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קרסו מוטורס בע"מ
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הדירקטוריון על מצב ענייני הקבוצהדוח  -' אפרק 
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דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני הקבוצה 
 2022 במרץ 31 ליום

החברה והחברות על מצב ענייני "( מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון החברהדירקטוריון קרסו מוטורס בע"מ )להלן: "
" התקופה המדווחת)להלן: " 2022 מרץב 31 ביום השהסתיימחודשים  שלושה של הלתקופ"( הקבוצההמוחזקות שלה )להלן: "

 (.", בהתאמההדוח מועד" -ו "תקופת הדוחאו "

בתקופה המדווחת שהשפעתם הקבוצה הסקירה הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני 
 2021אשר נכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת  2021מהותית. הדוח נערך בהנחה שדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 

 מצוי בפני קוראו. 1"(1220דוח התקופתי לשנת " -" ו1220דוח דירקטוריון )להלן ובהתאמה: "

 .IFRS תקני - בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם נערכו החברה של הכספיים הדוחות

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו  -|  חלק א' 

כללי: .1

שנים ומהווה את אחת החברות הגדולות בתחום הרכב בישראל.  80-הרכב למעלה מהחברה הינה גורם מרכזי בענף 
הפעילות המרכזית של החברה מתמקדת בייבוא ושיווק כלי רכב מתוצרת רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה לרבות מערך טרייד 

ול ותפעול ציי רכב בע"מ באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה, מרחבים ניה אין, בעיקר כחלק מהליך מכירת הרכב החדש
. כן מייבאת ומשווקת ציוד מכני הנדסי, פעילות אשר למועד הדוח אינה מהותית. בנוסף, החברה מייבאת "(מרחבים" -)להלן 

מפעילה שירותי סוכנות אף  החברהומשווקת חלקי חילוף ומעניקה שרותי מוסך באמצעות מוסכים בפריסה כלל ארצית. 
בקשר עם מכירת כלי רכב חדשים ומשומשים. בנוסף, החברה מחזיקה בשליש ממניות מטרו מוטור ביטוח ופעילות מימון 

יאנג, קוואסקי וימאהה, -גלגלי מתוצרת סאן-אחזקות בע"מ, חברה כלולה, המובילה בישראל בתחום ייבוא ושיווק כלי רכב דו
  ומגוון רחב של כלים נוספים.

"(, חברה בבעלותה פסיפיקאמצעות פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ )להלן: "כן, לחברה פעילות ליסינג המבוצעת ב כמו
קל )להלן: " מחזיקה החברה בפעילות הליסינג של קל אוטו 2020במאי  13והחל מיום  Lease4Uתחת המותג  –המלאה 

תיאור  -פרק א' ל 1.5 סעיףוקבוצת קל אוטו ראו  פסיפיקלפרטים נוספים אודות מיזוג פעילות  ."(קבוצת קל אוטו" או "אוטו
 .2021עסקי התאגיד, בדוח התקופתי לשנת 

קי התאגיד, בדוח תיאור עס -פרק א'  הראלפרטים נוספים בקשר עם תחומי הפעילות של החברה והשקעות החברה 
  .2021התקופתי לשנת 

 ,SME150-, ת"אAll-Shareרימון, ת"א -, ת"א90-, ת"א125-במדדי ת"אמניות החברה נסחרות  2017באוגוסט  6החל מיום 
 דיב.-ת מניות החברה במדד תלו, נסחר2018בפברואר  4וכן, החל מיום  ות"א פמילי, באלאנס-ת"א סקטור

.זה על דרך ההפניהמובא בדוח (, אשר המידע על פיו 037990-01-2022 :מס' אסמכתא) 2220 מרץב 30פורסם ביום  1
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ברכיבים קריטיים לייצור  ומחסור , המלחמה בין רוסיה ואוקראינההקורונה נגיף התפשטות השפעת
 כלי רכב ומגבלות שינוע

:כדלקמן לעדכן מתכבדת החברה, 2021 דירקטוריוןלדוח  1 בסעיף לאמור בהמשך

 המחסור)" הרכב תעשיית עבוראלקטרוניים  רכיביםלייצור  המשמשיםעולמי במוליכים למחצה המחסור המשך העקב 
. כמו כן, הודיעו לחברה בעולם הרכב כלי יצרני יעל יד רכב כלי שלוהמכירות  הייצור בהיקפי ירידה חלה"(, למחצה במוליכים

, הקורונה משבר של מצרפית מהשפעה כתוצאה וזאת רכב כלי לייצור האספקה בשרשרת עיכוביםחלק מיצרני הרכב על 
 .ואחרים ימית תעבורה, גלם חומרי זמינות

השפעה שלילית נוספת על המחסור במוליכים למחצה  ישנוסף לכך, להערכת החברה, למלחמה בין רוסיה לאוקראינה 
ורכיבים נוספים המשמשים לייצור כלי רכב. הסיבה לכך הינה העובדה שרוסיה ואוקראינה הינן ספקיות חומרי גלם וחלפים 

מצב המלחמה לא מאפשר יצוא סדיר ממדינות אלה,  .המשמשים את תעשיית הרכב ואת יצרני הרכב עמם קשורה החברה
 ההשבתה המעשית של המשק באוקראינה והן בשל הסנקציות שהוטלו על רוסיה.  הן בשל

מתוצרים המשווקים  רכב כלי של לחברה הייצור הקצאותמהירידה בהיקפי הייצור של כלי הרכב, חלה ירידה בכמות  כתוצאה
ביחס לכמות ומגוון כלי הרכב המוחזקים על ידה  נמוכיםהחברה  במלאיעל ידי החברה. למועד הדוח כמות ומגוון כלי הרכב 

צופה כי  החברה ובהתאם לכך ,2022תמשכנה גם בשנת  כאמורוהאספקה  הייצורמגבלות  ,החברה להערכתבדרך כלל. 
 .2022בשנת  הרכב מגזר של המכירות היקף של לצמצום יביא ובהתאםמצומצם,  יהיה 2022 בשנת הרכב כלי מלאי עומק

כמו כן, מחסור במלאי כלי רכב חדשים של החברה ושל יבואני רכב נוספים עלול לגרום לקיטון במלאי כלי רכב חדשים 
 פועלת החברהבמגזר הליסינג ומסירתם ללקוחות ובהתאם לכך אף לצמצם את היקף עסקאות מכירת כלי רכב משומשים. 

 .בנושא ההתפתחויות אחר לעקוב תמשיךעל פעילותה ו בכלי רכבעל מנת לצמצם את השפעת המחסור  מול יצרני הרכב

, בקשר עם 2021 לדוח דירקטוריון 1 בסעיףולאמור  2021לדוח התקופתי ' א לחלק 21 בסעיף לאמור בהמשךכן,  כמו
דעיכת התפשטות הנגיף  עםכי נכון למועד פרסום הדוח ( החברה מתכבדת לעדכן Covid-19התפרצות נגיף הקורונה )

 פעילותה תחומי בכל החברה פעילותוהחלשות השפעות המשבר על המשק,  האחרון התחלואה גל בלימתבישראל, 
למעט השפעות שנותרו ביחס לשרשרת האספקה כתוצאה מחוסר זמינותם של חומרי  רציפה הינהבתקופת הדוח  בישראל

מונח זה בחוק ניירות ערך,  הערכות החברה כאמור לעיל מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת .גלם כמתואר לעיל
ועל הערכות החברה בעניינים  משבר)"חוק ניירות ערך"(, מתבססות על המגמות בשווקים בעקבות ה 1968 –תשכ"ח 

נכון למועד הערכותיה על בסיס המידע האמור ו והפצה שיווק בהסכמי קשורה החברה םעמ מהיצרנים מידעעל  וכןאלו, 
בישראל גלי תחלואה נוספים מש, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות עקב זה. הערכות אלו עשויות שלא להתמ

 חדשים רכב כלי אספקת על ווהשפעת למחצה במוליכיםהמחסור  החרפתעקב נגיף הקורונה, הימשכות או  ומחוצה לה
והשפעתם של כל אלה על גורמי הסיכון אליהם חשופה פעילות  המשך המלחמה בין רוסיה ואוקראינהו, לחברה

 החברה.
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פעילות:העיקרי תוצאות  .2

 ופהתקה מהלךליבה של החברה הינה במכירת רכב חדש. כמות הרכבים החדשים שנמכרו בפעילות ה ,כאמור לעיל 2.1
 כבים.ר 3,084-ב הסתכמה המדווחת

להלן פילוח כמות מכירות כלי הרכב שמייבאת החברה בחלוקה למותגים: 

שנתמרץ-ינואר

202220212021

1,5332,75810,036ניסאן

9002,2436,802רנו

222485אינפיניטי

5885042,063דאצ'יה
 מכני ציוד

4176230כבד הנדסי

סה"כ מכירת 
3,0845,60519,216כלי רכב*

3.1%7.1%7.3%נתח שוק**

 - ת בליסינגו, העוסקוקל אוטו ת, פסיפיקנות הבוכמויות כלי הרכב שנמכרו כוללות מכירות של החברה לחבר *
 מכירות אשר מבוטלות בדוח המאוחד של החברה.

בתקופות נתח השוק של החברה מחושב לפי נתוני משרד הרישוי ביחס לכלל כלי רכב שעברו רישוי בישראל  **
 הרלוונטיות.

 5,140 -כו 5,931-כ ,5,128-הסתכם בכ 2021בדצמבר  31-ו 2021-ו 2022במרץ  31הקבוצה המאוחד לימים  מאזן 2.2
 ש"ח, בהתאמה. יונימיל

 1,765-וכ 1,637-כ ,1,796-הסתכם בכ 2021 בדצמבר 31-ו 2021-ו 2022במרץ  31 לימיםההון של החברה  סך 2.3
  מהמאזן המאוחד, בהתאמה. 34.3%-וכ 27.6%-כ ,%35.0-כ יםהמהוובהתאמה,  ש"ח, יונימיל

 השלושה חודשים שהסתיימ של המהדוחות הכספיים המאוחדים לתקופפירוט הכנסות החברה והרווח הנקי  להלן 2.4
.2021 בדצמבר 31חודשים שהסתיימה ביום  12לתקופה של ו 2021 מרץב 31-ו 2022 מרץב 31בימים 

 ביום שהסתיימו חודשים שלושת
שנת במרץ 31

202220212021

1,089,3664,332,457 898,716 סך ההכנסות

60,720276,833 126,470  רווח נקי

 להלן. 3לפרטים נוספים ראה סעיף 
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 2022 מרץב 31מצב כספי נכון ליום  .3

השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה:ניתוח עיקרי     3.1

גידול )קיטון( דוחות מאוחדים על המצב הכספי
הסברי החברה ליתרות ולשינויים מהותייםמול 31.03.202231.03.202131.12.202131.12.2021 

אלפי ש"חנכסים:
נכסים שוטפים:

הסברים לנזילות ומקורות מימון.  -להלן  4.1סעיף ראה 25,360 316,990586,025 611,385 מזומנים ושווי מזומנים
(89)611231,128700 פיקדונות לזמן קצר

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 
.נכסים פיננסייםבעיקר ממימוש  נובע הקיטון (10,700)55,09995,370 84,670  והפסד

(658)425,407649,066426,065 לקוחות
(4,474)53,86648,91558,340 הכנסות לקבל

(2,455)70,42655,92072,881 חייבים ויתרות חובה

הקיטון נובע בעיקר ממכירת מלאי רכב חדש במהלך תקופת הדוח )ראה סעיף (83,418)287,356978,902370,774 מלאי
 (למחצה במוליכים עולמי מחסור השפעתלעיל בדבר  1

חלויות שוטפות של יתרות חובה לזמן 
(563)5,3506,0015,913  ארוך 

(5,785)2,2515,785- מס הכנסה לקבל
נדל"ן להשקעה המסווג כמוחזק 

-  12,750 12,260 12,750 למכירה

(82,782)1,551,8212,356,5321,634,603סך הכל נכסים שוטפים



7

גידול )קיטון( מול הכספידוחות מאוחדים על המצב 
הסברי החברה ליתרות ולשינויים מהותיים 31.03.202230.03.202131.12.202131.12.2021

אלפי ש"ח
נכסים לא שוטפים:

הגידול נובע ממתן הלוואות ללקוחות פרטיים לרכישת רכב חדש ומשומש.38,899 501,223317,358462,324לקוחות לזמן ארוך
(212)7831,744995קדונות לזמן ארוךיפ

(1,092)17,4764,56618,568לזמן ארוךחייבים 
השקעות המטופלות לפי שיטת השווי 

(855)74,99869,01575,853 המאזני

טק בתקופת -בחברות בתחום האוטו השקעותבעיקר משערוך  הגידול נובע1,895 43,05521,43641,160ם בשווי הוגן דרך רווח והפסדינכסים פיננסי
 הדוח.

