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. מידע צופה 1968-פרק תיאור עסקי החברה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים, שהתממשותם  ,פני עתיד הנו תחזית, הערכה, אומדן או מידע אחר

מועד אינה ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד. מידע זה הנו מבוסס על עובדות ונתונים הקיימים בחברה ב

ח. מידע זה עלול שלא להתממש "הדו מועדכוונות שלה נכון להוכן על הערכת הנהלת החברה או  ח"הדו

הסיכון המפורטים גורמי התממשות ונות באופן מהותי, בין היתר, בשל והתוצאות בפועל עשויות להיות ש

ידי הופעת מילים -. במקרים מסוימים ניתן לזהות קטעים המכילים מידע צופה פני עתיד עללהלן 24בסעיף 

כגון: "החברה מעריכה", "בכוונת החברה", "החברה צופה", "להערכת החברה" וכדומה, אך יתכן כי מידע 

  וחים אחרים. זה יופיע גם בניס

  

, הסתיימה תקופת האופציה שניתנה לחברה לרכישת מניות נוספות של חברת אי.אר 2019ביולי  1ביום 

רימוניקס בע"מ (להלן: "רימוניקס"). לאור החלטת החברה שלא לממש את האופציה כאמור והחזקות 

, החברה לא מאחדת 2019 בלבד, החל מהרבעון השלישי של שנת 35.55%בשיעור של הינן החברה ברימוניקס 

לדוחות הכספיים  10בדוחותיה הכספיים את תוצאותיה הכספיות של רימוניקס. לפרטים נוספים ראה ביאור 

  . 2019בדצמבר  31של החברה ליום 

תאגיד קטן הואיל ושווי מניות החברה בבורסה  הגדרתהחברה אינה עונה עוד על  2018בינואר  1החל מיום 

בתיקון לתקנות ניירות ערך ) 1ג(ב)(5בתקנה  זה לעניין הקבוע הסף מעל הינולניירות ערך בתל אביב בע"מ, 

המשיכה . בהתאם לתקנות הדיווח ")הדיווח תקנות(להלן: " 1970 -"להתשדים), י(דוחות תקופתיים ומי

. לפרטים נוספים ראה 2018בספטמבר  30לדווח כתאגיד קטן עד וכולל הדוח הרבעוני של החברה ליום החברה 

     ).2018-01-003105(מס' אסמכתא:  2018בינואר  9דיווח מיידי מיום 

חזרה לדווח במתכונת דיווח של תאגיד שאינו תאגיד , החברה 2018רבעון רביעי לשנת החל מלאור האמור, 

 קטן.

  

  בקשר עם התפשטות נגיף הקורונהעדכון 

), החברה COVID-19בהמשך להנחיות משרד הבריאות וצווי הממשלה ועל רקע התפשטות נגיף הקורונה (

  מתכבדת לעדכן כדלקמן: 

לצרכי מתן מענה להשלכות השליליות הפוטנציאליות של התפשטות הנגיף על החברה ופעילותה העסקית, 

וכן ננקטים צעדים אופרטיביים לצמצום חשיפתה, לרבות ביצוע עבודה  החברה מבצעת הערכות מצב שוטפות,

במשמרות, הצטיידות מראש במלאי חומרי גלם, תקשורת שוטפת מול לקוחות וספקי החברה וכן צמצום 

  ודילול המשאב האנושי. יחד עם זאת, החברה ערוכה להמשך פעילות עסקית מוגבלת גם במצב של סגר מוחלט. 

גדי רימוני, רפי רימוני ודני רימוני, בעלי השליטה בחברה, החליטו על דחיית דמי הניהול כמו כן, ה"ה 

  כנושאי משרה (סמנכ"לים ומנכ"ל החברה) עד להודעה חדשה.  חודשיים להם הם זכאים בגין כהונתםה

יצוין  פעילותה העסקית, את משך המשבר וכן את מלוא השלכותיו על לב זה, אין בידי החברה בכדי לאמודבש

, הודיעו יצרני הרכב באירופה על סגירת מפעליהם לעת עתה, וכן חלה האטה 2020חודש מרץ  כי באמצע

מסוימת בפעילות החברה מול חלק מלקוחותיה, וזאת לאור השלכות נגיף הקורונה והמגבלות המוטלות על 

  פעילותם העסקית של אותם לקוחות. 

ת במסגרת התוספת לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים יצוין כי פעילותה העסקית של החברה מוחרג

, וזאת לאור פעילותה של החברה 2000-במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף

מול לקוחות מענפים כגון מזון, תמרוקים, מוצרי טואלטיקה, היגיינה אישית, רפואה וכיוצא בזאת, ובהתאם 
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  תה העסקית בכפוף למגבלות כאמור. החברה ממשיכה בפעילו

בנסיבות המתוארות לעיל, וכן נסיבות אחרות אשר אינן בשליטת וידיעת החברה, להעמקת המשבר 

  והתמשכותו עלולה להיות השפעה שלילית על פעילותה העסקית. 

תה מובהר כי האמור לעיל ביחס לכך שלהעמקת המשבר והתמשכותו עלולה להיות השפעה שלילית על פעילו

, התלוי בגורמים שונים 1968-העסקת, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

שאינם בשליטת החברה, לרבות הנחיות משרד הבריאות וצווי הממשלה בארץ ובחו"ל (במדינות אליהן 

י שלא להתממש מייצאת החברה), היקף פעילות לקוחות החברה, וכדומה. לאור האמור, המידע כאמור עשו

 ו/או להתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל. 
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 תיאור החברה ותיאור התפתחות עסקיה  .א

 הגדרות ומקרא .1

   למען הנוחות, בפרק זה, תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:        

  .דולר ארה"ב "דולר"

  .אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל  "הבורסה"

, כפי שפורסם ביום 2016הדו"ח השנתי של החברה לשנת   "2016של החברה לשנת  "הדו"ח התקופתי

  ).2017-01-028816(מספר אסמכתא:  2017במרץ  30

, כפי שפורסם ביום 2017הדו"ח השנתי של החברה לשנת   "2017"הדו"ח התקופתי של החברה לשנת 

  ).2018-01-033943 (מספר אסמכתא: 2018במרץ  30

 , כפי שפורסם ביום2018הדו"ח השנתי של החברה לשנת   " 2018של החברה לשנת "הדוח התקופתי 

 2019באפריל  1דו"ח המשלים לו מיום וה 2019במרץ  27

-2019-01 -ו  2019-01-027778: מכתא(מספרי אס

031570 .(  

  .בע"מרימוני תעשיות   "החברה" או "התאגיד"

 MPE -ו רימוני תעשיות, רימוני פלסט  "הקבוצה"

  .1999 –חוק החברות, תשנ"ט   "חוק החברות"

  .1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח  "חוק ניירות ערך"

  .2020במרץ  29  "מועד פרסום הדו"ח התקופתי"

  .2019בדצמבר  31  "מועד הדו"ח התקופתי" או "מועד הדו"ח"

  "רימוני מודיעין" או "המפעל במודיעין"
  רעות. -מכבים -התעשייה מודיעין באיזורמפעל החברה 

  רימוני פלסט בע"מ.  "רימוני פלסט"

  באזור התעשייה הצפוני בקרית שמונה. מפעלי החברה   "רימוני צפון"

  .בע"מרימוני תעשיות   "רימוני תעשיות"

  .אי. אר. רימוניקס טכנולוגיות בע"מ  "רימוניקס"

  שירן הנדסה (מו"פ) בע"מ.  "שירן הנדסה"

  .2019שנת   הדו"ח""תקופת 

ייצור מגוון של בפעילותה בתחום זה עוסקת החברה ב  "תחום התבניות"

תבניות מתכת, המשמשות את לקוחותיה בעיקר לייצור 

  .רכיבים טכניים מדויקים מפלסטיק בשיטות שונות

ייצור ושיווק בפעילותה בתחום זה עוסקת החברה ב  "תחום הפלסטיק"

רכיבי פלסטיק בטכניקה של הזרקה תרמופלסטית, תוך 

בבעלות הלקוחות, המיוצרות הן אשר שימוש בתבניות 

  .והן על ידי אחרים, על ידי החברה

"K&F"  קיי & אף פלסטיקה בע"מ  
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"MPE"  מטלפלסט אינג'נירינג בע"מ  

"RPM"  אר.פי.אם תעשיות פלסטיק בע"מ  

 

 הותיאור התפתחות עסקי חברהפעילות ה .2

ניירות הערך של החברה  .1966במאי  23ימוני תעשיות בע"מ, התאגדה ונרשמה בישראל ביום ר .2.1

מניותיה של , התקופתי ח"מועד פרסום הדונכון ל .1994, החל מחודש מאי בבורסה נסחרים

 החברה רשומות למסחר בבורסה.

פעילות: תחום התבניות ותחום  שני תחומיקבוצה ל ,הדו"ח התקופתיפרסום נכון למועד  .2.2

ת והרכבייצור  ,עיצוב, פיתוח ,תכנוןבקבוצה הפלסטיק. תחת תחומי פעילות אלה עוסקת ה

בייצור תבניות ו, תתרמו פלסטימגוון רחב של רכיבי פלסטיק מדויקים בטכניקה של הזרקה 

רכב, , למגוון רחב של שווקים, בארץ ובעולם, ביניהם, שוק המפלסטיק להזרקת מוצרים

  הרפואה והמזון. 

מעניקה ללקוחותיה פתרון כולל, כבר משלב עיצוב ואסטרטגיית מוצר, דרך שירותי  הקבוצה

פיתוח, הנדסה ותכנון מגוון רחב של מוצרים ורכיבי פלסטיק, עובר להספקת דגמים, תבניות 

וייצור מוצרים מפלסטיק ועד הרכבת מכלולים משולבים כרטיסים אלקטרוניים, מתכת 

  סטיק.ורכיבים משלימים שלא בהכרח מפל

 המספר עסקאות ופעולות אסטרטגיות אשר אפשרו ל ביצעה קבוצהה 2017מהלך שנת ב .2.3

להגדיל את כושר הייצור שלה באופן מהותי, להרחיב את השירות שהיא נותנת ללקוחותיה 

. לפרטים אודות לפתרון מקצה לקצה וכן להגדיל את מחזור המכירות שלה באופן משמעותי

עסקת (להלן: " הייצור, רכישת פעילות ונכסי חברת פרידריךהגדלה מהותית של כושר 

, MPEורכישת  ")עסקת שירן(להלן: " , רכישת פעילות ונכסי חברת שירן הנדסה")פרידריך

 .2018בדו"ח התקופתי לשנת  2.3ראה סעיף 

.פי.אם תעשיות ארכן, במהלך תקופת הדו"ח רכשה החברה את כלל פעילות ונכסי חברת  כמו

נכון למועד . מיליון ש"ח 6.5") בתמורה לתשלום בסך של עד RPM(להלן: " "מפלסטיק בע

מיליון ש"ח, כפי  5ראשון בסך של תשלום  RPM -, החברה העבירה להדו"ח התקופתיפרסום 

, אשר עסקה כקבלן 1994הינה חברה פרטית שנוסדה בשנת  RPM שהוסכם על ידי הצדדים.

בהתאם לדוחותיה משנה בייצור של מוצרים בתחום הפלסטיק בטכנולוגיה של הזרקה. 

חודשי  10-ל RPM, הכנסות RPMעל ידי  חברהשנמסרו ל 2018הכספיים המבוקרים לשנת 

תאם לנתונים כספיים לא . כמו כן, בהש"חמיליון  10 -עמדו על סך של כ 2018 פעילותה בשנת

הכנסותיה עמדו  2019המחצית הראשונה של שנת  במהלך מבוקרים שהתקבלו בידי החברה,

"). לפרטים נוספים ראה ביאור RPMעסקת (להלן: " ש"חמיליון  4 -על סך של כ RPMשל 

  .2019שנת לדוחותיה הכספיים של החברה ל 11
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 ח "ומועד הדתרשים מבנה האחזקות של הקבוצה בסמוך ל .3

 
יצוין כי  .החברה סגרה את פעילותה ,זה למועדהחברה מחזיקה במניות חברת קיי & אף פלסטיקה בע"מ, כאשר נכון  בנוסף* 

   לסגירת הפעילות כאמור לא הייתה השפעה תוצאות ופעילות הקבוצה. 

 חברות המוחזקות על ידי החברה  .4

. מלאה של החברהה הבבעלותשל החברה, חברת בת רימוני פלסט הינה  -רימוני פלסט בע"מ .4.1

 בדרך של הזרקה תרמופלסטית.  מדויקיםרימוני פלסט עוסקת בייצור מוצרי פלסטיק 

עוסקת של רימוני פלסט ה רימוניקס הינה חברה כלולה -אי. אר. רימוניקס טכנולוגיות בע"מ .4.2

לפרטים נוספים אודות רכישת מניות חברת רימוניקס על ידי . בפיתוח של וסתים לברזים

, השקיעה 2018חודש יוני מהלך ב. 2017בפרק א' לדו"ח התקופתי לשנת  4.2החברה ראה סעיף 

של נוספות דולר ארה"ב תמורת הקצאה של מניות רגילות  50,000 רימוני פלסט סך של

מהון  35.55%רימוני פלסט מחזיקה בשיעור של  שבוצעה, רימוניקס, באופן בו לאחר ההקצאה

הסתיימה תקופת , 2019ביולי  1ביום המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא). 

של חברת רימוניקס. לאור החלטת החברה לרכישת מניות נוספות  לחברהשניתנה  האופציה

בלבד,  35.55%הינן בשיעור של  ברימוניקסשלא לממש את האופציה כאמור והחזקות החברה 

, החברה לא מאחדת בדוחותיה הכספיים את תוצאותיה 2019החל מהרבעון השלישי של שנת 

לשנת חברה לדוחות הכספיים של ה 10הכספיות של רימוניקס. לפרטים נוספים ראה ביאור 

2019.   

, החברה מחזיקה במלוא הון 2017באוקטובר  1החל מיום  -מטלפלסט אינג'נירינג בע"מ .4.3

עוסקת  MPE. MPE, והינה הבעלים היחיד של MPEהמניות המונפק והנפרע של חברת 

, תוך מתן ובחו"ל ומכלולים משולבי מתכת בארץמוצרי פלסטיק שיווק וייצור בתכנון, פיתוח 

 . לשוק הרכב יים כולליםפתרונות טכנ

  ה של החברהתחומי פעילות .5

במתן שירותי פיתוח, הנדסה, : בפעילותה בתחום זה עוסקת החברה תחום תבניות המתכת .5.1

ים ייצור מגוון של תבניות מתכת, המשמשות את לקוחותיה בעיקר לייצור רכיבים טכניתכנון ו

וכן בהרכבת מכלולים משולבים כרטיסים אלקטרוניים,  מדויקים מפלסטיק בשיטות שונות

לפרטים נוספים אודות תחום התבניות  מתכת ורכיבים משלימים שלא בהכרח מפלסטיק.

  להלן. 12 ראה סעיף

 החברה
 

מטלפלסט אינג'נירינג 
 בע"מ 

(“MPE”) 

100% 100% 

 רימוני פלסט בע"מ
 

אי. אר. רימוניקס 

  טכנולוגיות בע"מ

35.55% 
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, ייצורבעיצוב, תכנון, פיתוח, : בפעילותה בתחום זה עוסקת החברה מוצרי הפלסטיק תחום .5.2

אשר פלסטית, תוך שימוש בתבניות  ושיווק רכיבי פלסטיק בטכניקה של הזרקה תרמו הרכבה

ודות לפרטים נוספים א והן על ידי אחרים., על ידי החברההלקוחות, המיוצרות הן  בבעלות

  הלן.ל 13ראה סעיף תחום מוצרי הפלסטיק 

 במניותיה ועסקאות חברה השקעות בהון ה .6

מימוש כתבי אופציה למעט , לא בוצעו שינויים בהון המניות של החברה 2019שנת במהלך  .6.1

 .להלןכמפורט 

  :שקדמו למועד פרסום הדו"ח השנתייםלהלן פרטים אודות השינויים שנעשו במהלך  .6.2

, לעו"ד עופר שפירא ורו"ח יואב כפיר החברה הקצתה, 2017 בפברואר 28 ביום .6.2.1

פרידריך  עסקת, במסגרת ")הנאמנים(להלן: " בתפקידם כנאמנים של חברת פרידריך

כתבי אופציה לא  100,000, )2018בפרק א' לדו"ח התקופתי לשנת  2.3.2ראה סעיף (

 100,000 -למימוש ל ניתנים האופציה כתבי"). האופציה כתבירשומים למסחר (להלן: "

 24ש"ח ערך נקוב כל אחת, במהלך תקופה של  1.0רגילות של החברה בנות  מניות

ש"ח לכל כתב אופציה.  54חודשים ממועד הקצאתם, כנגד תשלום מחיר מימוש של 

 ביוםכתבי האופציה נמכרו על ידי הנאמנים לצדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה ו

של  םמיידי דיווחים ראה נוספים לפרטיםכתבי האופציה.  כל מומשו 2019 במרץ 3

 -ו 2017-01-019206: אסמכתא(מס'  2019במרץ  3 -ו 2017בפברואר  26החברה מיום 

  .)בהתאמה, 018367-01-2019

  חלוקת דיבידנדים .7

   .2019בדוחות הכספיים של החברה לשנת ב (ג)19 ביאוראה רלפרטים אודות חלוקת דיבידנדים 

פרסום הדו"ח התקופתי, החברה חילקה דיבידנד במזומן לבעלי במהלך השנתיים שקדמו למועד 

במאי  29, 2019במרץ  27ש"ח. לפרטים ראה דיווחים מידיים מימים  54,771המניות בסך כולל של 

-2019-01 -ו 2019-01-053107, 2019-01-027760(מספרי אסמכתא:  2019באוגוסט  28 -ו 2019

   )., בהתאמה089755

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הון מניות מונפק ונפרע מהות השינוי תאריך
 שהוקצה

התמורה 
 (באלפי ש״ח)

  8,303,800 פתיחה יתרת 2017 בדצמבר 31

  -מימוש כתבי אופציה לא רשומים למסחר  2019מרץ 
 5,400  100,000 להלן 6.2.1לפרטים ראה סעיף 

  5,400 8,403,800 "חהדו פרסום למועד"כ סה
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 מידע אחר  .ב

 חברה מידע כספי לגבי תחומי פעילות של ה .8

   .)2019דוחות הכספיים של החברה לשנת ב 30 ביאורראה (לפרטים נוספים 

  

 מאוחד בין מגזרי פלסטיק תבניות לשנת 2018 

)1,010( 177,600 25,670  מכירות  202,260 

)134,743(  )23,373( הוצאות המיוחסות למגזר  927 )32157,1(  

 ברווח(הפסד)חלק החברה 

של חברות מטופלות לפי 

שיטת השווי המאזני, נטו 

 ממס

- )62(  - )62(  

,79542 2,297 תוצאות המגזר  )83(  00945,  

 639 - - -  הכנסות אחרות

 חלק החברה ברווח(הפסד)

של חברות מטופלות לפי 

שיטת השווי המאזני, נטו 

  ממס

   (62) 

 847 - - - הכנסות מימון נטו

 46,495 - - - רווח לפני מיסים על הכנסה

 211,722 (129,704) 184,427 156,999 נכסים

 54,411 (203) 48,029 6,585 התחייבויות

 

 מאוחד בין מגזרי  פלסטיק תבניות לשנת 2019 

)1,542( 150,347 19,091  מכירות  167,896 

,61 (115,791) (20,208) הוצאות המיוחסות למגזר 32 (134,367) 

של  (הפסד) ברווחחלק החברה 

חברות מטופלות לפי שיטת 

 השווי המאזני, נטו ממס

- 210 - 210 

 33,739 90 34,766 (1,117)  תוצאות המגזר

 60  - -  -  הכנסות אחרות

של  חלק החברה ברווח(הפסד)

חברות מטופלות לפי שיטת 

  השווי המאזני, נטו ממס
-  -  -  (210) 

)843(  - -  -  מימון נטו(הוצאות) הכנסות   

 32,746  - -  - רווח לפני מיסים על הכנסה

,4164  נכסים 38 183,765 )132,128(  0216, 76 

,896 התחייבויות 8 45,393 - 252, 91 
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  מהות ההתאמות למאוחד .9

חברתיות בין שני תחומי הפעילות. תחום מוצרי -מאוחד נובעות מעסקאות ביןלרווח הההתאמות 

צור יילשם  , זאתתיקונים ושיפוריםשל שירות כמו גם הפלסטיק רוכש חלק קטן מן התבניות, 

שוק. המחירי  בין החברות נקבעים על פי נמכריםה המוצריםפלסטיק. מחירי ההעברה של המוצרי 

אינו  חברתיות בין שני תחומי הפעילות, -, ככל שקיים, הנוצר כתוצאה מהעסקאות הביןרווחה

  . מוצראורך חיי העל מספר שנים בהתאם ל נפרש בשנת הדיווח אלא מגולם כולו

(לפירוט  פעילותההמשמש אותה לפעל במודיעין חלק מהמהחברה מרימוני פלסט כמו כן, שוכרת 

   ).הלןל 15.2.1 ראה סעיףנוסף אודות הנושא 

  התפתחויות שחלו בנתונים הכספיים של החברה . 10

 2019 -ו 2018להסברים בדבר תוצאות הפעילות של החברה, נכסיה והשינויים שחלו בשנים 

פרק ב' בנייני החברה, , ברווחיות הגולמית והתפעולית, ראה הסברי הדירקטוריון למצב עבהכנסות

  . התקופתילדו"ח 

  פעילות החברה  ם עלילית והשפעת גורמים חיצוניכביבה כלס . 11

  ריכת מוצרי פלסטיק בעולם וייצור מוצרי פלסטיק ותבניות במזרח הרחוקצ .11.1

שהינו חלק מענפי התעשייה  ,חלה צמיחה בענף הפלסטיק בישראלבעשור האחרון 

המסורתית. צמיחה כאמור הינה תוצאה של עליה בצריכת מוצרי פלסטיק בארץ ובעולם 

 . םבתחומים שונים כגון: רפואה, רכב ומוצרי צריכה למיניה

צור מוצרי פלסטיק ותבניות במזרח הרחוק במחירים יגידול בהיקף יל ההביאהגלובליזציה 

 ,השתלבה במגמה גלובלית זור שא ,חברההאירופה. בל ונמוכים מאלו המקובלים בישרא

כאשר השיקול המרכזי הוא שקלול איכות המוצר ייצור לקבלני משנה סיניים המפנה חלק מ

מציעה החברה ללקוח  ,ומידת מורכבותו אל מול מחירו. כאשר הנתונים מאפשרים זאת

וכן מקצר את משך  הפרויקטמוזיל את עלות . ייצור בסין כאמור, יצור בסיןיאפשרות ל

התבניות . הוזלת עלות מגבלה בציוד וכוח אדםה צמצוםביצוע הפרויקט, זאת בשל 

מנמיכה את סף הכניסה לשוק של מוצרי כך בללקוח להוזיל את מחיר המוצר ו מאפשרת

   .לקוחות הקבוצה

   התייקרות חומרי גלם .11.2

, בין היתר, פוליסטרין המשמשים לייצור מוצרי החברהגלם התייקרות מחירי חומרי ה

מחירי כתוצאה מקושי בעדכון  הקבוצה, זאתעלולה לגרום לשחיקה ברווחיות ופוליאטילן, 

 ,מחיר חומרי הגלם מושפע עליית מחיר חומרי הגלם.לשיעור בשיעור השווה מוצרי הקבוצה 

   , זאת כיוון שהנפט הינו מרכיב בייצור רוב חומרי הגלם.בין היתר, ממחיר הנפט בעולם

קיים מנגנון התאמת מחיר המוצר הסופי בשל לרוב , התקופתי "חהדו פרסום למועד נכון

בהם לקוחות החברה לא מאפשרים את  ישנם מקריםאולם עליית מחיר חומרי הגלם, 

, ובמקרים אלו, עשויה כתוצאה מעליית מחיר חומרי הגלם כאמור התאמת מחיר המוצר

   ן.להל 24.2.1ראה סעיף לפרטים נוספים  .להיווצר שחיקה ברווחיות
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 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  .ג

  תחום התבניות . 12

 הפעילותידע כללי על תחום מ .12.1

הזרקה  פלסטית של מוצרי פלסטיק. תבניות להזרקה תרמותחום התבניות מורכב מיצרני 

פלסטי מותך  חומר גלםבאמצעות הזרקת  פלסטיק מוצרי ייצורהיא שיטה ל פלסטית תרמו

דרה של מוצרים. ייצור התבנית כולל המיוצרת ממתכת ומיועדת לייצור ס לתוך תבנית

רמי של המתכת, כרסום, חריטה, השחזה וחיתוך בחוט כדי שחומר הגלם תשל עיבוד  שלבים

לכל מוצר נבנית תבנית אותו מיועדת התבנית ליצור.  המוזרק יקבל את צורת החלק הפלסטי

תבניות המונה עשרות יצרנים מסדרי גודל ענף הפלסטיק בישראל כולל תעשיית  .ייעודית

שונים, אשר מתמחים בסוגי תבניות הנבדלות בדרך ייצורן ובאיכותן. ככל שהתבנית 

טי אותו מיועדת מדויקת ואיכותית יתאפשר ייצור מהיר ומדויק יותר של החלק הפלס

 התבנית לייצר.

  והשינויים שחלו בו פעילותמבנה תחום ה .12.2

מוצרי פלסטיק ר מגוון תבניות מתכת לייצור וייצבמסגרת תחום התבניות עוסקת החברה ב

רכיבים טכניים פלסטית. החברה מתמחה בייצור תבניות ל בשיטת ההזרקה התרמו

חלקים על ידי תהליך הזרקה חזרתי  י. תבניות המיועדות לייצור מיליונמדויקים מפלסטיק

 ,החברה מתמקדת בייצור תבניות בעלות מספר רב של מובלעות האורך שניות אחדות.

. בניית תבניות יצור מוצרים טכניים מדויקים ברמת מורכבות גבוהה במיוחדילהמשמשות 

בניות מלווה לעיתים בבניית דגמים, כולל הזרקות ניסיון, ביצוע תיקונים וכן תחזוקת הת

  לאחר סדרות ייצור ארוכות.

עם השלמת עסקת שירן, החברה הרחיבה את תחום פעילות התבניות  2017שנת במהלך 

מעניקה ללקוחותיה פתרון כולל, כבר משלב עיצוב ואסטרטגיית מוצר, דרך היא כיום ו

שירותי פיתוח, הנדסה ותכנון מגוון רחב של מוצרים ורכיבי פלסטיק, עובר להספקת דגמים, 

ועד הרכבת מכלולים משולבים כרטיסים אלקטרוניים,  מפלסטיקמוצרים  וייצורתבניות 

. לפרטים נוספים אודות עסקת שירן ראה טיקמתכת ורכיבים משלימים שלא בהכרח מפלס

  .2018לפרק א' לדו"ח התקופתי לשנת   2.3.3סעיף 

פתרון כולל ללקוח  ותלמיטב ידיעת החברה, החברה הינה בין החברות היחידות אשר מעניק

  כאמור. 

ייצור התבניות על שירותי ההנדסה והפיתוח ניתנים ממשרדי החברה הממוקמים בנשר, ו

  .רימוני מודיעיןב בישראל,עשה ני החברה יד

לאור התחזקות מגמת ייבוא התבניות מהמזרח הרחוק, וככל שמורכבות הייצור כמו כן, 

מאפשרת לעשות כן, מציעה החברה ללקוחותיה לייצר תבניות בסין ובכך ליהנות מחסכון 

 בעלויות שמאפשר השוק הסיני. ייצור התבניות בסין נעשה באמצעות קבלני משנה סינים,

   ווי צמוד של מהנדסי החברה החל משלב התכנון וכלה במהלך ייצור התבנית.יתוך ל
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 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום התבניות .12.3

  להלן. 19ראה סעיף 

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום  .12.4

ח, בהשוואה אלפי ש" 17,631-על סך של כ 2019היקף המכירות בתחום התבניות עמד בשנת 

  . 2017אלפי ש"ח בשנת  12,630 -ולסך של כ 2018אלפי ש"ח בשנת  26,021 -לסך של כ

  שינויים במאפייני הלקוחות שלו וא פעילותהתפתחויות בשווקים של תחום ה .12.5

  . לעיל 12.1סעיף ראה 

  פעילותם שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הישינויים טכנולוגי .12.6

התפתחה הטכנולוגיה בתחום התבניות באופן שבו הציוד לייצור התבניות  בשנים האחרונות

הציוד  בכלל ומכונות ייצור התבניות בפרט, הפכו משוכללים, מהירים ומדויקים יותר.

. יותר איכות גבוההבפרק זמן קצר יותר מבעבר וביצר תבניות יללחברה  המתקדם מאפשר

, זאת על מתקדמות ייצור במכונות ותהצטיידאימצה את הטכנולוגיה באמצעות החברה 

ולשמור על  להתחרות בהצלחה בשוק התבניות של החברה את יכולתהמנת להבטיח 

  .יצרנית תבניות ברמה טכנית איכותית גבוההניטין שלה כהמו

   והשינויים החלים בהם פעילותגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום ה .12.7

התפתחה הטכנולוגיה בתחום התבניות באופן שבו הציוד לייצור התבניות  בשנים האחרונות

הציוד  בכלל ומכונות ייצור התבניות בפרט, הפכו משוכללים, מהירים ומדויקים יותר.

. יותר איכות גבוההבפרק זמן קצר יותר מבעבר וביצר תבניות יללחברה  המתקדם מאפשר

, זאת על מתקדמות ייצור במכונות ותהצטיידאימצה את הטכנולוגיה באמצעות החברה 

ולשמור על  להתחרות בהצלחה בשוק התבניות של החברה את יכולתהמנת להבטיח 

  יצרנית תבניות ברמה טכנית איכותית גבוהה. ניטין שלה כהמו

ביצעה מספר פעולות אסטרטגיות על מנת לייצר יתרון תחרותי  החברההאחרונות, בשנים 

   .הייצור כושר והרחבת פעילויות רכישת כגון, בתחום הפעילות

  שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום התבניות .12.8

  להלן. 12.21ראה סעיף 

   בהםחלים השינויים הו תפעילוחסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום ה .12.9

להערכת החברה, חסמי הכניסה העיקריים לענף הינם הן הידע והניסיון הנצבר בחברה 

ציוד טכנולוגי מתקדם שעלות רכישתו גבוהה. להערכת החברה במהלך שנות פעילותה והן 

   לא קיימים מחסומי יציאה מהותיים.

  תחליפים למוצרי תחום התבניות ושינויים החלים בהם .12.10

  מוצרים תחליפים לתבניות.למיטב ידיעת החברה, לא קיימים 

  מבנה התחרות בתחום התבניות והשינויים החלים בתחום .12.11

  . להלן 12.17סעיף  ראה
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  מוצרים ושירותים  .12.12

מתן שירותי  תכנון, עיצוב ואסטרטגיית מוצר,בעוסקת החברה פעילות תחום התבניות תחת 

ייצור מגוון של תבניות מתכת, המשמשות לייצור רכיבים מדויקים ו פיתוח, הנדסה,

הרכבת מכלולים משולבים כרטיסים אלקטרוניים, מתכת ורכיבים משלימים ו מפלסטיק

מאפשרת ללקוחות החברה פתרון מקצה כלל הפעילות כאמור  .שלא בהכרח מפלסטיק

  לקצה. 

מוצרים פלסטיים החברה מתבססת על ייצור תבניות המשמשות לייצור עיקר פעילות 

תחום החקלאות רכיבים לתעשיית הרכב, לתחום הרפואה, ל :כגון טכניים מדויקים

מוצרים  . ייצור, לתחום הצריכה ולתחום האלקטרוניקה והחשמל)השקיה וטפטוף(מערכות 

  . פלסטית הזרקה תרמוכאמור נעשה בשיטה של 

לב התבנית בנוי  -שונים עבור תבניות מורכבות, קרי "אינסרטים"כמו כן, החברה מייצרת 

דבר מסדרה של אינסרטים המקנים למוצר המיוצר באמצעותם את צורתו הסופית, 

  נסרט.ר סדרה של רכיבי מוצרים באמצעות אותה תבנית על ידי החלפת האיוייצהמאפשר 

על תכנון באמצעות בהתבסס  ,לקוחההזמנת ל בהתאם התבניות מיוצרות ממתכות שונות,

. תכנון התבניות נעשה על ידי צור בעזרת מחשב)ישרטוט, דגם מוצר או קובץ תיב"מ (תכנון י

   החברה בשיתוף עם הלקוח, או על ידי הלקוח בלבד.

יצור מוצרי פלסטיק בלחץ של עד ימתאימות לבישראל התבניות המיוצרות על ידי החברה 

  .טון סגירה 003

   פילוח רווחיות בתחום התבניות .12.13

 אלפי ש"ח. 3,246-הגולמי היה כ וסכום הרווח 17% -היה כ 2019 שיעור הרווח הגולמי בשנת

אלפי ש"ח.  6,917 -וסכום הרווח הגולמי היה כ %27-היה כ 2018 שיעור הרווח הגולמי בשנת

   אלפי ש"ח. 593 -וסכום הרווח הגולמי כ 5% -כשיעור הרווח הגולמי  היה 2017 בשנת

   בתחום הפעילות חדשיםושירותים מוצרים  .12.14

ללקוחותיה שירותי פיתוח,  נכון למועד פרסום הדו"ח התקופתי, החברה ממשיכה להעניק

    .ודיגום של מוצריםתכנון הנדסה, 

   בתחום הפעילות לקוחות .12.15

יצרני מוצרי פלסטיק ומוצרים  ינםבתחום התבניות המרבית לקוחותיה של החברה 

  המשלבים רכיבי פלסטיק.

הינו קשר מתמשך המבוסס על נאמנות הלקוחות עם לקוחותיה החברה קשר של הלרוב, 

והשיפורים שהחברה רמת השירות, התחזוקה  מוצרי החברה,בשל איכות למוצרי החברה, 

  מספקת. 

עם לקוחות בתחום התבניות מתבצעת אד הוק על יחד עם זאת יצוין כי התקשרות החברה 

  . בסיס פרויקטים

 10%היווה בתחום התבניות שמחזור ההכנסות מהם  לקוחותלא היו לחברה  ,2019 בשנת

  .בדוחות המאוחדים ההחבר הכנסותאו יותר מסך 
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  שיווק והפצה בתחום התבניות  .12.16

יצור יהחברה בתחום תכנון ושל המצטבר המוניטין העוגן השיווקי של החברה מבוסס על 

לקוחות אל את עיקר ה המביא ואה. מוניטין זה התבניות כיצרן מקצועי, איכותי ואמין

 מעבר, בנוסףשירות ומקצועיות העבודה הם המשמרים לקוחות אלו. בעוד איכות ה ,החברה

מניות חברת  ורכישתשירן  עסקת השלמת, השלמת עסקת פרידריך, מודיעין לרימוניהחברה 

MPE, בתחום יוצא וכפועלהרכב  לתעשייתמוצרי הפלסטיק  בתחוםמהווה זרוע שיווקית ה 

בנוסף  .את כושר הייצור של החברה ותמהיל לקוחותיה, והגדיל להרחבת תרמו ,התבניות

החברה הקימה אתר אינטרנט שיווקי המקדם את פעילות החברה וכן לוקחת חלק 

  לצורך קידום מכירותיה.בתערוכות 

  בתחום התבניותתחרות  .12.17

התחרות בתחום ייצור התבניות, הן בישראל והן בחו"ל, היא חריפה ומשוכללת. תחום 

(כולל  כעשרהפלסטית, ביניהם  התבניות בישראל מונה עשרות יצרני תבניות להזרקה תרמו

החברה) יצרני תבניות למוצרים טכניים מדויקים. אין לחברה הערכה בקשר עם גודלם ו/או 

ברה ביניהם. ככל שהתבניות הנחוצות לביצוע העבודה הן מורכבות ומדויקות מעמדה של הח

יותר, כך קטנה התחרות באופן יחסי. כושר ייצור התבניות של מתחרים, בעיקר בחו"ל, הוא 

גדול מאד. עם זאת, כיוון שהתבניות הינן כלי ייצור המשמש את הלקוח למשך תקופה 

איכות של המוצר הסופי (רכיב הפלסטיק), בחירת ממושכת ובעבודה רציפה, תוך שמירה על 

שנים של איכות, מקצועיות, אחריות ושירות -יצרן התבנית נשענת בדרך כלל על מוניטין רב

  שוטף ולא על שיקולי עלות בלבד.

מספר פעולות אסטרטגיות, כגון עסקת  החברה ביצעהבישראל, כדי להתמודד עם מתחריה 

כבר לשלב התכנון והפיתוח של המוצר וכפועל יוצא ובכך הרחיבה את שירותיה  שירן

מתמקדת דבר המאפשר ללקוחותיה פתרון מקצה אל קצה. כמו כן,  ,לתבניות לייצור המוצר

בייצור תבניות ברמה טכנית מורכבת במיוחד, בעלות מספר רב של מובלעות החברה 

משאבים המשמשות לייצור מוצרים טכניים מדויקים. בנוסף, משקיעה החברה 

בטכנולוגיות מתקדמות ופועלת תוך מתן שירות מקצועי, איכותי ואמין. יתרונותיה של 

החברה מול מתחריה בחו"ל נובעים מהסינרגיה בין תחומי הפעילות בקבוצה ומיכולתה של 

החברה לתת ללקוח שירות תחזוקה ותיקונים בזמן אמת. כמו כן, החברה מציעה 

תבניות בסין, ככל שהדבר מתאפשר בהתאם לדרישת ללקוחותיה את האפשרות לייצור 

  הלקוח, באמצעות קבלני משנה ובעלות נמוכה ביחס לייצורן בישראל ו/או באירופה.

   כושר ייצור בתחום התבניות .12.18

איכות , על בסיס שנתי, על פי כמות התבניות המיוצרות כושר הייצורהחברה מודדת את 

   .התבניותהייצור של מורכבות התבניות ו

כי היא מצויה  החברה מעריכה התקופתי, "חהדו פרסום למועד כןו"ח הדו ועדמל כוןנ

   .בארץ שלההפוטנציאלי יצור ימכושר ה 80% -כ בניצול של

היות בתחום התבניות זה יצוין כי לא קיימת מגבלה על כושר הייצור של החברה  בהקשר

  באמצעות קבלני משנה.מייצרת ובמידת הצורך החברה 
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הערכת החברה ביחס לשיעור ניצול כושר הייצור הפוטנציאלי של החברה בתחום התבניות 

אשר התממשותו תלויה, בין מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, 

היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה. לאור האמור, הערכת החברה והמידע המתואר 

  להתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל.לעיל יכולים שלא להתממש כלל ו/או 

 ומתקניםמקרקעין  ,רכוש קבוע .12.19

 להלן. 15אור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף לתי

 הון אנושי בתחום התבניות .12.20

 להלן. 14לתיאור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף 

  חומרי גלם וספקים  .12.21

לא חלו שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם התקופתי, הדו"ח פרסום הנכון למועד 

  להערכת החברה, אין לחברה תלות בספק או בקבלן חיצוני כלשהו.לתחום הפעילות. 

  גלם עיקריים חומרי .12.21.1

פלדות, הינם  תחום התבניותבהם עושה החברה שימוש בי הגלם העיקריים חומר

העיקריים בעיקר החברה רוכשת את חומרי הגלם . נחושת ומערכות הזנה חמות

כמו כן, רוכשת החברה חומרי גלם  .ספקים שהינם יצרנים מובילים בישראלמ

של השגרתית  תקופת האספקה .באירופה, בעיקר בגרמניהמובילים מספקים 

תקופת האספקה של מערכות  , כאשרנעה בין שלושה לששה שבועותחומרי הגלם 

  .שמונה שבועותמתארכת עד  הזנה חמות

   ספקים והתקשרויות עם ספקים .12.21.2

חיצוניים.  החברה רוכשת את חומרי גלם ממספר רב של ספקים וקבלנים

בתחום התבניות נעשית על  הזמנותיה של החברה מספקים וקבלנים חיצוניים

בהתאם לצרכים המיוחדים של אותו  הוק, בגין כל פרויקט בנפרד,-בסיס אד

ספק שהינו אף ספק מתחום התבניות  היה לאבמהלך תקופת הדו"ח, פרויקט. 

             .עיקרי

  קבלני משנה בסין .12.21.3

הוק ובתנאי -ההתקשרות של החברה עם קבלני המשנה הסינים נעשית אד

התשלום בהתאם לאבני דרך אשר נקבעות על ידי הצדדים ביחס לכל פרויקט, 

ספציפית לכל הזמנה ומוגבלת לתקופת ביצוע ההזמנה. לאחר אישור התנאים 

 המסחריים על ידי הצדדים, קבלן המשנה הסיני מתכנן את התבנית ומעביר את

התוכניות לאישור הצוות הטכני של החברה אשר פוקדים את מפעלי הקבלן הסיני 

  במהלך ייצור התבנית לצורך מעקב, בקרת איכות ובחינת עמידה בלוחות זמנים. 

יובהר כי הקבלן הסיני לא מתחיל את הליך ייצור התבנית ללא קבלת אישור 

 ר התבנית, שולחתייצו עם סיוםמפורש לתוכניות מהצוות הטכני של החברה. 

הכוללת הזרקות  בדיקה צוות מקצועי לסין לבדיקת איכות התבנית, החברה

הקבלן הסיני את שולח ניסיון. בכפוף לאישור התבנית על ידי הצוות האמור 

  .התבנית לארץ. האחריות לתבנית כלפי הלקוח הינה של החברה
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 הון חוזר בתחום התבניות .12.22

 ההון החוזר של החברה .12.22.1

החוזר של החברה ראה המצב הכספי של החברה כפי שמופיע למידע אודות ההון 

 .לדו"ח התקופתיבפרק ב' 

 מדיניות החזקת חומרי גלם .12.22.2

. לפיכך, בידי החברה מבוצעות בגין כל פרויקט על פי הצורךחומרי הגלם הזמנות 

   לא מצוי מלאי של חומרי הגלם.

