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 2019 באוגוסט 22

 עילדב השקעות בע"מ

 2019ביוני  30דוח הדירקטוריון ליום 

)להלן:  1970 -החברה הינה תאגיד קטן כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
דירקטוריון החברה החליט על אימוץ של כל ההקלות הנכללות בתקנות, ככל שהן רלבנטיות )או תהיינה "התקנות"(. 

ימית בתאגיד ודוח רואה החשבון המבקר על רלבנטיות( לחברה, קרי, ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנ
, העלאת סף הצירוף של דוחות חברות 20%-הבקרה הפנימית, העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל

 ומעבר למתכונת דיווח חציונית.  40%-כלולות מהותיות לדוחות הביניים ל

 
גיש בזאת את סקירת הדירקטוריון לדוחות הכספיים של "החברה"( מתכבד לה -דירקטוריון עילדב השקעות בע"מ )להלן 

)להלן: "יום המאזן"( ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן: "תקופת  2019ביוני  30החברה ליום 

 הדוח" או "תקופת הדיווח"(.

פתי של החברה לשנת דוח זה נערך בהיקף מצומצם ביחס לתקופה האמורה בהנחה שבפני קוראו מצוי גם הדוח התקו

)להלן ( 2019-01-026337)מס' אסמכתא:  2018, ובכלל זה דוח הדירקטוריון לשנת 2019במרץ  27, שפורסם ביום 2018

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. "(2018"הדוח התקופתי לשנת  -

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי הקבוצה -חלק א' 

במגוון תחומי פעילות החברה מתמקדת בתחום ההשקעות בחברות, נכסים ופעילויות בעלי פוטנציאל צמיחה והשבחה, 

, אולם בעיקר בכאלו בעלות היסטוריה של פעילות בת מספר שנים, בתחומי פעילות מסורתיים, ובשלבי התפתחות שונים

נדל"ן. מטרת החברה הנה להשביח את ערכן של השקעותיה, בין היתר, שירותים ו ,ובין השאר בתחומי התעשייה, מסחר

, וככל הניתן, באמצעות סיוע לנכסי המטרה Recapitalizationבדרך של התייעלות וצמיחה, באמצעות מיזוגים ורכישות, 

 בפעילות בחו"ל.

רה פרטית העוסקת מלוא הון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של קומסק בע"מ, חבב מחזיקההחברה  .1

לפיכך,  "(.קומסקאבטחת מידע וניהול סיכונים ובהפצת מוצרי אבטחה )להלן: "סייבר, במתן שירותי יעוץ בתחום 

 . לדוחותיה הכספיים החברה מאחדת את פעילותה של קומסק

 

מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של איי ג'אמפ  30%, החזיקה החברה 2019בפברואר  28עד ליום  .2

, 2019בפברואר  28ביום  ."(איי ג'אמפבע"מ, חברה פרטית העוסקת בתחום הפנאי והספורט לילדים ונוער )להלן: "

. החברה הציגה את השקעתה באיי ג'אמפ בדוחותיה השלימה החברה את מכירת מלוא החזקותיה באיי ג'אמפ

 הכספיים בהתאם לשיטת השווי המאזני. 

 

 . 2018לפרטים נוספים אודות פעילותן של החברה, של קומסק ושל איי ג'אמפ ראה פרק א' לדוח התקופתי לשנת 
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פרוייקטים ומסחר  מ.ל.ר.ן.ל מתן הלוואה , התקשרה החברה במערכת הסכמים, שעיקרה2019ביולי,  22ביום  .3

מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות  25% -שהינה המירה ל מיליוני ש"ח 21סך כולל של ב "מלרן"(להלן: בע"מ )

סך נכון למועד הדוח, החברה העמידה . מיליוני ש"ח 17למלרן בסך של נוספת וכן מתן הלוואה  ההצבעה של מלרן

 תוכן המר ,למלרן. מתן יתר הסכומים מכח ההלוואות האמורותמיליוני ש"ח מתוך ההלוואה ההמירה  10של 

  להתקיימותם של תנאים מתלים.ההמירה כפופים  הההלווא

בנקאי ועוסקת במתן פתרונות אשראי -, פועלת בענף האשראי החוץ2008מלרן, שהחלה את פעילותה בשנת 

 סחר בממסרים דחויים.  (, בעיקר באמצעות מB2Bמגוונים לעסקים, ובמיוחד לאלו במגזר הערבי )

 6ר' באור  , לרבות אודות פעילותה של מלרן, עיקרי מערכת ההסכמים והתנאים המתלים בהם,לפרטים נוספים

)מידע  2019-01-063537מס' אסמכתא  2019ביולי  23לדוחותיה הכספיים של החברה להלן וכן דיווח מיידי מיום 

 זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(.

 

ניהול וחיתום בע"מ )להלן:  -, נכנסו לתוקפם הסכמי המחאה בין החברה, פועלים אי.בי.אי.2019וגוסט בא 19ביום  .4

. במסגרת הסכמי ההמחאה האמורים, החברה המחתה והעבירה 2019באוגוסט  5"פועלים אי.בי.אי."( ומלרן, מיום 

 מיליוני ש"ח. 9.1בהיקף כולל של  3 בס"קהמפורטים חלק מזכויותיה וחובותיה על פי הסכמי ההלוואות 

אשר בכפוף להתקיימות , מיליון ש"ח 2.1בהיקף של הינו ( 3הלוואה ההמירה )כאמור בס"ק החלק המומחה מה -

מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות  2.5%-יומר ל 3התנאים המתלים בהסכם ההשקעה כאמור בס"ק 

 ההצבעה של מלרן.

מתוך מיליון ש"ח  5סך של  .מיליון ש"ח 7בהיקף של הינו ( 3מההלוואה הנוספת )כאמור בס"ק  החלק המומחה -

 הועמד למלרן.החלק המומחה האמור 

מס'  2019באוגוסט  19לדוחותיה הכספיים של החברה להלן וכן דיווח מיידי מיום  6ר' באור  ,לפרטים נוספים

 ל דרך ההפניה(.)מידע זה מהווה הכללה ע 2019-01-071706אסמכתא 
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 תמצית נתוני מאזן מאוחד

 :)במיליוני ש"ח( 2018בדצמבר  31לעומת המאזן ליום  ,2019ביוני  30עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי המאזן ליום 

 סעיף
 30ליום 

ביוני 
2019 

 31ליום 
בדצמבר 

2018 
 הסברי החברה

מזומנים, שווי 
מזומנים וניירות 

 ערך סחירים
58.3 55.6 

השינוי נובע ממימוש ההשקעה באיי ג'אמפ וכן משינויים בתיק 

 ההשקעות של החברה.

 58.5 40.3 לקוחות
מהשפעה העונתית שבאה לידי ביטוי בגידול משמעותי הירידה נובעת 

 .בסוף שנה קלנדאריתקומסק בפעילות 

 5.5 3.2 מלאי
נרכש בסוף שנה ש של קומסק הירידה נובעת בעיקרה ממכירות מלאי

 .2019נמכר ללקוחות במחצית הראשונה לשנת קלנדארית ו

נכסים שוטפים 
 .מסים שוטפים ,היתרה כוללת חייבים 1.6 2.1 אחרים

השקעה בחברה 
 השינוי נובע ממימוש ההשקעה באיי ג'אמפ. 4 - מוחזקת

מוניטין ונכסים 
 57.5 55.9 בלתי מוחשיים

. הירידה ביתרת קומסקהעסקה לרכישת עיקר הנכסים נוצרו במסגרת 

הנכסים הבלתי מוחשיים מקורה בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים 

 . תקופת הדוחבמהלך 

נכסים בלתי 
 3.1 4.6 שוטפים אחרים

כמפורט  נכס זכות שימוש, וכן מסים נדחים ,היתרה כוללת רכוש קבוע

 לדוחות הכספיים. 3בבאור 

  185.8 164.4 סך הנכסים

אשראי לזמן קצר 
 יתרות האשראי מקורן בפעילות קומסק. 33.3 33.8 שוטפותוחלויות 

התחייבויות 
לספקים ולנותני 

 שירותים
20.4 35.1 

יתרת הספקים נובעת בעיקרה מפעילות קומסק. הירידה ביתרת 

בפרעון יתרות אשראי שמקורן בגידול העונתי בפעילות הספקים מקורה 

 קומסק המתרחש בסוף שנה קלנדארית.