(5,461)825,306908,992830,767רכוש קבוע, נטו
587 24,70522,13024,118נדל"ן להשקעה

41,695 2,022,6272,132,5261,980,932כלי רכב בהחכרה תפעולית, נטו
מקדמות בגין רכישת כלי רכב לחכירה 

(446)7,119446-  תפעולית

(1,735)45,23547,53246,970נכסים בלתי מוחשיים, נטו
(2,052)20,87041,68422,922מיסים נדחים

71,223 3,576,2783,574,1023,505,055סך הכל נכסים לא שוטפים
(11,559)5,128,0995,930,6345,139,658סך הכל נכסים
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הסברי החברה ליתרות ולשינויים מהותיים )קיטון( מולגידול  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
31.03.202231.03.202131.12.202131.12.2021

ש"חאלפי 
התחייבויות והון:

התחייבויות שוטפות:

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני 
 אשראי אחרים

690,3521,082,950672,432 17,920
מלקיחת הלוואות לצורך מתן הלוואות ללקוחות רכב  נובע בעיקרהגידול 

פרעון הלוואות שנלקחו מתאגידים בנקאיים  חדש ומשומש בקיזוז
 .עבור פעילות הליסינג בתקופת הדוח

.הגידול נובע בעיקר מרכישות כלי רכב להחכרה תיפעולית 47,336 383,342342,762336,006 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

מלקוחות במגזר הרכב שהתגבשו לכדי  נובע בעיקר ממקדמותהקיטון (42,998)169,412185,513212,410 מקדמות מלקוחות והכנסות מראש
 .בתקופת הדוח מכירות

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך 
פיננסיים בתקופת הדוח. ניגזרים בהקיטון נובע בעיקר מסיום עסקאות (6,943)36,70421,42443,647 רווח והפסד

 (להלן 5 )ראה גם סעיף
(4,327)133,104140,912137,431זכאים ויתרות זכות

789 32,69631,86431,907הפרשות
חלויות שוטפות של אגרות חוב וריבית 

ראה להלן סעיף אגרות חוב. (5,281)226,865218,333232,146 צבורה

97,465 -97,46561,403דיבידנד לשלם
שוטפות של התחייבויות בגין  חלויות
(812) 28,44444,66229,256 חכירות

15,845 17,1909,7971,345מס הכנסה לשלם
118,994 1,815,5742,139,6201,696,580סך הכל התחיבויות שוטפות
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הסברי החברה ליתרות ולשינויים מהותיים מולגידול )קיטון(  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
31.03.202231.03.202131.12.202131.12.2021

ש"חאלפי 
התחייבויות לא שוטפות:

התחייבויות לתאגידים אחרים ונותני 
שנלקחו לפעילות הקיטון נובע בעיקר מפרעון הלוואות בתקופת הדוח (106,646)399,499779,105506,145 אשראי אחרים

 הליסינג.
(3,047)63,06574,29166,112הכנסות מראש

הקיטון נובע עקב פרעון אגרות החוב בתקופת הדוח.(56,252)858,8971,082,744915,149אגרות חוב
2,304 164,203180,611161,899התחייבויות בגין חכירות

2,374 21,78723,58419,413מיסים נדחים
(380)9,08413,1969,464התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

(161,647)1,516,5352,153,5311,678,182סך הכל התחייבויות לא שוטפות
(42,653)3,332,1094,293,1513,374,762סך הכל התחייבויות

 הון
הון המיוחס לבעלי זכויות הוניות 

 בחברה
הגידול נובע מרישום הוצאות תשלום מבוסס מניות בתקופת הדוח.2,089 1,108,0111,097,1571,105,922וקרנות הון הון

הגידול נובע מרווח לתקופת הדוח בקיזוז דיבידנד ששולם בתקופת 29,005 687,979540,326658,974עודפים
 מיליון ש"ח. 97-הדוח בסך של כ

31,094 1,795,9901,637,4831,764,896סך הכל הון
(11,559)5,128,0995,930,6345,139,658סך הכל התחייבויות והון



10

  ניתוח עיקרי השינויים שחלו בתוצאות הפעילות של החברה: 3.2

הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותייםוהפסד רווח עלמאוחדים  דוחותסעיף

 שהסתיימה לשנהביום שהסתיימו חודשים לשלושה
אשתקד מקבילה תקופה מול שינויביום

31.03.202231.03.202131.12.2021
%אלפי ש"ח

.במכירות רכב חדש בתקופת הדוח מירידהבעיקר  נובעבהכנסות קיטון ה(18%)(190,650)4,332,457 1,089,366 898,716 הכנסות
.כמפורט לעיל(29%)266,512 (3,534,383)*( (910,211)(643,699)ההכנסות עלות
42% 75,862 798,074  179,155 255,017 גולמי רווח

, תצוגה אולמות ואחזקת לסוכנים עמלות, פרסום בהוצאות מירידה בעיקרנובע  הקיטון(8%) 4,272 (221,456)*( (53,313)(49,041)ושיווק מכירה הוצאות
 .הדוח בתקופת שנמכרו הרכבים בכמות ירידה עקב

.ונלוות עבודה בשכר מעלייה בעיקר נובע הגידול 34%  (11,477)(145,475)*( (34,190)(45,667)וכלליות הנהלה הוצאות
.הפסד או רווח דרך הוגן בשווי גתהמסוו השקעה משערוך בעיקר נובע הגידול1,742% 2,056 10,206 118 2,174 נטו, אחרות הכנסות

 להמקבי תקופה לעומתבעיקר משיפור ברווחיות הרכב החדש והמשומש,  נובע הגידול77%  70,713 441,349 91,770 162,483 רגילות מפעולות רווח
  אשתקד.

מהפרשי שער  נטו)הפסדים(,  רווחים
 עליית שער החליפין של הדולר.השינוי בתקופת הדוח נובע בעיקר עקב  67%  1,888 (4,287)2,801 4,689  נגזרים פיננסיים

הגידול נובע בעיקר עקב עליית ערך בהשקעות ניירות ערך סחירים.579% 3,531 4,113 610 4,141 מימון הכנסות
מתאגידים בנקאיים. הקיטון נובע בעיקר עקב קיטון באשראי(25%)5,616 (80,870)(22,185)(16,569)מימון הוצאות

 המטופלות חברות ברווחי החברה חלק
 נטו, המאזני השווי שיטת לפי

 5,812 5,370 13,647 442 8%

105% 82,190  373,952  78,366 160,556 הכנסה על מיסים לפני רווח
93% (16,440)(97,119)(17,646)(34,086)הכנסה על מיסים

108% 65,750 276,833 60,720 126,470 נקי רווח

*( סווג מחדש.
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נזילות ומקורות מימון .4

נזילות 4.1

ש"ח  יונילימ 586-וכ 2021 מרץב 31יום בש"ח  יונילימ 317-לעומת כ ש''ח, יונילימ 611-הסתכמה בכ 2022במרץ  31יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה במאוחד ליום 
 .2021בדצמבר  31ביום 

גידול )קיטון( מול דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
תקופה מקבילה 

הסברי החברה ליתרות ולשינויים מהותיים אשתקד לשלושה חודשים שהסתיימו 
 ביום

לשנה 
שהסתיימה ביום

31.03.202231.03.202131.12.2021
אלפי ש"ח

השינוי נובע בעיקר מסעיפי מלאי, לקוחות וחייבים ויתרות (409,986)1,736,031 582,350     364,721 מזומנים נטו מפעילות שוטפת
 חובה.

 (לפעילות) מפעילות נטו מזומנים
השינוי נובע בעיקר מסעיף השקעות בנכסים פיננסיים בשווי 36,440 (101,016)(27,927)8,513  השקעה

 הוגן דרך רווח והפסד.

מפרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים  השינוי נובע בעיקר251,402 (1,217,563)(407,226)(155,824)מימוןלפעילות  נטו מזומנים
 שנעשה בתקופה המקבילה אשתקד. בנקאיים

 התאם לנדרש בתקנות בדבר תעודות התחייבות שבמחזור, החברה בחנה את קיומם של סימני האזהרה המנויים בתקנות ומצאה כי הם אינם מתקיימים.ב
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1970-"להתש(, ומיידיים( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 14)ב()10לסעיף  בהתאםגילוי 

"ח. הגרעון שמיליוני  264 -כבסך של  המאוחדים יםהכספי בדוחות, לחברה גרעון בהון החוזר 2022 מרץב 31ליום 

בגין  החברההתחייבויות ש כך בשל וכן, הדוח תקופתבמלאי כלי רכב חדש במהלך  מקיטוןבהון החוזר נובע בעיקר 

רכישת כלי רכב בהחכרה תפעולית מוצגות בדוח על המצב הכספי הן כהתחייבויות שוטפות והן כהתחייבויות לא 

 בדוח על המצב הכספי במסגרת הנכסים שאינם שוטפים. יםכלי רכב בהחכרה תפעולית מוצגששוטפות, בעוד 

ות הנזילות של החברה ותזרים להערכת הנהלת החברה, מקורות המימון הקיימים של החברה ובכלל זה יתר

המזומנים שינבע לחברה במאוחד מתחומי פעילותה יממן את ההון החוזר וישמש את החברה לפעילותה השוטפת 

 ולשם פרעון התחייבויותיה הקיימות והצפויות במועדן.

ה, על ציפיות ההנהלה לגבי יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה במועד מתבססות על ניסיון הנהלת החבר

, ועל כך שלא חלה הרעה מהותית במצב נזילותה מיליוני ש"ח 611שמסתכמים לסך של  קבוצהההמזומנים שבקופת 

ואיתנותה הפיננסית של החברה. דירקטוריון החברה קבע כי אין בגרעון בהון החוזר כדי להצביע על בעיית נזילות 

 .בתאגיד אזהרה סימני מתקיימים לא, לפיכךבחברה. 
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מקורות מימון 4.2

בדצמבר  31-ו  2021 מרץב 31, 2022 במרץ 31להלן מידע בדבר מקורות המימון של החברה במאוחד לימים 
2020:  

 לפרטים אודות  נקאיים.מקורות המימון של החברה מתבססים בעיקר על מקורות עצמיים, אגרות חוב ומקורות ב
  .להלן בדבר גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב' גק אגרות חוב של החברה ראו בחל

  החברה מגייסת אשראי בעיקר למימון ההון החוזר לפעילות הרכב החדש ולמימון פעילות הליסינג. מימון ההון
בעיקר מאגרות חוב לטווח ארוך בעוד  שנים האחרונותובבעיקר בהלוואות לטווח קצר ובינוני  בעברהחוזר נעשה 

לטווח ארוך. יתרת אגרות ובאגרות חוב  שנים 3-מימון פעילות הליסינג נעשה ברובו בהלוואות לתקופה של כ
  ש"ח. יונימיל 1,086 -הסתכם בכ 2022 מרץב 31לויות שוטפות וריבית שנצברה ליום החוב כולל ח

  לא כולל התחייבויות בגין חכירות( שוטפות( מתאגידים בנקאיים ואחריםהיקף האשראי לטווח קצר )כולל חלויות( 
 ליון ש"ח. ימ 690 -הסתכם בכ 2022במרץ  31ליום 

  ש"ח. ליוןימ 383 -בכ 2022 במרץ 31היקף האשראי מספקים ונותני שירותים הסתכם ליום 

 יום 90יום לבין  60בין הינו  2021-ו 2022י ספקים בארץ, בשנים יד-הניתנים לחברה על אשראי ימי ממוצע. 

 יום.  135-יום ל 28בין  הינו 2021-ו 2022בשנים מספקים בחו"ל  אשראי ימי ממוצע 

 יום. 120 -יום ל 90בין  הינו 2021-ו 2022בשנים  מוסדיים ממוצע ימי אשראי ללקוחות 

בדצמבר 31במרץ 31
2022 2021 2021 

אלפי ש"ח %אלפי ש"ח %אלפי ש"ח %
%35הון   990,51,79  28% 1,637,483 %34  1,764,896 

שאינן התחייבויות 
 שוטפות

%30  1,516,535 
36% 2,153,531 %33  1,678,182 

%35 התחייבויות שוטפות  74,551,81  36% 2,139,620 %33  1,696,580 
%100  099,285,1  100% 5,930,634 %100  5,139,658 
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  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  -' בחלק |  
 סיכון, , סיכון אשראיחליפין שערלסיכונים פיננסיים שונים כגון: סיכון  חשיפה נוצרת קבוצהמאופי פעילויות ה כתוצאה .5

ה מתמקדת בפעולות לצמצום חבר. תכנית ניהול הסיכונים הכוללת של השוק אחרים ניוסיכו נזילות סיכון, ומדד ריבית
משתמשת במכשירים  קבוצהיצוין כי ה כן. קבוצהעל עלויות הרכש של השל האמור  אפשריותהשליליות ההשפעות השל 

 פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסוימות לסיכונים.

