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 2019ביוני,  30 דוחות ביניים ליום

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה. - אחלק  

  מאוחדים.ביניים דוחות כספיים  -בחלק 

  המאוחדים ביניים  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים - גחלק

  .המיוחסים לחברה

  1ג(ד)(38וסמנכ"ל הכספים לפי תקנה  הצהרות המנהל הכללי - דחלק (

 ).2ג(ד)(38 -ו

  הקצאת עודף עלות הרכישה הערכת שווי  -החלקPPA    של חברת

Polyfil Inc .  



                                                                                        
 ) בע"מ1993כפרית תעשיות (                   דוח הדירקטוריון

2  
  

 

  

  ) בע"מ1993כפרית תעשיות (
 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
 לתקופה שנסתיימה ביום 30 ביוני, 2019

 
  .30.6.2019יום  ל ) בע"מ1993כפרית תעשיות (הננו מתכבדים להציג בזאת את המצב הכספי ואת התוצאות העסקיות של 

  ). IFRSהדוחות הכספיים ערוכים על פי כללי החשבונאות הבינלאומיים (
  

  וסביבתה העסקית חברהתיאור תמציתי של ה  .א

 הינן : הפעילותהחברות  .1

  "החברה").-(להלן  ) בע"מ , הפועלת מישראל1993יות (כפרית תעש : האם החברה

  :תחברות ב

  

אתרי ייצור חברות להן באמצעות  לתעשיית הפלסטיק תרכיזים ותערובותצור ושיווק יעוסקת בפיתוח, י חברהה
), אסיה(להלן תחום הפעילות ב סין ,(להלן תחום הפעילות באירופה) גרמניה ,(להלן תחום הפעילות בישראל) בישראל

 ).אמריקה(להלן תחום הפעילות בוארה"ב  קנדה
החל  -(החברה בארצות הברית כל החברות לעילכוללים את הדוחות של של החברה הדוחות הכספיים המאוחדים 

 ). 2018מנובמבר 
 מיליארד 13 - כבמוערך  ,לכל היישומים ברחבי העולם ,בהתבסס על מחקרי שוק שונים היקף שוק התרכיזים העולמי .2

  . איננה פועלת בכל התחומים ובכל המדינות בהן נעשה שימוש בתרכיזים חברהיודגש כי הדולר. 
  הביקושים למוצרי פלסטיק, מתחרות ומתנודתיות בעלויות חומרי הגלם. מושפעת מן חברהפעילות ה

ממנו מופקים  ,וממחירי הנפט והיצע בענף, ממחירי סחורות שונותעלויות חומרי הגלם מושפעות לרוב מיחסי ביקוש 
  שימוש לייצור מוצריה. חברהחומרי הגלם בהם עושה המרבית 

לתעשיית הפלסטיק המקנים למוצר הסופי חלק מתכונותיו  תרכיזים ותערובותמפתחת, מייצרת ומשווקת  חברהה .3
 חברהמוצרי ההלקוח הסופי מוסיף את  תוצר ערבוב תוספים שונים עם פולימר נשא. הינם חברהמוצרי ההייחודיות. 

 המוצר הסופי. ייצורבריכוזים שונים לפולימר נשא ו/או חומרים אחרים במהלך 
    

תיאור    שם החברה
  הפעילות

  מיקום החברה  שעור אחזקה

Kafrit Group BV  הולנד  100%  חברת אחזקות  

Constab Polyolefin Additives  גרמניה  100%  צוריחברת י  

Constab Properties  גרמניה  100%  חברת נדל"ן  

Kafrit Holding AG  שוויץ   100%  חברת אחזקות  

Suzhou Constab Engineering Plastics Co      סין   100%  צוריחברת י                                 

KS Holding AG  שוויץ  100%  חברת אחזקות  

Kafrit NA Ltd  קנדה  100%  צוריחברת י  

Polyfil Inc  ארה"ב  100%  צוריחברת י  
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   רכישת פעילות בארה"ב .4

 
הושלמה עסקה עם חברה אמריקאית אשר עוסקת בתחום התוספים לתרכיזים בשוק  2018בנובמבר,  13ביום 

  .מיליון דולר אמריקאי 35 - רכישת פעילות המוכרת וכלל נכסיה, ובתמורה לסך של כלהפלסטיק ("המוכרת"), 
  

מהמוכרת את נכסיה, לרבות את המלאי והרכוש הקבוע של המוכרת, מפעלה, רישיונותיה, לקוחותיה  רכשההחברה 
  וכן זכויות הקניין הרוחני שלה. כמו כן, כוללת העסקה את רכישת המקרקעין בו ממוקם מפעלה של החברה.

  
ושמוחזקת במלואה על  החברהשהוקמה על ידי  בשם "פוליפיל" על ידי חברה בת אמריקאית חדשההרכישה בוצעה 

  ה.יד
  

שנים בתמורה לדמי ייעוץ  3בהסכם ייעוץ עם הבעלים והמנכ"ל של המוכרת לתקופה של  התקשרה בנוסף פוליפיל
ת תהיה ערבה להתחייבויו החברהלכל תקופת ההתקשרות. מיליון דולר לעיל)  35 -הכלולים ב(מיליון דולר  1של  סךב

  תשלום דמי הייעוץ.
  

, בעיקר 2018מיליון ש"ח שכולן נכללות בתוצאות הרבעון האחרון של שנת  5.6 - סך הוצאות הרכישה הסתכמו בכ
  בסעיף הנהלה וכלליות.

  
 8האחת ע"ס  ,נטלה החברה שתי הלוואות מבנקים ישראליםהעסקה במסגרת מימון  2018במהלך חודש נובמבר 

מיליון אירו לתקופה של שישה  8והשנייה ע"ס  1.15%חודשים בריבית "לייבור"+ 10מיליון אירו לתקופה של 
  .1.15%חודשים בריבית "לייבור"+

בארה"ב שתי הלוואות משלוחה אמריקאית של בנק פוליפיל בנוסף לכך ובמסגרת מימון אותה עסקה נטלה 
 14והשנייה ע"ס  גרייס של שנה,עם  5.29%מיליון דולר לתקופה של שבע שנים בריבית  4האחת ע"ס  ,ישראלי

  . עם גרייס של שנה 2.10%ריבית לייבור (חודש) + ב מיליון דולר
  

מיליון דולר בריבית של לייבור (שבוע) +  2מסגרת אשראי לטובת הון חוזר ע"ס  פוליפילכמו כן הועמדה לטובת 
2.10%.  

  
במסגרת צירוף העסקים על פי מדידה  החברה הכירה בשווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו

  ארעית.
השלימה החברה את הקצאת עלות צירוף העסקים על פי הערכת שווי סופית  2019במהלך הרבעון השני של שנת 

  על ידי מעריך שווי חיצוני של השווי ההוגן של הנכסים המזוהים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו.
בדרך של  מבוצעיםהסופית  המדידה על פיבעבר לסכומים כפי שחושבו הארעי כפי שהוצג  סהשינויים שבין הייחו

יחוס הארעי כפי שהוצג בעבר לסכומים כפי יבין ה מהותיים שינוייםלא היו  הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.
  שחושבו על פי המדידה הסופית.

  ה הסופית הינו כדלקמן:על פי המדיד פוליפילהשווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של 

   
   

 10,389  הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים)
 34,355   רכוש קבוע, נטו

  39,198   נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 44,657   מוניטין שנוצר ברכישה

  )3,400(   התחייבות בגין רכישת פעילות
   

 125,199  עלות ששולמה במזומן סה"כ
 

  
צעד מהותי בהרחבת עסקי החברה בתחום התרכיזים בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט. החברה העסקה הינה 

מעריכה כי נכסי המוכרת והמוניטין שלה בשוק יאפשרו לה להשיג צמיחה משמעותית בתחום העיסוק שלה. 
רית להערכת החברה קיימת סינרגיה בין החברה לנכסי המוכרת שיסייעו לצמיחה רווחית בשוק בארצות הב

  ובמקומות אחרים על בסיס שילוב הידע והיכולות הקיימים הן אצל המוכרת והן בחברה.
  

באתר ההפצה של רשות   )2018-01-117405(מספר אסמכתא:  2018, בדצמבר 2לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 
 .ם  על דרך ההפניהמובאי ו, אשר הפרטים הכלולים בwww.magna.isa.gov.ilניירות ערך, מגנ"א, בכתובת 
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, אשר נחשבת כהערכת שווי  Polyfilשל חברת    PPAהחברה מצרפת לדוח זה הערכת שווי של הקצאת עודף עלות הרכישה 
  מהותית מאוד . להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הערכת השווי:

  Polyfil Incת  של חבר  PPA הקצאת עודף עלות הרכישה  זיהוי נושא ההערכה
  (מועד צירוף העסקים)   2018נובמבר,   ההערכהעיתוי 

  2019יוני,   סיום ביצוע ההערכה
  שיוחסו ל : מיליון דולר אמריקאי 35 - עלות צירוף העסקים: כ  ערכההשווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם ל

     מיליון דולר אמריקאי  12.1 - והון חוזר  נכסים תפעוליים
  יליון דולר אמריקאימ    9.5                 - קשרי לקוחות

  מיליון דולר אמריקאי    1.1                      -  אי תחרות
  מיליון דולר אמריקאי   12.1                         -  מוניטין

 זיהוי המעריך
  

  פרטי החברה המעריכה
חברה פרטית הפועלת בשוק  - עובד גובי ושות' ייעוץ פיננסי כלכלי בע"מ 

עובדים מקצועיים והיא אחת מחברות  40 - חברה כל. 1989שנת  הישראלי מאז
  הבלתי תלויות הגדולות בישראל הייעוץ העסקי

החברה מספקת ללקוחותיה ייעוץ בתחומי הערכות שווי וניתוחים עסקיים, 
סיכונים פיננסיים, הכנת תוכניות עסקיות, ליווי פיננסי ובניית מודלים  ניהול

  פנימית, ייעוץ אסטרטגי ועודמורכבים, ביקורת  פיננסיים
  

  מבצע העבודה
  שותף בכיר במשרד עובד גובי ושות' יעוץ פיננסי כלכלי בע"מ - רו"ח אהד עובד 

במנהל עסקים התמחות  M.B.Aרואה חשבון, בעל  - השכלת מבצע העבודה 
  אוניברסיטת תל אביב במימון מטעם

, בתי זיקוק, מגדל אהד עובד ניהל מגוון רחב של הערכות שווי ובין השאר: בזק
  לאומי קארד ועוד שווקי הון,

  :בוצע בהתאם לתקנים הבאים  מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו
  המתוקן הדן בצירופי עסקים.  IFRS3תקן דיווח כספי בינלאומי  • 
  הדן בנכסים בלתי מוחשיים.  IAS38תקן חשבונאות בינלאומי מספר • 

בהתאם להוראות המצויות בתקנים אלו, עודף עלות הרכישה על שוויים ההוגן 
הנכסים הניתנים לזיהוי  (לרבות נכסים בלתי מוחשיים) ובניכוי שוויין  של

ההתחייבויות הניתנות לזיהוי לרבות התחייבויות תלויות (לאחר  ההוגן של
  במועד הרכישה הוא מוניטין ייחוס מיסים)

  ביצע מעריך השווי את ההערכה,ההנחות שלפיהן 
  הבהתאם למודל ההערכ

מבנים מכונות וציוד הוערכו על ידי שמאי מקרקעין חיצוניים בלתי  קרקע, •
  תלויים, בעלי ידע, ניסיון ומומחיות נדרשים

  
יתרת מלאי נמדדת בעלות או שווי מימוש נטו, הנמוך ביניהם בהתאם  •

, IFRS - נה החשבונאית העל פי התקי. IAS 2החשבונאי הבינלאומי  לתקן
שוויו ההוגן של המלאי במועד הרכישה הינו מחיר המכירה בניכוי סכום 
המהווה אומדן לעלויות המימוש וכן, הקצאת רווח סביר בגין מאמצי 

  המכירה של הרוכש שמבוססת על רווחיות מוצרים מוגמרים דומים
  הרכישהבהתאם לערכם בספרים במועד  -לקוחות, חייבים, ספקים וזכאים •
  הערכת שווי קשרי לקוחות מבוסס על גישת ההכנסות והוערך בגישת •

MPEEM – Multi Period Excess Earnings 
זרמי המזומנים אשר צפויים  שוויו של הנכס נגזר מערכם הנוכחי של •

  לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו הכלכליים
  11.5%ון שווי קשרי לקוחות התקבל על ידי היוון התזרים נטו בשיעור היו •
שנים בהתאם  10תקופת ההטבה הכלכלית הנובעת מקשרי לקוחות הינה  •

  הנטישה לשיעור
 הערכת שווי הסכם אי תחרות מבוסס על גישת ההכנסות והוערך בגישת •

With Or Without  שוויו של הנכס נגזר מערכם הנוכחי של תזרימי .
ם. הערכת צפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו הכלכליי המזומנים אשר

מחושב כתזרים המזומנים ההפרשי בין  השווי של הסכם אי התחרות
תחזית החברה בהעדר  תחזית החברה בהתקיים הסכם אי תחרות לבין

  הסכם אי תחרות
שווי הסכם אי תחרות התקבל על ידי היוון התזרים נטו בשיעור היוון  •

11.5%  
נים ש 8תקופת ההטבה הכלכלית הנובעת מהסכם אי התחרות הינה  •

 הרכישה בהתאם להסכם
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   30.6.2019ליום  חברההמצב הכספי של ה  .ב

  

 

ליום  הסעיף
30.6.2019 

ליום 
31.12.2018  

ליום 
30.6.2018  

  31.12.2018לעומת  30.6.2019הסבר לשינויים מהותיים 

  אלפי ש"ח

 20,574 33,925 22,011 מזומנים ושווי מזומנים
 מזומנים מיתרות נובעת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 פעילות לצורך המוחזקות הקבוצה חברות כל של
 עיקר הירידה נובעת מיתרות בישראל.  .שוטפת

מזומנים ושווי מזומנים לסך 
  מאזן

3% 5% 4%   
מזומנים להתחייבויות 

   12% 15% 9% השוטפות

היתרה  .במקביל לגידול במכירותגידול בלקוחות הוא ה 205,293 191,505 217,172 לקוחות, חייבים ויתרות חובה 
 .המכירות בוצעו אליהם הלקוחות מהילמת תמושפע

לקוחות, חייבים ויתרות חובה 
  לסך מאזן

32% 29% 40%   

   1.27 0.97 1.02 יחס מהיר

 169,711 175,975 158,447 מלאי

מלאי החברה מושפע מרמת המכירות, מתמהיל המוצרים 
הגלם ובשערי  וזמינותם ומתנודות במחירי חומרי

החליפין. כל אלה מחייבים מעת לעת היערכות מיוחדת 
לרבות שינויים ברמות המלאי ומקורות המלאי תוך 
התאמה למגמות בשוק ולצרכים התפעוליים של החברה. 
הירידה בתקופה נובעת בעיקר מתחום הפעילות 

 בגרמניה.
   33% 27% 23%  מלאי לסך מאזן
   395,578 401,405 397,630 נכסים שוטפים

   77% 61% 58% נכסים שוטפים לסך מאזן
   2.23 1.73 1.70 יחס שוטף

 100,195 147,639 190,261 רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש

 13.3 -ההשקעות ברכוש קבוע בתקופה המצטברת היו כ
 12.7 - מיליון ש"ח, פחת וההפחתות לתקופה הסתכמו בכ

הוגדלה בסך של  2019בינואר,  1ליום מיליון ש"ח. היתרה 
יישום לראשונה של תקן מיליוני ש"ח עקב  ה 44.5- כ

 .חכירות -  16דיווח כספי בינלאומי מספר 
  ונכסי זכות שימושרכוש קבוע 
  לסך המאזן

28% 23% 19%   
התחייבויות לספקים ולנותני 
 105,182 93,150 111,792 שירותים, זכאים ויתרות זכות

  .הוא במקביל לגידול בקניותבספקים הגידול 
 הגידול בתקופה נובע בעיקר מתחום הפעילות בישראל.

התחייבויות לספקים +זכאים 
  ויתרות זכות לסך מאזן

16% 14% 20%   

 הון זר: אשראי לזמן קצר,
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

התחייבויות בגין  ,בנקאיים
חכירה והתחייבויות לא 

 שוטפות אחרות

245,249 228,492 85,253 

במהלך התקופה המצטברת נפרעו הלוואות לזמן ארוך 
תשלומים בחכירה נפרעו  מיליון ש"ח, 2.3 - בהיקף של כ

מיליון ש"ח ונפרע אשראי  1.5 - בהיקף של כ מימונית
מיליון ש"ח. היתרה  17.8 -לזמן קצר נטו בהיקף של כ

מיליוני ש"ח  45-בסך של כ הוגדלה 2019בינואר,  1ליום 
יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי עקב  ה

  .חכירות - 16מספר 
   17% 35% 36%  הון זר לסך המאזן

 316,487 325,652 321,437 הון עצמי

היתרה גדלה במהלך התקופה המצטברת בעיקר כתוצאה 
היתרה קטנה  .מיליון ש"ח 12 - מהרווח הנקי בסך של כ

מיליון  8.5 - בסך של כבעיקר כתוצאה מהפסד כולל אחר 
מדיבידנד שחולק לבעלי המניות של החברה בסך  ,ש"ח
השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ מיליון ש"ח, ומ 6 של

 2 -בסך של כ 2019 ,בינואר 1ליום  IFRS 16לראשונה של 
  מיליון ש"ח.