התחייבויות 
 שוטפות אחרות

 

5.3 9.5 

 היתרה כוללת זכאים ומסים שוטפים לשלם שמקורם בפעילות קומסק

הירידה  .לדוחות הכספיים 3כמפורט בבאור  תחייבות בגין חכירהוכן ה

 מקורה בקיטון ההתחייבות למוסדות ועובדים.

התחייבויות שאינן 
 היתרה נובעת מפעילות קומסק. 10.4 10.4 שוטפות

 .עיקר השינויים בהון נובעים מתוצאות הפעילות, כמפורט להלן 97.5 94.5 הון החברה

סך ההתחייבויות 
  185.8 164.4 וההון
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 תוצאות הפעילות 
 

לעומת התקופה המקבילה  ש"ח(במיליוני ) 2019ביוני  30שהסתיימה ביום תקופה תמצית נתוני דוח רווח והפסד מאוחד ל
 :אשתקד

 הסברי החברה 2018 1-6/2018 1-6/2019 סעיף

הכנסות ממכירות 
 145 62.1 53.9 ומתן שירותים

 וכן נובע מירידה בהיקף ההכנסות בקומסק הקיטון

מקבילה ה. בתקופה משינויים בשער החליפין

 אימוץ לראשונה של שפעתה אשתקד, נרשמה

15IFRS  .בהיקף של כמיליון ש"ח 

 34.6 12.2 8.7 רווח גולמי

הרווח הגולמי נובע מפעילות קומסק. הירידה 

בהשוואה לתקופה מקבילה  בשיעור הרווח הגולמי

שחיקה בשיעורי מעיקרה נובעת ב אשתקד,

המכירות בעקבות שינויים עיתיים הרווחיות במגזר 

משינויים בשער  וכן ,המכירות אצל ספקים במגזר

בקשר עם יתרות המלאי  החליפין ש"ח/דולר ארה"ב

 .2018בדצמבר  31ליום 

 7.6 3.9 3.8 הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות המכירה והשיווק נובעות מפעילותה של 

 קומסק. 

הוצאות הנהלה 
 17.7 9.1 7.6 וכלליות

הקיטון בהוצאות ההנהלה וכלליות נובע בעיקרו 

וכן סיום הפחתה של נכס  מחיסכון בעלויות בקומסק

. הוצאות הנהלה וכלליות בלתי מוחשי בקומסק

 -של כ ךכוללות פחת והפחתות בסבתקופת הדוח 

 , בדומה לתקופה מקבילה אשתקד.מיליון ש"ח 2.2

הכנסות )הוצאות( 
 (4.1) (0.2) 0 מימון, נטו

הכנסות המימון של החברה, אשר נובעות ברובן 

מריביות ודיבידנדים שהתקבלו ומהפרשי שער, 

דומה מיליון ש"ח ב 1.1 -הסתכמו בתקופת הדוח בכ

מקבילה אשתקד. הוצאות המימון בשנת התקופה ל

 -מיליון ש"ח, בהשוואה לכ 1.1 -הדוח הסתכמו בכ

 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  1.3

הפסדי בחלק החברה 
 (0.6) (0.2) - חברה כלולה

בתקופת הדוח מימשה החברה את השקעתה באיי 

  ג'אמפ.

הטבת הוצאות מס )
  מקור הטבת המס בפעילות קומסק. 2.1 (0.4) (0.5) (מס

  2.5 (0.8) (2.2) רווח נקי )הפסד(
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  (:)באלפי ש"ח של קומסק תחומי הפעילותבלהלן לפרטים בדבר נתונים כספיים 

 
7-12/2018- 
1-6/2019 

2018 2017 2016 

     מגזר השירותים

 38,039 45,721 46,637 43,952 1הכנסות

 13,918 21,205 19,494 19,123 רווח גולמי

EBITDA (1,853) 3,435 6,975 8,055 2מתואם 
  

     מגזר המכירות

 99,448 92,484 91,715 87,198 הכנסות

 13,060 9,155 8,411 6,335 רווח גולמי

EBITDA 7,924 3,706 3,495 1,491 2מתואם 
  

     קומסק מאוחד

 137,487 138,205 138,352 131,150 1הכנסות

 26,978 30,360 27,905 25,458 רווח גולמי

EBITDA 6,071 7,141 10,470 9,546 2מתואם 
     

  להשלים מספרים מעודכנים – נזילות ומקורות מימון

 :)דוח על תזרימי המזומנים )באלפי ש"חהנתונים עיקריים מתוך 

 הסברי החברה 2018 1-6/2018 1-6/2019 סעיף

ושווי יתרת מזומנים 
 מזומנים לסוף התקופה

9.6 8.6 12.2  

תזרים מזומנים 
 מפעילות שוטפת

(0.5) (3.8) 3.2 

עיקרם מתוצאות פעילות החברה,  ,תזרימי המזומנים

תזרימי המזומנים  בקומסק. וכן משינויים בהון החוזר

במחצית הראשונה שימשו, בין היתר, לצרכי הון חוזר 

ובכלל זה לתשלום לספקים בקשר עם תחום ההפצה 

המתאפיין בגידול עונתי המתרחש בסוף שנה 

 קלנדארית. 

תזרים מזומנים 
 מפעילות השקעה

(1.7) 5.6 8.5 

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה בתקופת הדוח נבעו 

ההשקעה באיי ג'אמפ, כאמור, ומנגד  בעיקרם ממימוש

 מימושבהשוואה לזאת ניירות ערך סחירים. ב השקעה

 .אשתקד ניירות ערך סחירים בתקופה מקבילה

תזרים מזומנים 
 מפעילות מימון

(0.7) 2.9 (3.4) 

 שימשותזרימי מזומנים מפעילות מימון בתקופת הדוח 

ניצול קווי אשראי מתאגידים בנקאיים בבעיקרם 

 כן מפרעון התחייבות בגין חכירה.ו בקומסק

 
 .2018בשנת  15IFRSבנטרול השפעות אימוץ לראשונה של  1
2 EBITDA  15רווח תפעולי בנטרול השפעות אימוץ לראשונה של  –מתואםIFRS פחת והפחתות )לרבות בגין נכס זכות שימוש(, הוצאות בגין תשלום ,

 מבוסס מניות ודמי ניהול לבעלי שליטה.
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 מקורות המימון

 להלן המקורות העיקריים בתקופת הדוח: 

יתרה ממוצעת  

1-6/2019 

יתרה ממוצעת  

1-6/2018 

יתרה ממוצעת  

 2018בשנת 

 מיליון ש"ח

      

 30  31.5  30.2 אשראי לזמן קצר

 15.5  16.7  13.4 הלוואות לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות(

 41.4  34.5  27.7 אשראי ספקים ונותני שירותים

 62.9  56  49.4 אשראי לקוחות
 

  .ח התקופתי השנתיודלפרק א' ל 11לפרטים נוספים אודות מקורות המימון של החברה, ר' סעיף 

 

  אריך המאזןתלאחר בתקופת הדיווח ואירועים מהותיים 

 חלק א' זה לעיל.ראשית של החברה באיי ג'אמפ, ר' ב לפרטים אודות מכירת החזקותיה .1

מניות רגילות  200,000 -אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש ל 200,000 הוענקו ,2019ביוני  27 ביום .2

ודיווח מיידי  2019-01-045954, מס' אסמכתא 2019במאי  29לעובד החברה. לפרטים נוספים, ר' דיווח מיידי מיום 

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. 2019-01-054651, מס' אסמכתא 2019ביוני  27מיום 

 בראשית חלק א' זה לעיל. 3-4לפרטים אודות התקשרות בעסקת השקעה במלרן, ר' סעיפים  .3

 808 -, התקשרה החברה בהסכם לרכישת זכויות הבעלות בשטח משרדים בהיקף של כ2019באוגוסט,  19ביום  .4

