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 בע"מ  מקס סטוק

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  

 2020בספטמבר,  30ביום  החודשים שהסתיימ  ה תשעלתקופה של  

 

בע"מ   סטוק  מקס  החברההחברה"")דירקטוריון  ענייני  מצב  על  הדירקטוריון  דוח  את  להגיש  בזאת  מתכבד   ) 

(, בהתאם לתקנות ניירות ערך  "תקופת הדוח")  2020בספטמבר,    30  יוםסתיימה ב חודשים שהלתקופה של תשעה  

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

 

ותשקיף   הצעת מכרהיקפו של דוח דירקטוריון זה הינו מצומצם והוא נערך תחת ההנחה שבפני קוראיו מצוי תשקיף  

-2020-01)מספר אסמכתא:    2020בספטמבר,    14, אשר פורסם ביום  2020בספטמבר,    15מיום  ף של החברה  מד

 "(. התשקיף( )"092029

 

. מידע צופה פני  1968-תיאור בדוח זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חיודגש כי ה

, המתייחסים לאירוע או לעניין עתיד הינו מידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות תחזית, הערכה, אומדן או מידע אחר

ני עתיד הכלול בדוח זה מבוסס על עתידי שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינה בשליטת החברה. המידה הצופה פ 

 מידע או הערכות הקיימים בחברה, נכון למועד פרסום דוח זה. 

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה  .א

 פעילות החברה ואירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה .1

בנובמבר,    17. ביום  תחת שמה הנוכחי   2004בדצמבר,    16יום  ב כחברה פרטית    התאגדה בישראל   החברה 1.1

, שונה שמה שוב והיא חזרה  2020  ,במרץ  10לשם "מקס הנהלה ישראל בע"מ" וביום  שונה שמה    ,2015

 .  מקס סטוק בע"מ –לשמה הנוכחי 

באמצעות הפעלת רשת חנויות   עוסקת במסחר קמעונאיהחברה  זה למועד פרסום דוח מיום הקמתה ונכון 1.2

" למגוון רחב של מוצרים לבית, במחירים  Max 20"- כאן קונים בכיף" ו  -  Max'דיסקאונט' תחת השם "

סניפים בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת,    50אטרקטיביים ובפריסה ארצית. החברה מפעילה  

 "(.הרשת " או "סרשת מקבאמצעות חברות בנות וזכיינים )"

הצעת מכר והחל מיום  לציבור בדרך של  מניותיה של החברה    הוצעו לראשונה,  2020בספטמבר,    14ביום   1.3

לפרטים נוספים ראו ביאור    .בע"מ  , נסחרות מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב 2020בספטמבר,    17

 . 2020בספטמבר,  30לדוחות כספיים ביניים המאוחדים ליום  (יג)4
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 התפשטות נגיף הקורונה על פעילות הקבוצה השפעת  1.4

 כללי  1.4.1

)"הנגיף" או "נגיף הקורונה"(, אשר    COVID19  -התפרץ בסין נגיף ה  2020מהלך הרבעון הראשון של שנת  ב

השפעות מקרו ומיקרו כלכליות  הנגיף  החל להתפשט במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל. להתפשטות  

. התפשטות הנגיף גרמה בין  רחבות היקף, אשר מטבע הדברים בעלות השפעה מהותית על פעילות הרשת

הע  בהיקף התחבורה  לירידה  לשיבוש בשרשרת האספקה,  ותעסוקה אשר  היתר  תנועה  למגבלות  ולמית, 

הטילה ממשלת ישראל וממשלות רבות בעולם וכן לירידות בשווי של נכסים פיננסיים ושל סחורות בשווקים  

כמו כן, בהתאם להוראות ממשלת ישראל, לקראת סוף הרבעון הראשון ובתחילת הרבעון  בארץ ובעולם.  

וגבלה משמעותית נוכחות כוח אדם במקומות עבודה,  , נאסרה או הוגבלה פעילות בתי עסק, ה 2020השני  

החברה נסגרה  חנויות  הושבתו מערכות החינוך והוטלו הגבלות על יציאה מבתי המגורים. בהתאם, פעילות  

, עם צמצום המגבלות על ידי ממשלת ישראל  2020באפריל    19בסוף הרבעון הראשון וחזרה לפעילות ביום  

, תחת תנאי והוראות "התו הסגול"  2020מאי    –החודשים אפריל    והשבת פעילות המשק בשלבים במהלך 

)לרבות חובת עטית מסיכות בחנויות, הצבת חוצץ פרספקס בקופות, מגבלת כמות אנשים בכל חנות לפי  

 יחס הקבוע בתקנות ושמירה על מניעת התקהלות(. 

לשנת   השני  הרבעון  סוף  לשנת    2020לקראת  השלישי  הרבעון  נוספת  2020ובמהלך  התפרצות  חלה   ,

  ,בספטמבר  13ביום  . בתוך כך,  והתפשטות של הנגיף, אשר הובילו להטלת מגבלות נוספות על ידי הממשלה

אשר כללו    ,2020  ,בספטמבר  18החל מיום   נוספות  , הודיעה ממשלת ישראל על הטלת מגבלות חדשות2020

על אף    "(.הנוסף  הסגר)"   ה מחדש של המסחר, הגבלות על יציאה מבתי מגורים וסגירת מערכת החינוךסגיר

הנוסף, בהתאם להוראות התקנות אשר אפשרו  הסגר    בתקופתהחברה המשיכה  חנויות  המגבלות, פעילות  

, בוטלו  דוח זהמועד פרסום  לאת המשך פעילותם של עסקים חיוניים ועסקים נוספים שהוגדרו בתקנות.  

המגבלות,   מן  איי  חלק  פתיחת  מסויימות(,  מגבלות  )תחת  הקניות  ומרכזי  הרחוב  חנויות  פעילות  השבת  לרבות 

 חלק ממערכת החינוך, אך טרם הותרה פתיחת רוב פעילות המסחר בישראל. תיירות ירוקים באילת ובים המלח, וכן  

מרץ    הגישה  2020בחודש  הכלכלה    החברה,  חירום,  ל  בקשהלמשרד  לשעת  חיוני  כמפעל  הרשת  הכרזת 

מוצרי חיטוי,    חנויותיה, היות ונמכרים ב1967-כהגדרת מונח זה בחוק שירות עבודה לשעת חירום, תשכ"ז

,  ועדה ממשלתית ייעודיתבקשה זו הועברה לידי . (בדומה לרשתות הסופרמרקטיםניקיון והיגיינה אישית )

 .החלטה בבקשה  התקבלה טרם אשר טרם התכנסה, ובהתאם

נכון למועד הדוח,   כי התפשטות נגיף הקורונה על החברה ופעילותה. יצוין להלן פרטים בדבר אופן השפעת  

התפשטות נגיף הקורונה    , יחד עם זאת,  מגבלות הסגר הנוסף לא השפיעו על תוצאות הפעילות של החברה

יר, ולחברה אין כל שליטה  היא אירוע שמעצם טיבו וטבעו, היקפו והשפעותיו נאמדים ומשתנים באופן תד

ולכן המידע, הנתונים וההיערכות של הרשת כאמור בדוח זה, מבוססים על המידע הזמין לחברה נכון  עליו, 

   למועד פרסום דוח זה והם עשויים להשתנות מעת לעת.
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 רכש ושרשרת אספקה  1.4.2

בסין לרבות מספקים מקומיים  בחו"ל,  רוכשת חלק מהותי ממוצריה מספקים  עם התפרצות    .הקבוצה 

לאור    אי ודאות לגבי היקף ואופי הפעילות מול ספקי הרשת בסין  נוצרה ,  2020ברבעון הראשון של  הנגיף  

ידי החברה  - מפגיעה ביכולת הייצור של המפעלים בסין, שתשפיע על היקף המוצרים המיובאים על  החשש

,  חזרו לפעילות כמעט מלאהנכון למועד פרסום דוח זה, ספקי הרשת בסין  . יחד עם זאת,  לארץ ומחירם

בכלל כך, אין    פעילות מול הספקים.המשך ה  אינה משפיעה מהותית על בסין    השהיית תפרצות הנגיף כפי  הו

 המוצרים שמייבאת החברה או במחיריהם.בתמהיל שינוי מהותי 

הדוח, נכון   נפגע    למועד  לא  החברה  של  הייבוא  מהותית  היקף  מקבילותבצורה  לתקופות    , בהשוואה 

 בטווח הקרוב.   מהותי ולהערכת החברה לא צפוי שינוי

 ועובדיה   השפעה על חנויות החברה 1.4.3

ישראל    ,2020במרץ    15יום  ב ממשלת  הנחיות  לתוקפן  חירום,  נכנסו  לשעת  תקנות  שמטרתן  במסגרת 

ומניעת התפשטות הנגיף בישראל. בהתאם לכך, הרשת צמצמה את פעילותה  התמודדות עם משבר הקורונה  

במרץ    26בכל החנויות, לרבות צמצום שעות הפעילות והוצאת עובדים לחופשות ללא תשלום, עד שביום  

הוציאה את כל  ו  , בהתאם למגבלות נוספות שהוטלו במסגרת התקנות, סגרה הרשת את כלל סניפיה 2020

 "(.  תקופת סגירת הרשת)" 2020באפריל   18, עד ליום  עובדי החנויות ברשת לחופשה ללא תשלום

בתחילת תקופת סגירת הרשת, פעלה הרשת במספר בודד של חנויות באמצעות משלוחים ישירים מהחנויות  

ילות זו הופסקה ביום  , אך גם פע'Whatsapp', בדרך של הזמנות טלפוניות או דרך הודעות לקהל הלקוחות

לאור  2020  ,במרץ  31 שהוטלו ,  המגבלות  פעילות    החמרת  המשך  את  הצדיק  שלא  נמוך  מכירות  והיקף 

בתקופת סגירת הרשת, חלה פגיעה משמעותית ברשת, אשר לא היו לה כל הכנסות.    .החנויות באופן זה

ולמו דמי השכירות בחודש  במקביל, הודיעה הרשת לכל המשכירים כי לאור סגירת חנויות הרשת, לא יש 

אפריל והחברה עצרה את תשלומי השכירות. לאחר חזרת הרשת לפעילות, הגיעה החברה להסכמות עם  

על מנת לצמצם את  בנוסף, . 2020המשכירים בדבר תשלום חלקי של דמי השכירות עבור חודש אפריל  כלל

החברה   פעלה  הרשת,  סגירת  בתקופת  החברה  בהכנסות  זו,  הפגיעה  בתקופה  נדרש  רפואי  ציוד  לייבוא 

ציוד  . הלקוחות להם נמכר  "(המיגון  ציוד)"  כדוגמת מסיכות חד פעמיות, סרבלים, מדחומים ללא מגע ועוד

באופן  פיצתה  הייבוא כאמור  פעילות  היו מהשוק המוסדי, כדוגמת משרדי ממשלה ובתי חולים.    המיגון

נמכרים כיום  אשר  מוצרים דומים    חנויות הרשת.וצאה מסגירת  המשמעותי כת   רווחהעל אובדן  מינורי  

ויובאו בנפרד כחלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה.  לפרטים    בחנויות הרשת אינם חלק ממלאי זה 

  כספיים )ג( לדוחות 4וכן ביאור לתשקיף  8בפרק   8.6.6סעיף  אודות התקשרות החברה בהסכמים אלו, ראו 

   .2020בספטמבר,  30ביניים המאוחדים ליום 

, שבה רשת  2020  ,באפריל  19עם פרסום ההקלות בהגבלות שהוטלו מכוח תקנות לשעת חירום, החל מיום  

החנויות לפעול תחת המגבלות ותנאי "התו הסגול" שהוטלו להבטחת בריאות הציבור, כפי שפורסמו על  

, הוחזרו מרבית עובדי  2020  , במאי  15ידי הממשלה, והחברה חזרה באופן מדורג לשגרת הפעילות. ביום  

חדות אשר ביקשו להאריך את  הרשת מהחופשות ללא תשלום, למעט עובדים בקבוצות סיכון ובנסיבות מיו

 הרשת הוחזרו מהחופשות ללא תשלום.    זה, כל עובדיתשקיף החופשה ללא תשלום. נכון למועד פרסום 

. נכון  2020  ,בספטמבר  18מיום  הסגר הנוסף החל  , הודיעה ממשלת ישראל על  2020  ,בספטמבר  13ביום  

וב פעילות המסחר בישראל עדיין סגורה.  למועד פרסום הדוח, בוטלו חלק מהמגבלות של הסגר הנוסף, אך ר

 במסגרת הסגר הנוסף נמשכה פעילות הרשת במתכונת מלאה בכפוף להנחיות שפורסמו.
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קיטון בהוצאות  שהביאו ל,  מיד עם פרוץ המשבר ובמהלכו נקטה החברה מהלכי התאמה וחיסכון בהוצאות

ומעבר  סגירת הרשת,  בתקופת    עובדים לחל"ת, לרבות על ידי הוצאת  לקיטון בהוצאות שכרומכירה ושיווק  

בתקופת סגירת הרשת,  . כמו כן,  דה בתנאי התו הסגוללצורך עמילאחר מכן  לעבודה בקפסולות מצומצמות  

חלק    עמם הגיעה מולארנונה בעקבות הנחות שניתנו והסדרים  השכירות וההוצאות  החברה פעלה לקיטון ב

 . משכיריםמה

הראשונים החודשים  על2020לשנת    בתשעת  גידול  -,  חל  סגורות,  היו  החברה  חנויות  בה  התקופה  אף 

ציוד  בהכנסות החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול מיוחס בעיקרו לפעילות החברה בתחום  

   של הרשת.השוטפת וכן לגידול בהיקף הפעילות  המיגון

בחנויות    1SSSהרשת  עלו מכירות    2020וברבעון השלישי לשנת    2020בתשעת החודשים הראשונים לשנת  

ולא    מול התקופה המקבילה אשתקדבהתאמה    17%-וכ  2%- בשיעור של כבבעלות   )נתונים לא סקורים 

   מטבח, כלי עבודה וחשמל.ניקיון וכביסה, פארם, , בעיקר כתוצאה מגידול בביקוש למוצרי מבוקרים(

ככל שיסגרו חנויות החברה כתוצאה ממגבלות רגולטוריות שיוטלו עקב מצב חירום בריאותי, תבחן החברה  

העסקית,   פעילותה  את  להמשיך  האפשרות  ועל-עלאת  שלה  וההפצה  היבוא  מערך  מערך  - בסיס  בסיס 

   משלוחים לבית הלקוח ומכירות אונליין באיסוף עצמי.

