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 בע"מ  מקס סטוק

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

 2022, מרסב 31ביום   ההסתיימ ששל שלושה חודשים   תקופהל

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

הדוח")  2022,  במרס  31יום  ב ה  שהסתיימ  תקופהל תקופתיים "תקופת  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם   ,)

 (."התקנות") 1970-ומיידיים(, התש"ל

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

במרס,   23, אשר פורסם ביום  (שנתי""דוח הדירקטוריון ה)   2021בדצמבר,    31ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  

 "(. דוח התקופתיה ( )"2022-01-028347)מספר אסמכתא:  2021, במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה  .א

 אור עסקי החברה ית .1

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

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

 מקס סטוק בע"מ.   –לשמה הנוכחי 

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

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

  שמונה  מקריית,  הארץ  רחבי  בכל  סניפים5 5אטרקטיביים ובפריסה ארצית. למועד הדוח, החברה מפעילה  

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

 (."הרשת"

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

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

 כספיים ה  דוחותה")  התקופתי   לדוח  המצורפים,  2021,  בדצמבר  31  ליום  החברה  שלהכספיים    בדוחות ג  18

 (. "שנתייםה

 תיאור הסביבה העסקית והמגמות העסקיות של החברה .2

שמרה החברה על מחזור הכנסות כמעט זהה לתקופה המקבילה אשתקד בזכות    2022הראשון לשנת  ברבעון   2.1

מעיתוי חג  ( שנבעה בעיקרה  10%)  SSS1פתיחת סניפים חדשים אשר פיצו על הירידה במכר חנויות זהות  

 .הפסח בתקופה המקבילה אשתקד

ותפעוליים של החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה   לפרטים נוספים בדבר מדדים פיננסיים 

ביום 31 במרס, 2022, ראו סעיף 7  להלן.  

 
1 Same Store Sales – ביחס   האמורה בתקופה החנויות  של המכירות בין ומשווה לפחות  אחת שנה שפתוחות בבעלות בחנויות  הרשת של  המכירות היקף את  המשקף נתון  

 .להלן 7.1  סעיף ראה נוספים לפרטים. אשתקד   המקבילה לתקופה 
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  נוף ו   נהריה  םיבער  חדשים  סניפים  שניחנכה החברה    2022  שנת  של  הראשונים  החודשים  שלושת  במהלך 2.2

   .בנות חברות  ידי  על מופעלים אשר הגליל

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו  .3

 הקבוצה  פעילות על  הקורונה נגיף   התפשטות השפעת 3.1

,  בישראל התחלואה  ברמת  ירידה  לאור, הדוח תקופת במהלך, השנתי  הדירקטוריון  בדוח למתואר בהמשך

  רבי   באירועים  ההתקהלות  מגבלות  בוטלו,  במסחר  לרבות,  המשק  בענפי"  הירוק   התו"   מתווה  בוטל

 .  והתעופה התיירות בענפי נוספות  הגבלות בוטלו וכן, תרבות ובמופעי משתתפים

  אבות   מגן   מוסדות ,  חולים  בבתי   למעט ,  סגורים  בחללים  מסיכות  עטיית  חובת  בוטלה,  הדוח  תקופת  לאחר

  הקורונה   מנגיף   הנובעת  מגבלה  כל  אין,  הדוח  פרסום  למועד   נכון.  לבידוד  בדרכו  הנמצא   ואדם  ואימהות

 . הרשת  וחנויות  החברה פעילות על  החלה

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

 . הרשת וחנויות  החברה

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

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

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

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

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

  החלטות ,  הקורונה  נגיף   בהתפשטות  ומגמות  שינויים,  כגון,  החברה  בשליטת  שאינם  חיצוניים   בגורמים

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

ניומן את כהונתו כמנכ"ל משותף של החברה. לפרטים נוספים    , סיים מר אבן צ'ארלס 2022בינואר,    31ביום   3.2

-2021-01)מס' אסמכתא:    2021בנובמבר,    22-ו  2021בנובמבר,    1ראו דיווחיה המיידים של החברה מימים  

, חדל לכהן כדירקטור בחברה. לפרטים  2022בפברואר,    27, בהתאמה(. ביום  2021-01-100354-ו  093394

 (. 2022-01-009627)מס' אסמכתא:  2022בינואר,   23של החברה מיום  נוספים ראו דיווח מיידי

של    לדוחות כספיים ביניים המאוחדים  ג4ראו ביאור    -   לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהת דיבידנד וחלוק  3.3

 (."הדוחות הכספיים המאוחדים") 2022,  במרס 31  ליום החברה

  דוחות הכספייםל  4המצב הכספי, ראו ביאור    על  הדוח  תאריך  לאחרלפרטים נוספים אודות אירועים מהותיים  

 . המאוחדים
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    המצב הכספי .4

  
 ס במר 31ליום 

  31ליום  
 בדצמבר

 2022  2021  2021 
 אלפי ש"ח  

 90,461 לקוחות 

 

89,221  75,647 
 213,656  163,933 219,141 מלאי 

 62,806  133,115 76,104 נכסים שוטפים אחרים 
 620,044  567,953 675,571 נכסים שאינם שוטפים 

 972,153  954,222 1,061,277 סה"כ נכסים

 92,599  102,736 102,544 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 136,477  119,821 146,175 התחייבויות שוטפות אחרות 
 542,467  509,829 591,327 התחייבויות שאינן שוטפות  

 200,610  221,836 221,231 סה"כ הון עצמי 
 972,153  954,222 1,061,277 סה"כ התחייבויות והון

      
       

 
 נכסים

  75,647-אלפי ש"ח, לעומת סך של כ   90,461- , הסתכמה לכ2022,  מרסב  31יתרת הלקוחות ליום    –לקוחות    4.1

 .2021לעומת חודש דצמבר    2022  סבמכר חודש מר  מעלייהנובע    הגידול  עיקר.  2021בדצמבר,    31אלפי ש"ח ליום  

אלפי    213,656- אלפי ש"ח, לעומת סך של כ  219,141-, הסתכמה לכ2022,  במרס  31יתרת המלאי ליום    –מלאי    4.2

 מלאי לקראת חג הפסח.ב והצטיידות   מפתיחת סניפים חדשים נובע הגידול עיקר. 2021בדצמבר,   31ש"ח ליום 

אלפי    76,104-, הסתכמה לכ2022,  במרס  31יתרת הנכסים השוטפים האחרים ליום    –נכסים שוטפים אחרים    4.3

  ושווי  מזומנים  לסעיף  מיוחס  הגידול  עיקר.  2021בדצמבר,    31אלפי ש"ח ליום    62,806-"ח, לעומת סך של כש

 . מזומנים

אלפי    675,571- לכ  מה, הסתכ2022,  במרס  31הנכסים שאינם שוטפים ליום    יתרת  – נכסים שאינם שוטפים    4.4

ליום    620,044-ש"ח, לעומת סך של כ   שימוש   זכות  נכסיל   מיוחס  גידולה  עיקר.  2021בדצמבר,    31אלפי ש"ח 

 בעיקר בסניפים חדשים של הרשת. קבוע  רכוש השקעותול

 התחייבויות 

ולנותני שירותים    4.5 ליום    –התחייבויות לספקים  ולנותני שירותים  ,  במרס  31יתרת ההתחייבויות לספקים 

  הגידול   עיקר.  2021,  בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום    92,599- אלפי ש"ח, לעומת סך של כ  102,544- , הסתכמה לכ2022

 .החברה  בפעילות מגידול נובע

-הסתכמה לכ ,2022, במרס  31יתרת ההתחייבויות השוטפות האחרות ליום   –התחייבויות שוטפות אחרות  4.6

  מזכאים  נובע  הגידול   עיקר.  2021בדצמבר,    31אלפי ש"ח ליום    136,477-אלפי ש"ח, לעומת סך של כ  146,175

. חכירה  בגין תיוהתחייבו של שוטפת ומחלות  בעקבות גידול בפעילות החברה זכות ויתרות
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שוטפותהתחייבויות    4.7 שוטפותתחייבויות  ה היתרת    –  שאינן  לכ  ,2022,  מרסב  31ליום    שאינן  - הסתכמה 

  תוספת ל   מיוחס  הגידול  עיקר.  2021בדצמבר,    31אלפי ש"ח ליום    542,467-סך של כאלפי ש"ח, לעומת    591,327