מיליוני  10 -במגדל משרדים בבני ברק, בתמורה לסך כולל של כ 24 -בתוספת מחסן וחניות( בקומה המ"ר )ברוטו( )

 .2019בנובמבר  30עד ליום  4ש"ח, בתוספת מע"מ כדין. כניסתו לתוקף של ההסכם מותנית בקבלת טופס 

מס'  2019באוגוסט  19לדוחותיה הכספיים של החברה להלן וכן דיווח מיידי מיום  6לפרטים נוספים ר' באור 

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. 2019-01-071775אסמכתא 

עובר לפרסום דוח זה, פרסמה החברה דוח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות  -מצבת התחייבויות של החברה  .5

. 1970-ומיידיים(, התש"ללתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ה' 38של החברה לפי מועדי פירעון, כנדרש בתקנה 

)מידע זה  2019-01-072864 מס' אסמכתא 2019, באוגוסט 22לפרטים נוספים, ר' דיווח מיידי של החברה מיום 

 מהווה הכללה על דרך ההפניה(.
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם -חלק ב' 

 
  דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

 

 )אלפי ש"ח( 2019 ביוני 30מאזן הצמדה ליום 

              

     מטבע חוץ  שקלים  

  

שקלים  
לא צמודים 
   ללא ריבית 

שקלים  
לא 

צמודים 
   עם ריבית 

צמוד  
   דולר 

צמוד  
   אירו 

צמוד  
  לליש"ט 

נכסים /  
התחייבויות 

 סך הכל     אחרים 

                           נכסים שוטפים
 9,570   -    219   88   119   5,943   3,201 מזומנים ושווי מזומנים  
 48,689  10,817    -     -    17,932  19,940    -  ניירות ערך סחירים  
 40,321   -    2,014   2,173   1,913    -    34,221 לקוחות  
329,1   -    153   469    -     -    707 חייבים ויתרות חובה    

 3,180  3,180    -     -     -     -     -  מלאי 
 826   -     -     -     -    826    -  מסים שוטפים לקבל 
                

              נכסים לא שוטפים
 1,269  1,170   11   88    -     -     -  רכוש קבוע, נטו  
מוניטין ונכסים בלתי   

 55,865  55,865    -     -     -     -     -  מוחשיים
 674  674  -  -  -  -  - נכסי זכויות שימוש 
 2,630   -     -     -     -     -    2,630 מסים נדחים  

759,40 סה"כ נכסים      26,709   19,964   2,818   2,397   706,71   164,353 

                 

              התחייבויות שוטפות
הלוואה לזמן אשראי,  

קצר וחלויות שוטפות 
 33,767   -     -     -     -    33,740    27  לזמן ארוך השל הלווא

 20,390   -    68   182   3,277    -    16,863 ספקים ונותני שירותים  
776,4   -    694   262    -     -    3,820 זכאים ויתרות זכות    

 529  -  -  -  -  -  529 התחייבויות בגין חכירות 
 

                         שוטפותהתחייבויות לא 

 10,000   -     -     -     -    10,000    -  מתאגיד בנקאי ההלווא  

 386   -     -    62    -     -    324 עתודה לפיצויים 
                 

563,21 סה"כ התחייבויות      43,740   3,277   506   762    -   69,848 

                 

 579  579  -  -  -  -  - זכויות שאינן מקנות שליטה

הון המיוחס לבעלי מניות 
196,19 החברה    (17,031)    16,687   2,312   ,6351    127,71   93,926 
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 )אלפי ש"ח( 2018בדצמבר  31מאזן הצמדה ליום 

            

 

שקלים לא  
צמודים 

   ללא ריבית 

שקלים  
לא 

צמודים 
   עם ריבית 

צמוד  
   דולר 

צמוד  
   אירו 

צמוד  
  לליש"ט 

נכסים /  
התחייבויות 

 סך הכל     אחרים 

                         נכסים שוטפים

 12,194   -    59   588   276   5,729   5,542 מזומנים ושווי מזומנים

 43,441  7,498    -     -    19,754   16,189    -  ניירות ערך סחירים

 58,487   -    1,833   3,802   2,545    -    50,307 לקוחות

 1,429   -    141   57    -     -    1,231 חייבים ויתרות חובה

 5,518  5,518    -     -     -     -     -  מלאי

 177   -     -     -     -    177    -  מסים שוטפים לקבל

              

             נכסים לא שוטפים

 4,005  4,005    -     -     -     -     -  השקעה בחברות מוחזקות

 1,163  1,090   12   61    -     -     -  רכוש קבוע, נטו

 57,497  57,497    -     -     -     -     -  מוחשיים מוניטין ונכסים בלתי

 1,908   -     -     -     -     -    1,908 מסים נדחים

 185,819  75,608   2,045   4,508   22,575   22,095   58,988 סה"כ נכסים

               

             התחייבויות שוטפות
אשראי, הלוואה לזמן קצר 

וחלויות שוטפות של הלוואה 
 33,277   -     -     -     -    33,277    - לזמן ארוך

 35,089   -    131   357   12,567    -    22,034 ספקים ונותני שירותים

 8,380   -    859   2,191    -     -    5,330 זכאים ויתרות זכות

 1,167   -    59   1,108    -    -    -  מסים שוטפים לשלם
 

                       התחייבויות לא שוטפות

 10,000   -     -     -     -    10,000    -  הלוואה מתאגיד בנקאי

 431   -     -    62    -     -    369 עתודה לפיצויים

               

 88,344   -    1,049   3,718   12,567   43,277   27,733 סה"כ התחייבויות

              

 573  573  -  -  -  -  - זכויות שאינן מקנות שליטה

הון המיוחס לבעלי מניות 
(21,182)  31,255 החברה   10,008  790  996  ,03557   96,902 
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 להלן ניתוחי רגישות בהתאם לשינויים בגורם השוק הרלוונטי )אלפי ש"ח(

 המכשיר הרגיש לשינוי )*(
 
 

 הפסד מהשינויים הוגןשווי  רווח מהשינויים

עלייה בשיעור 
 10%של 

עלייה בשיעור 
 5%של 

    
ירידה בשיעור 

 5%של 
ירידה בשיעור 

 10%של 
      

    רווח )הפסד( מהשינוי במחיר השוק המצוטט )מחיר הבורסה(

ניהול וחיתום  -מניות פועלים אי.בי.אי. 
 )**( "( פועלים אי.בי.אי.)להלן: " בע"מ

285 142 2,849 (142) (285) 

 "(סאני)להלן: " סאני תקשורת בע"מ
)**( 

326 163 3,259 (163) (326) 

 (574) (287) 5,739 287 574 אגרות חוב קונצרניות 

 (571) (285) 5,706 285 571 קרנות נאמנות מתמחות באג"ח

קרנות נאמנות מניות, תעודות סל ו
 מתמחות במניות

744 372 7,442 (372) (744) 

      

    רווח )הפסד( מהשינוי בשער חליפין מול השקל:

 (1,669) (834) 16,687 834 1,669 יתרות צמודות לדולר של ארה"ב

 (231) (116) 2,312 116 231 יתרות צמודות לאירו

(164) (82) 1,635 82 164 יתרות צמודות לפאונד  
      

     רווח )הפסד( מהשינוי בריבית הבסיס )***(:

(27) אג"ח קונצרניות   14) ) 5,739 14 14 

(94) הלוואות מתאגידים בנקאיים  (47)  (43,767) 47 91 

      

ויותר מסך תיק ניירות ערך סחירים של החברה,  5%החזקה בנייר ערך סחיר בודד, למעט קרנות כספיות, בשיעור של  )*(

לחברה אין החזקה ישירה בענף ובסאני תקשורת בע"מ, ים אי.בי.אי. למוצגת בנפרד. מלבד החזקה במניות פוע

 מסך השקעותיה.  5% -פעילות אחד המהווה למעלה מ

 -, ב1970-()ב( לתוספת השנייה לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל4)ו()א()2בהתאם לסעיף  )**( 