   0.27 0.70 0.76  הון זר להון עצמי - מנוף פיננסי
   62% 50% 47% הון עצמי  לסך המאזן
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  2019ביוני,  30 שהסתיימה ביום  תקופהל חברהשל ה פעילותתוצאות ה  .ג

  9201מאוחדים רבעוניים לשנת  רווח או הפסדתמצית דוחות  .1
  

  
  
  
  
  

   

סה " כ רבעון 2רבעון 1

אש " חאש " חאש " ח

 439,544 220,825 218,719הכנסות ממכירות 

 370,237 186,571 183,666עלות המכירות 

       69,307       34,254       35,053רווח גולמי

 31,639 15,502 16,137הוצאות מכירה ושיווק 

 15,104 7,682 7,422הוצאות הנהלה וכלליות 

       22,564       11,070       11,494רווח תפעולי

 6,346 249 6,097הכנסות מימון

 12,182 4,592 7,590 הוצאות מימון

 16,728 6,727 10,001רווח לפני מסים על ההכנסה 

 4,839 2,887 1,952מסים על ההכנסה 

 11,889 3,840 8,049רווח נקי 

(8,450)(2,615)(5,835)רווח ( הפסד )  כולל אחר 

         3,439 1,225 2,214סה " כ  רווח ( הפסד )  כולל 
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 30.6.2019 ביום םשהסתיי ברבעון הפסדאו רווח וח בד של השינויים המהותיים בסעיפים העיקריים להלן השוואה .2
 : אשתקד ההמקביל תקופההלעומת 

  
  

לתקופה  הסעיף
4-6.2019  

לתקופה 
4-6.2018  

  לתקופה
 1-6.2019  

  לתקופה
 1-6.2018  

   4-6/2019הסבר לשינויים מהותיים 
  4-6/2018לעומת 

  אלפי ש"ח

 410,150 439,544 211,190 220,825  הכנסות ממכירות 

נובע מתחומי הפעילות בצפון  גידול במכירותה
, למרות קיטון בתחום הפעילות ובאירופה אמריקה

. בנוסף לשינוי בכמות הנמכרת, בישראל ובאסיה
המכירות מושפעות משינויים במחירי חומרי הגלם 
המשמשים לייצור מוצרי החברה כמו גם משינויים 

 בשערי החליפין. 

 70,199 69,307 36,247 34,254  רווח גולמי 

בתחום הפעילות בישראל, הייסוף בשער החליפין  )1(
של השקל מול האירו והדולר השפיע לרעה על 
הרווח הגולמי ובנוסף מלאים שנרכשו במחיר גבוה 

מומשו במחיר נמוך עקב  2018לקראת סוף שנת 
  ירידת מחירים נקודתית.

בתחום הפעילות באירופה, הירידה במרווח הסחר  )2(
ל מול האירו הייסוף בשער החליפין של השקו

  השפיעו לרעה על הרווח הגולמי.
פוליפיל בתחום הפעילות באמריקה, תוצאות  )3(

 2018החל מרבעון רביעי  שאוחדה לראשונה
 השפיעו לטובה על הרווח הגולמי.

הקיטון בהיקף המכירות בתחום הפעילות באסיה,  )4(
 על הרווח הגולמי. לרעה השפיע

     17.1% 15.8% 17.2% 15.5%  רווח גולמי %

 29,121 22,564 15,009 11,070  רווח תפעולי
השינוי ברווח התפעולי הושפע בעיקר מהרווח הגולמי 

 .2018ומאיחוד פוליפיל לראשונה מרבעון רביעי 

    7.1% 5.1% 7.1% 5.0%  רווח תפעולי %

הכנסות (הוצאות) 
  מימון, נטו

(4,343)  308  (5,836)  674  
 - כבסך של  בתקופה , נטוששולמה הוצאות ריביתכולל 

בעיקר נובע הגידול בהוצאות הריבית  מיליון ש"ח. 3.2
 מהאשראי שנלקח למימון רכישת פוליפיל.

 8,950 4,839 4,899 2,887  מסים על ההכנסה
הוצאות המסים מושפעות מהרווח לפני מס ומניכוי 
מס במקור על הדיבידנדים המועברים ו/או צפויים 

 האם בישראל.לעבור מחברות הבת לחברת 

 הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר מהאמור לעיל.  20,845  11,889  10,418  3,840  רווח נקי

    5.1% 2.7% 4.9% 1.7%  הרווח הנקי %

רווח (הפסד) כולל  
  אחר

נובע בעיקר מהתאמות הנובעות מתרגום דוחות   4,507  (8,450)  (1,332)  (2,615)
 כספיים של פעילויות חוץ.

      25,352  3,439  9,086  1,225  רווח (הפסד) כולל  
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 נזילות ומקורות מימון  .ד

 

  לתקופה  הסעיף
4-6.2019  

  השפעות מהותיות על התזרים בתקופה

  אלפי ש"ח
פעילות נבעו מש מזומנים נטותזרימי 
  שוטפת

 ,ש"ח מיליון 4 - לחיוב מהרווח הנקי בסך של כ התזרים הושפע 10,297
התזרים  .ש"ח מיליון 12 - מהתאמות לסעיפי רווח או הפסד בסך של כ

 2 - בסעיפי נכסים והתחייבויות בסך של כ שינוייםמ לשלילההושפע 
 .ש"ח מיליון 3 - בסך של כ וריבית ומתשלומי מיסיםמיליון ש"ח 

תזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות 
 השקעה

 ש"ח מיליון 7 -בסך של כ מכונות וציודרכישת מהתזרים הושפע בעיקר  (5,762)
  מיליון ש"ח. 1 -וניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בסך של כ

פעילות ששימשו לתזרימי מזומנים נטו 
  מימון

ואשראי לזמן במהלך התקופה המצטברת נפרעו הלוואות לזמן ארוך  (20,169)
  .מיליון ש"ח 6ושולם דיבידנד בסך  מיליון ש"ח 14 - בהיקף של כקצר 

  

 

 לבעלי המניות דיבידנדים  .ה

תאריך אישור החלוקה ע"י   
  דירקטוריון החברה

סכום 
הדיבידנד 
  אלפי ש"ח

אגורות 

  למניה

  הערה  תאריך תשלום

    2019באפריל,  24  12.61  3,000    2019 ,מרסב 27  1

    2019, יוניב 19  12.61  3,000    2019 ,אימב 29  2

  אושר לאחר תקופת הדיווח  2019, ספטמברב 24  12.61  3,000    2019 אוגוסט,ב 28  3

 

 דיבידנד שהחברה קיבלה מחברות מוחזקות    .ו

ש"ח (במונחי  מיליוני 15 - הוכרזו דיבידנדים מחברות הבת בסך כולל של כ  30.6.2018ביום  ושהסתיימ ודשים חבשישה 
  ברוטו לפני ניכוי מס במקור).

  הדיבידנדים קוזזו כנגד הלוואות מחברות בנות.
  
 

 מהותיות הלוואות ומסגרות אשראיפירוט   .ז

ח, מיליוני ש" 27 - כסך של תאגידים בנקאיים ואחרים במקטנה יתרת  אשראי  זמן קצר וזמן ארוך   1-6.2019בתקופה 
  כתוצאה מפירעון והפרשי שער .

 

 עמידה באמות מידה פיננסיות  .ח

ההתניות הפיננסיות עליהן התחייבה  לעמידה בהתניות פיננסיות. בישראל לחברה התחייבות כלפי תאגידים בנקאיים
שמירה על אמות מידה ו התחייבות להמצאת דוחות כספיים במועדים שנקבעו בכתב ההתחייבות החברה כוללות בין היתר

יים בקיזוז יחס בין חובות פיננס )2( הון עצמי מוחשי מינימאלי) 1(: המאוחדיםהכספיים בהתאם לדוחות  פיננסיות שונות
לבין   EBITDAיחס כיסוי מינימאלי (יחס בין ) 4(יחס שוטף מינימאלי  )EBITDA )3מזומנים והשקעות לזמן קצר  לבין 

  . תשלומי ריבית ופירעונות קרן הלוואות לזמן ארוך)
  :החברה עומדת בכל ההתניות ואמות המידה הפיננסיות, כלהלן 31.12.2018 - כמו גם נכון ל 30.6.2019 -נכון ל
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   היבטי ממשל תאגידי  .ט

  

 דירקטורים בעלי מומחיות  חשבונאית ופיננסיתגילוי ביחס ל .1
קבע דירקטוריון החברה, כי המספר המזערי הנדרש של  1999- לחוק החברות, התשנ"ט 3בהתאם לתיקון מספר 

דירקטורים בחברה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הינו  שלושה  דירקטורים. קביעה  זו נעשתה בהתחשב, בין 
 דירקטוריון שלה ומורכבותה. השאר, בסוג החברה, בגודלה, היקף פעילותה, אופי פעילותה, מספר חברי ה

ממספר חברי הדירקטוריון, יאפשר לדירקטוריון  30% - לדעת החברה המספר המזערי שנקבע כאמור, המהווה כ
לעמוד במטלות ובחובות המוטלים עליו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות, ובמיוחד בהתייחס לאחריותו  לבדיקה  

וחות הכספיים של החברה. כמו כן, למקרה של היעדרות או מחלה ובקרה של מצבה הכספי של החברה ולעריכת הד
  .דירקטורים בעלי מומחיות כנדרש חמישהשל דירקטור אחד בעל מומחיות כאמור, בחרה החברה לציין 

 

 השינוי במצבת נושאי  משר .2
  

  סיים אופיר ליבשטיין את כהונתו כדירקטור. 30.12.2018בתאריך 
  כדירקטור. את כהונתו שי חרמשסיים  12.5.2019בתאריך 
  .יתכדירקטור האת כהונת איילת שחר אפשטייןסיימה  12.5.2019בתאריך 
  את כהונתו כדירקטור. נועם שטהלהחל  12.5.2019בתאריך 
  את כהונתו כדירקטור. אורי אפשטייןהחל  12.5.2019בתאריך 
  את כהונתו כדירקטור. אביב קוץהחל  12.5.2019בתאריך 

  

 תרומה לקהילה   .3
   .אלפי ש"ח 30 תרמה החברה 30.6.2019ביום  השהסתיימתקופה המצטברת ב

  
  

 בתקופת הדיווחאירועים חריגים או חד פעמיים   .י
  

 כפר עזה חדש עם קיבוץ ר דירההתקשרות בהסכם שכ .1
  .30.5.2018 ביום פקע אשר שכירות הסכם קיים היה) השליטה בעל( עזה כפר קיבוץ לבין החברה בין

אישרה אסיפת בעלי מניות מיוחדת התקשרות החברה בהסכם שכר דירה חדש עם הקיבוץ  14.2.2019בתאריך 
לרבות אופציה  30.4.2043ועד יום  1.6.2018 - חודשים) החל מה 11- ו שנים וארבע חודשים  (עשרים 299לתקופה של 

  שנים) .  12.5חודשים ( 150להפסקת ההתקשרות כעבור בלבד השמורה לחברה 
שלום שתשלם החברה לקיבוץ בעבור השימוש בקרקע ובמבנים בהם פועלת החברה בקיבוץ ההסכם מפרט את הת

  .דונם בנוי  17 - דונם קרקע מתוכם כ 34 - של  כ כפר עזה בשטח
באתר ההפצה של רשות   )2019-01-011643(מספר אסמכתא:  2019, בינואר 31לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

 .על דרך ההפניהמובאים  ו, אשר הפרטים הכלולים בwww.magna.isa.gov.il, בכתובת ניירות ערך, מגנ"א
  
  
  
  
  
  

30/06/201931/12/2018אמת מידהיחס 

לא יפחת מ - 19% וגם לא מ - הון עצמי מוחשי לסך מאזן מוחשי

58 מיליון ש"ח 

40%, 224 מליוני ש"ח 38% , 227 מליוני ש"ח 

EBITDA -2.812.99לא יעלה על 6.5החוב הפיננסי נטו ביחס ל

1.71.7לא יפחת מ - 1היחס השוטף

היחס בין ה- EBITDA לסך תשלומי 

הריבית והקרן הלוואות ז "א 

5.27.2לא יפחת מ - 1.6
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 מימוש אופציות ע"י יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה .2
ש"ח ע.נ.  1מניות בנות  25,257 -אופציות ל 87,500 מימש יו"ר הדירקטוריון, מר רם בלינקוב, 2019 במרס, 31יום ב

  .כ"א
  .ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות בנות  19,484 - אופציות ל 67,500 ,מימש מנכ"ל החברה, מר אבי זלצמן 2019 במרס, 31יום ב

  .)  (Cashless Exerciseעל פי מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבהשני המימושים לעיל בוצעו 
  

  
  

  .ופעילותם בחברההדירקטוריון מודה לעובדי החברה ומנהליה, ומוקירם על תרומתם, מסירותם 
  

          
  רם בלינקוב    2019 ,אוגוסטב 28

  ו"ר הדירקטוריוןי
  אבי זלצמן  

  מנהל כללי
  



 

 
  
  
  
  

  מ") בע1993כפרית תעשיות (
  

  2019, ביוני 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  
  

  בלתי מבוקרים
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  

 עמוד 
  
    

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  
    

 3-4  על המצב הכספידוחות מאוחדים 
  
    

 5 אחר רווח כוללרווח או הפסד ו על דוחות מאוחדים
  
    

 6-10 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
    

 11-13 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
    

    :המאוחדים הכספיים לדוחות באורים
    

  14  כללי  - : 1 באור
  14-17  החשבונאית המדיניות עיקרי  - : 2 באור

  18-19  צירופי עסקים  - : 3באור 
  19-21  מגזרי פעילות     - : 4 באור
  21  תקופת הדיווחבמשמעותיים אירועים   - : 5 באור
  21  לאחר תקופת הדיווחמשמעותיים אירועים   - : 6 באור

    
    
    
    

  
  
  

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

  
  חברת לבעלי המניות של 

  
  ) בע"מ1993כפרית תעשיות (

  
  מבוא

  
הקבוצה), הכולל את  - (להלן ) בע"מ וחברות בנות 1993כפרית תעשיות (סקרנו את המידע הכספי המצורף של 

או ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח  2019 ביוני 30ליום  על המצב הכספי התמציתי המאוחד הדוח
 ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופאחר כוללהפסד ורווח 

בהתאם לתקן  זוריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים באותו תא
לתקופת "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  - IAS 34חשבונאות בינלאומי 

אחריותנו היא להביע . 1970- התש"ללפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), ביניים זו 
  בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ולתקופמסקנה על מידע כספי 

  
- כ לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של חברה שאוחדה ואשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים

מכלל  14% - וכ 15% - הוות כוהכנסותיה הכלולות באיחוד מ 2019ביוני  30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  10%
ההכנסות המאוחדות לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי התמציתי 
לתקופת הביניים של אותה חברה נסקר על ידי רואה חשבון אחר שדוח הסקירה שלו הומצא לנו ומסקנתנו, ככל 

  על דוח הסקירה של רואה החשבון האחר. שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותה חברה, מבוססת
  
  

  היקף הסקירה
  

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

ים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים בעיקר עם אנשמבירורים, 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים

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

  מסקנה
  

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

  

 לתשומת בא לא ,אחר חשבון הרוא של הסקירה דוח ועל סקירתנו על בהתבסס ,הקודמת בפסקה לאמור בנוסף
לפי  הגילוי הוראות אחר ,המהותיות הבחינות מכל ,ממלא אינו "להנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו

  .1970- פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,- תל
 רואי חשבון  2019, אוגוסטב 28
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות

  

 

  ביוני 30ליום   
  ליום

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

        נכסים שוטפים
        

 33,925   20,574   22,011   מזומנים ושווי מזומנים
 178,454   189,805   203,397   לקוחות

 13,051   15,488   13,775   חייבים ויתרות חובה
 175,975   169,711   158,447   מלאי

          
   397,630   395,578   401,405 
          

  נכסים לא שוטפים
          

  2,098   464   1,027   חייבים לזמן ארוך
 280   322   233   הוצאות מראש לזמן ארוך

השקעה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 
 1,024   1,770   1,197   או הפסד

  147,639   100,195   190,261   רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש
 58,224   12,686   55,472   מוניטין

 41,478   2,393   37,291   נכסים בלתי מוחשיים
 2,327   974   1,418   מסים נדחים

          
  286,899   118,804   253,070 
          
  684,529  514,382  654,475 
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות

  
  

  ביוני 30ליום   
  ליום

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

        התחייבויות שוטפות
       

  138,978 71,996  122,680   אשראי מתאגידים בנקאיים
  69,590 84,171  85,322   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  23,560 21,011  26,470   זכאים ויתרות זכות
       
   234,472  177,178 232,128 
       

        א שוטפותהתחייבויות ל
       

 87,176 13,173  76,319   ומאחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים
  20 84   44,535   התחייבויות בגין חכירה

 2,318  -   1,715   התחייבויות לא שוטפות אחרות
 1,453  1,314   1,481   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 5,728  6,146   4,570   מסים נדחים
       
   128,620  20,717 96,695 
      

       עצמיהון 
       

 29,436 29,436  29,481   הון מניות 
 120,942 120,942  121,611   פרמיה על מניות

 )8,871( )10,079(  )17,893(   קרנות 
 )3,734( )3,734(  )3,734(   קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

  187,879  179,922   191,972   יתרת רווח 
         
   321,437   316,487  325,652 
       
   684,529  514,382 654,475  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
  
  
  
  
  

              2019, אוגוסטב 28
  מודי פרוס    אבי זלצמן    רם בלינקוב    תאריך אישור הדוחות הכספיים

  סמנכ"ל כספים    מנהל כללי    יו"ר הדירקטוריון    
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  אחר כוללאו הפסד ורווח  דוחות מאוחדים על רווח

  
  

  

  

  הסתיימושהחודשים  6- ל
    ביוני 30ביום 

  החודשים שהסתיימו 3- ל
    ביוני 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

    2019    2018    2019    2018    2018  
  מבוקר    בלתי מבוקר    

  
  אלפי ש"ח   

  (למעט נתוני רווח נקי למניה)
                

  836,876   211,190 220,825 410,150  439,544   הכנסות ממכירות
  700,237   174,943 186,571 339,951  370,237   עלות המכירות 

            
  136,639   36,247 34,254 70,199  69,307   רווח גולמי

            
  54,500   13,654  15,502  26,257   31,639   הוצאות מכירה ושיווק

  34,186   7,584 7,682 14,821  15,104   כלליותוהוצאות הנהלה 
            

  47,953   15,009 11,070 29,121  22,564   רווח תפעולי
              

  9,287   1,570 249 4,480  6,346   הכנסות מימון
  11,088   1,262 4,592 3,806  12,182   הוצאות מימון