החברה   של  ותפעוליים  פיננסיים  מדדים  בדבר  נוספים  ולפרטים  תשעה  של  חודשים  לתקופה  שלושה 

 להלן.   6סעיף ראו  ,2020 ,בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

בספטמבר,    30בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  תוצאות פעילות החברה  לפרטים נוספים בדבר  

 להלן. 6.4המיגון, ראו סעיף ציוד  בנטרול עסקאות  ,2020

לרבות  כמתואר לעיל ולהלן,  של הרשת  ההשלכות האפשריות של התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה  

הן בבחינת מידע צופה פני  והשפעתן האפשרית על החברה,  הטלת מגבלות נוספות    בנוגע לאפשרות של 

אשר התממשותן אינה וודאית ואינה מצויה בשליטת  ,  1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח,  עתיד

החברה. מידע זה מבוסס בעיקרו על מידע פומבי ביחס לנגיף הקורונה כפי שהוא קיים למועד פרסום 

ועל הערכות החברה המתבססות, בין היתר, על המידע הידוע במועד פרסום דוח   (ומשתנה תדיר)  וחהד

והן אף עלולות להיות שונות באופן  וודאות שההערכות יתממשו, כולן או חלקן,  יובהר, כי אין כל  זה. 

חברה, כגון,  בשל תלותן בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת התר,  מהותי מאלו שהוצגו לעיל, וזאת בין הי

החלטות הגורמים המוסמכים בארץ ובעולם והשפעות על ,  שינויים ומגמות בהתפשטות נגיף הקורונה

 .הרגלי הצריכה של לקוחות החברה

 

 

 

 

 

 

 
1    ame Store SalesS  -    שפתוחות שנה אחת לפחות, ומשווה בין המכירות של החנויות  בבעלות  נתון המשקף את היקף המכירות של הרשת בחנויות

 להלן. 6.16לפרטים נוספים ראו סעיף  המקבילה אשתקד. בתקופה האמורה ביחס לתקופה 
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 אירועים מהותיים נוספים בתקופת הדוח ואחריה  1.5

רעננה    סניפים חדשים בערים   שני חנכה החברה    ,2020  שנת  של  תשעת החודשים הראשונים מהלך  ב .א

קיים( המופעלים על ידי חברות בנות וכן סניף נוסף בעיר  ה ירושלים תלפיות )סניף חדש בנוסף לסניף ו

 . סניף נוסף בכרמיאל חנכה החברה ,2020חודש אוקטובר  ב  חיפה במודל זכיינות.

  30לדוחות כספיים ביניים המאוחדים ליום    (ח)4ביאור    ורא  -  על ידי חברות הבנות  חלוקת דיבידנד .ב

 . 2020בספטמבר, 

  י רכשה החברה זכויות שאינן מקנות שליטה מבעל,  2020החודשים הראשונים של שנת    תשעתבמהלך   .ג

ת  ו הרכישה, שיעור ההחזקה של החברה בחברמהון המניות. לאחר  49%- ל  5%  ביןש יםמניות בשיעור 

ברווח הנקי של    שנרכשו  חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה.  100%-ל  75%בין  ש  יםת עלה לשיעורנוהב

  "ח.אלפי ש  1,251- הסתכם לכ  2020החודשים הראשונים של שנת    תשעתבמהלך  החברות הנרכשות  

   אלפי ש"ח.  5,800–בגין מניות אלו שילמה החברה תמורה בסך של כ

מהותיים   אירועים  אודות  נוספים  ואחריהלפרטים  הדוח  ביאור  בתקופת  ראו  הכספיים    4,  בדוחותיה 

 .2020,  ספטמברב 30ליום  המאוחדים של החברה  

 לתשקיף.  6לפרטים נוספים אודות תיאור הסביבה העסקית והשפעותיה על פעילות החברה ראו פרק 
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    המצב הכספי .2

 
 

 סעיף 
 ספטמברב 30ליום 

 )באלפי ש"ח( 

  31ליום 
 דצמבר ב

)באלפי 
 ש"ח( 

 הסברי החברה

2020 2019 2019 

 53,969 54,428 66,436 לקוחות 
מול תקופות   ,2020בספטמבר,   30ליום  עיקר הגידול

 כמפורט לעיל.  נובע מגידול בפעילות החברהההשוואה 

 102,355 91,795 106,454 מלאי 
מול תקופות   ,2020בספטמבר,   30ליום  עיקר הגידול

 כמפורט לעיל.  ההשוואה נובע מגידול בפעילות החברה

 61,453 84,463 6171,80 אחרים  נכסים שוטפים

מול תקופות   ,2020בספטמבר,   30ליום  עיקר הגידול

קדונות  יופ  המזומנים פימיוחס לגידול בסעיההשוואה 

   לזמן קצר.

הגידול בסעיף המזומנים נובע מתזרימי מזומנים  

והגידול  מפעילותה השוטפת של החברה  חיוביים, נטו  

הלוואות  בסעיף הפיקדונות לזמן קצר נובע מנטילת 

והפקדתן בפיקדון. לפרטים ראו גם ביאור   לזמן קצר 

  30ליום  ביניים המאוחדים כספייםלדוחות  (ב)4

 .2020 ,בספטמבר

 415,120 363,116 423,625 נכסים שאינם שוטפים 

מול תקופות   ,2020בספטמבר,   30עיקר הגידול ליום 

בסוף   ו זכות שימוש שהוכר ימיוחס לנכסההשוואה 

של תקן דיווח כספי  , כתוצאה מיישום 2019שנת 

"  16תקן בדבר חכירות )" –  16( מספר IFRSבינלאומי )

ולגידול ברכוש הקבוע בתשעת   "(IFRS16או " 

  .2020החודשים הראשונים של שנת 

  632,897 593,802 768,321 הנכסים סך

התחייבויות לספקים  

 ולנותני שירותים 
76,562 71,519 59,860 

מול תקופות   ,2020בספטמבר,   30עיקר הגידול ליום 

 כמפורט לעיל.  ההשוואה נובע מגידול בפעילות החברה

  שוטפות התחייבויות

 אחרות 
150,379 93,283 87,560 

מול תקופות   ,2020בספטמבר,   30עיקר הגידול ליום 

  הלוואות לזמן קצרמיוחס לנטילת ההשוואה 

מתאגידים בנקאיים וגידול בסעיפי זכאים ויתרות  

הוצאות  ו זכות, המיוחס בעיקר לזכאים בגין שכר

 . לשלם

  שאינן התחייבויות

 שוטפות 
371,429 322,310 365,421 

מול תקופות   ,2020בספטמבר,   30עיקר הגידול ליום 

התחייבויות בגין  לתוספת  בעיקרו מיוחס ההשוואה 

 חכירה.  

  512,841 487,112 598,370 ההתחייבויות  סך

 120,056 106,690 169,951   הון

גידול   חל 2020בתשעת החודשים הראשונים לשנת 

שקוזז   ש"חמיליון  64-מרווח בסך של כ הנובע בהון  

חברות  בכתוצאה מרכישת זכויות שאינן מקנות שליטה 

ומחלוקת דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות  הבנות 

מיליון ש"ח   5.8-בסך של כ על ידי חברות בנות שליטה

 בהתאמה.   ש"ח,מיליון  8.5-כו

  ההון  סך

 וההתחייבויות 
768,321 593,802 632,897  
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  תוצאות הפעילות .3

 סעיף 

חודשים  תשעה לתקופה של  

  30שהסתיימה ביום 

 )באלפי ש"ח(   ספטמברב

לשנה  

שהסתיימה  

 31ביום 

 בדצמבר 

 )באלפי ש"ח( 

 הסברי החברה

2020 2019 2019 

 741,550 562,208 734,411 הכנסות 

לגידול  מיוחס שינוי מול התקופה המקבילה אשתקד  עיקר ה

לפעילות החברה  ו  כמפורט לעיל בהיקף הפעילות של החברה

בתחום ציוד המיגון, אליו נכנסה בעקבות התפשטות נגיף  

  ביניים  כספיים  דוחותל (ג)4הקורונה, למידע נוסף ראו ביאור 

  פעילות )" 2020 ,בספטמבר  30המאוחדים של החברה ליום 

 "(.  המיגון  ציוד בתחום החברה 

 448,003 340,143 480,704 עלות המכירות 

עיקר השינוי מול התקופה המקבילה אשתקד מיוחס לגידול  

ולפעילות החברה    כמפורט לעיל בהיקף הפעילות של החברה

 . בתחום ציוד המיגון

 293,547 222,065 253,707 רווח גולמי 

תשעה  להלן שיעור הרווח הגולמי לאורך תקופות הדיווח:  

תשעה חודשים  , 34.5% -  2020 שנתלחודשים ראשונים 

. הקיטון  39.6% - 2019,  שנת 39.5% - 2019 שנת ל ראשונים 

בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע  

הקורונה על פעילות החברה כמתואר  מהשפעת התפשטות נגיף 

המאוחדים של החברה  יניים בכספיים  דוחותל (א)4בביאור 

בתחום ציוד   ומפעילות החברה ,2020 ספטמבר,ב  30ליום 

השפעת פעילות החברה בתחום ציוד המיגון,  בנטרול   .המיגון

  2020בתשעת החודשים הראשונים לשנת שיעור הרווח הגולמי 

 .39.3%הינו 

הוצאות מכירה  

 ושיווק 
119,293 123,126 167,060 

הקיטון בהוצאות מכירה ושיווק מיוחס להשפעת נגיף  

הקורונה על פעילות החברה אשר גרם לקיטון בהוצאות שכר  

מהוצאת עובדים לחל"ת ומהתייעלות שהביאה לקיטון    הנובע

בהוצאות שכר. כמו כן, הקיטון מיוחס לירידה בהוצאות  

שכירות וארנונה בעקבות הנחות שניתנו והסדרים עם בעלי  

 . נכסים כתוצאה מהשפעת נגיף הקורונה

הוצאות הנהלה  

 וכלליות 
18,953 18,007 24,189 

מול התקופה המקבילה אשתקד מיוחס לגידול    גידולעיקר ה

 של החברה כמפורט לעיל.  בהיקף הפעילות

 ( 733) ( 469) ( 1,098) הכנסות אחרות 

  2020שנת ל בתשעת החודשים הראשוניםההכנסות האחרות  

מיוחסות לרווח מגריעת התחייבות בגין חכירה הנובע מיישום  

 .16תקן 

 1,499 1,191 5,280 אחרות הוצאות 
  2020שנת להראשונים אחרות בתשעת החודשים ההוצאות ה

 הנפקה ולהפסד הון מגריעת רכוש קבוע.  להוצאותמיוחסות 

 101,532 80,210 111,279 רווח תפעולי 

 

 

 

 ( 601) ( 642) ( 2,696) הכנסות מימון 

החודשים הראשונים   בתשעת הכנסות המימוןהגידול ב עיקר

עסקאות  מתקופות ההשוואה מיוחס לרווח מול  2020 לשנת

 על הדולר. הגנה

ת המימון בתשעת החודשים הראשונים  וצאו הגידול בה עיקר 10,998 8,578 14,434 הוצאות מימון 
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 , 2020בספטמבר,    30חודשים שהסתיימה ביום  שעה  בתקופה של תלפרטים נוספים בדבר תוצאות פעילות החברה  

 להלן.  6.4המיגון, ראו סעיף ציוד  בנטרול עסקאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיוחס בעיקרו להוצאות  מול תקופות ההשוואה  2020לשנת 

 .16מימון בגין חכירות הנובעות מיישום תקן 

הוצאות מימון  

בגין עסקאות  

 מיוחדות 

13,276 - - 

הוצאות מימון המיוחסות לאשראי שניתן לחברה מצדדים לא  

קשורים לחברה ומבעלי עניין בחברה לטובת פעילות החברה  

 בתחום ציוד המיגון כמפורט לעיל. 

רווח לפני  

 מיסים 
86,265 72,274 91,135  

  על מיסים

 ההכנסה 
22,114 16,915 20,861  

  70,274 55,359 64,151 רווח נקי 

מדידה מחדש  

של תכנית הטבה  

 מוגדרת 

 .לעובדים הטבות  בגין ( 278) - -

  69,996 55,359 64,151 סה"כ רווח כולל 



 

 

10 
 

 סעיף 

חודשים  שלושה   לתקופה של

  ספטמבר ב 30שהסתיימה ביום 

 הסברי החברה )באלפי ש"ח( 

2020 2019 

 210,132 261,970 הכנסות 
תקופה המקבילה אשתקד  ביחס ל  2020ברבעון השלישי לשנת   גידולעיקר ה

 כמפורט לעיל.  מיוחס לגידול בהיקף הפעילות של החברה

 128,044 159,519 עלות המכירות 
תקופה המקבילה אשתקד  ל  ביחס 2020הגידול ברבעון השלישי לשנת עיקר 

 כמפורט לעיל.  מיוחס לגידול בהיקף הפעילות של החברה

 82,088 102,451 רווח גולמי 
 30שהסתיימה ביום  ה חודשים לתקופה של שלושיעור הרווח הגולמי ש

 .  39.1% -מקבילה אשתקד לתקופה ו ,2020בספטמבר, 

הוצאות מכירה  

 ושיווק 
48,624 44,930 

ביחס לתקופה   2020ברבעון השלישי לשנת  בהוצאות מכירה ושיווק הגידול 

זכות   יבגין נכס בעיקרו לגידול בהוצאות פחת  המקבילה אשתקד מיוחס 

וגידול בהוצאות שכר, שכירות והוצאות נוספות כתוצאה מגידול   שימוש

 כמפורט לעיל.  בהיקף הפעילות של החברה

הוצאות הנהלה  

 וכלליות 
7,789 6,906 

תקופה המקבילה אשתקד  ביחס ל  2020ברבעון השלישי לשנת   גידולעיקר ה

 כמפורט לעיל.  מיוחס לגידול בהיקף הפעילות של החברה

 ( 89) ( 596) הכנסות אחרות 

 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  ההכנסות האחרות

מיוחסות לרווח מגריעת התחייבות בגין חכירה הנובע   ,2020בספטמבר, 

 . 16מיישום תקן 

 1,191 5,280 הוצאות אחרות 

 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  ההוצאות האחרות 

מיוחסות להוצאות הנפקה ולהפסד הון מגריעת רכוש   ,2020בספטמבר, 

 קבוע. 