 מלאי מוצרים גמורים .12.22.3

למעט ייצור התבניות על ידי החברה מתבצע בהתאם להזמנות שמתקבלות בפועל, 

   .מחזיקה מלאי של מוצרים מוגמרים החברהעל כן אין . חלקי חילוף

 מדיניות מתן אחריות ומדיניות החזקת סחורות .12.22.4

) תבניות 1( בהתאם למקרים ולתנאים הבאים: אחריות לתבניותמעניקה החברה 

 -יצור הרכיבים הפלסטייםילרימוני פלסט לשם קוח אשר הועברו על ידי הל

 , למעט בלאי סבירמשך התקופה בה מצויות התבניות ברימוני פלסטאחריות ל

 -אחרותתבניות ) 2( ולמעט מערכות נלוות לתבניות אשר כפופות לאחריות יצרן;

ללקוח  התבניות לתקופה של עד שנה ממועד מסירת, כמקובל בענף, היא אחריותה

) תבניות 3( יעודהסוג התבנית ו, בהתחשב בליון הזרקותילשימוש של מעד או 

  . אחריות בהתאם להגדרת הספק הסיני -שיוצרו בסין

, הואיל החברה איננה כוללת בדוחות הכספיים שלה הפרשות בגין אחריות

   .בקשר עם מתן האחריות כאמורמשמעותיות ולחברה אין הוצאות 

  מדיניות אשראי  .12.22.5

תשלום : תנאי התשלום בהתאם למדיניות החברה הינם כדלקמן: אשראי לקוחות

. תשלום במועד ביצוע הזמנת התבניתמסך התשלום,  50%-40%ראשון בגובה של 

. יתרת במועד ביצוע ניסיון הזרקה ראשוןמסך התשלום,  40%-30% שני בגובה של

במועד אישור המוצרים ועמידתם בביקורת איכות ובפרמטרים  התשלום

ייצור כיוון שהליך וזמן . בהזמנה בין הלקוח לבין החברה מראשהנקבעים 

חודשים) כשלושה התבניות משתנה בהתאם למידת מורכבות התבנית (ממוצע של 

, אין משמעות ותנאי התשלום הינם בהתאם לעמידה באבני הדרך כפי שפורט לעיל

 כלכלית לימי האשראי הממוצעים המקובלים ברימוני תעשיות אלא רק לתנאי

    .התשלום בהתאם לאבני הדרך

ישנם מקרים ספציפיים בהם מאפשרת החברה ללקוח מימון ארוך טווח תוך 

  להחזר תקופתי, דבר המבטיח קשר ארוך טווח עם הלקוחות. הלקוחהתחייבות 

  ש"ח.  אלפי 4,325 -לקוחות על סך של כמעמד היקף החובות , מועד הדו"חנכון ל

 -של כ סךהחובות מלקוחות בגין חוזה הקמה, עמד נכון למועד הדו"ח על  היקף

  ₪. אלפי 2,736

החברה מקבלת אשראי מספקים בתחום פעילות התבניות בתנאי : םאשראי ספקי

היקף החובות לספקים בתחום , עמד מועד הדו"חלנכון  .ימים 60שוטף + 

   .ש"ח אלפי  2,165 -של כסך על התבניות 
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  השקעות .12.23

אלפי ש"ח בגין רכישת חברת שירן  17,151 -השקיעה החברה סך של כ 2017במהלך שנת 

בפרק א' לדו"ח התקופתי  2.3.3לפרטים נוספים ראה סעיף . MPEהנדסה ומניות חברת 

  . 2018לשנת 

  .ביצעה החברה השקעה מהותית בתחום התבניות לא 2019 -ו 2018השנים במהלך 

   .להלן 16 ראה סעיף  ,הקבוצה ברמת הנושא אורלתי

 מימון .12.24

 להלן. 17 אור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיףלתי

 מיסוי .12.25

 .להלן 18  אור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיףלתי

  החברהמגבלות ופיקוח על פעילות  .12.26

 להלן. 19 ה סעיף לתיאור הנושא ברמת הקבוצה, רא

 הסכמים מהותיים .12.27

 להלן. 20לתיאור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף 

  הליכים משפטיים .12.28

 להלן. 21 לתיאור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .12.29

את מעמדה האסטרטגיה וכוונות החברה לעתיד בתחום התבניות מתמצות בכוונה לשמר 

  כיצרנית תבניות ברמה טכנית איכותית גבוהה. בישראל ובעולםואת המוניטין שבנתה בענף 

יצור ייצור תבניות בעלות מספר רב של מובלעות ליבלשם כך ממשיכה החברה להתמקד 

שימור כוח אדם מיומן, בעזרת  ,. זאתרכיבים טכניים מדויקים ברמת מורכבות גבוהה

חומרים מהם הן מיוצרות , ההקפדה על איכות התבניות ,מובילה שימור יכולת טכנולוגית

יצור באופן שיקנה לתבניות משך חיים מקסימאלי ומינימום בלאי יותהליך התכנון וה

התועלת את  דרך הממקסמתמתן שירות, אחריות ואחזקה שוטפת לתבניות בתוך  ,ותקלות

   .שמפיקים מהן לקוחות החברה

מתמיד יצרנים בחו"ל (ובמיוחד בסין) על מנת לשמר עבור  , בוחנת החברה באופןבמקביל

   לקוחותיה מגוון אפשרויות ייצור וטווחי מחירים של תבניות.

פועלת על מנת להגדיל את החשיפה למוצרי ושרותי הקבוצה, להרחיב את יצוין כי החברה 

ת , השתתפושיווקיאתר אינטרנט  קהל לקוחותיה והיקף המכירות, בין היתר באמצעות

   בתערוכות והשקת סרט תדמית.

בתחום  יעדים ולאסטרטגיה העסקית של החברההחברה ביחס ל מובהר כי הערכת

(להלן:  1968-מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"חהתבניות 

והינו בבחינת חזון החברה, המבוסס בעיקרו על ציפיות והערכות  ערך")ה"חוק ניירות 

החברה. התוצאות במידה רבה עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות 
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  או משתמעות ממידע זה.

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה  .12.30

  להלן.  22 לתיאור הנושא רמת הקבוצה, ראה סעיף

 ועונתיות םמידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיי .12.31

  להלן.  23לתיאור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף 

 דיון בגורמי סיכון .12.32

   להלן. 24לתיאור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף 

  פלסטיקתחום מוצרי ה . 13

  הפעילותמידע כללי על תחום  .13.1

ר מגוון רכיבי פלסטיק בטכניקה של וייצתחום מוצרי הפלסטיק בו עוסקת החברה כולל 

ומספר לא ידוע  ,בישראל הפלסטיקבתחום  יצרניםעשרות קיימים . פלסטית הזרקה תרמו

   של יצרנים בעולם.

בשנים גם בתקופות של פריחה כלכלית.  תחום מוצרי הפלסטיק מאופיין בתחרות קשה

נכונה גידול בייצור מוצרי פלסטיק במזרח הרחוק ובמיוחד בסין. מגמה זו  חלהאחרונות 

מוצרים הדורשים הרכבה ועבודה ידנית. הקבוצה מתמודדת עם העלות לגבי  הבעיקר

יצור מאפשרים י , אלוהנמוכה של כוח האדם בסין באמצעות שימוש ברובוטים ובאוטומציה

  הקטנת כוח האדם. תוךמספר גדול של מוצרים 

 מבנה תחום מוצרי הפלסטיק והשינויים שחלו בו .13.2

) 2( -יצרני מוצרי הזרקה המוניים ו) 1(באופן כללי נחלק תחום הזרקת הפלסטיק לשניים: 

  כאשר החברה עוסקת בשני תחומי הייצור.  ,יצרני מוצרי הזרקה מדויקים

ר תבניות למוצרי מגמה של לקוחות המחפשים פתרון כולל לייצובשנים האחרונות התפתחה 

פלסטיק ו/או מוצרים המשלבים רכיבי פלסטיק במוצר הסופי, כאשר תהליך ייצור המוצר 

כולל בין היתר, הזרקת מוצרים, דרישה למוצרי פלסטיק מורכבים המשלבים הזרקות 

צרים המורכבים ממספר פלסטיק משולבות עם חלקי מתכת, הדפסות במוצר עצמו וכן מו

  חלקים מוזרקים. 

החברה  בעקבות מספר עסקאות אסטרטגיות שביצעה החברה, נכון למועד פרסום הדו"ח,

כבר משלב עיצוב ואסטרטגיית המוצר, דרך שירותי  ,מעניקה ללקוחותיה פתרון כולל

תבניות פיתוח, הנדסה ותכנון מגוון רחב של מוצרים ורכיבי פלסטיק, עובר להספקת דגמים, 

, אותם רכש הלקוח רכיביםהשירות של הרכבת וייצור מוצרים מפלסטיק ועד לשלב 

   המתבצעת, בין היתר, בתהליכים אוטומטים.

ומכונות אולטרסוניות  מכונות הזרקה לרכיבי פלסטיק גדולים מחזיקהכמו כן, החברה 

 .ות התכה(הלחמה) המאפשרות חיבור של שני משטחים פלסטיים ברמה המולקולרית בעקב

  . הממוקם במפעל צפון הרפואהלתחום  פלסטיק מוצרי לייצור נקי חדר לחברה, בנוסף

סעיף לפרטים נוספים אודות הפעולות והעסקאות האסטרטגיות אותם ביצעה החברה ראה 

  .לעיל 2.3
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 ייצור רכיבי הפלסטיק על ידי החברות מתבצע במפעליה של רימוני פלסט הממוקמים

  . ברימוני מודיעין ורימוני צפון

באמצעות תבניות שבבעלות הלקוחות (בין רכיבי הפלסטיק המיוצרים על ידי רימוני פלסט, 

מוצרים , משולבים לרוב כחלקים ביוצרו על ידי חברה ובין אם יוצרו על ידי צד ג')אם 

  .ההמוגמרים של לקוחות החבר

  

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום מוצרי הפלסטיק .13.3

 להלן.  19ראה סעיף 

  קף הפעילות בתחוםישינויים בה .13.4

 150,347 -כהמכירות במהלך תקופת הדו"ח בתחום מוצרי הפלסטיק עמד על סך של היקף 

   .8201אלפי ש"ח בשנת  177,600אלפי ש"ח, לעומת סך של 

  התפתחויות בשווקים של תחום מוצרי הפלסטיק ושינויים במאפייני הלקוחות  .13.5

   .הלקוחותמאפייני ב ושינויים בשווקים התפתחויות חלו לא "חהדו תקופת במהלך

 הפלסטיק  מהותית על תחום מוצריים שיש בהם כדי להשפיע ישינויים טכנולוג .13.6

התפתח מבחינה טכנולוגית בקשר עם יכולות ואיכות  מוצרי הפלסטיקתחום  בעשור האחרון

והינה בעלת מקפידה לצעוד בקדמת הטכנולוגיה, רימוני פלסט מכונות ההזרקה וההזנה. 

 הנותנת מענה להזרקת שני צבעים במקביל ,איכויות מתקדמותהכוללת מכונת הזרקה 

ערכת הזנה מברשות החברה כמו כן ומכונת מיקרו המיועדת להזרקת חלקים זעירים. 

ומכונות חשמליות  לצורך הזנת חומרי הגלם בצורה אוטומטית ללא שימוש בכוח אדם

קווי אוטומציה מפעילה כבר מספר שנים  MPEכמו כן,  .מדויקות יותר וחסכוניות בחשמל

  .מחליפים את ההרכבה הידניתה להרכבה אוטומטית

   לים בהםגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום מוצרי הפלסטיק והשינויים הח .13.7

  ניהם:יהחברה קיימים מספר גורמי הצלחה עיקריים בתחום, ב להערכת

  מחמירים ביותר. ני איכותהסמכה ועמידה בתקתקני 

  ,דיוק, עבודה רציפה וזמני אספקה נוקשים.עמידה בדרישות איכות 

 One Stop Shop -  חבילת החברה, באמצעות הקבוצה, מעמידה לרשות לקוחותיה

יצור וכלה בתחזוקה השוטפת, יומתוזמנת החל משלב התכנון, דרך השירות איכותית 

לרבות הענקת שירות תיקונים ושיפורים למוצריה. יכולת העמדת חבילת שירות 

חברות בקבוצה, דבר המקנה לחברה את הסינרגיה בין ה הממצכוללת על ידי החברה 

 .העוסקים רק באחד מתחומי הפעילות ה,על פני מתחרי יחסי יתרון

 מוצרי התבניות ותחום תחום המשלבים בין פרויקטים של פוטנציאל הגדלת ה

, ככל שייצור בסין כאמור קבלני משנה בסין על ידייצור תבניות , באמצעות יהפלסטיק

כוללת של העלות את ה מתאפשר בהתאם למאפייני הפרויקט, דבר אשר מקטין

 .פרויקטה
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 תחום הפלסטיק אשר ברשותן החברה נמנית עם מספר קטן של חברות מ -חדר נקי

 תחום הרפואה.בללקוחות  חדר נקי המיועד לייצור רכיבי פלסטיק

 הפיננסית של החברה, מאפשרת בשל איתנותה  -הענקת מימון ארוך טווח ללקוחות

בתחום הפעילות, דבר  החברה ללקוחות ספציפיים מימון ארוך טווח של פרויקטים

 המבטיח התקשרות עם הלקוחות לטווח ארוך.

  שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום מוצרי הפלסטיק .13.8

 להלן. 13.21ראה סעיף 

  בהם שחלווהיציאה העיקריים של תחום מוצרי הפלסטיק ושינויים חסמי הכניסה  .13.9

   כדלקמן: לתחום הפעילות הינם הכניסה העיקרייםהחברה, חסמי  להערכת

 דורש ידע וניסיון  ,בפרט מדויקים פלסטיק מוצריכלל ובייצור מוצרי פלסטיק  - ידע

 אשר נצברו על ידי החברה במרוצת השנים. 

 יצור מוצרי פלסטיק, במיוחד ככל שדברים אמורים יציוד הנחוץ לב ההשקעות - הון

  , הינן מהותיות. מדויקים פלסטיק במוצרי

 יש צורך בהסמכה ועמידה בתקני  על מנת לעמוד ברמת האיכות הנדרשת - תקנים

  איכות מחמירים. 

, לעיתים לפרקי טווחההיציאה המרכזי נובע מהתקשרויות ארוכות החברה, חסם  להערכת

  לקוחות.חלק מה עם ,של מספר שניםזמן 

  תחליפים למוצרי הפלסטיק ושינויים החלים בהם .13.10

  . מוצרים תחליפים קיימים לאמוצרי הפלסטיק  מרביתלשל החברה,  ידיעתהמיטב ל

  והשינויים החלים בומבנה התחרות בתחום מוצרי הפלסטיק  .13.11

 להלן.  13.17 סעיף ראה

  מוצרים ושירותים בתחום מוצרי הפלסטיק  .13.12

מתמקדת של החברה, באמצעות החברות המוחזקות, פעילות תחום מוצרי הפלסטיק 

פלסטית. -פלסטיק בטכניקה של הזרקה תרמוממדויקים רכיבים ייצור מגוון תכנון וב

יצרנים של מוצרי פלסטיק הינם רובם בהתאם להזמנת הלקוחות אשר הרכיבים מיוצרים 

  או מוצרים המשלבים רכיבי פלסטיק.

רוב מוצרי החברה מהווה קבלן משנה בהליך הייצור של מוצרי הלקוחות, באופן בו 

ידי  הפלסטיק המיוצרים על ידי רימוני פלסט משולבים במוצרים סופיים המיוצרים על

  הלקוח. 
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  בתחום הפלסטיק מכירותפילוח  .13.13

 :ענפיםלפי  בתחום הפלסטיק פלסט רימוני הכנסות אודות גילוי להלן  

אלפי  44,743-וסכום הרווח הגולמי היה כ 30% -היה כ 2019שיעור הרווח הגולמי בשנת 

 52,590 -וסכום הרווח הגולמי היה כ 30% -היה כ 2018בשנת שיעור הרווח הגולמי ש"ח. 

 -כ וסכום הרווח הגולמי היה 31% -היה כ 2017בשנת שיעור הרווח הגולמי . אלפי ש"ח

   .אלפי ש"ח 41,623

יצוין כי תהליך הייצור של מוצרי הפלסטיק הינו זהה ביחס לכלל המוצרים המיוצרים על 

הזרקה בלחץ של חומר גלם פלסטי מותך לתבניות. לאחר ההזרקה ידי רימוני פלסט וכולל 

חומרי הגלם מתקררים ומתקשים ובאמצעות תזוזה אוטומטית של חלקי התבניות 

המוצרים נחלצים מהתבנית. לאור האמור, החברה לא מפיקה נתונים לגבי שיעור הרווחיות 

  הגולמית בחלוקה לפי סוגי מוצרים. 

   בתחום מוצרי הפלסטיקחדשים ושירותים מוצרים  .13.14

החברה מעניקה ללקוחותיה בתחום הפלסטיק פתרון כולל כבר משלב עיצוב המוצר ועד 

  . , כולל תכנון הנדסי ובניית אבי טיפוס לאישור הלקוחלייצורו

וכן אפשרות של חיבור  כמו כן, החברה מעניקה ללקוחותיה ייצור של רכיבי פלסטיק גדולים

   .סוניות-הקולרית בעקבות התכה, באמצעות מכונות אולטרמשטחים פלסטיים ברמה המול

  לקוחות בתחום מוצרי הפלסטיק .13.15

היותם לאור להלן יבואו פרטים אודות לקוחותיה העיקריים של החברה בתחום הפלסטיק.  

 ם, שינוי בתנאי ההתקשרות עימחות המפורטים להלן לקוחות מהותיים לקבוצהושל הלק

 :תי על תוצאותיה הכספיות של החברהעשוי להשפיע באופן מהו, ןו/או בהיקף הפעילות שלה

13.15.1. MPE 

    עיל.ל 4.3סעיף ראה  MPE אודותלפרטים 

   תה לקוח עיקרי של החברה.יהי MPE 2016בשנת 

. MPEמניות חברת רכשה החברה את כלל  ,במסגרת עסקת שירן ,2017בשנת 

החל  MPEרכישה כאמור החברה מאחדת את דוחותיה הכספיים של הכתוצאה מ

 על ידי החברה  MPEרכישת חברת לפרטים אודות  .2017לשנת דו"ח התקופתי המ

  .2018לפרק א' לדו"ח התקופתי לשנת   2.3.3ראה סעיף 

  2017  2018  2019  תחום

 22,005 26,110 16,755 השקיה

 5,514 6,084 5,278 חשמל

 1,128 1,025 989 כלי עבודה

 404 822 1,029 צבא

 36,610 49,816 40,501 (כולל מזון)צריכה 

 47,775 66,078 51,208 רכב

 17,483 23,119 30,201 רפואה

 3,172 3,819 3,404  חקלאות

 911 693 933 שונות
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עד למועד הרכישה כאמור  MPEלפרטים אודות תנאי התקשרות של החברה עם 

  . 2016בפרק א' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת  3.2.15.1ראה סעיף 

 לקוח א' .13.15.2

לייצור  הזמנה שמגדירה את הכמות הנדרשתלפי החברה מתקשרת עם לקוח א' 

   .  90על ידי החברה ללקוח א'. תנאי התשלום של לקוח א' הינם שוטף +

  

   :האחרונות השנים בשלוש, המהותיים לקוחותיהמ חברההכנסות ה שיעור .13.15.3

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  10% -* פחות מ

  הפלסטיק  שיווק והפצה בתחום מוצרי .13.16

בתחום ייצור מוצרי פלסטיק איכותיים ומדויקים  המוניטין המצטבר של רימוני פלסט

כיצרן מקצועי, איכותי ואמין, הוא המביא לקוחות אל הקבוצה, דבר המהווה את צינור 

  השיווק העיקרי של החברה ובכך חוסך לחברה עלויות שיווק. 

אפשרו לה להגדיל את כושר  אשרמספר עסקאות ופעולות אסטרטגיות  ביצעה קבוצהה

המהווה זרוע  MPEהייצור ותמהיל הלקוחות. כמו כן, החברה רכשה את כלל מניות חברת 

רכשה בנוסף, במהלך תקופת הדו"ח,  שיווקית לתעשיית הרכב, הן בשוק המקומי והן בחו"ל.

, אשר עסקה כקבלן משנה בייצור של מוצרים בתחום RPMהחברה את כלל פעילות ונכסי 

 והעסקאות הפעולות אודות נוספים לפרטיםלסטיק בטכנולוגיה של הזרקה. הפ

   .לעיל 2.3ראה סעיף  ,ביצעה החברה ןאות האסטרטגיות

ומפעילה אתר אינטרנט , ים עולמייםנוסף על האמור לעיל, החברה לוקחת חלק בכנס

  .שיווקי

   תחרות בתחום מוצרי הפלסטיק .13.17

 ,שוק מוצרי הפלסטיק בו פועלת החברה הוא שוק תחרותי ביותר. למיטב ידיעת החברה

לים בשוק מוצרי הפלסטיק מאות יצרנים בישראל ומספר יצרנים לא ידוע בחו"ל. לפיכך, פוע

אין בידי החברה הערכה לגבי מספר המתחרים בתחום מוצרי הפלסטיק בארץ ובעולם. 

ככלל, בשל הצורך בזמינות של רכיבי הפלסטיק, מרבית התחרות היא מול היצרנים 

ייצור רכיבי פלסטיק לחו"ל, בעיקר לסין,  בישראל. עם זאת, קיימת זליגה מתמדת של

במיוחד במוצרים עתירי עבודה ידנית, דוגמת מוצרים המחייבים הרכבה. אין לחברה 

  הערכה בדבר חלקה היחסי בשוק המקומי אל מול מתחריה.

 שם הלקוח  2019  2018  2017

14%  -  -  MPE 

  לקוח א'  10%  12%  *

  לקוח ב'  9%  10%  *
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סטרטגיית אללקוחותיה בתחום הפלסטיק פתרון כולל, כבר משלב עיצוב ו החברה מעניקה

תוח, הנדסה ותכנון מגוון רחב של מוצרים ורכיבים מפלסטיק, עובר המוצר, דרך שירותי פי

החברה להספקת דגמים, תבניות וייצור מוצרים ומפלסטיק ועד הרכבת מכלולים. כמו כן, 

משקיעה משאבים בציוד חדשני ופועלת ומתמקדת בייצור מוצרים מדויקים ואיכותיים 

  לתת שירות מקצועי, איכותי ואמין. 

תחומי הפעילות בקבוצה והיכולת של הקבוצה להעניק שירות תחזוקה הסינרגיה בין 

ותיקונים בזמן אמת לתבניות המותקנות בקווי הייצור של רימוני פלסט, מקנים לחברה 

יתרון יחסי על פני מתחריה. בנוסף, נהנית החברה מיתרון הגודל המאפשר לה לתת מענה 

ם, רכיבי פלסטיק שונים המצריכים ללקוחות הזקוקים לפרויקטים מורכבים בהם מיוצרי

  .וונת של מכונות העובדות בו זמניתכמות גדולה ומג

  כושר ייצור בתחום מוצרי הפלסטיק .13.18

 50% -ו 60% שלמודיעין ובקרית שמונה מצויים בניצול מפעלי החברה ב ,"חהדולמועד  נכון

בהקשר זה יצוין כי לא קיימת מגבלה על כושר  הןהפוטנציאלי של מכושר הייצורבהתאמה, 

הקבוצה היות ובמידת הצורך לאור האמור לעיל ובתחום הפלסטיק  הקבוצההייצור של 

הייצור שלה . כמו כן, ביכולת הקבוצה להרחיב את שטחי מייצרת באמצעות קבלני משנה

  .מודיעיןבאמצעות הרחבת המפעל ב

 ומתקניםמקרקעין רכוש קבוע  .13.19

 להלן. 15אור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף לתי

 הון אנושי בתחום הפלסטיק .13.20

 להלן. 14אור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף לתי

 חומרי גלם וספקים .13.21

  חומרי גלם עיקריים .13.21.1

מאפשרות שימוש ברוב סוגי חומרי הגלם הייצור של חברת רימוני פלסט מכונות 

שימוש רימוני פלסט בהם עושה חומרי הגלם העיקריים  .הפלסטי המצויים בשוק

מהווים פוליאטילן וניילון, ה ,טירן, אצטל, אי.בי.אס., פוליפרופילןם: פוליסינה

הנותרים הם  10%. רימוני פלסט מחומר הגלם המעובד על ידי 90% -ביחד כ

   ., תפזל, פוליסולפון ופוליקרבונטPPSפוקאן,  כגון: נוריל, חומרים מורכבים

על פי מפרט טכני המצורף  לקוח,חומר הגלם הנדרש ליצור כל מוצר נקבע על ידי ה

  להזמנה.

, בעוד ללקוח האפשרות חומרי הגלם נרכשים במישרין על ידי רימוני פלסט עיקר

נרכשים ה. חומרי הגלם לרכוש בעצמו את חומרי הגלם ולהעבירם לרימוני פלסט

מספקים בארץ ובחו"ל על בסיס הקריטריונים על ידי רימוני פלסט, נרכשים 

   מחיר ומועדי אספקה.ודרישות הלקוחות, 

  

  

  

  

  



  24

   ספקים והתקשרויות עם ספקים .13.21.2

חו"ל. להלן פירוט בו ארץבגלם ממספר רב של ספקים רוכשת חומרי הקבוצה 

  :ושיעור הרכישות מהםהעיקריים הספקים 

שיעור 

רכישות 

  2017בשנת 

שיעור 

רכישות 

 2018בשנת 

שיעור 

רכישות 

  2019בשנת 
  ספק

  'א  12%  14%  18%

  'ב  9%  13%  7%

  פולפלסט  20%  24%  11%

 

 

   תלות בספקים .13.21.3

 Polplast Polskaחברת ב למעטבתחום הפלסטיק  יםאין תלות בספקלקבוצה 

Sp. Zo.o. " :בשנים קבוצה של ההינה קבלן משנה "), שפולפלסט(לעיל ולהלן

 מקבלת אשראי מפולפלסט בתנאי של הקבוצה .האחרונות, לייצור בתחום הרכב

העביר עבודה לא ניתן לשנובעת מכך , כקבלן משנהבפולפלסט התלות . 50שוטף +

וללא  (לצורך הערכה מחודשת) בדיקות מחמירותללא ביצוע אחר  לקבלן משנה

לאור האמור, החברה בחנה וממשיכה לבחון חלופות  הלקוחות.אישורים מקבלת 

לפולפלסט, זאת על מנת להקטין את התלות בפולפלסט ולאחרונה אף החלה 

    ף. לעבוד עם ספק נוס

לקוח עיקרי של רימוני פלסט, אשר ממנו רוכשת רימוני פלסט את ספק ב' הינו 

הגלם, לטובת ייצור המוצרים המוזמנים על ידו. לאור האמור, לרימוני  חומרי

פלסט אין תלות בספק ב' היות ואינו מספק את חומרי הגלם בעבור ייצור 

   המוצרים ללקוחות אחרים של רימוני פלסט.

הן את חומר במסגרת המפרט הטכני,  ,מגדירהלקוח עם זאת, יש מקרים בהם 

נוצרת תלות באותו ספק לצורך  ,דנןאת היצרן של חומר הגלם. במקרים והן  הגלם

המיוצר על ידי פרויקט. בהסכמת הלקוח, ניתן לעשות שימוש בחומר גלם חליפי ה

  יצרן אחר.

   הון חוזר בתחום מוצרי הפלסטיק .13.22

למידע אודות ההון החוזר של החברה ראה המצב הכספי של החברה כפי שמופיע בפרק ב' 

   לדו"ח התקופתי.

 מדיניות החזקת מלאי חומרי הגלם .13.22.1

אי חומרי גלם הנדרש לחודש וחצי של ייצור מדיניות הקבוצה היא להחזיק במל

שוטף בממוצע. ככל שמדובר בחומרי גלם ייחודיים, אשר זמינותם נמוכה או 

חודשי ייצור  לשני אינם זמינים באופן שוטף, מחזיקה הקבוצה במלאי המספיק ש

  לערך. החזקת המלאי כאמור הינה בכמות נמוכה ביחס למקובל בשוק הפלסטיק.

  מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים  .13.22.2

לפיכך, מלאי . ככלל, רימוני פלסט מייצרת את מוצריה בכפוף להזמנת הלקוח .13.22.3

קרי, ממועד סיום הייצור ועד טף, שברשותה הינו מלאי שוים הגמורים המוצר
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אולם, במקרים ספציפיים ובהתאם לדרישת  .למועד אספקת המוצרים ללקוח

  הלקוח מחזיקה רימוני פלסט מלאי מינימאלי של כחודש ייצור.

  סחורותהחזרת  מדיניות .13.22.4

במקרה בו מתגלה פגם תוך הליך הבקרה של הלקוח הנובע מכשל בהליך היצור 

במוצרים שסופקו ללקוח, רשאי הלקוח להחזיר את המוצר הפגום. על פי ניסיון 

העבר, מקרים של החזרת סחורות מחמת פגם כאמור הינם בהיקף זניח. כמו כן, 

לרוב באפשרות החברה לגרוס מוצר פגום כאמור ולבצע שימוש חוזר בחומר 

  הגלם.

  מדיניות מתן אחריות למוצרים  .13.22.5

המוצרים ברובם  .מתן אחריות על מוצרי הפלסטיק אין לקבוצה מדיניות של

מיועדים להיות משולבים במוצרים מוגמרים המיוצרים על ידי לקוחות הקבוצה. 

אולם, במקרה בו מתגלה פגם תוך הליך הבקרה של הלקוח הנובע מכשל בהליך 

  .יצור במוצרים שסופקו ללקוח, רשאי הלקוח להחזיר את המוצר הפגוםיה

  בתחום מוצרי הפלסטיקמדיניות אשראי  .13.23

  אשראי לקוחות  .13.23.1

אלפי  29,590 -עמד היקף חובות הלקוחות על סך של כ 2019בדצמבר  31יום נכון ל

נעשו באשראי שקלי, לא צמוד, בהיקף  2019מכירות מוצרי הפלסטיק בשנת  ש"ח.

  .60 + שוטףממוצע של 

  אשראי ספקים  .13.23.2

  .ימים 90 של שוטף +בתנאי  ממרבית ספקיה הקבוצה מקבלת אשראי

 11,492 -עמד היקף החובות לספקים על סך של כ, 2019בדצמבר  31יום נכון ל

 ש"ח.אלפי 

  השקעות בתחום מוצרי הפלסטיק .13.24

 התעשייה משרד של ההשקעות ממרכז פלסט רימונישקיבלה אישור הלפרטים אודות 

מענק ממרכז ההשקעות בגין דוחות על וכן  ")ההשקעות מרכז(להלן: " והתעסוקה המסחר

בפרק א' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת  3.2.24ראה סעיף , 2016ביצוע עבודות בשנת 

2016.   

אלפי ש"ח בגין רכישת כלל  6,500 -השקיעה החברה סך של כתקופת הדו"ח, במהלך כמו כן, 

  להלן. 2.3 . לפרטים נוספים ראה סעיףRPMפעילות ונכסי חברת 

בדו"ח  2.3 ראה סעיףומעבר למפעל במודיעין עסקת פרידריך, עסקת שירן לפרטים אודות 

  .2018התקופתי לשנת 

 מימון .13.25

  להלן. 17אור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף לתי

 מיסוי .13.26

  להלן. 18אור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף לתי
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 הולםסיכונים סביבתיים ודרכי ני .13.27

ולכן החברה אינה נושאת בעלויות החברה אינה יוצרת זיהום סביבתי  הפעילות היצרנית של

משתדלת החברה לנקוט  ,מהותיות כפועל יוצא של שמירת איכות הסביבה. עם זאת

רימוני פלסט עושה שימוש נרחב באמצעים המסייעים לשמירה על איכות הסביבה ולכן 

מופחתת באופן  ,יצור. בכךיר גלם החוזר אל תהליך הבמגרסות לגריסת עודפי חומר לחומ

   משמעותי הפסולת הנוצרת בתהליך הייצור וגדלה ניצולת חומרי הגלם.

התקשרה החברה עם חברת ת.מ.י.ר תאגיד  ,2019 באוגוסט 15בהקשר זה יצויין כי ביום 

הקבועות לשם קיומן של החובות  , שהינו גוף מוכר,מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)

   .אריזותבחוק ה

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  .13.28

  .להלן 19ראה סעיף לתיאור הנושא ברמת הקבוצה, 

  הליכים משפטיים .13.29

  להלן. 21אור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף לתי

  עסקית יעדים ואסטרטגיה .13.30

פעילות בתחום לפעול להגדלת ה הן החברה בתחום הפלסטיקהאסטרטגיה וכוונות 

על הן  ,הגדלת כושר הייצור של תחום הפלסטיקשקיעה החברה במ, כךלצורך  .הפלסטיק

הגדלת האוטומציה בסביבת על ידי רכישת מכונות נוספות להזרקת פלסטיק והן ידי 

  בי של כושר הייצור. יטיעיל ואפק ללניצו ,המכונות

. RPMבמהלך תקופת הדו"ח, רכשה החברה את כלל פעילות ונכסי חברת  ,לאמור בהתאם

החברה ביצעה מספר פעולות  2017 שנתבמהלך כמו כן,  עיל.ל 2.3סעיף לפרטים נוספים ראה 

את פעילותיה,  ועסקאות אסטרטגיות על מנת להגדיל את כושר הייצור של החברה, ולהגדיל

אשר כללו, מעבר למפעל במודיעין, רכישת פעילות חברת פרידריך, רכישת פעילות חברת 

בדו"ח  2.3ראה סעיף  נוספים. לפרטים MPEורכישת כלל מניות חברת  הסשירן הנד

   .2018התקופתי לשנת 

 הםב פים, ענוהרפואה לקדם פרויקטים חדשים לתעשיית הרכב בכוונת החברה ,כמו כן

   .רואה הקבוצה פוטנציאל לגידול

גבוהה, שירות זאת על מנת לשמור על רמת מיומן, האדם הכוח את מצבת  החברה משמרת

. החברה ממשיכה ומתכוונת לקוחותיה, ולתת מענה כולל לצרכי אספקהלעמוד במועדי 

  בניית מוניטין של מהימנות ואיכות תוך שמירה על תמחור תחרותי.ב להמשיך

מימוש יעד זה יצרה  לצורךהחברה דוגלת במדיניות של מתן מענה כולל לצרכי הלקוח. 

לקוחותיה ל לספק מנת עלהחברה בשנים האחרונות שיתוף פעולה עם קבלני משנה בסין, 

 בהתאםלהוציא לפועל פרויקטים חדשים,  מאפשריםפתרונות בעלות נמוכה יחסית אשר 

. באופן זה, יופנו אל רימוני פלסט פרויקטים פרויקטה מורכבות ומידת תועלת -עלות למבחן

יצור מוצרי פלסטיק, תוך עשיית שימוש בתבניות שיוצרו על ידי קבלני המשנה יחדשים של 

יצור התבניות בפיקוח החברה באמצעות קבלני משנה בסין, ילהזמנת החברה.  בהתאםבסין 

ות הבלתי מתפשרת של איכב יפגעעלות מוזלת מבלי שהדבר  הקבוצהמעניק ללקוחות 

  .חברהה
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רותי הקבוצה, להרחיב את ייצוין כי החברה פועלת על מנת להגדיל את החשיפה למוצרי וש

 בתערוכות ההשתתפ, שיווקי אינטרנט אתרהחברה בנתה . קהל לקוחותיה והיקף המכירות

  .לאור השינויים ביכולות שנעשו בחברה בשנים האחרונות חדש תדמית סרטהשיקה  וכן

יעדים ולאסטרטגיה העסקית של החברה בתחום מובהר כי הערכת החברה ביחס ל

-מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"חהתבניות כמפורט לעיל 

והינו בבחינת חזון החברה, המבוסס בעיקרו על ציפיות  ערך")ה(להלן: "חוק ניירות  1968

באופן מהותי מן התוצאות  עשויות להיות שונותוהערכות החברה. התוצאות במידה רבה 

  המוערכות או משתמעות ממידע זה. 

 צפי התפתחות לשנה הקרובה .13.31

 להלן. 22 לתיאור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף

  מידע בדבר שינוי חריג בעסקי התאגיד בתחום מוצרי הפלסטיק .13.32

 כמפורט למעט, חריג בעסקי התאגיד בתחום הפעילות שינוי כל חל לא, ח"הדו מועדל נכון

   .זה"ח בדו

  אזורים גיאוגרפיים לפי מידע כספי  .13.33

  להלן. 23 לתיאור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף 

  דיון בגורמי סיכון .13.34

  להלן. 24אור הנושא ברמת הקבוצה, ראה סעיף לתי
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 עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה  .ד

לעיל שמתייחס בנפרד לכל תחום פעילות של הקבוצה, מובא להלן תיאור של עניינים המתייחסים לעסקי הקבוצה  'גבהמשך למידע שניתן בפרק 

  משקף תיאור של כלל עסקי התאגיד על בסיס מאוחד.ב' בכללותה. המידע בפרק זה יחד עם המידע בפרק 

   הלן תרשים מבנה הארגוני של הקבוצה:ל: ארגוני מבנה -אנושי הון . 14
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   מצבת העובדים .14.1

(מתוכם  360, הועסקו בקבוצה 2018 בדצמבר 31וליום  2019בדצמבר  31נכון ליום 

הפירוט  , על פיבהתאמה ,)קבלן עובדי 96 -(מתוכם כ 433 -וכקבלן)  עובדי 35 -כ

   הבא:

  31.12.2019  31.12.2018  

   26  25  הנהלה ושיווק

  50  42  תכנון וביקורת איכותהנדסה 

  308  238  ייצור והרכבה

  49  55  מנהלים טכניים וטכנאים

  433  360  סך הכל עובדים בקבוצה

   הדרכה ואימונים .14.2

בהתאם לסוג העובד  ,משקיעה משאבים בהדרכות מקצועיות לעובדיה קבוצהה

  והתחום בו הוא פעיל. 

בין  עובדי הקבוצה משתתפים בסמינרים והדרכות מקצועיות בהתאם לעיסוקם.

הקבוצה את עובדיה המקצועיים לתערוכות, תצוגות והשתלמויות  מוציאה ,היתר

בנוסף,  ., זאת במגמה לשמר את הרמה המקצועית הגבוהה של הקבוצהמקצועיות

ענון בתחומי בקרת יעובדי רימוני פלסט לוקחים חלק בהדרכות לצורך הסמכה ור

  וי אש. איכות, תבניות, הזרקת פלסטיק, בטיחות וגהות, לוגיסטיקה, תפעול וכיב

  תוכנית תגמול עובדים .14.3

בהתאם להערכתה את  עובדיםמהלחלק  הקבוצה נותנת תגמול חד פעמי (בונוס)

הנקי  מקצועית של העובד, או תגמול מצטבר (אחוז מהרווחהביצועים והרמה ה

המאוחד לאחר מס בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה 

על ידי נקבעו שיעורים במועדים והעובדיה הבכירים, חלק מ) לבאותה שנה

  הקבוצה מראש.

  עובדי החברה שלהסכמי העסקה  .14.4

נושאי המשרה ומנהלים אחרים מועסקים בחברה תחת הסכם  ,נכון למועד הדו"ח

המסדירים את התשלומים הכספיים העסקה. ביחס ליתר עובדי החברה, התנאים 

בטפסי הודעה לעובד כנדרש על פי חוק. בעיקרם קבוצה מוסדרים עובדי הל

בפרק ד'  21לפרטים אודות התקשרויות עם נושאי המשרה בחברה, ראה תקנה 

  לדו"ח התקופתי. 

  הסכמים קיבוציים .14.5

רימוני פלסט כפופה להסכם עבודה קיבוצי כללי לתעשיית הפלסטיקה מס' 

  .1974באוקטובר  28וכן לצו הרחבה בענף הפלסטיקה מיום  1216/67
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  נושאי משרה בכירה  .14.6

 בחברה נושאי משרהלתגמול  מדיניות .14.6.1

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות 2019 באוקטובר 2ביום 

 החברה, לאחר אישור דירקטוריון החברה וועדת התגמול של החברה

, מדיניות תגמול לעניין תנאי 2019באוגוסט  25 -ו 2019באוגוסט  28מיום 

 (ד)א267בחברה בהתאם להוראות סעיף  כהונה והעסקה של נושאי משרה

"). לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמוללחוק החברות (להלן: "

 28של החברה מיום  םמיידי יםמדיניות התגמול של החברה ראה דיווח

-2019-01אסמכתא:  י(מספר 2019באוקטובר  2ומיום  2019אוגוסט ב

 ). 2019-01-085269 -ו 089857

  כירה תלות בנושאי משרה ב .14.6.2

האחים רימוני, אשר הינם ממייסדי הקבוצה ומהווים את ההנהלה 

הבכירה של הקבוצה, מהווים מרכז ידע ואת חוד החנית הניהולית של 

או כל  הקבוצה. פרישתם, או סיום ההתקשרות עם האחים רימוני יחדיו

  , עלולה להשפיע לרעה באופן מהותי על ביצועי הקבוצה. אחד לחוד

  שאי משרה בכירה ועובדי הנהלההסכמי העסקה נו .14.6.3

  בפרק ד' לדוח זה. 21ראה תקנה 

  מקרקעין ומתקנים ,רכוש קבוע . 15

  מקרקעין .15.1

  -רימוני מודיעין .15.1.1

, לתקופה רעות באזור התעסוקה מודיעין מכביםלחברה חכירה על שטח 

דונם, בהתאם  29 -שנים נוספות), של כ 49 -שנים (עם אופציה ל 49של 

 למפורט להלן:    

בשיתוף עם חברות קל גב בע"מ  ,, חכרה רימוני פלסט2012בחודש ינואר 

"ר באזור מ 58,477שנים, שטח של  49וקרביץ בע"מ, לתקופה של 

רעות, זאת במסגרת מכרז של מינהל מקרקעי  התעסוקה מודיעין מכבים

 -מכבים -ישראל. כמו כן, מימשה החברה את זכויותיה בקרקע במודיעין

מ"ר מקרביץ בע"מ  585, רכשה רימוני פלסט 2012אפריל ב 30וביום  רעות

 .")הקרקע(להלן: "

, התקשרה רימוני פלסט 2016בפברואר  28וביום  2015בפברואר  25ביום 

דונם  14.5 -(מתוך כדונם מהקרקע  10 -של כחלק כולל למכירת בהסכם 

   .אלפי ש"ח 15,695אותם ייעדה החברה למכירה), בתמורה לסך של 

 יםמשתרעה של החברה וכן משרדי החברה מצויים על מקרקעיןמפעלה 

מבנה המיועד מ"ר נוספים של  1,800 -כוכן  ,מ"ר 7,000 -של כעל שטח 

במודיעין המפעל  .להשכרה בטווח הקצר וצמיחה עתידית בזמן הארוך

מצויד , הינו חדשני בתכנונו ביחס למפעלים של חברות תעשייתיות
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 .י תוך שיפור ברווחת החיים של עובדי החברהובנו בטכנולוגיות חדשניות

  רעות. -מכבים -רימוני מודיעין ממוקם באזור התעשייה מודיעין

דונם  4.5 -התעשייה מודיעין קיים שטח נוסף של כ כמו כן, באיזור

המיועד למכירה, וכן זכויות בנייה עודפות שלא נוצלו שניתן למכור ולנייד 

 2018במאי  6ביום לשטח הנוסף כאמור המיועד למכירה. בהקשר זה, 

בהסכם אופציה עם צד ג' שאינו קשור לחברה (להלן: החברה התקשרה 

ש"ח לרימוני פלסט  558,625"), לפיו, בתמורה לתשלום בסך של הקונה"

בדצמבר  31במועד החתימה על הסכם האופציה, תינתן לקונה עד ליום 

לרבות  מ"ר 4,469אופציה רכישת קרקע המשתרעת על פני שטח של  2018

רכישת עד ואופציה לזכויות הבניה הקיימות ו/או העתידיות של הקרקע 

באיזור התעשייה במודיעין מכבים רעות.  בנייה נוספותמ"ר זכויות  8,000

 האופציה ללא מימוש תקופת האופציה הסתיימה 2018בדצמבר  31ביום 

   .והאופציה פגה מצד הקונה

מפעלה השני של רימוני פלסט מצוי על מקרקעין אותם  :רימוני צפון .15.1.2

, שנים 49לתקופה של  ,ישראלמנהל מקרקעי חוכרת החברה מ

, מתוכם מ"ר 42,873, והמשתרעים על שטח של 2043נת המסתיימת בש

. רימוני צפון ממוקם באזור התעשייה הצפוני בקרית מ"ר בנוי 14,000 -כ

  שמונה.

 

   מתקנים .15.2

 מ"ר בנוי 7,000 -שטח של כמשתרע על במודיעין המפעל  -רימוני מודיעין .15.2.1

מ"ר מיועד להשכרה ו/או  1,800 -(מתוכם מבנה במתחם בשטח של כ

הבת שלה, רימוני  שוכרת מחברתהחברה נכון למועד זה,  .גידול עתידי)

בתמורה לסך  ,המפעל במודיעין שלהכולל  המבנה משטח 25% -כ, פלסט

ש"ח למ"ר של  65 -ש"ח בגין מ"ר ייצור ו 40ש"ח ( 57,750חודשי של 

 רימוני פלסטמשמש את מודיעין בעוד שאר השטח של רימוני  משרדים),

  .הפלסטיקמוצרי לצורך ייצור 

דונם  4.5 -כמו כן, באיזור התעשייה מודיעין קיים שטח נוסף של כ

המיועד למכירה, וכן זכויות בנייה עודפות שלא נוצלו שניתן למכור ולנייד 

  לשטח הנוסף המיועד למכירה. 

ממוקם במבנה אשר בבעלות רימוני פלסט ומשתרע על פני  -רימוני צפון .15.2.2

בתוך כך, מנהלת הקבוצה גם את פעילות  .מ"ר בנוי 14,000 -כשטח של 

 . MPEהייצור של 

מ"ר משרדים,  437 -כהחברה שוכרת בנשר שטח של  -רימוני נשר (חיפה) .15.2.3

 מהם מנהלת הקבוצה את פעילות התכנון, הפיתוח והנדסה של המוצרים

 .MPE התפעול והלוגיסטיקה של  וכן את פעילות

עד ליום תקופת השכירות הינה בהתאם לתנאי הסכם השכירות, 
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בתמורה שנים,  6נוספת עד  הכאשר לחברה יש אופציה להארכ, 30.9.2021

ש"ח בתוספת מע"מ  19,000 -כשל  לתשלום דמי שכירות חודשיים בסך

 כדין.

