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  ) בע"מ1993כפרית תעשיות (
 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
 לתקופה שנסתיימה ביום 30 בספטמבר, 2018

 
  .30.9.2018יום  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 : החברות הפעילות .1

  "החברה").-(להלן  ) בע"מ , הפועלת מישראל1993(יות כפרית תעש : האם החברה

  :תחברות ב

  

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

  ).אמריקהתחום הפעילות ב
 .כל החברות לעילכוללים את הדוחות של של החברה הדוחות הכספיים המאוחדים 

 מיליארד 13 -כבמוערך  ,לכל היישומים ברחבי העולם ,מחקרי שוק שונים היקף שוק התרכיזים העולמיבהתבסס על  .2
  . איננה פועלת בכל התחומים ובכל המדינות בהן נעשה שימוש בתרכיזים חברהיודגש כי הדולר. 

  למוצרי פלסטיק, מתחרות ומתנודתיות בעלויות חומרי הגלם. הביקושים מושפעת מן חברהפעילות ה
ממנו מופקים  ,עלויות חומרי הגלם מושפעות לרוב מיחסי ביקוש והיצע בענף, ממחירי סחורות שונות, וממחירי הנפט

  שימוש לייצור מוצריה. חברהמרבית חומרי הגלם בהם עושה ה

עשיית הפלסטיק המקנים למוצר הסופי חלק מתכונותיו לת 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  
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   30.9.2018ליום  חברההמצב הכספי של ה  .ב

  
  

ליום  הסעיף
30.9.2018 

ליום 
30.9.2017  

ליום 
31.12.2017  

לעומת  30.9.2018הסבר לשינויים מהותיים 
31.12.2017  

  אלפי ש"ח

 23,609 14,612 21,405 מזומנים ושווי מזומנים
מיתרות יתרת מזומנים ושווי מזומנים נובעת 

המוחזקות  ,מזומנים של כל חברות הקבוצה
 .פעילות שוטפתלצורך 

   5% 3% 4%  מזומנים ושווי מזומנים לסך מאזן
   15% 8% 11% מזומנים להתחייבויות השוטפות

 187,140 198,989 222,276 לקוחות, חייבים ויתרות חובה 
השינוי נובע בעיקר מתמהיל הלקוחות אליהם 

 בוצעו המכירות.
לקוחות, חייבים ויתרות חובה לסך 

  מאזן
41% 41% 39%   

   1.32 1.23 1.25 יחס מהיר

 150,877 157,226 174,120 מלאי

מלאי החברה מושפע מרמת המכירות, מתמהיל 
המוצרים וזמינותם ומתנודות במחירי חומרי 
הגלם . כל אלה מחייבים מעת לעת היערכות 
מיוחדת לרבות שינויים ברמות המלאי ומקורות 
המלאי תוך התאמה למגמות בשוק ולצרכים 

העלייה בתקופה נובעת התפעוליים של החברה. 
בעיקר מעלייה במלאי בתחום הפעילות באירופה 

  ובישראל.
   32% 32% 32%  מלאי לסך מאזן
   361,626 370,827 417,801 נכסים שוטפים

   76% 76% 78% נכסים שוטפים לסך מאזן
   2.27 2.13 2.15 יחס שוטף

 98,449 99,484 100,577 רכוש קבוע 
ההשקעות ברכוש קבוע בתקופה המצטברת היו כ 

מיליון  11 -מיליון ש"ח, פחת וההפחתות כ 13 -
 ש"ח.

   21% 20% 19%  רכוש קבוע נטו  לסך המאזן
התחייבויות לספקים ולנותני 
 .מלאיההגידול הוא במקביל לגידול בקניות  85,259 92,737 116,060 שירותים, זכאים ויתרות זכות

לספקים +זכאים ויתרות התחייבויות 
  זכות לסך מאזן

22% 19% 18%   
הון זר: אשראי לזמן קצר ,הלוואות 

לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 והתחייבויות לא שוטפות אחרות

93,624 96,756 89,195 
במהלך התקופה המצטברת נפרעו הלוואות לזמן 

 התקבלו נטו מיליון ש"ח 2 - ארוך בהיקף של כ
 מיליון ש"ח. 6 -אשראי לזמן קצר בהיקף של כ

   19% 20% 17%  הון זר לסך המאזן

 296,598 292,828 319,141 הון עצמי

היתרה גדלה במהלך התקופה המצטברת בעיקר 
מיליון ש"ח  29 -כתוצאה מהרווח הנקי בסך של כ

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של ומ
ש"ח, היתרה  ןמיליו 2 - בסך של כ  פעילויות חוץ

קטנה בעיקר כתוצאה מדיבידנד שחולק לבעלי 
 מיליון ש"ח. 7.5המניות של החברה בסך של 

   0.30 0.33 0.29  הון זר להון עצמי -מנוף פיננסי
   62% 60% 59% הון עצמי  לסך המאזן
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  2018בספטמבר,  30 שהסתיימה ביום  תקופהל חברהשל ה פעילותתוצאות ה  .ג

  8201מאוחדים רבעוניים לשנת  רווח או הפסדתמצית דוחות  .1
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   

סה"כרבעון 3רבעון 2רבעון 1

אש"חאש"חאש"חאש"ח

 631,439 221,289 211,190 198,960הכנסות ממכירות

 527,135 187,184 174,943 165,008עלות המכירות

     104,304       34,105       36,247       33,952רווח גולמי

 40,083 13,826 13,654 12,603הוצאות מכירה ושיווק

 22,781 7,960 7,584 7,237הוצאות הנהלה וכלליות

 0 0 0 0הוצאות ( הכנסות)  אחרות

       41,440       12,319       15,009       14,112רווח תפעולי

 5,158 678 1,570 2,910הכנסות מימון

 5,684 1,878 1,262 2,544 הוצאות מימון

 40,914 11,119 15,317 14,478רווח לפני מסים על ההכנסה

 11,935 2,985 4,899 4,051מסים על ההכנסה

 28,979 8,134 10,418 10,427רווח נקי 

 1,418(3,089)(1,332) 5,839רווח (הפסד) כולל אחר

       30,397 5,045 9,086 16,266סה"כ  רווח (הפסד) כולל
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 30.9.2018 ביוםברבעון שהסתיים  רווח או הפסדוח בד של השינויים המהותיים בסעיפים העיקריים להלן השוואה .2

 : אשתקד ההמקביל תקופההלעומת 
  

  

לתקופה  הסעיף
7-9.2018 

לתקופה 
7-9.2017  

  לתקופה
 1-9.2018  

  לתקופה
 1-9.2017  

   7-9/2018הסבר לשינויים מהותיים 
  7-9/2017לעומת 

  אלפי ש"ח

 578,108 631,439 202,573 221,289  הכנסות ממכירות 

למעט תחומי הפעילות כל נובע מ גידול במכירותה
 .סיההפעילות בישראל ובא מיבתחומיוחד ב,אמריקה 

בנוסף לשינוי בכמות הנמכרת, המכירות מושפעות 
משינויים במחירי חומרי הגלם המשמשים לייצור 

 מוצרי החברה כמו גם שינויים בשערי החליפין. 

 89,399 104,304 34,531 34,105  רווח גולמי 

בשער החליפין  השינוייםבתחום הפעילות בישראל,  )1(
על  רעהל והשפיעוהדולר של השקל מול האירו 

  הרווח הגולמי. 
בתחום הפעילות באירופה, עלייה במרווח הסחר  )2(

  לטובה על הרווח הגולמי. ההשפיע
הירידה בהיקף  ,בתחום הפעילות באמריקה )3(

 המכירות השפיעה לרעה על הרווח הגולמי.
העלייה בהיקף המכירות בתחום הפעילות באסיה,  )4(

 השפיעה לטובה על הרווח הגולמי.
    15.5% 16.5% 17.0% 15.4%  רווח גולמי %

 33,763 41,440 15,375 12,319  רווח תפעולי
ברווח  הקיטוןבעיקר כתוצאה מ קטןהרווח התפעולי 

 הגולמי.

   5.8% 6.6% 7.6% 5.6%  רווח תפעולי %

הכנסות (הוצאות) 
  מימון, נטו

(1,200)  128  (526)  (2,921)  
מיליון   0.3 -כבסך של  ברבעוןהוצאות ריבית כולל 
 ש"ח.

 8,946 11,935 3,641 2,985  מסים על ההכנסה
הוצאות המסים מושפעות מהרווח לפני מס ומניכוי  

מס במקור על הדיבידנדים המועברים ו/או צפויים 
 לעבור מחברות הבת לחברת האם בישראל.

 ברווח הנקי נובע בעיקר מהאמור לעיל. קיטוןה   21,896  28,979  11,862  8,134  רווח נקי

   3.8% 4.6% 5.9% 3.7%  הרווח הנקי %

רווח (הפסד) כולל  
  אחר

(3,089)  5,539  1,418  (2,354)  
נובע בעיקר מהתאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 כספיים של פעילויות חוץ.

     19,542  30,397  17,401  5,045 רווח (הפסד) כולל  
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 נזילות ומקורות מימון  .ד

 

  לתקופה  הסעיף
7-9/2018  

  השפעות מהותיות על התזרים בתקופה

  אלפי ש"ח
פעילות נבעו מש מזומנים נטותזרימי 
  שוטפת

מיליון ש"ח  8 -לחיוב מהרווח הנקי בסך של כ התזרים הושפע)407(
מיליון ש"ח. התזרים  7 -ומהתאמות לסעיפי רווח או הפסד בסך של כ

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

תזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות 
 השקעה

 . רכישת מכונות וציודמהתזרים הושפע בעיקר (5,029)

פעילות ששימשו לתזרימי מזומנים נטו 
 מימון

אשראי לזמן ארוך וקצר מתאגידים  קבלתמ לחיובהתזרים הושפע 6,637
דיבידנד מהתזרים הושפע לשלילה . מיליון ש"ח 9 -בנקאיים ע"ס כ

  .מיליון ש"ח 2.5 בסךשחולק לבעלי המניות 
  

 

 לבעלי המניות דיבידנדים  .ה

תאריך אישור החלוקה ע"י   
  דירקטוריון החברה

סכום 
הדיבידנד 
 אלפי ש"ח

אגורות 

  למניה

  הערה  תאריך תשלום

    2018, באפריל 26  10.55  2,500  2018 במרץ, 21  1

    2018, יוניב 25  10.55  2,500  2018 ,מאיב 30  2

    2018בספטמבר,  26  10.53  2,500    2018 ,באוגוסט 22  3

  אושר לאחר תקופת הדיווח  2018, דצמברב 24  10.53  2,500    2018 נובמבר,ב 21  4

 

 דיבידנד שהחברה קיבלה מחברות מוחזקות    .ו

    ש"ח מיליוני 15 -כולל של כהוכרזו דיבידנדים מחברות הבת בסך   30.9.2018ביום  וימשהסתי חודשים  תשעהב

  (במונחי ברוטו לפני ניכוי מס במקור).

  .קוזזו כנגד הלוואות מחברות בנותדיבידנדים ה

  

 

 הלוואות מהותיות ומסגרות אשראי  .ז

  אירועים מיוחדים.אין 

 

 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

יחס בין חובות פיננסיים בקיזוז  )2( הון עצמי מוחשי מינימאלי) 1( :המאוחדיםהכספיים בהתאם לדוחות  שונותפיננסיות 

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 31.12.2017 -כמו גם נכון ל 30.9.2018 -ל נכון
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   היבטי ממשל תאגידי  .ט

  

 השינוי במצבת נושאי  משר .1
  .אין
  

 תרומה לקהילה   .2
 18סך של  תרמה החברה 30.9.2018חודשים שהסתיימו ביום ה בששת אלפי ש"ח. 100 -התקציב השנתי הינו כ

  .אלפי ש"ח
  

 בתקופת הדיווחאירועים חריגים או חד פעמיים   .י
  

  

 השקעה בחברת סקיוריטי מטרס .1
  בחברת  סקיוריטי מטרס, העוסקת בפיתוח בתחום הפלסטיק.  2017החברה  השקיעה החל משנת 

  אש"ח.  1,234בסך כ  ,2018 1ברבעון ,השקעה שנייה  . אש"ח 535בסך כ  , 2017 3ברבעון  ,השקעה ראשונה 
  החלה סקיוריטי מטרס להיסחר בבורסה האוסטרלית.  2018אחר תאריך המאזן, במהלך הרבעון הרביעי של שנת ל
  .1.34% -כ חוז ההחזקה של כפרית א
  

   רכישת פעילות בארה"במזכר הבנות ל .2
  כלהלן  : ) 2018-01-037684(מספר אסמכתא: פרסמה החברה דיווח מיידי   2018, אפרילב 15בתאריך 

נחתם מזכר הבנות מתוקן עם חברה אמריקאית אשר עוסקת בתחום  15.04.2018כי ביום  מתכבדת להודיע החברה"
התוספים לתרכיזים בשוק הפלסטיק ("המוכרת"), בקשר עם רכישת פעילות המוכרת וכלל נכסיה, ובתמורה לסך 

שות מיליון דולר אמריקאי; התמורה המשוערת כפופה לממצאי בדיקת נאותות והתאמות נדר 36 -משוער של כ
. 30.6.2018אשר אמורים להיות מושלמים עד יום  2017בהתאם לדוחותיה הכספיים המבוקרים של המוכרת לשנת 

  בנוסף, צפויה החברה להתקשר בהסכם ייעוץ עם הבעלים  של המוכרת. 
 החברה תרכוש מהמוכרת את נכסיה, לרבות את המלאי והרכוש הקבוע של המוכרת, מפעלה, רישיונותיה, לקוחותיה

  וכן זכויות הקניין הרוחני שלה. כמו כן, כוללת העסקה את רכישת המקרקעין בו ממוקם מפעלה של החברה.
מובהר כי ההתקשרות המתוארת לעיל כפופה להשלמת המשא ומתן בין הצדדים, השלמת בדיקת נאותות לשביעות 

כפופה להתקיימות תנאים  רצונה של החברה וחתימה על הסכם מפורט. החברה מעריכה כי השלמת העסקה תהיה
  מתלים, ובהם קבלת אישורי צדדי ג' לעסקה.

