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  תיאור עסקי התאגיד    אפרק 

  

  2011התאגיד לשנת  עסקיח הדירקטוריון על מצב "דו    פרק ב

  

  2011בדצמבר  31דוחות כספיים ליום     פרק ג

  

  2011בדצמבר  31ליום נפרדים דוחות כספיים     1-פרק ג

  

  התאגיד פרטים נוספים על    פרק ד

  

שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על  דוח    הפרק 
  הדיווח הכספי ועל הגילוי
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  תיאור עסקי התאגיד –פרק א 

  תיאור התפתחות החברה .1

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקית 1.1

נובמבר ב. מ"בע) 1985" (תכשיטי כפריס"כחברה פרטית בשם  1985, בינואר 14החברה נוסדה ביום 
הפכה החברה מחברה פרטית  1995באוגוסט  21וביום , ה שם החברה לשמה הנוכחיהשתנ 1994

  .לחברה ציבורית

  :להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :תקופות עיקריות 5 -לנחלקת של החברה התפתחותה העסקית 

 מועד פריצת  ,2000שנת חברה עד חודש ספטמבר של הקמת ההתקופה מ – תקופה ראשונה
החברה הציגה גידול מתמיד בהיקפי פעילות ותוצאותיה  בתקופה הראשונה. האינתיפאדה

 : בין היתר ניתן לציין. העסקיות
o  איזור פיתוח א(אושרה תוכנית הקמת מפעל מאושר בטבריה  1986באוגוסט' (

ע ביצו .)מפעל הייצור וסניף טבריה הקיים עד היום( להשקעה ברכוש קבוע
השקעתה בסך כולל של  מסך 38%התוכנית זיכה את החברה במענק בשיעור של 

 .שנים 7שיעורי מס מופחתים למשך בבנוסף ו.ח"אלפי ש 1,123
o  קיבלה החברה כתב אישור לתוכנית השקעה במסלול ערבות  1991באוקטובר

מכוח כתב האישור קיבלה החברה בין . מדינה כשעיקר הכספים יועדו להון חוזר
מ בסך כולל "הלוואות מבנק לפיתוח התעשייה בישראל בע 1994לינואר  1992י יונ

 10ובנוסף לכך פטור ממס מלא במשך . שנים 2-6אלפי לתקופות של  9,175של 
על פי הוראת לעידוד המגזר העסקי שולם  1991בשנת ). 2001עד וכולל שנת (שנים 

סך  1995 – 1992י המוסד לביטוח לאומי תמריץ מעסיקים במהלך "לחברה ע
 .ח"שאלפי  2,120 -השווה לכ

o  חתמה החברה עם משרד העבודה והרווחה על  1993ובפברואר  1992ביולי
הסכמים לפיהם תבצע החברה הכשרת עובדים בתחום הצורפות והשיבוץ על מנת 

  מ"תכשיטי כפריס בע

תכשיטי 
לב 

המפרץ 
-מ "בע

100%  

יהלומי 
אל .די.אי
-מ "בע

100%  

כפריס 
תכשיטים 
ויהלומים 

 -מ "בע
לשעבר (

גמי 
תכשיטים   

)1984 (
 מ"בע

100%  

תכשיטי 
כפריס 

אילת   
)1995 (
לא (מ "בע

-)פעילה
100%

מ .ר.ר
91  
  מ"בע

100%  

ל החברה .י.ח
הישראלית 

לשיווק לתייר 
לא (מ "בע

-) פעילה
100%  

Gami 
International 

B.V. ) לא
 100%-)פעילה

Gami Import 
Export 

(Cyprus) 
Ltd.  

-)לא פעילה(
100%  
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וזאת כחלק , לאפשר לעובדים אלה למצוא עבודה בתחום ההכשרה שיעברו
החברה . ת פתרונות תעסוקה לעובדים במשקממדיניות משרד העבודה למציא

מבוגרי כל  75% -לפחות ל במפעלה במשך שנה רצופה לקלוט לעבודה התחייבה
 89% -ו )עובדים 18(קלטה החברה את כל בוגרי קורס הצורפות  1993בשנת . קורס

הציעה החברה לכל בוגרי  1994בשנת . )עובדים 23(מבוגרי הקורס בשיבוץ 
 .בוד במפעלההקורסים להמשיך לע

o  2000שנת בספטמבר עובדים ישירים  650מצבת כח האדם הגיעה למעל. 
o  260 -הגיע לכ מחזור המכירות, שנת השיא לפני פרוץ האינתיפאדה, 1999בשנת 

. וזאת בשל השפעת האינתיפאדה-ח"שמליון  245 -כל2000בשנת  ח"שמליון 
סך החברה חזית על פי ת והי 2000של שנת  הרביעירבעון מכירות השבהנחה 

 .ח"שמליון  300ל המכירות היה עולה ע

 בעקבות פרוץ האינתיפאדה  .2005עד ספטמבר שנת  2000החל מאוקטובר  - תקופה שנייה
משבר התיירות החריף ביותר והארוך ביותר שידעה מדינת ישראל בכל שנות החל בארץ 

 תנועת התיירות. אשר התבטא בעצירה של התיירות הנכנסת לישראל, ")המשבר(" קיומה
והחריפה עד שבשיאה הגיעה  2000ברבעון הרביעי לשנת  58%-כירדה בהנכנסת של ישראל 

ללא  המשבר פרץ. 2001במהלך שנת  לבמספר התיירים הנכנסים לישרא 86% שללירידה 
 .הנכנסת בתיירות כשנת השיא בכל הזמניםבישראל להיות כל התראה ובתקופה שנחזתה 

חברה הייתה ערוכה לקליטת מאות אלפי התיירים בסניפיה השונים בערב פרוץ המשבר ה
החברה עבור הרבעון בו פרץ המשבר מכירות של התחזית . עובדיה 650ביחד עם  ,של החבה

פגיעה ל בפועל המשבר גרם. ח"שמליון  100 -כהיתה ) 2000של שנת  הרביעירבעון ה(
  . .יחס לתחזית החברהבמחזור המכירות ב 55% -צניחה של כב שהתבטאה, מיידית

 .העסקיתמועד תחילת האינתיפאדה פגע בחברה ברגע שיא ההיערכות והמוכנות 

החברה ביצעה שורה של צעדי התייעלות אשר נועדו ואפשרו לה לעבור , ההשנייבתקופה 
 :הכספיות על החברה יוהשלכותואת המשבר 

o פעילויות ייבוא  הקפאת, חנויות, סגירת סניפים, שורת צעדי התייעלות בין היתר
הקטנת שכר עבודה של , צמצום והתאמת עלויות התפעול, וייצוא סיטונאי

התאמה מבנה העלויות למבנה מבוסס עלויות מנהלים בכירים ודרג ביניים 
 :משתנות ועוד

הכרמל בשל עצירה מוחלטת של כניסת אניות לישראל ירת סניף טסגירת  -
 .סניף שיועד לקהל זה,

החברה ניהלה את אתר  :ל .י.ילות חברת הבת חהחברה הקפיאה את פע -
לאור הירידה המתמשכת בתנועת התיירות לישראל , מצדה ואתר ירדנית

וכתוצאה מכך הקטנת דמי הניהול להם הייתה זכאית החברה עד לכדי אי 
  .כדאיות כלכלית הוחלט בשיתוף עם אתרי תיירות על הקפאת הפעילות

כמחצית מההשקעה ביחד עם מכירת חברת בת בהונגריה כנגד השבת  -
 .שנים 10 -הסכם מכירות וקבלת תמלוגים למשך כ

 .סגירת סניף אילת בשל ההפסדים המתמשכים -
 .ל"הקפאת פעילות הייצוא הסיטונאי לחנויות ורשתות בחו -
 .סגירת סניף נתניה בשל הפסדים מתמשכים וחוסר כדאיות -
, יון רמת אביבמכירת חנויות בקריון וקניון עזריאלי וסגירת החנות בקנ -

 .רוואנה בים המלח ורמדה רנסנס בתל אביבינ, מלון עץ הזית בירושלים
o עובדים ערב המשבר ועד למצבת  650 - צמצום חד במצבת כח האדם ממצבת של כ

 .2005של שנת  שלישיהברבעון  130 -עובדים של כ
o בנקים, הגעה להסדרים לזמן ארוך מול הגורמים הפיננסים המלווים את החברה ,

 .מוסדות וספקים, ח"מחזיקי אג
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o  כחלק מההתמודדות עם המשבר החברה פנתה לקבלת סיוע מהקרן להבראת
קיבלה החברה הלוואה  2002וקיבלה את אישור המדינה להלוואה ובשנת , עסקים

  . ח"מיליון ש 4.5 - בסך של כ

o שנה  2004נקודת השפל הינה שנת , 2004 – 2001 ירידה במחזורי המכירות בשנים
שנים אלה כללו הוצאות תקורה (  ח"שמיליוני  40 -מחזור המכירות היה כבה 

 ).והוצאות קבועות בשל הפעלת מוקדי מכירה נוספים שלא קיימים היום

 תקופה  ,2008שנת של רביעי הרבעון העד  2005שנת של שלישי הרבעון מ - תקופה שלישית
, למדינת ישראלכנסים הנבה חלה התאוששות בענף התיירות וגידול בתנועת התיירים 

שגרמה להפסדים  מלחמת לבנון השנייהבו התרחשה ( 2006למעט החציון השני של שנת 
 לידי ביטוי בתוצאותיה הכספיות הבא ההתאוששות בענף התיירות. )ולחץ תזרימי בחברה

משקפים את הפוטנציאל הרב בתקופה זו נתונים ה .אשר השתפרו פלאים, של החברה
התכשיטים והיהלומים ואת קשריה העמוקים , החברה בתחום היצור הטמון בפעילותה של

 .עם כלל גורמי התיירות

  הן  על תקופה זו משפיעים, 2009סוף עד  2008שנת של רביעי הרבעון המ -תקופה רביעית
והן  ,אשר הביא לירידה בתנועת התיירות למדינת ישראל, השלכות מבצע עופרת יצוקה

שילוב של שני . של לקוחות החברה ח הקניהושהוריד את כ משבר הפיננסי הכלל עולמיה
פחות  30%( הביא את החברה לעדכון התוכנית העסקית בהתאם , הגורמים כאמור

התחזית  ).פחות מהתחזית שנערכה לפני פרוץ משברים אלה 50%ו 2008ממחזור שנת 
תוצאה ח  וכ"מליון ש 120 -לפני רוץ המשבר הפיננסי הסתכמה בסך של כ 2009לשנת 

 .ח בלבד"מליון ש 61 -מהמשבר הפיננסי התוצאות בפועל הסתכמו לכ

 2009החל מהרבעון הרביעי לשנת  .עד היום  2009רבעון רביעי שנת סוף  – תקופה חמישית 
  .הורגש השינוי לטובה בפעילות החברה כתוצאה מבלימת המשבר הפיננסי העולמי

דש לפעילות החברה בירושלים פתחה החברה מתחם תיירותי ח 2009בתחילת דצמבר 
המתחם כולל  אולם תצוגה של תכשיטים . בשכונת ארנונה סמוך לטיילת ארמון הנציב

מקומות לקבוצות מאורגנות  260 -בנוסף מסעדה בעלת כ. גלריית אומנים וחנות, ויהלומים
החברה נאלצה להעביר את פעילותה מהסניף הישן בירושלים כתוצאה ממכירתו  .ויחידים

  . כיר אותו לחברהשכונס הנכסים שה י"ע
יומית ששינתה את תמהיל התיירות - בגידול בהיקף התיירות החד התאפיינה 2010שנת 

עקב האירועים  2011אך בתחילת , הנכנסת לארץ בשונה מהמצב שהיה טרום המשבר
במדינות האזור במיוחד במצריים היקף התיירות החד יומית ירד משמעותית החל 

מ פתחה "החברה באמצעות חברת הבת כפריס תכשיטים ויהלומים בע . 2011מפברואר 
ראה . וסניף נוסף בים המלח 2011סניף במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן במהלך מרץ 

  .להלן 3.19

  תחום הפעילות 1.2

ייצור ושיווק , החברה הוא תכנון עיסוקה שלעיקר . החברה פועלת בתחום ייצור ושיווק תכשיטים
במפעלה , חצי יקרות וקשות מזהב ופלטינה, אבני חן יקרות, ובצי יהלומיםשל תכשיטים מש

 ים המלח, )במתחם הבורסה(רמת גן , ירושלים, וחנויות בטבריה ובאולמות התצוגה בטבריה
אפיונה של החברה הוא בכך שבמסגרתה מתבצעים כל שלבי הייצור . חיפהבחנויות בקניונים בו

ולשרות  .ל"המוצר ועד למכירתו לצרכנים שונים בארץ ובחוהחל מעיצוב , והשיווק של התכשיט
יומית החברה הרחיבה את מגוון מוצריה ומוכרת מוצרי מזכרות ופתחה -התיירות הנכנסת החד

  .יומית-מסעדה במתחם דיפלומט בירושלים לשירות התיירות החד

  :הקבוצהחברות 

כר מוצרי החברה הממוקמות לב המפרץ עוסקת בהפעלת חנויות לממ -  מ"תכשיטי לב המפרץ בע )1
כפריס דיאמונדס " -לאחר תום תקופת הדיווח הוגשה בקשה לשינוי שם החברה ל. בקניונים

 ".מ"בע

  .העוסקת בעיקר ברכישת יהלומים עבור החברה -  מ"בע. אל.די.יהלומי אי )2
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  ")גמי: "להלן(מ "בע כפריס תכשיטים ויהלומים )3

. יהלומים ושיווקם לסיטונאים בארץ  ובחוץ לארץעסקה בייצוא תכשיטי זהב משובצים באבני חן ו
החברה הופעלה  2011בשנת , ארגון  של החברה הועברה הפעילות של גמי לחברה-במסגרת רה

 .מחדש ומפעילה שתי חנויות למכירת תכשיטים ויהלומים במתחם הבורסה ברמת גן ובים המלח

  מ "בע 91. מ.ר.ר )4

אשר בהתאם להסדר שנערך בחודש נובמבר , ירושליםהחברה מחזיקה במבנה ב. 1995הוקמה ביוני 
 ןפירעוח התחייבה החברה לפעול למכירת הנכס כאמור לטובת "בין החברה לבין מחזיקי האג 2004

 . לדוחות הכספיים המצורפים )2(' ג 6ראה באור לעניין מכירת הנכס . 'אגרות חוב סדרה א

חברה זו  .31.3.05עד  תכשיטים באילת במכירתהחברה עסקה  – מ"בע) 95(תכשיטי כפריס אילת  )5
עקב חתימת הסכם .  נסגרה כתוצאה מהפסדים מתמשכים וכחלק מתוכנית התייעלות של הקבוצה

פעילות הקבוצה באילת מנוהלת ") מכרות" להלן (מ "שיתוף פעולה עם מכרות אבן אילת בע
 .להלן 3.19ראה סעיף . עם מכרותבשיתוף פעולה 

מהון מניות ההנהלה הנפרעות  51%החברה מחזיקה  -  מ"בע שיווק לתיירחברה ישראלית ל. ל.י.ח )6
לאחר  2004החברה לא פעילה החל מפברואר . ל.י.מהון המניות הרגילות הנפרעות של ח 46% -ו

