
 

 

 ברם תעשיות בע"מ

בספטמבר  03תקופת הדיווח שהסתיימה ביום דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ל

4302 

 

על , מוגש בזאת דוח הדירקטוריון 0791-רות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"לבהתאם לתקנות ניי

שהסתיימה חודשים  תשעהורבעון של לתקופות ( "הקבוצה"וחברות המוחזקות על ידה )החברה מצב ענייני 

הדוח התקופתי של . דוח זה נערך בהנחה כי לפני הקורא מצוי ("תקופת הדוח") 4102בספטמבר  01ביום 

-4102 )אסמכתא 4102במרץ  00שפרסמה החברה ביום  4100 בדצמבר 00ה שהסתיימה ביום לשנברה הח

 . (, על כל חלקיו ויש לקרוא דוח זה כמקשה אחת עם הדוח התקופתי10-100300

 

 כללי .0

עוסקת הקבוצה "(, פרק א')" 4100נכון למועד דוח זה, כמפורט בהרחבה בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 

מוצרים , ייצור ושיווק של מזוןלמוצרי פלסטיק ייצור ושיווק של אריזות מי פעילות: תחובשלושה 

 ייחודיים לבית ונדל"ן להשקעה. 

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

 בכלל ובפרק א' בפרט. 4100החברה ביחס לאמור בדוח התקופתי לשנת 

 יצב הכספהמ .4

 נכסים שוטפים .4.0

 07.2 -ח לעומת כ"מיליון ש 25.2 -כלסך של  הסתכמו 4102בספטמבר  01יום ל הנכסים השוטפים

 החודשים תשעתבמהלך  ון ש"חימיל 3.1 -של כ הגידול בסך. 4100בדצמבר  00ח ליום "מיליון ש

ח "מיליון ש 1.5 -של כ עליהכדלקמן: )א( בעיקרו  נובע 4102בספטמבר  01שהסתיימו ביום 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח ח ב"מיליון ש 1.3 -כ )ב( עליה של; במזומנים ושווי מזומנים

 .ח במלאי"מיליון ש 0.1 -כ ( עליה שלד) ;ח בלקוחות"מיליון ש 0.0 -כ של עליה( ג)והפסד; 

קאות אקדמה ה בנכסים הפיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד נובעת בעיקר משערוך עסיהעלי

ת לקוחות נובעב יהיהעלדולר/ש"ח לתאריך הדוח הכספי )עקב התחזקות הדולר לעומת השקל(; 

, ובחלקה מהאטה זמנית בגביה בשוק 4102בחלקה מגידול במכירות הרבעון השלישי של שנת 

 השנהשל המקומי )מגזר האריזות למוצרי מזון( עקב מצב הלחימה בדרום במהלך הרבעון השלישי 

הזמנות במגזר מוגבר בשל הגידול ביה במלאי נובעת מיצור יהעל ;להלן( 3.3ואר בסעיף )כמת

 .4102של שנת  רביעיסופקו במהלך הרבעון היברובן המוצרים הייחודיים לבית, אשר 

-החברה הינה "תאגיד קטן" כמשמעות המונח בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
יה התנאים לסיווגה אישר דירקטוריון החברה כי מתקיימים לגב 04.0.4102)"התקנות"(. ביום  0791

כ"תאגיד קטן" כאמור, כאשר במסגרת אישורו האמור, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את כל ההקלות 
 ד. לתקנות וזאת החל )וכולל( מהדוח השנתי.5המפורטות בתקנה 

 (.100013-10-4102)אסמכתא  00.0.4102לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 



 

 שוטפים  לאנכסים  .4.4

-ח, לעומת כ"מיליון ש 32.4 -לסך של כ 4102בספטמבר  01הסתכמו ליום  שוטפים לאהנכסים ה

 עליהמנובע בעיקרו  גידול. הון ש"חימיל 0.0 -של כ עליה, 4100בדצמבר  00ח ליום "ליון שמי 30.0

משקאות  בסעיף השקעות המטופלות לפי שיטת שווי מאזני, כתוצאה מרווחיות בחברת פריפורם

רכוש קבוע, בסעיף מיליון ש"ח  4.9 -של כוכן מעליה  ;הפחתת נדל"ן להשקעה; ("פריפורם"בע"מ )

 9.0-ברכוש קבוע כ הושקעו 4102בספטמבר  01שהסתיימו ביום  החודשים תשעתלך במה .נטו

נזקף פחת של וכנגד , של החברה ומגוון המוצרים מיליון ש"ח, זאת בעיקר לשם הגדלת כושר היצור

ברכוש הקבוע כתוצאה מהפרשי שער  מיליון ש"ח 1.2 -קיטון של ככמו כן, חל  ח."מיליון ש 2.4-כ

 .אירו/ש"ח

 

 שוטפותייבויות התח .4.0

-לעומת כח, "מיליון ש 00.0 -כהסתכמו לסך של  4102בספטמבר  01ההתחייבויות השוטפות ליום 

בעיקרו הגידול נובע  .מיליון ש"ח 9.4 -של כ עליה, 4100בדצמבר  00מיליון ש"ח ליום  01.7

ומנותני  ח בסעיף אשראי מתאגידים בנקאיים"מיליון ש 4.4 -של כ עליה)א( כדלקמן:  גורמיםהמ

לצרכי הון חוזר במגזר לזמן קצר מצריכת אשראי בנקאי בחלקה אשראי אחרים, אשר נובעת 

למימון בגין חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך אשר שימשו המוצרים הייחודיים לבית, וכן 

 ח בסעיף ספקים ונותני שירותים,"מיליון ש 0.2 -של כ עליה( ב) ;ברכוש קבוע יצרניות השקעות

; משערוך יתרות ספקים הצמודות 4102מהגידול בפעילות ברבעון השלישי של שנת אשר נובעת 

סופקו ברובן יאשר במגזר המוצרים הייחודיים לבית מגידול ברכש לצורך הזמנות  וכן ;לדולר

, זכאים ויתרות זכותח בסעיף "מיליון ש 0.5 -של כ עליה( ג) ;4102רביעי של שנת במהלך הרבעון ה

 השקעות ברכוש קבוע באמצעות אשראי ספקים.מעליה ב בעיקרעת ובאשר נ

 

 א שוטפותהתחייבויות ל .4.2

לעומת  ,ח"מיליון ש 42.4 -לסך של כ 4102בספטמבר  01הסתכמו ליום  הלא שוטפותההתחייבויות 

  .ון ש"חימיל 1.0 -של כ עליה ,4100בדצמבר  00ח ליום "מיליון ש 42.0 -כ

 

 הון .4.5

 25.5 -לעומת סך של כ ,ח"מיליון ש 29.0 -כהסתכם לסך של  4102פטמבר בס 01החברה ליום  הון

 בעיקר בהון נובע גידולהמיליון ש"ח.  0.0 -של כ גידול, 4100בדצמבר  00ח ליום "מיליון ש

  להלן. 0מרווחיות בתקופת הדוח, כפי שמוסבר בסעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 לות תוצאות הפעו .0

 :ח(")באלפי ש ל הרווח או הפסד ורווח כולל אחרמתוך הדוחות ע נתוני רווח והפסדלהלן  .0.0

 תשעה 

חודשים 

4302 

 תשעה

חודשים 

4300 

שיעור 

נוי יש

)%( 

שלושה 

חודשים 

4302 

שלושה 

חודשים 

4300 

שיעור 

נוי יש

)%( 

שנת                       

4300 

 

 04,934 +0.2 44,119 44,950 -1.0 30,321 30,245 הכנסות ממכירות

 30,099 +1.3 09,142 09,004 -1.0 27,151 20,354 עלות המכירות

 ,,,0,7 +04.4 274,0 7545, +0.4 027,43 027440 רווח גולמי

 0,950 +2.4 4,011 4,007 -02.2 9,410 3,039 הוצאות מכירה ושיווק

 9,591 +05.0 0,002 4,004 +0.7 5,324 5,929 הנהלה וכלליותהוצאות 

, אחרותהוצאות )הכנסות( 

 (50)  (52) 5  (31) 92 נטו

 47500 +4.,0 073,0 074,3 +2.4, 07,33 ,,474 רווח תפעולי

 093  54 052  025 245 הכנסות מימון

 0,095  213 003  0,590 710 הוצאות מימון

חלק החברה ברווח או 

הפסד של השקעות לפי 

 401  074 599  357 0,170 שיטת שווי מאזני, נטו ממס

לפני מסים על רווח 

 07042 0%, 07340 ,0744 403% 07300 ,0723 הכנסהה

 0,200  090 542  707 0,001 מסים על ההכנסה

רווח )הפסד( לתקופה 

 (4,4)  ,40 07240  24 ,4734 מפעילויות נמשכות

 לתקופהנטו  (הפסדרווח )

 (20)  (0) 01  (00) 01 שהופסקהת מפעילו

 (004)  ,40 072,0  00 ,,473 רווח )הפסד( לתקופה

        מיוחס ל:

 (004)  001 0,259  411 4,104 בעלים של החברה האם

 (445)  (75) 42  (037) 0 זכויות שאינן מקנות שליטה

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

מגזרי  על פי)מפעילויות נמשכות(  EBITDA-ו רווחיות תפעוליתהכנסות7 נתוני להלן  .0.4

 :*ח(")באלפי ש הפעילות של החברה

 תשעה 

חודשים 

4302 

 תשעה

חודשים 

4300 

שיעור 

נוי שי

)%( 

שלושה 

חודשים 

4302 

שלושה 

חודשים 

4300 

שיעור 

נוי שי

)%( 

שנת 

4300 

         הכנסות

 30,110 +0.0 05,725 03,551 +0.7 29,721 20,022 אריזות לתעשיית המזון

 47,005 -4.3 7,129 0,002 -3.3 40,231 40,710 מוצרים ייחודיים לבית

 0,000  410 001  071 700 נדל"ן להשקעה

 407245 +4.3 4,7433 4,7542 -,.3 447443 4075,0 סה"כ הכנסות

        המגזר תוצאות

 3,173 -4.0 0,713 0,050 +05.0 5,405 3,000 אריזות לתעשיית המזון

 (0,150)  (400) 015  (4,274) (0,721) מוצרים ייחודיים לבית

 041  (2) 007  72 400 נדל"ן להשקעה

 ,,070 +,.42 07552 47344 +4.0, 4,,47 27045 סה"כ תוצאות

EBITDA        

 01,009 +4.0 4,710 4,735 +01.0 0,597 7,231 אריזות לתעשיית המזון

 (901)  003 303  (900) (421) מוצרים ייחודיים לבית

 744  077 042  375 049 נדל"ן להשקעה

EBITDA TOTAL 037324 ,7240 0,.0+ 0744, 0720, 0,.5+ 037,44 

 

 :הערה )*(

( 51%על בסיס הכללת חלקה של החברה ) נערכיםים בהתאם למערכת הדיווחים להנהלה, הם מובאנתוניה

בשונה מהמדיניות החשבונאית זאת בהכנסות ובהוצאות של השקעות המטופלות לפי שיטת שווי מאזני, 

 ל החברה.שהכספיים בדוחותיה  המיושמת

 

 מכירות .0.0

מיליון ש"ח  1.7-, חל גידול של כ4102בספטמבר  01חודשים שהסתיימה ביום  תשעהבתקופה של 

; אשתקד ביחס לתקופה המקבילה אריזות למוצרי מזוןמגזר הבמכירות  0.7%-ובשיעור של כ

יעור של בשמיליון ש"ח ו 0.5-בסך של כירידה חלה  מגזר המוצרים הייחודיים לביתבמכירות  אילוו

 .הכנסות מגזר הנדל"ן להשקעהבלא חל שינוי מהותי . 3.3%-כ

מגזר במכירות  0.0%-מיליון ש"ח ובשיעור של כ 1.3-, חל גידול של כ4102של שנת השלישי ברבעון 

מגזר המוצרים במכירות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד; ואילו  אריזות למוצרי מזוןה

. לא חל שינוי 4.3%-בשיעור של כמיליון ש"ח ו 1.4-בסך של כמינורית חלה ירידה  הייחודיים לבית

 מהותי בהכנסות מגזר הנדל"ן להשקעה.

ב עק 4102למוצרי מזון נובע מגידול בתפוקות החל משנת הפלסטיק הגידול במכירות מגזר אריזות 

 היצור והרחבת סל מוצריה.  הגדלת כושרבוממשיכה לבצע  ההשקעות שביצעה החברה

של שנת  לרבעון הרביעימכירות שנדחו מבע ונרות מגזר המוצרים הייחודיים לבית הקיטון במכי

 .להלן( 3.3)כמתואר בסעיף מצב הלחימה בדרום במהלך הרבעון השלישי של השנה עקב  4102



 

מיליון ש"ח, לעומת  00.2 -( )עסקה משותפת מהותית( הסתכמו בסך של כ011%מכירות פריפורם )

מיליון ש"ח. הגידול במכירות  1.2 -פה המקבילה אשתקד, עליה של כמיליון ש"ח בתקו 00.1-כ

, דבר שגרם 4102נובע, בין היתר, מהשלמת העברת מפעלה של פריפורם לשדרות בתחילת שנת 

 ביצור.התפוקות לעליית 

 

 עלות המכירות .0.2

יצור  עלויותמו, עבודות חוץשכר וחומרי גלם, יצור משתנות כגון מעלויות עלות המכירות מושפעת 

  ושכירות. קבועות בעיקר פחת

של השלישי וכן ברבעון  4102בספטמבר  01ביום  ההחודשים שהסתיימ תשעתהתקופה של במהלך 

הוצאות הפחת והפחתות . לעיל בעלויות הקבועות המתוארותלא חלו שינויים מהותיים  4102שנת 

ח, בדומה לתקופה "ש ןיומיל 2.2 -בסך של כבתקופת הדוח ו הסתכמהכלולות בעלות המכירות 

 להלן. 3.3לפרטים נוספים ראה סעיף  המקבילה אשתקד.