  רכוש קבוע  .15.3

 32 -כ :הכולל בבעלות הקבוצה רכוש קבוע ,הדו"ח התקופתיפרסום נכון למועד 

 המשמשות לתחום הפלסטיק מכונות 116 -כת לתחום התבניות והמשמשו מכונות

חלק ניכר מהמכונות שבבעלות רימוני פלסט מצוידות בציוד היקפי הכולל . 

, יחידות שקילה, בקרי טמפרטורות, מניפולאטורים, רובוטים ומגרסות מסועים

  אישיות.

    השקעות . 16

 ,כללו החברה השקעות"ח. ש אלפי 5,569 -כ של סך הקבוצה השקיעה  2019 שנת במהלך

 2018במהלך שנת  .(מכונות, ציוד אוטומציה וכיוצ"ב) השקעה בציוד יצרני בעיקר

  .ש"חאלפי  5,067 –השקיעה הקבוצה סך של כ 

   "ח זה.לדו בפרק ג' 12 באורראה החברה, לפירוט נוסף אודות השקעות 

  מימון . 17

 מגבלות החלות על התאגיד בקבלת אשראי .17.1

  קיימות מגבלות על החברה בקשר עם קבלת אשראי.לא 

  הדוח התקופתיפרסום בין תאריך הדוחות הכספיים ועד לסמוך אשראי שנתקבל  .17.2

 .אשראי נוסףהחברה לא קיבלה , תקופת הדו"חבמהלך 

  מסגרות האשראי .17.3

 1.4% -כ של ממוצעריבית  "ח בשיעורש מיליון 55של  אשראילחברה מסגרת 

  לשנה.

את מסגרת האשראי  ניצלהלא החברה התקופתי, נכון למועד פרסום הדו"ח  

  אותו ניצלה.  כיון שפרעה את כל האשראי הבנקאי שברשותה

   גיוס מקורות נוספים

  . תידרש לגייס מקורות מימון נוספים להערכת החברה בשנה הקרובה היא לא

  מיסוי . 18

   .2019דוחות הכספיים של החברה לשנת ב 18 אוריבראה 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  . 19

  רישיונות עסק .19.1

רישיון לניהול עסק בתחום יצור מוצרי פלסטיק ניתן  ,2004בספטמבר  28 ביום

חוק (להלן: " 1968 -בהתאם לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח ובתחום עיבוד מתכת
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  לצמיתות. לא נדרש לחידוש ותקף  . הרישיון")רישוי עסקים

רישיון עסק לניהול עסק בתחום ייצור מוצרי צפון רימוני ניתן ל 1999 בשנת

  .לצמיתותלא נדרש לחידוש ותקף  . הרישיוןעסקים, בהתאם חוק רישוי פלסטיק

  תקינה .19.2

איכות תוך הקפדה על  רימוני פלסט מייצרת את מוצרי הפלסטיק של הקבוצה

. להלן פירוט בדרישות תקני האיכות המחמירים ביותרגבוהה ובאמצעות עמידה 

; ISO\TS 16949-2009 ,ISO/TS 9001/2000 תקן -תעשיית הרכבהתקני: 

  .ISO 9001והסמכה כללית  ISO 13485-2003תקן  -תחום הרפואה

 בקרת איכות  .19.3

קת בקרת מחלהחברה מבצעת בדיקות בקרת איכות ברימוני פלסט באמצעות 

עוסקת בביצוע ביקורת שוטפת על המוצרים במהלך תהליך הייצור , אשר האיכות

ביקורת פונקציונאלית של המוצרים ועריכת דוחות ביקורת  ,לרבות ,ואחריו

  איכות. 

יצור המוצרים מתבצעת ביקורת מדגמית באופן ידני על ידי יבמהלך תהליך כך, 

 עד שמונה שעות נכתבים מדי ארבעלשעתיים. נטילת דוגמאות מכל מכונה אחת 

יצור. לביקורות ימוצרים תוך כדי תהליך הדוחות המרכזים את ממצאי בדיקות ה

חוזק, הבוחנות פרמטרים כגון הידניות מתווספות גם בדיקות פונקציונאליות 

מתגלה תקלה בביקורת המדגמית ו/או ככל ש .עמידה בלחציםומניעת דליפה 

סלים כל המוצרים שיוצרו ממועד הביקורת נפ ,בביקורת הפונקציונאלית

  מבוצע מיון ידני של המוצרים.  . לחילופין,הקודמת

מערך ה ביקורת מדגמית נוספת מתבצעת בשלב האריזה לפני האספקה ללקוח.

מעמיד לרשות לקוחות רימוני , כפי שתואר לעיל, ביקורת האיכותהמשולב של 

, דבר יצור השוניםישלבי הברים פלסט והנהלתה ארכיון של דוחות ודוגמאות מוצ

  ככל האפשר.בשלב מוקדם צור וזיהוי כשלים יהמאפשר מעקב אחרי תהליכי הי

החברה מבצעת מבדקי בקרת איכות לכל תבנית באמצעות  ,בתחום התבניות

הזרקת ניסיון לתבנית. התבניות מסופקות ללקוח רק כאשר צולחות את ההזרקה 

  איכות.הניסיונית כאמור ועומדות בבקרת ה

 הסכמים מהותיים . 20

  בעלי השליטה החברה. התקשרה החברה בהסכם ניהול עם  2017יולי ב 1ביום  .20.1

  .התקופתיבפרק ד' לדו"ח  21לפרטים נוספים אודות הסכם הניהול ראה תקנה    

פעילות ונכסי חברת  התקשרה החברה בהסכם לרכישת 2017במרץ  1ביום  .20.2

 .2018בפרק א' לדו"ח התקופתי לשנת  2.3.2פרידריך. לפרטים נוספים ראה סעיף 

התקשרה החברה בהסכם לרכישת פעילות ונכסי חברת  2017טובר באוק 1ביום  .20.3

בפרק א'  2.3.3. לפרטים נוספים ראה סעיף MPEשירן הנדסה ומניות חברת 

 .2018לדו"ח התקופתי לשנת 
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 RPMהסכם לרכישת פעילות ונכסי חברת  .20.4

, רכשה החברה את כלל פעילות ונכסי חברת אר.פי.אם 2019בחודש אוקטובר 

") במצב נקי וחופשי מכל חוב ו/או RPMתעשיות פלסטיק בע"מ (להלן: "

שיעבוד וללא שהחברה תחויב באילו מהחובות התחייבות ו/או זכות לצד ג' ו/או 

ש"ח, אשר  מיליון 6.5, בתמורה לתשלום בסך של עד RPMו/או ההתחייבויות של 

הינה חברה  RPM שנים. 4בארבעה תשלומים על פני תקופה של  RPMישולם ל 

, אשר עסקה כקבלן משנה בייצור של מוצרים בתחום 1994פרטית שנוסדה בשנת 

בהתאם לדוחותיה הכספיים המבוקרים לשנת הפלסטיק בטכנולוגיה של הזרקה. 

דשי פעילותה בשנת חו 10-ל RPM, הכנסות RPMשנמסרו לחברה על ידי  2018

מיליון ש''ח. כמו כן, בהתאם לנתונים כספיים לא  10 -עמדו על סך של כ 2018

עמדו  2019מבוקרים שהתקבלו בידי החברה, במהלך המחצית הראשונה של שנת 

מקורן  RPMמהכנסות  95%-מיליון ש''ח. כ 4 -על סך של כ RPMהכנסותיה של 

  שיך לייצר אצלה.בלקוח אחד, אשר התחייב כלפי החברה להמ

 5ראשון בסך של תשלום  RPM -, החברה העבירה לזהנכון למועד פרסום דו"ח 

מיליון ש"ח  1.5יתרת התמורה בסך של  מיליון ש"ח, כפי שהוסכם על ידי הצדדים.

אלפי ש"ח כ"א), החל  500בשלושה תשלומים שנתיים שווים ( RPMתשולם ל 

  . 2020באוקטובר  27מיום 

   םמשפטיי הליכים . 21

חברות נוספות בקשה לאישור  7הוגשה כנגד רימוני פלסט וכנגד  2018באוקטובר  15ביום 

תובענה ייצוגית שעניינה טענה להפרה לכאורה של חוק להסדרת הטיפול באריזות, 

ען כי המשיבות (החברות) מפרות את ). המבקש טחוק האריזות"(להלן: " 2011-תשע"ע

המשיבות נמנעות שען בין היתר האריזות. המבקש טק החובות המוטלות עליהן על פי חו

מלבצע מיחזור של פסולת האריזות של המוצרים הארוזים או של אריזות השירות, שהן 

ייצרו או ייבאו; נמנעות מלדווח לגורם שמונה כאחראי על תחום האריזות במשרד להגנת 

ובת הדיווח על הסביבה; נמנעות מלערוך רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בח

פי החוק וכן בשל הימנעותן להתקשר עם גוף מוכר ולממן את הפעילות לשם קיומן של 

  החברות האמורות וחובות נוספות הקבועות בחוק האריזות. 

ען המבקש כי החברות מפרות את החוק למניעת מפגעים סביבתיים; חוק אוויר נקי עוד ט

  יון. והתקנות שמכוחו; חוק המים וחוק שמירת הניק

ך עריך כי מספר משקי הבית אשר הינם חלק מהקבוצה המיוצגת עומד על סהמבקש ה

עמיד את הנזק הבלתי ממוני לכל אחד מחברי משקי בית. המבקש ה 1,325,000של 

עריך שסך כל הנזק שנגרם על ידי ש"ח. כך שהמבקש ה 50צגת על כך של הקבוצה המיו

  רך בעשרות מיליוני שקלים.כל המשיבות לכאורה לכלל חברי הקבוצה מוע

תאגיד מחזור  –, החברה התקשרה עם חברת ת.מ.י.ר 2019באוגוסט  15בשל כך, ביום 

יצרנים בישראל בע"מ, גוף מוכר, לשם קיומן של החובות הקבועות בחוק האריזות, וביום 

מבקשת אישור התובענה , אישר ביהמ"ש את סילוקה של רימוני פלסט 2019בנובמבר  4
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  .ת כאמורהייצוגי

  .משפטי להליך צד אינה החברה, התקופתי ח"הדו פרסום למועד נכוןלאור האמור לעיל, 

  צפי התפתחות לשנה הקרובה . 22

להגדיל את  מנת על הקרובה השנה במהלך ולפעול להמשיך ובכוונתה פועלת החברה

החשיפה למוצרי ושרותי הקבוצה, להרחיב את קהל לקוחותיה והיקף המכירות, בין 

  באמצעות, הגדלת אנשי המכירות בחברה והשתתפות בתערוכות.  היתר

ת אשר עשויה להיות להן השלכה מהותית על מצב ומעבר למתואר לעיל, אין לחברה תכני

, תוך ניצול להמשיך בפעילותה כבשנים עברורה בכוונת החב העסקים ותוצאות פעילותה.

הן ברמה הטכנולוגית והן ברמה האנושית,  ,כושר הייצור האיכותי העומד לרשותה

ולתת מענה לצורכי  ךלות עם קבלני משנה סינים ולהמשילהמשיך ולהרחיב את הפעי

הלקוחות בכל מגוון תחומי היצור החל במוצרים פשוטים וכלה במוצרים מורכבים 

, המוניטין שבנתה ועמידה ה על תקני האיכות הגבוהים שהשיגהתוך שמיר, ומדויקים

   רים התחרותיים הקיימים בענף.במחי

 גיאוגרפיים אזוריםמידע כספי לגבי  . 23

ארה"ב. למידע בקשר עם האזורים ובשווקי אירופה ו בשוק המקומיפועלת  החברה

 .2019בדוחות הכספיים של החברה לשנת ג 30 ראה ביאור יםהגיאוגרפי

   דיון בגורמי סיכון . 24

  גורמי סיכון מקרו כלכליים .24.1

 תנודות בשערי מטבע זר .24.1.1

תנודות בשערי החליפין של הדולר והאירו משפיעות על תוצאות הקבוצה, 

זאת עקב היקף הפעילות של הקבוצה אל מול ספקים ולקוחות בחו"ל וכן 

מחירי המכירה של מוצרי ושירותי הקבוצה מתומחרים, חלק ממכיוון ש

  .מטחבהתאם למקובל בענף, בש"ח צמוד לשער החליפין של 

 )COVID-19( התפרצות נגיף הקורונה .24.1.2

לצרכי מתן מענה להשלכות השליליות הפוטנציאליות של התפשטות 

הנגיף על החברה ופעילותה העסקית, החברה מבצעת הערכות מצב 

שוטפות, וכן ננקטים צעדים אופרטיביים לצמצום חשיפתה, לרבות ביצוע 

עבודה במשמרות, הצטיידות מראש במלאי חומרי גלם, תקשורת שוטפת 

וספקי החברה וכן צמצום ודילול המשאב האנושי. יחד עם מול לקוחות 

זאת, החברה ערוכה להמשך פעילות עסקית מוגבלת גם במצב של סגר 

  מוחלט.

כמו כן, ה"ה גדי רימוני, רפי רימוני ודני רימוני, בעלי השליטה בחברה, 

החליטו על דחיית דמי הניהול החודשיים להם הם זכאים בגין כהונתם 

  (סמנכ"לים ומנכ"ל החברה) עד להודעה חדשה.כנושאי משרה 
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בשלב זה, אין בידי החברה בכדי לאמוד את משך המשבר וכן את מלוא 

, הודיעו 2020השלכותיו על פעילותה העסקית. יצוין כי באמצע חודש מרץ 

יצרני הרכב באירופה על סגירת מפעליהם לעת עתה, וכן חלה האטה 

, וזאת לאור השלכות נגיף חותיהחלק מלקומסוימת בפעילות החברה מול 

  הקורונה והמגבלות המוטלות על פעילותם העסקית של אותם לקוחות. 

תקנות של החברה מוחרגת במסגרת התוספת ליצוין כי פעילותה העסקית 

שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום 

ותה של , וזאת לאור פעיל2020-נגיף הקורונה החדש), התש"ף התפשטות

החברה מול לקוחות מענפים כגון מזון, תמרוקים, מוצרי טואלטיקה, 

היגיינה אישית, רפואה וכיוצא בזאת, ובהתאם החברה ממשיכה 

  בפעילותה העסקית בכפוף למגבלות כאמור.

בנסיבות המתוארות לעיל, וכן נסיבות אחרות אשר אינן בשליטת וידיעת 

להיות השפעה שלילית על  החברה, להעמקת המשבר והתמשכותו עלולה

  פעילותה העסקית.

מובהר כי האמור לעיל ביחס לכך שלהעמקת המשבר והתמשכותו עלולה 

להיות השפעה שלילית על פעילותה העסקית, מהווה מידע צופה פני 

, התלוי בגורמים 1968 -עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

רד הבריאות וצווי שונים שאינם בשליטת החברה, לרבות הנחיות מש

פעילות יקף יצאת החברה), המיהממשלה בארץ ובחו"ל (במדינות אליהן 

לקוחות החברה, וכדומה. לאור האמור, המידע כאמור עשוי שלא 

  להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל.

  גורמי סיכון ענפיים .24.2

  התייקרות חומרי גלם .24.2.1

   .לדו"ח התקופתיבפרק ב'  2.1ה' לפרטים ראה סעיף 

  חשיפה לעליית שכר מינימום .24.2.2

   .בפרק ב' לדו"ח התקופתי 2.4ה' לפרטים ראה סעיף 

  השבתת נמלי הים ו/או האוויר .24.2.3

  .בפרק ב' לדו"ח התקופתי 2.5ה' לפרטים ראה סעיף 

 חשיפה לנזקים ו/או לתביעות  .24.2.4

  בפרק ב' לדו"ח התקופתי. 2.6לפרטים ראה סעיף ה' 

   לקבוצהגורמי סיכון מיוחדים  .24.3

  האחים רימוני -תלות באנשי מפתח .24.3.1

או כל אחד  יחדיועימם או סיום ההתקשרות  של האחים רימוני פרישתם

להשפיע לרעה באופן מהותי על ביצועי הקבוצה ולגרור  ים, עלוללחוד

  עיכוב ממושך במימוש תכניות העבודה של הקבוצה. 

  רימוני צפוןמיקום גיאוגרפי של  .24.3.2

עימותים  .מפעלה הצפוני של רימוני פלסט ממוקם בקריית שמונה
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הפעילות  השפיע עלצבאיים בגבולה הצפוני של מדינת ישראל עלולים ל

  רימוני פלסט וכן של החברה.השוטפת של 

 יםעיקרי ות קוחל .24.3.3

 13.15 -ו 12.15 סעיףראה של החברה  יםהעיקרי ותהלקוחלפרטים אודות 

   לעיל.

 פולין פולפלסט -קבלן משנהבתלות  .24.3.4

מאחר ומדובר  לעיל. 0בסעיף ן משנה כמפורט לבקבלחברה תלות 

באספקות ישירות של הקבוצה לתעשיית הרכב וכן מאחר שלא ניתן 

אחר ללא ביצוע בדיקות מחמירות (לצורך  קבלן משנהלהעביר עבודה ל

עבודתו של הערכה מחודשת) וללא קבלת אישורים מהלקוחות, הפסקת 

 עם הקבוצה עלול להשפיע על פעילותה.קבלן המשנה 

בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שפורטו לעיל, על פי הקטגוריה אליה  .24.4

משתייך כל גורם סיכון. גורמי הסיכון מדורגים בטבלה שלהלן בהתאם להערכת 

הנהלת הקבוצה בדבר מידת ההשפעה שעלולה להיות לכל אחד מהם על עסקי 

אם וככל שיתרחש (מובהר כי ההערכות שלהלן מתייחסות הקבוצה בכללותה 

להופעה של אחד או יותר מגורמי הסיכון בממדים הניתנים לצפייה מראש. 

התרחשות בעוצמה ו/או בהיקף קיצוניים של כל גורם מגורמי הסיכון יחריפו 

   ):קבוצהבאופן טבעי את מידת השפעתו על עסקי ה

  

  פעילות הקבוצה בכללותהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על 

  השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 סיכונים מקרו כלכליים

 תנודות בשערי מט"ח  + 

 +   

התפרצות נגיף 

-COVIDהקורונה (

19(  

 סיכונים ענפיים

 מחיר חומרי גלם  + 

 העלאת שכר מינימום  + 

 השבתת נמלי הים  + 

 +   
חשיפה לנזקים ו/או 

  לתביעות

 סיכונים מיוחדים לקבוצה

   + 
 -מפתח באנשי תלות

  רימוני האחים

  מיקום גיאוגרפי  + 
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  יםעיקרי ותלקוח   + 

  עיקרי בספק תלות +   

  

  

  

  ___________________    .2020 במרץ 29: החתימה תאריך

  רימוני תעשיות בע"מ              

  

  שמות חותמי הדוח ותפקידיהם:

  

   __________________    הדירקטוריוןיו"ר  -אופיר שדמי

  __________________    "ל ודירקטורמנכ -רימוני ניד
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  רימוני תעשיות בע"מ
  

  

  

  החברה דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני

   9201דצמבר ב 31לתקופה שהסתיימה ביום 
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מצב ") מתכבד להגיש בזה סקירה על החברהבע"מ (להלן: "רימוני תעשיות דירקטוריון חברת 

מטלפלסט ) ו"רימוני פלסטבע"מ (להלן: " רימוני פלסט :החברות הבנות של החברהו עסקי החברה

(להלן:  2019 בדצמבר 31נכון ליום  "),הקבוצהביחד: "להלן (") MPEאינג'נירינג בע"מ (להלן: "

לתקופה של שלושה חודשים "), והתוצאות הכספיות של הקבוצה, מועד דו"ח הדירקטוריון"

"), ולתקופה מצטברת של שנים עשר תקופת הביניים(להלן: " 2019 בדצמבר 31ביום  שהסתיימה

 "). תקופת הדו"ח(להלן: " 2019בדצמבר  31חודשים שהסתיימה ביום 

או שלדעת  לחברה נוגעים שאינם לעניינים התייחסות נכללה דו"ח הדירקטוריון לא במסגרת

  החברה. ענייני מצב בהבנת לפגום כדי בהעדרם או שאין מהותיים אינם החברה

חברת , הסתיימה תקופת האופציה שניתנה לחברה לרכישת מניות נוספות של 2019ביולי  1ביום 

. לאור החלטת החברה שלא לממש את האופציה כאמור והחזקות החברה ברימוניקס רימוניקס

, החברה לא מאחדת 2019השלישי של שנת בלבד, החל מהרבעון  35.55%הינן בשיעור של 

 10בדוחותיה הכספיים את תוצאותיה הכספיות של רימוניקס. לפרטים נוספים ראה ביאור 

  . 2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום 

החברה אינה עונה עוד על הגדרת תאגיד קטן הואיל ושווי מניות החברה  2018בינואר  1החל מיום 

) לתקנות 1ג(ב)(5בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, הינו מעל הסף הקבוע לעניין זה בתקנה 

(להלן: "תקנות הדיווח"). בהתאם  1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל

 30הדיווח המשיכה החברה לדווח כתאגיד קטן עד וכולל הדוח הרבעוני של החברה ליום לתקנות 

-2018-01מס' אסמכתא:  2018בינואר  9לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום . 2018בספטמבר 

003105.(   

חזרה לדווח במתכונת דיווח של תאגיד , החברה 2018רבעון רביעי לשנת לאור האמור, החל מ

 אגיד קטן.שאינו ת

  הסברי הדירקטוריון ביחס למצב עסקי החברה  .א

  אור תמציתי של החברה וסביבתה העסקיתית .1

. נכון למועד דו"ח הדירקטוריון 1966במאי  23החברה הוקמה והתאגדה בישראל ביום 

תחת תחומי פעילות אלה לחברה שני תחומי פעילות: תחום התבניות ותחום הפלסטיק. 

מגוון רחב של רכיבי פלסטיק ת והרכבייצור  ,עיצוב, פיתוח ,תכנוןבהחברה עוסקת 

, מפלסטיק בייצור תבניות להזרקת מוצריםופלסטית,  מדויקים בטכניקה של הזרקה תרמו

  .ביניהם, שוק הרכב, הרפואה והמזוןלמגוון רחב של שווקים, בארץ ובעולם, 

מוצר, דרך המעניקה ללקוחותיה פתרון כולל, כבר משלב עיצוב ואסטרטגיית  הקבוצה

שירותי פיתוח, הנדסה ותכנון מגוון רחב של מוצרים ורכיבי פלסטיק, עובר להספקת 

הרכבת מכלולים משולבים כרטיסים לדגמים, תבניות וייצור מוצרים מפלסטיק ועד 

  .מפלסטיק בהכרחאינם אלקטרוניים, מתכת ורכיבים משלימים ש
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 המספר עסקאות ופעולות אסטרטגיות אשר אפשרו ל ביצעה קבוצהה 2017במהלך שנת 

להגדיל את כושר הייצור שלה באופן מהותי, להרחיב את השירות שהיא נותנת ללקוחותיה 

. לפרטים אודות לפתרון מקצה לקצה וכן להגדיל את מחזור המכירות שלה באופן משמעותי

עסקת הייצור, רכישת פעילות ונכסי חברת פרידריך (להלן: "הגדלה מהותית של כושר 

, MPE") ורכישת עסקת שירן"), רכישת פעילות ונכסי חברת שירן הנדסה (להלן: "פרידריך

 .2018בדו"ח התקופתי לשנת  2.3ראה סעיף 

.פי.אם ארכן, במהלך תקופת הדו"ח רכשה החברה את כלל פעילות ונכסי חברת  כמו

מיליון ש"ח.  6.5") בתמורה לתשלום בסך של עד RPM(להלן: " בע"מתעשיות פלסטיק 

 5ראשון בסך של תשלום  RPM -, החברה העבירה להדו"ח התקופתינכון למועד פרסום 

, 1994הינה חברה פרטית שנוסדה בשנת  RPM מיליון ש"ח, כפי שהוסכם על ידי הצדדים.

יק בטכנולוגיה של הזרקה. אשר עסקה כקבלן משנה בייצור של מוצרים בתחום הפלסט

, הכנסות RPMעל ידי  חברהשנמסרו ל 2018בהתאם לדוחותיה הכספיים המבוקרים לשנת 

RPM כמו כן, בהתאם ש"ח. מיליון  10 -עמדו על סך של כ 2018 חודשי פעילותה בשנת 10-ל

המחצית הראשונה של שנת  במהלך לנתונים כספיים לא מבוקרים שהתקבלו בידי החברה,

. ")RPMעסקת (להלן: " ש"חמיליון  4 -על סך של כ RPMהכנסותיה של עמדו  2019

   .2019בדצמבר  31לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  11ביאור לפרטים נוספים ראה 

ממשיכה לבצע באופן שוטף מאמצי שיווק, וזאת על מנת להרחיב את פעילותה מול החברה 

מבצעת לקוחותיה הקיימים וכן ליזום התקשרויות מול לקוחות חדשים. כמו כן, החברה 

כחלק  .ון בעלויות על מנת להשיא את ערכהבאופן שוטף צעדי התייעלות וחיסכובוחנת 

, הגיעה החברה לסיכום עם 2019בנובמבר  27מפעולות החברה לצמצום הוצאותיה, ביום 

בעלי השליטה בה על הפחתת דמי הניהול החודשיים להם הם זכאים, ללא שינוי אחר 

אלפי ש"ח  180אלפי ש"ח כ"א) לסך כולל של  120אלפי ש"ח ( 360בהסכם, מסך כולל של 

  . 2019אלפי ש"ח כ"א), החל מחודש נובמבר  60(

מידע כאמור מובא על  -עד למועד פרסום הדו"ח התקופתיו אריך המאזןאירועים לאחר ת .2

 דרך ההפניה 

פרסמה החברה תוצאות אסיפה כללית של בעלי המניות  ,2020 ינוארב 2ביום  .2.1

) מינוי מר איתמר שחר לתפקיד של דירקטור 1בחברה ואושרו הנושאים הבאים: (

) אישור התקשרות החברה עם מר אופיר 2חיצוני בחברה ואישור זכאותו לגמול; (

) אישור הארכת 3שדמי בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון החברה; (

ברת הבת של החברה, רימוני פלסט בע"מ בהסכם העסקה של מר התקשרות ח

 2 -ו 2019בנובמבר  28ראה דיווחים מיידים מיום לפרטים נוספים עופר וייס. 

  ., בהתאמה)2020-01-001293 -ו 2019-01-103647(מספרי אסמכתא:  2020בינואר 

ידי של לפרטים אודות מצבת הון ומרשם ניירות הערך של החברה, ראה דיווח מי .2.2

). מידע כאמור מובא 2019-01-018367(מס' אסמכתא:  2019 מרץב 3החברה מיום 

 על דרך ההפניה. 
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משרה בכירה ראה דיווח מיידי  ונושאי עניין בעלי החזקות מצבת אודות לפרטים .2.3

). מידע כאמור 2020-01-001554(מס' אסמכתא:  2020 בינואר 5של החברה מיום 

 מובא על דרך ההפניה.

 2לפרטים אודות מצבת נושאי משרה בכירה ראה דיווח מיידי של החברה מיום  .2.4

 ). 2020-01-001326(מס' אסמכתא:  2020בינואר 

   המצב הכספי של החברה  .ב

 ש"ח  באלפי -חופת הדו"תמצית דוחות רווח והפסד לתק
 

2019  

    רבעון ראשון  רבעון שני  רבעון שלישי   רבעון רביעי  סה"כ

  הכנסות   47,654  45,691  39,211  35,340  167,896

  עלות המכירות   33,991  30,871  28,693  25,123  118,678

 גולמירווח   13,663  14,820  10,518  10,217  49,218

15,776  3,636  4,136  3,958  4,046  
הוצאות מכירה הנהלה 

  וכלליות

(הכנסות) הוצאות   )32(  51  )193(  )182(  )356(
  אחרות

  רווח מפעולות רגילות  9,649  10,811  6,575  6,763  33,798

)843(  137  )364(  )287(  )329(  
הכנסות/ (הוצאות) 

  מימון, נטו

)210(  )86(  )78(  )20(  )26(  

 הפסדחלק החברה ב
של חברות המטופלות 

לפי שיטת השווי 
  המאזני, נטו ממס

32,745  6,814  6,133  10,504  9,294  
רווח לפני מסים על 

  הכנסה

  מסים על הכנסה  1,013  940  310  299  2,562

  רווח נקי לתקופה  8,281  9,564  5,823  6,515  30,183
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  הסברי החברה
  2018בדצמבר  31
  )באלפי ש"ח(

  % מסך המאזן

  2019בדצמבר  31
  )באלפי ש"ח(

  % מסך המאזן
  

  נכסים  

. ומלאי לקוחות יתרת הינם השוטף ברכוש העיקריים המרכיבים
 המקביל מועדה לעומתדו"ח, ה למועד השוטף ברכוש הקיטון
ביתרת לקוחות (ביניהם לקוח מהותי)  מקיטון, נובע בעיקרו אשתקד

  ויתרת מלאי, בקיזוז גידול ביתרת מזומנים ושווה מזומנים. 
הקיטון ביתרת הלקוחות והמלאי כאמור נובע כתוצאה מקיטון 

 בהיקף הפעילות.

75,629  
36%  

73,687  
34%  

  שוטף רכוש

 
-  310  

  ארוך לזמן חייבים  1%- מ פחות

 341  
  1%- מ פחות

569  
  1%- מ פחות

 בשיטת המטופלות בחברות השקעות
  המאזני השווי

  
113  

  1%- מ פחות
526  

  נדחים מיסים נכסי  1%- מ פחות

, אשתקד המקביל מועדה "ח לעומתהדו למועדהקבוע  ברכוש הגידול
 3,014-כשל  בנוסף חל גידול  .עזרבעקרו מרכישת מכונות וציוד  נובע

בתקופת  IFRS16מיישום לראשונה של הוראות  נובעהאלפי ש''ח 
חכירה לגבי ויצירת נכס בגין זכות שימוש כנגד התחייבות בגין  ח"הדו

 .חכירת משרדי החברה בנשר ודמי ליסינג בגין רכבים

118,819  
56%  

122,252  
55%  

 , נטו קבוערכוש 

 המקביל המועד לעומת"ח הדו למועד המוניטין ביתרת הגידול
 RPM. לפרטים אודות עסקת RPMרכישת פעילות מ , נובעאשתקד

   . ")RPMעסקת (להלן: " לעיל 1 ראה סעיף

14,445  
7%  

16,371  
8%  

  מוניטין

  
2,300  
1%  

2,337  
1%  

  נטו מוחשיים בלתי נכסים

 סה"כ נכסים  216,076  211,743 

  התחייבויות  

אשראי מתאגידים העיקריים בהתחייבויות שוטפות הינם  המרכיבים
  ספקים ונותני שירותים, וזכאים ויתרות זכות. בנקאיים, 

המועד  לעומת"ח דוה למועד השוטפות בהתחייבויותקיטון ה
מפירעון אשראי מתאגידים בנקאיים,  בעיקרונובע  אשתקדהמקביל 

וכן מקיטון ביתרת ספקים ונותני שירותים אשר נובע כתוצאה 
  פעילות של הקבוצה בתקופת הדו"ח.בהיקף מקיטון 

51,554  
24%  

45,613  
21%  

  שוטפות התחייבויות

בהתחייבויות בגין חכירה למועד הדו"ח לעומת המועד הגידול 
 IFRS16נובע מיישום לראשונה של הוראות המקביל אשתקד, 

ח ויצירת נכס בגין זכות שימוש כנגד התחייבות בגין "בתקופת הדו
חכירה לגבי חכירת משרדי החברה בנשר ודמי ליסינג בגין רכבים. 
ההתחייבויות בגין חכירה מוצגות בקיזוז חלויות שוטפות בגין חכירה 

  חייבויות השוטפות.סווגו להתאלפי ש''ח אשר  1,023  -בסך של כ

-  
1,974  

  1% -מ פחות
  חכירה בגין התחייבויות

בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  מוצגותהתחייבויות נטו ה
IAS19. 

1,056  
  1% -מ פחות

1,812  
  1% -מ פחות

  לעובדים הטבות בגין התחייבויות

  1,914  
  1% -מ פחות

1,979  
  1% -מ פחות

  נדחים מסים התחייבויות

עיקר הגידול בהתחייבויות הלא שוטפות האחרות נובע מהכרה 
   . RPMבמסגרת עסקת בהתחייבות בגין תמורה נדחית 

-  
913  

  1% -מ פחות
  לא שוטפות אחרות התחייבויות

  "כ התחייבויותסה  52,291  54,455  

    

 המקביל המועדדו"ח לעומת העיקר השינוי בהון העצמי למועד 
 30,183 -כ, נובע מרווח שנוצר במהלך תקופת הדו"ח בסך של אשתקד

מימוש כתבי אופציה שהוקצו לנאמנים במסגרת עסקת אלפי ש"ח, 
אלפי ש"ח, בקיזוז דיבידנד  5,399 -בסך של כ לעילפרידריך כמפורט 

שינוי אלפי ש"ח ו 26,472 -שחולק במהלך תקופת הדו"ח בסך של כ
  אלפי ש"ח. 1,721 -של כ בקרנות (הון והפרשי תרגום) בסך

  עצמי הון  163,785  165,334

בזכויות שאינן מקנות שליטה למועד הדו"ח לעומת המועד  הקיטון
. לפרטים רימוניקסשל  מאיחוד מיציאההמקביל אשתקד, נובע 

  הכספיים של החברה.   יהבדוחות 10נוספים ראה ביאור 
  זכויות שאינן מקנות שליטה  -  974

, אשתקד המקביל המועד לעומת"ח הדומועד לבהון החוזר  גידולה
  חוזר הון  27,769  24,076  בהתחייבויות השוטפות.  קיטוןנובע בעיקרו מ
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 תוצאות הפעילות העסקית של החברה  .ג

  

    2019  2018  2017  החברה הסברי

") הפעילות בהיקף הקיטון(לעיל ולהלן: "בתקופת הדו"ח  חברההקיטון במכירות ה
  :בעיקרואשתקד נובע  ההמקביל התקופלעומת ה

לקוח עיקרי של החברה הגדיל את  כושר הייצור העצמי שלו והעביר  הדו"ח,בתקופת  .1
 את מרבית פעילותו לייצור עצמי.

  . הרכב בתחום בעיקרסיום פרויקטים ארוכי טווח  .2
 ורמיםג אשראל מול השקל, ירידות משמעותיות בשערי החליפין של הדולר והאירו  .3

להערכת החברה,  והן בעקיפין. במישרין הן החברהוברווחיות  בהכנסותלירידה ניכרת 
, נפגעה אף היא כתוצאה יצואניםהינם רובם המכריע באשר  ,לקוחותיהפעילות 

  מירידת ערך המטבעות כאמור.
 במהלךיכולת לייצור עצמי. ו מפעלי הזרקת פלסטיק חלק מלקוחות רימוני פלסטל .4

  הפלסטיק לייצור עצמי.הדו"ח החזירו חלק מהלקוחות כאמור את הזרקת  תקופת
מגידול  ו) נובע בעיקר38% -(בשיעור של כ 2017לעומת שנת  2018בשנת  בהכנסות הגידול

בין היתר בשל עסקת פרידריך ועסקת שירן , פלסטבהיקף הפעילות של חברת רימוני 
 MPEמרכישת  כתוצאה MPE(כהגדרתם לעיל), וכן מאיחוד הנתונים הכספיים של 

  לקוחות. ומגידול בהכנסות מ

  הכנסות  167,896  202,261  146,847

הקיטון בעלות המכירות בתקופת הדו"ח ובתקופת הביניים ביחס לתקופות המקבילות 
, בעיקר כתוצאה מירידה משמעותית אשתקד, נובע מקיטון בהיקף הפעילות של הקבוצה

  .בצריכת חומר גלם ועלויות קבלני משנה
בעיקרו  נובע) 36% -של כ בשיעור( 2017 שנתלעומת  2018 בשנתהמכירות  בעלות הגידול
מרכישת  כתוצאה  MPEהכספיים של  הנתוניםמאיחוד  כןבעלויות רימוני פלסט ו מגידול
MPE. בתמהיל משינוי, הפעילות בהיקף מגידולבעלויות רימוני פלסט כאמור נובע  הגידול 

רימוני מודיעין.  מבנה שטח מגידול כתוצאה ועלויותבמצבת כוח האדם  ומגידול המוצרים
  . 2018לשנת  בפרק א' לדו"ח התקופתי 15.1.2 -ו 15.1.1לפרטים ראה סעיפים 

 המכירות עלות  118,678  141,440  103,819

  
43,028  
29%  

60,821  
30%  

49,218  
29%  

 שיעור /גולמי רווח
 ביחס הגולמי הרווח

 החברה להכנסות
  ממכירות

בעיקרו  נובע, 2017לעומת שנת   2018 בשנתבהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות  הגידול
  .MPEמרכישת  כתוצאה MPEהכספיים של  הנתוניםמאיחוד מעסקת שירן ו

מכירה  הוצאות  15,776  15,750  8,460
  הנהלה וכלליות 

בשטח מפעל  שוכרכוללות בעיקרן תשלומי שכר דירה מ אחרות הכנסותבתקופת הדו"ח, 
לדוחות  24וכן ביאור  בפרק א' לדו"ח התקופתי 15.1.1לפרטים ראה סעיף  .מודיעיןרימוני 

  . הכספיים של החברה
 של התקופתי"ח בדו' ב פרקראה  2017 בשנת אחרות הוצאות(הכנסות)  אודות לפרטים
  .2017 לשנת החברה

 הוצאות(הכנסות)   )356(  )639(  )10,937(
  אחרות

  רגילות מפעולות רווח  33,798  45,710  45,505  

עיקר השינוי בהכנסות (הוצאות) המימון נובע מהשינויים בשערי החליפין של הדולר  
(הוצאות)  הכנסות  )843(  847  )86(  והאירו ביחס לשקל בין התקופות.

  נטו, מימון

  1,843  )62(  )210(  

חלק החברה ברווח 
של חברות המטופלות 

לפי שיטת השווי 
  נטו ממסהמאזני, 

 על מסים לפני רווח  32,745  46,495  47,262  
  הכנסה

  הכנסה על מסים  2,562  5,244  4,231  

 אחרות מהכנסות"ח ש מיליון 11 -כ של סך בין היתר כלל לתקופה הרווח, 2017 בשנת
"ח בדו' ב פרק ראה 2017 בשנת אחרות הוצאות(הכנסות)  אודות לפרטים .(כמפורט לעיל)

  .2017 לשנת החברה של התקופתי
  לתקופה רווח  30,183  41,251  43,031

קרן הון מהפרשי שער בגין תרגום נובע מתמורות בברווח (הפסד) כולל אחר עיקר השינוי 
  , וזאת לאור השינויים בשערי החליפין של האירו ביחס לשקל בין התקופות.פעילויות חוץ

 כולל(הפסד)  רווח  )1,361(  727  )65(
  אחר

(הפסד)  רווח"כ סה  28,465  41,978  42,966  
  תקופהל כולל

  למניהבסיסי  רווח  3.61  4.99  5.29  

  5.24  
  

4.98  
  

3.61  
  

בדילול  למניה רווח
  מלא
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   מקורות מימון ותזרים המזומנים  .ד

  

 

 

   דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק עיקריים ודרכי ניהולם  .ה

 האחראי לניהול סיכונים .1

האחראי לניהול סיכוני השוק בחברה הינו מר דני רימוני, מנכ"ל החברה. לפרטים 

א בחלק ד' לדו"ח 26אודות השכלתו וניסיונו של מר דני רימוני, ראה פירוט בתקנה 

 התקופתי. 

  שוקהסיכוני תיאור  .2

 התייקרות חומרי גלם .2.1

לייצור מוצרי החברה, עלולה  המשמשיםגלם התייקרות מחירי חומרי ה

 מחיריכתוצאה מקושי בעדכון  זאת, הקבוצהלגרום לשחיקה ברווחיות 

עליית מחיר חומרי הגלם. מחיר חומרי  לשיעורמוצרי הקבוצה בשיעור השווה 

 מרכיב הינו שהנפט כיוון זאתהגלם מושפע, בין היתר, ממחיר הנפט בעולם, 

יחד עם זאת יצוין כי, חומרי הגלם בעסקאות מול  .הגלם חומרי רוב בייצור

לקוחותיה העיקריים של החברה, נרכשים על ידי החברה מאותם לקוחות, 

מוגדרים על ידי הלקוחות. במקרים כאמור, לחילופין, נרכשים מספקים ה

הלקוחות הם אלו אשר קובעים את זהות הספק ומחיר חומרי הגלם. בהמשך 

לכך, במקרים כאמור, החברה מתמחרת את רכיב חומרי הגלם במוצר הסופי 

אותו מוכרת ללקוח, במחיר בו הוא נרכש על ידי החברה בתוספת הוצאות 

העסקי בין החברה ללקוחותיה העיקריים, הובלה ופחת כמקובל. בשל ההסדר 

כפי שצוין לעיל, ככל שישנה השפעה על מחיר חומרי הגלם או שקיימת חשיפה 

נכון למועד דו"ח זה, של השפעת מחירי הנפט על מחירי חומרי הגלם, הרי ש

 ברמת החברה ותוצאותיה העסקיות, חשיפה/השפעה כאמור אינה מהותית.

    2019  2018  2017  החברה הסברי

 בתקופתקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ה
נובע המקבילה אשתקד  תקופהלעומת ה ח"הדו

, שקוזזו על ידי ירידה של החברהמשינויים בהון החוזר 
  ברווחיות לתקופה.

 בשנת שוטפת מפעילות המזומנים בתזרים הגידול
   2017 שנת לעומת 2018
 פעמי חד מתקבול  וכן, החברה בפעילות מגידולנובע 
  .2018 בשנת מלקוח שהתקבל מפרויקט פיצוי בגין

32,409  46,183  44,371  
תזרים מזומנים 
  מפעילות שוטפת

לפעילות ההשקעה את החברה המזומנים נטו ששימשו 
 RPMלעסקת משו את החברה יבתקופת הדו"ח, ש

  . וציוד מכונות לרכישתו
)22,369(  )6,243(  )10,396(  

תזרים מזומנים 
מפעילות (לפעילות) 

  השקעה

ח "מימון בתקופת הדותזרימי המזומנים לפעילות 
שימשו את החברה בעיקר לצרכי תשלום דיבידנד 
לבעלי מניותיה וכן לפירעון אשראי לזמן קצר. כמו כן, 

ח מומשו כתבי אופציה בגין עסקת "בתקופת הדו
אלפי  5,399-פרידריך תמורת תוספת מימוש בסך של כ

  לעיל.ש''ח כמפורט 

)10,459(  )47,103(  )24,078(  
תזרים מזומנים 

  מימון לפעילות
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, לרוב קיים מנגנון התאמת מחיר המוצר התקופתי נכון למועד פרסום הדו"ח .2.2

הסופי בשל עליית מחיר חומרי הגלם, אולם ישנם מקרים בהם לקוחות 

החברה לא מאפשרים את התאמת מחיר המוצר כתוצאה מעליית מחיר 

  חומרי הגלם כאמור, ובמקרים אלו, עשויה להיווצר שחיקה ברווחיות.