            
  46,152   15,317 6,727 29,795  16,728   רווח לפני מסים על ההכנסה

  12,350   4,899 2,887 8,950  4,839    מסים על ההכנסה
            

  33,802   10,418 3,840 20,845  11,889   רווח נקי
            

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

             
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 

             לרווח או הפסד:
תוכניות מדידה מחדש של בגין  קרן

  9   -  -  -   -    להטבה מוגדרת
            

סכומים שיסווגו מחדש לרווח או הפסד 
              :בהתקיים תנאים ספציפיים

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
  6,295    )1,741( )2,708( 5,076  )9,727(   כספיים של פעילויות חוץ 

  )771(    409 93 )569(   1,277   בגין עסקאות גידור, נטו(הפסד) רווח 
סה"כ רכיבים שיסווגו מחדש לרווח או 

  5,524   )1,332(  )2,615(  4,507  )8,450(   הפסד
                 

  5,533   )1,332(  )2,615(  4,507  )8,450(   סה"כ הפסד כולל אחר 
            

  39,335   9,086 1,225 25,352  3,439   סה"כ רווח כולל
              
            

רווח נקי למניה המיוחס לבעלי מניות 
            החברה (בש"ח)

  1.43   0.44 0.16 0.88  0.50   בסיסי
            

  1.42   0.43 0.16 0.87  0.50   מדולל
             
             
             
             

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  
  

   
  הון

  מניות

פרמיה 
על 
  מניות

בגין קרן 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
   מניות

קרן בגין 
מדידה 

מחדש של 
תוכניות 
להטבה 
  מוגדרת

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
    כספיים

 בגין קרן
 עם עסקאות

 זכויות  בעלי
 שאינן
 מקנות
    שליטה

קרן בגין 
עסקאות 

    גידור
  יתרת
 סה"כ  רווח

  בלתי מבוקר   
  אלפי ש"ח   
                                

  325,652   187,879    2,484    )3,734(    )14,183(  )93(   2,921   120,942   29,436  (מבוקר) 2019בינואר,  1יתרה ליום 
                                

 1ליום  IFRS 16השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 
  )1,796(   )1,796(    -     -     -   -    -    -    -   'ג2ראה באור  – 2019בינואר 

                              
  IFRS 16(  29,436   120,942   2,921   )93(  )14,183(    )3,734(    2,484    186,083   323,856(לאחר אימוץ לראשונה של  2019בינואר  1יתרה ליום 

                               
  11,889   11,889    -     -     -   -    -    -    -   רווח נקי

                               
                               כולל אחררווח (הפסד) 

                               
  1,277   -     1,277    -     -    -    -    -    -    רווח בגין עסקאות גידור, נטו

  )9,727(   -     -     -     )9,727(  -    -    -    -   פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
                               

  )8,450(   -     1,277    -     )9,727(  -    -    -    -    אחר כולל (הפסד) סה"כ רווח
                               

  3,439   11,889    1,277    -     )9,727(  -    -    -    -    סה"כ רווח (הפסד) כולל
                               

  )6,000(   )6,000(    -     -     -   -    -    -    -    דיבידנד לבעלי מניות החברה
  -    -     -     -     -   -    )714(   669   45   מימוש אופציות למניות 

  142   -     -     -     -   -    142   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות
                              

  321,437   191,972    3,761    )3,734(    )23,910(  )93(   2,349   121,611   29,481  2019, ביוני 30יתרה ליום 
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  
  

   
  הון

  מניות

פרמיה 
על 
  מניות

בגין קרן 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
   מניות

קרן בגין 
 מדידה

מחדש של 
תוכניות 
להטבה 
  מוגדרת

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
    כספיים

 בגין קרן
 עם עסקאות

 זכויות  בעלי
 שאינן
 מקנות
    שליטה

קרן בגין 
עסקאות 

    גידור
  יתרת
 סה"כ  רווח

  בלתי מבוקר   
  אלפי ש"ח   
                                

  296,598   164,952    3,255    )3,734(    )20,478(  )102(   2,845   120,476   29,384  (מבוקר) 2018בינואר,  1יתרה ליום 
                                

בינואר  1ליום  IFRS 9השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 
2018    -    -    -    -   -     -     -    )875(   )875(  

                              
  IFRS 9(  29,384   120,476   2,845   )102(  )20,478(    )3,734(    3,255    164,077   295,723(לאחר אימוץ לראשונה של  2018בינואר  1יתרה ליום 

                               
  20,845   20,845    -     -     -   -    -    -    -   רווח נקי

                               
                               כולל אחררווח (הפסד) 

                               
  )569(   -     )569(    -     -    -    -    -    -    רווח בגין עסקאות גידור, נטו

  5,076   -     -     -     5,076  -    -    -    -   חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 
                               

  4,507   -     )569(    -     5,076  -    -    -    -    אחר כולל (הפסד) סה"כ רווח
                               

  25,352   20,845    )569(    -     5,076  -    -    -    -    סה"כ רווח (הפסד) כולל
                               

  )5,000(   )5,000(    -     -     -   -    -    -    -    דיבידנד לבעלי מניות החברה
  -    -     -     -     -   -    )518(   466   52   מימוש אופציות למניות 

  412   -     -     -     -   -    412   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות
                              

  316,487   179,922    2,686    )3,734(    )15,402(  )102(   2,739   120,942   29,436  2018ביוני,  30יתרה ליום 
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  
  

   
  הון

  מניות

פרמיה 
על 
  מניות

בגין קרן 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
   מניות

קרן בגין 
מדידה 

מחדש של 
תוכניות 
להטבה 
  מוגדרת

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
    כספיים

 בגין קרן
 עם עסקאות

 זכויות  בעלי
 שאינן
 מקנות
    שליטה

קרן בגין 
עסקאות 

    גידור
  יתרת
 סה"כ  רווח

  בלתי מבוקר   
  אלפי ש"ח   

                                
  323,141   191,132    3,668    )3,734(    )21,202(  )93(   2,278   121,611   29,481  2019, אפרילב 1יתרה ליום 

                               
  3,840   3,840    -     -     -   -    -    -    -   רווח נקי

                               
                               כולל אחררווח (הפסד) 

                               
  93   -     93    -     -    -    -    -    -    רווח בגין עסקאות גידור, נטו

  )2,708(   -     -     -     )2,708(  -    -    -    -   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
                               

  )2,615(   -     93    -     )2,708(  -    -    -    -    אחר כולל (הפסד) סה"כ רווח
                               

  1,225   3,840    93    -     )2,708(  -    -    -    -    סה"כ רווח (הפסד) כולל
                               

  )3,000(   )3,000(    -     -     -   -    -    -    -    דיבידנד לבעלי מניות החברה
  71   -     -     -     -   -    71   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

                              
  321,437   191,972    3,761    )3,734(    )23,910(  )93(   2,349   121,611   29,481  2019, ביוני 30יתרה ליום 

  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  
  

   
  הון

  מניות
פרמיה 
  על מניות

בגין קרן 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

קרן בגין 
מדידה 

של  מחדש
תוכניות 
להטבה 
  מוגדרת

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
    כספיים

 בגין קרן
 עם עסקאות
  בעלי

 זכויות
 שאינן
 מקנות
    שליטה

קרן בגין 
עסקאו
    ת גידור

  יתרת
 סה"כ  רווח

  מבוקר   
  אלפי ש"ח   
                                
                                

  309,694   172,004    2,277    )3,734(    )13,661(  )102(   3,050   120,476   29,384  2018באפריל,  1יתרה ליום 
                              

  10,418   10,418    -     -     -   -    -    -    -   רווח נקי
                               

                               כולל אחררווח (הפסד) 
                               

  409   -     409    -     -    -    -    -    -    בגין עסקאות גידור, נטו רווח
  )1,741(   -     -     -     )1,741(  -    -    -    -   פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

                               
  )1,332(   -     409    -     )1,741(  -    -    -    -    אחר כולל (הפסד) סה"כ רווח

                               
  9,086   10,418    409    -     )1,741(  -    -    -    -    סה"כ רווח (הפסד) כולל

                               
  )2,500(   )2,500(    -     -     -   -    -    -    -    דיבידנד לבעלי מניות החברה

  -    -     -     -     -   -    )518(   466   52   מימוש אופציות למניות
  207   -     -     -     -   -    207   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

                              
  316,487   179,922    2,686    )3,734(    )15,402(  )102(   2,739   120,942   29,436  2018ביוני,  30יתרה ליום 

  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 10

  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  
  

   
  הון

  מניות
פרמיה 
  על מניות

בגין קרן 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
   מניות

קרן בגין 
מדידה מחדש 
של תוכניות 

להטבה 
  מוגדרת

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
    כספיים

 בגין קרן
 עם עסקאות

 זכויות  בעלי
 שאינן
 מקנות
    שליטה

קרן בגין 
עסקאות 

    גידור
  יתרת
 סה"כ  רווח

  מבוקר   
  אלפי ש"ח   
                                

  296,598   164,952    3,255    )3,734(    )20,478(  )102(   2,845   120,476   29,384   2018בינואר,  1יתרה ליום 
                              

 1ליום  IFRS 9השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 
        )875(        )875(             -               -                 -              -              -              -                           -    2018בינואר 

                               
  IFRS 9(   29,384   120,476   2,845   )102(  )20,478(    )3,734(    3,255    164,077   295,723(לאחר אימוץ לראשונה של  2018בינואר  1יתרה ליום 

                               
  33,802   33,802    -     -     -   -    -    -    -   רווח נקי

                               
                               כולל אחררווח (הפסד) 

                               
  )771(   -     )771(    -     -    -    -    -    -    בגין עסקאות גידור, נטו הפסד

  9   -     -     -     -   9   -    -    -    קרן בגין מדידה מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת
  6,295   -     -     -     6,295  -    -    -    -   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

                               
  5,533   -     )771(    -     6,295  9   -    -    -    אחר כולל (הפסד) סה"כ רווח

                               
  39,335   33,802    )771(    -     6,295  9   -    -    -    סה"כ רווח (הפסד) כולל

                               
  )10,000(   )10,000(    -     -     -   -    -    -    -    דיבידנד לבעלי מניות החברה

  -    -     -     -     -   -    )518(   466   52   מימוש אופציות למניות 
  594   -     -     -     -   -    594   -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

                              
  325,652   187,879    2,484    )3,734(    )14,183(  )93(   2,921   120,942   29,436  2018בדצמבר,  31יתרה ליום 

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

  
  

  

  

  הסתיימושהחודשים  6- ל
    ביוני 30ביום 

  החודשים שהסתיימו 3- ל
    ביוני 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

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

                 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
              

  33,802  10,418  3,840  20,845   11,889    רווח נקי
               

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
               מזומנים מפעילות שוטפת:

               
               התאמות לסעיפי רווח או הפסד:

               
פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסי 

  16,270  3,760  6,393  7,394   12,738    זכות שימוש
  337  -   )22(  32   75    ממימוש רכוש קבוע(רווח) הפסד 

  73  19  18  37   36    ירידה בהוצאות מראש לזמן ארוך
  594  207  71  412   142    עלות תשלום מבוסס מניות

  -   8  1  )13(   26    שערוך הלוואות שניתנו לזמן ארוך
שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

  -   )12(  )138(  )18(   93    והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
נכסים פיננסיים ערך (עליית) ירידת 

הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 
  746  -   861  -    )174(    הפסד

  12,350  4,899  2,887    8,950   4,839    מסים על ההכנסה
בהתחייבויות בשל הטבות שינוי 

  242  33  32  97   53    לעובדים
  1,701  344  1,565  608   3,223    הוצאות ריבית, נטו

               
    21,051   17,499  11,668  9,258  32,313  

               שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
               

  6,847  )2,028(  )19,392(  )11,500(   )28,378(    בלקוחות )עלייהירידה (
  )2,106(  429  )4,476(  )4,713(   )1,931(    ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה

  )11,268(  )7,491(  8,548  )16,787(   13,366    במלאי )עלייהירידה (
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים 

  )2,987(  7,436  11,990  18,979   17,071    ולנותני שירותים
  )776(  1,350  1,465  )519(   1,067    עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

              
    1,195   )14,540(  )1,865(  )304(  )10,290(  

מזומנים ששולמו והתקבלו במשך 
               עבור: תקופהה

               
  )1,727(  )347(  )1,586(  )640(   )3,249(    ריבית ששולמה

  36  2  3  4   6    ריבית שהתקבלה
  )14,026(  )3,223(  )1,763(  )6,953(   )3,712(    מסים ששולמו

               
    )6,955(   )7,589(  )3,346(  )3,568(  )15,717(  
               

  40,108  15,804  10,297  16,215   27,180   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
               

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

  

  

  

  הסתיימושהחודשים  6- ל
    ביוני 30ביום 

  החודשים שהסתיימו 3- ל
    ביוני 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

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

              תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

  )27,592(  )4,585(  )6,518(  )7,614(   )12,765(  רכישת רכוש קבוע
  )566(  )2(  )37(  )365(   )109(  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
  180  -   96  89   170  תמורה ממימוש רכוש קבוע 

  -   -   1,010  -    1,010   מענקי השקעה שהתקבלו 
פרעון התחייבות לתשלום בגין רכישת 

  -   -   )313(  -    )625(   פעילות
  )125,199(  -   -   -    -    לראשונה (א)רכישת פעילות שאוחדה 

רכישת נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי 
  )1,234(  -   -   )1,234(   -    הוגן דרך רווח או הפסד

             
  )154,411(  )4,587(  )5,762(  )9,124(   )12,319(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

              
             תזרימי מזומנים מפעילות מימון

             
דיבידנד ששולם לבעלי המניות של 

  )10,000(  )5,000(  )6,000(  )5,000(   )6,000(   החברה
  )23(  )5(  )604(  )10(   )1,011(   פרעון התחייבות בגין חכירה 

  78,803  -   1,024  -    1,024  קבלת הלוואות לזמן ארוך
  )7,176(  )1,917(  )1,346(  )3,520(   )2,299(  פרעון הלוואות לזמן ארוך

קבלת (פרעון) אשראי לזמן קצר 
  62,685  2,398  )13,243(  )2,077(   )17,773(   מתאגידים בנקאיים, נטו

             
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו 

  124,289  )4,524(  )20,169(  )10,607(   )26,059(  לפעילות) מימון
             

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי 
  330  163  )370(  481   )716(  מזומנים

             
  10,316  6,856  )16,004(  )3,035(   )11,914(  עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

             
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  23,609  13,718  38,015  23,609   33,925  התקופה
             

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
  33,925 20,574 22,011 20,574  22,011  התקופה

              
            פעילויות מהותיות שלא במזומן 

            
  -   -   2,748 -   2,748   רכישת רכוש קבוע באשראי

  -   -   1,754  -    1,754   רכישות נכס זכות שימוש באשראי  
               
   4,502    -   4,502   -   -  
               

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

  
  

    

  

  הסתיימושהחודשים  6- ל
    ביוני 30ביום 

  החודשים שהסתיימו 3- ל
    ביוני 30ביום 

  לשנה
 שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר 31

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

            רכישת פעילות שאוחדה לראשונה (א)
              
 הנכסים והתחייבויות של החבר 

  ליום הרכישה: דתהמאוח
 

         
             
 הון חוזר (למעט מזומנים ושווי 

 )10,389(  -  -   -    -   מזומנים)
 )34,355(  -  -   -    -   רכוש קבוע

  )39,198(  -  -   -    -   נכסים בלתי מוחשיים
 )44,657(  -  -   -    -   מוניטין שנוצר ברכישה

  3,400  -   -   -    -    התחייבות בגין רכישת פעילות
            
    -    -   -  -  )125,199( 
              
              

  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  14

  
  

  כללי  - : 1באור 
  

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

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

  
  

  המדיניות החשבונאיתעיקרי   - : 2באור 
  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  א.
  

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

  .1970- תקופתיים ומיידיים), התש"ל
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו 

  .למעט האמור להלן, שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים
  

  חכירות  ב. 
  

 חכירות -  16יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר ג'2בבאור  כמפורט
למפרע חלקי (ללא הצגה מחדש של  התקן הוראות את ליישם בחרה החברה), "התקןלהלן "(

  מספרי השוואה).
  

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

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים 
  :IAS 17- הכללים להלן שנקבעו בפי - במועד ההתקשרות על

  
  בחכירה מימונית חוכר  .1

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

  נימליים. השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המי
  

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

  
  בחכירה תפעולית חוכר  .2

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

  הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
  
  
  

  בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019בינואר,  1שמיושמת החל מיום  המדיניות החשבונאית
  

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס 
  מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  (המשך) החשבונאיתעיקרי המדיניות   - : 2באור 
  

  הקבוצה כחוכר .1
עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס 
זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 

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

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

  .אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה
ייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו במועד התחילה התח

מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור 
הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות 

  .בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית
התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת נכס זכות השימוש במועד 

תשלומי חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה 
  שהתהוו.

נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות  ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או 
 תקופת החכירה לפי הקצר שבהם. כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת

  .IAS 36החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות 
  

 תשלומי חכירה הצמודים למדד .2
בעסקאות בהן החברה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים 
כתוצאה משינוי במדד מהוונים (ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין 
חכירה) ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק 

וי במדד (כלומר, במועד שבו התיאום כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינ
  לתשלומי החכירה נכנס לתוקף). 

  

 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה .3
תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה 
להאריך את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות 

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

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

צפי, כאשר סך השינוי נזקף המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי ב
  ליתרת נכס זכות השימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.

  

 תיקוני חכירה .4
כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל 
כעסקת חכירה נפרדת, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה 

וקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום התיקון וזוקפת בהתאם לתנאי החכירה המת
  את סך השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2באור 
  
  

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

וההתחייבות בגין החכירה. לאחר מכן, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות 
בגין חכירה בהתאם לתנאי החכירה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן במועד 

ת התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכו
  השימוש.

