר  2019באוגוסט  15ביום      
   ש"ח אלפי  3,618בסך של  חברה קשורהכנגד תשלום ל, בספטמבר 15יום בההון יפרעו בפרעון מוקדם  שטרי     
  .ריבית ניכיון שנתית 5%בניכוי המשקף את סכום שטרי ההון      

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ         מנהלים הצהרת

 

 

 

 
 הצהרת מנהלים

 
 מנהל כלליהצהרת 

 
 
 

 , מצהיר כי:מיכאל דודאני, 
 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  .1
"הדוחות"  –)להלן  2019של שנת  השני( לרבעון "החברה"-קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ )להלן

 או "הדוחות לתקופת הביניים"(;

 

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

 ייחס לתקופת הדוחות;הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהת
 

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

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

רקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד , לדיהחברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין 

 או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.
 
 

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

      ___________________________ 
 מנהל כללי מיכאל דוד,                                                  
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 קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ         מנהלים הצהרת

 

 

 

 
 הצהרת מנהלים

 
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 
 

 
 מצהירה כי:, אורן פשהאני, 

 
בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  .1

" "הדוחות –)להלן  2019של שנת  השני( לרבעון "החברה"-רכב בע"מ )להלן שירותיקבוצת שגריר 
 או "הדוחות לתקופת הביניים"(;

 

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

 ופת הדוחות;הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתק
 

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

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד החברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4
ותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מה

 או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.
 
 

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

      ___________________________ 
 , סמנכ"ל הכספים אורן פשה                                      

 
 2019, באוגוסט 15תאריך: 
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