 ,2021לדוח דירקטוריון  3בסעיף ה ומדיניות ניהולם, ראו חבראודות סיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה ה לפרטים

 ההגנות תיק את חיסלה החברה, הדוח פרסום למועד נכון כי יצוין. אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה

 .החברה של הקיים

גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה  -' גחלק  |  

 חוב של החברה: אגרות .6

.2021 ןודוח דירקטוריבראה  ,של החברה( ד' -ו ג' ,לפרטים בדבר אגרות חוב )סדרות א', ב' 6.1

.2022במרץ  31ראה דוחות כספיים ליום  2022 במרץ 31 ליוםליתרות אגרות החוב של החברה  6.2

, א' ותהנאמנות של אגרות החוב )סדר ינכון למועד הדוח, עומדת החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר 6.3
אגרות החוב של החברה עילה להעמדת  המקימים הדוח לא התקיימו תנאיםנכון למועד פרסום (. ד' -ו ג' ,ב'

 די.ילפירעון מי

פיננסיות מידה אמות 6.4

 (ד' -ו ג' ,, ב'א' ותשל אגרות החוב )סדר הנאמנות יבשטר המפורטותלהלן פירוט אמות המידה הפיננסיות 
 הנאמנות(: י)למונחים תהיינה המשמעות שניתנה להם בשטר

התחייבות פיננסית
)סדרות א', ב', ג'(

התחייבות פיננסית
)סדרה ד'(

מנגנון התאמה 
בשיעור הריבית 

)סדרה ד'(

אופן חישוב אמות מידה 
פיננסיות ותוצאותיו 

2022 במרץ 31נכון ליום 
הערות

(1)
יחס הון עצמי למאזן 

לא יפחת משיעור  ולוס
 20%של 

יחס הון עצמי למאזן 
לא יפחת משיעור  ולוס

 20%של 

יחס הון עצמי למאזן 
יפחת משיעור לא  ולוס

 22%של 

 "חש אלפי 
1,795,990  עצמי הון

3,438,810  מאזן
 52.2%   יחס

 באמת עומדת החברה
 הפיננסית המידה

(2)
ההון העצמי של 

החברה לא יפחת מסך 
 ש"חמיליון  200של 

ההון העצמי של 
החברה לא יפחת מסך 

 ש"חמיליון  500של 

ההון העצמי של 
החברה לא יפחת מסך 

 מיליון ש"ח 800של 

ההון העצמי של החברה = 
 ."חש אלפי 1,796

 באמת עומדת החברה
 הפיננסית המידה

 6.15ת הבעלים בין החברה לפסיפיק כאמור בסעיף ונכון למועד פרסום הדוח, לא בוצע כל שינוי בהסכם הלווא 6.5
ופסיפיק  '(דלשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה  6.15סעיף ו לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ב'(

לשטר הנאמנות  6.15סעיף ו של אגרות החוב )סדרה ב'( לשטר הנאמנות 6.15בניגוד להוראות סעיף עלה לא פ
למידע כספי  2 לפרטים בדבר יתרת הלוואת הבעלים למועד הדוח ראה ביאור .'(דשל אגרות החוב )סדרה 

 .2022 מרץב 31ליום  נפרד
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  - 'ד|  חלק 
 ולאחריה אירועים בתקופת הדוח .7

בתו  מתן התחייבות לשיפוי לגב' דפנה קרסו,של בעלי המניות אישרה האסיפה הכללית , 2022בינואר  3ביום  .1.1
של יו"ר הדירקטוריון של החברה, המכהנת כדירקטורית בפסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ואוטו קאש שירותי 

. כמו כן, 2021ביולי  2שנים, החל מיום  3לתקופה של  מימון בע"מ )חברות בנות בבעלות מלאה של החברה(,
וני בדירקטוריון החברה לתקופת כדירקטור חיצמחדש של מר יקותיאל גביש  ואישרה האסיפה הכללית את מינוי

, 2022בינואר  3-ו 2021בנובמבר  25 מהימים יםמיידי יםכהונה נוספת בת שלוש שנים. לפרטים נוספים ראו דיווח
 ., בהתאמה2022-01-001465-ו  2021-01-171816 מס' אסמכתא

 
רשומים על שם )להלן: כתבי אופציה )סדרה ד'( לא סחירים,  164,500הקצתה החברה , 2022במרץ  7ביום  .1.2

"( למנהלים ועובדים של החברה וחברות בנות שלה, במסגרת מתאר הצעת ניירות ערך כתבי האופציה"
()א( לחוק ניירות 1ב)15בהתאם לסעיף  2022בפברואר  8לעובדים, אשר אושר בדירקטוריון החברה ביום 

ת לעובדים ולנושאי משרה בחברה "(, על פי תכנית הקצאת אופציוהניצעים)להלן: " 1968-ערך, התשכ"ח
ש"ח ע"נ  0.001"(. כל אחד מכתבי האופציה יהיה ניתן למימוש למניה אחת בעלת תכנית האופציות)להלן: "

ש"ח למניה )כפוף להתאמות מקובלות(  21.31של החברה לתקופה של שש שנים ממועד ההקצאה, במחיר של 
לחברה. המועד הקובע  Cashless-ובכפוף לחובת הצעה ראשונה של מניות ה Cashlessבמסגרת מנגנון 

. כתבי האופציה הוענקו לניצעים 2022בפברואר  8-למניין תקופת זכאותם של הניצעים לכתבי האופציה הנו ה
לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. לפרטים  102באמצעות נאמן במסלול הוני )רווחי הון( בהתאם לקבוע בסעיף 

-2022-01, מספרי אסמכתא 2022במרץ  7-ו 2022בפברואר  8 מהימיםספים ראה דיווחים מיידיים נו
 .בהתאמה ,2022-01-026959-, ו014520

 
סך של "ח )שאלפי  100,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  ,2022במרץ  29ביום  .1.3

 .2022 רילבאפ 14לבעלי מניותיה. הדיבידנד שולם ביום  (ש"ח למניה 1.094
 

 Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co.,LTDהחברה וחברת  חתמו, 2022 אפרילב 6 ביום .1.4
, ("EVEASY רכבי" :להלן) EVEASYמהתוצר  חשמליים םשל רכבי סינית יצרנית שהינה, )"JMEV)להלן:"

, משרד 2022במאי  16כמו כן, ביום  .של שש שנים לתקופה EVEASYרכבי  לייבואבלעדי  לאהסכם  על
 .JMEVרישיון יבוא ישיר בקשר עם רכבי  קבלתהתחבורה אישר את בקשתה של החברה ל

 
 –חברה לתחבורה בע"מ )להלן  אגדהשתתפות החברה בהליך תחרותי לרכישת מניות לפרטים בדבר  .1.5

 באפריל 14-ו 2022 באפריל 12, 2022באפריל  10 מיםשפרסמה החברה בי םמיידי יםראה דיווח"(אגד"
יובהר, כי  .בהתאמה, 2022-01-039729-ו 2022-01-037971, 2022-01-037971 כתאמאס' מס ;2022

לאור שינוי מתווה העסקה על ידי אגד, הצעתה של החברה פקעה והיא אינה מתמודדת בהליך התחרותי לצורך 
 ביצוע הרכישה. 

 
 "( ביחסמידרוג, הודיעה החברה על הפסקת התקשרותה עם חברת מידרוג בע"מ )להלן: "2022במאי  9ביום  .1.6

"( וביחס לסדרות אגרות הבת החברהלדירוג החברה, החברה הבת, פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ )להלן: "
במאי  9והחל מיום ם מדרוג, ע עם תום ההתקשרות. "(החוב אגרות" –שהונפקו על ידי החברה )להלן  החוב
, "( בלבדמעלות" מעלות בע"מ )להלן: החברה ואגרות החוב על ידי אס אנד פי גלובל רייטינגס, ידורגו 2022

ביום כמו כן,  כלשהי. הבת על ידי חברה מדרגת אין בכוונת החברה לפעול לדירוג החברהלמועד זה כאשר נכון 
באופק  -ilAAודירוג  באופק יציב +ilAמנפיק  קבעה דירוג, פרסמה מעלות דוח דירוג ראשוני בו 2022במאי  9

 11 –ו  2022במאי  9בימים הודיעה  החברה בהתאם לדירוג החדש האמור, .אגרות החוב סדרותכלל ליציב 
לפרטים נוספים  .החברה של (סדרה ג')-ו (סדרה א)עדכון שיעורי הריבית של אגרות החוב , על 2022במאי 

, 2022-01-055933 ,2022-01-055939 אסמכתא' מס, 2022 במאי 9 יוםמהחברה  של ראה דיווחים מיידים
  .2022-01-056986 –ו  2022-01-055945
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של החברה וכן הפסקת דירוג המנפיק  כל סדרות האג"חעל הפסקת דירוג  מידרוגהודיעה  2022במאי  10 ביום .1.7
מיידים  דיווחים ראורכב ותחבורה בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה. לפרטים נוספים  פסיפיקשל 

 .בהתאמה, 2022-01-046155ומס' אסמכתא  2022-01-056284מס' אסמכתא  2022במאי  10מיום 

.2022במרץ  31לדוחות כספיים ליום  6לפרטים אודות אירועים מהותיים נוספים בתקופת הדוח ראו ביאור  .1.8

. 2022 מרץב 31לדוחות כספיים ליום  7 -ו 6 יםלפרטים אודות הליכים משפטיים ראה ביאור .1.9

 קרסו יואל

 הדירקטוריון"ר יו

וייץ איציק

 החברה"ל מנכ

2022 מאיב 29 תאריך:



קרסו מוטורס בע"מ

2022במרץ  31ליום דוחות כספיים ביניים 

2022במרץ  31ביניים בלתי מבוקרים ליום  מאוחדים דוחות כספיים תמציתיים -' בפרק 



 

1 

 
 
 
 

 ביניים בלתי מבוקרים מאוחדים דוחות כספיים תמציתיים
 2022במרץ  31ליום 

 
 תוכן העניינים

 

 2 של רואה החשבון סקירהדוח 

 3 בקשר לתשקיף המדף של החברהמכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר 

 4-5 על המצב הכספי אוחדיםתמציתיים מ דוחות

 6  הרווח הכולל על מאוחדים תמציתיים דוחות

 7-9 על השינויים בהון  מאוחדים תמציתיים דוחות

 21-10 על תזרימי המזומנים מאוחדים תמציתיים דוחות

 13-23 בינייםהמאוחדים  התמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים
 
 
 

 
 
 
 

___________________________ 
_________________ 

_______
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דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קרסו מוטורס בע"מ
א מ ו ב

על המצב  המאוחד התמציתי הדוח"(, הכולל את החברהסקרנו את המידע הכספי המצורף של קרסו מוטורס בע"מ )להלן: "

על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה  המאוחדים התמציתיים ואת הדוחות 2022במרץ  31ליום הכספי 
של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת 

פות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי "דיווח כספי לתקו IAS 34ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

. אחריותנו היא להביע מסקנה 1970-לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. 

חס לשווי המאזני של ההשקעות ולחלקה של החברה בתוצאות המידע הכלול בדוחות הכספיים הביניים המאוחדים, המתיי

העסקיות של ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, מבוסס על דוחות כספיים שחלקם נסקרו על ידי רואי חשבון מבקרים 

 אחרים.

הה ר י ק ס ה ף  ק  י

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

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר 

ה מצומצמת עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינ

בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג 

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

ה מ נ ק ס

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע  ועל דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים, נו,בהתבסס על סקירת

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

לא בא לתשומת ליבנו  , ועל דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים,בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו

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

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

זיו האפט
רואי חשבון

2022 מאיב 29תל אביב, 
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2022 מאיב 29

 לכבוד
"מ )להלן "החברה"(בע מוטורס קרסו של הדירקטוריון

 ראם פארק

.ג.נ.,א

2021בקשר לתשקיף מדף של קרסו מוטורס בע"מ מחודש מאי  הסכמה מכתב : הנדון

בהצעות מדף אשר  להלן  המפורטים שלנו הדוחות של( הפניה של בדרך)לרבות  להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו
  :2021יפורסמו על ידכם על פי תשקיף מדף מחודש מאי 

 31על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  2022 מאיב 29ם מיו המבקר החשבון רואה של סקירה דוח .1

 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. 2022במרץ 

במרץ  31על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום  2022 מאיב 29סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  דוח .2

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך בהתאם לתקנה  2022

 .1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

,רב בכבוד

האפט זיו

חשבון רואי
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"ח(ש)באלפי  הכספי המצב עלמאוחדים  תמציתיים דוחות

31.12.2021 31.3.2021 31.3.2022

מבוקר  בלתי מבוקר
 נכסים:

 נכסים שוטפים:
586,025 316,990 611,385  מזומנים ושווי מזומנים

700 231,128 611  פיקדונות לזמן קצר
95,370 55,099 84,670 בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים 

426,065 649,066 425,407  לקוחות
58,340 48,915 53,866  הכנסות לקבל
72,881 55,920 70,426  חובה-חייבים ויתרות

370,774 978,902 287,356  מלאי
5,913 6,001 5,350  ארוךחלויות שוטפות של יתרות חובה לזמן 
5,785 2,251 -  מס הכנסה לקבל

