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 החברהתיאור עסקי  עדכון -חלק א' 

או החידושים /ו, להלן פירוט השינויים 1970-תש"להערך )דוחות מיידים ותקופתיים(, הא לתקנות ניירות 39כנדרש בתקנה 

, אשר פורסם ביום 2019בדצמבר  31של החברה ליום הדוח התקופתי ממועד פרסום , החברה בעסקי אירעו אשרהמהותיים 

יאור עסקי החברה שצורף לדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון , כפי שעודכן במסגרת העדכון של פרק ת2020במרץ  19

)להלן:  (, בהתאמה2020-01-048471 -ו 2020-01-023731 :ות)מס' אסמכתא 2020במאי  17, אשר פורסם ביום 2020של שנת 

 . "(העדכונים)להלן: "ועד למועד פרסום דוח רבעוני זה ", בהתאמה( הדוח הרבעוני האחרוןי" ו"הדוח התקופת"

כאשר למונחים  לדוח התקופתי של תיאור עסקי החברה כפי שנכלל בחלק א'העדכונים להלן מובאים על פי סדר הסעיפים 

פרק זה של הדוח הרבעוני נערך מתוך הנחה , אלא אם צוין במפורש אחרת. בדוח התקופתילהלן תהא המשמעות הנודעת להם 

 מצוי בפני הקורא. כי הדוח התקופתי

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה -לחלק א' לדוח התקופתי  6עדכון לסעיף  .1

מניות רגילות,  53,000, של (שאינה מהותית או חריגה)הצעה פרטית  אישר דירקטוריון החברה 2020ביוני  17ביום 

, ", בהתאמה(המניות"-" והמניות המוקצותש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה )להלן: " 0.0001רשומות על שם, בנות 

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, לרבות בדילול  4.31%-המהוות לאחר ההקצאה, כ

. המניות המוקצות הוצעו לשבעה משקיעים מסווגים מהסוג הנמנה על המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה מלא

אלפי  17,702אגורות עבור כל מניה ובתמורה כוללת בסך של  33,400של  במחיר, 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 .מניות 1,229,000למועד דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה עומד על  נכוןו כאמור הקצאהה לאחרש"ח. 

לפרטים נוספים אודות ההצעה הפרטית כאמור ראו, בהכללה על דרך ההפניה, דוח מיידי בדבר הצעה פרטית שאינה 

-2020 -ו 2020-01-055027)מס' אסמכתאות:  2020ביוני  25מצבת הון מיום וכן  2020ביוני  18מהותית או חריגה מיום 

 , בפרק ג' להלן.2020ביוני  30לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  1, בהתאמה( וביאור 01-066708

 ה על פעילות החברההשפעת התפשטות נגיף הקורונ -לחלק א' לדוח התקופתי  9.7עדכון סעיף  .2

 לחלק א' לדוח הרבעוני האחרון של החברה 1ובסעיף  החברה של התקופתי לדוח' א לחלק 9.7 בסעיף למתואר בהמשך

, ובין היתר, בדבר פעולות שננקטו החל ממחצית חודש החברה פעילות על הקורונה נגיף התפשטות השפעת אודות

, לאור התפרצות מחודשת של נגיף לסירוגיןבימים אלה מוטלות , להקל על ההגבלות שנקבעו במטרה 2020אפריל 

קיימת  . יובהר, כיהתפשטות הנגיףההתפרצות המחודשת ואת  לבלוםהגבלות שונות אשר מטרתן  הקורונה בישראל,

אשר עשויות להיות מוטלות כתוצאה הגבלות נוספות ו היקף ההתפשטותאי ודאות בקשר עם המשך התפשטות הנגיף, 

 .סגר נוסף ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים הכרוכים בכךהטלת בות אפשרות ל, לרמכך

 ההשפע הייתה לאלהתפשטות נגיף הקורונה , 2020ביוני  30וכן בשלושת החודשים שהסתיימו ביום בתקופת הביניים 

לעיל אודות התפרצות מחודשת של נגיף על אף האמור ולאור האמור, . החברה במגזר מוצרי העישון מכירותעל  לרעה

של  השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיותתהיה שלנגיף הקורונה והשלכותיו , החברה אינה צופה הקורונה בישראל

 מכירת בהיקף גידול חל ,2020ביוני  30שבתקופת הביניים וכן בשלושת החודשים שהסתיימו ביום , יצוין עוד. החברה

 בחלקו נובעהגידול  החברה הנהלת הערכתביחס לתקופות המקבילות אשתקד, כאשר ל החברה ידי על עישון מוצרי

 פרי בדיוטי עישון מוצרי של הרכישות והיקףתושבי ישראל לחו"ל  טיסות של היקפן על הקורונה משבר מהשפעת

  .ובחו"ל

 איתנות החברה בעלתומעריכה כי  , בין היתר, את מקורות המימון והנזילותממשיכה לבחון כל העתהחברה  נהלתה

סוגי לאור גיוון תחומי פעילותה,  טווח הקצר והן בטווח הבינוני, וזאת בין היתרבפיננסית להתמודד עם המשבר הן 

 . הזאת בעתלרשותה גם  ותהיקף היתרות הנזילות ומסגרות האשראי הפנויות העומד המוצרים הנמכרים,

 ובהתחשב, בהתפרצות המחודשת של הנגיף בישראל אינו בשליטת החברההיות ומדובר באירוע אשר יחד עם זאת, 

נכון למועד זה אין כל אופיו של המשבר המאופיין בחוסר וודאות, בין היתר, באשר למועד שבו תיבלם המגיפה, בו
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ודאות ביחס להיקף ההשפעה על המשק לאור המשך התפתחות המשבר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ובכלל זה, 

בישראל ובעולם, היקפי האבטלה, היקפי הצריכה הפרטית, החשש  המצב הכלכליין היתר, מצב השווקים, ב

או \וים בוירוס \הידבקות של עובדת של הנגיף, ונוספ עתידיות תיולהתפתחות מצב של מיתון מקומי או עולמי, התפרצו

לפגוע בתוצאותיה  עשוייםלהוביל למגבלות ואיסורים אשר  יםבהוראות משרד הבריאות אשר עלול החמרות נוספות

המכירות וכיו"ב.  ,, עבודת אנשי הלוגיסטיקהומתקניה במהלך העבודה התקין במשרדי החברה הכספיות של החברה,

, כולן או חלקן, עלולות להשפיע על עסקי החברה ותוצאותיה לרבות שתתממשנההשפעות רוחביות כאמור, אם וככל 

 ותי, ואין באפשרות החברה להעריך אם תהיה פגיעה כאמור ומה יהיה היקפה.באופן מה

 עבודה המשך, רק לא אך כוללעל מנת לצמצם את הסיכון להידבקות עובדיה,  לפעול וממשיכה פעלה החברה כי, יצוין

 חלוקתבין עובדים,  פיזי מגע של צמצוםו מניעה, רלוונטיים עובדים שלאו עבודה במשמרות \ו במידת האפשר מהבית

 להנחיות הצמדות תוך הכל, ועוד ארגונית פנים הסברה, "ביווכ'ל אלכוג, מסיכות, כפפות כגון לעובדים הגנה אמצעי

 . השונות והרשויות הבריאות משרד

, לרבות אופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם ובישראל בקשר עם נגיף הקורונההחברה ממשיכה ותמשיך לעקוב ב

ואת הצורך בנקיטת  את ההשלכות על פעילותהוממשיכה לבחון  רצות המחודשת של הנגיף בישראל,ביחס להתפ

לפרטים בדבר גורמי הסיכון של החברה הנוגעים להתפשטות וירוס הקורונה, להאטה כלכלית במשק  .פעולות כלשהן

 .החברה של התקופתי לדוח' א לחלק 21ותלות בספקים עיקריים, ראו סעיף 

, לרבות ביחס על פעילות החברהמכך  ת נגיף הקורונה וההשלכות הנובעותוהשפעהמשך האמור לעיל בקשר להמידע 

, 1968-, התשכ"חהינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך להתפרצות המחודשת של הנגיף בישראל,

נכון למועד זה ועל הערכות הנהלת החברה בהתאם. המידע ומבוסס על הידוע לחברה )להלן: "חוק ניירות ערך"( 

והערכות החברה כאמור עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהערכות החברה כאמור לרבות באופן שבו 

 פעילות החברה ותוצאותיה, בין היתר, בשל גורמים על( לרעה)לרבות מהותיות לשיבושים כאמור תהיינה השפעות 

המשך התפשטות הנגיף ו/או ים לחברה נכון למועד דוח זה וכן אינם בשליטתה ובכלל זה, בין היתר, אשר אינם ידוע

הוראות והחלטות הגורמים הממשלתיים, יכולת הספקים לספק לחברה מלאי , התפרצויות עתידיות נוספות שלו

 וכיו"ב. ית, מיתון אשר יוביל לפגיעה בכושר הצריכה הפרטבהיקפים ובמועדים אשר יידרשו לחברה

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  - התקופתי לדוח' א לחלק 10.1.5עדכון לסעיף   .3

 2018" בישראל בשנת JUULבדבר השקת המותג " החברה של התקופתי לדוח' א לחלק 10.1.5 בסעיף למתואר בהמשך

, יצוין כי למיטב ידיעת שמפיצה החברה בישראל (BAT-ו JTI)וכן בדבר הסיגריות האלקטרוניות של חברות הטבק 

החליטה  2020מאי , בחודש לאמור " בישראל. בנוסףJUUL"הופסקה הפצתו של המותג  2020מרץ החברה בחודש 

BAT  להפסיק את הפצת הסיגריות האלקטרוניות שלה בישראל אותן הפיצה החברה. יצוין, כי היקף ההכנסות של

ונכון למועד דוח  מהותי אינו BATממכירת הסיגריות האלקטרוניות של  2020ביוני  30ונכון ליום  2019החברה בשנת 

על תוצאותיה הכספיות של  מהותי באופן להשפיע כדיעל ידי החברה  מוצרים תחליפיים אלו אין להפסקת הפצת זה

 החברה. 

 חישוב אמות מידה פיננסיות - התקופתי דוחל' א חלקל 15.5.3סעיף  עדכון .4

 : 2020 ביוני 30 ליום נכון לעיל כאמור החברה התחייבה להן הפיננסיות המידה אמות חישוב תוצאות פירוט להלן

אמת 
תוצאות ליום  תיאור המידה

 2020 ביוני 30

תאגיד 
 בנקאי א'

הונה העצמי המוחשי של החברה )כהגדרתו בכתב ההתחייבות( על פי הדוחות 
מסך המאזן  10%הכספיים השנתיים של כל שנה, לא יפחת בכל עת משיעור של 

 המאוחד של החברה.
 %25.1 

הונה העצמי המוחשי של החברה, על פי הדוחות הכספיים השנתיים של כל שנה, 
 מיליון ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן. 16.5מסך של לא יפחת בכל עת 

מיליון  65.3 
 ש"ח

מצרכי ההון החוזר של החברה  95%החוב הפיננסי לזמן קצר לא יעלה בכל עת על 
 %68.3  ברוטו )כהגדרת מונחים אלה בכתב ההתחייבות(.

