
 

 

 ברם תעשיות בע"מ

 2015במרס  31תקופת הדיווח שהסתיימה ביום דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ל

 

על , מוגש בזאת דוח הדירקטוריון 1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל

שהסתיימה ביום  ושה חודשיםלתקופה של של( "הקבוצה"וחברות המוחזקות על ידה )החברה מצב ענייני 

הדוח התקופתי של החברה . דוח זה נערך בהנחה כי לפני הקורא מצוי ("תקופת הדוח") 2015במרס  31

-2015-01 )אסמכתא 2015 סבמר 31שפרסמה החברה ביום  2014 בדצמבר 31ה שהסתיימה ביום לשנ

 . חת עם הדוח התקופתי, על כל חלקיו ויש לקרוא דוח זה כמקשה א("הדוח התקופתי") (070558

 

 כללי .1

עוסקת הקבוצה "(, פרק א')" 2014נכון למועד דוח זה, כמפורט בהרחבה בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 

"תחום אריזות הפלסטיק ) מזוןלמוצרי פלסטיק ייצור ושיווק של אריזות תחומי פעילות: בשלושה 

ייחודיים מוצרים ייצור ושיווק של , (מגזר אריזות הפלסטיק לתעשיית המזון"או  לתעשיית המזון"

 ונדל"ן להשקעה. ( "מגזר המוצרים הייחודיים לבית"או  "תחום המוצרים הייחודיים לבית")לבית 

יצוין כי במהלך תקופת הדוח ונכון למועד דוח זה, לא חלו שינויים מהותיים בתחומי הפעילות של 

 ביחס לאמור בדוח התקופתי בכלל ובפרק א' בפרט.הקבוצה 

 יהמצב הכספ .2

 נכסים שוטפים .2.1

 44.7 -ח לעומת כ"מיליון ש 49.0 -כלסך של  הסתכמו 2015במרס  31יום ל הנכסים השוטפים

 כדלקמן: בעיקר  נובע ון ש"חימיל 4.3 -של כ הגידול בסך. 2014בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש

נכסים ח ב"מיליון ש 0.8 -כ ח במזומנים ושווי מזומנים; )ב( ירידה של"מיליון ש 0.6 -של כ עליה)א( 

; במהלך תקופת הדוחעסקאות אקדמה  מימושפיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, כתוצאה מ

הן במגזר אריזות , הנובעת מגידול במכירות, לקוחותביתרת הח "מיליון ש 2.9 -כ )ג( עליה של

מיליון  0.6 -כ של )ד( עליה ;מגזר המוצרים הייחודיים לביתבבעיקר לתעשיית המזון והפלסטיק 

ביתרת חייבים ויתרות חובה, הנובעת מגידול במקדמות לספקים וביתרת מוסדות, בעיקר ח "ש

ח במלאי, כתוצאה מגידול בכושר "מיליון ש 1.1 -כ ( עליה שלה) ;במגזר המוצרים הייחודיים לבית

 חודיים לבית.היצור בקבוצה, וכן מיצור מוגבר בשל הגידול בצפי ההזמנות במגזר המוצרים היי

-החברה הינה "תאגיד קטן" כמשמעות המונח בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
התנאים לסיווגה אישר דירקטוריון החברה כי מתקיימים לגביה  4201.12.3)"התקנות"(. ביום  1970

כ"תאגיד קטן" כאמור, כאשר במסגרת אישורו האמור, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את כל ההקלות 
 .2013לשנת  כולל( מהדוח השנתיוד. לתקנות וזאת החל )5המפורטות בתקנה 

 (.013806-01-4201)אסמכתא  4201.13.3לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 1.1.2015ג. לתקנות, בחנה החברה את עמידתה בתנאים לסיווג כתאגיד קטן נכון ליום 5 בהתאם לתקנה
 ומצאה כי אלה מתקיימים.



 

 נכסים לא שוטפים  .2.2

 65.7 -ח, לעומת כ"מיליון ש 63.0 -לסך של כ 2015במרס  31יום להסתכמו  הנכסים הלא שוטפים

רכוש סעיף מנובע בעיקר  קיטון. הון ש"חימיל 2.7 -של כ ירידה, 2014בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש

)בניכוי מענקי  מיליון ש"ח נטו 1.0 -ברכוש קבוע כ הושקעותקופת הדוח במהלך  .קבוע, נטו

, זאת בעיקר לשם הגדלת כושר היצור, המשך אוטומציה של מערכי היצור והרחבת סל השקעה(

כמו כן, חל קיטון  ח."מיליון ש 1.5 -כ בגין רכוש קבוע בסךנזקף פחת וכנגד , המוצרים של הקבוצה

ן הרכוש הקבוע המשמש ש"ח בגי/מיליון ש"ח עקב הפרשי שער אירו 1.6-ברכוש הקבוע בסך כ

 בצרפת.הקבוצה בפעילות 

 

 שוטפותהתחייבויות  .2.3

 40.2 -לעומת כח, "מיליון ש 43.4 -כהסתכמו לסך של  2015 מרסב 31ההתחייבויות השוטפות ליום 

 כדלקמן: . הגידול נובע בעיקר מיליון ש"ח 3.2 -של כ , עליה2014בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום 

ח בסעיף אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים, אשר "ון שמילי 1.3 -של כ עליה)א( 

 ;2014בשל הגידול בפעילות ביחס לשנת נובעת מצריכת אשראי בנקאי לזמן קצר לצרכי הון חוזר 

מהגידול  בעיקרח בסעיף ספקים ונותני שירותים, אשר נובעת "מיליון ש 2.0 -של כ עליה( ב)

 .לעיל כאמורבפעילות 

 

 א שוטפותות להתחייבוי .2.4

 -ח, לעומת כ"מיליון ש 21.7 -לסך של כ 2015 מרסב 31הסתכמו ליום  הלא שוטפותההתחייבויות 

. הקיטון נובע בעיקר ון ש"חימיל 1.1 -של כ , ירידה2014בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 22.8

 נטו של אשראי בנקאי לזמן ארוך. נותמפירעו

 

 הון .2.5

 47.3 -לעומת סך של כ ,ח"מיליון ש 46.9 -כם לסך של כהסת 2015 מרסב 31החברה ליום  הון

 כדלקמן: בהון נובע קיטון נטוהמיליון ש"ח.  0.4 -של כ ירידה, 2014בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש

( ב) להלן; 3בתקופת הדוח כפי שמוסבר בסעיף  ח הנובע מרווח נקי"מיליון ש 1.5 -של כ עליה)א( 

בשער החליפין של האירו מול השקל. כתוצאה מכך,  9.5%-כבמהלך תקופת הדוח חלה ירידה של 

מיליון ש"ח בהון החברה, וזאת בשל הפרשי שער על ההשקעה נטו של  1.9-חלה שחיקה של כ

 .ת חוץ, אשר נזקפו לרווח כולל אחר, נטו ממסיוהחברה בפעילו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 לות תוצאות הפעו .3

 :ח(")באלפי ש פסד ורווח כולל אחרמתוך דוח על הרווח או ה נתוני רווח והפסדלהלן  .3.1

רבעון  סעיף

 ראשון

2015 

רבעון 

ראשון 

2014 

סה"כ 

שנת 

2014 

שיעור 

שינוי 

 רבעוני

)%( 

 הסבר לשינוי

הכנסות 

 +26.7 85,669 19,609 24,842 ממכירות

הרחבת כושר היצור, לצד הרחבת מעגל 

הלקוחות וגידול בהיקף ההתקשרויות מול 

 לקוחות קיימים

עלות 

 +13.0 65,846 15,430 17,434 רותהמכי

גידול בהיקף המכירות לצד הוצאות 

חלק קבועות כגון פחת, דמי שכירות ו

  שכרמעלויות ה

 +77.3 19,823 4,179 7,408 רווח גולמי

שיפורים גידול בהיקף המכירות, הנתמך ב

 במערכי היצור בקבוצהשחלו טכנולוגיים 

 ותרמו לגידול ביעילות ביצור

הוצאות 

רה מכי

 +32.0 8,315 2,064 2,725 ושיווק

, גידול בהיקף ההכנסותהגידול נובע מ

בעיקר במגזר המוצרים הייחודיים לבית 

תאפיין בשיעור הוצאות מכירה גבוה אשר מ

  באופן יחסי

הוצאות 

הנהלה 

 +26.5 7,668 1,776 2,246 וכלליות

נובע מגידול בהוצאות שכר ושירותים 

 מקצועיים

הוצאות 

 )הכנסות(

  82 (82) 2 אחרות

 

רווח 

 +478 3,758 421 2,435 תפעולי

כמתואר הגולמי גידול ברווח מבעיקר נובע 

 לעיל

הכנסות 

  1,004 63 30 מימון

 

הוצאות 

  1,220 310 578 מימון

נובע בעיקר מגידול בהוצאות הפרשי שער 

 עקב שערוך התחייבויות פיננסיות, נטו

חלק 

החברה 

ברווח או 

הפסד של 

ות השקע

לפי שיטת 

שווי 

מאזני, נטו 

  1,140 184 102 ממס

 פריפורםהגולמית בגידול ברווחיות קיים 

( עסקה משותפתמשקאות בע"מ )

גידול ביעילות היצור הנובע מ, ("פריפורם")

על רקע העתקת מפעלה לשדרות בתחילת 

 .2014שנת 

עקב תקופת הדוח גידול זה קוזז במהלך 

הפרשה  רישוםהוצאה חד פעמית הנובעת מ

מיליון  0.6 -כ בסך לחוב מסופק בפריפורם

                                  (100%ש"ח )



 

רווח לפני 

מסים על 

  4,682 358 1,989 הכנסהה

נובע מגידול ברווח התפעולי בקיזוז השפעה 

 שלילית של סעיף המימון, כמתואר לעיל

מסים על 

  1,889 331 495 ההכנסה

מגידול  תבעעליה בהוצאות המס נו

ברווחיות בקבוצה. הירידה בשיעור המס 

מצמצום הפסדים  תהאפקטיבי נובע

בהן לא נרשמו מסים הקבוצה בחברות 

, וכן מרישום הטבת מס בגין "מפעל נדחים

 2015מועדף" בשנת 

רווח 

מפעילויות 

  2,793 27 1,494 נמשכות

ברווח לפני מס וירידה משמעותית עליה 

 בשיעור המס האפקטיבי

רווח 

נטו  (הפסד)

