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 שניב תעשיות נייר בע"מ 

              ח הדירקטוריוןדו 

 2019 ביוני 30ביום סתיימה הש תקופהל

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 2014-ד"התשע( תיקון( )ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנות של ברשומות לפרסום בהמשך
 תאגידים -לתאגידים הודעה) 27.1.2014 מיום ערך לניירות הרשות להנחיית ובהמשך 10.3.2014 ביום

 .בתקנות כאמור" קטן תאגיד" של ההגדרה על עונה היא כי, להודיע החברה מתכבדת(, קטנים

 ות שבחרה החברה לאמץ :ולהלן ההקל ל"הנ התקנות משמעות את בחנה החברה
 .מאוד מהותיות שווי הערכות צירוף .1

 .כלולה חברה של כספים דוחות צירוף .2
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  סעיף  עמוד

 חלק א הסבר הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד 

  הסברי הדירקטוריון בדבר נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד; 

 (1) ;שינויים מהותיים בפעילות החברה, בעסקיה ובנתוני הדוחות הכספיים שלה 3

 (2) ניתוח המצב הכספי; 3

 (3) ניתוח תוצאות הפעולות; 7

 (4) ניתוח נזילות ומקורות מימון; 9

   
 בחלק  היבטי ממשל תאגידי 11
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 2019 ביוני 30דוחות הכספיים ליום דוח הדירקטוריון ל
 

  הסבר הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד - חלק א

 שניב הדירקטוריון של דוח את בזה להגיש ( מתכבד"שניב" -דירקטוריון שניב תעשיות נייר בע"מ )להלן

 2019ביוני  30"( לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום החברה" -וחברות הבנות שלה )להלן

 ."(התקופה" –)להלן 

העניינים בהם הוא עוסק ונערך בהתחשב בכך דוח הדירקטוריון כולל סקירה, במתכונת מצומצמת, של 

המהווה חלק מהדוח התקופתי של  2018בדצמבר  31שבפני קורא הדוח מצוי גם דוח הדירקטוריון ליום 

  (2019-01-020871מס'  אסמכתא) 13.3.2019ביום  אשר פורסם במגנא 2018החברה לשנת 

 :לתקופה  שלה הכספיים הדוחות ובנתוני בעסקיה, החברה בפעילות מהותיים שינויים .1

 לדוחות הכספיים. 3למידע בדבר אירועים מהותיים במהלך התקופה ראו ביאור 
 

 לדוחות הכספיים. 6ביאור  למידע בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן ראו

 המצב הכספי  .2

 

  

  נכסים שוטפים .2.1
 

   "חשבאלפי 

 
 

  ליום
עלייה 

 הסבר  )ירידה(

  9.20106.03  31.12.2018     

     מאוחד  מאוחד  

   27,708  234,080  261,788  נכסים שוטפים
     48.4%  48.7%  אחוז מסך מאזן

         מזה:

 1-מ  15,478  8,943  24,421  מזומנים

 2-מ  2,266  5,809  8,075  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

   (43)  43  -  לספקיםחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 

 3-מ  8,667  146,899  155,566  לקוחות

 4-מ  2,289  7,096  9,385  חייבים ויתרות חובה
 5-מ  (949)  65,290  64,341  מלאי 

   27,708  234,080  261,788  סך הכל 

         
 

 להלן. 4בסעיף  מזומנים תזריםניתוח  ראו( 1-מ

ניירות ערך סחירים  מרכישתנובעת בעיקר  בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד העלייה( 2-מ

  .ומשערוך בתקופה

 .אלפי ש"ח של חברה בת שנרכשה 6,500 -מיתרת לקוחות בסך של כ בעיקר תנובעבלקוחות  העלייה( 3-מ

 .)ב( לדוחות הכספיים המצורפים 3לפרטים ראו ביאור 

 .עלייה במקדמות לספקיםמהעלייה בחייבים ויתרות חובה נובעת בעיקר  (4-מ

במלאי , בניכוי עליה במגזר מוצרי הנייר חומרי גלם ועזרמירידה במלאי במלאי נובעת בעיקר  הירידה (5-מ

אלפי ש"ח של  1,600 -בסך של כ מלאיומיתרת  מוצרי ניקיון, רכב וטיפוח אישיחומרי גלם ועזר במגזר 

 .)ב( לדוחות הכספיים המצורפים 3לפרטים ראו ביאור  .חברה בת שנרכשה
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 התחייבויות שוטפות .2.2
 

  ש"חבאלפי 

 
 

  ליום
עלייה 

 הסבר  ירידה()

  .201930.06  831.12.201     
     מאוחד  מאוחד  

   36,417  219,497  255,914  התחייבויות שוטפות
     45.4%  47.6%  אחוז מסך מאזן

         מזה :

 6-מ  10,234  121,615  131,849  אשראי מתאגידים בנקאיים 

 7-מ  4,611  -  4,611  התחייבות חכירה

 8-מ  13,645  85,740  99,385  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 9-מ  7,927  12,142  20,069  זכאים ויתרות זכות

   36,417  219,497  255,914  סך הכל
 

 

העלייה באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים נובעת בעיקר מעלייה בהלוואות לזמן קצר. לפרטים ( 6-מ

 להלן. 4ניתוח תזרים מזומנים בסעיף  נוספים ראו

. (IFRS 16) 16תקן דיווח כספי בינלאומי ( העלייה בהתחייבות חכירה נובעת מיישום לראשונה של 7-מ

 )ב( לדוחות הכספיים המצורפים. 2לפרטים נוספים ראו ביאור 

התחייבות ומיתרת רכישות בתקופה מבהתחייבות לספקים ולנותני שירותים נובעת בעיקר  העלייה (8-מ

 3. לפרטים ראו ביאור אלפי ש"ח של חברה בת שנרכשה 6,600 -בסך של כלספקים ולנותני שירותים 

 .)ב( לדוחות הכספיים המצורפים

התחייבות לתשלום מס הכנסה בגין הרווח בה ימעלינובעת בעיקר  בזכאים ויתרות זכות( העלייה 9-מ

הכספיים )ב( לדוחות  3)ראו ביאור ומיתרת תמורה שטרם שולמה בגין רכישת חברה בת  בתקופה

 .(המצורפים

 הון חוזר  .2.3
 

    ש"ח  באלפי 
  עלייה )ירידה(  ליום  

  .201930.06  831.12.201    

    מאוחד  מאוחד  
עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות 

 שוטפותה
 

5,874  14,583  (8,709)  

    1.07  1.02  יחס שוטף

    0.77  0.77  יחס מהיר )יחס שוטף ללא מלאי(
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 רכוש קבוע .2.4
 

 ש"ח באלפי                

 

 הסבר עלייה )ירידה(  ליום  

  9.2010.063  831.12.201    

    מאוחד  מאוחד  

  20,476  220,880  241,356  רכוש קבוע 

    45.7%  44.9%  אחוז מסך מאזן

        מזה: 

  13,379      השקעות בתקופה

  3,081      כניסה לאיחוד

IFRS 16 10-מ 13,701      יישום לראשונה של תקן 

  (11,900)       בתקופה פחת

שינויים בתשלומים ע"ח רכוש קבוע ליום 
 הדוח

 
    2,215 

 

  20,476       סך הכל
    

 :ההשקעות בתקופהלהלן פירוט   

 ש"ח.אלפי  4,300 -בסך של כ בהקמת המרכז הלוגיסטישקעות ה .1

 .אלפי ש"ח 600-בסך של כבהקמת מחסן חדש לאחסון נייר גולמי ה השקע .2

 אלפי ש"ח. 800-. השקעה בשדרוג תחנת הכוח של החברה בסך של כ3

 ש"ח.אלפי  5,200 -בסך של כ מגזר מוצרי הניירמכונות וציוד בשדרוג ותחזוקת אחרות ב השקעות .4

 אלפי ש"ח. 1,700 -בסך של כמוצרי ניקיון, רכב וטיפוח אישי מגזר השקעות במכונות וציוד ב .5

 אלפי ש"ח. 800 -בסך של כ IFRS16עסקאות חכירה חדשות שסווגו כרכוש קבוע במסגרת יישום תקן . 6

 .)ב( לדוחות הכספיים המצורפים 2 ו ביאור( רא10-מ

 

 לעיל. 2.4סעיף  ו( רא11-מ

)ב( לדוחות  3כאמור בביאור בת רכישת חברה ב מעודפי עלות שנוצרו תנובע במוניטין העלייה( 12-מ

 הפחת בתקופה.בניכוי  הכספיים המצורפים

ברכישת חברה בת כאמור  מעודפי עלות שנוצרו בעיקר תבנכסים בלתי מוחשיים, נטו נובע העלייה( 13-מ

  הפחת בתקופה.בניכוי  )ב( לדוחות הכספיים המצורפים 3בביאור 

 נכסים לא שוטפים .2.5
 

   באלפי ש"ח

 
 

  ליום
עלייה 

 הסבר  )ירידה(

  .201930.06  31.12.2018     

     מאוחד  מאוחד  

   25,935  249,775  275,710  נכסים לא שוטפים
     51.6%  51.3%  אחוז מסך מאזן

         מזה:

   (290)  2,697  2,407  זמן ארוךוחייבים ללקוחות 

   (64)  763  699  נכסי תכנית להטבה מוגדרת, נטו

 11-מ  20,476  220,880  241,356  רכוש קבוע, נטו
 12-מ  3,483  8,970  12,453  מוניטין

 13-מ  2,330  16,465  18,795  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

   25,935  249,775  275,710  סך הכל 
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 התחייבויות לא שוטפות .2.6
 

   באלפי ש"ח
 הסבר  עלייה )ירידה(  ליום  

  2019.30.06  31.12.2018     

     מאוחד  מאוחד  

   5,476  45,638  51,114  התחייבויות לא שוטפות
     9.4%  9.5%  אחוז מסך מאזן

         :מזה

 14-מ  (4,706)  17,707  13,001  התחייבויות לתאגידים בנקאיים, נטו

 7-מ  9,526  -  9,526  התחייבות חכירה

   (455)  638  183  הלוואות מבעלי מניות

 15-מ  1,111  27,293  28,404  מסים נדחים

   5,476  45,638  51,114  סך הכל 

         
 

, בתקופהמפרעון הלוואות לזמן ארוך בעיקר  תבהתחייבויות לתאגידים בנקאים, נטו נובע הירידה( 14-מ

 להלן. 4בסעיף  מזומנים תזריםיתוח נאו ר נוספים לפרטיםמיון לחלויות שוטפות. ומ
 

ברכישת חברה בת  שנוצרומעתודה למס בגין עודפי עלות העלייה במסים הנדחים נובעת בעיקר ( 15-מ