כתוצאה מהרכישה החברה צפויה להרחיב את עסקיה בשוק התרכיזים במדינות צפון אמריקה ובארצות הברית 
  בפרט.

  כאמור, חתימת הסכם והשלמתו ותנאיו תלוי בהסכמות בין הצדדים לגבי תנאי ההסכם הסופי.
  את העסקה ממקורותיה לרבות  מימון בנקאי בין בארץ ובין בחו"ל. בכוונת החברה לממן

החברה עיכבה את הדיווח על חתימתו של מזכר ההבנות הראשון ועל המשא ומתן בין הצדדים בהתאם לתקנה 
ועם חתימת מזכר ההבנות המתוקן ראתה כי  1970-) התש"לידייםיומ) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 1(ב36

  ".ה המניעה לדווחהצטמצמ
  

  כלהלן  : ) 2018-01-074874(מספר אסמכתא: פרסמה החברה דיווח מיידי   2018, אוגוסטב 9בתאריך 
שנעשה ללא ידיעת החברה, ובהמשך לפרסום החברה   2018באוגוסט,  7בעקבות פרסום בעיתונות מקומית מיום "

בנושא חתימה על מזכר הבנות מתוקן עם חברה   )2018-01-037684(מספר אסמכתא:   2018באפריל,  15מיום 
אמריקאית ("המוכרת") בקשר עם רכישת פעילות המוכרת וכלל נכסיה, החברה מתכבדת לעדכן ששמה של המוכרת 

  עימה מנהלת החברה משא ומתן הוא פוליפיל .

30/09/201831/12/2017אמת מידהיחס

לא יפחת מ- 19% וגם לא מ- הון עצמי מוחשי לסך מאזן מוחשי1

58 מיליון ש"ח

61% , 281 מליוני ש"ח58%, 304 מליוני ש"ח

2EBITDA -1.051.1לא יעלה על 6.5החוב הפיננסי נטו ביחס ל

2.22.3לא יפחת מ- 1היחס השוטף3

היחס בין ה- EBITDA לסך תשלומי 4

הריבית והקרן הלוואות ז"א

7.84.2לא יפחת מ- 1.6
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מה וכי עוד מבקשת להבהיר החברה כי היא נמצאת בשלבים מתקדמים של בדיקת הנאותות אשר טרם הושל

  ."במקביל הצדדים מנהלים משא ומתן על ההסכם המפורט
  

  כלהלן  : ) 2018-01-093990(מספר אסמכתא: פרסמה החברה דיווח מיידי   2018, אוקטוברב 9בתאריך 
) בנושא חתימה על מזכר הבנות מתוקן 2018-01-037684(מספר אסמכתא:  15.4.2018בהמשך לפרסום החברה מיום "

עם חברה אמריקאית בשם פוליפיל ("המוכרת") בקשר עם רכישת פעילות המוכרת וכלל נכסיה, החברה מתכבדת 
ל ידי חברה בת אמריקאית חדשה חתמה החברה על הסכמים לרכישת נכסי המוכרת, ע 8.10.2018להודיע כי ביום 

  שהוקמה על ידי כפרית ושמוחזקת במלואה על ידי כפרית.
רכישת נכסי המוכרת כוללת את רכישת המלאי והרכוש הקבוע של המוכרת, הסכמים  והתקשרויות עם שותפיה 

קרקעין בו ממוקם העסקיים, מפעלה, רישיונותיה, לקוחותיה וספקיה וזכויות הקניין הרוחני שלה, וכן את רכישת המ
  מיליון דולר ("תמורת ההסכם"). 34.7 -מפעלה של המוכרת בתמורה לסכום כולל של כ

  
  מיליון דולר מתוך תמורת ההסכם. 6.2תמורת הנדל"ן מהווה   •
שנים בתמורה  3בנוסף, החברה החדשה תתקשר בהסכם ייעוץ עם הבעלים והמנכ"ל של המוכרת לתקופה של   •

  מיליון דולר לכל תקופת ההתקשרות. כפרית תהיה ערבה להתחייבויות תשלום דמי הייעוץ. 1לדמי ייעוץ בסך של 
  הצדדים סיכמו על מנגנון התאמת מחיר העסקה ליתרת ההון החוזר במועד השלמתה.  •
  הסכם הרכישה כולל סעיפי מצגים ושיפויים כמקובל בהסכמים דומים.  •
  

 - בנק בארצות הברית, בתנאים מסחריים מקובלים, בהיקף של כמימון הרכישה יעשה באמצעות נטילת הלוואות מ
שנים בריבית קבועה ומשתנה בהתניות פיננסיות מקובלות, והיתרה ממסגרות  7מההשקעה, לתקופה של  50%

  שוטפות בבנקים בישראל וממקורותיה העצמיים.
  

ם עובדי המפתח במוכרת, עד למועד השלמת העסקה תפעל החברה החדשה, בין היתר, להתקשר בחוזי העסקה ע
להשלים את נטילת ההלוואה ואת העמדת המקורות העצמיים לביצוע העסקה, וכן להסב את כל ההסכמים 

  .2018הרלוונטיים מהמוכרת לחברה החדשה. החברה צופה שהעסקה תושלם עד סוף חודש נובמבר 
  

בכלל ובארצות הברית בפרט.  השלמת העסקה הינה צעד מהותי בהרחבת עסקי החברה בתחום התרכיזים בעולם
החברה מעריכה כי נכסי המוכרת והמוניטין שלה בשוק יאפשרו לה להשיג צמיחה משמעותית בתחום העיסוק שלה. 
להערכת החברה קיימת סינרגיה בין החברה לנכסי המוכרת שיסייעו לצמיחה רווחית בשוק בארצות הברית 

  "קיימים הן אצל המוכרת והן בחברה.ובמקומות אחרים על בסיס שילוב הידע והיכולות ה
  

  .הושלמה העסקה כאמור לעיל 2018, נובמברב 13ביום 
  
  
  
  

 מנכ"ל החברהו מימוש אופציות ע"י יו"ר הדירקטוריון .3
ש"ח ע.נ.  1מניות בנות  29,284 - אופציות ל 87,500מימש יו"ר הדירקטוריון, מר רם בלינקוב ,  2018ביוני,  27יום ב

  .כ"א
  .ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות בנות  22,590 -אופציות ל 67,500מימש מנכ"ל החברה, מר אבי זלצמן  ,  2018ביוני,  27ביום 

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

  ישור התקשרות בהסכמים לרכישת חשמל ושירותי קרורא .4
  2018במאי,  30אישרה אסיפת בעלי מניות של החברה את החלטת דירקטוריון החברה מיום  2018ביולי,  26ביום 

  בדבר התקשרות החברה בהסכמים לרכישת חשמל ושירותי קירור.
במסגרת העסקה, בין אנרגיה כפר עזה בע"מ שהיא חברת מחלק החשמל של קיבוץ כפר עזה, שהינו בעל השליטה 

יבוץ"), לבין תאגיד בבעלות משותפת של זוקו פאואר גז בע"מ ות.י.ה טרגט גרופ בע"מ ("היזם"), עתיד בחברה ("הק
ידי הקיבוץ וימכור לקיבוץ את -להיחתם הסכם לפיו היזם יקים מתקן לייצור חשמל על מקרקעין שיושכרו לו על

  החשמל המיוצר. 
החברה תרכוש מהקיבוץ חשמל בתנאים זהים לתנאים  במקביל, בין החברה לקיבוץ ייחתם הסכם "גב אל גב", לפיו

  שבהם ירכוש הקיבוץ את החשמל.
  בנוסף, במסגרת העסקה, בין החברה ואותו יזם עתיד להיחתם הסכם לאספקת שירותי קירור לחברה.

  . חיסכון משמעותי בעלויותכתוצאה מהעסקה, צפוי לחברה 
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הסכם הגב אל גב המתואר לעיל והן עקב העובדה שלקיבוץ יש לקיבוץ קיים עניין אישי בעסקה, הן כפועל יוצא מ
  אופציה להיכנס כשותף בחברה שתקים את מתקן ייצור החשמל ויהיה הבעלים שלו. 

) באתר ההפצה של רשות 2018-01-063606(מספר אסמכתא:  2018ביולי  15לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

  , אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים  על דרך ההפניה. www.magna.isa.gov.ilניירות ערך, מגנ"א, בכתובת 
  
  
  
  

  
  

  .הדירקטוריון מודה לעובדי החברה ומנהליה, ומוקירם על תרומתם, מסירותם ופעילותם בחברה
  

          
  רם בלינקוב    2018 ,נובמברב 21

  ו"ר הדירקטוריוןי
  אבי זלצמן  

  מנהל כללי
  



 

  
  
  
  
  

  מ") בע1993כפרית תעשיות (
  

  2018, ספטמברב 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  
  

  בלתי מבוקרים
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  

 עמוד
 

    
 2סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים

 
    

 3-4 על המצב הכספי דוחות מאוחדים
 

    
 5אחר רווח כוללרווח או הפסד ו על דוחות מאוחדים

 
    

 6-10דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 

    
 11-12דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

 
    

    :המאוחדים הכספיים לדוחות באורים
    

  13  .כללי  -: 1 באור
  13-18  החשבונאית. המדיניות עיקרי  -: 2 באור
  18-21  .חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני      -: 3 באור
  22-23  .מגזרי פעילות     - :4באור 
  24-25  .תקופת הדיווחבאירועים משמעותיים   -: 5 באור
  25  .אירועים משמעותיים לאחר תקופת הדיווח  -: 6 באור

    
    
    

  
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  -   
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 קוסט פורר גבאי את קסירר
  א',144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב - תל
 

  +972-3-6232525טל.   
  972-3-5622555+פקס  

ey.com 

  
  

  
  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

  
  חברת לבעלי המניות של 

  
  ) בע"מ1993(כפרית תעשיות 

  
  מבוא

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

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח  2018 ספטמברב 30ליום  על המצב הכספי התמציתי המאוחד הדוח
 ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  ותהמזומנים לתקופ, השינויים בהון ותזרימי אחר כוללאו הפסד ורווח 

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

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

  
שר נכסיהן הכלולים באיחוד לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של חברות שאוחדו א

 17%-כאיחוד מהוות והכנסותיהן הכלולות ב 2018 ספטמברב 30ם המאוחדים ליום מכלל הנכסי 12% -כ מהווים
המידע . באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  ותמכלל ההכנסות המאוחדות לתקופ 19% -וכ

הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם 
לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של הומצאו 

  רואי החשבון האחרים.
  