  
  

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

 חכירות - IFRS 16לראשונה של  יישום
  

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

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

  מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן.
  

  להלן עיקר השפעות התקן:
  

התקן דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי (פרט לחריגים   - 
מסוימים, ראה להלן). חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד 
יכירו בנכס זכות שימוש, באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית 

חכירות. כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית   IAS 17- בהתאם לתקן שבוטל
 ובהוצאות פחת בנפרד.

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך   - 
- מחדש את ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

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

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

  
  

התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. כמתאפשר על פי התקן בחרה החברה לאמץ את 
  התקן לפי גישת יישום למפרע חלקי  כאשר:

  
חלק מיתרת נכסי זכות השימוש נמדדו כאילו התקן היה מיושם ממועד תחילת החכירה אך 
 ,לצורך החישוב נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד היישום לראשונה

  וחלק מיתרת נכסי זכות השימוש הינם בגובה ההתחייבות בגין חכירה.
  

מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד בהתאם לגישה זו לא נדרשת הצגה מחדש של 
יישום התקן לראשונה, מחושבת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה הקיימת 

  במועד יישום התקן לראשונה.
  

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

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

ב' לעיל, למעט חריגים, מכירה החברה בגין כל 2מהווה חוכר. על פי התקן, כאמור בבאור 
  חוזה חכירה בה היא מהווה חוכר ביתרת התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש וזאת בשונה 
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  (המשך) דיניות החשבונאיתעיקרי המ  - : 2באור 
  

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

  ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
  

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

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

  

    

בהתאם 
למדיניות 
    השינוי   הקודמת

כפי שמוצג 
 -בהתאם ל
IFRS 16  

  אלפי ש"ח    
              2019 בינואר, 1ליום 

              
              נכסים שוטפים

  12,423    )628(    13,051    חייבים ויתרות חובה
              

              נכסים לא שוטפים
  192,161    44,522    147,639    רכוש קבוע

              
              התחייבויות שוטפות
  25,169    1,609    23,560    זכאים ויתרות זכות

              
              התחייבויות לא שוטפות

  44,617    44,617    -     התחייבות בגין חכירה
  5,192    )536(    5,728    מיסים נדחים

              

    )1,796(    187,879    יתרת רווח
                              

186,083   
  

את שיעור הריבית התוספתי אשר ישמש למדידת  מדההחברה א - ריבית להיוון   .ב
ההתחייבות בגין חכירה ונכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה של התקן 

  ). 5.8%-1.3%בהתחשב בתקופת החכירה ובאופי הנכס החכור (בטווח של 
  

לבין יתרת  IAS 17הפער בין תשלומי החכירה המינימליים העתידיים לפי הוראות   .ג
נובע בעיקר מהיוון תשלומי חכירה  IFRS 16ההתחייבות בגין החכירה לפי הוראות 

  בשיעור הריבית התוספתי של החברה ומשינויים בצפי למימוש אופציות הארכה.
  

 הקלות אשר יושמו בעת יישום לראשונה של התקן:  .ד
ירה או החברה בחרה שלא לבחון לפי הכללים בתקן האם חוזים מהווים חוזי חכ .1

 .IAS 17כוללים חכירה אלא המשיכה לסווג את החוזים כחוזי חכירה לפי הוראות 
החברה בחרה להשתמש בשיעור היוון יחיד עבור חוזי חכירה הכוללים מאפיינים  .2

  דומים.

החברה בחרה שלא להכיר ביתרת התחייבות בגין חכירה ויתרת נכס זכות שימוש  .3
 12 - נה תקופת החכירה הינה קצרה מבגין חכירות אשר למועד היישום לראשו

 חודשים. חכירות אלו מטופלות כחכירות לטווח קצר.
החברה בחרה להשתמש ב"ראייה לאחור" בקביעת תקופת החכירה בחוזים אשר  .4

 .כוללים אופציות להארכת תקופת החכירה או ביטול תקופת חכירה
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  צירופי עסקים  - : 3באור 
  

עסקה עם חברה אמריקאית אשר עוסקת בתחום התוספים הושלמה  2018בנובמבר,  13ביום 
 - לתרכיזים בשוק הפלסטיק ("המוכרת"), לרכישת פעילות המוכרת וכלל נכסיה, בתמורה לסך של כ

  מיליון דולר אמריקאי. 35
  

החברה רכשה מהמוכרת את נכסיה, לרבות את המלאי והרכוש הקבוע של המוכרת, מפעלה, 
כויות הקניין הרוחני שלה. כמו כן, כוללת העסקה את רכישת המקרקעין רישיונותיה, לקוחותיה וכן ז

  בו ממוקם מפעלה של החברה.
  

שהוקמה על ידי החברה  Polyfil Incבת אמריקאית חדשה בשם  הרכישה בוצעה על ידי חברה
  ושמוחזקת במלואה על ידה.

  
שנים  3ופה של בנוסף פוליפיל התקשרה בהסכם ייעוץ עם הבעלים והמנכ"ל של המוכרת לתק

מיליון דולר לעיל) לכל תקופת  35הכלולים ב (מיליון דולר  1סך של בבתמורה לדמי ייעוץ 
  ההתקשרות. החברה תהיה ערבה להתחייבויות תשלום דמי הייעוץ.

  
  החל ממועד העסקה. Polyfil Incהדוחות הכספיים כוללים את תוצאות הפעולות של 

  
הנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף העסקים על החברה הכירה בשווי ההוגן של 

  פי מדידה ארעית.
השלימה החברה את הקצאת עלות צירוף העסקים על פי הערכת  2019שנת של במהלך הרבעון השני 

שווי ההוגן של הנכסים המזוהים שנרכשו וההתחייבויות של השווי סופית על ידי מעריך שווי חיצוני 
  שניטלו.

על פי המדידה יחוס הארעי כפי שהוצג בעבר לסכומים כפי שחושבו יבין ה מהותיים שינוייםיו לא ה
  .הסופית

על פי המדידה הסופית  Polyfil Incהשווי ההוגן של הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של 
  הינו כדלקמן:

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  שווי הוגן    
 אלפי ש"ח    
     

  7,327    לקוחות
  11,489    מלאי

  34,355    קבוערכוש 
  35,318    קשרי לקוחות

  3,880    אי תחרות
      

  92,369    סך נכסים
      

  6,879    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  1,548    זכאים

      
  8,427    סך התחייבויות

      
  83,942    נכסים נטו

  44,657    מוניטין הנוצר ברכישה
      

  128,599    סך עלות הרכישה
  )3,400(    רכישת פעילותהתחייבות בגין 

  125,199    עלות ששולמה במזומן
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  (המשך) צירופי עסקים  - : 3באור 
  

בעיקר בסעיף , מיליוני ש"ח 5.6 - בסך של כ הסתכמו עלויות רכישה ישירות המיוחסות לעסקה
  הנהלה וכלליות.

מהסינרגיה של שילוב הפעילויות של המוניטין שנוצר ברכישה מיוחס להטבות החזויות הנובעות 
  החברה והחברה הנרכשת.

  חזוי כי המוניטין שהוכר יהיה מותר בניכוי לצרכי מס הכנסה.
  
  

  מגזרי פעילות  - : 4באור 
  
  כללי  א.

  
 הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי על הנבחן המידע על בהתבסס נקבעו הפעילות מגזרי

)CODM (הקצאת משאבים והערכת ביצועים.בי לג החלטות קבלת לצורכי  
  

בהתאם לזאת, למטרות ניהול, החברה והחברות המאוחדות שלה בנויות לפי מגזרי פעילות 
בפיתוח, יצור ושיווק תרכיזים בהתבסס על מיקומן הגיאוגרפי. כל מגזרי הפעילות עוסקים 

  ותערובות לתעשיית הפלסטיק.
  

, הכנסות והוצאות אחרות ללאהתפעולי  תוצאות המגזר נמדדות על בסיס הרווח או ההפסד
  וכוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן ליחסם באופן סביר.

  פריטים שלא הוקצו מנוהלים על בסיס קבוצתי וכוללים הכנסות (הוצאות) מימון נטו.
  

  שלישיים.מחירי העברה בין מגזרים מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים 
  

 -החברה קיבצה את מגזרי הפעילות בקנדה ובארצות הברית למגזר פעילות בר דיווח אחד 
  אמריקה. 

לצורך הקיבוץ, ההנהלה הפעילה שיקול דעת המבוסס על המאפיינים הבאים אשר לפיהם היא 
 , לרבות מאפיינים כלכליים, מעריכה כי המגזרים התפעוליים המקובצים חולקים מאפיינים

רווח גולמי, מהות המוצרים, תהליכי הייצור, סוג הלקוחות, שיטות הפצת המוצרים  ים:דומ
  ומהות הסביבה המפוקחת.

  
  

   דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.
  

  החודשים שהסתיימו 6- ל    
  2019 ביוני 30ביום 

    
אירופה     אסיה    ישראל

  
    אמריקה

התאמות 
  מאוחד    למאוחד

  אלפי ש"ח   
                         

  439,544    -     71,630  149,536    71,192  147,186   מחיצונייםהכנסות 
  -     )27,516(    524    2,005    -     24,987   הכנסות בין מגזריות

                         
  439,544    )27,516(    72,154  151,541    71,192  172,173   סך הכנסות המגזר

                         
  12,738    -     4,664    2,261    1,466    4,347   פחת והפחתות

                         
  22,564    490    11,295    728    6,712    3,339   מגזרירווח 

                         
  )5,836(                       מימון, נטו הוצאות

                         
  16,728                       רווח לפני מסים על ההכנסה  
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  (המשך) מגזרי פעילות  - : 4באור 
  

  החודשים שהסתיימו 6- ל    
  2018ביוני  30ביום 

    
אירופה     אסיה    ישראל

  
    אמריקה

התאמות 
  מאוחד    למאוחד

  אלפי ש"ח   
                         

  410,150    -     41,939  152,066    68,358  147,787   מחיצונייםהכנסות 
  -     )24,958(    249    2,269    -     22,440   הכנסות בין מגזריות

                         
  410,150    )24,958(    42,188  154,335    68,358  170,227   סך הכנסות המגזר

                         
  7,394    -     930    2,008    1,297    3,159   פחת והפחתות

                         
  29,121    197    8,883    9,148    5,329    5,564   מגזרירווח 

                         
  674                       מימון, נטו הכנסות

                         
  29,795                       רווח לפני מסים על ההכנסה  

  
  

  החודשים שהסתיימו 3- ל    
  2019 ביוני 30ביום 

    
אירופה     אסיה    ישראל

  
    אמריקה

התאמות 
  מאוחד    למאוחד

  אלפי ש"ח   
                         

  220,825    -     36,224    75,205    31,961    77,435   מחיצונייםהכנסות 
  -     )12,843(    186    1,210    -     11,447   הכנסות בין מגזריות

                         
  220,825    )12,843(    36,410    76,415    31,961    88,882   סך הכנסות המגזר

                         
  6,393    -     2,326    1,159    700    2,208   פחת והפחתות

                         
  11,070    )77(    5,834    712    2,789    1,812   מגזרירווח 

                         
  )4,343(                       מימון, נטו הכנסות

                         
  6,727                       רווח לפני מסים על ההכנסה  

 
  
  

  החודשים שהסתיימו 3- ל    
  2018ביוני  30ביום 

    
אירופה     אסיה    ישראל

  
    אמריקה

התאמות 
  מאוחד    למאוחד

  אלפי ש"ח   
                         

  211,190    -     21,734    72,911    37,329    79,216   מחיצונייםהכנסות 
  -     )10,958(    4    1,136    -     9,818   הכנסות בין מגזריות

                         
  211,190    )10,958(    21,738    74,047    37,329    89,034   סך הכנסות המגזר

                         
  3,760    -     478    1,010    663    1,609   פחת והפחתות

                         
  15,009    )120(    4,670    4,176    3,360    2,923   מגזרירווח 

                         
  308                       מימון, נטו הכנסות

                         
  15,317                       רווח לפני מסים על ההכנסה  
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  (המשך) מגזרי פעילות  - : 4באור 
  

  ביוםלשנה שהסתיימה     
  2018בדצמבר  31

    
אירופה     אסיה    ישראל

  
    אמריקה

התאמות 
  מאוחד    למאוחד

  מבוקר   
  אלפי ש"ח   
                         

  836,876    -     87,761  305,832  145,669  297,614   מחיצונייםהכנסות 
  -     )48,530(    255    4,595    -     43,680   הכנסות בין מגזריות

                         
  836,876    )48,530(    88,016  310,427  145,669  341,294   סך הכנסות המגזר

                         
  16,270    -     3,258    4,039    2,505    6,468   והפחתות פחת

                         
  47,953    )172(    10,249    16,882    11,910    9,084   מגזרירווח 

                         
  )1,801(                       הוצאות מימון, נטו

                         
  46,152                       רווח לפני מסים על ההכנסה  

  
  
  

  קופת הדיווחמשמעותיים בתאירועים   - : 5באור 
  

אלפי ש"ח המהווים  3,000אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  2019במרס,  27ביום   .א
  .2019באפריל,  24אגורות למניה. התשלום בוצע ביום  12.61 - כ

 
אלפי ש"ח המהווים  3,000של  בסך אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד 2019 במאי, 29 ביום  .ב

  .2019, יוניב 19אגורות למניה. התשלום בוצע ביום  12.61 - כ
  

  
  

  לאחר תקופת הדיווחמשמעותיים אירועים   - : 6באור 
  

 -אלפי ש"ח המהווים כ 3,000של  בסך אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד 2019 באוגוסט, 28 ביום
  .2019, ספטמברב 24בוצע ביום יאגורות למניה. התשלום  12.61

 
- - - - - - - - - -  - -  - -  -  
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  בע"מ )1993( כפרית תעשיות
  

  המאוחדיםביניים נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
  המיוחסים לחברה 

  
  

  2019 ,ביוני 30ליום 
  
  

  בלתי מבוקרים
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד  
    

  2  ד'38לפי תקנה מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד דוח 
    

  3  ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
    

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

  6  המיוחסים לחברהורווח כולל אחר נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד 
    

  7-8  כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים 
    

    :מידע נוסף
    

  9  כללי   - :1מידע נוסף 
  9-11  המדיניות החשבונאית עיקרי  - :2מידע נוסף 
  11  תקופת הדיווחמשמעותיים באירועים   - :3מידע נוסף 
  11  לאחר תקופת הדיווחמשמעותיים אירועים   - :4מידע נוסף 

  
  
  

- - - - - - - - - -  - -  - -  - -  - - -  
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  ד' לתקנות ניירות ערך38תקנה נפרד לפי כספי ביניים מידע של רואה החשבון המבקר על דוח מיוחד 
  1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  

  מבוא
  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38המובא לפי תקנה הנפרד סקרנו את המידע הכספי הביניים 
שלושה שישה ושל  ותולתקופ 2019 ביוני 30החברה), ליום  - ) בע"מ (להלן 1993של כפרית תעשיות ( 1970- התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  וחודשים שהסתיימ
בהתבסס על  אלהת ביניים ולתקופהחברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד 

  סקירתנו.
  
  

בניכוי  ת אשר הנכסיםת הכספיים של חברה מוחזקהמידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחואת  סקרנולא 
ואשר הרווח מחברה  2019ביוני  30אלפי ש"ח ליום  49,834- , נטו הסתכמו לסך של כההתחייבויות המיוחסים לה

 ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותלתקופש"ח  אלפי 2,051 - וכ 4,936 - כהסתכם לסך של  מוחזקת זו
הומצאו לנו  שדוחותיו הכספיים של אותה חברה נסקרו על ידי רואה חשבון אחרתו תאריך. הדוחות באו

הסקירה של רואה חשבון  בגין אותה חברה מבוססת על דוחתייחסת לדוחות הכספיים ומסקנתנו, ככל שהיא מ
  .האחר

  
  

  היקף הסקירה
  

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

הלי סקירה אנליטיים בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נומבירורים, 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים

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

  
  

  מסקנה
  

, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור הסקירה של רואה חשבון אחר סקירתנו ועל דוחבהתבסס על 
ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  .1970- ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  
  
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,- תל
 רואי חשבון  2019, אוגוסטב 28
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  ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
  

  המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
  
  לחברההמיוחסים 

  
  
  

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

  .1970- התש"ל ,לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ד'38לתקנה 
  



  בע"מ )1993( כפרית תעשיות
  

 חברהלהמיוחסים  על המצב הכספי יםהמאוחד הדוחותנתונים כספיים מתוך 

  4

  
  

  ביוני 30ליום   
  ליום

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

       נכסים שוטפים
       

 20,614 8,605  4,408  מזומנים ושווי מזומנים
 101,926   113,129   119,674  לקוחות
 3,687  5,597  8,611  ויתרות חובהחייבים 

 84,526  90,397  82,821  מלאי
       
  215,514  217,728  210,753 
       

       נכסים לא שוטפים
       

  2,098   464  1,027   חייבים לזמן ארוך
  62,545  -   59,508   הלוואה לחברה מוחזקת

  182,919  177,254  167,974   השקעות בחברות מוחזקות 
השקעה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 

 1,197   הפסד
 

1,770   1,024  
 38,298  37,809  79,018  כוש קבוע ונכסי זכות שימושר

 810  828  720  נכסים בלתי מוחשיים
       
  309,444  218,125  287,694 
       
  524,958  435,853  498,447 
  
  
  
  

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



  בע"מ )1993( כפרית תעשיות
  

 חברהלהמיוחסים  על המצב הכספי יםהמאוחד הדוחותנתונים כספיים מתוך 

  5

  
  

  ביוני 30ליום   
  ליום

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

        התחייבויות שוטפות
       

  116,500   42,326    88,092    אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 
  44,910   66,394    66,428    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  7,849   7,617    8,304    זכאים ויתרות זכות
             