 .מהרווח לתקופהו )ב( לדוחות הכספיים המצורפים 3כאמור בביאור 
 

 הון עצמי .2.7
 

   ₪באלפי 

 הסבר  עלייה )ירידה(  ליום  

  .201930.06  31.12.2018     

     מאוחד  מאוחד  

   11,750  218,720  230,470  הון עצמי
     45.2%  42.9%  אחוז מסך מאזן

         :מזה

   -  164,480  164,480  הון מניות נפרע וקרנות הון

 16-מ  10,398  54,240  64,638  עודפים

 17-מ  1,352  -  1,352  זכויות שאינן מקנות שליטה

   11,750  218,720  230,470  סך הכל
 

 להלן. 3לפרטים בדבר תוצאות הפעילות ראו סעיף  .בתקופה רווחמהבעיקר  תנובע בעודפים העלייה( 16-מ

)ב( לדוחות  3בזכויות שאינן מקנות שליטה נובעת מרכישת חברה בת כאמור בביאור  העלייה( 17-מ

  .המצורפיםהכספיים 
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  )באלפי ש"ח(תוצאות הפעולות  .3

 לדוחות הכספיים המצורפים. 5באור למידע בדבר תוצאות לפי מגזרי הפעילות ראו 

בהשוואה  2019 ביוני 30ביום  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותלתקופלהלן התוצאות העיקריות 

 : אשתקד ה המקביל הלתקופ

 ביום ושהסתיימ לשלושה חודשים ביום ושהסתיימ לשישה חודשים  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום 

 
 

 30.06.19 הסבר
 -שינוי ב

 30.06.19 30.06.18 שינוי %
 -שינוי ב

 31.12.18 30.06.18 שינוי %

           

 394,355 93,445 19,274 20.6% 112,719 189,975 33,068 17.4% 223,043 1-ר מכירות

           

 99,798 22,907 6,878 30.0% 29,785 46,858 10,093 21.5% 56,951 2-ר רווח גולמי

 25.3% 23.5%   26.4% 24.7%   25.5%  אחוז מהמכירות

           

 35,358 8,455 1,850 21.9% 10,305 16,694 3,654 21.9% 20,348 3-ר הוצאות שילוח

 26,653 6,678 597 8.9% 7,275 13,278 399 3.0% 13,677  הוצאות מכירה ושיווק

 19,298 4,718 329 7.0% 5,047 9,345 (514) (5.5%) 8,831 4-ר הוצאות הנהלה וכלליות

הכנסות אחרות 
 224 62 29 46.8% 91 121 96 79.7% 217  תפעוליות

 18,713 3,118 4,131 132.4% 7,249 7,662 6,650 86.8% 14,312  רווח מפעולות רגילות
 4.7% 3.3%   6.4% 4.0%   6.4%  אחוז מהמכירות

           
)הכנסות( הוצאות 

 (3,154) 647 287 44.3% 934 1,422 (714) (50.2%) 708 5-ר מימון, נטו

           

 3,242 591 1,127 190.7% 1,718 1,608 1,677 104.3% 3,285  מיסים על הכנסה

           

 12,317 1,880 2,716 144.4% 4,597 4,632 5,687 122.8% 10,319  נקי רווח

 3.1% 2.0%   4.1% 2.4%   4.6%  אחוז מהמכירות

           

 (74) - - - - - - - -  רווח כולל אחר

           
סך הכל רווח כולל 

 12,243 1,880 2,717 144.4% 4,597 4,632 5,687 122.8% 10,319  לתקופה

 3.1% 2.0%   4.1% 2.4%   4.6%  אחוז מהמכירות

EBITDA-  רווח
 מפעולות רגילות

 37,877 7,742 6,019 77.7% 13,761 16,891 10,128 60.0% 27,019 6-ר לפני פחת  והפחתות

 9.6% 8.3%   12.2% 8.9%   12.1%  אחוז מהמכירות

           

 

 .להלן 3.1ראו סעיף : וברבעון בחציון( 1-ר

 .במכירותברווח הגולמי נובעת בעיקר מהעלייה  העלייה: בחציון( 2-ר

מוצרי ניקיון, רכב וטיפוח מגזר בומהתייעלות  במכירותברווח הגולמי נובעת בעיקר מהעלייה  העלייה: וןרבעב       

 .אישי
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 בעיקרשני המגזרים ב משלוחהעלייה בהוצאות השילוח נובעת בעיקר מעלייה בהוצאות ה: וברבעון בחציון (3-ר

 .עלייה במכירותהבשל 

 .שכר עבודה בהוצאות מירידהבהוצאות הנהלה וכלליות נובעת בעיקר  הירידה: בחציון (4-ר

 .מסופקים חובות בהוצאות מירידהבהוצאות הנהלה וכלליות נובעת בעיקר  עלייהה ברבעון: 

מעלייה בהכנסות משערוך ניירות ערך סחירים בניכוי יישום נובעת בעיקר  מימון, נטובהוצאות  הירידה: בחציון (5-ר

 .IFRS 16לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי 

מעלייה בהוצאות בגין שערוך יתרות ועסקאות הגנה במטבע נובעת בעיקר  מימון, נטובהוצאות  העלייה ברבעון: 

עלייה בהכנסות משערוך ניירות ערך בניכוי  ,IFRS 16מיישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי חוץ ו

 .סחירים

מהעליה ברווח התפעולי כמוסבר לעיל ומיישום לראשונה בעיקר נובעת בחציון וברבעון  EBITDA -בהעליה   (6-ר

 היתר הביא למיון הוצאות שכירות להוצאות פחת בסכום של אשר בין  IFRS 16 כספי בינלאומי תקן דיווח של

  .אלפי ש"ח בחציון וברבעון, בהתאמה 1,300-ו ח"אלפי ש  2,500-כ

 )באלפי ש"ח(התוצאות העיקריות של מגזרי הפעילות  .3.1

ביוני  30ביום ו שלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותלתקופלהלן התוצאות העיקריות של מגזרי הפעילות 

 אשתקד: ההמקביל הבהשוואה לתקופ 2019

  חודשים שהסתיימה ביום שישהלתקופה של   נייר מוצרי המגזר 

 
  

 %-שינוי ב 30.06.19
עלייה 

 הסבר 30.06.18 )ירידה( 

 7-ר 116,289 25,954 22.3% 142,243  מכירות לחיצוניים

רווח תפעולי ממכירות לחיצוניים לפני 
  הוצאות שלא הוקצו למגזרים

 8-ר 12,543 4,020 32.0% 16,563

  10.8%   11.6%  אחוז מהמכירות
 

 .העלייה במכירות מגזר מוצרי הנייר נובעת בעיקר מעלייה כמותית (7-ר

 .במכירות עלייההמ בעיקר נובעתזה  במגזרברווח התפעולי  העלייה (8-ר 

 

מוצרי ניקיון, רכב מגזר  
 וטיפוח אישי

  

 חודשים שהסתיימה ביום שישהלתקופה של 

 

 
  

 %-שינוי ב 30.06.19
עלייה 

 הסבר 30.06.18 )ירידה( 

 9-ר 73,686 7,114 9.8% 80,800  מכירות לחיצוניים

רווח תפעולי ממכירות לחיצוניים לפני 
 הוצאות שלא הוקצו למגזרים

 
 10-ר 4,464 2,116 47.4% 6,580

  6.1%   8.1%  אחוז מהמכירות

 

 .העלייה במכירות מגזר מוצרי ניקיון, רכב וטיפוח אישי נובעת בעיקר מעלייה כמותית (9-ר 

 .ומהתייעלות בייצור במכירותברווח הגולמי נובעת בעיקר מהעלייה  העלייה  (10-ר
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  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום   נייר מוצרי המגזר 

 
  

 %-שינוי ב 30.06.19
עלייה 

 הסבר 30.06.18 )ירידה( 

 7-ר 56,378 14,347 25.4% 70,725  מכירות לחיצוניים

ממכירות לחיצוניים לפני רווח תפעולי 
  הוצאות שלא הוקצו למגזרים

 8-ר 6,127 2,451 40.0% 8,578

  10.9%   12.1%  אחוז מהמכירות

 

 

מוצרי ניקיון, רכב מגזר 
 וטיפוח אישי

  

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום

 

 
  

 %-שינוי ב 30.06.19
עלייה 

 הסבר 30.06.18 )ירידה( 

 9-ר 37,067 4,927 13.4% 41,994  מכירות לחיצוניים

רווח תפעולי ממכירות לחיצוניים לפני 
 הוצאות שלא הוקצו למגזרים

 
 10-ר 1,709 2,009 117.6% 3,718

  4.6%   8.9%  אחוז מהמכירות

 )באלפי ש"ח(תזרימי המזומנים   .4

בהשוואה  2019 ביוני 30ביום  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  לתקופותלהלן תמצית תזרימי המזומנים 

 גם דוח על תזרימי המזומנים הכלול בדוחות הכספיים המצורפים(. ו)לפרטים נוספים רא :לתקופה המקבילה אשתקד

 
לתקופה של שישה חודשים  שהסתיימה 

 ביום
לתקופה של שלושה חודשים  

 שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 30.06.19 
עלייה 

 30.06.19 30.06.18 )ירידה(
עלייה 

 31.12.18 30.06.18 )ירידה(

        

 36,762 7,808 6,531 14,339 16,140 12,229 28,369 רווח והפסד לאחר התאמות

 (19,100) (9,914) 8,899 (1,015) (12,357) 18,364 6,007 שינויים בסעיפי הון חוזר

שינויים בסעיפי רכוש 
 (1,293) 1,632 339 (1,130) 854 (276) והתחייבות אחרים

(6,291) 

 (2,896) (734) (328) (1,062) (1,307) (619) (1,926) , נטוריביות ששולמו

תזרים מזומנים מפעילות 
 8,475 (4,133) 16,734 12,601 1,346 30,828 32,174 שוטפת

        

תזרים מזומנים מפעילות 
 (42,484) (7,413) (713) (8,126) (15,579) (269) (15,848) השקעה

        

 (2,000) -  - -  - דיבידנד

 - - (1,479) (1,479) - (2,666) (2,666) פירעון התחייבות חכירה

קבלת )פירעון( הלוואות 
ומבעלי  מתאגידים בנקאיים

 27,919 10,981 (8,208) 2,773 10,241 (8,234) (2,007) מניות

תזרים מזומנים מפעילות 
 25,919 10,981 (9,687) 1,294 10,241 (10,900) (659) מימון

סה"כ עליה )ירידה( 
 (8,090) (565) 6,334 5,769 (3,992) 19,659 15,667 במזומנים ושווי מזומנים

   
 

    

 

בנקאיים,  מתאגידים ככלל, עודפי תזרים מפעילות שוטפת ו/או השקעה משמשים להקטנת הלוואות ו/או אשראי 

 ידי החברה בהתבסס, בין היתר, על העקרונות הבאים: -נקבע על םאשר הרכב
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מימון צרכי הון חוזר והשקעות לא מהותיות באמצעות מסגרות האשראי השוטפות של החברה בבנקים לזמן  )א(

 קצר.