   תנודות בשערי החליפין .2.3

החליפין של הדולר והאירו משפיעות על תוצאות הקבוצה, זאת  תנודות בשערי

עקב היקף הפעילות של הקבוצה אל מול ספקים ולקוחות בחו"ל וכן מכיוון 

ממחירי המכירה של מוצרי ושירותי הקבוצה מתומחרים, מסוים שחלק 

  והאירו. בהתאם למקובל בענף, בש"ח צמוד לשער החליפין של הדולר

   מינימוםחשיפה לעליית שכר ה .2.4

 מרבית עובדי רימוני פלסט, משתכרים שכר מינימום או שכר הגבוה אך במעט

לגידול בעלויות הייצור  רימוני פלסטמשכר המינימום. כתוצאה מכך, חשופה 

   תחול העלאה מהותית של שכר המינימום.ככל ש

   השבתת נמלי הים ו/או אוויר .2.5

ומייצאת חלק הקבוצה מייבאת חלק מחומרי הגלם בהם היא משתמשת 

לשבש את  יםממוצריה. שיבושים והשבתות בפעולת נמלי הים ו/או אוויר עלול

  . ברווחיותהולפגוע  הקבוצההשוטפת של  הפעילות

 חשיפה לנזקים ו/או לתביעות  .2.6

הקבוצה כחברה תעשייתית המספקת מוצרים ללקוחות, ככל חברה 

מוצר שסופק תעשייתית, חשופה לתביעות במקרה של נזק שנגרם כתוצאה מה

החברה חשופה לנזקים ברכוש הקבוע ו/או במתקניה השונים,  ,על ידה. כמו כן

ו/או נזקי טרור (בשל מיקומה  לרבות במקרה של נזקים כתוצאה מנזקי טבע

  . הגאוגרפי של רימוני צפון)

 סיכוני שוקהחברה בניהול  מדיניות .3

  צמצום החשיפה לעליית מחירי חומרי הגלם .3.1

  מחירי המכירה של הקבוצה בהתאם לשיעור עליית מחירי חומר הגלם.             עדכון

 צמצום החשיפה לתנודות בשער החליפין של המטבעות השונים .3.2

 שמירה על רמת נזילות מט"ח בקבוצה והקבלתה לתשלומים צפויים .3.2.1

 לספקים מחו"ל. 

 בחינה אפשרית של ביצוע עסקאות הגנה. .3.2.2

 ביעות צמצום החשיפה לנזקים ו/או ת .3.3

 פוליסות הביטוח של החברה מתחדשות מדי שנה. 

אין ביכולת הקבוצה להנהיג מדיניות אשר  ,יתר הנושאים המוזכרים לעניין .3.4

 תקטין את הסיכונים.

  אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות .4

 רימוני, מנכ"ל החברה, על תמחור מחירי המכירה. נידמר מעקב רבעוני של  .4.1

 החברה.מעקב על הצעות מחיר ללקוחות  .4.2
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 בסיס הצמדה וטבלאות רגישות ח"דו .5

ה והתחייבויותיה לפי בסיסי הצמדה למועד דו"ח הדירקטוריון חברפירוט נכסי ה
   ש"ח)(באלפי  2019דצמבר ב 31וליום 

 9201דצמבר ב 31להלן מאזני הצמדה של נכסים והתחייבויות כספיים ליום  .5.1

  ש"ח (מאזן מאוחד) באלפי

  

  

  

  

  

  

  
  סך הכל

  במטבע חוץ  לא צמוד
נושא   ללא ריבית  

  ריבית
צמוד 
  לאחר

צמוד   צמוד לאירו
  לדולר

  
  

  
  

  
    

  
  

 םנכסי  

15,111  163  3,255  172  4,005  7,516  
  

ווה שמזומנים ו
  מזומנים

נכסים פיננסים בשווי   ___  ___  ___  ___  263  263
  הוגן דרך רווח והפסד

  לקוחות  4,646  5,870  ___  ___  23,075  33,591

לקוחות בגין חוזי   ___  2,124  ___  ___  2,191  4,315
  הקמה

  הבחייבים ויתרות חו  ___  ___  ___  50  2,489  2,539

  נכס זכות שימוש  ___  ___  ___  ___  3,014  3,014

סך הכל נכסים   12,162  11,999  172  3,305  31,195  58,833
 פיננסים

  התחייבויות            
  

  אשראי לזמן קצר  ___  ___  ___  19,687  ___  19,687

חלויות שוטפות בגין   ___  ___  ___  ___  1,023  1,023
  חכירה

ספקים ונותני   1,667  2,776  ___  ___  9,214  13,657
  םשירותי

התחייבות בגין חוזה   ___  ___  ___  ___  488  488
  הקמה

  זכאים ויתרות זכות  ___  ___  ___  ___  3,181  3,181

התחייבויות בגין   ___  ___  ___  ___  1,974  1,974
  חכירה

התחייבויות לא   ___  ___  ___  ___  913  913
  שוטפות אחרות

סך הכל התחייבויות   1,667  2,776  ___  19,687  16,793  40,923
  פיננסיות

  

נכסים פיננסים   10,495  9,223  172  )16,382(  14,402  17,910
בניכוי התחייבויות 

  פיננסיות
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(מאזן  8201דצמבר ב 31הצמדה של נכסים והתחייבויות כספיים ליום  אזנימ .5.2

  באלפי ש"ח מאוחד)

  

   

  
  סך הכל

  במטבע חוץ  לא צמוד
נושא   ללא ריבית  

  ריבית
צמוד 
  לאחר

צמוד   צמוד לאירו
  לדולר

  
  

  
  

  
    

  
  

 נכסים  

6,456  
  

862  
  

60  
  

14  
  

3,263  
  

2,257  
  

 ושווה מזומנים
  מזומנים

  

200  
  

200  
  

-  -  -  -  
 בשווי פיננסים נכסים

  והפסד רווח דרך הוגן

40,332  
  

28,741  
  

760  
  

-  
6,998  

  
3,833  

  
  לקוחות

5,781  
  

3,238  
  

-  -  -  
2,543  

  

 חוזי בגין לקוחות
  הקמה

  

2,650  
  

1,546  
  

321  
  -  

783  
  

-  
  

  חובה ויתרות חייבים
  

55,419  34,587  1,141  14  11,044  8,633  
נכסים  הכל סך

 פיננסים

            
  התחייבויות

  
  

)21,731(  
  

)3,147(  
  

)18,584(  
  

-  -  -  
  קצר לזמן אשראי

  

)18,157(  
  

)11,605(  
  

-  -  
)4,918(  

  
)1,634(  
  

 ונותני ספקים
  שירותים

  

)4,974(  )4,974(  -  -  -  -  
  זכות ויתרות זכאים

  

-  -  -  -  -  -  
התחייבויות  הכל סך

  פיננסיות
  

)44,862(  )19,726(  )18,584(  -  )4,918(  )1,634(  
 בניכוי פיננסים נכסים

  פיננסיות התחייבויות
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  מבחני רגישות
דו"ח הדירקטוריון נכון למועד  רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו .5.3

   )ש"ח(הנתונים באלפי 

 

דו"ח הדירקטוריון נכון למועד  של הדולר רגישות לשינויים בשער החליפין .5.4

  )(הנתונים באלפי ש"ח

   

 

 רווח (הפסד) מהשינויים שווי הוגן רווח (הפסד) מהשינויים

+10% +5% 3.88 -5% -10% 

   ש"ח/אירו  

  מזומנים ושווה מזומנים

 
 

401 

 
 

200 

 
 

4,005 

 
 

)200(  

 
 

401( ) 

   €1,033     

      

 (587) (294) 5,870 294 587 לקוחות

   € 1451,    

 )212( )106( 2,124 106 212 בגין חוזי הקמה לקוחות

   €548   

  שירותים ונותני ספקים
 

)278(  
 

)139(  
 

 

)2,776(  

€ )167 (  

139 

 

278 

 
)461( 9,223 461 922  סה"כ  )922(  

 

 רווח (הפסד) מהשינויים שווי הוגן רווח (הפסד) מהשינויים

+10% +5% 4563.  -5% -10% 

   ש"ח/דולר  

  מזומנים ושווה מזומנים

 
 

752 

 
 

376 

 
 

7,516 

 
 

)376(  

 
 

752( ) 

   2,175     

       

 (465) (232) 4,646 232 465  לקוחות

    3441, $    

 שירותים ונותני ספקים
 

)167(  

 

)83(  
 

 

)6671,(  

)482 (  

 

83 

 

 

167 

 
)525( 10,495 525 1,050  סה"כ  )1,050(  
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  היבטי ממשל תאגידי  .ו

  גמול נושאי משרה בכירה .1

בה אושר הדו"ח התקופתי, בחן  ,2020 במרץ 29החברה מיום בישיבת דירקטוריון 

, 2019דירקטוריון החברה את תנאי התגמול של חמשת נושאי המשרה הבכירה בשנת 

לרבות סבירותם של תנאי התגמול האמורים והקשר בינם לבין תרומתו של כל אחד 

והגיע למסקנה כי תנאי התגמול של אותם נושאי  2019מנושאי המשרה לחברה בשנת 

בעניין תואמים את מדיניות התגמול של החברה. למידע נוסף  2019משרה בכירה בשנת 

נוסף אודות מדיניות התגמול  בפרק ד' לדו"ח התקופתי. למידע 21זה ראה סעיף תקנה 

של  יםמידי יםראה דיווחאושר במהלך תקופת הדו"ח, לה , אשר החידוש של החברה

-2019אסמכתא:  י(מספר 2019באוקטובר  2ומיום  2019באוגוסט  28החברה מיום 

  )., בהתאמה2019-01-085269 -ו 01-089857

  תרומות .2

   סכום לא מהותי.במהלך תקופת הדיווח תרמה החברה 

 דיווח בדבר דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .3

, 1968-א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח36בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך לפי סעיף   

"), נדרשת חוק החברות(להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט) 12(א)(92ולפי סעיף 

החברה לקבוע את המספר המזערי הראוי של דירקטורים שהינם בעלי מיומנות 

חשבונאית ופיננסית, בהתאם להיקף פעילות החברה, תחום פעילותה ומורכבות 

(א) לחוק החברות, בחברה מכהנים שני 240ועל פי סעיף פעילותה. בהתאם לכך, 

  ירקטורים חיצוניים ואחד מהם בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.  ד

מיומנות  תכבעל האשר החברה רואה אות תלהלן הפרטים ביחס לדירקטורי  

  חשבונאית ופיננסית:

מיומנות חשבונאית ופיננסית בשל  תבעל נההי -ית חיצונית, דירקטורהגב' ענת חרחס

  התעסוקתי. הניסיונהשכלתה 

  דירקטורים בלתי תלוייםדיווח בדבר  .4

נכון למועד דו"ח הדירקטוריון, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור 

יחד עם זאת,  לחוק החברות). 1כהגדרת מונח זה בסעיף דירקטורים בלתי תלויים (

ד"ר , ם בחברה, בחברה מכהן דירקטור בלתי תלוי אחדיורים החיצונינוסף על הדירקט

    .דב רייכמן

  בדבר המבקר הפנימי בחברהגילוי  .5

 .את שמואלי ושות' שמואליעוזיאל שמואלי, ממשרד רו"ח  -שם .5.1

 .2017ביוני  12 -תאריך תחילת כהונה .5.2

המבקר הפנימי אינו עובד של החברה אלא מעניק לה  -האם עובד החברה .5.3

 שירותי ביקורת הפנים במיקור חוץ.
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למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף  -האם בעל עניין .5.4

(ב) לחוק החברות ולכן אינו בעל עניין בחברה ואינו קרוב של מי מבעלי  146

העניין בחברה או של רואה החשבון המבקר או מי מטעמו. כמו כן, למיטב 

לחוק הביקורת  8ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף 

ולכן אינו ממלא ") רת הפנימיתוחוק הביק(להלן: " 1992-בהפנימית, התשנ"

מחוץ לחברה תפקיד היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר 

פנימי של החברה. המבקר הפנימי אינו נושא משרה בחברה (מעבר לתפקידו 

  כמבקר פנימי).

תגמול המבקר הפנימי נקבע כשכר מוסכם מראש  -תגמול המבקר הפנימי .5.5

ניירות ערך של החברה.  לשעת עבודה והוא אינו מתוגמל על ידי הענקת

להערכת דירקטוריון החברה, מבנה התגמול כאמור אינו משפיע על שיקול 

דעתו המקצועי. למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות 

  ערך של החברה.

על פי הודעתו, המבקר הפנימי  -הביקורת תיים לפיהם נערכתקנים מקצוע .5.6

עורך את הביקורת הפנימית בהתאם לתקנים מקצועיים המקובלים כאמור 

 .הביקורת הפנימית(ב) לחוק 4 בסעיף

 מנכ"ל החברה, מר דני רימוני. -הממונה הארגוני על המבקר הפנימי .5.7

לחוק  9בסעיף ר למבקר הפנימי ניתנת גישה חופשית, כאמו -גישה למידע .5.8

ובכלל זה גישה מתמדת למערכות המידע של החברה , הביקורת הפנימית

 ת הבת, לרבות לנתונים הכספיים.ווחבר

ון על ממצאי המבקר דין וחשב -2019לשנת  וחשבון המבקר הפנימידין  .5.9

, יו"ר גב' ענת חרחסהפנימי הוגש בכתב למר דני רימוני, מנכ"ל החברה ול

ם שנקבעו. דיון בממצאי מבקר אם ללוחות הזמניועדת הביקורת וזאת בהת

התקיים בישיבת ועדת הביקורת של החברה וכן של דירקטוריון  הפנימי

 .2020במרץ  29ביום החברה שהתכנסו 

קבע על ידי ועדת הביקורת נ -המבקר הפנימיהערכת הדירקטוריון את פעילות  .5.10

של החברה עם אישור תכנית הביקורת. הצעה לתוכנית ביקורת שנתית או 

ועדת הביקורת של החברה. ועדת והפנימי ל המבקרעל ידי  הוגשהתקופתית 

הביקורת של החברה, לאחר בחינה של הנושאים המנויים בתוכנית הביקורת, 

ינויים הנראים לה). למבקר את תכנית הביקורת (ללא שינויים או בשאישרה 

הפנימי שיקול דעת לסטות מתוכנית הביקורת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

 -במקרה שיוטלו על המבקר הפנימי משימות נוספות במהלך שנת הביקורת 

. לדעת תקבע ועדת הביקורת את מכסת השעות למשימות הנוספות

הפנימי ותוכנית דירקטוריון החברה היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר 

עבודתו סבירים בהתחשב בגודלה של החברה, היקף ומורכבות פעילות החברה 

, כן כמו ועסקיה, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

 ביחס צומצם לא הדיווח תקופת במהלך הפנימי המבקר של עבודתו היקף

"ח, הדו בתקופתשמואלי . בתמורה לעבודתו של מר הקודמת הדיווח לתקופת
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 כמפורט, ידו על בפועל שהושקעו לשעות בהתאם טרחה שכר החברה שילמה

דירקטוריון החברה, התגמול הינו סביר ולא יהיה בו כדי להשפיע  לדעת. לעיל

  על שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי בבואו לבקר את החברה.

  

 בדבר שכר רו"ח מבקרגילוי  .6

  דלוייט ברייטמן אלמגור זוהר ושות'.משרד רואי החשבון  -שם

 2018שנת  2019שנת  

שעות  

 העבודה

  שכר טרחה

(באלפי 

 ש"ח)

שעות 

 העבודה

  שכר טרחה

 (באלפי ש"ח)

סה"כ בגין שירותי 

ביקורת, שירותים 

הקשורים לביקורת 

 ושירותי מס שוטפים

3,027 351 3,667 251 

רות הניתן כמקובל בשוק בו יבהתאם לשווי הששכר רואה החשבון המבקר נקבע 

פועלת החברה ובהתאם להיקף השרות הניתן. שכר רואה החשבון המבקר אושר על 

  ידי דירקטוריון החברה.

 גילוי בדבר הליך אישור הדו"חות הכספיים .7

הגוף המופקד על בקרת העל בקבוצה הוא דירקטוריון החברה. לפירוט  .7.1

המופיעה בפרק  26ירקטוריון, ראה תקנה שמותיהם ותפקידיהם של חברי הד

  ד' בדו"ח התקופתי.

החברה אינה עונה עוד על הגדרת תאגיד קטן, , 2018בינואר  1החל מיום  .7.2

הואיל ושווי מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, הינו מעל 

) לתקנות הדיווח. לאור האמור, 1ג(ב)(5הסף הקבוע לעניין זה בתקנה 

כספיים של הקבוצה לתקופת הדו"ח נדונו בפני הועדה לבחינת הדו"חות ה

") אשר נועדה לבחון הועדההדו"חות הכספיים של החברה (להלן, בס"ק זה: "

לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולהמליץ בהתאם, לדירקטוריון 

 החברה, אודות אישור הדו"חות הכספיים. 

(דח"צ) וד"ר דב  איתמר שחרחברי הועדה הם: הגב' ענת חרחס (דח"צ), מר  .7.3

. כל חברי הינה הגב' ענת חרחסרייכמן (דירקטור בלתי תלוי). יו"ר הועדה 

הגב' ענת חרחס  ולת לקרוא ולהבין דו"חות כספיים.הועדה הינם בעלי יכ

נות לתק 1מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנה  תבעל ההינ

החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

לעניין כישוריהם . 2005-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו

בפרק ד' לדו"ח התקופתי. חברי  26והשכלתם של חברי הועדה ראה תקנה 

הועדה מונו לאחר בדיקות כשירות ומילוי הצהרות מתאימות, כנדרש עפ"י 

  דין. 
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הדוחות הכספיים של החברה לתקופת הדו"ח נדונו בישיבת הועדה  .7.4

, איתמר שחר. במסגרת הדיון השתתפו ה"ה 2020במרץ  25שהתקיימה ביום 

צורך הצגת הנתונים ומתן הסברים הוזמנו ול ד"ר דב רייכמן והגב' ענת חרחס,

ת בדיונים מר דני רימוני, מנכ"ל החברה, רו"ח ליאורה מנדיל, סמנכ"ליונכחו 

הכספים של החברה, נציג רואה החשבון המבקר של החברה (ממשרד 

נשלחו לחברי הועדה טיוטת  ברייטמן, אלמגור, זהר ושות'). עובר לישיבה

הדו"חות הכספיים לתקופת הדו"ח שהוכנה על ידי הנהלת החברה בנוגע 

לנתונים הכספיים של החברה. במהלך הישיבה נדונו, בין היתר, הנושאים 

  הבאים:

 בעניינים שיושם החשבונאי והטיפול שאומצה החשבונאית המדיניות )1(

 ;מהותיים

 ;הכספיים"חות הדו עם בקשר שנעשו ואומדנים הערכות )2(

"חות הדו נסמכו שעליהן ואומדנים ההנחות לרבות שווי הערכות )3(

 ;הכספיים

 ;הכספי בדיווח הקשורות הפנימיות הבקרות )4(

 ;הכספיים"חות בדו הגילוי ונאותות שלמות )5(

 החברה הנהלת"ח. הדו לתקופת החברה של הכספיים"חות הדו נתוני )6(

 חברי. הכספיים"חות בדו הנכללים נתונים הועדה חברי בפני הציגה

 .לשאלותיהם תשובות וקיבלו שלעיל לנושאים בנוגע שאלות שאלו הועדה

לעיל, בצירוף הדו"חות  7.4המלצות הועדה ביחס לנושאים המנויים בסעיף  .7.5

 ,2020 במרץ 26לתקופת הדו"ח, הועברו לחברי הדירקטוריון ביום הכספיים 

ימים לפני מועד ישיבת דירקטוריון החברה בה אושרו הדו"חות  3קרי 

הכספיים. לאור היקף ומורכבות ההמלצות, קבע הדירקטוריון כי יומיים 

עובר למועד ישיבת הדירקטוריון החברה הינם פרק זמן סביר בנסיבות העניין 

 ההמלצות.  להעברת

נשלחו לחברי הדירקטוריון הדו"חות הכספיים של החברה לתקופת הדו"ח  .7.6

נדונו ואושרו בישיבת דירקטוריון החברה וכן עובר לישיבת הדירקטוריון 

הובאו  . במסגרת ישיבת הדירקטוריון2020 במרץ 29 שהתקיימה ביום

המלצות הועדה בפני חברי הדירקטוריון ונערך בהם דיון, וכן ניתנו סקירה 

וניתוח על ידי הנהלת החברה, אשר הציגו באופן מפורט את עיקרי הדו"חות 

והמצב הכספי של  תוצאות הפעילות, תזרים המזומנים הכספיים לרבות

מר  החברה. בישיבת הדירקטוריון השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים:

מר רפי רימוני (דירקטור),  רימוני גדי(יו"ר הדירקטוריון), מר  אופיר שדמי

 איתמר שחר(דירקטור), גב' ענת חרחס (דח"צ), מר  רימוני דנימר (דירקטור), 

סמנכ"לית  (דח"צ) וד"ר דב רייכמן (דירקטור בלתי תלוי). כמו כן, נכחו

ד זיסמן, אהרוני, הכספים של החברה, יועציה המשפטיים של החברה (ממשר

  גייר ושות'), רו"ח המבקר של החברה (ממשרד דלוייט) וכן המבקר הפנימי.
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לאחר אישור הדוחות הכספיים לתקופת הדו"ח ע"י דירקטוריון החברה כאמור, 

הוסמכו מנהלי החברה לחתום בשם הדירקטוריון על הדוחות הכספיים ועל דו"ח 

  הדירקטוריון. 

  

  דיווח הפיננסי של החברההוראות גילוי בקשר עם ה  .ז

 בדבר אירועים לאחר תאריך הדו"ח  גילוי .1

 כפי שפורטו בחלק א' לדו"ח הדירקטוריון.

  גילוי בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים .2

לדוחות הכספיים  4ראה ביאור ם אודות האומדנים החשבונאיים הקריטיים, לפרטי

לא חל שינוי מהותי בדבר האומדנים החשבונאיים הקריטיים כפי של החברה. 

   .2012באוגוסט  29החברה ביום שאושררו על ידי דירקטוריון 

  

  

  החברה מודה לצוות העובדים על מסירותם ותרומתם להצלחת עסקי החברה. הנהלת

  

  

  

  

  2020 במרץ 29תאריך: 

  

  

  

 דני רימוני  אופיר שדמי

 מנכ"ל החברה  יו"ר הדירקטוריון



 

 

 רימוני תעשיות בע"מ
  

  9201דוחות כספיים לשנת 



 

 

 רימוני תעשיות בע"מ
  
  
  

  2019דוחות כספיים לשנת 
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  

 ע מ ו ד 
  
  
  

 2-3 רואי החשבון המבקרים ותדוח
  
  

  הדוחות הכספיים:
  

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  

 5-6 הרווח הכוללהרווח והפסד ודוחות מאוחדים על 
  

 7 דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  

 8-9 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

  10-57 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

  רימוני תעשיות בע"מ
  
  
  
  
  

 2019בדצמבר  31"החברה") לימים  -(להלן  רימוני תעשיות בע"מביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של 
ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  2018-ו

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על 2019בדצמבר  31ביום 
  דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

  
  

 רואה של חשבון (דרך פעולתו רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות מקובלים בישראל, ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 ביטחון של סבירה להשיג מידה במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאתנו נדרש אלה תקנים פי -. על1973-ג"חשבון), התשל

 שבדוחות ובמידע בסכומים ראיות התומכות של מדגמית בדיקה כוללת מהותית. ביקורת מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין
 וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת הכספיים. ביקורת

  .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים בכללותה. אנו ת הכספייםבדוחו ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של
  
  

של החברה והחברות  הכספי המצב את המהותיות, הבחינות מכל נאות, באופן הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים הדוחות לדעתנו,
אחת  ותזרימי המזומנים שלהן לכל בהון ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים 2018-ו 2019בדצמבר  31המאוחדות שלה לימים 

) והוראות תקנות ניירות IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (2019בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
  .2010-ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

  
  

ל רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", רכיבי לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת ש 911ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 
כלל חוות דעת בלתי מסויגת  2020במרץ  29והדוח שלנו מיום  2019בדצמבר  31בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

  על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.
  
  
  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network  
  
  
  
  
  

  2020במרץ,  29אביב, -תל
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  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

  רימוני תעשיות בע"מ
  

  בהתאם בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
  1970-), התש"לומידייםב (ג) בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9לסעיף 

  
  
  

. 2019בדצמבר  31ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של רימוני תעשיות בע"מ וחברות בנות (להלן ביחד "החברה") ליום 
רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר להלן. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי 
ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות 

 ח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.על רכיבי בקרה פנימית על דיוו דעה
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת  911(ישראל)  רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת
לרבות  ) בקרות ברמת הארגון,1"). רכיבים אלה הינם: (911 (ישראל) "תקן ביקורת -של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" (להלן 

) בקרות 3) בקרות על תהליך המלאי; (2בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; (
  על תהליך ההכנסות (כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים").

  
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות  מאתנופי תקן זה נדרש -. על911 (ישראל) ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת

באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות.  קוימואת רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה 
שה ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חול

מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון 
שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו 

, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים
חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה 

ות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפע
 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.

  
בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו 

ת כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחי
  בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

  
 31לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 

  .2019בדצמבר 
  

 -ו 2019בדצמבר  31התאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים ביקרנו גם, ב
, כלל חוות דעת 2020במרץ  29והדוח שלנו, מיום  2019בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2018

  בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו.
  
  

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network  
  
  

2020במרץ,  29תל אביב, 
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  רימוני תעשיות בע"מ
  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  
  
  
 בדצמבר 31ליום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 
     

    נכסים
    

    נכסים שוטפים
 6,455  15,111 5  מזומנים ושווי מזומנים

 200  263  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 41,418  33,591 6  לקוחות

  3,919   4,315 9 חוזי הקמה
 2,882  3,296 7 חייבים ויתרות חובה

  20,485   15,944 8  מלאי

 270  1,167 18 נכסי מסים שוטפים

       

  75,629   73,687  סה"כ נכסים שוטפים

       
    
    

    נכסים לא שוטפים
  185   310     חייבים לזמן ארוך

 341  593  10  ות המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקע
  113  526   18  נכסי מסים נדחים

 118,819  122,252  12,16 רכוש קבוע, נטו
  14,445   16,371  13  מוניטין

 2,300  2,337  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

       

 136,203  142,389    סה"כ נכסים לא שוטפים
    
       

 211,832  216,076  סה"כ נכסים

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  רימוני תעשיות בע"מ
  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  
  
  
 בדצמבר 31ליום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 
    

    התחייבויות והון
    

     התחייבויות שוטפות
 21,731  19,687    אשראי מתאגידים בנקאיים

  -  1,023  16  חלויות שוטפות של התחייבויות חכירה
 18,157  13,657  14 ספקים ונותני שירותים

  9,954   10,056 15 זכאים ויתרות זכות
  -   488  11  התחייבויות שוטפות אחרות

 1,712  702 18 התחייבויות מסים שוטפים

      
 51,554  45,613   סה"כ התחייבויות שוטפות

       
       
       

       התחייבויות לא שוטפות
  -   1,974  16  התחייבות בגין חכירה

  -   913  11  התחייבויות לא שוטפות אחרות
  1,056   1,812 17  התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 1,914  1,979 18 התחייבויות מסים נדחים

      
 2,970  6,678   סה"כ התחייבויות לא שוטפות

       
       
       

       הון
 13,202  13,302 19 הון מניות

 229  -  כתבי אופציות
  )1,436(  )3,155(   קרנות הון

 26,853  32,382   פרמיה על מניות

 117,486  121,256  עודפים

      
 156,334  163,785  האם החברה של לבעלים המיוחס הון

 974  -   זכויות שאינן מקנות שליטה
      

 157,308  163,785  סה"כ הון
       
      

 211,832  216,076  סה"כ התחייבויות והון

     
  
  
 

    2020 במרץ, 29

 ליאורה מנדיל רימוני דן אופיר שדמי  תאריך אישור הדוחות הכספיים
  סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  

  
  
  
  

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  רימוני תעשיות בע"מ
  דוחות מאוחדים על הרווח והפסד והרווח הכולל

  
  
  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 ביאור 

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
     

 146,847  202,261  167,896   21 הכנסות ממכירות ומעבודות

 103,819  141,440  118,678  22 עלות המכירות והעיבוד

     

 43,028  60,821  49,218   רווח גולמי

     
 540  2,543  1,800   הוצאות מכירה ושיווק

 7,920  13,207  13,976  23 הוצאות הנהלה וכלליות

 )10,937( )639( )356( 24 הכנסות אחרות

     

   15,420  15,111 )2,477( 
     
         

 45,505  45,710  33,798   רווח מפעולות רגילות

     
 304  1,404  583  25 הכנסות מימון

 )390( )557( )1,426( 26 הוצאות מימון

     

 )86( 847  )843(   הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
     
       
   32,955  46,557  45,419 

חלק החברה ברווח (הפסד) של חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 1,843  )62( )210(  המאזני, נטו ממס

       
 47,262  46,495  32,745   רווח לפני מסים על ההכנסה

       

 4,231  5,244  2,562  18  מסים על ההכנסה

      

 43,031   41,251   30,183   רווח לשנה

      
     כולל אחר:(הפסד) רווח 

       
     סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:

מוגדרת, נטו מדידות מחדש של ההתחייבות (הנכס) נטו, בגין הטבה 
 524  338  )357(   ממס

       
         סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:

  )589(  389   )1,361(    הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס

         

    )1,718(   727  )65(  
         
         

  42,966   41,978   28,465    סה"כ רווח כולל

         
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  רימוני תעשיות בע"מ
  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

  
  
  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 ביאור 
  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
         

         רווח לשנה מיוחס ל:
 43,199   41,424   30,242    בעלים של חברת האם

  )168(  )173(  )59(   זכויות שאינן מקנות שליטה

         

    30,183   41,251   43,031  

         
         
         

     סה"כ רווח כולל לשנה מיוחס ל:
 43,134   42,151   28,524    בעלים של חברת האם

 )168(  )173(  )59(   זכויות שאינן מקנות שליטה

         

    28,465  41,978  42,966 

         
         
      

     ש"ח ע.נ. 1רווח בסיסי ומדולל למניה רגילה אחת (בש"ח) בת 

 5.29  4.99  3.61  רווח בסיסי למניה

     

 8,148  8,304  8,387 19 כמות המניות ששימשה לצורך חישוב הרווח הבסיסי (באלפים)

     

 5.24  4.98  3.61  רווח מדולל למניה

     

  8,231   8,315   8,387    כמות המניות ששימשה לצורך חישוב הרווח המדולל (באלפים)

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  רימוני תעשיות בע"מ
  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  

 הון מניות 
כתבי 

  אופציות
פרמיה על 

 עודפים מניות

קרן הון 
מהפרשי 
שער בגין 

תרגום 
פעילויות 

 חוץ

מדידות 
מחדש של 
התחייבות 
נטו בגין 
הטבה 
  מוגדרת

סה"כ 
מיוחס 

לבעלים של 
 חברת האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
          

 138,537  1,315  137,222   )1,574( )525( 112,058  14,269   -  12,994  2017בינואר  1יתרה ליום 
          

                    :2017תנועה בשנת 
 229  -  229  -  -  -  -  229   -   הקצאת כתבי אופציות

  12,792   -   12,792   -   -   -   12,584   -   208   הקצאת מניות
 )42,492( -  )42,492(  -  -  )42,492( -   -  -  דיבידנד שהוכרז

 43,031  )168( 43,199   -  -  43,199   -   -  -  רווח לשנה
  )64( -   )64(  )589(  525   -   -   -   -   כולל אחר(הפסד) רווח 

 -  -  -  -  -  -  -   -  -  מניות בחברה מאוחדתרכישת 

          
 152,033  1,147  150,886   )2,163( -  112,765  26,853   229  13,202  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

          
                    :2018תנועה בשנת 

 )36,703( -  )36,703(  -  -  )36,703( -   -  -  דיבידנד שהוכרז
 41,251  )173( 41,424   -  -  41,424  -   -  -  לשנהרווח 

  727  -   727   338   389   -   -   -   -   כולל אחר רווח

          
 157,308  974  156,334   )1,825( 389  117,486  26,853   229  13,202  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

          
                    :2019תנועה בשנת 

 )26,472( -  )26,472(  -  -  )26,472( -   -  -  שולםדיבידנד ש
 5,400  -  5,400   -  -  -   5,529   )229(    100   מימוש כתבי אופציה

 )915(  )915(  -   -  -  -   -   -   -   איבוד שליטה בחברת בת
 30,183  )59(  30,242   -  -  30,242  -   -  -  רווח לשנה

  )1,719(  -   )1,719(   )358(   )1,361(   -   -   -   -   כולל אחר הפסד

          

 163,785 - 163,785  )2,183( )972( 121,256 32,382   -  13,302  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

          
  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  רימוני תעשיות בע"מ
  מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות 

  
  
  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

 43,031  41,251  30,183  רווח לשנה

 )10,622(  4,932   14,188  התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')

    

 32,409  46,183  44,371  מזומנים נטו מפעילות שוטפת

    
    

    פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 
  -   -   187   פירעון הלוואה שניתנה לחברה בשליטה משותפת

 )21,066( )5,296( )5,679( רכישת רכוש קבוע
 -  )126( )42( רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 5,629  37  217  תמורה ממכירת רכוש קבוע

 2,500  -  -   דיבידנד שהתקבל מחברה בשליטה משותפת
 )1,500( )857(  -   ב)11עליה לשליטה בחברה מוחזקת ופעילות במסגרת צירוף עסקים (ראה ביאור 

 )7,932( -  -   )11רכישת פעילות פרידריך (ראה ביאור 
  -   -   )7(  )ג10(ראה ביאור איבוד שליטה בחברת בת 

 -  -  )5,072( )11(ראה ביאור  RPM רכישת פעילות 

    

 )22,369( )6,243( )10,396( מזומנים נטו לפעילות השקעה

    
    

    פעילות מימון -תזרימי מזומנים 
 -  -  )965(  פירעון התחייבויות חכירה

  )42,492(  )36,703(  )26,472( דיבידנד ששולם
  -   -    5,400   מימוש כתבי אופציה

  32,033   )10,400(  )2,041(  אשראי לזמן קצר מבנקים

    

  )10,459(  )47,103(  )24,078( מזומנים נטו לפעילות מימון
    
    

 )419( )7,163( 9,897  נטו במזומנים ושווי מזומנים עלייה (ירידה)
    

 13,738  13,297  6,455  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
    

 )22( 322  )1,241( השפעת השינויים בשערי החליפין על יתרות מזומנים המוחזקים במטבע חוץ

    

 13,297  6,455  15,111  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  תעשיות בע"מרימוני 
  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  )המשך(
  
  
  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
     

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת -נספח א' 
    

    מזומנים:הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 
 4,968  7,296  8,165  פחת והפחתות

 164  215  )63( מהתאמת שווי הוגן נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד הפסד (רווח)
  -   -   115   הפסד מאיבוד שליטה בחברת בת

  )2,153(  -   -   )11רווח מרכישה במחיר הזדמנותי (ראה ביאור 
  )2,470(  -   -   )11בשליטה משותפת (ראה ביאור רווח ממימוש השקעה בחברה 

  317   )14(  86   שערוך הלוואה
 )6,737( )2( )142( רווח הון ממימוש רכוש קבוע

 )472( 886  )149( מסים נדחים, נטו
  22   )398(  834  שחיקה (שערוך) מזומנים המוחזקים במטבע חוץ

  )1,843(  62   167  שיטת השווי המאזניחלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות לפי 
        

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
 )7,697( 1,208  6,656  הקמה יחוזוקיטון (גידול) בלקוחות 

 5,020  1,380  )526( בחייבים, ויתרות חובה ונכסי מס שוטפים(גידול) קיטון 
  37   )185(  )127(  קיטון (גידול) בחייבים לזמן ארוך

 )977( )3,616( 4,174  קיטון (גידול) במלאי
 573  )2,393( )4,677( גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים

 347  579 )572( בזכאים ויתרות זכות והתחייבות בגין מסים שוטפים(קיטון) גידול 

 279  )87( 210  , נטו בגין הטבות לעובדיםהתחייבותגידול (קיטון) ב

    

  14,188  4,932 )10,622( 

    
    -נספח ב' 

    

 125  56  39  תקבולי ריבית  א.

    

 198  302  279   תשלומי ריבית  ב.

     

 3,370  4,545  5,080  תשלומי מסים  ב.

    

 368  494  364  תקבולי מסים  ג.

     
 
 .ג' 19 ראה ביאור ,באשר לדיבידנד ששולם  .ד

 
 .28ראה ביאור  במזומן,באשר לעסקאות שאינן   .ה
  
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



  רימוני תעשיות בע"מ
  2019בדצמבר  31המאוחדים ליום  ביאורים לדוחות הכספיים
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  י ל ל כ  -  1ביאור 

  
  :תיאור כללי של החברה ופעילותה  א.

  
  .1966במאי  23ביום  בישראל "החברה") התאגדה -רימוני תעשיות בע"מ (להלן 

  
ובשיווק תבניות  קים ובייצורמוצרי פלסטיק מדוי עוסקת בייצורהחברה, באמצעותה ובאמצעות חברות מוחזקות שלה 

  לתעשיות הפלסטיקה.
  

  .30מוצג בביאור  ,מידע נוסף על מגזרי הפעילות של החברה
  

  -באמצעות חברות מוחזקות כמפורט להלן  פועלת החברה
  

חברה בשליטה מלאה, העוסקת ביצור מוצרי פלסטיק   -  פלסט")"רימוני  -רימוני פלסט בע"מ (להלן 
  מדויקים.

  
  .לברזי מים וסתים פיתוח, העוסקת בכלולהחברה   -  "רימוניקס") - אי.אר.רימוניקס בע"מ ( להלן

  
ייצור  ,פיתוח ,, העוסקת בתכנוןמלאהבשליטה חברה   -  "אם פי אי") -מטלפלסט אינג'יניריניג בע"מ (להלן 

ושיווק מוצרי פלסטיק ומתכת בארץ ובחו"ל, תוך מתן 
  פתרונות טכניים כוללים.

  
, העוסקת בייצור ושיווק מוצרי בשליטה משותפתחברה   -  "קיי אנד אף") -קיי אנד אף פלסטיקה בע"מ (להלן 

  פלסטיק לשוק המזון בארץ ובעולם.
  

  הגדרות בדוחות כספיים אלה:  ב.
  

  בע"מ. רימוני תעשיות  -  החברה
  

  .שלה המוחזקותהחברה והחברות   -  הקבוצה
  

) בה, IFRS10-אשר לחברה שליטה (כהגדרתה ב החבר  -  חברה מאוחדת
הכספיים מאוחדים באופן  בעקיפין, שדוחותיה במישרין או

  מלא עם דוחות החברה.
  

  .IFRS 11כהגדרתה בתקן   -  חברה בשליטה משותפת
  

  וחברות בשליטה משותפת. חברה מאוחדת  -  חברות מוחזקות
  

   



  רימוני תעשיות בע"מ
  2019בדצמבר  31המאוחדים ליום  ביאורים לדוחות הכספיים
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 

  
  :)IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים (  א.

  
") IFRS"תקני  -הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 

. עיקרי המדיניות החשבונאית (IASB)להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים  ופרשנויות
, וזאת למעט המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה

  .3תקנים ופרשנויות לתקנים חדשים שנכנסו לתוקף מחייב בשנת הדוח. ראה ביאור 
  

  :יישום תקנות ניירות ערך  ב.
  

"תקנות  -(להלן  2010-הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  דוחות כספיים").

  
  :תקופת המחזור התפעולי  ג.

  
  חודשים. 12 אינה עולה עלתקופת המחזור התפעולי של החברה 

  
  מטבע חוץ:  .ד

  
 ומטבע ההצגה:מטבע הפעילות   )1(

  
הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא 

"מטבע הפעילות"). למטרת איחוד הדוחות הכספיים, התוצאות והמצב הכספי של כל אחת  -פועלת (להלן 
פיים המאוחדים של מחברות הקבוצה, מתורגמים לש"ח, שהוא מטבע הפעילות של החברה. הדוחות הכס

  .'כט 2הקבוצה מוצגים בש"ח. לעניין שערי החליפין והשינויים בהם במהלך התקופות המוצגות, ראה ביאור 
  

  תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות:  )2(
  

בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע 
"מטבע חוץ") נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות.  -הפעילות של אותה חברה (להלן 

ותו , פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאבתום כל תקופת דיווח
כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו -מועד; פריטים לא

כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין -נקבע השווי ההוגן; פריטים לא
  כספי.-שבתוקף במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא

  
  י שער:אופן הרישום של הפרש  )3(

  
  בתקופה בה הם נבעו.או הפסד הפרשי שער מוכרים ברווח 

  
  תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות שמטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע הפעילות של החברה:  )4(

  
לצורך הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים, הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ, לרבות מוניטין ועודפי 

מוצגים עפ"י שערי החליפין שבתוקף לתום תקופת הדיווח. פריטי הכנסות והוצאות מתורגמים עלות מיוחסים, 
פריטי הכנסות והוצאות מתורגמים לפי ממוצע שערי החליפין  לפי ממוצע שערי החליפין בתקופת הדיווח.

 בתקופת הדיווח, אלא אם כן חלה במהלכה תנודתיות משמעותית בשערי החליפין. במקרה זה, תרגום
פריטים אלה נעשה לפי שערי החליפין במועד ביצוע העסקאות, והפרשי התרגום המתייחסים, מוכרים ברווח 
הכולל האחר במסגרת "הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ". הפרשי שער אלו מסווגים במלואם לרווח או 

וש חלקי של פעילות החוץ הפסד במועד מימוש מלוא פעילות החוץ בגינה נוצרו הפרשי התרגום וכן בעת מימ
  הכרוך באיבוד שליטה או במעבר מהשקעה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני לנכס פיננסי.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  
  מזומנים ושווי מזומנים:  ה.

  
מיידית וכן פיקדונות לזמן  מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות הניתנים למשיכה

  קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים.
  

  דוחות כספיים מאוחדים:  ו.
  
הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות, הנשלטות   )1(

במישרין או בעקיפין. חברה משקיעה שולטת בחברה מושקעת כאשר היא חשופה, או שיש על ידי החברה, 
לה זכויות, לתשואות משתנות הנובעות מהחזקתה במושקעת, וכאשר יש לה יכולת להשפיע על אותן 

  תשואות באמצעות הפעלת כוח על המושקעת.
  

  חברתיות.-וההוצאות הביןלצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאות, היתרות, ההכנסות 
  

רכישת פעילויות וחברות מאוחדות המהוות עסק נמדדות תוך שימוש בשיטת הרכישה. עלות צירוף העסקים   )2(
נמדדת כשווי ההוגן המצרפי (למועד ההחלפה) של נכסים שניתנו, התחייבויות שהתהוו, מכשירי הון שהונפקו 

שווי ההוגן של החזקות הקבוצה בישות הנרכשת טרם על ידי הקבוצה בתמורה להשגת השליטה בנרכשת, ה
צירוף העסקים וכן השווי התוספתי הנובע מהחלפת הסדרי תשלום מבוסס מניות המיוחס לעלות צירוף 

  העסקים.
  

  עלויות עסקה, הקשורות במישרין לצירוף העסקים נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן.
  

(מתוקן)  IFRS 3-רכש, העומדים בתנאים להכרה בהתאם להנכסים וההתחייבויות המזוהים של העסק הנ
"צירופי עסקים" מוכרים לפי שווים ההוגן במועד הרכישה, פרט למספר סוגי נכסים, אשר נמדדים בהתאם 

  להוראות התקנים המתייחסים.
  

נן מוניטין הנובע מצירוף עסקים נמדד בגובה עודף עלות הרכישה, בתוספת השווי ההוגן של הזכויות שאי
מקנות שליטה, על השווי ההוגן נטו של הנכסים המזוהים, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה 
המאוחדת. אם, לאחר הערכה חוזרת, סך זכויות הקבוצה בשווי ההוגן נטו בנכסים המזוהים, בהתחייבויות 

  דית ברווח או הפסד.ובהתחייבויות תלויות שהוכרו עולה על עלות צירוף העסקים, העודף מוכר מיי
  

זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת נמדדות לראשונה במועד צירוף העסקים בגובה חלקן בשווי ההוגן של 
  חלקן במוניטין, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הישות הנרכשת.למעט הנכסים, 

  
  .'ז2ראה ביאור  ,לעניין המדיניות החשבונאית לגבי הזכויות שאינן מקנות שליטה

  
תמורה מותנית בגין צירוף עסקים, אשר אינה מסווגת כמכשיר הוני בהתאם להוראות תקן חשבונאות 

"מכשירים פיננסיים: הצגה", תימדד גם בתקופות עוקבות בשווי הוגן, כאשר שינויים בשווי  IAS 32 בינלאומי
כמכשיר הוני, ערכה אינו נמדד מחדש ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד. במידה והתמורה המותנית סווגה 

  בתקופות דיווח עוקבות. 
  