  

  היקף הסקירה
  

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

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

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

  
  

  מסקנה
  

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

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

  .1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  
  
  
 קוסט פורר גבאי את קסירר אביב,-תל
 רואי חשבון  2018, בנובמבר  21
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות

  

 

 ספטמברב 30ליום 
ליום      
בדצמבר 31

2018 2017   2017 
 מבוקר בלתי מבוקר

 אלפי ש"ח
      נכסים שוטפים

      
 23,609  14,612  21,405  מזומנים ושווי מזומנים

 177,056  184,743  201,108  לקוחות
 10,084  14,246  21,168  חייבים ויתרות חובה

 150,877  157,226  174,120  מלאי
       
  417,801  370,827  361,626 
       

       נכסים לא שוטפים
        

  451  681  579  חייבים לזמן ארוך
 348  363  291  הוצאות מראש לזמן ארוך
 535  535  1,770  השקעה בנכסים פיננסיים 

  98,449  99,484  100,577  רכוש קבוע
 12,369  12,359  12,448  מוניטין

 2,354  2,363  2,332  נכסים בלתי מוחשיים
 896  872  998  מסים נדחים

       
118,995  116,657  115,402 

       
536,796 487,484 477,028 

  
  
  
  
  
  

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

  
  

 ספטמברב 30ליום 
  ליום

בדצמבר 31
2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר
 אלפי ש"ח

       
      התחייבויות שוטפות

     
  74,255 81,432 78,196  אשראי מתאגידים בנקאיים

  64,691 72,779 91,942  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  20,568 19,958 24,118  זכאים ויתרות זכות

     
  194,256 174,169 159,514 
     

      א שוטפותהתחייבויות ל
     

 14,847 15,226 15,328  ומאחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים
 93 98 100  התחייבויות לא שוטפות אחרות

 1,211 1,236  1,432  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 4,765  3,927  6,539  מסים נדחים

     
  23,399 20,487 20,916 

   
     עצמיהון 

     
 29,384 29,384 29,436  הון מניות 

 120,476 120,476 120,942  פרמיה על מניות
 )14,480( )15,204( )13,059(  קרנות 

 )3,734( )3,734( )3,734(  ם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהקרן בגין עסקאות ע
  164,952  161,906  185,556  יתרת רווח  

       
  319,141  292,828  296,598 
     
  536,796 487,484 477,028  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  
  
  
  
  

           2018בנובמבר ,  21
  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  9-ל
   ספטמברב 30ביום 

  החודשים שהסתיימו 3-ל
   ספטמברב 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

   2018   2017   2018   2017   2017  
  מבוקר   בלתי מבוקר   

  
  אלפי ש"ח  

  (למעט נתוני רווח נקי למניה)
         

  776,198  202,573 221,289 578,108  631,439  הכנסות ממכירות
  655,009  168,042 187,184 527,135488,709  עלות המכירות 

       
  121,189  34,10534,531 104,30489,399  רווח גולמי

       
  48,012  13,82612,109 35,526  40,083  הוצאות מכירה ושיווק

  27,249  7,9607,047 22,78120,110  כלליותוהוצאות הנהלה 
       

  45,928  12,31915,375 41,44033,763  רווח תפעולי
         

  7,813  3,057 678 5,1587,095  הכנסות מימון
  13,103  1,8782,929 5,68410,016  הוצאות מימון

        
  40,638  11,11915,503 40,91430,842  רווח לפני מסים על ההכנסה

  13,196  2,9853,641 11,9358,946   מסים על ההכנסה
       

  27,442  8,13411,862 28,97921,896  רווח נקי
       

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

        
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח 

        או הפסד:
תוכניות להטבה מדידה מחדש של בגין  קרן

  )40(  - ---  מוגדרת
       

סכומים שיסווגו מחדש לרווח או הפסד 
           :בהתקיים תנאים ספציפיים

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
  )1,409(   6,234  )3,309( )1,927(1,767  של פעילויות חוץ 

  )403(   )695(  220 )427()349(  בגין עסקאות גידור, נטו(הפסד) רווח 
שיסווגו מחדש לרווח או סה"כ רכיבים 

  )1,812(   5,539)3,089(  )2,354(1,418  הפסד
            

  )1,852(  5,539)3,089(  )2,354(1,418  כולל אחר  )הפסדרווח (סה"כ 
        

  25,590  5,04517,401 30,39719,542  כולל סה"כ רווח
       
       

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

  1.16  0.50 1.220.920.34  בסיסי
       

   1.15   0.50 1.220.920.34  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
 מקנות שאינן

   שליטה

קרן בגין 
עסקאות 
   גידור

  יתרת
 סה"כרווח

  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 
                       

 – 2018בינואר  1ליום  IFRS 9השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 
  )875(  )875(   -   -   --  -  -  -1ג2ראה באור 

                    
  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 

                     
                    רווח נקי

  -  -  -  --   -   -   28,979  28,979  
                     כולל אחררווח (הפסד) 

                     
  )349(  -   )349(   -   -  -  -  -  -  רווח בגין עסקאות גידור, נטו

  1,767  -   -   -   1,767-  -  -  -כספיים של פעילויות חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות
                     

  1,418  -   )349(   -   1,767-  -  -  -  אחר כולל (הפסד) סה"כ רווח
                     

  30,397  28,979   )349(   -   1,767-  -  -  -  סה"כ רווח (הפסד) כולל
                     

  )7,500(  )7,500(   -   -   --  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה
  -  -   -   -   - -  )518(  466  52  מימוש אופציות למניות 

  521  -   -   -   --  521  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                    

  319,141  185,556   2,906   )3,734(  )18,711()102(  2,848 120,942  201829,436, ספטמברב 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
 עסקאות

  בעלי עם
 זכויות
 שאינן
 מקנות
   שליטה

קרן בגין 
עסקאות 
   גידור

  יתרת
 סה"כ רווח

  מבוקר  
  אלפי ש"ח  
                        

 266,933 147,510   3,658   )3,734(  )19,069()62(  1,566  108,480  28,584 (מבוקר) 2017בינואר,  1יתרה ליום 
                     

  21,896  21,896   -   -   - -  -  -  -  רווח נקי
                       

                       כולל אחררווח (הפסד) 
                       

  )427(  -   )427(   -   -  -  -  -  -   בגין עסקאות גידור, נטו רווח
  )1,927(  -   -   -   )1,927( -  -  -  - התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

                       
  )2,354(  -   )427(   -   )1,927( -  -  -  -   אחר כולל (הפסד) וחסה"כ רו

                       
  19,542  21,896   )427(   -   )1,927( -  -  -  -   סה"כ רווח (הפסד) כולל

                       
  )7,500(  )7,500(   -   -   - -  -  -  -   דיבידנד לבעלי מניות החברה      

  12,796  -   -   -   - -  -  11,996  800   מימוש אופציות למניות
  1,057  -   -   -   - -  1,057  -  -   עלות תשלום מבוסס מניות

                      
 292,828 161,906   3,231   )3,734(  )20,996( )62(  2,623  120,476  29,384 2017בספטמבר,  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
 מקנות שאינן

   שליטה

קרן בגין 
עסקאות 
   גידור

  יתרת
 סה"כ רווח

  בלתי מבוקר   
  אלפי ש"ח   
                        
                        

  316,487 179,922   2,686   )3,734(   )15,402()102(  2,739  120,942  29,436 2018, יוליב 1יתרה ליום 
                     

  8,134  8,134   -   -   --  -  -  -  רווח נקי
                      

                      כולל אחררווח (הפסד) 
                      

  220  -   220   -   -  -  -  -  -   בגין עסקאות גידור, נטו רווח
  )3,309(  -   -   -   )3,309(-  -  -  - פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

                      
  )3,089(  -   220   -   )3,309(-  -  -  -   אחר כולל (הפסד) סה"כ רווח

                      
  5,045  8,134   220   -   )3,309(-  -  -  -   סה"כ רווח (הפסד) כולל

                      
  )2,500(  )2,500(   -   -   --  -  -  -   דיבידנד לבעלי מניות החברה
  109  -   -   -   --  109  -  -   עלות תשלום מבוסס מניות

                     
  319,141 185,556   2,906   )3,734(   )18,711()102(  2,848  120,942  29,436 2018, ספטמברב 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
 עסקאות

  בעלי עם
 זכויות
 שאינן
 מקנות
   שליטה

קרן בגין 
עסקאות 
   גידור

  יתרת
 סה"כ רווח

  מבוקר  
  אלפי ש"ח  
                       

 277,668 152,544   3,926   )3,734(  )27,230()62(  2,364  120,476  201729,384ביולי,  1יתרה ליום 
                    

  11,862  11,862   -   -   --  -  -  - רווח נקי
                     

                     כולל אחררווח (הפסד) 
                     

  )695(  -   )695(   -   -  -  -  -  -  בגין עסקאות גידור, נטו הפסד
  6,234  -   -   -   6,234-  -  -  -התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

                     
  5,539  -   )695(   -   6,234-  -  -  -  אחר כולל (הפסד) וחסה"כ רו

                     
  17,401  11,862   )695(   -   6,234-  -  -  -  סה"כ רווח (הפסד) כולל

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

  259  -   -   -   --  259  -  -  תשלום מבוסס מניותעלות 
                    

 292,828 161,906   3,231   )3,734(  )20,996()62(  2,623  201729,384120,476בספטמבר,  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
 מקנות שאינן

   שליטה

קרן בגין 
עסקאות 
   גידור

  יתרת
 סה"כ רווח

  מבוקר  
  אלפי ש"ח  
                       

  266,933  147,510   3,658   )3,734(   )19,069()62(  1,566 108,480  201728,584בינואר,  1יתרה ליום 
                    

  27,442  27,442   -   -   --  -  -  - רווח נקי
                     

                     כולל אחררווח (הפסד) 
                     

  )403(  -   )403(   -   -  -  -  -  -  רווח בגין עסקאות גידור, נטו
  )40(  -   -   -   -)40(  -    -  קרן בגין מדידה מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת

  )1,409(  -   -   -   )1,409(-  -  -  -מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץהתאמות הנובעות 
                     

  )1,852(  -   )403(   -   )1,409()40(  -  -  -  אחר כולל (הפסד) סה"כ רווח
                     

  25,590  27,442   )403(   -   )1,409()40(  -  -  -  סה"כ רווח (הפסד) כולל
                     

  )10,000(  )10,000(   -   -   --  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה
  12,796  -   -   -   --  -  11,996  800  מימוש אופציות למניות 

  1,279  -   -   -   --  1,279  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                    

  296,598  164,952   3,255   )3,734(   )20,478()102(  2,845 120,476  201729,384בדצמבר,  31יתרה ליום 

  
  
  
  
  

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

  
  

  

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
   ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
   ספטמברב 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

   2018   2017   2018   2017   2017  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  אלפי ש"ח   

             תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

  27,442  11,862  8,134  21,896  28,979   רווח נקי
             

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
             מזומנים מפעילות שוטפת:

             
             התאמות לסעיפי רווח או הפסד:

             
  14,678  3,902  3,844  11,017  11,238   פחת והפחתות

  154  38  4  99  36   הפסד ממימוש רכוש קבוע
  72  18  18  54  55   מראש לזמן ארוךירידה בהוצאות 

  1,279  259  109  1,057  521   עלות תשלום מבוסס מניות
  202  )41(  4  )27(  )9(   שערוך הלוואות שניתנו לזמן ארוך

שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים 
  31  33  7  33  )11(   והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

  13,196  3,641  2,985  8,946  11,935   מסים על ההכנסה
בהתחייבויות בשל הטבות שינוי 

  )215(  )17(  122  )149(  219   לעובדים
בגין עסקאות במכשירים פיננסיים,  רווח
  -  )96(  -  )96(  -   נטו

  1,557  378  268  1,200  876   הוצאות ריבית, נטו
             
   24,860  22,134  7,361  8,115  30,954  

             שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
             

  )18,592(  149  )12,519(  )26,201(  )24,019(    ירידה (עלייה) בלקוחות
  )789(  )1,726(  )5,694(  )4,815(  )10,407(   בחייבים ויתרות חובהעלייה 

  )15,587(  )2,319(  )5,623(  )21,798(  )22,410(   עלייה במלאי
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים 

  9,083  )9,537(  8,147  16,962  27,126   ולנותני שירותים
  2,410  2,759  2,869  2,897  2,350   בזכאים ויתרות זכות עלייה

             
   )27,360(  )32,955(  )12,820(  )10,674(  )23,475(  

מזומנים ששולמו והתקבלו במשך 
             התקופה עבור:

             
  )1,609(  )367(  )270(  )1,223(  )910(   ריבית ששולמה

  57  17  3  34  7   ריבית שהתקבלה
  )12,457(  )2,315(  )2,815(  )10,618(  )9,768(   מסים ששולמו

  164  -  -  164  -   מסים שהתקבלו
             
   )10,671(  )11,643(  )3,082(  )2,665(  )13,845(  
             

שנבעו מפעילות (ששימשו מזומנים נטו 
  21,076  6,638  )407(   )568(  15,808  שוטפתלפעילות) 