 31.09%ועלים אי.בי.אי הינו עלייה בשיעור של השנים שקדמו למועד הדוח שיעור השינוי היומי המרבי במניית פ 10

, 2019ביוני  30(. בהתאם להחזקות החברה ליום 2017)אוגוסט  25.03%( וירידה בשיעור של 2017)ספטמבר 

השנים  10 -אלפי ש"ח, בהתאמה. ב 713 -אלפי ש"ח והפסד של כ 886 -השפעת השינויים כאמור הינה רווח של כ

( וירידה 2014)יולי  129%שינוי היומי המרבי במניית סאני הינו עלייה בשיעור של שקדמו למועד הדוח שיעור ה

, השפעת השינויים כאמור הינה 2019ביוני  30(. בהתאם להחזקות החברה ליום 2014)ספטמבר  62%בשיעור של 

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 2,021 -אלפי ש"ח והפסד של כ 4,204 -רווח של כ

בית להלוואות מתאגידים בנקאיים ולהשקעות סחירות נושאות ריבית, שלגביהן קיים מחיר שוק מבחני סיכון הרי )***(   

, וזאת בהתחשב בלוחות 2019ביוני  30מצוטט )מחיר בורסה(, התבססו על שינויים אפשריים בריבית הפריים ליום 

 הסילוקין של ההלוואות וההשקעות הסחירות.

 דת במגבלות ההשקעה שנקבעו על ידי הדירקטוריון., החברה עומ2019ביוני  30ליום  )****(
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  אמיר דיאמנט   רונן שטרנבך

מנכ"ל והאחראי הבכיר בתחום    יו"ר הדירקטוריון

 הכספים

 

 2019 באוגוסט 22
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 הצהרת מנהלים

 

 ( לתקנות ניירות ערך 1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 :1970 -התש"ל)דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 

 אני, אמיר דיאמנט, מצהיר כי:

 2019( למחצית הראשונה של שנת התאגיד"בחנתי את הדוח החצי שנתי של עילדב השקעות בע"מ )להלן: " (1)
 "(;הדוחות)להלן: "

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  (2)
כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת  הנחוץ

 הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  (3)
תאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד ל

 הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד כל תרמית, בין  (4)
מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים 

 מעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.שיש להם תפקיד מש

 

 

 

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

 

 

   

אמיר דיאמנט, מנכ"ל ואחראי בכיר   2019באוגוסט  22
 בתחום הכספים
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 הצהרת מנהלים

 

 ( לתקנות ניירות ערך 2ג)ד()38לפי תקנה  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 :1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 אני, אמיר דיאמנט, מצהיר כי:

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של עילדב  (1)
הדוחות לתקופת או  הדוחות -)להלן 2019( למחצית הראשונה של שנת התאגיד"השקעות בע"מ )להלן: "

 (;הביניים

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

 ותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;הנסיבות שבהן נכללו א

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים באופן נאות,  (3)
מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים 

 תייחסים הדוחות;ולתקופות שאליהם מ

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין  (4)
מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים 

 וי ובבקרה עליהם.שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגיל

 

 

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

 

   

אמיר דיאמנט, מנכ"ל ואחראי   2019באוגוסט  22
 בכיר בתחום הכספים

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השקעות בע"מעילדב 
  
 

 ביניים תמציתיים  מאוחדים דוחות כספיים
 
 

 2019 ביוני 30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

  



 

 

  1   
 

 
 

 עילדב השקעות בע"מ
 

 2019 ביוני 30ליום ביניים  מאוחדים תמציתיים דוחות כספיים
 
 

 מבוקרים בלתי
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 
 
 

 עמוד  
   
   

 2  יםחשבון המבקרה ידוח סקירה של רוא
   
   

 3  על המצב הכספי תמציתיים ביניים מאוחדיםדוחות 
   
   

 כולל )הפסד( או הפסד ורווחעל רווח תמציתיים ביניים מאוחדים דוחות 
 אחר

 4 

   
   

 5-7  על השינויים בהון תמציתיים ביניים מאוחדים דוחות 
   
   

 8-9  על תזרימי המזומניםתמציתיים ביניים מאוחדים דוחות 
   
   

 10-14  ביניים  המאוחדים תמציתיים באורים לדוחות הכספיים
   
   

  
 
 

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



 

 

  2   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 לבעלי המניות של עילדב השקעות בע"מ יםהחשבון המבקר ידוח סקירה של רוא
 
 
 

 מבוא
 

 את הדוח הכולל(, "הקבוצה" -)להלן וחברות בנות סקרנו את המידע הכספי המצורף של עילדב השקעות בע"מ 
או הפסד  על רווח התמציתיים המאוחדיםואת הדוחות , 2019ביוני  30 ליוםעל המצב הכספי  התמציתי המאוחד

. באותו תאריך וחודשים שהסתיימ של שישה ההשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ, אחר כוללהפסד ו
לתקן חשבונאות  בהתאם זוהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים 

לפי פרק  זולתקופת ביניים "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  - IAS 34בינלאומי 
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי . 1970-ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 בהתבסס על סקירתנו.זו ביניים  תלתקופ
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת שות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים יביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הי

. הלי סקירה אנליטיים ואחריםובעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נמבירורים, 
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. 

 של ביקורת.בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת 
 

 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 

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

 .1970-ומיידיים(, התש"ל
 
 
 
 
 

 זיו האפט  ,אביב-תל
 רואי חשבון  2019 באוגוסט 22
 
 
 

  

 



 עילדב השקעות בע"מ
 דוחות מאוחדים תמציתיים ביניים על המצב הכספי

  3   
 

  ביוני 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
 12,194  8,562  9,570  מזומנים ושווי מזומנים

 43,441  50,455  48,689  ניירות ערך סחירים
 58,487  44,800  40,321  לקוחות

 1,429  1,106  932,1  חייבים ויתרות חובה
 5,518  5,406  3,180  מלאי

 177  790  826  מסים שוטפים לקבל
       
  103,915  111,119  121,246 

       נכסים לא שוטפים
 1,163  888  1,269  רכוש קבוע

 4,005  4,394  -   השקעה והלוואה לחברה כלולה
 57,497  59,263  55,865  אחרים מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

 -   -   674  נכסי זכויות שימוש
 1,908  2,842  630,2  מסים נדחים

       
  438,60  67,387  64,573 
       
  335,164  178,506  185,819 

       התחייבויות שוטפות
 29,916  32,931  30,407  מתאגידים בנקאייםוהלוואה לזמן קצר אשראי 

 3,361  3,367  3,360  של הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאיחלויות שוטפות 
 35,089  21,772  9020,3  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 8,380  5,933  64,77  זכאים ויתרות זכות
 -   -   952  התחייבויות בגין חכירות

 -   5,648  -   לקוחות עם חוזים בגין התחייבויות
 1,167  1,124  -   לשלםשוטפים מסים 

       
  259,46  70,775  77,913 

       התחייבויות לא שוטפות
 10,000  13,333  10,000  הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

 431  404  386  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
       
  10,386  13,737  10,431 

       הון
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 4,077  4,077  4,077  הון מניות

 121,235  121,235  121,235  פרמיה על מניות
 (16,753)  (16,753)  (16,753)  מניות אוצר
 (13,879)  (17,170)  (052,16)  יתרת הפסד

 2,486  2,486  2,486  שליטהבגין עסקה עם בעל הון קרן 
 929  817  994  בגין עסקאות תשלום מבוסס מניותהון קרן 

 (1,327)  (1,345)  (2,195)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
 134  134  134  קרן הון בגין עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה

       
  926,93  93,481  96,902 

 573  513  579  זכויות שאינן מקנות שליטה
       
  505,94  93,994  97,475 
       
  335,164  178,506  185,819 
 

 .ביניים המאוחדים תמציתיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
       2019 באוגוסט 22

 אמיר דיאמנט  סער קינן  רונן שטרנבך  תאריך אישור הדוחות הכספיים
מנכ"ל והאחראי הבכיר   *(  הדירקטוריון תחבר  יו"ר הדירקטוריון  