תאגיד 
 בנקאי ב'

לא יפחת בכל עת הונה העצמי המוחשי של החברה )כהגדרתו בכתב ההתחייבות( 
 %25.1  מסך המאזן. 10%-מ
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אמת 
תוצאות ליום  תיאור המידה

 2020 ביוני 30

מיליון  65.3 מיליון ש"ח. 16.5הונה העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת מסך של 
 ש"ח

  .לעיל המתוארות הפיננסיות באמות המידה עומדת החברה, 2020 ביוני 30, כי נכון ליום יצוין

  עסקית אסטרטגיה - התקופתי לדוח' א לחלק 20עדכון סעיף  .5

בדבר בחינת אפשרויות התרחבות בארץ לתחומי  החברה של התקופתי לדוח' א לחלק 20.8בהמשך לאמור בסעיף 

 Fast Movingפעילות חדשים, אשר נשענים על הידע והמקצועיות של החברה בהפצת מוצרי צריכה מהירים 

Consumer Goods (FMCG) ללגליזציה של שימוש בקנאביס ו/או  הרפורמה הרגולטורית הצפויה ביחס ולאור

 12ביום  החברה דירקטוריון החליט", בהתאמה(, CBD" ו"הרפורמה( )להלן: "CBD) קנאבידיול מוצרים מבוססיל

וזאת בכפוף לאישור הרפורמה והסדרה  CBD קנאביס ו/או כניסה לפעילות הפצה של מוצריבחינת על  2020באוגוסט 

 CBD עם ספקים של מוצרי בהסכמי הפצה התקשרות החברהבין היתר,  ,ובכלל זה ,רגולטורית של התחום בישראל

  .להפצת מוצרים אלו בישראלשל החברה והתאמת מערך ההפצה 

הצפויה ביחס ללגליזציה של שימוש בקנאביס ו/או  רגולטוריתהסדרה ההמידע כאמור בנוגע לאישור הרפורמה וה

התקשרויות להיכנס לפעילות הפצה של מוצרים אלה בישראל, לרבות בחינת החברה בישראל וכן בדבר  CBD מוצרי

והתאמת מערך ההפצה של החברה להפצת מוצרים  עתידיות עם ספקים של מוצרים אלה לצורך הפצתם בישראל

מבוסס על הידוע לחברה נכון למועד זה ועל , המידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערךהינו  אלו בישראל,

הנהלת החברה בהתאם. המידע והערכות החברה כאמור עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה הערכות 

אישור אי  ובכלל זה, בין היתר,בשליטת החברה בין היתר, בשל גורמים אשר אינם  ,מהערכות החברה כאמור

רגולטורית בתנאים אשר אינם הסדרה אישור רפורמה ו/או , או רגולטורית של הנושא בישראלההסדרה ההרפורמה ו

רים ביכולתה של החברה להתקשר בהסכמים מחייבים עם צדדים שלישיים וונושאים שונים הקש כדאיים לחברה

 .לצורך הפצת מוצריהם בישראל

 ביטול הסכם בעלי המניות ביחס לגב' יעל לב שניידר -השליטה בתאגיד  .6

)מס' אסמכתא:  2018במאי  28של החברה אשר פורסם ביום לתשקיף הצעת מכר לציבור  3.5.2בהמשך למתואר בסעיף 

בין משפחת גזית אחזקות בע"מ  2018במאי  16"(, בדבר הסכם בעלי מניות מיום התשקיף( )להלן: "2018-01-051979

 "(, שנכנס לתוקף עם רישום מניותיה שלהצדדים"(, מר גד גדעון נצר והגב' יעל לב שניידר )להלן ביחד: "גזית)להלן: "

החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ומתייחס להחזקות הצדדים כאמור במניות החברה לאחר 

א בחלק ד' )פרטים נוספים על החברה( 21"( ובהמשך למתואר בתקנה ההסכםהשלמת ההצעה על פי התשקיף )להלן: "

ביטול  על לחברה כי הצדדים הסכימו נמסר 2020ביוני  21לדוח התקופתי של החברה אודות השליטה בתאגיד, ביום 

מגבלה כלשהי על  איןבו באופן ובאופן כלשהו על מניותיה בחברה אינו חל עוד כך ש ,גב' לב שניידרביחס לההסכם 

 לה זכות כלשהי מכוח ההסכם.אין הגב' לב שניידר מכוח ההסכם ו

בדבר עדכון לפרטים נוספים בדבר ביטול ההסכם ביחס לגב' לב שניידר ראו, בהכללה על דרך ההפניה, דוח מיידי 

: ות)מס' אסמכתא 2020ביוני  21מיום בנושא השליטה בחברה וכן דוח מיידי על מי שחדל להיות בעל עניין בחברה 

 , בהתאמה(.2020-01055924-ו 2020-01-055912

 תשקיף מדף .7

קיבלה החברה הודעה מרשות ניירות ערך על החלטתה להאריך את התקופה להצעת ניירות ערך  2020ביוני  16ביום 

, לפרטים 2021במאי  28עד ליום  התשקיף )כהגדרתו לעיל(על פי תשקיף המדף של החברה, אשר פורסם במסגרת 

 (.2020-021-054382)מס' אסמכתא:  2020ביוני  16נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 
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 מ"בע גרופ גלוברנדס

 החברהדוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

 2020 ביוני 30לתקופה שהסתיימה ביום 
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 בהתאם, במניות מוגבלת פרטית כחברה, 2018 במרס 4 ביום בישראל התאגדה"(, החברהגלוברנדס גרופ בע"מ )להלן: "

החברה הוקמה ללא נכסים, התחייבויות ופעילות כלשהם. עם כניסתו לתוקף של השינוי המבני ביום  .החברות חוק להוראות

 'א חלקב 4.1 בסעיףכמתואר  ,הושלמה העברת הנכסים וההתחייבויות לחברה בהתאם לשינוי המבני כאמור, 2018באפריל  1

)להלן:  (2020-01-023731)מס' אסמכתא:  2020במרץ  19, כפי שפורסם ביום 2019בדצמבר  31של החברה ליום  לדוח התקופתי

 ."(הדוח התקופתי"

, בהתאם לתקנות 2020 ביוני 30ליום  החברהעל מצב ענייני  מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון החברהדירקטוריון 

דירקטוריון זה נערך דוח  "(.תקנות דוחות תקופתיים ומיידים)להלן: " 1970-תש"להניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

בדוח בדוח זה תהיינה למונחים המופיעים בו הגדרתם כפי שמופיעה . הדוח התקופתיבפני הקורא מצוי כי הנחה תחת ה

 אחרת., אלא אם נאמר מפורש תקופתיה

ד 38-וג  9כנדרש בהתאם להוראות תקנות נפרד מידע כספי  ודוחותיה הרבעוניים החברה לא כוללת במסגרת הדוח התקופתי

וזאת לאור העבודה כי לא יהיה בדוחות  "(כספי נפרד מידע)להלן: " ומיידיםוהתוספת העשירית לתקנות דוחות תקופתיים 

למשקיע סביר, שאינו נכלל במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של הכספיים הנפרדים משום תוספת מידע מהותית 

 להנחיה הפניה)להלן: " לרשות לניירות ערך בבקשה להנחיה מקדמית בנדוןהחברה פנתה , 2018ביולי  9ביום  החברה.

"( לאשר כי לא ימליץ לנקוט צעדי אכיפה כנגד סגל הרשות, במסגרתה התבקש סגל רשות ניירות ערך )להלן: ""(מקדמית

ביום להנחיה מקדמית, לתשובה בהתאם . מידע כספי נפרדהחברה, במידה שהחברה לא תכלול במסגרת הדוחות התקופתיים 

המידע הכספי לא מצא לנכון להתערב בעמדתה של החברה לעניין זניחות תוספת כי סגל הרשות השיב , 2018בנובמבר  11

 2 ביאורראו  לפרטים נוספים. תקופתישר על החברה מוטלת החובה לבדוק את עמידתה בתנאי הזניחות בכל דוח , כאהנפרד

  .2020 ביוני 30 ליום הכספיים ותלדוח' ה

 

 שלההסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים  -חלק א' 

  העסקית וסביבתו התאגיד .1

 כללי .1.1

(, דיווח בר עסקי כמגזר הכספיים בדוחותיה המדווחים) פעילות תחומי בשני פועלת הקבוצה, הדוח למועד נכון

, יבוא הינו הקבוצה של עיסוקה עיקר כאשר, וחטיפים ממתקים ותחום עישון מוצרי תחום: להלן כמפורט

 . עישון מוצרי של ומכירה הפצה

 ידי על המופצים המוצרים דוגמת ,Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ,מהירים צריכה מוצרי הפצת

 במקביל מותגים למגוון איכותי מענה לתת מנת על ורציף גמיש, יעיל הפצה מערך של קיומו מחייבים, הקבוצה

 בין, הכולל ולוגיסטיקה תפעול של עצמאי מערך לקבוצה. גבוהה בתדירות מכירה נקודות של רב למספר ולהגיע

 או/ו ציבוריים שטחים כולל) ברוטו ר"מ 2,720-כ של כולל בשטח במודיעין הממוקם טילוגיס מחסן, היתר

(, משרדים שטחי ר"מ 850-וכ העמסה רמפת ר"מ 240-כ, אחסנה שטחי ר"מ 1,250-כ מתוכם, טכניים מתקנים

 יעיל ניהול המאפשרות מפותחות ממוחשבות מערכות, ר"מ 1,200 -כ של בשטח אתא בקרית לוגיסטי ומחסן

 הפרמטרים בכל המתמחים מקצוע ואנשי הפצה רכבי 80 -כ, הקבוצה של והלוגיסטיקה ההפצה מערך של

 לשתי מפוצל הקבוצה של והלוגיסטיקה המכירות, ההפצה מערך. יעיל והפצה מכירות מערך לניהול הנדרשים

 מערך בדבר נוספים לפרטים. הקבוצה של הפעילות מתחומי אחד בכל אחת כל המתמקדות נפרדות חטיבות

, 19.1-ו 11.5, 10.5 סעיפים ראו, הקבוצה של הלוגיסטיים המחסנים וכן הקבוצה של והמכירות ההפצה

 . תקופתידוח הלא' חלק בבהתאמה, 

 מלוא וכן הקבוצה מכירות בגין התמורה מלוא את כוללת החברה של םייהכספ ותבדוח המוכרת ההכנסה כי, יצוין

בחלק  והנתונים הקבוצה של( הפעילות תחומי) העסקיים המגזרים סיווג כי, יובהר זאת עם. העישון מוצרי בגין המסים

 . כאמור המסים בניכוי הקבוצה הכנסות על מבוססיםלדוח התקופתי ובדוח רבעוני זה,  א'
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 מפיצה, מייבאת הקבוצה לפיהם הפצה הסכמי בשני, היתר בין, קשורה הקבוצה עישון מוצרי תחום במסגרת

, בעולם והוותיקות מהמובילות(, JTI-ו BAT) בינלאומיות טבק חברות ידי על המיוצרים עישון מוצרי ומוכרת