בצירופי עסקים, בהם מושגת השליטה לאחר מספר רכישות (רכישה בשלבים), נמדדים הנכסים, 
ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הנרכשת בשווי הוגן במועד השגת השליטה, תוך זקיפת ההפרש 

ה בישות הנרכשת טרם צירוף העסקים לבין שוויין ההוגן במועד צירוף בין ערכן בספרים של החזקות החבר
  העסקים לרווח או הפסד.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  
  זכויות שאינן מקנות שליטה:  ז.

  
ההון חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו, למעט מוניטין, של חברות בנות שאוחדו, מוצג בנפרד במסגרת 

של הקבוצה. זכויות שאינן מקנות שליטה כוללות את הסכום של זכויות אלה במועד צירוף העסקים (ראה להלן) וכן 
  את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשינויים שאירעו בהון החברה המאוחדת לאחר מועד צירוף העסקים.

  
שליטה, העולים על זכויות שאינן מקנות שליטה בהון של הפסדי חברות מאוחדות המתייחסים לזכויות שאינן מקנות 

החברה המאוחדת, מוקצים לזכויות שאינן מקנות שליטה בהתעלם ממחויבויותיהם ומיכולתם של אותם בעלי זכויות 
  לבצע השקעות נוספות בחברה המאוחדת.

  
קעת הקבוצה בחברה תוצאות של עסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה, שעניינן מימוש חלק מהש

  מאוחדת, כאשר נשמרת השליטה בה, נזקפות להון המיוחס לבעלים של החברה האם.
  

בעסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה שעניינן רכישת חלק נוסף בחברה מאוחדת, לאחר מועד השגת 
מועד הרכישה להון המיוחס השליטה, נזקף עודף עלות הרכישה על ערכן בספרים של זכויות שאינן מקנות שליטה ב

  לבעלים של החברה האם.
  

  השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות:  ח.
  

חברה כלולה הינה ישות שלקבוצה יש בה השפעה מהותית, והיא אינה חברה בת או הסדר משותף. השפעה מהותית 
ה המוחזקת, אך אינה היא הכוח להשתתף בקבלת ההחלטות הנוגעות למדיניות הפיננסית והתפעולית של החבר

מהווה שליטה או שליטה משותפת במדיניות זו. בבחינת קיומה של השפעה מהותית, מובאים בחשבון זכויות הצבעה 
  פוטנציאליות, הניתנות למימוש או להמרה באופן מיידי למניות הישות המוחזקת.

  
יניות החשבונאית של הקבוצה דוחות כספיים של חברות כלולות ועסקאות משותפות, הערוכים שלא על פי המד

  מותאמים, לפני הכללתם בדוחות הכספיים של הקבוצה, למדיניות החשבונאית של הקבוצה.
  

התוצאות, הנכסים וההתחייבויות של חברות כלולות ועסקאות משותפות נכללים בדוחות כספיים אלה תוך שימוש 
משותפת, או חלקה, מסווגת כמוחזקת למכירה בשיטת השווי המאזני, למעט כאשר השקעה בחברה כלולה או עסקה 

בדבר נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו. במקרה כזה, הקבוצה  IFRS 5 -בהתאם ל
שוטף. על פי שיטת השווי המאזני, השקעות -מסווגת את חלק ההשקעה שאינו מסווג כמוחזק למכירה כנכס לא

ללות בדוח על המצב הכספי המאוחד בעלות המותאמת לשינויים שאירעו בחברות כלולות ועסקאות משותפות נכ
לאחר הרכישה בחלקה של הקבוצה בנכסים נטו, לרבות קרנות הון, בניכוי ירידת ערך, במידה וחלה, בערכה של 
החברה הכלולה או העסקה המשותפת. הפסדי חברה כלולה או עסקה משותפת העולים על זכויותיה של הקבוצה 

כלולה או בעסקה המשותפת (כולל זכויות כלשהן לזמן ארוך אשר במהותן הינן חלק בהשקעות הקבוצה בחברה ה
נטו, בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת) אינם מוכרים אלא אם קיימת מחויבות משפטית או משתמעת של 

בחינת ירידת ערך הקבוצה לשלם או שבוצעו תשלומים בעבור החברה הכלולה או בעבור העסקה המשותפת. לעניין 
  יג'. 2ראה ביאור  ,של השקעה בחברות כלולות ועסקאות משותפות

  
עודף עלות הרכישה של חברה כלולה או עסקה משותפת מעל חלקה של הקבוצה בשווי ההוגן של נכסים מזוהים, 

כמוניטין. המוניטין התחייבויות והתחייבויות תלויות של הכלולה או העסקה המשותפת שהוכרו במועד הרכישה, מוכר 
נכלל בערך בספרים של ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, ונבחן לצורך ירידת ערך כחלק של 
ההשקעה. עודף כלשהו של חלק הקבוצה בשווי ההוגן נטו של נכסים מזוהים, התחייבויות והתחייבויות תלויות על 

  הערכה חוזרת, מוכר מיידית בדוח רווח או הפסד. עלות הרכישה של החברה הכלולה או העסקה המשותפת, לאחר
  

רווחים או הפסדים הנוצרים מעסקאות המבוצעות בין החברה ו/או חברה מאוחדת ו/או פעילות משותפת לבין חברה 
כלולה או עסקה משותפת של הקבוצה, מבוטלים בהתאם לחלקה של הקבוצה בזכויות החברה הכלולה או העסקה 

  המשותפת הרלוונטית.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  
  השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות: (המשך)  ח.

  
הקבוצה מפסיקה להשתמש בשיטת השווי המאזני החל מהמועד בו ההשקעה מפסיקה להיות חברה כלולה או 

איבוד ההשפעה  עסקה משותפת (או כאשר ההשקעה מסווגת כמוחזקת למכירה כאמור לעיל, כמוקדם). בעת
המהותית, השקעה כלשהי שנותרה לאחר המימוש נמדדת בשוויה ההוגן. ההפרש בין הערך בספרים של ההשקעה 
הנותרת, לביו שוויה ההוגן נזקף לרווח או הפסד. כמו כן, הסכומים שהוכרו ברווח כולל אחר בהתייחס לאותה השקעה 

הייתה מממשת בעצמה את הנכסים הקשורים או  מטופלים באותו אופן שהיה נדרש אילו הישות המושקעת
  ההתחייבויות הקשורות.

  
כאשר השקעה בחברה כלולה הופכת להשקעה בעסקה משותפת או השקעה בעסקה משותפת הופכת להשקעה 

  בחברה כלולה, הקבוצה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני ואינה מודדת מחדש את יתרת ההשקעה.
  

גובה שיעורי ההחזקה בחברה כלולה או בעסקה משותפת אך השימוש בשיטת השווי כאשר הקבוצה מפחיתה את 
המאזני נמשך, הקבוצה מסווגת מחדש לרווח או הפסד את החלק היחסי של הרווח או ההפסד אשר הוכר קודם לכן 

הפסד ברווח כולל אחר המתייחס להפחתה האמורה בשיעורי ההחזקה, אם רווח או הפסד זה היה מסווג לרווח או 
  במימוש הנכסים או ההתחייבויות המתייחסים.

  
  

  :מוניטין  ט.
  

מוניטין הנובע מרכישה של עסק נמדד בגובה עודף עלות הרכישה, בתוספת השווי ההוגן של הזכויות שאינן מקנות 
שליטה, על השווי ההוגן נטו של הנכסים המזוהים, ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה המאוחדת. 

  אופן מדידת המוניטין, בהתאם לחלופות המפורטות לעיל נקבע באופן פרטני בכל צירוף עסקים.
  

  מוניטין מוכר לראשונה כנכס לפי עלותו, ונמדד בתקופות עוקבות לפי עלותו בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
  

של הקבוצה שצפויה להן תועלת לצורך בחינת ירידת ערך, מוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים 
מהסינרגיה של צירוף העסקים. יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה מוניטין, נבדקות לצורך בחינת ירידת ערכן מידי 

  שנה או בתדירות גבוהה יותר כאשר יש סימנים המעידים על ירידת ערך אפשרית של יחידה כאמור.
  

נמוך מערכה בספרים של אותה יחידה, מוקצה ההפסד מירידת  כאשר סכום בר השבה של יחידה מניבה מזומנים
הערך ראשית להפחתת הערך בספרים של מוניטין כלשהו המיוחס ליחידה מניבת המזומנים. לאחר מכן, מוקצה 
יתרת ההפסד מירידת ערך, אם נותרה, לנכסים אחרים של היחידה מניבת המזומנים, באופן יחסי לערכם בספרים. 

  רך של מוניטין אינו מבוטל בתקופות עוקבות.הפסד מירידת ע
  

  בעת מימוש של חברה מאוחדת, סכום המוניטין המתייחס נכלל בקביעת הרווח או ההפסד מהמימוש.
  

  ו'. 2 לעניין מדיניות הקבוצה לגבי מוניטין הנובע מרכישה של חברה כלולה ו/או עסקה משותפת, ראה ביאור
  

  .13 ביאור בנוסף ראה, מוניטין לעניין
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  
  כסים בלתי מוחשיים, פרט למוניטין:נ  י.

  
נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית. נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים 
שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים, ונבדקים לצורך בחינת ירידת ערך אחת לשנה, או בכל עת שקיים סימן, 

אומדן משך החיים השימושיים של נכסים בלתי . IAS 36המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך בהתאם להוראות 
מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר, נבחן בתום כל שנת דיווח. שינוי אומדן אורך החיים השימושיים 

  של נכס בלתי מוחשי המשתנה מבלתי מוגדר למוגדר, מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".
  

ם מוגדר מופחתים בקו ישר על פני אורך החיים השימושיים המשוער נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיי
שלהם בכפוף לבחינת ירידת ערך. שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר, 

  מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".
  

ורך חיים שימושיים מוגדר הינו אורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי א
  כדלקמן:

  

 אורך חיים שימושיים  

 שנים  

 3-6  תוכנה
 4-7.25  קשרי לקוחות

    
  

  ט'. 2 לעניין הטיפול החשבונאי במוניטין, ראה ביאור 
  

  הסדרים משותפים:  .יא
  

הכפופה לשליטה "הסדר משותף" הוא הסכמה חוזית לפיה הקבוצה וצדדים אחרים מבצעים פעילות כלכלית 
משותפת. שליטה משותפת מתקיימת כאשר ההסדר החוזי כולל דרישה, כי החלטות הנוגעות לאסטרטגיה הפיננסית 

  והתפעולית של העסקה, יתקבלו בהסכמה פה אחד של הצדדים ששולטים במשותף בעסקה המשותפת.
  

צדדים לו יש זכויות בנכסים נטו סוג ההסדר הקיים בקבוצה הינו "עסקה משותפת", שהינה הסדר משותף אשר ל
  המיוחסים להסדר.

  
בהסדרים משותפים המהווים עסקה משותפת, הקבוצה מכירה בעסקה המשותפת כהשקעה ומטפלת בה בשיטת 

  השווי המאזני.
  

  להלן. 'ח 2ראה ביאור  ,לעניין שיטת השווי המאזני
  

  עסקאות משותפות:  יב.
  

משותפות נכללים בדוחות כספיים אלה תוך שימוש בשיטת השווי  התוצאות, הנכסים וההתחייבויות של עסקאות
המאזני. על פי שיטת השווי המאזני, עסקאות משותפות נכללות בדוח על המצב הכספי המאוחד בעלות המותאמת 
לשינויים שאירעו לאחר הרכישה בחלקה של הקבוצה בנכסים נטו, לרבות קרנות הון, בניכוי ירידת ערך, במידה 

רכה של העסקה המשותפת. הפסדי עסקה משותפת העולים על זכויותיה של הקבוצה בעסקה המשותפת וחלה, בע
(כולל זכויות כלשהן לזמן ארוך אשר במהותן הינן חלק בהשקעות הקבוצה נטו, בעסקה המשותפת) אינם מוכרים 

העסקה המשותפת. אלא אם קיימת מחויבות משפטית או משתמעת של הקבוצה לשלם או שבוצעו תשלומים בעבור 
  יג'. 2לעניין בחינת ירידת ערך של עסקאות משותפות, ראה ביאור 

  
רווחים או הפסדים הנוצרים מעסקאות המבוצעות בין החברה ו/או חברה מאוחדת לבין עסקה משותפת של הקבוצה, 

  מבוטלים בהתאם לחלקה של הקבוצה בזכויות העסקה המשותפת הרלוונטית.
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  המדיניות החשבונאית (המשך)עיקרי   -  2ביאור 

  
  ירידת ערך השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני:  .יג

  
הקבוצה בוחנת את קיומם של סימנים לירידת ערך של השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני. ירידת 

יים מההשקעה הושפעו ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שתזרימי המזומנים העתידיים הצפו
  לרעה.

  
בחינת ירידת ערך של ההשקעה נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה. בהתאם לכך, הפסד המוכר מירידת ערך של 
ההשקעה לא מיוחס לנכסים המרכיבים את חשבון ההשקעה, לרבות מוניטין, אלא מיוחס להשקעה בכללותה, ולפיכך 

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, כאשר בסכום בר  הקבוצה מכירה בהיפוך של הפסדים שהוכרו בגין
  ההשבה שלהן חלה העלייה.

  
השבה של -במטרה לקבוע את סכום ההפסד הנוצר מירידת ערך, אם בכלל, מבוצעת אמידה של הסכום בר

מוש שלה. ההשקעה. סכום בר השבה הינו הגבוה מבין שוויה ההוגן של ההשקעה בניכוי עלויות מימוש לבין שווי השי
בקביעת שווי השימוש של ההשקעה הקבוצה אומדת את חלקה בערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 

  הצפויים מהפעילות של החברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני ומימושה.
  

  נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה:  .יד
  

), Highly Probableהינה צפויה ברמה גבוהה ( ר המכירהנכסים בלתי שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה כאש
והנכס (או קבוצת המימוש) הינו זמין למכירה במצבו הנוכחי. הקבוצה מסווגת נכסים בלתי שוטפים כמוחזקים 

צפויה להיות כשירה להכרה כמכירה שהושלמה בתוך  כאשר ההנהלה מחויבת לביצוע המכירה וכן, המכירה למכירה
  . למכירה מוחזקכסיווג הנכס הבלתי שוטף, שנה אחת ממועד 

  
החל מהתקופה שבה נכס מוגדר כמיועד למימוש הוא מוצג בדוח על המצב הכספי, ביחד עם נכסים אחרים הקשורים 

, התחייבויות אליו ישירות והצפויים להתממש אף הם עם מימושו, בסעיף "נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה
של הנכס  המיוחסות ישירות לנכס המיועד למימוש, אשר צפוי כי תסולקנה עם מימושושוטפות ושאינן שוטפות 

. זקיפת פחת בגין נכס לא "מוצגות בדוח על המצב הכספי בסעיף "התחייבויות של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה
תייחסים לנכס שוטף המסווג כמוחזק למכירה מופסקת במועד שבו הוא מסווג כמוחזק למכירה. נתוני ההשוואה המ

  המוחזק למכירה אינם מסווגים מחדש כאמור.
  

נכסים לא שוטפים או קבוצות מימוש המסווגים כמוחזקים למכירה, למעט נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן, נמדדים 
  לפי הנמוך מבין ערכם בספרים לבין שוויים ההוגן בניכוי עלויות מימוש.

  
את הקריטריונים לסיווג כמוחזקים למכירה, הנכס הלא שוטף יסווג מחדש כאשר הנכס הלא שוטף אינו מקיים עוד 

לקבוצת הנכסים הלא שוטפים ויימדד כנמוך מבין ערכו בספרים לפני שהנכס סווג כמוחזק למכירה, כשהוא מותאם 
ם בגין פחת, הפחתה או הערכות מחדש כלשהן שהיו מוכרים אם הנכס לא היו מסווג כמוחזק למכירה, לבין הסכו

בר ההשבה שלו במועד ההחלטה העוקבת שלא למכור. סכום התיאום ייזקף ככלל לרווח או הפסד, אלא אם מדובר 
  בנכס הנמדד במודל הערכה מחדש, במקרה זה ייזקף חלק מהגידול כנגד רווח כולל אחר.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  
  רכוש קבוע:  .טו

  
  כללי:  )1(

  
הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים, או להשכרה רכוש קבוע 

לאחרים אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת. החברה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה 
  לפי מודל העלות.

  
לותם (בניכוי מענקי השקעה קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עהרכוש הכל פריטי  לפי מודל העלות

שנתקבלו) בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. העלות כוללת את עלות הרכישה של 
הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן 

  שהתכוונה אליו ההנהלה.
  

  '.טז 2קבוע, ראה ביאור לעניין בחינת ירידת ערך רכוש 
  

  הפחתת רכוש קבוע:  )2(
  

פחת בעל עלות משמעותית -הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר
ביחס לסך העלות של הפריט. ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים 

ועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד, תוך הבאה בחשבון של ערך השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריט מהמ
  שייר צפוי בתום החיים השימושיים.

  
נכסים החכורים במסגרת הסדר חכירה מימונית מופחתים על פני הקצר מבין אורך החיים השימושיים הצפוי 

  להם על פי אותו בסיס של נכסים בבעלות, או על פני תקופת החכירה.
  

  ימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:אורך החיים הש
  
 שיעורי פחת  אורך חיים שימושיים 

  %  שנים 
      

 1  98  חכירהבקרקעות 
 4 25 מבנים

 5-5.5 18-20 מכונות וציוד
 15  6.67 כלי רכב

 )15(בעיקר  6-33 3-16.67 ריהוט וציוד משרדי
      
  

ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת ערכי השייר, שיטת הפחת 
  כספים. שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".

  
רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש שבין 

  ירה או ההוצאה משימוש, ונזקף לדוח רווח והפסד.התקבולים ממכירתו לבין ערכו בספרים במועד המכ
  

  עלויות עוקבות:  )3(
  

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע, הניתנת לאמידה בצורה מהימנה מוכרת כגידול של הערך בספרים 
במועד התהוותה, אם צפוי כי ההטבות הכלכליות העתידיות המיוחסות לפריט יזרמו אל הישות. עלויות 

  נזקפות לרווח או הפסד במועד התהוותן.תחזוקה שוטפות 
    



  רימוני תעשיות בע"מ
  2019בדצמבר  31המאוחדים ליום  ביאורים לדוחות הכספיים

 

19  

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  
  ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, פרט למוניטין:  טז.

 
בתום כל תקופת דיווח, בוחנת הקבוצה את הערך בספרים של נכסיה המוחשיים ובלתי מוחשיים, למעט מלאי, 

סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים אלו. במידה וקיימים סימנים כאמור, במטרה לקבוע האם קיימים 
השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר, אם בכלל. כאשר לא ניתן -נאמד סכום בר

מנים המזו-ההשבה של היחידה מניבת-לאמוד את הסכום בר ההשבה של נכס בודד, אומדת הקבוצה את הסכום בר
  אליה שייך הנכס.

 
נכסים משותפים מוקצים אף הם ליחידות המניבות מזומנים הבודדות במידה וניתן לזהות בסיס סביר ועקבי להקצאה 
כזו. במידה ולא ניתן להקצות את הנכסים המשותפים ליחידות מניבות המזומנים הבודדות על בסיס האמור, מוקצים 

מזומנים שלגביהן ניתן לזהות בסיס הקצאה סביר  -תר של יחידות מניבות הנכסים המשותפים לקבוצות הקטנות ביו
  ועקבי.

  
השבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן של הנכס בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו. בהערכת שווי -סכום בר

לפני מס המשקף את  השימוש, אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון
הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן תזרימי 

  המזומנים העתידיים.
  

ההשבה של נכס (או של יחידה מניבה מזומנים) נאמד כנמוך מערכו בספרים, הערך בספרים של -כאשר סכום בר
ההשבה שלו. הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה -מזומנים) מופחת לסכום בר-הנכס (או של היחידה מניבה

  ברווח והפסד.
  

-כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל, הערך בספרים של הנכס (או של היחידה מניבה
ו של היחידה , אך לא יותר מערכו בספרים של הנכס (אמעודכןשבה ה-ם) מוגדל בחזרה לאומדן סכום ברמזומני
מזומנים) שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך. ביטול הפסד מירידת ערך -מניבה

  הפסד. ואמוכר מיידית ברווח 
  

  מלאי:  .זי
  

מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל, בתהליך ייצור לצרכי מכירה או חומרים שיצרכו בתהליך 
  או במהלך הספקת השירותים. הייצור

  
כוללת את כל עלויות הרכישה, עלויות  השווי מימוש נטו שלו. עלות המלאימלאי מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין 

  עבודה ישירות, עלויות תקורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ומצבו הנוכחיים.
  

אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן שווי מימוש נטו מייצג את 
  העלויות הדרושות לביצוע המכירה.

  
  העלות נקבעה כדלהלן:

  
  יוצא ראשון". -בשיטת "נכנס ראשון   -  חומרים (חומרי גלם, עזר רכיבים ואריזה)

  
  העלות נקבעת לפי עלות מחושבת.  -  תוצרת בתהליך ותוצרת גמורה
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  
  נכסים פיננסיים:  יח.

  
  כללי:  )1(

  
נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של 

אותם המכשיר. השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט 
  נכסים פיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר מוכרים לראשונה לפי שוויים ההוגן.

  
  לאחר ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים יימדדו בעלות מופחתת או בשווי הוגן בהתאם לסיווגם.

  
  מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:

 
 המודל העסקי של הקבוצה הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן •
התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים אשר  •

 מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד.
 

  .כל יתר הנכסים הפיננסיים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:  )2(
  

נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצג בשווי הוגן. כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן, 
לרבות אלה שמקורם בשינויים בשערי חליפין, מוכר בדוח רווח והפסד בתקופה בה התרחש השינוי. הרווח 

ר ברווח והפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד או ריבית שנצמחו בגין הנכס הפיננסי. לעניין או ההפסד נטו המוכ
  ו'. 31קביעת השווי ההוגן, ראה ביאור  אופן

  
  מכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת:  )3(

  
לקוחות, פיקדונות, הלוואות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט 

פעיל, מסווגים כמכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית בניכוי בשוק 
ירידת ערך, אם ישנה כזו. הכנסות ריבית מוכרות בשיטת הריבית האפקטיבית, למעט בגין חייבים לזמן קצר 

  כאשר סכומי הריבית בהם יש להכיר אינם מהותיים.
  

  ים:ירידת ערך של נכסים פיננסי  )4(
  

, הקבוצה בחרה ליישם את הגישה המקלה למדידת ההפרשה לירידת IFRS 15לגבי לקוחות ונכסי חוזה לפי 
  ).lifetimeערך לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר (

  
הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר הינם הפסדי האשראי החזויים הנובעים מכל אירועי הכשל 

ם במהלך אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי. הבחינה האם להכיר בהפרשה לירידת ערך לפי האפשריי
הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר מבוססת על הסיכון לכשל ממועד ההכרה לראשונה ולא רק 

 כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך במועד הדיווח או כשהכשל התרחש בפועל.
  

  :רה בהפסדי אשראי חזוייםמדידה והכ
  

הפסדי האשראי הצפויים נאמדים תוך התבססות על ניסיון העבר של הקבוצה לגבי הפסדי אשראי ומותאמת 
לגורמים שהם ספציפיים ללווה, תנאים כלכליים כלליים והערכה הן של המגמה השוטפת של התנאים והן 

ן של הכסף לפי הצורך. המדידה של הפסדי של המגמה החזויה של התנאים במועד הדיווח לרבות ערך הזמ
אשראי צפויים הינה פונקציה של ההסתברות להתרחשות כשל, גובה ההפסד במקרה של התרחשות כשל 

  והחשיפה המקסימלית להפסד באירוע כשל.
  

לגבי נכסים פיננסיים, החשיפה המקסימלית להפסד באירוע כשל הינה הערך בספרים ברוטו של הנכס 
  במועד הדיווח.הפיננסי 

  
הקבוצה מכירה בהפסד מירידת ערך (רווח מביטול ירידת ערך) ברווח או הפסד לכל המכשירים הפיננסים 

  כנגד התאמה לערכם בספרים באמצעות חשבון הפרשה לירידת ערך.
  

הקבוצה מוחקת נכס פיננסי כאשר קיים מידע המצביע על כך שהלווה נמצא בקשיים פיננסיים חמורים ואין 
  כוי ריאלי להשבת הנכס.סי
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  
  התחייבויות פיננסיות:  .יט

  
  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת:  )1(

  
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת (אשראי, הלוואות, ספקים וזכאים) מוכרות לראשונה בשווי 

עסקה. לאחר מועד ההכרה הראשונית, התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות בעלות  הוגן לאחר ניכוי עלויות
  מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

  
שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחשוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת הוצאות 

וא השיעור שמנכה באופן מדויק את הזרם ריבית על פני התקופה הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי ה
החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית לערכה בספרים, 
או מקום שמתאים, לתקופה קצרה יותר, למעט בגין התחייבויות לזמן קצר כאשר סכומי הריבית בהם יש 

  להכיר אינם מהותיים.
  

  ויות פיננסיות:גריעת התחייב  )2(
  

דהיינו כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה  -כאשר, ורק כאשר, היא מסולקת  נגרעתהתחייבות פיננסית 
נפרעת, מבוטלת או פוקעת. ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה בין התמורה 

  ששולמה מוכר ברווח או הפסד.
  

  הכרה בהכנסה:  .כ
  

ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהקבוצה זכאית לקבל בגין הכנסה ממכירת הכנסה נמדדת לפי השווי 
  סחורות או מתן שירותים במהלך העסקים הרגיל. ההכנסה מוצגת בניכוי אומדנים להחזרות, הנחות וכדומה.

  
  הכנסה ממכירת סחורות:  )1(

  
מן, עם העברת השליטה על ההכנסה ממכירת מוצרי פלסטיק מדויקים מוכרת ברווח או הפסד בנקודת ז

המוצרים הנמכרים ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת המוצרים ללקוח, שהוא המועד בו 
  .הבעלות על המוצרים והסיכונים וההטבות המשמעותיים הנובעים ממנה מועברים ללקוח

 
  להלן. 3ראה ביאור  ,נוספים בדבר הכרה בהכנסה לפרטים

  
  הכנסות ריבית:  )2(

  
  הכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתוי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

  
  הכנסות מדיבידנד:  )3(

  
  הכנסות מדיבידנד בגין השקעות מוכרות במועד בו נוצרה הזכאות לקבלת הדיבידנד.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  
  הקמה:עבודות על פי חוזה   .אכ

  
פעילות ייצור ושיווק התבניות מתבצעת באמצעות חוזי הקמה. כאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את התוצאה של 
עבודה על פי חוזה הקמה, ההכנסות והעלויות מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העבודה, נכון לתום תקופת 

תקופת הדיווח בגין העבודה שבוצעה לבין הדיווח. שיעור ההשלמה נמדד בהתאם ליחס שבין העלויות שנוצרו לתום 
  סך כל העלויות החזויות לצורך השלמת החוזה, למעט עלויות שאינן מייצגות את שלב ההשלמה.

  
שינויים בהיקף העבודה, תשלומי תביעות ותמריצים נכללים בהכנסות חוזה ההקמה, במידה והוסכם לגביהם עם 

שביטול משמעותי בסכום ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות ה ורק אם צפוי ברמה גבוהה מזמין העבוד
הקשורה להשתנות התמורה תתברר לאחר מכן. בקביעת ההשפעה של התמורה המשתנה, החברה משתמשת 
בדרך כלל בשיטת "הסכום הסביר ביותר" המצוינת בתקן, לפיה מחיר העסקה נקבע בהתחשב בסכום היחיד שהוא 

  ל סכומי תמורה אפשריים בחוזה.הסביר ביותר בתחום ש
  

כאשר לא ניתן למדוד באופן מהימן את התוצאה של עבודה על פי חוזה הקמה, ההכנסות מוכרות עד לגובה העלויות 
החוזה ואשר צפוי שיושבו. עלויות הקמת החוזה מוכרות כהוצאה בתקופה בה הן התהוו. כאשר ביצוע שנוצרו בגין 

  .או הפסדהחוזה יעלה על ההכנסות, ההפסד הצפוי נזקף מיידית לרווח  לביצועצפוי שסך כל העלויות 
  

כאשר הקבוצה מבצעת עבודות לפי חוזה הקמה ללקוח לפני שחל מועד פירעונו של תשלום מהלקוח לפי ההסכם 
', הקמה חוזי(לדוגמה, מאחר וטרם התקיימה אבן דרך לתשלום לפי ההסכם), החברה מציגה את התמורה לקבל כ'

זכות הקבוצה לתמורה עבור שירותים שביצעה  את מבטאים' הקמה חוזיסכומים כלשהם המוצגים כ'לקוחות'. ' למעט
עבור הלקוח. 'לקוחות' הם זכות הקבוצה לתמורה שאינה מותנית. זכות לתמורה אינה מותנית אם נדרש רק חלוף 

 זמן לפני שיגיע מועד פירעונה של תמורה זו.
  

  ' בנפרד מ'לקוחות'.הקמה חוזיד על המצב הכספי 'הקבוצה מציגה בדוח המאוח
  

  
  חכירות:  .בכ

  
  :2019 בינואר 1 ליום עד יושמה שלהלן החשבונאית המדיניות

  

  חכירה מימונית
  

בהתאם כחכירות מימוניות חכירות קרקע ממנהל מקרקעי ישראל, אשר דמי החכירה שולמו במלואם מראש סווגו 
. תשלומי החכירה הנדחים IFRS 16 -בהתאם לתקן החדש ולכן אין הבדל באופן הטיפול החשבונאי  ,IAS 17-ל

ששולמו במועד תחילת החכירה מוצגים בדוח על המצב הכספי בסעיף "רכוש קבוע", ומופחתים על בסיס קו ישר 
  .פני יתרת תקופת החכירה, תוך הכללת אופציית הארכה-על
  

  תפעוליתחכירה 
  

דמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה. בהסדרי חכירה בהם הוצאות 
בתחילת תקופת החכירה לא משולמים דמי חכירה, או משולמים דמי חכירה מופחתים, וכן מתקבלות הטבות נוספות 

  מהמחכיר, מכירה הקבוצה בהוצאות על בסיס קו ישר, על פני תקופת החכירה.
  

  :2019בינואר  1המדיניות החשבונאית שלהלן מיושמת החל מיום 

  
 הקבוצה כחוכר

 
הקבוצה מעריכה האם חוזה הינו חכירה (או כולל חכירה) במועד ההתקשרות בחוזה. הקבוצה מכירה בנכס זכות 

(לתקופה  שימוש מחד ובהתחייבות חכירה מאידך בגין כל חוזי החכירה בהם היא החוכר, למעט חכירות לטווח קצר
חודשים) וחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך. בחכירות אלה מכירה הקבוצה בתשלומי החכירה כהוצאה  12של עד 

תפעולית על בסיס קו ישר על פני תקופת החכירה, אלא אם כן בסיס שיטתי אחר מייצג בצורה טובה יותר את תבנית 
  .צריכת ההטבות הכלכליות על ידי הקבוצה מהנכסים החכורים
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 
  
  חכירות (המשך)  .בכ

  
 תקופת החכירה הינה התקופה שאינה ניתנת לביטול שלגביה לחוכר יש את הזכות להשתמש בנכס החכור יחד עם:

 תקופות המכוסות על ידי אופציה להארכת החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו, וכן 
  .תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר לא יממש אופציה זו 
 

ודאי באופן סביר  2019בינואר  1בקביעת תקופת החכירה, הקבוצה לקחה בחשבון אופציות הארכה  אשר ליום 
בתשלומי החכירה בתקופות  שימומשו על ידה. סבירות המימוש של אופציות ההארכה נבחנה בהתחשב, בין היתר,

 חשיבות הנכס לפעילויות הקבוצה, מיקום הנכס החכור והזמינות של חלופות מתאימות.לההארכה ביחס 
 

התחייבות החכירה נמדדת לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד התחילה, 
ניתן לקבוע בנקל שיעור זה, הקבוצה משתמשת בשיעור מהוונים תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה. אם לא 

 בדבר שיעורי ההיוון ששימשו במועד היישום לראשונה. (א)3הריבית התוספתי שלה. ראה ביאור 
  

 תשלומי החכירה הנכללים במדידת התחייבות החכירה מורכבים מהתשלומים הבאים:
 (כולל תשלומים קבועים במהותם) תשלומים קבועים. 
 רה משתנים שתלויים במדד או בשער, שנמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים או בשער תשלומי חכי

 הקיים במועד התחילה;
 

בדוח על המצב הכספי. התחייבות חכירה נמדדת לאחר מכן על ידי הגדלת  התחייבות החכירה מוצגת בסעיף נפרד
ית האפקטיבית ועל ידי הקטנת הערך הערך בספרים על מנת לשקף ריבית על התחייבות החכירה בשיטת הריב

 בספרים על מנת לשקף את תשלומי החכירה שבוצעו.
 

העלות של הנכס זכות שימוש מורכבת מסכום המדידה לראשונה של התחייבות החכירה, תשלומי חכירה כלשהם 
העלות בניכוי  שבוצעו במועד התחילה או לפניו ועלויות ישירות ראשוניות. לאחר מכן, נכס זכות שימוש נמדד לפי

 פחת נצבר והפסדים מירידת ערך.
 

נכס זכות השימוש נמדד לפי מודל העלות ומופחת בקו ישר על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה לבין אורך 
 החיים השימושיים של נכס הבסיס. 

 
ירידת ערך נכסים על מנת לקבוע אם נפגם הנכס זכות שימוש ולטפל בהפסד  IAS 36הקבוצה מיישמת את הוראות 

  בדוח על המצב הכספי.  נכלל במסגרת יתרת הרכוש הקבועמירידת ערך כלשהו שזוהה. נכס זכות השימוש 
  

  מענקים ממשלתיים:  כג.
  

הנלווים להם ושהמענקים מענקים ממשלתיים אינם מוכרים עד למועד בו קיים בטחון סביר שהקבוצה תעמוד בתנאים 
  יתקבלו.

  
מענקים ממשלתיים שהתנאי העיקרי להם הוא רכישה, הקמה או השגה בדרך אחרת של נכסים בלתי שוטפים על 
ידי הקבוצה, מוצגים בניכוי מהערך בספרים של הנכס נשוא המענק. סכום המענק נזקף לרווח או הפסד על בסיס 

  יים של הנכסים הקשורים.שיטתי סביר על פני תקופת החיים השימוש
  

  הפרשות:  כד.
  

הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, 
  בגינה צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.

  
ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויבות בהווה הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב 

במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות. כאשר ההפרשה 
נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות, הערך בספרים של ההפרשה הוא הערך הנוכחי 

  זרימי המזומנים החזויים. שינויים בגין ערך הזמן יזקפו לרווח והפסד.של ת
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 
  

  מסים על ההכנסה:  כה.
  
  כללי:  )1(

  
הוצאות (הכנסות) המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות המסים 

  הנובעים מעסקאות שנזקפות ישירות להון, ולעסקאות צירופי עסקים.הנדחים, למעט מסים נדחים 
  

  מסים שוטפים:  )2(
  

ת ומאוחד ותהוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה וחבר
במהלך תקופת הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת 

טי הכנסות והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס או פרי
ניתנים לניכוי. נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר 

  נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.
  

תחייבויות מסים שוטפים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז נכסים וה
  את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.

  
  מסים נדחים:  )3(

  
מס של נכסים והתחייבויות לבין  חברות הקבוצה יוצרות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי

ערכם בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים (נכס או התחייבות) מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים 
בעת מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד 

  תאריך הדוח על המצב הכספי.
  

ות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים התחייבויות מסים נדחים מוכר
והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים 

  לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.
  

ה לא יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים הנובעים מההכרה לראשונה במוניטין, וכן מההכרה הקבוצ
לראשונה בנכס או בהתחייבות במסגרת עסקה שאינה צירוף עסקים, כאשר במועד העסקה ההכרה 
  לראשונה בנכס או בהתחייבות לא משפיעה על הרווח החשבונאי ועל ההכנסה החייבת (הפסד לצרכי מס).

  
חישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות ב

מוחזקות, מאחר ולהערכת הנהלת הקבוצה ההפרשים הזמניים נשואים מסים נדחים אלו הינם בשליטת 
  הקבוצה ואינם צפויים להתהפך בעתיד הנראה לעין.

  
כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז 

מסים נדחים כנגד התחייבויות מסים נדחים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי 
  אותה רשות מס, ובכוונת הקבוצה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים הנדחים על בסיס נטו.
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  החשבונאית (המשך)עיקרי המדיניות   -  2ביאור 

  
  הטבות עובדים:  כו.

  
  הטבות לאחר סיום העסקה:  )1(

  
הטבות הקבוצה לאחר סיום העסקה כוללות התחייבות לפיצויי פיטורין. הטבות הקבוצה לאחר סיום העסקה 
הינן בחלקן תכניות להפקדה מוגדרת ובחלקן תכניות להטבה מוגדרת. הוצאות בגין התחייבות הקבוצה 

) נזקפות לרווח או Defined Contribution Planבמסגרת תוכנית להפקדה מוגדרת ( להפקדת כספים
הפסד, או מהוונות לעלות המלאי ועבודות על פי חוזה הקמה במועד הספקת שירותי העבודה, בגינם מחויבת 
הקבוצה לביצוע ההפקדה. ההפרש בין סכום ההפקדה העומד לתשלום, לבין סך ההפקדות ששולמו מוצג 

  ייבות בגין הטבות לעובדים.כהתח
  

כאשר סך ההפקדות ששולמו עולה על ההפקדה הנדרשת בגין השירות שסופק עד לתאריך הדוח על המצב 
  הכספי, ועודף זה יוביל להקטנת ההפקדות העתידיות, או להחזר כספי, מכירה הקבוצה בנכס.

  
לרווח והפסד, או מהוונות לעלות  ) נזקפותDefined Benefit Planהוצאות בגין תוכנית להטבה מוגדרת (

 Projected Unit Creditהמלאי ועבודות על פי חוזי ביצוע בהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה (
Method תוך שימוש בהערכות אקטואריות המתבצעות בתום כל תקופת דיווח. הערך הנוכחי של מחויבות ,(

ן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין הקבוצה בגין תוכנית להטבה מוגדרת נקבע באמצעות היוו
התוכנית תוך שימוש בשיעור היוון המתאים לתשואות שוק של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה, הנקובות 
במטבע בו ישולמו ההטבות בגין התוכנית, ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב למועדי הסילוק החזויים של 

שבונאית של הקבוצה, עלות הריבית נטו נכללת בהוצאות הנהלה וכלליות התוכנית. בהתאם למדיניות הח
  ועלות המכר בדוח על הרווח הכולל.

  
  רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח הכולל האחר במועד היווצרותם. עלות שירות עבר

)Past Service Cost.רווחים והפסדים  ), צמצומים או סילוקים מוכרים ברווח וההפסד במועד תיקון התכנית
  אקטוארים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד במועד מאוחר יותר.

  
נכסי התוכנית נמדדים בשווי הוגן. הכנסת ריבית על נכסי תוכנית נקבעת על בסיס שיעור ההיוון של המחויבות 

ת על נכסי תוכנית לבין התשואה ונזקפת לרווח והפסד כחלק מעלות הריבית נטו. ההפרש בין הכנסת הריבי
  הכוללת על נכסי התוכנית נזקף לרווח כולל אחר ולא יסווג מחדש לרווח או הפסד במועד מאוחר יותר.

  
התחייבות הקבוצה בגין תוכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב הכספי כוללת את הערך הנוכחי של 

של נכסי התוכנית. נכס נטו, המתהווה מהחישוב כאמור,  המחויבות בגין הטבה מוגדרת, בניכוי שוויים ההוגן
מוגבל לגובה ההטבות הכלכליות העתידיות הזמינות לקבוצה בצורה של הקטנה בהפקדות עתידיות או החזר 

  "סכום התקרה"). -כספי, בין אם במישרין לקבוצה ובין אם בעקיפין לתוכנית אחרת שנמצאת בגירעון (להלן 
  

התהווה מהחישוב האמור העולה על סכום התקרה נזקף לרווח הכולל ולא יסווג מחדש עודף הנכס נטו, אשר 
  לרווח או הפסד במועד מאוחר יותר.

  
  הטבות עובדים לטווח קצר:  )2(

  
חודשים מתום השנה  12הטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלואן לפני 

  בד.בה ניתן השירות המזכה על ידי העו
  

 ושכר. מענקים תשלומי חופשה, בגין הקבוצה התחייבות את כוללות בקבוצה קצר לטווח עובדים הטבות
  היווצרותן. במועד ביצוע חוזה פי על ועבודות המלאי לעלות מהוונות או והפסד, לרווח נזקפות אלו הטבות

  
 להן קצר לזמן ההטבות גובה בין ההפרש לשלם. החברה חזויה אותו מהוון לא בסיס על נמדדות ההטבות

  כהתחייבות. או כנכס מוכר בגינן, ששולם הסכום לבין העובד, זכאי
    



  רימוני תעשיות בע"מ
  2019בדצמבר  31המאוחדים ליום  ביאורים לדוחות הכספיים

 

26  

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 
  
  רווח למניה:  .זכ

  
החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד, המיוחס לבעלי המניות של החברה על ידי 

הפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות חלוקת רווח או 
לצורך חישוב הרווח המדולל למניה מתאמת החברה את הרווח או ההפסד,  הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח.

בגין ההשפעות של  המיוחס לבעלי המניות הרגילות, ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור,
  כל המניות הפוטנציאליות המדללות.

 
  סיווג ריבית ששולמה, דיבידנדים ששולמו ודיבידנדים שהתקבלו בדוח על תזרימי המזומנים:  .כח

  
הקבוצה מסווגת תזרימי מזומנים בגין דיבידנדים אשר התקבלו בידיה כתזרימי מזומנים מפעילות השקעה. תזרימי 

ששולמה ושנתקבלה מסווגים כתזרימי מזומנים אשר שימשו או שנבעו מפעילות שוטפת. תזרימי מזומנים בגין ריבית 
מזומנים בגין מסים על הכנסה מסווגים ככלל כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות שוטפת, למעט אלו אשר ניתנים 

המשולמים על ידי הקבוצה לזיהוי בנקל עם תזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות השקעה או מימון. דיבידנדים 
  מסווגים כתזרימי מזומנים מפעילות מימון.

  
  שערי חליפין ובסיס ההצמדה:  .כט

  
יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק 

  ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח.
  

ם לצרכן מוצגות בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח (מדד חודש יתרות הצמודות למדד המחירי
  דצמבר), בהתאם לתנאי העסקה.

  
  להלן נתונים על שערי חליפין ועל המדד:

 מדד בישראל שער החליפין היציג של 

 בגין היורו הדולר 

 נקודות אירו) 1-(ש"ח ל דולר) 1-(ש"ח ל 
    תאריך הדוחות הכספיים:

 125.06 3.878 3.456 2019בדצמבר  31ליום 
 124.31 4.2916 3.748 2018בדצמבר  31ליום 

     

 % % % שיעור השינוי:

    
 0.60 )9.6( )7.8( 2019בדצמבר  31ביום לשנה שהסתיימה 
 0.79 3.41 8.1 2018בדצמבר  31ביום לשנה שהסתיימה 
 00.4 2.69 )9.83(  2017בדצמבר  31ביום לשנה שהסתיימה 

        
  

  תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים  -  3ביאור 
  

בינואר  1תקנים ותיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות ביום   א.
2019:  

  
  תיקוןIAS19 "(בדבר תיקון תכנית, צמצום או סילוק)"הטבות עובד : 

  
התיקון מבהיר כי עלות שירות עבר (או רווח או הפסד בגין סילוק) מחושבים באמצעות מדידת ההתחייבות 
(נכס) בגין הטבה מוגדרת תוך שימוש בהנחות מעודכנות והשוואה בין ההטבות המוצעות לבין נכסי התוכנית 

נכס (העשויה להתרחש לפני ואחרי תיקון התוכנית (או צמצום או סילוק), אך מתעלמים מהשפעת תקרת ה
 כאשר יש עודף בתוכנית ההטבה המוגדרת).