 בתחום כספים
 .'ה6( ראה באור *



 השקעות בע"מ עילדב
 או הפסד ורווח )הפסד( כולל אחררווח על מאוחדים תמציתיים ביניים דוחות 

  4   
 

 

  
חודשים שישה תקופה של ל

  ביוני 30ביום  השהסתיימ

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
   בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי  
       

 145,048  62,125  53,874  הכנסות ממכירות ומתן שירותים 
 110,447  49,942  45,185   עלות המכירות והשירותים

       
 34,601  12,183  8,689  רווח גולמי

       
 7,644  3,866  3,747  הוצאות מכירה ושיווק

 17,749  9,122  625,7  הוצאות הנהלה וכלליות
       
  7211,3  12,988  25,393 
       

 9,208  (805)  (683,2)  רווח )הפסד( תפעולי
       

 1,252  1,074  1,055  הכנסות מימון
 (5,304)  (1,296)  (031,1)  הוצאות מימון
 (633)  (244)  -  חברה כלולה הפסדיחלק החברה ב

       
 4,523  (1,271)  (659,2)  לפני מסים על הכנסה (הפסדרווח )

 2,044  (459)  (486)  הוצאות )הטבת( מסים על הכנסה
       

 2,479  (812)  (173,2)  ולבעלי המניות של החברה רווח )הפסד( לתקופה
       

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

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

 
     

 326  308  (868)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
       
       

 2,805  (504)  (041,3)  של החברהולבעלי המניות כולל  (הפסדרווח )סה"כ 
       

       )בש"ח( למניה (הפסדרווח )
       

 0.07  (0.02)  (0.06)  בסיסי ומדולל לבעלי המניות של החברה (הפסדרווח )
       
 
 

 ביניים. המאוחדים תמציתיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 עילדב השקעות בע"מ
 דוחות מאוחדים תמציתיים ביניים על השינויים בהון

  5   
 

 
 2019 ניובי 30 ביום שהסתיימה חודשים שישה של לתקופה

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
 פרמיה 
  על מניות

 מניות 
  אוצר

 יתרת
  הפסד

הון קרן 
בגין עסקה 
עם בעל 
  שליטה

 הוןקרן 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
  פעילות חוץ

 
הון קרן 

עסקאות עם 
בעל זכויות 
שאינן מקנת 

  סה"כ  שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                       

 97,475  573  96,902  134  (1,327)  929  2,486  (13,879)  (16,753)  121,235  4,077  2019בינואר  1יתרה ליום 
                       

 (173,2)  -  (32,17)  -  -  -  -  (173,2)  -  -  -  לתקופה הפסד
                       :)לאחר השפעת המס( אחר כולל הפסד

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 (868)  -  (868)  -  (868)  -  -  -  -  -  -  ת חוץיוכספיים של פעילו

                       
 (041,3)  -  (041,3)  -  (868)  -  -  (173,2)  -  -  -   כוללסה"כ הפסד 

                       
                       

 71  6  65  -  -  65  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                       

 505,94  579  926,93  134  (2,195)  994  2,486  (052,16)  (16,753)  121,235  4,077  2019ביוני  30יתרה ליום 
                       
                       

 
 

 ביניים. המאוחדים תמציתיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 

  



 עילדב השקעות בע"מ
 דוחות מאוחדים תמציתיים ביניים על השינויים בהון

  6   
 

 
 2018ני ובי 30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
 פרמיה 
  על מניות

 מניות 
  אוצר

 יתרת
  הפסד

הון קרן 
בגין עסקה 
עם בעל 
  שליטה

 הוןקרן 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
  פעילות חוץ

 
קרן הון 

עסקאות עם 
בעל זכויות 
שאינן מקנת 

  סה"כ  שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                       

 99,476  531  98,945  134  (1,653)  727  2,486  (11,308)  (16,753)  121,235  4,077  2018בינואר  1יתרה ליום 
                       

 15IFRS  -  -  -  (5,050)  -  -  -  -  (5,050)  -  (5,050)השפעת היישום לראשונה של 
                       

לאחר יישום  2018בינואר  1יתרה ליום 
 94,426  531  93,895  134  (1,653)  727  2,486  (16,358)  (16,753)  121,235  4,077  השינויים האמורים

                       
 (812)  -  (812)  -  -  -  -  (812)  -  -  -  הפסד לתקופה

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

 308  -  308  -  308  -  -  -  -  -  -  ת חוץיוכספיים של פעילו
                       

 (504)  -  (504)  -  308  -  -  (812)  -  -  -   כולל (הפסדרווח )סה"כ 
                       
                       

 72  (18)  90  -  -  90  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                       

 93,994  513  93,481  134  (1,345)  817  2,486  (170,17)  (16,753)  121,235  4,077  2018ביוני  30יתרה ליום 
                       
                       

 
 
 

 ביניים. המאוחדים תמציתיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 

  



 עילדב השקעות בע"מ
 דוחות מאוחדים תמציתיים ביניים על השינויים בהון
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 2018 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
 פרמיה 
  על מניות

 מניות 
  אוצר

 יתרת
  הפסד

קרן בגין 
עם עסקה 

בעל 
  שליטה

 קרן 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
  פעילות חוץ

 
קרן בגין 

עסקאות עם 
זכויות שאינן 

מקנות 
  סה"כ  שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 אלפי ש"ח  
                       

 99,476  531  98,945  134  (1,653)  727  2,486  (11,308)  (16,753)  121,235  4,077  2018 בינואר 1יתרה ליום 
                       

 15IFRS  -  -  -  (5,050)  -  -  -  -   (5,050)  -  (5,050)השפעת היישום לראשונה של 
                       

, לאחר יישום 2018 בינואר 1יתרת ליום 
 94,426  531  93,895   134  (1,653)  727  2,486  (16,358)  (16,753)  121,235  4,077  השינויים האמורים

                       
 2,479  -  2,479    -  -  -  -  2,479  -  -  -  רווח נקי

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

 326  -     326   -   326  -   -   -   -  -   -   ת חוץיוכספיים של פעילו
                       

 805,2  -  2,805  -   326  -  -  794,2  -  -  -    כוללרווח סה"כ 
                       

 244  42  202   -   -  202  -   -   -   -   -   עלות תשלום מבוסס מניות
                       

 97,475  573  96,902  134  (1,327)  929  2,486  (13,879)  (16,753)  121,235  4,077  8201 בדצמבר 31יתרה ליום 
                       
                       

 
 
 

 ביניים. המאוחדים תמציתיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 עילדב השקעות בע"מ
 על תזרימי המזומנים תמציתיים ביניים דוחות מאוחדים

  8   
 

 

  
 חודשים שישהשל  תקופהל

  ביוני 30ביום  השהסתיימ

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
   מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 2,479  (812)  (173,2)  ( לתקופההפסדרווח )
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       הפסד: אוהתאמות לסעיפי רווח 
       

 4,083  166,2  2,180  והפחתותפחת 
 3,244  (391)  213  נטו, סחיריםניירות ערך מהפסד )רווח( 

 (614)  687  894  הלוואות ושיערוך( מימון, נטו הכנסות) הוצאות
 2,044  (459)  (1,379)  שינוי במסים נדחים, נטו

 244  72  71  , נטותשלום מבוסס מניותעלות 
 633  244  -  ברווחי חברה כלולה וירידת ערך השקעה, נטוחלק החברה 

       
  979,1  319,2  9,634 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
       

 8,789  22,476  859,17  בלקוחות ירידה
 (230)  (520)  (773)  עלייה בחייבים ויתרות חובה

 2,515  2,627  2,338  במלאי ירידה
 (12,603)  (25,920)  (668,14)  ירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 228  (2,262)  (874,2)  )ירידה( בזכאים ויתרות זכות עלייה
 (6,558)  (910)  -  לקוחות עם חוזים בגין בהתחייבויות ירידה

 24  (3)  (42)  נטו, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות (ירידהעלייה )
       
  1,840  (4,512)  (835,7) 
       