לפרטים אודות פעילות . Camel-ו Pall Mall, Kent, Vogue ,Lucky Strike, Winston מסוג סיגריות, היתר בין

, 10.8-ו 10חברות הטבק כאמור ראו סעיפים הקבוצה בתחום מוצרי עישון וכן בדבר הסכמי הפצה עם 

 .תקופתיבהתאמה, בחלק א' לדוח ה

תחום פעילות זה  במסגרת. וחטיפים ממתקיםפעילות נוסף, תחום פעילות  לתחום הקבוצה נכנסה, 2013 בשנת

 אשרמקומיים  מספקים הקבוצהעל ידי  נרכשים אשר וחטיפים ממתקיםומשווקת  מוכרת, מפיצה הקבוצה

 חטיפים ,שוקולדים וכן Mars Wrigley, Unileverחברות גלובליות, כגון:  שלבישראל  יבואניםו/או  רניםיצהינם 

המותגים  תחת)בין היתר,  דיפלומט המיובאים ו/או המופצים בארץ על ידי חברתשונים  ממותגיםומוצרים 

"Milka" ,"Lotus" ,"OREO" ,"Toblerone" ,"Pringles" )המוצרים בתחום  בהפצת מתמקדת הקבוצה. ורד בול

 של בישראל בלעדית כמפיצה משמשת אינה הקבוצה'( ולחנויות נוחות. וכוזה לחנויות פרטיות )קיוסקים 

" מספרד, SalySolאת מוצרי חברת " בבלעדיותהחלה החברה להפיץ  2019בחודש אוקטובר  .כאמור המוצרים

הארוזים בפחיות. החברה מפיצה את המוצרים כאמור הן  בעיקר בוטנים, תערובות אגוזים, שקדים וכיו"ב

עצמאית באמצעות מערך ההפצה של החברה כמפורט לעיל והן באמצעות מכירת המוצרים אותם מייבאת 

לפרטים אודות פעילות הקבוצה בתחום ייבוא והפצה של ממתקים  החברה לסיטונאים ולמפיצים אחרים.

 .קופתיתבחלק א' לדוח ה 11וחטיפים, ראו סעיף 

 ולאחריה הדוח בתקופת מהותיים אירועים .1.2

להתפשטות נגיף הקורונה , 2020ביוני  30בתקופת הביניים וכן בשלושת החודשים שהסתיימו ביום  .1.2.1

שבתקופת הביניים וכן , יצוין עוד. החברה במגזר מוצרי העישון מכירותעל  לרעה ההשפע הייתה לא

 ידי על עישון מוצרי מכירת בהיקף גידול חל ,2020ביוני  30בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 בחלקו נובעהגידול  החברה הנהלת הערכתל ביחס לתקופות המקבילות אשתקד, כאשר החברה

 עישון מוצרי של הרכישות והיקףתושבי ישראל לחו"ל  טיסות של היקפן על הקורונה משבר מהשפעת

 .ובחו"ל פרי בדיוטי

אחר ההתפתחויות בעולם ובישראל בקשר עם נגיף  ממשיך לבחון באופן שוטף דירקטוריון החברה

, ובין היתר, ממשיך לבחון את , לרבות לאור התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה בישראלהקורונה

את הצורך בנקיטת פעולות כלשהן בעקבות המשבר ואת של החברה,  היערכותה הניהולית והתפעולית

ה העסקית של החברה ותוצאותיה על פעילותמשבר הקורונה  פשריות שליו והשלכותיו האהשפעות

  .הכספיות

בחלק א' )עדכון תיאור עסקי  2השפעת משבר הקורונה על החברה, ראו סעיף  בדברלפרטים נוספים 

  . התאגיד( לעיל

של השני במהלך הרבעון בדבר שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה  לפרטים .1.2.2

 א', 1 ביאורים, עדכון תיאור עסקי החברה, וכן לעיל חלק א'בראו , הדוח פרסום למועד ועד 2020 שנת

  .2020 ביוני 30לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  6-ו 3
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 הכספי המצב .2

  :הדוחות על המצב הכספינתוני  תמציתלהלן 

 

 ביוני 30
 /גידול

 (קיטון)

 בדצמבר 31
 /גידול

 (קיטון)
 הסבר

2020 2019 2019 
 (מבוקר) (מבוקר בלתי)

 סךשיעור מ "חש באלפי
 סךמ שיעור "חש באלפי המאזן

 סךשיעור מ ח"ש באלפי ח"ש באלפי המאזן
 המאזן

 באלפי
 "חש

  שוטפים נכסים
 ושווי מזומנים
 מזומנים

נובע בעיקרו  קודמות לתקופות ביחס הגידול 1,240 2.2% 5,397 651 2.6% 5,986 2.6% 6,637
 מפעילות שוטפת.שנבעו  ממזומנים

הגידול ביחס לתקופות קודמות נובע בעיקרו  2,791 28.9% 71,444 2,891 30.7% 71,344 28.6% 74,235 לקוחות
ומהפעילות מהגידול במכירות מגזר מוצרי העישון 

  השוטפת.
 ויתרות חייבים

  חובה
נובע בעיקרו  מקבילה לתקופהביחס  הגידול (3,034) 5.0% 12,414 2,542 2.9% 6,838 3.6% 9,424

בהוצאות קיטון  ומנגד מגידול ביתרות מס הכנסה
 לעומת אחרים חייבים, הכנסות לקבל ומראש

  .אשתקד
 משחרורי נובע קודמות לתקופות ביחס הגידול 13,028 42.9% 106,198 17,148 43.9% 102,078 45.9% 119,226 מלאי

לתמוך בעלייה במכירות בכדי  מוגברים מלאי
 מוצרי העישון.

 נכסים הכל סך
 שוטפים

522209, 80.6% 186,246 80.2% 23,232 195,453 78.9% 14,025  

 שאינם נכסים
 שוטפים

 

 נובע אשתקד המקבילה התקופה מול הקיטון 85 0.4% 981 (253) 0.6% 1,319 0.4% 1,134 נדחים מיסים
 עקב קבוע רכוש בגין למס בעתודה מגידול בעיקרו
  .החברה של הרכבים צי החלפת

נובע מהחלפת צי  ביחס לתקופות קודמות הגידול 340 8.9% 22,033 8,053 6.2% 14,320 8.6% 22,373 קבוע רכוש
 של החברה. הרכבים

הקיטון ביחס לתקופות קודמות נובע מהפחתה  (2,282) 11.8% 29,166 (3,494) 13.1% 30,378 10.3% 26,884 נכסי זכות שימוש
שוטפת של נכסי זכות שימוש שנוצרו בעקבות 

 .IFRS16יישום 
 נכסים הכל סך

 שוטפים שאינם
39150, 19.4% 46,017 19.8% 4,306 52,180 21.1% (1,857)  

    247,633   232,263  259,913 נכסים כ"סה
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 ביוני 30 
 /גידול

 (קיטון)

 בדצמבר 31
 /גידול

 (קיטון)
 הסבר

 2020 2019 2019 
 (מבוקר) (מבוקר בלתי) 
 באלפי 

 "חש
 סךשיעור מ
 סךמ שיעור "חש באלפי המאזן

 סךשיעור מ ח"ש באלפי "חש באלפי המאזן
 "חש באלפי המאזן

 שוטפות התחייבויות
 מתאגידים אשראי

 בנקאיים
נובע  קודמותלעומת תקופות  השינוי 18,032 31.5% 77,993 (1,164) 41.8% 97,189 37.0% 96,025

מסגרות האשראי המנוצלות  היקףמ
 פעילותהעל ידי החברה במסגרת 

 .השוטפת
חלויות שוטפות של 

 התחייבות בגין חכירה
שוטפים   תמפירעונוהשינויים נובעים  236 1.6% 3,889 (482) 2.0% 4,607 1.6% 4,125

החל  .IFRS 16בעקבות יישום 
 .2019מינואר 

לעומת תקופות מקבילות  השינויים (21,621) 29.1% 71,967 9,607 17.5% 40,739 19.4% 50,346  שירותים ונותני ספקים
ביתרות ספקי חו"ל  משינויים יםנובע

 כתוצאה מעיתוי הזמנות מלאי.
 זכות ויתרות זכאים

 מכשירים לרבות)
   (נגזרים

נובע  2019 דצמברב 31 הקיטון לעומת (3,216) 8.4% 20,793 (1,680) 8.3% 19,257 6.8% 17,577
בעיקרו מקיטון ביתרות מע"מ 

מקיטון  וכןכתוצאה מפעילות שוטפת 
 .ביתרות בעובדים ומוסדות בגין שכר

לעומת תקופה מקבילה נובע  הקיטון
 .בעיקרו מקיטון ביתרות מע"מ

 התחייבויות הכל סך
 שוטפות

168,073 64.7% 161,792 69.7% 6,281 174,642 70.5% (6,569)  

 שוטפות שאינן התחייבויות
הקיטון ביחס לתקופות קודמות נובע  (1,951) 10.2% 25,255 (2,610) 11.2% 25,914 9.0% 23,304 חכירהבגין  התחייבות

מפירעונות שוטפים בעקבות יישום 
16 IFRS  2019החל מינואר. 

  40 0.2% 581 46 0.2% 575 0.2% 621 נטו, לעובדים הטבות
 התחייבויות הכל סך

 שוטפות שאינן
23,925 9.2% 26,489 11.4% (2,564) 25,836 10.4% (1,911)  

 לבעלי המיוחס הון
 החברה של המניות

 31 ליום ביחס בהון העצמי הגידול 20,648 19.0% 47,155 23,821 18.9% 43,982 26.1% 67,915
וביחס לתקופה  2019בדצמבר 

נובעים מרווחי  המקבילה אשתקד
 שחולק דנדבניכוי דיבי ההתקופ

, ובתוספת פרמיה מהנפקת מניות
 . בחלק א' לדוח זה 1כמפורט בסעיף 

    247,633   232,263  259,913 והון התחייבויות"כ סה
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 הפעילות  תוצאות .3

  :להלן תמצית נתונים אודות התוצאות העסקיות .3.1

 

שישה תקופה של ל
חודשים שהסתיימה 

שינוי ביחס לתקופה  ביוני 30ביום 
 מקבילה

שלושה תקופה של ל
חודשים שהסתיימה 

שינוי ביחס  ביוני 30ביום 
 לתקופה מקבילה

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 הסבר בדצמבר

2020 2019 2020 2019 2019 
 (מבוקר) (מבוקרבלתי ) (מבוקרבלתי )

 באלפי "חש באלפי
 באלפי "חש באלפי % -ב "חש

  "חש באלפי % -ב "חש

 הכנסות
 2,380,070 7.5% 46,217 619,303 665,520 9.8% 113,402 1,159,563 1,272,965 ממכירות

אשתקד נובע בעיקרו מעליה  ההמקבילפה הגידול ביחס לתקו
אשר להערכת הנהלת החברה נובעת  במכירות מוצרי עישון

על היקפן של טיסות תושבי ישראל לחו"ל השפעת משבר הקורונה מ
ומנגד כתוצאה  והיקף הרכישות של מוצרי עישון בדיוטי פרי ובחו"ל

 ממשבר הקורונה ישנו קיטון במכירות מגזר הממתקים והחטיפים.

