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שיש לתארם בדוח  וחידושים אשר אירעו בעסקי החברה בתקופת הדוח ולאחריה לעניינים  שינויים

 התקופתי

 בדוח זה, המונחים הבאים משמעם:

 מקס סטוק בע"מ.  –" החברה"

"  Max  20"- כאן קונים בכיף" ו  –   Maxרשת חנויות 'דיסקאונט' תחת השם "  – "  הרשת" או "רשת מקס"

 המופעלת על ידי החברה באמצעות חברות בנות וזכיינים. 

 . 2021בספטמבר  30הדוח הכספי המאוחד של החברה נכון ליום  –" דוח כספי"

-2021)מס' אסמכתא    2021במרס    15, אשר פורסם ביום  2020דו"ח שנתי של החברה לשנת    –"  דוח תקופתי"

01-035241 .) 

 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה  – לדוח התקופתי .261סעיף עדכון  .1

)תיקון  מות צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין  ו, התפרסם ברש2021באוקטובר,    19ביום  

תשפ"ב  3מספר   שעניינו"(הצו)"   2021  –(  ביום    ,  לתוקף  נכנס  הצו  פעמיים.  חד  כלים  על  קניה    1מס 

התחילה)"  2021בנובמבר,   במועד  לצו, "(.  חד    התאם  כלים  על  קניה  מס  יוטל  התחילה,  ממועד  החל 

כלים החד פעמיים, שנמצא ברשות  המלאי  ד קובע הצו הטלת מס על  עוש"ח לק"ג.    11פעמיים בשיעור של  

 לק"ג.  ש"ח  11בסך של   ,במועד התחילההסוחרים בכלים החד פעמיים לצורך עסקם 

סכו"ם   צלחות,  כוסות,  ובכללם  בצו,  שהוגדרו  כפי  בלבד,  מסוימים  פעמיים  חד  כלים  על  יחול  המס 

 וקשיות העשויים מפלסטיק. 

הצו, יוטל על החברה מס בסכום שאינו מהותי בגין מלאי הכלים החד פעמיים הקיים  בהתאם להוראות  

אין בידי החברה יכולת להעריך את השפעתו העתידית של  נכון למועד הדוח,    ברשותה במועד התחילה.

לומדת את השלכות הצו, אופן יישומו וההתאמות הנדרשות    החברהמס הקניה על פעילותה העסקית.  

 .   ל מנת לצמצם את השפעותיו האפשריותע  על פעילותה

 הסכמים מהותיים  –לדוח התקופתי  1.27עדכון סעיף  .2

  31לפרטים נוספים בדבר סיום כהונתו של מר אבן צ'ארלס ניומן כמנכ"ל משותף בחברה, החל מיום  

 .  (2021-01-093394)מס' אסמכתא:  2021בנובמבר,  1, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 2022בינואר,  

 הליכים משפטיים  –לדוח התקופתי  1.28עדכון סעיף  .3

לפרטים נוספים אודות עדכון הליכים משפטיים מהותיים שחברה הינה צד להם, לרבות בדבר חקירה  

 א לדוח הכספי.  4המתנהלת בנושא מכס וייבוא, ראו ביאור 



 החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוח - א' פרק
2021 בספטמבר 30 ליום
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 בע"מ  מקס סטוק

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

 2021, ספטמברב 30ביום  החודשים שהסתיימ  תשעה לתקופה של  

 

( בע"מ  סטוק  מקס  דוח  "החברה"דירקטוריון  את  להגיש  בזאת  מתכבד  החברה (  ענייני  מצב  על   הדירקטוריון 

(, בהתאם לתקנות ניירות ערך  "תקופת הדוח")  2021,  ספטמברב  30יום  בה  חודשים שהסתיימ   תשעהשל    התקופ ל

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

דוח הדירקטוריון על מצב  היקפו של דוח דירקטוריון זה הינו מצומצם והוא נערך תחת ההנחה שבפני קוראיו מצוי  

במרס,   15, אשר פורסם ביום  ("דוח הדירקטוריון השנתי")   2020בדצמבר,    31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  

  "(.דוח התקופתיה( )"2021-01-035241)מספר אסמכתא:    2020, במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת  2021

 ח זה. האמור בדוח התקופתי מובא על דרך ההפניה בדו

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה  .א

 פעילות החברה בתקופת הדוח ולאחריה  .1

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

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

 מקס סטוק בע"מ.   –לשמה הנוכחי 

באמצעות הפעלת רשת חנויות    עוסקת במסחר קמעונאימיום הקמתה ונכון למועד פרסום דוח זה, החברה   1.2

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

סניפים בכל רחבי הארץ, מקריית שמונה    531אטרקטיביים ובפריסה ארצית. למועד הדוח, החברה מפעילה  

אילת,  ברובם  ועד  בנות   המופעלים  חברות  באמצעות  ו  ,באמצעות  )היתר  מקס"זכיינים  או    "רשת 

  (."הרשת"

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

כספיים הדוחות  ה"המצורפים לדוח התקופתי )  ,2020בדצמבר,    31של החברה ליום    ים הכספי  ות בדוח  ג18

 (. שנתיים"ה

 השפעת התפשטות נגיף הקורונה על פעילות הקבוצה  1.4

(, אשר "נגיף הקורונה"או    "הנגיף")  COVID19-ה  נגיף  בסיןהתפרץ    2020במהלך הרבעון הראשון של שנת   

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

על פעילות הרשת. בכלל כך, בשל התפשטות הנגיף,    השפיעו גםכלכליות רחבות היקף, אשר מטבע הדברים  

 ח אדם במקומות עבודה. ו הוטלו מגבלות על תנועה, מסחר ונוכחות כ

 
 .2021של שנת  עיירבגדול יותר ברבעון ה ו, וצפוי להיפתח במיקום חדש 2020כולל סניף דימונה, אשר נסגר בחודש נובמבר  1
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, החלה מדינת ישראל במתן חיסונים לאוכלוסייה כנגד נגיף הקורונה אשר כללו שתי  2020החל מסוף שנת    

מנות. במהלך תקופת הדוח, ולאור התפרצות נוספת של נגיף הקורונה, החליטה ממשלת ישראל על הידוק  

וכן   הרשת,  בחנויות  לרבות  גורף,  באופן  סגורים  במקומות  המסיכות  עטית  החזרת  לרבות  המגבלות, 

איש. כמו כן, הוטלו מגבלות באירועים רבי משתתפים    100ת פתוחים בהם ישנה התקהלות מעל  במקומו

ומופעי תרבות, בהתאם להנחיות "התו הירוק", וכן צמצום  עבודה במשרדי ממשלה להיקף של חמישים  

על    , החליט קבינט הקורונה על הידוק נוסף והחלת מתווה "התו הירוק"2021באוגוסט,    11אחוזים. ביום  

כל ענפי המשק, למעט קניונים ומסחר, והחלת מתווה "תו סגול" בקניונים ובבתי מסחר, ע"י הגבלת תפוסה  

מטרים יוחרגו, ולא יוחל בהן התו הסגול. מגבלות    100מטרים. חנויות שגודלן עד    7ביחס של אדם אחד לכל  

 . 2021באוגוסט,  16"התו הסגול" כאמור לעיל חלו על פעילות הרשת החל מיום 

 ( שלישית  חיסון  מנת  במתן  ישראל  מדינת  החלה  הדוח,  תקופת  במהלך  תחילה "בוסטר"במקביל,   ,)

, ולמועד  2021בספטמבר,    30. נכון ליום  12לאוכלוסייה המבוגרת ולאחר מכן לכלל האוכלוסייה מעל גיל  

ות בעיקר  פרסום דוח זה, חלה ירידה משמעותית ברמת התחלואה בישראל, והממשלה פרסמה שורת הקל

בכל הקשור להתקהלויות רבות משתתפים. מגבלות "התו הסגול" הקשורות למסחר, לרבות חנויות הרשת,  

 נותרו בעינן. 

בתקופת הדוח ונכון למועד אישור דוח זה, לנגיף הקורונה לא הייתה השפעה מהותית על תוצאות פעילות   

   החברה וחנויות הרשת. 

כמתואר לעיל, הן בבחינת  של הרשת  ף הקורונה על פעילותה  ההשלכות האפשריות של התפשטות נגי 

אשר התממשותן אינה וודאית ואינה מצויה בשליטת  ,  כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  מידע צופה פני עתיד

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

. יובהר, כי אין כל וודאות שההערכות יתממשו,  המתבססות, בין היתר, על מידע כאמור הערכות החברה

בשל תלותן תר,  כולן או חלקן, והן אף עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלו שהוצגו לעיל, וזאת בין הי

החלטות  ,  נגיף הקורונהבגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, כגון, שינויים ומגמות בהתפשטות  

 . הגורמים המוסמכים בארץ ובעולם והשפעות על הרגלי הצריכה של לקוחות החברה

 על פעילות הקבוצה שומר החומות מבצע השפעת  1.5

במהלכו שוגרו לעבר  )"המבצע"(    שומר החומות   אירע מבצע  ,2021במאי,    21ועד ליום    , 2021במאי,    10יום  מ

הביא לירידה בפעילות  באופן שהדרום והמרכז    יביישוב ישראל רקטות ופצצות מרגמה. עיקר הירי התרכז  

אלו  באזורים  ממוקמות  אשר  הרשת  מחנויות  חלק  של  לסגירתן  המבצע  ואף  מימי  סיום    .בחלק  לאחר 

פעילות   לסדרה.המבצע  חזרה  אלו  באזורים  תוצאו  החנויות  על  מהותית  השפעה  הייתה  לא    ת למבצע 

 הרשת. הפעילות של 
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 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ואחריה  .2

2.  

,  חל גידול בהכנסות החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד  2021של שנת    תשעת החודשים הראשונים ב 2.1

 מיוחס בעיקרו לגידול בהיקף הפעילות השוטפת של הרשת. הגידול  .2המיגון  בנטרול עסקאות ציוד

בהשוואה    )נתונים לא סקורים ולא מבוקרים(  בחנויות בבעלות  SSS3במכירות הרשת    שינוילהלן שיעורי ה

אשתקד  המקבילה  לשנת  2019ולשנת    לתקופה  בהשוואה  במכירות  השינוי  הצגת  כיוון    2019.  נעשית 

 .רבות מעיתויי הסגרים בעקבות משבר הקורונה  ההושפע  על פני הרבעונים  2020המכר של שנת  התפלגות  ש

תשעה   לתקופה של 

שהסתיימה   חודשים

טמבר, בספ 30ביום 

2021 

שלושה   לתקופה של

שהסתיימה   חודשים

בספטמבר,  30ביום 

 הסבר 2021

בהשוואה לתקופה  

מקבילה בשנת  

2020 

17% (3% ) 

הקיטון במכר במהלך הרבעון  

נבע    2021השלישי לשנת 

ממספר ימי מכר נמוך יותר  

לעומת  2021בחודש ספטמבר 

בשל   2020חודש ספטמבר 

 עיתוי חגי תשרי. 

בהשוואה לתקופה  

מקבילה בשנת  

2019 

21% 15% 

הגידול במכר במהלך תקופת 

הדוח נבע מגידול בסל  

 הממוצע. 

  - וחד מוצרי מטבח, דקורציה לבית, טקסטיל  ,  לצעצועים  בעיקר כתוצאה מגידול בביקושמכירות הרשת עלו  

 .  פעמי

של   לתקופה  החברה  של  ותפעוליים  פיננסיים  מדדים  בדבר  נוספים  חודשים  ו  תשעהלפרטים  שלושה 

 להלן.   6, ראו סעיף 2021, ספטמברב  30שהסתיימה ביום 

  30לושה חודשים שהסתיימה ביום  וש  תשעהלפרטים נוספים בדבר תוצאות פעילות החברה בתקופה של  

 להלן.  4, ראו סעיף המיגוןד, בנטרול עסקאות ציוד , לעומת התקופה המקבילה אשתק2021, ספטמברב

אשר  ובעיר שדרות   רמלה  בעיר   שני סניפים חדשים חנכה החברה   2021  לשנת תשעת החודשים הראשונים  ב 2.2

, חנכה  2021בחודש אוקטובר    ת וכן סניף נוסף בעיר תל אביב במודל זכיינות.נות בועל ידי חבר   יםמופעל 

 החברה סניף נוסף בראשון לציון )סניף חדש אשר החליף את הסניף הקיים(. 