מפעילות 

  72 - (8) שהופסקה

 

רווח 

  2,865 27 1,486 לתקופה

ראה הסבר לעיל לגבי סעיף הרווח 

 מפעילויות נמשכות

      מיוחס ל:

בעלים של 

החברה 

  2,822 54 1,472 האם

 

זכויות 

שאינן 

מקנות 

  43 (27) 14 שליטה

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)מפעילויות נמשכות( על פי מגזרי  EBITDA-להלן נתוני הכנסות, רווחיות תפעולית ו .3.2

 *:ח(")באלפי ש החברה הפעילות של

 סעיף/

מגזר 

 פעילות

רבעון 

 ראשון

2015 

רבעון 

ראשון 

2014 

סה"כ 

שנת 

2014 

שיעור 

נוי יש

 רבעוני

)%( 

 הסבר לשינוי

      הכנסות

אריזות 

לתעשיית 

 +8.1 64,737 16,564 17,898 המזון

מפעלי הקבוצה נובע מגידול בכושר היצור ב

בשדרות, הגדלת סל המוצרים והרחבת 

 היקפי הפעילות בשוק המקומי כפועל יוצא

מוצרים 

ייחודיים 

 +62.3 30,231 5,495 8,916 לבית

במכירות לחו"ל, בפרט לשוק נובע מגידול 

מהרחבת הפעילות האמריקאי כפועל יוצא 

מול לקוחות קיימים וגידול במגוון 

 הפעילותהמוצרים של החברה בתחום 

נדל"ן 

  1,261 271 330 להשקעה

 בחודש פברוארכניסת שוכר חדש מנובע 

2015 

סה"כ 

 +21.6 96,229 22,330 27,144 הכנסות

 

      תוצאות 

אריזות 

לתעשיית 

  7,203 2,090 2,064 המזון

גידול על רקע הגולמית הגידול ברווחיות 

בתקופת קוזז זה, במגזר בהיקפי הפעילות 

וצאה חד פעמית הנובעת הדוח עקב ה

 מרישום הפרשה לחוב מסופק בפריפורם

 לעיל 3.1כמתואר בסעיף 

מוצרים 

ייחודיים 

  (2,058) (1,396) 401 לבית

נובע השיפור הניכר בתוצאות מגזר זה 

גידול במכירות תוך צמצום יחסי המ

 .בהוצאות התפעול

רבעון ראשון בשנה כולל הוצאות היצוין כי 

תערוכות בחו"ל  קידום מכירות בגין

 ברבעון זהדרך קבע המתקיימות 

נדל"ן 

  307 1 105 להשקעה

 כמתואר לעיל נובע מגידול בהכנסות

סה"כ 

 +270 5,452 695 2,570 תוצאות

 

EBITDA      

אריזות 

לתעשיית 

  11,728 3,190 3,270 המזון

 

מוצרים 

  235 (833) 968ייחודיים 

 



 

 לבית

נדל"ן 

  1,118 204 308 להשקעה

 

TOTAL 

EBITDA 4,546 2,561 13,081 77.5+ 

בכל מגזרי הפעילות צמיחה המשך נובע מ

בפרמטרים יחסי תוך שיפור של החברה, 

 התפעוליים

 

בהתאם למערכת הדיווחים להנהלה, הנערכים על בסיס הכללת חלקה של החברה בטבלה לעיל הינם מובאים ההנתונים  )*(

ת המטופלות לפי שיטת שווי מאזני, זאת בשונה מהמדיניות החשבונאית המיושמת ( בהכנסות ובהוצאות של השקעו50%)

 בדוחותיה הכספיים של החברה.

 

 נזילות  .4

ח, "מיליון ש 2.2 -מפעילות שוטפת בסך של כ חיוביתזרים מזומנים  חברהל נבעבתקופת הדוח  .4.1

ילה אשתקד, תקופה המקבמיליון ש"ח ב 2.1 -מפעילות שוטפת בסך של כ חיובילעומת תזרים 

 כולה. 2014מיליון ש"ח בשנת  7.5 -של כ ולעומת תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך

טרם בא לידי ביטוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בתקופת הדוח השיפור ברווחיות 

בתזרים השוטף, מאחר וחל גידול מקביל בסעיפי ההון החוזר, בפרט יתרת הלקוחות בניכוי יתרת 

 .(מגזר המוצרים הייחודיים לביתלאי )ספקים, וכן מ

 

הון חוזר לעומת , מיליון ש"ח 5.6 -כ הסתכם לסך של 2015במרס  31ליום  חברהההון החוזר של ה .4.2

 . 2014בדצמבר  31ליום ח "מיליון ש 4.5 -של כ

הגידול בפעילות במהלך תקופת הינו  2014הגורם העיקרי שהשפיע על ההון החוזר ביחס לתום שנת 

מומן בחלקו באמצעות הגדלת מסגרות אשראי בנקאיות וניצול מכסות מאידך שר הדוח, א

לשם הגדלת  ברכוש קבוע מימון השקעותהמשך לצורך  עצמישימוש בהון כמו כן נעשה  ;קיימות

 כושר היצור בקבוצה. 

 

 2.6 -כ של EBITDAמיליון ש"ח, לעומת  4.5 -כב הסתכמהבתקופת הדוח  קבוצהשל ה EBITDA-ה .4.3

 כולה. 2014מיליון ש"ח בשנת  13.1 -, וכבתקופה המקבילה אשתקד ן ש"חמיליו

בכל מגזרי הפעילות של החברה, הודות לצמיחה  באה לידי ביטוי EBITDA-השיפור במדד המגמת 

 .ברווחיותשיפור ול

 

  מקורות מימון .5

 הינם הון עצמי ואשראי בנקאי.  בתקופת הדיווח קבוצהמקורות המימון העיקריים של ה .5.1

. מיליון ש"ח 1.7 -של כבסכום נטו אשראי בנקאי לזמן קצר  חברהנטלה התקופת הדוח מהלך ב

 .בסכום דומהלזמן ארוך מאידך, פרעה החברה אשראי בנקאי ואחר 

 

למימון המשך השקעות הקבוצה  עשתה החברה שימוש במקורות עצמייםתקופת הדוח במהלך  .5.2

הרחבת סל לועול תהליכים ביצור ירך ילצובהגדלת כושר היצור, מתן פתרונות אוטומציה 

 .המוצרים

 



 

 להלן בדבר גיוס חוב שביצעה החברה לאחר תום תקופת הדיווח. 6.4ראה סעיף  .5.3

 

 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח .6

 דיבידנד .6.1

של החברה ליום  )א( לדוחות הכספיים ביניים3לפרטים בדבר דיבידנד ששולם, ראה באור 

 .("הדוחות הכספיים ביניים"המצורפים לדוח זה ) 31.3.2015

 

 כוונה להקמת מפעל בארה"ב .6.2

אישר דירקטוריון החברה הקמת מפעל ייצור חדש ליצור מוצרי פלסטיק מתחום  28.4.2015ביום 

 ראה באור נוספים לפרטים  המוצרים הייחודיים לבית, בעיר סוואנה שבמדינה ג'ורגיה, ארה"ב.

-2015)מס' אסמכתא  29.5.2015פרסמה החברה ביום ודוח מיידי ש לדוחות הכספיים ביניים )ב(3

01-007824). 

 

 התקשרות בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים .6.3

אישרה ועדת התגמול של החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות  28.4.2015ביום 

ברה, ונושאי משרה אשר הינם מבעלי השליטה בח םדירקטורים ונושאי משרה, לרבות דירקטורי

. לפרטים נוספים ראו דוח 2015במרס  1חודשים אשר תחל רטרואקטיבית ביום  14לתקופה של 

 (. 2015-01-007695)מס' אסמכתא  28.4.2015מיידי מיום 

 

 הנפקת אגרות חוב )סדרה א'( -גיוס חוב  .6.4

הודיעה החברה כי היא בוחנת אפשרות לגיוס חוב באמצעות הנפקת אגרות  3.5.2015ביום  .6.4.1

, אשר תונפק, ככל ("אגרות החוב"או  "אגרות החוב )סדרה א'(") סדרה א'( של החברהחוב )

. לפרטים 27.11.2014ותונפק, במסגרת דוח הצעת מדף מכוח תשקיף המדף של החברה מיום 

 (.2015-01-010320נוספים ראה דוח מידי )מס' אסמכתא: 

"( דוח דירוג מעלותפרסמה חברת סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ )" 3.5.2015ביום  .6.4.2

מיליון  40ראשוני במסגרתו דורגו אגרות החוב אשר הנפקתן עומדת על הפרק, בסכום של עד 

 "(.דירוג אגרות החובעם אופק יציב )" +ilBBBש"ח ע.נ., דירוג 

)מס'  27.11.2014פרסמה החברה תיקון לתשקיף מדף של החברה מיום  21.5.2015ביום  .6.4.3

 (.2015-01-026019אסמכתא 

הודיעה החברה על תוצאות מכרז מקדים למשקיעים מסווגים )כהגדרתם  21.5.2015ום בי .6.4.4

( בקשר עם הצעה 2007 –בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז 

 (. 2015-01-026037לציבור של אגרות החוב )סדרה א'( )מס' אסמכתא 

ב תקף להנפקת אגרות חוב )סדרה א'( הודיעה מעלות כי דירוג אגרות החו 25.5.2015ביום  .6.4.5

 ..מיליון ש"ח ע.נ 45בהיקף כולל של עד 

פרסמה החברה דוח הצעת מדף בקשר עם הצעה לציבור של עד  26.5.2015ביום  .6.4.6

 (. 2015-01-029310ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( )מס' אסמכתא:  42,500,000

 28.5.2015ביום  הקצתה החברה אשר בעקבותיוהתקיים המכרז הציבורי,  27.5.2015ביום  .6.4.7

ש"ח ע.נ.. לפרטים נוספים אודות תוצאות  42,500,000אגרות חוב )סדרה א'( בהיקף של 

 (.2015-01-032697)מס' אסמכתא:  28.5.2015מיום המכרז הציבורי ראה דוח מידי מתקן 



 

בבורסה לניירות ערך בתל  למסחר של אגרות החוב )סדרה א'(לרישומן החברה פועלת  .6.4.8

 . ("הבורסה") ביב בע"מא

 , ראה נספח לדוח הדירקטוריון.אגרות החובעודי למחזיקי יי גילוילפרטים אודות  .6.4.9

 

 

 שינויים בהרכב הדירקטוריון .7

גולובינסקי מלכהן כדח"צית בחברה, עקב סיום -חדלה הגב' שירה קולמן 2015בינואר  25ביום  .7.1

 כהונה.