       עבור: תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
       

 (1,473)  (734)  (701)  ריבית ששולמה
 328  89  203  ריבית שהתקבלה

 (811)  (709)  (1,749)  מסים ששולמו
 842  514  139  דיבידנד שהתקבל 

       
  (108,2)  (840)  (1,114) 
       

 3,164  (3,845)  (462)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת
       
 

 ביניים. המאוחדים תמציתיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  



 עילדב השקעות בע"מ
 על תזרימי המזומנים תמציתיים ביניים דוחות מאוחדים

  9   
 

 
 
 

  
חודשים  שישה של לתקופה

  ביוני 30ביום  השהסתיימ

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
   מבוקר בלתי  
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (578)  (154)  (256)  רכישת רכוש קבוע

 -  -   (300)  מתן הלוואה לחברה כלולה
 -  -   305,4  ברה כלולה חבהשקעה תמורה ממכירת הלוואה ו

 9,099  5,720  (5,461)  סחיריםניירות ערך  )השקעה( ממימוש תמורה
       

 8,521  5,566  (712,1)  השקעהנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו ש
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 (111)  2,904  (268)  נטואשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, 

 (3,333)  -   -   מתאגיד בנקאי פרעון הלוואות לזמן ארוך
 -  -   (405)  ותת בגין חכיריוהתחייבופרעון 

       
 (3,444)  2,904  (673)  מימון (פעילותל שנבעו מפעילות )ששימשו מזומנים נטו

       
       

 241,8  4,625  (847,2)   מזומניםבמזומנים ושווי )ירידה( עלייה 
       

 3,709  3,709  12,194  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

בגין מזומנים ושווי  השפעות שינויים בשערי חליפין של מט"ח 
 244  228  223  מזומנים

       
 12,194  8,562  9,570  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
 
 
 
 

 ביניים. המאוחדים תמציתיים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 עילדב השקעות בע"מ
 ביניים תמציתיים  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים
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 כללי -: 1באור 

 
חודשים  שישהשל  הולתקופ 2019ביוני  30ליום דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת 

(. יש לעיין בדוחות "בינייםתמציתיים  מאוחדים דוחות כספיים" –באותו תאריך )להלן הסתיימה ש
באותו ולשנה שהסתיימה  2018בדצמבר  31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

לכן, לא הובאו  (."שנתיים מאוחדים הכספייםדוחות " –תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 
במסגרת דוחות כספיים תמציתיים ביניים אלה ביאורים בדבר עדכונים בלתי משמעותיים יחסית 

 למידע שכבר דווח בביאורים לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה.

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 ביניים  המאוחדים תמציתיים הכספייםמתכונת העריכה של הדוחות 

 
חשבונאות בינלאומי  מצייתים להוראות תקןביניים תמציתיים  המאוחדיםהדוחות הכספיים  

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות  - 34
 .1970-דיים(, התש"ליערך )דוחות תקופתיים ומי

 
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו   

 IFRIC 23שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, למעט יישום לראשונה של 
 .3, ר' באור IFRS16לו לא הייתה השפעה מהותית, ולמעט יישום לראשונה של 

 
  16IFRSיישום לראשונה של  -: 3באור 

 
 2019בינואר  1לדוחות הכספיים השנתיים, להלן השפעת יישום התקן לראשונה ביום  4בהמשך לבאור  

 על סעיפים רלוונטיים לאותו מועד:
 

  
 2019בינואר  1יתרה ליום  

 )בלתי מבוקר(
 באלפי ש"ח  
 יתרה לפני יישום 

IFRS 16 
 השפעת יישום 

IFRS 16 
יתרה לאחר  

 השפעת היישום
      

 1,284  (145)  1,429 חייבים
 1,058  1,058  - ת שימושיוזכו ינכס

 (913)  (913)  -  ותת בגין חכיריוהתחייבו
      
      

 
מדידה במועד היישום לראשונה של נכסי והתחייבויות החכירה, החברה היוונה את יתרת  לצורך 

תשלומי החכירה שטרם שולמו נכון למועד זה בשיעור הריבית התוספתי שלה באותו מועד. החברה 
בחרה בהקלה המעשית במועד היישום לראשונה, ועשתה שימוש בשיעור היוון יחיד לתיק של חכירות 

 .3%דומים. שיעור ההיוון השנתי בו השתמשה החברה הוא  עם מאפיינים
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 מכשירים פיננסיים -: 4באור 

 
הטבלה שלהלן מציגה ניתוח של הנכסים הפיננסיים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס עיתי, תוך שימוש 
בשיטות הערכה ובהתאם לרמת שווי הוגן של מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים 

 :(1)רמה  זהים
לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

  בדצמבר
 

 ביוני 30ליום 

2018  2018  2019 

  בלתי מבוקר  מבוקר

  אלפי ש"ח

 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים     

      
 ומלוות ממשלתיים אגרות חוב קונצרניות 5,739  4,200  3,556
 "חבאג מתמחות נאמנות קרנות 5,706  4,135  4,133

 קרנות נאמנות כספיות 23,693  26,827  27,421
מניות, קרנות נאמנות מתמחות במניות  13,551  15,293  8,331

       ותעודות סל
 סה"כ נכסים פיננסים בשווי הוגן 48,689  50,455  43,441

      
 

 מגזרי פעילות - :5ר באו
 
 כללי א.

 
 כאמור בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בקבוצה מגזרי פעילות כדלקמן:

 
תחום זה כולל מגוון פעילויות בארגונים מקומיים ובינלאומיים, לצורך מתן  - שירותים

שירותי יעוץ, תכנון בדיקה ובקרה של מערכות ומוצרים בתחום הסייבר, 
 אבטחת מידע ותקשורת.

   
מוצרי אבטחת מידע )תוכנות וחומרה(  במכירת הקבוצהבתחום זה עוסקת  - מכירות

  בישראל.
   

באמצעות  2017החל מהמחצית השנייה של שנת  החברה העסק זה בתחום - וספורט  פנאי
לפרטים בדבר סיום פעילותה  .בהפעלת מתחמי פנאי וספורט כלולה חברה
 .להלןא' 6 באור' ר זה פעילות במגזר ברהחשל ה

   
 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות .ב
 
 לתקופה של שישה חודשים  

 2019ביוני  30שהסתיימה ביום 
 סה"כ   מכירות  שירותים  
 אלפי ש"ח  
        

 53,874   35,435  18,439  הכנסות 
        

 (348,1)   (1,254)  (922)  תוצאות המגזר
        

 (020,1)       שלא הוקצו וכלליות הנהלההוצאות 
 24        מימון, נטו הכנסות

 486       הטבת מס
        

 (32,17)       הפסד
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 

 
 )המשך( ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות .ב
 

 לתקופה של שישה חודשים   
 2018ביוני  30שהסתיימה ביום 

  
  מכירות  שירותים

 פנאי
  וספורט

התאמות 
 סה"כ  למאוחד

 אלפי ש"ח  
           

 62,125  (9,991)  10,129  39,952  22,035  הכנסות 
           

 201  708  (814)  712  (405)  תוצאות המגזר
           

 (1,250)          שלא הוקצו וכלליות הוצאות הנהלה
 (222)           מימון, נטו הוצאות

 459          הטבת מס
           

 (812)          הפסד
 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 2018בדצמבר  31
  

  מכירות  שירותים
 פנאי

  וספורט
התאמות 
 סה"כ  למאוחד

 אלפי ש"ח  
           

 145,048  (25,545)  25,683  91,715  53,195  הכנסות 
           

 11,733  (743)  799  3,028  8,649  תוצאות המגזר
           

 (3,158)          שלא הוקצו וכלליות הוצאות הנהלה
 (4,052)           מימון, נטו הוצאות

 (2,044)          הוצאות מסים על הכנסה
           

 2,479          רווח נקי
 
 
 

 עונתיות ג. 
 

השירותים והמכירות מאופיינים בעונתיות מסוימת, לפיה ברבעון האחרון בכל שנה ניכר תחומי  
גידול בהכנסות לעומת שאר הרבעונים בשנה, ונובע מניצול תקציביהם של חלק מהלקוחות 

 בסוף שנה קלנדארית.
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 5באור 

 
  גיאוגרפייםעל בסיס אזורים  מידע ד. 