12,750      נדל"ן להשקעה מסווג כמוחזק למכירה 12,750 12,260

1,634,603 2,356,532 1,551,821 ל נכסים שוטפיםוהכ-סך

 נכסים לא שוטפים:
462,324 317,358 501,223  לקוחות לזמן ארוך

995 1,744 783  פיקדונות לזמן ארוך
18,568 4,566 17,476  לזמן ארוךחייבים 
75,853 69,015 74,998  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
41,160 21,436 43,055  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

830,767 908,992 825,306  רכוש קבוע, נטו
24,118 22,130 24,705  נדל"ן להשקעה

1,980,932 2,132,526 2,022,627  תפעולית, נטו החכרהכלי רכב ב
446 7,119 - תפעולית החכרהמקדמות בגין רכישת כלי רכב ל

46,970 47,532 45,235  נכסים בלתי מוחשיים, נטו
22,922 41,684      מיסים נדחים 20,870

3,505,055 3,574,102 3,576,278 ל נכסים לא שוטפיםוהכ-סך

5,139,658 5,930,634 5,128,099

התמציתיים ביניים. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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"ח(שעל המצב הכספי )באלפי  תמציתיים מאוחדים דוחות
31.12.2021 31.3.2021 31.3.2022

מבוקר  בלתי מבוקר
 התחייבויות והון: 

התחייבויות שוטפות:
672,432 1,082,950 690,352 אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
336,006 342,762 383,342  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
212,410 185,513 169,412  מקדמות מלקוחות והכנסות מראש 
43,647 21,424 36,704 התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

137,431 140,912 133,104  זכות-זכאים ויתרות
31,907 31,864 32,696  הפרשות

232,146 218,333 226,865 חלויות שוטפות של אגרות חוב וריבית צבורה
29,256 44,662 28,444 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות

- 61,403 97,465  דיבידנד לשלם
1,345 9,797 17,190  מס הכנסה לשלם

1,696,580 ל התחייבויות שוטפותוהכ-סך 1,815,574 2,139,620
 התחייבויות לא שוטפות:

506,145 779,105 399,499
התחייבויות לתאגידים בנקאיים ונותני אשראי 

 אחרים
66,112 74,291 63,065  הכנסות מראש

915,149 1,082,744 858,897  אגרות חוב    
161,899 180,611 164,203  התחייבויות בגין חכירות    

19,413 23,584 21,787  מסים נדחים

9,464 13,196 9,084 התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו
1,678,182 ל התחייבויות לא שוטפותוהכ-סך 1,516,535 2,153,531
3,374,762 4,293,151 3,332,109 הכול התחייבויות-סך

 הון:
הון המיוחס לבעלי זכויות הוניות בחברה:

1,105,922 1,097,157 1,108,011  הון וקרנות הון
658,974 540,326 687,979  עודפים

1,764,896 1,637,483 901,795,9 ל הון והכ-סך 

5,139,658 5,930,634 5,128,099 

2022 במאי 29
דרור שילה

סמנכ"ל כספים
איציק וייץ

מנכ"ל
 יואל קרסו

יו"ר הדירקטוריון
 תאריך אישור 

הדוחות הכספיים

התמציתיים ביניים. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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)באלפי ש"ח( הכוללרווח העל  מאוחדים תמציתיים דוחות

לשנה שהסתיימה ביוםביום וחודשים שהסתיימשלושה ל 

31.3.202231.3.2021 31.12.2021
מבוקרבלתי מבוקר

 4,332,457 1,089,366 898,716 הכנסות

(3,534,383)*( (910,211)(643,699)עלות ההכנסות

798,074 179,155 255,017 רווח גולמי 

(221,456)*( (53,313)(49,041) הוצאות מכירה ושיווק

(145,475)*( (34,190)(45,667)הוצאות הנהלה וכלליות

10,206 118 2,174  הכנסות אחרות, נטו

 441,349 91,770 162,483 רווח מפעולות רגילות

(, נטו הנובעים מנגזרים פיננסיים הפסדים) רווחים
(4,287)2,801 4,689  והפרשי שער

4,113 610 4,141  הכנסות מימון
(80,870)(22,185)(16,569) הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת 

 השווי המאזני, נטו
 5,8125,370 13,647

373,952 78,366 160,556 רווח לפני מסים על ההכנסה
(97,119)(17,646)(34,086) מסים על ההכנסה 

276,833 60,720 126,470 נקירווח 
 כולל אחר לאחר מסים בגין:רווח 

פריט שלא יסווג מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
  2,350 -- מדידות מחדש בגין תכנית להטבה מוגדרת

279,183 60,720 126,470 ל רווח כולל לתקופהוהכ-סך

)בש"ח(: ש"ח ע.נ. 0.001רווח נקי למניה רגילה 

1.420.683.11רווח בסיסי

1.340.682.92מדוללרווח 

ד'.-2*( סווג מחדש, ראה ביאור   

התמציתיים ביניים. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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על השינויים בהון )באלפי ש"ח( מאוחדים תמציתיים דוחות
 31.3.2022של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  לתקופה  |

לוהכ-סך עודפים 

קרן הון בגין 
מדידות מחדש 

בגין תכנית 
להטבה 
  מוגדרת 

קרן הון בגין 
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
 שליטה בו

קרן הון בגין 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 

מניות

מניות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי חברה 

 בת
פרמיה על 

 מניות

הון 
המניות 
 הנפרע

בלתי מבוקר

1,764,896 658,974 (7,540) 306,932 8,556  (27,308) 191,825 91  2022בינואר  1יתרה ליום 

 שינויים בתקופה של שלושה 
:2022במרץ  31חודשים שהסתיימה ביום 

126,470  126,470 - - -  - - -  לתקופה כולל ווחר
 2,089  - - 2,089  - - -  תשלום מבוסס מניות
(97,465) (97,465) - - -  - - - (א'-6ביאור דיבידנד )ראה 
 1,795,990 687,979  (7,540) 306,932 10,645  (27,308)  191,825 91 2022במרץ  31יתרה ליום 



התמציתיים ביניים. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
8

על השינויים בהון )באלפי ש"ח( תמציתיים מאוחדיםדוחות 
31.3.2021לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום |  

לוהכ-סך עודפים 

קרן הון בגין 
מדידות מחדש 

בגין תכנית 
להטבה 
  מוגדרת 

קרן הון בגין 
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
 שליטה בו

קרן הון בגין 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 

מניות

מניות 
החברה 

המוחזקות 
ידי חברה על 
 בת

פרמיה על 
 מניות

הון 
המניות 
 הנפרע

בלתי מבוקר

1,636,367 541,009 (9,890) 306,931   342  (27,308) 192,825 91  2021בינואר  1יתרה ליום 

 שינויים בתקופה של שלושה 
:2021במרץ  31חודשים שהסתיימה ביום 

60,720  60,720 - - -  - - -  לתקופה כולל ווחר
 1,799  - - - 1,799  - - - תשלום מבוסס מניות
(61,403) (61,403) - - -  - - -  דיבידנד
 1,637,483 540,326  (9,890) 306,931 2,141  (27,308)  192,825 91 2021במרץ  31יתרה ליום 
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  על השינויים בהון )באלפי ש"ח(מאוחדים תמציתיים דוחות 
31.12.2021לשנה שהסתיימה ביום |  

הכל-סך עודפים

קרן הון 
בגין 

מדידות 
מחדש 

בגין 
תוכנית 
להטבה 
מוגדרת

קרן הון 
בגין 

פעולות בין 
תאגיד 
לבעל 

שליטה בו

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 

מניות

מניות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 

חברה בת
פרמיה על 

מניות

הון
המניות 
הנפרע

1,636,367  541,009 (9,890) 306,932 342 (27,308) 825,191 91 2021בינואר  1יתרה ליום 

שינויים בשנה שהסתיימה ביום 
 :2021בדצמבר  31

276,833  276,833 -  - -  - -  -  רווח לשנה

 2,350  -  2,350  - -  - -  -  כולל אחררווח 

279,183  276,833  2,350  - -  - -  - סך הכל רווח כולל לשנה

8,214  - -  - 8,214  - -  - תשלום מבוסס מניות

(158,868) (158,868) -  - -  - -   -  דיבידנד

 1,764,896  658,974 (7,540) 306,932 8,556 (27,308) 825,191 91 2021בדצמבר  31יתרה ליום 
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על תזרימי מזומנים )באלפי ש"ח( מאוחדיםתמציתיים  דוחות
לשנה שהסתיימה ביוםביום ושלושה חודשים שהסתיימל

31.3.202231.3.202131.12.2021

מבוקרבלתי מבוקר
 :שוטפת )לפעילות( תזרימי מזומנים מפעילות

276,833 126,47060,720 רווח לתקופה
 התאמות בגין:

חברות המטופלות לפי שיטת השווי  ברווחיחלק החברה 
(13,647)(5,370)(5,812) נטו ,המאזני

ת לפי שיטת השווי והמטופל ותדיבידנד שהתקבל מחבר
13,500 6,6673,000 המאזני

568,425 131,566 128,281  פחת והפחתות
97,119 17,647 34,086  מסים על ההכנסה ברווח או הפסד 

(331)456 (75) ממימוש רכוש קבוע, נטו הפסד )רווח(
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים  הפרשי הצמדה וריבית צבורה

6,927 (1,042)2,608  ואחריםבנקאיים 

(1,311)1,490 (194) יתרות חובה לזמן ארוךל צבורה וריבית הצמדה הפרשי
(2,699)(2,351)(14,015)נגזרים פיננסיים, נטושינוי בשווי הוגן של 

8,214 1,799 2,089   תשלום מבוסס מניות
(8,457)(1,760)(1,671) הכנסות אחרות, נטו

33,168 13,251(1,376)  מימון אחרות, נטו )הכנסות( הוצאות

277,058219,406 977,741

 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות:
20,075 (68,926)(32,851) )כולל לזמן ארוך(בלקוחות  (עליהירידה )

2,621 427 301  בפיקדונות ירידה
9,760 1,669 1,947  ארוך לזמן חובה ביתרות ירידה
81,246 107,632 4,402  חובה -ויתרות בחייבים ירידה
998,767 445,126 95,432  במלאי ירידה
649,768  161,203 112,647 בחכירה כלי רכב שהיו במלאי ירידה
כלי רכב לחכירה  במקדמות בגין רכישת )עליה( ירידה

3,773 (2,900)446 תפעולית 
(983,091)(317,974)(265,351) רכישת כלי רכב להחכרה תפעולית 

30,116 11,398 (46,045)  מראש ובהכנסות מלקוחות במקדמות)ירידה(  עליה
53,856 38,352  42,294 ונותני שירותים בספקים עליה
18,875 22,483  (3,537) זכות-ויתרות בזכאים)ירידה(  עליה

(1,261)(297) (380) בגין הטבות לעובדים, נטו ירידה בהתחייבות

(90,695) 398,193 884,505
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 מאוחדים על תזרימי מזומנים )באלפי ש"ח( תמציתיים דוחות 
 לשנה שהסתיימה ביום ביום ושלושה חודשים שהסתיימל 

 31.3.2022  31.3.2021 31.12.2021 

 מבוקר בלתי מבוקר 
    מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה בעבור:

 (63,657) (23,514) (15,973) ריבית ששולמה 
 33,977  7,256  10,274  ריבית שהתקבלה

 (96,535) (18,991) (8,030) נטו ,ששולמו מסים
    
 1,736,031  582,350  172,634  שוטפת מפעילות, מזומנים, נטו   
    

    השקעה: מפעילות )לפעילות(תזרימי מזומנים 
 (8,836) -  -  רכישת חברה בהשקעה לפי שווי מאזני

 (44,224) (13,240)  (4,931) רכישת רכוש קבוע 
 (12,766) (3,353)  (2,117) רכישת נכסים לא מוחשיים

 27,250 5,866   1,592   תמורה ממימוש רכוש קבוע
 (64,331) (17,200) (1,175) בשווי הוגן דרך רווח והפסד השקעות בנכסים פיננסיים

תקבולים בגין השקעות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 
 1,891  - 15,144  והפסד

    

    
 (101,016) (27,927)  8,513  השקעה (לפעילות) מפעילותמזומנים, נטו 

    
    :מימון (לפעילותמפעילות ) תזרימי מזומנים

 (158,868) - - מוששול יםדיבידנד
 (208,426) (48,558)  (56,217) פירעון אגרות חוב

 461,060   232,077   -  תמורה, נטו מהנפקת אג"ח
 (41,387) (12,250)  (8,273) פירעון התחייבויות בגין חכירות

 קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומנותני 
 544,200  200,000     65,512   אשראי אחרים

 פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומנותני 
 (1,224,510) (333,016)  (213,807) אשראי אחרים

ומנותני אשראי  אשראי מתאגידים בנקאיים)ירידה(  עליה
 (589,632) (445,479)  56,961  לזמן קצר, נטו אחרים

    

    
 (1,217,563) (407,226)  (155,824) מימון לפעילותמזומנים, נטו 

    
 417,452  147,197   25,323 ושווי מזומנים במזומנים עלייה

 169,842  169,842   586,025 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
 (1,269) (49)  37 הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 