 . 2022  הראשונים לשנתשלושת החודשים שהוכרו במהלך  חכירה   בגין התחייבויות

  הון עצמי

אלפי    200,610-אלפי ש"ח, לעומת סך של כ  221,231-כ, הסתכם לסך של  2022,  במרס  31ההון העצמי ליום    4.8

  בגין   בקרן  וגידול"ח  ש  אלפי  17,033-כ  של  בסך   בתקופה  כולל  מרווח  נובע  הגידול.  2021בדצמבר,    31ש"ח ליום  

ש"ח שקוזזו כתוצאה מחלוקת דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות    אלפי  3,855-כ  של  בסך  מניות  מבוסס  תשלום

 ."חש אלפי 267-שליטה על ידי חברות הבנות בסך של כ
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  תוצאות הפעילות .5

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

 
 שלושה חודשים  ל

 במרס  31 םביו ושהסתיימ
  31לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר

  2021  % מהמחזור   2022 
  %

 2021  מהמחזור 
 

 % מהמחזור 

 250,876 הכנסות ממכירות 

 

 

 

251,966 

 

 

 

976,273 

 

 
  597,000  152,166  153,061 עלות המכירות 

 38.8% 379,273 39.6% 99,800 38.9% 97,815 גולמי רווח

  207,440  48,500  57,601 הוצאות מכירה ושיווק 

  43,772  12,281  12,514 הוצאות הנהלה וכלליות 
  ( 1,613)  -  ( 283) הכנסות אחרות 
  1,100  -  112 הוצאות אחרות 

 13.2% 128,574 15.5% 39,019 11.1% 27,871 רווח תפעולי

 ( 1,496)  ( 1,536) הכנסות מימון 
 

(485 )  

  17,601  4,358  5,982 הוצאות מימון 

 11.4% 111,458 14.3% 36,157 9.3% 23,425 רווח לפני מסים על ההכנסה

  28,909  9,192  6,392 מסים על ההכנסה  
 8.5% 82,549 10.7% 26,965 6.8% 17,033 רווח נקי 

מדידה מחדש של תוכנית  
  ( 351)  -  - הטבה מוגדרת 

 8.4% 82,198 10.7% 26,965 6.8% 17,033 סה"כ רווח כולל 

       רווח נקי המיוחס ל:

  68,197  22,415  13,961 בעלי המניות של החברה 
  14,352  4,550  3,072 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 17,033  26,965  82,549  

       התאמות:

  15,502  3,844  3,855 תשלום מבוסס מניות 
   10% 98,051 12.2% 30,809 8.33% 20,888 רווח נקי מתואם 

       רווח נקי מתואם המיוחס ל: 

  83,699  26,259  17,816 בעלי המניות של החברה 
  14,352  4,550  3,072 שאינן מקנות שליטה זכויות 

 20,888  30,809  98,051  
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   הכנסות 15.

  אלפי  250,876-הסתכמו לסך של כו ,  0.4%-בכ  קטנו  2022  לשנת  הראשונים  החודשים  שלושתב  החברה הכנסות  

כ  ש"ח, של  סך  אשתקד.  ש"ח  אלפי    251,966-לעומת  המקבילה  מחזור  בתקופה  על  לשמור  הצליחה  החברה 

בזכות  לתקופה המקבילה אשתקד  זהה  יחסית  במכר    הכנסות  הירידה  על  פיצו  סניפים חדשים אשר  פתיחת 

 חנויות זהות שנבעה בעיקרה מעיתוי חג הפסח בתקופה המקבילה אשתקד. 

 רווח גולמי  25.

- לעומת כ  ממחזור המכירות  38.9%-עמד על כ  2022  לשנת  הראשוניםשלושת החודשים  בשיעור הרווח הגולמי  

הסתכם לסך של    2022לושת החודשים הראשונים לשנת  הרווח הגולמי בש.  בתקופה המקבילה אשתקד  39.6%

בשיעור    הירידה.  2%-כ  של  קיטוןאשתקד,    ש"ח בתקופה המקבילהאלפי    99,800-בהשוואה ל  ,"חאלפי ש  97,815

לשנת   הראשונים  החודשים  בשלושת  הגולמי  המקבילה    שיעורלעומת    2022הרווח  בתקופה  הגולמי  הרווח 

 נובע ברובו מעלייה בעלויות הלוגיסטיות.  אשתקד

 הוצאות מכירה ושיווק  35.

- ח, כ"ש  אלפי  57,601-סך של כל   2022  לושת החודשים הראשונים לשנתבשהוצאות מכירה ושיווק הסתכמו  

ממחזור    19.2%-כ,  מקבילה אשתקדהש"ח בתקופה    אלפי   48,500- של כלעומת סך    ,ממחזור המכירות  22.9%

קת סניפים, פחת רכוש קבוע ופחת נכסי  תחזו,  השכר  בהוצאות  מגידול  העלייה בהוצאות נבעה בעיקר.  המכירות

   .חדשים  סניפים מפתיחת נבע  אשר זכות שימוש

  הוצאות הנהלה וכלליות  45.

- ש"ח, כאלפי    12,514-לסך של כ  2022  שלושת החודשים הראשונים לשנתבהוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו  

המכירות  5% כ,  ממחזור  של  סך  אשתקד,אלפי    12,281-לעומת  המקבילה  בתקופה  ממחזור    4.9%-כ  ש"ח 

   המכירות.

   הכנסות אחרות 55.

הסתכמו    כנסות ה לשנתאחרות  הראשונים  החודשים  כ  2022  בשלושת  של  ה  אלפי  283- לסך    הכנסותש"ח. 

 . חכירה  בגין התחייבויות מגריעת לרווח  מיוחסות  הדוח  בתקופת

   הוצאות אחרות 65.

הסתכמו  הוצאות לשנת  אחרות  הראשונים  החודשים  כ  2022  בשלושת  של  ה   אלפי  112- לסך    הוצאות ש"ח. 

 . קבוע רכוש ת גריעמ להפסד  מיוחסות  הדוח  בתקופת

    הכנסות מימון 75.

  כנסותש"ח, לעומת ה  אלפי  1,536- הסתכמו לסך של כ  2022  שלושת החודשים הראשונים לשנתבהכנסות המימון  

  הגנה   מעסקאות  רווחמ  הכנסת המימון נובעותש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    אלפי  1,496- מימון בסך של כ

 . הדולר על
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  הוצאות מימון 85.

  וצאות ש"ח, לעומת ה   אלפי  5,982-הסתכמו לסך של כ  2022  בשלושת החודשים הראשונים לשנת  המימון   וצאות ה

  על  מימון  מהוצאות  נובע   המימון   הוצאות  עיקר ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    אלפי   4,358- מימון בסך של כ

  לעומת התקופה המקבילה אשתקד  בתקופת הדיווחבהוצאות המימון    גידול ה  עיקרו  חכירה  בגין   התחייבויות

 . בהן מגידול נובע

                               רווח נקי מתואם 95.

, לעומת  "חש  אלפי  20,888- כהסתכם לסך של    2022  בשלושת החודשים הראשונים לשנתהרווח הנקי המתואם  

 .  בתקופה המקבילה אשתקדש"ח אלפי  30,809-הרווח הנקי המתואם בסך של כ
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 נזילות  .6

 

  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 16.

  אלפי   23,643-הסתכמו לסך של כ  2022החודשים הראשונים לשנת  בשלושת    שוטפתפעילות  מ  נבעושמזומנים נטו  

אשתקד.  בתקופה המקבילה  ש"ח    אלפי  18,518-כ  סך שלמזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת ב  ש"ח לעומת

שוטפת    הגידול  עיקר של  לקיטון  מיוחסבתזרים המזומנים מפעילות    לעומת   החברה  של  החוזר  הוןה  בגידול 

  הסחורה  באספקת  מעיכובים  החשש  בשל  במלאים  החברה  בהצטיידות  שהתאפיינה  אשתקד  מקבילה  תקופה

 משבר הקורונה העולמי.  עבעקבות השיבושים בשרשרת האספקה הגלובלית על רק 

  תזרים מזומנים מפעילות השקעה  26.