  .מכירת מניות כפריס הונגריה

7( Gami International B.V.  ")שהוקמה לצורך ניהול פעילות החברה באירופה, ")גמי הולנד 
  .)לא פעילה חברה(

8( Gami Imports Exports (Cyprus) Ltd. ")שהנה חברה לא פעילה הרשומה , ")גמי קפריסין
  .)חברה לא פעילה( בקפריסין

  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 1.3

  .אין במהלך השנה

  חלוקת דיבידנדים 1.4

  . לא בוצעה חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות

  ידע אחרמ .2

  תחום הפעילות של הקבוצה  מידע כספי לגבי       2.1

  2009שנת   2010שנת   2011שנת  

  ח "אלפי ש  

 61,299 91,417 92,310 הכנסות

 60,024 81,599 87,241 עלויות

 1,275 9,818 5,069 רווח תפעולי

 62,597 62,067 64,198 סך הנכסים

    

  .מצב ענייני התאגיד על ראה דוח דירקטוריון, הסברים בדבר ההתפתחויות שחלו בסעיפים לעיל  
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  סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים  2.2

עברו הדרכה פי הצורך כולם עובדים קבועים ועוד עשרות זמניים ל 206 -הקבוצה מעסיקה כ
  .מקצועיים ומיומניםוהכשרה מקצועית בתוך החברה ועד להיותם 

, אולם תצוגה ומכירות האחד בירושלים ובו –הקבוצה פועלת בישראל משני סניפים מרכזיים 
והשני בטבריה , " Jerusalem Art Center" הנקראת  תייחודיהכולל גם אטרקציה תיירותית 

חודשה פעילות חברת הבת כפריס  2011בשנת  .ובו אולם תצוגה ומפעל הייצור של הקבוצה
ם אשר מפעילה החל ממרץ אולם תצוגה במתחם הבורסה ברמת גן וחנות בי, תכשיטים ויהלומים

  .המלח

אשר תלוי ברמת התיירות הנכנסת ) להלן" תחרות"ראה סעיף ( החברה פועלת בענף תחרותי מאוד 
הביקושים של החברה מושפעים ממצב הכלכלה . לישראל שמושפעת מהמצב הביטחוני באזור

  .לפירוט ראה פרק דיון בגורמי סיכון בדוח זה. העולמית

  תיאור עסקי החברה בתחום הפעילות .3

  כללי      3.1

חצי יקרות , אבני חן יקרות, יצור ושיווק של תכשיטים משובצי יהלומים, החברה עוסקת בתכנון
, אפיונה של הקבוצה הוא בכך .ומוצרי מזכרות לתיירות הנכנסת וקשות מזהב ומפלטינה

החל מעיצוב המוצר ועד למכירתו , שבמסגרתה מתבצעים כל שלבי היצור והשיווק של התכשיט
ולמות התצוגה של החברה ובקניונים באמצעות חברת הבת תכשיטי לב המפרץ לצרכנים שונים בא

  .מ"ברמת גן ובים המלח באמצעות חברת הבת כפריס תכשיטים ויהלומים בע מ"בע

  פילוח הכנסות ורווחיות 3.2

 9200שנת  1020שנת    1120שנת   

ח"אלפי ש % ח"אלפי ש % ח"אלפי ש % מטבע 

 42,835 70%  63,248 69%  56,139 61%מטבע חוץ תיירות נכנסת

 4,150 7%  9,663 9%  4,914 5% ח"ש תיירות פנים

 3,144 5%  2,601 3%  3,830 4% ח "ש שוק מקומי

 11,170 18%  16,905 19%  27,427 30%מטבע חוץ יצוא

 100%61,299  100%91,417  100%92,310 כ"סה

  65%   63%  64% שיעור רווח גולמי

  וחותלק 3.3

  :לחברה ארבעה סוגי לקוחות

 תושב ישראלי בין שהגיע במסגרת עצמאית ובין /למי שאינו אזרח) ח"במט(מכירה  -תיירות נכנסת
   .שהגיע בסיור מאורגן לישראל

 מי שהוא תושב ישראל ורוכש את מוצריה של הקבוצה באולמות היצור והתצוגה של  -תיירות פנים
  .בירושלים, בטבריה, החברה

 אזרחי ותושבי ישראל הרוכשים את מוצר החברה בחנויותיה האחרות - ומישוק מק.  

 למזרח הרחוק ולדרום אמריקה, ב"לארה, מכירות החברה לאירופה - יצוא.  

תיירות נכנסת : מבוססות על שני סוגי לקוחות עיקריים) למעט יצוא(עיקר מכירותיה של החברה 
  . ותיירות פנים
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  שיווק והפצה 3.4

, ל"בארץ ובחו, מדריכי תיירים וסוכני נסיעות, עם סוכני תיירות, פה-ב ובעלבכת, לחברה הסכמים
פיהם כלולים אולמות היצור והתצוגה של החברה בתוכנית הסיורים של התיירים המובאים -שעל
  .ידם לישראל במידת האפשר- על

תמורת הבאתם של התיירים האמורים משתתפת החברה בהוצאות פרסום וקידום מכירות של 
, למדריכי טיולים, ל וכן משלמת לסוכני הנסיעות האחרים"מסוכני הנסיעות בארץ ובחו חלק

עמלות המתבססות על היקף המכירות בפועל , ל"למורי הדרך ולמלווי התיירים מחו, לנהגים
  .ידם - לתיירים המובאים על

טוח החברה אחראית לבי. ונעשים על בסיס שנתי המתחדש מאליו, ההסכמים קיימים מזה שנים
כאשר הם נמצאים באולמות הייצור והתצוגה בלבד ואין היא מחויבת לשפות סוכן , המבקרים

לא  .כלשהו בגין נזקים שאירעו לתיירים בדרכם או ביציאתם מאולמות היצור והתצוגה שלה
אין כל , כן- כמו. נקבעה כל סנקציה על הפרת הסכמים אלו אך נסיון העבר מראה כי לא הופרו

הרי שלאור נסיון העבר ולאור יחסי המסחר , אך להערכת החברה, וש הסכמים אלומחויבות לחיד
  .ימשכו הסדרים אלו גם בעתיד, שיש לה עם הסוכנים ועם אגודת מורי דרך לתיירות בישראל

בסיורים באולמות הייצור והתצוגה של הקבוצה כל זאת על מנת לאפשר למבקרים לעמוד מקרוב 
, הנמנות על עובדי החברה, ידי דיילות- יירים בסיור מתבצעת עלהדרכת הת .על תהליכי היצור

  .ידי התיירים המבקרים-במגוון שפות ובהתאם לשפה המדוברת על

  תחרות 3.5

שנחשב למתחרה מהותי שפועל , מכרות אבן אילת :המתחרים של החברה, למיטב ידיעת החברה
למתכונת בה פועלת , יהפועלת במתכונת דומה באופן שיווק מוצר IDC .במתכונת דומה לחברה

, באילת –כדורית  ,התצוגה שלההיינו הבאת תיירים לאולמות , בעיקר בתחום השיווק, הקבוצה
  .חנויות שטרןו חנויות פדני

, הר הזיתים ובדרך חברון–שוויקי : כמו כן לחברה מתחרים הפועלים בירושלים  ובבית לחם
.  בעיר העתיקה בירושלים אני'הקבר ודגגן  –פיס לנד , הר הזיתים ובבית לחם –האחים ניסן 

  .ל"מתחרים אלה עובדים במתכונת של החברה ויש להם הסכמים עם סוכני נסיעות בארץ ובחו

  עונתיות 3.6

מאחר ועיקר מכירותיה של הקבוצה מבוססות על תיירות נכנסת ומאחר ובחודשים בהם ישנה 
ניתן , נה ירידה בהיקף מכירותיש) אוגוסט- יולי, פברואר- ינואר(האטה בהיקף התיירות נכנסת 

בעיקר ברבעון האחרון של השנה הקלנדרית , לומר שמכירותיה של הקבוצה מושפעות מעונתיות
, ניכרת עליה במכירות לתיירות נכנסת וליצוא) נובמבר לקראת חג המולד- בחודשים אוקטובר(

אשון בה התיירות לעומת ירידה ברבעון הר, לפיכך קיימת עליה במכירות הקבוצה ברבעון הנדון
  .הנכנסת היא מצומצמת יחסית

  תהליך ייצור 3.7

 30 -תהליך הייצור אורך כ.ייצור מוצרי הקבוצה מתבצע במפעלה של החברה הממוקם בטבריה
  :יום בממוצע והוא מתבצע במחלקות השונות

  מחלקת עיצוב דגמים

על , של הקבוצהבהתאם לקהל היעד , מחלקה זו עוסקת בתכנון ופיתוח דגמים חדשים של המוצר
דרישות הצרכנים . עיצוב התכשיט הוא פרי תכנון מקורי של החברה ונעשה על ידי עובדיה. כל גווניו

על מנת להתאים את מוצריה , ל"בארץ ובחו, מועברות למחלקה זו מנקודות המכירה של הקבוצה
  .העדכניים" צווי האופנה"לדרישות אלו ול

  מחלקת בניית מודלים

ונבנה ידנית בהתאם , מכסף או משעווה, מיוצר המודל הראשוני, ן המוצרלאחר ביצוע תכנו
מערכות , יד- הכולל כלי, במחלקה זו קיים ציוד צורפות. לנתונים שהועברו ממחלקת עיצוב דגמים

  .הלחמה וציוד נלווה
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  מחלקת גיפור וחיתוך

דהיינו גיפור (לתבניות גומי , )שנעשה במקורו מכסף(במחלקה זו מעתיקים את הדגם הראשוני 
, במחלקה זו קיימים מכבשי גיפור.העוברות חיתוך והכנה ליצור סדרתי בהזרקת שעווה, )הדגם

  .מכשירים לחיתוך גומיות וכן מכשירים לצריבת גומיות, תבניות אלומיניום

  מחלקת שעווה

מתקבלת צורתו של , עם התקררות השעווה והתקשותה.לתבניות הגומי מוזרקות שעווה נוזלית
הנתמך על בסיס גומי ומתקבלת צורת עץ , שעווה מולחמת סביב מוט שעווה מרכזי.ודל הראשוניהמ
  .ומלחמים להלחמת השעווה") קטורים'אינג("במחלקה זו קיימים מזרקי שעווה ").עצי השעווה("

  מחלקת גבס

, וצילינדרים אל.חלד- בצילינדרים גליליים של פלדת אל, ניצקים בגבס עמיד חום" עצי השעווה"
 12- מוכנסים לתנור לכ, לאחר התקשות הגבס והמסה ראשונית של השעווה באמצעות תנור אידוי

השעווה נשרפת כליל ונוצרים חללים ריקים שלתוכם יוזרק  .ידי בקר-התהליך מבוקר על.שעות
  .תנורים ומשאבת ואקום, במחלקה זו מערבל גבס.הנתך

  מחלקת יציקה

בתערובת הרצויה ובהתאם לקאראט , )קאראט 24ל בסיס גרגרי זהב ע(במחלקה זו מותך הזהב 
לחללים שנוצרו בגבס בתוך  צנטריפוגליהתערובות מוזרקות בכוח .ולצבע הזהב המבוקשים

שוברים את תבניות , לאחר שהזהב מתקרר".עץ זהב"הראשוני הופך ל" עץ השעווה"הצילינדרים ו
  .ומכשיר לפירוק גבס במחלקה זו מכונת יציקה חשמלית".עץ מזהב"הגבס ומתקבל 

  מחלקת צורפות וגימור יציקה

חלקים אלו עוברים טיפול ראשוני של ניקוי .מועברים לפירוק לחלקי התכשיט השונים" עצי הזהב"
על מנת , ידי שיוף בפצירות ובניירות לטש ובעזרת מנוע תליה- העבודה נעשית ידנית על.היציקה

ע תהליך צורפות בו מחוברים חלקי התכשיט עד לאחר מכן מתבצ.להגיע לכל פינה ופינה בתכשיט
לאחר טיפול נוסף .לאחר ההלחמה עובר המוצר טיפול נוסף כדי להדגיש את חלקיו.לצורתו הסופית

הנותן , ניקוי וגימור עדין בעזרת מכונת טרומל ומכשיר אלקטרו פוליש, עוברים החלקים ליטוש
  .כון התקנים לאחר שלב זה נשלח כל תכשיט לביקורת למ.ברק לתכשיט

  שיבוץ

- מתבצע השיבוץ על, חצי יקרות וקשות לתכשיט, האבנים היקרות, לאחר התאמת גודל היהלומים
כל משבץ נעזר במיקרוסקופ משוכלל להשגת .ידי חיבור היהלומים ואבני החן לתושבת התכשיט

  .איכות ורמת דיוק גבוהה של עבודתו

  ציפוי והתזת חול

  .בהתאם לתכשיט המבוקש, או התזת חול/ציפוי ברודיום ובמחלקה זו מצפים את התכשיט ב

  מחלקת ביקורת איכות

מחלקת ביקורת האיכות פועלת במפעל בטבריה והיא בודקת כל תכשיט בביקורת מדוקדקת 
  .למציאת פגמים בחומרי הגלם המרכיבים את התכשיט ובתכשיט עצמו

שם לא קיימת על החברה  -ל "למעט התכשיטים המיוצאים ישירות לחו(כל תכשיטי החברה 
, נבדקים ומאושרים על ידי מכון התקנים, לאחר יציקתם, )המגבלה של בדיקת הזהב במכון כלשהו

יצור זהב (ובהתאם לצו התקנים , 1966-ז"התשכ, )בדיקת מוצרי זהב(בהתאם להוראת התקנים 
סת רק מתייח, הבדיקה שהיא מדגמית. 1979- ט"התשל, )לשם יצוא שלא בהתאם לתקן הרשמי

  .אין תקנים נוספים שעל החברה לעמוד בהם, למעט התקנים האמורים. לרכיבי הזהב שבתכשיטים
ועל פי עומס עבודה שנוצר במחלקה זו או , מספר העובדים בכל מחלקה משתנה על פי צרכי החברה

  .מועברים עובדים ממחלקה למחלקה, אחרת
כדי פעולות הייצור ולצורך כך התקינה לחברה מדיניות לצמצם ככל הניתן את הפחת הנגרם תוך 

במפעל בטבריה מתקן שיקוע אליו מתנקזים המים והכימיקלים לאחר שטיפת אזורי הייצור ובו 
שאריות חומרי הגלם שנמצאו ראויים לכך . נאספים שאריות חומרי הגלם שהתפזרו במהלך הייצור

ליך הייצור היא בשיעור של נורמת הפחת בתה. ממוחזרים מותכים ומשמשים שוב בתהליך הייצור
הפחת . מחומר הגלם וכל חריגה מנורמה זו מקוזזת מתשלומי הפרמיות של עובדי הייצור 2%
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מרכיב נפולת הזהב המותך במלאי מוצרים . 3.3%הממוצע בתהליך הייצור עומד על שיעור של 
  .ואף עלות ההתכה היא מזערית, גמורים הוא זניח