 

 רווח גולמי .0.5

בספטמבר  01ביום שהסתיימה  החודשים תשעתבתקופה של שיעור הרווח הגולמי של הקבוצה 

תקופה המקבילה  אשתקד, ב 44.7% -כלעומת שיעור רווח גולמי של  ,40.0% -כעל  מדע 4102

של שנת השלישי ברבעון שיעור הרווח הגולמי של הקבוצה  .כולה 4100ת בשנ 44.0% -כולעומת 

 ברבעון המקביל אשתקד. 44.3% -כ, לעומת שיעור רווח גולמי של 42.9% -עמד על כ 4102

 4102בספטמבר  01החודשים שהסתיימה ביום  תשעתבתקופה של בשיעור הרווח הגולמי עליה ה

למוצרי מזון ונובעת הפלסטיק במגזר אריזות מקורה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, 

  .לעיל 0.0יעול מערך היצור כמתואר בסעיף יבבאופן שוטף מההשקעות שמבצעת החברה 

בהשוואה לתקופה המקבילה  4102ברבעון השלישי של שנת בשיעור הרווח הגולמי יה יעלה

ול השקל במהלך מ מהתחזקות הדולרבמגזר המוצרים הייחודיים לבית ונובעת  מקורהאשתקד, 

 .הרבעון

 01שהסתיימו ביום  החודשים תשעתב 03% -עמד על כ פריפורםשיעור הרווח הגולמי של 

 הגידול בשיעור הרווח הגולמי נובעבתקופה המקבילה אשתקד.  00% -כלעומת , 4102בספטמבר 

  לעיל. 0.0בסעיף כמוסבר וביעילות היצור  מהגידול במכירות

 

 הוצאות מכירה ושיווק .0.3

 הסתכמו לסך של 4102בספטמבר  01שהסתיימו ביום  החודשים תשעתבצאות מכירה ושיווק הו

 00.0%-ח אשר היוו כ"מיליון ש 9.4 -לעומת כ ,מהמכירות 7.9% -מיליון ש"ח והיוו כ 3.4 -כ

 01.3% -היוו כמיליון ש"ח אשר  0.0 -כ בתקופה המקבילה אשתקד ולעומתמהמכירות 

 .4100בשנת  מהמכירות

השתתפות החברה בתערוכות בחו"ל )מגזר כוללות ות מכירה ושיווק בתקופת הדוח הוצא

המוצרים הייחודיים לבית(. הוצאות אלה נרשמות באופן עקבי ברבעון הראשון של השנה, בו 

 מתקיימות התערוכות.

 01החודשים שהסתיימה ביום  תשעתבתקופה של ובשיעורן מהמחזור הוצאות סכום הב קיטוןה

מירידה בהוצאות הפרסום וקידום נובע  ,אשתקדלתקופה המקבילה ביחס  4102בספטמבר 

בהוצאות בגין תערוכות, וכן  יעול וצמצוםיעקב  ות במגזר המוצרים הייחודיים לביתהמכיר

 .ות בקבוצהבמערך ההובל מהתייעלות



 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות .0.9

 4102בספטמבר  01 ביוםשהסתיימה  החודשים תשעתתקופה של ב הנהלה וכלליותהוצאות 

ח אשר "מיליון ש 5.3 -לעומת כ ,מהמכירות 7.0% -מיליון ש"ח והיוו כ 5.9 -כסך של להסתכמו 

 -מיליון ש"ח אשר היוו כ 9.3 -כמהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת  0.7% -היוו כ

 .4100מהמכירות בשנת  7.0%

 

 )הכנסות( אחרות7 נטוהוצאות  .0.0

, 4102מיליון ש"ח אשר נרשמה ברבעון השני של שנת  1.4 -מית בסך כהסעיף כולל הוצאה חד פע

בגין טיפול בהעברת הזכויות המשפטיות בנכס המקרקעין בצרפת )מגזר המוצרים הייחודיים 

 לבית(.

 

 רווח תפעולי .0.7

הסתכם בסך  4102בספטמבר  01שהסתיימו ביום  החודשים תשעתב התפעולי של הקבוצה רווחה

 0.0-כתפעולי של  רווחלעומת מההכנסות,  2.2% -ועמד על שיעור של כ "חמיליון ש 4.0 -כ של

 רווח ולעומת מההכנסות בלבד, 4.0% -כאשר עמד על  בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש

 מההכנסות באותה שנה. 0.4% -אשר עמד על כ 4100מיליון ש"ח בשנת  4.3 -כתפעולי של 

 01החודשים שהסתיימה ביום  תשעתפה של בתקובקבוצה רווח התפעולי בהחד  גידולה

לתעשיית הפלסטיק במגזר אריזות הן  מתבטאאשתקד  ההמקביל הלתקופביחס  4102בספטמבר 

צמצום בהוצאות ו הגידול ברווח הגולמיוהן במגזר המוצרים הייחודיים לבית, עקב  המזון

 -צאה חד פעמית של ככולל הרווח התפעולי הו ,מאידך לעיל. 0.5-0.9התפעול כמתואר בסעיפים 

 לעיל. 0.0כמתואר בסעיף בתקופת הדוח מיליון ש"ח  1.4

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד  4102בקבוצה ברבעון השלישי של שנת רווח התפעולי גידול בה

מתבטא במגזר המוצרים הייחודיים לבית, ונובע מגידול ברווח הגולמי וצמצום בהוצאות התפעול 

 במגזר זה במהלך הרבעון.

החודשים  תשעתמיליון ש"ח בתקופה של  1.4 -של כרשם רווח תפעולי  הנדל"ן להשקעהמגזר 

תקופה במיליון ש"ח  1.0 -של כ, לעומת רווח תפעולי 4102בספטמבר  01שהסתיימה ביום 

בעסקת שכירות הנכס הנדל"ני הוצאות חד פעמיות בגין דמי תיווך  בשל, זאת המקבילה אשתקד

 .דבתקופה המקבילה אשתק

 

 מימון וצאותההכנסות ו .0.01

 החודשים תשעתנגד הירידה בהוצאות המימון( בתקופה של מהגידול בהכנסות המימון )ו

בהשוואה לתקופות  4102וברבעון השלישי של שנת  4102בספטמבר  01ביום ה שהסתיימ

, מהכנסות מהפרשי שער עקב התחזקות הדולר ביחס לשקל בחלקו המקבילות אשתקד, נובע

בית במשק ביחס יבשיעורי הר ניכרת ירידהבית הבנקאית עקב יבהוצאות הר רידהימ וחלקו

 פריים. צמודתבית יאשתקד, זאת מאחר ומרבית החוב בקבוצה הינו בר ההמקביל תקופהל

 

 מסים על ההכנסה .0.00

)בנטרול חלק החברה ברווחי השקעות המטופלות לפי שיטת השווי  שיעורי המס האפקטיביים

וברבעון השלישי של  4102בספטמבר  01ביום שהסתיימה  החודשים תשעתתקופה של בהמאזני( 



 

 433% -של ככאמור , בהתאמה, לעומת שיעורי מס אפקטיביים 09% -וכ 50% -הינם כ 4102שנת 

 . בתקופות המקבילות אשתקד, בהתאמה 50% -וכ

 בהפסדים בחלק מחברות ים נובעת בעיקר מצמצוםהמס האפקטיבי יחדה בשיעורהירידה ה

 .הקבוצה, אשר בגינם לא נוצרו מסים נדחים

 

 לתקופה (הפסדרווח ) .0.04

 4.0 -הסתכם בסך כ 4102בספטמבר  01ביום שהסתיימה  החודשים תשעתתקופה של ב רווחהסך 

הפסד בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת  רווח אפסילעומת מההכנסות(,  0.0% -)כ מיליון ש"ח

מיליון  0.5 -הסתכם בכ 4102של שנת השלישי וח ברבעון הרו .4100 בשנת מיליון ש"ח 1.0 -בסך כ

ברבעון מההכנסות(  0.0% -)כמיליון ש"ח  1.9 -כ, לעומת רווח של מההכנסות( 3.5% -)כ ש"ח

 המקביל אשתקד.

חיות התפעולית, וכן ברוו גידולמנובע  בתקופת הדוח יותהשיפור החד בתוצאות והמעבר לרווח

 כמוסבר לעיל. של סעיף המימון מהשפעה חיובית

 4102בספטמבר  01החודשים שהסתיימו ביום  תשעתבתקופה של ( 011%הרווח של פריפורם )

יליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מ 0.9 -מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ 4.0 -הסתכם בסך כ

 לעיל. 0.5, כמתואר בסעיף נובע משיפור ברווח הגולמיברווח  הגידול

 

 נזילות  .2

מפעילות  חיוביתזרים מזומנים  חברהל נבע 4102בספטמבר  01שהסתיימו ביום  יםהחודש תשעתב .2.0

מפעילות שוטפת )נמשכת( בסך  חיובילעומת תזרים ח, "מיליון ש 5.1 -בסך של כ )נמשכת(שוטפת 

תקופה המקבילה אשתקד, ולעומת תזרים חיובי מפעילות שוטפת מיליון ש"ח ב 3.3 -של כ

הסתכם  4102של שנת השלישי ברבעון  כולה. 4100יון ש"ח בשנת מיל 7.0 -של כ )נמשכת( בסך

 4.3 -מיליון ש"ח, לעומת סך של כ 0.0 -כשל בסך )נמשכת( תזרים המזומנים מפעילות שוטפת 

 מיליון ש"ח ברבעון אשתקד.

בתקופה של תשעת החודשים  תזרים המזומנים מפעילות שוטפתב ירידהל העיקריהגורם 

גידול במלאים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד הינו  4102טמבר בספ 01שהסתיימה ביום 

מיליון ש"ח כתוצאה  0וכן תזרים חיובי של  בקבוצה )בעיקר במגזר המוצרים הייחודיים לבית(;

 אשתקד. בתקופה המקבילהמדיבידנד שהתקבל מפריפורם 

 4102נת הגורם העיקרי לירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של ש

 לעיל. 4.0בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד הינו גידול ביתרת הלקוחות כמוסבר בסעיף 

 

הון לעומת , מיליון ש"ח 9.0 -כ הסתכם לסך של 4102בספטמבר  01ליום  חברהההון החוזר של ה .2.4

 . 4100בדצמבר  00ליום ח "מיליון ש 0.5 -חוזר של כ

ובמקורות  עצמיהינו שימוש בהון  4100תום שנת הגורם העיקרי שהשפיע על ההון החוזר ביחס ל

לשם הגדלת כושר היצור בקבוצה, וכן לצורך  ברכוש קבוע מימון בנקאיים לצורך מימון השקעות

 . בתקופת הדוחמימון הגידול במלאים בקבוצה 

 

 4102בספטמבר  01ביום  השהסתיימ החודשים תשעתתקופה של ב קבוצהשל ה EBITDA-ה .2.0

בתקופה המקבילה  מיליון ש"ח 0.5 -כ של EBITDAמיליון ש"ח, לעומת  01.1 -כב הסתכמה

 .אשתקד



 

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

 .שיפור בפרמטרים התפעולייםול

 

  מקורות מימון .,

 שראי בנקאי. הינם הון עצמי וא בתקופת הדיווח קבוצהמקורות המימון העיקריים של ה .5.0

אשראי  חברהנטלה ה 4102בספטמבר  01ביום  השהסתיימ החודשים תשעתהתקופה של מהלך ב

של בסכום נטו אשראי בנקאי לזמן קצר וכן מיליון ש"ח,  5.2 -של כבסכום כולל בנקאי לזמן ארוך 

 2.7 -של ככולל בסך לזמן ארוך . מאידך, פרעה החברה אשראי בנקאי ואחר מיליון ש"ח 0.2 -כ

 .מיליון ש"ח

למימון השקעה בציוד חדיש, ון ש"ח מילי 0.4 -בסך כלזמן ארוך בנקאי פריפורם נטלה אשראי 

 אשר נועד לצורך הגדלת כושר היצור והרחבת מגוון מוצריה.

 

בעיקר למימון המשך השקעות הקבוצה בהגדלת כושר היצור, מתן  ההנ"ל נועד םהאשראינטילת  .5.4

 .הרחבת סל המוצריםלועול תהליכים ביצור ילצורך יפתרונות אוטומציה 

 

 התקשרויות ואירועים מהותיים .5

 מכירת מניות פוליכד לברמלי -עסקה בין בעלי השליטה  .3.0

לדוחות  2באור ראה , בהושינוי בבעלי השליטה לרכישת מניות החברה עסקה  לפרטים אודות

 .הכספיים ביניים

 

 העברת זכויות במקרקעין בצרפת .3.4

 5, ראה באור בצרפת על ידי לייף פלסטיק ש אופציית הרכישה של מקרקעיןלפרטים אודות מימו

 לדוחות הכספיים ביניים.