 586,025  316,990   611,385 לסוף התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים 
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 מאוחדים על תזרימי מזומנים )באלפי ש"ח( תמציתיים דוחות 
 לשנה שהסתיימה ביום ביום ושלושה חודשים שהסתיימל 

 31.3.2022  31.3.2021 31.12.2021 

 מבוקר בלתי מבוקר 
   מזומנים: מית שאינן כרוכות בתזרייופעילו -נספח א' 

 - 61,403  97,465 ולא שולמו בתקופות הדיווח ושהוכרז יםדיבידנד
 - 228,131  - תמורה, נטו בגין אג"ח שהופקדה אצל נאמן

 כנגד( קבוע)רכוש  שימוש זכות נכסי )גריעה(, נטו של הכרה
 27,876 (2,379) 4,942 חכירות בגין התחייבויות

 



13 

)באלפי ש"ח( בינייםהמאוחדים  התמציתיים הכספיים לדוחות ביאורים

כללי - 1 ביאור  |

 כללי: א.
במסגרת הליך שינוי מבנה תאגידי של  2007בדצמבר  19קרסו מוטורס בע"מ )להלן: "החברה"( הוקמה בישראל ביום 

, רשומות מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל 2011תאגידים הנמנים על קבוצת קרסו. החל מחודש יוני 
. החברה והחברות 125ובמדד תל אביב  90ביב מניות החברה נסחרות במדד תל א 2017באוגוסט  6אביב. החל מיום 

המוחזקות שלה )להלן: "הקבוצה"( עוסקות באופן ישיר ועקיף, בייבוא, מכירה ושיווק של כלי רכב מתוצרת ניסאן, רנו, 
אין בעיקר כחלק -טריידרכישה ומכירה של כלי רכב משומשים ) ,סקרין ופאוורכלי צמ"ה מתוצרת קייס  דאצ'יה, אינפיניטי,

גלגלי -(, וכלי רכב דו"מרחבים" להלן)"מ בע רכב ציי ותפעול ניהול מרחביםבאמצעות  מהליך מכירת הרכב החדש
"מ )להלן: "מטרו"((, במתן שירותים בע מוטור מטרויאנג, קוואסקי וימאהה )באמצעות חברה כלולה -מתוצרת סאן

. כמו כן עוסקת החברה, באמצעות שירותי מימוןהכוללים אחזקה, תחזוקה, תיקונים, חלפים, שירותי סוכנות ביטוח, 
החכרה תפעולית ומימונית של כלי רכב והשכרה קצרת טווח לרבות מכירת כלי רכב משומשים ב חברות מאוחדות

 ",פסיפיקרכב ותחבורה בע"מ, להלן " פסיפיקלצדדים שלישיים עם תום תקופת הליסינג )באמצעות חברות הבנות 
 (.ומרחבים

 31יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של החברה יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
והביאורים המצורפים להם. לכן, לא הובאו במסגרת דוחות כספיים תמציתיים ביניים אלה ביאורים בדבר  2021בדצמבר 

 וחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה.עדכונים בלתי משמעותיים יחסית למידע שכבר דווח בביאורים לד

והמלחמה באוקראינה למחצה במוליכים עולמי מחסור השפעתב.   

 במוליכים המחסור)" הרכב תעשיית עבוראלקטרוניים  רכיביםלייצור  המשמשיםעקב מחסור עולמי במוליכים למחצה 
 הודיעו לאחרונה, כן כמו. בעולם הרכב כלי יצרני יעל יד רכב כלי שלוהמכירות  הייצור בהיקפי ירידה חלה"(, למחצה
 משבר של מצרפית מהשפעה כתוצאה וזאת רכב כלי לייצור האספקה בשרשרת עיכובים על הרכב מיצרני חלק לחברה

 .ואחרים ימית תעבורה, גלם חומרי זמינות, הקורונה

השפעה שלילית נוספת על המחסור במוליכים למחצה  ישנוסף לכך, להערכת החברה, למלחמה בין רוסיה לאוקראינה 
ורכיבים נוספים המשמשים לייצור כלי רכב. הסיבה לכך הינה העובדה שרוסיה ואוקראינה הינן ספקיות חומרי גלם 

מצב המלחמה לא מאפשר יצוא סדיר  וחלפים המשמשים את תעשיית הרכב ואת יצרני הרכב עמם קשורה החברה.
 ההשבתה המעשית של המשק באוקראינה והן בשל הסנקציות שהוטלו על רוסיה. ממדינות אלה, הן בשל

מתוצרים  רכב כלי של לחברה הייצור הקצאותמהירידה בהיקפי הייצור של כלי הרכב, חלה ירידה בכמות  כתוצאה
ביחס לכמות ומגוון כלי הרכב  נמוכיםהחברה  במלאיהמשווקים על ידי החברה. למועד הדוח כמות ומגוון כלי הרכב 

 הן, 2022תמשכנה גם בשנת  כאמורוהאספקה  הייצור, ככל שמגבלות החברה להערכתהמוחזקים על ידה בדרך כלל. 
. כמו הרכב מגזר של המכירות היקף של לצמצום ובהתאם 2022 בשנת הרכב כלי מלאי בעומק לקיטון להביא עלולות

החברה ושל יבואני רכב נוספים עלול לגרום לקיטון במלאי כלי רכב חדשים במגזר כן, מחסור במלאי כלי רכב חדשים של 
פועלת על  החברההליסינג ומסירתם ללקוחות ובהתאם לכך אף לצמצם את היקף עסקאות מכירת כלי רכב משומשים. 

 .מנת לצמצם את השפעת המחסור במוליכים למחצה על פעילותה
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)באלפי ש"ח( בינייםהמאוחדים  התמציתיים הכספיים לדוחות ביאורים

    עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור  | 

:עקרונות עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים .א

טים בדוחות הכספיים והדוחות הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות החישוב הנק
 .2021בדצמבר  31של החברה ליום  השנתיים

 אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים: ב.
.IAS 34הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

הדוחות הכספיים תמציתיים ביניים מקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,  ג.
 .1970-התש"ל

 :מחדש סיווג .ד
.הדיווח בתקופת הנתונים לסיווג סיווגם אופן את להתאים מנת על מחדש סווגו הכספיים בדוחות מסוימים נתונים

 מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד - 3ביאור |  

פי מדרג שווי הוגן -עללפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים, , גים במאזן לפי שווי הוגן מסווגיםהמכשירים הפיננסיים המוצ
 כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן :

 מחירים מצוטטים ) ללא התאמות ( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים . -1רמה 

אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין. 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  -2רמה 

 שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. נתונים -3רמה 

 :להלן יתרות מכשירים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן

31.3.2022
בלתי מבוקר

סה"כ3רמה 2רמה 1רמה 
נכסים פיננסיים בשווי הוגן 

 דרך רווח והפסד:
17,233-17,233 ניירות ערך סחירים

29,907-29,907- )א( נגזרים
37,530-37,530- למכירה אשראי לקוחות

34,3168,73943,055ךלזמן ארו יםפיננסי יםנכס
17,233101,7538,739127,725

בשווי  יותפיננס התחייבויות
 הוגן דרך רווח והפסד:

36,704-36,704- )א( נגזרים
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)באלפי ש"ח( בינייםהמאוחדים  התמציתיים הכספיים לדוחות ביאורים

)המשך( מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד - 3ביאור |  

31.3.2021 
בלתי מבוקר

סה"כ3רמה 2רמה 1רמה 
נכסים פיננסיים בשווי הוגן 

 דרך רווח והפסד:
264-264- )א( נגזרים

54,835-54,835- אשראי לקוחות למכירה
16,5174,91921,436- ךלזמן ארו יםפיננסי יםנכס

-71,6164,91976,535
בשווי  יותפיננס התחייבויות

 הוגן דרך רווח והפסד:
21,424-21,424- )א( נגזרים

31.12.2021
מבוקר

סה"כ3רמה 2רמה 1רמה 
נכסים פיננסיים בשווי הוגן 

 דרך רווח והפסד:
29,041--29,041 ניירות ערך סחירים

22,835-22,835- )א( נגזרים
43,494-43,494- אשראי לקוחות למכירה

34,3166,84441,160- ךנכס פיננסי לזמן ארו
29,041100,6456,844136,530

בשווי  יותפיננס התחייבויות
 הוגן דרך רווח והפסד:

 43,647 - 43,647 - )א( נגזרים
זכויות קיזוז הקשורות לנגזרים של הישות שהוכרו בדוח על המצב הכספי לבנקים קיימים הסדרי סילוק בנטו לרבות  (א)

 של החברה.

:ההוגן השווי דירוג בהיררכיית ,3, המשויך לרמה הוגן בשווי המוצג פיננסי בנכס תנועה להלן
31.03.202231.03.202131.12.2021

מבוקר בלתימבוקר בלתי

4,236 6,8444,236  פתיחה יתרת

2,196 1,175683  השנה השקעות

(1,891)-(800) השנה תקבולים

2,303 -1,520 הוגן לשווי התאמה

 8,7394,919 6,844
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)באלפי ש"ח( בינייםהמאוחדים  התמציתיים הכספיים לדוחות ביאורים

)המשך( מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד - 3|  ביאור 

של התחייבויות פיננסיות שערכן בספרים אינו מהווה קירוב סביר לשווי הוגן: להלן נתונים בדבר השווי הוגן
31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

התחייבויות 
פיננסיות

שווי הוגן 
1רמה 

ערך 
בספרים 

כולל ריבית

שווי הוגן 
1רמה 

ערך 
בספרים 

כולל ריבית

שווי הוגן 
1רמה 

ערך 
בספרים 

כולל ריבית
מבוקרמבוקר בלתי

284,624283,531355,721345,947326,878317,101סחיר' א סדרה"ח אג

160,223159,363233,668230,010180,028177,012סחיר' ב סדרה"ח אג

439,421436,389508,238496,661459,712439,056סחיר' ג סדרה"ח אג

203,421206,479230,828228,459218,853214,126' סחירדאג"ח סדרה 

מגזרי פעילות - 4ביאור  | 

 כללי: א.
 מגזרי הפעילות של הפעילות דיווח הינו יחידה עסקית. תוצאות-דיווח. כל מגזר בר-ירמגזרים ב 3-הקבוצה פועלת ב

( בקבוצה וזאת CODMהראשי ) התפעוליות ההחלטות דירקטוריון החברה אשר הינו מקבל ידי על שוטף באופן נסקרות
 .קבלת החלטות לגבי משאבים שיוקצו למגזר וכדי להעריך את ביצועי המגזר לצורך

 מכירת כלי רכב 
 

יבוא, שיווק והפצה של כלי רכב מתוצרת רנו, דאצ'יה, ניסאן ואינפינטי וציוד מכני הנדסי 
)"צמ"ה"( וכן רכישת כלי רכב משומשים מלקוחות הרוכשים כלי רכב חדשים ומכירתם 

 ייד אין(.לצדדים שלישיים )טר

שירותי תחזוקה ותיקונים לכלי הרכב המיובאים על ידי החברה, כולל אספקת חלפים שירות 
 לתיקונים אלה, בעיקר באמצעות מוסכי החברה ורשת המוסכים המורשים. 

שרותי החכרת רכב כוללים בעיקר ליסינג תפעולי )לסוגיו השונים( וכן ליסינג מימוני ליסינג
במסגרת מגזר זה , וזאת ללקוחות עסקיים ופרטיים. לטווח קצרוהשכרת כלי רכב 

 נכללים גם מכירת כלי רכב משומשים לצדדים שלישיים עם תום תקופת הליסינג.

וחברה  שירותי ביטוח אלמנטרי ומימון )בעיקר עבור כלי הרכב הנמכרים על ידי החברהאחרים
 .(בת

.מחירי שוקהמגזרים נקבעו על בסיס מחירי מכירה בין 
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)באלפי ש"ח( בינייםהמאוחדים  התמציתיים יאורים לדוחות הכספייםב

מגזרי פעילות )המשך( - 4ביאור   |

 מידע לגבי רווח או הפסד: ב.

 הרכב:
2022במרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

בלתי מבוקר
סה"כ התאמותאחריםליסינג מגזר שירותמגזר רכב

426,55883,283370,23718,638-898,716 הכנסות מחיצוניים
-(50,696)34,21812,3972,4591,622מכירות בין מגזריות

898,716(50,696)460,77695,680372,69620,260סה"כ הכנסות המגזר

18,770**( 16,28376,431 *( 113,783 תוצאות המגזר

מגזר רכב,  -סה"כ רווח גולמי 
148,836 מגזר שירות ואחרים
76,431ליסינג -סה"כ רווח תפעולי 

(4,793) התאמות

 סכומים לא מוקצים:
, בלתי מוקצותכנסות אחרות ה

2,174  נטו
 הנובעים מנגזרים נטו, רווחים

4,689  פיננסיים והפרשי שער
(12,428) , נטוהוצאות מימון
 חברות ברווחיחלק החברה 

המטופלות בשיטת שווי מאזני, 
5,812  נטו

 הוצאות תפעוליות אחרות
(60,165) ברמת החברה

160,556רווח לפני מיסים על הכנסה

 *( רווח תפעולי
הטרייד אין אינן מהותיות**( תוצאות 
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)באלפי ש"ח( בינייםהמאוחדים  התמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים

 מגזרי פעילות )המשך( - 4ביאור |  

:)המשך( מידע לגבי רווח או הפסד ב.