  .ISO – 9002הסמכה על פי  בעולם שקיבלה ונההראשכפריס היא חברת התכשיטים 
ציוד זה מורכב מציוד ייצור . בבעלות הקבוצה כל ציוד הייצור והמכונות הדרושים לה לפעילות
מרבית ציוד זה נרכש במהלך . המשמש את הצורפים והמשבצים בעבודתם ומציוד מחלקתי אחר

ק באופן שוטף על ידי עובדי במסגרת תוכניותיה המאושרות של הקבוצה והוא מתוחז, השנים
  .הקבוצה

 מקרקעין 3.8
 מקרקעין בטירת הכרמלמכירת  .א

ה טירת הכרמל בשטח ירכשה החברה זכויות במקרקעין באזור התעשי 1996בחודש דצמבר 
זכויות החברה במגרש נרשמו בספרי מנהל מקרקעי . אלפי דולר 500דונם תמורת  2 -של כ
האמור במסגרת סעיף רכוש קבוע ובהתאם  הוצג הנכס 2009, בדצמבר 31ליום . ישראל

  .להסכם המכירה מוין לנכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה
 2חתמה החברה הסכם למכירת נכס מקרקעין בטירת הכרמל תמורת  2011, במרץ 15ביום 

כנכס לא  2010, בדצמבר 31הנכס הוצג בדוחות הכספיים ליום ). מ"בתוספת מע(ח  "מיליון ש
הנכס מכירת , 2011בדוחות הכספיים לשנת , לאור האמור לעיל. למכירהשוטף המוחזק 
  . ביטוי בדוחות הכספיים קיבלה בטירת הכרמל

 מקרקעין בירושליםמכירת  .ב

במסגרת . ן להשקעה בירושלים"נדל") חברת הבת: "להלן( מ"בע 91מ .ר.בבעלות חברת ר
 ולפירעונס ישמש כבטוחה נקבע כי הנכ 2004בשנת ' ח סדרה א"הסדר החברה עם מחזיקי אג

  ).בדוחות הכספיים המצורפים 'ב13ראה באור (
 25על הסכם למכירת קומת הקרקע במבנה ברחוב האומן  2008חתמה בשנת  חברת הבת

  .בכפוף להשלמת תנאים מתלים, )בניכוי הוצאות מכירה(ח "מליון ש 6.6בירושלים תמורת 
ח בחשבון הנאמנות של "מליון ש 4.2סך הופקדה יתרת התמורה ב 2011, במהלך חודש אפריל

ח הופקד בידי נאמני העסקה וכל זאת עד להעברת "מליון ש 2 -ח וסך של כ"מחזיקי האג
  .  הזכויות לקונה על פי ההסכם

חתמה חברת הבת זיכרון דברים למכירת הקומה הראשונה  תמורת  2010, בדצמבר 30ביום 
ח דמי "אלפי ש 110 - ח לשיפוץ המבנה ו"אלפי ש 130ח בניכוי "מליון ש 5.55(ח "מליון ש 5.3

י הנאמן באמצעות "במסגרת זיכרון הדברים הותנתה המכירה באישור העסקה ע). תיווך
וכן בקבלת אישור בכתב מטעם נאמן מחזיקי אגרות , אסיפת בעלי אגרות החוב של החברה

ורה יוסר החוב של החברה כי בכפוף לביצוע התחייבות הקונה ותשלום כל סכום התמ
  .התקיימו התנאים כאמור 2011, בפברואר 13ביום . השעבוד

, חתמה חברת הבת על הסכם מכירה והקונה הפקיד בידי נאמן העסקה 2011, במרץ 31ביום 
 .ח"מליון ש 1.1מקדמה בסך 

העביר הקונה את יתרת התמורה לידי נאמן העסקה וזאת עד להעברת  2011, במאי 30ביום 
  .פי ההסכם הזכויות לקונה על
עם השלמת מכירת קומת הקרקע והקומה , 2011בדוחות הכספיים לשנת , לאור האמור לעיל

ח והעברת הזכויות "ביצוע התשלום לבעלי האג, הסרת השעבודים, דהיינו(הראשונה 
  . ביטוי בדוחות הכספיים קיבלה הנכס בירושליםמכירת , )לרוכשים
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   שטחים שכורים  .ג

להלן פירוט , ם בהם פועלת החברה שוכנים בשטחים שכורים בשכירות תפעוליתכל האתרי
  : האתרים ודמי השכירות השנתיים בהם 

שטח  אתר
)ר"מ(

ד שנתי "שכ
 ח"שאלפיב

 הערות מועד סיום הסכם

 )1( 8/2013 147 42  קניון חיפה

 )1( 8/2018 220 42  גרנד קניון

סניף  – ירושלים
  דיפלומט

2,100 1,259 6/2016 )2( 

 )3(  6/2013  170  130  נצרת

  )4( 4/2012 517 60 ים המלח

מתחם הבורסה 
  רמת גן –ליהלומים 

70  151  9/2012  )4(  

 )5( 12/2012 802 2,000  טבריה

החברה משרדי 3/2018 242 200 חיפה

 מהמכירות לפי 8%, 7%גרנד קניון השכירות היא לפי האמור לעיל או , בקניון חיפה )1(
  .הגבוה

, 20/06/2016עד  22/10/2009נחתם הסכם שכירות לתקופה מיום  30/09/2009ביום  )2(
 .01/01/2020ואופציה לתקופה נוספת עד 

החברה ניצלה את האופציה , 14/06/2011עד , נחתם הסכם שכירות 6/05/2009ביום  )3(
 .14/06/2013לתקופה נוספת עד 

שכרה  2011סה ליהלומים ובמרץ שכרה החברה משרדים במתחם הבור 2010באוגוסט  )4(
לדוחות ' ד 23י חברה בת ראה ביאור "יות יופעלו עושתי החנ. החברה חנות בים המלח

 .הכספיים

החברה ובעל הנכס . ר כולל שטח קרקע פנוי"מ 2,673השטח הכולל הינו  –סניף טבריה  )5(
ות עם שנים נוספ 5 -להאריך את תוקף הסכם השכירות ל) טרם נחתם הסכם סופי(סיכמו 

 .31.12.2022אופציה לתקופת שכירות נוספת עד 

  מחקר ופיתוח 3.9

  .לחברה אין מחלקת מחקר ופיתוח

 נכסים לא מוחשיים 3.10

 .תכשיטיםמכירת יהלומים ו לרכישת בקשר , "IDL"החברה היא בעלים בישראל של סימן המסחר 
שמשקלם  החברה משתמשת בסימן המסחרי האמור לצורך מתן תעודות המתעדות את היהלומים

 .ידי הקבוצה- הנמכרים על, מעל חצי קאראט

 .בישראל בקשר ליהלומים ותכשיטים" CAPRICE"החברה היא בעלים של סימן המסחר 

פי דין -על.בהיותן יצירות מקוריות, לחברה ולגמי זכויות יוצרים במוצרים שהן מתכננות ומעצבות
למעט מקרים , ירה ללא הרשאתןאו ישות משפטית אחרת זכות להעתיק את היצ/אין לאף אדם ו

  .ידי הלקוח-או עיצוב שנעשו על/לפי דגם ו, פי הזמנת הלקוח-בהם ייוצרו התכשיטים על

רכשה החברה גם את המוניטין  31.3.04 -ב  ש.מ.במסגרת הסכם רכישת פעילותה של חברת מ
   ).1998בשנת  NDCרכישת פעילות שמקורו ב(ש .מ.שהיה רשום בספרי חברת מ

  .דוחות הכספייםב 10 -ו 9ים ראה ביאורוסף ומידע כספי למידע נ
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  הון אנושי 3.11

  :מעסיקה הקבוצה לפי הפירוט הבא ובהשוואה לשנים קודמות  31.12.11נכון ליום 

20112010 2009 

 3 33 הנהלה . א
 7 87מינהלה וכספים.ב 

 15 1315 ייצור.ג 

 112 180133שווק ומכירה.ד 

 2 22ניהול מלאי.ה 

 139 206160 כ"סה
  

טרם . תחרות ושמירת סודיות - כלל עובדי הקבוצה חתומים במסגרת חוזי העסקתם על תניית אי
תחילת עבודתם של העובדים נוהגת החברה לערוך בדיקות ומיונים שונים הכוללים בדיקת עבר 

  .ב"בדיקת פוליגרף וכיוצ, פלילי

ות תקופת הכשרה בת /עוברים, ולמות התצוגה של הקבוצהות בא/ות המכירות העובדים/כל דיילי  
לפני תקופת המשבר התיירותי קיימה . המתבצעת על ידי עובדיה הותיקים של החברה, חודש ימים

ענף התכשיטים , תקשורת: קורסים חיצוניים והשתלמויות פנימיות בנושאים, מפעם לפעם, החברה
בתקופת המשבר התיירותי לא קיימה . והשיווק הקורסים מועברים לכלל אנשי המכירות. ושיווק

  .החברה קורסים כאמור למעט ימי עיון בודדים

ות תקופת /ות באולמות התצוגה של הקבוצה עוברים/העובדים, ות מכירות יהלומים/כל דיילי  
). נושאי תעודת גמולוג(המתבצעת על ידי גמולוגים ותיקים של הקבוצה , חודשים 3הכשרה בת 

ומטרתו לאפשר להם לטפל בצד , חודשים 3שאורכו , ח לקורס חיצוני בגמולוגיהחלקם אף נשל
ל מתחייבים "כתנאי למתן ההכשרה הנ. השיווקי של תכשיטים משובצי יהלום בצורה טובה יותר

העובדים מתחייבים . העובדים לעבוד בחברה לתקופה של שנה וחצי לפחות מתום תקופת ההכשרה
בעת סיום עבודתם , ם האמורה תקוזז משכרם עלות הקורס לחברהכי במקרה של הפרת התחייבות

  .אצל החברה

  .יחסי העבודה בחברה הינם טובים ומאז הקמתה לא היו בה סכסוכי עבודה

  .לדוחות הכספיים 14באשר להטבות לעובדים ראה ביאור 

  חומרי גלם וספקים 3.12

זמן , מחיר, טיב(בלבד לפי שיקולים מסחריים , החברה רוכשת את חומרי הגלם מספקים שונים
לקבוצה אין כל הסכמים המחייבים אותה לרכוש חומר גלם כלשהו מספק זה או ). 'אספקה וכו

בפועל ומטעמים . אין היא תלויה במי מהם, בגלל ריבוי הספקים בעולם לחומרי גלם. אחר
אך מבלי שהדבר יוצר , רוכשת החברה את חומרי הגלם ממספר ספקים קבועים, מסחריים

  .לגבי העתיד, יבות או תלות כלשהן שלה כלפי מי מהם ושל מי מהם כלפיהמחו

בעיקר שרשראות וצמידי מכונה (החברה רוכשת מוצרים מוגמרים שאין לה כדאיות ביצורם 
לחברה אין כל . מחיר וזמן אספקה, הנבחרים על בסיס טיב, ממספר ספקים, )העשויים זהב

או המחייבים ספקים (ו או אחרים מספק זה או אחר הסכמים המחייבים אותה לרכוש מוצרים אל
  . ואין היא תלויה במי מהם, )אלו למכור רק לה
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כמפורט , יהלומים ואבני חן, חומרי הגלם העיקריים בהם משתמשת החברה ליצור מוצריה הם זהב
  :להלן

  זהב

ל בשערי המפע.הזהב הינה המתכת המהווה את השלד של כל התכשיטים המיוצרים בקבוצה
מקשיחים את הזהב , לצורך יצור התכשיטים). FINE -קראט  24(מתקבל הזהב בצורתו הטהורה 
  .אבץ וניקל, נחושת, כגון כסף, על ידי עירובו במתכות אחרות

שכן תוספות אלו קובעות במידה רבה את , ישנה חשיבות רבה לתוספות המשמשות להקשחת הזהב
המתקבל (זהב ירוק : הצבעים המקובלים הינם .את צבעו ואת רמת הברק שלו, חוזק התכשיט

שבו יש בעיקר (זהב אדום , )שבו יש חלקים שווים של כסף ונחושת(זהב צהוב , )מתוספת של כסף
  ).שהתוספת העיקרית הינה ניקל או פלדיום(וזהב לבן ) נחושת

  :בייצור תכשיטים מקובלים שלושה סוגי זהב עיקריים

  .תוספות) 25%( -זהב ו) 75%( -  18/24דהיינו , קראט 18זהב 

  .תוספות) 41.5%( - זהב ו) 58.5%( -  14/24דהיינו , קראט 14זהב 

  .תוספות) 62.5%( -זהב ו) 37.5%( - 9/24דהיינו , קראט 9זהב 

קראט והיתרה מיוצרת מזהב  18מיוצרים מזהב בדרגת טוהר של ) 90%-כ(רוב תכשיטי החברה 
  .קראט 14בדרגת טוהר של 

מחירי הזהב משתנים מעת . ת הזהב מיבואני זהב עימם היא קשורה מזה שניםהחברה רוכשת א
  .התשלום תמורת הזהב נעשה ברוב המקרים במזומן. לעת על פי מחירי הזהב בעולם

  יהלומים

היהלומים . היהלומים המשובצים בתכשיטים הם המקנים לתכשיט את מראהו היוקרתי
וגיהם על ידי הגמולוגים האחראים על רכישתם המתקבלים במפעלה של החברה ממוינים על פי ס

 -ארבעת ה"ערכם של היהלומים נקבע על פי ארבעה משתנים הידועים בעולם כ. מטעם החברה
C:"  

CLARITY - ניקיון ,CUT - חיתוך ,COLOR  - צבע ,CARAT - משקל היהלום . משקל בקראט
, קראט יש מאה נקודות בכל). קראט הינה יחידת משקל השווה לחמישית גרם(נמדד בקראט 

ולכן מחירו לקראט , ככל שהיהלום גדול יותר הוא נדיר יותר. גרם 0.002 -כל נקודה שווה ל, דהיינו
  .גבוה יותר

. ככל שהיהלום נקי יותר ערכו גבוה יותר. ניקיון היהלום הוא מרכיב חשוב ביותר בקביעת ערכו
היהלום נקי כיהלום הנראה נקי בהגדלה לפיכך מוגדר , למעשה לא קיים כלל יהלום נקי לחלוטין

, ישנם מדדים שונים לקביעת דרגת הניקיון ובדרך כלל היא נקבעת לפי צחות האבן דהיינו. 1:10של 
תכשיטי החברה ). מכלול הגבישים הלכודים באבן(מספרם ומיקומם של החכלילים , צבעם, גודלם

  .משובצים בעיקר ביהלומים בדרגות ניקיון גבוהות

. ככל שהיהלום שקוף יותר ערכו רב יותר. הלום הינו המרכיב השני בחשיבותו בקביעת ערכוצבע הי
, עגול: והינם בצורות שונות, תכשיטי החברה משובצים ביהלומים בדרגת צבע לבן ולבן מסחרי

  .טייפר ומשולש, בגט, מרקיזה, לב, אובל, פרינסס

 תעודה המעידה על איכותו, ו ללקוחעם מכירת, מצרפת הקבוצהט ראק 0.25לכל יהלום שמשקלו 
  .ואיפיונו של היהלום