    162,824    116,337   169,259  

             התחייבויות לא שוטפות
             

  -    -     37,868    בגין חכירההתחייבויות 
  69   69    69    אחרותהתחייבויות לא שוטפות 

  2,463   1,935    1,745    מסים נדחים
  1,004   1,025    1,015    התחייבויות בשל הטבות לעובדים

             
    40,697    3,029   3,536  
             

             הון המיוחס לבעלי מניות החברה
             

 29,436  29,436   29,481    הון מניות 
 120,942  120,942   121,611    פרמיה על מניות

 )8,871(  )10,079(   )17,893(   קרנות 
 )3,734(  )3,734(   )3,734(    קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  187,879   179,922    191,972    יתרת רווח 
            
    321,437    316,487   325,652 
             
    524,958    435,853   498,447  
  

 
 

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

              2019, אוגוסטב 28
  מודי פרוס    אבי זלצמן    רם בלינקוב    תאריך אישור הדוחות הכספיים

  סמנכ"ל כספים    מנהל כללי    יו"ר הדירקטוריון    
  



  בע"מ )1993( כפרית תעשיות
  

 חברהלהמיוחסים  רווח או הפסד ורווח כולל אחרעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

  6

  
  

  

  

  הסתיימושהחודשים  6- ל
    ביוני 30ביום 

  החודשים שהסתיימו 3- ל
    ביוני 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

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

  338,950  87,634    87,167    169,846    173,987    ממכירות הכנסות
  306,105  77,461    79,467    151,440    159,668    עלות המכירות 

                    
 32,845  10,173    7,700    18,406    14,319    רווח גולמי

                    
  15,630  4,308    3,993    8,030    7,736    הוצאות מכירה ושיווק

  8,131  2,942    1,895   4,812   3,244    וכלליותהוצאות הנהלה 
                    

  9,084  2,923    1,812    5,564    3,339    רווח תפעולי
                    

  9,253  1,439    1,581    4,317    8,517    הכנסות מימון
  8,932  1,530    3,583   3,617   9,815    הוצאות מימון

, מוחזקותחלק החברה ברווחי חברות 
  24,434  8,270    4,893    15,786    10,818    נטו

                    
  33,839  11,102    4,703    22,050    12,859    רווח לפני מסים על ההכנסה

  37  684    863    1,205    970    מסים על ההכנסה 
                    

  33,802  10,418    3,840    20,845    11,889    רווח נקי המיוחס לחברה
                  

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

                  
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 

                  לרווח או הפסד:
בגין  ממדידה מחדש )הפסדרווח (

  9  -     -     -     -     תוכניות להטבה מוגדרת
                    

סכומים שיסווגו מחדש לרווח או הפסד 
                    :בהתקיים תנאים ספציפיים

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
  6,295  )1,741(    )2,708(    5,076    )9,727(    כספיים של פעילויות חוץ

  )771(  409    93    )569(    1,277    בגין עסקאות גידור, נטו(הפסד) רווח 
                    

שיסווגו מחדש לרווח או  סה"כ רכיבים
  5,524  )1,332(    )2,615(    4,507    )8,450(    הפסד

                    
כולל אחר המיוחס ) הפסד( רווח סה"כ

  5,533  )1,332(    )2,615(    4,507    )8,450(    לחברה
                    

  39,335  9,086    1,225    25,352    3,439    סה"כ רווח (הפסד) כולל המיוחס לחברה
                     

  
  

  ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים 
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  הסתיימושהחודשים  6- ל
    ביוני 30ביום 

  החודשים שהסתיימו 3- ל
    ביוני 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

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

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
        החברה

  
      

               
  33,802  10,418   3,840  20,845   11,889    רווח נקי המיוחס לחברה

                
התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

                מפעילות שוטפת של החברה:מזומנים 
                

התאמות לסעיפי רווח או הפסד של 
                החברה:

                
, מוחזקותחלק החברה ברווחי חברות 

  )24,434(  )8,270(   )4,893(  )15,786(   )10,818(    נטו
נכסי ו רכוש קבועשל והפחתות פחת 

  6,468  1,609   2,208  3,159   4,347    זכות שימוש 
  112  -    )21(  32   2    ממימוש רכוש קבוע (רווח ) הפסד 

  594  207   71  412   142    עלות תשלום מבוסס מניות
  )1,253(  8   1,102  )13(   3,063    שערוך הלוואות שניתנו לזמן ארוך

שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים 
  1,567  1,169   249  1,424   )117(    והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

ערך נכסים פיננסיים (עליית) ירידת 
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 

  746  -    862  -    )174(    הפסד
  37  684   863  1,205   969    מסים על ההכנסה 

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות 
  24  )43(   12  36   12    לעובדים

  501  143   675  237   1,344    הוצאות ריבית, נטו
                
    )1,230(   )9,294(  1,128   )4,493(  )15,638(  

של  והתחייבויות בסעיפי נכסים שינויים
               החברה:

                
  7,855  )214(   )15,922(  )3,533(   )18,016(    ירידה (עלייה) בלקוחות

  329  235   )4,303(  )1,718(   )4,924(    ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
  )3,786(  )5,648(   )5,243(  )9,657(   1,706    ירידה (עלייה) במלאי

עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים 
  )6,748(  9,940   16,411  14,736   21,201    ולנותני שירותים

  688  270   )56(  572   34    עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
                
    1   400  )9,113(   4,583  )1,662(  

במהלך  והתקבלו מזומנים ששולמו
               בחברה עבור: התקופה

               
  )495(  )145(  )691(  )265(   )1,363(    ריבית ששולמה
  )860(  )783(  )779(  )804(   )800(    מסים ששולמו

               
    )2,163(   )1,069(  )1,470(  )928(  )1,355(  
               

 ששימשומזומנים נטו שנבעו מפעילות (
  15,147  9,580  )5,615(  10,882   8,497    שוטפת של החברה )לפעילות

               
  

    המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  הסתיימושהחודשים  6- ל
    ביוני 30ביום 

  החודשים שהסתיימו 3- ל
    ביוני 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

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

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 
    החברה

  
      

           
  )6,778(  )1,328(  )2,496(  )2,987(   )6,893( רכישת רכוש קבוע

  )486(  )2(  -   )365(   )58( מוחשיים רכישת נכסים בלתי
 140  -   97  88   164 תמורה ממימוש רכוש קבוע
  -   -   1,010  -    1,010  מענקי השקעה שהתקבלו 

רכישת נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי 
 )1,234(  -   -   )1,234(   -   הוגן דרך רווח או הפסד

, הלוואות ושטרי הון מחברות דיבידנד
  )43,339(  )43(  -   )64(   -   נטומוחזקות, 

            
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו 

  )51,697(  )1,373(  )1,389(  )4,562(   )5,777( לפעילות) השקעה של החברה
            

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
            החברה

             
דיבידנד ששולם לבעלי המניות של 

  )10,000(  )5,000(  )6,000(  )5,000(   )6,000(  החברה
  -   -   )340(  -    )527(  פרעון התחייבות בגין חכירה

  )939(  )312(  -   )625(   -  פרעון הלוואות לזמן ארוך
קבלת (פרעון) אשראי לזמן קצר 

  53,567  )221(  )8,771(  )6,626(   )12,399( מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו
            

(ששימשו שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
  42,628  )5,533(  )15,111(  )12,251(   )18,926( לפעילות) מימון של החברה

            
  6,078  2,674  )22,115(  )5,931(   )16,206( עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

            
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

  14,536  5,931  26,523  14,536   20,614 התקופה
            

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
  20,614  8,605  4,408  8,605   4,408 התקופה

               
               

פעילויות מהותיות שלא במזומן של 
             החברה

             
  -   -    2,748 -   2,748   רכישת רכוש קבוע באשראי

  -   -    1,170  -    1,170   רכישות נכס זכות שימוש באשראי  
דיבידנד מחברות מוחזקות שקוזז כנגד  

  )15,083(  )15,083(  )14,951(  )15,083(   )14,951(   הלוואות
              
   )11,033(   )15,083(  )11,033(  )15,083(  )15,083(  
                

  
  

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

שלושה חודשים שישה ושל  ותפקוולת 2019, ביוני 30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  ושהסתיימ

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים 1970- התש"ל
  .ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם 2018בדצמבר,  31של החברה ליום 

  
  

  החשבונאית המדיניות עיקרי  - : 2
  

המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע   א.
 .להלןלמעט האמור בסעיף ב' ,  2018בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 

 
חכירות  -  16לגבי המדיניות החשבונאית החדשה בקשר ליישום לראשונה של תקן דיווח כספי מספר 

  לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. ב'2ראה באור 

 
  :יישום למפרע  בעקבות יישום לראשונה של תקנים חדשים, פרשנויות ותיקונים  ב.

 
  חכירות - IFRS 16לראשונה של  יישום

  
"התקן").  -חכירות (להלן  -  16תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB- פורסם על ידי ה 2016בחודש ינואר 

של  4"התקן הישן"), את פרשנות מספר  –(להלן  17התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 
של הוועדה המתמדת לפרשנויות. בהתאם לתקן, חכירה  15הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר 

  לק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן.מוגדרת כחוזה, או ח
  

  להלן עיקר השפעות התקן:
  
התקן דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי (פרט לחריגים מסוימים, ראה   - 

באופן להלן). חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש, 
חכירות. כמו כן,   IAS 17- דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן שבוטל

  החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את   - 

  השימוש.- ס זכותההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכ
התקן כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי   - 

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

  
  
  

על פי התקן בחרה החברה לאמץ את התקן התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. כמתאפשר 
  לפי גישת יישום למפרע חלקי  כאשר:

  
חלק מיתרת נכסי זכות השימוש נמדדו כאילו התקן היה מיושם ממועד תחילת החכירה אך לצורך 
החישוב נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד היישום לראשונה, וחלק מיתרת 

  גובה ההתחייבות בגין חכירה.נכסי זכות השימוש הינם ב
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  (המשך)  החשבונאית המדיניות עיקרי  - : 2
  

  
בהתאם לגישה זו לא נדרשת הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום 
התקן לראשונה, מחושבת תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה הקיימת במועד יישום 

  התקן לראשונה.
  

ה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס לחוזי חכירה קיימים בהן החברה מהווה עיקר ההשפע
חוכר. על פי התקן, למעט חריגים, מכירה החברה בגין כל חוזה חכירה בה היא מהווה חוכר ביתרת 
התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש וזאת בשונה מהמדיניות שיושמה תחת הוראות התקן הישן 

ה בהן לא הועברו באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס לפיו בחוזי חכיר
  החכור, הוכרו תשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.

  
  

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

  

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

  

    

בהתאם 
למדיניות 
    השינוי   הקודמת

כפי שמוצג 
 -בהתאם ל
IFRS 16  

  אלפי ש"ח    
              2019 בינואר, 1ליום 

              
              נכסים לא שוטפים

  75,256    36,958    38,298    רכוש קבוע
  181,566    )1,353(    182,919    השקעות בחברות מוחזקות

              
              התחייבויות שוטפות
  8,610    761    7,849    זכאים ויתרות זכות

              
              התחייבויות לא שוטפות

  2427    )36(    2,463    מיסים נדחים
  36,676    36,676    -     התחייבות בגין חכירה

              
              

  186,083    )1,796(    187,879    יתרת רווח
  
  

את שיעור הריבית התוספתי אשר ישמש למדידת  מדהאהחברה  - ריבית להיוון   .ב
ההתחייבות בגין חכירה ונכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה של התקן 

 . 5.8% -בתקופת החכירה ובאופי הנכס החכור בהתחשב ב
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  (המשך)  החשבונאית המדיניות עיקרי  - : 2
  

  

לבין יתרת  IAS 17הפער בין תשלומי החכירה המינימליים העתידיים לפי הוראות   .ג
נובע בעיקר מהיוון תשלומי חכירה  IFRS 16ההתחייבות בגין החכירה לפי הוראות 

  בשיעור הריבית התוספתי של החברה ומשינויים בצפי למימוש אופציות הארכה.

 
 הקלות אשר יושמו בעת יישום לראשונה של התקן:  .ד

החברה בחרה שלא לבחון לפי הכללים בתקן האם חוזים מהווים חוזי חכירה או  .1
 .IAS 17כוללים חכירה אלא המשיכה לסווג את החוזים כחוזי חכירה לפי הוראות 

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

החברה בחרה שלא להכיר ביתרת התחייבות בגין חכירה ויתרת נכס זכות שימוש  .3
 12 - בגין חכירות אשר למועד היישום לראשונה תקופת החכירה הינה קצרה מ

 חודשים. חכירות אלו מטופלות כחכירות לטווח קצר.
החברה בחרה להשתמש ב"ראייה לאחור" בקביעת תקופת החכירה בחוזים אשר  .4

 .אופציות להארכת תקופת החכירה או ביטול תקופת חכירהכוללים 
  

  
  

  קופת הדיווחמשמעותיים בתאירועים   - : 3
  

אלפי ש"ח המהווים  3,000אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  2019במרס,  27ביום   .א
  .2019באפריל,  24אגורות למניה. התשלום בוצע ביום  12.61 - כ

 
אלפי ש"ח המהווים  3,000של  בסך אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד 2019 במאי, 29 ביום  .ב

  .2019, יוניב 19אגורות למניה. התשלום בוצע ביום  12.61 - כ
  

  
  

  
  
  לאחר תקופת הדיווחמשמעותיים אירועים   - : 4
  

 -אלפי ש"ח המהווים כ 3,000של  בסך אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד 2019 באוגוסט, 28 ביום
  .2019, ספטמברב 24בוצע ביום יאגורות למניה. התשלום  12.61

  

 
 -  - -  - - - - - - - -  -  
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  ) בע"מ1993כפרית תעשיות (
 והגילוי הכספי הדיווח  על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבררבעוני  דוח 

  (א)ג38לפי תקנה 

   



                                                                                                 

                                                       

2 

 

  :(א)ג38הכספי ועל הגילוי לפי תקנה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח רבעוני דוח מצורף בזאת  

  

התאגיד), אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה  –(להלן ) בע"מ 1993כפרית תעשיות ( חברת , בפיקוח הדירקטוריון שלההנהלה

  פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 אבי זלצמן, מנהל כללי; .1
 מנהל הפעילות בישראל., אלון קסלר .2
 מודי פרוס, סמנכ"ל הכספים. .3
 נדב גולדשטיין סמנכ"ל פיתוח עסקי וחדשנות. .4
 משאבי אנוש. ת, מנהלאפרת שרעבי .5
 , מנהל רכש.אפשטייןדוד  .6
 , מנהל תפעול.רן שיבק .7
 יפעת שומר, מנהלת אבטחת איכות. .8

  

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

הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, 

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע  סביר בטחון אשר נועדו לספקו

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

  

ע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת , בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידהשארהבקרה הפנימית כוללת, בין 

 כדיהתאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת 

  ת הגילוי.ולאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדריש

  

טחון מוחלט שהצגה מוטעית או יל הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק בבשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית ע

  השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

  

 31בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה שנסתיימה ביום  

הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון), העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד;  –(להלן   2018בדצמבר 

, היא  2018בדצמבר  31בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

  אפקטיבית.

  

וריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקט

  ;כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרוןהפנימית, 

  

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע 

  הובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.ש

  

    .20198.82                   

     תאריך     
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  מנהליםהצהרת 

  )1(ד)(ג38 (א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה

  , מצהיר כי:זלצמן  אבי אני,

 –(להלן  2019שנת של  השנירבעון התאגיד) ל –(להלן  ) בע"מ1993של כפרית תעשיות ( הרבעוניבחנתי את הדוח  )1(

 ;הדוחות)

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  )2(

 ;בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחותששהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות 

פי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את ל )3(

 ;המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

, בהתבסס על הדוחות הכספיים של התאגידות הביקורת ולוועדוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  )4(

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

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

יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 

מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

 –וכן 

בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים שכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,   )ב(

 ;ם שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויעובדים אחרי

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: )5(

, המיועדים להבטיח שמידע תחת פיקוחי , או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהליםקבעתי בקרות ונהלים  )א(

בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), רתן מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגד

, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות מובא לידיעתי על ידי, 2010-התש"ע

 –וכן 

, המיועדים להבטיח באופן סביר תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים  )ב(

ות בהתאם לכללי חשבונאות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבאת מהימנות 

 מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון התקופתי לבין מועד דוח זה,     )ג(

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות 

 הגילוי של התאגיד.

  

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

  

  

         28.8.2019                        __________________  

        אבי זלצמן, מנכ"ל                                                                 תאריך             
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  מנהליםהצהרת   

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

  

  , מצהיר כי:מודי פרוס אני,

) 1993של כפרית תעשיות ( לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחותה כספיהמידע ביניים ואת ה בחנתי את הדוחות הכספיים )1(

 );או הדוחות לתקופת הביניים הדוחות –(להלן  2019של שנת  השנילרבעון התאגיד)  –בע"מ (להלן 

אינם כוללים כל מצג לא  לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים הכספיים לפי ידיעתי, הדוחות )2(

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

 נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם 

 מתייחסים הדוחות;

בהתבסס על  ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד,  )4(

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

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

לתקופת  ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספייםהכספי ועל הגילוי 

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

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

כללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל ה  )ב(

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

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: )5(

, המיועדים להבטיח שמידע תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים  )א(

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

מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות;  ,2010-התש"ע

 –וכן 

המיועדים להבטיח באופן סביר  ,תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים  )ב(

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 התקופתי לבין מועד דוח זה,    )ג(

ים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות המתייחס לדוחות הכספיים ביני

להערכתי 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.