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

  
  

  

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
   ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
   ספטמברב 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

   2018   2017   2018   2017   2017  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  אלפי ש"ח   

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
     

  )10,070(  )2,920(  )4,891(  )7,404(  )12,505( רכישת רכוש קבוע
  )409(  )80(  )167(  )172(  )532(רכישת נכסים בלתי מוחשיים
  176  4  29  65  118תמורה ממימוש רכוש קבוע 

  )15(  -  -  )15(  -  מענקי השקעה שהתקבלו (שהוחזרו)
  )535(  )535(  -  )535(  )1,234(  רכישת נכסים פיננסיים 

  )653(  -  -  )653(  -נטומתן הלוואות לזמן ארוך, 
          

  )11,506(  )3,531(  )5,029(  )8,714(  )14,153(מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
            

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון
          

דיבידנד ששולם לבעלי המניות של 
  )10,000(  )2,500(  )2,500(  )7,500(  )7,500(  החברה

(לאחר  וכתבי אופציה הנפקת הון מניות
  12,796  -  -  12,796  -  ניכוי הוצאות הנפקה)

  )19(  )4(  )5(  )14(  )15(  פרעון תשלומים בחכירה מימונית
  1,334  -  3,316  -  3,316קבלת הלוואות לזמן ארוך
  )13,027(  )1,535(  )1,898(  )10,896(  )5,418(פרעון הלוואות לזמן ארוך

קבלת (פרעון) אשראי לזמן קצר 
  1,581  3,004  7,724  8,304  5,647  מתאגידים בנקאיים, נטו

          
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו 

  )7,335(  )1,035(  6,637  2,690  )3,970( לפעילות) מימון
          

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי 
  )245(  217  )370(  )415(  111 מזומנים

          
  1,990  2,289  831  )7,007(  )2,204(במזומנים ושווי מזומנים(ירידה) עלייה 

          
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  21,619  12,323  20,574  21,619  23,609 התקופה
          

מזומנים לסוף יתרת מזומנים ושווי 
  23,609  21,40514,612 21,40514,612 התקופה

           
            

  
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  כללי  -: 1באור 
  

 תשעהשל  ותולתקופ 2018, ספטמברב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים). יש לעיין  -באותו תאריך (להלן  ושלושה חודשים שהסתיימו

ולשנה  2017בדצמבר,  31בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
הדוחות הכספיים השנתיים  -ולבאורים אשר נלוו אליהם (להלן  שהסתיימה באותו תאריך

   המאוחדים).
  

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  א.
  

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

  .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
  
  מכשירים פיננסים  .ב

  
מכשירים  - 9יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  בדבר 1 'ג2בבאור כמפורט 

  פיננסיים (להלן: "התקן"), החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע.
  

  להלן המדיניות החשבונאית החדשה בדבר מכשירים פיננסיים:
  

   נכסים פיננסים  .1
  

נכסים פיננסים בתחולת התקן נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן 
ובתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט 
במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה 

  נזקפות לרווח או הפסד. 
  

ת מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים החברה מסווגת ומודדת א
  להלן:

  
  המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן  (א)
  מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.  (ב)
  

  החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:  א)1
  

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים 
מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם 

  נפרעה.
וצגו על פי תנאיהם לפי העלות לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו י

  בתוספת עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת.
כמו כן, במועד ההכרה לראשונה ישות יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, 
מכשיר חוב כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין 

ויות ה או בהכרה, לדוגמה במקרה בו ההתחייבמשמעותית חוסר עקביות במדיד
  אף הן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. הפיננסיות המתייחסות נמדדות
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר:  ב)1
  

המודל העסקי של החברה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
מזומנים חוזיים והן מכירת הנכסים הפיננסים; וכן התנאים החוזיים של הנכס 
הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן 

  וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.  
ה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגן. רווחים או לאחר ההכר

הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, למעט ריבית והפרשי שער מוכרים ברווח 
  כולל אחר.

  
  מכשירים הוניים  ג)1
  

נכסים פיננסים המהווים השקעות במכשירים הוניים אינם עומדים בקריטריונים 
  ים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. האמורים לעיל ועל כן נמדד

בקשר עם מכשירים הוניים שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה, החברה 
רשאית לבצע בחירה שאינה ניתנת לשינוי, להציג ברווח כולל אחר שינויים עוקבים 
בשווי ההוגן אשר אילולא כן היו נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים אלה 

  א ייזקפו לרווח או הפסד בעתיד גם לא בעת גריעת ההשקעה.ל
  

  :ירידת ערך נכסים פיננסים  .2
  

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 
  אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

  :שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסדהחברה מבחינה בין 
  

חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מכשירי   א)
ההפרשה להפסד  –מועד ההכרה לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך 

 12שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 
  חודשים לאחר מועד הדיווח, או;

ית באיכות האשראי שלהם מאז מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעות  ב)
מועד ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה 

לאורך יתרת תקופת חיי  - להפסד שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים 
המכשיר. החברה מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון 

שמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם האשראי של מכשיר חוב לא עלה באופן מ
נקבע במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך, למשל כאשר 

  המכשיר הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה".
  

ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד 
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר  הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב

תיזקף כנגד קרן הון ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב 
  הכספי.

לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא רשאית 
ם ליישם את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכו

ת כל חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם א השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך
  .ההקלה לגבי נכסים פיננסים אלה
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

   גריעת נכסים פיננסים  .3
  

  החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:
  

  המזומנים מהנכס הפיננסי, או פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי  )א
  

החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות   )ב
  החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים

וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי הישות אך ניתן לומר כי 
  העבירה את השליטה על הנכס.

  
חברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים ה  ג)

מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים 
  אלה במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.

  
כאשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס, אך לא העבירה ולא 
הותירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את 

המעורבות הנמשכת של החברה השליטה על הנכס, מוכר נכס חדש בהתאם למידת 
ר נמדדת לפי הנמוך מבין היתרה מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס המועבבנכס. 

המקורית של הנכס בדוחות הכספיים והסכום המרבי של התמורה שהחברה עשויה 
  (סכום הערבות). הלהידרש לשלם בחזר

כאשר החברה ממשיכה להכיר בנכס בהתאם למידת המעורבות הנמשכת שלה בו, 
דרך כזו החברה גם מכירה בהתחייבות הקשורה אליו. ההתחייבות הקשורה נמדדת ב

 שהערך בספרים נטו של הנכס המועבר וההתחייבות הקשורה הוא:
  

העלות המופחתת של הזכויות והמחויבויות שנותרו בידי הישות, אם הנכס   (א)
  המועבר נמדד בעלות מופחתת ; או

שקול לשווי ההוגן של הזכויות והמחויבויות שנותרו בידי החברה, כאשר הם   (ב)
  הנכס המועבר נמדד בשווי הוגן. נמדדים על בסיס נפרד, אם

  
   התחייבויות פיננסיות  .4

  
במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן    

בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות 
הפיננסית, וזאת למעט במקרה של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך 

  ווח או הפסד. רווח או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות לר
לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת 

  העלות המופחתת, פרט ל:
  

  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כגון נגזרים;  א)
התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה   ב)

  המעורבות הנמשכת חלה;או כאשר גישת 
  חוזי ערבות פיננסית;  ג)
  מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק;  ד)
תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי   ה)

        חל עליה. 3בינלאומי 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

   ות פיננסיותגריעת התחייבוי  .5
  

דהיינו, כאשר  -החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת 
  המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום 
חרר משפטית במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משו

  מההתחייבות.
במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי 

  ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים.
  

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטופל כגריעה של 
ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. 

  ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
במקרה בו השינוי אינו מהותי, החברה נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות, קרי להוון 
את תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר 

  ההפרשים ייזקפו לרווח או הפסד.
אם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מביאה החברה בעת הבחינה ה

  בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.
  

   קיזוז מכשירים פיננסים  .6
  

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב 
וכן הכספי אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, 

קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס 
ולסלק את ההתחייבות במקביל. הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא 
רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או 

ז תהיה קיימת באופן מיידי, חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות לקז
אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או 

  שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.
  

   חשבונאות גידור  .7
  

בנושא חשבונאות גידור כמתאפשר  IAS 39החברה בחרה להמשיך וליישם את הוראות 
החשבונאית של החברה בנושא חשבונאות  בהתאם להוראות התקן. לעניין המדיניות

  לדוחות הכספיים השנתיים.  יט' 2גידור ראה ביאור 
  

   גידור השקעה נטו בפעילות חוץ  .8
  

רווחים או הפסדים המתייחסים לחלק האפקטיבי של הגידור (הפרשי שער) נזקפים 
לרווח כולל אחר, בעוד שרווחים או הפסדים המתייחסים לחלק הלא אפקטיבי של 

גידור נזקפים לרווח או הפסד. עם מימוש פעילות החוץ מועבר הרווח או ההפסד ה
  המצטבר שהוכר ברווח (הפסד) כולל אחר לרווח או הפסד.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים  ג.
  
 מכשירים פיננסים – IFRS 9לראשונה של  יישום  .1

  
 מכשירים -  IFRS 9 את הנוסח המלא והסופי של IASB -פרסם ה  2014בחודש יולי 

 התקן(להלן: " IFRS 9 הכרה ומדידה. מכשירים פיננסים: -  IAS 39, המחליף את פיננסים
הנכסים כל על  בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסים והוא חל ") מתמקדהחדש

  . IAS 39 הפיננסים שבתחולת
ללא תיקון של מספרי השוואה, לראשונה בדוחות כספיים אלה, מיושם החדש התקן 

  .תוך זקיפת השפעה מצטברת ליתרת הרווח
  השפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של החברה הינה כדלקמן:

  
 סיווג ומדידה  א)

  
אלפי ש"ח  535הינה  2017בדצמבר,  31ליום  הבמניות שיתרת ההשקעלחברה 

למכירה", כאשר רווח או הפסד ים זמינבנכסים פיננסיים  הכ"השקע האשר סווג
דש, בחרה החברה נזקף לרווח כולל אחר. תחת הוראות התקן הח זו הבגין השקע

  .בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ה זולמדוד השקע

 
  ירידת ערך  ב.

  
להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים החברה בחנה את ההפרשה 

  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
לאחר שבחנה החברה את השפעת המודל החדש להכרה בהפסדי אשראי על 
נכסיה הפיננסים, הגיעה החברה למסקנה כי יש להגדיל את יתרת ההפרשה 

 1ליום לירידת ערך בגין מכשירי החוב הפיננסים, בכללם יתרת הלקוחות, 
ש"ח ולהגדיל את יתרת נכסי המסים הנדחים בסך אלפי  916בסך  2018, בינואר

  ש"ח כנגד קיטון ביתרת הרווח של החברה לאותו המועד.אלפי  41
  :כדלקמן םכאמור על הדוחות הכספיים של החברה הינ יםהשינוי השפעת

  
  הכספי המצב על המאוחדים דוחותב

  

   
כפי שדווח  

   השינוי    בעבר
 -בהתאם ל
IFRS 9  

  אלפי ש"ח    
             8201, ינוארב 1ליום 

             
             שוטפים נכסים
  176,140   )916(   177,056    לקוחות

            
            שוטפות לא התחייבויות
  4,724   )41(   4,765    מסים נדחים

            
            עצמי הון

  164,077   )875(   164,952    יתרת רווח (הפסד)
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות - IFRS 15 של  לראשונה יישום  .2
  
15 IFRS  ההתקן) פורסם על ידי  -(להלן-IASB  ,2014במאי .  

תכניות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףמהחדש התקן 
העברות של נכסים  IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15נאמנות לקוחות, 

  עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות   31SIC- מלקוחות ו
  

   התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

 
, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול זיהוי החוזה עם הלקוח    -    1שלב 

   ) בחוזים.modificationsבשינויים (
  .בחוזה) distinct(מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי   -    2 שלב
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון  ,קביעת מחיר העסקה  -    3 שלב

  משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
על בסיס מחיר  ביצוע נפרדתמחויבות כל הקצאת מחיר העסקה ל  -    4 שלב

המכירה היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או 
   באומדנים והערכות.

תוך הבחנה בין קיום , מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה   -    5 שלב
   מחויבות במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

  
  . ורותממכירת סחהחברה מפיקה את הכנסותיה 

  
  התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. 