 

 
(, לפרטים  "עסקאות ציוד המיגון"עסקאות ציוד מיגון במסגרתן פעלה לייבוא ציוד רפואי נדרש בעקבות משבר הקורונה )החברה    ביצעה   2020בשנת    2

 בדוח הדירקטוריון השנתי.  1.4ראו סעיף  נוספים
 
3  ame Store SalesS  -    שפתוחות שנה אחת לפחות ומשווה בין המכירות של החנויות בתקופה בבעלות  נתון המשקף את היקף המכירות של הרשת בחנויות

 להלן. 6.1לפרטים נוספים ראו סעיף   המקבילה אשתקד.האמורה ביחס לתקופה 
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בספטמבר,    30יום  , ב2020  , בדצמבר  31( לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  2ה) 18בהמשך לאמור בביאור   2.3

של  ,  2021 בשיעור  מניות  מבעל  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות  החברה  ה  25%רכשה  לאחר  מהון  מניות. 

. חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווח  100%- ה של החברה בחברת הבת עלה לקהרכישה, שיעור ההחז

אלפי ש"ח. בגין    801-הסתכם לכ   2021הנקי של החברה הנרכשת במהלך תשעת החודשים הראשונים לשנת  

 אלפי ש"ח. 3,389-מניות אלה שילמה החברה תמורה בסך של כ

  ב לדוחות כספיים ביניים המאוחדים4ראו ביאור    -  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהת דיבידנד  וחלוק  2.4

 (."הדוחות הכספיים המאוחדים") 2021, בספטמבר 30ליום   של החברה

 .כספיים המאוחדיםהלדוחות   ג4ראו ביאור   -חלוקת דיבידנד  2.5

כספיים  הלדוחות    ה4ראו ביאור    החברה, והשפעתו על    כלים חד פעמיים  מלאיעל    המס  היטללפרטים אודות   2.6

 . המאוחדים

  31מיום    החל,  החברה  של  משותף"ל  כמנכ  ניומן'ארלס  צנוספים בדבר סיום כהונתו של מר אבן    לפרטים 2.7

 (. 2021-01-093394)מספר אסמכתא:   2021בנובמבר,  1, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 2022בינואר,  

 .דוחות הכספיים המאוחדיםל 4, ראו ביאור בתקופת הדוח ואחריהלפרטים נוספים אודות אירועים מהותיים 
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    המצב הכספי .3

  
 ספטמבר ב 30ליום 

  31ליום  
 בדצמבר

 2021  2020  2020 
 אלפי ש"ח  
      

 73,740  66,436  65,453 לקוחות 
 127,272  106,454  199,712 מלאי 

 161,961  171,806  69,787 נכסים שוטפים אחרים 
 569,751  423,625  574,666 נכסים שאינם שוטפים 

 932,724  768,321  909,618 סה"כ נכסים
      
      

 116,890  76,278  90,838 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 111,558  150,663  134,683 התחייבויות שוטפות אחרות 
 508,684  371,429  501,775 התחייבויות שאינן שוטפות  

 195,592  169,951  182,322 סה"כ הון עצמי 
 932,724  768,321  909,618 סה"כ התחייבויות והון

       
 נכסים

כ  65,453- , הסתכמה לכ2021בספטמבר,    30יתרת הלקוחות ליום    –לקוחות    3.1 -אלפי ש"ח, לעומת סך של 

  חודש   מול  2021ספטמבר  חודש  ממכר נמוך יותר בנובע    קיטון. עיקר ה2020בדצמבר,    31אלפי ש"ח ליום    73,740

 . 2020דצמבר 

  127,272-אלפי ש"ח, לעומת סך של כ  199,712-, הסתכמה לכ2021בספטמבר,   30יתרת המלאי ליום    –מלאי    3.2

ליום   בפעילות החברה  .2020בדצמבר,    31אלפי ש"ח  מגידול  נובע  הגידול  במלאים  עיקר    והצטיידות החברה 

 . תשרשרת האספקה הגלובלישיבושים בעל מנת לצמצם את ה מבעוד מועד

  69,787- , הסתכמה לכ2021בספטמבר,  30יתרת הנכסים השוטפים האחרים ליום  – רים נכסים שוטפים אח 3.3

. עיקר הקיטון מיוחס לסעיפי מזומנים  2020בדצמבר,    31אלפי ש"ח ליום    161,961- אלפי ש"ח, לעומת סך של כ

 עקב חלוקת דיבידנד וגידול במלאי.  קצרלזמן  תושווי מזומנים ופיקדונו

אלפי    574,666-, הסתכם לכ2021בספטמבר,    30סך הנכסים שאינם שוטפים ליום    –נכסים שאינם שוטפים    3.4

נכסי זכות שימוש  . עיקר השינויים מיוחסים ל2020בדצמבר,    31"ח ליום  אלפי ש   569,751-ש"ח, לעומת סך של כ

 בעיקר בסניפים חדשים של הרשת. השקעות רכוש קבועול

 התחייבויות 

,  ספטמברב  30ליום    ההתחייבויות לספקים ולנותני שירותיםיתרת    –  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  3.5

לכ  ,2021 סך    90,838- הסתכמה  לעומת  כ אלפי ש"ח,  ליום    76,278-של  עיקר  2020בספטמבר,    30אלפי ש"ח   .

 בפעילות החברה כמפורט לעיל. הגידול נובע מגידול 

הסתכמה   ,2021, ספטמברב  30ליום  השוטפות האחרותתחייבויות ההיתרת  – שוטפות אחרותהתחייבויות  3.6

  ים נובע  השינוייםעיקר  .  2020,  בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום    111,558-אלפי ש"ח, לעומת סך של כ  134,683-לכ

 מאשראי מתאגידים בנקאיים.
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-הסתכמה לכ  ,2021,  ספטמברב  30ליום    שאינן שוטפותתחייבויות  ההיתרת    –  שאינן שוטפותהתחייבויות    3.7

לעומת    501,775 ליום    508,684-סך של כאלפי ש"ח,  עיקר  2020בדצמבר,    31אלפי ש"ח  השינויים מיוחסים  . 

 להתחייבויות בגין חכירה. 

  הון עצמי

  195,592-אלפי ש"ח, לעומת סך של כ  182,322-, הסתכם לסך של כ2021בספטמבר,    30ההון העצמי ליום    3.8

ש"ח וגידול בקרן בגין  מיליון    66-. הקיטון נובע מרווח בתקופה בסך של כ2020בדצמבר,    31אלפי ש"ח ליום  

מיליון ש"ח שקוזזו כתוצאה מחלוקת דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות    11.6-תשלום מבוסס מניות בסך של כ

ש"ח, רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות הבנות  מיליון    17.8-שליטה על ידי חברות הבנות בסך של כ

 מיליון ש"ח. 70- ידי החברה בסך של כומחלוקת דיבידנד על   מיליון ש"ח  3.4-בסך של כ
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  תוצאות הפעילות .4

 להלן ריכוז תוצאות הפעילות לפי תקופות )באלפי ש"ח(:  4.1

 
 ושהסתיימתשעה ל
  ספטמבר ב 30ביום  

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר  31

 % מהמחזור   2020  % מהמחזור   2020  % מהמחזור   2021 
            

   1,010,495    734,411    731,203 הכנסות ממכירות 
   651,562    480,704    447,221 עלות המכירות 

 35.5%  358,933  34.5%  253,707  38.8%  283,982 גולמי רווח
            

   170,167    118,088    149,615 הוצאות מכירה ושיווק 
הוצאות הנהלה  

  33,782    20,158    32,783 וכלליות 
 

   ( 1,224)    ( 1,098)    ( 1,613) הכנסות אחרות 
   5,479    5,280    - הוצאות אחרות 

 14.9%  150,729  15.2%  111,279  14.1%  103,197 רווח תפעולי
            

   ( 1,118)    ( 2,696)    ( 656) הכנסות מימון 
   20,400    14,434    12,605 הוצאות מימון 

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

 
 

רווח לפני מסים על  
 118,171  11.7%  86,265  12.5%  91,248 ההכנסה

 
11.7% 

            
   30,542    22,114    24,903 מסים על ההכנסה  

 8.7%  87,629  8.7%  64,151  9.1%  66,345 רווח נקי 
            

מדידה מחדש של  
 (32)    -    - תוכנית הטבה מוגדרת 

 
 

 8.7%  87,597  8.7%  64,151  9.1%  66,345 סה"כ רווח כולל 
            

            רווח נקי המיוחס ל:
בעלי המניות של  

 72,647    53,189    54,442 החברה 
 

 
זכויות שאינן מקנות  

 14,982    10,962    11,903 שליטה 
 

 
 66,345    64,151    87,629   
            

            התאמות:
   1,806    -    11,602 תשלום מבוסס מניות 

   4,613    4,481    - הוצאות הנפקה 
פעילות עסקאות ציוד  

 ( 822)    ( 822)    - , נטו ממס המיגון
 

 
 10.5%  93,226  11.1%  67,810  10.7%  77,947 3רווח נקי מתואם 

            
רווח נקי מתואם  

          המיוחס ל: 
 

 
בעלי המניות של  

 78,244    56,848    66,044 החברה 
 

 
זכויות שאינן מקנות  

 14,982    10,962    11,903 שליטה 
 

 

 77,947    67,810    93,226   

 

 
  עסקאות   פעילות  ללא  המכר  מתוך  מחושבים  2020  ולשנת,  2020,  בספטמבר  30  ביום  שהסתיימה   חודשים  תשעה   של  לתקופה   המתואם   הנקי  הרווח   שולי  3

 . המיגון ציוד
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 פעילות עסקאות ציוד המיגון לפי תקופות )באלפי ש"ח(:להלן תוצאות פעילות החברה ללא 

 
 ו חודשים שהסתיימ תשעהל

  ספטמבר ב 30ביום  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר  31
 % מהמחזור   2020  % מהמחזור   2020  % מהמחזור   2021 
            

   885,695    609,611    731,203 הכנסות ממכירות 
   541,106    370,248    447,221 עלות המכירות 

 38.9%  344,589  39.3%  239,363  38.8%  283,982 גולמי רווח
            

   170,167    118,088    149,615 הוצאות מכירה ושיווק 
הוצאות הנהלה  

 33,782    20,158    32,783 וכלליות 
 

 
   ( 1,224)    ( 1,098)    ( 1,613) הכנסות אחרות 
   5,479    5,280    - הוצאות אחרות 

 15.4%  136,385  15.9%  96,935  14.1%  103,197 רווח תפעולי
            

   ( 1,118)    ( 2,696)    ( 656) הכנסות מימון 
   20,400    14,434    12,605 הוצאות מימון 

רווח לפני מסים על  
 117,103  14%  85,197  12.5%  91,248 ההכנסה

 
13.2% 

            
   30,296    21,868    24,903 מסים על ההכנסה  

 9.8%  86,807  10.4%  63,329  9.1%  66,345 רווח נקי 
            

מדידה מחדש של  
 (32)    -    - תוכנית הטבה מוגדרת 

 
 

 9.8%  86,775  10.4%  63,329  9.1%  66,345 סה"כ רווח כולל 
            

            רווח נקי המיוחס ל:
בעלי המניות של  

 71,825    52,367    54,442 החברה 
 

 
זכויות שאינן מקנות  

 14,982    10,962    11,903 שליטה 
 

 
 66,345    63,329    86,807   
            

            התאמות:
   1,806    -    11,602 תשלום מבוסס מניות 

   4,613    4,481    - הוצאות הנפקה 
 10.5%  93,226  11.1%  67,810  10.7%  77,947 רווח נקי מתואם 

            
רווח נקי מתואם  

          המיוחס ל: 
 

 
בעלי המניות של  

 78,244    56,848    66,044 החברה 
 

 
זכויות שאינן מקנות  

 14,982    10,962    11,903 שליטה 
 

 
 77,947    67,810    93,226   

 

  הכנסות 4.1.1

מיליון ש"ח, לעומת סך    731.2-הסתכמו לסך של כ  2021הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים לשנת  

. בנטרול פעילות עסקאות ציוד המיגון  0.4%- מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ  734.4-של כ

אשר מיוחס לגידול    20%- מיליון ש"ח שמהווים גידול של כ  121.6- גידול של כבתקופה המקבילה אשתקד, חל  

 מיליון ש"ח.   80-( הינו כSSSבמכר החנויות הזהות )מתוכו הגידול   בהיקף הפעילות של החברה כמפורט לעיל 
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 רווח גולמי .214.