 

את מינויה של הגב' טל של בעלי מניות החברה אישרה אסיפה כללית מיוחדת  2015במרס  22ביום  .7.2

ועדות הנוספות של י לדח"צית בחברה. הגב' סבטובסקי הינה חברה בוועדת הביקורת ובסבטובסק

סבטובסקי יהיה , שכרה של הגב' הנ"ל דת התגמול והאסיפההדירקטוריון. בהתאם לאישור וע

גמול והוצאות לדירקטור  בגובה "הגמול המזערי" כהגדרתו בתקנות החברות )כללים בדבר

)מס' אסמכתא  15.2.2015. לפרטים נוספים ראה דיווחים מידיים מיום 2000-חיצוני(, תש"ס

 (.2015-01-056902)מס' אסמכתא  22.3.2015(; ומיום 2015-01-031501

 

הסתיימה כהונתם של הדירקטורים מר אלי ברמלי ומר יצחק בובליל.  2015במרס  31ביום  .7.3

 .בדוח התקופתי 4.1.8ראה סעיף  לפרטים נוספים

  

 

 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .8

 מונתה הגב' טל סבטובסקי לדח"צית בחברה.  2015במרס  22יל, ביום לע 7.2כאמור בסעיף 

הינה חברה, בהתאם להצהרתה, הגב' סבטובסקי הינה דירקטורית בעלת מיומנות חשבונאית פיננסית ו

  בחינת דוחות כספיים.ועדה לב בין היתר,

לא חלו שינויים מהותיים ביחס לגילוי הניתן לעניין זה במסגרת דוח הדירקטוריון למעט האמור לעיל 

 .("2014"דוח הדירקטוריון נכלל בדוח התקופתי )אשר  2014לשנת 

 

 

 תגמול לנושאי משרה בכירה .9

 . 2014הדירקטוריון  לא חלו שינויים מהותיים ביחס לגילוי הניתן לעניין זה במסגרת דוח

 

 

 הליך אישור הדוחות הכספייםת .10

 דירקטוריון החברה הוא האורגן אשר אחראי על בקרת העל בחברה.

"( אשר בפניה מובאים הועדה" -בסעיף זהדירקטוריון החברה מינה ועדה לבחינת הדוחות הכספיים )

ה זהה להרכב חברי ועדת הרכב חברי הועדהדוחות הכספיים טרם הבאתם לאישור דירקטוריון החברה. 

 הביקורת:

  בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.ויו"ר הועדה דירקטור חיצוני -מר משה קנטור , 

  דירקטורית חיצונית, בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית. -גב' טל סבטובסקי 



 

  בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.בלתי תלוי דירקטור - רועי טויזרמר , 

 

 תנו עובר למועד מינויים הצהרה לעניין מיומנותם הפיננסית ו/או כישוריהם.כל חברי הועדה נ

לישיבת הועדה מוזמנים רואי החשבון המבקרים של החברה, סמנכ"ל הכספים ומבקר הפנים של 

החברה. טיוטת הדוחות הכספיים מועברת לעיונם של חברי הועדה זמן סביר לפני מועד הישיבה 

 המתוכנן. 

 

במרס  31אשר דנה בדוחות הכספיים של החברה ליום  התקיימה ישיבת הועדה 2015 מאיב 28בתאריך 

מבקר הפנים של , וכן רואי החשבון המבקרים, ה"ה משה קנטור ורועי טויזר. בישיבה השתתפו 2015

מנכ"ל החברה, זאת לאור בקשת  -מר אלי ברמלי ו סמנכ"ל הכספים של החברה -מר שי סמאי החברה, 

הועדה, סמנכ"ל ישיבת במסגרת  .ר קבע כי נוכחותם נדרשת לשם הצגת הדבריםיו"ר הועדה אש

הכספים הציג את הדוחות הכספיים בפני חברי הועדה וניתנה התייחסות של רואי החשבון לדוחות 

שהוצגו. נערך דיון לגבי ההערכות והאומדנים אשר יושמו בדוחות הכספיים, וכן שלמות ונאותות הגילוי 

בונאית, והטיפול החשבונאי שיושם בנושאים מהותיים לחברה. כמו כן, דנה הועדה והמדיניות החש

 בנושא אפקטיביות הבקרות הפנימיות על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

הועברו בכתב  2015במרס  31בקשר עם אישור הדוחות הכספיים של החברה ליום המלצות הועדה 

 לחברי הדירקטוריון. 

 

במרס  31של החברה ליום  הדוחות הכספייםנדונו ואושרו בה  2015 מאיב 31ם מיו בישיבת הדירקטוריון

רואי עוד נכחו: . ערן מזור מר חי ברמלי, מר משה קנטור, מר רועי טויזר ומר נכחו הדירקטורים:, 2015

ם המשפטיים היועצי וכןסמנכ"ל הכספים של החברה,  -מר שי סמאיהחשבון המבקרים של החברה, 

את התוצאות סקרה דיון במהלכו הנהלת החברה בישיבת הדירקטוריון התקיים  .החברההחיצוניים של 

והשיבה בפני הדירקטוריון באופן מפורט עניינים שונים בדוחות הכספיים הציגה הכספיות של החברה, 

 בסיוע רואי החשבון המבקרים לשאלות הדירקטורים.

ה אחד על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו אושרו פ 2015במרס  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 כמפורט לעיל.  2015 מאיב 31מיום 

חברי הדירקטוריון סברו, כי המלצות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים הועברו לעיון הדירקטוריון פרק 

 זמן סביר טרם קיום הדיון בדוחות הכספיים בדירקטוריון החברה.

 

 רותם ותרומתם להצלחת עסקי החברההנהלת החברה מודה לצוות העובדים על מסי

 

 בשם הדירקטוריון

 

 

______                       _____________________ 

 אלי ברמלי מר                                    מר ערן מזור                                       

 מנכ"ל                              דירקטוריוןהיו"ר                            

                                                                               

 2015 מאיב 31תאריך: 

 



 

 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( -נספח 

 

ש"ח  1ות אגרות חוב )סדרה א'( בנ 42,500,000הקצתה החברה  28.5.2015לעיל, ביום  6.4כמפורט בסעיף 

בקשר עם הצעה לציבור של אגרות החוב  27.5.2015שהתקיים ביום מכרז ציבורי ע.נ. כ"א, וזאת בעקבות 

התקיים מכרז מקדים למשקיעים מסווגים )כהגדרתם בתקנות ניירות  25.5.2015)סדרה א'( , לאחר שביום 

 (. 2007 –ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז 

למועד דוח זה, אגרות החוב )סדרה א'( טרם נרשמו למסחר בבורסה והחברה פועלת לרישומן  יובהר, כי נכון

 כאמור. 

 

 

 :להלן פרטים אודות אגרות החוב )סדרה א'()*( .1

 אגרות החוב )סדרה א'( 

  28.5.2015 מועד ההנפקה

 ש"ח 42,500,000 סך שווי נקוב במועד ההנפקה)*(

 ש"ח 42,500,000  31.5.2015ערך נקוב ליום 

 ל.ר.  31.5.2015ערך נקוב מתואם ליום 

  31.5.2015סכום הריבית שנצברה ליום 
 אלפי ש"ח 23 -כ

 

 ל.ר. שווי הוגן כפי שנכלל בדו"חות הכספיים 

 ל.ר. 31.5.2015שווי בורסאי ליום 

 4.85%קבועה /  סוג הריבית / שיעור הריבית לשנה

 מועדי תשלום הקרן

ים, לא שווים, תשלומים חצי שנתי 13

 1.4.2022ועד  1.4.2016החל מיום 

 )כולל(.

 מועדי תשלום הריבית

באוקטובר של כל  1פעמיים בשנה ביום 

 1וביום  2021עד  2015כ"א מהשנים 

עד  2016באפריל של כ"א מהשנים 

2022 . 

 ללא בסיס ההצמדה ותנאיה

 אינן ניתנות להמרה האם ניתנות להמרה 

 יש ון מוקדם זכות החברה לבצע פדי

ערבות לתשלום התחייבות החברה על פי שטר 

 הנאמנות

חי החברה המאוחדת יש, על ידי 

 להלן.  5פלסטיק. ראו סעיף 

 להלן.  4יש. ראו סעיף  שעבודים

 כן האם הסדרה מהותית 

 

 אגרות החוב )סדרה א'(. כאמור לעיל, החברה פועלת לרישומן למסחר של )*(  

 

 

 



 

 

 : מן לאגרות החוב )סדרה א'(פרטים בדבר הנא .2

 אגרות החוב )סדרה א'( 

 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות ) שם חברת הנאמנות

 דן אבנון ו/או מרב עופר אורן שם האחראי על הסדרה בחברת הנאמנות

 03-5544553 טלפון

 03-5271039 פקס

 ic.co.ilhermetic@hermet דוא"ל

 כתובת למשלוח דואר

 

 6357301אביב  –, תל 113"בית הרמטיק" רח' הירקון  

 

 :פרטים אודות דירוג אגרות החוב )סדרה א'( .3

 אגרות החוב )סדרה א'( 

 סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ שם החברה המדרגת 

 +ilBBB הדירוג למועד הנפקת הסדרה

 +ilBBB דירוג הסדרה למועד דוח זה

רוגים נוספים )בין מועד הנפקת אגרות החוב למועד די

 הדו"ח( 

--- 

 נכון למועד הדו"ח, לא ידוע לחברה על כוונה כאמור כוונת החברה המדרגת לבחון שינוי הדירוג הקיים 

 

)מס'  26.5.2015לדוח הדירוג של אגרות החוב )סדרה א'(, ראו דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום 

 (."דוח הצעת המדף") (2015-01-029310אסמכתא 

 

 (:בטוחות להבטחת אגרות החוב )סדרה א' .4

קבוע,  שעבוד( 1'( מובטחות בבטוחות אשר תמציתן: )אהתחייבויות החברה בגין אגרות החוב )סדרה 

 של והנפרע המונפק המניות בהון החברה החזקות מלוא על, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, יחיד