וללא הצגה מחדש  אות התקן למפרע עם הקלות מסוימותהחברה בחרה ליישם את הור
  של מספרי השוואה.

  השפעה על הדוחות הכספיים של החברה. התקן אין םליישו
  
  

      חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 3באור 
  

1. 16 IFRS חכירות   
  
 התקן" –בדבר חכירות (להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
  ").החדש

בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות 
  השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.

  
  להלן עיקרי התקן החדש:

  
התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי (פרט לחריגים   -

מסוימים, ראה להלן). חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות 
  IAS 17-שימוש, באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים

 כירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.חכירות. כמו כן, החוכרים י
 ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית   -

 .מחכירים במועד היווצרותםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים יוכרו כהוצאה 
את  במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש  -

 השימוש.-ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג   -

  כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.
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  (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 3באור 
  

, או לאחריו. אימוץ 2019בינואר  1ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום התקן החדש 
  מוקדם אפשרי. בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.

  
  התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:

  
ייבות יוצגו בדוח על המצב השימוש וההתח-לפי גישה זו, נכס זכות -יישום למפרע מלא   .1

הכספי כאילו מאז ומעולם נמדדו בהתאם להוראות התקן החדש. במקרה זה, השפעת יישום 
התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת תיזקף להון. כמו כן, החברה תציג 
מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי השוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום 

החדש לראשונה תחת גישה זו, תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה התקן 
אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה בנקל שאז יש להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של 

  החוכר במועד ההתקשרות בחכירה.

 
לפי גישה זו, לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת  - גישת יישום למפרע חלקי   .2

ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית 
התוספתי של החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכות 

את אחת משתי החלופות השימוש, החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם 
  הבאות:

 הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות.  -
  הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש.  -

 
הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, אם נוצר, 

  ייזקף להון.
  

בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש, כאשר  החברה מעריכה כי תבחר
לגבי חלק מהחכירות, מדידת נכס זכות השימוש תהיה בהתאם להוראות התקן החדש כאילו הנכסים 
האמורים נמדדו מאז ומעולם בהתאם להוראותיו, ולגבי שאר החכירות מדידת נכסי זכות השימוש 

  בגין חכירה כפי שיוצגו במועד המעבר.תהיה שווה לסכום ההתחייבויות 
  

בהיקף משמעותי. במסגרת בחינת  ומלגזות רכביםנדל"ן, נכסי לחברה חוזי שכירות בעיקר של 
  ההשפעה האפשרית של התקן החדש על הדוחות הכספיים, החברה בוחנת את הנושאים הבאים:

  
בהתאם לתקן החדש תקופת החכירה שאינה ניתנת  - קיומן של אופציות להארכת החכירה   -

לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה אם ודאי באופן 
סביר שהחוכר יממש אופציה זו. החברה בוחנת קיומן של אופציות כאמור בהסכמי השכירות 

מור, בוחנת החברה שלה והאם ודאי באופן סביר שתממש אופציות אלה. במסגרת הבחינה כא
את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות אשר עשויות ליצור תמריץ כלכלי למימוש האופציה, 
בין היתר, שיפורים משמעותיים במושכר שבוצעו או שחזויים להתבצע, חשיבות הנכס החכור 

  לפעילות החברה וכן את ניסיון העבר בקשר למימוש אופציות להארכה כאמור.

 
בהתאם לתקן החדש יש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה בנפרד  -ם של חוזה הפרדת רכיבי  -

מרכיבים שאינם חכירה כאשר לחוכר יש הקלה לפיה הוא יכול לבחור לפי קבוצות של נכס 
בסיס שלא להפריד רכיבים כאמור ולטפל בהם ביחד כרכיב חכירה אחד. החברה בוחנת 

שאינם חכירה כדוגמת שרותי ניהול  במסגרת הסכמי השכירות שלה את קיומם של רכיבים
  ואחזקה והאם ליישם עבור כל קבוצה של נכס בסיס את ההקלה כאמור.

   



  מ") בע1993כפרית תעשיות (
  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  20

  
  

  (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 3באור 

 
החברה בוחנת כיצד לקבוע את שיעור ההיוון אשר ישמש למדידת ההתחייבות  - ריבית להיוון   -

בגין חכירה ונכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה של התקן, וזאת כתלות בגישת 
היישום לראשונה שתבחר. בהקשר זה החברה בוחנת בין היתר את היכולת לאמוד את השווי 

למפרע. ל המחכיר במידה ותבחר בגישת היישום ההוגן של הנכס החכור ועלויות ראשוניות ש
לחילופין החברה בוחנת את היכולת לאמוד את שיעור הריבית התוספתי של החוכר במידה 
ולא ניתן לקבוע את שיעור הריבית הגלום בחכירה תחת חלופת היישום למפרע המלא או 

 י הנכס החכור.במקרה בו תבחר ביישום למפרע חלקי וזאת בשים לב לתקופת החכירה ולאופ
  

בנוסף, החברה בוחנת את הצורך בהתאמת מערכות המידע שלה, הבקרה הפנימית, הנהלים   
  והמדיניות אשר נדרשים על מנת ליישם את הוראות התקן החדש.

  
החברה בחרה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן החדש ולא לקחה בחשבון בחישוב ההשפעה לעיל 

  .2019ים במהלך שנת את חוזי החכירה אשר צפויים להסתי
  

צפויה  2019בינואר  1בשלב זה, החברה מעריכה כי השפעת היישום לראשונה של התקן החדש ליום 
אלפי ש"ח  10,000 - ל 7,000להוביל לגידול בסך הנכסים וההתחייבויות של החברה בטווח שבין 

   אלפי ש"ח. 2,300 -ל 1,300קיטון ביתרת הונה העצמי של החברה בטווח שבין ול
  

צפויה להוביל לקיטון בהוצאות  2019בנוסף השפעת היישום לראשונה של התקן החדש בשנת 
ש"ח ולעלייה בהוצאות הפחת והפחתות ובהוצאות אלפי  2,170 - השכירות של החברה בהיקף של כ
ש"ח, בהתאמה. סך הכל השפעת אלפי  350 -ש"ח ואלפי  1,800 -המימון של החברה בהיקף של כ

 -ברווח התפעולי בהיקף של כ לגידול 2019נה של התקן החדש צפויה להביא בשנת היישום לראשו
  ש"ח. אלפי 20 - ש"ח ולגידול ברווח לפני מס בהיקף של כ אלפי 370

  
 -כמו כן, כתוצאה מיישום התקן החדש צפוי גידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של כ

  ש"ח. אלפי 1,850 -המזומנים מפעילות מימון בהיקף של כ ש"ח וקיטון בתזרים אלפי 1,850
  

הגילוי הכמותי לעיל מתייחס להשפעות הידועות לחברה למועד זה ובהתאם לחוזי החכירה הקיימים 
  . 2019 ,בינואר 1אשר יהיו בתוקף ליום 

  
צפי החברה לגבי השפעות התקן החדש על הדוחות הכספיים תלוי בהסכמים נוספים שיחתמו 

לך התקופה עד למועד היישום לראשונה של התקן החדש, ובשינויים במשתנים כלכליים שונים במה
שיכולים להשפיע על שיעורי ההיוון המשמשים לצורך חישוב ההתחייבויות וכל זאת עד למועד 

  היישום לראשונה של התקן החדש. 
  

את תוצאותיו לא ניתן  יצוין כי חוזה לשכירות מפעל החברה בישראל נמצא בהליך משא ומתן, אשר
לאמוד באופן מהימן בשלב זה. לפיכך הגילוי הכמותי לעיל אינו כולל את ההשפעה האפשרית בגינו. 

מיליוני  2.7 -בנוסף יצוין כי דמי השכירות ששולמו בגין שכירות המפעל בשנה החולפת הסתכמו לכ
  ש"ח.

  
חישוב שיעורי ההיוון הרלוונטיים ביצעה עבודה באמצעות מעריך שווי כלכלי ל לאכמו כן, החברה 

  אלא הסתכמה על עבודה פנימית בלבד.
  

לחברה הלוואות והתחייבויות אחרות אשר כוללות אמות מידה פיננסיות מסוימות. יישום התקן 
לראשונה עשוי להשפיע על אמות מידה אלו. החברה בוחנת את ההשלכות של יישום התקן החדש 

ליישום התקן החדש לא  בשלב זה נראה כיהפיננסיות שלה, על העמידה הצפויה באמות המידה 
  על אמות המידה הפיננסיות. תהיה השפעה

  
החברה תמשיך ותדווח בתקופה של עד מועד היישום לראשונה של התקן החדש על השפעות 
נוספות ושינויים שיחולו בנתונים אשר היו ידועים לחברה בדוחות הכספיים האלו והשפעת שינויים 

  ההשפעה הכמותית כפי שמובאת בביאור זה. אלו על
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  (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 3באור 
  

2. 3 IFRS צירופי עסקים  
  

צירופי עסקים  3בינלאומי  דיווח כספיתקן הגדרת "עסק" בתיקון ל IASB -, פרסם ה2018באוקטובר 
מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה תטופל כצירוף התיקון).  - (להלן 

  עסקים או כעסקת רכישה של נכסים. 

 
  התיקון כולל:

הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו לכל  .1
 תפוקות. הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ביכולת לייצר

השמטת ההתייחסות להערכה האם משתתף שוק יכול להמשיך בהפעלת עסק נרכש באמצעות  .2
 החלפה של תשומות ותהליכים.

הנחיות נוספות ודוגמאות אשר יסייעו לחברות להעריך האם תהליכים שנרכשו הינם  .3
 מהותיים.

 ר. "עסק" כך שההגדרות יהיו ממוקדות ומצומצמות יות -שינוי הגדרת "תפוקה" ו .4
מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך בבחינות  .5

  נוספות.

 
ושם עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה חל החל מהתקופה יי התיקון

  .. יישום מוקדם אפשריאו לאחר מכן 2020, בינואר 1ביום  השנתית המתחילה
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  מגזרי פעילות  -: 4באור 
  
  כללי  א.

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

)CODM.לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים (  
  

בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על מיקומם 
הפעילות עוסקים בפיתוח, יצור ושיווק תרכיזים ותערובות לתעשיית הגיאוגרפי. כל מגזרי 

  הפלסטיק.
  

תוצאות המגזר נמדדות על בסיס הרווח או ההפסד התפעולי ללא הכנסות והוצאות אחרות, 
  באופן סביר. ליחסםוכוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן 

תי וכוללים הכנסות (הוצאות) מימון נטו וחלק פריטים שלא הוקצו מנוהלים על בסיס קבוצ
  החברה ברווחי (הפסדי) חברה מוחזקת נטו.

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

  
   דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.