  29,150 41,354 רווח תפעולי 

 ( 251) ( 690) הכנסות מימון 
קופה של שלושה חודשים שהסתיימה  לת  הגידול בהכנסות המימון עיקר

 . על הדולר עסקאות הגנה מ  מיוחס לרווח  ,2020בספטמבר,   30ביום 

 3,283 4,502 הוצאות מימון 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה   הגידול בהוצאות המימון  עיקר

מיוחס בעיקרו להוצאות מימון בגין חכירות     ,2020בספטמבר,   30ביום 

 . 16הנובעות מיישום תקן 

הוצאות מימון  

בגין עסקאות  

 מיוחדות 

1,446 - 

הוצאות מימון המיוחסות לאשראי שניתן לחברה מצדדים לא קשורים 

לחברה ומבעלי עניין בחברה לטובת פעילות החברה בתחום ציוד המיגון  

 כמפורט לעיל. 

רווח לפני  

 מיסים 
36,096 26,118  

  על מיסים

 ההכנסה 
9,932 6,140  

  19,978 26,164 רווח נקי 

מדידה מחדש  

של תכנית הטבה  

 מוגדרת 

- -  

  19,978 26,164 סה"כ רווח כולל 
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 נזילות  .4

 סעיף 

  תשעהלתקופה של  

חודשים שהסתיימה ביום  

)באלפי   ספטמבר ב 30

 ש"ח( 

לשנה  

שהסתיימה  

 31ביום 

 בדצמבר 

 )באלפי ש"ח( 

 הסברי החברה

2020 2019 2019 

מזומנים  תזרים

שנבע מפעילות  

 שוטפת  

114,106 92,644 96,612 

של  עיקר   בתקופה  ביום  תשעה  הגידול  שהסתיימה    30חודשים 

מיוחס  התקופה  הלעומת    ,2020  ,בספטמבר אשתקד  מקבילה 

לגידול בהיקפי הפעילות של החברה אשר בא לידי ביטוי בגידול  

 .ברווחים

תזרים מזומנים 

ששימש  

  לפעילות

 השקעה 

(72,912 ) (22,825 ) (10,672 ) 

  30הגידול בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום עיקר 

  מיוחס מקבילה אשתקד התקופה  ה לעומת  ,2020בספטמבר, 

 . קבוע ברכוש והשקעה  רכישהו לפיקדונות שהופקדו לזמן קצר 

מזומנים  תזרים

שנבע מפעילות  

)ששימש  

 לפעילות( מימון 

7,692 (56,137 ) (83,623 ) 

נבעו מפעילות מימון  ש  המזומנים  תזרימיהשינוי ב  עיקר

בספטמבר,   30קופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום בת

מנגד   , נטו. בנקאיים מתאגידים הלוואות  קבלתל מיוחס  ,2020

תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות מימון מיוחסים לפירעונות  

  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה, תשלומים בגין חכירה

על   ותשלום דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטהת בנות בחברו

 ידי חברות בנות. 

במזומנים  גידול 

 ובשווי מזומנים
48,886 13,682 2,317 
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 סעיף 

לתקופה של שלושה חודשים  

  ספטמבר ב 30שהסתיימה ביום 

 הסברי החברה )באלפי ש"ח( 

2020 2019 

מזומנים  תזרים

שנבע מפעילות  

 שוטפת  

57,526 28,842 

בספטמבר,   30עיקר הגידול בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

מקבילה אשתקד מיוחס לגידול בהיקפי הפעילות  ה תקופה ה לעומת  ,2020

וכן מהקיטון ביתרות   של החברה אשר בא לידי ביטוי בגידול ברווחים

 ההון החוזר. 

תזרים מזומנים 

ששימש לפעילות  

 השקעה 

(23,988 ) (16,915 ) 

בספטמבר,    30ה חודשים שהסתיימה ביום  שלושעיקר הגידול בתקופה של  

מיוחס לפיקדונות שהופקדו לזמן  מקבילה אשתקד  התקופה  הלעומת    ,2020

 .קבוע  ברכוש והשקעה רכישהו קצר 

 מזומנים תזרים

ששימש לפעילות  

 מימון 

(21,081 ) (12,034 ) 

של  ל  שימשו ש  המזומנים  תזרימי ב  גידול ה  עיקר  בתקופה  מימון  פעילות 

ביום  שלוש שהסתיימה  חודשים  רכישת  למיוחס    ,2020בספטמבר,    30ה 

ותשלום דיבידנד לזכויות שאינן   בחברות בנות  זכויות שאינן מקנות שליטה

 על ידי חברות בנות.  מקנות שליטה

גידול )קיטון(  

במזומנים ובשווי  

 מזומנים

12,457 (107 ) 
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   ( IFRS 16)  16ה של תקן יישום לראשונ .5

ת יישום  השפעלהלן פירוט  , בדבר חכירות ויישום לראשונה,  יםהשנתי  ים הכספי  ות יח' בדוח 2בהמשך לביאור  

  :)לא מבוקר( 2019 שנת תוצאותעל   16תקן 

 IFRS16לאחר יישום  IFRS16השפעת  IFRS16לפני יישום  סעיף

 אלפי ש"ח 

 293,547 878 292,669 רווח גולמי 

EBITDA 100,527 40,662 141,189 

 101,532 7,599 93,933 רווח תפעולי 

 91,135 ( 2,111) 93,246 רווח לפני מס 

 70,274 (1,624) 71,898 רווח נקי 

)לא    2020,  ספטמברב  30ה חודשים שהסתיימו ביום  תשע על התוצאות ל  16השפעת יישום תקן  הלן פירוט  ל

 מבוקר(:

 IFRS16לאחר יישום  IFRS16השפעת  IFRS16לפני יישום  סעיף
ללא   IFRS16לאחר יישום 

 *פעילות מכירת ציוד מיגון

 אלפי ש"ח 

 239,363 253,707 1,498 252,209 רווח גולמי 

EBITDA 114,074 09033, 416147, 132,820 

 96,935 111,279 7,112 104,167 רווח תפעולי 

 85,197 86,265 ( 5,627) 91,892 רווח לפני מס 

 63,329 ,15164 (4,333) 68,484 רווח נקי 

 .2020בספטמבר,  30בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום  (ג)4ראו ביאור לפרטים בדבר עסקת מכירת ציוד מיגון,  *

)לא    2019,  ספטמברב  30ה חודשים שהסתיימו ביום  תשע על התוצאות ל  16השפעת יישום תקן  להלן פירוט  

 מבוקר(:

 IFRS16לאחר יישום  IFRS16השפעת  IFRS16לפני יישום  סעיף

 אלפי ש"ח 

 222,065 545 221,520 רווח גולמי 

EBITDA 79,895 29,719 109,614 

 80,210 5,288 74,922 רווח תפעולי 

 72,274 ( 2,330) 74,604 רווח לפני מס 

 55,359 (1,794) 57,153 רווח נקי 
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)לא    2020,  ספטמברב  30ה חודשים שהסתיימו ביום  לשלוש על התוצאות    16השפעת יישום תקן  להלן פירוט  

 מבוקר(:

 IFRS16לאחר יישום  IFRS16השפעת  IFRS16לפני יישום  סעיף

 אלפי ש"ח 

 102,451 576 101,875 רווח גולמי 

EBITDA 45,824 11,986 57,810 

 41,354 2,617 38,737 רווח תפעולי 

 36,096 ( 1,140) 37,236 רווח לפני מס 

 26,164 (878) 27,042 רווח נקי 

)לא    2019,  ספטמברב  30ה חודשים שהסתיימו ביום  על התוצאות לשלוש   16השפעת יישום תקן  להלן פירוט  

 מבוקר(:

 IFRS16לאחר יישום  IFRS16השפעת  IFRS16לפני יישום  סעיף

 אלפי ש"ח 

 82,088 252 81,836 רווח גולמי 

EBITDA 29,595 10,174 39,769 

 29,150 2,047 27,103 רווח תפעולי 

 26,118 ( 600) 26,718 רווח לפני מס 

 19,978 (462) 20,440 רווח נקי 
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 ( KPIs)תפעוליים ומדדים פיננסיים  .6

הנהלת החברה נעזרת בשישה מדדי ביצוע תפעוליים ופיננסיים שאינם מבוססים    ,זה  דוח  פרסום  למועד  6.1

של החברה.   והכספיים  התפעוליים  והצגת הביצועים  לאומדן, מעקב,  החשבונאות המקובלים,  כללי  על 

במקביל   מוגשת  אשר  למשקיעים  ובמצגת  להנהלה  בדוחות  נכללים  אשר  אלה,  אינם    דוחלמדדים  זה, 

 תחליף למידע הכלול בדוחות הכספיים של החברה. להלן פירוט המדדים: מהווים 

 נתונים פירוט מטרות המדד דרך החישוב / רכיבים  המדד

EBITDA   פחת  רווח תפעולי, בנטרול

  והפחתות

 . והוצאות/הכנסות אחרות

אינדיקציה   מהווה  אשר  נפוץ,  מדד 

תוצאות   של  תזרימית"  "מעין 

החברה,   של  השוטפת  הפעילות 

הון  בנט מבנה  של  השפעות  רול 

חד   ארועים  של  השפעות  החברה, 

עסקי   במהלך  חריגים  או  פעמיים 

 .  והמימון  החברה, והשפעות המיסים

 ראו פירוט בטבלה מטה 

EBITDA 

 מתואם

EBITDA  השפעת    בנטרול

 . 16תקן 

 

מטרת השימוש במדד זה היא הצגת  

EBITDA    בנטרול    החברה של

 .  16השפעות של יישום תקן 

בין   ההתאמה  נקי    רווחלפירוט 

ראו   Adjusted EBITDAלבין  ,

 בטבלה מטה. 

 ראו פירוט בטבלה מטה 

Same 

Store 

Sales 

השינוי מכירות  ב  שיעור 

החברה   מחנויות    בבעלות 

לתקופה של שנה    הפתוחות 

 ומעלה.  קלנדרית 

נתון זה, אשר בדרך כלל מוצג כאחוז  

מאפשר   הקודמת,  לתקופה  ביחס 

את   למדוד  החברה  שיעור  להנהלת 

)תקופה(,    השינוי שנה  בכל  במכירות 

של   בתקופה  שנפתחו  חנויות  בנטרול 

להנהלת   מציג  וכך  משנה,  פחות 

של   מהימנה  תמונה    השינוי החברה 

הנובעת   ההטיה  ללא  בעסקים 

שנת    מחנויות שטרם התבססו וסיימו

 פעילות מלאה. 

בשיעורי   מכירות  השינוי 

 Same Storeחנויות זהות )

Salesלתקופה  2019נת  ש( ל ,

חודשים ולתקופה של    9של  

חודשים שהסתיימה ביום    3

  הינם   ,2020בספטמבר,    30

 .בהתאמה 17%- ו 2%, 6%
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שיעור 

השינוי  

סל ב

 ממוצעה

בין   השינוי  המנה  שיעור 

המתקבלת מחלוקת סך כל  

במספר   העסקאות 

תקופת    העסקאות  במשך 

תקופת    לעומת  הדיווח

 .  דיווח מקבילה או קודמת

החברה   הנהלת  בפני  מציג  זה,  מדד 

ל ביחס  או  שיעור  תמונה  העליה 

ממוצע הפדיון מלקוח אחד  הירידה ב

להנהלת   מאפשר  וכך  אחת,  בקניה 

לאבחון   דרכים  על  לחשוב  החברה 

אמצעי   והגדלת  הקניה  היקפי 

 השיווק.  

בשיעור   הוצאה  השינוי 

לקוח   של  הממוצעת 

גדולה   בחנות  ברכישה 

  חודשים   בתקופה של תשעה

ביום     30שהסתיימה 

לעומת    , 2020  בספטמבר,

הרבעון    2019שנת   ובמהלך 

לעומת    2020השלישי לשנת  

בכ  2019שנת   - ו  19%- עלה 

 בהתאמה.  34%

ב  שיעור הוצאה  השינוי 

לקוח   של  הממוצעת 

בחנות   ה  קטנברכישה 

בתקופה של תשעה חודשים  

ביום     30שהסתיימה 

לעומת    , 2020  בספטמבר,

הרבעון    2019שנת   ובמהלך 

לעומת    2020השלישי לשנת  

בכ  2019שנת   - ו  21%- עלה 

 . בהתאמה 30%

 

 

 )באלפי ש"ח(: של החברה בתקופות הדיווח Adjusted EBITDA -וה  EBITDA-נתונים בדבר ה  להלן 6.2

 מדד

 תשעה חודשים לתקופה של 

 בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

 שלושה חודשיםלתקופה של 

 בספטמבר 30שהסתיימה ביום 
לתקופה של שנה  

  31שהסתיימה ביום 

 2019 2020 2019 2020 2019, בדצמבר

EBITDA 147,164 109,614 57,810 39,769 141,189 

Adjusted 

EBITDA 
114,074 79,895 824,54 29,595 100,527 
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)באלפי    של החברה  Adjusted EBITDA- והEBITDA -הנקי לבין  ה רווח  הההתאמות בין  פירוט    להלן  6.3

 ש"ח(:

 :תוצאות פעילות החברה ללא פעילות מכירת ציוד מיגון להלן, עילל  3סעיף אמור בל בהמשך 6.4

  
חודשים   תשעהלתקופה של 

 ספטמברב 30ביום  שהסתיימה
  2020  2019 
 בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
     

 562,208  1609,61  הכנסות ממכירות 
 340,143  370,248  עלות המכירות 

     
 222,065  363239,  גולמי  רווח

     
 123,126  119,293  הוצאות מכירה ושיווק 

 18,007  18,953  הוצאות הנהלה וכלליות 
 ( 469)  ( 1,098)  הכנסות אחרות 
 1,191  5,280  הוצאות אחרות 

     
 80,210  96,935  רווח תפעולי 

     
 ( 642)  ( 2,696)  הכנסות מימון 
 8,578  14,434  הוצאות מימון 

     
 72,274  85,197  לפני מסים על ההכנסה   רווח

     
 16,915  21,868  מסים על ההכנסה  

     
 55,359  63,329  רווח נקי  

 

חודשים   תשעהלתקופה של 

 ספטמברב 30שהסתיימה ביום 

חודשים   שלושהלתקופה של 

  ספטמברב 30שהסתיימה ביום 
2019 

2020 2019 2020 2019 

 70,274 19,978 26,164 55,359 ,15164 רווח נקי 

 20,861 6,140 9,932 16,915 ,11422 הוצאות מס 

 10,397 3,032 5,258 7,936 25,014 נטו  ,הוצאות מימון

 38,891 9,517 11,772 28,682 331,70 פחת והפחתות 

  )הכנסות( הוצאות

 אחרות 
1824, 722 4,684 1,102 766 

EBITDA 416147, 109,614 57,810 39,769 141,189 

 IFRS 16 (0933,0 ) (29,719 ) (11,986)   (10,174)   (40,662 )-התאמות ל

Adjusted EBITDA 074114, 79,895 45,824 29,595 100,527 
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 המימון מקורות .7

 מתאגידים בנקאיים. ואשראי ת  מממנת את פעילותה בעיקר מפעילות שוטפהחברה  7.1

 אשראי בנקאי  7.2

  ,2020  ,בספטמבר  30שהועמד לחברה נכון ליום    )כולל חלויות שוטפות(  יתרת האשראי מתאגידים בנקאיים

- כ, אשר הסתכם בסך של  2019בספטמבר    30אלפי ש"ח, זאת בהשוואה ליום    78,299-כהסתכם בסך של   

  לזמן קצר מנטילת הלוואות  בעיקר  ביתרת האשראי מתאגידים בנקאיים נובע    הגידולאלפי ש"ח.    41,180

וזאת במטרה להגדיל את הנזילות של החברה בנסיבות של הטלת מגבלות    ש"ח  מיליון  40בסך כולל של  

 בקשר עם נגיף הקורונה, שעלולות להשפיע מהותית לרעה על פעילות החברה. 