קבוע,  שעבוד( 2) -; ופריפורםמהון המניות המונפק והנפרע של  50% זהדוח  עדלמו והמהוות פריפורם

בשטר הנאמנות לאג"ח א' יחיד, ראשון בדרגה )על מלוא זכויות החברה בחשבון המשועבד, כהגדרתו 

ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון  הפקדונות( ושוטף )על הכספים ו/או )כהגדרתו להלן(

 תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם(, ללא הגבלה בסכום, על החשבון המשועבד.המשועבד וכל 

: )א( להעביר התחייבה החברה, לשטר הנאמנות לאג"ח א' 6.9.5.4 -ו 6.9.5.3 בסעיפים לאמור בכפוף

לה בפועל על ידי  שיחולקו הדיבידנדיםמלוא  אתשיחולקו,  ככל, לכשיחולקו -לחשבון המשועבד 

 400לכשישולמו, ככל שישולמו, דמי ניהול על ידי פריפורם לחברה, בסכום העולה על  ; )ב(פריפורם

לחשבון המשועבד את ההפרש שבין דמי  להעביר(, "פריפורם ניהול דמי)" קלנדרית בשנהאלפי ש"ח 

 הפרש העברת עם בקשר הבחינה כי, מובהר(. "הניהול דמי"הפרש אלפי ש"ח ) 400ניהול פריפורם לבין 

החודשים  12 -, וביחס לביוני 10ביום  לשנה אחת תיעשהשיועבר,  ככל, והעברתו בפועל יהולהנ דמי

 נעשתה בה השנה של מאיחודש ל ועד שחלפה בשנה יוניחודש מ)דהיינו,  בלבדלחודש יוני שקדמו 

 .(הבחינה



 

ת האמור לעיל מהווה תיאור תמציתי בלבד ולא ממצה של הבטוחות שהתחייבה החברה ליצור להבטח

 6.4'(. לפרטים המלאים אודות הבטוחות הנ"ל ראה סעיפים אהתחייבויותיה בגין אגרות החוב )סדרה 

"שטר לאגרות החוב )סדרה א'(, כפי שצורף לדוח הצעת המדף ) לשטר הנאמנות 6.9.5 -ו )כולל( 6.6עד 

 .(הנאמנות לאג"ח א'"

 

 :התחייבויות חי פלסטיק בקשר עם אגרות החוב )סדרה א'( .5

 , באופן בלתי חוזר,)סדרה א'( במשך כל תקופת חיי אגרות החוב לסטיק תהיה ערבהפ חי .5.1

כהגדרתו  ההתחייבותי הערך לגובה עד וזאת החוב אגרות מחזיקי כלפי החברה להתחייבויות

 להלן. 

סכום יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב  –" משמעו ההתחייבותי הערך" זה לעניין

מעת לעת, לרבות סכומי הריבית עד לתום תקופת ההתחייבות על פי תנאי  )סדרה א'( כפי שתהיה

 אגרת החוב )סדרה א'(.

 מסולקת הבלתי הקרן בועד למועד , שנקבעו בשטר הנאמנות לאג"ח א'בכפוף לסייגים ולהוראות  .5.2

"ח, ומילוי כל יתר התחייבויות ש מיליון 20 של מסך קטנה תהייה)סדרה א'(  החוב אגרות של

לחי  לגרוםהתחייבה החברה  עד למועד הנ"ל,)סדרה א'( כלפי מחזיקי אגרות החוב החברה 

שטר הנאמנות לאג"ח פלסטיק לא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסי חי פלסטיק, בהתאם להוראות 

לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות  ,(negative pledge -שעבוד שלילי)א' 

על  שוטףקבוע על נכס אחד או מספר שעבודים קבועים על נכסיה ושעבוד  כלשהי )להבדיל משעבוד

(, ללא קבלה מראש של ליצורפלסטיק  חינכס מסוים או מספר מסוים של נכסים אותם רשאית 

 רגילה וברוב רגיל. באסיפההסכמת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( 

 

 :התחייבויות נוספות ביחס לאגרות החוב )סדרה א'( .6

 חלוקה ביצועעל הגבלות  .6.1

כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב, התחייבה החברה 

לאג"ח א' נאמנות הומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב על פי שטר 

ת מונח , יחול כל המפורט להלן במצטבר ביחס לכל חלוקה )כהגדר)סדרה א'( ותנאי אגרות החוב

  "(:חלוקהזה בחוק החברות(, לרבות חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה )"

של  המוחשיהחברה לא תבצע חלוקה במידה ופעולה כאמור תגרום לכך כי ההון העצמי  .6.1.1

מיליון ש"ח בהתבסס על דוחותיה הכספיים  40-החברה לאחר החלוקה כאמור יפחת מ

וניים או שנתיים, מבוקרים או סקורים, המאוחדים האחרונים שפורסמו על ידי החברה רבע

 לפי העניין, טרם מועד החלוקה. 

 בתקופההניתנים לחלוקה  מהרווחים 50%החברה לא תבצע חלוקה בשיעור העולה על  .6.1.2

, טרם מועד החברה, בהתבסס על הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של המדווחת

מהרווחים  50%אזי גם בתוספת  –החלוקה, וככל שבמהלך השנה הקודמת לא ביצעה חלוקה 

 הניתנים לחלוקה של השנה הקודמת בגינה טרם בוצעה חלוקה. 

" יחושבו רק עודפים שיצברו החל מהדוחות לחלוקה ניתנים רווחים" לצורך, זה סעיף לעניין

)קרי, יתרת הפתיחה לעודפים לצורך התחשיב תהא היתרה ליום  31.3.2015הכספיים ליום 

 הפתיחה יתרת בניכוי העודפים ביתרת הגידול של נפרד תחשיב תערוך החברה(. 1.4.2015

 .דיבידנד חלוקת על הודעתה עם ביחד האמור הנפרד החישוב את ותדווח



 

 נכסים. שערוך רווחי בגין חלוקה תבצע לא החברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל 

או הדין, ח א' הנאמנות לאג"ככל שהחברה לא תפרסם  דוח כספי שהינה מחויבת  על פי שטר  .6.1.3

 במועד הקבוע בשטר זה או בדין, לא תבצע החברה חלוקה, עד לפרסומו של דוח כאמור.

 אמות מידה פיננסיות .6.2

 החברה מתחייבת, כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב

נאמנות העל פי שטר  , ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב)סדרה א'(

 , יחול כל המפורט להלן:)סדרה א'( ותנאי אגרות החובלאג"ח א' 

של החברה על פי דוחותיה הכספיים  המוחשיההון העצמי  -מינימאלי מוחשיעצמי  הון .6.2.1

מיליון  27 -המאוחדים, מבוקרים או סקורים )לפי  העניין( האחרונים שפורסמו, לא יפחת מ

 ש"ח.

 -המאוחד המוחשי המאזן סך-ל מוחשיעצמי  הון יחס .6.2.2

 .25%של  משיעור יפחת, כהגדרתו להלן, לא המאוחד המאזן סך-ל מוחשיעצמי  הון יחס

סך היקף המאזן, על פי הדוחות הכספיים של החברה  –" מאוחד מוחשימאזן זה, " לעניין

, )במאוחד(, ובניכוי נכסים לא מוחשיים )מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר

 שמות מסחריים(.  

 - EBIDTA -פיננסי נטו ל חוב יחס .6.2.3

 .5.5לא יעלה על  EBITDA -נטו ל הפיננסיהחוב  יחס

חוב לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים וממוסדות פיננסיים  -" נטו פיננסי חובזה, " לעניין

 בבנקאים קצר לזמן והשקעות מזומנים ושווה מזומנים ובניכוי, להמרה"ח ואג"ח אגאחרים, 

 .החברה של הכספיים בדיווחים וכמופיע, מאוחד בסיס על והכל, פיננסיים ובמוסדות

 הדוחות פי עלפחת והפחתות  בתוספת התפעולי הרווח - משמעה" EBIDTAזה " לעניין

יחסי של הרווח התפעולי בתוספת פחת והפחתות  איחוד ובתוספת)במאוחד(  הכספיים

 למועד שקדמו רבעונים לארבעת המתייחסים ,משותפת בשליטה ובחברות מוחזקותבחברות 

 .החישוב מועד לפני האחרון השנתי או הרבעוני הכספי הדוח במועד והמסתיימים הבדיקה

בדיקת עמידת החברה בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות תתבצע ביום פרסום הדוחות 

ברה וכל עוד אגרות , על ידי החהעניין לפי, סקורים או מבוקרים, שנתיים או רבעונייםהכספיים, 

 חוב )סדרה א'( קיימות במחזור, ביחס לאותם דוחות.

 

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דו"ח זה, החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר  .7

( א', לא התקיימו תנאים כלשהם המקימים עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה לאג"ח א'הנאמנות 

בלה הודעה מהנאמנים לאגרות החוב הנ"ל בדבר אי עמידתה בתנאים לפירעון מיידי והחברה לא קי

 ובהתחייבויות שלפי שטר הנאמנות הנ"ל.
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 לבעלי המניות של  יםהחשבון המבקר דוח סקירה של רואי

 ברם תעשיות בע"מ
 

 

 מבוא

"הקבוצה"(, הכולל את הדוח התמציתי  -החברה וחברות בנות )להלן  ,סקרנו את המידע הכספי המצורף של ברם תעשיות בע"מ

יים , השינורווח או הפסד ורווח כולל אחרואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על  2015 במרס 31המאוחד על המצב הכספי ליום 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה  הלושה חודשים שהסתיימששל  הבהון ותזרימי המזומנים לתקופ

פי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים "דיווח כס IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , וזת ביניים של מידע כספי לתקופ

. אחריותנו 1970-ידיים(, התש"לת ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומו לפי פרק ד' של תקנוזת ביניים לעריכת מידע כספי לתקופ

 בהתבסס על סקירתנו., וזת ביניים כספי לתקופהמידע ההיא להביע מסקנה על 

 

מכלל  23%-מציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כלא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים הת

 של המכלל ההכנסות המאוחדות לתקופ 17%-, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ2015 במרס 31ם הנכסים המאוחדים ליו

ת לפי רה מוחזקת המטופלות של רואי חשבון אחרים של חבכמו כן, הומצאו לנו דוחבאותו תאריך.  השלושה חודשים שהסתיימ

-הינו כ בתוצאותיהי ש"ח, וחלקה של הקבוצה אלפ 10,085הינו  2015 במרס 31ליום טת שווי מאזני אשר סך ההשקעה בה שי

המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותן חברות באותו תאריך. ה לושה חודשים שהסתיימששל  הלתקופ אלפי ש"ח 97

אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן  נסקר על ידי רואי חשבון

 חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.