 

 דרישת מרכז השקעות -התחייבות תלויה  .3.0

לדוחות הכספיים  7לפרטים בדבר דרישת מרכז השקעות להחזר מענקי השקעה, ראה באור 

 ביניים.

 

 התקשרות בהסכם הפצה .3.2

לדוחות  01לייף פלסטיק בהסכם הפצה בצרפת, ראה באור לפרטים בדבר התקשרותה של חברת 

 הכספיים ביניים.

 

 חברות בנות -הארכת תוקף הסכמי שכירות  .3.5

ב' לדוחות 00לפרטים בדבר הארכת תוקף הסכמי השכירות של חי פלסטיק וברמלי, ראה באור 

 הכספיים ביניים.

 

 מבצע "צוק איתן" )"המבצע"( -מצב הלחימה  .3.3

אשר  יצאה ישראל למלחמה במסגרת מבצע "צוק איתן" 4102אוגוסט -במהלך החודשים יולי

 עקב מצב הלחימהתכופות הפסקות יצור החברה חוותה ימים. במהלך המבצע  51 -נמשך כ



 

המתמיד ומחסור בכח אדם. כפועל יוצא מכך נצילות גורמי היצור ירדה ומנגד פחת חומרי הגלם 

החברה במהלך להאטה מסוימת בקצב הגידול של  גרםמצב הלחימה  ,כמו כן בתהליך היצור עלה.

אשר נבע בין היתר מהתעכבות בביצועם של , ביחס לתחזיות 4102 הרבעון השלישי של שנת

פרויקטים מתוכננים עקב אי הגעתם לאזור של גורמי מקצוע חיוניים לחברה. כן נגרמה ירידה 

 האטה זמנית בגביה מלקוחות.מבנזילות כתוצאה 

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים  4102באוגוסט ת הפגיעה בכלכלה, אושרו על מנת למזער א

. ("התקנות" -)בסעיף זה 4102-)תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף( )הוראת שעה(, התשע"ד

תקנות מגדירות מספר מסלולי פיצויים בגין נזקים עקיפים שהתרחשו בתקופת המבצע, כאשר ה

 אשר מוכיחים את זכאותה לפיצוי. בתקנות כמפורט תוראיו תיעוד להציגחברה נדרשת 

לפיו  מסלול האדום"ה"מסגרת זכאית החברה לפיצוי ב עקב מיקומה של החברה בשדרות,

 שנגרם לה עקב המבצע בכפוף להוכחת הנזק.כלכלי לתבוע בגין כל נזק  רשאית החברה

ם חשבונאיים, ובהתאם לכללי תחשיב שערכה החברה במסגרת "המסלול האדום"בהתבסס על 

, אשר נזקף כהקטנה של עלות אלפי ש"ח 011הכירה החברה בנכס בגין הפיצוי הצפוי בסך 

לצורך הדוחות נכס הפיצוי גובה בקביעת . יודגש כי 4102המכירות ברבעון השלישי של שנת 

כן על הנחות ואומדנים שית לקחה החברה בחשבון כי התחשיב הנ"ל מבוסס בחלקוהכספיים 

ויביאו לשוני בין הפיצוי בפועל לעומת זה שיידרש על  המס רשויותחינה מעמיקה על ידי ויצריכו ב

 ידי החברה.

 

 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח .4

א' בדוחות הכספיים 04פרסמה החברה תשקיף מדף, כמתואר בביאור  4102בנובמבר  49ביום  .9.0

)מס'  43.00.4102מיום  החברה ביניים. לפרטים אודות תשקיף המדף ראה דיווח מיידי של 

 (.4102-10-415000אסמכתא 

 

 לדוחות הכספיים ביניים.ב' 04, ראה באור דיבידנד שהוכרזבדבר לפרטים  .9.4

 

 שינויים בהרכב הדירקטוריון .,

 2סקת מכירת המניות מפוליכד לברמלי כמתואר בביאור ע, בעקבות השלמת 4102באפריל  47ום בי

אשר כיהן כיו"ר מטעמה של פוליכד, ה"ה חזי )יחזקאל( מאור, , הדירקטורים לדוחות הכספיים ביניים

וה"ה חנן דור, מסרו הודעה לחברה בדבר סיום כהונתם בדירקטוריון החברה החל  דירקטוריון החברה

 מאותו מועד.

באופן חברה, )אשר כיהן כדירקטור בחברה( ליו"ר דירקטוריון ה מונה מר ערן מזור 4102ביוני  43ביום 

מר מזור חדל לשמש  .התקיים לגביו התנאים כדירקטור בלתי תלוי, בהתאם להצהרתושממשיכים ל

דוח ) 01.9.4102לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום כחבר בוועדת הביקורת ובוועדות הדירקטוריון. 

 (.4102-10-000331מס' אסמכתא מתקן, 

מר טויזר בהתאם להצהרתו, חברה. מונה מר רועי טויזר לדירקטור בלתי תלוי ב 4102ביוני  43ביום 

חבר בוועדת הביקורת והחל מהמועד הנ"ל הינו הינו דירקטור בעל מיומנות חשבונאית פיננסית, 

)מס' אסמכתא  43.3.4102ובוועדות הנוספות של הדירקטוריון. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 

4102-10-011310.)  

רמלי ויצחק בובליל בדבר סיום כהונתם כדירקטורים בחברה לפרטים אודות הודעתם של ה"ה אליהו ב

  לדוחות הכספיים ביניים. א'00, ראו באור 4105במרץ  00עד ליום 



 

 

 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .4

מונה מר רועי טויזר לדירקטור בלתי תלוי בחברה. בהיותו  4102ביוני  43לעיל, ביום  0כאמור בסעיף 

בוועדה לבחינת דוחות  ,בין היתר ,חברהינו מיומנות חשבונאית פיננסית מר טויזר  דירקטור בעל

 כספיים. 

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

 .4102 מרץב 00אשר פורסם ביום  4100לשנת 

 

 תגמול לנושאי משרה בכירה .03

תיקון והארכת תוקף הסכמי הניהול אישרה אסיפה כללית של החברה את  4102בספטמבר  02ביום 

שהינם בעלי , וההעסקה של מנכ"ל החברה, נשיא החברה, וסמנכ"ל שיווק ומכירות בחי פלסטיק

בספטמבר על ידי ועדת  2 -ו 4102ביולי  01ביום שניתנו  יםזאת בהמשך לאישורהשליטה וקרובם, 

 .דירקטוריון החברהעל ידי בספטמבר  2 -ו 4102אוגוסט ב 2וביום התגמול של החברה, 

 5שפרסמה החברה ביום  םמיידי ותודו"ח לדוחות הכספיים ביניים א'00נוספים ראה באור לפרטים 

בספטמבר  2וביום  (4102-10-022523)אסמכתא  4102באוגוסט  40כפי שתוקן ביום  4102באוגוסט 

 (.4102-10-050955)אסמכתא  4102

 

 אישור הדוחות הכספייםהליך ת .00

 דירקטוריון החברה הוא האורגן אשר אחראי על בקרת העל בחברה.

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

הרכב חברי הועדה זהה להרכב חברי ועדת הדוחות הכספיים טרם הבאתם לאישור דירקטוריון החברה. 

 ת:הביקור

 דירקטורית חיצונית ויו"ר הועדה, בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית. –גולובינסקי -גב' שירה קולמן 

  דירקטור חיצוני, בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית. –מר משה קנטור 

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

 

 ויים הצהרה לעניין מיומנותם הפיננסית ו/או כישוריהם.כל חברי הועדה נתנו עובר למועד מינ

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. 

 

 01אשר דנה בדוחות הכספיים של החברה ליום  שיבת הועדההתקיימה י 4102 נובמברב 49בתאריך 

סמנכ"ל הכספים של כל חברי הועדה, וכן רואי החשבון המבקרים, . בישיבה השתתפו 4102בספטמבר 

יו"ר הועדה אשר קבעה כי נוכחותם נדרשת לשם הצגת ומנכ"ל החברה, זאת לאור בקשת  החברה

ם הציג את הדוחות הכספיים בפני חברי הועדה וניתנה הועדה, סמנכ"ל הכספיישיבת במסגרת  .הדברים

התייחסות של רואי החשבון לדוחות שהוצגו. נערך דיון לגבי ההערכות והאומדנים אשר יושמו בדוחות 

הכספיים, וכן שלמות ונאותות הגילוי והמדיניות החשבונאית, והטיפול החשבונאי שיושם בנושאים 

בנושא אפקטיביות הבקרות הפנימיות על הדיווח הכספי ועל מהותיים לחברה. כמו כן, דנה הועדה 

 הגילוי.



 

הועברו בכתב  4102בספטמבר  01בקשר עם אישור הדוחות הכספיים של החברה ליום המלצות הועדה 

 לחברי הדירקטוריון. 

 

 01של החברה ליום  הדוחות הכספייםנדונו ואושרו בה  4102בנובמבר  01מיום  בישיבת הדירקטוריון

גולובינסקי, מר משה קנטור, מר רועי טויזר, מר -נכחו הדירקטורים: גב' שירה קולמן, 4102טמבר בספ

 -מר שי סמאירואי החשבון המבקרים של החברה, עוד נכחו: . אליהו ברמלי, מר יצחק בובליל וערן מזור

וריון בישיבת הדירקט .ם המשפטיים החיצוניים של החברההיועצי וכןסמנכ"ל הכספים של החברה, 

בפני הציגה את התוצאות הכספיות של החברה, סקרה דיון במהלכו הנהלת החברה התקיים 

בסיוע רואי החשבון המבקרים והשיבה הדירקטוריון באופן מפורט עניינים שונים בדוחות הכספיים 

 לשאלות הדירקטורים.

טוריון החברה אושרו פה אחד על ידי דירק 4102בספטמבר  01הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 כמפורט לעיל.  4102בנובמבר  01בישיבתו מיום 

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

 זמן סביר טרם קיום הדיון בדוחות הכספיים בדירקטוריון החברה.

 

 

 להצלחת עסקי החברההנהלת החברה מודה לצוות העובדים על מסירותם ותרומתם 

 

 בשם הדירקטוריון

 

 

______                       _____________________ 

 אלי ברמלי מר                                    מר ערן מזור                                      

                                                                               ודירקטורמנכ"ל                      דירקטוריוןהיו"ר                            

 

 4302 בנובמבר 03תאריך: 

 



 ברם תעשיות בע"מ
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 4302 ספטמברב 03ליום 
 

 )בלתי מבוקרים(



 

 ברם תעשיות בע"מ
 

 

 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 4302 בספטמבר 03ליום 

 

 

 

 )בלתי מבוקרים(

 

 

 

 ענייניםתוכן 

 

 

 

 ע מ ו ד 

  

  

 2 המבקרים דוח סקירה של רואי החשבון

  

  יים תמציתיים מאוחדים )בלתי מבוקרים(:דוחות כספ

  

 3-4 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 

  

 5-6 רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות תמציתיים מאוחדים על 

  

 7-9 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

  

 01-00 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

 02-23 ם לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדיםיביאור
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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

, רווח או הפסד ורווח כולל אחרואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על  2104 ספטמברב 31המאוחד על המצב הכספי ליום 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים  ולושה חודשים שהסתיימשה ועשתשל  ותיים בהון ותזרימי המזומנים לתקופהשינו

"דיווח כספי לתקופות ביניים",  IAS 34ומי בהתאם לתקן חשבונאות בינלא, אלות ביניים ולעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

-ידיים(, התש"לת ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומו לפי פרק ד' של תקנואלת ביניים ווכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ

 בהתבסס על סקירתנו., ואלת ביניים וכספי לתקופהמידע ה. אחריותנו היא להביע מסקנה על 0971

 

מכלל  %22-ת הביניים התמציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כוהכספי לתקופ לא סקרנו את המידע

מכלל ההכנסות המאוחדות  20%-וכ %19-, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ2104 בספטמבר 31ם הנכסים המאוחדים ליו

ות של רואי חשבון אחרים של כמו כן, הומצאו לנו דוח. , בהתאמהבאותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימה ותשע של ותלתקופ

י ש"ח, אלפ 10,400הינו  2104 בספטמבר 31ליום טת שווי מאזני אשר סך ההשקעה בה ת לפי שיחברה מוחזקת המטופל

 ולושה חודשים שהסתיימשה ועשתשל  ותלתקופ אלפי ש"ח 606-וכ אלפי ש"ח 1,157-הינו כ בתוצאותיהוחלקה של הקבוצה 

ת הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות והמידע הכספי לתקופ. , בהתאמהתאריך באותו

הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי 

 החשבון האחרים.