 אשראי לקוחות ואשראי ספקים 7.3

החברה   שנתנה  האשראי  ובימי  מספקיה  החברה  שקיבלה  האשראי  בימי  מהותיים  שינויים  חלו  לא 

 ללקוחותיה ביחס למתואר בדוח הדירקטוריון התשקיף.  

 ים  יניהול סיכונים פיננס 7.4

 . השנתיים הכספייםלדוחות  (ד)16 ףשל החברה ראו סעי  םיניהול סיכונים פיננסי נוסף אודות   למידע

לדוח הדירקטוריון בתשקיף המובא בדוח זה    7.1לפרטים נוספים בדבר מקורות המימון של החברה ראו סעיף   

 אשר צורפו לתשקיף.  לדוחות הכספיים השנתיים  14-ו 11על דרך ההפניה וביאורים 

 ממשל תאגידי  היבטי .ב

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .8

לחברה,    המספר הראוי  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעלי  דירקטורים  של    ידי  על  שנקבע  כפיהמזערי 

דירקטורים,  שני  "(, הינו  החברות   חוק)"   1999-"טהתשנ( לחוק החברות,  12)א()92  לפי סעיף  החברה  דירקטוריון

המתעורר החשבונאית  הבקרה  וסוגיות  החשבונאיות  הסוגיות  באופי  בהתחשב  דוחותיה  ווזאת  בהכנת  ת 

נכון למועד  .  פעילותה  ומורכבות  והיקף   החברה  של  גודלה,  החברה  של  פעילותה  תחומיהכספיים של החברה,  

הדוח, ופיננסית,    (5)   חמישה  החברה  בדירקטוריון  מכהנים  פרסום  חשבונאית  מיומנות  בעלי  דירקטורים 

נוספים באשר    לפרטים .  , מר פרץ גוזה ומר אורן אלעזראמר שלמה זהר  ,: גב' זהבית כהן, מר שי אבאהלןכדל

אסמכתאות מס'  )  2020  ,בנובמבר   23ודיווחים מיידיים מיום    לתשקיף   7  בפרק  7.1 סעיף  ראו,  אלו  לדירקטורים

 (. 2020-01-126117 –ו  2020-01-126108

 

 2020, בנובמבר 29

   
 

  
 
 

 זהבית כהן   אורי מקס   ארלס ניומן'אבן צ

 יו"ר הדירקטוריון  מנכ"ל משותף   מנכ"ל משותף 
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 )אלפי ש"ח(   2020 ספטמבר ב 30מאזן הצמדה ליום  -נספח א' לדוח הדירקטוריון 

    
 

 

  סה"כ  אירו  דולר  ש"ח  
          

          נכסים שוטפים 
          

  94,943  1,141  328  93,474  מזומנים ושווי מזומנים 
  60,500  -  -  60,500  פיקדונות לזמן קצר 

  66,436  -  -  66,436  לקוחות 
  696  -  -  696  מיסים שוטפים לקבל 
  15,667  -  1,521  14,146  חייבים ויתרות חובה 

  106,454  -  -  106,454  מלאי 
          

  341,706  1,849  1,141  344,696  
          

          נכסים לא שוטפים 
          

  160  -  -  160  פיקדון לזמן ארוך 
  45,137  -  -  45,137  רכוש קבוע, נטו 

  370,334  -  -  370,334  נכסי זכות שימוש  
  7,994  -  -  7,994  נדחים מסים 

          
  423,625  -  -  423,625  
          
  765,331  1,849  1,141  768,321  
          

          התחייבויות שוטפות 
          

  56,250  -  -  56,250  אשראי מתאגידים בנקאיים 
  49,758  -  -  49,758  התחייבויות בגין חכירה  

התחייבויות לספקים ולנותני 
  76,562  59  4,620  71,883  שירותים 

  10,334  -  -  10,334  מיסים שוטפים לשלם 
  32,221  -  -  32,221  זכאים ויתרות זכות 

  1,816  -  -  1,816  דיבידנד לשלם 
          

  222,262  4,620  59  226,941  
          

          התחייבויות לא שוטפות 
          

  22,049  -  -  22,049  הלוואות מתאגידים בנקאיים
  347,416  -  -  347,416  התחייבויות בגין חכירה  

התחייבויות בשל הטבות  
  לעובדים  

1,964  -  -  1,964 
 

          
  371,429  -  -  371,429  
          

          הון  
          

הון המיוחס לבעלי מניות  
 החברה 

 155,503  -  -  155,503  

  14,448  -  -  14,448  זכויות שאינן מקנות שליטה 
          

  169,951  -  -  169,951  סה"כ הון 
          
  763,642  4,620  59  768,321  
          

 

הטיפול בחשיפת מט"ח נעשה באזור ישראל, כיוון   .הנתונים דלעיל מייצגים את מאזן ההצמדה הכולל של הקבוצה
 .שהפרשי השער בה הם אלה שמשפיעים על הוצאות/הכנסות המימון בדוח רווח והפסד



 
  

חברה בתקופת הדוח ולאחריה בעניינים  עסקי ה שינויים וחידושים אשר אירעו ב

  שיש לתארם בדוח התקופתי 

  בדוח זה, המונחים הבאים משמעם:

  מקס סטוק בע"מ. –"החברה" 

 Maxכאן קונים בכיף" ו"  –  Max"  השם  תחת'  דיסקאונט'  חנויות  רשת  –  או "הרשת"  "מקס  רשת"

  .וזכיינים  בנות חברות באמצעות  החברה  די על המופעלת" 20

  . 2020בספטמבר  30נכון ליום  החברההדוח הכספי המאוחד של  -" דוח כספי"

  במסגרת תשקיף החברה., אשר פורסם 2019לשנת  דו"ח שנתי של החברה   - "דוח תקופתי"

פורסם ביום    –"  תשקיף החברה" או "התשקיף" (מס'    2020בספטמבר    14תשקיף החברה אשר 

  .) 092029-01-2020אסמכתא: 

  שקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה ה  -לתשקיף   6.5 סעיףעדכון  .1

מה הצעת מכר  שלוה,  2020בספטמבר,    14ביום    -  הצעת מכר ורישום למסחר בבורסה .1.1

מניות התשקיף  מוסדייםלמשקיעים    החברה  של  פי  לחברה  החברה  ו  על  הפכה 

על  ציבורית.   עמד  המכר  הצעת  במסגרת  החברה  של  המניה  למניה.   12מחיר  ש"ח 

  16מיום    אודות תוצאות המכרז המוסדי  לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה

החלו  ,  2020בספטמבר,  17 ביום . )2020-01-092830(מס' אסמכתא:  2020בספטמבר, 

  .")הבורסה(" אביב בע"מ-להיסחר בבורסה לניירות ערך בתלמניות החברה 

,  2020בדצמבר    3  בתום המסחר ביום, הודיעה הבורסה כי  2020בנובמבר,    19ביום  

רימון -, ת"א SME150-, ת"א90-, ת"א125-ת"א  מניות החברה תתווספנה למדדים:

  .  AllShare-ות"א

,  2020בספטמבר,    21  ביוםלתשקיף,    2בפרק    2.5.3בהמשך לאמור בסעיף    -   הקצאת יתר .1.2

("Jefferies LLC  הודיע  התשקיף  פי  על  המכר  בהצעת  המתמחר  החתם   החתם, 

למוס  המתמחר ("  הולדקו"),  האופציה    ,בחברה  שליטה  בעלת,  ")מוסבע"מ  מימוש  על 

של   נוספת  כמות  ממוס  לרכוש  לו,  רגילות    6,750,000שניתנה  של  מניות  נקוב  ערך  ללא 

  בסעיף   המפורטים  בתנאיםמהכמות אשר הוצעה על פי התשקיף,    15%החברה, המהוות  

ביום    עסקת.  לתשקיף  2.6.5 הושלמה  האופציה  לפרטים    .2020בספטמבר,    23מימוש 

מהימים   החברה  של  המיידיים  דיווחיה  ראו  (מס'   2020בספטמבר,    23  -ו  22נוספים 

  .), בהתאמה2020-01-095374-ו  2020-01-094918אסמכתא: 

באוקטובר,  21ביום , תשקיףל 3בפרק   3.7.10סעיף בהמשך לאמור ב -  חסימת ניירות ערך .1.3

אוריה ואיריס בע"מ    , הוחלף הנאמן לחסימת מניות החברה המוחזקות על ידי מוס,2020



  

הנאמן  .  ואורי מקס בע"מ, להבטחת הוראות החסימה על פי תקנון הבורסה והנחיותיה

  החדש למניות החסומות הינו אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 

  תחרות -  תשקיףל 6.17סעיף  עדכון  .2

שניתנו על ידי חברת  בסמוך לאחר פרסום תשקיף החברה, פורסם בעיתונות ובהודעות לבורסה  

" (להלן:  בע"מ  ויזל  פוקספוקס  נובמבר    ")קבוצת  ובחודש  קבוצת  2020בחודש ספטמבר  כי   ,

ופתיחת    Jumboזיכיון להפעלת חנויות רשת הקמעונאות  פוקס התקשרה בהסכמים לקבלת  

  .)Jumbo(לפי הודעת  2022י הודעת קבוצת פוקס) או סוף שנת (לפ 2021חנות עד סוף שנת 

מקטגוריות   אחת  בכל  רבים  שחקנים  הכולל  מאד,  תחרותי  בשוק  פועלת  החברה  כיום,  כבר 

  לתשקיף.    6בפרק   6.17המוצרים הנמכרים על ידיה, כאמור בסעיף 

לאור זאת ולאור זמן הכניסה לשוק הנדרש והקמת רשת חנויות בפריסה ארצית מסוגה של  

י הארץ), החברה מעריכה, כי נכון למועד  סניפים ברחב  50מונה נכון למועד דוח זה  הרשת מקס (

  . זה, לא צפויה להיות לאמור השפעה מהותית על פעילות החברה
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   רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של סקירה של דוח 
  בע"מ סטוקמקס 

 
 

  מבוא
  

הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי   ,החברה)  -(להלן    בע"מ  סטוק מקס  של  סקרנו את המידע הכספי המצורף  
ותזרימי   2020  ספטמברב  30ליום   בהון  השינויים  אחר,  כולל  ורווח  הפסד  או  רווח  על  המאוחדים  התמציתיים  הדוחות  ואת 

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של   תשעההמזומנים לתקופות של  

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים   -  IAS  34מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  
. אחריותנו 1970-לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

  היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו. 
  

  הסקירה  היקף
  

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים   -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410(ישראל)  ירתנו בהתאם לתקן סקירה  ערכנו את סק
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 

הלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נו 
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל  

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

  מסקנה
  

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 

  .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  

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

1970 .  
  
  
  
  
  
  
  

  בכבוד רב,             
  
  

  את קסירר  סט פורר גבאיוק                          חיפה, 
  רואי חשבון                                2020, בנובמבר 29
  

 +972-4-8654000   .טל
 972-3-5633433+  פקס

ey.com 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
2שד' הפלי"ם 
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  בע"מ  סטוקמקס 
  מאוחדים על המצב הכספי תמציתיים דוחות 

    
  ספטמברב 30ליום 

 
 בדצמבר 31ליום 

 

  2020    2019  2019  
   מבוקר    בלתי מבוקר   

    אלפי ש"ח     נכסים שוטפים 
                

    46,057    57,422    94,943    מזומנים ושווי מזומנים
    -     14,000    60,500    לזמן קצרפיקדונות 

    53,969    54,428    66,436    לקוחות
    3,971    4,769    696    מיסים שוטפים לקבל
      11,425    8,272    15,667    חייבים ויתרות חובה

    102,355    91,795    106,454    מלאי
        

    344,696    230,686    217,777    
                

                נכסים לא שוטפים 
                

    160    160    160    פיקדון לזמן ארוך
    38,153    37,945    45,137    רכוש קבוע, נטו

    370,165    318,768    370,334    נכסי זכות שימוש  
    6,642    6,243    7,994    מסים נדחים

        
    423,625    363,116    415,120    
                
    768,321    593,802    632,897    
                

                התחייבויות שוטפות
                

    17,251    17,928    56,250    אשראי מתאגידים בנקאיים 
    47,216    42,566    49,758    התחייבויות בגין חכירה  

    59,860    71,519    76,562    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
    2,234    2,916    10,334  מיסים שוטפים לשלם 

    20,859    15,873    32,221  זכות זכאים ויתרות 
    -     14,000    1,816  דיבידנד לשלם 

        
    226,941    164,802    147,420    
                

                התחייבויות לא שוטפות
            

  19,295   23,252    22,049   הלוואות מתאגידים בנקאיים
  344,162   297,636    347,416   התחייבויות בגין חכירה  

  1,964   1,422    1,964   הטבות לעובדים התחייבויות בשל 
        

    371,429    322,310    365,421    
                

                הון  
                

    106,534    95,178    155,503    הון המיוחס לבעלי מניות החברה
    13,522    11,512   14,448    זכויות שאינן מקנות שליטה

                

    120,056    106,690    169,951    סה"כ הון 

                
    768,321    593,802    632,897    
                

       2020, בנובמבר 29        
  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 
  זהבית כהן 

 יו"ר דירקטוריון
  אורי מקס  

  מנכ"לדירקטור ו
 משותף

  ניר דגן 
 סמנכ"ל כספים

  
  . המאוחדים ביניים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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  בע"מ  סטוקמקס 
  מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר תיים יתמצדוחות 

  

  תשעהלתקופה של 
  חודשים שהסתיימה 

  ספטמבר ב 30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
  שהסתיימה 

  ספטמבר ב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

  ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
  מבוקר    בלתי מבוקר    בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח (למעט נתוני רווח נקי למניה)   
           