 

 היקף הסקירה

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

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

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

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

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

 

 מסקנה

סבור שהמידע הכספי בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו ל

 .IAS 34 הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר 

ת ניירות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנוהגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות 

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

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

 

 

2015במאי  31ע, שב-באר
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 ברם תעשיות בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 

 בדצמבר 31 ליום סמרב 31ליום  

 2015 2014 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    נכסים

    

    נכסים שוטפים

 713  2,700  1,293  מזומנים ושווי מזומנים

 886  18  51  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 371  350  371  נכסים פיננסיים אחרים

 31,388  26,270  34,265  לקוחות

 1,543  2,343  2,141  רות חובהחייבים וית

 75  87  68  נכסי מסים שוטפים

 9,701  10,194  10,799  מלאי

 44,677  41,962  48,988  סה"כ נכסים שוטפים

    

    

    נכסים לא שוטפים

 801  1,080  455  נכסים פיננסיים אחרים

 10,407  9,951  10,509  הלוואות, שטרי הון והשקעות המטופלות לפי שיטת שווי מאזני

 12,352  12,941  12,148  נדל"ן להשקעה

 40,457  36,258  38,294  רכוש קבוע, נטו

 978  978  978  מוניטין

 437  488  383  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 223  431  255  נכסי מסים נדחים

 65,655  62,127  63,022  סה"כ נכסים לא שוטפים
    

 110,332  104,089  112,010  כסיםסה"כ נ
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 ברם תעשיות בע"מ
 )המשך( דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 

 בדצמבר 31ליום  במרס 31ליום  

 2015 2014 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    התחייבויות והון

    

    התחייבויות שוטפות

 14,523  13,083  15,790  קאיים ומנותני אשראי אחריםאשראי מתאגידים בנ

 -  79  -  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 17,491  16,020  19,515  ספקים ונותני שירותים

 7,230  4,497  7,200  זכאים ויתרות זכות

 971  450  912  התחייבויות בגין מסים שוטפים

 40,215  34,129  43,417  טפותסה"כ התחייבויות שו

    

    

    התחייבויות לא שוטפות

 14,505  16,186  13,225  הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

 4,249  4,193  4,249  התחייבויות פיננסיות אחרות

 2,210  2,031  2,226  התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 1,860  1,922  2,000  נדחיםהתחייבויות בגין מסים 

 22,824  24,332  21,700  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    

    הון

 189  189  189  .ש"ח ע.נ 0.01הון מניות רגילות 

 47,339  47,339  47,339  פרמיה על מניות

 (2,126) (1,974) (4,012) קרנות הון

 6,065  4,318  7,537  עודפים 

 51,467  49,872  51,053  בעלים של החברה האםהון המיוחס ל

 (4,174) (4,244) (4,160) זכויות שאינן מקנות שליטה

 47,293  45,628  46,893  סה"כ הון
    

 110,332  104,089  112,010  סה"כ התחייבויות והון

    

 

 

 

 

 

 

    2015במאי  31

 ערן מזורמר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 ירקטוריוןיו"ר הד

 אלי ברמלימר 

 מנכ"ל

 שי סמאימר 

 כספים סמנכ"ל
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 ברם תעשיות בע"מ
 רווח או הפסד ורווח כולל אחרעל דוחות תמציתיים מאוחדים 

 

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 במרס 31ביום  שהסתיימה

 שהסתיימהלשנה 
 בדצמבר 31ביום 

 2015 2014 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  מבוקר( )בלתי 
    

 85,669  19,609  24,842  הכנסות ממכירות

 65,846  15,430  17,434  עלות המכירות

 19,823  4,179  7,408  רווח גולמי

    
 8,315  2,064  2,725  הוצאות מכירה ושיווק

 7,668  1,776  2,246  הוצאות הנהלה וכלליות

 82  (82) 2  אחרות, נטו )הכנסות(הוצאות 

 16,065  3,758  4,973  סה"כ הוצאות
    

 3,758  421  2,435  רווח מפעולות רגילות
    

 1,004  63  30  הכנסות מימון

 1,220  310  578  הוצאות מימון
    

 216  247  548  הוצאות מימון, נטו
    

 חלק החברה ברווח של השקעות המטופלות לפי שיטת 

 1,140  184  102  שווי מאזני, נטו ממס
    

 4,682  358  1,989  רווח לפני מסים על ההכנסה

 1,889  331  495  מסים על ההכנסה
    

 2,793  27  1,494  לתקופה מפעילויות נמשכות רווח
    

 72  -  (8)  נטו מפעילות שהופסקה (הפסדרווח )
    

 2,865  27  1,486  רווח לתקופה

    

    

    כולל אחר פסד()ה רווח
    

    סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:

 (84) 68  (1,886) הפרשי שער בגין פעילויות חוץ, נטו ממס

    סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:

 (21) -  -  נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס תחייבויותהמדידות מחדש של ה
    
    

 (105) 68  (1,886) רווח )הפסד( כולל אחר לתקופהסה"כ 
    
    

 2,760  95  (400) סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה
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 ברם תעשיות בע"מ
 )המשך( רווח או הפסד ורווח כולל אחרעל דוחות תמציתיים מאוחדים 

 

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 במרס 31ביום  שהסתיימה

 יימהשהסתלשנה 
 בדצמבר 31ביום 

 2015 2014 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    

    רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל:

 2,822  54  1,472  בעלים של החברה האם

 43  (27) 14  זכויות שאינן מקנות שליטה

  1,486  27  2,865 

    

    ל: סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה מיוחס

 2,717  122  (414) בעלים של החברה האם

 43  (27) 14  זכויות שאינן מקנות שליטה

 (400)  95  2,760 

    

ש"ח ע.נ. המיוחס  0.01רווח למניה רגילה אחת )בש"ח( בת 

    לבעלים של החברה האם

    - רווח למניה בסיסי

 0.15 0.00 0.08 מפעילות נמשכת

 -  -  -  מפעילות שהופסקה

 0.15 0.00 0.08 רווח למניה בסיסי

    

 הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות )באלפים( ששימשו 

 18,881  18,881  18,881  לחישוב הרווח הבסיסי למניה   
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 ברם תעשיות בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 

 )בלתי מבוקר( 2015 במרס 31 שלושה חודשים שהסתיימה ביוםלתקופה של 

 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מעסקאות עם 
זכויות שאינן 
 מקנות שליטה

 קרן הון 
 בגין הפרשי 

  של תרגום
 עודפים פעילויות חוץ

הון המיוחס 
לבעלים של 
 החברה האם

זכויות שאינן 
 סה"כ הון מקנות שליטה

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

 47,293  (4,174) 51,467  6,065  (1,667) (459) 47,339  189  2015בינואר,  1יתרה ליום 

 1,486  14  1,472  1,472  -  -  -  -  לתקופהרווח 

 (1,886) -  (1,886) -  (1,886) -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס

 (400) 14  (414) 1,472  (1,886) -  -  -  כולל לתקופה (הפסדרווח )סה"כ 
         

 46,893  (4,160) 51,053  7,537  (3,553) (459) 47,339  189  2015, במרס 31יתרה ליום 

         

 

 

 )בלתי מבוקר( 2014 סבמר 31חודשים שהסתיימה ביום  לתקופה של שלושה

 

 הון מניות 
מיה על פר

 מניות

ן קרן הו
מעסקאות עם 
זכויות שאינן 

 שליטה מקנות

 קרן הון 
בגין הפרשי 
תרגום של 
 עודפים פעילויות חוץ

הון המיוחס 
לבעלים של 
 החברה האם

זכויות שאינן 
 סה"כ הון מקנות שליטה

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

 45,533  (4,217) 49,750  4,264  (1,583) (459) 47,339  189  2014בינואר,  1יתרה ליום 

 27  (27) 54  54  -  -  -  -  לתקופה (הפסדרווח )

 68  -  68  -  68  -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס

 95  (27) 122  54  68  -  -  -  כולל לתקופה (הפסדרווח )סה"כ 
         

 45,628  (4,244) 49,872  4,318  (1,515) (459) 47,339  189  2014, במרס 31יתרה ליום 
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 ברם תעשיות בע"מ
 )המשך( דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 

 

 2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
עם  מעסקאות

שאינן  זכויות
 שליטה מקנות

 קרן הון 
 בגין הפרשי 
 תרגום של 
 עודפים פעילויות חוץ

הון המיוחס 
לבעלים של 
 החברה האם

זכויות שאינן 
 סה"כ הון מקנות שליטה

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

 45,533  (4,217) 49,750  4,264  (1,583) (459) 47,339  189  2014בינואר,  1יתרה ליום 

 2,865  43  2,822  2,822  -  -  -  -  שנהל רווח

 (84) -  (84) -  (84) -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס

 מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה  

 (21) -  (21) (21) -  -  -  -  מוגדרת, נטו ממס   

 2,760  43  2,717  2,801  (84) -  -  -  השנכולל ל רווח )הפסד(סה"כ 

 (1,000) -  (1,000) (1,000) -  -  -  -  דיבידנד ששולם בידי החברה
         

 47,293  (4,174) 51,467  6,065  (1,667) (459) 47,339  189  2014בדצמבר,  31יתרה ליום 
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 ם תעשיות בע"מבר
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 במרס 31ביום  שהסתיימה

 שהסתיימהשנה ל
 בדצמבר 31ביום 

 2015 2014 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    תות שוטפיותזרימי מזומנים מפעילו

 2,793  27  1,494  כותלתקופה מפעילויות נמש רווח
    

    התאמות:

 (1,140) (184) (102) המטופלות לפי שיטת שווי מאזני של השקעותחלק החברה ברווח 
 500  -  -  מאזניי שוו דיבידנד מהשקעות המטופלות לפי שיטת 

 6,488  1,606  1,675  פחת והפחתות
 (47) -  (15) בגין מטבע חוץ שערוך
 (126) (81) 3  ימוש רכוש קבוע)רווח( ממ הפסד
מהתאמת שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן  )רווח( הפסד