 

 היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  0בהתאם לתקן סקירה  ערכנו את סקירתנו

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

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

ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 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

תבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי בה

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

 

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

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

 .0971-ידיים(, התש"לערך )דוחות תקופתיים ומ

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

 

2104 בנובמבר 31ע, שב-באר



 

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהם התמציתיים המאוחדים אורים לדוחות הכספייםיהב
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 ות בע"מברם תעשי
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 

 

 

 בדצמבר 00 ליום ספטמברב 03ליום  

 4302 4300 4300 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    נכסים

    

    נכסים שוטפים

 0,373  929  0,910  מזומנים ושווי מזומנים

 32  32  652  פסדהאו ם פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח נכסי

 351  351  351  נכסים פיננסיים אחרים

 26,907  29,601  31,041  לקוחות

 0,524  2,309  0,957  חייבים ויתרות חובה

 96  76  330  נכסי מסים שוטפים

 9,079  9,990  01,066  מלאי

  45,397  42,316  39,361 

    

 07  049  -  נכסים של פעילות שהופסקה
    

 39,377  42,454  45,397  סה"כ נכסים שוטפים

    

    

    נכסים לא שוטפים

 0,141  0,393  0,069  נכסים פיננסיים אחרים

 9,767  01,206  01,965  הלוואות, שטרי הון והשקעות המטופלות לפי שיטת שווי מאזני

 03,167  03,242  02,544  נדל"ן להשקעה

 35,411  36,143  39,159  רכוש קבוע, נטו

 979  979  979  מוניטין

 512  509  449  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 369  565  072  נכסי מסים נדחים

 60,023  62,946  64,233  סה"כ נכסים לא שוטפים
    

 011,511  015,411  019,631  סה"כ נכסים

    



 

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהם התמציתיים המאוחדים אורים לדוחות הכספייםיהב
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 ברם תעשיות בע"מ
 מצב הכספידוחות תמציתיים מאוחדים על ה

 )המשך(

 

 

 

 בדצמבר 00ליום  ספטמברב 03ליום  

 4302 4300 4300 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    התחייבויות והון

    

    התחייבויות שוטפות

 וחלויות שוטפות של  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
 02,051  03,200  04,320  הלוואות לזמן ארוך   

 216  99  -  הפסדאו בשווי הוגן דרך רווח  התחייבויות פיננסיות

 04,494  06,096  07,994  ספקים ונותני שירותים

 3,919  4,562  5,336  זכאים ויתרות זכות

 -  493  -  זכאים בגין רכישת פעילות

 231  392  557  התחייבויות בגין מסים שוטפים

  39,019  34,942  31,999 

    

 9  99  -  התחייבויות של פעילות שהופסקה
    

 31,996  35,130  39,019  סה"כ התחייבויות שוטפות

    

    

    התחייבויות לא שוטפות

 06,122  06,696  05,699  הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

 4,093  4,320  4,249  התחייבויות פיננסיות אחרות

 0,979  0,775  2,206  התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 0,977  0,612  2,159  התחייבויות בגין מסים נדחים

 24,170  24,394  24,220  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    

    הון

 099  099  099  .ש"ח ע.נ 1.10הון מניות רגילות 

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

 (2,142) (2,156) (2,359) קרנות הון

 4,264  4,674  6,346  עודפים 

 49,751  51,046  50,505  הון המיוחס לבעלים של החברה האם

 (4,207) (4,060) (4,204) זכויות שאינן מקנות שליטה

 45,533  45,995  47,310  סה"כ הון
    

 011,511  015,411  019,631  סה"כ התחייבויות והון

    

 

 

 

 

 

    2104 בנובמבר 31

 ערן מזורמר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון

 אלי ברמלימר 

 מנכ"ל ודירקטור

 שי סמאימר 

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

 

 

 

חודשים  תשעהלתקופה של 
 ספטמברב 03שהסתיימה ביום 

 חודשים שלושהלתקופה של 
 ספטמברב 03ביום  שהסתיימה

 שהסתיימהלשנה 
 בדצמבר 00ביום 

 4302 4300 4302 4300 4300 

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

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 92,762  22,117  22,759  63,641  63,425  הכנסות ממכירות

 63,977  07,124  07,032  49,151  49,652  רותעלות המכי

 09,995  4,993  5,626  04,591  04,773  רווח גולמי
      

 9,753  2,011  2,099  7,219  6,067  הוצאות מכירה ושיווק

 7,571  0,994  2,092  5,642  5,747  הוצאות הנהלה וכלליות

 (50) (54) 5  (61) 74  אחרות, נטו (הכנסותהוצאות )

 06,272  3,931  4,376  02,791  00,999  סה"כ הוצאות
      

 2,603  0,153  0,251  0,911  2,795  רווח מפעולות רגילות
      

 076  52  354  045  425  הכנסות מימון

 0,975  416  096  0,573  913  מימון הוצאות

 0,699  354  (069) 0,429  479  מימון, נטו )הכנסות( הוצאות

 החברה ברווח של השקעות  חלק

 לפי שיטת שווי מאזני, נטו  המטופלות   

 201  392  577  659  0,199  ממס   
      

 0,024  0,190  0,995  0,130  3,415  רווח לפני מסים על ההכנסה

 0,403  373  524  999  0,331  מסים על ההכנסה

 לתקופה מפעילויות  (הפסדרווח )

 (299) 709  0,470  42  2,175  נמשכות   

 (49) (3) 01  (00) 01  נטו מפעילות שהופסקה (הפסדרווח )

 (337) 705  0,490  30  2,195  רווח )הפסד( לתקופה

      

      

      כולל אחר )הפסד( רווח

 סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או 

      הפסד, נטו ממס:   

 ן פעילויות חוץ, נטו הפרשי שער בגי

 (346) 031  (043) (361) (307) ממס   

      

סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח 

      או הפסד, נטו ממס:

 תחייבויות, נטו המדידות מחדש של ה

 (99) -  -  -  -  בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס   
      

 (444) 031  (043) (361) (307) רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה
      

 (790) 945  0,339  (329) 0,769  סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה
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 ברם תעשיות בע"מ
 רווח או הפסד ורווח כולל אחרעל דוחות תמציתיים מאוחדים 

 )המשך(

 

 

 

תשעה חודשים לתקופה של 
 ספטמברב 03שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 פטמברבס 03ביום  שהסתיימה

 שהסתיימהלשנה 
 בדצמבר 00ביום 

 4302 4300 4302 4300 4300 

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

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל:

 (002) 901  0,457  211  2,192  בעלים של החברה האם

 (225) (95) 24  (069) 3  זכויות שאינן מקנות שליטה

  2,195  30  0,490  705 (337) 

      

 רווח )הפסד( כולל לתקופה סה"כ 

      מיוחס ל:   

 (556) 941  0,304  (061) 0,765  בעלים של החברה האם

 (225) (95) 24  (069) 3  זכויות שאינן מקנות שליטה

  0,769 (329)  0,339  945 (790) 

      

      

       למניה רגילה בסיסי )הפסד( רווח 

 ש"ח ע.נ.  3.30אחת )בש"ח( בת    

      לבעלים של החברה האם המיוחס    

 (1.10) 1.14 1.19 1.10 1.00 מפעילות נמשכת

 -  -  -  -  -  מפעילות שהופסקה

 (1.10) 1.14 1.19 1.10 1.00 רווח )הפסד( למניה בסיסי

      

      

 של מספר המניות הממוצע המשוקלל 

 ששימשו  הרגילות )באלפים(   

 לחישוב הרווח )הפסד( הבסיסי    

 09,990  09,990  09,990  09,990  09,990  למניה   
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 ברם תעשיות בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 

 )בלתי מבוקר( 4302 בספטמבר 03תשעה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה 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

 י ש"חאלפ אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

         

 45,533  (4,207) 49,751  4,264  (0,593) (459) 47,339  099  4302בינואר,  0יתרה ליום 

 2,195  3  2,192  2,192  -  -  -  -  לתקופהרווח 

 (307) -  (307) -  (307) -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס

 0,769  3  0,765  2,192  (307) -  -  -  כולל לתקופה (הפסדרווח )סה"כ 
         

 47,310  (4,204) 50,505  6,346  (0,911) (459) 47,339  099  4302, בספטמבר 03יתרה ליום 

         

 

 )בלתי מבוקר( 4300 בספטמבר 03תשעה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של 

 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

ן קרן הו
ם מעסקאות ע

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 

         

 49,304  (3,992) 52,316  6,474  (0,237) (459) 47,339  099  4300בינואר,  0יתרה ליום 

 30  (069) 211  211  -  -  -  -  לתקופה (הפסדרווח )

 (361) -  (361) -  (361) -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס

 (329) (069) (061) 211  (361) -  -  -  כולל לתקופה (הפסדרווח )סה"כ 

 (2,111) -  (2,111) (2,111) -  -  -  -  נד ששולם בידי החברהדיביד
         

 45,995  (4,060) 51,046  4,674  (0,597) (459) 47,339  099  4300, ספטמברב 03יתרה ליום 
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 ברם תעשיות בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 )המשך(

 

 )בלתי מבוקר( 4302 בספטמבר 03סתיימה ביום שה חודשים שהשלולתקופה של 

 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מעסקאות עם 
זכויות שאינן 
 מקנות שליטה

 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 

         

 45,963  (4,239) 51,210  4,999  (0,757) (459) 47,339  099  4302, יוליב 0יתרה ליום 

 0,490  24  0,457  0,457  -  -  -  -  לתקופהרווח 

 (043) -  (043) -  (043) -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס

 0,339  24  0,304  0,457  (043) -  -  -  כולל לתקופה (הפסדרווח )סה"כ 
         

 47,310  (4,204) 50,505  6,346  (0,911) (459) 47,339  099  4302, ספטמברב 03יתרה ליום 

         

 

 )בלתי מבוקר( 4300בספטמבר  03ודשים שהסתיימה ביום לתקופה של שלושה ח

 

 הון מניות 
פרמיה על 

 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 

         

 47,041  (4,166) 50,216  5,964  (0,727) (459) 47,339  099  4300, יוליב 0יתרה ליום 

 705  (95) 901  901  -  -  -  -  לתקופה (הפסדרווח )

 031  -  031  -  031  -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס

 945  (95) 941  901  031  -  -  -  כולל לתקופה (הפסד) רווח סה"כ

 (2,111) -  (2,111) (2,111) -  -  -  -  דיבידנד ששולם בידי החברה
         

 45,995  (4,060) 51,046  4,674  (0,597) (459) 47,339  099  4300, בספטמבר 03יתרה ליום 
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 ברם תעשיות בע"מ
  ןדוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהו

 )המשך(

 

 

 

 4300בדצמבר  00לשנה 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 י ש"חאלפ אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

         

 49,304  (3,992) 52,316  6,474  (0,237) (459) 47,339  099  4300בינואר,  0יתרה ליום 

 (337) (225) (002) (002) -  -  -  -  הפסד לתקופה

 (346) -  (346) -  (346) -  -  -  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס

מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה 

 (99) -  (99) (99) -  -  -  -  מוגדרת, נטו ממס

 (790) (225) (556) (201) (346) -  -  -  כולל לתקופה סה"כ הפסד

 (2,111) -  (2,111) (2,111) -  -  -  -  דיבידנד ששולם בידי החברה
         

 45,533  (4,207) 49,751  4,264  (0,593) (459) 47,339  099  4300בר, בדצמ 00יתרה ליום 
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 ברם תעשיות בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 

ה חודשים תשעלתקופה של 
 ספטמברב 03שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 ספטמברב 03ביום  שהסתיימה

 שהסתיימהלשנה 
 בדצמבר 00ביום 

 4302 4300 4302 4300 4300 

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

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      תות שוטפיותזרימי מזומנים מפעילו

 לתקופה מפעילויות  רווח )הפסד(

 (299) 709  0,470  42  2,175  נמשכות   

      

      התאמות:

  של השקעות חלק החברה ברווח

 , המטופלות לפי שיטת שווי מאזני   

 (201) (392) (577) (659) (0,199) נטו ממס   

    דיבידנד מהשקעות המטופלות לפי 

 0,111  -  -  0,111  -  מאזניי שיטת שוו   

 6,469  0,631  0,604  4,956  4,924  פחת והפחתות

 23  01  (29) 05  (20) בגין מטבע חוץ )שערוך( שחיקה

 3  -  7  (6) (030) הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע

   מהתאמת שווי הוגן של )רווח(  הפסד

 פיננסיות בשווי הוגן דרך  התחייבויות   

 49  66  (027) (61) (216) דוהפס רווח   

 614  022  093  97  394  מסים נדחים, נטו

 מהתאמת שווי הוגן של  )רווח( הפסד

  יננסיים בשווי הוגן דרך רווחנכסים פ   

 0  -  (634) 0  (621) והפסד   

 (217) (016) (46) (211) (029) שערוך נכסים פיננסיים אחרים

 02  49  56  041  56  שערוך התחייבויות פיננסיות אחרות

  5,035  5,226  0,929  2,196  7,453 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 (0,031) 961  (2,039) (3,933) (3,461) בלקוחות (דולגיקיטון )

  בחייבים ויתרות חובה ונכסי גידול

 (269) (97) (309) (0,157) (459) שוטפים מסים   

 0,697  0,930  799  0,961  (0,069) קיטון )גידול( במלאי

 351  -  -  -  -  קיטון בנכסים פיננסיים אחרים

 0,017  (2,432) 290  2,902  3,420  תני שירותיםבספקים ונו )קיטון( גידול

  בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות גידול

 435  024  406  0,595  0,252  מסים שוטפים בגין   

 גידול בהתחייבויות בגין הטבות 

 093  46  047  003  247  לעובדים   

 (067)  0,391 (904)  542  2,363 
      

 9,906  2,639  0,005  6,616  4,969  תות שוטפיוילומזומנים נטו מפע

 שוטפת  מזומנים נטו מפעילות

 034  96  01  90  09  שהופסקה   

      