 מימון השקעות ספציפיות מהותיות ברכוש קבוע באמצעות הלוואות לזמן ארוך. )ב(

אשראי לזמן קצר לבין אשראי לזמן ארוך בשים לב להיותו של האשראי לזמן קצר שמירה על יחס מתאים בין  )ג(

 זול יותר.

 שמירה על יחס מתאים בין אשראי בריבית קבועה, אשראי בריבית משתנה ואשראי צמוד מדד. )ד(

  )באלפי ש"ח(מקורות מימון  .4.1

 :2018בדצמבר  31וליום  2019ביוני  30 להלן תמצית מקורות המימון של החברה ליום

 הסבר 31.12.18 עלייה )ירידה( 30.06.19 

 1-ח 125,165 (12,628) 112,537 סך הכל חוב פיננסי*

  25.7%  20.9% אחוז מסך מאזן

     מזה :

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים בניכוי יתרות מזומנים ושווי 

  96,536 (7,635) 88,901 מזומנים

  28,034 (4,581) 23,453 מתאגידים בנקאייםהלוואות לזמן ארוך 

  124,570 (12.216) 112,354 סך חוב פיננסי לתאגידים בנקאיים

  595 (412) 183  לבעלי מניות/ לספקיםהלוואה 

  125,165 (12,628) 112,537 סך הכל חוב פיננסי 

     

בשווי הוגן דרך רווח )נכסים פיננסיים( התחייבויות פיננסיות 

  - - - והפסד

)נכסים פיננסיים( סך הכל חוב פיננסי כולל התחייבויות פיננסיות 

  125,165 (12,628) 112,537 בשווי הוגן דרך רווח והפסד

     מזה :

  106,820 (17,919) 88,901 התחייבויות שוטפות בניכוי נכסים שוטפים

  18,345 5,291 23,636 התחייבויות לא שוטפות בניכוי נכסים לא שוטפים

 112,537 (12,628) 125,165  

     

 

דת החברה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה כלפי תאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים יבדבר עמ לפרטים *

  המצורפים. הכספיים ( לדוחותד)3ביאור ראו 

 

בניכוי תזרים  שוטפת מפעילות חיובי מזומניםבעיקר מתזרים  נובעתבכללותו  הפיננסי בחוב ירידה( ה1-ח

 .ששימש לפעילות השקעהמזומנים 
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  )באלפי ש"ח( ללקוחות בתקופת הדוח אשראיאשראי מספקים ו .4.2

 הסבר .1831.12 עלייה )ירידה( 30.06.19 

  156,692 10,666 167,358 אשראי ללקוחות ולחייבים אחרים
  32.4%  31.1% אחוז מסך מאזן

     

  97,882 21,571 119,453 מנותני שירותים ומזכאיםאשראי מספקים, 

  20.2%  22.2% אחוז מסך מאזן

     

 2-ח 58,810 10,905 47,905 אשראי נטו

 

החברה מגשרת על הפער בין ימי האשראי הממוצעים המוענקים ללקוחות החברה לבין ימי האשראי  (2-ח

המשתקפים גם בפער הכספי בין יתרות הלקוחות לבין  ,מספקיההחברה הממוצעים אותם מקבלת 

  יתרות הספקים בדוחות הכספיים, באמצעות יתרות מזומנים ו/או קווי אשראי מתאימים.

 .לעיל 2.2 וסעיף 2.1בסעיף  3-מ וראלפירוט נוסף 

 

 היבטי ממשל תאגידי - בחלק 

 תרומות  .5

החברה סך של  תרמהבתקופת הדוח  מהותית לתרומות.תרומות קבועה ולא קיימת התחייבות מדיניות לחברה אין 

 .אלפי ש"ח 174 -תרמה החברה סך של כ בתקופה המקבילה אשתקד. אלפי ש"ח 139 -כ

 

 

 

 

 2019, באוגוסט 29

   

   

 פסח ברנט

 מנהל כללי

 לקס שלום 

 יו"ר הדירקטוריון
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תמציתיים בינייםדוחות כספיים   
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 תוכן העניינים

 

 

 עמוד 

 14  הסכמה מראש להכללה של דוח סקירה בהצעת מדף

 15 דוח סקירה 

 16 תמציתיים מאוחדים על המצב הכספידוחות 

 17 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

 18 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 19 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 21 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים
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 לכבוד

 של  הדירקטוריון

  שניב תעשיות נייר בע"מ

 

 2016מחודש יולי  שניב תעשיות נייר בע"מהסכמה בקשר לתשקיף מדף של  מכתבהנדון:  

 
 המדף לתשקיף בקשר להלן המפורטים שלנו הדוחות של( הפניה של בדרך )לרבות להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 :2016 יולי מחודש

 2019 ביוני 30 ליום החברה של התמציתי הכספי המידע על 2019באוגוסט  29 מיוםרואה החשבון המבקר  של סקירה דוח .1

 .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהות של שישה וולתקופ

ג' לתקנות 9החברה לפי תקנה  שלנפרד הכספי המידע העל  2019באוגוסט  29 מיום המבקר החשבון רואה מיוחד של דוח .2

ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו  2019 ביוני 30 ליום, 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 .תאריך באותו

 

 

 

 

 

  זיו האפט

 2019 באוגוסט 29אביב, -תל  רואי חשבון
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 המניות של שניב תעשיות נייר בע"מדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי 

 

א מ ו ב  

הדוח התמציתי המאוחד על ת שלה, הכולל את נות הבוסקרנו את המידע הכספי המצורף של שניב תעשיות נייר בע"מ וחבר

ותזרימי ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון  2019ביוני  30ליום המצב הכספי 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של  באותו תאריך. ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותלתקופהמזומנים 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי אלה ת ביניים ומידע כספי לתקופ

. אחריותנו 1970-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לאלה ת ביניים ולתקופלעריכת מידע כספי 

 בהתבסס על סקירתנו.אלה ת ביניים ולתקופהיא להביע מסקנה על מידע כספי 

 

 היקף הסקירה

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

ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 

י סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהל

ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 

 ביקורת.    המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של 

 

 מסקנה 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 

 . IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

דע הכספי הנ"ל אינו בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמי

-ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

1970. 

 

 

  זיו האפט

 2019 באוגוסט 29אביב, -תל רואי חשבון
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 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי )באלפי ש"ח( 
 

 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018 

  בלתי מבוקר 

    נכסים שוטפים:

 8,943 13,036 24,421 מזומנים ושווי מזומנים

 5,809 6,374 8,075 רווח או הפסדנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

 43 2,706 - חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך לספקים

 146,899 133,069 155,566 לקוחות

 7,096 4,549 9,385 חייבים ויתרות חובה

 65,290 64,928 64,341 מלאי

 234,080 224,662 261,788 סך הכל נכסים שוטפים

    

    נכסים לא שוטפים:

 2,697 3,688 2,407 זמן ארוךוחייבים לקוחות 

 763 897 699 נכסי תוכנית להטבה מוגדרת, נטו

 - 410 - מס הכנסה לקבל

 220,880 201,522 241,356 רכוש קבוע, נטו 

 8,970 8,970 12,453 מוניטין

 16,465 17,259 18,795 נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 249,775 232,746 275,710 סך הכל נכסים לא שוטפים

 537,498 457,408 483,855 

    

    התחייבויות שוטפות:

 121,615 98,284 131,849 וחלויות שוטפותאשראי מתאגידים בנקאיים 

 - - 4,611 התחייבויות חכירה לזמן קצר

 85,740 80,773 99,385 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 12,142 16,133 20,069 זכות-זכאים ויתרות

 219,497 195,190 255,914 הכל התחייבויות שוטפות סך

    

    התחייבויות לא שוטפות:

 17,707 22,946 13,001 התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 - - 9,526 התחייבויות חכירה לזמן ארוך

 638 1,345 183 הלוואות מבעלי מניות

 27,293 26,818 28,404 , נטומסים נדחים

 45,638 51,109 51,114 סך הכל התחייבויות לא שוטפות

    הון:

 164,480 164,480 164,480 הון מניות נפרע וקרנות הון

 54,240 46,629 64,638 עודפים

 218,720 211,109 229,118 סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה האם

 - - 1,352 הון מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

 218,720 211,109 230,470 הון סך הכל

 537,498 457,408 483,855 

    

 
9201 באוגוסט 29        

 איל לסל  פסח ברנט  שלום לקס  תאריך אישור הדוחות

כספים מנהל  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  הכספיים  

 
 



2019 ביוני 30ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום   
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 דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר )באלפי ש"ח(

 

 

 וחודשים שהסתיימ לשישה

 ביום 

 ושלושה חודשים שהסתיימל

 ביום

לשנה 

שהסתיימה 

 ביום

 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018 

  בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

      

 394,355 93,445 112,719 189,975 223,043 מכירות

 294,557 70,538 82,934 143,117 166,092 עלות המכירות והעיבוד

 99,798 22,907 29,785 46,858 56,951 רווח גולמי

      

 35,358 8,455 10,305 16,694 20,348 הוצאות שילוח

 26,653 6,678 7,275 13,278 13,677 הוצאות מכירה ושיווק

 19,298 4,718 5,047 9,345 8,831 הוצאות הנהלה וכלליות

 224 62 91 121 217 הכנסות אחרות תפעוליות

 18,713 3,118 7,249 7,662 14,312 רווח מפעולות רגילות

      

 4,476 1,030 1,091 2,202 1,715 הוצאות מימון

 245 99 92 142 128 ריביתהכנסות 

 1,077 284 65 638 879 הכנסות מימון אחרות

 15,559 2,471 6,315 6,240 13,604 רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה

      

 3,242 591 1,718 1,608 3,285 מיסים על הכנסה 

 12,317 1,880 4,597 4,632 10,319 רווח לתקופה

      

      :כולל אחר לאחר מסים בגיןרווח 

פריטים שלא יסווגו מחדש לאחר 

      מכן לרווח או הפסד:

מדידות מחדש של תוכניות 

 (74) - - - - להטבה מוגדרת

 12,243 1,880 4,597 4,632 10,319 רווח כולל לתקופה סך הכל

סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה 

      המיוחס ל:

 12,243 1,880 4,676 4,632 10,398 בעלים של החברה האם

 - - (79) - (79) זכויות שאינן מקנות שליטה

      

 רווח נקי בסיסי למניה רגילה

 0.199 0.031 0.075 0.075 0.168 )בש"ח(
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 )באלפי ש"ח(דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 

 

 2019 ביוני 30ביום  וחודשים שהסתיימ לשישה

 
 

 
 2018 ביוני 30ביום  וחודשים שהסתיימ לשישה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הון 

 המניות

  הנפרע

פרמיה על 

  עודפים  מניות

מניות 

החברה 

המוחזקות 

על ידי 

 החברה

זכויות שאינן 

 הכל-סך מקנות שליטה

 בלתי מבוקר 

 2019בינואר  1יתרה ליום 

 218,720 - (2,391)  54,240  110,931  55,940 )מבוקר(

          

חודשים   בשישהשינויים 

          :2019 ביוני 30שהסתיימו ביום 

 1,431 1,431 -  -  -  - רכישת חברה בת

 10,319 (79) -  10,398  -  - לתקופה)הפסד( רווח 

 230,470 1,352 (2,391)  64,638  110,931  55,940 2019 ביוני 30יתרה ליום 

 

הון 

 המניות

  הנפרע

פרמיה על 

  עודפים  מניות

מניות 

החברה 

המוחזקות 

על ידי 

  הכל-סך  החברה

 בלתי מבוקר 

 209,383  (2,391)  44,903  110,931  55,940 )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 
 

  IFRS  -  -  (906)  -  (906)  9 היישום לראשונה שלהשפעת 

לאחר יישום  2018בינואר  1יתרה ליום 

  208,477  (2,391)  43,997  110,931  55,940 השינויים האמורים

           

שינויים בשלושה חודשים שהסתיימו 

           :2018במרץ  31ביום 

  (2,000)  -  (2,000)  -  - דיבידנד שהוכרז

  4,632  -  4,632  -  - רווח לתקופה

  211,109  (2,391)  46,629  110,931  55,940 2018 ביוני 30יתרה ליום 
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 )המשך( )באלפי ש"ח(דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
 

 2019 ביוני 30ביום  ושלושה חודשים שהסתיימל
 

 

 2018 ביוני 30ביום  ושלושה חודשים שהסתיימל
 

 

 2018 דצמברב 31 לשנה שהסתיימה ביום

 
 

 

הון 

 המניות

  הנפרע

על פרמיה 

  עודפים  מניות

מניות החברה 

המוחזקות על 

 ידי החברה

זכויות 

שאינן 

מקנות 

 הכל-סך  שליטה

 בלתי מבוקר 

 224,442  - (2,391)  59,962  110,931  55,940  2019 באפריל 1יתרה ליום 

           

שינויים בשלושה חודשים שהסתיימו 

           :2019ביוני  30ביום 

 1,431  1,431 -  -  -  - רכישת חברה בת

 4,597  (79)   4,676  -  - רווח לתקופה

 230,470  1,352 (2,391)  64,638  110,931  55,940 2019 ביוני 30יתרה ליום 

 

 הון המניות

  הנפרע

פרמיה על 

  עודפים  מניות

מניות החברה 

המוחזקות על 

 הכל-סך  החברהידי 

 בלתי מבוקר 

 211,229  (2,391)  46,749  110,931  55,940  2018 באפריל 1יתרה ליום 

          

שהסתיימו ביום שינויים בשלושה חודשים 

          :2018ביוני  30

 (2,000)  -  (2,000)  -  - דיבידנד שהוכרז

 1,880  -  1,880  -  - רווח לתקופה

 211,109  (2,391)  46,629  110,931  55,940 2018 ביוני 30יתרה ליום 

 

הון 

 המניות

  הנפרע

פרמיה על 

  עודפים  מניות

מניות 

החברה 

המוחזקות 

על ידי 

  הכל-סך  החברה

 

 209,383  (2,391)  44,903  110,931  55,940 2018בינואר  1יתרה ליום 
 

  IFRS  -  -  (906)  -  (906) 9השפעת היישום לראשונה של 

לאחר יישום  2018בינואר  1יתרה ליום 

 (2,391)  43,997  110,931  55,940 השינויים האמורים

 

208,477  

          :2018שינויים במהלך שנת 
 

 (2,000)  -  (2,000)  -  - דיבידנד שחולק
 

 רווח לתקופה
-  -  12,317  -  12,317 

 

 הפסד כולל אחר
-  -  (74)  -  (74)  

 218,720  (2,391)  54,240  110,931  55,940 2018בדצמבר  31יתרה ליום 
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 )באלפי ש"ח(ות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים דוח
 

 

   חודשים שהסתיימו  לשישה 

 ביום

לשלושה חודשים 

 ביום השהסתיימ

לשנה 

שהסתיימה 

 ביום

 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018 

  בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 12,317 1,880 4,597 4,632 10,319 רווח כולל לתקופה

      התאמות בגין:

 2,731 759 1,550 1,296 2,400 הוצאות ריבית, נטו

מזומנים ושווי הפרשי שער על יתרות 

 (135) (53) 70 (130) 189 מזומנים

 3,242 591 1,718 1,608 3,285 על ההכנסה ברווח או הפסדמסים 

 18,901 4,623 6,687 9,193 12,937 פחת והפחתות

התאמת הלוואות לזמן ארוך הנמדדות 

 (285) (34) 23 5 (41) בעלות מופחתת

 (107) - - (36) - ממימוש רכוש קבוע רווח

פיננסיים ירידת )עליית( ערך נכסים 

 הנמדדים 

 98 42 (306) (428) (720) , נטובשווי הוגן דרך רווח והפסד

 28,369 16,140 14,339 7,808 36,762 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

 (25,301) (3,884) 5,057 (11,470) (2,218) בלקוחות (יהיעלירידה )

 (288) 1,834 650 2,259 (2,049) בחייבים ויתרות חובה)עלייה( ירידה 

 (6,088) (3,841) 588 (5,726) 2,104 ירידה )עליה( במלאי

בנכסי תוכנית להטבה  (היעליירידה )

 96 46 (4) 58 (94) מוגדרת, נטו

בהתחייבויות לספקים )ירידה( ה יעלי

 10,772 (2,189) (6,720) 4,313 6,001 ולנותני שירותים

 1,517 - 60 526 120 לזמן ארוך בלקוחותירידה 

 (6,099) (3,173) (307) (3,447) 1,867 ה )ירידה( בזכאים ויתרות זכותיעלי

 5,731 (13,487) (676) (11,207) (25,391) 

      

      ריביות שהתקבלו )ששולמו(

 (3,141) (833) (1,154) (1,449) (2,054) ריבית ששולמה

 245 99 92 142 128 שהתקבלהריבית 

  (1,926) (1,307) (1,062) (734) (2,896) 

 8,475 (4,133) 12,601 1,346 32,174 מזומנים נטו מפעילות שוטפת
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 )המשך( )באלפי ש"ח(דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 

 

 חודשים  ישהלש

 ביום ושהסתיימ

חודשים לשלושה 

 שהסתיימו ביום

לשנה 

 השהסתיימ

 ביום

 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018 

  בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 (43,360) (7,497) (6,443) (16,246) (12,686) רכישת רכוש קבוע

 (251) (38) 79 (99) 63 רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 168 - - 97 - תמורה ממימוש רכוש קבוע

 493 122 - 242 43 ספקיםלפירעון הלוואות תקבולים מ

 (565) - (1,722) (565) (1,722) רכישת חברה בת 

תמורה ממימוש )רכישה( של נכסים פיננסיים 

 1,031 - (40) 992 (1,546) הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

 (42,484) (7,413) (8,126) (15,579) (15,848) מזומנים, נטו, לפעילות השקעה 

      

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
 

    

 (2,000) - - - - דיבידנד ששולם

 - - (1,479) - (2,666) התחייבויות חכירהפירעון 

פירעון הלוואה לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

 (12,770) (2,912) (2,865) (6,087) (5,688) מניותומבעלי 

 אשראי מתאגידים בנקאיים )פירעון( קבלת 

 40,689 13,893 5,638 16,328 7,695 ומנותני אשראי אחרים לזמן קצר, נטו

 25,919 10,981 1,294 10,241 (659) מזומנים, נטו, מפעילות )לפעילות( מימון 

 (8,090) (565) 5,769 (3,992) 15,667 עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 16,898 13,548 18,722 16,898 8,943 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות 

 135 53 (70) 130 (189) מזומנים ושווי מזומנים

 8,943 13,036 24,421 13,036 24,421 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 כללי:  - 1ביאור 
 

עסקה החברה בהקמה ובתשתית למפעל  1992. עד חודש מרץ, 1988בפברואר,  23החברה התאגדה ביום  .א

החלה את פעילותה העסקית. החברה עוסקת בייצור ושיווק נייר גולמי  1992לייצור נייר באופקים, ומחודש אפריל 

לדוחות הכספיים  4לפרטים בדבר רכישת סאסאטק אגש"ח בע"מ ראו ביאור ומוצרי נייר מוגמרים לשימוש ביתי. 

 .2018בדצמבר  31ליום השנתיים 

יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של החברה יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום   .ב

ם. לכן, לא הובאו במסגרת דוחות כספיים תמציתיים ביניים אלה והביאורים המצורפים לה 2018בדצמבר  31

ביאורים בדבר עדכונים בלתי משמעותיים יחסית למידע שכבר דווח בביאורים לדוחות הכספיים השנתיים 

 האחרונים של החברה.

 (:IFRSאימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ) .ג

 . IAS 34הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

התמציתיים ביניים מקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים הכספיים הדוחות  .ד

 .1970-ומידיים( התש"ל

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית: - 2ביאור 
 

 כספי דיווח בדבר 34הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  . א

התמציתיים ביניים מקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך  הדוחותכמו כן, . ביניים לתקופות

 .1970-ידיים(, התש"לי)דוחות תקופתיים ומ

בדוחות  שיושמוהחישוב  ושיטות חשבונאית מדיניות אותהביניים נערכו לפי  התמציתייםהדוחות הכספיים 

 :להלן האמור , למעט2018בדצמבר  31של החברה ליום הכספיים השנתיים 

 יישום לראשונה של תקנים חדשים:   ב.   