המשמש , רובה של אספקת היהלומים הגולמית לישראל נעשית באמצעות סינדיקט היהלומים
אספקת היהלומים . ומושבו בלונדון ולוצרן שבשוויץ, "דה בירס"כזרוע השיווקית של חברת 

הנקבעות מדי פעם בפעם , לישראלשל כמויות יהלומים ") QUOTAS" ("הקצבות"מתבססת על 
  .לא צופה המנפיקה חוסר ביהלומים, על סמך נסיון העבר. בהתאם לדרישות השוק

בהתאם לתנאי ההיצע והביקוש , כאמור לעיל, מחירי היהלומים נקבעים בהתחשב באיכות היהלום
כמו . יקטבבורסות היהלומים בעולם ובהתאם למחירי היהלומים הגולמיים שנקבעים על ידי הסינד

המופץ ליהלומים , Diamond Rapaport Reportיורק מחירון הידוע בשם -מתפרסם בניו, כן
  .החל מגודל קראט ומעלה, ברחבי תבל ומהווה בסיס מקובל למחירי יהלומים
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  אבני חן

במשפחת אבני החן נכללות כל האבנים . והיהלומים, בתכשיטים מזהב מקובל לשלב את אבני החן
  .ושאינן סינטטיותהמשמשות לנוי 

  :להלן סוגי אבני החן לפי סדר שוויין
  ספיר, רובי, אמרלד - מקבוצת אבני החן היקרות 

  .אופל, טופז- בלו,סיטרין, אמטיסט, אקווה מרין, טנזנייט   - מקבוצת אבני החן החצי ירקות 
  .קורל, אוניקס, לפיס, אבן אילת, מלכיט -מקבוצת האבנים הקשות 

  הון חוזר 3.13

מלאי תוצרת בעיבוד ;)יהלומים ואבני חן, זהב(מלאי חומרי גלם : ה סוגי מלאי לקבוצה שלוש
  :תכשיטי לב המפרץ- המוצג ברובו באולמות התצוגה וחנויות חברת הבת; ומלאי תוצרת גמורה

   31.12.11    31.12.10   31.12.09 

 ח"אלפי ש   ח"אלפי ש   ח"אלפי ש    

 2,299   2,450 2,673 חומרי גלם
 367   383 1,727 יבודתוצרת בע

 19,592   22,128 30,009 תוצרת גמורה

 22,258   24,961   34,409   כ"סה

 על, מדיניותה של הקבוצה היא להקטין את רמת מלאי חומרי הגלם והתוצרת בעיבוד ככל האפשר
. לקבוצה מדיניות של החזקת מלאי חומרי גלם לתקופות קצרות .מנת להקטין עלויות מימון

ה קובעת את רמת המלאי של מוצרים מוגמרים בהתאם לצפי המכירות שלה ובהתאם לכך הקבוצ
 5 -עקב המשבר בענף התיירות שנמשך כ. קובעת הן את מגוון התכשיטים המוצגים והן את כמותם

שנים נוצר בתקופת המשבר גרעון בהון החוזר אשר השפיע לרעה על מדיניות החברה בכל הנוגע 
על פי הערכות החברה הפגיעה היתה (יקף פעילות החברה בהדבר שפגע  ,לרמת המלאים הנדרשת

  ).מהיקף מכירותיה 25%עד  20% -בהיקף של כ

נכון להיום החברה שומרת על רמת המלאי הנדרש באמצעות ספקי המלאי כולל  הסכמי 
   .קונסיגנציה

,   אשראי עיקר מכירותיה של החברה מבוצעות באמצעות כרטיסי –מדיניות אשראי לקוחות 
ח לשוק המקומי החברה מבצעת ניכיון ומאפשרת עד "לגבי עסקאות בש. ביתם עסקאות בדולררשמ
ומוסדות בדבר פריסת התשלומים , החברה נוהגת להגיע להסכמות עם ספקים .תשלומים 36

  .לאותם גורמים בהתאם לצפי תזרים המזומנים שלה

מליון  17.5לעומת גרעון בסך של  ח"שמליון  4.1הסתכם בסך  31.12.11הגרעון בהון החוזר ליום 
  . 31.12.10ח ליום "ש

  השקעות 3.14

  .מהזכויות 51%אין לחברה חברות מוחזקות שאינן חברות בנות או שבהם אין לחברה לפחות 

  מימון 3.15

. להלן  3.18ראה סעיף ( וארוךהחברה מממנת את פעילותה בעיקר באמצעות אשראי לזמן קצר 
  ).דוחות הכספייםב 13 - ו 12 יםבביאור גרות החובוא פירוט הלוואות החברהו

  מיסוי 3.16

  .בדוחות הכספיים 15ראה ביאור 

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 3.17

שם לא קיימת על החברה  -ל "למעט התכשיטים המיוצאים ישירות לחו(כל תכשיטי החברה 
, י מכון התקניםנבדקים ומאושרים על יד, לאחר יציקתם, )המגבלה של בדיקת הזהב במכון כלשהו
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יצור זהב (ובהתאם לצו התקנים , 1966-ז"התשכ, )בדיקת מוצרי זהב(בהתאם להוראת התקנים 
מתייחסת רק , הבדיקה שהיא מדגמית 1979-ט"התשל, )לשם יצוא שלא בהתאם לתקן הרשמי

  .אין תקנים נוספים שעל החברה לעמוד בהם, למעט התקנים האמורים. לרכיבי הזהב שבתכשיטים

  ים מהותייםהסכמ 3.18

 אגרות החוב ואגרות החוב ההמירות ןפירעוהסכם לפריסה מחדש של 

חובות אלה  ןפירעוח הסדרי תשלומים שיאפשרו "אישרו אסיפות בעלי האג 2004, בנובמבר 29ביום 
תוך המשך פעילותה הסדירה של החברה גם בהנחה שהמשבר בתיירות , במשך תקופה ארוכה

  :אמוריםלהלן עיקרי ההסדרים ה; יימשך

  :'סדרה א

צמודה למדד המחירים לצרכן  5.75%יתרת החוב ליום ההסדר תישא ריבית שנתית בשיעור   .1
הריבית שתיצבר בכל תום שנה תצורף לקרן , 2004שפורסם בגין חודש אוגוסט ) קרן וריבית(

  ").יתרת החוב הבלתי מסולקת"להלן (ותישא אף היא ריבית והפרשי הצמדה כאמור 
  :החוב הבלתי מסולקת תשולם ותפרע כדלקמןיתרת   .2

 -וב 31.12.06, 30.6.06, 31.12.05, 30.6.05 - ח ב"ש 450,000תשלומים שווים בסך של   .א
תשלומים  6 - מקדמות על חשבון התשלום הראשון ישולמו ב, ח הקרן והצמדה"ע - 30.6.07

 .מקדמות אלו יופקדו בחשבון נאמנות, 2004דש דצמבר וחודשיים החל מח
 - וב 31.12.09, 31.12.08, 30.6.08, 31.12.07 -ח ב"ש 412,500תשלומים שווים בסך של  5 .ב

 .ח הקרן והצמדה"ע -30.6.2010
ח יתרת "שולמו שני תשלומים שווים ע, 2011, ביוני 30וביום  2010, בדצמבר 31ביום  .ג

 :ריבית והצמדה כמפורט להלן, הקרן
ת ממחצית ההפרש בין יתרת כל תשלום יהיה שווה לסך בשקלים השווה למחצי .1

ראה באור (,") הנכס"להלן (המשמש כבטוחה החוב הבלתי מסולקת לתמורת נכס 
' ב 2 -ו' א 2בניכוי התשלומים במזומן בהתאם לסעיפים ) בדוחות הכספיים )2('ג6

 .לעיל
אם תמורת הנכס בתוספת מחצית מההפרש בין יתרת החוב , על אף האמור לעיל .2

ח צמוד למדד "מיליון ש 14 - ורת מכירת הנכס תפחת מהבלתי מסולקת לבין תמ
יהיה כל ) ח"מיליון ש 16.7 -כ 2010, בדצמבר 31ליום ( 2004, בגין חודש אוגוסט

צמוד , ח"מיליון ש 14תשלום שווה לסך בשקלים השווה למחצית מההפרש שבין 
לבין תמורת הנכס והתשלומים במזומן בהתאם , 2008, למדד בגין חודש אוגוסט

בדוחות  )2(' ג 6לעניין מכירת הנכס ראה ביאור , לעיל' ב 2 -ו' א 2סעיפים ל
 .הכספיים

 -התמורה הכוללת שתשולם למחזיקי אגרות החוב לא תפחת מ, הסר ספקלמען  .3
, 2004ח צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש אוגוסט "מיליון ש 14

  .ולא פחות מהמדד האמור
', ב 2 -ו' א 2התשלומים במזומן בהתאם לסעיפים  בתוספת, אם תמורת הנכס .4

יקוזז , תעלה על הסכום שיהיה על החברה לשלם לבעלי אגרות החוב כמפורט לעיל
כך (לעיל ' ב 2 - ו' א 2ההפרש ראשית מהתשלומים במזומן המפורטים בסעיפים 

ככל שטרם , )שהקיזוז יבוצע תחילה מהתשלום האחרון שאמור להיות משולם
והיתרה ככל שתהיה לאחר הקיזוז מהתשלומים במזומן , ידי החברהשולמו על 

  .תקוזז מתמורת הנכס האמורה להיות מועברת לבעלי אגרות החוב, כאמור
יתרת  ןפירעויועבר לצורך ) נטו(החברה תפעל למכירת הנכס וכל תקבול שיתקבל   .5

בעלי החברה התחייבה שלא למכור את הנכס אלא במחיר שיוסכם על נציג . החוב
יהיה הנציג  2005, בדצמבר 1החל מיום "). הנציג"להלן (' אגרות החוב מסדרה א

  . 'רשאי לפעול למכירת הנכס בכפוף לאישור אסיפת בעלי אגרות החוב מסדרה א
 ןוהבנייאגרות חוב אלה שעבדה החברה את הקרקע  ןפירעולצורך אבטחת   .6

תאם לתנאים המקוריים וזאת בה, מ"בע 91. מ.ר.בירושלים הרשומים בחברת ר
  .בדוחות הכספיים 6 ראה באור, של אגרות החוב

  .המחויביםערבויות שהועמדו על ידי בעלי השליטה תישארנה בתוקפן בשינויים   .7
' ריבית הפיגורים שנצברה בגין איחורים בתשלומים לבעלי אגרות החוב סדרה א  .8

 2002, באוגוסט 19בהתאם להסדר הקודם מיום , עד ליום אישור ההסדר החדש
  .יבוטלו
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יום  45של עד , לעיל 'ב 2 -ו' א 2איחור בהעברת התשלומים המפורטים בסעיפים   .9
  .לא יהווה הפרה של ההסדר

' מותנה בהסדר עם בעלי אגרות החוב סדרה ב' ההסדר עם בעלי אגרות החוב סדרה א
  .ולהיפך

  
  'ח סדרה א"אסיפת בעלי האג  

בין , נדונו ואושרו 2011, בפברואר 13שהתקיימה ביום ' ח סדרה א"באסיפה של בעלי האג
  :עיקרי העניינים הבאים, היתר

אישור מחדש של מחזיקי אגרות החוב למכירת קומת הקרקע במבנה בירושלים כפי   .1
  )בדוחות הכספיים 6באור ראה (, 2008שסוכם בהסכם המכר משנת 

ה בירושלים במחיר של אישור מחזיקי אגרות החוב למכירת הקומה הראשונה במבנ .2
  . )בדוחות הכספיים 6באור ראה . (ח"מיליון ש 5.5

אישור מחזיקי אגרות החוב למנגנון קביעת שני התשלומים האחרונים הנגזרים  .3
 3 - נקבע כי סך של כ. כמפורט לעיל2004מתמורת המכירה בהתאם להסדר משנת 

ח ישולם בחודש "ש מיליון 0.3 - ח ישולם בחודש אפריל  וסך נוסף של כ"מיליון ש
  .אוגוסט

, באוגוסט 14וביום  2011, במאי 5ל שולמו למחזיקי אגרות החוב ביום "הסכומים הנ
  .בהתאמה, 2011

מליון  0.3ח אשר כללו "מליון ש 6 - סך של כ 2011,  באוגוסט 14החברה שילמה ביום  .4
  .לעיל והיתרה מהתמורה ממכירת המבנה כאמור לעיל 3ח כאמור בסעיף "ש

  .מוחזקת אצל נאמן, ח מתמורת הנכס"מיליון ש 1.7 סך של .5
  

עד למועד הדוחות הכספיים שילמה החברה את כל התשלומים הנדרשים בהתאם 
הופקדו בחשבון נאמנות של , ח יתרה ממכירת הנכס"אלפי ש 1,766 -סך של כ. להסדר

סכום זה יועבר . עורכי הדין המטפלים בעסקת המכר מטעם מחזיקי אגרות החוב
ויהווה פדיון סופי של אגרות חוב  זיקים מיד לאחר השלמת הרישום בגין העסקהלמח

   .'סדרה א
  'סדרה ב

קרן (צמודה למדד המחירים לצרכן  5%יתרת החוב ליום ההסדר תישא ריבית שנתית בשיעור   .1
הריבית שתיצבר בכל תום שנה תצורף לקרן ותישא , 2004שפורסם בגין חודש אוגוסט ) וריבית
  ")יתרת החוב הבלתי מסולקת" - להלן(ריבית והפרשי הצמדה כאמור  אף היא

  :מיתרת החוב הבלתי מסולקת תפרע כדלקמן 40%  .2
 -וב 31.12.06, 30.06.06, 31.12.05, 30.06.05 -ח ב"ש 300,000תשלומים שווים בסך של  5  )א

 6-מקדימות על חשבון התשלום הראשון ישולמו ב,ח הקרן והצמדה"ע -30.06.07
  .מקדמות אלו יופקדו בחשבון נאמנות, 2004תשלומים חודשיים החל מחודש דצמבר 

 - וב 31.12.09, 31.12.08, 30.6.08, 31.12.07 -ח ב"ש 337,500תשלומים שווים בסך של  5  )ב
  .ח הקרן והצמדה"ע -30.6.2010

ח יתרת "ע -30.6.2011 -וב 31.12.2010 - ח ישולמו ב"ש 2,220,421תשלומים שווים בסך  2  )ג
  .הקרן ריבית והצמדה

ככל שלא בוצעה , 2011, ביוני 14של הסדרה למועד ההסדר יומר המרה כפויה ביום . נ.מהע 60%  .3
  .תבוצע השלמה, ל מרצון ואם בוצעה באופן חלקי"הנ. נ.המרה של הע

שער  .ר"מ 1ח לכל "אג. נ.ע 12.65יהיה ) בין מרצון ובין המרה כפויה כאמור לעיל(שער ההמרה   .4
  ).בכפוף לאישור בית המשפט(המרה זה ישאר ללא שינוי לאורך כל התקופה 

  .הערבויות שהועמדו על ידי בעלי השליטה תשארנה בתוקפן בשינויים המחוייבים  .5
עד ליום אישור ' ריבית הפיגורים שנצברה בגין איחורים בתשלומים לבעלי אגרות החוב סדרה ב  .6