התיקון מבהיר כי שינוי בהשפעת תקרת הנכס שנגרם כתוצאה מתיקון התוכנית (או צמצום או סילוק) נקבע 
 בשלב השני ומוכר כרגיל ברווח כולל אחר.

 
ההתחייבות (נכס) נטו בגין כמו כן תוקנו הסעיפים לגבי מדידת עלות שירות שוטף ועלות ריבית נטו בגין 

הטבה מוגדרת. נקבע כי נדרש להשתמש בהנחות המעודכנות ממועד המדידה מחדש כדי לקבוע את עלות 
  השירות השוטף ואת עלות הריבית נטו למשך יתרת תקופת הדיווח לאחר שינוי התכנית. 
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  (המשך)תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים   -  3ביאור 
  

בינואר  1תקנים ותיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות ביום   א.
  : (המשך)2019

  
במקרה של עלות ריבית נטו, התיקונים מבהירים כי עבור התקופה שלאחר שינוי התוכנית, עלות הריבית נטו 

כפי שנמדד מחדש בהתאם לתקן, בשיעור ההיוון ששימש  מחושבת דרך הכפלת סכום ההתחייבות (נכס) נטו,
למדידה מחדש (יש לקחת בחשבון גם את ההשפעה של הפקדות ותשלומי הטבות על התחייבות (נכס) נטו 

 בגין הטבה מוגדרת).
 

או לאחריו, באופן של "מכאן  2019בינואר  1התיקונים מיושמים לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
 ולהבא".

 
  .החברה של הכספיים דוחותיה על מהותית השלכה הייתה לא לתיקון

  
 IFRIC 23 "עמדות מס לא ודאיות" 

  
הפרשנות מבהירה את הוראות ההכרה והמדידה של מסים על הכנסה כאשר קיימת אי ודאות לגבי עמדת 
רשויות המס. הפרשנות קובעת כי על הישות לקבוע האם עמדות המס הלא ודאיות צריכות להיות מוערכות 

רשויות המס בנפרד או כחלק מקבוצה של עמדות מס לא ודאיות. כמו כן, על הישות להעריך האם סביר כי 
יקבלו את הטיפול שבו נקטה החברה, או צפויה לנקוט בו, בקשר עם עמדות המס הלא ודאיות בהנחה כי 

). במידה וכן, 100%רשויות המס יבדקו את דיווחי הישות וכל המידע הרלוונטי יהיה בידיהן (סיכון חשיפה 
ופן עקבי עם עמדת המס שבה הישות נדרשת לקבוע את הטיפול החשבונאי בעמדות המס הלא ודאיות בא

היא נקטה או צפויה לנקוט בה. במידה ולא, הישות נדרשת לשקף את השפעת אי הודאות באמצעות שימוש 
התאם ) בmost likely amount(או בשיטת הסכום הסביר ביותר ) expected value(בשיטת התוחלת 

 לשיטה שצופה באופן הטוב ביותר את תוצאת אי הוודאות.
 

  או לאחריו.   2019בינואר  1מיושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום התיקון 
  
  

 IFRS 16 "חכירות": 
 
 IAS17('מועד היישום לראשונה') מבטל את  2019בינואר  1תקן החדש אשר נכנס לתוקף החל מיום ה

והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני  "חכירות"
הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח ('חוכר') והספק ('מחכיר'). התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים 

  כיום בספרי המחכיר.
  

ין חכירות מימוניות לחכירות התקן החדש מבטל את ההבחנה אשר הייתה קיימת בעבר לגבי חוכר, ב
תפעוליות וקובע מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, 
החוכר נדרש מחד להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין הערך הנוכחי של דמי 

חודשים  12יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד החכירה. הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא 
  בלבד וכן ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך (דוגמת, מחשבים אישיים).

  
הקבוצה בחרה ליישם את התקן למפרע כאשר ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה של התקן הוכרה 

  כתיקון יתרת העודפים לאותו מועד.
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  תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים (המשך)  -  3ביאור 
  
בינואר  1תקנים ותיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות ביום   .א

 : (המשך)2019
  
 IFRS 16    "(המשך): "חכירות 

  
לכל אחת משלוש השנים בתקופה ו 2018-ו 2019בדצמבר  31נתוני ההשוואה המתייחסים לימים 

  והפרשנויות הנלוות לו. IAS 17מוצגים בהתאם להוראות , 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
  

במועד היישום לראשונה, חכירות של נדל"ן בקבוצה אשר טופלו כחכירות תפעוליות, הוכרו כנכסים 
  יות בדוח על המצב הכספי של הקבוצה כדלקמן:וכהתחייבו

  
  ,התחייבויות החכירה הוכרו ונמדדו במועד היישום לראשונה בערך הנוכחי של תשלומי החכירה שנותרו

  מהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של הקבוצה בכל חכירה במועד היישום לראשונה. 
  
 ישום לראשונה בסכום השווה להתחייבויות החכירה, מותאם נכסי זכות השימוש הוכרו ונמדדו במועד הי

  בגין תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו.
  

הממוצע המשוקלל של שיעור הריבית התוספתי של הקבוצה שיושם להתחייבויות חכירה שהוכרו בדוח על 
  . 2.2%המצב הכספי במועד היישום לראשונה הינו 

  
שיעור הריבית התוספתי של החוכר בכל חכירה, כתלות בסכום החכירה, משך  שיעורי ההיוון מבוססים על

  החיים הממוצע שלה וטיב הנכס החכור.
  

  הקבוצה בחרה ליישם את התקן תוך יישום ההקלות המתאפשרות בהוראות המעבר לתקן כדלקמן:
  
  התקן. לפיכך, הקבוצה לא בחנה מחדש אם החוזה הינו חכירה או כולל חכירה למועד תחילת יישום

הסכמים אשר טופלו כחוזי חכירה תפעולית מטופלים בהתאם לתקן החדש ואילו הסכמים שטופלו בעבר 
  כחוזי קבלת שירות, ימשיכו להיות מטופלים כך ללא שינוי.

  
  הקבוצה השתמשה בהערכה האם חוזי החכירה הינם חוזה מכביד לפיIAS 37  למועד המעבר כחלופה

  רך.לביצוע בדיקת ירידת ע
  
  חודש  12הקבוצה אינה מיישמת את הוראות התקן לגבי חכירות שתקופת החכירה שלהן מסתיימת תוך

  ממועד היישום לראשונה.
  
 .הקבוצה אינה כוללת עלויות ישירות ראשוניות במדידת הנכס זכות שימוש במועד היישום לראשונה  
  

בות בגין חכירה כנגד נכס בגין זכות במועד היישום לראשונה, הכירה החברה בדוחותיה הכספיים התחיי
  אלפי ש"ח. 2,771 -שימוש בסך של כ

  
  ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית על תוצאות החברה בתקופת הדוח.

  
  

תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר   .ב
  צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות: 

  
  תיקוןIFRS 3 ("בדבר הגדרת "עסק) "צירופי עסקים"  

  
חייבים לכלול, לכל הפחות, תשומה התיקון קובע כי על מנת להיחשב כ"עסק", הנכסים והפעילויות הנרכשים 

ותהליך מהותי אשר יחד תורמים באופן משמעותי ליכולת ליצור תפוקה. התיקון משמיט את הצורך בבחינה 
האם משתתפים בשוק מסוגלים להחליף תשומות או תהליכים חסרים ולהמשיך ליצור תפוקות, וכן משמיט 

כלכליות אחרות ומתמקד במוצרים ושירותים המסופקים מהגדרת "עסק" ו"תפוקות" עלויות מוזלות או הטבות 
 ללקוחות.

כמו כן, התיקון מוסיף מבחן 'ריכוז שווי הוגן' לפיו אין מדובר בעסק אם באופן מהותי כל השווי ההוגן של 
 הנכסים ברוטו שנרכשו מרוכז בנכס מזוהה יחיד או בקבוצה של נכסים מזוהים דומים.

 
. 2020בינואר  1קים ורכישות נכסים שמועד הרכישה שלהם הינו החל מיום התיקון ייושם לגבי צירופי עס

  יישום מוקדם אפשרי.
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 שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן  -  4ביאור 

  
  כללי:  א.

  
במקרים מסוימים, לעיל, נדרשת הנהלת החברה,  2ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, המתוארת בביאור 

להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים והתחייבויות שאינם 
  בהכרח בנמצא ממקורות אחרים.

  
  האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים.

  
  ת מאומדנים אלה.התוצאות בפועל עשויות להיות שונו

  
האומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים רק 
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה ובתקופות 

  נוכחית והן על התקופות העתידיות.עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה ה
  

  גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן:  ב.
  
  אורך חיים שימושיים של רכוש קבוע:  )1(

  
הפחתת רכוש קבוע מתבצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר פחת בעל עלות משמעותית 
ביחס לסך העלות של הפריט. ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים 

ייר צפוי השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו  החל השימוש בנכס תוך הבאה בחשבון על ערך ש
בתום תקופת החיים השימושיים. ערכי השייר, שיטת ההפחתה ואורך החיים השימושיים של הנכס נקבעים 

  בהתאם לשיקול דעתה והניסיון שנצבר בחברה. 
  

 :חוזי הקמה  )2(
  

לצורך הכרה בהכנסה בגין פעילות ייצור ושיווק תבניות אומדת החברה את שלב ההשלמה של העבודה, נכון 
לתום תקופת הדיווח. שיעור ההשלמה נמדד, בהתאם ליחס שבין העלויות שנוצרו לתום תקופת הדיווח בגין 

שאינן מייצגות את שלב העבודה שבוצעה לבין סך כל העלויות החזויות לצורך השלמת החוזה, למעט עלויות 
  ההשלמה. 

  
הערכת אומדן העלויות הצפויות לסיום העבודה מבוססת על סוג וגודל התבנית וניסיון העבר של החברה 

  בתבניות דומות.
  

  .שינויים באומדן העלויות עשויים להשפיע על היקף ההכרה בהכנסה
  

  ירידת ערך מוניטין:  )3(
 

וניטין, מבצעת הנהלת החברה אומדן של שווי השימוש של יחידות לצורך הקביעה האם חלה ירידת ערך של מ
מניבות מזומנים להן הוקצה המוניטין. לצורך חישוב שווי השימוש מחשבת הקבוצה את אומדן תזרימי 
המזומנים העתידיים הצפויים, הנובעים מכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים, וכן את שיעור הניכיון 

 ערך הנוכחי.המתאים בכדי לחשב את ה
 

 לפרטיםאלפי ש"ח).  14.4: 2018אלפי ש"ח ( 16.4-כמוניטין בתום תקופת הדיווח הוא ההערך בספרים של 
  .13 ביאור ראה נוספים
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 שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן (המשך)  -  4ביאור 
  

  (המשך)גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן:   ב.
 

  הטבות עובדים:  )4(
  

הערך הנוכחי של התחייבות הקבוצה לתשלום פיצויי פיטורין ולתוכנית פנסיה לעובדיה מתבסס על מספר 
רב של נתונים, אשר נקבעים על בסיס הערכה אקטוארית, תוך שימוש במספר רב של הנחות, לרבות שיעור 

ערכן בספרים של התחייבויות הקבוצה לתשלום  היוון. שינויים בהנחות האקטואריות עשויים להשפיע על
פיצויי פיטורין ותשלומי פנסיה. הקבוצה אומדת את שיעור ההיוון אחת לשנה, בהתבסס על שיעור היוון של 
אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה. הנחות מפתח אחרות נקבעות בהתבסס על התנאים השוררים בשוק, 

פרטים נוספים אודות ההנחות בהן עשתה הקבוצה שימוש, ראה ביאור ועל בסיס הניסיון שנצבר בקבוצה. ל
  ב'.17

  
  :עסקים פיצירו  )5(

  
 ,במסגרת צירוף עסקים הבוצעה הערכת שווי לפעילות שנרכש הדוח תקופת במהלך, 11כאמור בביאור 

ההנהלה על יבויות הפעילות נמדדו בשווי ההוגן. לצורך קביעת השווי ההוגן התבססה ינכסי והתח כאשר
על ידי מומחה חיצוני בלתי תלוי בעל ידע, ניסיון ומומחיות נדרשים. השווי ההוגן נמדד  השבוצע יהערכת שוו

ויים שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים נטו הצפבבין היתר לפי היוון של תזרימי מזומנים עתידיים 
 של הדעת ושיקול להנחות בהתאם נקבע כאמור המזומנים תזרימי תחזיות אומדן .המהפעילות שנרכש

  .החברה הנהלת
  

  
  מזומנים ושווי מזומנים  -  5ביאור 

  
  ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 862  164   בש''ח מזומנים ויתרות בבנקים
  60   3,255   פיקדונות שקליים לזמן קצר (*)

 5,534  11,693  מזומנים ויתרות בבנקים במט"ח

  15,111  6,455 

   
  

  .2018בדומה לשנת  0.01% נושאי ריבית בשיעור  (*)
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  לקוחות  -  6ביאור 

  
  ההרכב:  א.

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 39,332  33,450 חשבונות פתוחים
 223  141 המחאות לגבייה

 33,591  39,555   

   
  .27קשורים ובעלי עניין, ראה ביאור לפרטים בדבר יתרות בגין צדדים 

 
  ניהול סיכון האשראי על ידי הקבוצה:  ב.

  
ימים. בתקופה זו, לא מחויבים לקוחות הקבוצה  90תקופת האשראי הממוצעת במכירת סחורות הינה שוטף + 

שנקבעה להם, לפיכך חיובי ריבית, אם בתשלומי ריבית. מרבית הלקוחות משלמים את חובם בתקופת האשראי 
  קיימים, הינם זניחים.

  
טרם קבלת לקוח חדש, הקבוצה אומדת את איכות האשראי המוענק ללקוח, ומגדירה מגבלות אשראי. המגבלות 
המיוחסות ללקוחות הקבוצה נבחנות אחת לשנה, או לעיתים קרובות יותר, בהתבסס על מידע חדש שנתקבל, ועל 

  י חובות קודמים.עמידתו בתשלומ
  

  מסך יתרת הלקוחות:
  

  אלפי ש"ח) הינם בגין חוב של לקוח א',  2,695: 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח (ליום  3,948 2019בדצמבר  31ליום 
  .'באלפי ש"ח) הינם בגין חוב של לקוח  8,854: 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח (ליום  1,887 2019 בדצמבר 31ליום 

  
  .2019בדצמבר  31מיתרת הלקוחות ליום  10%נוספים, אשר יתרת חובם לקבוצה עולה על לקבוצה אין לקוחות 

  
 לקוחות אשר חלף מועד פירעונם, אך טרם שולמו:  ג.

  
 31אלפי ש"ח אשר מועד פירעונם חלף (ליום  3,864 כוללת סך של  2019בדצמבר  31יתרת לקוחות הקבוצה ליום 

הקבוצה, בהתבסס על ניסיון העבר שלה ועל איכות האשראי של החייבים, לא אלפי ש"ח).  5,253 - 2018בדצמבר 
ביצעה הפרשה לחובות מסופקים בגינם, מאחר ולהערכתה הם ניתנים לגבייה. הקבוצה אינה מחזיקה בביטחונות 

  בגין חובות אלה.
  

 לקוחות אשר חלף מועד פירעונם, אך טרם שולמו:  ד.
  

  האשראי שנקבע להם ולא נכללה בגינם הפרשה לחובות מסופקים:גיול חובות הלקוחות שחרגו מימי 
  
 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 2,892  2,543  ימים 30עד 
 2,361  1,063   ימים 60עד  30

 -  258  ימים 60מעל 

 5,253  3,864  סך הכל
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  חייבים ויתרות חובה  -  7ביאור 

  
  ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   חייבים:
 920  436 מוסדות

  1,528   2,460  מענק לקבל
 65  75 אחרים

   
   יתרות חובה:

 257  279 הוצאות מראש

 112  46 מקדמות לספקים

 3,296  2,882 

     
  
  

  מלאי  -  8ביאור 
  

  ההרכב:  א.
 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 6,094  4,168 חומרי גלם, רכיבים ואריזה
 3,526  3,368 תוצרת בתהליך

  9,270   6,904 תוצרת גמורה

 14,440  18,890 

 1,595  1,504 חומרים בדרך ותשלומים על חשבון -סחורות 

 15,944  20,485 

   
  

  מידע נוסף:  ב.
  

  .22למידע בדבר סכום המלאי שהוכר כהוצאה במהלך התקופה, ראה ביאור 
  
  

  חוזי הקמה  -  9ביאור 
  

  ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 2,674  3,171  יתרה לתחילת השנה
  6,426  9,271  התאמה מצטברת

  )24,322(  )16,814(  שינוי בגין סיווג ללקוחות

 18,393  8,360  הכנסות שהוכרו במהלך השנה בגין חוזים חדשים

 3,171  3,989  יתרה לסוף השנה

    
 3,919  4,315  חוזי הקמה –נכלל בנכסים השוטפים 

 )748( )326( זכאים ויתרות זכות –נכלל בהתחייבויות השוטפות 

  3,989  3,171 
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  השקעה בחברות מוחזקות  -  10ביאור 

  
  ת:ומאוחד ותחבר  א.

  
  ת על ידי החברה:ת המוחזקוהמאוחד ותפירוט החבר

 שיעור זכויות הבעלות מדינת התאגדות  

 בדצמבר 31ליום  ומקום פעילות  
 2 0 1 8 2 0 1 9 עסקי עיקרי תחום הפעילות שם החברה

     מוחזקות במישרין:

 100% 100% ישראל הזרקות פלסטיק רימוני פלסט בע"מ
                    

  מטלפלסט אינג'ינירנג בע"מ

ייצור ושיווק , תוחיפ ,תכנון
מוצרי פלסטיק ומתכת בארץ 

  100%  100%  ישראל  ובחו"ל

          
  
  

  עסקאות משותפות:  ב.
  

  פירוט העסקאות המשותפות של הקבוצה:

 תחום פעילות שם העסקה המשותפת

מדינת התאגדות 
ומקום פעילות 
 שיעור זכויות הבעלות עסקית עיקרי

 בדצמבר 31ליום    

   9 1 0 2 8 1 0 2 

 קיי & אף פלסטיקה בע"מ
ייצור ושיווק מוצרי פלסטיק 

 50% 50% ישראל לשוק המזון בארץ ובחו"ל
          

  הופסקה פעילות הייצור בעסקה המשותפת בחברת קיי אנד אף פלסטיקה בע"מ.  2018בחודש ספטמבר 
  

  ''ח.שאלפי  950 -כ  הלוואה של על סכום ל"קיי אנד אף" "פלסטמחלה "רימוני  2019דצמבר  בחודש
  

  
  :חברות כלולות  .ג

  
  :פירוט החברות הכלולות של החברה

 תחום פעילות שם העסקה המשותפת

מדינת התאגדות 
ומקום פעילות 
 שיעור זכויות הבעלות עסקית עיקרי

 בדצמבר 31ליום    

   9 1 0 2 8 1 0 2 
טכנולוגיות אי.אר. רימוניקס 

  )1בע"מ (
תכנון פתוח וייצור מכלולים 

  35.55%  35.55%  ישראל  לברזי מים

          
  

, נסתיימה תקופת מימוש אופציות לרכישת מניות אי.אר רימוניקס בע"מ ("רימוניקס"), וזאת 2019ביולי,  1ביום 
מחזיקה החברה הבת  מבלי שהאופציות מומשו על ידי חברה בת של החברה. לאחר פקיעת האופציות כאמור,

ממניות רימוניקס, החזקה שלא מביאה לכדי שליטה. כתוצאה מאיבוד השליטה ברימוניקס,  35.5%-בשיעור של כ
אלפי ש''ח בתקופת הדוח. החל ממועד איבוד השליטה,  115-הכירה החברה בדוחותיה הכספיים בהפסד של כ

ווי המאזני ובהתאם להוראות תקן חשבונאות החברה מטפלת ביתרת השקעתה במניות רימוניקס לפי שיטת הש
  בדבר "השקעה בחברות כלולות ועסקאות משותפות". 28בינלאומי מספר 
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  (המשך) השקעה בחברות מוחזקות  -  10ביאור 

  
  :(המשך)חברות כלולות   .ג
  

שנסתיימה ביום  להלן פירוט ההפסד מאיבוד השליטה ברימוניקס, כפי שהוכר בדוחותיה הכספיים של החברה לשנה
  :2019בדצמבר,  31
  ל ש נ ה לשנה 
 שהסתיימה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
נכסים והתחייבויות של החברה 
   המאוחדת ליום היציאה מאיחוד

הון חוזר (למעט מזומנים ושווי 
 - 31 מזומנים)

 - 317 רכוש קבוע, נטו
  -  1,243  רכוש אחר, נטו

  -  )914(  זכויות שאינן מקנות שליטה
  -  )115(  הפסד בגין ירידה משליטה

השקעה המטופלת לפי שיטת השווי 
  -  )568(  המאזני

קיטון ביתרת המזומנים ושווי 
  -  )7(  המזומנים

  
  

  צירופי עסקים  -  11ביאור 
  

סטיק בע"מ ל, התקשרה החברה בהסכם לרכישת כלל פעילות ונכסי חברת אר.פי.אם תעשיות פ2019בספטמבר  24 ביום
ועברו לחברה במצב נקי וחופשי מכל חוב ו/או ה RPM"), באופן בו לאחר השלמת הרכישה כלל נכסי ופעילות RPM(להלן: "

 בתמורה, RPMאילו מהחובות ו/או ההתחייבויות של התחייבות ו/או זכות לצד ג' ו/או שיעבוד וללא שהחברה תחויב ב
(להלן:  להלן כמפורט והכל, שנים 4 של תקופה פני על תשלומים בארבעה שישולם"ח, ש מיליון 6.5 עד של בסך לתשלום

 "העסקה"). 

RPM  בטכנולוגיה הפלסטיק בתחום מוצרים של בייצורכקבלן משנה  עסקה, אשר 1994הינה חברה פרטית שנוסדה בשנת 
  . הזרקה של

  
חודשי פעילותה  10-ל RPM, הכנסות RPMעל ידי  חברהשנמסרו ל 2018בהתאם לדוחותיה הכספיים המבוקרים לשנת 

 כמו כן, בהתאם לנתונים כספיים לא מבוקרים שהתקבלו בידי החברה,₪. מיליון  10 -עמדו על סך של כ 2018 בשנת
 RPMמהכנסות  95% -כ "ח.שמיליון  4 -על סך של כ RPMהכנסותיה של עמדו  2019המחצית הראשונה של שנת  במהלך

  מקורן בלקוח אחד, אשר התחייב כלפי החברה להמשיך לייצר אצלה.
  

 5,000,000סך של בארבעה תשלומים, כאשר התשלום הראשון ב RPMבמסגרת ההסכם נקבע כי התמורה תשולם ל 
מיליון ש"ח ישולמו  1.5במועד השלמת העסקה, כפי שנקבע בהסכם ויתרת התשלום בסך של  שולםש"ח מיליון) חמישה (

  חודשים לאחר מועד ההשלמה כאמור.   12שנים שתחילתה  3אלף ש"ח כ"א) על פני תקופה  500בשלושה תשלומים שווים (
  

  ה והעסקה הושלמה.  התקיימו כלל התנאים המתלים לקיום העסק 2019 באוקטובר 27ביום 
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  צירופי עסקים (המשך)  -  11ביאור 

  
  

  להלן השווי ההוגן למועד הרכישה של התמורה שהועברה:
  

  

 אלפי ש"ח 

  
 5,072  מזומן

 1,392  התחייבות בגין תמורה נדחית

 6,464  סה"כ 

  
  

  :זרימת מזומנים נטו ברכישה
 אלפי ש"ח 
  

 5,072   תמורה ששולמה במזומן

 -  מזומנים ושווי מזומנים שנרכשו -בניכוי 

 5,072  סה"כ

  
  

  :הסכומים שהוכרו במועדי הרכישה בגין נכסים והתחייבויות

 אלפי ש"ח 
  

 2,000  רכוש קבוע
 72  מלאי

 1,934  קשרי לקוחות

  4,006 

    

  6,464   סה"כ תמורת צירוף העסקים

    

  2,458   מוניטין שהוכר

    
  

  קביעת שווי הוגן:
  

בעת האיחוד של הפעילות הנרכשת נכללו הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות שלה, בדוח על המצב הכספי 
  "צירופי עסקים"  3המאוחד למועד צירוף העסקים לפי שווים ההוגן כנדרש על פי תקן דיווח כספי בינלאומי 

)IFRS 3במועד הסמוך למועדי רכישת הפעילות ובהסתמך, בין  ), בהתבסס על המידע שהיה בידי הנהלת החברה
  היתר, על מעריך שוויי ושמאי חיצוניים ובלתי תלויים. 

  
  מוניטין:

  
התמורה ששולמה במסגרת צירוף העסקים כוללת סכומים הקשורים להטבות הצפויות מסינרגיה, צמיחת הכנסות, 

ינן מוכרות בנפרד מהמוניטין כיוון שההטבות . הטבות אלה אRPMוהתפתחויות עתידיות בשוק בו פעלה חברת 
  הכלכליות העתידיות הנובעות מהן אינן יכולות להימדד באופן מהימן.

  
  .13יתרת המוניטין ראה ביאור לפירוט נוסף לגבי 

  
  עלויות הקשורות לצירוף העסקים:

  
מקצועיים עלויות פרוק הובלה העלויות הקשורות לצירוף העסקים של הפעילות הנרכשת בגין ייעוץ משפטי ,שירותים 

, הינן הנהלה וכלליותבסעיף  2019בדצמבר  31ה שנסתיימה ביום והפעלה שנכללו בדוח על רווח והפסד לתקופ
  אלפי ש"ח.  90-בסך של כ
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  רכוש קבוע  -  12יאור ב
  ההרכב והתנועה:

 
קרקע 
 )2ומבנים(

מכונות 
 וציוד

ריהוט וציוד 
 כלי רכב משרדי

שיפורים 
 הכלסך   במושכר

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
       עלות:

 214,743  299 2,298  6,105  92,228  113,813  2019בינואר  1ליום 

        
       תנועה בשנת החשבון:

 6,464  2  388  831  3,814  1,429  רכישות
 IFRS16הכרה בנכסי זכות שימוש ביישום 

  2,771   -   922   -   -   1,849   לראשונה
  1,140   -   1,140   -   -   -   ין נכסי זכות שימושגתוספות ב

  2,000   -   177   -   1,823   -   כניסה לאיחוד
  )264(  -   -   -   )264(  -   מאיחוד יציאה

 )650( -  )257( -  )393( -  גריעות
  )958(  -   )62(  )146(  )727(  )23(  )1מענק לקבל (

 )451( )11( -  )37( )403( -   קרן הון הפרשי תרגום

 224,794  290 4,606  6,753 96,078 117,068  2019בדצמבר  31ליום 

       
       פחת שנצבר:

 95,923  21  1,305  4,262  70,266  20,069  2019בינואר  1ליום 

        

       תנועה בשנת החשבון:
 6,412  12 266  500  2,730  2,904  תוספות

  1,102   -   689  -   -   413   תוספות בגין נכסי זכות שימוש
 )562( -  )101( -  )461( -  גריעות

 )333( 3 -  )25( )311( -   קרן הון הפרשי תרגום

 102,542  36 2,159  4,737 72,223 23,386  2019בדצמבר  31ליום 
       
        

 122,252   254  2,447  2,016  23,851  93,682  2019בדצמבר  31יתרה בספרים ליום 

        
       עלות:

 210,327  107  2,077  6,110  92,003  110,030  2018בינואר  1ליום 

        
       תנועה בשנת החשבון:

 5,025  151  389  382  1,002  3,101  רכישות
  -   -   -   -   -   -   מקדמות ע"ח רכוש קבוע

  -   -   -   -   -   -   כניסה לאיחוד
 )181( -  )181( -  -  -  גריעות

  )242(  -   -   )33(  )172(  )37(  )1מענק לקבל (

 )186( 41 13 )354( )605( 719  קרן הון הפרשי תרגום

 214,743  299 2,298  6,105  92,228  113,813  2018בדצמבר  31ליום 

       
       פחת שנצבר:

 89,968  1  1,145  4,172  67,592  17,058  2018בינואר  1 ליום

        

       תנועה בשנת החשבון:
 6,397  8  303  277  2,751  3,058  תוספות
 )145( -  )145( -  -  -  גריעות

 )297( 12  2  )187( )77( )47(  קרן הון הפרשי תרגום

 95,923  21  1,305  4,262  70,266  20,069  2018בדצמבר  31ליום 
       
        

 118,819   277  993  1,843  21,962  93,744  2018בדצמבר  31יתרה בספרים ליום 
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  רכוש קבוע (המשך)  -  12ביאור 
  
ות אלפי ש"ח בהתאם לתוכני 5,126-כמענק בסך של יתרת יתרת הרכוש הקבוע בספרים הינה לאחר ניכוי   )1(

קעות ובהתאם להש 1959-במסגרת מסלול מענקים לפי חוק עידוד השקעות הון, התשי"ט ההשקעות שאושרו
  '.ז18ר שביצעה החברה. ראה גם ביאו

  
  העלות המופחתת של סעיף קרקע ומבנים כוללת בעיקר:  )2(

 
אלפי ש"ח בגין מפעלה של רימוני פלסט הממוקם באזור התעשייה הצפוני בקרית שמונה  22,609-כסך של   (א)

 שנים 49של  החברה ממנהל מקרקעי ישראל, לתקופות(קרקע ושטח בנוי) המצוי על מקרקעין אותם חוכרת 
  דונם. 43-כוהמשתרעים על שטח של  2092שנים נוספות המסתיימות בשנת  49-ואופציה ל

  
רעות, אותה חכרה  -מכבים  -באזור התעסוקה מודיעין  ומבנה אלפי ש"ח בגין קרקע 71,201-כסך של   (ב)

, זאת במסגרת 2109שנים נוספות המסתיימות בשנת  49-ואופציה ל שנים 49רימוני פלסט, לתקופה של 
, החברה השלימה את העתקת המפעל בפתח תקווה למפעל 2017במהלך  מכרז של מנהל מקרקעי ישראל.

  דונם. 5-במודיעין, המשתרע על שטח של כ
  

לא להקים מבנה נוסף על המקרקעין הגובלים בשטח שבניית המבנה במודיעין החליטה הנהלת החברה לאור   )ג(
שמונה, אותם חכרה במסגרת מכרז של רשות מקרקעי  קרייתהצפוני של  התעשייה באזורשל רימוני פלסט 

  . ("הרשות") ישראל
  

, הועברה הבעלות לרוכש, בהתאם לתנאי העסקה למכירת מבנה החברה באזור 2017ביוני  28ביום   )ד(
התעשייה קרית אריה בפתח תקווה, ולמכירת רכוש קבוע/ מיטלטלין המצויים במבנה. בהתאם, התקבלה 

אלפי ש"ח בגין תשלום  330אלפי ש"ח (לאחר קיזוז בסך של  5,109-יתרת התמורה מהרכוש בסך של כ
אלפי ש"ח  6,815ות על ידי החברה לרוכש). רווח החברה בגין עסקה כאמור הסתכם לסך של דמי שכיר

  (ברוטו, לפני מס ולאחר קיזוז דמי השכירות כאמור).
  

  :שינויים באומדנים שדווחו בתקופות דיווח קודמות  )ה(
  

ל רימוני ביצעה הנהלת החברה בחינה של אורך החיים השימושיים של המכונות והציוד ש 2017בשנת 
פלסט. במסגרת בחינה זו נשקלו על ידי ההנהלה מכלול הפרמטרים הרלוונטיים לקביעת אורך החיים 
השימושיים של המכונות והציוד ובהם: כושר הייצור והתפוקה של המכונות והציוד, הבלאי הפיזי ודרישת 

  ים בעזרת אותם מכונות וציוד.התחזוקה שלהם, צפי לשינויים טכנולוגיים וצפי לביקושם למוצרים אותם מייצר
  

על פי בחינה זו מעריכה הנהלת החברה כי מכונות וציוד אלה יוכלו להמשיך לייצר לתקופות ארוכות יותר 
מיתרת אורך החיים השימושיים של הציוד והמכונות עובר לבחינה זו. על בסיס הערכה זו בוצע שינוי אומדן 

כך שיתרת החיים השימושיים החזויה שלהם התארכה לתקופה אורך החיים השימושיים של המכונות והציוד 
 18-וכתוצאה מכך סך אורך החיים השימושיים שלהם שונה ל 2017שנים, החל מתחילת שנת  10-15של 
שנים. שינוי האומדן מבוסס על הניסיון שנצבר בחברה ולא על שינויים פיזיים או שדרוגים שחלו  20עד 

  בנכסים.
  

אלפי ש"ח וגדלו הוצאות  1,546 -ן זה קטנו הוצאות הפחת בתקופת הדוח בסך של ככתוצאה משינוי אומד
  אלפי ש"ח. 133 -המיסים בסך של כ
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  מוניטין  -  13ביאור 

  התנועה:  .א
  

  עלות:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 14,266  14,445  יתרה לתחילת השנה
  -  2,458   במהלך השנהצירופי עסקים שהתרחשו 

 179  )532( הפרשי תרגום נטו מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  16,371  14,445 

  
  

  מזומנים לצורך בחינת ירידת ערך כדלקמן:-המוניטין הוקצה ליחידות המניבות

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 3,008  3,008  פעילות התבניות

 11,437  13,363  פעילות הפלסטיק

  16,371  14,445 

  
  הנחות עיקריות: –בחינת ירידת ערך 

    

 
  

  שיטת הערכה
שיעור גידול 
 שיעור היוון לטווח ארוך

    
 DCF 1.8% 10% פעילות התבניות

  DCF 2% 10% פעילות הפלסטיק
  

  
  ליחידות המניבות מזומנים אשר אינם מביאים לכדי ירידת ערך:רגישות סכום בר ההשבה לשינויים בהנחות המפתח 

  
  בשיעור הגידול לטווח ארוך שנלקח בחישוב שווי השימוש של פעילות התבניות תביא  1%ירידה של  –פעילות התבניות

 מיליון ש''ח בסכום בר ההשבה.  2.1-לקיטון של כ
 

מיליון  2.5-השימוש של פעילות התבניות תביא לקיטון של כ בשיעור ההיוון שנלקח בחישוב שווי 1%כמו כן, עלייה של 
  ש''ח בסכום בר ההשבה.

 
  בשיעור הגידול לטווח ארוך שנלקח בחישוב שווי השימוש של פעילות התבניות  1%ירידה של  –פעילות הפלסטיק

 מיליון ש''ח בסכום בר ההשבה.  27.7-תביא לקיטון של כ
 

 33.1-ההיוון שנלקח בחישוב שווי השימוש של פעילות התבניות תביא לקיטון של כבשיעור  1%כמו כן, עלייה של 
  ש''ח בסכום בר ההשבה.מיליון 

  
יצוין כי הסכום בר ההשבה עולה משמעותית על הערך בספרים של היחידות מניבות המזומנים בכל טווחי ניתוחי 

  הרגישות לעיל.
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  אחריםספקים ונותני שירותים   -  14ביאור 

  
  ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 15,422  11,790 חשבונות פתוחים
 53  103 המחאות לפירעון

 2,682  1,764 הוצאות לשלם

 13,657  18,157 

   
  

ריבית. הקבוצה משלמת  ימים, בגינה הקבוצה לא משלמת 84 תקופת האשראי הממוצעת הניתנת בגין רכישת סחורות היא
  .28ראה גם ביאור  .לספקים בהתאם לתקופת האשראי האמורה

  
  

  זכאים ויתרות זכות  -  15ביאור 
  

  ההרכב:
 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 2,101  1,975 מקדמות מלקוחות
 433  1,049 אגף מס ערך מוסף -האוצר 

 6,190  6,134 שכר ונלוות לשלם (*)
 748  326 )9זכאים בגין עבודות בבצוע (ראה ביאור 

 482  572 הוצאות לשלם ואחרים

  10,056   9,954  

   

 1,700  1,630 כולל הפרשה לחופשה והבראה בסך של  (*)
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  (הקבוצה כחוכר) חכירות  -  16ביאור 
  
 כללי:   )1(
 

 הקבוצה התקשרה . כמו כן,שנים נוספות 8-, עם אפשרות להארכת ההסכם בשנתייםלמשך  מבנההקבוצה התקשרה בהסכם לחכירת 
  .לעובדיה ("ליסינג") בהסכמי חכירת כלי רכב

  
 סך הכל כלי רכב  קרקע מבנה : נכסי זכות שימוש  )2(

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
     עלות:

 19,868  -   19,868  -  2019בינואר  1ליום 

      
     תנועה בשנת החשבון:

 2,772  923   -  1,849  לראשונה IFRS16יישום 

 1,140  1,140   -  -   תוספות

 3,912  2,062   19,868  1,849  2019בדצמבר  31ליום 

     
     פחת שנצבר:

 1,467  -   1,467  -  2019בינואר  1ליום 

      

     תנועה בשנת החשבון:
 1,102  689   204  209  הוצאות פחת

 2,569  689   1,671  209  2019בדצמבר  31ליום 
     
      

 21,210  1,374   18,198  1,640  2019בדצמבר  31יתרה בספרים ליום 

  
  
  סכומים שהוכרו ברווח והפסד ובדוח על תזרימי המזומנים:  )3(
  

 
 31 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר

 2019 
 1,102      הוצאות פחת בגין נכסי זכות שימוש

 51 הוצאות ריבית בגין התחייבויות חכירה
 429    הוצאות המתייחסות לחכירות לטווח קצר

  
  אלפי ש''ח. 1,395הינו  2019בדצמבר  31סך תזרימי המזומנים השליליים בגין חכירות לשנה שהסתיימה ביום 
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  הטבות לעובדים  -  17ביאור 
  

  :ההרכב  א.
 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכניות להטבה מוגדרת:

 1,056  1,812  התחייבות (נכס) נטו בגין פיצויי פרישה ופיטורין

   
   הטבות עובד לטווח קצר:

 5,949  6,012  וסוציאליות (כולל חופשה והבראה)שכר עבודה, משכורת 

 241  122   שיתוף ברווחים ותשלומי מענקים

  6,134  6,190 

   הצגה בדוח על המצב הכספי:
    

   נכסים בגין הטבות עובדים:

 -  -  לא שוטף

   
   התחייבויות בגין הטבות עובדים:

 1,056  1,812  לא שוטף

   

 6,190  6,134  שוטף

    
  

  הטבות לאחר סיום העסקה:  ב.
  
  כניות להפקדה מוגדרת:ת  )1(

  
  :כניות בגין פיצויי פרישה ופיטוריןת
  

 ת ומאוחד ותוחברמחייבים את החברה  החוק) - " (להלן1963-, תשכ"גפיצויי פיטורין"דיני העבודה וחוק 
עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת (לרבות פרישתם או  לעובדים בעת פיטוריהם פיטורין לשלם פיצויי

מעביד מתבצע על פי הסכם העסקה -נסיבות ספציפיות אחרות). חישוב ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד
  בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.

  
לחוק  14רנות פנסיה על פי סעיף בקבוצה מפקידה הקבוצה הפקדותיה השוטפות בקהמועסקים  רביתלמ

פיצויי פיטורין ואשר פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. 
 מהשכר החודשי של עובדיה. לקבוצה לא תהיה מחויבות משפטית 6% לפחות כניתוהקבוצה מפקידה בת

כל  את לשלם כדי נכסים יהיו מספיק כנית לאולת אם ,6%, בגין אותם נוספים תשלומים לשלם משתמעת או
  .הקודמות ובתקופות השוטפת בתקופה העובד המתייחסות לשירות העובד הטבות

  
 31ביום  השנסתיימבשנה הסכום הכולל של ההוצאות שהוכרו ברווח והפסד בגין תוכניות להפקדה מוגדרת 

אלפי  709: 2017 בשנת אלפי ש"ח, 986: 2018בשנת אלפי ש"ח ( 1,568הינו סך של  2019בדצמבר 
  .)ש"ח

  
  התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין:

  
ת לשלם פיצויים לעובד בעת ומאוחד ותדיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה וחבר

  ) לעיל. 1פיטורין או פרישה. ראה סעיף (
  

הערכה האקטוארית בוצעה על ידי אלן דובין  המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית.
פ.ס.א. בע"מ חבר אגודת האקטוארים בישראל. הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת והעלויות 

  המתייחסות של שירות שוטף ושירותי עבר, נמדדו תוך שימוש בשיטת יחידת הזכאות החזויה.
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  הטבות לעובדים (המשך)  -  17 ביאור

  
  סיום העסקה: (המשך)לאחר  הטבות  ב.

  
  תכניות להטבה מוגדרת:  )2(

  
  :תיאור מהות התכנית ומאפייניה  (א)

  
  :התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין

  
לשלם פיצויים  תומאוחד ותוחברדיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה 

  ) לעיל.1ין או פרישה. ראה סעיף (לעובד בעת פיטור
  

המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית. הערכה האקטוארית בוצעה על ידי אלן 
דובין פ.ס.א. בע"מ חבר אגודת האקטוארים בישראל. הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת 
והעלויות המתייחסות של שירות שוטף ושירותי עבר, נמדדו תוך שימוש בשיטת יחידת הזכאות 

  החזויה.
  

  תקופת הדיווח:תום ההנחות האקטואריות העיקריות ל  (ב)
 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 % % 
   

 3.75 2.25 שיעורי ההיוון
 3.85 3.75 שיעורי העלאות משכורות חזויים

 30-5 30-5 שיעורי תחלופה ועזיבה
  

  :ניתוחי רגישות להנחות אקטואריות עיקריות  (ג)
  

שלהלן נקבעו בהתבסס על שינויים אפשריים באופן סביר בהנחות האקטואריות ניתוחי הרגישות 
  לתום תקופת הדיווח. ניתוח הרגישות אינו מתחשב בתלות הדדית כלשהי הקיימת בין ההנחות:

  
  (קטן) המחויבות להטבה מוגדרת הייתה קטנה באחוז אחדאם שיעור ההיוון היה גדל ,  

  ש"ח).אלפי  754-באלפי ש"ח (גדלה  656-ב
  (קטן) המחויבות להטבה מוגדרת באחוז אחדאם שיעור העלאות משכורות חזויים היה גדל ,

  אלפי ש"ח). 639 -באלפי ש"ח (קטנה  710 -בהייתה גדלה 
  

  אין כל שינוי מהתקופה הקודמת בשיטות ובהנחות ששימשו בהכנת ניתוחי הרגישות.
  

  להטבה מוגדרת:התנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין תוכנית   (ד)

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

  10,979 8,201 יתרת פתיחה
  508  510 עלות שירות שוטף

  260  303 עלות ריבית
    

   הפסדים (רווחים) בגין מדידות מחדש:
 )339( )354(  אקטוארים בגין ניסיון העבר רווחים

 )333( 888   אקטוארים הנובעים משינויים בהנחות פיננסיותהפסדים (רווחים) 
  )685(  )265(  הטבות ששולמו

 )2,189( -   אחר (תיקון ליתרת פתיחה)

  8,201  9,283  יתרת סגירה
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 הטבות לעובדים (המשך)  -  17ביאור 

  
  (המשך) :הטבות לאחר סיום העסקה  ב.

  
  (המשך) :תכניות להטבה מוגדרת  )2(

  
  תכנית:ההתנועה בשווי ההוגן של נכסי   )ה(

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 9,545  7,145  יתרת פתיחה
 229  268   הכנסות ריבית

 )291( 121  אקטואריים )הפסדיםרווחים (
 282  275  הפקדות על ידי המעסיק

 )60( )84(  העברה לתגמולים
 )684( )254( הטבות ששולמו

 )1,876( -   אחר (תיקון ליתרת פתיחה)

 7,145  7,471  יתרת סגירה

   
  

התאמת הערך הנוכחי של המחויבות בגין תכנית להטבה מוגדרת והשווי ההוגן של נכסי   )ו(
  :בדוח על המצב הכספיהתוכנית לנכסים וההתחייבויות שהוכרו 

  
  לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 8,201  9,283  ערך נוכחי של מחויבויות

 7,145  7,471  שווי הוגן של נכסי התוכניות

 1,056  1,812  התחייבות (נכס) נטו שהוכרה בגין הטבה מוגדרת

   
  

  הטבות עובדים לטווח קצר:   ג.
  