- ממחזור המכירות, לעומת כ  38.8%- עמד על כ  2021שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת  

-הסתכם לסך של כ  2021וח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת  בתקופה המקבילה אשתקד. הרו  34.5%

פעילות עסקאות    מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול   253.7-מיליון ש"ח, לעומת סך של כ  283.9

כ על  עמד  אשתקד  המקבילה  בתקופה  הגולמי  הרווח  שיעור  המיגון,  כ  39.3%- ציוד  של  לסך    239.4-והסתכם 

ברווח הגולמי אשר מיוחס   18.6%- חל גידול של כ 2021כך בתשעת החודשים הראשונים לשנת מיליון ש"ח, ולפי

החברה כמפורט לעיל. הירידה בשיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים  לגידול בהיקף הפעילות של  

יגון נובעת  בתקופה המקבילה אשתקד בנטרול פעילות עסקאות ציוד המ  לעומת שיעור הרווח הגולמי  2021לשנת  

 מעלייה בעלויות השילוח ועלויות לוגיסטיות. 

 הוצאות מכירה ושיווק  3.4.1

ב ושיווק הסתכמו  להוצאות מכירה  כל  2021שנת  תשעת החודשים הראשונים  - כש"ח,  מיליון    149.6-סך של 

  ממחזור  19.4%-כ,  מקבילה אשתקדהמיליון ש"ח בתקופה    118.1-לעומת סך של כ  ,ממחזור המכירות  20.4%

מגידול בהוצאות השכר אשר נבע    . העלייה בהוצאות נבעה בעיקרהמכירות בנטרול מכר עסקאות ציוד המיגון

מרס בחודשים  לחל"ת  עובדים  הוצאת  חדשים,  סניפים  וכן    2020אפריל  -מפתיחת  הקורונה  משבר  בעקבות 

כן, הגידול מיוחס לעלייה  . כמו  2021הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות בתשעת החודשים הראשונים לשנת  מ

שהתקבלו   והנחות  חדשים  סניפים  פתיחת  בעקבות  הארנונה  אשתקדבהוצאות  המקבילה  בעקבות    בתקופה 

משבר הקורונה ומעלייה בהוצאות פחת נכסי זכות שימוש בעקבות תוספות של נכסי זכות שימוש חדשים בשנים  

 . 2021-ו  2020

  הוצאות הנהלה וכלליות 4.1.4

  4.5%-כ מיליון ש"ח,    32.8- לסך של כ   2021שנת  תשעת החודשים הראשונים לוכלליות הסתכמו ב  הוצאות הנהלה 

ממחזור המכירות    3.3%- כאשתקד,  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה    20.2-לעומת סך של כ,  ממחזור המכירות

בנטרול הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות שנזקפו בתקופה, שיעור הוצאות    בנטרול מכר עסקאות ציוד המיגון.

מהמכר   וכלליות  הראשוניםהנהלה  החודשים  מקבילה    2021לשנת    בתשעת  תקופה  לעומת  שינוי  ללא  נותר 

 אשתקד.

   הכנסות אחרות 4.1.5

  כנסותש"ח, לעומת ה  ןמיליו   1.6-לסך של כ  2021שנת  תשעת החודשים הראשונים ל הסתכמו ב  אחרות  כנסות ה

בתקופת הדוח ובתקופה המקבילה    הכנסותש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה  ןמיליו   1.1-אחרות בסך של כ

 מיוחסות לרווח מגריעת התחייבויות בגין חכירה. אשתקד

    הכנסות מימון 4.1.6

  כנסותלעומת ה  ש"ח,  ןמיליו  0.7- לסך של כהסתכמו    2021שנת  תשעת החודשים הראשונים להכנסות המימון ב 

עיקר השינוי נובע מקיטון ברווח מעסקאות הגנה  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.   ן מיליו  2.7- מימון בסך של כ

 על הדולר. 
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  הוצאות מימון 4.1.7

  וצאותש"ח, לעומת ה  ן מיליו  12.6-הסתכמו לסך של כ   2021שנת  תשעת החודשים הראשונים להמימון ב  וצאות ה

עיקר השינוי בהוצאות המימון נובע מהוצאות  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    ןמיליו   14.4-מימון בסך של כ

, "(16תקן  )"בדבר חכירות    –  16( מספר  IFRSמימון בגין חכירות הנובעות מיישם תקן דיווח כספי בינלאומי )

 . בנק ועמלות בנקאיים מתאגידים הלוואות   בגין ריבית

                               מתואםרווח נקי  4.1.8

מיליון ש"ח, לעומת    77.9- הסתכם לסך של כ  2021הרווח הנקי המתואם בתשעת החודשים הראשונים לשנת  

כ של  בסך  המתואם  הנקי  החודשים    67.8-הרווח  בתשעת  ולפיכך  אשתקד,  המקבילה  בתקופה  ש"ח  מיליון 

כ   2021הראשונים לשנת   גידול של  המתואם אשר מיוחס לגידול בפעילות השוטפת של  ברווח הנקי    15%-חל 

 החברה. 

 להלן ריכוז תוצאות הפעילות לפי רבעונים )באלפי ש"ח(: 4.2

   רבעון     בעון ר  
 % מהמחזור   7-9/2020  % מהמחזור   7-9/2021  
         

   261,970    255,633  הכנסות ממכירות 
   159,519    157,047  עלות המכירות 

 39.1%  102,451  38.6%  98,586  גולמי רווח
         

   48,191    53,797  הוצאות מכירה ושיווק 
   8,222    10,854  הוצאות הנהלה וכלליות 

   ( 596)    -  הכנסות אחרות 
   5,280    -  וצאות אחרות ה

 %15.8  41,354  13.3%  33,935  רווח תפעולי
         

   ( 690)    ( 284)  הכנסות מימון 
   4,502    4,647  הוצאות מימון 

הוצאות מימון בגין עסקאות 
   1,446    -  מיוחדות 

 13.8%  36,096  11.6%  29,572  רווח לפני מסים על ההכנסה
         

   9,932    8,635  מסים על ההכנסה  

 10.0%  26,164  8.2%  20,937  רווח נקי 
         

         נקי המיוחס ל:רווח  
   20,659    17,107  בעלי המניות של החברה 

   5,505    3,830  זכויות שאינן מקנות שליטה 
  20,937    26,164   
         

         התאמות:
   -    3,900  תשלום מבוסס מניות 

   4,481    -  הוצאות הנפקה 
, נטו  פעילות עסקאות ציוד המיגון 

   1,122    -  ממס
 12.1%  31,767  9.7%  24,837  רווח נקי מתואם 

         
         המיוחס ל: מתואם רווח נקי  

   26,262    21,007  בעלי המניות של החברה 
   5,505    3,830  זכויות שאינן מקנות שליטה 

  24,837    31,767   
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  הכנסות .124.

מיליון    262-מיליון ש"ח, לעומת סך של כ  255.6-הסתכמו לסך של כ  2021הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי לשנת  

לכמות ימי מכר קטנה  . הקיטון במחזור המכירות מיוחס  2.4%-ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ

 בשל עיתוי חגי תשרי.   2020לעומת חודש ספטמבר   2021יותר בחודש ספטמבר 

 רווח גולמי .2.24

  בתקופה   39.1%-כ   לעומת,  המכירות  ממחזור  38.6%-עמד על כ  2021שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי לשנת  

מיליון ש"ח, לעומת סך    98.6-כ  של   לסך  הסתכם  2021  לשנת  השלישי  ברבעון   הגולמי   הרווח .  אשתקד  המקבילה

בעלויות    לעלייה  מיוחס  הגולמי  רווח ה  שיעורב  הקיטון מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    102.4-של כ

 . לוגיסטיות  ועלויות השילוח

  הוצאות מכירה ושיווק  .3.24

הסתכמו    מכירההוצאות   כל  2021שנת  ל  השלישי   ברבעון ושיווק  של  ממחזור    21%-כ ש"ח,    מיליון  53.8- סך 

. העלייה  המכירותממחזור    18.4%-כ ,  מקבילה אשתקדהמיליון ש"ח בתקופה    48.2-לעומת סך של כ  , המכירות

הוצאות בגין תשלום מבוסס  ו  מגידול בהוצאות השכר אשר נבע מפתיחת סניפים חדשים  בהוצאות נבעה בעיקר

. כמו כן, הגידול מיוחס לעלייה בהוצאות הארנונה בעקבות פתיחת סניפים  2021לשנת  השלישי  מניות ברבעון  

  2020  יםבשנחדשים ומעלייה בהוצאות פחת נכסי זכות שימוש בעקבות תוספות של נכסי זכות שימוש חדשים  

 . 2021-ו

  הוצאות הנהלה וכלליות .424.

ממחזור    4.2%-כמיליון ש"ח,    10.8-כלסך של    2021שנת  ל  השלישי  ברבעון הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו  

כ,  המכירות בנטרול    .המכירות  ממחזור  3.1%-כ מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,    8.2- לעומת סך של 

הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות שנזקפו בתקופה, שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מהמכר ברבעון השלישי  

 לעומת תקופה מקבילה אשתקד.נותר ללא שינוי   2021לשנת 

      רווח נקי מתואם .5.24

לשנת   השלישי  ברבעון  המתואם  הנקי  כ  2021הרווח  של  לסך  ש"ח,    24.8- הסתכם  ממחזור    9.7%- כמיליון 

כהמכירות,   של  בסך  המתואם  הנקי  הרווח  אשתקד  ש"חמיליון    31.8-לעומת  המקבילה  כבתקופה   , -12.1%  

 .ממחזור המכירות
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נזילות  .5

 תשעה לתקופה של 
חודשים שהסתיימה 

 ספטמברב 30ביום 

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה 

 ספטמברב 30ביום 

לשנה  
שהסתיימה  

ביום
בדצמבר  31

20212020202120202020
אלפי ש"ח  

מפעילות מזומנים שנבעתזרים 
12,411113,41821,04257,477159,937 שוטפת 

מפעילות מזומנים שנבעתזרים 
( 41,295)( 23,939)( 9,071)( 72,224)966 השקעה )ששימש לפעילות(  

מפעילות מזומנים שנבעתזרים 
( 46,436)( 21,081)7,6923,756( 84,748) מימון )ששימש לפעילות( 

במזומנים ושווי  )ירידה( עליה
48,88615,72712,45772,206( 71,371) מזומנים

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 15.

מיליון    12.4-הסתכמו לסך של כ  2021שנת  לבתשעת החודשים הראשונים    שוטפתפעילות  מ  נבעושמזומנים נטו  

המזומנים מפעילות  בתזרים    עיקר הקיטון אשתקד.  בתקופה המקבילה  ש"ח  מיליון    113.4-כ   סך של  ש"ח לעומת

לגידול בהון החוזר של החברהשוטפת   בשל החשש מעיכובים    במלאים  החברהאשר נבע מהצטיידות    מיוחס 

 ועלייה בעלויות השילוח.   בשרשרת האספקה הגלובלית באספקת הסחורה אשר נובעים משיבושים

סך    מיליון ש"ח לעומת   21- הסתכמו לסך של כ 2021שנת  לשלישי  ה  ברבעון   שוטפת   מפעילות שנבעו  מזומנים נטו  

מיוחס  בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת    עיקר הקיטון אשתקד.  בתקופה המקבילה  מיליון ש"ח    57.5-כ  של

הסחורה  בשל החשש מעיכובים באספקת  במלאים    החברהאשר נבע מהצטיידות    לגידול בהון החוזר של החברה

 . אשר נובעים משיבושים בשרשרת האספקה הגלובלית ועלייה בעלויות השילוח

 תזרים מזומנים מפעילות השקעה  25.