  .יבוטלו  2002, באוגוסט 19מיום בהתאם להסדר הקודם , הסדר זה
יום לא יהוו הפרה  45של עד ', ג2 - ו' ב2', א2איחור בהעברת התשלומים המפורטים בסעיפים   .7

  .של ההסדר
  .ולהיפך' מותנה בהסדר עם בעלי אגרות החוב סדרה ב' ההסדר עם בעלי אגרות החוב סדרה א

  
 655 -ב הבלתי מסולקת לסך של כשל יתרת החו. נ.מהע 60%הומרו  2011בספטמבר  21ביום 

שילמה החברה את התשלום האחרון  2011, בנובמבר 29ביום . כל אחת. נ.ח ע"ש 1אלפי מניות 
ח ובהתאם השלימה החברה את "מליון ש 2.3 -בסך של כ) 'ב - סדרה (למחזיקי אגרות חוב 

  ).'ב -סדרה (פירעון התחייבויותיה למחזיקי אגרות חוב 
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  :הסכמים עם הבנקים
  בנק הפועליםהסכמים עם 

להלוואה אשר יתרתה ליום פריסה מחדש מבנק הפועלים ביקשה החברה  2009חודש נובמבר  מהלךב
  :הלוואות כדלקמן 2- ההלוואה תפוצל לו הבנק נתן את הסכמתו,ח"מליון ש 6.6 - ההסדר הינה כ

  26- ב 3.7%+נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים, ח"מליון ש 6הלוואה בסכום קרן של 
 .2011בינואר  20החל מיום  תשלומים חודשיים

  תשלומים  10- ב 3.7%+נושאת ריבית בשיעור פריים, ח"אלפי ש 660הלוואה בסכום קרן של
 .חודשיים
בהתאם לדוחות  לפני מיסיםכי במקרה והרווח השנתי של החברה  על מנגנון האצה כמו כן סוכם

 40% - תשלם החברה לבנק סך השווה ל, ה השנה ח לאות"מליון ש 6הכספיים שלה עולה על סך של 
 31התשלום הראשון עד ולא יאוחר מיום , בשני תשלומים שווים, ל"מכל סכום העולה על הסך הנ

  .הלוואה זו ןאשר ישמשו לפירעו, במאי העוקב את מועד פרסום הדוחות השנתיים
  .2010בגין הרווח לשנת  ח נוספים"אלפי ש 133 - סך של כ 2011החברה בשנת  שילמהכתוצאה מכך 

החברה והערבים שלה מתחייבים כי כל עוד החברה תהיה חייבת לבנק סכום כלשהו בגין חובות 
או האשראים האחרים מכל מין /או ההלוואות ו/או אלו מן החובות וההתחייבויות ו/ו, החברה לבנק

יחול כל , ה לעילח הסכם זולרבות מכ, י הבנק"או יועמדו לחברה ע/וסוג שהוא אשר מועמדים ו
  :האמור להלן

  .ח לשנה"מליון ש 5הרווח השנתי הנקי בתוספת פחת לא יפחת מסך של   )1(
יתרת המזומנים ושווי מזומנים בצירוף יתרת לקוחות , משמעו, עודף הרכוש השוטף נטו  )2(

התחייבויות לספקים ולנותני , משמעו, על ההתחייבויות השוטפות נטו, וחייבים ובצירוף מלאי
  .יהיה חיובי, שירותים בצירוף זכאים

  .רעון מיידייבמידה והתנאים לעיל לא יתקיימו יהיה רשאי הבנק להעמיד את ההלוואה לפ
, אלפי דולר 250ל נתנו בעלי השליטה בחברה ערבות מתמדת מוגבלת בסך "להבטחת ההלוואה הנ

וזאת להבטחת חובות ) 47% - כ(ויצרו לטובת הבנק שעבוד קבוע ראשון על מניות החברה שבבעלותם 
  .והתחייבויות החברה לבנק

  
 2010, בדצמבר 31החברה פרעה את כל התשלומים על פי ההסכם ונכון ליום  2010במהלך שנת 

הרווח :ח והחברה עמדה באמות המידה הפיננסיות"אלפי ש 6,000יתרת ההלוואה הסתכמה בסך 
נטו כהגדרתו , דף הרכוש השוטףח ועו"אלפי ש 6,159הנקי השנתי בתוספת פחת הסתכם בסך 

  .ח"אלפי ש 5,284הסתכם בסך , לעיל
 2011, בדצמבר 31החברה פרעה את כל התשלומים על פי ההסכם ונכון ליום  2011במהלך שנת 

הרווח . ח והחברה עומדת באמות המידה הפיננסיות"אלפי ש 3,720יתרת ההלוואה הסתכמה בסך 
הרווח , בפועל. ח"אלפי ש 5,000 - נדרש להיות גבוה מ 2011הנקי השנתי בתוספת פחת לכל שנת 

נטו כהגדרתו , עודף הרכוש השוטף. ח"אלפי ש 19,656מסתכם בסך  2011הנקי בתוספת פחת לשנת 
  .ח"אלפי ש 5,937הסתכם בסך , הדורש עודף חיובי, לעיל

בהתאם  לפני מיסיםהשנתי של החברה החברה קבלה הבהרה מבנק הפועלים כי הרווח  2011בשנת 
לעניין ) אגרות החוב(לא כולל הרווח מהתאמת ערך התחייבות פיננסית  לדוחות הכספיים שלה

  .חישוב האצת התשלומים בהתאם להסכם
  
   הלוואה ממרכנתיל במסגרת הקרן לעסקים בינוניים  

ח מבנק מרכנתיל במסגרת "מליון ש 4.9קיבלה החברה הלוואה בסך  2010, באוקטובר 5ביום 
  .ם בינונייםהקרן לעסקי

תשלומים  11. חודשים 47לתקופה של , 3%+ ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים 
. תשלומים 36 -פירעון הקרן והריבית ב 2011, באוקטובר 5ראשונים הם בגין ריבית והחל מיום 

סכום הפיקדון לא , ח"שאלפי  1,236בהתאם לתנאי ההלוואה הפקידה החברה פיקדון בבנק בסך 
  . מיתרת ההלוואה בהתאם לתנאי ההלוואה  25% -חת מפו

 2011, בדצמבר 31וביום ח "אלפי ש 4,900הסתכמה בסך  2010, בדצמבר 31יתרת ההלוואה ליום 
  .ח בהתאם ללוח הסילוקין של ההלוואה"אלפי ש 4,492הסתכמה בסך 

 הסכמי שיתוף פעולה 3.19
  מכרות

מ ומרכז מכרות "ת מכרות אבן אילת בעהתקשרה הקבוצה בהסכם עם חבר 2005, ץבמר 31ביום 
במטרה למקסם את פוטנציאל המכירות בטבריה ובאילת במינימום ") מכרות" -להלן (מ "בע

וזאת לאחר שהוחלט לסגור את חברת תכשיטי כפריס אילת עקב ההפסדים  הוצאות קבועות
  .המתמשכים
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  :להלן עיקרי ההסכם
בטבריה וסביבתה תבוצע על ידי החברה פעילות החברה ומכרות בתחום מכירת התכשיטים 

  .ופעילות החברה ומכרות בתחום מכירת התכשיטים באילת תבוצע על ידי מכרות
  

פעילות סניף החברה באילת וסניף מכרות בטבריה יוקפאו ויוחזרו לפעילות בהסכמת הצדדים 
ות באילת פעילות מכר .במועד בו יחול שיפור בהגעת תיירים לישראל שתוביל להגדלת הפעילות

  . למבנה בו פעל סניף החברה באילתעברה 
  .הפעילות בסניפים האמורים תנוהל במשותף על ידי שני הצדדים

  :כל צד להסכם יהיה זכאי לחלקו ברווח לפני מס של כל סניף כדלקמן

מ לשנה בשני הסניפים יחדיו אילת "ב לא כולל מע"מיליון דולר ארה 12עד מחזור של   .א
ומכרות  37.5%ובאילת החברה  37.5%ומכרות  62.5%החברה בטבריה , וטבריה
62.5% .  

: החלוקה תהיה -מ "מיליון דולר לשנה לא כולל מע 12על חלק המחזור העולה על   .ב
  . 72.5%ומכרות  27.5%החברה  - ובאילת  27.5%ומכרות  72.5%החברה  -בטבריה 

ים נוספות אלא אם שני ההסכם מתחדש כל שנתיים לשנתי, תקופת ההסכם הינה לשנתיים
  .הצדדים מעוניינים בהפסקת ההסכם וזאת עד סך הכל עשר שנים

  .מ"מע מהמחזור לפני  16.5%על פי הבנות בין שני הצדדים נקבע כי הרווח לפני מס יחושב לפי 
בעקבות חתימת ההסכם עם מכרות קבלה החברה מכתב מהממונה על ההגבלים העסקיים לפיו 

בין היתר משום , ")החוק"להלן (כובל כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים  נטען כי מדובר בהסדר
לדעת החברה ויועציה המשפטיים העסקה . שהוא כולל כבילות של תיאום מחירים וחלוקת שווקים

חלק מזערי מעסקי התכשיטים , שכן עסקי החברה וחברת מכרות מהווים, נופלת בגדר כללי הפטור
  . בישראל

קיבלה החברה מכתב מהמחלקה הכלכלית של רשות ההגבלים העסקיים  2005, בנובמבר 28ביום 
החברה . לפיו נתבקשה החברה לספק מספר נתונים,במסגרת רצון הממונה לבדוק את הענף כולו 

  .סיפקה את הנתונים כנדרש
  

של החברה לאור העובדה שלא מצליחה החברה לכנס ישיבות מועצת המנהלים המשותפת 
, אשר לדעת החברה,  פתיחת סניף מכרות בירושליםהעובדה יחד עם  ,סכםבהתאם להוהמכרות 

החברה בוחנת באמצעות היועצים המשפטיים שלה את המשך קיומו של , בניגוד לאמור בהסכם
   .הסכם זה

  
  מ"בע) 2009(התקשרות עם חברת רוטמנס תכשיטים 

וחברת רוטמנס תכשיטים נחתם הסכם ניהול ושיתוף פעולה בין החברה  2011, בפברואר 22ביום 
לפיו תספק רוטמנס שירותי ניהול לחנויות התכשיטים ברמת גן וים ") רוטמנס"להלן (מ "בע) 2009(

פיקוח וניהול בפועל בהיקף של שתי משרות מנהלים , ייזום, שירותי הניהול יכללו הקמה. המלח
בנוסף לדמי . ניהול ח כדמי"אלפי ש 80בתמורה לשירותי הניהול תשלם כפריס לרוטמנס . מלאות

, מהרווח של חנויות התכשיטים וכל עסקים משותפים שייעשו 35% -הניהול תהא רוטמנס זכאית ל
רווח מוגדר כהכנסות מחנויות התכשיטים ברמת גן וים המלח בניכוי עלויות חומרי הגלם ובניכוי 

ירות ופחת על עלויות התפעול השוטפות של החנויות הכוללות הוצאות ועמלות מימון ובנק יש
רווח זה לא יכלול רווח ממכירות לתיירים שהגיעו , לפי תקנות מס כנסה) ללא מלאי(ההשקעות 

במסגרת טיולי יום ממצרים או תורכיה או קפריסין וכן יכלול מכירות בחנויות אחרות של החברה 
  .חאשר בוצעו עקב הפניית הלקוחות לחנויות אלו על ידי עובדי חנויות רמת גן וים המל

  .במקרה של הפסד החברה תישא לבדה בהפסד זה
  

  הליכים משפטיים 3.20

כנגד החברה הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למתן הוראות לשם חיוב החברה 
  .ח בגין תמלוגים"מליון ש 8.4 -סך של כ בתשלום

ות אביב לקבל את בקשת החברה ולדח-החליט בית המשפט המחוזי בתל 2009, בספטמבר 17ביום 
. ח בגין תמלוגים"מיליון ש 8.4 - על הסף בקשה למתן הוראות לשם חיוב החברה בתשלום סך של כ

 5.5הוגשה מחדש הבקשה למתן הוראות לחיוב החברה בתשלום סך של  2009 ,בדצמבר 27ביום 
לדעת . העביר בית המשפט את הדיון לערכאה האזרחית 2011, בפברואר 9ביום . ח"מיליון ש
לוקה הבקשה בחוסר בסיס לאור טענות הגנה מהותיות , מך יועציה המשפטייםעל ס, החברה
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אין מקום , בנסיבות אלו לדעת יועציה המשפטיים של החברה. כבדות משקל לדחיית התובענה
  .לביצוע הפרשה בדוחות הכספיים

. א.ת, ומדינת ישראל) פ"הרש(הגישו כתב תביעה נגד הרשות הפלשתינאית  ואחריםהחברה 
בעקבות המלחמה  בגין הנזקים שנגרמו ושנגרמים, בבית המשפט המחוזי בירושלים 3372/01

את ' בכתב התביעה תבעה החברה ואח. המתנהלת בין הרשות הפלשתינאית לבין מדינת ישראל
   .ח"שמליון  10אולם לצרכי אגרה הועמדה התביעה על סך  ח"ש מליון 250הסך של 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 3.21

ושיפור הרווחיות העמקת האחיזה בפעילות בה מתמחה החברה הוא של החברה  היעד העיקרי
  .בפעילות זו

השנים האחרונות להחזיר לנושיה את כל ההתחייבויות שצמחו  10 -שמה לעיניה מטרה בהחברה 
החברה עמדה ביעדים אלה ופועלת לשיפור . ולחזור להון עצמי והון חוזר חיוביים, בתקופת המשבר
לה ושיפור תזרים המזומנים לצורך האצת תהליך הצמיחה באמצעות הרחבת היקף מבנה ההון ש

  . עסקיה
ערכי הקבוצה וליבת האסטרטגיה שלה מיושמים ומופנמים בקרב העובדים וההליך כולו מתבצע 

באמצעות שימוש בניהול , בתמיכה ובמעורבות פעילה של בכירי הנהלת הקבוצה ובשיתוף עובדיה
  .אמצעי תקשורת והפצת מידע בכל רמות הקבוצה ופיתוח, מרכזי רווח

 מידע כספי בדבר מגזרים גיאוגרפיים 3.22
אבני , יהלומים, ייצור ושיווק של תכשיטים משובצים, תכנון -החברה פועלת במגזר פעילות אחד 

  .חן יקרות וחצי יקרות ותכשיטי זהב ופלטינה

  דיון בגורמי סיכון 3.23

ירות החברה וחלק מהחברות הקשורות לה מכ - תלות מכירות החברה בתיירות הנכנסת .1
יש לאותם גורמים המשפיעים על היקף התיירות , לפיכך. תלויות בתיירות הנכנסת לישראל

השפעה על עסקיה של , )כגון מצב פוליטי בישראל או מצב פוליטי במזרח התיכון(לישראל 
   .החברה

. מוצרי מותרות הינם  ותכשיטים משובצים ביהלומים בתכשיטי זה –האטה כלכלית עולמית  .2
האטה כלכלית ומשברים פיננסיים עולמיים עלולים לגרום להשפעה שלילית על הביקושים 