  9,448-הסתכמו לסך של כ  2022בשלושת החודשים הראשונים לשנת  פעילות השקעה  שימשו ל שו  מזומנים נט

ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    אלפי  821-סך של כפעילות השקעה במ  נבעומזומנים נטו שש"ח לעומת  אלפי  

של    קצר  לזמן   קדונותיפב  שינוי מ  בעיקרו  נובע  השינוי   אשתקד   המקבילה   בתקופה   ש"ח   אלפי   8,000בסכום 

 . של הרשת חדשים בסניפים השקעהבעיקר מ נבע אשרהדיווח השוטפת   בתקופתרכוש קבוע   רכישתב ומגידול

  תזרים מזומנים מפעילות מימון 36.

  אלפי  3,684-הסתכמו לסך של כ  2022בשלושת החודשים הראשונים לשנת  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון  

נטו   בתקופה המקבילה אשתקד.  ש"ח    אלפי  6,126-מימון בסך של כפעילות  שימשו לש ש"ח לעומת מזומנים 

    .שליטה מקנות שאינן זכויות לבעליששולם  דיבידנד ב  קיטוןמ נובע  בעיקרו השינוי

 

 
פה של שלושה  תקול

 חודשים שהסתיימה ביום

לשנה   
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31  במרס  31 
 2022  2021  2021 

 אלפי ש"ח  

 23,643 מפעילות שוטפת  )ששימש לפעילות( תזרים מזומנים שנבע

 

(18,518 ) 

 

40,139 

 ( 11,596) 821 ( 9,448) השקעה  פעילותמ  פעילות(ל שימש)ש נבעתזרים מזומנים ש

 ( 96,465) ( 6,126) ( 3,684) תזרים מזומנים ששימש לפעילות מימון 

 ( 67,922) ( 23,823) 10,511 עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
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 ( KPIs)תפעוליים ומדדים פיננסיים  .7

מדדי ביצוע תפעוליים ופיננסיים שאינם מבוססים על   מספר בהנהלת החברה נעזרת  ,זה דוח פרסום למועד  7.1

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

זה, אינם מהווים תחליף    דוחלאלה, אשר נכללים בדוחות להנהלה ובמצגת למשקיעים אשר מוגשת במקביל  

 חברה. להלן פירוט המדדים: למידע הכלול בדוחות הכספיים של ה

 מדד

 ה שהסתיימ לושה חודשיםלתקופה של ש

 מרס ב 31ביום  

לתקופה של שנה  

  31שהסתיימה ביום 

 בדצמבר

2022 2021 2021 

 Same-ב השינוי  שיעור

Store Sales2 
(10% ) 38% 6.5% 

 22שיעור השינוי בסל

חנות    – הממוצע

 בבעלות 

(3% ) 32% 9% 

  2בסלשיעור השינוי 

חנות    – הממוצע

 בזכיינות 

(11% ) 41% 9% 

EBITDA  )180,489 51,381 42,664 )באלפי ש"ח 

EBITDA מתואם  

 )באלפי ש"ח( 
31,802 42,448 142,881 

 

 

 
 .אשתקד  המקבילה התקופה  מול הינו השינוי  שיעור 2
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 פירוט מטרות המדד דרך החישוב / רכיבים  המדד

EBITDA   בנטרול תפעולי,  פחת  רווח 

והוצאות/הכנסות    והפחתות

 אחרות. 

מדד נפוץ, אשר מהווה אינדיקציה "מעין תזרימית"  

של תוצאות הפעילות השוטפת של החברה, בנטרול  

השפעות של מבנה הון החברה, השפעות של ארועים  

החברה,   עסקי  במהלך  חריגים  או  פעמיים  חד 

 .  והמימון  והשפעות המיסים

EBITDA 

 מתואם

EBITDA  תקן    בנטרול השפעת 

והוצאות בגין תשלום מבוסס    16

 מניות שהוכרו בתקופת הדוח.

 

של    EBITDAמטרת השימוש במדד זה היא הצגת  

והוצאות    16בנטרול השפעות של יישום תקן    החברה 

 בגין תשלום מבוסס מניות שהוכרו בתקופת הדוח. 

בין   ההתאמה  לבין  רווח לפירוט    EBITDA  נקי 

 ראו בטבלה מטה.  מתואם,

Same 

Store 

Sales 

השינוי מחנויות ב  שיעור    מכירות 

החברה   הפתוחות   בבעלות 

קלנדרית שנה  של    לתקופה 

 ומעלה. 

נתון זה, אשר בדרך כלל מוצג כאחוז ביחס לתקופה  

שיעור  הקודמת, מאפשר להנהלת החברה למדוד את  

במכירות בכל שנה )תקופה(, בנטרול חנויות    השינוי

שנפתחו בתקופה של פחות משנה, וכך מציג להנהלת  

של   מהימנה  תמונה  ללא    השינויהחברה  בעסקים 

וסיימו  התבססו  שטרם  מחנויות  הנובעת    ההטיה 

 שנת פעילות מלאה. 

שיעור 

השינוי  

בסל 

 הממוצע

בין   השינוי  המנה  שיעור 

כל   סך  מחלוקת  המתקבלת 

העסקאות  במספר    העסקאות 

הדיווח תקופת    לעומת   במשך 

 . תקופת דיווח מקבילה או קודמת

ביחס   תמונה  החברה  הנהלת  בפני  מציג  זה,  מדד 

ב ל הירידה  או  הפדיון מלקוח  שיעור העליה  ממוצע 

בקניה   החברה  אחד  להנהלת  מאפשר  וכך  אחת, 

והגדלת   הקניה  היקפי  לאבחון  דרכים  על  לחשוב 

 אמצעי השיווק.  
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 )באלפי ש"ח(:  של החברההמתואם  EBITDA -והEBITDA - הנקי לבין  הרווח  ה ההתאמות בין  פירוט    להלן  7.2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 EBITDA   לעיל.  1.7ראה סעיף  –מתואם 

 

 
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  

 במרס  31ביום 

לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום 

 2022 2021 2021 

 82,549 26,965 17,033 רווח נקי 

 28,909 9,192 6,392 הוצאות מס 

 17,116 2,862 4,446 הוצאות מימון, נטו 

 52,428 12,362 14,964 פחת והפחתות 

 ( 513) - ( 171) , נטו הכנסות אחרות

EBITDA 42,664 51,381 180,489 

 ( 37,608) ( 8,933) ( 10,862) 33מתואם EBITDA-להתאמות  

 EBITDA142,881 42,448 31,802  מתואם 
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 המימון מקורות .8

 מתאגידים בנקאיים. מממנת את פעילותה בעיקר מפעילות שוטפת ואשראי החברה  8.1

 אשראי בנקאי  8.2

נכון ליום    )כולל חלויות שוטפות(  בנקאיים  מתאגידים  האשראי  יתרת   ,2022,  סבמר  31שהועמד לחברה 

  43,556-כ, אשר הסתכם בסך של  2021  ,סבמר  31"ח, זאת בהשוואה ליום  ש  אלפי   77,633-כ הסתכם בסך של  

ש"ח.   נובע    גידול האלפי  בנקאיים  מתאגידים  האשראי    החברה   ידי   על  הלוואות  נטילת מ  בעיקר ביתרת 

  ופתיחת סניפים חדשים.  פעילותה הרחבתה לצורך

 אשראי לקוחות ואשראי ספקים 8.3

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

 .  השנתיללקוחותיה ביחס למתואר בדוח הדירקטוריון 

   פיננסיים סיכונים ניהול 8.4

 . השנתיים הכספיים  לדוחות ד 16 ביאור ראו החברה של פיננסיים  סיכונים ניהול  אודות  נוסף  למידע

 

 

 2022, איבמ 29

 

 

 זהבית כהן 

 יו"ר הדירקטוריון

 אורי מקס 

 מנכ"ל  
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 )אלפי ש"ח(  2202 ,מרסב 31מאזן הצמדה ליום  -נספח א' לדוח הדירקטוריון 

    
  

 סה"כ  אירו  דולר  ש"ח 

  נכסים שוטפים 

 

 

 

 

 

 