מיליון    1-הסתכמו לסך של כ  2021לשנת  בתשעת החודשים הראשונים  פעילות השקעה  מ  שנבעומזומנים נטו  

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    72.2-סך של כמזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בש"ח לעומת  

השקעה בסניפים  אשר קוזז ברובו ע"י    מיליון ש"ח  85בסכום של    קדונות לזמן קצרפשינוי ב השינוי נובע בעיקרו מ

 של הרשת.  חדשים

מיליון ש"ח לעומת   9.1-הסתכמו לסך של כ 2021שנת ל  שלישיה ברבעוןהשקעה פעילות ל שימשושמזומנים נטו 

ברבעון הנוכחי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    23.9-של כ  סך

חדשים בסניפים  להשקעה  בעיקר  שימשו  שימשו  המזומנים  אשתקד  המקבילה  להשקעה    ובתקופה  בעיקר 

 בסניפים חדשים ובפקדונות לזמן קצר. 
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מיליון    84.7- הסתכמו לסך של כ 2021לשנת  בתשעת החודשים הראשונים  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון  

השינוי  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  7.7-פעילות מימון בסך של כנבעו משש"ח לעומת מזומנים נטו 

 לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ולבעלי מניות החברה. בעיקרו נובע מדיבידנד ששולם

מיליון ש"ח לעומת  3.8-הסתכמו לסך של כ  2021לשנת    ברבעון השלישימימון  פעילות  מ  נבעושמזומנים נטו  

ינוי בעיקרו  השבתקופה המקבילה אשתקד.    ש"חמיליון    21.1-סך של כב  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

מתאגידים בנקאיים. ולזמן ארוך מקבלת הלוואות לזמן קצרנובע 

5.3 תזרים מזומנים מפעילות מימון 
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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, 

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

 נתונים פירוט מטרות המדד דרך החישוב / רכיבים  המדד

EBITDA   פחת  רווח תפעולי, בנטרול

  והפחתות

והוצאות/הכנסות  

 . אחרות

מהווה   אשר  נפוץ,  מדד 

תזרימית"   "מעין  אינדיקציה 

של תוצאות הפעילות השוטפת  

בנטרול   החברה,  השפעות  של 

של מבנה הון החברה, השפעות  

או   פעמיים  חד  ארועים  של 

החברה,  עסקי  במהלך  חריגים 

 .  והמימון  והשפעות המיסים

 ראו פירוט בטבלה מטה 

EBITDA 

 מתואם

EBITDA   בנטרול  

והוצאות    16השפעת תקן  

בגין תשלום מבוסס מניות  

 שהוכרו בתקופת הדוח.

 

היא   זה  במדד  השימוש  מטרת 

 החברה של    EBITDAהצגת  

בנטרול השפעות של יישום תקן  

תשלום   16 בגין  והוצאות 

מבוסס מניות שהוכרו בתקופת  

 הדוח. 

נקי    רווחלפירוט ההתאמה בין  

ראו    מתואם,  EBITDA  לבין 

 בטבלה מטה. 

 מטה ראו פירוט בטבלה 

Same 

Store 

Sales 

השינוי מכירות  ב  שיעור 

החברה   מחנויות    בבעלות 

של    הפתוחות לתקופה 

 ומעלה.   שנה קלנדרית

זה, אשר בדרך כלל מוצג  נתון 

לתקופה   ביחס  כאחוז 

להנהלת   מאפשר  הקודמת, 

את   למדוד  שיעור  החברה 

שנה    השינוי בכל  במכירות 

חנויות   בנטרול  )תקופה(, 

פחות   של  בתקופה  שנפתחו 

להנהלת   מציג  וכך  משנה, 

של  מהימנה  תמונה  החברה 

ההטיה    השינוי ללא  בעסקים 

שטרם  מחנויות  הנובעת 

וסיימו פעילות    התבססו  שנת 

 מלאה. 

ב  שיעורי  מכירות  השינוי 

 Same Storeחנויות זהות )

Salesל   2020נת  ש( 

תשעה    של  ותולתקופ

חודשים    שלושה ו

  30ביום    ושהסתיימ 

הינם  ,  2021,  ספטמברב

(  3%)-ו  17%  ,11%

 בהתאמה. 
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 נתונים פירוט מטרות המדד דרך החישוב / רכיבים  המדד

שיעור 

השינוי  

בסל 

 הממוצע

בין   השינוי  המנה  שיעור 

סך   מחלוקת  המתקבלת 

העסקאות   במספר  כל 

תקופת    העסקאות  במשך 

תקופת    לעומת  הדיווח

 .  דיווח מקבילה או קודמת

הנהלת   בפני  מציג  זה,  מדד 

ל ביחס  תמונה  שיעור  החברה 

ב הירידה  או  ממוצע העליה 

בקניה   אחד  מלקוח  הפדיון 

להנהלת   מאפשר  וכך  אחת, 

דרכים  על  לחשוב  החברה 

והגדלת   הקניה  היקפי  לאבחון 

 אמצעי השיווק.  

בהוצאה   השינוי  שיעור 

לקוח   של  הממוצעת 

גדולה   בחנות  ברכישה 

ושלושה   שעהתשל    הבתקופ

שהסתיימ  ביום    החודשים 

, לעומת  2021,  ספטמברב  30

- ו   9.2%- עלה בכ  2020שנת  

ולעומת    בהתאמה  16.2%

המקבילות   התקופות 

בכ עלה  - ו   11%-אשתקד 

 בהתאמה.  5.1%

בהוצאה   השינוי  שיעור 

לקוח   של  הממוצעת 

קטנה   בחנות  ברכישה 

שלושה  ו תשעהבתקופה של  

ביום   שהסתיימה  חודשים 

, לעומת  2021,  ספטמברב  30

בכ  2020  שנת   10.1%- עלה 

ולעומת    11.4%-ו בהתאמה 

המקבילות  התקופות  

  5%-ו  12%-אשתקד עלה בכ

 בהתאמה. 

 

 

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

 מדד

  תשעה לתקופה של

חודשים שהסתיימה ביום 

 ספטמברב 30

לתקופה של שלושה חודשים 

  30שהסתיימה ביום 

 ספטמברב

לתקופה של שנה  

  31שהסתיימה ביום 

 2020בדצמבר, 
2021 2020 2021 2020 

EBITDA 139,355 147,164 46,771 57,810 200,331 

  EBITDA  

 מתואם 
109,498 114,074 36,308 45,824 156,996 

EBITDA  

ללא  מתואם 

פעילות מכירת  

 ציוד מיגון 

109,498 99,730 36,308 45,824 142,652 
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בין  פירוט    להלן 6.3 לבין  הרווח  הההתאמות  החברההמתואם  EBITDA -והEBITDA -הנקי  )באלפי    של 

 ש"ח(:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 EBITDA  לעיל. 6.1ראה סעיף  – מתואם 

 

  שעהתלתקופה של 

חודשים שהסתיימה ביום 

 פטמברסב 30

לתקופה של שלושה  

חודשים שהסתיימה ביום 

 פטמברסב 30

לשנה  

שהסתיימה  

  31ביום 

 בדצמבר

2021 2020 2021 2020 2020 

 87,629 26,164 20,937 64,151 66,345 רווח נקי 

 30,542 9,932 8,635 22,114 24,903 הוצאות מס 

 32,558 5,258 4,363 25,014 11,949 הוצאות מימון, נטו 

 45,347 11,772 12,836 31,703 37,771 פחת והפחתות 

הוצאות )הכנסות(  

 אחרות 
(1,613 ) 4,182 - 4,684 4,255 

EBITDA 139,355 147,164 46,771 57,810 200,331 

 -להתאמות  

EBITDA 4תואםמ 
(29,857 ) (33,090 ) (10,463 ) (11,986 ) (43,335 ) 

 EBITDA156,996 45,824 36,308 114,074 109,498 מתואם 
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 המימון מקורות .7

 מתאגידים בנקאיים. מממנת את פעילותה בעיקר מפעילות שוטפת ואשראי החברה  7.1

 אשראי בנקאי  7.2

  ,2021,  ספטמברב  30שהועמד לחברה נכון ליום    )כולל חלויות שוטפות(  יתרת האשראי מתאגידים בנקאיים

- כ, אשר הסתכם בסך של 2020 ,ספטמברב 30בהשוואה ליום אלפי ש"ח, זאת   69,770-כהסתכם בסך של  

  הלוואות לזמן קצר  מפירעון בעיקר  ביתרת האשראי מתאגידים בנקאיים נובע    הקיטוןאלפי ש"ח.    78,299

 ולזמן ארוך. 

 אשראי לקוחות ואשראי ספקים 7.3

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

 .  השנתיללקוחותיה ביחס למתואר בדוח הדירקטוריון 

 ים  יניהול סיכונים פיננס 7.4

 . השנתיים לדוחות הכספיים  ד16 ףשל החברה ראו סעי  םיניהול סיכונים פיננסי נוסף אודות   למידע

המובא בדוח זה על  השנתי  לדוח הדירקטוריון    7לפרטים נוספים בדבר מקורות המימון של החברה ראו סעיף   

 .לדוח התקופתיאשר צורפו   לדוחות הכספיים השנתיים 14- ו  11דרך ההפניה וביאורים  

 ממשל תאגידי  היבטי .ב

 (ISOXאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי )

לא  , 2020  ספטמבר, ב  14ביום  בדרך של הצעת מכר    ציבורלראשונה של מניות החברה להצעתן  בשים לב למועד 

נכון למועד הדוח, החובה לצרף דוח בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות   החברה,חלה על  

 .הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 

 2021, נובמברב 22

   
 

  
 
 

 זהבית כהן   אורי מקס   ארלס ניומן'אבן צ

 יו"ר הדירקטוריון  מנכ"ל משותף   מנכ"ל משותף 
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 )אלפי ש"ח(   1202 ספטמבר ב 30מאזן הצמדה ליום  -נספח א' לדוח הדירקטוריון 

    
  

 סה"כ  אירו  דולר  ש"ח 
        

        נכסים שוטפים 
        

 46,892  143  98  46,651 מזומנים ושווי מזומנים 
 65,453  -  -  65,453 לקוחות 

 2,473  -  -  2,473 מיסים שוטפים לקבל 
 20,422  -  -  20,422 חייבים ויתרות חובה 

 199,712  -  -  199,712 מלאי 
        

 334,711  98  143  334,952 
        

        נכסים לא שוטפים 
        

 160  -  -  160 פיקדון לזמן ארוך 
 63,522  -  -  63,522 רכוש קבוע, נטו 

 502,272  -  -  502,272 נכסי זכות שימוש  
 8,712  -  -  8,712 מסים נדחים 

        
 574,666  -  -  574,666 
        
 909,377  98  143  909,618 
        

        התחייבויות שוטפות 
        

 46,478  -  1,034  45,444 אשראי מתאגידים בנקאיים 
 54,137  -  -  54,137 התחייבויות בגין חכירה  

 90,838  726  15,301  74,811 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 5,527  -  -  5,527 מיסים שוטפים לשלם 

 28,435  -  -  28,435 זכאים ויתרות זכות 
 106  -  106  - נגזרים פיננסיים

        
 208,354  16,441  726  225,521 
        

        התחייבויות לא שוטפות 
        

 23,292  -  -  23,292 הלוואות מתאגידים בנקאיים
 476,547  -  -  476,547 התחייבויות בגין חכירה  

 1,936  -  -  1,936 התחייבויות בשל הטבות לעובדים 
        

 501,775  -  -  501,775 
        

        הון  
        

 170,721  -  -  170,721 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 11,601  -  -  11,601 זכויות שאינן מקנות שליטה 

        
 182,322  -  -  182,322 סה"כ הון 

        
 892,451  16,441  726  618909, 

         

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



 החברה של מאוחדים ביניים כספיים דוחות - ב' פרק
2021 בספטמבר 30 ליום



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ  סטוקמקס 

 
 מאוחדיםביניים דוחות כספיים 

 
 2021, ספטמבר ב 30ליום 

 
 

 בלתי מבוקרים 
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 בע"מ סטוקמקס 
 
 

 1202, ספטמברב 30ליום מאוחדים ביניים דוחות כספיים 
 
 

 בלתי מבוקרים 
 
 
 
 
 ינים יתוכן הענ
 
 

 עמוד   
 
 

 2   דוחות כספיים ביניים מאוחדיםסקירת   
 
 

 3  מאוחדים על המצב הכספי תמציתייםדוחות  
 
 

 4  מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר תמציתייםדוחות  
 
 

 5-7  בהון על השינויים  מאוחדים תמציתיים דוחות 
 
 

   8-9  על תזרימי המזומנים מאוחדים תמציתיים דוחות 
 
 

    10-14  מאוחדיםביניים  לדוחות הכספייםבאורים  
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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   2021  ,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-ך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ער

 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(  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  
ואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים הנערכת על ידי ר

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

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

 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 
 

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

1970 . 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,       
 
 

חי פה,  
22 בנובמבר, 2021

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר            
                             רואי חשבון 
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 בע"מ  סטוקמקס 
 מאוחדים על המצב הכספי תמציתיים דוחות 