  ימי חופשה בתשלום:  )1(

  
 , זכאים עובדי החברה למספר ימי חופשה בתשלום בגין כל1951-התשי"אבהתאם לחוק חופשה שנתית 

מספר ימי החופשה  בהתאם לחוק האמור ותוספת לו שנקבעה בהסכם בין החברה לעובדים, .שנת עבודה
  בשנה להם זכאי כל עובד נקבעים בהתאם לוותק של אותו עובד.

  
במידה והמעביד התריע חופשה שצבר בתאום עם ההנהלה. האת ימי  העובד רשאי בהסכמת החברה, לנצל

שחדל לעבוד , עובד .למחקםבפני העובד כי צבר ימי חופשה מעבר לשנתיים ולא ניצלם, רשאי המעביד 
  בטרם ניצל את יתרת ימי החופשה שצבר, זכאי לתשלום בגין יתרת ימי החופשה הנ"ל.

  
  צדדים קשורים:  )2(

  
  .'ב 27 שוטפות בגין הטבות לעובדים שניתנו לצדדים קשורים, ראה ביאורלמידע בדבר התחייבויות 
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  הכנסההעל מסים   -  18ביאור 

  
  :יתרות מסים המוצגות בדוח על המצב הכספי  א.

  בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   נכסים (התחייבויות) שוטפים:

 270  1,167   נכסי מסים שוטפים

 )1,712( )702(  התחייבויות מסים שוטפים

 )1,442( 465   סה"כ

    
    שוטפים:לא נכסים (התחייבויות) 

 113  526   סים נדחיםמנכסי 
 )1,854( )1,979(  התחייבויות מסים נדחים

  )1,741(  )1,453(  סה"כ

  
  :הרכב נכסי (התחייבויות) מס נדחה מפורטים כדלהלן  .ב

  

 

  יתרה ליום
בינואר  1

2019 
הוכר ברווח 

 או הפסד
כניסה 
  לאיחוד

הוכר ברווח 
 כולל אחר

  יתרה ליום
בדצמבר  31

2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      הפרשים זמניים:

  477  49 -  39   389   הפרשות
 77  -  -  )14( 91  נכסים פיננסיים בשווי הוגן

 )3,108( -  -  )614( )2,494(  ומוניטין רכוש קבוע
 1,095  -  -  853  242   לצורכי מסמועבר הפסד 

    6  -  -  )25(  31  אחר

  )1,452( 49 -  239   )1,741( סה"כ התחייבויות מס נדחה

       
  

 

  יתרה ליום
בינואר  1

2018 
הוכר ברווח 

 או הפסד
כניסה 
  לאיחוד

הוכר ברווח 
 כולל אחר

  יתרה ליום
בדצמבר  31

2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      הפרשים זמניים:

  389  )9( -  76  322   הפרשות
 91  -  -  33  58  נכסים פיננסיים בשווי הוגן

 )2,494( -  -  )611( )1,883(  ומוניטין רכוש קבוע
 242  -  -  )325(   567   לצורכי מס מועברהפסד 

    31  -  -  58  )27( אחר

  )1,741( )9( -  )769(  )963( סה"כ התחייבויות מס נדחה

       
 , שיעורועדף, ובחברה מאוחדת בעלת מפעל מ23%שיעורי המס ששימשו בחישוב המסים הנדחים בחברה הינם 

מהכנסתה הכוללת,  25%, בהתבסס על הצפי כי החברה תמשיך לייצא ביצוא עקיף לפחות 7.5% -ו 16%מס של 
 ) להלן.3ז' ( 18ית להטבות המס המפורטות בביאור שתישאר זכאכדי 

  
  :הפרשים זמניים בגין השקעות בחברות מוחזקות אשר לא הוכרה בגינם התחייבות מסים נדחים  .ג

  
  בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 125,932  129,367  חברות בנות

 )1,136( )1,594( זכויות בהסדרים משותפים

   127,773   124,796  
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  מסים על ההכנסה (המשך)  -  18ביאור 

  
  :מסים המתייחסים לרכיבי רווח כולל אחר  .ד

  
סכומים 
  לפני מס

השפעת 
  מס

  סכומים
  בניכוי מס

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
        :2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 )357( 49 )406( מוגדרתהפסד אקטוארי בגין תכנית הטבה 

     
        :2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 340  )45( 385  רווח אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת

     
        :2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 589  )27( 616  רווח אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת

     
  

  והפסד:ברווח הוצאות מסים על הכנסה שהוכרו   .ה

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    מסים שוטפים:

 4,641  4,591  3,004  הוצאות מסים שוטפים

 62  )177( )169( מסים בגין שנים קודמות

 4,703  4,414  2,835 סה"כ מסים שוטפים

    
    מסים נדחים:

  הוצאות (הכנסות) מסים נדחים בגין יצירתם והיפוכם
 )472( 830  )272( של הפרשים זמניים

 )472( 830  )272( סה"כ מסים נדחים
    

 4,231  5,244  2,562 סה"כ הוצאות מס

        
 
  התאמת הוצאות מסים לרווח:  .ו

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  
    

סה"כ רווח לפני מסים על ההכנסה ולפני חלק החברה בתוצאות 
 45,419  46,556  32,955  חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 24%  23%  23%   שיעור מס סטטוטורי
 10,900  10,708  7,580   הוצאות מס לפי שיעור מס סטטוטורי

     
     במס בגין:תוספת (חיסכון) 

 )996( 68  29   הכנסות פטורות והוצאות שאינן מותרות בניכוי, נטו
 )4,419( )5,605( )4,111(  התאמה בגין שיעור מס בחברה בעלת מפעל מועדף

  -   509   -   הפרשים שלא נוצרו בגינם מסים נדחים
 )846( )315( )252( סטטוטורייצירת מסים נדחים בשיעור מס השונה מהמס ה

 )62( )177( )169( מסים שוטפים בגין שנים קודמות

 )346( 56  )514( אחר

 4,231  5,244  2,563  סה"כ מסים על הכנסה כפי שהוצגו בדוח רווח או הפסד
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  מסים על ההכנסה (המשך)  -  18ביאור 

  
  מידע נוסף:  .ז

  
ת תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנו(פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית  ,2016בדצמבר  29ביום 

  , במסגרתו נחקקו שינויי מס כדלקמן: 2016-, התשע"ז)2018 -ו 2017
  

 2017 בינואר 1על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום  2017בשנת  24% -ל 25% -שיעור מס החברות יופחת מ
  .2018בינואר  1ם ואילך על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיו 2018בשנת  23% -וימשיך ויופחת ל

  
  תיקון חוק עידוד השקעות הון:  )1(

  
 7.5% -שיעור מס החברות לכל חברה בעלת מפעל מועדף על הכנסותיה ממפעל מועדף יופחת ל 

 .2017בינואר  1באזור פיתוח א' החל מיום  9%במקום 
  

 פיתוח א'באזור  7.5%שיעור מס של ( יצירת מסלולי מס נוספים חדשים למפעל טכנולוגי מועדף 
  ).6%שיעור מס של (ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד  )באזור אחר 12%ושיעור מס של 

  
 המקנה  קביעת הקלות בתנאי הסף להיכנס למסלול של "מפעל מועדף מיוחד" הרלבנטי לחברות ענק

 באזור אחר. 8%באזור א' או  5%שיעורי מס של 
  

  שומות סופיות:  )2(
  

  .2014לחברה ולחברות מוחזקות שומות מס סופיות עקב התיישנות עד וכולל שנת המס 
  
  הטבות מס:  )3(

  
בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון,  המוגדרתלחברת הבת רימוני פלסט מפעל הממוקם בקרית שמונה 

ובהתאם לתיקון  ,בשל כך .שאינה מוגדרת כאזור פתוח א' ,מודיעין' ומפעל אכאזור פיתוח  1959-התשי"ט
) אשר החברה בחרה להיכנס לתחולתו והתיקון הנוסף לחוק מחודש 68(תיקון מס'  2011לחוק מחודש ינואר 

לפי שיעורי לל ק) שיעור המס שחל על החברה מחושב באופן משולעיל )1ח'( 17 ביאור(ראה  2013אוגוסט 
  .אזורהמס בכל 

  
  .7.5%שיעור של  2017והחל משנת  9%  2014-2016 יםבשנ על חברה באזור פיתוח א':החל שיעורי המס 

  
  .16% 2014-2016בשנים שיעור המס החל על חברה ביתר חלקי הארץ: 

  
של  , הגישה רימוני פלסט בקשה להרחבת המפעל בקריית שמונה למרכז ההשקעות2011במאי  8ביום 

אלפי  16,500-כבמסגרת מסלול המענקים, בהיקף השקעה בסך של  משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
, לפיו תהיה רימוני פלסט זכאית למענק בשיעור של 2012בספטמבר  13, בגינה התקבל אישור ביום ש"ח

בגין  דוח ביצוע סופירימוני פלסט הגישה  2015באוקטובר  29 -ביום המגובה ההשקעה המאושרת.  20%
  . במהלך השניםהכולל בקשה להרחבת תכנית ההשקעותאלפי ש"ח  18,449-השקעה בגובה של כ

, מתוכם סך של ש"חאלפי  3,280 -ולל של ככקיבלה החברה בגין תכנית זו מענקים בסך  2013-2016
  .2016אלפי ש"ח התקבלו בשנת  1,659

  
הגישה החברה למרכז ההשקעות בקשה לאישור תכנית השקעה נוספת הכוללת  ,2014בפברואר  23ביום 

 6ביום  מפעלה בקרית שמונה.ה נוספת של בין היתר השקעה במכונות הזרקה ומערכות במבנה להרחב
מגובה  20%זכאית למענק בשיעור של  הינהקיבלה החברה אישור ממרכז ההשקעות לפיו  2015 דצמברב

  טרם הוגש דוח ביצוע סופי בגין התכנית. אלפי ש"ח. 12,800-כהשקעה המאושרת בסך של 
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  הון מניות  -  19ביאור 

  
  הון רשום:  א.

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי מניות אלפי מניות 
   

 12,500  12,500  ש"ח ערך נקוב (*) 1מניות רגילות בנות 

    
  המקנות זכויות הצבעה והשתתפות ברווחים.ש"ח ערך נקוב  1מניות רגילות בנות   (*)
  

  הון מונפק:  ב.

 הון המניות מספר המניות 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באלפים באלפים 
          

 13,202  13,202  8,304  8,404  ש"ח ע.נ. שנפרעו במלואן 1מניות רגילות בנות 

          
  

  חלוקת דיבידנד:  ג.
  

, אימצה החברה מדיניות חלוקת דיבידנד על פיה, בכפוף לכל דין וקיומם של רווחים ראויים 2004בפברואר  29ביום 
"חוק החברות"), תחלק החברה מדי שנה דיבידנד שלא  -(הלן  1999-לחלוקה על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט

לחלוקה, כפי שיקבע בדוחות הכספיים המבוקרים השנתיים של החברה,  מהרווח השנתי הניתן 50% -יפחת מ
כדיבידנד לבעלי מניותיה, ובלבד שלא תיגרם פגיעה משמעותית בתזרים המזומנים של החברה, בצרכיה, בתוכניות 

  .העסקיות או בתוכניות ההשקעה של החברה, כפי שיאושרו מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה
  

 –''ח ו שאלפי  42,492''ח, שאלפי  36,658 חילקה החברה דיבידנדים בסך של 2019-ו 2018, 2017בשנים 
  בהתאמה. ''ח,שאלפי  26,472

  
  הנפקת מניות:  ד.

  
מניות רגילות של החברה,  208,000, הנפיקה החברה לחברת שירן הנדסה כמות של 2017טובר וקבא 1ביום 

בדרך של הנפקה פרטית וזאת כחלק מהתמורה ששלמה החברה לשירן הנדסה בגין רכישת פעילות ונכסי שירן 
  .'ב 11, ראה ביאור   MPEתן מניות חברתוובכללהנדסה 

  
 הנפקת כתבי אופציה:  ה.

  
כתבי  100,000, הקצתה החברה, לנאמנים של חברת פרידריך, במסגרת עסקת פרידריך 2017בפברואר  28ביום 

מניות רגילות של  100,000 -ניתנים למימוש ל, אשר היו "כתבי האופציה") - אופציה לא רשומים למסחר (להלן
כנגד תשלום מחיר  חודשים ממועד הקצאתם, 24ש"ח ערך נקוב כל אחת, במהלך תקופה של  1.0החברה בנות 

כתבי האופציה נמכרו על ידי הנאמנים לצדדים שלישיים שאינם קשורים  ש"ח לכל כתב אופציה. 54מימוש של 
  אלפי ש"ח. 5,400מומשו כל כתבי האופציה תמורת  2019במרץ  3לחברה וביום 
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  התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים  -  20ביאור 

  
ידה למשך שנה או למיליון פעולות ייצור המתבצעות -אחריות לתבניות המיוצרות על החברה מעניקה בדרך כלל  א.

באותה תבנית, לפי המוקדם מבניהם. להערכת מנהלי החברה על בסיס הניסיון שנצבר, ההוצאות הקשורות 
  באחריות זו אינן מהותיות.

  
ניתנו להן על ידי מרכז השקעות, להבטחת התחייבויות חברה בשליטה משותפת למדינת ישראל בגין מענקים ש  ב.

  רשמה החברה הנ"ל שעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום על כל הרכוש והנכסים שלה.
  

הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה, לרבות לנושאי משרה אשר הינם בעלי שליטה בחברה ו/או   ג.
 קרוביהם:

  
אישרה האסיפה  2013באוקטובר  8יון החברה וביום אישרו ועדת התגמול ודירקטור ,2013באוגוסט  28ביום 

הכללית של בעלי מניות החברה, הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה, לרבות לנושאי משרה אשר הינם 
  בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת.

  
חידוש מדיניות  אתבעלי המניות בחברה,  של והמיוחדת השנתיתאישרה האסיפה הכללית  2019באוקטובר  2 ביום  .ד

 התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה.  
  
 התקשרות בפוליסת ביטוח ואחריות דירקטורים:  .ה

  
אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה "עסקת מסגרת" לתקופה בת חמש שנים  ,2012ביולי  11ביום 

), לפיה החברה תהא רשאית, באישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, להתקשר בפוליסת 2017(עד חודש יולי 
בעלי שליטה ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ביחס לנושאי משרה בחברה, לרבות לנושאי משרה אשר הינם 

"הפוליסות"), וכן לחדש ו/או לעדכן מעת לעת  -בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים בחברה כפי שיהיו מעת לעת (להלן 
, חידשה החברה את פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה 2018ביולי  9ביום את הפוליסות. 

, הודיעה החברה כי בהתאם להוראות סעיף 2019יולי  בחודש . 2019ביולי  8לתקופה נוספת של שנה, עד ליום 
, אישרה ועדת התגמול בחברה את התקשרות 2000-לתקנות החברות (הקלות בעסקאות בעלי עניין), התש״ס 1ב1

החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות נושאי משרה 
  .זאת שהינם מבעלי השליטה בחברה

  
  .29לעניין ערבויות, ראה ביאור   ו.
  
החברה לסיכום עם בעלי השליטה בה  ה, הגיע2019בנובמבר  27כחלק מפעולות החברה לצמצום הוצאותיה, ביום   .ז

 120אלפי ש''ח ( 360על הפחתת דמי הניהול החודשיים להם הם זכאים, ללא שינוי אחר בהסכם, מסך כולל של 
  .2019אלפי ש"ח כ"א), החל מחודש נובמבר  60אלפי ש''ח ( 180אלפי ש"ח כ"א) לסך כולל של 
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  הכנסות ממכירות ומעבודות  -  21ביאור 

  
  כב:ההר  א.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  
    

 134,740  177,442  150,265  הכנסות ממכירת סחורות ועבודות
 12,107  24,819  17,631  הכנסות מחוזי הקמה

  167,896  202,261  146,847 

    
  

  חוזי ביצוע:  ב.
  
  ועלויות חוזה שהוכרו במהלך השנה: הכנסות  )1(

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 12,107  24,819  17,631  הקמההכנסות מחוזי 
 9,956  22,522  18,748  עלויות חוזה שהוכרו במהלך השנה בגין חוזי ביצוע

 2,151  2,297  )1,117( לשנה בגין חוזי ביצוע (הפסד) רווח

    
  

  .9ראה ביאור  ,מידע לגבי חוזים בביצוע וסכומים שהוכרו בגינם  )2(
  
  

  עלות המכירות והעיבוד  -  22ביאור 
  

  ההרכב:
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 34,670  44,984  30,831 בחומריםשימוש 
 41,964  50,548  47,100 שכר עבודה ונלוות

 10,164  27,574  19,743 עבודות חוץ
 14,442  15,661  13,513 הוצאות חרושת אחרות

 3,532  4,932  5,150 פחת

 116,337  143,699  104,772 

 )953( )2,259( 2,341 ירידה (עלייה) במלאי תוצרת גמורה ותוצרת בתהליך

 103,819  141,440  118,678 סה"כ עלות המכירות והעיבוד
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  הוצאות הנהלה וכלליות  -  23ביאור 

  
  ההרכב:

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 3,347  6,685  6,439 שכר עבודה ונלוות
 966  1,822  1,770 מקצועייםשירותים 

 609  1,157  969 אחזקת משרד
 325  442  1,560 פחת

 1,940  2,474  1,962 אחזקת רכב (כולל פחת)

 733  627  1,276 אחרות

 7,920  13,207  13,976 סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

        
  
  

  הכנסות אחרות  -  24ביאור 
  

  ההרכב:
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 )49( )668( )296( * הכנסות אחרות
  )2,470(  -   -   רווח ממימוש השקעה בחברה בשליטה משותפת

  )1,681(  -   -   רווח הזדמנותי מצרוף עסקים

 )6,737( 29  )60( ממימוש רכוש קבוע )רווח הוןהפסד (

 )10,937( )639( )356( הכנסות אחרותסה"כ 

    
הסתיימה תקופת אופציה על רכישת קרקע וזכויות בניה באזור תעשייה מודיעין מכבים  2018בדצמבר  31ביום   *

  .  ש"חאלפי  559רעות ללא מימוש האופציה מצד קונה האופציה, והאופציה פגה. בהתאם כך הוכר רווח בסך 
  
  

  הכנסות מימון  -  25ביאור 
  

  ההרכב:

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
       הכנסות ריבית:  א.

 21  35  17 כנסההממס 

 103  26  22 הכנסות ריבית אחרות

 39  61  124 

    אחרות:  ב.
 -  21  1 הכנסות מדיבידנד

 175  1,322  454 יתרות מט"ח שערוךהכנסות מ
שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסיים שנמדדים כשווי הוגן דרך 

 5  -  89 רווח והפסד

 544  1,343  180 
    

 304  1,404  583 סה"כ הכנסות מימון
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  הוצאות מימון  -  26ביאור 

  
  ההרכב:

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  
    

 )169( )214( )143( הוצאות אחרות
 )198( )302( )302( הוצאות ריבית

 )23( )14( )20( הוצאות בגין עמלות

 -  )27( )961( הוצאות משחיקת יתרות מט"ח

 )390( )557( )1,426( סה"כ הוצאות מימון

    
  

  
  קשוריםעסקאות עם בעלי עניין וצדדים   -  27ביאור 

  
 :עסקאות שנעשו עם עסקאות משותפות  א.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 21,356  2,171  97 מכירות

        
  

  לצדדים קשורים:ו גמול והטבות שניתנו לבעלי ענייןת  ב.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
        

שכר, נלוות ומענקים לבעלי עניין המועסקים בחברה שנכללו 
 1,329  1,348  1,322 בעלות המכר

    

 4  4  4 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

        
שכר, נלוות ומענקים לבעלי עניין המועסקים בחברה שנכללו 

 878  874  829 וכלליותבהוצאות הנהלה 

    

 3  3  3 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

        

  2,891   2,892   2,791  דמי ניהול לבעלי עניין המועסקים בחברה שנכללו בעלות המכר

        

  2   2   2  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

        
דמי ניהול לבעלי עניין המועסקים בחברה שנכללו בהוצאות 

  1,446   1,446   1,396  הנהלה וכלליות

        

  1   1   1  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

    

 200  179  185 גמול דירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה

    

 4  4  4 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
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  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)  -  27ביאור 

  
  והטבות שניתנו לבעלי עניין ולצדדים קשורים:תגמול   ב.

  
  פרטים נוספים:

  
"האסיפה") את מינויו של  -, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה (להלן 2012ביולי  11ביום  )1(

"ברנע") לתפקיד של דירקטור בחברה. כמו כן, החליטה האסיפה לאשר את  -מר עומר ברנע (להלן 
ן שירותים בין החברה לבין חברת עומר ברנע יעוץ ופיתוח עסקי בע"מ, התקשרות החברה בהסכם למת

 2 ביום במסגרתו תעניק חברת עומר ברנע לחברה, באמצעות מר עומר ברנע, שירותי יו"ר דירקטוריון.
 .כדירקטור לכהן ברנעעומר מר  חדל 2020בינואר 

  
את מינויו של  "האסיפה")  -האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה (להלן אישרה  2020בינואר  2ביום   )2( 

מר אופיר שדמי (להלן: "מר שדמי") לתפקיד של דירקטור בחברה. כמו כן, החליטה האסיפה לאשר את 
מר שדמי ו/או חברה בבעלותו ובשליטתו התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים בין החברה לבין 

   שירותי יו"ר דירקטוריון. מר שדמי ו/או חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה עניקי, במסגרתו המלאה
  
"האסיפה")  את מינויו של  -אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה (להלן  2020בינואר  2 ביום )3(

מר איתמר שחר (להלן: "מר שחר") לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו לגמול כמפורט 
  נייה והשלישית לתקנות החברות. בתוספת הש

  
אישרה האסיפה  2015בדצמבר  1אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וביום  ,2015באוגוסט  27ביום   )4(

הכללית של בעלי מניות החברה את התקשרות החברה בהסכם ההעסקה עם מר אופיר רימוני בנו של מר 
אלפי ש"ח.  14זכאי אופיר לשכר חודשי ברוטו של  לפיו גדי רימוני, סמנכ"ל בחברה ומבעלי השליטה בה.
חודשים ממועד תחילת ההעסקה יועלה שכרו החודשי  12בכפוף לאישור מנכ"ל החברה, לאחר תקופה של 

 18חודשים ממועד תחילת ההעסקה יועלה שכרו החודשי לסך של  24אלפי ש"ח ברוטו ולאחר  16לסך של 
והבראה , לטלפון נייד ולחופשה ש"ח 3,000ר לרכב צמוד בשווי של עד אלפי ש"ח ברוטו. בנוסף שכאי אופי

  בהתאם לחוק.
  

  .במודיעיןאופיר מועסק במשרה מלאה, כמנהל התפעול של מפעל רימוני פלסט 
 

"מר וייס") המכהן כמנהל  -, התקשרה החברה בהסכם העסקה עם מר עופר וייס (להלן 2014ביולי  27ביום   )5(
"הסכם  -(להלן  2013בדצמבר  31קריית שמונה, לתקופה בת שלוש שנים, החל מיום רימוני פלסט סניף 

אלפי  40אלפי ש"ח ועד  33העסקה"). בהתאם להסכם העסקה זכאי מר וייס לשכר חודשי ברוטו בסך של 
מהרווח  1.25%ש"ח, בכפוף לשיקול דעתו של מנכ"ל החברה. כמו כן, זכאי מר וייס למענק שנתי בשיעור של 

קי המאוחד אחרי מס של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה באותה הנ
אלפי ש"ח. המענק השנתי ישולם בתום כל רבעון ובמידת הצורך, תבוצע התאמה בסוף  120שנה, בקיזוז 

השנה הרלוונטית בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה באותה שנה. 
באוקטובר  31 ביום אלפי ש"ח. 400סך המענק השנתי בגין אותה השנה בה משולם המענק לא יעלה על 

ההעסקה עם מר עופר וייס החל  בהסכם, אישרה האסיפה הכללית את חידוש התקשרות החברה 2016
בהתאם לתנאי הסכם  2019 בדצמבר 31 ליום עד שנים שלוש של לתקופה 2016בדצמבר  31מיום 

, אישרה האסיפה הכללית את חידוש התקשרות החברה בהסכם 2020בינואר  2ביום  הקודם. ההעסקה 
בדצמבר  31לתקופה של שלוש שנים עד ליום  2019בדצמבר  31ההעסקה עם מר עופר וייס החל מיום 

  בהתאם לתנאי הסכם ההעסקה הקודם. 2022
  
אשר הוכר כהוצאה במהלך השנה, על פי סוגי להלן פילוח של סך התגמול הניתן לאנשי המפתח הניהוליים,   )6(

  הטבות העובד:
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
        

  6,542   7,021   6,320  הטבות עובד לטווח קצר
  2   31   18  הטבות לאחר סיום העסקה

  6,338   7,052   6,544  
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  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)  -  27ביאור 
  
  :הסכם ניהול עם חברת "האחים גדר בע"מ"  ג.

  
ביולי  9אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, וביום  2017במאי  29וביום  2017במאי  28ביום 
רימוני פלסט בהסכם  אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את חידוש התקשרות החברה ו/או 2017

ניהול עם חברת האחים גדר בע"מ, שהינה חברה משותפת בבעלותם ובשליטתם המלאה של ה"ה גדי רימוני, רפי 
"האחים רימוני") או עם חברה בשליטת כל אחד מהאחים רימוני (להלן ביחד: "חברת  - רימוני ודני רימוני (להלן

"הסכם הניהול"), בהתאם לתנאי הסכם  - (להלן 2017ביולי  1האחים"), לתקופה בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 
  הניהול הקודם ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.

  
  :ניהול דמי הפחתת  .ד

  
בה  השליטה בעלי עם לסיכום החברה הגיעה, הוצאותיה לצמצום החברה מפעולות כחלק, 2019בנובמבר  27 ביום

 120( ש''חאלפי  360על הפחתת דמי הניהול החודשיים להם הם זכאים, ללא שינוי אחר בהסכם, מסך כולל של 
 .2019 נובמבר מחודש החל"א), כ ש''ח אלפי 60( ש''ח אלפי 180 של כולל לסך"א) כ ש''ח אלפי

  
  

  עסקאות שאינן במזומן  -  28ביאור 
  

  .2020אלפי ש"ח באשראי ספקים, אשר נפרע עד חודש מרץ  1,060רכשה הקבוצה ציוד בסך  2019בשנת   א.
  

  .2019אלפי ש"ח באשראי ספקים, אשר נפרע עד חודש מרץ  287רכשה הקבוצה ציוד בסך  2018בשנת   א.
  
  .2018אלפי ש"ח באשראי ספקים, אשר נפרע עד חודש מרץ  559רכשה הקבוצה ציוד בסך  2017בשנת   .ב
  
  

  ערבויות  -  29 ביאור
  
  

  נכון לתום תקופת הדיווח, לחברה לא קיימות ערבויות שניתנו לצדדי ג'.
  
  

  
  דיווח מגזרי  -  30ביאור 

  
  כללי:  א.

  
מגזרים תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימיים אודות מרכיבי הקבוצה, אשר נסקרים באופן סדיר על ידי 

 הסחורות סוגי בסיס על נותח חיצונית בצורה שדווח מגזרי מקבל ההחלטות התפעוליות של הקבוצה. מידע
 הדיווחים מערכת ).תבניות ויציקות פלסטיק כלומר,( הקבוצה של התפעוליות החטיבות על ידי שסופקו והשירותים
 המגזרים ביצועי והערכת משאבים הקצאת לצורך ,הקבוצה של הראשי התפעולי ההחלטות למקבל המועברת

  סוגי הסחורות והשירותים שסופקו.אף היא, על  מתבססת התפעוליים
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  דיווח מגזרי (המשך)  -  30ביאור 
  

  מגזרים עסקיים:  ב.

 תבניות 
יציקות 
 סך הכל פלסטיק

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    :2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

    
 167,896  150,265  17,631  מלקוחות חיצוניים  -  הכנסות

 1,542  82  1,460  מגזריותבין 

  19,091  150,347  169,438 
 )1,542(   התאמות

    

 167,896    הכנסות ממכירות ומעבודות

    

 33,649   34,766  )1,117( תוצאות המגזר
  60     הכנסות אחרות

 90    התאמות
    

 33,799    רווח מפעולות רגילות

המטפלות לפי שיטת השווי חלק החברה ברווח של חברות 
 )210(    המאזני

 )843(   מימון, נטו וצאותה
    

 32,745    רווח לפני מסים על ההכנסה

     
  
  

 תבניות 
יציקות 
 סך הכל פלסטיק

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    :2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

    
 202,261  177,442  24,819  מלקוחות חיצוניים  -  הכנסות

 1,010  159  851  בין מגזריות

  25,670  177,600  203,271 

 )1,010(   התאמות

    

 202,261    הכנסות ממכירות ומעבודות

    

 45,149   42,852  2,297  תוצאות המגזר
  639     הכנסות אחרות

 )78(   התאמות

    
 45,710    רווח מפעולות רגילות

החברה ברווח של חברות המטפלות לפי שיטת השווי חלק 
 )62(    המאזני

 847    הכנסות מימון, נטו

    

 46,495    רווח לפני מסים על ההכנסה

     
  
  
  
  



  רימוני תעשיות בע"מ
  2019בדצמבר  31המאוחדים ליום  ביאורים לדוחות הכספיים

 

55  

  דיווח מגזרי (המשך)  -  30ביאור 
  

  מגזרים עסקיים: (המשך)  ב.

 תבניות 
יציקות 
 סך הכל פלסטיק

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    :2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום לשנה 

    
 146,847  134,522  12,325  מלקוחות חיצוניים  -  הכנסות

 785  480  305  בין מגזריות

  12,630  135,002  147,632 

 )785(   התאמות

    

 146,847    הכנסות ממכירות ומעבודות

    

 36,437   38,258  )1,821( תוצאות המגזר
  10,886     אחרותהכנסות 

 )1,818(   התאמות

    45,505 
    רווח מפעולות רגילות

חלק החברה ברווח של חברות המטפלות לפי שיטת השווי 
 1,843     המאזני

 )86(   הכנסות מימון, נטו

    

 47,262    רווח לפני מסים על ההכנסה

     
  

  
  מידע על בסיס אזורים גיאוגרפים:  ג.

 בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה  

 9 1 0 2 8 1 0 2 7 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    התפלגות ההכנסות לפי מיקום שוק היעד:

 116,212  121,955  105,121  מקומי

 30,635  80,306  62,775  אחרים

  167,896  202,261  146,847 

    
  

  לקוחות עיקריים:  ד.
  

: 2017אלפי ש"ח, בשנת  24,342: 2018אלפי ש"ח (בשנת  17,241הינו  2019סכום ההכנסות מלקוח א' בשנת 
  אלפי ש"ח). 9,854

  
  ההכנסות מלקוח א' מוצגות הן במסגרת מגזר התבניות והן במסגרת מגזר יציקות פלסטיק.

  
. ההכנסות מלקוח אלפי ש''ח) 21,159: 2018בשנת אלפי ש"ח ( 15,211הינו  2019סכום ההכנסה מלקוח ב' בשנת 

  ב' מוצגות הן במסגרת מגזר התבניות והן במסגרת מגזר יציקות פלסטיק. 
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  מכשירים פיננסיים  -  31ביאור 
  

  מדיניות ניהול ההון:  א.
  

  הקבוצה מנהלת את הונה על מנת להבטיח כי ישויות החברות בקבוצה תוכלנה להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".
  

  .2018לא חלו שינויים במדיניות ניהול ההון של הקבוצה ביחס לשנת  2019בשנת 
  

  :יחס מינוף
  

  הקבוצה שומרת על מדיניות של יחס מינוף נמוך במיוחד.
  

  קבוצות מכשירים פיננסיים:  .ב

 בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   נכסים פיננסיים:

    :מופחתת בעלות פיננסיים נכסים
 6,455  15,111   מזומנים ושווי מזומנים

  46,950   37,954   לקוחות וחייבים
   53,065   53,405  

       -נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
  200  263  דרך רווח או הפסד הוגןשיועדו בשווי 

   
  53,328  53,605  

    
 53,605 53,328  נכסים פיננסיים שוטפים

 - -   נכסים פיננסיים לא שוטפים

   53,328 53,605 

    
   התחייבויות פיננסיות:

   :התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
 21,402 22,866  ספקים וזכאים אחרים

  21,731  19,687   הלוואות מתאגידים בנקאיים

   42,553  43,133  

      
  43,133   39,666   שוטפותהתחייבויות פיננסיות 
    2,887   לא שוטפותהתחייבויות פיננסיות 

   42,553   43,133  

  
במועד הדיווח לא קיימים ריכוזים משמעותיים של סיכוני אשראי לגבי הלוואות וחייבים שנמדדים בשווי הוגן דרך 

לסיכון אשראי לגבי הלוואות רווח והפסד. הערך הפנקסני המוצג לעיל מייצג את החשיפה המרבית של הקבוצה 
  וחייבים כאמור.
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  מכשירים פיננסיים (המשך)  -  31ביאור 

  
  מטרות ניהול סיכונים פיננסיים:  ג.

  
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים שונים, כגון: סיכוני שוק (לרבות סיכון מטבע, 
סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית), סיכון אשראי, וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית. תוכנית ניהול הסיכונים 

ינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למ
  הקבוצה. 

  
ניהול הסיכונים מבוצע על ידי מנכ"ל החברה בהתאם למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון. ניהול הסיכונים מתבסס 

לדירקטוריון, על דוחות פנימיים שמספקת מחלקת הכספים בעזרתם מתבצע זיהוי והערכה. מנכ"ל החברה מדווח 
  מידי רבעון על אופי ניהול הסיכונים הקיים במועד הישיבה.

  
  סיכון מטבע:  ד.

  
  הקבוצה מבצעת עסקאות הנקובות במטבע חוץ. כתוצאה מכך, נוצרת חשיפה לתנודות בשערי חליפין.

  
  ון.לא חל שינוי בחשיפה לסיכון מטבע או בדרך בה הקבוצה מנהלת או מודדת את הסיכ 2019במהלך שנת 

  
  הערכים בספרים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה הנקובים במטבע חוץ הינם כדלקמן:

  
 התחייבויות נכסים 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
          

 4,918  2,776  11,044  11,999  אירו

          

  1,634   1,667  8,633  12,162   דולר

          

  -   -  14  172   אחר

          
  
  יתוח רגישות של מטבע חוץ:נ
  

 5%הרגישות לעלייה או ירידה של ת את הטבלה הבאה מפרטהקבוצה חשופה בעיקר למטבע דולר ומטבע אירו. 
שימוש בדיווח לאנשי המפתח הניהוליים וכן מדד  הוא שיעור הרגישות אשר נעשה בו 5%בשער החליפין הרלוונטי. 

זה מייצג את הערכות ההנהלה לגבי השינוי האפשרי הסביר בשערי החליפין. ניתוח הרגישות כולל יתרות קיימות 
 בשיעורי 5%ום התקופה לשינוי בשיעור של של פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ ומתאים את התרגום שלהם בת

  מטבע חוץ.
  

מתחזק ביחס למטבע הרלוונטי יובי בטבלה מציין עליה ברווח או ההפסד או גידול בהון כאשר מטבע הש"ח מספר ח
   ח נחלש ביחס למטבע הרלוונטי."או ירידה ברווח או הפסד וקיטון בהון כאשר מטבע הש

  
ם במטבע הש"ח מול המטבעות האחרי 5%-בבהנחה ששאר הפרמטרים היו נשארים קבועים, השפעה של עליה 

  לפני השפעת המס היתה כדלקמן:
  

  (הנתונים באלפי ש"ח): והדולר רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו
  
 השפעת מטבע דולר השפעת מטבע אירו 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
          

  350   525   306   461   רווח או הפסד

          
  יתרות מזומנים, לקוחות וספרים לתום שנת הדוח.נובע בעיקר מהחשיפה לסיכון המיוחסת למטבע אירו בגין 
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  מכשירים פיננסיים (המשך)  -  31ביאור 
  
  ניהול סיכון אשראי:  .ה

  
להפסד פיננסי לקבוצה. הנהלת סיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום 

הקבוצה בוחנת באופן שוטף את טיב הלקוחות והיקף האשראי שנתנה ללקוחותיה תוך שימוש במידע פיננסי ציבורי 
זמין ובניסיונה המסחרי. ההתקשרות עם לקוחות נעשית על בסיס מידע עסקי ובדיקת התנאים הפיננסיים הסביבתיים 

חונות פיננסיים לכיסוי חלק מחובות הלקוחות ובמקרים אחרים משמשים שלהם. ישנם מקרים בהם מתקבלים בט
הנכסים היצרניים של הלקוחות, הנמצאים בידי החברה, כאמצעים להקטנת הסיכון להפסדים פיננסיים כתוצאה 

  מכשלים. חשיפת הקבוצה ודירוגי האשראי של הצדדים שכנגד נבחנים על בסיס מתמשך.
  

 יננסיים:שווי הוגן של מכשירים פ  ו.
  

 31המכשירים הפיננסיים של הקבוצה כוללים בעיקר בטוחות סחירות אשר יתרתם בדוח על המצב הכספי ליום 
 -) במדרג השווי ההוגן 1מהווה קירוב לשווים ההוגן. נכסים והתחייבויות אלה מסווגים לרמה ( 2019בדצמבר 

  בויות פיננסיים זהים.מחירים מצוטטים (לא מותאמים) בשווקים פעילים לנכסים והתחיי
  
  

  אירועים לאחר תום תקופת הדיווח  -  32ביאור 
  

  :)COVID-19(התפרצות נגיף הקורונה 
  

 ) בסין ובהמשך למרבית מדינות העולם.COVID-19החלה התפשטות נגיף הקורונה ( 2019לקראת סוף שנת 
משמעותיים בניסיון למנוע את התפשטות בעקבות ההתפשטות כאמור, מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות בצעדים 

הנגיף, כדוגמת הגבלות על תנועת אזרחים, התכנסויות, הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות, סגירת גבולות 
  בין מדינות וכיוצא באלה.

  
לצרכי מתן מענה להשלכות השליליות הפוטנציאליות של התפשטות הנגיף על החברה ופעילותה העסקית, החברה 

ת הערכות מצב שוטפות, וכן ננקטים צעדים אופרטיביים לצמצום חשיפתה, לרבות ביצוע עבודה במשמרות, מבצע
הצטיידות מראש במלאי חומרי גלם, תקשורת שוטפת מול לקוחות וספקי החברה וכן צמצום ודילול המשאב האנושי. 

  חלט.יחד עם זאת, החברה ערוכה להמשך פעילות עסקית מוגבלת גם במצב של סגר מו
 

כמו כן, ה"ה גדי רימוני, רפי רימוני ודני רימוני, בעלי השליטה בחברה, החליטו על דחיית דמי הניהול החודשיים להם 
  הם זכאים בגין כהונתם כנושאי משרה (סמנכ"לים ומנכ"ל החברה) עד להודעה חדשה.

  
על פעילותה העסקית. יצוין כי בשלב זה, אין בידי החברה בכדי לאמוד את משך המשבר וכן את מלוא השלכותיו 

, הודיעו יצרני הרכב באירופה על סגירת מפעליהם לעת עתה, וכן חלה האטה מסוימת 2020באמצע חודש מרץ 
, וזאת לאור השלכות נגיף הקורונה והמגבלות המוטלות על פעילותם העסקית חלק מלקוחותיהבפעילות החברה מול 

  של אותם לקוחות. 
  

סקית של החברה מוחרגת במסגרת התוספת ל"תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים יצוין כי פעילותה הע
", וזאת לאור פעילותה של החברה מול 2020-במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף

ם החברה לקוחות מענפים כגון מזון, תמרוקים, מוצרי טואלטיקה, היגיינה אישית, רפואה וכיוצא בזאת, ובהתא
  ממשיכה בפעילותה העסקית בכפוף למגבלות כאמור.

  
בנסיבות המתוארות לעיל, וכן נסיבות אחרות אשר אינן בשליטת וידיעת החברה, להעמקת המשבר והתמשכותו 

  עלולה להיות השפעה שלילית על פעילותה העסקית.
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 :מס' חברה ברשם 52-004182-3
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   גילוי אודות הערכות שווי מהותיות
 -להערכת השווי המהותית, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל

האומדנים , ח"דו, אשר שימשה כבסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוחות הכספיים לתקופת ה1970
והתחזיות המהותיים שהונחו בבסיס הערכות שווי שביצעה החברה במהלך שלושת השנים 

  טבלה להלן:ראה  ,האחרונות לבין התממשותם של אלו בפועל

   
  

זיהוי נושא 
  הערכה

שווי נושא  מועד הערכה
ההערכה 

סמוך לפני 
מועד 

הערכת 
 השווי

  שווי ליום
31.12.2019 

זיהוי המעריך ואיפיונו, 
ניסיון בביצוע הערכות שווי, 

 תלות בחברה

ההנחות שלפיהן  מודל ההערכה
 בוצעה ההערכה

 ירידת בחינת
 מוניטין ערך

 שנתית
 בהתאם

 להוראות
 תקן

 חשבונאות
 36 בינלאומי

)IAS 36 (– 
 פעילות

  הפלסטיק

 בדצמבר 31
2019  

 בר הסכום  161,375
 ההשבה
 המחושב

 באופן עולה
 הערך על ניכר

 של הפנקסני
 פעילות

  הפלסטיק

 . DCF  פנימית שווי הערכת
  

 היוון שיעור 
 .10% על נקבע

 צמיחה שיעור 
 נקבע טווח ארוך

 .2% על
  

  ב(ט):8תקנה 

 :א10תקנה   תמצית דו"חות רווח והפסד רבעוניים
ב'  ראה סעיף ב' בפרק 2019של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת  דו"חות רווח והפסדלתמצית 

  .לדו"ח התקופתי
  
  

  

 :11תקנה   מאזן בנות ובחברות קשורות לתאריך ה -רשימת השקעות בחברות 
   

 ערך
  מאזני

  מותאם
 בש"ח

 עלות
  מניות

מוחזקות 
 בש"ח

מכוח שיעור 
ההצבעה 

והסמכות למנות 
  דירקטורים

  )% -(ב

שיעור 
החזקה 

בהון 
המונפק 

  )% -(ב

 סה"כ
ע.נ. כולל 

של המניות 
  בש"ח

מספר 
המניות 

 המוחזקות  

המניות  סוג
 וערכן הנקוב

 שם החברה

132,094,697  10,222,800 100% 100% 15,376,760  15,376,760 

 מניות
 בנות רגילות

  "חש 1
 .נ. ע

 פלסט רימוני
(להלן:  1"מבע

 רימוני"
  ")פלסט

490,921  903,328  35.55%  35.55%  2,204  2,204  

 מניות
 בנות רגילות

  "חש 0.1
  .נ.ע

  .אר.אי
 רימוניקס

 2"מבע תעשיות
(להלן: 

  ")רימוניקס"

14,238,242 6,742,892 100%  100%  746,000  746,000  

 מניות
 בנות רגילות

  "חש 1
  .נ.ע

  מטלפלסט
'נירינג אינג

 3.פי.אי)אם(
בע"מ (להלן: 

"MPE("  

102,013 1,284,000 50%  50%  
  

175,200  
  

175,200  

 מניות
 בנות רגילות

  "חש 1
  .נ.ע

 אף אנד קיי
 פלסטיקה

  4"מבע
  ")F&K(להלן: "

  
  

 :)3(11תקנה  מאזן  חברות קשורות לתאריך הלבנות ו -הלוואות לחברות 
לחברות בנות ולחברות  ותהלווא תוקיימלא "ח הדו לתקופת החברה של הכספיים בדוחות

    קשורות.
  