  החודשים שהסתיימו 9-ל    
  2018 ספטמברב 30ביום 

    
אירופה    אסיה  ישראל

 
  אמריקה

התאמות 
  מאוחד  למאוחד

  אלפי ש"ח  
                   

  631,439   -   56,089  233,242  110,404  231,704  מחיצונייםהכנסות 
  -   )38,240(   252   3,102   -   34,886  הכנסות בין מגזריות

                   
  631,439   )38,240(   56,341  236,344  110,404  266,590  סך הכנסות המגזר

                   
  11,238   -   1,508   3,022   1,910   4,798  פחת והפחתות

                   
  41,440   111   10,825   12,825   8,930   8,749  מגזרירווח 

                   
  )526(                 מימון, נטו הוצאות

                   
  40,914                 רווח לפני מסים על ההכנסה  

 
  
  
  
  

  

  החודשים שהסתיימו 9-ל
  2017 ספטמברב 30ביום 

    
אירופה    אסיה  ישראל

 
  אמריקה

התאמות 
  מאוחד  למאוחד

  אלפי ש"ח  
                   

  578,108   -   48,662  221,829   93,617  214,000  מחיצונייםהכנסות 
  -   )23,980(   1   1,689   -   22,290  הכנסות בין מגזריות

                   
  578,108   )23,980(   48,663  223,518   93,617  236,290  סך הכנסות המגזר

                   
  11,017   -   1,391   3,282   1,897   4,447  פחת והפחתות

                   
  33,763   182   8,468   10,094   8,239   6,780  מגזרירווח 

                   
  )2,921(                 הוצאות מימון, נטו

                   
  30,842                 רווח לפני מסים על ההכנסה  
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  (המשך) פעילותמגזרי   -: 4באור 
  

  החודשים שהסתיימו 3-ל    
  2018 ספטמברב 30ביום 

    
אירופה    אסיה  ישראל

 
  אמריקה

התאמות 
  מאוחד  למאוחד

  אלפי ש"ח  
                   

  221,289   -   14,150   81,176   42,046   83,917  מחיצונייםהכנסות 
  -   )13,282(   3   833   -   12,446  הכנסות בין מגזריות

                   
  221,289   )13,282(   14,153   82,009   42,046   96,363  סך הכנסות המגזר

                   
  3,844   -   578   1,014   613   1,639  פחת והפחתות

                   
  12,319   )86(   1,942   3,677   3,601   3,185  מגזרירווח 

                   
  )1,200(                 מימון, נטו הוצאות

                   
  11,119                 רווח לפני מסים על ההכנסה  

  
  

  החודשים שהסתיימו 3-ל    
  2017 ספטמברב 30ביום 

    
אירופה    אסיה  ישראל

 
  אמריקה

התאמות 
  מאוחד  למאוחד

  אלפי ש"ח  
                   

  202,573   -   16,668   76,273   36,471   73,161  מחיצונייםהכנסות 
  -   )6,616(   1   459   -   6,156  הכנסות בין מגזריות

                   
  202,573   )6,616(   16,669   76,732   36,471   79,317  סך הכנסות המגזר

                   
  3,902   -   462   1,297   630   1,513  פחת והפחתות

                   
  15,375   )35(   2,950   4,917   3,854   3,689  מגזרירווח 

                   
  128                 הוצאות מימון, נטו

                   
  15,503                 רווח לפני מסים על ההכנסה  

  
  שהסתיימה ביוםלשנה     

  2017בדצמבר  31
    

אירופה    אסיה  ישראל
 

  אמריקה
התאמות 
  מאוחד  למאוחד

  מבוקר  
  אלפי ש"ח  
                   

  776,198   -   69,404  289,713  127,663  289,418  מחיצונייםהכנסות 
  -   )38,577(   821   2,869   -   34,887  הכנסות בין מגזריות

                   
  776,198   )38,577(   70,225  292,582  127,663  324,305  סך הכנסות המגזר

                   
  14,677   -   1,848   4,283   2,561   5,985  והפחתות פחת

                   
  45,928   )136(   13,123   12,803   11,126   9,012  מגזרירווח 

                   
                   

  )5,290(                 הוצאות מימון, נטו
                   

  40,638                 רווח לפני מסים על ההכנסה  
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  קופת הדיווחמשמעותיים בתאירועים   -: 5 באור
  

אלפי ש"ח  2,500של  אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך 2018 ,במרס 21 ביום  א.
  .2018, אפרילב 26אגורות למניה. התשלום בוצע ביום  10.55 -המהווים כ

  
אלפי ש"ח  2,500של  אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך 2018 ,במאי 30 ביום  ב.

  .2018, יוניב 25אגורות למניה. התשלום בוצע ביום  10.55 -המהווים כ
  

אלפי ש"ח  2,500של  אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך 2018 באוגוסט, 22 ביוםג.     
 .2018, ספטמברב 26אגורות למניה. התשלום בוצע ביום  10.53 -המהווים כ

  
"פוליפיל" מזכר הבנות מתוקן עם חברה אמריקאית  חתמה החברה על 2018באפריל,  15 יוםב  .ד

אשר עוסקת בתחום התוספים לתרכיזים בשוק הפלסטיק ("המוכרת"), בקשר עם רכישת 
  בהסכם ייעוץ עם הבעלים  של המוכרת. ות התקשרו פעילות המוכרת וכלל נכסיה

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

  המקרקעין בו ממוקם מפעלה של החברה.
  

כתוצאה מהרכישה החברה צפויה להרחיב את עסקיה בשוק התרכיזים במדינות צפון אמריקה 
  ובארצות הברית בפרט.

  
חתמה החברה על הסכמים לרכישת נכסי המוכרת ע"י חברה בת  2018באוקטובר,  8ביום 

  אמריקאית חדשה שהוקמה ומוחזקת במלואה ע"י החברה.
מיליון  6.2מיליון דולר. סכום זה כולל  34.7תמורת הנכסים הנמכרים תשלם החברה למוכרת 

פני  מיליון דולר לבעלים והמנכ"ל של המוכרת על 1דולר בגין הנדל"ן. בנוסף תשלם החברה 
  תקופה של שלוש שנים בגין דמי יעוץ.

  הצדדים סיכמו על מנגנון התאמת מחיר העסקה ליתרת ההון החוזר במועד השלמתה.
מההשקעה  50% - מימון הרכישה נעשה באמצעות נטילת הלוואות מבנק בארה"ב בהיקף של כ

בישראל לתקופה של שבע שנים בריבית קבועה ומשתנה והיתרה ממסגרות שוטפות בבנקים 
  וממקורותיה העצמיים של החברה.

  
  הושלמה העסקה כאמור לעיל. 2018, בנובמבר 13ביום 

  
  

  
 29,284 -אופציות ל 87,500, "ר הדירקטוריון, מר רם בלינקובמימש יו 2018, יוניב 27ביום   .ה

  על פי מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות בנות 
)CASHLESS EXERCISE. (  

  
מניות  22,590 -אופציות ל 67,500, מנכ"ל החברה, מר אבי זלצמןמימש  2018, יוניב 27ביום   .ו

  על פי מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה ש"ח ע.נ. כ"א 1בנות 
)CASHLESS EXERCISE. (  

  
החברה את החלטת דירקטוריון החברה אישרה אסיפת בעלי מניות של  2018ביולי,  26ביום   .ז

 בדבר התקשרות החברה בהסכמים לרכישת חשמל ושירותי קירור.  2018במאי,  30מיום 
בין אנרגיה כפר עזה בע"מ שהיא חברת מחלק החשמל של קיבוץ כפר עזה, במסגרת העסקה   

  גז לבין תאגיד בבעלות משותפת של זוקו פאואר"), הקיבוץשהינו בעל השליטה בחברה ("
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  (המשך) קופת הדיווחמשמעותיים בתאירועים   -: 5באור 
  

יקים מתקן לייצור  היזםעתיד להיחתם הסכם לפיו  בע"מ ות.י.ה טרגט גרופ בע"מ ("היזם"),
  ידי הקיבוץ וימכור לקיבוץ את החשמל המיוצר. -חשמל על מקרקעין שיושכרו לו על

  
תרכוש מהקיבוץ חשמל  החברהבמקביל, בין החברה לקיבוץ ייחתם הסכם "גב אל גב", לפיו 

  .ירכוש הקיבוץ את החשמל שבהםבתנאים זהים לתנאים 
בנוסף, במסגרת העסקה, בין החברה והיזם עתיד להיחתם הסכם לאספקת שירותי קירור 

  .לחברה
הגב אל גב המתואר לעיל והן עקב מהסכם  לקיבוץ קיים עניין אישי בעסקה, הן כפועל יוצא

 יהיהו ייצור החשמלאופציה להיכנס כשותף בחברה שתקים את מתקן  לקיבוץ ישהעובדה ש
   הבעלים שלו.

  
  

  לאחר תקופת הדיווחמשמעותיים אירועים   -: 6באור 
  

אלפי ש"ח  2,500אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  2018בנובמבר,  21ביום   א.
 .2018בדצמבר,  24אגורות למניה. התשלום יבוצע ביום  10.53 -המהווים כ

 
 
  
  

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

  המאוחדיםביניים נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
  המיוחסים לחברה 

  
  

  2018 ,ספטמברב 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 
  9-10  .המדיניות החשבונאית עיקרי  -:2מידע נוסף 
  11-13  .חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -:3מידע נוסף 
  14-15  .תקופת הדיווחמשמעותיים באירועים   -:4מידע נוסף 
  15  .לאחר תקופת הדיווחמשמעותיים אירועים   -:5מידע נוסף 

  
  
  

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



-   2   - 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
  א',144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב - תל
 

  +972-3-6232525טל.   
  972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
  
  
  

  ד' לתקנות ניירות ערך38נפרד לפי תקנה 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 
 תשעהשל  ותולתקופ 2018 ,ספטמברב 30החברה), ליום  -) בע"מ (להלן 1993של כפרית תעשיות ( 1970-התש"ל

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

  סקירתנו.
  
  

המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי את  סקרנולא 
 רווחואשר ה 2018 ספטמברב 30אלפי ש"ח ליום  49,344 -כההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של 

שלושה חודשים ו תשעהשל  ותאלפי ש"ח לתקופ 2,224 - וכ 6,576 -כמחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של 
של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם  באותו תאריך. הדוחות הכספיים ושהסתיימ

חסת לדוחות הכספיים  בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתיי
  של רואי חשבון האחרים.

  
  

  היקף הסקירה
  

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

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

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

  
  

  מסקנה
  

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

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

ררקוסט פורר גבאי את קסי אביב,-תל
 רואי חשבון 2018בנובמבר ,  21
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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 2018, ספטמברב 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

  
  

 ספטמברב 30ליום 
  ליום

בדצמבר 31
2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר
 אלפי ש"ח

        
     נכסים שוטפים

    
 14,536 2,675 3,936 מזומנים ושווי מזומנים

 110,042 109,140  125,246לקוחות
 3,276 5,605 8,398 חייבים ויתרות חובה

 80,740 89,457 91,251מלאי
   

228,831 206,877 208,594 
   

    נכסים לא שוטפים
   

  451 681  579  חייבים לזמן ארוך
  171,948 170,401 179,859  השקעות בחברות מוחזקות 

  535  535 1,770  השקעה בנכסים פיננסיים 
 38,503 38,382 37,348 רכוש קבוע

 598 531 882 נכסים בלתי מוחשיים
   

220,438 210,530 212,035 
   

449,269 417,407 420,629 
  
  
  
  

  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

  
  

 ספטמברב 30ליום 
  ליום

בדצמבר 31
2018 2017 2017 

 מבוקר בלתי מבוקר
 אלפי ש"ח

        
      התחייבויות שוטפות

     
  62,587  63,191  50,045   אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 

  51,658  51,975  67,902   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  7,109  7,180  8,857   זכאים ויתרות זכות

         
   126,804  122,346  121,354  

         התחייבויות לא שוטפות
         

  69  69  69   התחייבויות לא שוטפות אחרות
  1,619  1,149  2,184   מסים נדחים

  989  1,015  1,071   התחייבויות בשל הטבות לעובדים
         
   3,324  2,233  2,677  
         

         הון המיוחס לבעלי מניות החברה
         

 29,384 29,384 29,436   הון מניות 
 120,476 120,476 120,942   פרמיה על מניות

 )14,480( )15,204( )13,059( קרנות 
 )3,734( )3,734( )3,734(   קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  164,952  161,906  185,556   יתרת רווח 
         
   319,141  292,828  296,598  
         
   449,269  417,407 420,629  
  

 
 

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

           2018בנובמבר ,  21
  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  9-ל
   ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
   ספטמברב 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

   2018   2017   2018   2017   2017  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  אלפי ש"ח   

         
  324,810  79,776   94,441   237,559  264,287   הכנסות ממכירות

  293,106  70,063   84,891   213,464  236,331   עלות המכירות 
               

  31,704  9,713   9,550   24,095  27,956   רווח גולמי
               

  14,789  3,717   4,245   11,209  12,275   הוצאות מכירה ושיווק
  7,901  2,306   2,120   6,9326,106   הוצאות הנהלה וכלליות

               
  9,014  3,690   3,185   6,780  8,749   רווח תפעולי

               
  7,508  2,963   513   6,839  4,830   הכנסות מימון
  10,497  2,481   1,410   5,0278,999   הוצאות מימון

, מוחזקותחלק החברה ברווחי חברות 
  22,743  8,119   6,104   18,098  21,890   נטו

               
  28,768  12,291   8,392   22,718  30,442   רווח לפני מסים על ההכנסה

  1,326  429   258   822  1,463   מסים על ההכנסה 
               

  27,442  11,862   8,134   21,896  28,979   לחברהרווח נקי המיוחס 
            

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

            
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 

            לרווח או הפסד:
בגין  ממדידה מחדש )הפסדרווח (

  )40(  -  -  -  -   תוכניות להטבה מוגדרת
             

סכומים שיסווגו מחדש לרווח או הפסד 
             :בהתקיים תנאים ספציפיים

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
  )1,409(  6,234   )3,309(   )1,927(  1,767   כספיים של פעילויות חוץ

  )403(  )695(   220   )427(  )349(   בגין עסקאות גידור, נטו(הפסד) רווח 
               

שיסווגו מחדש לרווח או  סה"כ רכיבים
  )1,812(  5,539   )3,089(   )2,354(  1,418   הפסד