להלן מידע לגבי תקני דיווח כספי בינלאומיים, תיקונים לתקנים ופרשנויות, שהחברה יישמה לראשונה החל מיום 

 .2019בינואר  1

 :(IFRS 16"חכירות" ) 16תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

IFRS 16 חכירות" ואת הפרשנויות מטעמו.  17, מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 2016, שפורסם בינואר"

IFRS 16  משנה את הטיפול החשבונאי בחכירות מצד החוכר בעוד שעיקר הטיפול החשבונאי מצד המחכיר

 נשאר ללא שינוי. 

או כתפעוליות על ידי החוכר, חלף זה נקבע  בוטל הסיווג של חכירות כמימוניות IFRS 16עם כניסתו לתוקף של 

כי חוכר )או רוכש בצירוף עסקים שבו הנרכש הוא חוכר( יכיר במועד תחילת החכירה )או במועד צירוף העסקים( 

למעט הקלות מסוימות הניתנות בדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגין כל החכירות, 

 לבחירה.
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור  

 :   )המשך( יישום לראשונה של תקנים חדשיםב.   

 :)המשך( (IFRS 16"חכירות" ) 16תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

חוזה הוא חכירה, או כולל חכירה אם במועד ההתקשרות בחכירה החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש 

תמורה. החברה מעריכה מחדש את קיומה של חכירה רק כאשר חל שינוי בנכס מזוהה לתקופת זמן עבור 

 בתנאי החוזה.

כאשר החברה מצפה באופן סביר כי ההשפעות על הדוחות הכספיים כתוצאה מהטיפול החשבונאי עבור תיק 

לות של חכירות בעלות מאפיינים דומים לא יהיו שונות באופן מהותי מאשר ביישום בגין החכירות הבודדות הנכל

של חכירות של זכויות שימוש ברכבים שלהן מאפיינים בתיק, החברה בחרה ליישם את הטיפול החשבונאי לתיק 

 תוך שימוש באומדנים ובהנחות אשר משקפים את הגודל ואת הרכב התיק. דומים,

החברה קבעה את תקופת החכירה כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, בהתחשב גם בתקופות 

על ידי אופציות להאריך )או לבטל( את תקופת החכירה, כאשר וודאי באופן סביר שהיא תממש )לא  המכוסות

תממש( את האופציה. בתקופות עוקבות, החברה מעריכה מחדש אם וודאי באופן סביר שהיא תממש )לא 

ואשר תממש( את האופציה בהתקיים אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות, הנמצא בשליטת החברה 

 משפיע על ההחלטה המקורית שהתקבלה.

החברה מדדה במועד תחילת החכירה את התחייבות החכירה בגובה הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם 

משולמים באותו מועד, מהוונים בשיעור הריבית הגלום בחכירה, אלא אם שיעור זה לא ניתן לקביעה בנקל ואז 

י של החברה באותו מועד. תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד היא מדדה לפי שיעור הריבית התוספת

תחילת החכירה כוללים תשלומים קבועים )לרבות תשלומים קבועים במהותם( בניכוי תמריצי חכירה כלשהם 

תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, תוך שימוש במדד הקיים או בשער  ;שהחברה זכאית לקבל

 ;סכומים החזויים לעמוד לתשלום על ידי החוכר בהתאם לערבויות לערך שייר ;החכירההקיים במועד תחילת 

וכן תשלומי קנסות לביטול  ;שהחוכר יממש אופציה זו מחיר המימוש של אופציית רכישה אם ודאי באופן סביר

 החכירה, אם תקופת החכירה משקפת מימוש אופציה לבטל את החכירה על ידי החוכר.

שימוש נמדד במועד תחילת החכירה בעלות, המורכבת מסכום המדידה לראשונה של התחייבות נכס זכות 

עלויות  ;החכירה, בתוספת תשלומי חכירה כלשהם שבוצעו באותו מועד או לפניו )בניכוי תמריצי חכירה כלשהם(

ם האתר שבו הנכס וכן אומדן העלויות לפירוק ופינוי של נכס הבסיס, לשיקו ;ישירות ראשוניות כלשהן שהתהוו

ממוקם או להחזרת נכס הבסיס למצב שנדרש לפי התנאים של החכירה, אלא אם כן עלויות אלה מתהוות על 

 מנת לייצר מלאי.

כאשר חל שינוי בתקופת החכירה או בהערכה לגבי מימוש אופציה לרכוש את נכס הבסיס, החברה מדדה מחדש 

 חכירה המעודכנים, על ידי שימוש בשיעור היוון מעודכןאת ההתחייבות בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי ה

 למועד השינוי.

כאשר חל שינוי בתשלומי חכירה עתידיים שנבע משינוי במדד או בשער המשמש לקביעתם, או בסכומים החזויים 

להיות משולמים בהתאם לערבות לערך שייר, החברה מדדה מחדש את ההתחייבות בהתאם לערך הנוכחי של 

כירה המעודכנים, מהוונים בשיעור ההיוון המקורי, למעט כאשר השינוי נובע משינוי בשיעורי ריבית תשלומי הח

 משתנים.
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 :   )המשך( יישום לראשונה של תקנים חדשיםב.   

 )המשך(: (IFRS 16"חכירות" ) 16תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

בסכומי מדידה מחדש של התחייבות החכירה כתיאום ליתרת נכס זכות השימוש, עד איפוס יתרה החברה הכירה 

 קיימת. אם חל קיטון נוסף בהתחייבות, החברה הכירה בסכום המדידה מחדש ברווח או הפסד.

החברה הכירה ברווח או הפסד בריבית שנצברה על התחייבות החכירה וכן בתשלומי חכירה משתנים שלא נכללו 

מדידת התחייבות החכירה בתקופה שבה אירע האירוע או התנאי שהפעיל אותם, אלא אם כן עלויות אלו נכללו ב

 בערך בספרים של נכס אחר.

לאחר מועד תחילת החכירה, החברה מדדה את נכס זכות השימוש בעלותו, בניכוי פחת והפסדים מירידת ערך 

 .הי של התחייבות החכירה כאמור לעילכלשהם שנצברו, ולרבות התאמה בגין מדידה מחדש כלש

החל ממועד תחילת החכירה, בעת הפחתת נכס זכות השימוש החברה יישמה את דרישות הפחת לגבי רכוש 

קבוע בכפוף לאמור להלן. החברה מפחיתה את נכס זכות השימוש על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה 

השימוש, למעט לגבי חכירות שמעבירות לחברה את הבעלות על נכס לבין אורך החיים השימושיים של נכס זכות 

הבסיס עד תום תקופת החכירה, או חכירות שבהן העלות של נכס זכות השימוש משקפת מימוש של אופציית 

רכישה על ידי החברה. במקרים אלו החברה מפחיתה את נכס זכות השימוש ממועד תחילת החכירה עד תום 

 של נכס הבסיס. אורך החיים השימושיים

למפרע, ללא  IFRS 16את  2019בינואר  1-בגין כל החכירות שבהן החברה היא חוכרת, החברה יישמה החל מה

הצגה מחדש של תקופות קודמות, ההשפעה המצטברת של היישום למפרע הוכרה כתיאום ליתרת הפתיחה של 

 .העודפים

 
 

בינואר  1על סעיפים רלוונטיים מתוך הדוח על המצב הכספי ליום  IFRS 16להלן ההשפעה של יישום 

2019: 

 )בלתי מבוקר( 2019בינואר  1יתרה ליום   

יתרה לפני   
 IFRS 16יישום 

 השפעות יישום
IFRS 16 

יתרה לאחר השפעת 
 היישום

 אלפי ש"ח  
 6,726 (370) 7,096  חייבים
 234,335 13,455 220,880  קבוערכוש 

     
 4,152 4,152 -  חכירה לזמן קצרהתחייבויות 

 8,933 8,933 -  לזמן ארוך התחייבויות חכירה
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 יישום לראשונה של תקנים חדשים )המשך(: ב.

חכירה במועד היישום לראשונה, החברה היוונה את יתרת תשלומי החכירה לצורך מדידה לראשונה של ההתחייבויות 

 .שטרם שולמו נכון למועד זה בשיעור הריבית התוספתי של החוכר באותו מועד בגין כל חכירה בנפרד

החברה בחרה למדוד את נכס זכות השימוש בהתאם לסכום השווה להתחייבות החכירה במועד היישום לראשונה, 

סכום של תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו המתייחסים לחכירה זו, שהוכרו בדוח על מותאם בגין ה

לא הייתה השפעה על יתרת הפתיחה של  IFRS 16המצב הכספי מיד לפני מועד זה. בהתאם ליישום לראשונה של 

 העודפים.

 החברה בחנה האם קיימת ירידת ערך של נכסי זכויות השימוש במועד זה. 

, 2018בדצמבר  31להלן התאמה בין מחויבויות החברה בגין חכירות תפעוליות שניתן להן גילוי בדוחות הכספיים ליום 

 :2019 בינואר 1המהוונות לפי שיעור הריבית התוספתי במועד היישום לראשונה, לבין התחייבויות חכירה שהוכרו ביום 

 

 אלפי ש"ח  
 )בלתי מבוקר(

בדצמבר  31ליום  IAS 17מחויבויות בגין חכירות תפעוליות להן ניתן גילוי בעת יישום 
2018 16,201 

  
ליום  IAS 17ערך נוכחי של מחויבויות בגין חכירות תפעוליות להן ניתן גילוי בעת יישום 

 13,085 2018בדצמבר  31
  2019בינואר  1התחייבויות חכירה שהוכרו ליום 

 13,085 

 
הממוצע המשוקלל של שיעור הריבית התוספתי של החוכר ששימש למדידת התחייבויות החכירה שהוכרו במועד 

 .6.19%היישום לראשונה הוא 

 

 

 :אירועים מהותיים במהלך התקופה - 3ביאור 

 הודיעה חברת מדרוג על הפסקת דירוג החברה שנעשתה ביוזמת החברה. 2019בינואר  16ביום א. 

 

     מהבעלות על  51%חתמה החברה, בהמשך לאישור הדירקטוריון, על הסכם לרכישת  2019במרץ  12ביום ב. 

הושלמה  2019באפריל  30ביום  .העוסקת בשיווק מוצרים לשוק המוסדי, ס.מ קלין פרופשיונל בע"מחברת    

 כדלקמן: משולמתמיליון ש"ח אשר  5התמורה הכוללת היא בסך . רכישההעסקת 

 .מיליון ש"ח במועד השלמת עסקת הרכישה 2תשלום של  .1

 אלפי ש"ח, החל מחודש  300בעשרה תשלומים חודשיים שווים, כל אחד בסך של  מוישולמיליון ש"ח  3 . 2

 לאחר מועד השלמת עסקת הרכישה.