  
 בספטמבר 30ליום 

 
 בדצמבר 31ליום 

 2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  
      נכסים שוטפים 

 118,263  94,943  46,892 מזומנים ושווי מזומנים
 24,500  60,500  -  פיקדונות לזמן קצר

 73,740  66,436  65,453 לקוחות
 825  696  2,473 מיסים שוטפים לקבל
 18,373  )*(  14,146  20,422 חייבים ויתרות חובה

 -   )*(  1,521  -  נגזרים פיננסיים 
 127,272  106,454  199,712 מלאי

 334,952  344,696  362,973 

   נכסים לא שוטפים 

 

  

 160  160  160 פיקדון לזמן ארוך
 47,329  45,137  63,522 רכוש קבוע, נטו

 511,704  370,334  502,272 נכסי זכות שימוש  
 10,558  7,994  8,712 מסים נדחים

 574,666  423,625  569,751 

 618909,  768,321  932,724 

      התחייבויות שוטפות

 15,432  56,250  46,478 אשראי מתאגידים בנקאיים 
 53,830  49,758  54,137 התחייבויות בגין חכירה  

 116,890  )*(  76,278  90,838 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 9,783  10,334  5,527 מיסים שוטפים לשלם 

 29,775  )*(  32,505  28,435 זכאים ויתרות זכות 
 -   1,816  -  דיבידנד לשלם 

 2,738  -   106 נגזרים פיננסיים 

 225,521  226,941  228,448 

   התחייבויות לא שוטפות

 

  

 20,622  22,049  23,292 הלוואות מתאגידים בנקאיים
 486,126  347,416  476,547 התחייבויות בגין חכירה  

 1,936  1,964  1,936 הטבות לעובדים התחייבויות בשל 

 501,775  371,429  508,684 

   הון  
 

  

 177,274  155,503  170,721 המיוחס לבעלי מניות החברההון 
 18,318  14,448  11,601 זכויות שאינן מקנות שליטה

 195,592  169,951  182,322 סה"כ הון 

 909,618  768,321  932,724 
 )*( סווג מחדש. 

         
       2021, בנובמבר 22        

 זהבית כהן  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 יו"ר דירקטוריון

 אורי מקס  
דירקטור ומנכ"ל  

 משותף

 ניר דגן 
 סמנכ"ל כספים

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

 

 תשעהלתקופה של 
 שהסתיימה חודשים 

  בספטמבר  30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 שהסתיימה 

  בספטמבר  30ביום 

לשנה 
 שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי למניה(  

 1,010,495  261,970  255,633  734,411  731,203 הכנסות ממכירות 
 651,562  159,519  157,047  480,704  447,221 עלות המכירות

 358,933  102,451  98,586  253,707  283,982 גולמי  רווח

 170,167  )*(  48,191  53,797  )*(  118,088  149,615 הוצאות מכירה ושיווק
 33,782  )*(  8,222  10,854  )*(  20,158  32,783 הוצאות הנהלה וכלליות 

 ( 1,224)  ( 596)  -   ( 1,098)  ( 1,613) אחרות  הכנסות
 5,479  5,280  -   5,280  -  אחרות הוצאות

 150,729  41,354  33,935  111,279  103,197 רווח תפעולי 

 ( 1,118)  ( 690)  ( 284)  ( 2,696)  ( 656) הכנסות מימון 
 20,400  4,502  4,647  14,434  12,605 הוצאות מימון

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

 118,171  36,096  29,572  86,265  91,248 רווח לפני מסים על ההכנסה 

 30,542  9,932  8,635  22,114  24,903 מסים על ההכנסה 

 87,629  26,164  20,937  64,151  66,345 רווח נקי 

          כולל אחר:  )הפסד( רווח
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן  

          לרווח או הפסד: 

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

 87,597  26,164  20,937  64,151  66,345 סה"כ רווח כולל  

          רווח נקי מיוחס ל:
 72,647  20,659  17,107  53,189  54,442 המניות של החברה בעלי 

 14,982  5,505  3,830  10,962  11,903 זכויות שאינן מקנות שליטה

 66,345  64,151  20,937  26,164  87,629 

          סה"כ רווח כולל מיוחס ל: 
 72,615  20,659  17,107  53,189  54,442 בעלי מניות של החברה  

 14,982  5,505  3,830  10,962  11,903 זכויות שאינן מקנות שליטה

 66,345  64,151  20,937  26,164  87,597 

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

 0.51  0.15  0.12  0.37  0.38 בסיסי  נקי רווח

 0.51  0.15  0.12  0.37  0.38 רווח נקי מדולל
 
 

 . )*( סווג מחדש
 
. 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 

  מניות  על
  תשלום  בגין קרן

 מניות  מבוסס

קרן בגין   
עסקאות עם  
בעלי זכויות  

שאינן מקנות  
 שליטה

 
  מדידה   בגין קרן

  של  מחדש 
  להטבה תוכניות

 "כ סה  רווח   יתרת  מוגדרת 

 

  שאינן זכויות
 שליטה   מקנות

 

 הון "כ  סה
 מבוקר  בלתי 
 ח "ש  אלפי 

 195,592  18,318  177,274  143,544  (144)  (4,997)  2,345  36,526  )*(  - )מבוקר(  2021, בינואר  1יתרה ליום 

                  

 66,345  11,903  54,442  54,442  -  -  -  -  - רווח נקי 
 11,602  -  11,602  -  -  -  11,602  -  - עלות תשלום מבוסס מניות 

 (3,389)  ( 792)  (2,597)  -  -  ( 2,597)  -  -  - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 (70,000)  -  (70,000)  ( 70,000)  -  -  -  -  - דיבידנד לבעלי מניות החברה 

 (17,828)  ( 17,828)  -  -  -  -  -  -  - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 182,322  11,601  170,721  127,986  (144)  (7,594)  13,947  36,526  )*(  - 2021, בספטמבר 30יתרה ליום 

       מיוחס לבעלי מניות החברה  

 
  הון

  המניות 
   פרמיה 

  מניות  על
  תשלום  בגין קרן

 מניות  מבוסס

קרן בגין   
עסקאות עם  
בעלי זכויות  

שאינן מקנות  
 שליטה

 
  מדידה   בגין קרן

  של  מחדש 
  להטבה תוכניות

 "כ סה  רווח   יתרת  מוגדרת 

 

  שאינן זכויות
 שליטה   מקנות

 

 הון "כ  סה
 ר מבוק בלתי 
 ח "ש  אלפי 

 120,056  13,522  106,534  70,897  (112)  (777)  -  36,526  )*(  - )מבוקר(  2020, בינואר  1יתרה ליום 

                  

 64,151  10,962  53,189  53,189  -  -  -  -  - 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, בספטמבר 30יתרה ליום 
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 מקס סטוק בע"מ                                                                                                                                 
 בהון  על השינויים   מאוחדים יםיתיתמצ דוחות

 

 
 
 

 
 
 

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

       מיוחס לבעלי מניות החברה  

 
  הון

  המניות 
   פרמיה 

  מניות  על
  תשלום  בגין קרן

 מניות  מבוסס

קרן בגין   
עסקאות עם  
בעלי זכויות  

שאינן מקנות  
 שליטה

 
  מדידה   בגין קרן

  של  מחדש 
  להטבה תוכניות

 "כ סה  רווח   יתרת  מוגדרת 

 

  שאינן זכויות
 שליטה   מקנות

 

 הון "כ  סה
 מבוקר  בלתי 
 ח "אלפי ש  

 10,047  36,526  )*(  - 2021ביולי,   1יתרה ליום 

 

(4,997)  (144)  110,879  152,311  8,815  161,126 
                  

 20,937  3,830  17,107  17,107  -  -  -  -  - רווח נקי  
 3,900  -  3,900  -  -  -  3,900  -  - תשלום מבוסס מניות עלות   
 (3,389)  ( 792)  (2,597)  -  -  ( 2,597)  -  -  - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (252)  ( 252)  -  -  -  -  -  -  -   דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  

 13,947  36,526  )*(  - 2021בספטמבר,  30יתרה ליום 
 
(7,594)  (144)  127,986  170,721  11,601  182,322 

       מיוחס לבעלי מניות החברה  

 
  הון

  המניות 
   פרמיה 

  מניות  על
  תשלום  בגין קרן

 מניות  מבוסס

קרן בגין   
עסקאות עם  
בעלי זכויות  

שאינן מקנות  
 שליטה

 
  מדידה   בגין קרן

  של  מחדש 
  להטבה תוכניות

 "כ סה  רווח   יתרת  מוגדרת 

 

  שאינן זכויות
 שליטה   מקנות

 

 הון "כ  סה
 מבוקר  בלתי 
 ח "אלפי ש  

 148,475  13,631  134,844  103,427  (112)  (4,997)  -  36,526  )*(  - 2020ביולי,   1יתרה ליום 
                  

 26,164  5,505  20,659  20,659  -  -  -  -  - רווח נקי  
 (4,688)  ( 4,688)  -  -  -  -  -  -  -   שליטה דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות  

 169,951  14,448  155,503  124,086  (112)  (4,997)  -  36,526  )*(  - 2020בספטמבר,  30יתרה ליום 
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 בע"מ  סטוקמקס 
 בהון  על השינויים   מאוחדים םיתייתמצ דוחות

 
  

 
 

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

 
 מיוחס לבעלי מניות החברה  

 
 

 
 

  המניות  הון 
   פרמיה 

  מניות  על
  תשלום  בגין קרן

 מניות  מבוסס

קרן בגין   
עסקאות עם  
בעלי זכויות  

שאינן מקנות  
 שליטה

 
  מדידה   בגין קרן

  של  מחדש 
  להטבה תוכניות

 "כ סה  רווח   יתרת  מוגדרת 

 

  שאינן זכויות
  מקנות
 שליטה

 

 הון "כ  סה
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 120,056  13,522  106,534  70,897  (112)  (777)  -  36,526  )*(  - 2020, בינואר  1יתרה ליום 
                  

 87,629  14,982  72,647  72,647  -  -  -  -  - רווח נקי 
 ( 32)  -  ( 32)  -  ( 32)  -  -  -  - כולל אחר  הפסד

 (5,800)  ( 1,580)  (4,220)  -  -  ( 4,220)  -  -  - שליטהרכישת זכויות שאינן מקנות 
 2,345  -  2,345  -  -  -  2,345  -  - עלות תשלום מבוסס מניות 

 (8,606)  ( 8,606)  -  -  -  -  -  -  - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 195,592  18,318  177,274  143,544  (144)  (4,997)  2,345  36,526  )*(  - 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
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 בע"מ  סטוקמקס         
   המזומניםעל תזרימי    מאוחדים םתמציתיי דוחות

 

 תשעהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

  בספטמבר  30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 שהסתיימה 

  בספטמבר  30ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

          מזומנים מפעילות שוטפת:  מיתזרי

 87,629  26,164  20,937  64,151  66,345  נקירווח 
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי  

 )*(  72,308  )*(  31,313  105  )*(  49,267  ( 53,934) )א( מפעילות שוטפת  המזומנים

 159,937  57,477  21,042  113,418  12,411 שוטפת מזומנים נטו שנבעו מפעילות

          :תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 ( 17,497)  ( 4,128)  ( 8,987)  ( 13,052)  ( 21,553) רכישת רכוש קבוע  
 640  640  -   640  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע

תקבולים )תשלומים( ממימוש נגזרים 
 )*(  62  )*(  49  ( 84)  )*(  688  ( 1,981) פיננסיים 

 ( 24,500)  ( 20,500)  -   ( 60,500)  24,500 לזמן קצר תמשיכה )הפקדה( בפיקדונו
          

ששימשו שנבעו מפעילות ) מזומנים נטו 
 ( 41,295)  ( 23,939)  ( 9,071)  ( 72,224)  966 השקעה  (לפעילות

          :תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

מתאגידים לזמן ארוך ות קבלת הלווא
 20,500  3,000  6,000  17,500  18,000 יםבנקאי

קבלת הלוואות לזמן קצר מתאגידים  
 40,000  -   13,733  40,000  28,763 בנקאיים

פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 ( 20,992)  ( 5,489)  ( 4,881)  ( 15,747)  ( 13,047) בנקאיים

מתאגידים פירעון הלוואות לזמן קצר 
 ( 40,000)  -   -   -   -  בנקאיים

 ( 30,267)  ( 8,228)  ( 10,844)  ( 20,350)  ( 30,636) פירעונות תשלומים בגין חכירה 
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות  