 . ועל תוצאות הפעילות של החברהוכח הקניה של לקוחות החברה 

הסיכון הכרוך בתנודות . יהלומים וזהב - החברה חשופה לתנודות במחירי חומרי הגלם .3
במקרה של עלייה משמעותית במחירי חומרי . התכשיטים במחירי חומרי הגלם גלום במחירי

 . מתבטא הדבר בייקור התכשיטים ללקוחות, הגלם

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה סיכון

1 X    

2   X  

3   X  

   2012, מרץב 27

  פנחס רוזנטל    פיליפ גרינהולץ

 ל לעינייני שיווק וחבר"משנה למנכ    ר הדירקטוריון"יול ו"מנכ
  דירקטוריון

  



 

 ב1
 

  ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד"דו
  1120, בדצמבר 31ביום ה שהסתיימ לשנה

  

את הדוחות הכספיים של , מ"אנו מתכבדים להגיש בזה לבעלי המניות של תכשיטי כפריס בע
  .ח הדירקטוריון לאותה תקופה"ואת דו 2011, בדצמבר 31ביום  השהסתיימ לשנה החברה

  

  התאגידהסברי הדירקטוריון למצב עסקי   .א
  תאור תמציתי של התאגיד וסביבתו .1

  

ייצור , עיצובעיקר עיסוקה של החברה הוא . החברה פועלת בתחום ייצור ושיווק תכשיטים
, חצי יקרות וקשות, אבני חן יקרות, משובצי יהלומיםמזהב ופלטינה ושיווק של תכשיטים 

 .חיפהים המלח ו, גן-רמת, ירושלים, במפעלה בטבריה ובאולמות התצוגה וחנויות בטבריה
, אפיונה של החברה הוא בכך שבמסגרתה מתבצעים כל שלבי הייצור והשיווק של התכשיט

כולל חברות בבורסת  ל"החל מעיצוב המוצר ועד למכירתו לצרכנים שונים בארץ ובחו
  .ל החברה"ג באמצעות מנכ"היהלומים בר

  

במחזורי  םשנה מאופיינירבעון ראשון ורבעון שלישי בכל : העונתיות של פעילות החברה
   .הינו הרבעון הטוב ביותר רביעימכירות נמוכים יחסית לשני הרבעונים האחרים ורבעון 

  
  'ח סדרה א"אג

 7,323תשלום בסך ) 'א -סדרה (שילמה החברה למחזיקי אגרות חוב  2011, למאי 5ביום 
להסדר  בהתאםח "אלפי ש 6,016תשלום בסך של  2011, לאוגוסט 14וביום  ח"אלפי ש

  .2011, בפברואר 13והחלטות המחזיקים מיום  2004, לנובמבר 29עימם מיום 
, מופקדת בידי עורכי הדין הנאמנים לעסקה, ח"שמליון  1.7 -מסתכמת בסך של כיתרה ה

  .לדוחות הכספיים  13ראה באור  .ועם העברת סכום זה הפדיון יהיה סופי ומוחלט
  

  'ח סדרה ב"פדיון סופי של אג
 תשלום בסך) 'ב -סדרה (שילמה החברה למחזיקי אגרות החוב  2011, לפברואר 14ביום 
 -ל' ח ב"אג. נ.ע ח"ש 8,281,903הומרו סך של  2011, בספטמבר 21ביום . ח"שאלפי  2,220

אלפי  2,266שילמה החברה סך  2011, בנובמבר 29מניות רגילות של החברה וביום  654,696
בהתאם להסדר עם ' ח סדרה ב"סופי ומוחלט לאגפדיון המהווים ' ח ב"למחזיקי אג ח"ש

ראה  .2011, ביולי 26ולפי החלטות המחזיקים מיום  2004, בנובמבר 29המחזיקים מיום 
  .לדוחות הכספיים 13באור 

  
במהלך חודש מרץ התחילה החברה בהפעלת משרד מכירות בבורסה ליהלומים ברמת גן 

  . מ"ס תכשיטים ויהלומים בעכפריוחנות בים המלח באמצעות חברת הבת 
  

בהסכם ) גמי –לשעבר (מ "כפריס תכשיטים ויהלומים בעהתקשרה חברה בת  2011במרץ 
עם אופציה  2011, באפריל 1חודשים החל מיום  12 -שכירות של שטח מסחרי בים המלח ל

התקשרה חברת הבת 2011, בנובמבר 26וביום . להארכה כל שנה נוספת למשך שש שנים
 תקופת השכירות .ר להרחבת החנות בים המלח "מ 130ירות נוסף של שטח של בהסכם שכ

  . 30.11.2020ת ב ומסתיימאשר , עם שתי תקופות אופציה להארכה 30.11.2014עד הינה 
  
  

בהסכם שכירות   מ "בע .אל.די.יהלומי איהתקשרה חברת הבת  2011, לספטמבר 8ביום 
 14ר עד "מ 250 -ומים ברמת גן בשטח של כעבור שטח משרדים בבנין נועם בבורסה ליהל

כמו כן התקשרה חברת   ).15.9.2021כולל אופציה להארכת השכירות עד ( 2015, בספטמבר
ל "הנ. בהסכם שכירות חנות  בכניסה של אותו בנין מ "כפריס תכשיטים ויהלומים בעהבת 

  .לצורך פעילות חברת כפריס תכשיטים ויהלומים במתחם הבורסה

  מימון .2
אירוע אשראי בר "של רשות ניירות ערך בדבר  104-15תאם לעמדה משפטית מספר בה

, בדצמבר 31להלן פירוט חישוב עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות ליום , "דיווח
בקשר עם הלוואות מהותיות ומסגרות אשראי מהותיות של  2011, בדצמבר 31וליום  2010

  :החברה
  
  



 

 ב 2

  הלוואה מבנק הפועלים  2.1
  
להלוואה אשר פריסה מחדש מבנק הפועלים ביקשה החברה  2009חודש נובמבר  הלךמב

 2- ההלוואה תפוצל לו הבנק נתן את הסכמתו,ח"מליון ש 6.6 - יתרתה ליום ההסדר הינה כ
  :הלוואות כדלקמן

  26- ב 3.7%+נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים, ח"מליון ש 6הלוואה בסכום קרן של 
 .2011בינואר  20מיום החל  תשלומים חודשיים

  10- ב 3.7%+נושאת ריבית בשיעור פריים, ח"אלפי ש 660הלוואה בסכום קרן של 
 .תשלומים חודשיים

בהתאם לדוחות הכספיים  לפני מיסיםכמו כן סוכם כי במקרה והרווח השנתי של החברה 
 40% - תשלם החברה לבנק סך השווה ל, ח לאותה השנה "מליון ש 6שלה עולה על סך של 

התשלום הראשון עד ולא יאוחר , בשני תשלומים שווים, ל"מכל סכום העולה על הסך הנ
  .במאי העוקב את מועד פרסום הדוחות השנתיים 31מיום 

בגין הרווח לשנת  ח נוספים"אלפי ש 133 - סך של כ 2011החברה בשנת  שילמהכתוצאה מכך 
2010.  

חייבת לבנק סכום כלשהו בגין  החברה והערבים שלה מתחייבים כי כל עוד החברה תהיה
או האשראים /או ההלוואות ו/או אלו מן החובות וההתחייבויות ו/ו, חובות החברה לבנק

לרבות מכח , י הבנק"או יועמדו לחברה ע/האחרים מכל מין וסוג שהוא אשר מועמדים ו
  :יחול כל האמור להלן, הסכם זה לעיל

  .ח לשנה"מליון ש 5ך של הרווח השנתי הנקי בתוספת פחת לא יפחת מס  )1(
יתרת המזומנים ושווי מזומנים בצירוף יתרת לקוחות , משמעו, עודף הרכוש השוטף נטו  )2(

התחייבויות לספקים , משמעו, על ההתחייבויות השוטפות נטו, וחייבים ובצירוף מלאי
  .יהיה חיובי, ולנותני שירותים בצירוף זכאים

  .רעון מיידיישאי הבנק להעמיד את ההלוואה לפבמידה והתנאים לעיל לא יתקיימו יהיה ר
אלפי  250ל נתנו בעלי השליטה בחברה ערבות מתמדת מוגבלת בסך "להבטחת ההלוואה הנ

חברה שני בעלי  שליטה ב מניותחלק מויצרו לטובת הבנק שעבוד קבוע ראשון על , דולר
  .וזאת להבטחת חובות והתחייבויות החברה לבנק) 47% - כ(שבבעלותם 

  
, בדצמבר 31החברה פרעה את כל התשלומים על פי ההסכם ונכון ליום  2010הלך שנת במ

ח והחברה עמדה באמות המידה "אלפי ש 6,000יתרת ההלוואה הסתכמה בסך  2010
ח ועודף הרכוש "אלפי ש 6,159הרווח הנקי השנתי בתוספת פחת הסתכם בסך :הפיננסיות
  .ח"אלפי ש 5,284הסתכם בסך , נטו כהגדרתו לעיל, השוטף

  
, בדצמבר 31החברה פרעה את כל התשלומים על פי ההסכם ונכון ליום  2011 שנת במהלך

ח והחברה עומדת באמות המידה "אלפי ש 3,720יתרת ההלוואה הסתכמה בסך  2011
 5,000 -נדרש להיות גבוה מ 2011הרווח הנקי השנתי בתוספת פחת לכל שנת . הפיננסיות

. ח"אלפי ש 19,656מסתכם בסך  2011לשנת הנקי בתוספת פחת הרווח , בפועל. ח"שאלפי 
אלפי  5,937הסתכם בסך , הדורש עודף חיובי, נטו כהגדרתו לעיל, עודף הרכוש השוטף

  .ח"ש
 לפני מיסיםהשנתי של החברה החברה קבלה הבהרה מבנק הפועלים כי הרווח  2011בשנת 

אגרות (ך התחייבות פיננסית לא כולל הרווח מהתאמת ער בהתאם לדוחות הכספיים שלה
  .לעניין חישוב האצת התשלומים בהתאם להסכם) החוב

  
   הלוואה ממרכנתיל במסגרת הקרן לעסקים בינוניים  2.2

  
ח מבנק מרכנתיל "מליון ש 4.9קיבלה החברה הלוואה בסך  2010, באוקטובר 5ביום 

  .במסגרת הקרן לעסקים בינוניים
 11. חודשים 47לתקופה של , 3%+ פריים  ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור

 -פירעון הקרן והריבית ב 2011, באוקטובר 5תשלומים ראשונים הם בגין ריבית והחל מיום 
אלפי  1,236בהתאם לתנאי ההלוואה הפקידה החברה פיקדון בבנק בסך . תשלומים 36
  . ח"ש

, בדצמבר 31ביום וח "אלפי ש 4,900הסתכמה בסך  2010, בדצמבר 31יתרת ההלוואה ליום 
  .ח בהתאם ללוח הסילוקין של ההלוואה"אלפי ש 4,492הסתכמה בסך  2011
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  המצב הכספי .3
  

 -ח לעומת כ"מיליון ש 43.5 -כלהסתכם  31.12.11סך הרכוש השוטף של הקבוצה ליום 
נובעת ח "מיליון ש 1.2-ברכוש השוטף בסך כ הירידה. 31.12.10ח  ליום "מיליון ש 44.7
ח ומירידה ביתרת "שמיליון  13.4לא שוטפים המוחזקים למכירה בסך  נכסיםרת מכימ

עלייה בחייבים ו ח"מליון ש 9.4 -מלאי בסך כומעלייה במחד ח "מליון ש 0.4לקוחות בסך 
   . מאידך₪ מליון  3.2ויתרות חובה ופקדונות בסך 

  
ח לעומת "ליון שמ 20.7הסתכם בסך  31.12.11סך הנכסים הלא שוטפים של הקבוצה ליום 

 גידולמנובעת  ח "מליון ש 3.3 -בסך של כ עלייהה. 31.12.10ליום ח "מליון ש 17.4סך של 
 3.2בסך  נכסי מיסים נדחיםביתרת  גידולמח ו"מליון ש 1.4נטו בסך  עורכוש קבביתרת 
ח "שמליון  1.3בחייבים ויתרות חובה ופקדונות לזמן ארוך בסך וקיטון מחד ח "מליון ש
  .מאידך

  
לעומת  31.12.11ליום ₪ מיליון  47.6-לכסך ההתחייבויות השוטפות של הקבוצה הסתכם 

ח נובעת בעיקר "מליון ש 14.6 -בסך של כ הירידה. 31.12.10ח ליום "מיליון ש 62.2 -לכ
עליה בזכאים מומחד ח "מליון ש 29.4חלויות שוטפות של אגרות חוב בסך ביתרת  קיטוןמ

ח  "מליון ש 3.8באשראי לזמן קצר בסך  עליהמ,ח "מליון ש 1.5 -ויתרות זכות בסך של כ
  . מאידךח "מליון ש 10 -ה ביתרת ספקים בסך של כעלימו
  

 31.12.11ח ליום "מיליון ש 15.4 -הקבוצה הסתכמו לכהלא שוטפות של ההתחייבויות 
יקר ח נובעת בע"מליון ש 1 -הירידה בסך כ. 31.12.10ח ליום "מיליון ש 16.4 -לעומת כ

ח מחד "מליון ש 2.9 -בסך כ מירידה באשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
ח כתוצאה מהפרשה לבונוס "מליון ש 1.9ועליה בהתחייבויות בגין בעלי עניין בסך 

  .)לדוחות הכספיים 21ראה ביאור (שנרשמה כהתחייבות לא שוטפת 
  

בסך  בהון גרעון  לעומת, ח"מיליון ש 1.2 -של כבסך  31.12.11ליום הון העצמי לחברה נוצר 
בסך של  לשנהבהון העצמי נבעה מהרווח הנקי העלייה . 31.12.10ח ליום "מליון ש 16.6-כ
ח "מליון ש 13.4בסך של  הצמצם 31.12.11הגרעון בהון החוזר ליום . ח"מליון ש 17.4 -כ

  .31.12.11ום ליח "מליון ש 4.1 -לכ  31.12.10ח ליום "מליון ש 17.5 -מסך של כ
  

  העסקיותהתוצאות  .4
  

 -לעומת כ ח"שמיליון  92.3-הסתכם לסך של כ 2011בשנת מחזור המכירות של הקבוצה 
 ח"שמליון  0.9 -של כ עליה. 2009ח בשנת "מליון ש 61.3 -וכ 2010בשנת  ח"שמיליון  91.4

ן ברבעומכירות המחזור  .1% -בשיעור של כ עליההמהווים  2010 -לעומת המחזור ב
 ברבעון ח"שמליון  30.3 -לעומת סך של כ ח"שמליון  28.3תכם בסך סהרביעי השנה ה
  .6.6% -בשיעור של  כ ירידההמהווים  המקביל אשתקד

  

 64.1% -המהווים כח "מליון ש 59.2 -של כ הרווח הגולמי של הקבוצה הסתכם בסך
 63.2% -של כ המהווים סך 2010בשנת  ח"שמיליון  57.8 -כלעומת , ממחזור המכירות