    
  :12תקנה    ח"בתקופת הדושינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות 

                                                 
  חברת בת בבעלותה המלאה של החברה.   1
  מהונה המונפק והנפרע של רימוניקס. 35.55% -רימוני פלסט מחזיקה ב   2
  החברה., חברת בת בבעלותה המלאה של 2017באוקטובר  1החל מיום    3
הופסקה פעילות חברת קיי אנד אף  2018בחודש ספטמבר  .FK&מהונה המונפק והנפרע של  50% -רימוני פלסט מחזיקה ב   4

  ת.פלסטיקה בע"מ. מובהר כי להפסקת הפעילות כאמור אין השפעה משמעותית על עסקי החברה ותוצאותיה הכספיו
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 6,500, בתמורה לסך של RPM, רכשה החברה את כלל פעילות ונכסי חברת 2019בחודש אוקטובר 
  .התקופתיבפרק א׳ לדו״ח  20אלפי ש״ח. לפרטים נוספים ראה סעיף 

 
 מאזןהלתאריך קשורות והכנסות החברה מהן והחברות ה נותחברות הבההרווח הכולל של 

 ₪באלפי 
 :13תקנה 

  
  ריבית  דיבידנד  מס אחרי רווח  מס לפני רווח  החברה שם

  -  26,472  29,591  32,502   פלסט רימוני
 רימוניקס.אר. אי

 תעשיות בע"מ
)104(  )104(  -  -  

MPE   2,111  2,048  -  -  

F&K5  845  845  -  -  
 

 

  
 ני"ע שנרשמו למסחר בבורסה בשנת הדיווח, מועדי וסיבות הפסקת מסחר

  
  :20תקנה 

  סחירות לא אופציות ממימוש כתוצאה ערך ניירות רישום

מניות רגילות של החברה בגין מימוש אופציות לא  100,000, נרשמו למסחר 2019במרץ  3 ביום

  אלפי ש"ח.  5,400סחירות. בגין מימוש האופציות כאמור החברה קיבלה תמורה בסך של 

(מס'  2019במרץ  3 -ו 2017בפברואר  28לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים של החברה מימים 

  , בהתאמה). מידע כאמור מובא על דרך ההפניה. 2019-01-018367 -ו  2017-01-019206אסמכתא: 

 

 

    

                                                 
  , הרווח לפני מס ואחרי מס נובע ממחילת חוב בין חברתי.  K&Fבחברת    5



  
 

  :21תקנה    9201משרה בכירה בשנת  לנושאי תשלומים

                                                 
 . לחברה עלות במונחי מובאים התגמולים סכומי   6
 לפון נייד ותנאים סוציאלים.נלווים לשכר, לרבות טכולל תנאים    7
 60אלפי ש״ח ( 180אלפי ש״ח כל אחד) לסך כולל של  120אלפי ש״ח ( 360לסיכום עם בעלי השליטה בה על הפחתת דמי הניהול החודשיים להם הם זכאים, ללא שינוי אחר בהסכם, מסך כולל של , הגיעה החברה 2019 בנובמבר 27ביום     8

  . 2019אלפי ש״ח כ״א) החל מחודש נובמבר 
  .שווי החזקת רכב   9

   2019: תשלומים לנושאי משרה בכירה בשנת 21תקנה 

 פרטי מקבל התגמולים
  תגמולים בעבור שירותים

 6(באלפי ש"ח)
  תגמולים אחרים

 (באלפי ש"ח)
  סה"כ

 ש"ח) (באלפי

היקף  תפקיד שם
  המשרה

 שיעור החזקה בהון החברה 
 7שכר %)-הדו"ח (בנכון לתאריך 

 דמי ייעוץ
(גמול 

דירקטור
 ים)

תשלום 
 מבוסס
 מניות

  9אחר עמלה מענקים 8דמי ניהול
 

דמי  ריבית
  אחר שכירות

  דני רימוני
 24ראה פירוט בתקנה  100% מנכ"ל להלן) 1(ראה סעיף 

 - -  - להלן.
  

1,396  
 

- - - - - - 1,396 

  גדי רימוני
 24ראה פירוט בתקנה  100% סמנכ"ל להלן) 1(ראה סעיף 

 - - - להלן.
  

1,396  
 

- - 54 - - - 1,450 

רפי רימוני (ראה 
 24ראה פירוט בתקנה  100% סמנכ"ל להלן) 1.1סעיף 

 - - - להלן.
  

1,396  
 

- - 35 - - - 1,431 

עופר וייס (ראה 
 להלן) 2סעיף 

  מנהל מפעל
 915 - - -  78 - 263 - - - 574 אין. 100% רימוני צפון

עומר ברנע (ראה 
  להלן) 3סעיף 

"ר יו
 דירקטוריון

עד  החברה
 2ליום 

בינואר 
2020  

 יום
  70  -  -  -  -  -  - - - -  70  .אין  בחודש

ליאורה מנדיל 
  להלן) 4 (ראה סעיף

סמנכ"לית 
  517        37    77    -   403  .אין  100%  כספים

(ראה  רימוני אופיר
  להלן) 5סעיף 

מנהל מפעל 
רימוני 
פלסט 

  מודיעיןב

  354        __    32        322  אין.  100%

דירקטורים (ראה 
  115                  115          להלן) 6סעיף 

  6,248        89    372  4,188    115  1,484        סה"כ



  
 

  האחים רימוני .1

ובעלי  הינם ממייסדי החברה") רימוני האחיםורפי רימוני (להלן: "ה"ה דני רימוני, גדי רימוני 
   מזה שנים רבות.קבוצה השליטה בה. האחים רימוני מכהנים בתפקידים ניהוליים בכירים ב

דירקטוריון , אישרו ועדת התגמול, 2017ביולי  9וביום  2017במאי  29ביום  ,2017במאי  28ביום 
התקשרות החברה וחברות הבת שלה בהתאמה, את  מניות,והאסיפה הכללית של בעלי ה החברה

) 3, לתקופה בת שלוש (, באמצעות חברה או חברות בבעלותםאחים רימוניהעם בהסכם ניהול 
ובהתאם  כהגדרתו להלןהקודם תנאי הסכם הניהול ל בהתאם ,2017ביולי  1שנים, החל מיום 

  .למדיניות התגמול של החברה

) 1(21 תקנה ראהה לבין האחים רימוני הניהול הקודם בין הקבוצלפרטים אודות תנאי הסכם 
(מספר  2017במרץ  30שפורסם ביום  כפי, 2016 לשנת החברה של התקופתי"ח לדו' ד בפרק

הסכם " "2016הדו"ח התקופתי של החברה לשנת ) (להלן: ""2017-01-028816אסמכתא: 
  ).בהתאמה", הקודם הניהול

עה החברה לסיכום עם בעלי השליטה בה על הפחתת דמי הניהול , הגי2019 בנובמבר 27ביום 
אלפי ש״ח  120אלפי ש״ח ( 360החודשיים להם הם זכאים, ללא שינוי אחר בהסכם, מסך כולל של 

(להלן:  2019אלפי ש״ח כ״א) החל מחודש נובמבר  60אלפי ש״ח ( 180כל אחד) לסך כולל של 
  . ")הפחתת דמי הניהול"

בחודשים לאחר הפחתת דמי הניהול  הניהול הסכם בגיןרימוני  אחיםאשר שולם ל התגמול סך
  "ח.ש אלפי 360  -כ הינו 2020ינואר ופברואר 

  וייס  עופרמר  .2

 קריית שמונהבכמנהל רימוני פלסט קרוב של בעלי השליטה, מכהן מזה שנים רבות , מר עופר וייס
  . (רימוני צפון)

 31, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וביום 2019בנובמבר  27 -ו 2019בנובמבר  24ביום 
חברת  התקשרותחידוש אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את  2019באוקטובר 

של שלוש שנים נוספת  לתקופה וייסמר בהסכם העסקה עם  ,הבת של החברה, רימוני פלסט
הסכם : "בס"ק זה להלן(העסקה הקודם בהתאם לתנאי הסכם  2019בדצמבר  31שתחילתה ביום 

  ").ההעסקה

  הסכם ההעסקה: עיקרי להלן

 ת שמונה, במשרה מלאה, ימר וייס יכהן בתפקיד של מנהל מפעל רימוני פלסט קרי :תפקיד
  המוגדרת כמשרת אמון ומחייבת דרגת אמון ומסירות מיוחדים. 

 :בכפוף  ,ש"ח 40,000ש"ח ועד  33,000מר וייס זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך של  שכר חודשי
 לשיקול דעתו של מנכ"ל החברה. מובהר כי מנכ"ל החברה רשאי להעלות את שכרו

של מר וייס מבלי להידרש לאישור מחדש של דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית עד 
ש"ח. העלאת שכר כאמור תהיה תקפה ממועד החלטת מנכ"ל החברה  40,000לתקרה של 

שכרו החודשי של מר וייס לא הועלה ועומד על סך  ,). נכון למועד הדו"חוהלאה (ולא בדיעבד
 ש״ח.  33,000של 

 מהרווח הנקי המאוחד אחרי מס  1.25%: מר וייס זכאי למענק שנתי בשיעור של מענק שנתי
של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה באותה שנה, 

שנתי ישולם בתום כל רבעון ובמידת הצורך, תבוצע התאמה אלפי ש"ח. המענק ה 120בקיזוז 
בסוף השנה הרלוונטית בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של 

 400שנה. סך המענק השנתי בגין אותה השנה בה משולם המענק לא יעלה על החברה באותה 
 .אלפי ש"ח 263היה זכאי מר וייס למענק שנתי בסך של  2019בגין שנת אלפי ש"ח. 

  :2019בדצמבר  31) שנים שתחילתה ביום 3ההסכם הינו לתקופה בת שלוש (תקופת ההסכם.  

 :מות מגובה לבהתאם להסכם, מר וייס זכאי לביטוח מנהלים וקרן השת הפרשות סוציאליות
 המשכורת ללא הגבלת תקרה. 

  :דיןעל פי דמי הבראה וימי מחלה פשה, מר וייס זכאי לימי חונלווים . 

 :כמו כן, מר וייס ניידמר וייס זכאי להחזר הוצאות בגין שימוש בטלפון  הוצאות נוספות .
אלפי ש״ח ותשלום עבור הדלק, כאשר שווי הרכב מגולם על  250זכאי לרכב בשווי של עד 
 חשבון רימוני פלסט (נטו).



- 6 - 

 97 -כהינו  2020ס בגין הסכם ההעסקה בחודשים ינואר ופברואר יסך התגמול אשר שולם למר וי
    ש"ח. אלפי

 עומר ברנעמר  .3

הסכם . לפרטים אודות 2012ביולי  11הן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום כימר עומר ברנע 
) בפרק 3(21ראה תקנה למתן שירותים בין החברה לבין חברת עומר ברנע יעוץ ופיתוח עסקי בע"מ 

  .2016לדו"ח התקופתי של החברה לשנת ד' 

כיו"ר דירקטוריון והאסיפה הכללית אישרה את , סיים מר ברנע את תפקידו 2020בינואר  2ביום 
לפרטים אודות הסכם ההתקשרות בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון עם מר אופיר שדמי. 

(מס'  2019בנובמבר  28למתן שירותי יו"ר דירקטוריון ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
 ).  103647-01-2019אסמכתא: 

  הגב' ליאורה מנדיל .4

 1996בספטמבר  16ביום . 1996הגב' מנדיל מכהנת כסמנכ"לית הכספים של החברה החל משנת 
בתפקיד של  , כפי שעודכן מעת לעת,התקשרה החברה עם הגב' ליאורה מנדיל בהסכם העסקה

) 4( 21דות תנאי העסקתה של הגב' מנדיל ראה תקנה לפרטים או .סמנכ"לית הכספים של החברה
  .2016בפרק ד' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 

אחרי מהרווח הנקי המאוחד  0.5%עד למענק שנתי בשיעור של  תזכאיהגב' מנדיל  :מענק שנתי
. סך מס של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה באותה שנה

המענק השנתי בגין אותה השנה בה משולם המענק לא יעלה על שש משכורות חודשיות. בגין שנת 
   ."חש אלפי 77למענק שנתי בסך של היתה זכאית הגב' מנדיל  2019

 הינו 2020בחודשים ינואר ופברואר עמה הסכם ההעסקה  בגיןלגב' מנדיל התגמול אשר שולם  סך
    .חש"אלפי  70 -כ

 רימוניאופיר  .5

  . בקבוצה 2011מועסק החל משנת , ")אופיר(להלן: " קרוב של בעלי השליטה, אופיר רימונימר 

סעיף  22ראה תקנה , 2018עד לחודש אוקטובר לפרטים אודות תנאי העסקתו של מר אופיר רימוני 
 25וכן דיווח מיידי של החברה מיום  2016בפרק ד' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת  1.4

   .)2015-01-141543(מספר אסמכתא:  2015טובר באוק

 2018באוקטובר  7, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וביום 2018 אוגוסטב 29ביום 
חברת הבת  התקשרותתנאי העסקתו ו עדכוןאישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את 

לתקופה של שלוש שנים  אופיר רימונימר בהסכם העסקה עם של החברה, רימוני פלסט, 
  ").הסכם ההעסקה: "בס"ק זה להלן( 2018 אוקטוברב 7שתחילתה ביום 

  הסכם ההעסקה: עיקרי להלן

 במודיעין במשרה מלאה.  פלסטיכהן בתפקיד מנהל רימוני  אופיר -משרה והיקף התקשרות 

 ש״ח. 20,000יהיה זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך של  אופיר :חודשי שכר 

 אחרי  פלסטואילך, במקרה בו הרווח הנקי השנתי של רימוני  2018החל משנת  :שנתי מענק)
 25מס), כפי שיוצגו בדוחותיה הכספיים השנתיים (המאוחדים) של החברה, יעלה על סך של 

מסך הרווח הנקי (אחרי מס) של  0.7%יהיה זכאי למענק שנתי בסך של  אופירמיליון ש״ח, 
ח. המענק השנתי ישולם בתום כל רבעון ובמידת הצורך, מיליון ש״ 25שמעל  פלסטרימוני 

תבוצע התאמה בסוף השנה הרלוונטית בהתאם לדוחותיה הכספיים המבוקרים המאוחדים 
השנתיים של החברה באותה השנה. סך המענק השנתי בגין אותה שנה בה משולם המענק לא 

 אלפי ש״ח.  180יעלה על סך של 

 2018 ספטמבר"ח (מחודש ש אלפי 41למענק שנתי בסך של  , היה זכאי אופיר2018שנת  בגין
   ).בלבד

 ."חש אלפי 32למענק שנתי בסך של היה זכאי אופיר  2019בגין שנת 

 10ש״ח 3,000 עד של בשווי לרכב זכאי יהיה אופיר: רכב. 

 יהיה זכאי להפרשות סוציאליות על פי חוק, קרן השתלמות וימי חופשה מחלה  אופיר :נלווים

                                                 
 המס על הרכב יהיה על חשבונו של מר אופיר רימוני.    10
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 יהיה זכאי לתשלום בגין טלפון נייד. אופיר והבראה על פי חוק. בנוסף 

 במסגרת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה אופיר תכלול את  החברהוביטוח:  שיפוי
 מקובל בחברה. כתב פטור והתחייבות לשיפוי כ לאופירבחברה וכן תעניק 

 מועד(להלן:״ באוקטובר 7 ביום שתחילתה שנים) 3( שלוש עד לתקופה הינו ההסכם: תקופה 
 רשאית לסיים את הסכם העסקה בהודעה מוקדמת על פי דין.  החברה. )״ההעסקה תחילת

בחודשים ינואר ופברואר עמו הסכם ההעסקה  בגין מר אופיר רימוניהתגמול אשר שולם ל סך
    .חאלפי ש" 51 -כ הינו 2020

 :בטבלה המפורטת לעיל יםנמנ ם, שאינחברהבפירוט התגמולים לבעלי עניין  .6

ל"סכום בהתאם גמול לדירקטורים החיצוניים ולדירקטור הבלתי תלוי בחברה משלמת החברה 
המזערי" לחברה בדרגתה של החברה, כמופיע בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות 

האחים רימוני לא זכאים לגמול  .2000 -והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס(כללים בדבר גמול 
  בגין תפקידם כדירקטורים. נוסף 

סך ההתחייבויות לתגמולים לדירקטורים החיצוניים ולדירקטור הבלתי תלוי בחודשים ינואר 
  "ח.ש אלפי 19בסך של  הינו, 2020ופברואר 

  
  

  :א21תקנה   השליטה בתאגיד יבעל

האחים (להלן: " רפי רימוניודני רימוני, גדי רימוני ה"ה בעלי השליטה בחברה הם  .1
  .")רימוני

 24.46%-, ב26.15%-מר דני רימוני, מר רפי רימוני ומר גדי רימוני מחזיקים בהתאמה ב .2
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה  24.46% -וב

 . (לא בדילול מלא) )יחדיו 75.07%(

 

  

   שליטה בעל עם עסקאות

שלבעלי השליטה יש עניין אישי  אולהלן יובאו עסקאות עם בעלי השליטה בחברה  .1
 שבתוקף כאמור עסקאותכן יובאו ותקופת הדו"ח  ולאחר "חהדו בתקופתבאישורן 
  :1999-"טהתשנ, החברות לחוק) 4(270 לסעיף בהתאם"ח הדו בתאריך

  
 :רימוני וגדי רפי, דני"ה הלבין  פלסטניהול בין החברה ורימוני  הסכם .1.1

, אישרו ועדת 2017ביולי  9וביום  2017במאי  29, ביום 2017במאי  28ביום 
, התגמול ודירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות, בהתאמה

בהסכם ניהול עם האחים  את חידוש התקשרות החברה ו/או רימוני פלסט
  .) שנים3רימוני לתקופה בת שלוש (

 21 לתקנה )1(ראה סעיף  והפחתת דמי הניהול, הניהול םלפרטים אודות הסכ
  לעיל.

מדובר משום שהניהול כאמור, זאת  םהסכאישור עניין אישי באחים רימוני ל
  התקשרות עימם. ב

  לעי"ל. 21לעניין הפחתת דמי הניהול  ראה תקנה 
של נושאי משרה  ין תנאי כהונה והעסקהיאישור חידוש מדיניות תגמול לענ .1.2

 בחברה

א(ד) לחוק החברות, מדיניות התגמול של החברה 267בהתאם להוראות סעיף 
 28-ו 2019באוגוסט  25טעונה אישור מדי שלוש שנים. לאור האמור, ביום 

באוקטובר  31אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וביום  2019באוגוסט 
את עדכון מדיניות  החברהאישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות  2019

  .  2019באוקטובר  8התגמול, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 

לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של החברה ראה דיווח מיידי של 
  ).2019-01-089857אסמכתא:  '(מס 2019באוגוסט  28החברה מיום 

  :הסכם העסקה בין רימוני פלסט לבין הגב' מיכל רימוני .1.3

 :22תקנה 
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אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון  2019 באוגוסט 28-ו 2019 באוגוסט 25ביום 
אישרה האסיפה הכללית של בעלי  2019באוקטובר  2וביום  , בהתאמה,החברה

מיכל את התקשרות רימוני פלסט בהסכם העסקה עם הגב'  ,מניות החברה
פה לתקובה  ,רימוני רעייתו של מר דני רימוני, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה

לפרטים אודות תנאי . 2019באוקטובר  8שנים, החל מיום  3נוספת של עד 
בפרק ד' לדו"ח התקופתי  1.3סעיף  22העסקתה של הגב' רימוני ראה תקנה 

 2019באוגוסט  28וכן דיווח מיידי של החברה מיום  2016של החברה לשנת 
  ).2019-01-089857(מספר אסמכתא: 

מדובר משום שור הסכם העסקה כאמור, זאת אישעניין אישי באחים רימוני ל
  .של מר דני רימונירעייתו  התקשרות עםב

 רימוני אופיר מר לבין החברה בין העסקה הסכם .1.4

  . 2011משנת הקבוצה מר אופיר רימוני מועסק על ידי 

 21) לתקנה 5סעיף (ראה  רימוני אופיר מר עם העסקה הסכםאודות  לפרטים
  לעיל.

מדובר משום שאישור הסכם העסקה כאמור, זאת עניין אישי באחים רימוני ל
  .רימוני בנו של גדי התקשרות עםב

 לבין דותן רימוני פלסטהעסקה בין רימוני  הסכם .1.5

ביולי  9, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, וביום 2017במאי  29 ביום
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את העסקתו של  2017

במחלקת ההזרקות ברימוני פלסט, למשך תקופה שלא כעובד דותן רימוני 
) שנים, בהיקף של משרה מלאה, בתמורה לשכר חודשי כולל 3תעלה על שלוש (

  כפי שיהיה מעת לעת.  ,לא יעלה על השכר הממוצע במשקש

עניין אישי באישור הסכם העסקה עם  לאחים רימוני (בעלי השליטה בחברה)
דותן רימוני, זאת משום שמדובר בהתקשרות עם קרוב של כל אחד מבעלי 

  השליטה.

לפרטים נוספים אודות הסכם העסקה עם דותן רימוני ראה דיווח מיידי של 
  ).2017-01-056946(מס' אסמכתא:  2017ביוני  4יום החברה מ

 רני מדמוןלבין  רימוני פלסטהסכם העסקה בין  .1.6

 7אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, וביום  2017בנובמבר  30ביום 
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את  2018בינואר 

כעובד מר רני מדמון ההתקשרות בהסכם העסקה בין רימוני פלסט לבין 
במחלקת התפעול וההזרקות ברימוני פלסט, למשך תקופה שלא תעלה על 

) שנים, בהיקף של משרה מלאה, בתמורה לשכר חודשי כולל שלא 3שלוש (
  יעלה על השכר הממוצע במשק, כפי שיהיה מעת לעת. 

 7ביום אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ו 2018באוגוסט  29ביום 
את עדכון , , אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה2018קטובר באו

תנאי העסקתו של מר רני מדמון, קרוב של בעלי השליטה בחברה. בהתאם, 
מונה מר רני מדמון לתפקיד של מנהל מערכות מידע ובקרה של מפעל החברה 

ח במודיעין. לפרטים נוספים אודות התגמול לו זכאי מר רני מדמון ראה דיוו
-2018-01(מספר אסמכתא:  2018בספטמבר  2מיידי של החברה מיום 

083874 .(  

לאחים רימוני (בעלי השליטה בחברה) עניין אישי באישור הסכם העסקה עם 
דותן רימוני, זאת משום שמדובר בהתקשרות עם קרוב של כל אחד מבעלי 

  השליטה.
 לבין מר עופר וייסהסכם העסקה בין רימוני פלסט  .1.7

 תקנה) 2( סעיף אודות תנאי הסכם ההעסקה עם מר עופר וייס ראהם לפרטי
 .לעיל 21

עניין אישי באישור הסכם ההעסקה, משום שמדובר אחים רימוני ל
  רימוני. דנישל מר  גיסובהתקשרות עם 

הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה, לרבות לנושאי משרה  .1.8
  :קרוביהםו/או אשר הינם בעלי שליטה בחברה 
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 8וביום  אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 2013באוגוסט  28ביום 
, הענקת האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה אישרה 2013באוקטובר 

לשיפוי לנושאי משרה, לרבות לנושאי משרה אשר הינם בעלי  כתבי התחייבות
  שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים בחברה כפי שיהיו מעת לעת. 

תקנה לפרטים נוספים אודות הענקת כתבי ההתחייבות לשיפוי כאמור, ראה 
(מס' אסמכתא:  2013בספטמבר  3דיווח מיידי של החברה מיום להלן וכן  א29

2013-01-137547.(  

עניין אישי באישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי כאמור, זאת אחים רימוני ל
  משום שהם ממוטבי כתבי ההתחייבות לשיפוי.

  התקשרות בפוליסת ביטוח ואחריות דירקטורים .1.9

, חידשה החברה את פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 2018ביולי  9ביום 
   .2019ביולי  8עד ליום ונושאי משרה בחברה לתקופה נוספת של שנה, 

לתקנות  1ב1, הודיעה החברה כי בהתאם להוראות סעיף 2019יולי בחודש 
, אישרה ועדת התגמול 2000-החברות (הקלות בעסקאות בעלי עניין), התש״ס

בחברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
שרה שהינם מבעלי משרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות נושאי מ

  , בתנאים המפורטים להלן:השליטה בחברה זאת

, כשהתחולה 2020ביולי  8ועד ליום  2019ביולי  9: מיום תקופת הביטוח
  הטריטוריאלית של פוליסת הביטוח היא בארץ ובחו"ל. 

  דולר.  3,025 :פרמיה שנתית

  מיליון דולר, למקרה וכן לכל תקופת הביטוח.  1 :גבולות אחריות

דולר, למעט תביעות הנוגעות לניירות  7,500 :תפות עצמית של החברההשת
הערך של החברה וכן לתביעות בארה"ב ובקנדה, אשר לגביהן ההשתתפות 

 אלפי דולר.  35העצמית של החברה הינה בסך של 

, זאת משום שהם כאמורפוליסת הביטוח עניין אישי באישור אחים רימוני ל
   .פוליסת הביטוחממוטבי 

 נוהל עסקאות זניחות .1.10

לפרטים אודות  .זניחות עסקאות בחברה היו לא 2016-2019 השנים במהלך
בפרק ד' לדו"ח התקופתי של  1.11נוהל עסקאות זניחות של החברה ראה סעיף 

  .2017החברה לשנת 

    

                                                                                            
 א24 תקנה

  :ב24ותקנה 
  של התאגידומרשם בעלי מניות הון רשום, הון מונפק 

נכון לתאריך הדו"ח, ראה דיווח  ומרשם בעלי המניות ט בדבר ההון הרשום, ההון המונפקלפירו  
  .)2019-01-018367מס' אסמכתא: ( 2019במרץ  3של החברה מיום מיידי 

  
  

  
     מען רשום  :א25 תקנה

  , מודיעין27צלע ההר   כתובת:  

  08-6605066  טלפון:  

  153-8660505  פקס:  

 ind.com-liora@Rimoni  דואר אלקטרוני:  
  

 :24תקנה  מניות וניירות ערך המירים המוחזקים על ידי בעלי עניין בתאגיד 
    
, לפי מיטב ידיעת ניירות הערך של החברהבונושאי משרה בכירה ט החזקות בעלי עניין וריפל

אסמכתא:  '(מס 2020ינואר ב 5 מיום, ראה דיווח מיידי של החברה החברה, נכון לתאריך הדו"ח
554001-01-2020.(   

  



  
 

   הדירקטורים בחברה: 26קנה ת
   להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון לפי מיטב ידיעת החברה נכון למועד פרסום הדו"ח:

  
  שם

  מספר ת.ז.
  תאריך לידה

  נתינות

מען 
להמצאת 
כתבי בית 

  דין

חברות בוועדות 
הדירקטוריון; האם 
הוא דירקטור בלתי 

תלוי/ האם הוא 
דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

  כן/לא -החברות

האם הוא עובד של 
-החברה, של חברה

בת שלה, של חברה 
קשורה שלה או של 

 –בעל ענין בה 
התפקיד או 

התפקידים שהוא 
  ממלא כאמור

תאריך תחילת 
  כהונה

השנים האחרונות, תוך  5 -השכלתו והתעסקותו ב
פירוט המקצועות או התחומים שבה נרכשה 

ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי 
תעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם, או ה

  ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור

האם הוא לפי 
מיטב ידיעת 

החברה 
והדירקטורים 

האחרים שלה בן 
משפחה של בעל 

 -ענין בחברה
כן/לא, בציון 

  פרטים

האם בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
  ופיננסית

האם הוא 
דירקטור 

שהחברה רואה בו 
כבעל מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או כבעל 
כשירות מקצועית 

או כדירקטור 
  חיצוני מומחה

 רפי רימוני
054243605  
22.09.1957  
  ישראלית

, תל 20הצדף 
  אביב יפו

סמנכ"ל בחברה   לא
ברימוני  דירקטורו

  פלסט 

  תיכונית מקצועית. :השכלה  26.12.1993
סמנכ"ל בחברה,  :שנים אחרונות 5 -עיסוק ב

  .דירקטור בחברה ודירקטור ברימוני פלסט
  .רימוני פלסט: דירקטור בתאגיד

בנו של יותם 
רימוני, אחיהם 

של גדי ודני 
  .רימוני

החברה רואה   לא
בדירקטור כבעל 

כשירות 
  מקצועית.

 גדי רימוני
056430861 
01.05.1960  
  ישראלית

נחל ערוגות 
, מכבים 761

  רעות

סמנכ"ל בחברה   לא
ודירקטור ברימוני 

  פלסט

  תיכונית מקצועית. :השכלה  26.12.1993
סמנכ"ל בחברה,  :שנים אחרונות 5 -עיסוק ב

  .דירקטור בחברה ודירקטור ברימוני פלסט
  .רימוני פלסט: דירקטור בתאגיד

בנו של יותם 
רימוני, אחיהם 

של רפי ודני 
  .רימוני

החברה רואה   לא
בדירקטור כבעל 

כשירות 
  מקצועית.

 דני רימוני
059133173  
16.11.1964  
  ישראלית

, 27הצבעוני 
  מזור

מנכ"ל החברה,   לא
מנכ"ל ודירקטור 

  ברימוני פלסט

בוגר החוג לכלכלה ומנהל עסקים  :השכלה  26.12.1993
  .באוניברסיטת ירושלים

מנכ"ל החברה,  :שנים אחרונות 5 -עיסוק ב
ומנכ"ל  דירקטור בחברה, דירקטור ברימוני פלסט

  .רימוני פלסט
  .רימוני פלסטויזל בע"מ,  -פוקס :בתאגיד דירקטור

בנו של יותם 
רימוני, אחיהם 

של גדי ורפי 
  .רימוני

החברה רואה   לא
בדירקטור כבעל 

כשירות 
  מקצועית.

 אופיר שדמי
057784902 

 11.05.1963  
  ישראלית

, 4 לשם
 שמשית
17906  

יו"ר דירקטוריון   לא
  החברה

אוניברסיטת  -בכלכלה ולוגיסטיקה   BA: השכלה  02.01.2020
עיצוב תעשייתי (התמחות בהנדסת  -  MAבר אילן; 

 סמינר אורנים –הוראה  תעודתטכניון;  –אנוש) 
  

מהנדס מערכות תפעול, : שנים אחרונות 5 -עיסוק ב
חטיבת הנדסה, רפאל; הוראה בבית ספר אורט 

  ביאליק.
 גידיםבתא דירקטור אינו :בתאגידים דירקטור

   .נוספים

החברה רואה   לא  לא
ביו"ר 

הדירקטוריון 
כשירות כבעל 

  מקצועית.

 איתמר שחר
023851793 
18.08.1968  
  ישראלית

, 5 הכלנית
  סביון

יו"ר ועדת ביקורת. 
מאזן  חבר ועדת

; דירקטור ביקורתו
  חיצוני.

בוגר תואר ראשון במדעי המדינה  :השכלה  02.01.2020  לא
וביטחון, אוניברסיטת חיפה; בוגר תואר שני 
במדיניות ומנהל ציבורי, אוניברסיטת הרווארד, 

לה״ב,  -ארה״ב; מוסמך קורס דירקטורים
  אביב. -אוניברסיטת תל

החברה רואה   לא  לא
בדירקטור כבעל 

כשירות 
  מקצועית.
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  שם
  מספר ת.ז.

  תאריך לידה
  נתינות

מען 
להמצאת 
כתבי בית 

  דין

חברות בוועדות 
הדירקטוריון; האם 
הוא דירקטור בלתי 

תלוי/ האם הוא 
דירקטור חיצוני 
כהגדרתו בחוק 

  כן/לא -החברות

האם הוא עובד של 
-החברה, של חברה

בת שלה, של חברה 
קשורה שלה או של 

 –בעל ענין בה 
התפקיד או 

התפקידים שהוא 
  ממלא כאמור

תאריך תחילת 
  כהונה

השנים האחרונות, תוך  5 -השכלתו והתעסקותו ב
פירוט המקצועות או התחומים שבה נרכשה 

ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי 
תעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם, או ה

  ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור

האם הוא לפי 
מיטב ידיעת 

החברה 
והדירקטורים 

האחרים שלה בן 
משפחה של בעל 

 -ענין בחברה
כן/לא, בציון 

  פרטים

האם בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
  ופיננסית

האם הוא 
דירקטור 

שהחברה רואה בו 
כבעל מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או כבעל 
כשירות מקצועית 

או כדירקטור 
  חיצוני מומחה

סמנכ״ל פיתוח ראשי   :שנים אחרונות 5 -עיסוק ב
)(COO  בחברתImageSat International מנכ״ל ;

); ניהול TMG )ToGo Mobility-Startupרת חב
  בכיר במשרד ראש הממשלה.

חברת דירקטור ב :בתאגידים דירקטור
MOBILEX 

 ענת חרחס
038619318  
13.04.1976  
  ישראלית

תל  36בבלי 
  אביב

, תגמולועדת  יו"ר
ומאזן. חברת ועדת 

; דירקטורית ביקורת
  חיצונית.

בוגרת מנהל עסקים עם התמחות  :השכלה  11.07.2012  לא
בחשבונאות, המכללה למנהל, מוסמכת במנהל 

  .עסקים, המכללה למנהל, רואת חשבון מוסמכת
מנהלת כספים בחברת  :שנים אחרונות 5 -עיסוק ב

  .וולפסון קלור מאיר בע"מ
במגדל שלום  יתדירקטור :ית בתאגידיםדירקטור

  .בע"מ

החברה רואה   כן  לא
בדירקטורית 

כבעלת מומחיות 
חשבונאית 
  ופיננסית.

 דב רייכמן 
054975313 

 29.11.1957  
  ישראלית

, 286יסעור 
  מכבים

תגמול,  ועדתחבר 
; ביקורתמאזן ו

  דירקטור בלתי תלוי.

אשון בכימיה, אוניברסיטת תל תואר ר :השכלה  11.07.2012  לא
האוניברסיטה ית, תואר שני בכימיה שימוש ;אביב

דוקטורט בכימיה,  ;העברית בירושלים
; בוגר קורס האוניברסיטה העברית בירושלים

דירקטורים; קורס מתקדם למנהלי שיווק; קורס 
  מנהלי מודיעין עסקי. 

כ"ל ובעלים חברת מנ :שנים אחרונות 5 -עיסוק ב
  ספקטרה אנליטיקס;

סגן נשיא למיסחור טכנולוגיות באוניברסיטה 
שום) בתחומי הכימיה והפיזיקה; (יי העברית

סמנכ"ל אסטרטגיה וחדשנות בלשכת המסחר 
יועץ עסקי ומרצה הולנד; -והתעשייה ישראל

החדשנות, הננוטכנולוגיה והפיתוח בתחומי 
  העסקי.

 Stellar –: חבר ועדה מייעצת דירקטור בתאגיד
Nova, Science Abroad .  

  

החברה רואה   לא  לא
בדירקטור כבעל 

כשירות 
  מקצועית.

  



  
 

   א: נושאי משרה בכירה בחברה (שאינם דירקטורים)26תקנה 
להלן פרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה לפי מיטב ידיעת החברה נכון למועד פרסום 

   הדו"ח:
  

עוזיאל   שם נושא המשרה
  שמואלי

  אופיר רימוני  עופר וייס  ליאורה מנדיל

  200434272  058348186  058620162  055904122  זיהוימספר 

  28.04.1988  03.10.1963  01.03.1964  08.07.1959  תאריך לידה

  2.09.2018  01.01.1994  15.09.1996  12.06.2017  תאריך תחילת כהונה

התפקיד שהוא ממלא 
בת שלו, -בתאגיד, בחברה

בחברה קשורה שלו או 
בבעל ענין בו; היה נושא 

הבכירה מורשה המשרה 
 -חתימה עצמאי בחברה

  תצוין עובדה זו

סמנכ"ל   מבקר פנימי 
  כספים 

מנהל מפעל 
צפון של רימוני 

   פלסט

מנהל מפעל 
רימוני פלסט 

  במודיעין

האם הוא בעל עניין 
בחברה או בן משפחה של 
נושא משרה בכירה אחר 

  או של בעל עניין בחברה

של מיכל  אח  לא  לא
אשתו  -רימוני
, רימונישל דני 

מבעלי 
השליטה 

  בחברה

בנו של מר גדי 
רימוני, מבעלי 
 השליטה בה. 

  

השכלתו וניסיונו העסקי 
השנים האחרונות.  5 -ב

בפירוט השכלתו של נושא 
המשרה הבכירה יצוינו 
המקצועות או התחומים 
שבהם נרכשה ההשכלה, 
המוסד שבו נרכשה 
והתואר האקדמי או 
התעודה המקצועית 

  שהוא מחזיק בהם

בעל : השכלה
תואר בוגר 

חשבונאות 
ומימון 

מהמכללה 
  .למנהל

 5 -עיסוק ב
השנים 

: האחרונות
שותף במשרד 

שמואלי רו"ח 
את שמואלי 

  ושות'.

רואת : השכלה
חשבון 

מוסמכת, 
בוגרת החוג 

לכלכלה 
וחשבונאות, 
אוניברסיטת 

  .חיפה

 5 -עיסוק ב
השנים 

: האחרונות
חשבת 

וסמנכ"ל 
  .כספים בחברה

: השכלה
  .ניתתיכו

 5 -עיסוק ב
השנים 

: האחרונות
מנהל מפעל 
צפון של רימוני 

  .פלסט

   השכלה:

ראשון  תואר
בהנדסת 

תעשיה וניהול, 
אוניברסיטת 

  תל אביב. 

 5-עיסוק ב
השנים 

   האחרונות:

עובד במחלקת -
  תבניות בחברה. 

מנהל תפעול -
ואחזקות 

  ברימוני פלסט.

  
 מורשי חתימה עצמאיים בחברה

 בחברה.  יםרימוני ורפי רימוני ביחד הינם מורשה חתימה עצמאי דני רימוני, גדי

 :ב26תקנה 

  
   :27תקנה  :רואי החשבון של החברה

  .רואי חשבוןאלמגור זוהר ושות', -ברייטמן -דלויט
  .67021, תל אביב, 1מרכז עזריאלי 

ענין או של למיטב ידיעת החברה, רואה החשבון המבקר אינו בעל ענין או בן משפחה של בעל 
 נושא משרה בכירה בחברה.

 

  
 :28תקנה   :בשנת הדיווח שינוי בתזכיר ו/או בתקנון

  אין.
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  :החלטות דירקטוריון החברה

  חלוקת דיבידנד

, הודיעה החברה כי דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד 2019במרץ  27ביום  .1
סך של ש"ח בהתאם לחלוקה הבאה:  10,504,750בסך כולל של  במזומן לבעלי המניות

ש"ח  0.2וכן סך של  )ש"ח 8,823,990סך של ( 20%ש"ח למניה במס יחידים של  1.05
. דירקטוריון החברה אישר את )ש"ח 1,680,760(סך של  25%למניה במס יחידים של 

לתקופה חלוקת הדיבידנד בהתבסס על הדוחות הכספיים הסקורים של החברה, 
. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 2018בדצמבר  31שנסתיימה ביום 

 באפריל 15). בהתאם לאמור, ביום 2019-01-027760(מספר אסמכתא:  2019במרץ  27
  חילקה החברה את סכום הדיבידנד כאמור לבעלי מניותיה  2019

ברה החליט על חלוקת דיבידנד , הודיעה החברה כי דירקטוריון הח2019במאי  29ביום  .2
ש"ח.  אלפי 7,563ש"ח למניה, ובסך כולל של  0.9במזומן לבעלי המניות, בסך של 

דירקטוריון החברה אישר את חלוקת הדיבידנד בהתבסס על הדוחות הכספיים 
. לפרטים נוספים ראה 2019במרץ  31הסקורים של החברה, לתקופה שנסתיימה ביום 

). 2019-01-053107(מספר אסמכתא:  2019במאי  29מיום דיווח מיידי של החברה 
חילקה החברה את סכום הדיבידנד כאמור לבעלי  2019ביוני  17בהתאם לאמור, ביום 

  מניותיה. 

אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי  2019באוגוסט  28ביום  .3
ש"ח. דירקטוריון החברה אישר את  8,403,800ש"ח למניה, בסך של  1המניות, סך של 

חלוקת הדיבידנד בהתבסס על הדוחות הכספיים הסקורים של החברה, לתקופה 
 28. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 2019ביוני  30שנסתיימה ביום 

 בספטמבר 15בהתאם לאמור, ביום ). 2019-01-089755(מס' אסמכתא:  2019באוגוסט 
   ברה את סכום הדיבידנד כאמור לבעלי מניותיה.חילקה הח 2019

  :(א)29תקנה 

    
   :(ב)29 בתקנה כמפורט הכללית האסיפה החלטות

  .אין
  
  

  ):(ב29תקנה 

   :שיפוי וביטוח נושא משרה
  

 לעיל. 22לתקנה  1.10 -ו 1.9לפרטים ראה סעיפים 

  :א29תקנה 

 
  
  

___________________________ 

   
  

  2020 ץבמר 29   :תאריך
   בע"מ רימוני תעשיות  
  
  

 :חתימה

  
  

 :תפקידם

  
  

 :שמות החותמים
   
  אופיר שדמי יו"ר דירקטוריון  

   
 דני רימוני מנכ"ל ודירקטור 
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  בע"מ רימוני תעשיות
  

  
  
  
  

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על שנתי ח "דו
  ב'9הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
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  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוידוח בדבר 

  
  :ב'(א) 9ה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקר

"), אחראית התאגיד(להלן: " בע"מ ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של חברת רימוני תעשיות
  הכספי ועל הגילוי בתאגיד.לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח 

  :חברי ההנהלה הםלעניין זה, 
 , מנהל כללי; מר דני רימוני .1
  כספים. סמנכ"ל, ליאורה מנדיל רו"ח .2

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו 
תחת פיקוחם, או בידי מי בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או 

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה 
סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, 

הבטיח כי ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין, ול
מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם 

  ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 
הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר  לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל

בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות 
  במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק 
  או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית 

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 
וח הכספי והגילוי ת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדהגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה; הערכ

מערכות מידע  בקרות, )ELC(רגון בקרות ברמת הא שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:

)ITGC ,(מלאי. -: הכנסות ותהליכים מהותיים, תהליך סגירה ודיווח פיננסי   

שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, בהתבסס על הערכת האפקטיביות 
הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

  .אפקטיבית, היא 2019בדצמבר  31בתאגיד ליום 
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  )1(ב(ד)9תקנה פי -עלהצהרת מנהל כללי 
  

  , מצהיר כי:דני רימונימר אני, 
  
(להלן:  2019שנת ל ")התאגיד(להלן: " בע"מרימוני תעשיות של תקופתי הבחנתי את הדו"ח  .1

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

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 
  לתקופת הדוחות. לא יהיו מטעים בהתייחס

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

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.
של דירקטוריון יון ולוועדת הביקורת גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטור .4

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

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  .4.1
על  בקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעהה

יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי 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  .4.2
ימית אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנלו במישרין או מעורבים עובדים 

 . על הדיווח הכספי ועל הגילוי
 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  .5.1
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי על 2010-ות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עכהגדרתן בתקנ
 ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

-    
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  .5.2

ווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדי
  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי  .5.3
בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית 

 כאמור למועד הדוחות.
  

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

  2020במרץ  29תאריך: 
    

  _______________________  
  מנכ"ל, דני רימוני  
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  )2)(דב(9פי תקנה -הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים על
  

  כי: ה, מצהירליאורה מנדילאני, רו"ח 
 בע"מרימוני תעשיות בחנתי את הדוחות הכספיים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות של  .1

  )."הדוחות(להלן: " 2019שנת ל ")התאגיד(להלן: "
אינם כוללים כל מצג לא המידע הכספי האחר הכלול בדוחות והדוחות הכספיים לפי ידיעתי,  .2

ית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו ולא חסר בהם מצג של עובדה מהות ,נכון של עובדה מהותית
  בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

משקפים באופן נאות, מכל  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הלפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ו .3
התאגיד הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.
של דירקטוריון ת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד .4

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

יות בקביעתה או בהפעלתה של את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהות .4.1
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 
ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

  –יווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן במהימנות הד
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף  .4.2

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

  בתאגיד:ני, לבד או יחד עם אחרים א .5
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  .5.1

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 
, ככל שהוא 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי  רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר
  –אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו,  .5.2
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  ם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;בהתא
הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא  .5.3

מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; 
  ומשולבות בדוח זה.מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה 

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

  
  

  2020במרץ  29 תאריך:
 

                                      ____________________________
   

  כספים ית, סמנכ"לליאורה מנדילרו"ח                              
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