התאגדה בישראל ועוסקת בשיווק וייצור מוצרי ניקיון וטואלטיקה. מוצרי החברה ס.מ קלין פרופשיונל בע"מ 

כוללים מוצרים חד פעמיים, חומרי ניקיון, ציוד לתעשיה, מוצרי נייר ומוצרי עזר נלווים לרבות מגבים, שקיות 

 וכיו"ב.
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 :)המשך( אירועים מהותיים במהלך התקופה - 3ביאור 

 מחסן ההפצה של החברה המשמש גם כמשרדי חתמה החברה על הסכם למכירת  2019ביוני  23.  ביום ג

 אלפי ש"ח.  18,500ההנהלה של החברה בעיר אופקים )"הנכס הנמכר"( תמורת סכום של     

 פריסת התשלומים שנקבעה עם הרוכש היא כדלקמן: 

נוספים מהתמורה ישולמו לחברה  10%חתימת ההסכם,  כשבועיים לאחרלחברה  ומהתמורה שולמ 20%

נמכר לרוכש המהתמורה תשולם לחברה במועד מסירת הנכס  70% -בתום שנה ממועד חתימת ההסכם ו

 חודשים לאחר מועד החתימה(. 24-ל 18)בין 

 אופציה לשכור את משרדי ההנהלה לאחר מסירת הנכס לרוכש, לתקופה של שישה חודשים.קיימת לחברה 

מיליוני ש"ח אשר היוותה  3.3 -בעלות מופחתת של כ 31.12.2018הנכס הנמכר נכלל במאזן החברה ליום 

מהיקף הנכסים המאוחד של החברה. הנכס הנמכר הועמד למכירה לאור ההקמה הצפויה של  0.7% -כ

 .2018ת לדוחות הכספיים של החברה לשנ (5)( ד) 16מבנה ייצור אחסנה והפצה באופקים כמפורט בביאור 

 בהתאם לכללי החשבונאות, החברה לא הכירה במכירת המחסן או ברווח בגינה בתקופת הדיווח.

 

 אמות מידה פיננסיות:. ד

נותני במסגרת התקשרות החברה לקבלת אשראי התחייבה החברה כלפי תאגידים בנקאיים )"להלן: "

"(, לעמידה באמות מידה פיננסיות. להלן אמות המידה הפיננסיות החלות על הלוואות החברה נכון האשראי

 :2019 ביוני 30ליום 
 

 בפועל נדרש אמת המידה

 המוחשימסך המאזן  %25לא יפחת בכל עת משיעור של  1הון עצמי מוחשי
≥ 25.0% 39.4% 

 199.3 50.0 ≤ ש"ח מינימאלי במיליוני מוחשי הון עצמי 

  5.5-רבעונים אחרונים לא יעלה על 4-ב EBITDA3 -ל   2חוב פיננסי נטויחס 
≤ 5.5 2.3 

 1.5 -רבעונים אחרונים לא יפחת מ 4 -רווח תפעולי להוצאות מימון ביחס 
≥ 1.5 10.4 

 מתקיים קיום  התחייבות כי משפחת ברנט תחזיק ברוב אמצעי השליטה בחברה

 

 .החברה עומדת בכל אמות המידה עליהן התחייבהנכון למועד פרסום הדוח * 

 

 

 

                                                           
 

 .הון עצמי בניכוי נכסים בלתי מוחשיים - הון עצמי מוחשי 1

יתרת ההתחייבות, לרבות כלפי בנקים, מוסדות פיננסיים, בעלי אגרות חוב ומלווים פיננסים אחרים בניכוי  - חוב פיננסי נטו 2

 התחייבויות בגין אופציות ובניכוי יתרות מזומנים, שווי מזומנים ותיק נזיל. 

3 EBITDA -  ,קאות הוניים.ובנטרול השפעה נטו של אירועים ועססך הרווח התפעולי הכולל בתוספת פחת והפחתות 
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:צירופי עסקים – 4 ביאור  

בחברת ס.מ קלין מהבעלות  51%כשה החברה הושלמה עסקת רכישה, במסגרתה ר 2019באפריל  30א. ביום 

 ומשולמתש"ח  אלפי 5,000התמורה הכוללת היא בסך  .העוסקת בשיווק מוצרים לשוק המוסדיפרופשיונל בע"מ, 

 כדלקמן:

 .מיליון ש"ח במועד השלמת עסקת הרכישה 2תשלום של  .1

אלפי ש"ח, החל מחודש לאחר  300מיליון ש"ח ישולם בעשרה תשלומים חודשיים שווים, כל אחד בסך של  3 .2

 מועד השלמת עסקת הרכישה.

קה. מוצרי החברה כוללים בשיווק וייצור מוצרי ניקיון וטואלטיהתאגדה בישראל ועוסקת ס.מ קלין פרופשיונל בע"מ 

 ה, מוצרי נייר ומוצרי עזר נלווים לרבות מגבים, שקיות וכיו"ב.ימוצרים חד פעמיים, חומרי ניקיון, ציוד לתעשי

 , העסקה אינה מהותית לפעילות החברה.2018)ב( לדוחות הכספיים של החברה לשנת  30 כאמור בביאור

 

 שליטה:ב. התמורה שהועברה וזכויות שאינן מקנות 

 

  

 

שווי שהוכר במועד 
 הרכישה

:העסקים צירוף בגין שהועברה תמורה   

 2,300 מזומנים ושווי מזומנים

 2,700 זכאים

שהועברה תמורה"כ סה  5,000 

  

שליטה מקנות שאינן זכויות  1,431 
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:)המשך( צירופי עסקים – 4 ביאור  

 ברכישה: . הנכסים שנרכשו, ההתחייבויות שניטלו ומוניטין שהוכרג

 

 

 :העסקים צירוף בגין מזומנים תזרים. ד

 

 

 :שליטה מקנות שאינן זכויות. ה

 זכויות שאינן מקנות שליטה נמדדו לפי חלקם בנכסים מזוהים נטו.   

  

 

שווי שהוכר במועד 
 הרכישה

  נכסים שנרכשו והתחייבויות שניטלו:

 578 מזומנים ושווי מזומנים

 6,449 לקוחות

 610 חייבים ויתרות חובה

 1,155 מלאי

 3,081 רכוש קבוע

שירותים ונותני ספקים  5,531 

זכות ויתרות זכאים  411 

ואחרים בנקאיים מתאגידים אשראי  2,322 

מעביד-עובד יחסי סיום בשל התחייבות  158 

מניות מבעלי הלוואות  140 

שוטפות חלויות בניכוי ארוך לזמן הלוואות  644 

חכירה בגין התחייבות  2,386 

בלתי מוחשיים  נכסים  3,429 

נדחים מיסים  789 

 2,921 סה"כ נכסים נטו הניתנים לזיהוי

 3,484 מוניטין

מועד הרכישהל   

מזומנים ובשווי במזומנים ששולמה תמורה  2,300 

ליום הרכישה בע"מ פרופשיונלס.מ קלין  בחברתושווי מזומנים  מזומנים  578 

נטו תזרים"כ סה  1,722 
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:)המשך( צירופי עסקים – 4 ביאור  

 :שנרכשו וחייבים לקוחותעל  מידע. ו

 
ות וחייבים ויתרות חובה שנרכשו במסגרת צירוף העסקים )בפירוט לפי לקוחלהלן פרטים בדבר השווי ההוגן של 

תזרימי סוגים עיקריים(, הסכומים החוזיים ברוטו שיש זכות לקבלם והאומדן הטוב ביותר במועד הרכישה של 

 המזומנים החוזיים שלא חזוי שייגבו:
 

 

 

 שווי 

 הוגן

 הסכום 

 החוזי 

 ברוטו

    

 6,449 6,449 לקוחות 

חובה ויתרות חייבים   610 610 

  059,7  059,7  

 

 :מוניטין. ז

הגורמים העיקריים שהביאו להכרה במוניטין ברכישה הם קיומם של נכסים בלתי מוחשיים, אשר אינם עומדים 

בכללי ההכרה כנכסים נפרדים, ופרמיה בגין סינרגיה פוטנציאלית. לא חזוי שחלק כלשהו של המוניטין שהוכר יהיה 

 ניתן לניכוי לצורך מס.

 

  הרכישה היה מתרחש בתחילת תקופת הדיווח  מועדשל הקבוצה כפי שהיו מוצגים אם  וההפסד. ההכנסות והרווח/ח

 :השנתית

 שהסתיימו חודשים לשישה 
30.06.2019 ביום  

  

748,229 הכנסות                       

 10,251 רווח לתקופה

 

 בע"מ מתחילת צירוף העסקים: פרופשיונלעל סך ההכנסות ועל הרווח שהוכר מחברת ס.מ. קלין  מידע. ט

של החברה  אחר כולל ורווח הפסד או רווח עלבדוח המאוחד  ובע"מ כפי שנכלל פרופשיונל.מ קלין סשל  ההכנסות סך 

 .2019ביוני  30אלפי ש"ח לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  3,365לסך  מוהסתכ

בע"מ כפי שנכלל בדוח המאוחד על רווח או הפסד ורווח כולל אחר של החברה  פרופשיונל.מ קלין סההפסד של    

 .2019ביוני  30לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום אלפי ש"ח  104הסתכם לסך 
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מגזרי פעילות )באלפי ש"ח(: - 5ביאור   

 כללי: .א
 

דיווח הינו יחידה עסקית ואסטרטגית המנוהלת בנפרד. תוצאות -מגזרים בני דיווח. כל מגזר בר 2-החברה פועלת ב

ידי הנהלת החברה וזאת לצורך קבלת החלטות לגבי הפעילות של מגזרי הפעילות נסקרות באופן שוטף על 

 משאבים שיוקצו למגזר וכדי להעריך את ביצועי המגזר.