               
כולל אחר המיוחס ) הפסד( רווח סה"כ

  )1,852(  5,539   )3,089(   )2,354(  1,418   לחברה
              

  25,590  17,401   5,045   19,542  30,397   כולל המיוחס לחברהסה"כ רווח 
               

  
  

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



  בע"מ )1993( תעשיותכפרית 
  

 החברהמיוחסים לעל תזרימי המזומנים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

  7

  
  

  
  הסתיימושהחודשים  9-ל

   ספטמברב 30ביום 
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   ספטמברב 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2018   2017   2018   2017   2017  
  מבוקר   בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
   החברה

  
     

        
  27,442   11,862  8,134  21,896  28,979  רווח נקי המיוחס לחברה

             
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

             מפעילות שוטפת של החברה:
             

            התאמות לסעיפי רווח או הפסד של החברה:
             

  )22,743(   )8,119(  )6,104(  )18,098(  )21,890(  נטו, מוחזקותחלק החברה ברווחי חברות 
  5,985   1,513  1,639  4,447  4,798  פחת והפחתות

  107   39  11  52  43  ממימוש רכוש קבוע הפסד 
  1,279   259  109  1,057  521  עלות תשלום מבוסס מניות

  202   )27(  4  )27(  )9(  שערוך הלוואות שניתנו לזמן ארוך
שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

  )69(   )88(  )23(  )69(  1,401  והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
  1,326   429  258  822  1,463  מסים על ההכנסה 

  )31(   9  46  35  82  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
  -   )96(  -  )96(  - רווח בגין עסקאות במכשירים פיננסיים, נטו

  747   191  93  580  330  הוצאות ריבית, נטו
            
 )13,261(  )11,297(  )3,967(  )5,890(   )13,197(  

של  והתחייבויות בסעיפי נכסים שינויים
             החברה:

           
  )15,771(   2,568  )11,926(  )14,853(  )15,459(  ירידה (עלייה) בלקוחות

  635   )474(  )2,802(  )1,598(  )4,520(  ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
  )12,397(   9  )854(  )21,114(  )10,511(  במלאי ירידה (עלייה) 

עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני 
  7,936   )12,488(  1,508  8,254  16,244  שירותים

  )336(   972  1,119  )233(  1,691  עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
            
 )12,555(  )29,544(  )12,955(  )9,413(   )19,933(  

 התקופהבמהלך  והתקבלו מזומנים ששולמו
             בחברה עבור:

            
  )740(   )167(  )92(  )572(  )357(  ריבית ששולמה
  -   -  -  2  -  ריבית שהתקבלה
  )1,050(   )26(  )26(  )1,013(  )830(  מסים ששולמו

            
  )1,187(  )1,583(  )118(  )193(   )1,790(  
             

 ששימשומזומנים נטו שנבעו מפעילות (
  )7,478(   )3,634(  )8,906(  )20,528(  1,976  שוטפת של החברה )לפעילות

            
  
  

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



  בע"מ )1993( תעשיותכפרית 
  

 החברהמיוחסים לעל תזרימי המזומנים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 הסתיימושהחודשים  9-ל
   ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
   ספטמברב 30ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

   2018   2017   2018   2017   2017  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  אלפי ש"ח   

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 
 החברה

  
     

     
  )5,985(  )1,910(  )1,131(  )4,214(  )4,118( קבוערכישת רכוש 

  )286(  )73(  )123(  )165(  )488(רכישת נכסים בלתי מוחשיים
  161  4  10  51  98תמורה ממימוש רכוש קבוע

  )15(  -  -  )15(  -  מענקי השקעה שהתקבלו (שהוחזרו)
  )535(  )535(  -  )535(  )1,234(  רכישת נכסים פיננסיים 

  )653(  -  -  )653(  -  ,נטוהלוואות לזמן ארוך מתן
, הלוואות ושטרי הון מחברות דיבידנד

  19,694  3,989  1  4,986  )63(  מוחזקות, נטו
          

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו 
  12,381  1,475  )1,243(  )545(  )5,805(לפעילות) השקעה של החברה

         
תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 

          החברה
         

דיבידנד ששולם לבעלי המניות של 
  )10,000(  )2,500(  )2,500(  )7,500(  )7,500(  החברה

(לאחר  וכתבי אופציה הנפקת הון מניות
  12,796  -  -  12,796  -  ניכוי הוצאות הנפקה)

  )7,112(  )313(  )313(  )6,800(  )938(פרעון הלוואות לזמן ארוך
קבלת (פרעון) אשראי לזמן קצר 

  3,434  6,333  8,293  14,737  1,667מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו
          

(ששימשו שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
  )882(  3,520  5,480  13,233  )6,771(לפעילות) מימון של החברה

          
  4,021  1,361  )4,669(  )7,840(  )10,600(עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

          
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  10,515  1,314  8,605  10,515  14,536 התקופה
          

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
  14,536  2,675  3,936  2,675  3,936 התקופה

            
פעילויות מהותיות שלא במזומן של 

          החברה
        

דיבידנד מחברות מוחזקות שקוזז כנגד 
  )18,140(  -  -  )18,140(  )15,083(  הלוואות

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

שלושה ו תשעהשל  ותפולתקו 2018, ספטמברב 30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  וחודשים שהסתיימ
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים 1970- ומיידיים), התש"ל

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה  2017בדצמבר,  31השנתיים של החברה ליום 
  .הםאלי

  
  

  החשבונאית המדיניות עיקרי  -: 2
  

המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע   א.
 .להלןלמעט האמור בסעיף ב' ,  2017בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 

 
מכשירים  – 9לגבי המדיניות החשבונאית החדשה בקשר ליישום לראשונה תקן דיווח כספי מספר 

  לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים.ב' 2 באורפיננסיים ראה 

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

  
  מכשירים פיננסים – IFRS 9יישום לראשונה של   .1
  

, פיננסים מכשירים -  IFRS 9 את הנוסח המלא והסופי של IASB -פרסם ה  2014בחודש יולי 
 ") מתמקדהחדש התקן(להלן: " IFRS 9 הכרה ומדידה. מכשירים פיננסים: -  IAS 39המחליף את 

 IAS כל הנכסים הפיננסים שבתחולתעל  בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסים והוא חל

39 .  
ללא תיקון של מספרי השוואה, תוך לראשונה בדוחות כספיים אלה, מיושם החדש התקן 

  .זקיפת השפעה מצטברת ליתרת הרווח
  השפעת יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של החברה הינה כדלקמן:

  
  סיווג ומדידה

  
ה אשר סווגאלפי ש"ח  535הינה  2017בדצמבר,  31לחברה השקעה במניות שיתרתה ליום 

כאשר רווח או הפסד בגין השקעה זו נזקף  כ"השקעה בנכסים פיננסיים זמינים למכירה",
לרווח כולל אחר. תחת הוראות התקן החדש, בחרה החברה למדוד השקעה זו בשווי הוגן דרך 

  רווח או הפסד.
  

  ירידת ערך
  

הוגן  החברה בחנה את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים בשווי
  דרך רווח או הפסד. 

לאחר שבחנה החברה את השפעת המודל החדש להכרה בהפסדי אשראי על נכסיה הפיננסים, 
הגיעה החברה למסקנה כי יש להגדיל את יתרת ההפרשה לירידת ערך בגין מכשירי החוב 

והשקעות  ש"חאלפי  550בסך  2018, בינואר 1הפיננסים, בכללם יתרת הלקוחות, ליום 
 41להגדיל את יתרת נכסי המסים הנדחים בסך כן ו אלפי ש"ח, 336בחברות מוחזקות בסך 

  ש"ח כנגד קיטון ביתרת הרווח של החברה לאותו המועד.אלפי 
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  (המשך)  החשבונאית המדיניות עיקרי  -: 2
  

  :כדלקמן םכאמור על הדוחות הכספיים של החברה הינ יםהשינוי השפעת
  

   
כפי שדווח  

   השינוי    בעבר
 -בהתאם ל
IFRS 9  

  אלפי ש"ח    
             8201, ינוארב 1ליום 

             
             שוטפים נכסים
  109,492   )550(   110,042    לקוחות
            שוטפים לא נכסים

  171,582   )366(   171,948    השקעות בחברות מוחזקות
            שוטפות לא התחייבויות
  1,578   )41(   1,619    מסים נדחים

            עצמי הון
  164,077   )875(   164,952    יתרת רווח (הפסד)

 
  הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות - IFRS 15 של  לראשונה יישום  .2

  
15 IFRS  ההתקן) פורסם על ידי  -(להלן-IASB  ,2014במאי .  

תכניות נאמנות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףמהחדש התקן 
  31SIC- העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15לקוחות, 
  עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות 

  
   התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

 
לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים , זיהוי החוזה עם הלקוח    -    1שלב 

)modifications.בחוזים (   
  .בחוזה) distinct(מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי   -    2 שלב
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון  ,קביעת מחיר העסקה  -    3 שלב

  משמעותי, תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
על בסיס מחיר המכירה  מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל  -    4 שלב

היחסי הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים 
   והערכות.

תוך הבחנה בין קיום מחויבות , מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה   -    5 שלב
   במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.

  
  . ממכירת סחורותהחברה מפיקה את הכנסותיה 

  
התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע 

  עם הקלות מסוימות  וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.
  השפעה על הדוחות הכספיים של החברה. התקן אין םליישו
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  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 3
  

1.   16 IFRS חכירות   
  
 התקן" –בדבר חכירות (להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
  ").החדש

בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות 
  השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.

  
  להלן עיקרי התקן החדש:

  
התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי (פרט לחריגים   -

מסוימים, ראה להלן). חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות 
  IAS 17-שימוש, באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים

 חכירות. כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
 ביצוע או שימוש ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית   -

 .מחכירים במועד היווצרותםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים יוכרו כהוצאה 
למדד, על החוכר להעריך מחדש את במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים   -

 השימוש.-ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג   -

 כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.
  

, או לאחריו. אימוץ 2019בינואר  1ביום התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות 
  מוקדם אפשרי. בשלב זה אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם.

  
  התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:

  
השימוש וההתחייבות יוצגו בדוח על המצב -לפי גישה זו, נכס זכות -יישום למפרע מלא   .1

מאז ומעולם נמדדו בהתאם להוראות התקן החדש. במקרה זה, השפעת יישום  הכספי כאילו
התקן החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת תיזקף להון. כמו כן, החברה תציג 
מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי השוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום 

שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה התקן החדש לראשונה תחת גישה זו, תחושב תוך 
אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה בנקל שאז יש להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של 

  החוכר במועד ההתקשרות בחכירה.

 
לפי גישה זו, לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת  - גישת יישום למפרע חלקי   .2

ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית 
התוספתי של החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכות 

את אחת משתי החלופות השימוש, החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם 
  הבאות:

 
 הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות.  -
  הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש.  -

 
הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, אם נוצר, 

  ייזקף להון.
  

ר בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש, כאשר החברה מעריכה כי תבח
הנכסים ש ךלגבי חלק מהחכירות, מדידת נכס זכות השימוש תהיה בהתאם להוראות התקן החדש כ

האמורים נמדדו מאז ומעולם בהתאם להוראותיו, ולגבי שאר החכירות מדידת נכסי זכות השימוש 
    גין חכירה כפי שיוצגו במועד המעבר.תהיה שווה לסכום ההתחייבויות ב
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  (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 3
  

בהיקף משמעותי. במסגרת בחינת  ומלגזות רכביםנדל"ן, נכסי לחברה חוזי שכירות בעיקר של 
  ההשפעה האפשרית של התקן החדש על הדוחות הכספיים, החברה בוחנת את הנושאים הבאים:

  
בהתאם לתקן החדש תקופת החכירה שאינה ניתנת  - קיומן של אופציות להארכת החכירה   -

לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה אם ודאי באופן 
סביר שהחוכר יממש אופציה זו. החברה בוחנת קיומן של אופציות כאמור בהסכמי השכירות 

מש אופציות אלה. במסגרת הבחינה כאמור, בוחנת החברה שלה והאם ודאי באופן סביר שתמ
את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות אשר עשויות ליצור תמריץ כלכלי למימוש האופציה, 
בין היתר, שיפורים משמעותיים במושכר שבוצעו או שחזויים להתבצע, חשיבות הנכס החכור 

  יות להארכה כאמור.לפעילות החברה וכן את ניסיון העבר בקשר למימוש אופצ

 
בהתאם לתקן החדש יש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה בנפרד  -הפרדת רכיבים של חוזה   -

מרכיבים שאינם חכירה כאשר לחוכר יש הקלה לפיה הוא יכול לבחור לפי קבוצות של נכס 
בסיס שלא להפריד רכיבים כאמור ולטפל בהם ביחד כרכיב חכירה אחד. החברה בוחנת 

ה כדוגמת שרותי ניהול במסגרת הסכמי השכירות שלה את קיומם של רכיבים שאינם חכיר
  ואחזקה והאם ליישם עבור כל קבוצה של נכס בסיס את ההקלה כאמור.