 ( 8,606)  ( 6,640)  ( 252)  ( 6,640)  ( 17,828) שליטה 

 -   -   -   -   ( 70,000) דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 
 ( 7,071)  ( 3,724)  -   ( 7,071)  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

ששימשו שנבעו מפעילות ) מזומנים נטו 
 ( 46,436)  ( 21,081)  3,756  7,692  ( 84,748) מימון (לפעילות

          
 72,206  12,457  15,727  48,886  ( 71,371) במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עליה

          
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 

 46,057  82,486  31,165  46,057  118,263 תקופה ה
          

 118,263  94,943  46,892  94,943  46,892 התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 
 

 *( סווג מחדש. )
 . 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 

  בספטמבר  30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 שהסתיימה 

  בספטמבר  30ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 התאמות הדרושות כדי להציג את  ( א)
          שוטפת: מפעילות מזומנים  תזרימי

          :התאמות לסעיפי רווח והפסד 

 45,347  11,772  12,836  31,703  37,771 והפחתות פחת  
 )*(  29,820  )*(  5,848  4,074  )*(  26,535  14,581 הוצאות מימון, נטו   
 ( 1,224)  ( 596)  -   ( 1,098)  ( 1,613) רווח מגריעת התחייבות בגין חכירה 
 )*(  2,738  )*(  (590)  289  )*(  (1,521)  ( 2,632) ירידה )עליה( בשווי הוגן של נגזרים פיננסיים   
 2,345  -   3,900  -   11,602 עלות תשלום מבוסס מניות   
 , שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים  
 ( 61)  -   -   -   -  נטו        
 30,542  9,932  8,635  22,114  24,903 מיסים על הכנסה   
 866  801  -   801  -  הפסד הון  

 84,612  78,534  29,734  27,167  110,373 

   שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 
 

      

 ( 19,771)  1,166  6,428  ( 12,467)  8,287 לקוחות בירידה )עליה(  
 ( 6,948)  )*(  (8,080)  ( 708)  )*(  (2,722)  ( 2,049) בחייבים ויתרות חובה עליה   

 ( 24,917)  3,880  ( 2,566)  ( 4,099)  ( 72,440) ירידה )עליה( במלאי 
עליה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני    

 ( 26,052)  שירותים
 

17,254  )*( 
 

(10,922 ) 
 

12,535  )*( 
 

57,866 
 )*(  9,394  )*(  6,012  ( 6,631)  )*(  12,124  ( 4,738) בזכאים ויתרות זכותעליה )ירידה(  

 (96,992 )  10,090  (14,399 )  15,513  15,624 

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה 
   עבור:

 
      

 ( 16,606)  ( 4,450)  ( 3,989)  ( 13,947)  ( 12,594)  ריבית ששולמה 
 ( 13,276)  ( 2,945)  -   ( 13,276)  -  ריבית ששולמה בגין עסקאות מיוחדות

 ( 23,807)  ( 3,972)  ( 11,241)  ( 12,134)  ( 28,960)  מיסים ששולמו, נטו 
          
סה"כ התאמות הדרושות להצגת תזרים         

 )*(  72,308  )*(  31,313    105  )*(  49,267   (53,934)  מזומנים מפעילות שוטפת

   :במזומן  שאינה מהותית פעילות (ב)

 

      

 -   -   -   1,816  -  דיבידנד שהוכרז 
הכרה של נכס זכות שימוש כנגד התחייבות 

 190,000  )*(  24,275  18,607  )*(  36,090  37,601 בגין חכירה 
נכס זכות שימוש כנגד התחייבות גריעה של 

 ( 8,429)  )*(  (3,430)  -   )*(  (7,347)  ( 14,624) בגין חכירה 

 -   -   3,389  -   3,389 באשראי  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
  

 
 *( סווג מחדש. )

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

 כללי : 1באור 
  

 אור כללי של הקבוצה ופעילותהית .א

בנובמבר,   17. ביום  2004בדצמבר,    16"החברה"( התאגדה בישראל כחברה פרטית ביום    -סטוק בע"מ )להלן מקס  
, שונה שמה למקס סטוק בע"מ חזרה. מיום 2020במרס,    10-, שונה שמה למקס הנהלה ישראל בע"מ וביום ה2015

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

 בכל רחבי הארץ באמצעות חברות בנות וזכיינים.

 17  מיום  והחל  מכר   הצעת  באמצעות  לציבור  החברה  של  מניותיה  לראשונה  הוצעו,  2020,  בספטמבר  14  ביום
 "מ.בע אביב  בתל ערך ירותלני בבורסה מניותיה נסחרות, 2020, בספטמבר

ושלושה חודשים    תשעהולתקופות של    ,2021,  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   ,2020בדצמבר,    31השנתיים המאוחדים של החברה  ולבאורים אשר  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 
 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(.  -אליהם )להלן 

 
 הקבוצה  פעילות על הקורונה נגיף התפשטות השפעת . ג

(, אשר החל "הקורונה  נגיף"או    " הנגיף")  COVID19-התפרץ בסין נגיף ה  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  
להתפשט במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל. להתפשטות הנגיף היו השפעות מקרו ומיקרו כלכליות רחבות היקף, 

הדברים השפיעו גם על פעילות הרשת. בכלל כך, בשל התפשטות הנגיף, הוטלו מגבלות על תנועה, מסחר אשר מטבע 
 ונוכחות כוח אדם במקומות עבודה.

כנגד נגיף הקורונה אשר כללו שתי מנות.    הלאוכלוסיי, החלה מדינת ישראל במתן חיסונים  2020החל מסוף שנת  
, לרבות  המגבלות  הידוק  על  ישראל  ממשלת  החליטה,  הקורונה  נגיף  של  נוספת  התפרצות  ולאור  במהלך תקופת הדוח,

גורף  סגורים  במקומות  המסיכות  עטית  החזרת ישנה הרשת  בחנויות  לרבות,  באופן  פתוחים בהם  וכן במקומות   ,
"התו   להנחיות  בהתאם,  תרבות  ומופעי  משתתפים  רבי  באירועים  מגבלות  הוטלו,  כן  כמואיש.    100התקהלות מעל  

, החליט קבינט  2021באוגוסט,    11ביום  .  אחוזים  חמישים  של  להיקף  ממשלה  במשרדי  עבודה   צמצום  וכן",  הירוק
"התו הירוק" על כל ענפי המשק, למעט קניונים ומסחר, והחלת מתווה "תו    הקורונה על הידוק נוסף והחלת מתווה 

מטרים   100מטרים. חנויות שגודלן עד    7סגול" בקניונים ובבתי מסחר, ע"י הגבלת תפוסה ביחס של אדם אחד לכל  
באוגוסט,   16על פעילות הרשת החל מיום  וחליוחרגו, ולא יוחל בהן התו הסגול. מגבלות "התו הסגול" כאמור לעיל 

2021 . 

( שלישית  חיסון  מנת  במתן  ישראל  מדינת  החלה  הדוח,  תקופת  במהלך  תחילה  " בוסטר"במקביל,    ה לאוכלוסיי (, 
ולמועד פרסום דוח זה, חלה    ,2021,  בספטמבר  30  ליום  נכון  .12מעל גיל    ההאוכלוסייהמבוגרת ולאחר מכן לכלל  

תחלואה בישראל, והממשלה פרסמה שורת הקלות בעיקר בכל הקשור להתקהלויות רבות ירידה משמעותית ברמת ה
 משתתפים. מגבלות "התו הסגול" הקשורות למסחר, לרבות חנויות הרשת, נותרו בעינן.

השפעה מהותית על תוצאות פעילות החברה   ההייתבתקופת הדוח ונכון למועד אישור דוח זה, לנגיף הקורונה לא  
 . וחנויות הרשת

, תדיר  באופן  ומשתנים  נאמדים  והשפעותיו  היקפו ,  וטבעו  טיבו  שמעצם  אירוע  היא  הקורונה  נגיף   התפשטות  כי,  יצוין
 הזמין   המידע  על  מבוססים,  זה  בדוח  כאמור  הרשת  של  וההיערכות  הנתונים,  המידע  ולכן,  עליו  שליטה  כל  אין  ולחברה
  .הכספיים הדוחות אישור למועד נכון לחברה
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 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

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

 תיקונים לתקני חשבונאות קיימים  יישום לראשונה של .ב
 

 חכירות IFRS 16-ל 2021תיקון נוסף מחודש אפריל 
 

  – : חכירות )להלן  16, תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי  2020בחודש מאי    IASB-לאור משבר הקורונה, פרסם ה                   
הינה לאפשר לחוכרים ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים בדמי חכירה כתוצאה   2020(. מטרת תיקון  2020תיקון  

 על צד החוכרים בלבד.       חל 2020תיקון  יטופלו כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה משתנים.ממשבר הקורונה לא 
   
 , ביוני  30חל רק לגבי קיטון תשלומי החכירה בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום    2020, תיקון  במקור 

יקון יחול לגבי קיטון תשלומי כי הת  IASB- ה  ןעדכ  כן לו . עם זאת, המגיפה נמשכה מעבר לתקופה הצפויה,  2021
ליום   עד  של  לתקופה  בעבור תשלומים המתייחסים  (. הקריטריונים  2021תיקון    –)להלן    2022  ,ביוני  30החכירה 

 נשארים ללא שינוי.  2020הנוספים ליישום תיקון 
 

ביום  ל  ושםיי,  2021  באפריל  פורסם  אשר  2021  תיקון  אפשרות   עם,  2021  ,באפריל  1תקופות שנתיות המתחילות 
 . מוקדם ליישום

 
של    הכרה, תוך  רטרואקטיבי  באופן  ייושם  2021  תיקון ליתרת  הכ  2021תיקון    יישוםבהשפעה המצטברת  תאמה 

 . מיושם 2021 תיקון בה נה, בתחילת תקופת הדיווח השנתית הראשוהעודפיםהפתיחה של 
 

שלושה חודשים ו  תשעהשל    ותהמאוחדים של החברה לתקופאין השפעה על הדוחות הכספיים ביניים    2021לתיקון  
 . 2021,  ספטמברב 30ביום  ושהסתיימ

 
 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSלתקני  גילוי . ג

 
 איים וטעויותנים חשבונויים באומדנאית, שינ יות חשבוינמד IAS 8-ל תיקון

 
: מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים  8לתקן חשבונאות בינלאומי    תיקון  IASB  - פרסם ה ,  2021פברואר    בחודש

 התיקון(. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה של המונח "אומדנים חשבונאיים".  –חשבונאיים וטעויות )להלן 
 מבהיר התיקון". במדידה ודאות לאי הכפופים הכספיים בדוחות כספיים"סכומים כ מוגדרים חשבונאיים אומדנים

 .טעויות ומתיקוני החשבונאית במדיניות משינויים נבדלים הם וכיצד חשבונאיים באומדנים שינויים מהם
 

 יות נבמדי  שינויים  על   חל  והוא  ,2023  ,בינואר  1  ביום  המתחילות  שנתיות  לתקופות  פרוספקטיבי  באופן   ייושם  התיקון
 .אפשרי מוקדם יישום. אחריה או תקופה אותה בתחילת המתרחשים חשבונאיים ובאומדנים תיחשבונא
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית: 2באור 
 

 )המשך(  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  . ג
 

 על ההכנסה מסים IAS 12–תיקון ל
 

" או "התקן"( "IAS 12הכנסה )להלן: המסים על : 12תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי   IASB-הפרסם  2021במאי 
בסעיפים   המובא  נדחים  במסים  לראשונה'  ההכרה  'חריג  תחולת  את  מצמצם  )להלן:    IAS 12-ל   24- ו   15אשר 

 "התיקון"(. 
 

ייבויות מסים נדחים  הכרה בנכסי והתח  IAS 12במסגרת הנחיות ההכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים, מחריג  
זה   חריג  מסוימות.  בעסקאות  והתחייבויות  בנכסים  לראשונה  מההכרה  הנובעים  מסוימים  זמניים  הפרשים  בגין 

התיקון מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' ומבהיר כי הוא אינו חל על   מכונה 'חריג ההכרה לראשונה'.
נדחים הנובעים מעסקה והתחייבויות מסים  נוצרים הפרשים    הכרה בנכסי  בגינה  ואשר  צירוף עסקים  אשר אינה 

 זמניים שווים בחובה ובזכות גם אם הם עומדים ביתר תנאי החריג.  
 