      ת השקעהיותזרימי מזומנים מפעילו

 (2,375) (470) -  (2,029) -  רכישת פעילות

 (3,322) (499) (2,714) (2,671) (6,402) רכישת רכוש קבוע

 -  -  -  -  (00) נכסים בלתי מוחשיים רכישת

 (092) -  (9) -  (96) השקעות בנדל"ן להשקעה

 04  -  0  6  099  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (5,965) (969) (2,702) (4,793) (6,320) ת השקעהיומזומנים נטו לפעילו

      

 



 

00 

 ברם תעשיות בע"מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 )המשך(
 

 

חודשים  תשעהלתקופה של 

 ספטמברב 03שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 

 ספטמברב 03שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 00ביום 

 4302 4300 4302 4300 4300 

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

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      ת מימוןיועילותזרימי מזומנים מפ

 עלים של החברה תשלום דיבידנד לב

 (2,111) (2,111) -  (2,111) -  האם   

 קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות 

 3,711  -  3,005  2,711  5,375  לזמן ארוך   

 פירעון הלוואות והתחייבויות אחרות 

 (7,021) (0,992) (0,556) (5,291) (4,937) לזמן ארוך   

 ראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, אש

 0,703  2,197  (975) 2,612  0,404  נטו   

 ת( יות )לפעילויומזומנים נטו מפעילו

 (3,717) (0,795) 694  (0,979) 0,952  מימון   
      

 חליפין על השפעת השינויים בשערי 

 יתרות מזומנים המוחזקות במטבע    

 (35) (9) 23  (29) 01  חוץ   
      

 343  (39) (991) (012) 529  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 0,131  967  2,790  0,131  0,373  התקופה   

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 0,373  929  0,910  929  0,910  התקופה   

      
 

      זומניםמידע נוסף על תזרימי המ

מזומנים ששולמו במשך התקופה 

 עבור:

  

   

 0,671  290  235  0,044  745  ריבית

 790  259  263  692  717  מסים על ההכנסה

      

מזומנים שהתקבלו במשך התקופה 

 עבור:

  

   

 -  -  -  -  2  ריבית

 -  -  -  -  22  מסים על ההכנסה

      

      פעילות שלא במזומן:

 99  019  0,145  019  0,145  רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים

      



 ברם תעשיות בע"מ
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
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 כללי - 0 ביאור

 

 תיאור כללי של החברה ופעילותה א.

 

ות העוסקת והינה חברת החזק 2114 באוגוסט 06רה"( התאגדה כחברה פרטית ביום "החב - ברם תעשיות בע"מ )להלן

מוצרי  כןו ת המזוןיטיק המיוצרים בשיטת ההזרקה לתעשיושיווק של מוצרי פלסבפיתוח, ייצור  ברות מאוחדותחבאמצעות 

  .7י הפעילות של הקבוצה מוצג בביאור מידע נוסף על מגזר פלסטיק ייחודיים למשקי בית.

 

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

 

 יטה בחברה בתקופת הדוח.לעניין חילופי של 4ראה ביאור 

 

שהסתיימה ולשנה  2103בדצמבר  30יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  ב.

 באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם.

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 4 ביאור

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים א.

 

"דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  - יתיים המאוחדים )להלןהדוחות הכספיים התמצ

34 IAS "דיווח כספי לתקופות ביניים". 

 

יושמו ר שאלו כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאיישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית,  ,ובעריכת דוחות כספיים ביניים אל

 .ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2103בדצמבר  30ם ליום בעריכת דוחותיה הכספיי

 

ות ניירות ערך )דוחות תקופתיים בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנ נערכוכספיים התמציתיים המאוחדים הדוחות ה

 .0971-ידיים(, תש"לומ

 

 על ההכנסה בדוחות ביניים מסים ב.

 

הנדחים,  מסיםת הוסך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתר על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את מסים הוצאות

 או לרווח כולל אחר. בעים מעסקאות שנזקפו ישירות להוןלמעט מסים נדחים הנו

 

השנתי הממוצע. לצורך חישוב שיעור  כנסה האפקטיביהמסים שוטפים בתקופות ביניים נצברות תוך שימוש בשיעור מס הת הוצאו

מופחתים הפסדים לצורכי מס אשר לא הוכרו בגינם נכסי מסים נדחים, הצפויים להפחית את חבות המס  מס ההכנסה האפקטיבי,

 בשנת הדיווח.

 

 עמדת רשות ניירות ערך בנושא שוק עמוק ג. 

 

"העמדה"(, לפיה קיים בישראל שוק עמוק לאגרות חוב  -פורסמה עמדת סגל רשות ניירות ערך )להלן  2104בנובמבר  25ביום  

צרניות שקליות צמודות מדד באיכות גבוהה. בהתאם לעמדה, מחויבות בגין הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )וכן קונ

מחויבויות בגין הטבות אחרות לטווח ארוך( תהוונה בשיעור היוון הנגזר מאגרות חוב קונצרניות, חלף היוונן בשיעור היוון הנגזר 

ל בשיעור ההיוון ולקיטון במחויבויות. בהתאם לעמדה, שינוי זה ישתקף בדרך של מאגרות חוב ממשלתיות, דבר אשר יביא לגידו

 שינוי אומדן )מכאן ולהבא(. 

 

אלפי ש"ח עקב  411-בהתאם לבחינה ראשונית שערכה החברה, המחויבות בגין הטבות לאחר סיום העסקה צפויה לקטון בסך כ 

 311-לגידול בהון העצמי של החברה )רווח כולל אחר(, נטו ממס, בסך כהשימוש בשיעור היוון נמוך יותר כאמור, דבר אשר יביא 

 אלפי ש"ח.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 4ביאור 

 

 שערי חליפין ובסיס ההצמדה .ד

 

 יציגים שפורסמו על ידי בנק ישראליתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין ה (0)

 והיו תקפים לתום תקופת הדיווח.

 

שקדם )מדד החודש  ן בתום תקופת הדיווחיתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרו (4)

או בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח )מדד החודש של החודש של  ,לחודש של מועד הדוח הכספי(

 העסקה. לתנאימועד הדוח הכספי(, בהתאם 

 

 אירו ודולר ועל המדד:ליש"ט,  להלן נתונים על שער החליפין של (0)

 

 )*( מדד בישראל שער החליפין היציג של 

 בגין ידוע דולר אירו ליש"ט 

 )נקודות( )נקודות( יח' מטבע( 0-)ש"ח ל 

      :תאריך הדוחות הכספיים

 024.21 024.57 3.6951 4.6496 5.9777 2104בספטמבר  31ליום 

 024.57 024.57 3.5371 4.7734 5.7169 2103בספטמבר  31ליום 

 024.57 024.45 3.4701 4.7909 5.7409 2103בדצמבר  30ליום 

      

 % % % % % :לתקופה של שיעורי השינוי

      

 חודשים שהסתיימה תשעה
 (0.31) 0.10 6.45 (2.78) 4.01 2104בספטמבר  31ביום    

 דשים שהסתיימה חו תשעה

 0.92 2.10 (5.25) (2.99) (5.46) 2103 ספטמברב 31ביום    

 שהסתיימה שלושה חודשים
 (1.31) 1.31 7.49 (1.97) 2.10 2104 ספטמברב 31ביום 

 שלושה חודשים שהסתיימה 

 1.49 0.29 (2.24) 0.04 3.37 2103בספטמבר  31ביום    

 שנה שהסתיימה 
 0.90 0.92 (7.12) (2.92) (4.99) 2103בדצמבר  30ביום 

      

 

 .2112בסיס ממוצע  )*(

 

 

 תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו -  0ביאור 

 

 תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו בידי הקבוצה

 

 IFRS 9 (2014) "מכשירים פיננסיים" 

 

 כללי

 

IFRS 9 (2014) התקן"( הינו התקן הסופי של פרויקט מכשירים פיננסיים. התקן מבטל את  -פיננסיים" )להלן  "מכשירים"IFRIC 9 

. תקן זה כולל את 2103-ו 2101, 2119שפורסמו בשנת  IFRS 9"בחינה מחדש של נגזרים משובצים" ואת השלבים הקודמים של 

ותוקנו בגרסה זו, וכן כולל את הוראות הסיווג  2119הראשון בשנת  הוראות הסיווג והמדידה של נכסים פיננסיים, כפי שפורסמו בשלב

והמדידה של התחייבויות פיננסיות, מציע מודל מעודכן יותר ומבוסס עקרונות לגבי חשבונאות גידור ומציג מודל חדש לבחינת הפסד חזוי 

 מירידת ערך, כמפורט להלן.
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 סמו )המשך(תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפור -  0ביאור 

 

 תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו בידי הקבוצה )המשך(

 

 IFRS 9 (2014) )מכשירים פיננסיים" )המשך" 

 

 או לאחריו.  2109בינואר  0ביום  המתחילות שנתיות דיווח תקופות לגבי מחייב לתוקף ייכנס התקן

 

שפורסמו, אם מועד היישום  הקודמות מהגרסאות אחת כל מוקדם ביישום ליישם ר, ניתןהמעב הוראות פיאפשרי. על  מוקדם יישום

 .2105בפברואר  0לראשונה קודם ליום 

 

 בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. 

 

 IFRS 15 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" 

 

התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות. התקן מבטל את תקן 

של  הליבה"חוזי הקמה" והפרשנויות הנלוות להם. עיקרון  IAS 11"הכנסות" ותקן חשבונאות בינלאומי  IAS 18חשבונאות בינלאומי 

העברת הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה שההכרה בהכנסה תשקף את  התקן הוא

לשם כך, קובע התקן כי ההכרה בהכנסה תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירותים  לקבל בתמורה להם.

 המנויים בחוזה עמו באופן שהלקוח משיג שליטה על אותן סחורות או שירותים.
 
 תקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:ה
 

 החוזה )או החוזים( עם הלקוח. זיהוי (0)

 מחויבויות הביצוע בחוזה. זיהוי (2)

 מחיר העסקה. קביעת (3)

 מחיר העסקה למחויבויות הביצוע. הקצאת (4)

 בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע. ההכר (5)

 

 .נרחב הפעלת שיקול דעת , לעיתים,חוזה ומחייביישום המודל תלוי בעובדות ובנסיבות ספציפיות ל

 

יישום עת ב בהם אשר שימשושינויים ההאומדנים המשמעותיים ובנוסף, קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות, 

כנסות ושל אפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את המהות, הכמות, העיתוי והמהימנות של ההעל מנת ל , וזאתהוראות התקן

 נים הנובעים מהחוזים עם הלקוחות.תזרימי המזומ

 

ככלל, התקן יישום מוקדם אפשרי. . או לאחריו 2107בינואר  0ות ביום התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחיל

תקן לעניין יישומו לתקופות דיווח התאמות מסוימות במסגרת הוראות המעבר של הלבחור  תהיינה רשאיותישויות ייושם למפרע, אולם 

 קודמות.

 

הנהלת החברה  .פעילותה ותוצאות הכספי מצבה על התקן יישום השפעת את לאמוד החברה הנהלת של ביכולתה אין, זה מקדמי בשלב

אופן תבחן את השפעת יישום הוראות התקן על החוזים עם לקוחותיה ותבחן האם להוראות אלו תהיה השפעה מהותית על עיתוי ו

 ההכרה בהכנסה מחוזים אלו, אשר יש בהם על מנת להשפיע על הדוחות הכספיים של החברה.
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 עסקה בין בעלי השליטה בחברה - 2יאור ב

 

בעלי השליטה  נחתם הסכם בין 2104במרץ  01ביום , 2103בדצמבר  30( לדוחות הכספיים השנתיים ליום 4ו')36כמתואר בביאור 

"הרוכשת"(, חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של חי. ב. בראמלי אחזקות  - י השקעות בע"מ )להלןברמל המשותפת בחברה לפיו

בע"מ, אשר באמצעותה מחזיקים יחד ה"ה אליהו ברמלי, דירקטור ומנכ"ל החברה וחי ברמלי, דירקטור ונשיא החברה, במניות החברה 

"פוליכד אגש"ח"( בחברה, קרי  - י פלסטיק שפיים אגש"ח בע"מ )להלן"ברמלי"(, תרכוש את כל אחזקותיה של פוליכד מוצר - )להלן יחד

 - עה בה )להלןבמהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצ 31%מועד אותו מניות רגילות של החברה המהוות נכון ל 5,664,317

 בהתאמה(.  ,"הסכם הרכישה"-"המניות הנרכשות" ו

 
מיליון ש"ח )תשעה  09.4ת הנרכשות תשלם הרוכשת לפוליכד אגש"ח תמורה כוללת בסך של המניו תעל פי תנאי הסכם הרכישה, תמור

 ש"ח.  3.425(, המהווה מחיר למניה בסך של ש"חעשר מיליון וארבעה מאות אלף 

 
ר, תלויה בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים, בין הית הייתה השלמת הסכם רכישת המניות הנרכשות והעברתן על שמה של הרוכשת

קבלת אישור הגורם המממן לרוכשת בדבר העמדת המימון לרכישת המניות הנרכשות, קבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים לביצוע 

 הסכם הרכישה, ככל שיידרש, ואישור אסיפת קיבוץ שפיים בעלת השליטה בפוליכד.