  741,550  210,132  261,970  562,208  734,411   הכנסות ממכירות 
  448,003  128,044  159,519  340,143  480,704   עלות המכירות

             
  293,547  82,088  102,451  222,065  253,707   גולמי  רווח

             
  167,060  44,930  48,624  123,126  119,293   הוצאות מכירה ושיווק

  24,189  6,906  7,789  18,007  18,953   הוצאות הנהלה וכלליות 
  ) 733(  ) 89(  ) 596(  ) 469(  ) 1,098(   הכנסות אחרות 
  1,499  1,191  5,280  1,191  5,280   הוצאות אחרות

             
  101,532  29,150  41,354  80,210  111,279   רווח תפעולי 

             
  ) 601(  ) 251(  ) 690(  ) 642(  ) 2,696(   הכנסות מימון 
  10,998  3,283  4,502  8,578  14,434   הוצאות מימון

  -    -   1,446   -    13,276   עסקאות מיוחדותהוצאות מימון בגין 
             

  91,135  26,118  36,096  72,274  86,265   לפני מסים על ההכנסה  רווח
             

  20,861  6,140  9,932  16,915  22,114   מסים על ההכנסה 
             

  70,274  19,978  26,164  55,359  64,151   רווח נקי 
            

            כולל אחר: רווח 
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן  

             לרווח או הפסד: 
             

מדידה מחדש של תוכנית הטבה 
  ) 278(  -   -   -   -    מוגדרת

            
  69,996  19,978  26,164  55,359  64,151     כולל סה"כ רווח

            
            רווח נקי מיוחס ל:

  58,892  16,471  20,659  46,481  53,189   בעלי המניות של החברה 
  11,382  3,507  5,505  8,878  10,962   זכויות שאינן מקנות שליטה

             
   64,151  55,359  26,164  19,978  70,274  
            

            סה"כ רווח כולל מיוחס ל: 
  58,614  16,471  20,659  46,481  53,189  בעלי מניות של החברה  

  11,382  3,507  5,505  8,878  10,962  זכויות שאינן מקנות שליטה
            
   64,151  55,359  26,164  19,978  69,996  
             

למניה המיוחס לבעלי המניות   רווח נקי
             של החברה (בש"ח) 

             
  0.41  0.12  0.15  0.33  0.37   בסיסי ומדולל רווח נקי

                 
  . המאוחדיםביניים  באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםה
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  בע"מ  סטוקמקס                                                                                                                                       
  בהון  על השינויים   מאוחדיםתיים יתמצ דוחות

  
    

  
  

  
  .אלפי ש"ח 1-(*) היתרה קטנה מ

  .המאוחדיםביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  

          מיוחס לבעלי מניות החברה     

    
הון  

    המניות
  פרמיה 
    על מניות

בגין  קרן 
עסקאות עם  
בעלי זכויות 

שאינן מקנות  
  שליטה

  
קרן בגין מדידה  

מחדש של  
תוכניות להטבה  

  סה"כ    יתרת רווח      מוגדרת 

  

זכויות שאינן 
מקנות  
  שליטה

  

  הון סה"כ
  בלתי מבוקר     
  ש"ח לפי א    
                                  

  120,056    13,522    106,534    70,897    )112(    )777(    36,526    (*)       -     (מבוקר)  2020בינואר,   1יתרה ליום 
  64,151    10,962    53,189    53,189    -    -    -    -    ורווח כולל   רווח נקי

  )5,800(    ) 1,580(    )4,220(    -    -    ) 4,220(    -    -    רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
  )8,456(    ) 8,456(    -    -    -    -    -    -    דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

                                  
  169,951    14,448    155,503    124,086    )112(    )4,997(    36,526    (*)  -     2020, ספטמברב 30יתרה ליום 

          מיוחס לבעלי מניות החברה     

    
הון  

    המניות
  פרמיה 
    על מניות

קרן בגין  
עסקאות עם  
בעלי זכויות 

שאינן מקנות  
  שליטה

  
קרן בגין מדידה  

מחדש של  
תוכניות להטבה  

  סה"כ    יתרת רווח      מוגדרת 

  

זכויות שאינן 
מקנות  
  שליטה

  

  הון סה"כ
  בלתי מבוקר     
  ש"ח לפי א    
                                  

  123,973    12,970    111,003    74,311    166    -    36,526    (*)  -     (מבוקר)  2019בינואר,   1יתרה ליום 
                                  

1ביום    IFRS16יישום לראשונה של    השפעת
  -    -    -      2019בינואר, 

  
-    )12,306 (    )12,306(  

  
)2,403 (  

  
)14,709(  

ליום   יישום    2019בינואר,    1יתרה  לאחר 
  -    36,526    (*)      -    (מבוקר)   לראשונה

  
166    62,005    98,697  

  
10,567  

  
109,264  

  55,359    8,878    46,481    46,481    -    -    -    -    ורווח כולל   רווח נקי
  )7,933(    ) 7,933(    -    -    -   -    -    -    דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

  )50,000(    -    )50,000(    ) 50,000(    -    -    -    -    דיבידנד לבעלי מניות החברה 
                                  

  106,690    11,512    95,178    58,486    166    -    36,526    (*)  -     2019, ספטמברב 30יתרה ליום 



 

  6

  בע"מ  סטוקמקס 
  בהון  על השינויים   מאוחדים יםיתיתמצ דוחות

  
  

  
  

  
  
  

  אלפי ש"ח. 1-(*) היתרה קטנה מ
  .המאוחדיםביניים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים

  
  
  
  
  
  

          מיוחס לבעלי מניות החברה     

    
הון  

    המניות
  פרמיה 
    על מניות

בגין  קרן 
עסקאות עם  
בעלי זכויות 

שאינן מקנות  
  שליטה

  
קרן בגין מדידה  

מחדש של  
תוכניות להטבה  

  סה"כ    יתרת רווח      מוגדרת 

  

זכויות שאינן 
מקנות  
  שליטה

  

  הון סה"כ
  בלתי מבוקר     
  ש"ח לפי א    
                                  

  148,475    13,631    134,844    103,427    )112(    )4,997(    36,526    (*)  -      2020, יוליב  1יתרה ליום 
  26,164    5,505    20,659    20,659    -    -    -    -    ורווח כולל  רווח נקי

  -    -    -    -    -    -    -    -    רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
  )4,688(    ) 4,688(    -    -    -    -    -    -    דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

                                  
  169,951    14,448    155,503    124,086    )112(    )4,997(    36,526    (*)  -     2020, ספטמברב 30יתרה ליום 

          מיוחס לבעלי מניות החברה     

    
הון  

    המניות
  פרמיה 
    על מניות

קרן בגין  
עסקאות עם  
בעלי זכויות 

שאינן מקנות  
  שליטה

  
קרן בגין מדידה  

מחדש של  
תוכניות להטבה  

  סה"כ    יתרת רווח      מוגדרת 

  

זכויות שאינן 
מקנות  
  שליטה

  

  הון סה"כ
  בלתי מבוקר     
  ש"ח לפי א    
                                  

  87,009    8,302    78,707    42,015    166    -    36,526    (*)  -     2019, יוליב  1יתרה ליום 
  19,978    3,507    16,471    16,471    -    -    -    -    ורווח כולל  רווח נקי

  )297(    ) 297(    -    -    -   -    -    -    דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
                                  

  106,690    11,512    95,178    58,486    166    -    36,526    (*)  -     2019, ספטמברב 30יתרה ליום 
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  בע"מ  סטוקמקס 
  בהון  על השינויים   מאוחדים םיתייתמצ דוחות

  
    

  
  

  אלפי ש"ח. 1-(*) היתרה קטנה מ
  .המאוחדיםביניים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים

          מיוחס לבעלי מניות החברה     

    
הון  

    המניות
  פרמיה 
    על מניות

קרן בגין  
עסקאות עם  
בעלי זכויות 

שאינן מקנות  
  שליטה

  
קרן בגין מדידה  

מחדש של  
תוכניות להטבה  

  סה"כ    יתרת רווח      מוגדרת 

  

זכויות שאינן 
מקנות  
  שליטה

  

  הון סה"כ
  מבוקר     
  ש"ח לפי א    
                                  

  123,973    12,970    111,003    74,311    166    -    36,526    (*)  -     2018בדצמבר,  31יתרה ליום 
                                  

1ביום    IFRS16השפעת יישום לראשונה של  
  -    -    -      2019בינואר, 

  
-    )12,306 (    )12,306(  

  
)2,403 (  

  
)14,709(  

יישום   לאחר  2019,  בינואר  1  ליום  יתרה
  -    36,526    (*)      -    לראשונה 

  
166    62,005    98,697  

  
10,567  

  
109,264  

  70,274    11,382    58,892    58,892    -    -    -    -    רווח נקי 
  )278(    -    )278(    -    ) 278(    -    -    -    כולל אחר  הפסד

  )1,271(    ) 494(    )777(    -    -     )777(    -    -    רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
  )7,933(    ) 7,933(    -    -    -   -    -    -    דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

  )50,000(    -    )50,000(    ) 50,000(    -    -    -    -    דיבידנד לבעלי מניות החברה 
                                  

  120,056    13,522    106,534     70,897    )112(    )777(    36,526    (*)  -     2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
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  בע"מ  סטוקמקס         
    על תזרימי המזומנים  מאוחדים םתמציתיי דוחות

  
  

  

  תשעהלתקופה של 
  חודשים שהסתיימה 

  ספטמבר ב 30ביום 

חודשים לתקופה של שלושה 
  שהסתיימה 

  ספטמבר ב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

  ביום
 בדצמבר 31

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

             מזומנים מפעילות שוטפת:  מיתזרי
             

  70,274  19,978  26,164  55,359  64,151    נקירווח 
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי  

  26,338  8,864  31,362  37,285  49,955   (א) מפעילות שוטפת  המזומנים
             

  96,612  28,842  57,526  92,644  114,106   שוטפת מזומנים נטו שנבעו מפעילות
             

             תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
             

  ) 10,672(  ) 2,915(  ) 4,128(  ) 8,825(  ) 13,052(   רכישת רכוש קבוע  
  -    -   640   -   640   תמורה ממימוש רכוש קבוע

  -    ) 14,000(  ) 20,500(   ) 14,000(  ) 60,500(   לזמן קצר תשינוי בפיקדונו
             

  ) 10,672(  ) 16,915(  ) 23,988(  ) 22,825(  ) 72,912(   ששימשו לפעילות השקעה  מזומנים נטו 
             

             תזרימי מזומנים מפעילות מימון
             

מתאגידים לזמן ארוך ות קבלת הלווא
     26,000  3,000  3,000  26,000  17,500   יםבנקאי

מתאגידים   קצרקבלת הלוואות לזמן 
  -    -    -    -    40,000   בנקאיים

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים פירעון 
  ) 15,558(   ) 4,637(   ) 5,489(   ) 10,923(   ) 15,747(   בנקאיים

  ) 30,953(  ) 7,527(  ) 8,228(  ) 22,101(  ) 20,350(   פירעונות תשלומים בגין חכירה 
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות  

  ) 13,112(  ) 2,870(  ) 6,640(  ) 13,113(  ) 6,640(   שליטה 
  ) 50,000(  -   -   ) 36,000(  -    דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

  -    -   ) 3,724(   -   ) 7,071(   רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
             

ששימשו שנבעו מפעילות ( מזומנים נטו 
  ) 83,623(  ) 12,034(  ) 21,081(  ) 56,137(  7,692   מימון )לפעילות

             
             

  2,317  ) 107(  12,457  13,682  48,886   במזומנים ושווי מזומנים (ירידה) עליה
             

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 
  43,740  57,529  82,486  43,740  46,057   תקופה ה
             

  46,057  57,422  94,943  57,422  94,943   התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
             

  
  
  
  
  
  
  

  . ביניים המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  בע"מ  סטוקמקס     
    על תזרימי המזומניםמאוחדים   םתמציתיי דוחות

  
  

  

  תשעהלתקופה של 
  חודשים שהסתיימה 

  ספטמבר ב 30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
  שהסתיימה 

  ספטמבר ב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

  ביום
 בדצמבר 31

  2020  2019  2020  2019  2019 
  מבוקר    בלתי מבוקר    בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
           
התאמות הדרושות כדי להציג את   )א(

             שוטפת: מפעילות מזומנים ה תזרימי
             
             :והפסדהתאמות לסעיפי רווח   
             
  38,891  9,517  11,772  28,682  31,703   והפחתות פחת   
  10,397  23,03  5,258   7,936  25,014   הוצאות מימון, נטו   
  ) 733(  ) 89(  ) 596(  ) 469(  ) 1,098(   רווח מגריעת התחייבות בגין חכירה  
  264  -   -   -   -    שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו  
  20,861  6,140  9,932  16,915  22,114   מיסים על הכנסה   
  1,499  1,191  801  1,191  801   הון  הפסד  
             
   78,534  54,255  27,167  19,791  71,179  
             
             שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:  
             
  ) 10,639(  ) 9,251(  1,166  ) 11,098(  ) 12,467(   לקוחות בירידה (עליה)   
  ) 203(  ) 51(  ) 8,031(  3,163  ) 2,034(   בחייבים ויתרות חובה ירידה (עליה)   
  ) 26,941(  ) 1,907(  3,880  ) 16,381(  ) 4,099(   ירידה (עליה) במלאי  
  21,412  8,049  11,118  33,071  16,702    שירותים עליה בהתחייבויות לספקים ולנותני  
  4,391  1,799  7,429  658   12,676   בזכאים ויתרות זכותעליה   
             
   10,778  9,413  15,562  )1,361 (  )11,980(   
             

             מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
             
  ) 10,396(  ) 3,245(  ) 4,450(  ) 8,149(  ) 13,947(    ריבית ששולמה  

  -    -    ) 2,945(   -    ) 13,276(   ריבית ששולמה בגין עסקאות מיוחדות
  ) 22,465(  ) 6,321(  ) 3,972(  ) 18,234(  ) 12,134(    מיסים ששולמו, נטו  
             
       סה"כ התאמות הדרושות להצגת תזרים   

  26,338  8,864  31,362  37,285  49,955    מזומנים מפעילות שוטפת
             
             

             פעילות מהותית שאינה במזומן:  (ב)
             

  -   -   -   14,000  1,816   דיבידנד שהוכרז 
כנגד נכס זכות שימוש וגריעה של הכרה 

  105,939  32,084  20,845  45,646  28,743   התחייבות בגין חכירה 

  1,271  -   -   -   -    באשראי  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
             
             

    
  
  

. המאוחדיםביניים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
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  כללי : 1באור 
    

  אור כללי של הקבוצה ופעילותהית  .א
  

בנובמבר,   17. ביום  2004בדצמבר,    16התאגדה בישראל כחברה פרטית ביום  "החברה")    -בע"מ (להלן   סטוקמקס  
מיום .  שונה שמה למקס סטוק בע"מ חזרה  ,2020במרס,    10-ביום הו  מקס הנהלה ישראל בע"משונה שמה ל  ,2015

כאן קונים   - Max'דיסקאונט' תחת השם " חנויותהקמתה החברה עוסקת במסחר קמעונאי באמצעות הפעלת רשת 
ובפריסה ארצית. החברה מפעילה סניפים  " למגוון רחב של מוצרים לבית, במחירים אטרקטיביים  Max 20" -בכיף" ו

                     .באמצעות חברות בנות וזכיינים בכל רחבי הארץ

הו 2020בספטמבר,    14ביום     החברה  לראשונה  וצע,  של  מיום    לציבור  מניותיה  והחל  מכר  הצעת   17באמצעות 
  יג).  4(למידע נוסף ראה ביאור  בע"מ , נסחרות מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב2020בספטמבר, 

ה ושלושה חודשים  תשעולתקופות של    ,2020,  ספטמברב  30וחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  ד  ב.    
דוחות כספיים ביניים מאוחדים). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים    -שהסתיימו באותו תאריך (להלן  

ליום   נלוו   2019בדצמבר,    31השנתיים המאוחדים של החברה  ולביאורים אשר  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 
  הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים).  -אליהם (להלן 

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית : 2באור 

  
   מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת  .א

  

 וכן,  ביניים  לתקופות  כספי  דיווח  34ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות
  . 1970-"ל התש), ומיידיים תקופתיים(דוחות  ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי הגילוי להוראות בהתאם

בעריכת המדיניות   שיושמה  לזו  עקבית  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  בעריכת  יושמה  אשר  החשבונאית 
  . למעט האמור להלן, הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים

 תיקונים לתקני חשבונאות קיימים  יישום לראשונה של  .ב
  

  צירופי עסקים - IFRS 3-תיקון ל .1
    

  - צירופי עסקים (להלן   3תיקון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי    IASB  -, פרסם ה2018בחודש אוקטובר  
  התיקון). 