 (206) 79  -  דרך רווח והפסד
 136  (18) 108  מסים נדחים, נטו

מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך  )רווח( הפסד
 (854) 14  (35) והפסד רווח

 -  -  870  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסדתמורה ממימוש 
 (132) (40) (24) שערוך נכסים פיננסיים אחרים

 56  -  -  שערוך התחייבויות פיננסיות אחרות

  3,974  1,403  7,468 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 (4,630) 570  (3,300) בלקוחות (גידולקיטון )
 (37) (806) (806) מסים שוטפים ם ויתרות חובה ונכסיבחייבי גידול
 (603) (970) (1,660) במלאי גידול

 350  -  370  קיטון בנכסים פיננסיים אחרים
 3,003  1,520  2,113  גידול בספקים ונותני שירותים

 1,613  321  1,448  בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות בגין מסים שוטפים גידול

 207  50  54  התחייבויות בגין הטבות לעובדיםגידול ב

 (1,781)  685 (97) 
    

 7,371  2,088  2,193  תושוטפת יומפעילומזומנים נטו 

 81  9  (8) שוטפת שהופסקה )לפעילות( מזומנים נטו מפעילות
    

    ת השקעהיותזרימי מזומנים מפעילו
 (8,234) (1,873) (2,058) רכישת רכוש קבוע

 (11) -  -  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (96) (77) -  השקעות בנדל"ן להשקעה

 183  81  36  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 380  -  467  מענקי השקעה שהתקבלו

 (7,778) (1,869) (1,555) ת השקעהיומזומנים נטו לפעילו
    

    ת מימוןיותזרימי מזומנים מפעילו
 (1,000) -  -  ם של החברה האםעליתשלום דיבידנד לב

 5,475  2,000  -  קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 (6,641) (1,941) (1,672) פירעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 1,789  1,037  1,659  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 (377) 1,096  (13) ת( מימוןיות )לפעילויומזומנים נטו מפעילו
    

חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות השפעת השינויים בשערי 
 43  3  (37) במטבע חוץ

    

 (660) 1,327  580  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 1,373  1,373  713  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 713  2,700  1,293  קופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף הת

    



 

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהם התמציתיים המאוחדים אורים לדוחות הכספייםיהב

 

10 

 ברם תעשיות בע"מ
 )המשך( דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 במרס 31ביום  שהסתיימה

 שהסתיימהלשנה 
 בדצמבר 31ביום 

 2015 2014 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    

    רימי המזומניםמידע נוסף על תז

    מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור:

 970  280  220  ריבית

 884  178  296  מסים על ההכנסה

    
    מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור:

 2  -  - ריבית

 22  -  - מסים על ההכנסה

    
    פעילות שלא במזומן:

 3,183  391  936 רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים
    
    



 מ"עברם תעשיות ב
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
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 כללי - 1 ביאור

 

 תיאור כללי של החברה ופעילותה א.
 

ות העוסקת והינה חברת החזק 2004 באוגוסט 16כחברה פרטית ביום  בישראל רה"( התאגדה"החב - ברם תעשיות בע"מ )להלן 
מוצרי  כןו ת המזוןיה לתעשיטיק המיוצרים בשיטת ההזרקבפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי פלס באמצעות חברות מאוחדות 
  .4בביאור י הפעילות של הקבוצה מוצג מידע נוסף על מגזר פלסטיק ייחודיים למשקי בית. 

 
 בצרפת.עיר קמבריי שוב מטה החברה ממוקם בשדרות, ומפעליה של החברה נמצאים בשדרות 

 
 אביב.-מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל 

 
 הנפקת אגרות חוב )סדרה א'( של החברה לאחר תום תקופת הדיווח. )ג( בדבר3ראה ביאור  

 
שהסתיימה ולשנה  2014בדצמבר  31יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  ב.

 באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם.
 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2 ביאור
 

 הדוחות הכספיים בסיס לעריכת א.
 

"דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  - הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )להלן 
 34 IAS 34" - "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן ("IAS. 

 
יושמו ר שאלו ה ושיטות חישוב הזהים לאכללי הצגיישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית,  בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, 
 .ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2014בדצמבר  31בעריכת דוחותיה הכספיים ליום  

 
ות ניירות ערך )דוחות תקופתיים בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנ נערכוכספיים התמציתיים המאוחדים הדוחות ה 
 .1970-ידיים(, התש"לומ 

 
 דוחות בינייםעל ההכנסה ב מסים ב.

 
 מסיםת הועל ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתר מסיםהוצאות )הכנסות(  
 הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון, ולעסקאות צירופי עסקים. 

 
השנתי הממוצע. לצורך  כנסה האפקטיביהתוך שימוש בשיעור מס ההוצאות )הכנסות( מסים שוטפים בתקופות ביניים נצברות  
חישוב שיעור מס ההכנסה האפקטיבי, מופחתים הפסדים לצורכי מס אשר לא הוכרו בגינם נכסי מסים נדחים, הצפויים להפחית  
 את חבות המס בשנת הדיווח. 

 
 1959-ות החוק לעידוד השקעות הון, התשי"טבמהלך תקופת הדוח יישמה חברה מאוחדת הפועלת באזור פיתוח א' את הורא

. החברה המאוחדת מעריכה כי תעמוד 9%, לפיו שיעור המס השוטף אשר יחול על החברה הינו "החוק"( -)להלן  (68)תיקון מס' 
 .2015הכרה כ"מפעל מועדף" כהגדרתו בחוק בשנת בתנאים הנדרשים לצורך 
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 משך(עיקרי המדיניות החשבונאית )ה - 2ביאור 
 

 שערי חליפין ובסיס ההצמדה ג.
 
יציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין ה (1)

 והיו תקפים לתום תקופת הדיווח.
 

שקדם )מדד החודש  דיווחום תקופת הן בתיתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרו (2)
לחודש של מועד הדוח הכספי( או בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח )מדד החודש של החודש של 

 העסקה. מועד הדוח הכספי(, בהתאם לתנאי
 
 אירו ודולר ועל המדד:ליש"ט,  להלן נתונים על שער החליפין של (3)
 

 )*( מדד בישראל שער החליפין היציג של 

 בגין ידוע דולר אירו ליש"ט 

 )נקודות( )נקודות( יח' מטבע( 1-)ש"ח ל 

      תאריך הדוחות הכספיים
 122.71 122.34 3.9800 4.2735 5.8813 2015 במרס 31ליום 
 123.96 123.59 3.4870 4.8124 5.8057 2014 במרס 31ליום 
 124.32 124.32 3.8890 4.7246 6.0636 2014בדצמבר  31ליום 

      

 % % % % % :לתקופה של שיעורי השינוי

      
ושה חודשים שהסתיימה ביום של

 (1.29) (1.59) 2.34 (9.55) (3.01) 2015 במרס 31
      

שהסתיימה ביום  שלושה חודשים
 (0.49) (0.69) 0.46 0.64 1.11 2014 במרס 31

      
 שנה שהסתיימה 

 (0.20) (0.10) 12.04 (1.20) 5.60 2014בדצמבר  31ביום 
      

 

 .2002בסיס ממוצע  )*(

 

 
 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח - 3ביאור 

 
 דיבידנד (א)

 
מיליון ש"ח, אשר  3.6 -החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ 2015באפריל  28ביום 

 ש"ח. 0.19-כ. הדיבידנד למניה הינו 2015במאי  18שולם ביום 
 

 הקמת מפעל בארה"בכוונה ל (ב)
 

חודיים לבית, אישר דירקטוריון החברה הקמת מפעל ייצור חדש ליצור מוצרי פלסטיק מתחום המוצרים היי 2015באפריל  28ביום 
 , ארה"ב.הג'ורג'י תבעיר סוואנה שבמדינ

 
הגדלת היקפי פעילותה של הקבוצה  הקמת המפעל החדש אושרה על ידי דירקטוריון החברה כמהלך אסטרטגי אשר מטרתו

בשוק האמריקאי. החלטת הדירקטוריון כאמור, נתקבלה בין היתר, על רקע זיהוי של הנהלת החברה, כי קיים ביקוש מצד לקוחות 
 בפרט.  אחסון ככלל, ולמוצרי ((Made in USA "ב למוצרים המיוצרים באדמת ארה"בהחברה בארה

 
, אשר צפויה לרכז את פעילות המפעל החדש )"החברה האמריקאית"(. במפעל החדש החברה הקימה חברה נכדה אמריקאית

ייוצר קו מוצרים חדש של מוצרי אחסון מפלסטיק לשוק האמריקאי. החברה האמריקאית תתקשר בהסכם שכירות מבנה אשר 
 ישמש כמפעל החדש וכמחסן קדמי חלף המחסן הקיים בארה"ב.

 
מיליון דולר. אם וככל  4-כ בסך המוערכותכונות הנדרשים לתחילת פעילות הייצור והקמת המפעל כרוכה ברכישת ציוד ומ

שהחברה תבחר להגדיל את היקף פעילותה האמורה היא עשויה להגדיל את השקעתה בהתאם לרמת הביקוש למוצרים אשר 
עילות החברה ייוצרו במפעל החדש. בהתאם להחלטת הדירקטוריון בכוונת החברה לממן את הקמת המפעל החדש ופ

 האמריקאית באמצעות מקורותיה העצמיים ובאמצעות הון זר. 
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 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח )המשך( - 3ביאור 
 

 הנפקת אגרות חוב (ג)
 

 2015במאי  26ביום , פרסמה החברה 2015במאי  21, כפי שתוקן ביום 2014בנובמבר  27מכוח תשקיף מדף של החברה מיום 
ביום בהמשך לכך, חוב )סדרה א'( של החברה. ש"ח ע.נ. אגרות  42,500,000ל עד עם הצעה לציבור ש דוח הצעת מדף בקשר

 .תקיים המכרז הציבוריה 2015במאי  27
 

 :על סמך תוצאות המכרז כאמור 2015במאי  28שהוקצו ביום להלן ריכוז עיקרי תנאי אגרות החוב )סדרה א'(, 
 

 100%-נפקו בהוש"ח ערך נקוב כל אחת,  1, בנות סדרה א'(, רשומות על שםש"ח ערך נקוב אגרות חוב ) 42,500,000 (1)
 .4.85%מערכן הנקוב, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

 
 קרן אגרות החוב )סדרה א'( והריבית בגינה אינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו. (2)

 

 שנתיים, לא שווים, כדלקמן: קרן אגרות החוב )סדרה א'( תעמודנה לפירעון בשלושה עשר תשלומים חצי (3)
 

מקרן  7.5%)כולל( תפרע החברה  2021עד  2016באוקטובר של כל אחת מהשנים  1באפריל וביום  1ביום  (א)
 אגרות החוב )סדרה א'( במועד הנפקתן;

 

 מקרן אגרות החוב )סדרה א'(. 10%תפרע החברה  2022באפריל של שנת  1ביום  (ב)
 

 2021עד  2015באוקטובר של כל אחת מהשנים  1'( תשולם פעמיים בשנה ביום הריבית בגין קרן אגרות החוב )סדרה א (4)
באוקטובר,  1, באופן שהתשלום הראשון של הריבית ישולם ביום 2022עד  2016באפריל של כל אחת מהשנים  1וביום 
ת תעודות אגרות , וכנגד מסיר2022באפריל,  1, והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 2015

 החוב )סדרה א'( לידי החברה. 
 