 
השלמת העסקה כאמור, חדלה פוליכד מלהיות עם  הושלמה העסקה., לאחר שמולאו כל התנאים המתלים, 2104באפריל  29ום בי

בעלת עניין בחברה, ואילו הרוכשת הפכה לבעלת עניין. בנוסף, בוטלו התחייבויות הצדדים מכוח הסכם ההשקעה של פוליכד בחברה 

ים נחתם כתב ויתור והתוספות לו, ובין הצדד 2100ביולי  24; בוטל הסכם בעלי המניות בין פוליכד לבין ברמלי מיום 2100ביולי  24מיום 

במניות החברה; וכן הדירקטורים מטעמה של פוליכד, ה"ה חזי )יחזקאל( מאור, אשר כיהן כיו"ר וסילוק טענות הדדי ביחס לאחזקותיהם 

 דירקטוריון החברה, וה"ה חנן דור, מסרו הודעה לחברה בדבר סיום כהונתם בדירקטוריון החברה החל מאותו מועד. 

 
מניות רגילות של החברה מתוך  3,021,737 צעה הרוכשת מכירה מחוץ לבורסה שלעת הרוכשת לחברה, ביכמו כן, בהתאם להוד

 המניות שרכשה מפוליכד למשקיעים מוסדיים שונים.

   
נכון , יםהמחזיק ,ברמלי םהשליטה בחברה הינ יבעל מכירת המניות למשקיעים המוסדייםלאור כל האמור לעיל, לאחר השלמת העסקה ו

 מזכויות ההון וההצבעה בחברה. 66.94%-כ אישור הדוחות הכספיים,למועד 

 

 זכויות במקרקעין - 5ביאור 

 

, עם ביצוע התשלום האחרון עבור החכירה המימונית בחודש 2103בדצמבר  30לדוחות הכספיים השנתיים ליום  02כמתואר בביאור 

 0המאוחדת בצרפת ניתנה האופציה לרכישת המקרקעין תמורת , הסתיימה למעשה תקופת החכירה של המקרקעין ולחברה 2104ינואר 

 אירו. 

 

השלימה החברה המאוחדת את העברת הזכויות המשפטיות בנכס, וכעת הינה בעלת הזכויות בנכס  2104במהלך חודש אפריל 

 המקרקעין בצרפת. 

 

במסגרת  2104רבעון השני של שנת פיים באלפי ש"ח ונכללו בדוחות הכס 211-הוצאות משפטיות ואחרות בקשר עם הנ"ל הסתכמו בכ

 סעיף "הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו".

 

 תביעות משפטיות - 6ביאור 

 

חתמה החברה  2104, במהלך חודש יוני 2103בדצמבר  30( לדוחות הכספיים השנתיים ליום 2א')22בהמשך למתואר בביאור 

הדין לעבודה( עם חלק מהתובעים, במסגרתם התחייבה החברה המאוחדת על הסכמי פשרה )אשר קיבלו תוקף של פסק דין מבית 

 אלפי ש"ח. הסכום הנ"ל שולם לתאריך הדוחות הכספיים. 001-לשלם לאותם תובעים סך כולל של כ

 

חתמה החברה על הסכמי פשרה נוספים )אשר קיבלו תוקף של פסק דין מבית הדין לעבודה( עם יתרת  2104במהלך חודש נובמבר 

 אלפי ש"ח.  95סגרתם התחייבה החברה לשלם לאותם תובעים סך כולל של התובעים, במ

 

 מות תביעות משפטיות נגד החברה.ילאור האמור לעיל, למועד אישור הדוחות הכספיים, לא קי
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 דיווח מגזרי - 7 ביאור

 

 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות
 

דיווח. דיווחים אלה נערכו על בסיס הכללת חלקה של החברה -ות כל מגזר ברתוצאות המגזר כוללות את הרווח )הפסד( שהופק מפעיל

( בהכנסות ובהוצאות של חברות המטופלות לפי שיטת שווי מאזני, בשונה מהמדיניות החשבונאית שננקטה בדוחות הראשיים של 51%)

 החברה.
 

 

 חודשים שהסתיימה  תשעהלתקופה של 
 4302 בספטמבר 03ביום 

 )בלתי מבוקר( 

 

אריזות 
לתעשיית 

 המזון

מוצרים 
ייחודיים 

 לבית
נדל"ן 

 סה"כ להשקעה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     הכנסות

 70,693  930  20,919  49,944  מלקוחות חיצוניים הכנסות

 3,991  -  -  3,991  הכנסות בין מגזריות

 75,563  930  20,919  52,724  סה"כ הכנסות מגזר

 4,396  209  (0,941) 6,009  וצאות המגזרת
     

 חלק החברה בתוצאות המגזר של השקעות המטופלות לפי שיטת שווי 

 (0,600)    מאזני   

 חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות לפי שיטת שווי 

 0,199     מאזני   

 (479)    , נטוהוצאות מימון
     

 3,415     הכנסהלפני מסים על ה רווח

 

 4300 בספטמבר 03תשעה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של  

 )בלתי מבוקר( 

 

אריזות 
לתעשיית 

 המזון

מוצרים 
ייחודיים 

 לבית
נדל"ן 

 סה"כ אחרים )*( להשקעה

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 

        תהכנסו

 72,291  -  72,291  -  991  23,461  47,941  מלקוחות חיצוניים הכנסות

 3,409  -  3,409  -  -  -  3,409  הכנסות בין מגזריות

 75,719  -  75,719  -  991  23,461  50,359  סה"כ הכנסות מגזר

 2,997  01  2,977  (01) 94  (2,492) 5,295  תוצאות המגזר
        
 ק החברה בתוצאות חל

  המגזר של השקעות   

 המטופלות לפי שיטת שווי    

     מאזני   

 

 (0,197) 

 ק החברה ברווח או הפסד חל

 המטופלות  של השקעות   

     לפי שיטת שווי מאזני   

 

  659 

 (0,429)       , נטוהוצאות מימון
        

 לפני מסים על  רווח

     ההכנסה   

 

  0,130 

        

 

 , הפסיקה החברה את פעילותה בתחום המדווח.2103בדצמבר  30לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  32-ו 01)*(   כמפורט בביאורים 
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 )המשך( דיווח מגזרי - 7ביאור 

 

 )המשך( ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות

 

 

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
 4302 ספטמברב 03ביום 

 )בלתי מבוקר( 

 

אריזות 
לתעשיית 

 המזון

מוצרים 
ייחודיים 

 לבית
נדל"ן 

 סה"כ להשקעה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     הכנסות

 25,694  331  9,904  06,551  מלקוחות חיצוניים הכנסות

 0,344  -  -  0,344  הכנסות בין מגזריות

 27,139  331  9,904  07,994  סה"כ הכנסות מגזר

 2,177  009  015  0,953  תוצאות המגזר
     

חלק החברה בתוצאות המגזר של השקעות המטופלות לפי שיטת שווי 

 (927)    מאזני

חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות לפי שיטת שווי 

 577     מאזני

 069     , נטומימון כנסותה
     

 0,995     ההכנסהלפני מסים על  רווח

     

 

 4300 ספטמברב 03לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 )בלתי מבוקר( 

 

אריזות 
לתעשיית 

 המזון

מוצרים 
ייחודיים 

 לבית
נדל"ן 

 סה"כ אחרים )*( להשקעה

מיוחס 
לפעילות 
 סה"כ שהופסקה

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

        הכנסות

 25,211  -  25,211  -  219  9,147  05,945  מלקוחות חיצוניים הכנסות

 993  -  993  -  -  -  993  הכנסות בין מגזריות

 26,193  -  26,193  -  219  9,147  06,929  סה"כ הכנסות מגזר

 0,664  3  0,660  (3) (4) (239) 0,916  תוצאות המגזר
        

 החברה בתוצאות  חלק

 המגזר של השקעות    

 המטופלות לפי שיטת שווי    

     מאזני   

 

 (600) 

 חלק החברה ברווח או הפסד 

 של השקעות המטופלות    

     לפי שיטת שווי מאזני   

 

  392 

 (354)       , נטוהוצאות מימון
        

 לפני מסים על  רווח

     ההכנסה   

 

  0,190 

        

 

 

 , הפסיקה החברה את פעילותה בתחום המדווח.2103בדצמבר  30לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  32-ו 01)*(   כמפורט בביאורים 
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 )המשך( דיווח מגזרי - 7ביאור 

 

 )המשך( ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות

 

 4300בדצמבר  00הסתיימה ביום ש לשנה 

 

אריזות 
לתעשיית 

 המזון

וצרים מ
ייחודיים 

 לבית
נדל"ן 

 סה"כ אחרים )*( להשקעה

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

 93,476  -  93,476  -  0,033  29,335  63,119  הכנסות מלקוחות חיצוניים

 4,101  -  4,101  -  -  -  4,101  הכנסות בין מגזריות

 97,496  -  97,496  -  0,033  29,335  67,109  סה"כ הכנסות מגזר

 3,059  45  3,003  (45) 021  (3,159) 6,196  תוצאות המגזר

        

חלק החברה בתוצאות 

המגזר של השקעות 

המטופלות לפי שיטת שווי 

 (545)       מאזני

חלק החברה ברווח או הפסד 

שקעות המטופלות של ה

 201        לפי שיטת שווי מאזני

 (0,699)       , נטוהוצאות מימון
        

 לפני מסים על  רווח

 0,024        ההכנסה   

        

 

 , הפסיקה החברה את פעילותה בתחום המדווח.2103בדצמבר  30לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  32-ו 01)*(   כמפורט בביאורים 
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 השקעות המטופלות לפי שיטת שווי מאזני - 8ביאור 

 

 צירוף דוחות כספיים .א

 

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

 .0971-)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל44

 

 בגין עסקאות משותפות מהותיות לקבוצהמידע כספי תמציתי  .ב

 

 פריפורם משקאות בע"מ

 

  

לתקופה של תשעה חודשים 

 בספטמבר 03שהסתיימה ביום 

 

לתקופה של שלושה חודשים 

 בספטמבר 03שהסתיימה ביום 

לשנה 

שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 00

 4302 4300 4302 4300 4300 

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

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 03,601  4,295  4,249  01,969  00,395  הכנסות

 0,112  963  0,203  0,733  2,305  רווח לתקופה

      

  נתוני הרווח כוללים את ההוצאות )ההכנסות( הבאות:

      

 0,473  059  531  0,193  0,452  פחת והפחתות

 27  00  09  24  43  הכנסות ריבית

 074  59  65  064  094  הוצאות ריבית

 499  399  442  699  942  הוצאות מס

 

 בדצמבר 00ליום  בספטמבר 03ליום  

 4302 4300 4300 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 

 3,639  4,679  6,090  נכסים שוטפים

 09,959  09,399  20,952  נכסים לא שוטפים

 2,197  2,093  3,401  חייבויות שוטפותהת

 2,904  2,669  3,923  התחייבויות לא שוטפות

 

 הסכומים הנ"ל כוללים את הנכסים וההתחייבויות הבאים:

 

 060  509  -  מזומנים ושווי מזומנים

 התחייבויות פיננסיות שוטפות )לא כולל ספקים, זכאים אחרים 

 והפרשות(   

 

 997 

 

 350 

 

 351 

 התחייבויות פיננסיות לא שוטפות )לא כולל ספקים, זכאים אחרים 

 והפרשות(   

 

 2,190 

 

 0,393 

 

 0,141 
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 התחייבות תלויה - 9ביאור 

 

התקבל בחברה המאוחדת  2104ביולי  22, ביום 2103בדצמבר  30( לדוחות הכספיים השנתיים ליום 0א')22בהמשך לאמור בביאור 

ההשקעות לפיו נטען כי החברה המאוחדת אינה עומדת בתנאי התכנית המאושרת של מרכז ההשקעות ולפיכך  מכתב מאת מרכז

 "הדרישה"(. - ך המענקים שהוענקו לה בעבר )להלןמיליון ש"ח מתוך ס 2-נתבקשה החברה המאוחדת להשיב סכום של כ

 

באוגוסט  24דתה בתנאי התכנית האמורה, וביום ועמדת מרכז ההשקעות בדבר עמי כאמור חולקת על הדרישה חברה המאוחדתה

 הגישה ערר על הדרישה. 2104

 

. בהתאם, לא נכללה הפרשה 51%-החברה מעריכה, בהסתמך על יועציה המקצועיים, כי הסיכוי שתידרש להשיב כספים הינו נמוך מ

 בדוחות הכספיים בגין האמור לעיל.

 

 התקשרות בהסכם הפצה   -   03ביאור 
 

"לייף פלסטיק"(, בהסכם להפצת קו מוצרים חדש שמפתחת לייף  - תקשרה החברה המאוחדת בצרפת )להלן, ה2104אוגוסט ב 25ביום 

 שאינו קשור לחברה )להלן"קו המוצרים החדש"( עם מפיץ, צד שלישי  - ת, אשר הינו קופסאות אחסון )להלןפלסטיק בתחום המוצרים לבי

 "הסכם ההפצה"(.  -
 

 המפיץ התחייב כי במשך שלוש שנים, ד.י של קו המוצרים החדש בצרפת בלבהפצה, המפיץ ישמש כמפיץ הבלעדעל פי תנאי הסכם ה

€  3,111,111)כולל(, הוא ירכוש מלייף פלסטיק מוצרים מקו המוצרים החדש בסכום כולל של  2107ועד שנת  2105החל משנת 

זכאי  אלא באמצעות המפיץ, אזי המפיץ יההמוצרים החדש בצרפת ש ככל שלייף פלסטיק תמכור את קו)שלושה מיליון אירו( לפחות. 