  .64.6%המהווים  2009בשנת  ח"שמליון  39.6 ולעומת
  

 30 -ח ו"מליון ש 42.7לעומת  ח"מליון ש 46.4השנה הסתכמו בסך  הוצאות המכירה ושיווק
 50.9% -כ מהוויםהוצאות המכירה והשיווק  .בהתאמה 2009-ו 2010בשנת ח "מליון ש

 2009 -ו 2010בשנים  מהמחזור 48.9% -ו 46.7% -כ לעומת 2011ממחזור המכירות בשנת
בעיקר מגידול בהוצאות שכר  תבהיקף הוצאות המכירה והשיווק נובע ההעליי .בהתאמה

בסניפים החדשים ברמת גן וים המלח ובהתאם   בגין הפעילות, והוצאות פרסום ושיווק
   .2012להתאמת הפעילות על פי תוכנית העבודה והצפי לשנת 

  

ממחזור  8.3% -כ המהווים ח"שמיליון  6.7 -השנה הסתכמו לכהוצאות הנהלה וכלליות 
 5.2ולעומת  2010ממחזור המכירות בשנת  6.3%ח המהווים "מליון ש 5.8 המכירות לעומת

   .ממחזור המכירות של אותה שנה 8.5%המהווים  2009בשנת  ח"מליון ש
  

רות נטו בשנת הכנסות אח ח"מליון ש 0.6הסתכמו בסך  2011נטו בשנת  ,הכנסות אחרות
  . 2009ח בשנת "מליון ש 3.1נטו בסך , הוצאות אחרות ח ולעומת"מליון ש 0.6בסך  2010

  
  
  



 

 ב 4

  

 6סך של  )EBIDTA( מפעולות רגילות לפני מימון פחת והפחתותהשנה הקבוצה הרוויחה 
מיליון  5.4סך של לעומת ו 2010בשנת ח "מליון ש 11.7של רווח בסך  ח לעומת "מליון ש

   .2009 תבשנ ח"ש
  

לעומת  ח"שליון מ 4.2 -סך של כבהסתכמו  2011בשנת הוצאות המימון של הקבוצה 
. בהתאמה 2009 -ו 2010בשנים  ח"מליון ש 5.9 -ו ח"שמיליון  5.3 -הוצאות מימון של כ

 2.5-וח "מליון ש 1.8 לעומת, ח"ש מליון 13.3הסתכמו בסך  2011הכנסות המימון בשנת 
  .בהתאמה 2009 -ו 2010בשנים ח "ש ןמליו

     

הוצאות מיסים ח לעומת "מליון ש 3.2הסתכמו בסך  2011מיסים על הכנסה בשנת  הכנסות
. 2009ח בשנת "מליון ש 9.7והכנסות בסך  2010בשנת  ח"מיליון ש 1.9על הכנסה בסך 

  .הוצאות והכנסות המיסים נובעות משינויים בנכסי המיסים הנדחים
   
 ח"שמליון  4.4 -כ בסךרווח לעומת  ח"שמליון  17.4בסך כם הסת 2011לשנת נקי הרווח ה
  .בהתאמה 2009 -ו 2010ח בשנת "מליון ש 7.6 -ו
  
  
  

  ): ח"שבאלפי (על בסיס רבעוני  2011להלן ניתוח התוצאות העיסקיות לשנת 

  

  נזילות ומקורות מימון .5
  

מיליון  7.1 -חיובי מפעילות שוטפת בסך של כנוצר לקבוצה תזרים מזומנים  2011 בשנת
 2009 -ו 2010 -ח ב"מליון ש 6.3 -ו ח"שמליון  3 -לעומת תזרים חיובי בסך כ  ח"ש

   .בהתאמה
  

תמורה : ח"שמליון  9.9 הסתכמו בסך 2011פעילות השקעה בשנת ממזומנים התזרימי 
ח מחד "מליון ש 2ח ותמורה ממימוש רכוש קבוע בסך "מליון ש 11.9ן בסך "ממימוש נדל

 .מאידך ח"מליון ש 1.7בסך  תוהשקעה בפיקדונו ח"שיון מל 2.4ורכישת רכוש קבוע בסך 
ומזומנים  2010בשנת ח "מליון ש 2.1פעילות השקעה בסך מ שנבעולעומת מזומנים 

  .2009 בשנתח "מליון ש 1ששימשו לפעילות השקעה  בסך
  

  
  

כ "סה  4רבעון   3רבעון     2רבעון    1רבעון 
  שנתי

  ח"אלפי ש  
    

 92,310   28,303   21,942    20,285    21,780  הכנסות ממכירות
 33,110   11,648    7,102    7,013  7,347  עלות המכירות

 59,200   16,655   14,840    13,272    14,433  רווח גולמי

                    
 46,982   14,119   11,774    10,677    10,412  הוצאות מכירה ושווק

  7,731    3,070    1,346    1,939    1,376 הוצאות הנהלה וכלליות
) הכנסות(הוצאות 
  )582(    )203(    )23(    0    )356(  אחרות

 54,131   16,986   13,097    12,616    11,432  כ הוצאות"סה

      ימפעולות לפנרווח 
  5,069    )331(    1,743    656    3,001  מימון

 )9,083(    223    1,689    283   )11,278(  נטו, הוצאות  מימון
לפני מסים ) הפסד(רווח 
 14,152    )554(    54    373    14,279  הכנסה על

הכנסות מסים על 
  3,214    4,006    70    1,753    )2,615(  הכנסה

 17,366    3,452    124    2,126    11,664  רווח לתקופה
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 :ח"שמליון  17.1 -הסתכמו בסך כ 2011בשנת נטו ששימשו לפעילות מימון , המזומנים
 17.8 -בסך כ) ב-ו' א(אגרות חוב  ןפירעו ,ח"שמליון  4 -בסך כ מן ארוךאות לזהלוו ןפירעו

וקבלת הלוואות לזמן , ח"מליון ש 2.7באשראי לזמן קצר בסך  גידולומחד ח "שמליון 
     .ח מאידך"מליון ש 2 -ארוך בסך כ

  

  גלוי בדבר תזרים המזומנים החזוי למימון פרעון התחייבויות החברה .6
דירקטוריון החברה , וני החברה והצגת התחזיות העסקיות של מנהליהלאחר בחינת נת

לחברה צפי לעמידה  ,גרעון בהון החוזר,אזהרה ןסימ םהחליט כי על אף שבחברה מתקיי
  .בהתחייבויותיה לתקופת תזרים המזומנים
בביצועי החברה ותזרימי המזומנים החייוביים , בחינת הדירקטוריון נעשתה בהתחשב

בניסיון החברה בהתמודדות עם ניהול משברי העבר , זה תקופה ארוכהשהיא מיצרת 
  . וניסיון מנהליה בקריאת המגמות המשתנות בשוק בו פועלת החברה ובעריכת תחזיות

  

  דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .ב
  פרטי האחראי .1

 רינהולץמר פיליפ גהאחראי לניהול סיכוני השוק והסיכונים הפיננסיים בחברה הינו 
  .באמצעות חברה המתמחה בשוק ההון

  תיאור סיכוני השוק להם חשופה החברה .2

  :סיכוני השוק להם חשופה החברה הינם

 הסיכון הכרוך . יהלומים וזהב-החברה חשופה לתנודות במחירי חומרי הגלם
 .בתנודות במחירי חומרי הגלם מתבטא בייקור מחירי התכשיטים ללקוחות

 אך מרבית מכירותיה ויתרות הלקוחות והספקים הינם  ,ח "ש -החברה מדווחת ב
גם חלק מההלוואות שקבלה החברה צמודות לדולר , בדולרים או צמודות לדולר

החברה חשופה לתנודות בשערי המטבע ועליה בשער הדולר , עקב זאת, )ראו להלן(
 . עלולה להשפיע לרעה על הוצאות המימון

  וגם עליה במדד עלולה ) יקר אגרות החובבע(כמו כן לחברה הלוואות צמודות מדד
 .להשפיע לרעה על הוצאות המימון

  מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק .3

 החברה פועלת לצמצום הסיכונים והחשיפות באמצעות פעולות תפעוליות ופיננסיות 
  .במידת האפשר

  אמצעי פיקוח .4

דיווח , הלהישיבות הנ, יועצים חיצוניים: אמצעי פיקוח שונים ביניהם לחברה  
  .לדירקטוריון

  עסקאות פתוחות בנגזרים .5
  

  .אין לחברה פוזיציות פתוחות לתום התקופה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ב 6

  דוח בסיס הצמדה  .6
  
  

  2011בדצמבר  31  
  מאוחד  
במטבע חוץ   

או 
 בהצמדה לו

בהצמדה 
  למדד

ללא 
  הצמדה

פריטים לא 
  כספיים

  כ"סה

  מותאמים ח"שאלפי 
            :נכסים
  221  -  115  -  106  ם מזומני
  4,260  -  1,320  -  2,940  לקוחות

 חייבים ויתרות חובה
  4,568  -  2,698  1,153  717  ופקדונות שוטפים

חייבים ויתרות חובה 
  1,784  -  720  1,064  -  ופקדונות לא שוטפים
 53,365 53,365  -  -  -  פריטים לא כספיים

  64,198  53,365  4,853  2,217  3,763  כ"סה
            

            :יבויות התחי
 אשראי לזמן קצר

מתאגידים בנקאיים 
  3,248  -  3,248  -    ומנותני אשראי אחרים
  28,191  -  9,384  -  18,807  ספקים ונותני שירותים
  9,276  -  3,803  5,003  470  זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בגין הטבות 
  3,311  -  3,311  -  -  לעובדים

  1,766  -    1,766  -  ח המירות"ח ואג"אג
הלוואות לזמן ארוך 
מתאגידים בנקאיים 

  12,988  -  10,117  -  2,871  ואחרים
התחייבות לזמן ארוך 

  4,021  -    4,021  -  ענין יבגין בעל
  178  -  67  -  111   אחרותהתחייבויות 

  1,219  1,219  -  -  -  פריטים לא כספיים
  64,198  1,219  29,930  10,790  22,259  כ"סה

            
ל עודף התחייבויות ע

  נכסים
)18,496(  )8,573(  )25,077(  52,146  -  
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  2010בדצמבר  31  
  מאוחד  
במטבע חוץ   

או 
 בהצמדה לו

בהצמדה 
  למדד

ללא 
  הצמדה

פריטים לא 
  כספיים

  כ"סה

  מותאמים ח"שאלפי 
            :נכסים

  322  -  277  -  45  מזומנים 
  4,659  -  1,245  -  3,414  לקוחות

 ייבים ויתרות חובהח
  1,333  -  679  180  474  ופקדונות שוטפים

חייבים ויתרות חובה 
  3,021  -  1,850  1,171  -  ופקדונות לא שוטפים
 52,732 52,732  -  -  -  פריטים לא כספיים

  62,067  52,732  4,051  1,351  3,933  כ"סה
            

            :התחייבויות 
 אשראי לזמן קצר

מתאגידים בנקאיים 
  506  -  1,503  -  3  י אשראי אחריםומנותנ

  18,224  -  7,325  -  10,899  ספקים ונותני שירותים
  7,767  -  3,328  3,758  681  זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בגין הטבות 
  3,032  -  3,032  -  -  לעובדים

  31,587  -  426  31,161  -  ח המירות"ח ואג"אג
הלוואות לזמן ארוך 
מתאגידים בנקאיים 

  14,889  -  11,863  -  3,026  ואחרים
התחייבות לזמן ארוך 

  1,828  -    1,828  -  בגין בעל ענין
  807  -  588  219  -   אחרותהתחייבויות 

  )16,573(  )16,573(  -  -  -  פריטים לא כספיים
  62,067  )16,573(  27,065  36,966  14,609  כ"סה

            
עודף התחייבויות על 

  נכסים
)10,676(  )35,615(  )23,014(  69,305  -  

  
  
  

  מבחני רגישות .7
  :) ח"שהנתונים באלפי (רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר 

) הפסד(רווח  
 מהשינויים

) הפסד(רווח  
 מהשינויים

- 10%- 5%שווי הוגן+ 5%+ 10%   

שווי מזומנים, מזומנים  115106)5(  )11(  
)147(2941472,940  לקוחות  )294(  

חייבים ויתרות חובה 
)36(7236717 ופקדונות שוטפים  )72(  
 אשראי לזמן קצר

 287 144)2,871()144()287( והלוואות לזמן ארוך
זכאים ויתרות ,ספקים
 1,939 969)19,388()969()1,939( זכות

   
 )1,849()925()18,496(925 1,849 

   
      

  



 

 ב 8

  :) ח"שים באלפי הנתונ(רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן 

) הפסד(רווח  
 מהשינויים

) הפסד(רווח  
 מהשינויים

- 10%- 5%שווי הוגן+ 5%+ 10%   

 חייבים ויתרות חובה
)58(115581,153  ופקדונות שוטפים  )115(  

 חייבים ויתרות חובה
)53(106531,064 ופקדונות לא שוטפים  )106(  
 500 250)5,003()250()500( זכאים ויתרות זכות

 176 88)1,766()88()176( אגרות חוב
התחייבות לזמן ארוך 

 402 201)4,021()201()402( בגין בעל ענין
      

 )857()428()8,573(428 857 

   
  

  היבטי ממשל תאגידי  .ג
  

 תרומה לקהילה .1
הסתכמו  2010בשנת , תלפעילות רווחה ובריאות על פי פניות פרטניו תורמתהחברה 

  .ח"אלפי ש 18 -רומות בסך כהת
  

 פרטים בדבר דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית .2
 קבעה החברה כי המספר המזערי של, לחוק החברות) 12)(א(92בהתאם להוראות סעיף 

וזאת , דירקטורים בחברה בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד על דירקטור אחד
קף ובמורכבות פעילותה ובמספר חברי בהי, בסוג ובגודל החברה, בין היתר, בהתחשב

מספר זה יאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות , להערכת החברה. הדירקטוריון שלה
  .המוטלות עליו בהתאם לחוק ולמסמכי התאגדות של החברה

קיבלה הנהלת החברה את התפטרותו של מר יעקב חנס  2011, במאי 4ביום 
לתקנון  73ומינתה את מר גבריאל נווה בהתאם לתקנה . מהדירקטוריון מסיבות אישיות

  .וזאת עד למועד האסיפה השנתית הרגילה הבאה של החברה, החברה כדירקטור בחברה
בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית  היות ומר חנס הוגדר באופן היסטורי לבדו כדירקטור

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (בהתאם לתקנות החברות 
, הדירקטוריון בחן את השכלתם, 2005-ו"התשס, )ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

  :ניסיונם וידיעותיהם של הדירקטורים הבאים והחליט
בוגרת לתואר , 15.3.2012ית אשר מונתה ביום דירקטורית חיצונ, הגברת הדר אביגיל -

חשבונאות וכלכלה בעלת תואר שני במשפטים ורשיון ראיית חשבון הינה בעלת 
 .מימנות חשבונאית ופיננסית

כדירקטור , לאור ניסיונו רב השנים הן בחברות ממשלתיות והן בחברות פרטיות -
 .ננסיתמר גבריאל נווה הינו בעל מיומנות חשבונאית ופי, ל"וכמנכ