          28.8.2019                                                             __________________  

    מודי פרוס, סמנכ"ל כספים                                                                           תאריך             
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 .Polyfil פעילותדוח בלתי תלוי בדבר הקצאת עלות רכישת 

 
, היא איננה בעלת עניין באחת מהחברות ואיננה Polyfilאו  כפריתבאין לעובד גובי תלות כלשהי 

 צפויה להפוך לבעלת עניין במי מהן בעתיד הנראה לעין.
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 מבוא

וגע לאופן ייחוס לחוות דעתנו בנ"( כפרית)להלן: " ( בע"מ1993תעשיות ) כפריתנתבקשנו על ידי  .1

 הכוללת נכסים לא מוחשיים ומוניטין. ,Polyfil Corporationחברת פעילות עלות רכישת 

לדעתנו, בהתאם לצורך הערכת שווי הנכסים השונים נקטנו בשיטות ההערכה המתאימות,  .2

 לאופי הנכס המוערך ובכפוף לישימות השיטה המועדפת.

 לצורך ייחוס עלות הרכישה קיבלנו את מסמכים הבאים: .3

 הסכם הרכישה החתום, על נספחיו. 4.1

 2016-2017דו"חות כספיים מבוקרים לשנים  4.2

 30.06.2018דוח כספי סקור ליום  4.3

 נתונים ופירוטים נוספים.  4.4

נכונות הנתונים והמידע שהועמד לרשותנו בכל שלבי העבודה בכלל מבוססת על הכנת הניתוח  5

לא אימתנו את הנתונים באופן בלתי תלוי ולצורך  ובתהליך הכנת הניתוחים הכלכליים בפרט.

הערכת השווי הנחנו שהמידע שלם, מדויק והוגן. במידה ויתברר כי חלק מהמידע איננו שלם, 

 אם.מדויק או הוגן, תשתנה הערכת השווי בהת

גם  כמו בין הצדדים,אין בעבודה זו משום פרשנות משפטית ו/או אחרת לחוזים ולהסכמים  .4

 לחובותיה ולהתחייבויותיה.

( חשבונאי, כלכלי, מיסויי או D.Dהקצאת עלות הרכישה לא כללה הליך של בדיקת נאותות ) .5

 אחר. 

הערכות ההנהלה הקצאת עלות הרכישה מכילה מידע צופה פני עתיד, המשקף את הערכותינו ו .6

לגבי פרמטרים שונים, בהתבסס על מיטב המידע שהיה בפנינו במועד הכנת העבודה, אך 

 התממשותן איננה מובטחת.

 , אלא אם נאמר אחרת. אלפי דולרכל הנתונים בעבודה מוצגים ב .7

למעט העובדה שאנו מקבלים שכר  בחברהמאשרים בזה כי אין לנו עניין אישי או כספי אנו  .8

 חוות דעת זאת, ושכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות הערכת השווי. טרחה עבור

הניתוח בוצע לצרכים המפורטים בלבד, ולא ניתן לעשות בה כל שימוש או להעבירה לצד שלישי  .9

כלשהו ללא אישור מראש ובכתב ממזמיני העבודה. האמור לעיל לא יחול לגבי העברת הניתוח 

של החברה ושל החברות השולטות בחברה וכן לחברות השולטות בחברה, לרואי החשבון 

 .לרשויות שונות, אם וככל שיידרש על פי דין
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 הגבלת אחריות .10

עבודתנו מיועדת לשימוש הנהלת החברה. בשום מקרה, לא נישא בשום אחריות כלפי צד שלישי 

 אליו הועברה חוות דעתנו, כאמור לעיל. 

במהלך העבודה קיבלנו מידע, הסברים ומצגים מהחברה ו/או ממי מטעמם. האחריות למידע, 

למצגים ולהסברים הנ"ל הינם על ספקי מידע זה. מסגרת עבודתנו לא כללה בדיקה ו/או אימות 

של הנתונים כאמור. לאור זאת, עבודתנו לא תיחשב ולא תהווה אישור לנכונותם, שלמותם או 

ם שהועברו אלינו. בשום מקרה לא נהיה אחראיים לכל הפסד, נזק, עלות או דיוקם של הנתוני

הוצאה אשר ייגרמו בכל אופן ודרך ממעשי הונאה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאינו נכון 

 ואינו מלא או מניעת מידע מהחברה. 

ת. ככלל, תחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על הנחות סבירות ליום התחזי

הנחות אלו עשויות להשתנות על פני תקופת התחזית, ועל כן תחזיות אשר נערכו לימי ההערכה 

עשויות להיבדל מהתוצאות הפיננסיות בפועל ו/או מהערכות שתעשנה במועד מאוחר יותר. על 

כן, לא ניתן להתייחס לתחזיות שנערכו ברמת הביטחון המיוחסת לנתוני דוחות כספיים 

ו מביעים דעה באשר להתאמת התחזיות שנערכו על ידי החברה לתוצאות מבוקרים. אין אנ

 הפיננסיות שתתקבלנה בפועל. 

הערכות כלכליות אינן מתיימרות להיות מדע מדויק ומסקנותיהן תלויות במקרים רבים 

עריך השווי. לפיכך, אין שווי הוגן יחיד בלתי מעורער ובדרך בשיקול הדעת הסובייקטיבי של מ

ובעים טווח סביר לשווי ההוגן. עבודתנו אינה מהווה בדיקת נאותות ואין להסתמך כלל אנו ק

 עליה כבדיקת נאותות.

 פרטי החברה המעריכה .11

חברה פרטית הפועלת בשוק הישראלי מאז  -עובד גובי ושות' ייעוץ פיננסי כלכלי בע"מ  .11.1

עסקי עובדים מקצועיים והיא אחת מחברות הייעוץ ה 40-. החברה כוללת כ1989שנת 

 הבלתי תלויות הגדולות בישראל.

החברה מספקת ללקוחותיה ייעוץ בתחומי הערכות שווי וניתוחים עסקיים, ניהול  .11.2

סיכונים פיננסיים, הכנת תוכניות עסקיות, ליווי פיננסי ובניית מודלים פיננסיים 

 מורכבים, ביקורת פנימית, ייעוץ אסטרטגי ועוד.

 מבצע העבודה .12

 בכיר במשרד עובד גובי ושות' יעוץ פיננסי כלכלי בע"מ.שותף  -רו"ח אהד עובד  .12.1

במנהל עסקים התמחות במימון מטעם  M.B.Aרואה חשבון, בעל  -השכלת מבצע העבודה  .12.2

 אוניברסיטת תל אביב. 

אהד עובד ניהל מגוון רחב של הערכות שווי ובין השאר: בזק, בתי זיקוק, מגדל שווקי הון,  .12.3

 לאומי קארד ועוד.
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 ייחוס עודף עלות הרכישהתמצית 

 עסקת הרכישה .1

הכולל את נכסיה  Polyfilחברת  פעילותחברת כפרית רכשה את  2018 בנובמבר 11ביום  .1.1

  דולר. אלפי 34,981תמורת והתחייבותיה התפעוליים של החברה וקרקע 

 בהתאם להסכם הרכישה מרכיבי התמורה הינם: .1.2

אופן   אלפי דולר מרכיבי התמורה
 התשלום

 מזומן 34,700 מזומן

 מזומן (641) )א( התאמת תשלום בגין הון חוזר

 922 )ב( הסכם ייעוץ עם המוכר
על  מזומן

 שנים 3פני 

   34,981 סה"כ תמורה
 

התאמת התשלום בגין ההון החוזר הינה בהתאם להתאמות שבוצעו עד למועד  .א

 הסגירה.

בעבור שירותי ייעוץ  בהתאם להסכם שנקבע עם המוכר, –הסכם ייעוץ עם המוכר  .ב

  מיליון דולר. 1שנים ישולם  3למשך 

ובעלת  מייצרת חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק  Polyfil- בסיס החלטה לביצוע העסקה .1.3

מאפשרת לכפרית  Polyfilבסיס לקוחות משמעותי בארה"ב וקנדה. רכישת פעילות 

 להרחיב את פעילותה ולבסס את יכולותיה בצפון אמריקה.
 

 

 בלתי מוחשיים שזוהונכסים  .2

 –להלן פירוט הנכסים הבלתי מוחשיים שזוהו בנפרד מהמוניטין 

מהכנסות  %82בהתאם לניתוח המכירות ללקוחות החברה, נמצא כי  - קשרי לקוחות .2.1

. כמו כן נמצא כי היקף ההכנסות מלקוחות 2015החברה הינם מלקוחות קיימים משנת 

 כנכס בלתי מוחשי. קשרי הלקוחותזהות לפיכך ניתן למדי שנה.  10% -אלו צומח בכ

להסכם הרכישה, נחתם הסכם אי תחרות בין בעל המניות,  4.42על פי סעיף  – אי תחרות .2.2

שנות  3שנים ובתום תקופה של  5לבין הרוכשת על פיו המוכר מתחייב למשך תקופה של 

יתחרה, במישרין או בעקיפין ולא יפעל להקמה  שנות אי תחרות( כי לא 8ייעוץ )סך הכל 

או יהיה בעלי שליטה בעיסוק מתחרה. כמו כן לא יפנה ללקוחות החברה בכל דבר הקשור 

לתחום הפעילות ולא יתקשר עם עובדי החברה בהצעה לעזוב תפקידם. לפיכך ניתן לזהות 

 אי תחרות כנכס בלתי מוחשי.
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 סיכום ההקצאה .3

 : 11/11/2018ף עלות הרכישה ליום ט הקצאת עודלהלן פירו

 אלפי דולר סיכום הקצאה

  עלות צירוף עסקים

 34,700 מזומן

 (641) התאמת תשלום בגין הון חוזר

 922 הסכם ייעוץ עם המוכר

 34,981 סה"כ עלות צירוף עסקים

   

 12,172 נכסים תפעוליים ברכישת פעילות

   

 22,808 הפרש מקורי

   

   עלותהקצאת עודף 

 9,528 קשרי לקוחות

 1,111 אי תחרות

 12,169 מוניטין

 22,808 סה"כ הפרש מקורי שיוחס
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 כללי –פרק א' 

 

 מטרת העבודה .1

הכוללת נכסים לא מוחשיים  Polyfilחברת פעילות הקצאת עלות רכישת מטרת העבודה הינה 

 ומוניטין.

 

 תיאור עסקת הרכישה .2

הכולל את נכסיה  Polyfilחברת  פעילותחברת כפרית רכשה את  2018 בנובמבר 11ביום  .2.1

  דולר. אלפי 34,981תמורת והתחייבותיה התפעוליים של החברה וקרקע 

 בהתאם להסכם הרכישה מרכיבי התמורה הינם: .2.2

 מרכיבי התמורה
אופן   אלפי דולר

 התשלום

 מזומן 34,700 מזומן

 מזומן (641) התאמת תשלום בגין הון חוזר

על  מזומן 922 הסכם ייעוץ עם המוכר
 שנים 3פני 

   34,981 סה"כ תמורה
 

התאמת התשלום בגין ההון החוזר הינה בהתאם להתאמות שבוצעו עד למועד  .א

 הסגירה.

בהתאם להסכם שנקבע עם המוכר, בעבור שירותי ייעוץ  –הסכם ייעוץ עם המוכר  .ב

 מיליון דולר.  1שנים ישולם  3למשך 

ובעלת  מייצרת חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק  Polyfil- לביצוע העסקהבסיס החלטה  .2.3

מאפשרת לכפרית להרחיב את  Polyfilבסיס לקוחות משמעותי בארה"ב. רכישת פעילות 

 פעילותה ולבסס את יכולותיה בצפון אמריקה.

 

 כפרית .3

תחת השם כפרית  1993החברה התאגדה בישראל כחברה פרטית מוגבלת במניות בשנת  .3.1

 ( בע"מ ובאותה שנה נרשמו מניות החברה למסחר בבורסת ת"א.1993תעשיות )

כפרית וחברות הבנות שלה עוסקות בפיתוח, ייצור ושיווק תרכיזים, תוספים ותערובות  .3.2

לתעשיית הפלסטיק. מוצרי החברה משווקים כגרגירים ומיוצרים בטכנולוגיות שונות. 

 ב של תכונות בהתאם לדרישות.מוצרי החברה מעניקים למוצר הסופי מגוון רח

החברה מייצרת תרכיזים לפוליקרבונט, תרכיזים ליריעות וליריעות חקלאות, תרכיזי  .3.3

מעכבי בערה, תרכיזי צבע, תערובות שונות לענפי פעילות שונים וכן, עוד מספר רב של 

תרכיזים להפחתת משקל סגולי, משפרי שקיפות וריח לאריזות, מונעי חמצון והדבקות 

 .ועוד
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 הפעילות הנרכשת  רתיאו .4

4.1.  Polyfil  מייצרת חומרי גלם, החברה פרטית בניו ג'רזיהינה ו 1984החלה פעילותה בשנת 

מייצרת מוצרים סטנדרטיים וגם מוצרים חברה הבנוסף,  לתעשיית הפלסטיק. מגוונים

  לפי התאמה אישית לצרכי הלקוח.

ובסיס לקוחותיה החוזרים הינם מעל  בשוק האמריקאי ובקנדה ןעיקר מכירותיה הינ .4.2

 מהיקף המכירות. 80%

 עובדים. 27החברה מעסיקה  .4.3

 החברה מייצרת תרכיזים ותוספים לתעשיית הפלסטיק .4.4

 פיננסי ניתוח .4.5

הניתוח הפיננסי המוצג להלן מתבסס על דוחות כספיים של החברה לשנים  .4.5.1

 מהחברה.האחרונות, וכן על פירוטים נוספים, כמותיים ומספריים שהתקבלו 

 :דולר, באלפי 2016-2018לשנים להלן תמצית מאזני החברה  .4.5.2

 מבוקר  

 30.06.2018 2017 2016 

 3,767 3,693 3,615 רכוש קבוע

 6,542 5,521 7,581 רכוש שוטף

 - - 76 רכוש שאינו שוטף

 10,388 9,290 11,271 סה"כ נכסים

 2,326 1,581 2,814 התחייבויות שוטפות

 22.4% 17.0% 25.0% אחוז מסך מאזן

 3,067 3,228 3,190 התחייבויות לזמן ארוך

 4,995 4,481 5,267 הון עצמי

 48.1% 48.2% 46.7% אחוז מסך מאזן

 10,388 9,290 11,271 סה"כ התחייבויות והון עצמי
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 שוק וסביבה עסקית -פרק ב' 

 

  ענף הפלסטיקה בעולם .1

במדינות המערב אולם יש מעבר של קווי ייצור תעשיית הפלסטיק בעולם פועלת בעיקר   .1.1

 .1אל מדינות דרום מזרח אסיה בעקבות הוצאות שכר נמוכות

 .2מיליון טונות 348, צריכת הפלסטיק בעולם צמחה ועומדת על 2017נכון לשנת  .1.2

שוק מוצרי הפלסטיק בעולם צומח בעקבות הטכנולוגיה והתכונות המשופרות של מוצרי  .1.3

 .3להחליף חומרים בסיסיים כמו מתכת, עץ וקרמיקה הפלסטיק שכעת יכולות

תעשיות הפלסטיק בעולם מתמקדת בשנים האחרונות בנושא איכות הסביבה, מניעת  .1.4

 דליפת פלסטיק, ייעול המשאבים ושיפור מעגליות אריזות הפלסטיק.

ולאחריה איטליה  24.6%הביקוש הגדול ביותר בעולם לפלסטיק מגיע מגרמניה בשיעור של  .1.5

 .14%ר של בשיעו

מהתוצר העולמי, לאחריה  50%סין הינה המייצרת פלסטיק הגדולה בעולה עם שיעור של  .1.6

   .18.5%אירופה עם תוצר של 

 .4מיליון טונות 34.5, ייצור הפלסטיק בארצות הברית היה 2015נכון לשנת  .1.7

חברות המעסיקות  60,000 -תעשיית הפלסטיק באירופה מונה קרוב ל 2018נכון לשנת  .1.8

 מיליון אנשים. 1.5 -למעלה מ

 מיליארד אירו. 350 -מחזור שנתי של תעשיית הפלסטיק באירופה הינו כ .1.9

 (.20%(, בנייה ותשתיות )40%עיקר שימוש שמוצרי פלסטיק באירופה הינו לאריזה ) .1.10

 :5, במיליוני טון2016-1950להלן גרף המתאר את ייצור הפלסטיק בעולם ובאירופה לשנים  .1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

1 2018-PlasticEurope, Annual Review 2017. 
2 the Facts 2018 –Plastic  Plasit Europe, 
 (.2014מכון ציגלמן לחקר השיווק, סקירה בנושא האצת הצמיחה של תעשיית הפלסטיק והגומי בישראל ) 3
4 EPA United States Environmental Protection Agancey. 
5 s Portaltatista.com, The StatisticS 
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, במיליוני 2021-1983( בעולם לשנים PEלהלן גרף המתאר את הדרישה לפוליאתילן ) .1.12

 :6פאונד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :72017על פי סוג החומר לשנת  aftaN -גרף המתאר את הדרישה לפולימר בלהלן  .1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                        

6 AMI, Strategic consultants to the global plastic industry, Prospect for polythylene supply in north america, 

Andrew Reynolds. 
7 Polymer Demand in NAFTA AMI Consulting, 2018. 
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 שחקנים בשוק הפלסטיק .2

2.1. A. Schukam Inc –  חברה אשר מספקת תרכובות פלסטיק ושרפים המשמשים כחומרי

תחומים: מוצרים מתוצרת  2-גלם במגוון רחב של שווקים. קווי המוצרים מתחלקים ל

החברה ומוצרים אשר מיוצרים ומותאמים אישית עבור הלקוח. בנוסף, החברה עוסקת 

 בייצור תרכיזים ותוספי צבע לתעשיית הפלסטיק.

2.2. Polyone Corporation –  חברה ספקית עולמית המציעה מערך מקיף של חומרים על בסיס

פולימר. החברה מספקת שירותים מותאמים ופתרונות קצה בנושאים של עיצוב, עיבוד 

 אתרים בעולם. 80 -ופיתוח מוצרים מפולימר. לחברה ישנו מערך הפצה של למעלה מ

2.3. Clariant AG – חומי מוצרי כימיקל, משאבי חברה עולמית בתחום הכימיקלים ופעולת בת

טבע, קטליזה ואנרגיה ופלסטיקה וציפוי. לחברה מחלקת מחקר ופיתוח מתקדמת אשר 

מטפלת בנושאים מרכזיים של ימינו כדוגמת יעילות אנרגטית, חומרי גלם מתחדשים, 

 שימור משאבים סופיים ושמירה על איכות הסביבה.