 
 של החברה הינה ישראל והחברה פועלת ומפיקה את הכנסותיה בישראל ובמדינות                  ארץ מושבה 

נוספות. בהצגת המידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים, הכנסות החברה מלקוחות חיצוניים 
 מבוססות על המיקום הגיאוגרפי של הלקוחות.

 
לשנה 

שהסתיימה ביום 
  בדצמבר 31

 
 לתקופה של שישה חודשים

 ביוני 30שהסתיימו ביום 

2018  2018  2019 

  בלתי מבוקר  

  אלפי ש"ח

      
 ישראל 44,309  59,340  137,686
 אירופה 6,673  9,876  23,522
 אחרים 2,892  2,900  9,385

 סה"כ 53,874  72,116  170,593
 התאמות -  (9,991)  (25,545)

145,048  62,125  53,874  
 
 ולאחריה הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - :6אור ב

 
 מוחזקת בחברה החזקה מימוש .א

  
מיליון ש"ח )חלק  0.3, הוענקה לאיי ג'אמפ הלוואת בעלים בהיקף של 2019בינואר  15 ביום 

, הושלמה התקשרות החברה, בהסכם עם צד שלישי, במסגרתו 2019בפברואר  28החברה(. ביום 
מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות  30% את מלוא זכויותיה באיי ג'אמפ, המהוות מכרה החברה

ההצבעה של איי ג'אמפ, וכן את הלוואות בעלים שהועמדו לאיי ג'אמפ, והכל בתמורה לסך כולל 
על מימוש ההשקעה, כאמור, לא היתה השפעה  מיליון ש"ח אשר שולמה לחברה במלואה. 4.3של 

 ח.תוצאתית בתקופת הדו
 

 מטרה בחברת השקעה .ב
 

התקשרה החברה במערכת הסכמים עם מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ , 2019ביולי  22ביום 
"( העוסקת במתן פתרונות אשראי מגוונים לעסקים, ובמיוחד במתן אשראי לעסקים במגזר מלרן)"

 (, בעיקר באמצעות מסחר בממסרים דחויים. B2Bהערבי )
 

 :היתר בין, כוללת ההסכמים מערכת
 

מיליון ש"ח לאחר  18.9מיליון ש"ח ) 21סך של מאת החברה למלרן ב המירה הלוואההסכם  .1
מהון המניות וזכויות ההצבעה של מלרן  25% -, אשר הינה המירה ל(להלןההמחאה כאמור 

ההלוואה תשא ריבית שנתית  ,למועד ההמרה ד. עלאחר ההמחאה כאמור להלן( 22.5%)
  .שנתיים חצי תשלומיםאשר תשולם ב 3.95% של בשיעור קבועה

 מיליון 17 של בהיקף נוספת הלוואה למלרן תעמיד החברההסכם הלוואה נוסף, במסגרתו  .2
ההלוואה הנוספת תשא ריבית שנתית  .(להלן כאמור ההמחאה לאחר"ח ש מיליון 10"ח )ש

 .7% -ל 6%קבועה בשיעור המצוי בטווח שבין 
ואה הנוספת תיפרע בתשלום אחד במועד המוקדם מבין: היתרה הבלתי מסולקת של ההלו

)קרי, לאחר התקיימות כל התנאים המתלים  חודשים ממועד השלמת העסקה 24)א( 
; או )ב( עם השלמת הנפקה בהיקף של לעיל( 1בעסקה, לרבות ההמרה המפורטת בסעיף 

 ש"ח. 30,000,000לפחות 
 .ניהול בהסכם מלרן עם התקשרה החברה .3
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 )המשך( ולאחריה הדיווח בתקופת מהותיים אירועים -: 6אור ב

 
 )המשך( מטרה בחברת השקעה .ב

 
פועלים , בין החברה, 2019באוגוסט  5נכנסו לתוקפם הסכמי המחאה מיום  ,2019באוגוסט  19ביום 

החברה לפועלים  המחתה םבמסגרתומלרן,  "(פועלים אי.בי.אי.)"ניהול וחיתום בע"מ  –אי.בי.אי. 
מיליון ש"ח  2.1הסכם ההלוואה ההמירה בהיקף של חלק מהזכויות והחובות בקשר עם . אי.בי.אי
הסכם ההלוואה מהזכויות והחובות בקשר עם חלק  המחתהממניות מלרן( וכן  2.5% -)המרה ל

 "(.ההמחאהמיליון ש"ח )" 7בהיקף של  הנוסף
 

ההלוואה ההמירה תוך סך מיליון ש"ח מ 10למועד פרסום דוח זה, החברה העמידה סך של  נכון
, כמו ההלוואות יתרתמיליון ש"ח מההלוואה הנוספת. העברת  5 סך של ופועלים אי.בי.אי העמידה

 ובכללם התקיימו שטרם מתלים לתנאים ותכפופ גם המרת ההלוואה ההמירה להונה של מלרן,
שרד האוצר אישור הממונה על נותני שירותים פיננסים שברשות שוק ההון, ביטוח וחסכון שבמ

 להחזקה של החברה באמצעי שליטה במלרן.
 

 "ןנדל בנכס השקעה .ג
 

החברה בהסכם לרכישת זכויות הבעלות  התקשרה"(, החתימה מועד)" 2019באוגוסט  19ביום 
במגדל  24 -( בקומה הוחניותמ"ר )ברוטו( )בתוספת מחסן  808 -בשטח משרדים בהיקף של כ

מיליוני ש"ח, בתוספת מע"מ כדין )להלן:  10 -בתמורה לסך כולל של כ "(הנכסמשרדים בבני ברק )"
 "התמורה" ולהלן: "ההסכם", בהתאמה(. 

מיליוני ש"ח מתוך התמורה הופקד בנאמנות, וכן תשלום יתרת התמורה, כמו גם  3 -סך של כ
 בנובמבר 30לכל חלקי הפרויקט, עד ליום  4כניסתו של ההסכם לתוקף מותנית בקבלת טופס 

2019 . 
מיליוני  2.4 -כמוערכת בעלות השיפורים בנכס כאשר הנכס מיועד לשמש כמשרדים עבור קומסק. 

 ש"ח.
 

 מניות מבוסס תשלום .ד
 

 ות, הניתנרשומות למסחר, לא אופציות 200,000הוענקו לעובד החברה , 2019 ביוני 27 ביום
מנות שנתיות שוות  4 -ב יבשילוהאופציות . החברה של"נ ע 0.01 בנות מניות 200,000 -למימוש ל

 .ןהענקת ממועד שנים 7 כעבור תפקענה האופציות. למניה"ח ש 1.68ומחיר המימוש נקבע על 
 

 הכספיים הדוחות על חתימה .ה
 

 כדירקטורית המכהנת, קינן סער' הגבהסמיך דירקטוריון החברה את , 2019 באוגוסט 22 ביום
 .החברה של הכספיים הדוחות על לחתום, בחברה

 
 

 
 

 
 

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



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  עילדב השקעות בע"מ
 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
 המיוחסים לחברה

 
 2019ביוני  30ליום 

 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 



 

       2 

 
 
 
 

 
 לכבוד

 בע"מעילדב השקעות בעלי המניות של חברת 
 אביב - תל
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

ד' לתקנות ניירות ערך 38מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה על   דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר  הנדון:
 1970-דיים(, התש"לומי)דוחות תקופתיים 

 
 

 
 

 מבוא
 

דיים(, יית ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומד' לתקנו38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
 החודשים שהסתיימ שישהשל  הולתקופ 2019ביוני  30 ליוםהחברה(,  -של עילדב השקעות בע"מ )להלן  1970-התש"ל

. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע ךתארי ובאות
 בהתבסס על סקירתנו. זומסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים 

 
 

 היקף הסקירה
 

ספי לתקופות "סקירה של מידע כ -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
לתקופות ביניים מורכבת  נפרד שות". סקירה של מידע כספייביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הי

מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 
רת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקו

ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 
 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

ור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסב
ידיים(, ית ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומד' לתקנו38ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-התש"ל
 
 
 
 
 
 

 זיו האפט  אביב,-תל
 רואי חשבון              2019 באוגוסט 22
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספייםנתונים 
 

 המיוחסים לחברה
 
 

 
המאוחדים של ביניים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 

דוחות מאוחדים(, המוצגים  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2019ביוני  30הקבוצה ליום 

 .1970-התש"ל ,דיים(ייניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ לתקנות ד'38לתקנה בהתאם 
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 חברההמיוחסים לעל המצב הכספי ביניים  ות המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוח
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31 
  2019  2018  2018 
   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
 10,997  7,448  8,861  מזומנים ושווי מזומנים

 43,441  50,455  48,689  ניירות ערך סחירים
 873  1,108  959  חייבים ויתרות חובה

 3,000  2,000  4,000  מוחזקת לחברה הלוואה של שוטפות חלויות
       
  62,509  61,011  58,311 
       

       שוטפים לאנכסים 
 15,386  15,000  13,000  תומוחזק ותלחבר ותהלווא

 23,765  17,833  18,814  חברות מוחזקות, נטו יתרות בגין 
 108  111  95  רכוש קבוע

 -  -  206  נכס זכות שימוש
       
  32,115  32,944  39,259 
       
  94,624  93,955  97,570 

       
       התחייבויות שוטפות

 145  171  145  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 523  303  345  זכאים ויתרות זכות

 -  -  208  חכירההתחייבויות בגין 
       
  698  474  668 
       
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 4,077  4,077  4,077  הון מניות

 121,235  121,235  121,235  פרמיה על מניות
 (16,753)  (16,753)  (16,753)  מניות אוצר

 (13,879)  (17,170)  (16,052)   הפסדיתרת 
 2,486  2,486  2,486  בגין עסקה עם בעל שליטההון קרן 
 929  817  994  תשלום מבוסס מניותעסקאות בגין הון קרן 

 (1,327)  (1,345)  (2,195)  חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 134  134  134  זכויות שאינן מקנות שליטהבגין עסקה עם בעל הון קרן 

       
  93,926  93,481  96,902 
       
  94,624  93,955  97,570 

      
 

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

       2019 באוגוסט 22
 אמיר דיאמנט  סער קינן  רונן שטרנבך  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 מנכ"ל והאחראי הבכיר  (*הדירקטוריון תחבר  יו"ר הדירקטוריון  
 בתחום הכספים      

ג'3ראה ביאור (*
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 חברההמיוחסים ל אחר כולל)הפסד( רווח ו רווח או הפסדעל ביניים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
 
 

  
חודשים שישה של  התקופל

  ביוני 30שהסתיימו ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       הכנסות
       

 688  323  165  הכנסות מדמי ניהול
 2,201  1,602  767  הכנסות מימון

       
  932  1,925  2,889 
       

       הוצאות
       
       

 3,158  1,435  1,365  הוצאות הנהלה וכלליות
 3,258  7  276  הוצאות מימון

       
  1,641  1,442  6,416 
       

 6,006  (1,295)  (1,464)  ות, נטומוחזק חברות (פסדיברווחי )החלק החברה 
       

 2,479  (812)  (2,173)  רווח נקי )הפסד(
       

       כולל אחר:רווח )הפסד( 
       

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

       
 326  308  (868)  של פעילות חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

       
 2,805  (450)  (3,041)  כולל (הפסדרווח )סה"כ 

       
 
 
 

.נים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתו
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 על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה ביניים  יםהמאוחדות נתונים כספיים מתוך הדוח
 
 

  
חודשים לתקופה של שישה 

  ביוני 30ביום  השהסתיימ

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
       

 2,479  (812)  (2,173)  הפסד
       

של  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       :החברה 

       
       :החברההפסד של או התאמות לסעיפי רווח 

       
 (6,006)  1,295  1,464  , נטותומוחזק ותחבר )רווחי( בהפסדי החברה חלק

 25  14  102  והפחתותפחת 
 3,244  (391)  213  סחיריםהפסד )רווח( מניירות ערך 

 (1,088)  (205)  (287)  מימון, נטוהכנסות 
 (949)  (528)  (425)  לחברה בתהכנסות ריבית בגין הלוואה 

 202  90  65  תשלום מבוסס מניות
       
  132,1  275  (4,572) 
       

       :החברהשינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של 
       

 35  (200)  (86)  בחייבים ויתרות חובהירידה )עלייה( 
 (131)  (105)  -  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים)ירידה( עלייה 
 322  102  (178)  בזכאים ויתרות זכות)ירידה( עלייה 

       
  (264)  (203)  226 
       

       :בחברה עבור התקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
       

 -  -  (3)  ריבית ששולמה
 1,277  299  628  ריבית שהתקבלה
 842  514  139  דיבידנד שהתקבל

       
  764  813  2,119 
       

 252  73  (541)  שוטפת )שימשו לפעילות( שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
       
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה ביניים  יםהמאוחדות נתונים כספיים מתוך הדוח
 
 

  
חודשים לתקופה של שישה 
  ביוני 30שהסתיימו ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2018 
   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       החברה של תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
       

 (7)  -  -  רכישת רכוש קבוע
     (300)  הלוואה לחברה כלולה מתן

 -  -  4,305   חברה מוחזקתמלוואה חזר ההשקעה והמימוש 
 9,099  5,720  (5,461)  סחיריםתמורה ממימוש )השקעה( בניירות ערך 

       
 9,092  5,720  (1,456)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

       
       

       החברהתזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
       

 -  -  (87)  התחייבות בגין חכירהפירעון 
       

 -  -  (87)  החברהמימון של  ששימשו לפעילותמזומנים נטו 
       
       
       

 9,344  5,793  (2,084)   במזומנים ושווי מזומנים)ירידה(  עליה
       

 1,735  1,735  10,997   תקופהה מזומנים ושווי מזומנים לתחילתיתרת 
       

 בגין מזומנים ושווי השפעת שינויים בשערי חליפין של מט"ח
 (82)  (80)  (52)  החברהמזומנים של 

       
 10,997  7,448  8,861  תקופההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

       
       
 
       
 

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

 כללי - 1באור 
 

חודשים שישה של  הולתקופ 2019ביוני  30ליום  מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת
 תקופתייםד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38בהתאם להוראות תקנה  באותו תאריך,שהסתיימה 

 על הדוחותהנפרד . יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי 1970-ם(, התש"ליומיידי
אשר נלוו  ולמידע הנוסףולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2018 בדצמבר 31הכספיים השנתיים ליום 

 אליהם.
 

 ניות החשבונאיתעיקרי המדי - 2באור 
 

מידע המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת ה 
, לו לא הייתה השפעה IFRIC 23, למעט יישום לראשונה של 2018 בדצמבר 31הכספי הנפרד ליום 

 .IFRS16מהותית, ולמעט יישום לראשונה של 
 

 הדיווח ולאחריהאירועים מהותיים בתקופת  - 3באור 
 

 בדוחותיה 6 באור ראה ולאחריה הדוח בתקופת בחברה נוספים מהותיים אירועים אודות לפרטים .א
 .החברה של המאוחדים ביניים הכספיים

 

 מוחזקות לחברות הלוואות .ב
 

 2019 באפריל 1 , ביום2018בדצמבר  31נפרד ליום '( לדוח הכספי הז-'ו) 1בהמשך לאמור בבאור 
 עודכן לוח סילוקין החזרי הקרן בגין ההלוואות שניתנו לקומסק כדלקמן:

 1  2019מיליון ש"ח יוחזרו בשנת 
 4  2023-2020מיליון ש"ח יוחזרו בכל אחת מהשנים 

 

 חתימה על הדוחות הכספיים .ג
 

 יתכדירקטור נתהמכה, הגב' סער קינןהסמיך דירקטוריון החברה את , 2019 באוגוסט 22 ביום
 .החברה של הכספיים הדוחות על לחתום, בחברה

 
 

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