והחברה  אביב-בתללניירות ערך בבורסה  נכון למועד אישור הדוחות הכספיים , אגרות החוב )סדרה א'( טרם נרשמו למסחר
 פועלת לרישומן למסחר כאמור.

 
 

 דיווח מגזרי -    4יאור ב
 

 כללי א.
 

 המגזרים ביצועי והערכת הקצאת משאבים לצורך ,הקבוצה של הראשי ליהתפעו ההחלטות למקבל המועברת הדיווחים מערכת
קווי מוצר. במסגרת זו, קובצו נתוני מכירות ללקוחות אשר הינם רשתות קמעונאיות וסיטונאים, בהתאם לאופי  על מתבססת התפעוליים
 המוצרים. 

 
 להלן מפורטים מגזרי הפעילות של החברה:

 
 אריזות פלסטיק תעשייתיות המיועדות בעיקר לענף המזון. -ון אריזות לתעשיית המז - ' מגזר א

 
 מוצרי פלסטיק ייחודיים למשקי בית כדוגמת כלי מטבח ואחסון. -מוצרים ייחודיים לבית  - מגזר ב'

 
 .2014בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים ליום  12 נדל"ן להשקעה; לפרטים נוספים ראה ביאור - 'גמגזר 

 
הכללת חלקה של החברה כוללות את הרווח )הפסד( שהופק מפעילות כל מגזר בר דיווח. דיווחים אלה נערכו על בסיס תוצאות המגזר 

( בהכנסות ובהוצאות של חברות המטופלות לפי שיטת שווי מאזני, בשונה מהמדיניות החשבונאית שננקטה בדוחותיה הראשיים 50%)
 של החברה.
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 י )המשך(דיווח מגזר -    4יאור ב
 

 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות .ב

 

 2015במרס  31חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של  

 )בלתי מבוקר( 

 סה"כ אחרים )*( מגזר ג' מגזר ב' מגזר א' 

מיוחס 

לפעילות 

 סה"כ שהופסקה

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

        הכנסות
 27,144  -  27,144  -  330  8,916  17,898  מלקוחות חיצוניים כנסותה

 1,755  -  1,755  -  -  -  1,755  הכנסות בין מגזריות

 28,899  -  28,899  -  330  8,916  19,653  סה"כ הכנסות מגזר

 2,570  7  2,563  (7) 105  401  2,064  תוצאות המגזר

 

 

 

 2014במרס  31ם שהסתיימה ביום חודשי שלושהלתקופה של  

 )בלתי מבוקר( 

 סה"כ אחרים )*( מגזר ג' מגזר ב' מגזר א' 

מיוחס 

לפעילות 

 סה"כ שהופסקה

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

        הכנסות
 22,330  -  22,330  -  271  5,495  16,564  מלקוחות חיצוניים הכנסות

 1,066  -  1,066  -  -  -  1,066  הכנסות בין מגזריות

 23,396  -  23,396  -  271  5,495  17,630  סה"כ הכנסות מגזר

 695  -  695  -  1  (1,396) 2,090  תוצאות המגזר

 

 

 2014בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום ל 

 סה"כ אחרים )*( מגזר ג' מגזר ב' מגזר א' 

מיוחס 

 לפעילות

 סה"כ שהופסקה

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

        הכנסות
 96,229  -  96,229  -  1,261  30,231  64,737  הכנסות מלקוחות חיצוניים

 4,834  -  4,834  -  -  -  4,834  הכנסות בין מגזריות

 101,063  -  101,063  -  1,261  30,231  69,571  סה"כ הכנסות מגזר

 5,452  (80) 5,532  80  307  (2,058) 7,203  תוצאות המגזר

 

 

 

 

 

 

 

 

 החברה הפסיקה את פעילותה בתחום המדווח. )*( 
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 )המשך( דיווח מגזרי - 4 ביאור

 

 התאמה בין סך הכנסות ותוצאות המגזרים לבין ההכנסות והתוצאות בדוחות הכספיים ג.

 

 

שלושה חודשים לתקופה של 
 במרס 31ביום  שהסתיימה

 שהסתיימהלשנה 
 בדצמבר 31ביום 

 2015 2014 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    

    הכנסות
 101,063  23,396  28,899  סך הכנסות מגזרים בני דיווח

    בניכוי:
 (4,834) (1,066) (1,755) הכנסות בין מגזריות   
 חלק החברה בהכנסות המגזר של השקעות המטופלות לפי    

 (10,560) (2,721) (2,302) שיטת שווי מאזני      

 85,669  19,609  24,842  הכנסות ברווח או הפסד

    
    רווח או הפסד

 5,452  695  2,570  סך תוצאות מגזרים בני דיווח
    בניכוי:

 שקעות המטופלות לפי   חלק החברה בתוצאות המגזר של ה   
 (1,694) (274) (135) שיטת שווי מאזני      

 חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות לפי 

 1,140  184  102  שיטת שווי מאזני   

 (216) (247) (548) הוצאות מימון, נטו

 4,682  358  1,989  רווח לפני מסים על ההכנסה

 

 

 

 פלות לפי שיטת שווי מאזניהשקעות המטו - 5ביאור 

 

 צירוף דוחות כספיים א.

 

 על פי תקנה, "פריפורם משקאות בע"מ", כנדרש עסקה משותפתלדוחותיה הכספיים של החברה צורפו דוחות כספיים ביניים של 

 .1970-ל(, התש"תקופתיים ומידיים)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות 44

 

 תפות מהותיות לקבוצהמידע כספי תמציתי בגין עסקאות משו ב. 

 

 פריפורם משקאות בע"מ 

 

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 במרס 31ביום  שהסתיימה

 שהסתיימהלשנה 
 בדצמבר 31ביום 

 2015 2014 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 

 14,703  3,694  2,820  הכנסות

 2,492  367  194  רווח לתקופה

    
    ח כוללים את ההוצאות )ההכנסות( הבאות:נתוני הרוו

 2,017  437  541  פחת והפחתות

 (29) (13) (80) הכנסות ריבית

 202  56  34  הוצאות ריבית

 902  133  69  הוצאות מס
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 )המשך( מאזניהשקעות המטופלות לפי שיטת שווי  - 5ביאור 

 

 )המשך( לקבוצה מידע כספי תמציתי בגין עסקאות משותפות מהותיות ב. 

 

 )המשך( פריפורם משקאות בע"מ 

 

 בדצמבר 31ליום  במרס 31ליום  

 2015 2014 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 

 4,769  5,251  4,530  נכסים שוטפים

 21,401  21,643  20,897  נכסים לא שוטפים

 2,750  5,143  2,240  התחייבויות שוטפות

 3,443  2,899  3,016  ייבויות לא שוטפותהתח

    

    הסכומים הנ"ל כוללים את הנכסים וההתחייבויות הבאים:

 -  172  259  מזומנים ושווי מזומנים

 התחייבויות פיננסיות שוטפות )לא כולל ספקים, זכאים אחרים 
 953  1,545  669  והפרשות(   

 ולל ספקים, זכאים התחייבויות פיננסיות לא שוטפות )לא כ

 1,664  1,080  1,258  אחרים והפרשות(   

 

 

 מעסקה משותפתדיבידנד  .ג
 

 מיליון ש"ח. 0.5בסך  מעסקה משותפתהתקבל דיבידנד במזומן  2015באפריל  12ביום  
 

 

 אישור הדוחות הכספיים - 6ביאור 
 

 ון.על ידי הדירקטורי 2015במאי  31ם דוחות הכספיים אושרו לפרסום ביוה
 



 

 

 ברם תעשיות בע"מ
 

 מידע כספי ביניים נפרד

 2015 במרס 31ליום 
 

 )בלתי מבוקר(



 

 

 ברם תעשיות בע"מ
 

 

 

 מידע כספי ביניים נפרד

 2015במרס  31ליום 

 

 

 

 )בלתי מבוקר(

 

 

 

 ענייניםתוכן 

 

 

 

 ע מ ו ד 

  

  

  

 2 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר

  

  

  :קר(מידע כספי ביניים נפרד )בלתי מבו

  

 3 נתונים על המצב הכספי

  

 4 רווח כולל אחרואו הפסד רווח נתונים על 

  

 5 נתונים על תזרימי המזומנים

  

 6 מידע נוסף

  



 

2 

 

 לכבוד

 ברם תעשיות בע"מ בעלי המניות של

 7רח' הגלילונית 

 שדרות

 

 

 א.ג.נ., 

 

 

  דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד   הנדון:

 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל לתקנות ד'38לפי תקנה  

 

 

 מבוא

 ,1970-ידיים(, התש"לת ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומד' לתקנו38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

באותו תאריך. המידע  הה חודשים שהסתיימשלוששל  הולתקופ 2015 במרס 31"החברה"( ליום  -בע"מ )להלן  ברם תעשיותשל 

המידע הכספי הביניים  על להביע מסקנה היא החברה. אחריותנו של וההנהלה הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון

 .סקירתנו על בהתבסס ו,זת ביניים הנפרד לתקופ

 

ות מוחזקות אשר סך ההשקעות בהן הסתכם לסך לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חבר

 אלפי ש"ח 506-רות מוחזקות אלה הסתכם לסך של כפסד מחבהואשר ה 2015 במרס 31אלפי ש"ח ליום  13,563-כשל 

של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים  הדוחות הכספיים באותו תאריך. השלושה חודשים שהסתיימ של הלתקופ

מבוססת על דוחות הסקירה של רואי  ,ו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברותשדוחותיהם הומצא

 החשבון האחרים. 