 המגזרים המדווחים משיגים את הכנסותיהם בעיקר מהפעילויות כדלקמן:

 .ייצור ושיווק מוצרי נייר – מוצרי נייר

 .ייצור ושיווק מוצרי ניקיון, מוצרים לרכב ומוצרי טואלטיקה וקוסמטיקה - מוצרי ניקיון, רכב וטיפוח אישי

 הרכב:

9201.30.06חודשים שהסתיימו ביום  השלשי   

נייר מוצרי   

מוצרי ניקיון, 

רכב וטיפוח 

 סה"כ אישי

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 223,043 80,800 142,243 הכנסות מלקוחות חיצוניים

 1,903 1,192 711 הכנסות בין מגזריות

946,422 81,92 142,954 סה"כ הכנסות המגזר  

    

 23,143 6,580 16,563 תוצאות המגזר

 

30.6.2018חודשים שהסתיימו ביום  לשישה   

נייר מוצרי  נייר מוצרי  נייר מוצרי   

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 189,975 73,686 116,289 הכנסות מלקוחות חיצוניים

מגזריותהכנסות בין   394 883 1,277 

 191,252 74,569 116,683 סה"כ הכנסות המגזר

    

 17,007 4,464 12,543 תוצאות המגזר

 

30.6.2019לשלושה חודשים שהסתיימו ביום    

נייר  מוצרי   

מוצרי ניקיון, רכב 

 סה"כ וטיפוח אישי

 בלתי מבוקר 

  אלפי ש"ח  

 112,719 41,994 70,725 הכנסות מלקוחות חיצוניים

 1,552 711 841 הכנסות בין מגזריות

 114,271 42,705 71,566 סה"כ הכנסות המגזר

    

 12,296 3,718 8,578 תוצאות המגזר
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מגזרי פעילות )המשך( )באלפי ש"ח(: - 5ביאור     

30.6.2018לשלושה חודשים שהסתיימו ביום    

נייר  מוצרי   

מוצרי ניקיון, רכב 

 סה"כ וטיפוח אישי

 בלתי מבוקר 

  אלפי ש"ח  

 93,445 37,067 56,378 הכנסות מלקוחות חיצוניים

 188 9 179 הכנסות בין מגזריות

 93,633 37,076 56,557 סה"כ הכנסות המגזר

    

 7,836 1,709 6,127 תוצאות המגזר

    

 

 31.12.2018 לשנה שהסתיימה ביום 

 נייר  מוצרי 

מוצרי ניקיון, רכב 

 סה"כ וטיפוח אישי

 מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 394,355 146,958 247,397 הכנסות מלקוחות חיצוניים

 1,799 1,021 778 הכנסות בין מגזריות

 396,154 147,979 248,175 סה"כ הכנסות המגזר

    

 38,011 8,130 29,881 תוצאות המגזר

 
 

דיווח לבין הרווח או ההפסד לפני הוצאות מסים על התאמה בין הרווח או ההפסד הכולל של המגזרים בני  .ב

 הכנסה:

 

  לשישה

 ביום וחודשים שהסתיימ

 שלושה ל 

 וחודשים שהסתיימ

 ביום

לשנה  

שהסתיימה 

 ביום

 

30.06.2019 

 

30.06.2018 

 

30.06.2019  30.06.2018 

 

31.12.2018 

   בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 

          

 38,011  7,836  12,296  17,007  23,143 רווח של מגזרים בני דיווח הכל-סך

          סכומים לא מוקצים:

 19,298  4,718  5,047  9,345  8,831 הוצאות הנהלה וכלליות

 3,154  647  934  1,422  708 הוצאות מימון, נטו

          

 15,559  2,471  6,315  6,240  13,604 רווח לפני מסים על הכנסה
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 :המאזן תאריך לאחר אירועים – 6ביאור 

ש"ח לנייר ערך אחד של  0.032הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסכום של  2019באוגוסט  29ביום א. 

 15-ויום התשלום נקבע ל 2019בספטמבר  8-נקבע ל אלפי ש"ח. יום הקום 2,000החברה ובסך הכל 

 . לחברה אין חבות מס בגין חלוקת הדיבידנד כאמור.2019בספטמבר 

הומצאה במשרדי חברת סאסא קוסמטיקס אגש"ח בע"מ, חברה נכדה בבעלות  2019באוגוסט  28ביום ב. 

-המשפט המחוזי מרכז מלאה של החברה, תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, אשר הוגשה לבית

 בע חברות, ביניהן סאסא קוסמטיקס.לוד כנגד ש

ואת הוראות  1981-לטענת המבקשים, המשיבות הפרו, בין היתר, את הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א

וביצעו עוולה של הפרת חובה חקוקה בכך שהפרו לכאורה חובות ואיסורים  1968 -חוק המכר, תשכ"ח

קנות, הוראות, נהלים וחוקים שונים שעה שמכרו מוצרי הגנה מפני קרינת השמש המוטלים עליהן מתוקף ת

בקשת האישור הוגשה בשם כל  .פי דין באופן שמביא להטעיית ציבור הצרכנים-תוך סימון שגוי ושלא על

לקוח של המשיבות, אשר במהלך התקופה שתחילתה שבע השנים קודם להגשת התובענה וסיומה ביום 

ותכולתם בענה כייצוגית, רכש מוצרי הגנה מפני קרינת השמש שלא סומנו כנדרש בדין, אישורה של התו

 שונה מהמוצהר על אריזתם.

ש"ח. החברה לומדת  66,700,000המבקשים בבקשת האישור אמדו את שווי נזקי קבוצת המבקשים בסך 

צוין כי סכום את פרטי הבקשה והתביעה, ובכוונתה להגיש תגובה לבית המשפט ולהתנגד לבקשה. י

התביעה כאמור מתייחס לכלל המשיבות, וכי להערכת החברה היקף החשיפה הפוטנציאלית עבורה בגין 

 התביעה אינו מהותי.

 

 מכשירים פיננסיים: - 7ביאור 

 מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי שהוכרו בדוח על המצב הכספי )באלפי ש"ח(: .1
 

30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018  

   מבוקר בלתי

  1 רמה

 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים 5,809 5,693 8,075

  2 רמה

 אקדמה חוזי - 681 (51)
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 בע"משניב תעשיות נייר  
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 בע"מ שניב תעשיות נייר 

 

 2019 ביוני 30מידע כספי נפרד ליום  

 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9לפי תקנה  

 
 

 

 תוכן העניינים

 

ד   ו מ  ע

 
  

 35  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד 

 36   סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 

 37  לחברה עצמה כחברה אםסכומי הכנסות והוצאות המיוחסים  

 38  סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 

 40 מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם 
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תעשיות נייר בע"מ על מידע כספי ביניים  שניבדוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 1970-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38נפרד לפי תקנה 

 

א מ ו  ב

 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

שלושה שישה ושל  ותולתקופ, 2019ביוני  30"החברה"( ליום  -לן בע"מ )לה שניב תעשיות ניירשל  1970-התש"ל

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים נפרד זה באותו תאריך.  וחודשים שהסתיימ

ע . אחריותנו היא להבי1970-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38בהתאם  לתקנה 

 מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

הה ר י ק ס ה ף  ק  י

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

פות ביניים מורכבת מבירורים, הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקו

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל 

 אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 

המ נ ק  ס

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

 

 

 

 2019 באוגוסט 29 

 

 

 

 זיו האפט 

 רואי חשבון 
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 סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  )באלפי ש"ח(א. 
 

 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018 

  בלתי מבוקר 

    נכסים שוטפים:

 5,464 7,061 16,013 מזומנים ושווי מזומנים

 5,809 6,374 8,075 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 43 2,706 - שוטפות של הלוואות לזמן ארוך לספקיםחלויות 

 89,186 75,116 89,046 לקוחות

 4,885 3,440 6,632 חייבים ויתרות חובה

 44,421 45,065 39,492 מלאי

 149,808 139,762 159,258 סך הכל נכסים שוטפים

   נכסים לא שוטפים:
 

 2,526 3,362 2,406 לקוחות זמן ארוך

 961 1,022 1,055 להטבה מוגדרת, נטו נכסי תוכנית

 84,066 83,803 92,123 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 - 410 - מס הכנסה לקבל

 192,617 174,208 202,065 רכוש קבוע, נטו 

 375 375 375 מוניטין

 218 110 98 נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 280,763 263,290 298,122 סך הכל נכסים לא שוטפים

 457,380 403,052 430,571 

   התחייבויות שוטפות:
 

 106,151 84,272 111,216 אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות

 - - 1,477 לזמן קצר התחייבויות חכירה

 52,455 48,004 58,059 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 8,338 11,165 14,275 זכות-זכאים ויתרות

 166,944 143,441 185,027 הכל התחייבויות שוטפותסך 

    

    התחייבויות לא שוטפות:

 14,979 19,269 10,567 התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 - - 2,177 לזמן ארוך התחייבויות חכירה

 6,358 6,358 6,358 הלוואות מחברה בת

 23,567 22,875 24,133 , נטומסים נדחים

 44,904 48,502 43,235 התחייבויות לא שוטפות סך הכל

    הון:

 164,480 164,480 164,480 הון מניות נפרע וקרנות הון

 54,243 46,629 64,638 עודפים

 218,723 211,109 229,118 סך הכל הון

 457,380 403,052 430,571 

    

9201, באוגוסט 92        

 איל לסל  פסח ברנט  שלום לקס  תאריך אישור הדוחות

 מנהל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  הכספיים
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 סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  )באלפי ש"ח(ב. 

 

 
חודשים  תקופה של שישהל

 ביום השהסתיימ

שלושה חודשים תקופה של ל

 ביום השהסתיימ

לשנה 

 שהסתיימה ביום

 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018 

  מבוקר בלתי מבוקר בלתי 

   
   

 248,175 56,557 69,361 117,566 140,749 מכירות

 178,236 40,950 50,151 85,780 103,037 עלות המכירות והעיבוד

 69,939 15,607 19,210 31,786 37,712 רווח גולמי

      

 26,863 6,424 7,579 12,772 15,181 הוצאות שילוח

 13,397 3,113 3,153 6,576 6,095 הוצאות מכירה ושיווק

 12,508 2,934 2,992 5,872 5,447 הוצאות הנהלה וכלליות

 83 32 59 51 59 הכנסות אחרות תפעוליות

 17,254 3,168 5,545 6,617 11,048 רווח מפעולות רגילות

      

 3,804 893 759 1,903 1,200 הוצאות מימון

 245 99 91 142 128 ריביתהכנסות 

 1,076 284 66 638 879 אחרות הכנסות מימון

חלק החברה ברווחי חברות 

המטופלות לפי שיטת השווי 

 3,083 המאזני, נטו

 

 

953 1,596 20 1,217 

 15,988 2,678 6,539 6,447 13,938 ההכנסה רווח לפני ניכוי מסים על

 
     

 3,671 798 1,863 1,815 3,540 מסים על ההכנסה

 12,317 1,880 4,676 4,632 10,398 רווח לתקופה

       

      :רווח כולל אחר לאחר מסים בגין

פריטים שלא יסווגו מחדש לאחר 

      מכן לרווח או הפסד:

מדידות מחדש של תכניות להטבה 

  - מוגדרת

 

- - - (74) 

 12,243 1,880 4,676 4,632 10,398 סך הכל רווח כולל לתקופה

      

 רווח נקי בסיסי למניה רגילה

 0.169 )בש"ח(

 

0.075 0.076 0.031 0.199 
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 סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  )באלפי ש"ח(ג. 