 הרכב:
2021במרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

בלתי מבוקר
סה"כ התאמותאחריםליסינג מגזר שירותמגזר רכב

613,90271,083389,95614,425-1,089,366 הכנסות מחיצוניים
-(99,782)76,04214,3178,2691,154מכירות בין מגזריות

1,089,366(99,782)689,94485,400398,22515,579סה"כ הכנסות המגזר

13,804*(12,47944,634**(86,689תוצאות המגזר

מגזר רכב,  -סה"כ רווח גולמי 
112,972  מגזר שירות ואחרים
44,634 ליסינג -סה"כ רווח תפעולי 

(2,235) התאמות

 סכומים לא מוקצים:
, בלתי מוקצותכנסות אחרות ה

118  נטו
נטו הנובעים מנגזרים  ,רווחים

2,801  פיננסיים והפרשי שער
(21,575) , נטוהוצאות מימון
 חברות ברווחיחלק החברה 

המטופלות בשיטת שווי מאזני, 
5,370  נטו

 הוצאות תפעוליות אחרות
(63,719) ברמת החברה

78,366 רווח לפני מיסים על הכנסה

 רווח תפעולי*( 
**( תוצאות הטרייד אין אינן מהותיות
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)באלפי ש"ח( בינייםהמאוחדים  התמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים

מגזרי פעילות )המשך( - 4ביאור |  

)המשך(:מידע לגבי רווח או הפסד  ב.

 הרכב:
2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

מגזר רכב
מגזר 
סה"כהתאמותאחריםליסינגשירות

4,332,457-  60,059 1,729,799 320,081 2,222,518 הכנסות מחיצוניים

- (326,814) 5,381 18,453 61,293 241,687 מכירות בין מגזריות

4,332,457(326,814)2,464,205381,3741,748,25265,440סה"כ הכנסות המגזר

60,115*(52,061203,163**(385,025תוצאות המגזר
מגזר  -סה"כ רווח גולמי 

רכב, מגזר שירות 
 ואחרים

 497,201

 -סה"כ רווח תפעולי 
203,163  ליסינג

(12,780)התאמות

סכומים לא מוקצים:
הכנסות אחרות בלתי 

10,206  מוקצות, נטו

הפסדים, נטו הנובעים 
מנגזרים פיננסיים 

 שער והפרשי
(4,287)

(76,757)הוצאות מימון, נטו
חלק החברה ברווחי 

חברות המטופלות 
בשיטת שווי מאזני, 

13,647  נטו
הוצאות תפעוליות 

(256,441)אחרות ברמת החברה

רווח לפני מיסים על 
373,952  הכנסה

 *( רווח תפעולי
תמהותיו**( תוצאות הטרייד אין אינן 
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)באלפי ש"ח( בינייםהמאוחדים  התמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים

 פיצול הכנסות - 5ביאור |  

לקוחות חיצוניים במגזר הרכב:מהכנסות  .1

לשנה שהסתיימה ביוםביום ושלושה חודשים שהסתיימל

31.3.2022 31.3.202131.12.2021

מבוקרבלתי מבוקר

361,895542,1401,930,115רכב חדש
64,66371,762292,403טרייד אין

426,558613,9022,222,518במאוחד הכול סך

לקוחות חיצוניים במגזר הליסינג:מהכנסות  .2

לשנה שהסתיימה ביוםביום ושלושה חודשים שהסתיימל

31.3.2022 31.3.202131.12.2021

מבוקרבלתי מבוקר

184,441198,715748,077 ליסינג 
20,26725,850100,675 השכרה

165,529165,391881,047 מכירת כלי רכב
370,237389,9561,729,799 במאוחד הכול סך

חיצוניים במגזר אחרים:מלקוחות הכנסות  .3

לשנה שהסתיימה ביוםביום ושלושה חודשים שהסתיימל

31.3.2022 31.3.202131.12.2021

מבוקרבלתי מבוקר

4,7755,20616,558ביטוח
13,8638,40342,685מימון
816816-נדל"ן

18,63814,42560,059סך הכול במאוחד
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)באלפי ש"ח( בינייםהמאוחדים  התמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים

בתקופת הדיווח אירועים - 6ביאור  | 

 2,535 -כ כוללאלפי ש"ח ) 100,000, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2022 במרץ 29 ביום .א
.2022 באפריל 14לבעלי מניותיה. הדיבידנד שולם ביום  ש"ח למניה( 1.094אלפי ש"ח דיבידנד לפסיפיק( )סך של 

עובדי החברה ו/או  46 לעדד'(,החליט דירקטוריון החברה להקצות כתבי אופציה )סדרה  2022בפברואר  8ביום  .ב
מעביד נכון למועד ההקצאה. -אשר יתקיימו בינם ובין החברה ו/או החברה הבת יחסי עובד הבחברות בנות של

כתבי אופציה )סדרה ד'( הניתנים למימוש, מניות רגילות בעלות  164,500בהתאם להחלטה, יוצעו לניצעים בסה"כ 
, החל ממועד Cashlessות יהיו ניתנות למימוש באמצעות מנגנון האופצי .ש"ח ערך נקוב של החברה 0.001

ש"ח למניה )כפוף להתאמות  21.31שנים ממועד הקצאתם, בתמורה למחיר מימוש בסך  ששהקצאתם ועד לתום 
 מהון 0.18% -כ תהוונה הן, ימומשו האופציות שכל בהנחה(. זכויות הנפקת או הטבה מניות חלוקתחלוקת דיבידנד, 

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה  0.17% -וכ ומזכויות ההצבעה בה החברה של והנפרע המונפק המניות
מסך כתבי  40%( 1האופציות תהיינה ניתנות לשימוש באופן הבא:  ומזכויות ההצבעה בה, בהנחה של דילול מלא.

חודשים ממועד  36לו בתום נוספים מסך כתבי האופציה יבשי 45%( 2חודשים ממעוד ההקצאה.  24האופציה בתום 
 .ההקצאה ממועד חודשים 48 בתום יבשילו האופציה כתבי מסך נוספים 15%( 3ההקצאה. 

 7 ליום"ח. החישוב נערך ש אלפי 1,128 -לאמורים לעיל הינו כ יםאופציה המוקצה יכתב להערך הכלכלי של כל
 ובהתבסס על ההנחות הבאות: הבינומי, בהתאם למודל 2022בפברואר 

 ש"ח. 21.89מחיר מניה  .1

 ש"ח. 21.31מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו  .2

.30.01%סטיית התקן השנתית של תשואת המניה הינה  .3

 .1.18%שיעור ריבית של  .4

חודשים ממועד הקצאתם. 72זמן מימוש האופציות בתוך  .5

 .2 הינו המימוש מקדם .6

הומצאה לחברה תביעה ובקשה לאישור התביעה כייצוגית )להלן: "בקשת האישור"(, כנגד  2022בינואר  24ביום  .ג
מיליון ש"ח לפחות. לטענת המבקשים, החברה  2.5)להלן: "היצרן"(, בסך משוער של  DACIAהחברה וכנגד היצרן  

שלא מסרו מידע אודות פגם אסתטי  והיצרן הפרו את חובתם כלפי הקבוצה אותה מבקשים המבקשים לייצג שעה
אשר מתבטא בקילופי צבע. לטענת  LAUREATEבחישוקי הגלגלים ובצלחות הנוי ברכבי דאסטר ברמת גימור 

המבקשים, הפגם הנטען גורם לפגיעה בהנאה מהשימוש ברכב וטורד את מנוחתם של בעלי הרכבים. במסגרת 
( על חשבונן, להאריך את Recallלצאת בקריאה חוזרת )הבקשה, בית המשפט התבקש להורות לחברה והיצרן, 

האחריות הניתנת על חישוקי הנוי של הגלגלים ולפצות את חברי הקבוצה. בשלב מקדמי זה, ובהסתמך על יועציה 
המשפטיים של החברה, החברה אינה יכולה להעריך את סיכויי התובענה ו/או את הסיכוי שהבקשה תוכר כתובענה 

 ייצוגית.

הומצאה לחברה תביעה ובקשה לאישור התביעה כייצוגית )להלן יחד: "בקשת האישור"(, כנגד  2022במרץ  8ביום  .ד
לפחות. לטענת המבקש, החברה ₪ מליון  2.5)להלן: "היצרן"(, בסך משוער של  Renault SAהחברה וכנגד היצרן 

י רכב מתוצרת רנו בהן הוצהר כי והיצרן הפרו את חובתם כלפי הקבוצה אותה הוא מבקש לייצג שעה ששיווקו כל
"המערכות"(, אשר  –מוטמעות מערכת ניטור מרחק לפנים ומערכת בלימה אוטומטית בשעת חירום )להלן יחד 

לטענת המבקש אינן כוללת, לכאורה, את התכונות הנדרשות בנוהל הרלבנטי של משרד התחבורה והבטיחות 
רכות כאמור לעיל מהווה שורה של הפרת חובות חקוקות, בדרכים. לטענת המבקשים, שיווק כלי הרכב עם המע

 הפרת חוזה, רשלנות, ועשיית עושר ולא במשפט. 
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 )באלפי ש"ח( בינייםהמאוחדים  התמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים

 )המשך( בתקופת הדיווח אירועים - 6ביאור |  

במסגרת הבקשה, בית המשפט התבקש להורות, בין היתר, על העמדת המערכות לרשות הקבוצה כשהן תקינות 
ואו כוללות את התכונות הנדרשות, לטענת המבקש, על פי נוהל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, או לחלופין, /

 לחייב את המשיבות לשפות ולפצות את חברי הקבוצה. 
 אינה יכולה להעריך את סיכויי התובענה ו/או את הסיכוי שהבקשה תוכר כתובענה ייצוגית.בשלב מקדמי זה, החברה 

 הדיווח תקופתלאחר  יםאירוע - 7|  ביאור 

"הדוח  -)להלן  2021בדצמבר  31השנתיים המאוחדים של החברה ליום  הכספיים ב)ג( לדוחות-25בהמשך לביאור  .א
לאישור תובענה כתובענה ייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות, "( בדבר בקשה 2021השנתי המאוחד לשנת 

 –)להלן  NISSAN MOTOR CO. LTD)להלן: "הבקשה"(, שהוגשה כנגד החברה וכנגד היצרן  2006-התשס"ו
פגם ייצור )לטענת המבקשים( בתיבת ההילוכים האוטומטית של כלי רכב מסוג ניסאן שעניינה לטענה ל"היצרן"(, 

( ו/או רכבים בעלי תיבת הילוכים אוטומטית זהה 2010-2013)שנת עליה על הכביש  2010-2012צור ג'וק משנת יי
(CVTמתוצרת ניסאן טרם הרכישה, וזאת לכאורה ) לאחר לאישור הסדר פשרה, ולבקשה שהוגשה בניגוד לדין ,

תחייב היצרן להחזיר במסגרתו של ההסדר ה .אושר הסדר הפשרה כאמור 2022במאי  12דיון נוסף שהתקיים ביום 
כספים ששילמו חברי הקבוצה בגין תיקון או החלפת תיבות ההלוכים נשוא הפשרה לאחר תם האחריות שניתנה 

החברה לא תידרש לשלם סכומים לכלי הרכב, בכפוף לתנאים ומגבלות שנקבעו בהסכם. על פי הסכם הפשרה 
 מהותיים לחברה. לחברי הקבוצה ותישא בעלות הטמעתו של ההסדר בסכומים שאינם

 
לאישור תובענה כתובענה ייצוגית על פי , בדבר בקשה 2021)י( לדוח השנתי המאוחד לשנת ב-25בהמשך לביאור  .ב

( בע"מ ולאחר 1998)להלן: "הבקשה"(, שהוגשה כנגד קל אוטו שירותי מימון ) 2006-חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו
"החברות  –)להלן  החברה של( 100%) מלאה בבעלות בנות תחברו, מ"בע ותחבורה רכב פסיפיקמכן גם אצל  

כך שבעליית מדד בהסכמי חכירה עליהם חותמים לקוחותיהן, במנגנון הצמדה חד כיווני שעניינה נקיטה  ,בנות"(
 שבמקרה בעוד, במדד מהעלייה עיםגובות את הפרשי ההצמדה הנובבנות חברות ההעסקה מעל מדד הבסיס, 

 2ביום  ,ירידה לאותה בהתאם לקוחותיהן את מזכות לא המשיבות, הבסיס למדד מתחת המדד ירידת של ההפוך
 על הנמנים עבר ולקוחות הקיימים מהלקוחות חלק אישור בית המשפט הסדר פשרה. על פי ההסדר  2022במאי 

 הארכת באמצעות אם ובין בפועל בתשלום אם בין למדד הצמדה הפרשי בגין להחזרים זכאים יהיו המיוצגת הקבוצה
, זאת לצד תיקון ההסכמים אשר מנוסחים על ידי החברה. יצויין, כי היקף החשיפה הכספי בגין חכירה הסכמי

 התובענה כאמור אינו מהותי לחברה.
 