 
התיקון כולל הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו יכללו לכל הפחות  

ביכולת לייצר תפוקות. בנוסף התיקון מבהיר שעסק  תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי  
מבחן אופציונלי לפיו חברה יכול להתקיים גם בלי כל התשומות והתהליכים הנדרשים לייצר תפוקות. התיקון כולל 

  יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת עסק, ללא צורך בבחינות נוספות.
  

 , בינואר  1שת נכסים אשר מועד הרכישה חל החל מיום  התיקון ייושם לראשונה עבור צירופי עסקים ועסקאות רכי
  או לאחר מכן.  2020

  
  לישום התיקון לראשונה לא צפויה להיות השפעה מהותית על החברה. 
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  (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית: 2באור 
  

 (המשך) תיקונים לתקני חשבונאות קיימים יישום לראשונה של  .ב
  

  
  חכירות - 16דיווח כספי בינלאומי תיקון לתקן  .2
 

 – (להלן    חכירות:  16, תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי  2020בחודש מאי    IASB-משבר הקורונה, פרסם ה   לאור
  התיקון). 

הינה לאפשר לחוכרים ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים בדמי חכירה כתוצאה ממשבר הקורונה מטרת התיקון 
  תיקון יחול על צד החוכרים בלבד. הלא יטופלו כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה משתנים. 

  : במצטבר חכירה העונים לשלושת הקריטריונים הבאים ההתיקון יחול רק לגבי שינויים בדמי 

   לתשלומים  תשלומי בהשוואה  יותר  נמוכים  או  מהותי  באופן  זהים  הינם  המעודכנים  העתידיים  החכירה 
  ;שהחוכר היה נדרש לשלם רגע לפני העדכון

  וכן, ;2021 ,ביוני 30המתייחסים לתקופה של עד ליום   הינו בעבור תשלומיםקיטון תשלומי החכירה  

  החכירה.  חוזהלא בוצע שינוי מהותי ליתר התנאים של 

  ויחול רטרואקטיבית עם אפשרות ליישום מוקדם.   ,2020  ,ביוני  1התיקון ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום      

החברה בחרה ליישם את התיקון ביישום מוקדם ולהחילו עבור כל השינויים בדמי חכירה שנבעו כתוצאה ממשבר      
, הכירה מיליון ש"ח  1.5-כ   של  ר שהתקבל על תשלומי חכירה בגין חודש אפריל בסךוהתאם, לאור ויתהקורונה. ב

בסכום הנ"ל הפחת  בקיטון בהוצאות    2020,  ספטמברב  30ה חודשים שהסתיימה ביום  תשעהחברה בתקופה של  
 אשר נכללו תחת סעיף הוצאות מכירה ושיווק.

  
  מקטגוריות מוצרי החברה העיקריות פירוט הכנסות : 3באור 

  

  

  התשעלתקופה של 
  חודשים שהסתיימה 

  ספטמבר ב 30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
  שהסתיימה 

  ספטמבר ב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

  ביום
 בדצמבר 31

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

  72,568  43,815  44,192  62,904  62,337   ציוד משרדי ולבית הספר
  85,570  24,384  30,416  68,088  72,980   צעצועים ומוצרי פעוטות

  73,316  19,409  22,692  55,492  55,692   כלים חד פעמיים ומוצרי מסיבות
  194,686  54,607  66,528  147,182  157,615   עולם הבית 

  266,012  55,197  78,648  191,577  208,458   אחרים
   557,082  525,243  242,476  197,412  692,152  
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  תיים במהלך ולאחר תקופת הדיווחרועים מהו אי: 4באור 
  

  השפעת התפשטות נגיף הקורונה על פעילות הקבוצה   .א

("הנגיף" או "נגיף הקורונה"), אשר החל   COVID19  -ההתפרץ בסין נגיף    2020מהלך הרבעון הראשון של שנת  ב
השפעות מקרו ומיקרו כלכליות רחבות היקף, הנגיף  להתפשט במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל. להתפשטות  
. התפשטות הנגיף גרמה בין היתר לשיבוש בשרשרת  אשר מטבע הדברים בעלות השפעה מהותית על פעילות הרשת

ותעסוקה אשר הטילה ממשלת ישראל וממשלות  האספקה, לירידה בהיקף התחבורה העולמית, למגבלות תנועה 
כמו כן, בהתאם להוראות  רבות בעולם וכן לירידות בשווי של נכסים פיננסיים ושל סחורות בשווקים בארץ ובעולם. 

, נאסרה או הוגבלה פעילות בתי עסק, 2020ף הרבעון הראשון ובתחילת הרבעון השני  ממשלת ישראל, לקראת סו
הוגבלה משמעותית נוכחות כוח אדם במקומות עבודה, הושבתו מערכות החינוך והוטלו הגבלות על יציאה מבתי 

, עם  2020יל  באפר  19החברה נסגרה בסוף הרבעון הראשון וחזרה לפעילות ביום    חנויות  בהתאם, פעילות  המגורים.
, תחת  2020מאי  –צמצום המגבלות על ידי ממשלת ישראל והשבת פעילות המשק בשלבים במהלך החודשים אפריל 

הסגול"   "התו  והוראות  חובת  (תנאי  מגבלת כמות  בחנויות  עטית מסיכותלרבות  בקופות,  פרספקס  חוצץ  , הצבת 
  .)לותהקבוע בתקנות ושמירה על מניעת התקהאנשים בכל חנות לפי יחס 

  של   והתפשטות   נוספת  התפרצות   חלה,  2020  לשנת  השלישי  הרבעון  ובמהלך  2020  לשנת  השני  הרבעון  סוף  לקראת
 ממשלת  הודיעה,  2020,  בספטמבר  13  ביום,  כך  בתוך.  הממשלה  ידי  על  נוספות  מגבלות  להטלת  הובילו  אשר,  הנגיף

,  המסחר  של  מחדש  סגירה  כללו  אשר,  2020,  בספטמבר  18  מיום  החל  נוספות  חדשות  מגבלות  הטלת  על  ישראל
  החברה   חנויות  פעילות,  המגבלות  אף  על").  הנוסף  הסגר("  החינוך  מערכת  וסגירת  מגורים  מבתי  יציאה  על  הגבלות

  חיוניים   עסקים  של  פעילותם  המשך  את  אפשרו  אשר  התקנות  להוראות  בהתאם,  הנוסף  הסגר  בתקופת  המשיכה
לרבות השבת פעילות , המגבלות  מן  חלק  בוטלו,  אישור הדוחות הכספיים  למועד.  בתקנות  שהוגדרו  נוספים  ועסקים

חנויות הרחוב ומרכזי הקניות (תחת מגבלות מסויימות), פתיחת איי תיירות ירוקים באילת ובים המלח, וכן חלק  
  ממערכת החינוך, אך טרם הותרה פתיחת רוב פעילות המסחר בישראל.

  
  ות החברה ועובדיההשפעה על חנוי 

שמטרתן התמודדות עם  במסגרת תקנות לשעת חירום,  נכנסו לתוקפן הנחיות ממשלת ישראל    , 2020  ,במרץ   15יום  ב
ומניעת התפשטות הנגיף בישראל. בהתאם לכך, הרשת צמצמה את פעילותה בכל החנויות, לרבות משבר הקורונה  

, בהתאם למגבלות נוספות  2020 ,במרץ 26תשלום, עד שביום צמצום שעות הפעילות והוצאת עובדים לחופשות ללא 
שהוטלו במסגרת התקנות, סגרה הרשת את כלל סניפיה והוציאה את כל עובדי החנויות ברשת לחופשה ללא תשלום,  

 "). הרשת סגירת תקופת(" 2020 ,באפריל 18עד ליום 

בתחילת תקופת סגירת הרשת, פעלה הרשת במספר בודד של חנויות באמצעות משלוחים ישירים מהחנויות לקהל  
, 2020  ,במרץ  31אך גם פעילות זו הופסקה ביום    ,’Whatsapp’  הודעותהלקוחות, בדרך של הזמנות טלפוניות או דרך  

היקף מכירות נמוך שלא הצדיק את המשך פעילות החנויות באופן זה. בתקופת  ו  החמרת המגבלות שהוטלו  לאור
סגירת הרשת, חלה פגיעה משמעותית ברשת, אשר לא היו לה כל הכנסות. במקביל, הודיעה הרשת לכל המשכירים 

חר כי לאור סגירת חנויות הרשת, לא ישולמו דמי השכירות בחודש אפריל והחברה עצרה את תשלומי השכירות. לא
חזרת הרשת לפעילות, הגיעה החברה להסכמות עם כלל המשכירים בדבר תשלום חלקי של דמי השכירות עבור חודש  

). בנוסף, על מנת לצמצם את הפגיעה בהכנסות החברה בתקופת סגירת  2(לפרטים נוספים ראה באור    2020אפריל  
כות חד פעמיות, סרבלים, מדחומים ללא מגע הרשת, פעלה החברה לייבוא ציוד רפואי נדרש בתקופה זו, כדוגמת מסי

נמכרו   להם  ובתי חולים.  הועוד. הלקוחות  כדוגמת משרדי ממשלה  היו מהשוק המוסדי,  הייבוא פעילות  מוצרים 
מינורי באופן  פיצתה  אובדן    כאמור  מסגירת    רווחהעל  כתוצאה  דומים  המשמעותי  מוצרים  הרשת.  אשר  חנויות 

חלק ממלאי זה ויובאו בנפרד כחלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה. בנוסף,    נמכרים כיום בחנויות הרשת אינם
  פעימה שלישית.  - קיבלו חלק מחברות הבנות בקבוצה פיצוי במסגרת השתתפות בהוצאות קבועות

, שבה רשת החנויות 2020,באפריל    19עם פרסום ההקלות בהגבלות שהוטלו מכוח תקנות לשעת חירום, החל מיום  
תחת הממשלה,    לפעול  ידי  על  שפורסמו  כפי  הציבור,  בריאות  להבטחת  שהוטלו  הסגול"  "התו  ותנאי  המגבלות 

, הוחזרו מרבית עובדי הרשת מהחופשות ללא 2020  ,במאי   15והחברה חזרה באופן מדורג לשגרת הפעילות. ביום  
ללא תשלום. נכון למועד  תשלום, למעט עובדים בקבוצות סיכון ובנסיבות מיוחדות אשר ביקשו להאריך את החופשה  

  אישור הדוחות הכספיים ,כל עובדי הרשת הוחזרו מהחופשות ללא תשלום.  

 אישור. נכון למועד  2020  ,בספטמבר  18מיום  הסגר הנוסף החל  , הודיעה ממשלת ישראל על  2020  ,בספטמבר  13ביום  
, בוטלו חלק מהמגבלות של הסגר הנוסף, אך רוב פעילות המסחר בישראל עדיין סגורה. במסגרת הכספיים  הדוחות

  הסגר הנוסף נמשכה פעילות הרשת במתכונת מלאה בכפוף להנחיות שפורסמו. 

יצוין, כי התפשטות נגיף הקורונה היא אירוע שמעצם טיבו וטבעו, היקפו והשפעותיו נאמדים ומשתנים באופן תדיר, 
ה אין כל שליטה עליו, ולכן המידע, הנתונים וההיערכות של הרשת כאמור בדוח זה, מבוססים על המידע הזמין ולחבר

  לחברה נכון למועד אישור הדוחות הכספיים. 
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  (המשך)  תיים במהלך ולאחר תקופת הדיווחרועים מהו אי: 4באור 
  

מיליוני ש"ח הנושאת ריבית שנתית    8, נטלה החברה הלוואה מתאגידים בנקאיים בסך של  2020בינואר,    30  ביום  .ב
 ביום  שהסתיימה התקופה במהלך, כן כמו. הקרובות השנים 4 במהלך תיפרע ההלוואה. 0.223%+ פריים של בשיעור

 40  של  לסך   מסתכמות  הכספי  המצב  על  הדוח  למועד  אשר  קצר  לזמן  הלוואות  החברה  נטלה  2020,  ספטמברב  30
 . קצר לזמן כפיקדונות ומופקדות ח"ש מיליוני

 
 יגוןציוד מ מכירת עסקאות   . ג

מיגון כנגד הנגיף עבור הציבור הרחב    ציודללאור התפרצות נגיף הקורונה והשפעתו בישראל, נוצר צורך וביקוש גבוה      
מיגון כאמור, לרבות מסיכות   ציודבוגופים מוסדיים גדולים, לרבות בתי חולים ומוסדות ממשלתיים. עקב המחסור 

) 3, התקשרה החברה, בשלוש (2020ואפריל    ץהמיגון"), במהלך החודשים מר  ציודאף פה, חלוקים וסרבלים (להלן: "
ביניהם בעלי עניין בחברה (להלן    ,המיגון. במסגרת העסקאות הללו, העמידו צדי ג'  יודצעסקאות לרכישת וייבוא  

הנוספים")מ"המ זו   ,מנים  היא  והחברה  הנ"ל,  העסקאות  לביצוע  היה  שנדרש  המימון  השלמת  לצורך  הלוואות 
לארץ, אחסנתם  המיגון    ציודהמיגון מספקי החברה בחו"ל, הטסת    ציודשביצעה את העסקאות, לרבות ביצוע רכישת  

מנים הנוספים היו מהמ .נייםביטחוו  ם מוסדייםומכירתם לצדדים שלישיים. הלקוחות בעסקאות אלו היו לרוב גופי
לתשואה וכן  שהעמידו  ההלוואות  להחזר  ובהתאם  "עמלות")  :  להלן(  זכאים  העסקה  לתוצאות  בהתאם  שנקבעה 

בדוחות  נכלל בסעיף הוצאות המימון  העמלות  של  לחלקם היחסי בהעמדת המימון הכולל לעסקה. הסכום האמור  
  . מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחרהביניים 

  בידי  אלה  מעסקאות   מיגון  ציוד  מלאי   נשאר  ולא  ללקוחות  וסופק  נמכר  הציוד  כלליום הדוח על המצב הכספי,    נכון
  .  החברה

                כל ההלוואות מהמממנים הנוספים נפרעו יחד עם העמלות.   
        