חודשים  לתקופה של שישה 

 ביוםה שהסתיימ

שלושה חודשים לתקופה של 

 ביוםה שהסתיימ

לשנה 
  שהסתיימה ביום

 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018 

  בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 12,317 1,880 4,676 4,632 10,398 לתקופהכולל רווח 

      התאמות

חלק החברה ברווחי חברות 

 המטופלות

 (3,083) לפי שיטת השווי המאזני, נטו

 

 

(953) (1,596) (20) (1,217) 

 2,242 548 723 1,088 1,438 הוצאות ריבית, נטו

הפרשי שער על יתרות מזומנים 

 189 ושווי מזומנים

 

(130) 70 (53) (135) 

 14,030 3,226 4,400 6,618 8,724 פחת והפחתות

 (19) (80) 4 (80) 19 הלוואות לזמן ארוך  עליית )שחיקת(

 3,671 798 1,863 1,815 3,540 נדחים, נטומסים 

 (19) - - (19) - רווח ממימוש רכוש קבוע

נכסים פיננסים ערך  ירידת )עליית(

בשווי הוגן דרך רווח  יםהנמדד

 (720) והפסד

 

(428) (306) 42 98 

 20,505 12,543 9,834 6,341 30,968 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

 (16,107) (280) 3,615 (2,037) 140 בלקוחותה יעלי

בחייבים ויתרות  (היעליירידה )

 451 2,066 993 1,896 (2,117) חובה

 (4,439) (5,046) 453 (5,083) 4,929 ה( במלאייירידה )עלי

בנכסי תכנית להטבה  (היעליירידה )

 (94) מוגדרת, נטו

 

58 (4) 46 23 

 ה בהתחייבויות לספקים ולנותנייעלי

 7,730 1,224 (2,648) 2,178 3,377 שירותים

בלקוחות לזמן ארוך ירידה  120 526 60 - 1,362 

 (2,291) (3,379) (1,179) (800) 272 בזכאים ויתרות זכות )ירידה( היעלי

 6,627 (3,262) 1,290 (5,369) (13,271) 

      ריביות שהתקבלו )ששולמו(

 (2,652) (626) (702) (1,242) (1,467) ריבית ששולמה

 245 100 91 143 128 ריבית שהתקבלה
 

(1,339) (1,099) (611) (526) (2,407) 

 15,290 446 10,513 8,182 25,793 מפעילות שוטפת מזומנים נטו
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 )המשך( סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  )באלפי ש"ח(ג. 
 

 
חודשים  לתקופה של שישה

 ביוםה שהסתיימ

שלושה חודשים לתקופה של 

 ביוםה שהסתיימ

לשנה 
  שהסתיימה ביום

 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019  30.06.2018 31.12.2018 

  בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (37,546) (6,384)  (5,639) (13,170) (10,647) רכישת רכוש קבוע

 (251) (38)  79 (99) 63 רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 35 -  - 36 - תמורה ממימוש רכוש קבוע

 493 122  - 242 43 פירעון הלוואות מספקים

 (565) -  (2,300) (565) (2,300) רכישת חברה בת

נכסים תמורה ממימוש )רכישה( של 

פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 

 1,031 -  (40) 992 (1,546) הפסד, נטורווח או 

 (36,803) (6,300)  (7,900) (12,564) (14,387) מזומנים, נטו, לפעילות השקעה

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 (2,000) -  - - - ששולם דיבידנד

 - -  (662) - (1,302) התחייבויות חכירהפירעון 

לזמן ארוך מתאגידים  ותפירעון הלווא

 (9,728) (2,145)  (2,159) (4,558) (4,305) ומבעלי מניות בנקאיים

אשראי מתאגידים )פירעון( קבלת 
ומנותני אשראי אחרים לזמן  בנקאיים
 29,217 5,509  6,408 6,518 4,939 קצר, נטו

מזומנים, נטו, מפעילות )לפעילות( 

 17,489 3,364  3,587 1,960 (668) מימון

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי 
 (4,024) (2,490)  6,200 (2,422) 10,738 מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים 
 9,353 9,498  9,883 9,353 5,464 לתחילת התקופה

השפעת תנודות בשער החליפין 
 135 53  (70) 130 (189) על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

מזומנים לסוף יתרת מזומנים ושווי 
 5,464 7,061  16,013 7,061 16,013 התקופה
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 )באלפי ש"ח( 2019 ביוני 30 ליום אם כחברה עצמה לחברה המתייחס נוסף מהותי מידע
 

 

 : כללי - 1 ביאור

"החברה"( החברה ערוך בהתאם להוראות  -בע"מ )להלן  נייר תעשיות שניבהמידע הכספי הנפרד של  א.

 .1970-והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל   ג'9תקנה 

המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי ביניים נפרד זהה למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  ב.

בכפוף לאמור בסעיף א' לעיל  2019 ביוני 30לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של החברה ליום  2

 בדבר הטיפול בעסקאות בין חברתיות. 2018בדצמבר  31ולמפורט במידע כספי נפרד של החברה ליום 

והמידע  2018בדצמבר  31יש לעיין במידע כספי ביניים נפרד יחד עם מידע כספי נפרד של החברה ליום  ג.

 המהותי הנוסף המצורף אליו.

 

 חברתיות:-בעסקאות ביןהטיפול  - 2ביאור 

במידע הכספי הנפרד הוכרו ונמדדו עסקאות בין החברה לבין חברות מאוחדות, אשר בוטלו בדוחות    

הכספיים המאוחדים. ההכרה והמדידה נעשתה בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה שנקבעו בתקני 

 שלישיים. דיווח כספי בינלאומיים כך שעסקאות אלו טופלו כעסקאות שבוצעו מול צדדים

-חברתיות והכנסות והוצאות בגין עסקאות בין-בדוחות הכלולים במידע הכספי הנפרד הוצגו יתרות בין

חברתיות, שבוטלו במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים, בנפרד מה"יתרה בגין חברות מוחזקות, נטו", 

ין חברות מוחזקות, נטו" כך מה"רווח )הפסד( בגין חברות מוחזקות, נטו", ומה"רווח )הפסד( כולל אחר בג

שההון המיוחס לבעלים של החברה האם, שהרווח )ההפסד( לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האם 

וסה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האם על בסיס הדוחות המאוחדים של 

תקופה המיוחס לחברה עצמה החברה, הם זהים להון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם, לרווח )להפסד( ל

כחברה אם ולסה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה המיוחס לחברה עצמה כחברה אם, בהתאמה, על בסיס 

 המידע הכספי הנפרד של החברה.

במסגרת סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם מוצגים תזרימי המזומנים, נטו, 

רת פעילות שוטפת, פעילות השקעה או פעילות מימון, בהתאם בגין עסקאות עם חברות מאוחדות במסג

 .לרלוונטיות

 

 

 :אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה – 3 ביאור

 .3פורט בדוחות המאוחדים בביאור במהלך התקופה מידע בדבר אירועים מהותיים 

 .6פורט בדוחות המאוחדים בביאור מידע בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן 



לתקנות  ג38)לפי תקנה  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי רבעונידוח 

 (1970 -תש"ל הניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 

"(, אחראית לקביעתה התאגידנייר בע"מ )להלן: "ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של שניב תעשיות 

 והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 מנכ"ל; ,פסח ברנט .1

 סמנכ"ל שיווק ומכירות; ,אלעזר וייס .2

 מנהל כספים; ,איל לסל .3

 

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנכ"ל 

ומנהל הכספים )נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים( או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את 

ביטחון בהתייחס ירה של מידה סבאשר נועדו לספק והתפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, 

למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות 

 בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

 

להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור,  הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו

נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולמנהל הכספים )נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

הכספים( או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, 

 ת הגילוי.ובהתייחס לדריש

 

המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט בשל 

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 

 הרבעוניבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  הרבעוניבדוח 

נמצאה "(, הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון)להלן: " 2019במרץ  31לתקופה שהסתיימה ביום 

 אפקטיבית.כהבקרה הפנימית 

 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 

  .ה הפנימית האחרוןבדבר הבקר הרבעוניהאפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח 

 

האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית למועד הדוח, בהתבסס על 

 לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

 

 

 

 

 

 



 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:פסח ברנטאני, 

 2019שנת של  השנירבעון "( להתאגידשל שניב תעשיות נייר בע"מ )להלן: " הרבעוניבחנתי את הדוח  .1

 "(;הדוחות)להלן: "

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  .2

יהיו מטעים בהתייחס הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

 לתקופת הדוחות;

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;

, התאגידדירקטוריון של  ולוועדות הביקורתגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  .4

 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  .א

הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, הדיווח 

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

 –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

הכללי או מי שכפוף לו במישרין או כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל  .ב

 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .א

ס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות שמידע מהותי המתייח

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט 2010-עכספיים שנתיים(, התש"

 –במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

, המיועדים להבטיח של בקרות ונהליםתחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .ב

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות 

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או תקופתי,  .ג

יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לפי העניין( לבין מועד דוח זה, אשר 

 לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

 

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

 

 

  

 פסח ברנט 2019 באוגוסט 29

 מנכ"ל 

 

 



 הצהרת מנהלים

 הבכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת נושא המשרה

 , מצהיר כי:איל לסלאני, 

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

 "(;הדוחות לתקופת הביניים" או "הדוחות)להלן: " 2019שנת של  השני"( לרבעון התאגידנייר בע"מ )להלן: "

אינם כוללים כל מצג  לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  .2

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור  ,לא נכון של עובדה מהותית

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

משקפים באופן נאות,  לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הו ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .3

וצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות תאת המצב הכספי,  מכל הבחינות המהותיות,

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

התאגיד, בהתבסס על דירקטוריון של לדירקטוריון ולוועדות הביקורת גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד,  .4

 ועל הגילוי:הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח  .א

לתקופת  ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים  ,הכספי ועל הגילוי

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי  , העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגידהביניים

 –באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים  .ב

 משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;עובדים אחרים שיש להם תפקיד 

  - אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד .5

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח שמידע  נותחת פיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .א

ות כספיים שנתיים(, מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוח

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של 2010-עהתש"

 –הדוחות; וכן 

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח באופן  יתחת פיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .ב

הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מהימנות הדיווח הכספי והכנת  סביר את

 מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או תקופתי, לפי   .ג

לתקופת הביניים, העניין( לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות 

אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 

 הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

 

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