הומצאה לחברה תביעה ובקשה לאישור התביעה כייצוגית )להלן יחד: "בקשת האישור"(,  2022באפריל  3ביום  .ג
הגבילה את היקפי ו/או תנאי האחריות שניתנו  לפחות. לטענת המבקש, החברה ש"חיון לימ 2.5בסך משוער של 

( לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים 1)א()3לכלי רכב ששווקו על ידה בניגוד לסעיף 
תעודות  תיקון נוסח במסגרת הבקשה, בית המשפט התבקש להורות, בין היתר, על. 1978 –לרכב(, התשל"ט 

אחריות שהחברה מוסרת ללקוחותיה באופן שתנאי האחריות המופיעים בה יהיו תואמים לדין וכן לשפות ולפצות 
בשלב מקדמי זה, החברה אינה יכולה להעריך את סיכויי התובענה ו/או את הסיכוי את חברי הקבוצה נשוא הבקשה. 
 שהבקשה תוכר כתובענה ייצוגית.

 
( של החברה 100%התקבלה אצל פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה ) 2022באפריל  7ביום  .ד

כנגד פסיפיק וחמש משיבות נוספות העוסקות בליסינג  )להלן: "פסיפיק"(, בקשה לאשר תובענה כתובענה ייצוגית
בסך משוער  )להלן: "הבקשה"(, 2006-על פי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ווזאת  מכירה והשכרה של כלי רכב,

 , כיכנגד פסיפיק ויתר המשיבות . במסגרת הבקשה טוענים המבקשיםלכל אחת מהמשיבות ש"חמיליון  11 -של כ
לקוחות המשיבות לא מציגות את המחיר הסופי בגינו הן מוכנות למכור כלי רכב משומשים על ידן אלא את מחיר 

 על מחיר הרכב המבוקש. עוד טוענים  לנהל מו"מ המחירון בניגוד לדין )לכאורה(, ומאלצות את הלקוחות לנהל
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)באלפי ש"ח( בינייםהמאוחדים  התמציתיים ביאורים לדוחות הכספיים

)המשך( הדיווח תקופתלאחר  יםאירוע - 7|  ביאור 

  .המבקשים כי מחיר הרכב המוצג על ידן אינו המחיר הכולל שלו, וזאת בניגוד לדין
התקבלה אצל החברה בקשה לאשר תובענה כתובענה ייצוגית כנגד החברה ושבע משיבות  2022במאי  24 ביום

)להלן:  2006-על פי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו וזאתנוספות העוסקות בליסינג מכירה והשכרה של כלי רכב, 
נות זהות לבקשה שהוגשה לכל אחת מהמשיבות, בטע ש"חמיליון  8.5 -"(, בסך משוער של כהנוספת"הבקשה 

 כאמור לעיל.  פסיפיקכנגד 
להעריך את סיכויי התובענה ו/או את הסיכוי שהבקשה תוכר כתובענה  ותיכול ןהחברה אינפסיפיק ובשלב מקדמי זה, 

 ייצוגית.

החברה בהליך תחרותי לרכישת  השתתפות בדבר, 2021 לשנת המאוחד השנתי לדוח( 6ד')-25 לביאור בהמשך .ה
ביחד עם צדדים שלישיים  ("העסקה" - " והתחרותי ההליך, ""אגד" –מניות אגד חברה לתחבורה בע"מ )להלן 

 קבוצתשל  הצעתהאשר נדחה קבוצת הרכישה, שינוי מתווה העסקה על ידי אגד,  לאור, "(קבוצת הרכישה" -)להלן 
 .עסקהה ביצוע לצורך התחרותי בהליך מתמודדת אינה והיא פקעההרכישה 

 החוב אגרות סדרות לכל -il.AAדירוג  קובעתהיא  כי"מעלות"(  -"מ )להלן בע מעלות הודיעה 2022 במאי 9 ביום .ו
עדכון  לע החברה הודיעה ,כאמור מעלות להודעת בהמשך. יציבה תחזית עם, לחברה  +ilA ודירוגשל החברה 

הנאמנות של  ילשטר 8.4 ףשל החברה בהתאם להוראות סעי '(ג -ו' א סדרות) שיעור הריבית של אגרות החוב
 ויעמדו ,0.25% -ירד ב תוהשנתי תוהריבי ישיעור, מעלות הודעת ממועד שהחל(, באופן ג' -ו 'א ותאגרות החוב )סדר

 .בהתאמה', ג -ו' א לסדרות, 2.3% -ו 2.75% על

מידרוג"( על הפסקת עבודות הדירוג לסדרות האג"ח של " -הודיעה חברת מידרוג בע"מ )להלן  2022במאי  9ביום  .ז
 החברה, וכן על הפסקת דירוג המנפיק של פסיפיק, נוכח בקשת החברה.



קרסו מוטורס בע"מ

2022במרץ  31ליום דוחות כספיים ביניים 

2022במרץ  31מידע כספי ביניים נפרד בלתי מבוקר ליום  -פרק ג' 



קרסו מוטורס בע"מ

מידע כספי ביניים נפרד בלתי מבוקר
 2022במרץ  31ליום 

 תוכן העניינים

2חשבון המבקרדוח סקירה מיוחד של רואה ה

3-4לחברה עצמה כחברה אם יםסכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחס

5סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

8-6סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

9-11מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם

___________________________

_________________ 

_______
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דוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קרסו מוטורס בע"מ על מידע כספי ביניים נפרד לפי 
 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38תקנה 

אמ ו   ב

-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38מובא לפי תקנה סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד ה

ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו  2022במרץ  31ליום  רסו מוטורס בע"מ )להלן: "החברה"(של ק 1970

ד' לתקנות 38תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים נפרד זה בהתאם לתקנה 

. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 לא סקרנו את הנתונים הכלולים במידע הכספי הביניים הנפרד והמתייחסים ליתרה בגין חלק מהישויות המוחזקות ולחלקה

של החברה בתוצאות העסקיות של חלק מהישויות המוחזקות. המידע הכספי לתקופות הביניים של אותן ישויות שחלקן 

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

 אחרים.אותן ישויות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון ה

הה ר י ק ס ה ף  ק י

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

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, 

נים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה בעיקר עם אנשים האחראים לעניי

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת 

תאם לכך, אין אנו מחווים לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בה

חוות דעת של ביקורת.    

ה מ נ ק  ס

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

ך )דוחות ד' לתקנות ניירות ער38הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .  1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

זיו האפט

רואי חשבון

2022 במאי 29 ,אביב-תל



3

(ש"ח)באלפי  לחברה עצמה כחברה אם יםסכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחס
31.12.2021 31.3.2021 31.3.2022

מבוקר  בלתי מבוקר

 נכסים:
 נכסים שוטפים:

495,465 211,366 523,551  מזומנים ושווי מזומנים

51,876 264 47,140 בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים 

188,864 427,101 180,175  לקוחות

278,318 176,916 327,025  חברות מוחזקות

252,429 154,115 252,342  אשראי לזמן קצר לחברה מוחזקת

19,952 14,824 15,871  להכנסות לקב

12,806 16,902 7,304  חובה -חייבים ויתרות

2,917 750 2,839  חלויות שוטפות של יתרות חובה לזמן ארוך

12,750 - 12,750  נדל"ן להשקעה מיועד למכירה

268,285 840,788 179,206  מלאי

3,995 - -  מס הכנסה לקבל

1,587,657 1,843,026 1,548,203 הכל נכסים שוטפים -סך 

 נכסים לא שוטפים:
11,415 21,285 14,611  לקוחות לזמן ארוך

11,443 2,188 10,878  יתרות חובה לזמן ארוך

75,853 69,015 74,998 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

41,160 21,436 43,055  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

925,210 907,230 978,463  ות מוחזקות חבר

24,118 - 24,705  נדל"ן להשקעה

731,744 770,903 723,604  רכוש קבוע, נטו

12,850 13,446 12,767  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

7,984 9,244 7,526  מסים נדחים

1,841,777 1,814,747 1,890,607 הכל נכסים לא שוטפים -סך 

3,429,434 3,657,773 3,438,810

 המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.
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2022 במאי 29
דרור שילה

סמנכ"ל כספים
איציק וייץ

 מנכ"ל
 קרסו יואל 

 יוןדירקטוריו"ר ה
 תאריך אישור  

 המידע הכספי הנפרד
 המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.

(ש"ח)באלפי  לחברה עצמה כחברה אם יםסכומי הנכסים, ההתחייבויות וההון המיוחס
31.12.2021 31.3.2021 31.3.2022

מבוקר  בלתי מבוקר

 התחייבויות והון:
 התחייבויות שוטפות:

- 123,713 - אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
158,167 154,835 127,487  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
140,422 103,222 101,487  מקדמות מלקוחות והכנסות מראש

5,872 2,165 -  חברות מוחזקות
43,647 21,424 36,704  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
51,545 82,614 67,809  זכות-זכאים ויתרות

232,146 218,333 226,865 חלויות שוטפות של אגרות חוב וריבית צבורה
10,977 16,882 10,663  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות

2,134 1,390 4,063  הפרשות
- 63,000 100,000  דיבידנד לשלם
- 6,078 7,624  מס הכנסה לשלם

644,910 793,656 682,702 הכל התחייבויות שוטפות -סך 
 התחייבויות לא שוטפות:

915,149 1,082,744 858,897  אגרות חוב
97,344 134,679 94,324  תחייבויות בגין חכירותה

7,135 9,211 6,897 נטו התחייבויות בגין הטבות לעובדים,
1,019,628 1,226,634 960,118 יות לא שוטפותהכל התחייבו -סך 
1,664,538 2,020,290 1,642,820 הכל התחייבויות -סך   

 הון:
הון המיוחס לחברה עצמה כחברת אם:

1,105,922 1,097,157 1,108,011  הון וקרנות הון
658,974 540,326 687,979  עודפים

1,764,896 1,637,483 1,795,990  כחברת אםהכל הון המיוחס לחברה עצמה  -סך

3,429,434 3,657,773 3,438,810
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 "ח(ש)באלפי  המיוחס לחברה עצמה כחברה אם ותהוצאהכנסות וסכומי 
 לשנה שהסתיימה ביום  ביום ושלושה חודשים שהסתיימ  

 31.3.2022 31.3.2021  31.12.2021 

 מבוקר  בלתי מבוקר 

    

  2,700,690  747,894  532,540  הכנסות

 (2,304,893) (657,190) (408,047) עלות ההכנסות

 395,797  0,7049 124,493 רווח גולמי

    

 (122,310) (29,220) (25,544) הוצאות מכירה ושיווק

 (94,696) (22,597) (27,578) הוצאות הנהלה וכלליות

 9,817  470  2,004  , נטואחרות הכנסות

 188,608 39,357 73,375 רווח מפעולות רגילות

נטו הנובעים מנגזרים פיננסיים       (,הפסדים) רווחים
 (4,287) 2,801  4,689  י שער    והפרש

 17,479  2,532  8,283  הכנסות מימון

 (43,884) (11,440) (8,569) הוצאות מימון
 167,827  35,622  64,367  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו

 325,743 ,27868 142,145 רווח לפני מיסים על ההכנסה

 (48,910) (8,152) (15,675) מסים על ההכנסה 

 276,833  60,720 126,470 כחברה אם רווח נקי מיוחס לחברה עצמה

    כולל אחר לאחר מסים בגין:רווח 

פריט שלא יסווג מחדש לאחר מכן לרווח או 
    הפסד:

  2,350  - - מדידות מחדש בגין תוכנית להטבה מוגדרת

  הכל רווח כולל לתקופה המיוחס-סך
 279,183  60,720 126,470 לחברה כחברה אם

 

 
 המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.