ביום   המתחילות  שנתיות  בתקופות  ייושם  לאחר  ,2023  ,בינואר  1התיקון  אפשרי.מכן  או  מוקדם  יישום  בנוגע   . 
החל מתחילת תקופת הדיווח המוקדמת    םייוש  ןיקוהת  -עסקאות חכירה והכרה בהתחייבות בגין פירוק ושיקום  ל

ביותר המוצגת בדוחות הכספיים בהם התיקון יושם לראשונה, תוך זקיפת ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה 
 ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי( למועד זה.

 
 . החברה של הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא לעיל ניםלתיקו, החברה להערכת
 
 

 
 פירוט הכנסות מקטגוריות מוצרי החברה העיקריות : 3באור 

 

 

 תשעהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

  בספטמבר  30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 שהסתיימה 

  בספטמבר  30ביום 

לשנה 
 שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 74,262  44,192  45,395  62,337  63,991 ציוד משרדי ולבית הספר
 104,193  30,416  32,136  72,980  96,583 צעצועים ומוצרי פעוטות

כלים חד פעמיים ומוצרי מסיבות וכלי 
 80,340  22,692  25,389  55,692  71,107 אחסון

 231,686  66,528  58,510  157,615  196,853 עולם הבית 
 320,859  78,648  71,610  208,458  229,037 אחרים

 657,571  557,082  233,040  242,476  811,340 
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 אירועים מהותיים במהלך ולאחר תקופת הדיווח: 4באור 
 

 עדכון תלויות .א
 

, הוגשה על ידי החברה הערכת שווי  2020המאוחדים  ג בדוחות הכספיים השנתיים  15בהמשך למתואר בביאור   .1
דיון  בתביעה.  האגרה  קביעת  לצורך  המניות  בגין  התמורה  שווי  כימות  לצורך  בשליטה  החברה  של  חיצונית 

ביום   התקיים  הצדדים  לשלם  2021ביולי,    12במעמד  החברה  שעל  והאגרה  התובענה  שווי  נקבע  ובמסגרתו   ,
ביוני,    16שו בקשות מקדמיות לעניין גילוי מסמכים ושאלונים. כמו כן, ביום  כנגזרת מכך. במקביל, הצדדים הגי

, הוגשה תגובת הנתבעת. טרם התקבלו  2021ביולי,    14, הגישה החברה בקשה לתיקון כתב התביעה וביום  2021
החלטות בית המשפט או נקבעו מועדי דיון. להערכת החברה ובהתבסס על חוות הדעת של יועציה המשפטיים,  

 בשלב מוקדם זה טרם ניתן להעריך את סיכויי ההליך.

, התקיים דיון  2021במרס,    24, ביום  2020ד בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים  15בהמשך למתואר בביאור   .2
. מקדמי בבקשה במסגרתו הוחלט כי הצדדים יהיו רשאים להגיש בקשות שונות בנוגע לאופן המשך ניהול התיק

 30, אישר בית המשפט למבקש להגיש בקשה לתיקון הבקשה לתובענה ייצוגית עד ליום  2021באוגוסט,    11ביום  
, הוגשה בקשה לתיקון 2021באוקטובר,    7. ביום  2021באוקטובר,  6, מועד שהוארך עד ליום  2021בספטמבר,  

ל  להערכת החברה ובהתבסס על חוות הדעת ש .  2021בנובמבר,    21בקשת האישור ועל החברה להגיב עד ליום  
 יועציה המשפטיים, נוכח השלב המקדמי בתיק לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה לתובענה.

, החברה הוגדרה בסטטוס  2021בהתאם להחלטות הממונה על תקינה במשרד הכלכלה מחודשים מרץ ואפריל   .3
ליום   עד  אמון"  "מפר  יבואן  אי,  ("ההחלטה")   2021,  במאי  31של  בנוגע - עקב  הממונה  בהוראות   עמידה 

. בהתאם להחלטה, במהלך התקופה בה מוגדרת החברה בסטטוס "מפר אמון", יתבצע  למשלוחים מסוימים
ודורשת תקינה בכפוף להפקדת ערבות בנקאית במכון  החברה  שחרור מותנה של סחורה המיובאת ישירות על ידי  

סכומה יהא תשעה חודשים ממועד הפקדתה ו  בגין כל בקשה  . תוקף הערבות הבנקאיתבגין כל בקשה  התקנים
משווי הסחורה המחויבת בתקינה, בהתאם לאותה בקשה המוגשת למכון התקנים. במהלך   30%-שווה ל   יהיה

מהותיים. נכון למועד הדו"ח,  תקופת הדוח, נדרשה החברה להעמיד ערבויות מכוח ההחלטה בסכומים שאינם  
ן" הסתיימה, והיא אינה נדרשת עוד להמציא ערבויות מכוח התקופה בה הוגדרה החברה בסטטוס "מפר אמו

 על תוצאותיה הכספיות של החברה.  ההחלטה או כל החלטה אחרת. להחלטה אין השפעה

  , התקבלה אצל החברה הודעה בדבר שומת מע"מ תשומות ועסקאות לפי מיטב השפיטה 2021באפריל,  12ביום  .4
כ 1975- ערף מוסף, התשל"ולחוק מס    77, בהתאם לסעיף  2016-2020לשנים   מיליון ש"ח   6.6- , בסך כולל של 

למרווח בין מחיר רכישת    יםמיוחסאשר  מיליון ש"ח    5.1-בסך של כ  שומת עסקאות  השומה כוללת(.  "השומה")
, וזאת במסגרת  ("חבות המס")  המניות על ידי המשקיעים, לבין מחיר הרכישה של המניות על ידי החתם הזר

. החברה חולקת על עמדת רשות המיסים  2020בעלי השליטה לציבור מחודש ספטמבר  הצעת מכר של מניות  
על חוות הדעת    ובהתבסס  החברה  להערכת.  קאות האמורהשומת העס  על, הגישה השגה  2021במאי,    23  וביום

יועציה, ובהתאם לא    תתקבל"ל  הנ  בגין  ההשגה  ולהערכתה  האמורה   הדרישה  כנגד  תלחברה טענות טובו  של 
   בוצעה כל הפרשה בגין החיוב האמור.

  , 2021באוגוסט,    11ביום  לרכישת המניות במסגרת הצעת המכר של בעלי השליטה,    ת מתייחס  חבות המסהואיל ו
ו  האישר הביקורת  אישר  2021באוגוסט,    15  ביוםועדת  החברה,  כתב    את  דירקטוריון  מבעלי  הקבלת  שיפוי 

. 2000-( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות בעלי ענין(, התש"ס2)1תקנה    השליטה בחברה כעסקה מזכה לפי
יקבע באופן סופי יבהתאם לכתב השיפוי, בעלי השליטה ישפו את החברה בגין חבות המס )או סכום אחר ככל ש

וחלוט בנוגע לחבות זו בהשגה או בכל ערעור על ההשגה, אם בכלל( וההוצאות הנלוות לה. תשלום חבות המס  
בין בעלי השליטה בחברה באופן יחסי, לפי כמות המניות שנמכרה על ידי כל אחד מהם    שיבוצע( יחולק  )ככל

 מתוך סך כמות המניות שנמכרה על פי התשקיף. 

"ח  שאלפי    800-"ל סכום של כהנ  הסכום  מתוך.  ש"חמיליון    1.5-בנוסף, הוצאה לחברה שומת תשומות בסך של כ
ש"ח חולקת החברה והגישה השגה   אלפי  700-ע"ס של כ  םיתרת הסכו  עלשולם ע"י החברה.  ו  שנוי במחלוקת  אינו

  .בספרי החברה  הפרשהבגינה כלולה בהתאם ו

, במסגרת חקירה המתנהלת בנושא מכס ויבוא, הגיעו נציגי בית המכס חיפה למשרדי  2021באפריל,    25ביום   .5
נוסף, וכן החברה, ביצעו חיפוש במסמכיה ותישאלו נושא משרה. לא חר המועד האמור, תושאל נושא משרה 

ממחלקת היבוא. כמו כן, הועברו לדרישת אגף המכס מסמכים שונים. לאור  נחקרו מנכ"ל החברה ושני עובדים
היקף החומרים שהועברו, להערכת יועציה המשפטיים של החברה, בדיקת המסמכים עשויה להימשך עוד זמן 

 החקירה עדיין מתנהלת.  ,נכון למועד פרסום הדוחות ניכר.
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 )המשך(  אירועים מהותיים במהלך ולאחר תקופת הדיווח: 4באור 

 
, הומצאה לחברה בקשה לגילוי ועיון במסמכים בטרם הגשת תביעה נגזרת כנגד החברה, 2021במאי,    5ביום  

הנוגעים לחקירה בקשר לפיה עותר )אשר לטענתו מחזיק במניות החברה( המבקש לקבל לעיונו מסמכים שונים 
עם מכס ויבוא המתבצעת בחברה על ידי בית המכס בחיפה וכן מסמכים נוספים. בית המשפט הורה על הגשת 

( וקבע את התיק לדיון הוכחות 2021באוקטובר,    19ימים )ובהמשך דחה מועד זה עד ליום    60תשובה לבקשה תוך  
הגישה החברה את   2021באוקטובר,  19י הצדדים. ביום , בו ייחקרו המצהירים מטעם שנ2022בינואר,  26ביום 

ימים. להערכת החברה ובהתבסס על חוות הדעת של יועציה המשפטיים,    30תגובתה והמבקש נדרש להגיב בתוך  
 לאור השלב המקדמי של הבקשה, לא ניתן להעריך בשלב זה את סיכוייה.

 
 מקנות שליטההכרזה על חלוקות דיבידנד לבעלי זכויות שאינן  .ב

 
  -בתקופת הדוח הוכרזו חלוקות דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות של החברה בסך של כ

 ש"ח. אלפי  17,828
 

חלוקת דיבידנד לבעלי זכויות   זההוכר  ,הדוחות הכספייםאישור  למועד    ונכון  דוח על המצב הכספילאחר תאריך ה  
 אלפי ש"ח.    1,252 -של החברה בסך של כות הבנות חברבשאינן מקנות שליטה 

 
 שהוכרז דיבידנד . ג

 
 אשר למניה(,    ש"ח  0.49-)כ  ח"ש  מיליון  70דיבידנד בסך של    חלוקתאישר דירקטוריון החברה  ,  2021,  במאי  24  ביום

 . 2021ביוני,  10 ביום שולם
 

 מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהרכישת  .ד
 

מימשה    ,2021  ,ספטמברב  30ביום  ,  2020בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים    (2)ה18בהמשך למתואר בביאור  
שליטה מקנות  שאינן  זכויות  מבעלי  המיעוט  אחזקות  את  ורכשה  האופציה  את  הבנות.   באחת  החברה   מחברות 

ההפרש   הדוח על המצב הכספי.שולמה לאחר תאריך  ו  ש"חאלפי    3,389של    סך הסתכמה ל  ה,התמורה בגין הרכיש
אלפי ש"ח בין הסכום ששולם לערך הפנקסני של זכויות המיעוט ליום ביצוע העסקה נזקף לקרן בגין    2,597בסך של  

 .עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 
 היטל מלאי על כלים חד פעמיים .ה

 

)תיקון מספר  2021באוקטובר,    19  ביום על טובין  ומס קנייה  והפטורים  צו תעריף המכס  (  3, התפרסם ברשומות 
 מועד")  2021,  בנובמבר  1  ביום  לתוקף  נכנס  הצו.  פעמיים  חד  כלים  על  קניה  מס  שעניינו(,  "הצו ")  2021  –תשפ"ב  

ש"ח לק"ג. עוד    11עמיים בשיעור של  לצו, החל ממועד התחילה, יוטל מס קניה על כלים חד פ   בהתאם  (."התחילה
על מלאי   לצורך עסקם הקובע הצו הטלת מס  כלים החד פעמיים, שנמצא ברשות הסוחרים בכלים החד פעמיים 

 "ח לק"ג. ש 11התחילה, בסך של  במועד

  העשויים   וקשיות"ם  סכו,  צלחות,  כוסות  ובכללם,  בצו  שהוגדרו  כפי,  בלבד  מסוימים פעמיים חד  כלים  על  יחול  המס
 .מפלסטיק

להוראות הצו, יוטל על החברה מס בסכום שאינו מהותי בגין מלאי הכלים החד פעמיים הקיים ברשותה    בהתאם
, אין בידי החברה יכולת להעריך את השפעתו העתידית של מס הקניה על פרסום דוח זהבמועד התחילה. נכון למועד  

פן יישומו וההתאמות הנדרשות על פעילותה על מנת לצמצם לומדת את השלכות הצו, או  החברהפעילותה העסקית.  
 את השפעותיו האפשריות.  