 60,852 51 1,211 59,590 מזומנים מזומנים ושווי 
 90,461 - - 90,461 לקוחות 

 4,682 - - 4,682 מיסים שוטפים לקבל 
 10,248 - - 10,248 חייבים ויתרות חובה 

 322 ( 107) 429 - נגזרים פיננסיים
 219,141 - - 219,141 מלאי 

 2384,12 1,640 (56) 385,706 

     שוטפים נכסים לא 

 160 - - 160 פיקדון לזמן ארוך 
 84,566 - - 84,566 רכוש קבוע, נטו 

 580,406 - - 580,406 , נטו נכסי זכות שימוש
 10,439 - - 10,439 סים נדחים ימ
 675,571 - - 675,571 

 1,059,693 1,640 (56 ) 1,061,277 

     התחייבויות שוטפות 

 48,940 - - 48,940 אשראי מתאגידים בנקאיים 
 61,876 - - 61,876 התחייבויות בגין חכירה  

 102,544 266 16,464 85,814 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 1,470 - - 1,470 מיסים שוטפים לשלם 

 33,889 - - 33,889 זכאים ויתרות זכות 
 231,989 16,464 266 248,719 

     התחייבויות לא שוטפות 

 28,693 - - 28,693 הלוואות מתאגידים בנקאיים
 560,100 - - 560,100 התחייבויות בגין חכירה  

 2,534 - - 2,534 התחייבויות בשל הטבות לעובדים 
 591,327 - - 591,327 

     הון  

 205,892 - - 205,892 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 15,339 - - 15,539 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 221,231 - - 221,231 סה"כ הון 

 1,044,547 16,464 266 1,061,277 
         

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



פרק ב׳ - דוחות כספיים ביניים מאוחדים של החברה
ליום 31 במרס 2022



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ  סטוקמקס 

 
 מאוחדיםביניים דוחות כספיים 

 
 2022, מרסב 31ליום 

 
 

 בלתי מבוקרים 
 
 
 

  



 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ סטוקמקס 
 
 

 2220, מרסב 13ליום מאוחדים ביניים דוחות כספיים 
 
 

 בלתי מבוקרים 
 
 
 
 
 ינים יתוכן הענ
 
 

 עמוד   
 
 

 2   כספיים ביניים מאוחדיםסקירת דוחות   
 
 

 3  מאוחדים על המצב הכספי תמציתייםדוחות  
 
 

 4  מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר תמציתייםדוחות  
 
 

 5-6  בהון על השינויים  מאוחדים תמציתיים דוחות 
 
 

   7-8  על תזרימי המזומנים מאוחדים תמציתיים דוחות 
 
 

   9-12  מאוחדיםביניים  הכספייםבאורים לדוחות  
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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  
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים   ,2022  ,מרסב  31ליום  

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת    השלושה חודשים שהסתיימ  של  הלתקופ

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

 בהתבסס על סקירתנו.  זומידע כספי לתקופת ביניים 
 

 הסקירה  היקף
 

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

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

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

 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 
 

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

1970 . 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,       
 

 חיפה, 
2022במאי,  29

  

 את קסירר  סט פורר גבאיוק
 רואי חשבון
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 בע"מ  סטוקמקס 
 מאוחדים על המצב הכספי תמציתיים דוחות 

  
 במרס  31ליום 

 
 בדצמבר 31ליום 

 2022  2021  2021 
 מבוקר   בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  
      נכסים שוטפים 

 50,341 94,440 60,852 מזומנים ושווי מזומנים
 -  16,500 -  פיקדונות לזמן קצר

 75,647 89,221 90,461 לקוחות
 2,559 567 4,682 מיסים שוטפים לקבל
 9,906 21,608 10,248 חייבים ויתרות חובה

 -  -  322 נגזרים פיננסיים 
 213,656 163,933 219,141 מלאי

 385,706 386,269 352,109 

  נכסים לא שוטפים 

 

 

 160 160 160 פיקדון לזמן ארוך
 76,196 51,591 84,566 רכוש קבוע, נטו

 533,909 505,816 580,406 נכסי זכות שימוש  
 9,779 10,386 10,439 מסים נדחים

 675,571 567,953 620,044 

 1,061,277 954,222 972,153 

    התחייבויות שוטפות

 46,656 16,782 48,940 אשראי מתאגידים בנקאיים 
 56,837 54,338 61,876 התחייבויות בגין חכירה  

 92,599 102,736 102,544 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 2,928 10,637 1,470 מיסים שוטפים לשלם 

 602 236 -  נגזרים פיננסיים 
 29,454 37,828 33,889 זכאים ויתרות זכות 

 248,719 222,557 229,076 

    התחייבויות לא שוטפות

 23,845 26,774 28,693 הלוואות מתאגידים בנקאיים
 516,088 481,119 560,100 התחייבויות בגין חכירה  

 2,534 1,936 2,534 הטבות לעובדים התחייבויות בשל 

 591,327 509,829 542,467 

    הון  

 188,076 203,533 205,892 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 12,534 18,303 15,339 זכויות שאינן מקנות שליטה

 200,610 221,836 221,231 סה"כ הון 

 1,061,277 954,222 972,153 
 
         

       2022, מאיב 29        
 זהבית כהן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר דירקטוריון
 אורי מקס  

 דירקטור ומנכ"ל  
 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 

 

 שלושה לתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

  במרס 31ביום 

לשנה שהסתיימה  
 ביום

 בדצמבר 31
 2022  2021  2021 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 250,876 הכנסות ממכירות 

 

251,966  )*( 

 

976,273 
 

 597,000 )*(  152,166 153,061 עלות המכירות

 379,273 99,800 97,815 גולמי  רווח

 207,440 48,500 57,601 הוצאות מכירה ושיווק

 43,772 12,281 12,514 וכלליות הוצאות הנהלה 

 ( 1,613) -  ( 283) אחרות  הכנסות
 1,100 -  112 אחרות הוצאות

 128,574 39,019 27,871 רווח תפעולי 

 ( 485) ( 1,496) ( 1,536) הכנסות מימון 
 17,601 4,358 5,982 הוצאות מימון

 111,458 36,157 23,425 רווח לפני מסים על ההכנסה 

 28,909 9,192 6,392 מסים על ההכנסה 

 82,549 26,965 17,033 רווח נקי 

    הפסד כולל אחר: 

    סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:

 ( 351) -  -  מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת

 82,198 26,965 17,033 סה"כ רווח כולל  

    מיוחס ל:רווח נקי 
 68,197 22,415 13,961 בעלי המניות של החברה 

 14,352 4,550 3,072 זכויות שאינן מקנות שליטה
 17,033 26,965 82,549 

    סה"כ רווח כולל מיוחס ל: 
 67,897 22,415 13,961 בעלי מניות של החברה  

 14,301 4,550 3,072 זכויות שאינן מקנות שליטה
 17,033 26,965 82,198 

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

 0.48 0.16 0.10 בסיסי  נקי רווח

 0.47 0.16 0.10 רווח נקי מדולל
 
 

 )*( סווג מחדש
 
. המאוחדיםביניים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים באוריםה
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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 

 

  מקנות   שאינן זכויות
 שליטה

 

 הון "כ  סה
 ר מבוק בלתי 
 ח "ש  אלפי 

 )*(  - )מבוקר(  2022, בינואר  1יתרה ליום 

 

36,526 

 

17,847 
 
(7,594) 

 

(444) 

 

141,741 

 

188,076 

 

12,534 

 

200,610 

 17,033 3,072 13,961 13,961 - - - - - רווח נקי 
 3,855 - 3,855 - - - 3,855 - - עלות תשלום מבוסס מניות 

 (267) ( 267) - - - - - - - זכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד לבעלי  

 221,231 15,339 205,892 155,702 (444) (7,594) 21,702 36,526 )*(  - 2022, סבמר 31יתרה ליום 

     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  בלתי 
 ח "ש אלפי  

 )*(  - )מבוקר(  2021, בינואר  1יתרה ליום 

 

36,526 

 

2,345 

 

(4,997) 

 

(144) 

 

143,544 

 

177,274 

 

18,318 

 

195,592 

 26,965 4,550 22,415 22,415 - - - - - רווח נקי 
 3,844 - 3,844    - - - 3,844 - - עלות תשלום מבוסס מניות 

 (4,565) ( 4,565) - - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 221,836 18,303 203,533 165,959 (144) (4,997) 6,189 36,526 )*(  - 2021, במרס 31תרה ליום י
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 מקס סטוק בע"מ                                                                                                                                
 בהון  על השינויים   מאוחדים יםיתיתמצ 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
 אלפי ש"ח  