 מסי בניכוי
 (39,164) (502,908) (542,072) 11.5% (106,902) (926,599) (1,033,501) קניה

7.8% 
(1,915,558) 

אשתקד נובע בעיקרו מעליה  ההמקבילפה הגידול ביחס לתקו
 בגין המס בשיעורי מעליהוכן  כאמור לעיל במכירות מוצרי עישון

  .2019במהלך הרבעון הראשון של  לגלגול טבק
 239,464 232,964 6,500 2.8% 123,448 116,395 7,053 6.1% 464,512  
           

 עלות
 (300,060) 9.4% (6,935) (73,453) (80,388) 3.6% (5,472) (150,864) (156,336)  המכירות

הגידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקרו מעליה 
ומשינוי תנאי ההסכם מול ספק  כאמור לעיל במכירות מוצרי עישון

JTI . 
           

  164,452 %0.3 118 42,942 43,060 1.3% 1,028 82,100 83,128 גולמי רווח

           
  הוצאות

 מכירה
 ושיווק

(26,817) (26,235)(*) (582) 2.2% (13,287) (13,219)(*) (68) 0.5% (50,872)(*) 
מגידול  ונובע בעיקר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד הגידול

מהחלפת צי הרכבים כתוצאה  ובהוצאות פחת בהוצאות שכר עבודה
  , ומנגד קיטון בהוצאות אחזקת רכב.2019בסוף שנת 

 הוצאות
 הנהלה

 וכלליות
בעיקרו מקיטון נובע אשתקד  ביחס לתקופה המקבילה הקיטון (*)(28,411) (5.0%) 347 (*)(6,966) (6,619) (3.6%) 505 (*)(14,169) (13,664)

  שירותים מקצועיים.ב

 הכנסות
 3,368 42.1% 109 259 368 79.1% 466 589 1,055 נטו, אחרות

הגידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקרו מרווח הון 
 . ברבעון הראשון של השנה בעקבות החלפת צי הרכבים

 

  88,537 2.2% 506 23,016 23,522 3.4% 1,417 42,285 43,702 תפעולי רווח

           

 הכנסות
 803 (86.3%) (220) 255 35 (79.5%) (360) 453 93  מימון

מקיטון בעיקרו נובע ביחס לתקופה המקבילה אשתקד  הקיטון
קנייה  למחיריממעבר  כתוצאה בהכנסות משינויים בשערי חליפין

 .העיקרייםמול ספקי חו"ל  בשקלים

הוצאות 
 (4,981) (16.8%) 160 (954) (794) (46.2%) 1,351 (2,927) (1,576) מימון 

נובע בעיקרו מהפסד ביחס לתקופה המקבילה אשתקד  הקיטון
ומירידת שיעור הריבית  אשתקד בגין עסקאות גידור לרכישת מלאי

 על האשראי לזמן קצר.
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 לפני רווח

 על מסים
 ההכנסה

42,219 39,811 2,408 6.0% 322,76 22,317 446 2.0% 84,359  

           
 על מסים

  (20,518) 1.4% (71) (5,216) (5,287) 7.2% (668) (9,286) (9,954) ההכנסה

           
 נקי רווח

  63,841 2.2% 375 17,101 ,47617 5.7% 1,740 30,525 ,26532 לתקופה 

 

 .2020ביוני  30ליום  הכספיים לדוחותו'  2לפרטים ראה ביאור  -סווג מחדש  (*)

 .2020 ביוני 30ליום  הכספיים לדוחות 4 וביאור לעיל א.1 סעיףלפרטים אודות מגזרי הפעילות של החברה ראו 
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3.2. EBITDA 

 סעיף

לתקופה של שישה 
חודשים 

שהסתיימה ביום 
 ביוני 30

שינוי ביחס 
 לתקופה מקבילה

לתקופה של 
שלושה חודשים 

ביום שהסתיימה 
 ביוני 30

שינוי ביחס 
לתקופה 
 מקבילה

לשנה 
 שהסתיימה

 31ביום 
 בדצמבר 

 הסבר
2020 2019 

באלפי 
 % -ב ש"ח

2020 0192  
באלפי 

% -ב ש"ח  

2019 
(מבוקר) )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 באלפי באלפי ש"ח באלפי ש"ח
"חש  

EBITDA 
1  49,071 46,982 2,089 4.4% 26,211 25,368 843 3.3% 98,699 

הגידול ביחס 
לתקופה המקבילה 

נובע  אשתקד
 בעיקרו מגידול

ברווח הגולמי 
וכן  כמתואר לעיל

מגידול בהוצאות 
הפחת עקב החלפת 

 צי הרכבים.

Adjusted 
EBITDA 

2 
49,071 45,999 3,072 6.7% 26,211 24,891 1,320 5.3% 97,172 

הגידול ביחס 
לתקופה המקבילה 

נובע אשתקד 
מגידול ברווח 
הגולמי כמתואר 

, מגידול לעיל
בהוצאות הפחת 
עקב החלפת צי 

ומהפסד  הרכבים 
אשתקד בגין 
עסקאות גידור 

 לרכישת המלאי. 

 

 

 

 

                                                           
1  EBITDA - ( רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתותEarnings Before Interest, Taxes, Depreciations, Amortizations - EBITDA )

המדד בוחן מהו הרווח התפעולי )לפני  )מדד רווחיות( לבחינת תוצאותיהם הכספיות של תאגיד, גוף או פעילות.הוא מדד פיננסי 
יודגש כי נתון  פחת והפחתות. -הוצאות מימון ומס( ובנטרול סעיפים הנכללים ברווח התפעולי ואשר אינם כרוכים בזרימת מזומן 

ו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים ואינו מהווה תחליף למידע הכלול , אינIFRS-אינו נתון מוכר לפי תקני ה EBITDA-ה
 .בדוחותיה הכספיים של החברה

זכויות שימוש בגין הפחתת בגין רכוש קבוע , ירידת ערך מלאי ו כרווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות EBITDAהחברה מגדירה 
לחלוקת דיבידנדים או לשימושים אחרים, מכיוון שכספים אלו אינו מיועד לייצג כספים הזמינים  EBITDA-חוזי חכירה. נתון ה

מתאפיין במגבלות הפוגעות בשימוש בו  EBITDA-עשויים לשמש לשירות חוב, הוצאות הוניות, הון חוזר והתחייבויות אחרות. ה
אשר עשויות להשפיע כמדד לרווחיות החברה, מאחר שהוא אינו מביא בחשבון עלויות והוצאות מסוימות הנובעות מעסקי החברה, 

 באופן מהותי על הרווח הנקי שלה, כגון הוצאות מימון, מיסים על ההכנסה ופחת והפחתות.
מספק מידע באופן שקוף ומועיל למשקיעים, בסקירת הביצועים התפעוליים של החברה  EBITDA-החברה סבורה כי נתון ה

בתעשיות אחרות בעלות מבני הון שונים, רמות חוב שונות, ו/או  ובהשוואתם לביצועים התפעוליים של חברות אחרות באותו ענף או
שיעורי מס הכנסה שונים. נתון זה משמש גם את הנהלת החברה בבחינת ביצועיה התפעוליים של החברה. יובהר, כי חברות אחרות 

שלא להיות דומה לחברות באופן שונה מהאופן בו מחשבת אותו החברה ולפיכך הצגת נתון זה עשוי  EBITDA-עשויות לחשב את ה
 אחרות. 

2  EBITDA Adjustet - אשר מציג את הנסי נמדד פינ-Ebitda  לעיל, לאחר התאמה למספר סעיפים, חלקם חד  כמתוארשל החברה
אינו נתון  EBITDA Adjusted-יודגש כי נתון ה .המתואםבמדד  זאת בכלאך נכללים  תזרימייםפעמיים וחלקם סעיפים שאינם 

, אינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים ואינו מהווה תחליף למידע הכלול בדוחותיה הכספיים של IFRS-מוכר לפי תקני ה
 .החברה

 שנתבמהלך של החברה כולל הוצאות/הכנסות מימון בגין עסקאות גידור לרכישת המלאי, אשר מומשו  Adjusted EBITDA -ה נתון
 אשר מחושב לפי EBITDA. הנתון כאמור מחושב על פי שערי החליפין אשר שימשו את החברה לפעילותה בפועל , לעומת ה 2019

מספק שמנטרל את התנודתיות בשל הפרשי השער בגין עלויות המלאי  Adjusted EBITDA -שערים יציגים. החברה סבורה כי נתון ה
רת הביצועים התפעוליים של החברה ובהשוואתם לביצועים התפעוליים של חברות מידע באופן שקוף ומועיל למשקיעים בסקי

אחרות באותו ענף או בתעשיות אחרות בעלות מבני הון שונים, רמות חוב שונות ו/או שיעורי מס הכנסה שונים. נתון זה משמש גם 
באופן  Adjusted EBITDA-ויות לחשב את האת הנהלת החברה בבחינת ביצועיה התפעוליים של החברה. יובהר כי חברות אחרות עש

  עשויה שלא להיות דומה לחברות אחרות. Adjusted EBITDA שונה ולכן הצגה זו של
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 זילותנ .4

  אלפי ש"ח. 6,637 -הסתכמה לסך של כ, 2020 ביוני 30יתרת המזומנים של החברה ליום 

 סעיף

לתקופה של שישה 
חודשים 

שהסתיימה ביום 
 ביוני 30

לתקופה של 
שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 

 הסבר ביוני 30
2020 2019 2020 0192  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(
 באלפי ש"ח באלפי ש"ח

 תזרימי
מזומנים 
שנבעו 

מפעילות 
שוטפת 

)ששימשו
עילות לפ

 (שוטפת

(400) 14,145 52,419 37,923 

ש"ח.  אלפי 400-שוטפת בסך של כשימשו מזומנים לפעילות בתקופת הדוח 
 לרכישות מספקים ושחרורי מלאי מהמכס.עיקר התזרים שימש 

עיקר השינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מעיתוי שחרורי מלאי 
  לתמיכה במכירות המוגברות. מהמכס

 תזרימי
מזומנים 
 וששימש

לפעילות 
 השקעה

(2,799) (1,048) (537) (866) 
מיליון ש"ח.  2.8-שימשו מזומנים לפעילות השקעה בסך של כבתקופת הדוח 

, עיקר השינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מרכישת רכוש קבוע
 בעיקר החלפת צי הרכבים. 