 
בינואר,  31'ארלס ניומן על סיום כהונתו כמנכ"ל משותף בחברה, החל מיום צמר אבן   הודיע, 2021בנובמבר,  1 ביום .ו

2022 . 
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 המאוחדים ביניים נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 

 
 המיוחסים לחברה 

 
 2021, ספטמברב 30ליום 

 
 

 
 תוכן עניינים 

 
 

 
 

 עמוד  

 2-3 ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה 

 4 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה 
 

על   המאוחדים  הדוחות  מתוך  כספיים  המיוחסים  נתונים  אחר  כולל  ורווח  הפסד  או  הרווח 
 5 לחברה 

 6-7 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 

 8 מידע נוסף 
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 לכבוד 
 בעלי המניות של מקס סטוק בע"מ 

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 הנדון: דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד 
 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38לפי תקנה 

 
 

 מבוא
 

של  1970- ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים   ,2021  ,בספטמבר  30סטוק בע"מ, ליום  מקס  

הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות 
 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 
לעניינים הכספיים בהיקפה במידה   האחראים  הינה מצומצמת  ואחרים. סקירה  נוהלי סקירה אנליטיים  ומיישום  והחשבונאיים, 

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

 
 

 מסקנה
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 חיפה, 
  2021בנובמבר,  22

 קוסט פורר גבאי את קסירר 
 רואי חשבון
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 ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה 

 
 המאוחדים ביניים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים 

 
 המיוחסים לחברה 

 
 
 

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה ליום  
ד'  38דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה    -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן    ,2021,  בספטמבר  30

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



 "מ בע סטוק מקס
 

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים ל חברה  

 4 

 
   

 בספטמבר 30ליום 
 

 בדצמבר 31ליום 
 

  2021  2020  2020  
  מבוקר   בלתי מבוקר   

  ש"ח אלפי   
 נכסים שוטפים

 
       

  16,560  19,008  8,614  מזומנים ושווי מזומנים
  24,500  60,500  -   פקדונות לזמן קצר

  51,667  43,678  44,367  לקוחות
  17,024  )*(  16,226  16,855  חייבים ויתרות חובה

  -   )*(  1,521  -   נגזרים פיננסיים 
  77,450  52,679  139,129  מלאי

        
  187,201  193,612  208,965  נכסים שוטפים סה"כ 

        
        נכסים לא שוטפים

        
  3,365  1,027  1,553  מסים נדחים

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, 
 נטו לרבות מוניטין 

 
54,922  56,123  74,606 

 

  11,063  10,822  10,784  רכוש קבוע, נטו
  96,577  83,312  94,824  נכסי זכות שימוש 

        
  185,611  151,284  162,083  סה"כ נכסים לא שוטפים

        
  371,048  344,896  372,812  
        

        התחייבויות שוטפות
        

  7,417  48,667  35,763  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
  7,563  7,705  7,033  התחייבויות בגין חכירה 

  54,954  )*(  22,368  42,386  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  16,996  )*(  16,311  14,801  זכאים ויתרות זכות 

  2,738  -   106  נגזרים פיננסיים 
        

  89,668  95,051  100,089  סה"כ התחייבויות שוטפות 
        

        התחייבויות לא שוטפות
        

  11,667  13,417  6,417  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  94,114  80,697  93,732  התחייבויות בגין חכירה 

  89  228  89  מעביד -התחייבות בשל סיום יחסי עובד 
        

  105,870  94,342  100,238  סה"כ התחייבויות לא שוטפות
        

  177,274  155,503  170,721  הון עצמי 
        

  371,048  344,896  372,812  
        
        

 
 )*( סווג מחדש. 

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

 
 
 
 

       2021בנובמבר,  22
 זהבית כהן  אישור הדוחות הכספייםתאריך 

 יו"ר דירקטוריון
 י מקס ראו 

 ומנכ"ל משותף  דירקטור
 ניר דגן 

 סמנכ"ל כספים



 "מ בע סטוק מקס
 

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל  אחר המיוחסים לחברה  
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 לתקופה של תשעה
 חודשים שהסתיימה 

  בספטמבר  30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 שהסתיימה 

  בספטמבר  30ביום 

לשנה שהסתיימה  
 ביום

 בדצמבר 31
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 514,529  107,534  119,068  404,845  371,484 הכנסות ממכירות 
 425,205  86,711  98,621  337,998  312,738 עלות המכירות

          
 89,324  20,823  20,447  66,847  58,746 גולמי  רווח

          
 11,530  )*(  2,669  3,978  )*(  7,347  11,517 הוצאות מכירה ושיווק

          
 29,931  )*(  7,819   9,630  )*(  18,984  30,286 הוצאות הנהלה וכלליות 

          
 4,611  4,479  -   4,479  -  הוצאות אחרות

          
 43,252  5,856  6,839  36,037  16,943 רווח תפעולי 

          
 ( 1,108)  ( 638)  ( 262)  ( 2,633)  ( 657) הכנסות מימון 
 8,051  1,548  1,423  5,027  2,926 הוצאות מימון

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

 23,033  3,500  5,678  20,367  14,674 רווח לפני מסים על ההכנסה 
          

 8,034  1,836  2,542  5,715  6,412 מסים על ההכנסה 
          

רווח לפני חלק החברה ברווחי חברות 
 14,999  1,664  3,136  14,652  8,262 מאוחדות

          
 57,648  18,995  13,971  38,537  46,180 חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות

          
 72,647  20,659  17,107  53,189  54,442 רווח נקי

          כולל אחר:  (הפסדרווח )

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן  
          לרווח או הפסד: 

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

 72,615  20,659  17,107  53,189  54,442 סה"כ רווח כולל 
          
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 )*( סווג מחדש. 
 

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



 "מ בע סטוק מקס
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים  המיוחסים לחברה  
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 )*( סווג מחדש. 
 הכספיים והמידע הכספי הנפרד. המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים 

 
 
 

 

 לתקופה של תשעה
 חודשים שהסתיימה 

  בספטמבר  30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 שהסתיימה 

  בספטמבר  30ביום 

לשנה 
 שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
          החברה

          
 72,647  20,659  17,107  53,189  54,442 רווח נקי המיוחס לחברה 

          
ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי 

          מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:
 

התאמות לסעיפי רווח או הפסד של 
 החברה:

          
 8,656  2,246  2,176  5,811  6,704 פחת והפחתות 

 )*(  17,481  )*(  2,946  872  )*(  17,191  4,901 הוצאות מימון, נטו
 2,345  -   3,900  -   11,602 עלות תשלום מבוסס מניות 

ירידה )עלייה( בשווי הוגן של נכסים 
 ( 2,632) פיננסיים 

 
(1,521 )*( ) 

 
289 

 
(590 )*( ) 

 
2,738  )*( 

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, 
 ( 107)  -   -   -   -  נטו

 ( 57,648)  ( 18,995)  ( 13,971)  ( 38,537)  ( 46,180) רווחי חברות כלולות 
 8,034  1,836  2,542  5,715  6,412 מיסים על הכנסה

          
 (19,193 )  (11,341 )  (4,192 )  (12,557 )  (18,501 ) 
          

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של 
          החברה:

          
 ( 22,867)  2,219  11,551  ( 14,878)  7,300 ירידה )עלייה( בלקוחות 
 ( 7,190)  ( )*( 7,764)  261  ( )*( 1,771)  169 ויתרות חובה ירידה )עלייה( בחייבים 

 ( 18,012)  6,326  ( 7,939)  6,759  ( 61,679) ירידה )עלייה( עלייה במלאי
 36,178  ( )*( 2,329)  ( 20,563)  )*(  3,592  ( 12,568) בספקים ונותני שירות (ירידהעלייה )

 )*(  5,610  )*(  2,540  ( 1,106)  )*(  7,696  ( 3,275) עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
          
 (70,053 )  1,398  (17,796 )  992  (6,281 ) 
 

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה 
          בחברה עבור: 

          
 29,520  24,449  1,106  24,449  66,456 דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

 ( 4,267)  ( 1,548)  ( 773)  ( 4,602)  ( 2,922) ריבית ששולמה, נטו
 ( 13,276)  ( 2,945)  -   ( 13,276)  -  ריבית ששולמה בגין עסקאות מיוחדות

 ( 6,171)  ( 1,017)  ( 992)  ( 4,201)  ( 6,906) מיסים ששולמו, נטו 
          

סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים 
 ( 18,976)  7,374  ( 22,647)  (  7,573)  ( 32,618) המזומנים מפעילות שוטפת 

          

)ששימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 )*(  53,671  )*(  28,033  ( 5,540)  )*(  45,616  21,824 שוטפת של החברה  לפעילות(



 "מ בע סטוק מקס
 חברה ל המיוחסים  המזומנים תזרימיעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 )*( סווג מחדש. 

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

 

 תשעהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

  ספטמבר ב 30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
 שהסתיימה 

  ספטמבר ב 30ביום 

לשנה 
 שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

          תזרימי מזומנים מפעילות השקעה  
          

 ( 6,008)  ( 875)  ( 604)  ( 5,161)  ( 1,407) רכישת רכוש קבוע 
 ( 24,500)  ( 20,500)  -   ( 60,500)  24,500 משיכה )הפקדה( בפיקדונות לזמן קצר
תקבולים )תשלומים( ממימוש נגזרים 

 )*(  62  )*(  49  ( 84)  )*(  688    (1,981) פיננסיים 
 ( 7,071)  ( 3,724)  -   ( 7,071)  -  השקעה בחברות כלולות 

 1,796  719  200  1,596  200 הלוואות לחברות מוחזקות, נטו 
          

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 ( 35,721)  ( 24,331)  ( 488)  ( 70,448)  21,312 לפעילות( השקעה של החברה 

          
          

          תזרימי מזומנים מפעילות מימון  

קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים  לזמן 
 40,000  -   13,733  40,000  28,763 קצר

קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן 
 8,000  -   -   8,000  -  ארוך

פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים  
 -  לזמן קצר

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
(40,000 ) 

פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים  
 ( 11,833)  ( 3,000)  ( 2,333)  ( 8,833)  ( 5,667) לזמן ארוך

 ( 4,326)  ( 1,126)  ( 1,273)  ( 2,096)  ( 4,178) פירעון התחייבות בגין חכירה 
 -   -   -   -   ( 70,000) דיבידנד ששולם 

          
סה"כ מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 ( 8,159)  ( 4,126)  10,127  37,071  ( 51,082) לפעילות( מימון של החברה)ששימשו 

          
עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

 9,791  ( 424)  4,099  12,239  ( 7,946) של החברה 
          

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 6,769  19,432  4,515  6,769  16,560 התקופה 

          
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 16,560  19,008  8,614  19,008  8,614 התקופה 

          
 

          פעולות מהותיות שלא במזומן של החברה 
          

נכס זכות שימוש כנגד התחייבות בהכרה 
 15,220  41  888  ( 285)  3,266 בגין חכירה 

          
 -   -   3,389  -   3,389 בחברות מוחזקותהשקעה 

          
 -   -   -   4,621  -  דיבידנד לקבל
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 מידע נוסף 

 
 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
 עוסקות במכירת מוצרים שונים באמצעות רשת חנויות בפריסה ארצית.

 
,  2020בספטמבר,    17ם  באמצעות הצעת מכר והחל מיו  לציבור  מניותיה של החברה   וצעו לראשונה, ה2020בספטמבר,    14ביום   

 בע"מ.  נסחרות מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב
 

ושלושה חודשים שהסתיימו   תשעהולתקופות של    ,2021,  ספטמברב  30מידע כספי נפרד זה נערך במתכונת מתומצתת ליום   .2
 .  1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה 

 
נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום    , 2020בדצמבר,    31יש לעיין במידע כספי 

 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(.  -הנוסף אשר נלווה אליהם )להלן  ולשנה 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  
 . 2020בדצמבר, 
 

 ולאחריה  תקופת הדיווחבאירועים מהותיים  . ג
 

  .4בבאור  ,2021בספטמבר,  30ליום  מידע בדבר אירועים משמעותיים פורט בדוחות הכספיים המאוחדים
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