 )*(  - )מבוקר(  2021, בינואר  1יתרה ליום 

 

36,526 

 

2,345 

 

(4,997) 

 

(144) 

 

143,544 

 

177,274 

 

18,318 

 

195,592 

 82,198 14,301 67,897 68,197 ( 300) - - - - כולל רווח  
 (3,389) ( 792) (2,597) - - ( 2,597) - - - זכויות שאינן מקנות שליטהרכישת 

 15,502 - 15,502 - - - 15,502 - - עלות תשלום מבוסס מניות 
 (19,293) ( 19,293) - - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 (70,000) - (70,000) ( 70,000) - - -  - - דיבידנד לבעלי מניות החברה 

 200,610 12,534 188,076 141,741 (444) (7,594) 17,847 36,526 )*(  - 2021בדצמבר,  31יתרה ליום 
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 בע"מ  סטוקמקס         
   על תזרימי המזומנים  מאוחדים םתמציתיי דוחות

 

 
 

 שלושה לתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

  במרס 31ביום 

לשנה שהסתיימה  
 ביום

 בדצמבר 31
 2022  2021  2021 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 "ח ש אלפי 

  מזומנים מפעילות שוטפת מיתזרי

 

 

 

 

 82,549 26,965 17,033  נקירווח 
 להציג את תזרימי המזומניםהתאמות הדרושות כדי 

 ( 42,410) )*(  (45,483) 6,610 )א( מפעילות שוטפת 

 )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 40,139 ( 18,518) 23,643 שוטפת

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

 ( 33,394) ( 6,173) ( 10,060) רכישת רכוש קבוע  
 ( 2,702) ( )*( 1,006) 612 פיננסיים  נגזרים ממימוש)תשלומים(  תקבולים

 24,500 8,000 -  לזמן קצר תפיקדונומ משיכה
 (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות ) מזומנים נטו 

 ( 11,596) 821 ( 9,448) השקעה

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 25,000 12,000 12,000 בנקאייםקבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 27,458 -  623 קבלת הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 ( 18,011) ( 4,498) ( 5,491) פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 ( 38,230) ( 9,063) ( 10,549) פירעון תשלומים בגין חכירה 

 ( 19,293) ( 4,565) ( 267) דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 ( 70,000) -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 ( 3,389) -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 ( 96,465) ( 6,126) ( 3,684) ששימשו לפעילות מימון מזומנים נטו 
    

 ( 67,922) ( 23,823) 10,511 במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עליה

 118,263 118,263 50,341 תקופה המזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 

 50,341 94,440 60,852 התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 
 
 
 

 מחדש סווג)*( 
 

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

  
 

 

 לתקופה של שלושה  
 חודשים שהסתיימה 

  סבמר 31ביום 

לשנה שהסתיימה  
 ביום

 בדצמבר 31
 2022  2021  2021 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 "ח ש אלפי 

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

 

 

 

 

    :התאמות לסעיפי רווח והפסד 

 52,428 12,362 14,964 והפחתות פחת  
 19,252 5,364 5,370 הוצאות מימון, נטו   
 ( 1,613) -  ( 283) רווח מגריעת התחייבות בגין חכירה 
 ( 2,136) ( 2,502) ( 924) עליה בשווי הוגן של נגזרים פיננסיים  
 15,502 3,844 3,855 עלות תשלום מבוסס מניות   
 247 -  -  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו  
 28,909 9,192 6,392 מיסים על הכנסה   
 1,100 -  112 הפסד הון  

 29,486 28,260 113,689 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

 ( 1,907) ( 15,481) ( 14,814) לקוחות ב עלייה 
 8,467 ( 3,235) ( 342) בחייבים ויתרות חובה ירידה )עליה(  
 ( 86,384) ( 36,661) ( 5,485) במלאי  עליה 
 ( 24,291) ( 14,154) 9,945   עליה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 1,282 )*(  8,053 4,435 בזכאים ויתרות זכותעליה  

 (6,261 ) (61,478 ) (102,833 ) 

    מזומנים ששולמו במהלך השנה עבור: 

 ( 16,548) ( 4,357) ( 5,982)  ריבית ששולמה 
 ( 36,718) ( 7,908) ( 10,633)  מיסים ששולמו, נטו 
סה"כ התאמות הדרושות להצגת תזרים מזומנים    

 ( 42,410) ( 45,483) 6,610  מפעילות שוטפת

    :במזומן  שאינה מהותית פעילות (ב)

 103,776 4,564 63,700 הכרה של נכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה
    

 ( 32,570) -  ( 3,817) נכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירהגריעה של 
 
 
 

 
)*( סווג מחדש

 
. המאוחדיםביניים  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

 
 
 
 

 



 מקס סטוק בע"מ 
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  
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 כללי : 1באור 
  

 כללי של הקבוצה ופעילותהאור ית א.

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

 ערך   לניירות  השל הצעת מכר למסחר בבורס  בדרךלראשונה מניותיה של החברה לציבור    הוצעו,  2020,  בספטמבר  14
 . מדף והחברה הפכה לחברה ציבורית ותשקיףבע"מ על פי תשקיף הצעת מכר  אביב בתל

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

 . באמצעות חברות בנות וזכיינים סניפים בכל רחבי הארץ

 
ליום   .ב נערכו במתכונת מתומצתת  ולתקופ 2022,  במרס  31דוחות כספיים אלה   ה שלושה חודשים שהסתיימ ל  ש  ה, 

דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים   -באותו תאריך )להלן  
, ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  2021בדצמבר,  31המאוחדים של החברה ליום 

 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(. -
 

 הקבוצה  פעילות על הקורונה נגיף התפשטות השפעת . ג

בביאור    בהמשך השנתיים    ג1למתואר  הכספיים    ברמת   ירידה  לאור,  הדוח  תקופת  במהלך,  המאוחדיםבדוחות 
 באירועים  ההתקהלות  מגבלות  בוטלו,  במסחר  לרבות,  המשק  בענפי"  הירוק  התו"  מתווה  בוטל,  בישראל  התחלואה

 .  והתעופה התיירות בענפי נוספות הגבלות בוטלו וכן, תרבות ובמופעי משתתפים רבי

  ואימהות  אבות  מגן  מוסדותמסיכות בחללים סגורים, למעט בבתי חולים,    עטייתתקופת הדוח, בוטלה חובת    לאחר
 פעילות   על  החלה  הקורונה  מנגיף  הנובעת  מגבלה  כל  אין ,  הדוח  פרסום  למועד  נכון.  לבידוד  בדרכו  הנמצא  ואדם

 . הרשת וחנויות החברה

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

, 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

 
 החשבונאית  המדיניות עיקרי: 2 באור

 
  מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות של העריכה מתכונת .א

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

  הדוחות  בעריכת  שיושמה  לזו  עקבית  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות   בעריכת  יושמה  אשר   החשבונאית  המדיניות
 . להלן האמור למעט, המאוחדים  השנתיים הכספיים
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 ( המשךהחשבונאית )עיקרי המדיניות : 2באור 
 

 קיימים  חשבונאות לתקני תיקונים של לראשונה יישום .ב
 

 , רכוש קבוע IAS 16-תיקון ל .1
 
על הפחתת תמורה שהתקבלה   -)להלן    IAS 16-ל תיקון  IASB-, פרסם ה2020במאי     התיקון(. התיקון אוסר 

ממכירת פריטים שיוצרו בזמן שהחברה מכינה את הרכוש הקבוע לשימושו המיועד מעלותו. חלף זאת, החברה  
 תכיר את תמורת המכירה ואת העלויות הנלוות ברווח או הפסד.

 
שם למפרע, אולם רק לפריטי  ו. התיקון י2022  ,ארלינו  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום    יושםהתיקון    

רכוש קבוע המובאים למיקום ולמצב הדרושים לכך שהם יוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה בתחילת תקופת 
 הדיווח השנתית המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים שבהם התיקון מיושם לראשונה.