תזרימי 
מזומנים 
שנבעו 

מפעילות 
 מימון

)ששימשו 
לפעילות 

 מימון(

4,427 (12,309) (58,283) (44,767) 
שנבע מפעילות מימון נובע בעיקר מגידול ביתרות הגידול בתזרים המזומנים 

 1)כמפורט בסעיף  מניות מהנפקתמתמורה ו האשראי המנוצלות של החברה
  בקיזוז דיבידנד שהוכרז ושולם. בפרק א' לדוח זה(

 

 

  מימון מקורות .5

  .מסגרות אשראי לזמן קצרומככלל, החברה מממנת את פעילותה ממקורותיה העצמיים 

 סעיף

של שישה לתקופה 
חודשים 

שהסתיימה ביום 
 ביוני 30

לתקופה של שלושה 
חודשים 

 30שהסתיימה ביום 
 הסבר ביוני

2020 2019 2020 0192  
 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(
 באלפי ש"ח באלפי ש"ח

היקף 
ממוצע 

של 
הלוואות 

לזמן 
 קצר

 אשתקד נובע מצרכי הפעילות השוטפתהגידול לעומת תקופה מקבילה  107,991 113,963 104,233 113,888
  .של החברה

 

  חוזר הון .6

נכון למועד דוח זה לא חל  .תקופתיה לדוח' א חלקב 14.3-14.4 סעיפיםלפרטים בדבר אשראי לספקים ולקוחות, ראו 

 החוזר של החברה. במרכיבי ההון שינוי מהותי 
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 קריטיים אומדנים .7

 .2020 ביוני 30של החברה ליום הכספיים  לדוחות )ג( 2ביאור  ראו, משמעותייםלפרטים בדבר אומדנים חשבונאיים 

 

 התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות -' ב חלק

 המאזן תאריך לאחר אירועים .8

, לא אירעו אירועים לאחר 2020באוגוסט  12כפי שנחתמו ביום  2020 ביוני 30ליום הכספיים של החברה  יהדוחותב

 . תאריך המאזן

 

 

 

 ירון גזית
 יו"ר הדירקטוריון 

 נצר גדעון גד 
 מנכ"ל

 

 2020באוגוסט  12
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 'ג חלק

 2020 ביוני 30ליום  ות כספייםדוח

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   גרופ בע"מ גלוברנדס
  
  

   מאוחדיםביניים  דוחות כספייםתמצית 
  

  2020ביוני  30ליום 
  

  (בלתי מבוקרים)
  

  
  
  



  
  

  בע"מ גרופ גלוברנדס
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  פבאב תש" 'כב  :אריךת

  2020 באוגוסט 12
  

  של המבקר לבעלי המניות החשבון הרואסקירה של  דוח
  

  בע"מ גרופ גלוברנדס
  
  

  מבוא
  

 -(להלן שלההבנות "החברה") והחברות  -(להלן  בע"מגרופ גלוברנדס המצורף של  סקרנו את המידע הכספי
ואת תמצית  2020ביוני  30ליום על המצב הכספי  ביניים הדוח המאוחד, הכולל את תמצית "הקבוצה")

ה שלוששישה ושל לתקופות  ותזרימי המזומנים השינויים בהון, על הרווח הכוללביניים  יםהמאוחד ותהדוח
. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי באותו תאריךשהסתיימו חודשים 
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם  IAS 34חשבונאות בינלאומי בהתאם לתקן אלה ביניים לתקופות 

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  אלה ביניים לתקופות אחראים לעריכת מידע כספי
בהתבסס על  אלהביניים  לתקופות כספיהמידע ה. אחריותנו היא להביע מסקנה על 1970"ל התשומיידיים), 

  .סקירתנו
  

  היקף הסקירה
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע  2410) ישראל(בהתאם לתקן סקירה  סקירתנוערכנו את 
כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות 

הלי ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נ
קירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם ססקירה אנליטיים ואחרים. 

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

  

  מסקנה
  

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

  
הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע  לאמור בפיסקה בנוסף

הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך  הכספי
 .1970-"להתש(דוחות תקופתיים ומיידיים), 

  
  
  

  ושות' פאהן קנה
  רואי חשבון

  



  גלוברנדס גרופ בע"מ
  

  תמצית דוחות מאוחדים ביניים על המצב הכספי
  

  המאוחדים ביניים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים 
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 בדצמבר 31 ביוני 30    
    2020   2019  2019  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    
  (מבוקר)  )מבוקר(בלתי     
          

          נכסים
          

          נכסים שוטפים
  5,397   5,986   6,637    מזומנים ושווי מזומנים

  71,444   71,344   74,235    לקוחות 
  12,414   6,838   9,424    חייבים ויתרות חובה 

  106,198   102,078   119,226    מלאי 

  195,453   186,246   209,522    הכל נכסים שוטפים-סך
          

          נכסים שאינם שוטפים
  981  1,319   1,134    מיסים נדחים 

  22,033   14,320   22,373    רכוש קבוע
  29,166   30,378   26,884    נכסי זכות שימוש

  52,180   46,017   50,391    הכל נכסים שאינם שוטפים-סך

  247,633   232,263   259,913    נכסיםהכל -ךס
          
          

          התחייבויות והון
          

          התחייבויות שוטפות
  77,993   97,189   96,025    אשראי מתאגידים בנקאיים

  3,889   4,607   4,125    חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה
  71,967   40,739   50,346    ספקים ונותני שרותים

מכשירים  זכאים ויתרות זכות (לרבות
  נגזרים)

  
17,577   19,257   20,793  

  174,642   161,792   168,073    הכל התחייבויות שוטפות-סך
          

          התחייבויות שאינן שוטפות
  581   575   621    הטבות לעובדים, נטו  

  25,255   25,914   23,304    התחייבות בגין חכירה

  25,836   26,489   23,925    הכל התחייבויות שאינן שוטפות-סך
          
          

          החברההון המיוחס לבעלי המניות של 
  (*) -    (*) -    (*) -      הון מניות

  -  -  17,495    פרמיה
  47,155   43,982   50,420    עודפים

הכל הון המיוחס לבעלי המניות של -סך
  החברה

  
67,915   43,982   47,155            

          
  247,633   232,263   259,913    סה"כ התחייבויות והון 

  
  אלפי ש"ח. 1-נמוך מ  (*)
  
  
  

      

  אמיר דורון  גדי נצר  ירון גזית
  כספיםהסמנכ"ל   מנכ"ל  דירקטוריוןהיו"ר 

  
  

.2020 באוגוסט 12 תאריך אישור הדוחות הכספיים:



  גלוברנדס גרופ בע"מ
  

  תמצית דוחות מאוחדים ביניים על הרווח הכולל
  

  המאוחדים ביניים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים 
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  לתקופה של שישה 
 30 חודשים שהסתיימה ביום

  ביוני

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2020   2019  2020   2019  2019  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
אלפי 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"ח

  (מבוקר)  )מבוקר(בלתי   )מבוקר(בלתי   
            

  2,380,070  619,303  665,520  1,159,563  1,272,965  ממכירות הכנסות
            

 )1,915,558( )502,908( )542,072(  )926,599(  )1,033,501(  קניה מסי בניכוי
            
  239,464  232,964  123,448 116,395 464,512 
            

  )300,060(  )73,453(  )80,388(  )150,864(  )156,336(  המכירות עלות
            

  164,452  42,942  43,060  82,100  83,128  גולמי רווח
            

  )*(  )50,872( )*(  )13,219( )13,287(  )*(  )26,235(  )26,817(  הוצאות  מכירה ושיווק
            

  )*(  )28,411(  )*(  )6,966(  )6,619(  )*(  )14,169(  )13,664(  וכלליותהוצאות הנהלה 
            

  3,368  259  368  589  1,055  הכנסות אחרות, נטו
            

  88,537  23,016  23,522  42,285  43,702  תפעולירווח 
            

  803  255  35  453  93  הכנסות מימון
            

  )4,981(  )954(  )794(  )2,927(  )1,576(  הוצאות מימון
            

לפני מסים על רווח 
  84,359  22,317  22,763  39,811  42,219  ההכנסה

            
  )20,518(  )5,216(  )5,287(  )9,286(  )9,954(  מסים על ההכנסה

            
            

  63,841  17,101  17,476  30,525  32,265  רווח נקי לתקופה
            

            מרכיבי הפסד כולל אחר:

 אשר אחר כולל הפסד פריטי
 לרווח מחדש מסווגים אינם

            :הפסד או

 תכנית של מחדש מדידות
  )143(  -  -  -  -  נטו, מוגדרת הטבה

סך הכל רווח כולל 
  63,698  17,101  17,476  30,525  32,265  לתקופה

            

רווח למניה המיוחס לבעלי 
            :החברההמניות של 

 בסיסי ומדוללרווח 
  54.29  14.54  14.82  25.96  27.40  )(בש"ח למניה

  
  .' להלןו 2ראה ביאור  -מחדש סווג )*(
  



  גלוברנדס גרופ בע"מ
  

  תמצית דוחות מאוחדים ביניים על השינויים בהון
  

  הכספיים המאוחדים ביניים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות 
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   2020ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
  (בלתי מבוקר)

  
  סה"כ  עודפים  פרמיה  הון מניות   
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
          

  47,155  47,155  -  (*) -   2020בינואר  1יתרה ליום 
          

  )29,000(  )29,000(  -  -  דיבידנד שהוכרז ושולם
          

  17,495  -  17,495  )*(* -  הנפקת מניות
          

  32,265  32,265  -  -  רווח נקי לתקופה
          

  67,915  50,420  17,495  (*) -  2020ביוני  30יתרה ליום 
  

  אלפי ש"ח. 1-נמוך מ  (*)
  א' להלן.  1ראה ביאור   (**) 

  
  

  2019ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
  (בלתי מבוקר)

  
  סה"כ  עודפים  הון מניות   
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
        

  48,457   48,457   (*) -    2019בינואר  1יתרה ליום 
        

  )35,000(   )35,000(   -   ושולם דיבידנד שהוכרז
        

  30,525   30,525   -   רווח נקי לתקופה
        

  43,982   43,982   (*) -   2019ביוני  30יתרה ליום 
  

  אלפי ש"ח. 1-נמוך מ  (*)
  
  

   



  גלוברנדס גרופ בע"מ
  

  (המשך) תמצית דוחות מאוחדים ביניים על השינויים בהון
  

  המאוחדים ביניים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים 
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   2020ביוני  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
  (בלתי מבוקר)

  
  סה"כ  עודפים  פרמיה  הון מניות   
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
          

  61,944  61,944    (*) -  2020באפריל  1ליום  יתרה
          

  )29,000(  )29,000(  -  -  ושולם שהוכרז דיבידנד
          

  17,495  -  17,495  (**) -  הנפקת מניות
          

  17,476  17,476  -  -  לתקופה נקי רווח
          

  67,915  50,420  17,495  (*) -  2020ביוני  30ליום  יתרה
  

  "ח.ש אלפי 1-מ נמוך  (*)
  א' להלן.  1ראה ביאור   (**) 

  
  

  2019ביוני  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
  (בלתי מבוקר)

  
  סה"כ  עודפים  הון מניות   
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
        

  61,881   61,881   (*) -   2019באפריל  1יתרה ליום 
        

  )35,000(   )35,000(   -   ושולם דיבידנד שהוכרז
        

  17,101   17,101   -   רווח נקי לתקופה
        

  43,982   43,982   (*) -   2019ביוני  30יתרה ליום 
  

  אלפי ש"ח. 1-מ נמוך  (*)
  
  

  2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
  (מבוקר)