2.4. Plastika Kritis S.A – וצרי פלסטיק כגון ריהוט גן, מוצרים לענף החברה עוסקת בייצור מ

החקלאות, צינורות פוליאתילן, פלסטיק ממוחזר וייצור צבע. בנוסף, החברה מחזיקה 

 בתחנות כוח לייצור חשמל וכן, שותפויות עם חברות נוספות בתחומים אלו.

 גורמי סיכון בענף הפלסטיק .3

חלק מחומרי הגלם שמשמים את תעשיית הפלסטיק לייצור מוצריה  –מחיר חומרי הגלם  .3.1

הינם מיוצרים מנפט. שינויים במחיר תשומות אלו משפיע על היצע חומרי הגלם והמחיר. 

שינוי במחיר חומר הגלם משפיע על מחיר המכירה ללקוח ומתחשב בביקוש בשוק, פעילות 

 המתחרים ואסטרטגית החברה.

יכרים בתקינה העולמית ובכללם תקני בטיחות חדשים והוראות ישנם שינויים נ –תקינה  .3.2

לשימוש בחומרים קיימים. תקינה זו משפיעה על הביקוש למוצרי הפלסטיק של חברות 

הפלסטיק שכן, עליהן לעמוד במגבלות חדשות הדורשות הטמעה של טכנולוגיות 

תקינה מתקדמות. ככל שלחברה תהיה טכנולוגיה מתקדמת יותר ומוצריה יעמדו ב

 העולמית הביקוש למוצריה יגדל.

הביקוש בענף מוצרי הפלסטיק רגישה לשינויי מחיר. אין אפשרות במקרים  –מחיר  .3.3

מסוימים להתאים את מחיר המכירה לעליית/ירידת מחיר מוצרי הגלם. דבר זה עלול 

 לגרום להספד מכירות וכן, להקטנת מרווח הסחר במיוחד בשווקים בעלי מתחרים רבים.

תחלופה בין מוצרי פלסטיק לבין מוצרי מתכת או עץ לרוב הינה פונקציה של  –תחלופה  .3.4

מחיר חומרי הגלם אך גם תוצאה של הטכנולוגיה הנדרשת היום אשר מפחיתה את עלויות 

המוצר ומשפרת את תכונותיו. שינוי באחד המרכיבים הנ"ל משפיעים על הביקוש למוצרי 

 פלסטיק ובחינת תחליפים אחרים.

השוק מאופיין בתחרות גבוהה הנובעת ממבנה הענף ומדיניות המחירים  –מתחרים  .3.5

הנהוגה בו. בשנים האחרונות נוצרו עודפי היצע כתוצאה מגידול בכושר הייצור המצרפי 

 אצל יצרנים בענף הפלסטיק.
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 ייחוס עודף עלות הרכישה -' דפרק 

 

 מתודולוגיה –שיטת ייחוס עודף עלות הרכישה  .1

 כללי .1.1

 –ביצענו את ייחוס עודף עלות הרכישה בהתאם לתקנים הבאים  .א

  3תקן דיווח כספי בינלאומי  ®(IFRS 3.המתוקן הדן בצירופי עסקים ) 

  38תקן חשבונאות בינלאומי מספר (IAS 38.הדן בנכסים בלתי מוחשיים ) 

ההוגן של  שווייםבהתאם להוראות המצויות בתקנים אלו, עודף עלות הרכישה על  .ב

ם הניתנים לזיהוי )לרבות נכסים בלתי מוחשיים( ובניכוי שוויין ההוגן של הנכסי

ההתחייבויות הניתנות לזיהוי לרבות התחייבויות תלויות )לאחר ייחוס מיסים( 

 במועד הרכישה הוא מוניטין.

 לפיכך, השלבים בייחוס עודף עלות הרכישה היו כדלקמן: .ג

  זיהוי התמורה ו/או חישוב השווי ההוגן של התמורה, כאשר  –חישוב התמורה

 התמורה הינה מותנית בחלקה או במלואה.

  זיהוי והערכת שווים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות  –נכסים מוחשיים

 הקיימים ליום הסגירה.

  זיהוי של נכסים לא מוחשיים והערכת שוויים ההוגן. –נכסים לא מוחשיים 

  מוניטין, כאמור לעיל, הוא שווי שנגזר כשארית מתוך עלות שווי ה –מוניטין

 הרכישה בניכוי הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים שזוהו, כאמור לעיל.

 
 פירוט הגישה  –ייחוס עודף עלות  .1.2

תקן בינלאומי מספר  (IASB)פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים  2004בשנת 

פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות  2008מעודכן הדן בנכסים בלתי מוחשיים. בינואר  38

 העוסק בצירופי עסקים. מעודכן 3תקן דיווח כספי בינלאומי  (IASB)בינלאומיים 

 להלן נקודות עיקריות רלוונטיות בתקנים הנ"ל:

( נקבע כי התמורה IFRS 3)®בתקינה הבינלאומית העוסקת בצירופי עסקים  .א

שהרוכש מעביר עבור הנרכש כוללת כל נכס או התחייבות שנוצרו כתוצאה מהסדר 

תמורה מותנית. הרוכש יכיר בשווי ההוגן למועד הרכישה של התמורה המותנית 

 כחלק מהתמורה שהועברה עבור הנרכש.
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ידי  קובעים כי יש לייחס את מחיר הרכישה אשר שולם על IFRS 3-ל 18-ו 4סעיפים  .ב

הישות הרוכשת לנכסים המזוהים ולהתחייבויות המזוהות שנרכשו, וזאת בהתאם 

"(, כאשר יתרת התמורה שלא מיוחסת, תיחשב Fair Valueלשוויים ההוגן )להלן: "

כמוניטין. כחלק מתהליך הקצאת מחיר הרכישה, על החברה הרוכשת לזהות את כל 

בכלל זה נכסים לא מוחשיים הנכסים וההתחייבויות הקיימים בישות הנרכשת, ו

, IFRS 3® -ל 13העומדים בקריטריון הזיהוי וההכרה בנפרד, כפי שמצוין בסעיף 

 וזאת אף אם נכסים אלה לא נרשמו בדוחות הכספיים של החברה הנרכשת. 

מגדיר, כי נכס בלתי מוחשי יוכר כנכס בנפרד ממוניטין, אם הוא  IAS 38-ל 11סעיף  .ג

לתקן זה מוגדר קריטריון לזיהוי בשני תנאים חלופיים  12ניתן לזיהוי. בסעיף 

 כמתואר להלן:

  נובע מזכויות חוזיות או משפטיות, ללא קשר באם זכויות אלה ניתנות להעברה

או להפרדה מהישות הנרכשת או מזכויות והתחייבויות אחרות )קריטריון חוזי 

 משפטי(. 

 או משפטיות, ניתן יהיה  במידה והנכס הבלתי מוחשי אינו נובע מזכויות חוזיות

להכירו כנכס בנפרד ממוניטין רק במקרה והוא ניתן להפרדה, או לחלוקה 

מהישות הנרכשת, וניתן למכירה, העברה, הרשאה, השכרה או החלפה )ללא קשר 

לכוונה בפועל של הישות לבצע עסקה מעין זו( בנפרד או כחלק מעסקה )קריטריון 

 ההפרדה(. 

 ן האמור, נכס בלתי מוחשי אשר לא ניתן למכרו, להעבירו, יש לציין כי על פי התק

להשכירו ולהחליפו באופן יחידני, נחשב כניתן להפרדה אם ניתן לבצע את 

 הפעולות הללו עם חוזה קשור, נכס או התחייבות. 

( לא Assembled Workforceלתקן, כי ערך כוח אדם מיומן ) 15עוד נקבע בסעיף 

רד ממוניטין, אלא אם השימוש וההטבות הכלכליות יוכר כנכס בלתי מוחשי בנפ

 הנובעות מהן מוגנים על ידי זכויות משפטיות. 

כפי שצוין לעיל, עודף עלות הרכישה ששולם על ידי הישות הרוכשת על השווי ההוגן  .ד

נטו של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו, לאחר ייחוס מיסים, ייחשב כמוניטין. נכסים 

 12שנקבעו בסעיף  םשו ואשר אינם עומדים בקריטריוניבלתי מוחשיים אשר נרכ

 לתקן, ייכללו בסכום המוניטין. 

כי ממועד הרכישה, הרוכש יכיר בנפרד מהמוניטין,  10נקבע בסעיף  IFRS 3® -ב .ה

בנכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו ובהתחייבויות שניטלו. יש לוודא כי הנכסים הם חלק 

 סקה.מהרכישה ולא נוצרו כתוצאה מקיום הע

בתקינה הבינלאומית מובאות דוגמאות לנכסים בלתי מוחשיים הניתנים לזיהוי.  .ו

קיימת אבחנה בין נכסים בלתי מוחשיים בעלי בסיס חוזי, לבין כאלה שאינם נובעים 

 מזכויות חוזיות. 

 להלן פירוט הדוגמאות:
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  סימנים מסחריים, שמות דומיין  –נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לשיווק

 אינטרנט והסכמים למניעת תחרות.

  צבר הזמנות, קשרי לקוחות )קשר  –נכסים בלתי מוחשיים הקשורים ללקוחות

 חוזי ושאינו חוזי( ורשימת לקוחות.

  הסכמי זיכיון, הסכמי תמלוגים, זכויות הפעלה ושידור  –הסדרים חוזיים

 והסכמי אי תחרות.

 טכנולוגיה הרשומה כפטנט, בסיסי  –ים מבוססי טכנולוגיה נכסים בלתי מוחשי

 נתונים וסודות מסחריים.

הרוכש ימדוד את הנכסים )המוחשיים והבלתי מוחשיים( הניתנים לזיהוי על פי  .ז

 במועד הרכישה.  שוויים ההוגן

 

 (Concept of Fair Valueשווי הוגן ) .1.3

השווי ההוגן של נכס נרכש, ובכלל זה נכס בלתי מוחשי, לצורכי דיווח  IFRS 13על פי  .א

"מחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או מחיר שהיה משולם להעברת חשבונאי, הינו : 

 .התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה"

. בהתאם להוראת התקן הנ"ל, נעשה שימוש בהיררכיה בקביעת השווי ההוגן של נכס .ב

בהיעדר מחירי שוק זמינים, הגישה המועדפת לאמוד את שוויו ההוגן של הנכס, תהיה 

השיטה אשר תוכל להעריך באופן המיטבי את מחיר השוק. היות ומחירי שוק אינם 

קיימים למרבית הנכסים הבלתי מוחשיים, הגישה אשר ייעשה בה שימוש להערכת 

ן המיטבי מחירי שוק משוערים, נכסים בלתי מוחשיים, תהיה זו אשר תעריך באופ

 בהתאם למידע הטוב ביותר הקיים באותה עת.

הערכת השווי ההוגן תיעשה, כאמור, בהתאם לגישה שתיבחר כמתאימה מבין גישות  .ג

הערכת השווי המקובלות, אולם בעת שימוש בגישות השונות יש להשתמש בהנחות 

התיאורטיות אשר היו עושים בהן שימוש השחקנים השונים בשוק. ההנחה היא כי 

תה בהן שימוש הישות בהיעדר מידע סותר אחר, ניתן להניח כי ההנחות אשר עש

הרוכשת בעת קביעת מחיר הרכישה, מהוות אינדיקציה להנחות ששחקני שוק 

 סבירים יעשו בהן שימוש בקביעת השווי ההוגן. 

יצוין כי במידה והישות הרוכשת משלמת לבעלים של הישות הנרכשת סכום הנובע  .ד

לזהות את מסינרגיה, מעבר לזו אשר תובא בחשבון בידי שחקני שוק סבירים, יש 

עודף הסינרגיה האמורה ולנטרל מהנכס המוערך, זאת על מנת שההנחות אשר מהוות 

בסיס לאומדן השווי ההוגן, ישקפו בצורה הטובה ביותר כיצד שחקני שוק סבירים 

 ירוויחו מהשימוש בנכס המוערך. 

גישות עיקריות:  3-, ניתן לחלק את מתודות הערכת השווי לIFRS13על פי תקן  .ה

ההכנסה", "גישת השוק" ו"גישת העלות". לצורכי הערכת השווי, יש לשקול "גישת 

את השימוש בגישה המתאימה ביותר, על מנת להגיע לשווי ההוגן של הנכס המוערך. 
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התקן מציין כי שלוש הגישות ניתנות ליישום בהערכת נכסים הנלווית לצירופי 

  עסקים, זאת בכפוף לאופיו של הנכס המוערך.

 
 ישוב שווי הוגןגישות לח .1.4

 (Income Approachגישת ההכנסות ) .א

על פי גישת ההכנסות, שוויו של הנכס נגזר מערכם הנוכחי של זרמי המזומנים אשר 

צפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו הכלכליים. ביישום גישה זו יש לאמוד תחילה 

סות את זרמי המזומנים אשר הנכס צפוי לייצר בעתיד, כלומר אמידה של ההכנ

וההוצאות העתידיות בהתבסס, בין היתר, על ניתוח מידע פיננסי ותפעולי. בשלב 

השני יש להביא את תזרימי המזומנים העתידיים לערכים נוכחיים על ידי היוונם 

למועד הערכת השווי. תהליך היוון זרמי המזומנים עושה שימוש בשיעור היוון הנגזר 

דומים. השווי ההוגן הינו למעשה הערך  מהתשואה הצפויה מנכסים או התחייבויות

הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים, ובכלל זה ערך הגרט, באם קיים, בסוף 

 תקופת התחזית. 

 (Market Approachגישת השוק ) .ב

על פי גישת השוק, נאסף מידע הנוגע למחירי שוק של נכסים דומים, בין אם מדובר 

מחירי עסקאות אשר בוצעו לאחרונה. לאחר במחירי בורסה של נכסים מסחריים או ב

מכן יש לבצע התאמות אשר ישקפו את ההבדלים שבין הנכס המוערך לבין הנכס בר 

ההשוואה. כאשר מדובר בנכסים מוחשיים, התאמות אלה עשויות להיות מושפעות 

מגורמים כגון מיקום, עיתוי המכירה ומאפיינים פיזיים. כאשר מדובר בנכסים בלתי 

, התאמות אלה מתנאי השוק, מאפיינים מיוחדים של העסקה ומאפיינים מוחשיים

 מיוחדים של הנכס הבלתי מוחשי המוערך.

הניתוח ההשוואתי המבוצע בגישה זו מתמקד בדמיון ובשוני בין נכסים ועסקאות 

אשר משפיעים על שווי הנכסים המוערכים, ובכלל זה המניעים השונים של הקונים 

פיננסיים, תנאי השוק בזמן המכירה, גודל, מיקום ומאפיינים והמוכרים, התנאים ה

פיזיים וכלכליים. הפרמטרים השונים המשמשים להשוואה, נבחנים על מנת לבחון 

 ולנסות לכמת את השפעתם הצפויה על שווי הנכס. 
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 (Cost Approachגישת העלות ) .ג

גישת העלות מנסה לאמוד את שווי הנכס, בהתבסס על העלות הצפויה לשחזר או 

להחליף את הנכס בנכס אחר בעל מאפיינים דומים. ההנחה העומדת בבסיס גישה זו 

הינה כי משקיע לא ישלם על נכס מחיר העולה על הסכום הנדרש להחליפו בנכס אחר. 

לוף של הנכס בניכוי פחת המבטא בגישה זו, שווי הנכס מוערך בהתבסס על עלות השח

 התיישנות פונקציונאלית, כלכלית או טכנולוגית של הנכס הקיים ביחס לחדש.

 עלות כלכלית לשימוש ביתר נכסי החברה .1.5

  -של נכס יכולה להתבצע תחת אחת מבין שתי ההנחות הבאות מדידת שווי הוגן 

שוויו ההוגן של הנכס יימדד תחת הנחה זו אם הוא יניב ערך  - use-inהנחת  .א

מקסימאלי למשתתפי שוק כאשר משתמשים בו בשילוב עם נכסים והתחייבויות 

משלימים. תחת הנחה זו, השווי ההוגן מתבסס על המחיר שהיה מתקבל בעסקה 

שוטפת של מכירת הנכס, בהנחה שהנכסים וההתחייבויות המשלימים, אשר עימם 

 נכס ישמש, זמינים למשתתפי השוק.ה

ישות תשתמש בהנחה זו אם הנכס יניב ערך מקסימאלי  – exchange-inהנחת  .ב

 (. stand-alone basisלמשתתפי שוק כאשר משתמשים בו ללא נכסים אחרים )

בפועל, במרבית המקרים, נכסים בלתי מוחשיים אינם עומדים בפני עצמם ופעילותם היא 

ברה ובעזרת נכסים נוספים, ולכן בהערכת נכס בלתי מוחשי נבצע במסגרת פעילות הח

חישוב של עלותם הכלכלית של אותם שירותים נוספים הנדרשים לפעילותו של הנכס, תחת 

 , שתבוא לידי ביטוי בהערכת שוויו הכלכלי של הנכס. in-useהנחת 

דן דמי עלות השירותים שמקבל הנכס מהנכסים האחרים בחברה מחושבת על ידי אומ

השכירות הרעיונית של הנכסים בעסק, מוחשיים ובלתי מוחשיים, שעל הנכס הבלתי 

 מוחשי לשלם, לאורך חייו. הוצאות אלה מכונות גם "חיובים תורמים". 

 הטבת מס בגין הפחתת נכס בלתי מוחשי .1.6

השווי ההוגן של נכסים בלתי מוחשיים המוערכים בגישת העלות או בגישת ההכנסות אמור 

את הטבת המס הגלומה בנכס הבלתי מוחשי, אף שההטבה עשויה להיות  לשקף

 תיאורטית.