 
  רכיב )או   יקון מוכרת כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפיםהמצטברת של היישום לראשונה של הת  ההשפעה  

 ( בתחילת התקופה המוקדמת ביותר שהוצגה. שרלוונטי ככל, בהון אחר
   
 . החברה של ביניים הכספיים הדוחות על מהותית השפעה  הייתה לא לעיל לתיקון  

 
 עסקים צירופי, IFRS 3-ל תיקון .2

 
ה2020מאי    בחודש   פרסם   , -IASB    בינלאומי כספי  דיווח  לתקן   למסגרת  בהתייחס,  עסקים  צירופי,  3תיקון 

 למסגרת  בהתייחסות,  ולהצגתם  כספיים  דוחות  להכנת  למסגרת  התייחסות  להחליף  נועד  התיקון.  המושגית
 . דרישותיה את משמעותית לשנות מבלי ,2018 במרס שפורסמה כספי לדיווח המושגית

 
כדי להימנע ממצבים של הכרה ברווחים או    IFRS 3-הוסיף חריג לעיקרון ההכרה בהתחייבות בהתאם ל  התיקון  

( הנובעים מהתחייבויות והתחייבויות תלויות שהיו 'day 2 gain or loss'הפסדים מייד לאחר צירוף העסקים )
 .בנפרד מוכרות והיו במידה, IFRIC 21או  IAS 37נכנסות לתחולת 

, לפי העניין, על מנת לקבוע אם במועד הרכישה  IFRIC 21או    IAS 37לחריג, הרוכש יישם את הוראות    בהתאם  
קיימת מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע העבר או אם האירוע המחייב אשר יוצר התחייבות לשלם את ההיטל 

 ת.התרחש עד למועד הרכישה, בהתאמה, ולא בהתאם להגדרת התחייבות במסגרת המושגי
 
 .העסקים צירוף במועד יוכרו לא תלויים שנכסים מבהיר גם התיקון  
 
 . 2022 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות דיווח לתקופות פרוספקטיבי באופן יושם התיקון  
 
 . החברה של ביניים הכספיים הדוחות על מהותית השפעה  הייתה לא לעיל לתיקון  

 
 2020-2018 לשנים הבינלאומית בתקינה השיפורים פרויקט .3

 
ה  2020מאי    בחודש   מסוי  IASB-פרסם  פרויקט השיפורים מחזור  יתיקונים  , כאשר 2018-2020מים במסגרת 

 .IFRS 9-התיקון העיקרי מתייחס ל
 התאם האחוזים" ב  10לכלול כאשר היא מבצעת את מבחן "  החברה  עלמבהיר אילו עמלות    IFRS 9- התיקון ל  

ב.ל האם    לצורך,  IFRS 9- ב  3.3.6סעיף  מהותי   תנאיםבחינה  באופן  שונים  הוחלף  או  שתוקן  חוב  מכשיר  של 
 ממכשיר החוב המקורי.

   
  התחייבויות   לגבי  מיושם   התיקון.  2022  ,בינואר  1  ביום  המתחילות  שנתיות  דיווח   לתקופות  יושם  התיקון  

 . 2022 ,בינואר 1 מיום החל קרי, לראשונה מיושם לתקן התיקון בה מהשנה החל  שהוחלפו או שתוקנו פיננסיות
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 העיקריות פירוט הכנסות מקטגוריות מוצרי החברה : 3באור 

 
 

 
 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 

  במרס 31ביום 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2022  2021  2021 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 "ח ש אלפי 

 11,869 ציוד משרדי ולבית הספר

 

9,113 

 

75,897 
 123,587 26,119 27,716 צעצועים ומוצרי פעוטות

 108,176 )*(  26,412 30,217 ומוצרי מסיבותכלים חד פעמיים 
 254,422 81,005 66,470 עולם הבית 

 318,729 )*(  80,943 92,554 אחרים
 228,826 223,666  )*( 880,811 

 
 

 אירועים מהותיים במהלך ולאחר תקופת הדיווח: 4באור 
 

 עדכון תלויות .א
 

  החברה  ידי על שהוגשה תובענה עם קשרב, המאוחדים השנתיים הכספיים לדוחותג 15 בביאור למתואר בהמשך .1
  הנתבעים ,  לשעבר  זכיין  של  בשליטתו  חברה  מולבהסכם בעלי מניות שהחברה צד לו    היפרדות  מנגנון  לאכיפת

. להערכת החברה  2022ביולי,    12ליום    ענקב. מועד לדיון קדם משפט  2022במאי,    12הגישו כתב הגנה מתוקן ביום  
ניתן להעריך את סיכויי  זה טרם  יועציה המשפטיים של החברה, בשלב מוקדם  על חוות הדעת של  ובהתבסס 

 . ההליך
 

עם בקשה לאישור תובענה כייצוגית    בקשר,  המאוחדיםהשנתיים    ייםד לדוחות הכספ15למתואר בביאור    בהמשך .2
  בקשה , הוגשה על ידי המבקש  2022,  סבמר  1  ביוםבדבר שיווק לכאורה ללא תרגום הוראות שימוש ואזהרה,  

על חוות הדעת   ובהתבסס  החברה  להערכתטרם הוגש.   מתוקןתשובה    כתב.  כייצוגית  התובענה  לאישור  מתוקנת
 . התובענה סיכויי את להעריך ניתן לא  בתיק המקדמי לבהש נוכחשל יועציה המשפטיים של החברה, 

  
  5.1-עסקאות בסך של כ  מע"מ  ו לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בדבר שומת15בהמשך למתואר בביאור   .3

מיליון ש"ח אשר מיוחסים למרווח בין מחיר רכישת המניות על ידי המשקיעים, לבין מחיר הרכישה של המניות 
על ידי החתם הזר )"חבות המס"(, וזאת במסגרת הצעת מכר של מניות בעלי השליטה לציבור מחודש ספטמבר  

יסים ההחלטה בהשגה במסגרתה התקבלו מלוא טענותיה  בידי רשות המ  ,2022  ,באפריל  26, התקבלה ביום  2020
 של החברה ומלוא חיובי השומה נמחקו.

תשומות עליה השיגה החברה כמתואר    מע"מ  אלפי ש"ח משומת  100-כמו כן, אישרה רשות המיסים הפחתה של כ
התשומות    מע"מ  . שומתו לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ובגינה כלולה הפרשה בספרי החברה15בביאור  

 .2022שולמה במהלך חודש מאי 
                    

במסמכים בטרם    ועיון, בדבר בקשה לגילוי  המאוחדים  השנתייםט לדוחות הכספיים  15למתואר בביאור    בהמשך .4
 . 2022,  וליבי  18הוכחות נקבע ליום    דיוןהגשת תביעה נגזרת בקשר עם מסמכים הנוגעים לחקירת המכס בחברה,  

להערכת החברה ובהתבסס על חוות הדעת של יועציה המשפטיים, לאור השלב המקדמי של הבקשה, לא ניתן 
 להעריך בשלב זה את סיכוייה. 

 
  בטרם  במסמכים ועיון לגילוי בקשה בדבר, המאוחדים השנתיים הכספיים לדוחותי 15 בביאור למתואר ךבהמש .5

עסקאות לרכישת ומכירת ציוד מיגון נגד נגיף הקורונה, שביצעה החברה במהלך   עם  בקשר  נגזרת  תביעה  הגשת
להערכת החברה    .2022,  יביול  3הוכחות בו ייחקרו המצהירים מטעם שני הצדדים נקבע ליום    דיון,  2020שנת  

 להתקבל   הבקשה  סיכויי השלב המקדמי של הבקשה,    אף  עלובהתבסס על חוות הדעת של יועציה המשפטיים,  
 .שתדחה מהסיכוי נמוכים
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 )המשך(  הדיווחאירועים מהותיים במהלך ולאחר תקופת : 4באור 
 

הקצאת  2022בפברואר,    16ביום   .ב החברה  דירקטוריון  אישר  משרה    235,813,  לנושאת  סחירות(  )בלתי  אופציות 
רגילות ללא ערך נקוב של החברה. הקצאת כתבי האופציה כאמור הינה מניות    235,813-בחברה, הניתנות למימוש ל

בהתאם לתנאי תכנית האופציות לעובדים, דירקטורים ויועצים בחברה ובחברות הבנות שאושרה בידי דירקטוריון  
- לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א  102( לפי סעיף  "תכנית האופציות")  2020באוגוסט,    10החברה ביום  

 (. "הפקודה") 1961
 

  955-כ  של  לסך  והסתכם  Black&Scholes)שולס" )  אנד  בלק"  מודל  פי  על  נקבע  שהוקצו  האופציות  של  ההוגן  שווין
 :הבאות ההנחות בסיס על חושב זה שווי. ח"שאלפי 