  
  סה"כ  עודפים  הון מניות   
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
        

  48,457   48,457   (*) -    (מבוקר) 2019בינואר  1יתרה ליום 
        

  63,841   63,841   -    רווח נקי לשנה
        

  )143(   )143(   -    הפסד כולל אחר לשנה
        

  )65,000(   )65,000(   -    שהוכרז ושולםדיבידנד 
        

  47,155   47,155   (*) -    (מבוקר) 2019בדצמבר   31יתרה ליום 
  

  
  אלפי ש"ח. 1-נמוך מ  (*)

  



  גלוברנדס גרופ בע"מ
  

  תמצית דוחות מאוחדים ביניים על תזרימי המזומנים
  

  הכספיים המאוחדים ביניים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות 
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לתקופה של שישה 
שהסתיימה  חודשים
  ביוני 30 ביום

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

  ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2020   2019  2020   2019  2019  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)    

  
פעילות לי מזומנים מזרית

              שוטפת
  63,841   17,101   17,476  30,525   32,265    רווח נקי לתקופה

 צגתהות הדרושות למהתא
פעילות מתזרימי המזומנים 

  9,126   20,822   34,943  )16,380(   )32,665(    שוטפת (ראה נספח א' להלן)

ים, נטו, שנבעו נזוממ
 מפעילות שוטפת

(ששימשו לפעילות 
  72,967  37,923   52,419  14,145   )400(    שוטפת)

              
י מזומנים לפעילות מזרית

              השקעה
  464  251   196  461   196    תמורה ממימוש רכוש קבוע

  )9,795(  )1,117(   )733(  )1,509(   )2,995(    ש קבועוכישת רכר

 ששימשוים, נטו, נזוממ
  )9,331(  )866(   )537(  )1,048(   )2,799(    השקעה לפעילות

              
פעילות מי מזומנים מזרית

              מימון
שינוי באשראי לזמן קצר 

  5,350  )8,830(   )45,683(  24,546   18,032    מתאגידים בנקאיים, נטו
  -  -  17,495  -  17,495  א'1  מהנפקת מניות תמורה

  )65,000(  )35,000(   )29,000(  )35,000(   )29,000(  ג'3  ששולםדיבידנד 
תשלומי קרן בגין  פרעון

  )3,734(  )937(   )1,095(  )1,855(   )2,100(    חכירות

שנבעו ים נטו, נזוממ
(ששימשו מפעילות מימון 

  )63,384(  )44,767(   )58,283(  )12,309(  4,427    )פעילות מימוןל
              
              

(ירידה) במזומנים ושווי עליה 
  252  )7,710(   )6,401(  788   1,228    מזומנים

              
השפעת השינויים בשערי 

החליפין על יתרת המזומנים 
  )62(  91   -  )9(   12    המוחזקת במטבע חוץ

              
מזומנים ושווי מזומנים  תרתי

  5,207  13,605   13,038  5,207   5,397    לתחילת התקופה
              

מזומנים ושווי  תרתי
  5,397  5,986   6,637  5,986   6,637    מזומנים לסוף התקופה

  
  
  



  גלוברנדס גרופ בע"מ
  

  תמצית דוחות מאוחדים ביניים על תזרימי המזומנים (המשך)
  

  הכספיים המאוחדים ביניים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות 
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לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה 

  ביוני 30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

  ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2020   2019  2020   2019  2019  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

 
התאמות הדרושות  -נספח א   (א)

שנבעו תזרימי המזומנים להצגת 
  פעילות שוטפתמ

     

       
ת והוצאות שאינן כרוכות וכנסה

 ימי מזומנים:רבתז
     

  5,562  1,364  1,494  2,700  3,022 חת בגין רכוש קבועפ
  4,149  988  1,195  1,997  2,347  הפחתת נכסי זכות שימוש
  332  174  )128(  )49(  )153(  שינוי במסים נדחים, נטו

שערוך יתרות מזומנים המוחזקות 
  62  )91(  -  9  )12(  במטבע חוץ

  )2,306(  79  )118(  )13(  )562( רכוש קבוע ממימוש )רווחהפסד (
שינוי בהתחייבות בשל הטבות עובדים, 

  -  40  100  40 נטו
)80(  

  177  )313(  -  232  -  שינוי במכשירים פיננסיים נגזרים 
            

            :והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
  )10,834(  )1,723(  2,501  )10,734(  )2,791( בלקוחות ירידה (עליה)

  )4,689(  1,136  4,327  1,323  3,309 חובה ויתרות בחייבים(עליה)  ירידה
  16,451  13,087  11,304  20,572  )13,028( במלאי(עליה)  ירידה
  6,334  2,568  9,854  )24,894(  )21,621( שרותים ונותני יםקבספ(ירידה)  עליה
  )6,032( 3,553 4,474  )7,623(  )3,216( ויתרות זכות  בזכאים(ירידה)  עליה

  )32,665(  )16,380(  34,943  20,822  9,126  
            
            

            במזומן שאינה פעילות - ב נספח  (ב)
            

הכרה בנכס זכות שימוש כנגד 
  1,019  79  -  79  65  התחייבות בגין חכירה

            
            

מידע נוסף על תזרימי  -נספח ג   (ג)
  המזומנים

          

 התקופה במהלך ששולמו מזומנים
  :עבור

          

  2,367  617  536  1,339  1,157  ריבית
  27,682  6,435  6,638  14,632  12,890  ההכנסה על מסים

 התקופה במהלך שהתקבלו מזומנים
  :עבור

          

  141  79  3  85  39  ריבית
  2,336  0371,  101  1,037  803  ההכנסה על מסים
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  כללי  -   1ביאור 
  

 2018 מרס בחודש פרטית כחברה התאגדה") החברהבע"מ (להלן: " גרופ גלוברנדס  .א
וניהולית,  אסטרטגיתבמסגרת שינוי מבני שנעשה לצורך תכלית עסקית, כלכלית, 

נרשמו  2018במאי  29ביום . בבורסה למסחרהחברה  מניותבמסגרת היערכות לרישום 
, לציבור שפורסם תשקיף פי עלמניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, 

 .החברה של והנפרע המונפק מניותיה מהון 35%-כ שלהצעת מכר  במסגרת

"מ בע אחזקות גזית משפחת חזיקהה, 2019בינואר  23יום לאחר השלמת הצעת רכש מ
 מהון 26%-בכ חזיקהה"מ בע רשתות פישמן, הקבוצה של המניות מהון 43%-בכ

 המניות מהון 24%-בכ חזיקה והציבור 7%-בכ החזיקו בקבוצה משרה נושאי, המניות
  .הקבוצה של

שאינה אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית (להלן: "ההצעה"),  2020ביוני  17ביום 
  ש"ח ע.נ כל אחת. 0.0001מניות רגילות רשומות בנות  53,000מהותית או חריגה, של 

  אגורות עבור כל מניה.  33,400המניות המוצעות הוקצו לניצעים במחיר של 
אלפי  17,702סך התמורה מההצעה הינה , 2020ביוני  25ההנפקה כאמור הושלמה ביום 

  . )ש"חאלפי  207-לפני עלויות ישירות בסך של כ( ש"ח

מהון המניות של  41%-לאחר השלמת ההצעה, מחזיקה משפחת גזית אחזקות בע"מ בכ
 4%-, נושא משרה בחברה מחזיק בכ25%-פישמן רשתות בע"מ מחזיקה בכ, החברה

  מהון המניות של החברה. 30%-והציבור מחזיק בכ

של  והפצה במכירה עוסקות") הקבוצהיחד עם החברות הבנות שלה (להלן: " החברה  .ב
   וכן ממתקים וחטיפים. ,מוצרי עישון

עישון וכן ממתקים  מוצרי של ומכירה הפצהבוא, יחברות בנות העוסקות בי לחברה  .ג
 הסכמותוחטיפים. בקשר להסכמי ייבוא של המוצרים מספקים עיקריים, וכן בקשר עם 

), ראה JTIאחד הספקים העיקריים ( עם ייםהמסחר בתנאים שינויים בדבר עקרוניות
  א להלן.3 וביאור, 2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום א 14ביאור 

  

  חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -   2ביאור 
  

ולתקופות של שישה  2020 ביוני 30תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום   .א
באותו תאריך (להלן: "דוחות הביניים") נערכו במתכונת  ושלושה חודשים שהסתיימו

דיווח כספי לתקופות ", 34מספר מתומצתת, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
ובהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות )  34IAS( "ביניים

ת כל המידע אינם כוללים א הביניים . דוחות1970 -"ל התשתקופתיים ומיידיים), 
הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים ויש לעיין בהם יחד עם הדוחות הכספיים 

(להלן:  והביאורים המצורפים אליהם 2019בדצמבר  31של החברה ליום  השנתיים
 "הדוחות הכספיים השנתיים").

  
 עקביים הינם הביניים דוחות בעריכת שיושמו החישוב ושיטות החשבונאים הכללים  .ב

 בדצמבר 31 ליום החברה של השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת ששימשו לכללים
2019. 

 
  משמעותייםושיקולי דעת חשבונאיים  באומדניםשימוש   .ג

  
התאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים דורשת ב בינייםדוחות כספיים תמצית  הכנת

מההנהלה שימוש באומדנים חשבונאים והערכות הכרוכים בשיקול דעת והמשפיעים 
הכספיים, על הגילוי  הדוחות בתמצית על סכומי הנכסים וההתחייבויות המוצגים

בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות לתאריכי הדוחות הכספיים, על סכומי 
הכנסות והוצאות בתקופות המדווחות ועל המדיניות החשבונאית שנקבעה עבור 

 אלה. הקבוצה. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים

אשר בגינם גלומה רגישות ניכרת לאירועים האומדנים ושיקולי הדעת של ההנהלה 
, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים של עתידיים

  .2019בדצמבר  31החברה ליום 
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  חשבונאית (המשך)המדיניות עיקרי ה  -   2ביאור 
  
 של החליפין ושער"ב ארה הדולרנתונים בדבר שיעור השינוי בשער החליפין של  להלן  .ד

  :המדווחות לתקופות האירו
 

  שער החליפין של: 
  אירוה  דולרה 

      
      :ביוני 30ליום 

2020  3.466  3.883  
2019  3.566  4.062  

      בדצמבר: 31ליום 
2019  3.456  3.878  

      
  %  %  שיעור השינוי במהלך התקופה: 

      :ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שישה
2020  0.29  0.13  
2019  )4.86(  )5.36(  

      :ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שלושה
2020  )2.78(  )0.44(  
2019  )1.82(  )0.40(  

  )9.63(  )7.79(  2019בדצמבר  31 ביום שנה שהסתיימה
  

  נפרד כספי מידע  .ה
  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות 38או   ג'9אינה עורכת מידע כספי נפרד לפי תקנה  החברה
 שאינו משמעותימאחר ודוח זה אינו מוסיף מידע  1970 -"ל התש), ומיידייםתקופתיים 

  :הבאים מהשיקולים, המאוחדים הכספיים הדוחות במסגרת כבר נכלל

 יחסית קטן יעורלש מסתכם לחברה המיוחסים וההתחייבויות הנכסים היקף . 1
 הנכסים וההתחייבויות  בדוחות המאוחדים. מהיקף

ההכנסות  מהיקףמסתכם לשיעור זניח  לחברהההכנסות המיוחסות  היקף . 2
 דוחות המאוחדים. ב

 מהיקףמסתכם לשיעור זניח  לחברהההוצאות התפעוליות המיוחסות  היקף . 3
 .המאוחדים בדוחות התפעוליות ההוצאות

 המיוחס, מימון ומפעילות השקעה מפעילות, שוטפת מפעילות המזומנים תזרים . 4
(למעט בגין  , מסתכם לשיעור נמוך יחסית ביחס לדוחות המאוחדיםלחברה

דיבידנדים המתקבלים מהחברות המאוחדות ומחולקים לציבור בסמוך לאותו 
 המועד על ידי החברה).