  ה לתקופ  בדוחות ביניים המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחרלהלן עיקרי תוצאות הפעילות כפי שנכללו  
  : 2020 ,ספטמברב 30ביום  החודשים שהסתיימ תשעהשל 

   
  אלפי ש"ח  

   (בלתי מבוקר)
      

  124,800   ) 1( הכנסות ממכירות
   110,456   עלות המכירות

  14,344   גולמי  רווח
     

  13,276   ) 2עמלות במסגרת הוצאות מימון (
  1,068   רווח המיוחס לחברה 

  

 ההייתההכרה בהכנסה זו  .  ממדינה באפריקה  'נמכרה סחורה לצד ג   זהבסעיף    תהמתוארו  מהעסקאותבאחת   .1
בנסיבות כלכליות הערכת החברה לגבי הסכום הסביר ביותר שהיה צפוי להתקבל מהלקוח בהתחשב על בסיס  

 ספטמבר,ב  30. נכון ליום  באותה מדינה והשפעותיהן על היכולת של הלקוח לשלם את התמורה שנקבעה בחוזה
מתוך התמורה אותה  אלפי ש"ח    16,560  טרם התקבל מאותו לקוח סך של   אישור הדוחות הכספייםוליום    ,2020

 .יתקבללא מעריכה כי הסכום הנ"ל החברה  כאמור לא הוכרה הכנסה בגין סכום זה.. לשלםהתחייב 

 אלפי ש"ח.  50הפסד של מנים נוספים הסתכם לסך  משל בעלי עניין כמבעמלות חלקם  .2

  
  ערבויות ושעבודים    .ד

הגיעו בעלי המניות    2020בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, במהלך חודש מאי    15בביאור    למתוארבהמשך  
על    כללילהסכמה מול התאגיד הבנקאי, להסרת הערבויות האישיות שניתנו על ידם וזאת כנגד יצירת שעבוד שוטף  

ונוצר שעבוד שוטף  במהלך תקופת הדוחנכסי החברה.   נכסי החברה. ע  כללי, הערבויות האישיות הוסרו    לאחר   ל 
  החברה להסכמה מול התאגיד הבנקאי על הסרת השעבוד הקבוע. הגיעה ,דוח על המצב הכספיה תאריך
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  (המשך) אירועים מהותיים במהלך ולאחר תקופת הדיווח : 4באור 

 רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  .ה

חתמה החברה על הסכמים לרכישת אחזקות מיעוט מבעלי זכויות מיעוט בחלק מחברות הבנות    ,2020  ,ביוני  30ביום      
אלפי ש"ח בין הסכום   4,220בסך של  ההפרש    ש"ח.אלפי    5,800של    סך הסתכמה להתמורה בגין הרכישות    של החברה.

עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות  ששולם לערך הפנקסני של זכויות המיעוט ליום ביצוע העסקה נזקף לקרן בגין  
  . שליטה

      
 שליטה מקנות שאינן זכויות מבעלי מניות לרכישת אופציות  .ו

חתמה החברה על הסכמים עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות    ,2020במהלך הרבעון השלישי של שנת  
הבנות של החברה (למעט חברת בת אחת) לפיהם לחברה תהיה אופציה לרכוש את המניות אשר מוחזקות על ידם 

  לפי מכפיל מוסכם מראש על חלקם ברווח הנקי.

  
 לעובדים  אופציות תוכנית  .ז

, לעובדים ונושאי משרה בחברה (שאינן סחירות)  יון החברה תוכנית אופציות  דירקטור  אימץ  ,2020באוגוסט,    10ביום  
לאישור פקיד שומה ניכויים של החברה, כך שתהיה בהתאם למסלול נאמן    ,2020  , בספטמבר  3אשר הוגשה ביום  

מחיר המימוש של    .1961-) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א3(ב)(102- ) ו2(ב)(102רווח הון בהתאם לסעיף  
המכר בחברה  האופציות   להשלמת הצעת  קודמת  בחברה  שכהונתו  במועד לניצע  על שווי החברה  יקבע בהתבסס 

) או מועד תחילת העסקתו או תחילת 2017המאוחר מבין מועד ההשקעה הראשונית של מוס הולדקו בחברה (יולי  
שכהונתו בחברה הינה לאחר השלמת הצעת המכר לניצע הכהונה של הניצעים בחברה. מחיר המימוש של האופציות 

( ייבחברה,   בשלושים  בבורסה  החברה  מניית  של מחיר  כממוצע משוקלל  מועד 30קבע  שלפני  האחרונים  הימים   (
  . אישור ההענקה על ידי הדירקטוריון

רה תהיה  התקופה הנדרשת עד להבשלה מלאה של תגמול הוני שיוענק לנושא משעל פי מדיניות התגמול של החברה,  
שנים ממועד ההענקה או ממועד מוקדם יותר (ככל שיקבע כך דירקטוריון החברה) ,שלא יקדם למועד  5לכל הפחות 

תחילת ההעסקה של העובד, במנות שוות או במנות שאינן שוות. כמו כן, לא יהיה ניתן לממש את האופציות בתקופה  
  .חברההחודשים הראשונים לאחר מועד השלמת הצעת המכר ב 12של 

אופציות   2,320,964הקצאה של  לאשר  , החליט דירקטוריון החברה  2020בנובמבר,    29בישיבת הדירקטוריון מיום  
  עובדים ונושאי משרה בחברה ובנוסף לדירקטור אחד.  27-(בלתי סחירות), ל

  .   מניות 2,320,964 עד של לכמות למימוש ניתנות ),סחירות בלתי( אופציות 2,320,964 של ההקצאה

בהתאם לתנאי ההקצאות שאושרו לעובדים ולנושאי המשרה, תקופת ההבשלה של האופציות האמורות הינה חמש    
  ) שנים, ותחילתה קודם למועד ההענקה, כמפורט להלן: 5(

תקופת ההבשלה הינה החל מחודש יולי    –   2017עבור עובדים ונושאי משרה אשר הועסקו בחברה קודם ליולי   .1
2017 ;  

תקופת ההבשלה בחברה הינה החל ממועד    –  2017עבור עובדים ונושאי משרה אשר הועסקו בחברה לאחר יולי   .2
  העסקתם.

  מועד חודשים,    12מועד המימוש הראשון לאחר  דירקטוריון החברה קבע כי על אף האמור במדיניות התגמול בדבר    
)  ההבשלה   תקופת  למשך  המנות  לחלוקת  בהתאם,  היחסי  בחלקןבאופן מלא או  (  האופציות  כתבי  של  הראשון  המימוש

לאחר   ד  24יהיה  בהבשלה   1  בסעיף  הנכללים  לעובדים, כאשר  2022טמבר  ספ  בחודש  ינויהחודשים,  מדובר  לעיל 
  האופציותומימוש של מלוא כתבי 
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  אירועים מהותיים במהלך ולאחר תקופת הדיווח (המשך) : 4באור 

 (המשך) לעובדים אופציות תוכנית  .ז

אנד  ב"  מודל  פי  על  נקבע  שהוקצו  האופציות  של  ההוגן  שווין   (לק   של   לסך  והסתכם  Black&Scholes)שולס" 
  . שווי זה חושב על בסיס ההנחות הבאות:ח"ש 29,110,443

  ש"ח;  14.40 - המניה לחישובמחיר 

  ; "ח ש 4.90- ל "חש 1.60מחיר מימוש בטווח בין 

  ; 53.47% - 52.36%בטווח (ע''ב חברות ההשוואה)  תסטיית התקן הממוצע

  ; (ע''ב אג'ח ממשלתי שקלי) 0.61%- 0.43%ריבית חסרת הסיכון הממוצעת בין 

 אשר   ,ש"ח   מיליוני  29- כ  הינה  כאמור  שאושרו  ההקצאות  בגין  הכספיים  בדוחות  בעתיד  שתיזקף  ההוצאה  כ"סה
  30  ליום  ועד  לעיל  כאמור  טוריוןקהדיר  החלטת  ממועד  בתקופה  החברה  של  הכספיים  בדוחות  כהוצאה  זקףית

    .לעיל, בתקופות שלאחר מכן 2למעט סכום לא מהותי שייזקף לעובדים אשר נכללים בסעיף  ,2022, בספטמבר

 בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהל דיבידנד חלוקות על הכרזה  .ח

  -בתקופת הדוח הוכרזו חלוקות דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות של החברה בסך של כ    
  טרם שולם.אלפי ש"ח  1,816-מתוכן סך של כ ש"ח,אלפי  8,456

חלוקת דיבידנד לבעלי זכויות   זההוכר  ,הדוחות הכספייםאישור  למועד    ונכון  דוח על המצב הכספילאחר תאריך ה    
  אלפי ש"ח.   150 -של החברה בסך של כת בת חברבשאינן מקנות שליטה 

    

  עדכון תלויות  .ט

נערך הליך    ,2020  ,ביוני   24ביום  ,  2019  המאוחדיםהשנתיים  בדוחות הכספיים    ב15בהמשך למתואר בביאור   .1
בשל השלב המוקדם בו מצוי ההליך, טרם ניתן להעריך את סיכויי   .גישור בין הצדדים, אשר הסתיים ללא הצלחה 

   התביעה והסיכון הכספי הגלום בה.

, נחתם הסכם  2020  ,במאי  25ביום    ,2019  המאוחדיםהשנתיים  בדוחות הכספיים    ד15בהמשך למתואר בביאור   .2
פשרה בין הצדדים, המסדיר את אופן השימוש בסימני המסחר של הצדדים. החברה והצד השלישי משכו את 

 ההתנגדויות שהוגשו על ידם וסימני המסחר של החברה נרשמו.

וכן שורה של 2020  ,באוגוסט  11ביום   .3 זכיינים של החברה  שלה, מספר  ולמספר חברות בת  לחברה  , הומצאה 
של החברה, ייצוגי  ספקים  לבית    תבקשה לתובענה  כהשהוגשה  המחוזי בסכום מוערך של  מש"ח.    17  -משפט 

 מוצרים שהוראות ,  1981  -החברה שיווקה בניגוד לחובות על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א  ,המבקשים  לטענת
בוצת התובעים כלפי ק, ובכך התרשלה לא תורגמו כנגד לשפה העבריתו השימוש והאזהרות הנלוות להן בלועזית

 24בבקשה נקבע ליום  דיון מקדמי    לקוחותיה.  באוטונומית הרצון של  העל חשבונם ופגע  ההפוטנציאלית, התעשר
החברה2021מרס,  ב של  המשפטיים  יועציה  לדעת  בתיק  ,.  המקדמי  השלב  סיכוי    נוכח  את  להעריך  ניתן  לא 

 . התובענה

  רשמה החברה הפרשה נאותה לכיסוי ההתחייבויות התלויות.   ,ולדעת הנהלת החברה   , בגין התביעות אשר פורטו לעיל

מכתב    ")מקסבע"מ (ביחד בסעיף זה: "אורי    ולאורי מקס  , לאורי מקסנשלח לחברה  ,2020בספטמבר,    10ביום   .4
. במכתב מועלות טענות ג)28בעסקת מכירת ציוד המיגון (ראה באור    ידי אחד מבין המממנים הנוספים-דרישה, על 

של הסכמי ציוד   ,המוכחשות על ידי החברה ועל ידי אורי מקס  ,כלפי החברה וכלפי אורי מקס בדבר הפרות שונות
כמים. במכתב הדרישה נטען, כי לכלל המממנים המיגון, ובכלל זה בקשר עם ההתחשבנות בין הצדדים מכוח ההס

מש"ח ומתוך סכום זה חלקו של הדורש הינו    9.6- מגיע מהחברה בסה"כ סכום של כ  (למעט בעלי עניין)  הנוספים
 מש"ח.   3.8-כ

  כלפי   טענותיהם  מכל  הנוספים  המממנים  בהם  חזרו  לפיהם  להסכמות  הצדדים  הגיעו,  2020,  בספטמבר  11  ביום
.  ח "ש  אלפי  580  של  בסך  ידו-על  שיבוצע  תשלום  כנגד,  מקס  אורי  וכלפי,  ח"מש  2.6  -כ   של  לוםתש  כנגד  החברה
 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום    פעילותה  תוצאות  על  החברה  ידי -על   שבוצע  התשלום  השפעת

ביניים    ותבדוח  מימוןה  הוצאותנכלל בסעיף    רהסכום האמו.  ח"מש  1.6-כ  של  לסך   הסתכם  ,2020בספטמבר,  
  . אחר כולל ורווח  הפסד או הרווח עלהמאוחדים 
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  אירועים מהותיים במהלך ולאחר תקופת הדיווח (המשך) : 4באור 

 קשורים צדדים עם עסקאות  .י

אישר דירקטוריון החברה התקשרות עם צד שלישי המחזיק בנכס נדל"ן לצורך פעילות סניף   ,2020,  באוגוסט  30ביום     
מהון המניות של הצד השלישי.   50%-. בעל עניין בחברה מחזיק ב2021במהלך שנת    חדש של הרשת באותו הנכס 

  עשה בהתאם למקובל בשוק. יתשלום דמי השכירות 

 
 מניות  פיצול  .יא

כך שכל מניה רגילה אחת של החברה פוצלה  התקבלה החלטה על פיצול הון מניות החברה   ,2020  ,בספטמבר  1ביום    
אשר היה    44,100במקום    142,344,680ובהתאם הון המניות המונפק והנפרע הינו    מניות ללא ערך נקוב  3,227.77  -ל

    בוצע חישוב למפרע של הרווח למניה בכל תקופות הדיווח.לכך בהתאם  לפני הפיצול.