 
 ;ח" ש 9.27 – לחישוב המניה מחיר

 
 ;ש"ח  9.87 – מימוש מחיר

 
 ;37.29% –חברות ההשוואה(  בטווח )ע''ב תסטיית התקן הממוצע

 
 )ע''ב אג'ח ממשלתי שקלי(;  1.53% - ריבית חסרת הסיכון הממוצעת 

 
סה"כ ההוצאה שתיזקף בדוחות הכספיים של החברה בתקופה ממועד החלטת הדירקטוריון כאמור לעיל ועד ליום 

 אלפי ש"ח.  955-, בגין ההקצאה שאושרה כאמור הינה כ2024בדצמבר,  31
 

 חלוקות דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההכרזה על  . ג
 

  267-בתקופת הדוח הוכרזו חלוקות דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות של החברה בסך של כ
 "ח. שאלפי 

 
הוכרזו חלוקות דיבידנד לבעלי זכויות   דוח על המצב הכספי ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים,תאריך ה  לאחר

                                                                 "ח. שאלפי  1,125-יטה בחברות בנות של החברה בסך של כשלשאינן מקנות 



פרק ג׳ - דוחות כספיים נפרדים של החברה
ליום 31 במרס 2022
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 המאוחדים ביניים נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 

 
 המיוחסים לחברה 

 
 2202, סמרב 13ליום 

 
 

 
 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 
באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו   השלושה חודשים שהסתיימ  של  הולתקופ  ,2022  ,סמר ב  31בע"מ, ליום  מקס סטוק  

ביניים   על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת  וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה  ו זבאחריות הדירקטוריון 
 בהתבסס על סקירתנו. 

 
 היקף הסקירה 

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים   -ראל  של לשכת רואי חשבון ביש  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 
לכל   שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  אינה מאפשרת  ולפיכך  בישראל  ביקורת מקובלים  לתקני  הנערכת בהתאם  ביקורת  ניכרת מאשר 

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

 מסקנה
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 חיפה, 
  2022, מאיב 29

 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 

 
 
 

ביניים המאוחדים של הקבוצה ליום  להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים  
)להלן    ,2022,  סמרב  31 ד'  38דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה    -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים 

. 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 חברה ל  המיוחסים הכספי המצבעל  יםהמאוחד ותתונים כספיים מתוך הדוחנ
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 חברה ל  המיוחסים הכספי המצבעל  יםהמאוחד ותתונים כספיים מתוך הדוחנ
  

 ס מרב 31ליום 
 

 בדצמבר 31ליום 
 2022  2021  2021 
 מבוקר   בלתי מבוקר  

 ש"ח אלפי  
 נכסים שוטפים

 
     

 9,529 7,355 4,724 מזומנים ושווי מזומנים
 -  16,500 -  קדונות לזמן קצריפ

 54,707 66,567 78,208 לקוחות
 7,512 18,576 7,450 חייבים ויתרות חובה

 -  -  322 נגזרים פיננסיים 
 148,905 107,107 140,223 מלאי

 220,653 216,105 230,927 סה"כ נכסים שוטפים 

    נכסים לא שוטפים

 1,654 2,657 1,753 מסים נדחים
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו  

 57,654 72,607 69,965 לרבות מוניטין

 11,197 10,742 10,884 רכוש קבוע, נטו
 93,627 96,428 93,592 שימוש נכסי זכות 

 164,132 182,434 176,194 סה"כ נכסים לא שוטפים

 407,121 398,539 384,785 

    התחייבויות שוטפות

 35,429 7,000 36,081 אשראי מתאגידים בנקאיים 
 6,859 7,414 6,861 התחייבויות בגין חכירה 

 42,911 56,748 46,805 שירותיםהתחייבויות לספקים ולנותני 
 10,297 19,203 12,623 זכאים ויתרות זכות 

 602 236 -  נגזרים פיננסיים 

 96,098 90,601 102,370 סה"כ התחייבויות שוטפות 

 התחייבויות לא שוטפות

  

 

 7,417 9,917 5,417 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 93,015 94,399 93,263 חכירה התחייבויות בגין 

 179 89 179 מעביד -התחייבות בשל סיום יחסי עובד 

 100,611 104,405 98,859 סה"כ התחייבויות לא שוטפות

 188,076 203,533 205,892 הון עצמי 

 407,121 398,539 384,785 
 
 
 

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

       2022, מאיב 29
 זהבית כהן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר דירקטוריון
 י מקס ראו 

 ומנכ"ל   דירקטור
 ניר דגן 

 סמנכ"ל כספים
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 חברה ל המיוחסים אחר  כולל ורווח הפסד או הרווחעל  יםהמאוחד ותתונים כספיים מתוך הדוחנ
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 חברה ל המיוחסים אחר  כולל ורווח הפסד או הרווחעל  יםהמאוחד ותתונים כספיים מתוך הדוחנ

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 שהסתיימה 

  ס במר 31ביום 

לשנה שהסתיימה  
 ביום

 בדצמבר 31
 2022  2021  2021 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 132,321 ממכירות הכנסות 

  

132,921 

 

487,925 
 410,704 111,045 115,219 עלות המכירות

 77,221 21,876 17,102 גולמי  רווח

 16,425 3,983 3,837 הוצאות מכירה ושיווק

 38,958 11,429 11,432 הוצאות הנהלה וכלליות 

 -  -  112 הוצאות אחרות

 21,838 6,464 1,721 רווח תפעולי 

 ( 522) ( 1,496) ( 1,536) הכנסות מימון 
 4,333 1,070 2,068 הוצאות מימון

 18,027 6,890 1,189 רווח לפני מסים על ההכנסה 

 6,636 2,183 1,152 מסים על ההכנסה 

 11,391 4,707 37 רווח לפני חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות 

 56,806 17,708 13,924 מאוחדותחלק החברה ברווחי חברות 

 68,197 22,415 13,961 רווח נקי

    הפסד כולל אחר: 

    סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:

 ( 300) -  -  מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת 

 67,897 22,415 13,961 סה"כ רווח כולל 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים והמידע הכספי הנפרד. המידע 
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 ים לחברה נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחס 

 

 שלושה לתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

  סמרב 31ביום 

לשנה שהסתיימה  
 ביום

 בדצמבר 31
 2022  2021  2021 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה

 

 

 

 

 68,197 22,415 13,961 רווח נקי המיוחס לחברה 

תזרימי מזומנים מפעילות ההתאמות הדרושות להצגת  
    שוטפת של החברה: 

 
 התאמות לסעיפי רווח או הפסד של החברה:

    
 8,770 2,338 2,110 פחת והפחתות 

 5,947 2,076 1,456 הוצאות מימון, נטו
 15,502 3,844 3,855 עלות תשלום מבוסס מניות 

 ( 2,136) ( 2,502) ( 924) עלייה בשווי הוגן של נכסים פיננסיים
 55 -  -  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 ( 56,806) ( 17,708) ( 13,924) רווחי חברות כלולות 
 6,636 2,183 1,152 מיסים על הכנסה

 -  -  112 הפסד הון 

 (6,163 ) (9,769 ) (22,032 ) 

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

 ( 3,040) ( 14,900) ( 23,501) עלייה בלקוחות
 9,512 ( 1,552) 2,094 ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה 

 ( 71,455) ( 29,657) 8,682 ירידה )עלייה( במלאי
 ( 12,043) 1,794 3,894 בספקים ונותני שירות (ירידהעלייה )

 ( 3,022) )*(  3,425 3,933 עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

 (4,898 ) (40,890 ) (80,048 ) 
 

    מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור: 

 73,842 19,707 1,613 דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות
 ( 3,248) ( 1,070) ( 2,067) ריבית ששולמה, נטו
 ( 8,602) ( 2,693) ( 4,891) מיסים ששולמו, נטו 

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות סה"כ 
 ( 40,088) ( )*( 34,715) ( 16,406) שוטפת

שוטפת של  )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 28,109 ( 12,300) ( 2,445) החברה  

          
          

 
 

 )*( סווג מחדש
 

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

 חודשים שהסתיימה 
  סמרב 31ביום 

לשנה שהסתיימה  
 ביום

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

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה  

 