ממכירות כאמור. יובהר, כי בנוסף לאמור, בכוונת לייף פלסטיק למכור, לשווק ולהפיץ את קו המוצרים  4%-2%לעמלה בשיעור של 

 החדש גם ללקוחותיה האחרים אשר אינם בצרפת.
 

לסטיק והמפיץ ישקיעו סכומים בפיתוח קו המוצרים החדש, באופן שלייף פלסטיק יצוין, כי בהתאם להסכם ההפצה נקבע, כי לייף פ

)שישים €  61,111-)שלוש מאות שבעים וחמישה אלף אירו( והמפיץ התחייב להשקיע סך של כ€  375,111-התחייבה להשקיע סך של כ

 .2105פברואר  אלף אירו(. להערכת הנהלת לייף פלסטיק, מכירת קו המוצרים החדש למפיץ תחל בחודש

 

 תקשרויות עם צדדים קשוריםה - 00ביאור 

 

 התקשרויות נמשכות בתמורה שונה .א

 

 2104ביולי  31ביום אישרה אסיפה כללית של החברה את ההתקשרויות להלן, זאת בהמשך לאישור  2104בספטמבר  04ביום 

המשך לאישור נוסף של ועדת התגמול וב ועדת התגמול ודירקטוריון החברהעל ידי , בהתאמה, 2104באוגוסט  4וביום 

 .2104בספטמבר  4ודירקטוריון החברה מיום 

 

אישור התקשרותה של החברה עם חברת ח. ברמלי אחזקות בע"מ, בתוספת להסכם שירותי ניהול והארכת תוקף  (0)

 ( לחוק החברות, לפיו יכהן מר אליהו ברמלי כמנכ"ל0()0)א475הסכם שירותי הניהול בהתאם להוראת סעיף 

 החברה 

 

"נותן השירותים"(,  - חברת ח. ברמלי אחזקות בע"מ )להלןהארכת תוקף הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין  אושרה

חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר אליהו ברמלי, מבעלי השליטה בחברה המכהן כדירקטור ומנכ"ל 

"הסכם שירותי הניהול"( לפיו יכהן מר  - )להלן 04.9.2100 של החברה ביום החברה, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית

תי הניהול השינויים להסכם שירותי הניהול בהתאם לתוספת להסכם שרו , אושרואליהו ברמלי כמנכ"ל החברה. כמו כן

 תוקףבהתוספת להסכם שירותי הניהול בהתאם לאישור,  "התוספת להסכם שירותי הניהול"(. - )להלן 2104מחודש יולי 

, וזאת בהתאם להוראת 2107ביוני  31והסכם שירותי הניהול והתוספת לו יהיו תקפים עד ליום  2104ביולי  0החל מיום 

  "חוק החברות"(.  - )להלן 0999-ק החברות, התנש"ט( לחו0()0)א275סעיף 

 

כי מר ברמלי ימשיך יחדל מלכהן כדירקטור בחברה. מובהר,  2105במרץ  30מר אליהו ברמלי מסר לחברה כי עד ליום 

והתוספת להסכם לכהן כמנכ"ל החברה, והחברה תמשיך לשלם לנותן השירותים גמול על פי הסכם שירותי הניהול 

 ( זה. 0) בס"קכמפורט שירותי הניהול, 
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 )המשך( תקשרויות עם צדדים קשוריםה - 00ביאור 

 

 )המשך( התקשרויות נמשכות בתמורה שונה .א

 

ה עם חברת ח. ברמלי אחזקות בע"מ, בתוספת להסכם שירותי ניהול והארכת תוקף אישור התקשרותה של החבר (0)

( לחוק החברות, לפיו יכהן מר אליהו ברמלי כמנכ"ל 0()0)א475הסכם שירותי הניהול בהתאם להוראת סעיף 

 )המשך(החברה 

 

שונה סכום לקמן: )א( שירותי הניהול הינם כדעיקר השינויים בתנאי הסכם שירותי הניהול על פי התוספת להסכם 

החברה לנותן השירותים עבור כהונתו של אליהו ברמלי כמנכ"ל החברה לתשלום חודשי משלמת התמורה החודשי אשר 

ש"ח )שמונים ושבעה אלף שקלים חדשים( בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין, במקום תשלום  97,111בסך של 

שונה אופן חישוב המענק השנתי לו יהיה זכאי למועד זה; )ב(  עדשילמה ש"ח אשר החברה  79,111-חודשי בסך של כ

נותן השירותים באופן שהחברה תשלם לנותן השירותים מענק שנתי מהרווח המאוחד של החברה לפני מס )כפי שהוגדר 

 2,499,999בגין רווח שנתי של עד )א(  בשיעורים המפורטים להלן: "הרווח השנתי"(, - )להלן בהסכם שירותי הניהול(

ש"ח  7,499,999ש"ח ועד  2,511,111בגין רווח שנתי בסך של בין  )ב(כאי נותן השירותים למענק שנתי; לא יהא ז -ש"ח 

בגין רווח שנתי  )ג(ש"ח;  2,511,111השנתי העולה על ח ומהרו 2.5%יהא נותן השירותים זכאי למענק בשיעור של  -

מהרווח השנתי  5%ח זכאי נותן השירותים למענק שנתי בשיעור של ש" 02,499,999ש"ח ועד  7,511,111בסך של בין 

יהא זכאי נותן השירותים למענק  -ש"ח ומעלה  02,511,111בגין רווח שנתי בסך של ש"ח; )ד(  7,511,111העולה על 

לא יעלה על שנתי הענק סכום המ ,בכל מקרה. ש"ח 02,511,111מהרווח השנתי העולה על  6%שנתי בשיעור של 

   ש"ח. יתר הוראות הסכם שירותי הניהול יוותרו ללא שינוי. 751,111

 

כי תנאי הסכם  ,בין היתר ,ועדת התגמול ודירקטוריון החברהבהחלטתם כי באישורן את ההתקשרות דלעיל ציינו  ,יצוין

כפי שאושרה  שירותי הניהול והתוספת להסכם שירותי הניהול עומדים בתנאי מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה

  "מדיניות התגמול"(. - )להלן 2104בינואר  05ביום 

 

אישור התקשרותה של החברה עם חי ברמלי בתוספת להסכם העסקה והארכת תוקף הסכם העסקתו כנשיא החברה  (4)

 ( לחוק החברות0()0)א475בהתאם להוראת סעיף 

 

מבעלי השליטה בחברה, המכהן  הארכת תוקף התקשרותה של החברה בהסכם העסקה עם מר חי ברמלי, אושרה

"הסכם ההעסקה"(  - )להלן 04.9.2100ת של החברה ביום כדירקטור ונשיא והחברה, אשר אושר על ידי האסיפה הכללי

כם ההעסקה מחודש השינויים בהסכם ההעסקה בהתאם לתוספת להס אושרולפיו יכהן מר חי ברמלי כנשיא החברה וכן 

ביולי  0תוקף החל מיום בהתוספת להסכם ההעסקה , לאישורהתאם ההעסקה"(. ב "התוספת להסכם - )להלן 2104יולי 

לחוק  (0()0)א275את בהתאם להוראת סעיף , וז2107ביוני  31והסכם ההעסקה והתוספת לו יהיו תקפים עד ליום  2104

  החברות. 

 

שונה השכר החודשי אשר  י כנשיא החברה הינם כדלקמן: )א(עיקר השינויים בתנאי הסכם ההעסקה של מר חי ברמל

ש"ח )חמישים ושבעה אלף שקלים חדשים( ברוטו, במקום  57,111בסך של  לשכר חודשיהחברה לחי ברמלי  משלמת

שונה אופן חישוב המענק השנתי לו יהיה למועד זה; )ב(  שילמה עדש"ח אשר החברה  49,111-שכר חודשי בסך של כ

בס"ק המפורטים זהים לשיעורים בשיעורים י מענק שנתי מהרווח השנתי זכאי חי ברמלי באופן שהחברה תשלם לחי ברמל

ש"ח. יתר הוראות הסכם ההעסקה  751,111יעלה על  סכום המענק השנתי לא ,בכל מקרה. מנכ"ל החברהלעיל לגבי ( 0)

  יוותרו ללא שינוי.

 

כי תנאי הסכם  ,בין היתר ,החברה כי באישורן את ההתקשרות דלעיל ציינו בהחלטתם ועדת התגמול ודירקטוריון ,יצוין

 ההעסקה והתוספת להסכם ההעסקה עומדים בתנאי מדיניות התגמול.
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 )המשך( התקשרויות עם צדדים קשורים -   00ביאור 

 

 )המשך( התקשרויות נמשכות בתמורה שונה .א

  

ת להסכם העסקתו אישור התקשרותה של חי פלסטיק בע"מ, חברת הבת של החברה, עם מר יצחק בובליל בתוספ (0)

( לחוק 0()0)א475כסמנכ"ל שיווק ומכירות חי פלסטיק, והארכת תוקף הסכם העסקתו בהתאם להוראת סעיף 

 החברות

 

"חי  - עלות ושליטה מלאה של החברה )להלןהארכת תוקף התקשרותה של חי פלסטיק בע"מ, חברה פרטית בב אושרה

מר יצחק בובליל כסמנכ"ל מכהן יווק המכירות בחברת הבת, לפיו ש פלסטיק"(, עם מר יצחק בובליל, דירקטור וסמנכ"ל

השינויים להסכם העסקתו של יצחק בובליל בהתאם  אושרו"התפקיד"(, וכן  - ווק והמכירות של חי פלסטיק )להלןהשי

 התאםק"(. ב"התוספת להסכם העסקת יצח - )להלן 2104חי פלסטיק מחודש יולי לתוספת להסכם ההעסקה בינו לבין 

את בהתאם להוראת וז 2107ביוני  31ועד ליום  2104ביולי  0תוקף החל מיום בצחק התוספת להסכם העסקת י ,לאישור

 לחוק החברות.  (0()0)א275סעיף 

 

יחדל מלכהן כדירקטור בחברה. מובהר, כי מר בובליל ימשיך  2105במרץ  30מר יצחק בובליל מסר לחברה כי עד ליום 

 בס"קכמפורט  ,שיך לשלם לו גמול על פי הסכם העסקת יצחק והתוספת להסכם העסקת יצחקלכהן בתפקיד, והחברה תמ

 ( זה.3)

 

( הופחתה תקרת שווי 0על פי התוספת להסכם העסקת יצחק, עיקר השינויים בהסכם העסקתו הינם כמפורט להלן: )

העסקתו בחי פלסטיק וזאת עד  הרכב אשר חי פלסטיק תהא רשאית להעמיד לרשותו ולשימושו של יצחק בובליל בתקופת

( חי פלסטיק תישא בעלות גילום המס בגין השימוש 2ש"ח(; ) 251,111ש"ח )במקום  211,111לתקרה של רכב בשווי 

 ברכב. יתר הוראות הסכם העסקתו של יצחק בובליל יוותרו ללא שינוי. 

  

 ביהם(הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה )שהינם מבעלי השליטה או קרו (2)

 

מחדש הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה של החברה, הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם, ה"ה מר  אושרה

אליהו ברמלי, דירקטור ומנכ"ל החברה, מר חי ברמלי, דירקטור ונשיא החברה, שניהם בעלי השליטה בחברה, ומר יצחק 

 3בת, קרוב של בעלי השליטה של החברה, לתקופה נוספת של בובליל, דירקטור וסמנכ"ל השיווק והמכירות בחברת ה

וזאת בהמשך להחלטת האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של החברה  ,2104בספטמבר  05החל מיום  שנים

 ( לחוק החברות. 0()0)א275ובהתאם להוראת סעיף 2100בספטמבר  04מיום 

 

 סכמי שכירותה .ב

 

להאריך את תוקף שני הסכמי  החברה ודירקטוריון ביקורתבהתאמה, אישרו ועדת ה, 2104וגוסט בא 4וביום  2104ביולי  31ביום  

ברמלי תעשיות פלסטיק בע"מ, חברת בת של החברה, כשוכרת אחת, ובין חברת בין חברת חי פלסטיק בע"מ, חברת  שכירותה

שנים  3( בנכס המושכר, לתקופה של 51%-51%בת של החברה, כשוכרת שנייה, לבין משכירים, המחזיקים יחד בחלקים שווים )

 , תום תקופת השכירות על פי הסכמי השכירות האמורים. 2107בדצמבר  30נוספות ועד ליום 

 

( בע"מ )"ברמלי אריזות"(, חברה בבעלותו ובשליטתו של מר אליהו ברמלי, מבעלי 2111חברת ברמלי אריזות ) המשכירים הינם 

ומנכ"ל החברה, וחברת שפע ויה רומנו בע"מ )"רומנו"(, חברה בבעלותו של "קרוב" )כהגדרת  השליטה בחברה, המכהן כדירקטור

 מונח זה בחוק החברות( לחי ברמלי, מבעלי השליטה המשותפת בחברה )המכהן כדירקטור ונשיא החברה(.