 
החברה בוחנת כיצד לקבוע את שיעור ההיוון אשר ישמש למדידת ההתחייבות  - ריבית להיוון   -

בגין חכירה ונכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה של התקן, וזאת כתלות בגישת 
בחר. בהקשר זה החברה בוחנת בין היתר את היכולת לאמוד את השווי היישום לראשונה שת

  ההוגן של הנכס החכור ועלויות ראשוניות של המחכיר במידה ותבחר בגישת היישום 
למפרע. לחילופין החברה בוחנת את היכולת לאמוד את שיעור הריבית התוספתי של החוכר   

כירה תחת חלופת היישום למפרע המלא במידה ולא ניתן לקבוע את שיעור הריבית הגלום בח
או במקרה בו תבחר ביישום למפרע חלקי וזאת בשים לב לתקופת החכירה ולאופי הנכס 

 החכור.
  

בנוסף, החברה בוחנת את הצורך בהתאמת מערכות המידע שלה, הבקרה הפנימית, הנהלים 
  והמדיניות אשר נדרשים על מנת ליישם את הוראות התקן החדש.

  
ליישם את ההקלה הניתנת בתקן החדש ולא לקחה בחשבון בחישוב ההשפעה לעיל  החברה בחרה

  .2019את חוזי החכירה אשר צפויים להסתיים במהלך שנת 
  

צפויה  2019בינואר  1בשלב זה, החברה מעריכה כי השפעת היישום לראשונה של התקן החדש ליום 
  אלפי ש"ח. 850 -ל 450שבין להוביל לגידול בסך הנכסים וההתחייבויות של החברה בטווח 

  
צפויה להוביל לקיטון בהוצאות  2019בנוסף השפעת היישום לראשונה של התקן החדש בשנת 

ש"ח ולעלייה בהוצאות הפחת והפחתות ובהוצאות אלפי  140 - השכירות של החברה בהיקף של כ
בנוסף השפעת היישום  ש"ח, בהתאמה. אלפי  4 - ש"ח ואלפי  140 - המימון של החברה בהיקף של כ

לא צפויה להשפיע בצורה מהותית על הרווח התפעולי  2019לראשונה של התקן החדש בשנת 
  .            IAS 17והרווח לפני מס של החברה אילו הייתה ממשיכה ליישם את הוראות 

  
 -כ כמו כן, כתוצאה מיישום התקן החדש צפוי גידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של

  ש"ח. אלפי 140 -ש"ח וקיטון בתזרים המזומנים מפעילות מימון בהיקף של כ אלפי 140
  

הגילוי הכמותי לעיל מתייחס להשפעות הידועות לחברה למועד זה ובהתאם לחוזי החכירה הקיימים 
  . 2019 ,בינואר 1אשר יהיו בתוקף ליום 
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  (המשך) ומםחדשים בתקופה שלפני ייש IFRSגילוי לתקני   -: 3
  

צפי החברה לגבי השפעות התקן החדש על הדוחות הכספיים תלוי בהסכמים נוספים שיחתמו 
במהלך התקופה עד למועד היישום לראשונה של התקן החדש, ובשינויים במשתנים כלכליים שונים 
שיכולים להשפיע על שיעורי ההיוון המשמשים לצורך חישוב ההתחייבויות וכל זאת עד למועד 

  לראשונה של התקן החדש. היישום 
יצוין כי חוזה לשכירות מפעל החברה בישראל נמצא בהליך משא ומתן, אשר את תוצאותיו לא ניתן 
לאמוד באופן מהימן בשלב זה. לפיכך הגילוי הכמותי לעיל אינו כולל את ההשפעה האפשרית בגינו. 

י מיליונ 2.7בנוסף יצוין כי דמי השכירות ששולמו בגין שכירות המפעל בשנה החולפת הסתכמו לכ 
  ש"ח.

  
ביצעה עבודה באמצעות מעריך שווי כלכלי לחישוב שיעורי ההיוון הרלוונטיים לא כמו כן, החברה 

  אלא הסתכמה על עבודה פנימית בלבד.
  

לחברה הלוואות והתחייבויות אחרות אשר כוללות אמות מידה פיננסיות מסוימות. יישום התקן 
חנת את ההשלכות של יישום התקן החדש לראשונה עשוי להשפיע על אמות מידה אלו. החברה בו

בשלב זה נראה כי ליישום התקן החדש לא על העמידה הצפויה באמות המידה הפיננסיות שלה, 
  השפעה על אמות המידה הפיננסיות. תהיה 

  
החברה תמשיך ותדווח בתקופה של עד מועד היישום לראשונה של התקן החדש על השפעות 

ם אשר היו ידועים לחברה בדוחות הכספיים האלו והשפעת שינויים נוספות ושינויים שיחולו בנתוני
  אלו על ההשפעה הכמותית כפי שמובאת בביאור זה.

  

2. 3 IFRS צירופי עסקים  
  

צירופי עסקים  3בינלאומי  דיווח כספיתקן הגדרת "עסק" בתיקון ל IASB -, פרסם ה2018באוקטובר 
מטרת התיקון הינה לסייע לחברות בקביעה האם עסקת רכישה תטופל כצירוף התיקון).  - (להלן 

  עסקים או כעסקת רכישה של נכסים. 

 
  התיקון כולל:

הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו לכל  .1
 תפוקות. הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ביכולת לייצר

השמטת ההתייחסות להערכה האם משתתף שוק יכול להמשיך בהפעלת עסק נרכש באמצעות  .2
 החלפה של תשומות ותהליכים.

הנחיות נוספות ודוגמאות אשר יסייעו לחברות להעריך האם תהליכים שנרכשו הינם  .3
 מהותיים.

 ר. "עסק" כך שההגדרות יהיו ממוקדות ומצומצמות יות -שינוי הגדרת "תפוקה" ו .4
מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך בבחינות  .5

  נוספות.

 
ושם עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה חל החל מהתקופה יי התיקון

  .. יישום מוקדם אפשריאו לאחר מכן 2020 ,בינואר 1ביום  השנתית המתחילה
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  קופת הדיווחמשמעותיים בתאירועים   -: 4
  

 - אלפי ש"ח המהווים כ 2,500של  אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך 2018 ,במרס 21 ביום  א.
  .2018, אפרילב 26אגורות למניה. התשלום בוצע ביום  10.55

  
 - אלפי ש"ח המהווים כ 2,500של  אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך 2018 ,במאי 30 ביום  ב.

  .2018, יוניב 25אגורות למניה. התשלום בוצע ביום  10.55
  

אלפי ש"ח המהווים  2,500של  אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך 2018 באוגוסט, 22 ביוםג.      
 .2018, ספטמברב 26אגורות למניה. התשלום בוצע ביום  10.53 -כ
  

אשר "פוליפיל" מזכר הבנות מתוקן עם חברה אמריקאית  חתמה החברה על 2018באפריל,  15 יוםב  .ד
עוסקת בתחום התוספים לתרכיזים בשוק הפלסטיק ("המוכרת"), בקשר עם רכישת פעילות המוכרת 

  בהסכם ייעוץ עם הבעלים  של המוכרת. ות התקשרו וכלל נכסיה
של המוכרת, מפעלה,  החברה תרכוש מהמוכרת את נכסיה, לרבות את המלאי והרכוש הקבוע

רישיונותיה, לקוחותיה וכן זכויות הקניין הרוחני שלה. כמו כן, כוללת העסקה את רכישת המקרקעין 
  בו ממוקם מפעלה של החברה.

  
כתוצאה מהרכישה החברה צפויה להרחיב את עסקיה בשוק התרכיזים במדינות צפון אמריקה 

  ובארצות הברית בפרט.
  

חתמה החברה על הסכמים לרכישת נכסי המוכרת ע"י חברה בת אמריקאית  2018 ,באוקטובר 8ביום 
  חדשה שהוקמה ומוחזקת במלואה ע"י החברה.

 דולרמיליון  6.2מיליון דולר. סכום זה כולל  34.7תמורת הנכסים הנמכרים תשלם החברה למוכרת 
תקופה של על פני מיליון דולר לבעלים והמנכ"ל של המוכרת  1בגין הנדל"ן. בנוסף תשלם החברה 

  שלוש שנים בגין דמי יעוץ.
  הצדדים סיכמו על מנגנון התאמת מחיר העסקה ליתרת ההון החוזר במועד השלמתה.

ה מההשקע 50% -מימון הרכישה נעשה באמצעות נטילת הלוואות מבנק בארה"ב בהיקף של כ
לתקופה של שבע שנים בריבית קבועה ומשתנה והיתרה ממסגרות שוטפות בבנקים בישראל 

  וממקורותיה העצמיים של החברה.
  .כאמור לעיל הושלמה העסקה 2018 ,בנובמבר 13ביום 

  
  

מניות בנות  29,284 -אופציות ל 87,500, יו"ר הדירקטוריון, מר רם בלינקובמימש  2018, יוניב 27ביום   .ה
 CASHLESS(  על פי מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה ש"ח ע.נ. כ"א 1

EXERCISE. (  
  

 1מניות בנות  22,590 -אופציות ל 67,500, מנכ"ל החברה, מר אבי זלצמןמימש  2018, יוניב 27ביום   .ו
 CASHLESS(  יב ההטבהעל פי מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכ ש"ח ע.נ. כ"א

EXERCISE. (  
  
 30אישרה אסיפת בעלי מניות של החברה את החלטת דירקטוריון החברה מיום  2018ביולי,  26ביום   ז.

 בדבר התקשרות החברה בהסכמים לרכישת חשמל ושירותי קירור.  2018במאי, 
כפר עזה, שהינו בין אנרגיה כפר עזה בע"מ שהיא חברת מחלק החשמל של קיבוץ במסגרת העסקה 

  לבין תאגיד בבעלות משותפת של זוקו פאואר גז בע"מ ות.י.ה "), הקיבוץבעל השליטה בחברה ("
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  (המשך) קופת הדיווחמשמעותיים בתאירועים   -: 4
  
  

יקים מתקן לייצור חשמל על מקרקעין  היזםעתיד להיחתם הסכם לפיו  טרגט גרופ בע"מ ("היזם"),
  ידי הקיבוץ וימכור לקיבוץ את החשמל המיוצר. -שיושכרו לו על

תרכוש מהקיבוץ חשמל בתנאים  החברהבמקביל, בין החברה לקיבוץ ייחתם הסכם "גב אל גב", לפיו 
  .ירכוש הקיבוץ את החשמל שבהםזהים לתנאים 

  להיחתם הסכם לאספקת שירותי קירור בנוסף, במסגרת העסקה, בין החברה והיזם עתיד
  .לחברה

מהסכם הגב אל גב המתואר לעיל והן עקב העובדה  לקיבוץ קיים עניין אישי בעסקה, הן כפועל יוצא
   הבעלים שלו. יהיהו ייצור החשמלאופציה להיכנס כשותף בחברה שתקים את מתקן  לקיבוץ ישש

  
  לאחר תקופת הדיווחמשמעותיים אירועים   -: 5
  

אלפי ש"ח המהווים  2,500של  אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך 2018 ,נובמברב 21 ביום  א.
 .2018, דצמברב 24בוצע ביום יאגורות למניה. התשלום  10.53 -כ
 
 

  
  

  
- -  -  - -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  
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  ) בע"מ1993כפרית תעשיות (
 והגילוי הכספי הדיווח  על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבררבעוני  דוח 
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  :(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   2017בדצמבר 

, היא  2017בדצמבר  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

  

    .201811.12                   

     תאריך     
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  מנהליםהצהרת 

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

  , מצהיר כי:זלצמן  אבי אני,

 –(להלן  2018שנת של  השלישירבעון 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 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  )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.

  

  

         21.11.2018                        __________________  

       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  2018של שנת  השלישילרבעון 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  יםלתקופת הביני 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.

          21.11.2018                                                             __________________  

    מודי פרוס, סמנכ"ל כספים                                                                           תאריך             
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