  
 סיווג מחדש  .ו

 
סיווגה החברה בדוחות רווח והפסד חלק מהוצאות שכר עובדי מטה  2020שנת  במהלך

מכירה ושיווק וזאת בכדי לשקף נכונה את מהות להוצאות מסויימים ומכירה 
 סיווגה החברה, הנוכחית ההצגה עםמהאמור לעיל ולשם עקביות  כתוצאה. פעילותם

 ותיימשל שישה חודשים ושלושה חודשים שהס ותלתקופ ההשוואה מספרי את מחדש
 לסיווגים. 2019בדצמבר  31וכן לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  2019ביוני  30ביום 

  מחדש כאמור אין כל השפעה על רווח והפסד ו/או על ההון. 
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  אירועים במהלך תקופת הדיווח  - 3ביאור 
  

להסכמות עקרוניות בדבר הארכת  JTI-, הגיעו החברה ו2018בדצמבר  30ביום   .א
(תום תקופת ההסכם  2021 פברואר מחודש החל נוספות שנים בשש ביניהן ההתקשרות

 המסחריים התנאים עדכון בדבר כן, ו2027), קרי עד חודש פברואר במתכונתו הקודמת
 החל שקלי לחיוב ישונה הספק עם ההסכם לפיו באופן, ואילך 2019 משנת החל ביניהם

המלאי באופן הדרגתי, על פני  יועלה מחיר הרכישה של וכן, 2019 בינואר 1-ה מיום
). להערכת ההנהלה יקטן במצטבר שיעור 2019-2024תקופה של שש שנים (בין השנים 

לעומת הרווח השנתי הנקי  34%-בכ 2024הרווח השנתי הצפוי של החברה בשנת 
  . )מיליון ש"ח 68-(אשר הסתכם לסך של כ 2018המאוחד של החברה לשנת 

  אלה.  ותיעקרונ תולהסכמ בהתאם הצדדים פעלו 2019 שנת לאורך

ברווח השנתי הנקי הצפוי של  כאמור המצטברהקיטון  שיעור הערכתויודגש, כי  יובהר
נכון כפי שהיו החברה והכנסותיה  פעילותעל  בהתבסס הינה, 2024 לשנתהחברה עד 

לתנאים המסחריים עם  מעברובהנחה כי  2018 לדוחותיה הכספיים של החברה לשנת
JTI בהיקףהחברה ובכלל זה, בין היתר,  בפעילותשינוי  כל יחול לאלעיל  כאמור 

 המוצרים קו והרחבת טבעי גידולמחירים,  העלאותההכנסות והרווחיות של החברה, 
 לתחומים פעילות הרחבת, והחטיפים הממתקים בתחום והן העישון מוצרי בתחום הן

  וכיו"ב.  סינרגטיים

 1 מיום החלחתמו הצדדים על העדכון להסכם (בתוקף  2020בפברואר  27 ביום
, 2018 בדצמבר 30 מיום העקרוניות ההסכמות את משקף אשר באופן), 2019 בפברואר

 עדכון השפעות בדבר החברה של בהערכותיה שינוי חל לא כי יצוין. נוספות הסכמות וכן
  :להסכם התיקון עיקרי להלן. החברה על כאמור המסחריים התנאים

 למחירי הנוגעות הסכמות, היתר בין, זה ובכלל המסחריים התנאים עדכון  )א
 החברה של חלקה לשיעור תקרה על הצדדים הסכמת וכן, לחברה המכירה

 הסכימו הצדדים, כן כמו. 2019-2024 השנים במהלך קניה מסי בניכוי בהכנסות
  .שקלי במטבע לחיוב למעבר

מהותי לרעה שאינו בשליטת הצדדים אשר משפיע באופן מהותי במקרה של שינוי   ב)
על זכויות ו/או חובות הצדדים בהתאם להסכם, יפעלו הצדדים ככל יכולתם 
למנוע את השינוי המהותי לרעה ולהסכים על אמות מידה לשמירה על 
האינטרסים הכלכליים של הצדדים וזאת במשך תקופה שהוסכמה בין הצדדים. 

ם לא הצליחו למנוע את השינוי המהותי לרעה או להגיע במקרה בו הצדדי
להסכמות על תנאים חדשים להסכם בתקופה האמורה, יהא רשאי כל אחד מן 

חודשים ממועד מתן  12הצדדים להודיע בכתב לצד השני על סיום ההסכם תוך 
  ההודעה כאמור.

ההסכם עודכנו חלק מסעיפי ההפרה המהותית אשר יהוו עילה לסיום מיידי של   ג)
כדלהלן: (א) מעורבות של החברה במעשי שוחד או שחיתות; (ב) שינוי  JTIעל ידי 

מהותי לרעה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ב' לעיל; (ג) אי עמידה בחובות 
דיווח בקשר לבחינת אופן עמידת החברה בתנאים המסחריים כמפורט בסעיף א' 

וע הנוגעים לדיווחים ויעדי הפצה לעיל; (ד) אי עמידה בשניים או יותר מיעדי ביצ
בנקודות מכירה כפי שייקבעו בהתאם לתכנית שנתית שתוסכם בין הצדדים ביחס 
לכל שנה קלנדרית, בכפוף לכך שהחברה לא תיקנה את הפגם בתוך תקופה 
שהוסכמה בין הצדדים ולכך שאי העמידה ביעדים אינה עקב מעשה או מחדל של 

JTIכם בשל שינוי שליטה כך, שבין היתר, הוחלפה . כן עודכנה עילת סיום ההס
מהזכויות למינוי דירקטורים במונח כללי הנוגע  50%-הגדרת שליטה כהחזקה ב

  לשינוי שליטה וכן החלת הוראות שינוי שליטה, בנוסף לגלוברנדס, גם על החברה.
ולאורך תקופת הביניים שהסתיימה ביום זה מקיימת  2020 ביוני 30נכון ליום   

  את התנאים.  החברה
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  אירועים במהלך תקופת הדיווח (המשך)  - 3ביאור 
  

 השפעת התפשטות נגיף הקורונה על החברה  .ב
  

"נגיף  -(להלן  (COVID-19)התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה  2019בחודש דצמבר 
התפשטה במדינות נוספות בעולם. בחודש  2020הקורונה" ) וברבעון הראשון של שנת 

הקורונה כעל מצב חירום  הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות, 2020ינואר 
, הכריז ארגון הבריאות העולמי על הקורונה 2020בריאותי עולמי, ובחודש מרץ 

   השלכות כפנדמיה (מגפה עולמית). התפשטות נגיף הקורונה הינו אירוע חריג בעל
  

 רבות, בכללן ע, מדינותהאירו העולם. בעקבות ברחבי רבות במדינות ,כלכליות מאקרו
את התפשטות הנגיף. בין צעדים  לבלום בניסיון משמעותיים בצעדים ישראל, נוקטות

סגירת עסקים וקניונים,  ,ותעסוקת אזרחים תנועת אלה נמנים, בין היתר, הגבלות על
 נוסעים וסחורות, סגירת על תחבורתיות הגבלות על התכנסויות ואירועים, הגבלות

נות, צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה וכיוצא מדי בין גבולות
 השלכות השונות כאמור לעיל, המדינות על ידי הננקטות ולפעולות באלה. לאירוע

 ההון שוקי על גלובליות ומקומיות רבות כמו גם כלכלות על עסקיות משמעותיות
במחירי ניירות ערך בעולם אשר מתאפיינים בירידות שערים חדות ובתנודתיות ניכרת 

  בנוסף, ההאטה הכלכלית עלולה להוביל את המשק למיתון.  רבים.
  

לאור תוצאות מעודדות בטיפול בהתפשטות הנגיף ובהיקפי התחלואה, החל ממחצית 
, החלה ממשלת ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על ההגבלות 2020חודש אפריל 

פתיחת קניונים ושווקים וגידול בשיעור שנקבעו, הכוללות בין היתר פתיחת חנויות, 
  .העסקת העובדים המותרת במקום העבודה

 
נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, לאור התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה 
בישראל, מוטלות בימים אלה לסירוגין הגבלות שונות אשר מטרתן לבלום את 

י וודאות בקשר עם המשך ההתפרצות המחודשת והתפשטות הנגיף. יובהר כי קיימת א
התפשטות הנגיף, היקף ההתפשטות והגבלות נוספות אשר עשויות להיות מוטלות 
כתוצאה מכך. לרבות אפשרות להטלת סגר נוסף ובקשר עם אופן ומשך היציאה 

  מהמשבר והשינויים התדירים הכרוכים בכך. 
  

,  להתפשטות 2020 ביוני 30ביום  ושהסתיימוכן בשלושת החודשים בתקופת הביניים 
לאור . נגיף הקורונה לא הייתה השפעה לרעה על מכירות החברה במגזר מוצרי העישון

 על אף האמור לעיל אודות התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה בישראל,האמור ו
השפעה מהותית על תוצאותיה  תהיההחברה אינה צופה שלנגיף הקורונה והשלכותיו 

כי בתקופת הדוח חל גידול בהיקף מכירת מוצרי עישון הכספיות של החברה. עוד יצוין, 
על ידי החברה כאשר להערכת הנהלת החברה הגידול נובע בחלקו מהשפעת משבר 

הרכישות  ועקב כך צמצום היקףהקורונה על היקפן של טיסות תושבי ישראל לחו"ל 
  של מוצרי עישון בדיוטי פרי ובחו"ל. 

  
ומעריכה כי קיימת לה  ורות המימון והנזילותהנהלת החברה בוחנת, בין היתר, את מק

איתנות פיננסית להתמודד עם המשבר הן בטווח הקצר והן בטווח הבינוני, וזאת בין 
תחומי פעילותה, סוגי המוצרים הנמכרים, היקף היתרות הנזילות  היתר, לאור

  ומסגרות האשראי הפנויות העומדות לרשותה גם בעת הזאת. 
  