 

 היקף הסקירה

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

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

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 

דע לכל וה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוולפיכך אינ ,ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

 העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 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 שהמידע הכספי 

ת ניירות ערך )דוחות תקופתיים ד' לתקנו38יים הנפרד הנ"ל, אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה הבינ

 .1970-ידיים(, התש"לומ

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

 

 2015במאי  31 ,שבע-באר
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 ברם תעשיות בע"מ
 נתונים על המצב הכספי

 

 רבדצמב 31ליום  במרס 31ליום  

 2015 2014 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 

    נכסים
    

    נכסים שוטפים
 1,293  1,348  1,255  חייבים ויתרות חובה )*(

 782  749  792  הלוואות לחברות מוחזקות

 2,075  2,097  2,047  סה"כ נכסים שוטפים

    

    נכסים לא שוטפים
 801  1,080  455  ים אחריםיסנכסים פיננ

 45,345  42,163  44,834  השקעות בחברות מוחזקות
 8,964  10,784  8,787  לחברות מוחזקותושטרי הון הלוואות 

 500  446  455  רכוש קבוע, נטו

 136  -  255  נכסי מסים נדחים

 55,746  54,473  54,786  סה"כ נכסים לא שוטפים
    

 57,821  56,570  56,833  סה"כ נכסים

    

    התחייבויות והון
    

    התחייבויות שוטפות
 1,991  1,894  1,786  אשראי מתאגידים בנקאיים

 68  32  74  ספקים ונותני שירותים
 932  399  711  )**( זכאים ויתרות זכות

 510  282  668  סים שוטפיםהתחייבות בגין מ

 3,501  2,607  3,239  ותסה"כ התחייבויות שוטפ

    

    התחייבויות לא שוטפות
 1,610  2,970  1,304  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 608  552  608  התחייבות פיננסית אחרת
 635  560  629  בגין הטבות לעובדים התחייבויות

 -  9  -  סים נדחיםהתחייבות בגין מ

 2,853  4,091  2,541  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    

    הון
 189  189  189  .ש"ח ע.נ 0.01הון מניות רגילות 
 47,339  47,339  47,339  פרמיה על מניות

 (2,126) (1,974) (4,012) קרנות הון

 6,065  4,318  7,537  עודפים

 51,467  49,872  51,053  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה
    

 57,821  56,570  56,833  הוןסה"כ התחייבויות ו

    

 878  436  710  כולל חברות מוחזקות )*( 

 150  -  87  כולל חברות מוחזקות )**( 

 

 

    2015במאי  31

 ערן מזורמר  תאריך אישור המידע הכספי הנפרד

 יו"ר הדירקטוריון

 אלי ברמלימר 

 מנכ"ל

 שי סמאימר 

 סמנכ"ל כספים
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 ברם תעשיות בע"מ
 רווח או הפסד ורווח כולל אחרנתונים על 

 

 

לתקופה של שלושה חודשים 

  במרס 31שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 2015 2014 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 

    

 4,286  1,040  1,119  הכנסות מיעוץ וניהול
    

 3,871  873  1,018  הוצאות הנהלה וכלליות

 -  -  4  אחרות הוצאות
    

 3,871  873  1,022  סה"כ הוצאות
    
    

 415  167  97  רווח מפעולות רגילות

    

 343  92  67  הכנסות מימון

 151  47  28  הוצאות מימון
    

 192  45  39  הכנסות מימון, נטו

    

 2,383  (99) 1,375  נטו ממס, קותמוחזת חברו (הפסדירווחי )חלק החברה ב
    
    

 2,990  113  1,511  לפני מסים על ההכנסהרווח 
    

 168  59  39  מסים על ההכנסה
    

 2,822  54  1,472  החברה של המיוחס לבעלים לתקופהרווח 

    
    

    ד( כולל אחררווח )הפס
    

    הפסד, נטו ממס: סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או

 (73) -  -  מדידות מחדש של ההתחייבויות נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס
    

 (73) -  -  סה"כ
    

    אחר של חברות מוחזקות, נטו ממס:חלק ברווח )הפסד( כולל 

 (84) 68  (1,886) סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו מס

 52  -  -  ו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממססכומים אשר לא יסווג
    
    

 (32) 68  (1,886) סה"כ
    

 (105) 68  (1,886) רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה, נטו ממס
    
    

 2,717  122  (414) לבעלים של החברה כולל לתקופה המיוחס )הפסד( רווחסה"כ 
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 ברם תעשיות בע"מ
 המזומניםנתונים על תזרימי 

 

 

 לתקופה של שלושה חודשים
 סבמר 31שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 2015 2014 2014 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    תות שוטפיותזרימי מזומנים מפעילו

 2,822  54  1,472  המיוחס לבעלים של החברה תקופהל רווח
    

    התאמות:
 (115) 4  (119) סים נדחים, נטומ

 (2,383) 99  (1,375) נטו ממס חברות מוחזקות, )ברווחי( חלק החברה בהפסדי
 (94) (23) (24) ערוך הלוואות לחברות מוחזקותש

 500  -  -  דיבידנד מחברות מוחזקות
 144  41  33  פחת

 -  -  4  הפסד הון ממימוש רכוש קבוע
 (132) (40) (24) אחריםשערוך נכסים פיננסיים 

 56  -  -  שערוך התחייבויות פיננסיות אחרות

 (33)  135  798 
    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 244  18  (25) בחייבים ויתרות חובה וחברות מוחזקות (גידולקיטון )
 350  -  370  קיטון בנכסים פיננסיים אחרים

 והתחייבות בגין  אחרים זכאים, יםנותני שירותובספקים  גידול
 715  68  6  מיסים שוטפים   

 (19) 5  (6) תחייבויות בגין הטבות לעובדיםבה )קיטון( גידול

  345  91  1,290 
    
    

 2,088  226  312  תושוטפ תיומזומנים נטו מפעילו

    

    תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה

 740  182  191   חזקתפירעון הלוואה לחברה מו
 (60) -  -  רכישת רכוש קבוע

 -  -  8  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 680  182  199  השקעה פעילויותמזומנים נטו מ

    

    ת מימוןיותזרימי מזומנים מפעילו

 (1,000) -  -  תשלום דיבידנד לבעלי המניות
 (1,813) (445) (473) פירעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך 

 38  30  (38) נטו שראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים,א

 (2,775) (415) (511) מימון תיולפעילומזומנים נטו 

    

 (7) (7) -  נטו במזומנים ושווי מזומניםשינוי 

 7  7  -  תקופהה לתחילתמזומנים ושווי מזומנים 

 -  -  -  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

    

    

    מידע נוסף על תזרימי המזומנים
    

    מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור:

 148  46  24  ריבית

    

    פעולות מהותיות שלא במזומן:

 1,300  -  -  המרת שטרי הון למניות חברות מוחזקות



 ברם תעשיות בע"מ
 נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד

 

6 

 

 כללי א.

 

 כללי (1)

 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38ות תקנה בהתאם להורא ךשל החברה ערו המידע הכספי הנפרד

 .1970-התש"ל ,דיים(תיים ומיתקופ

 

 2014 בדצמבר 31 ליום החברה למידע הכספי הנפרד של בהקשר במידע כספי ביניים נפרד זה לעיין יש

 .אליהם נלוו אשר ולנתונים הנוספים, תאריך באותו שהסתיימה ולשנה

 

 מדיניות חשבונאית (2)

 

למידע הכספי הנפרד  (2)א'פרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור המידע הכספי הנ

 .ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2014בדצמבר  31של החברה ליום 

 

 

 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח ב.

 

וספים ביצעה החברה גיוס חוב באמצעות הנפקת אגרות חוב )סדרה א'( לציבור. לפרטים נ 2015במאי  28ביום  

 .2015במרס  31)ג( לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום 3ראה ביאור 



 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
 
 
 

 
 לתקנות הדוחות (1)ד()ג38לפי תקנה  כלליהמנהל הצהרת ה

 
 , מצהיר כי:אלי ברמליאני, 

 
 2015רבעון הראשון של שנת "(, להתאגיד"-)להלןבע"מ  ברם תעשיותשל  רבעוניה בחנתי את הדוח .1

 ."(הדוחות" -)להלן
 
מצג של עובדה  כון של עובדה מהותית ולא חסר בהםאינם כוללים כל מצג לא נ ותידיעתי, הדוחלפי  .2

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

 
ים באופן נאות, מכל הבחינות י, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפתעילפי יד .3

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים 
 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

 
של דירקטוריון ת הביקורת לדירקטוריון ולוועד ,גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד .4

הותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו התאגיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מ
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי, בגילוי ובבקרה 

 עליהם.
 
 

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

 2015 במאי 31
                    

                        
                                                                                                                _______________ 

 אלי ברמלי                                                  
 מנכ"ל                                                                                                                             

                                                                                                                      



 
 

 
 
 

 לתקנות הדוחות (1)ד()ג38לפי תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת 
 

 מצהיר כי: , שי סמאיאני, 
 
ברם של לתקופת הביניים הכלול בדוחות  ומידע כספי אחרביניים ות הכספיים בחנתי את הדוח .1

הדוחות " או "הדוחות" -)להלן 2015רבעון הראשון של שנת "(, להתאגיד" -)להלן בע"מ תעשיות
 "(.לתקופת הביניים

 
אינם לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים  הדוחות הכספיםלפי ידיעתי,  .2

כוללים כל מצג לא 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
 
לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הוביניים כספיים לפי ידיעתי, הדוחות ה .3

לות ותזרימי המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעומשקפים באופן נאות, מכל הבחינות 
 המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

 
ועדת הביקורת של דירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולו .4

התאגיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי, בגילוי ובבקרה 

 עליהם.
 
 

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

 2015 במאי 31
 
 

                                         ________________ 
 שי סמאי                                                   

 סמנכ"ל כספים                                                                                                                            
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