  
 שליטה  בעלת חברה עם ניהול הסכם  .יב

כנס נ,  2020, החל מחודש ספטמבר  2019)(ג) בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים  1(27בהמשך למתואר בביאור    
לתוקפו הסכם ניהול חדש עם החברה בעלת השליטה, לפיו ישולמו לבעלת השליטה דמי ניהול רבעוניים בסך של 

ד  500,000 היתר עבור שירותי  ידי בעלת השליטה או ש"ח, בין  על  יינתנו  וייעוץ שונים. שירותי הניהול  ירקטורים 
באמצעות המחאת חיובים מכוח הסכם הניהול למי מטעמה, כמפורט בהסכם הניהול. הסכם הניהול יעמוד בתוקף 

 שנים כל פעם, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים   3שנים ולאחר מכן יתחדש אוטומטית לתקופות של    5לתקופה של  
כמו כן, נקבע מנגנון לביטול מוקדם במקרה בו החזקות בעלת השליטה במניות החברה ירדו מתחת לשיעור  על פי דין.  

  .האחזקה כפי שנקבע בהסכם

  
 בבורסה למסחר החברה מניות רישום  . יג

 לניירות   הלמסחר בבורסבדרך של הצעת מכר    לציבור  לראשונה מניותיה של החברה  והוצע   ,2020,  בספטמבר  14  ביום  
והחברה הפכה לחברה ציבורית. כמות המניות שנרשמו  ותשקיף מדף על פי תשקיף הצעת מכר  בע"מ אביב בתל ערך

על ידי בעלי השליטה.   נמכרומניות    45,000,000  מתוכן  שרא  נקוב  ערך  ללא  רגילות  מניות  142,344,680למסחר הינה  
    רע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.מהון המניות המונפק והנפ 31.61%המניות שנמכרו מהוות 

  שליטה ") לבעלת המתמחר החתם("  התשקיף פי על המכר בהצעת המתמחר  החתם הודיע, 2020בספטמבר,  21 ביום  
  של   נקוב  ערך  ללא  לותמניות רגי   6,750,000בחברה על מימוש האופציה שניתנה לו לרכוש ממנה כמות נוספת של  

 החברה   של  והנפרע  המונפק  המניות  מהון  36.36%. לאחר השלמת העסקה, אחוז המניות שנמכרו מהוות  החברה
  . בה ההצבעה ומזכויות

אלפי ש"ח והן נכללות בסעיף הוצאות אחרות    4,481-כ   לסכום שלהסתכמו    בהן  נשאה  שהחברה  ההנפקה  הוצאות  
  . 2020בספטמבר,  30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  הרווח או הפסד ורווח כולל אחר  עלבדוח 
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 מבוא
 

של  1970- ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים  תשעהולתקופות של  2020 ספטמברב 30בע"מ, ליום  סטוקמקס 

הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות הנפרד הינו באחריות  
 ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.

 
 היקף הסקירה 

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים   -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 
בהיקפה במידה  הינה מצומצמת  ואחרים. סקירה  נוהלי סקירה אנליטיים  ומיישום  והחשבונאיים,  לעניינים הכספיים  האחראים 

ביק לתקני  הנערכת בהתאם  ביקורת  לכל  ניכרת מאשר  שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  אינה מאפשרת  ולפיכך  בישראל  ורת מקובלים 
 העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי  
 . 1970- ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר   , חיפה
 רואי חשבון  2020, בנובמבר 29
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 ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה  

 
 המאוחדים   ביניים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים  

 
 המיוחסים לחברה 

 
 
 

,  ספטמברב  30להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה ליום  
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות  38דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה    - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן    2020

.1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל



 בע"מ מקס סטוק
 

 חברההמיוחסים ל המצב הכספיעל  יםהמאוחד ותתונים כספיים מתוך הדוחנ
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 ספטמבר ב   30  ליום 
 

 בדצמבר   31ליום  
 

  2020  2019  2019  
  מבוקר   מבוקר   בלתי   

  "ח ש   אלפי   
 שוטפים   נכסים

 
       

  6,769  12,078  19,008  מזומנים ושווי מזומנים 
  -   14,000  60,500  קצר   לזמן   פקדונות
  28,800  31,236  43,678  לקוחות 
  9,834  5,845  17,747  חובה  ויתרות  חייבים

  59,438  45,646  52,679  מלאי 
        

  104,841  108,805  193,612  סה"כ נכסים שוטפים 
        

        שוטפים   לא  נכסים
        

  833  722  1,027  מסים נדחים 
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות,  

 נטו לרבות מוניטין 
 

56,123 
 

40,015 
 

46,550 
 

  7,098  6,380  10,822  רכוש קבוע, נטו 
  87,972  41,461  83,312  נכסי זכות שימוש 

        
  142,453  88,578  151,284  סה"כ נכסים לא שוטפים 

        
  344,896  197,383  247,294  
        

        שוטפות   התחייבויות
        

  10,000  10,000  48,667  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 
  7,996  4,734  7,705  התחייבויות בגין חכירה 

  19,612  14,020  22,652  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
  7,221  4,273  16,027  זכאים ויתרות זכות 

  -   14,000  -   לשלם   דיבידנד
        

  44,829  47,027  95,051  סה"כ התחייבויות שוטפות 
        

        התחייבויות לא שוטפות 
        

  12,917  15,417  13,417  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  82,786  39,653  80,697  התחייבויות בגין חכירה 

  228  108  228  מעביד  - התחייבות בשל סיום יחסי עובד  
        

  95,931  55,178  94,342  סה"כ התחייבויות לא שוטפות 
        

  106,534  95,178  155,503  עצמי   הון 
        

  344,896  197,383  247,294  
        
        
 
 
 
 

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

       2020,  בנובמבר  29
 זהבית כהן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר דירקטוריון 
 י מקסראו 

 משותף "ל  ומנכ  דירקטור
 ניר דגן  

 סמנכ"ל כספים 
 



 בע"מ מקס סטוק
 

 חברה המיוחסים ל הרווח או הפסד ורווח כולל אחרעל  יםהמאוחד ותתונים כספיים מתוך הדוחנ
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 תשעה לתקופה של  
 חודשים שהסתיימה 

  ספטמבר ב   30ביום  

לתקופה של שלושה חודשים  
 שהסתיימה 

  ספטמבר ב   30ביום  

לשנה  
 שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31
  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר   
     "ח ש   אלפי       
           

 275,990  72,778  107,534  208,885  404,845  הכנסות ממכירות 
 217,928  58,112  86,711  166,160  337,998  המכירות עלות  

           
 58,062  14,666  20,823  42,725  66,847  גולמי  רווח

           
 15,701  4,888  5,217  10,840  13,919  הוצאות מכירה ושיווק 

 15,158  4,331  5,271  11,885  12,412  הוצאות הנהלה וכלליות 
 -   -   4,479  -   4,479  אחרות   הוצאות

           
 27,203  5,447  5,856  20,000  36,037  רווח תפעולי 

           
 (658)  (213)  (638)  (602)  (2,633)  הכנסות מימון 
 1,592  716  1,548  1,153  5,027  הוצאות מימון 

 -   -   1,446  -   13,276  בגין עסקאות מיוחדות   מימון   הוצאות
           

 26,269  4,944  3,500  19,449  20,367  רווח לפני מסים על ההכנסה 
           

 5,740  982  1,836  4,446  5,715  מסים על ההכנסה  
           

רווח לפני חלק החברה ברווחי חברות  
 20,529  3,962  1,664  15,003  14,652  מאוחדות 

           
 38,363  12,509  18,995  31,478  38,537  חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות 

           
 58,892  16,471  20,659  46,481  53,189  רווח נקי 

           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 בע"ממקס סטוק 
 חברההמיוחסים ל תזרימי המזומניםעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 תשעה לתקופה של  
 שהסתיימה חודשים  

  ספטמבר ב   30ביום  

לתקופה של שלושה חודשים  
 שהסתיימה 

  ספטמבר ב   30ביום  

לשנה  
 שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31
  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר   
     "ח ש   אלפי       
           

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של  
           החברה 

           
 58,892  16,471  20,659  46,481  53,189  רווח נקי המיוחס לחברה

           
ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי  

           מזומנים מפעילות שוטפת של החברה: 
 

הפסד של    או התאמות לסעיפי רווח  
 החברה: 

           
 4,731  1,219  2,246  3,549  5,811  פחת והפחתות 

 934  503  2,356  551  15,670  נטומימון,    הוצאות
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות  

 120  -   -   -   -   לעובדים, נטו 
 (38,363)  (12,509)  (18,995)  (31,478)  (38,537)  רווחי חברות כלולות  

 5,740  982  1,836  4,446  5,715  מיסים על הכנסה 
           
  (11,341)  (22,932)  (12,557)  (9,805)  (26,838) 
           

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות  
           של החברה: 

           
 (6,600)  (1,346)  2,219  (9,036)  (14,878)  בלקוחות  עלייה(ירידה )
 (1,739)  26  (7,715)  2,463  (1,083)  בחייבים ויתרות חובהעלייה(  ירידה )
 (22,137)  (3,312)  6,326  (8,345)  6,759  עלייה במלאי   )עלייה(  ירידה

 7,268  (1,840)  (3,743)  1,676  3,040  בספקים ונותני שירות   )ירידה(עלייה  
 1,071  392  3,954  644  8,248  עלייה בזכאים ויתרות זכות 

           
  2,086  (12,598)  1,041  (6,080)  (22,137) 

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך  
           השנה בחברה עבור: 

           
 27,299  973  24,449  27,299  24,449  דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

 (934)  (716)  (1,548)  (764)  (4,602)  נטו (,  שולמהש)ריבית  
 -   -   (2,945)  -   (13,276)  מיוחדות   עסקאות  בגין   ששולמה  ריבית

 (5,259)  (1,596)  (1,017)  (4,055)  (4,201)  מיסים ששולמו, נטו  
           

סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת  
 (27,869)  (17,224)  7,423  (13,050)  (6,885)  מפעילות שוטפתתזרים המזומנים  

           
)ששימשו  מפעילות    מזומנים נטו שנבעו 

 31,023  (753)  28,082  33,431  46,304  שוטפת של החברה    לפעילות( 
           
           
 
 
 
 

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



 בע"ממקס סטוק 
 חברההמיוחסים ל תזרימי המזומניםעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 תשעה לתקופה של  
 חודשים שהסתיימה 

  ספטמבר ב   30ביום  

לתקופה של שלושה חודשים  
 שהסתיימה 

  ספטמבר ב   30ביום  

לשנה  
 שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31
  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר   
     "ח ש   אלפי       
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה  
           

 (2,706)  (712)  (875)  (1,742)  (5,161)  רכישת רכוש קבוע
 -   (14,000)  (20,500)  (14,000)  (60,500)  קצר לזמן   בפיקדון   השקעה
 -   -   (3,724)  -   (7,071)  כלולות בחברות    השקעה

 4,924  984  719  3,311  1,596  הלוואות לחברות מוחזקות, נטו  
           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו  
 2,218  (13,728)  (24,380)  (12,431)  (71,136)  לפעילות( השקעה של החברה 

           
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון  
           

קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים  
 -   -   -   -   40,000  קצרלזמן  
  בנקאיים  מתאגידים  הלוואות  קבלת
 20,000  -   -   20,000  8,000  ארוך   לזמן 

פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים  
 (7,500)  (2,500)  (3,000)  (5,000)  (8,833)  ארוך לזמן  

 (3,739)  (968)  (1,126)  (2,689)  (2,096)  פירעון התחייבות בגין חכירה 
 (50,000)  -   -   (36,000)  -   דיבידנד ששולם 

           
  מפעילות   שנבעו סה"כ מזומנים נטו  

 (41,239)  (3,468)  (4,126)  (23,689)  37,071  )ששימשו לפעילות( מימון של החברה 
           
           

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים  
 (7,998)  (17,949)  (424)  (2,689)  12,239  של החברה 

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  

 14,767  30,027  19,432  14,767  6,769  התקופה
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף  
 6,769  12,078  19,008  12,078  19,008  תקופה ה 
           
           
 

פעולות מהותיות שלא במזומן   )א( 
           של החברה 

           
הכרה וגריעה של נכס זכות שימוש כנגד  

 47,711  (131)  41  265  (285)  התחייבות בגין חכירה 
           

 1,271  -   -   -   -   השקעה בחברות מוחזקות 
           

 -   -   -   -   4,621  לקבל   דיבידנד

 -   -   -   14,000  -   שהוכרז   דיבידנד
           
           
           
           
 

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



 בע"מ מקס סטוק
 מידע נוסף
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 כללי  .א

  
 ופעילותה  החברהתיאור כללי של      .1

 
שונה    ,2015בנובמבר,    17. ביום  2004בדצמבר,    16"החברה"( התאגדה בישראל כחברה פרטית ביום    -   מקס סטוק בע"מ )להלן  

החברה וחברות הבנות שלה  שונה שמה למקס סטוק בע"מ חזרה.    ,2020במרס,    10- שמה למקס הנהלה ישראל בע"מ וביום ה
 במכירת מוצרים שונים באמצעות רשת חנויות בפריסה ארצית.עוסקות  

 
,  2020,  בספטמבר  17  מיום  והחל  מכר  הצעת  באמצעות  לציבור  החברה   של  מניותיה  וצעו לראשונהה,  2020,  בספטמבר  14  ביום 

 בע"מ.  אביב  בתל  ערך  לניירות  בבורסה  מניותיה  נסחרות
 

ה ושלושה חודשים שהסתיימו  תשע ולתקופות של    2020,  ספטמברב  30ליום  מידע כספי נפרד זה נערך במתכונת מתומצתת   .2
 . 1970- ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  

 
ולשנה    2019בדצמבר,    31יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  

 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(.   -הנוסף אשר נלווה אליהם )להלן     שהסתיימה באותו תאריך ולמידע
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  .ב
 

  31המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע הכספי הנפרד ליום  
 .2019בדצמבר,  
 

 ולאחריה  תקופת הדיווחבאירועים מהותיים   .ג
 

  .4בדבר אירועים משמעותיים פורט בדוחות הכספיים המאוחדים בבאור  מידע  
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