ומדובר באירוע אשר אינו בשליטתה של החברה ובשל אופיו של יחד עם זאת, היות 
המשבר המאופיין בחוסר וודאות, בין היתר, באשר למועד שבו תיבלם המגיפה,  נכון 
למועד פרסום הדוחות הכספיים,  אין כל וודאות ביחס להיקף ההשפעה על המשק 

זה, בין לאור המשך התפתחות המשבר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ובכלל 
היתר, מצב השווקים, המצב הכלכלי בישראל ובעולם, היקפי האבטלה, היקפי הצריכה 

עתידיות ת יוהפרטית, החשש להתפתחות מצב של מיתון מקומי או עולמי, התפרצו
בהוראות משרד החמרות נוספות או /ים בוירוס ו/ת של הנגיף, הידבקות של עובדונוספ

ות ואיסורים אשר עלולים לפגוע בתוצאותיה הבריאות אשר עלולים להוביל למגבל
הכספיות של החברה, במהלך העבודה התקין במשרדי החברה ומתקניה, עבודת אנשי 

, כולן שנהמשתתמהלוגיסטיקה, המכירות וכיו"ב. השפעות רוחביות כאמור, אם וככל 
או חלקן, עלולות להשפיע על עסקי החברה ותוצאותיה לרבות באופן מהותי, ואין 

  שרות החברה להעריך אם תהיה פגיעה כאמור ומה יהיה היקפה.באפ
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  אירועים במהלך תקופת הדיווח (המשך)  - 3ביאור 
  
  (המשך) השפעת התפשטות נגיף הקורונה על החברה  .ב

 
יצוין, כי החברה פעלה וממשיכה לפעול על מנת לצמצם את הסיכון להידבקות עובדיה, 

או עבודה במשמרות /מהבית במידת האפשר ו המשך עבודהבאמצעות כולל אך לא רק, 
של עובדים רלוונטיים, מניעה וצמצום של מגע פיזי בין עובדים, תוך הצמדות להנחיות 

  משרד הבריאות והרשויות השונות. 
  

החברה ממשיכה ותמשיך לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם ובישראל 
 מחודשת של הנגיף בישראל,, לרבות ביחס להתפרצות הבקשר עם נגיף הקורונה

  וממשיכה לבחון  את ההשלכות על פעילותה ואת הצורך בנקיטת פעולות כלשהן. 
  

אישר דירקטוריון החברה את החלטת החברה בדבר חלוקת  2020במאי  14ביום   .ג
 24.66מיליון ש"ח המשקף סך של  29דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך כולל של 

 . 2020ביוני  4מור חולק במזומן ביום ש"ח למניה. הדיבידנד הא
 
  

  מגזרי פעילות  - 4ביאור 
  

בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח והפסד המגזרי זהה לזה שהוצג   א.
  .2019בדצמבר  31, בדבר דיווח מגזרי, בדוחות הכספיים השנתיים ליום 23בביאור 

  המגזרים המדווחים הינם:
  

הפעילות בתחום זה כוללת בעיקר ייבוא, מכירה והפצה  -מגזר מוצרי עישון   (*)
בלעדית של מוצרי טבק ומוצרי עישון (סיגריות, טבק לגלגול, מצתים, ניירות 

  לגלגול וכו').

הפעילות בתחום זה כוללת הפצה, מכירה ושיווק של  -מגזר ממתקים וחטיפים   (*)
  ממתקים וחטיפים.

  
  והפסד רווח פריטי לגבי מידע  ב.

  

חודשים שהסתיימה שישה של  לתקופה
  2020ביוני  30ביום 

  (בלתי מבוקר)

  
מגזר מוצרי 

  עישון

מגזר 
ממתקים 
  וחטיפים

סה"כ 
  במאוחד

  "חש אלפי  

        :והפסד הרווח על מידע
  239,464  26,524  212,940  מכירות ללקוחות חיצוניים 

        
  56,311  787  55,524  מגזר תוצאות

        
  )13,664(      וכלליות הנהלה הוצאות
  1,055      נטו, אחרות הכנסות

  43,702      תפעולי רווח

  )1,576(      מימון הוצאות

  93      מימון הכנסות

  42,219      הכנסהלפני מסים על  רווח
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  מגזרי פעילות (המשך)  - 4ביאור 
  
  (המשך) והפסד רווח פריטי לגבי מידע  .ב

  

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 
  2019ביוני  30ביום 

  (בלתי מבוקר)

  
מגזר מוצרי 

  עישון

מגזר 
ממתקים 
  וחטיפים

סה"כ 
  במאוחד

  אלפי ש"ח  

        מידע על הרווח והפסד:
  232,964  30,789  202,175  מכירות ללקוחות חיצוניים 

        
  (*)  55,865  687  (*)55,178  מגזר תוצאות

        
  (*)  )14,169(      הוצאות הנהלה וכלליות

  589      הכנסות אחרות, נטו

  42,285      תפעולי רווח

  )2,927(      הוצאות מימון

  453      הכנסות מימון

  39,811      הכנסהלפני מסים על  רווח
          

  .לעילו'  2ראה ביאור  -מחדש סווג  (*)
  

  

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
  2020ביוני  30ביום 

  (בלתי מבוקר)

  
מגזר מוצרי 

  עישון

מגזר 
ממתקים 
  וחטיפים

סה"כ 
  במאוחד

  אלפי ש"ח  

        :והפסד הרווח על מידע
  123,448  10,603  112,845  מכירות ללקוחות חיצוניים 

        
  29,773  137  29,636  מגזר תוצאות

        
  )6,619(      וכלליות הנהלה הוצאות
  368      נטו, אחרות הכנסות

  23,522      תפעולי רווח

  )794(      מימון הוצאות

  35      מימון הכנסות

  22,763      הכנסהלפני מסים על  רווח
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  מגזרי פעילות (המשך)  - 4ביאור 
  
  (המשך) והפסד רווח פריטי לגבי מידע  .ב

  
  
  

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
  2019ביוני  30ביום 

  (בלתי מבוקר)

  
מגזר מוצרי 

  עישון

מגזר 
ממתקים 
  וחטיפים

סה"כ 
  במאוחד

  אלפי ש"ח  

        מידע על הרווח והפסד:
  116,395  14,029  102,366  מכירות ללקוחות חיצוניים 

        
  (*)  29,723  65  (*)29,658  מגזר תוצאות

        
  (*)  )6,966(      הוצאות הנהלה וכלליות

  259      הכנסות אחרות, נטו

  23,016      תפעולי רווח

  )954(      הוצאות מימון

  255      הכנסות מימון

  22,317      הכנסהלפני מסים על  רווח
  
  

  
  2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

  (מבוקר)

  
מגזר מוצרי 

  עישון

מגזר 
ממתקים 
  וחטיפים

סה"כ 
  במאוחד

  אלפי ש"ח  

        מידע על הרווח והפסד:
  464,512  60,718  403,794  מכירות ללקוחות חיצוניים 

        
  (*)  113,580  2,599  (*)110,981  מגזר תוצאות

        
  (*)  )28,411(      הוצאות הנהלה וכלליות

  3,368      הכנסות אחרות, נטו

  88,537      תפעולי רווח

  )4,981(      הוצאות מימון

  803      הכנסות מימון

  84,359      הכנסהלפני מסים על  רווח
  

  .לעילו'  2ראה ביאור  -מחדש סווג  (*)
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  שווי הוגן -מכשירים פיננסיים   -  5ביאור 
  
  בספרים לערך בהשוואה הוגן שווי גילוי  .א

  
  - ההוגן לשווי קירוב מהווה שלהם הספרים ערך אשר פריטים

  
מזומנים הערך בספרים של התחייבויות ונכסים פיננסיים הנמנים על ההון החוזר (

ונותני  ספקים, ויתרת זכות זכאים ,ויתרות חובה , חייביםלקוחותושווי מזומנים, 
  תואם או מהווה קירוב לשוויים ההוגן.  ,הינם בעלי אופי שוטף אשר )שירותים

אשר משקפת  משתנה ריבית נושאמתאגידים בנקאיים הערך בספרים של אשראי 
 בדוחות על המצב הכספי של היתרה ועל כן להערכת הנהלת הקבוצה את ריבית השוק

מהווה קירוב  2019בדצמבר  31וליום  2019ביוני  30, 2020ביוני  30 לימים הקבוצה
  גן.לשווי הו

  
רים פיננסים מהותיים הנמדדים בשווי ילתקופות המדווחות לחברה לא קיימים מכש  .ב

  .הוגן
  
  

  הדיווח תקופת לאחר אירועים  -  6 ביאור
  

 ב' לעיל.  3בקשר להשפעת הקורונה, ראה ביאור 
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 'ד חלק

בדבר רבעוני דוח 

אפקטיביות הבקרה 

הפנימית על הדיווח 

 הכספי ועל הגילוי

 

  



 2-ו 

 בע"מ גלוברנדס גרופ

 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי רבעונידוח 
 "(תקנות הדוחות" –)להלן  1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג)א(38לפי תקנה

"(, אחראית לקביעתה התאגיד" – )להלן גלוברנדס גרופ בע"מההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

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

  הם:לעניין זה, חברי ההנהלה 

 גד גדעון נצר, מנהל כללי; .1

 אמיר דורון, סמנכ"ל כספים; .2

 .אמיר אלון, סמנכ"ל מכירות ולוגיסטיקה .3

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל 

שמבצע בפועל את הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי 

התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות 

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

 תכונת הקבועים בדין.שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמ

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

נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 

החלטות במועד המתאים, בהתייחס  שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת

 לדרישות הגילוי.

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

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

וי אשר צורף לדוח הרבעוני בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגיל

(, נמצאה הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון –)להלן  2020במרץ  31 לתקופה שנסתיימה ביום

 הבקרה הפנימית כאפקטיבית.

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

 .נימית כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרוןהאפקטיביות של הבקרה הפ

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

  הבקרה הפנימית היא אפקטיבית. לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל
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 הצהרת מנהלים

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

 , מצהיר כי:  גד גדעון נצראני, 

 2020של שנת  השנילרבעון ( "התאגיד" –בע"מ )להלן  גלוברנדס גרופבחנתי את הדוח התקופתי של  .1
 ;("הדוחות" – )להלן

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,  .4
 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

עתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקבי (א)
על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 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 

מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין כל תרמית, בין  (ב)
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

ונהלים, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות  (א)
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 –המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

י קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאת (ב)
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או  (ג)
תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 

 .בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

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

   

   
  2020 באוגוסט 12

  
 , מנהל כלליגדעון נצר גד

 
 
 
  

 



 4-ו 

 הצהרת מנהלים

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

 , מצהיר כי:  אמיר דורוןאני, 

של  לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחותהכספי המידע ביניים ואת ה בחנתי את הדוחות הכספיים .1
הדוחות או "  "הדוחות" –)להלן  2020של שנת  השנילרבעון ( "התאגיד" –)להלן  בע"מגלוברנדס גרופ 

 (; "לתקופת הביניים

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

 שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים  .3
נים של באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומ

 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,  .4
 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות (א)
על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר 
הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 

שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי  לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן
 –והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  (ב)
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 וי.הגיל

 –אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד  .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיועדים  (א)
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

ידי אחרים בתאגיד ובחברות , מובא לידיעתי על 2010-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 –המאוחדות , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  (ב)
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 י חשבונאות מקובלים;לרבות בהתאם לכלל

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או  (ג)
תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר 

ת הדירקטוריון הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנ
 וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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 כספיםסמנכ"ל , אמיר דורון
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