הטבת המס מחושבת כשווי הוגן של ההטבה, אשר יש לרוכש מעצם ההפחתה של הנכס 

הבלתי מוחשי. הטבה זו מחושבת בהתאם לאופן הפחתת הנכס הבלתי מוחשי, לשיעור 

 המס הרלבנטי, תקופת ההפחתה ולשיעור ההיוון.
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 זיהוי נכסים בלתי מוחשיים .2

, יש לזהות נכס בלתי מוחשי מוגדר כנכס לא כספי, הניתן לזיהוי, חסר מהות פיזית. תחילה .2.1

הנכס יקיים את קריטריון הזיהוי  ולהבחין בינו לבין המוניטין. את הנכס הבלתי מוחשי

כאשר מתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים: משאב הנשלט על ידי הישות כתוצאה 

 מאירועי עבר או צפוי כי יניב הטבות כלכליות בעתיד. 

הסכם בחנו את ניטין, לצורך זיהוי הנכסים הבלתי מוחשיים שיש להכיר בנפרד מהמו .2.2

 העתידיות באשר לכוונתםלתוכניות  קשרה בניהלנו שיחות עם מנהלי החברו הרכישה

 להשתמש בנכסים אלו.ולהמשיך 

 במסגרת חוות דעת זו. שנבחנווחשיים להלן יפורטו הנכסים הבלתי מ .2.3

 .3כמפורט בסעיף  – קשרי לקוחות .2.4

  .4כמפורט בסעיף  – אי תחרות .2.5

 מותג .2.6

מותג הינו שם, מילה, סמל או צירוף כלשהו אשר מאומץ על ידי ישות כלשהי העושה   .א

בו שימוש לצורך שיווק בדרך של זיהוי מוצריה ובידולם ממוצרים או שירותים של 

גורמים אחרים. הבעלים החוקי של המותג הינו בעל הזכות למנוע ממתחרים לעשות 

חות, הוא יוצר אצל הלקוח יכולת זיהוי בו שימוש כלשהו. למותג חשיבות גדולה ללקו

של מקור השירותים והמוצרים, וכן של האיכות הנתפסת בעיניו כקשורה במוצרים 

 הללו. 

 בהתאם להנהלת החברה, אין לשם החברה ערך כלכלי.  .ב

 ידע .2.7

, אין בחברה ידע לפי הגדרתו בתקני החשבונאות, אלא החברהלפי שיחה עם הנהלת 

, לא ניתן IFRS 3® -ו IAS 38ן האנושי. כאמור לעיל, על פי בהו אשר מוטמעתמיומנות 

 לזהות מיומנות של הון אנושי כנכס בר ייחוס.
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  תיאור המודל ותוצאותיו – קשרי לקוחות .3

 אופן החישוב .3.1

 והוערך בגישת  מבוסס על גישת ההכנסות שווי קשרי לקוחות הערכת

MPEEM – Multi Period Excess Earnings . שוויו של הנכס נגזר מערכם הנוכחי של

 זרמי המזומנים אשר צפויים לנבוע ממנו לאורך יתרת חייו הכלכליים. 

 בסיס התחשיב .3.2

  :ימוש במספר מקורות, לצורך אומדניםבחישובנו עשינו ש

 2016-2017 החברה לשנים  של מבוקריםדוחות כספיים  .א

לצורך   1-9/2018ולתקופה  2015-2017ניתוח הלקוחות ומכירות החברה לשנים  .ב

 חישוב שיעור נטישה.

 (.WACC: חישוב ישובים בלתי תלויים בחברה  )כגוןח .ג

 הנחות סבירות לפי העניין. .ד

 ההכנסותתחזית  .3.3

מהכנסות החברה הינם  82%בהתאם לניתוח המכירות ללקוחות החברה, נמצא כי 

 ת אלו צומח . כמו כן נמצא כי היקף ההכנסות מלקוחו2015מלקוחות קיימים משנת 

 מדי שנה.  10% -בכ

בהתאם לכך, הכנסות הלקוחות הקיימים הוערכו בהתאם להכנסות השנתיות של החברה 

 למועד הרכישה. 

 לשנה. 10%בהתאם לניתוח המכירות לעיל הונח שיעור נטישה של 

 רווח תפעולי .3.4

הרווח התפעולי הוערך בהתבסס תחזית ההכנסות וההוצאות התפעוליות של החברה 

  .ובהתאם לתוכנית החברה

 הוצאות מס .3.5

 .%28.1בשיעור , ארה"ב בניו ג'רזישנקבע הוא כמקובל בחברות שיעור המס 

 חיובים תורמים .3.6

חיובים תורמים הינם עלויות שירותים הנוספים הנדרשים לפעילותו של הנכס שנרכש 

ערכת באופן עצמאי בנפרד מהחברה. לשירותים אלה עלות כלכלית שתובא לידי ביטוי בה

שוויו הכלכלי של הנכס. עלות השירותים שמקבל הנכס הבלתי מוחשי מהנכסים האחרים 

הרעיונית של הנכסים בעסק, מוחשיים  "דמי השכירות"בחברה מחושבת ע"י אומדן 

 ובלתי מוחשיים, שעל הנכס הבלתי מוחשי לשלם, לאורך חייו. 

חוזר,  הון, )רכוש קבועחישוב של החיובים התורמים  ביצענובעת הערכת נכס בלתי מוחשי 

  .אותם מהרווח הנקי והפחתנו( ונכסים בלתי מוחשיים נוספים שזוהו הון אנושי

 שיעור היוון .3.7

  11.5%–שווי קשרי לקוחות התקבל על ידי היוון התזרים נטו בשיעור היוון מתאים 

 (.להלן 6בסעיף )ראה פירוט 
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  תקופת ההטבה .3.8

שנים בהתאם לשיעור  10תקופת ההטבה הכלכלית הנובעת מקשרי לקוחות הינה 

 הנטישה. 

 :להלן שווי קשרי הלקוחות, באלפי דולר .3.9

שווי קשרי 
 לקוחות

אלפי 
 דולר

 7,898 שווי נטו

 1,631 הטבת מס

 9,528 סה"כ שווי
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 תיאור המודל ותוצאותיו –אי תחרות  .4

 כללי .4.1

, לבין הרוכשת על הרכישה, נחתם הסכם אי תחרות בין המוכר להסכם 4.4.2על פי סעיף 

כי לא יתחרו,  שנים בתום תקופת הייעוץ 5פיו המוכר מתחייבים למשך תקופה של 

ולא יפנה  במישרין או בעקיפין, ולא יפעלו להקמה או יהיו בעלי שליטה בעיסוק מתחרה

שנים ממועד  3 וץ הינהבהתאם להסכם עם המוכר, תקופת הייע .ללקוחות החברה

 , את אי התחרות כנכס על בסיס חוזי.IFRS 3® המכירה. בשל כך, זיהינו על פי 

 אופן החישוב .4.2

 והוערך בגישת  מבוסס על גישת ההכנסות הסכם אי תחרותשווי  הערכת

With Or Without . אשר תזרימי המזומנים שוויו של הנכס נגזר מערכם הנוכחי של

. הערכת השווי של הסכם אי התחרות יתרת חייו הכלכלייםצפויים לנבוע ממנו לאורך 

מחושב כתזרים המזומנים ההפרשי בין תחזית החברה בהתקיים הסכם אי תחרות לבין 

 . תחזית החברה בהעדר הסכם אי תחרות

 תחזית ההכנסות .4.3

בהתקיים הסכם אי תחרות תזרים ההכנסות של החברה הינה בהתאם הכנסות  .א

הרכישה ובהתאם לשיעורי הצמיחה שהוערכו לפעילות השנתיות של החברה למועד 

 החברה.

 25%בהתאם לשיחות עם ההנהלה, הונח אבדן הכנסות של בהעדר הסכם אי תחרות ו .ב

 במצב של תחרות.

 רווח תפעולי .4.4

הרווח התפעולי הוערך בהתבסס תחזית ההכנסות וההוצאות התפעוליות של החברה  .א

  .ובהתאם לתוכנית החברה

 הוצאות מס .4.5

 . %28.1בשיעור  , ארה"בבניו ג'רזישנקבע הוא כמקובל בחברות שיעור המס  .א

 שינויים בהון החוזר .4.6

ימי הספקים הנהוגה בחברה כיום ובהתייחס ו חושב בהתבסס על מדיניות ימי הלקוחות

 לגידולים בהיקפי הפעילות.

 שיעור היוון .4.7

  11.5% נטו בשיעור היוון התקבל על ידי היוון התזרים הסכם אי תחרותשווי  .4.8

 להלן(. 6)ראה פירוט בסעיף 

 תקופת ההטבה  .4.9

הסכם שנים בהתאם ל 3הינה  מהסכם אי התחרותתקופת ההטבה הכלכלית הנובעת 

 . הרכישה
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 :אלפי דולרבשווי אי התחרות, להלן  .4.10

 

אלפי  שווי אי תחרות
 דולר

 3,611 שווי נטו

שיעור ההסתברות 
 25% לתחרות

 903 תחרות שווי הסכם אי

 208 הטבת מס
סה"כ שווי נכס אי 

 1,111 תחרות
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 היווןשיעור  .5

 מציע שתי דרכים אפשריות לפיהן יש לאמוד שיעור ניכיון.  56בסעיף  36מספר  תקן .5.1

בחלופה הראשונה אומדים את שיעור הניכיון על פי שיעור הניכיון הגלום בעסקאות  .5.2

ואילו בחלופה השנייה שיעור הניכיון נקבע שבוצעו בשוק לאחרונה בנוגע לנכסים דומים 

על פי מחיר ההון המשוקלל של תאגיד ציבורי בעל נכס אחד )או תיק נכסים(, הדומה 

 מבחינת אופי הפעילות והסיכונים לנכס הנבחן.

במידה והנכס מניב המזומנים מהווה חלק בלתי נפרד מפעילות הליבה של התאגיד  .5.3

מאפיינים את הנכס דומים לסיכונים המאפיינים את שבבעלותו הנכס, כלומר הסיכונים ה

התאגיד בכללותו, ניתן לקבוע את שיעור הניכיון תוך התבססות על מחיר ההון המשוקלל 

 של התאגיד.

שיעור הניכיון בו בחרנו, משקף, לפי דעתנו, את ערך הזמן של הכסף ושל הסיכונים  .5.4

אגיד בכללותו ואת התשואה הספציפיים של הנכס הדומים לסיכונים המאפיינים את הת

שמשקיעים ידרשו, אילו היה עליהם לבחור השקעה בפרופיל סיכון זהה לזה שהתאגיד 

 מצפה להפיק מהנכסים.

. להלן מספר פרמטרים כמותיים ואחרים אותם W.A.C.Cהמודל בו השתמשנו הוא מודל . .5.5

 לקחנו בחשבון בעת חישוב שיעור הניכיון: 

 שיעור המס. .א

השיטתי של החברה )ביטא(, המייצג את הקשר שבין תשואת המניה מקדם הסיכון  .ב

 לתשואת השוק.

 התשואה חסרת הסיכון. .ג

משקל ההון העצמי והחוב בערכי שוק, לרבות המשקלות הנורמטיביים של מרכיבי  .ד

 ההון.
 

כנקודת מוצא השתמשנו בשיעור ניכיון על בסיס מחיר ההון של התאגיד המבוסס על מודל  .5.6

 לפי הנוסחה כדלקמן:C.A.P.M (Capital Asset Pricing Model )-ה

 
 
 
 Rf =     ןשואה חסרת סיכות
  =   קדם הסיכון של החברה מ
 Rf- Rm =   רמיית הסיכון של השוק פ

 

 

)(* RfRmRfKe   
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  C..C.A.Wמי המזומנים מבוסס על מודל יומדן מחיר ההון המשוקלל לצורך היוון תזרא .5.7

Weighted Average Cost Of Capital) ):ומחושב לפי הנוסחה כדלקמן 

 
 

 
 

 D וב בערכי השוק = ח
 E ון עצמי בערכי השוק=ה
 Ke חיר הון עצמי=מ
 Kd חיר הון זר=מ
 T יעור המס=ש
 

מכיוון שתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהנכסים אינם תלויים בדרך שבה  .5.8

הנכסים, אזי לצורך חישוב שיעור הניכיון בחנו משקלות התאגיד מימן את רכישת 

 נורמטיביים של מרכיבי ההון של חברות דומות.

 Kd-ו Ke, חושבו מחיר ההון העצמי ומחיר ההון הזר )ןכחלק מתחשיב שיעור הניכיו .5.9

 בהתאמה( ולהלן התוצאות:

Kd  -  כפי חושב על פי מצבת חובות החברה וחברות דומות ושיעורי הריבית בגינן

 שהופיעו בדוחות הכספיים המבוקרים.

Ke -   חושב בהתבסס על פרמטרים שונים, ביניהם שיעור תשואה חסרת סיכון )חושב על

 ( ופרמיית סיכון.שנים 10 -ריבית חסרת סיכון אג"ח ארה"ב לפי 

שיעור הניכיון לאחר מס, כפי שנגזר מהמודלים המימוניים, חושב בהתבסס על  .5.10

 לן:הפרמטרים כמפורט לה

 פירוט ערכים פרמטרים

 שנים 10 -אג"ח ארה"ב לריבית חסרת סיכון  %3.15 (RF)  סיכון חסרת ריבית
 מדמודראןארה"ב תשואה כוללת פרמיית סיכון של  %8.23  (RM) השוק תשואת

 לחברה והתאמה המגזר של β ניתוח 0.77 ביטא
 %84 הון+לחוב כלכלי הון יחס

 בענף  הון ניתוח מבנה
 %16 הון+לחוב חוב יחס
 , ארה"בבניו ג'רזי ארוך לטווח חברות מס שיעור %28.1 חברות מס

 של החברה המימון עלויות ניתוח %5.6 (KD)  החוב מחיר
 סיכון ספציפי הנגזר מאופי פעילות החברה והיקפה 5.6% פרמיית סיכון ספציפי

 
 .11.5% -הינו כ "כ שיעור הניכיון המעוגל לאחר מס הנגזר מהפרמטרים לעילסה .5.11
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 שווי נכסים בלתי מוחשיים הערכתסיכום  –פרק ה' 

 

 ייחוס עודף עלות .1

 ,11/11/2018חוס עודף העלות בהתאם למאזני החברה ליום יי סיכום תוצאותלהלן  .1.1

 :אלפי דולרב

שווי  פרטים
 הוגן

   תמורה
 34,700 מזומן

 (641) התאמת תשלום בגין הון חוזר
 922 הסכם ייעוץ עם המוכר

 34,981 סה"כ תמורה
    

   תפעוליים נכסים
 6,200 קרקע

 3,146 רכוש קבוע
 1,993 לקוחות וחייבים

 3,125 )א( מלאי
 14,464 תפעוליים סה"כ נכסים

    
   התחייבויות תפעוליות

 2,292 ספקים וזכאים
 2,292 סה"כ התחייבויות תפעוליות

    
 12,172 סה"כ נכסים שנרכשו והתחייבויות שניטלו 
 22,808 יתרה לייחוס לנכסים בלתי מוחשיים שזוהו

    
   נכסים לא מוחשיים שזוהו

 9,528 קשרי לקוחות
 1,111 אי תחרות

 10,640 סה"כ נכסים בלתי מוחשיים שזוהו
 12,169 מוניטין

 

יתרת מלאי נמדדת בעלות או שווי מימוש נטו, הנמוך ביניהם בהתאם לתקן  –מלאי  .א

, שוויו ההוגן של IFRS -. על פי התקינה החשבונאית הIAS 2החשבונאי הבינלאומי 

המהווה אומדן לעלויות  המלאי במועד הרכישה הינו מחיר המכירה בניכוי סכום

הרוכש שמבוססת על כן, הקצאת רווח סביר בגין מאמצי המכירה של המימוש ו

  צרים מוגמרים דומים.רווחיות מו
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 טבלת סיכום הקצאה .2

 : אלפי דולר, ב8/2011/111ליום  להלן טבלת סיכום של הקצאת ההפרש המקורי

 הפחתה דולראלפי  סיכום הקצאה

   34,981 סה"כ עלות צירוף עסקים

   12,172  ונרכשש נכסים תפעולייםבניכוי 

   22,808 הפרש מקורי

     ייחוס הפרש מקורי

 שנים 10 9,528 קשרי לקוחות

 שנים 8 1,111 אי תחרות

   12,169 מוניטין

   22,808 סך הקצאה
 

 WARAניתוח  .3

 :בהתאם לתחשיבים לעיל WARAניתוח להלן 

משקל  תשואה שווי הוגן נכס
 משוקלל הנכס

 3.1% 27.2% 11.5% 9,528 קשרי לקוחות

 0.4% 3.2% 11.5% 1,111 אי תחרות

 0.5% 4.4% 11.5% 1,536 כח אדם מיומן

 0.3% 8.1% 3.9% 2,827 הון חוזר

 1.7% 26.7% 6.2% 9,346 קרקע ורכוש קבוע

 5.5% 30.4% 18.2% 10,633 * מוניטין

 11.5%     34,981 סה"כ

 

 המוניטין מוצג בניכוי כח אדם מיומן. *



 

 ,Tel. 5 Duchifat St. Kfar-Saba 09 - 7674835טל.  5רח' דוכיפת  ,סבא-כפר כ
Office1@ovedgubi.com 

  .Tel Petah-Tikva, 7 Imbar, St 03 - 5629920טל.תקווה -פתח, 7אימבר 
Office2@ovedgubi.com 
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 עובד, גובי ושות'
 יעוץ פיננסי כלכלי בע"מ

Oved, Gubi & Co. 

Financial Consultants Ltd. 

 
 
 
 

 15/08/2019תאריך: 
 

 לכבוד

 סמנכ"ל כספים – מודי פרוס

 ( בע"מ1993תעשיות ) כפרית

 

 (PPAהסכמה לצירוף הקצאת עודף עלות הרכישה )הנדון: 

 

 הקצאת עודף עלות רכישתאת לצרף אנו נותנים בזאת את הסכמתנו 

 Polyfil Corporation Inc  ( 1993כפרית תעשיות )שבוצעה על ידינו לדוחות הכספיים של

 .2019לרבעון השני לשנת  בע"מ
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