 
 
 
 
 
  



 

6 

 

 )באלפי ש"ח( סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
 לשנה שהסתיימה ביום ביום ושלושה חודשים שהסתיימ 
 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר 

    :שוטפת )לפעילות( תזרימי מזומנים מפעילות

 276,833  60,720  126,470  רווח לתקופה

    התאמות בגין:

 (167,827) (35,622) (64,367) , נטוחברות מוחזקות ברווחיחלק החברה  

 64,656  16,766  11,757  פחת והפחתות

 48,910  8,152  15,675  מסים על ההכנסה ברווח או הפסד לתקופה

 (900) (198) (75) רכוש קבוע, נטו ממימוש רווח

 (2,699) (2,351) (14,015) שינוי בשווי הוגן של נגזרים פיננסיים, נטו

 6,972  1,396  1,567  תשלום מבוסס מניות

 (6,023) -  (1,501) אחרות, נטו הכנסות

 26,372  9,102  (1,816) מימון אחרות, נטו )הכנסות( הוצאות

  73,695  57,965  246,294 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבוות:

 237,459  (11,820) 5,494  בלקוחות )כולל לזמן ארוך()עליה(  ירידה

 106,356  105,025  10,369  )כולל לזמן ארוך( חובה-ויתרות בחייביםירידה 

 994,429  444,106  96,646  במלאי ירידה

 (9,941) (34,313) (38,247) רותיםבספקים ונותני שי ירידה

 55,754  50,339 (20,741)  זכות-( בזכאים ויתרותירידה) עליה

 (526) (84) (238) בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו ירידה
    53,283  553,253  1,383,531 

    עבור: תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה

 (36,180) (13,690) (10,977) ריבית ששולמה 
 2,383  554  851  ריבית שהתקבלה

 (54,281) (6,892) (3,599)   נטו ששולמו,מסים 

 1,541,747  591,190  113,253  שוטפת  מפעילותנטו  ,מזומנים

שוטפת בגין עסקאות עם  לפעילותנטו  ,מזומנים
 (160,302) (41,666) (35,674) לרבות דיבידנד חברות מוחזקות

 1,381,445 549,524  77,579   שוטפת מפעילותמזומנים, נטו הכל -סך
 
 

 המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.
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 )באלפי ש"ח( סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

 לשנה שהסתיימה ביום ביום ושהסתיימ שלושה חודשים 
 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
 מבוקר    בלתי מבוקר 

    השקעה: מפעילות )לפעילות(תזרימי מזומנים 
 986  - - שינוי מבנה

 (39,905) (12,226) (4,488) רכישת רכוש קבוע
 (3,203) (814) (987) רכישת נכסים לא מוחשיים

 24,539  5,734  1,591  תמורה ממימוש רכוש קבוע
 דרך הוגן בשווי סייםפיננ בנכסיםהשקעות 

 (64,331) (17,200) (1,175) והפסד רווח

תקבולים בגין השקעות בנכסים פיננסים בשווי 
 1,891  - 15,144  הוגן דרך רווח והפסד

 (80,023) (24,506) 10,085  השקעה (לפעילות) מפעילות נטומזומנים, 
השקעה בגין  )לפעילות( מפעילות נטומזומנים, 

 (306,400) (47,438) 221  ות מוחזקותעסקאות עם חבר
 (לפעילות) מפעילותהכל מזומנים, נטו -סך

 (386,423) (71,944) 10,306  השקעה
    

    :מימון( לפעילות) מפעילות תזרימי מזומנים
 (163,000) -   -  מוששול יםדיבידנד

 פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 (7,569) (2,510) -  בנקאיים ואחרים

 461,060  232,929  -  תמורה, נטו מהנפקת אגרות חוב

 (208,426) (48,558) (56,217) פירעון אגרות חוב
 (587,553) (468,899) -  אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר, נטו                           

 (20,223) (6,550) (3,619) פירעון התחייבויות בגין חכירות
    

 )לפעילות( מפעילותל מזומנים, נטו הכ-סך
 (525,711) (293,588) (59,836) מימון

    
 469,311  183,992  28,049  במזומנים ושווי מזומנים היעלי

 27,423  27,423  495,465  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי 
 (1,269) (49) 37  מזומנים 

     

 495,465 211,366  523,551  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
  

 המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.
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 )באלפי ש"ח( סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

 מזומנים: ת שאינן כרוכות בתזריםיופעילו -נספח א' 
 לשנה שהסתיימה ביום ביום ושהסתיימ שלושה חודשים 

  31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

 מבוקר    בלתי מבוקר 

    
    

שהוכרזו ולא שולמו בתקופות  יםדיבידנד
 - 63,000   100,000 הדיווח

 -  228,131   - תמורה, נטו בגין אג"ח שהופקדה אצל נאמן
 

 

 
 

 

ותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.המידע המה  
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)באלפי ש"ח( ידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אםמ

 פרטים על המידע הכספי ביניים הנפרד - 1ביאור   |

נפרד של קרסו מוטורס בע"מ )להלן: "החברה"( כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספי ביניים ההמידע  א.
התמציתיים ביניים של החברה, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, וערוך בהתאם המאוחדים הכספיים 

 .1970-ומיידיים(, התש"לתקופתיים ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38לנדרש בתקנה 

נפרד זהה למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור הביניים ההמדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי  ב.
בכפוף לאמור בסעיף א'  2022במרץ  31תמציתיים ביניים של החברה ליום המאוחדים הדוחות הכספיים ל 2

בדבר הטיפול בעסקאות בין  2021בדצמבר  31נפרד של החברה ליום הכספי הלעיל ולמפורט במידע 
  חברתיות.

 2021בדצמבר  31ם נפרד של החברה ליוהכספי המידע היחד עם  הנפרד בינייםהכספי יש לעיין במידע  ג.
במרץ  31, וכן עם הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של החברה ליום והמידע המהותי הנוסף המצורף אליו

2022. 

מכלול הקשרים, ההתקשרויות, ההלוואות, ההשקעות והעסקאות המהותיות הקיימים בין החברה לבין  - 2אור יב  |
 חברות מוחזקות:

 65,414 -בכ 2022הסתכמו ברבעון הראשון של שנת  מוחזקותכב לחברות הכנסות החברה ממכירת כלי ר .א
ההכנסות הסתכמו לסך של  2021אלפי ש"ח. בשנת  118,080 - 2021 שנת אלפי ש"ח )ברבעון הראשון של

 אלפי ש"ח(. מחירי המכירה נקבעים לפי מחירי שוק. 375,903-כ

חברות מוחזקות. סך הכל הכנסות והוצאות בגין האמור  ' ,לחברה הכנסות והוצאות עםבמעבר לאמור בסעיף  .ב
  -לעיל הסתכמו ב

הוצאותהכנסות
אלפי ש"חאלפי ש"ח

16,6142,239)בלתי מבוקר( 2022שנת  1רבעון 

10,6967,770)בלתי מבוקר( 2021שנת  1רבעון 

49,46317,979 )מבוקר( 2021שנת 

לפי ש"ח )ברבעון א 4,223 -בכ 2022סתכמו ברבעון הראשון של שנת הכנסות מימון מחברות מוחזקות ה .ג
ההכנסות הסתכמו  2021אלפי ש"ח. בשנת  1,930 -ההכנסות הסתכמו לסך של כ 2021הראשון של שנת 

 אלפי ש"ח(. 12,661 -לסך של כ
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 )באלפי ש"ח( מידע מהותי נוסף המתייחס לחברה עצמה כחברה אם

ים, ההתקשרויות, ההלוואות, ההשקעות והעסקאות המהותיות הקיימים בין החברה לבין מכלול הקשר - 2ביאור   |
 )המשך( חברות מוחזקות

 נטו לזמן קצר עם חברות מוחזקות: ,יתרות חובה .ד

 הרכב:
 יתרה שיעור ריבית ליום בסיס  

 31.12.2021 31.3.2021 31.3.2022 31.3.2022 הצמדה פרטים

 מבוקר בלתי מבוקר %  
      

 272,446 174,751 327,025 -  לא צמוד חו"ז
 150,111 60,060 150,111 %2.42 לא צמוד  הלוואה לזמן קצר

חלויות שוטפות בגין הלוואה 

 102,318 94,055 102,231 2.15-2.4% לא צמוד לזמן ארוך
 524,875 328,866 579,367   סה"כ

 

 ת:נטו לזמן ארוך עם חברות מוחזקו ,יתרות חובה .ה

 הרכב:
 יתרה שיעור ריבית ליום בסיס  

 31.12.2021 31.3.2021 31.3.2022 31.3.2021 הצמדה פרטים

 מבוקר בלתי מבוקר %  
      

 371,441 371,441 396,440 - לא צמוד שטרי הון
 280,036 364,414 254,878 2.15-2.4% לא צמוד הלוואה לזמן ארוך 

 273,733 171,375 327,145 - לא צמוד השקעות 
 925,210 907,230 978,463   סה"כ

 

על חלוקת  והכריז (המאזני)כולל חברות המטופלות לפי שיטת השווי  תומוחזק ותחבר ,הדוח תקופת במהלך .ז
 "ח.ש אלפי 13,667חלק החברה בו בסך של  אשר ,דיבידנד
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 הדיווח בתקופת אירועים - 3ביאור  | 

בסכום של  לחברהשטר הון  "אוטו קאש"( -שירותי מימון בע"מ )להלן  קאש אוטו , הנפיקה2022בפברואר  8ביום  .א
קאש או  אוטולא תהא רשאית לקבל מאת  החברוהנושא ריבית ו/או הפרשי הצמדה  ומיליון ש"ח. שטר ההון אינ 25

עון שטר ההון מאחרים כל סכום שהוא על חשבון הסכום של שטרי ההון לפני תום התקופה המינימאלית. כמו כן, פיר
ברוב שיידרש לכך באותו מועד על פי דין, ובלבד  קאש אוטו שליוכל להיעשות אך ורק בכפוף להחלטה של דירקטוריון 

, ייכלל אף קולו של חבר דירקטוריון בלתי תלוי אחד לפחות, ככל קאש אוטושבמניין קולות הרוב בדירקטוריון 
לקבל סכום כלשהו על פי  החברה. כמו כן, זכויותיה של קאש אוטו שדירקטור כאמור יכהן באותו מועד בדירקטוריון

 .קאש אוטושטרי ההון תהיינה נדחות מפני תביעות של נושים אחרים של 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 2022 מרץב 31ות כספיים ביניים ליום דוח

 ג')א(38דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי לפי תקנה  -דפרק 



    
 

2 
 

 

 

 וח הכספי ועל הגילויודוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדי
 2202 מרץב 13ג)א( ליום 38פי תקנה ל
 

(, אחראית לקביעתה והתקיימותה "התאגיד" -, בפיקוח הדירקטוריון של קרסו מוטורס בע"מ )להלן ההנהלה
 של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 , מנהל כללי;איציק וייץ .1

 דרור שילה, סמנכ"ל כספים; .2

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי 
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל 

דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס את התפקידים האמורים, בפיקוח 
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 
לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת 

 הקבועים בדין.

לותו גבין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש ל הבקרה הפנימית כוללת,
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 
הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד 

 לוי.המתאים, בהתייחס לדרישת הגי

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 
 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

התקופתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  השנתיבדוח 
בדבר הבקרה הפנימית האחרון(,  שנתיהדוח ה -)להלן  2021בדצמבר,  31 וםסתיימה ביהלתקופה ש

 נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית. 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את 
 הפנימית האחרון;דוח השנתי בדבר הבקרה ב נמצאההערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי ש

בדוח השנתי בדבר הבקרה למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית 
הבקרה  ,, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעילהפנימית האחרון

 הפנימית היא אפקטיבית;

 

 



    
 

3 
 

 

 

 (1ג)ד()38תקנה  לפיהצהרת מנהל כללי     

 הצהרת מנהלים
 הצהרת מנהל כללי

 

 , מצהיר כי:יצחק וייץאני, 

 

 2022של שנת  ראשון( לרבעון ה"התאגיד" -)להלן קרסו מוטורס בע"מ בחנתי את הדוח הרבעוני של  (1) 
 (;"הדוחות" -)להלן 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  (2)
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית 

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  (3)
גיד לתאריכים ולתקופות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התא

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של  (4)
 , בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי:התאגיד

שות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמעותיים והחול )א(
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

 - הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

מית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו רכל ת )ב( 
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 

 הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי  )א( 
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד 2010-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 - וכןובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  )ב( 
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
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האחרון השנתי לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  )ג( 
לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת  (31.12.2021)הדוח התקופתי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של 
 .התאגיד

  

 יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.עבאמור לאין 

  
                             29.05.2022: תאריך

            
 

      ____________________________________ 
 איציק וייץ, מנכ"ל                      
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 (2ג)ד()38לפי תקנה הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 

 הצהרת מנהלים
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 , מצהיר כי:מר דרור שילהאני, 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  (1)
"הדוחות" או  -)להלן  2022של שנת  ראשוןה( לרבעון "התאגיד" -)להלן קרסו מוטורס בע"מ 

 "הדוחות לתקופת הביניים"(;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם  (2)
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי 

ם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אות
 דוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  (3)
המשקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

 יחסים הדוחות;המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתי

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של  (4)
, בהתבסס על הערכתי העדכניות ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל התאגיד
 הגילוי:

תה של הבקרה את כל הליקויים המשמעותייים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעל )א( 
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע 
הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו 
 של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות

 -הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  )ב( 
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 

 הכספי ועל הגילוי.

 –יחד עם אחרים בתאגיד אני, לבד או  (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיועדים  )א( 
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות 

בתאגיד , מובא לידיעתי על ידי אחרים 2010-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 -ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן
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קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים  )ב( 
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 נאות מקובלים;הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבו

האחרון  השנתי לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח )ג( 
( לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל 31.12.2021הדוח התקופתי ליום )

מסקנת  מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של 

 התאגיד.

 

 יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.עאין באמור ל

 

                                         29.05.2022: תאריך
 

     
      ___________________________________ 

 כספים מנכ"לס, דרור שילה                      
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