 

נאי ההתקשרויות ולפיכך כי הארכת תוקף הסכמי השכירות האמורים הינה הארכה של עסקה קיימת ללא כל שינוי בת ,יצוין 

אושרה ההחלטה המפורטת לעיל ללא צורך בזימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה לאישורה וזאת בהתאם להוראות 

 .2111-( לתקנות החברות )הקלות בעסקה בין חברה לבין בעל עניין(, התש"ס0)0תקנה 
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 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח  - 04ביאור 

 

 ףתשקיף מד .א

 

פרסמה החברה תשקיף מדף לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים על פי כל דין, לרבות היתר מאת רשות  2104בנובמבר  27ביום  

. מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגים 2104בנובמבר  26ניירות ערך והיתר הבורסה לניירות ערך אשר ניתנו ביום 

: מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות שונים של ניירות ערך בהתאם להוראות הדין

 -להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים )להלן 

דוח הצעת מדף שבו יושלמו הפרטים הרלוונטיים  "ניירות הערך"(. הצעת ניירות הערך לציבור, ככל שתהיה בעתיד, תעשה על פי

 לאותה הצעה.

 

 דיבידנד .ב

 

 1.15-מיליון ש"ח. הדיבידנד למניה הינו כ 0החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך  2104בנובמבר  31ביום 

  ש"ח.

 

 אישור הדוחות הכספיים - 00ביאור 

 

 על ידי הדירקטוריון. 2104 ובמברבנ 31 םדוחות הכספיים אושרו לפרסום ביוה



 

 

 ברם תעשיות בע"מ
 

 מידע כספי ביניים נפרד

 4102 ספטמברב 30ליום 
 

 )בלתי מבוקר(



 

 

 ברם תעשיות בע"מ
 

 

 

 מידע כספי ביניים נפרד

 4102ספטמבר ב 31ליום 

 

 

 

 )בלתי מבוקר(

 

 

 

 ענייניםתוכן 

 

 

 

 ע מ ו ד 

  

  

  

 2 יםהחשבון המבקר ידוח מיוחד של רוא

  

  י מבוקר(:מידע כספי ביניים נפרד )בלת

  

 3 נתונים על המצב הכספי

  

 4 רווח כולל אחרואו הפסד רווח נתונים על 

  

 5-6 נתונים על תזרימי המזומנים

  

 7 מידע נוסף
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 לכבוד

 ברם תעשיות בע"מ בעלי המניות של

 7רח' הגלילונית 

 שדרות

 

 

 א.ג.נ., 

 

 

  נפרדדוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים ה   הנדון:

 0771-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל לתקנות ד'33לפי תקנה  

 

 

 מבוא

 ,0771-ידיים(, התש"לת ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומד' לתקנו33סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

באותו  ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  ותפולתקו 2104 בספטמבר 31"החברה"( ליום  -בע"מ )להלן  ברם תעשיותשל 

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

 .סקירתנו על בהתבסס ו,אלת ביניים והכספי הביניים הנפרד לתקופ

 

לסך  הסתכם בהן סך ההשקעהוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הד

 (0,560)-רות מוחזקות אלה הסתכם לסך של כמחב פסד(הרווח )הואשר ה 2104 בספטמבר 31אלפי ש"ח ליום  05,433-כשל 

של  ייםהדוחות הכספ ., בהתאמהבאותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימה ועשת של ותלתקופ אלפי ש"ח 07-וכ אלפי ש"ח

אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן 

 מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.  ,חברות

 

 היקף הסקירה

של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  "סקירה של לשכת רואי חשבון בישראל 0ירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סק

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

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

דע לכל וולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניו ,אשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראלניכרת מ

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

 

 מסקנה

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

ת ניירות ערך )דוחות תקופתיים ד' לתקנו33הביניים הנפרד הנ"ל, אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .0771-ידיים(, התש"לומ

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

 

 2104 בנובמבר 31 ,שבע-באר
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 ברם תעשיות בע"מ
 נתונים על המצב הכספי

 

 בדצמבר 30ליום  ספטמברב 31ליום  

 4102 4103 4103 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 

    נכסים
    

    נכסים שוטפים

 7  -  21  מזומנים ושווי מזומנים

 0,366  0,656  0,427  חייבים ויתרות חובה )*(

 737  727  770  הלוואות לחברות מוחזקותת של חלויות שוטפו

 2,002  2,335  2,203  סה"כ נכסים שוטפים

    

    נכסים לא שוטפים

 0,141  0,333  0,063  ים אחריםינכסים פיננס

 42,074  42,673  43,626  השקעות בחברות מוחזקות

 01,753  00,003  01,437  לחברות מוחזקותושטרי הון הלוואות 

 -  -  36  נכסי מסים נדחים

 437  527  372  רכוש קבוע, נטו

 54,674  55,713  55,640  סה"כ נכסים לא שוטפים
    

 56,736  53,133  57,357  סה"כ נכסים

    

    התחייבויות והון
    

    התחייבויות שוטפות

 0,333  0,303  0,700  וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך אשראי מתאגידים בנקאיים

 43  23  051  ספקים ונותני שירותים

 371  331  572  זכאים ויתרות זכות

 -  433  -  זכאים בגין רכישת פעילות

 227  003  411  סים שוטפיםהתחייבות בגין מ

 2,433  2,322  3,153  סה"כ התחייבויות שוטפות

    

    התחייבויות לא שוטפות

 3,440  3,714  2,106  גידים בנקאייםהלוואות מתא

 552  552  613  התחייבות פיננסית אחרת

 555  563  667  בגין הטבות לעובדים התחייבויות

 5  76  -  סים נדחיםהתחייבות בגין מ

 4,553  5,021  3,270  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    

    הון

 037  037  037  .ש"ח ע.נ 1.10הון מניות רגילות 

 47,337  47,337  47,337  פרמיה על מניות

 (2,142) (2,156) (2,357) קרנות הון

 4,264  4,674  6,346  עודפים

 47,751  51,046  50,505  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה
    

 56,736  53,133  57,357  סה"כ התחייבויות והון

    

 0,217  0,215  0,125  )*( כולל חברות מוחזקות
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 ערן מזורמר  תאריך אישור המידע הכספי הנפרד

 יו"ר הדירקטוריון

 אלי ברמלימר 

 מנכ"ל ודירקטור

 שי סמאימר 

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

 

 

 ה חודשיםעשלתקופה של ת

 בספטמבר 31שהסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 

 בספטמבר 31ה ביום שהסתיימ

לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 30ביום 

 4102 4103 4102 4103 4103 

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

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      

 4,040  0,142  0,025  3,176  3,215  הכנסות מיעוץ וניהול
      

 3,562  324  0,003  2,533  2,376  הוצאות הנהלה וכלליות

 54  54  -  54  -  אחרות הכנסות
      

 3,513  771  0,003  2,534  2,376  סה"כ הוצאות
      
      

 633  272  02  562  317  רווח מפעולות רגילות

      

 376  017  74  322  273  הכנסות מימון

 273  64  34  236  022  הוצאות מימון
      

 013  45  61  36  056  הכנסות מימון, נטו

      

 ת חברו (הפסדירווחי )בחלק החברה ב

 (667) 567  0,417  (235) 0,747  נטו ממס, מוחזקות   
      
      

 67  334  0,477  363  2,204  לפני מסים על ההכנסהרווח 
      

 030  74  22  063  032  מסים על ההכנסה
      

 המיוחס  לתקופה רווח )הפסד(

 (002) 301  0,457  211  2,132  החברה של לבעלים   

      
      

      ד( כולל אחררווח )הפס
      

 סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח 

      או הפסד, נטו ממס:   

  ומדידות מחדש של ההתחייבויות נט

 03  -  -  -  -  הטבה מוגדרת, נטו ממסבגין    
      

 03  -  -  -  -  סה"כ
      

 אחר של חלק ברווח )הפסד( כולל 

      חברות מוחזקות, נטו ממס:   

 סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או 

 (346) 031  (043) (361) (307) הפסד, נטו מס   

 סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או 

 (000) -  -  -  -  הפסד, נטו ממס   
      
      

 (457) 031  (043) (361) (307) סה"כ
      

 רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה, נטו 

 (444) 031  (043) (361) (307) ממס   
      
      

 כולל לתקופה  רווח )הפסד(סה"כ 

 (556) 741  0,304  (061) 0,765  לבעלים של החברה המיוחס   

      



 

5 

 ברם תעשיות בע"מ
 נתונים על תזרימי המזומנים

 

 

עה חודשים שלתקופה של ת
 בספטמבר 31שהסתיימה ביום 

 לתקופה של שלושה חודשים
 בספטמבר 31שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 30ביום 

 4102 4103 4102 4103 4103 

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

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      תות שוטפיותזרימי מזומנים מפעילו

 המיוחס לבעלים  תקופהל( פסדרווח )ה

 (002) 301  0,457  211  2,132  של החברה   

      התאמות:

 (46) 27  (52) 51  (40) סים נדחים, נטומ

 חברות  )ברווחי( חלק החברה בהפסדי

 667  (567) (0,417) 235  (0,747) נטו ממס מוחזקות,   

 (33) (22) (25) (65) (71) ערוך הלוואות לחברות מוחזקותש

 3,111  2,111  -  3,111  -  דיבידנדים מחברות מוחזקות

 053  40  33  006  005  פחת

 (217) (016) (46) (211) (023) שערוך נכסים פיננסיים אחרים

 02  5  56  02  56  שערוך התחייבויות פיננסיות אחרות

  265  3,373  06  2,033  3,334 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 וחברות  בחייבים ויתרות חובה גידול

 (557) (231) (031) (347) (60) מוחזקות   

 351  -  -  -  -  קיטון בנכסים פיננסיים אחרים

 , נותני שירותיםובספקים  )קיטון( גידול

 והתחייבות בגין  אחרים םזכאי   

 (022) (61) 300  (7) 477  סים שוטפיםמ   

 03  4  012  03  002  תחייבויות בגין הטבות לעובדיםבהגידול 

  543 (343)  233 (336) (300) 
      

 3,173  0,352  277  2,555  303  תושוטפ תיומזומנים נטו מפעילו

      

      קעהתזרימי מזומנים מפעילויות הש

 (2,375) (470) -  (2,027) -  רכישת פעילות

 -  0,111  -  -  -  הלוואות לחברות מוחזקות, נטו

 761  077  037  532  552   פירעון הלוואה לחברה מוחזקת

 (250) -  -  (250) -  רכישת רכוש קבוע

  (לפעילויותמפעילויות )מזומנים נטו 

 (0,366) 716  037  (0,773) 552  השקעה   

      

      ת מימוןיותזרימי מזומנים מפעילו

 (2,111) (2,111) -  (2,111) -  תשלום דיבידנד לבעלי המניות

 2,511  -  -  2,511  -  קבלת הלוואות לזמן ארוך

 פירעון הלוואות והתחייבויות אחרות 

 (0,673) (553) (456) (0,253) (0,352) לזמן ארוך    

  קצר מתאגידים בנקאיים, שראי לזמןא

 (7) (5) (01) (4) -  נטו   

 (0,211) (2,553) (466) (757) (0,352) מימון תיומזומנים נטו לפעילו
      

 7  -  21  -  03  נטו במזומנים ושווי מזומניםשינוי 

  תחילתבמזומנים ושווי מזומנים 

 -  -  -  -  7  תקופהה   

 7  -  21  -  21  התקופהף סובמזומנים ושווי מזומנים 

      

 



 

6 

 ברם תעשיות בע"מ
 נתונים על תזרימי המזומנים

 )המשך(

 

 
עה חודשים שלתקופה של ת

 בספטמבר 31שהסתיימה ביום 
 לתקופה של שלושה חודשים

 בספטמבר 31שהסתיימה ביום 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 30ביום 

 4102 4103 4102 4103 4103 

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

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      מידע נוסף על תזרימי המזומנים
      

      עבור:מזומנים ששולמו במשך התקופה 

 433  65  34  231  021  ריבית

      



 ברם תעשיות בע"מ
 נתונים נוספים למידע הכספי הביניים הנפרד

 

7 

 

 כללי (0)

 

תיים ך )דוחות תקופד' לתקנות ניירות ער33בהתאם להוראות תקנה  ךשל החברה ערו המידע הכספי הנפרד

 .0771-התש"ל ,דיים(ומי

 

 ולשנה 2103 בדצמבר 13 ליום החברה למידע הכספי הנפרד של בהקשר במידע כספי ביניים נפרד זה לעיין יש

 .אליהם נלוו אשר ולנתונים הנוספים, תאריך באותו שהסתיימה

 

 מדיניות חשבונאית (4)

 

למידע הכספי הנפרד של  (2)א'נאית המפורטת בביאור המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבו

 .ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2103בדצמבר  30החברה ליום 



 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
 
 
 

 
 לתקנות הדוחות (1)ד()ג83לפי תקנה  כלליהמנהל הצהרת ה

 
 , מצהיר כי:אלי ברמליאני, 

 
 4102של שנת  שלישירבעון ה"(, 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 .8

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.
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                                                                                                                _______________ 

 אלי ברמלי                                                         
 ודירקטורמנכ"ל                                                                                                                    

 



 
 

 
 
 

 לתקנות הדוחות (1)ד()ג83לפי 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 4102של שנת  שלישירבעון ה"(, להתאגיד" -)להלן בע"מ תעשיות
 "(.לתקופת הביניים

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

בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר
שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 .לתקופת הדוחות
 
לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  .8

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

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

פוף לו התאגיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכ
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.
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                                         ________________ 
 שי סמאי                                                      

 כספים כ"לסמנ                                                                                                                    
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