 

 

 

 ( 2,398) ( 291) ( 427) רכישת רכוש קבוע 
 24,500 8,000 -  לזמן קצר ןפיקדוממשיכה 

 ( 2,702) ( )*( 1,006) 612 תקבולים )תשלומים( ממימוש נגזרים פיננסיים 
 ( 3,389) -  -  השקעה בחברות כלולות 

 444 -  -  הלוואות לחברות מוחזקות, נטו 

 16,455 6,703 185 מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה של החברה

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון  

 27,429 -  652 קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים  לזמן קצר
 4,000 -  -  קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך 
 ( 7,667) ( 2,167) ( 2,000) פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך 

 ( 5,357) ( 1,441) ( 1,197) פירעון התחייבות בגין חכירה 
 ( 70,000) -  -  דיבידנד ששולם 

 ( 51,595) ( 3,608) ( 2,545) סה"כ מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה 

 ( 7,031) ( 9,205) ( 4,805) ירידה במזומנים ושווי מזומנים של החברה 

 16,560 16,560 9,529 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

 9,529 7,355 4,724 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 

 
    פעולות מהותיות שלא במזומן של החברה 

 3,555 1,577 1,446 נכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה בהכרה 
 
 

 )*( סווג מחדש
 

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

 
 כללי  .א

  
 ופעילותה החברהתיאור כללי של  .1

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

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

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

 בע"מ. , נסחרות מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב2020
 
באותו    השל שלושה חודשים שהסתיימ  ולתקופה  ,2022,  סבמר   31מידע כספי נפרד זה נערך במתכונת מתומצתת ליום   .2

 .  1970-ים ומיידיים(, התש"ל ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתי38תאריך, בהתאם להוראות תקנה 
 

 , 2021בדצמבר,    31יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  
 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(.  -ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם )להלן  

 
 החשבונאיתעיקרי המדיניות  .ב

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

 . 2021בדצמבר, 
 

 ולאחריה  תקופת הדיווחבאירועים מהותיים  . ג
 

  .4בבאור  ,2022, סמרב 31ליום  מידע בדבר אירועים משמעותיים פורט בדוחות הכספיים המאוחדים



פרק ד׳ - הצהרות הנהלה על הדיווח הכספי ועל הגילוי
ליום 31 במרס 2022



 

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי   2022מצורף בזאת דוח רבעון ראשון של שנת 
 : 1970-)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"לג38לפי תקנה 

 
(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה  "החברה"ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של מקס סטוק בע"מ )

 פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה.  

   הם: 2022במרס,  31נושאי המשרה נכון ליום לעניין זה, 

 אורי מקס, מנכ"ל ודירקטור; .1.1

 שלמה כהן, משנה למנכ"ל;  .1.2

 ניר דגן, סמנכ"ל כספים;  .1.3

 משקיעים;טליה ססלר, סמנכ"לית פיתוח עסקי וקשרי   .1.4

 כץ, יועצת משפטית ומזכירת החברה; -יפעת ניר .1.5

 מיה גולדין, סמנכ"לית משאבי אנוש; .1.6

 עוז קורסיה, סמנכ"ל סחר;  .1.7

 ערן צעירי, סמנכ"ל לוגיסטיקה; .1.8

 רועי בן נון, סמנכ"ל פעילות חו"ל;  .1.9

 מורן עירוני, מנהלת שיווק.  .1.10

 

ונהלים הקיימים בחברה, אשר תוכננו בידי המנהל  בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות  

את   בפועל  שמבצע  מי  בידי  או  פיקוחם,  תחת  או  הכספים  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ונושא  הכללי 

למהימנות   בהתייחס  סביר  ביטחון  לספק  נועדו  ואשר  החברה  דירקטוריון  בפיקוח  האמורים,  התפקידים 

הדין, ולהבטיח כי מידע שהחברה נדרשת לגלות בדוחות  הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות  

 שהיא מפרסמת על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהחברה נדרשת לגלותו כאמור,  

ות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי  נצבר ומועבר להנהלת החברה, לרב

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת  

 הגילוי. 

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט  

 מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.  שהצגה

התקופתי    בדוח לדוח  צורף  אשר  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בדבר  השנתי 

הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, העריכו    - )להלן    2021בדצמבר,    31לתקופה שהסתיימה ביום  

נימית בחברה; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה  הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפ 

 , היא אפקטיבית. 2021בדצמבר,  31הגיעו למסקנה כי הבקרה כאמור ליום 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת  

 במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון.  של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה  האפקטיביות

על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית    בהתבססלמועד הדוח,  

היא   הפנימית  הבקרה  לעיל,  כאמור  והדירקטוריון  ההנהלה  לידיעת  שהובא  מידע  על  ובהתבסס  האחרון, 

 אפקטיבית. 

 2022במאי,   29

 



 

 הצהרות מנהלים 

 

 :1970- לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל (1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  

 

 , מצהיר כי:אורי מקסאני, 

 "(;  הדוחות)" 2022לרבעון הראשון של שנת ( "החברה")בחנתי את הדוח הרבעוני של מקס סטוק בע"מ  (1)

כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  לפי ידיעתי, הדוחות אינם  (2)

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 

ות  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינ  (3)

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה לתאריכים ולתקופות  

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון, ולוועדת הביקורת של דירקטוריון החברה,   (4)

 הכספי ועל הגילוי:    בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   . א 

לעבד,   יכולתה של החברה לאסוף,  על  ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה  הדיווח הכספי 

במהימנות   ספק  להטיל  בו  שיש  באופן  כספי  מידע  על  לדווח  או  הדוחות  לסכם  והכנת  הכספי  הדיווח 

 - הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או   . ב 

 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי; 

 בחברה:  אני, לבד או יחד עם אחרים (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח   . א 

)דוחות   ניירות ערך  שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה כהגדרתן בתקנות 

התש"ע  שנתיים(,  המאוחדות2010-כספיים  ובחברות  בחברה  אחרים  ידי  על  לידיעתי  מובא  בפרט  ,   ,

 - במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח   . ב 

לרבות   הדין,  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן 

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

י כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )הדוח התקופתי  לא הובא לידיעת . ג 

( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה  2021בדצמבר,    31ליום  

 בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של החברה. 

 

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

 

, מנכ"ל  אורי מקס  2022במאי,  29תאריך: 

 ודירקטור 

 

 

 

 



 

לתקנות ניירות ערך )דוחות   (2ג)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 :1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 , מצהיר כי:ניר דגןאני, 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת ביניים של מקס   (1)

 "(; הדוחות לתקופת הביניים" או "הדוחות)"  2022לרבעון הראשון של שנת  ( "החברה")סטוק בע"מ 

הביניים אינם כוללים  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת   (2)

כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו  

 בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

ביניים משקפים באופן  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת ה (3)

נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה  

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון החברה,   (4)

 ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:  בהתבסס על הערכתי העדכנית 

המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  את כל הליקויים   . א 

הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול  

יכולתה של החברה לאסוף, לעבד,    אופן סביר להשפיע בדוחות לתקופת הביניים, העלולים ב לרעה על 

הדוחות   והכנת  הכספי  הדיווח  במהימנות  ספק  להטיל  בו  שיש  באופן  כספי  מידע  על  לדווח  או  לסכם 

 - הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

או    כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין . ב 

 ; מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 אני, לבד או יחד עם אחרים בחברה: (5)
, המיועדים להבטיח  או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחיקבעתי בקרות ונהלים,  . א 

)דוחות  שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות   ניירות ערך  שלה כהגדרתן בתקנות 

התש"ע שנתיים(,  בפרט  2010- כספיים  המאוחדות,  ובחברות  בחברה  אחרים  ידי  על  לידיעתי  מובא   ,

 במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן  

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח   . ב 

את   סביר  לרבות  באופן  הדין,  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות 

 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )הדוח התקופתי   .ג

לכל מידע כספי אחר  ( לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ו 2021בדצמבר,    31ליום  

הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה  

   בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של החברה.

 

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

 

 

 סמנכ"ל כספים  , ניר דגן  2022במאי,  29תאריך: 
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	הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג(ד)(2) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:
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