אשר משמש כמנהל הכללי מאז הקמת החברה ושימש כמנהל הכספים , מר גרינהולץ -
 .הינו בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, שנים 10-של החברה למעלה מ

  
 גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים .3

  

מצה הוראה בדבר כמות מינימאלית של דירקטורים ינכון למועד דוח זה החברה לא א
, כהגדרת מונח זה בחוק החברות(אשר יכהנו מעת לעת בדירקטוריון החברה בלתי תלויים 

מכהנים בדירקטוריון החברה שני , כי נכון למועד דוח זה, יצוין). 1999 -ט"התשנ
שעומדים בתנאי הגדרת  ,ודירקטור נוסף ,דירקטורית חיצונית, דירקטורים חיצוניים
  .להלן 3כאמור בסעיף  דירקטור בלתי תלוי

 21ם לפי תקנה תגמולי .4
 

תנאי הכהונה והתגמולים בדן דירקטוריון החברה  2012במרץ  27בישיבתו מיום 
' בפרק ד 21כמפורט בתקנה  2011למו לנושאי המשרה בחברה בשנת ושש") התגמולים("
בבחינת הקשר שבין התגמולים . הכלול בדוח התקופתי" פרטים נוספים על התאגיד"
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מתם לחברה לקח דירקטוריון החברה בחשבון את ששולמו לנושאי המשרה לבין תרו
מעמדו ותפקידו של כל אחד : לשנת הדוח סבהתייח, הפרטים והקריטריונים הבאים

עמידתו בדרישות , תקופת העסקתו, בתחום פעילותה של החברה וניסיונ, מנושאי המשרה
רה בשנת ביצועיו ותרומתו של נושא המש, פעולותיו, תחומי אחריותו ומורכבותם, תפקידו
כמו . הערכת פוטנציאל תרומתו של נושא המשרה לפעילותה והצלחתה של החברה, הדוח
תנאי השוק והשינויים בהיקף , נלקחו בחשבון היקף ומורכבות פעילות החברה ,כן

גם ביחס לתנאים ששררו במועד אישור  –והכל . ומורכבות פעילות החברה ותנאי השוק
  . העסקתו של נושא המשרה

לדוח ' ון מפורט ונפרד לגבי כל אחד מנושאי המשרה ובעלי העניין כמפורט בפרק דלאחר די
על , קבע דירקטוריון החברה כי בהתייחס לנסיבות הקיימות במועד הבחינה, תקופתי זה

התגמולים אשר שולמו לכל אחד מנושאי המשרה , בסיס הקריטריונים המפורטים לעיל
 .וכים יחסית לעומת בעלי תפקידים בחברות שונותנמהינם  2011ובעלי העניין במהלך שנת 

לאור מגבלות או דמי ניהול /על בעלי השליטה בחברה קיימות מגבלות לגבי העלאת שכר ו
בנק ועם ) קובננט בנקאי( הסכמים שחתמה החברה עם בנק הפועליםלפי  קובננטס
בעלי  3 -בונוס ללגבי נושא ה.  )הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים( מרכנתיל

קויים דיון נפרד בדירקטוריון ואושר , בהתאם לתנאי ההעסקה עימם, שליטה בחברה
על  ההכרזה. לאחר הדיון וקבלת חוות דעת משפטית מהיועצים המשפטיים של  החברה

  .ותשלומה כפוף להסרת הקובננטס האמורים כהתחייבות לא שוטפת נרשמהבונוס 
  

ונחשב , ניטין רבובעל מ, שנים 25בעל מיומנות מעל , טוריוןר הדירק"יו –פיליפ גרינהולץ 
דמי הניהול שקיבל מר פיליפ . ארגוני וניהולי בחברה, פיננסי, לאיש מפתח בתחום העסקי

בשל , ל במשרד ממשלתי"הוגבלו לסכום המבוסס על שכר מנכ 2011גרינהולץ בשנת 
  .מגבלות קובננטס כאמור לעיל

  
בעל , שנים 25בעל מיומנות מעל . ל"דירקטוריון ומשנה למנכ חבר –רוזנטל ) פיני(פנחס 

 פנחסדמי הניהול שקיבל מר . בחברה השיווקונחשב לאיש מפתח בתחום , מניטין רב
בשל מגבלות , ל במשרד ממשלתי"הוגבלו לסכום המבוסס על שכר מנכ 2011בשנת  רוזנטל

  .קובננטס כאמור לעיל
  

מועסקים  , ית משאבי אנושל"וסמנכ ייצור ומלאילית "סמנכ, ל הכספים"לסמנכבהתייחס 
רואה , אברהים קעדאן. מזה מספר שנים בחברה ומבצעים את עבודתם במקצועיות רבה

 תבעל רות שינבורן. חשבון בהשכלתו ושמש למעשה כנושא המשרה הבכיר בתחום הכספים
יהול מערכות נסיון בנ ברכה) הלן(אילנה ל. ניהול הייצור והמלאינסיון רב שנים בתחום 

אילנה סיימה לימודי הנהלת חשבונות . שנים 20 -משאבי אנוש של מאות עובדים מזה כ
   .מדופלמת סיימה בלימודי חוץ של הטכניון קורס ניהול משאבי אינוש

  
  מבקר פנימי .5

  

  עזרא יהודה: שם המבקר הפנימי בתאגיד   .א
  2002ינואר : תאריך תחילת כהונתו      

מוסמך במנהל , רואה חשבון: לביצוע התפקיד הכישורים המכשירים אותו 
  .עסקים ובעל פרקטיקה פרטית לראיית חשבון ולבקרת פנים

 .מבקר הפנים מעניק שירותי ביקרות פנים לתאגיד באמצעות משרדו  .ב
לחוק ) ב(146בהוראות סעיף  עומד המבקר הפנימילפי מיטב ידיעת החברה   .ג

 .הביקורת הפנימית לחוק 8החברות ובהוראות סעיף 
 .המבוקר מחזיק בניירות ערך של התאגיד לא המבקר הפנימי  .ד
. שעות בשנה 100 -כ: היקף העסקת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכפופים לו   .ה

 .המכסה ניתנת להגדלה בכפוף לנושאים הנבדקים ולתוכנית הביקורת השנתית
בדיקת : בתאגיד , השוטפת והרב שנתית, השיקולים בקביעת תכנית הביקורת  .ו

. בדיקת עסקאות עם צדדים קשורים, ל הפעילויות המהותיות של החברהכל
כמו כן תכנית הביקורת מתחשבת בנושאים העולים לדיון בדירקטוריון ובסדרי 

 .י הנהלת החברה"עדיפויות הנקבעים ע
 .תכנית הביקורת כוללת את כל החברות הבנות של החברה  .ז
, הפנימי את הביקורת התקנים המקצועיים המקובלים על פיהם עורך המבקר  .ח

 .לחוק הביקורת הפנימית) ב(4כאמור בסעיף 
 . ר הדירקטוריון"יו, פיליפ גרינהולץ: זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי   .ט
ר "דין וחשבון על ממצאי המבקר מוגשים באופן שוטף במהלך השנה ליו  .י

של  ר ועדת הביקורת וחברי ועדת הביקורת ולרואי החשבון"הדירקטוריון ליו
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דיון בממצאי המבקר הפנימי נערך מדי רבעון בכל ישיבת ועדת ביקורת . החברה
 .הדנה גם בדוחות הכספיים של החברה

הינם , אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי, היקף  .יא
למבקר . סבירים ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד

 .לרבות לנתונים כספיים, רכות המידע של התאגידחופשית ומתמדת למעגישה 
ועדת הביקורת דנה בדוח מערך הבטיחות והחברה פועלת ליישום  2011 במרץ  .יב

ערך  2011על פי תוכנית העבודה לשנת . המלצות הביקורת הכלולות בדוח
החברה , מעקב יישום החלטות הדירקטוריון וועדותיובנושא המבקר דוח 

העבודה  היקף .תונים על מנת להביא את הדוח לדיוןפועלת להשלים את מתן הנ
 .שעות 60 -כ שבוצעה מסתכמת בסך של

  
 גילוי בדבר שכר רואי החשבון המבקרים  .6

  
 214בסך ' הסתכם שכר רואי החשבון המבקרים בריטמן אלמגור זהר ושות 2011בשנת 
מס שניתנו ובגין שירותי , שירותים הקשורים בביקורת, בגין שירותי ביקורת ח"שאלפי 

, הסתכם שכר רואי החשבון המבקרים 2009בשנת . עותש 1,000 -היקף השעות כ, לקבוצה
ובגין , שירותים הקשורים לביקורת, בגין שירותי ביקורת₪ אלפי  348בסך כולל של 

  .שעות 1,300 -היקף השעות כ, שירותי מס שניתנו לקבוצה
רואה החשבון ( בון דוד וינר הסתכם שכר רואה חש 2010 -ו 2011בכל אחת מהשנים  

  . שעות 120 -כ₪ אלפי  20בסך ) מ"בע. אל.די.המבקר של חברה בת יהלומי אי
                      

 הליך אישור הדוחות הכספיים .7
  

  עדה לבחינת הדוחות הכספייםודיון בו
ועדה לבחינת " -דירקטוריון החברה מינה את שלושת חברי ועדת הביקורת לשמש כ

תנאים לעניין הליך (בהתאם לתקנות החברות , ")הועדה" –להלן " (יםהדוחות הכספי
  .2010 –ע "התש, )אישור הדוחות הכספיים

  
  :חברי הועדה הינם

  דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית –מר גבריאל נווה. 
  דירקטור חיצוני –מר ישי הרמתי. 
  ר הועדה"יו-דירקטור חיצוני –מר ישראל פייג. 
 דירקטורית חיצונית בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית –יל הדר הגברת אביג. 

 
, מר ישי הרמתי, יסיונם והידע של מר גבריאל נווהנ, השכלתם, פרטים אודות כישוריהם

לדוח התקופתי לשנת ' בפרק ד 26מפורטים בתקנה והגברת אביגיל הדר מר ישראל פייג 
כמי שיש להם היכולת לקרוא ל החברה רואה אותם "בהסתמך על הפרטים הנ. 2011

  .ולהבין דוחות כספיים
  .חברי הועדה עומדים בהגדרת דירקטורים בלתי תלויים ארבעת

נכחו , 2012 במרץ 25בישיבת הועדה לבחינת הדוחות הכספיים שהתקיימה בתאריך 
ל החברה "כמו כן נכחו מנכ,  רואי החשבון המבקרים של החברה, חברי הועדהארבעת 

  .ל הכספים"וסמנכ) ר הועדה"לבקשת יו(לענייני שיווק  ל"והמשנה למנכ
התקיים דיון מקיף בשלמות , במהלך הישיבה נדונו הדוחות הכספים שהופצו לחברי הועדה

  .המדיניות החשבונאית והטיפול החשבונאי בעניינים המהותיים בחברה, ונאותות הגילוי
ה לדירקטוריון בכל בתום ההליך המפורט לעיל הועדה גיבשה ואישרה את המלצותי

  .הנושאים המפורטים לעיל והעבירה אותן לדירקטוריון בכתב
  

  אישור הדוחות הכספיים בדירקטוריון
  

לאחר שחברי , דירקטוריון החברה דן בדוחות הכספיים ובהמלצות הועדה ואישר אותם
הדירקטוריון קיבלו לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים בצירוף המלצת הועדה שני ימי 

  .תקופה זו הינה להערכת הדירקטוריון זמן סביר. סקים לפני הישיבהע
  

במהלך ישיבת הדירקטוריון סקרה הנהלת החברה את עיקרי הדוחות הכספיים לרבות 
את , בין היתר, תזרים המזומנים והמצב הכספי של החברה וכן, תוצאות הפעילות

את , לך העסקים הרגיללרבות עסקאות שאינן במה, הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי
את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עקרון , סבירות הנתונים
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ל סקר את פעילותה של החברה "המנכ.  הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה
  .והשפעת פעילות זו על תוצאותיה ומדגיש בפני חברי הדירקטוריון סוגיות מהותיות

  
סקרה הנהלת החברה את הנתונים העיקריים ,  2012במרץ  27התקיימה ביום בישיבה ש

בישיבה נכחו רואי החשבון המבקרים והיועץ . של הדוחות הכספיים כמפורט לעיל
, ל"ביחד עם המנכ(אשר ענו לשאלות הדירקטוריון שהפנו אליהם , המשפטי של החברה

הדוחות הדוח התקופתי ואושרו , בתום הדיון). ל הכספים"ל וסמנכ"המשנה למנכ
  .הכספיים בהצבעה בדירקטוריון

  
, הוסמכו מר פיליפ גרינהולץ, לאחר אישור הדוחות הכספיים על ידי חברי הדירקטוריון

דירקטוריון לחתום על ל וחבר "משנה למנכ, מר פנחס רוזנטל, ל"ר הדירקטוריון והמנכ"יו
לחתום על הדוחות , כספיםל ה"סמנכ, ומר אברהים קעדאן, הדוח התקופתי בשם החברה

   .ל"ר הדירקטוריון והמשנה למנכ"ביחד עם יו 2011, בדצמבר 31הכספיים ליום 
  

 סקר עמיתים .8
  

  .דירקטוריון החברה נתן את הסכמתו לביצוע סקר עמיתים
  

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי   .ד
                                                                    

  ומדנים חשבונאיים קריטייםא
  

 ,במקרים מסוימים, נדרשת הנהלת החברה, החברהביישום המדיניות החשבונאית של 
הפנקסני של  כםלער בקשראומדנים והנחות חשבונאי נרחב בנוגע ל שיקול דעת הפעילל

האומדנים וההנחות . מקורות אחריםמנכסים והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא 
התוצאות . על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטייםמבוססים , הקשורות

  .בפועל  עשויות להיות שונות מאומדנים אלה
  

שינויים לאומדנים . באופן שוטףבידי ההנהלה נבחנים , האומדנים וההנחות שבבסיסם
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על  רק החשבונאיים מוכרים

השינוי  במקרים בהםתקופות עתידיות בתקופה האמורה ומוכרים בה או אותה תקופ
  .והן על התקופות העתידיות הנוכחיתעל התקופה  ןמשפיע ה

  

  .בדוחות הכספיים 4האומדנים הקריטיים מתוארים בבאור 
  
  
  

  שהנפיקה החברה) אגרות חוב(פרטים בדבר תעודות התחייבות   .ה
  

 את כל התשלומים הנדרשים בהתאם להסדר עד למועד הדוחות הכספיים שילמה החברה
ח יתרה "אלפי ש 1,766 -סך של כ. 29.11.2004מיום ' עם מחזיקי אגרות חוב סדרה א

הופקדו בחשבון נאמנות של עורכי הדין המטפלים בעסקת המכר מטעם , ממכירת הנכס
 סכום זה יועבר למחזיקים מיד לאחר השלמת הרישום בגין העסקה. מחזיקי אגרות החוב

   .'ויהווה פדיון סופי של אגרות חוב סדרה א
  

 -של יתרת החוב הבלתי מסולקת לסך של כ. נ.מהע 60%הומרו  2011בספטמבר  21ביום 
שילמה החברה את התשלום  2011, בנובמבר 29ביום . כל אחת. נ.ח ע"ש 1אלפי מניות  655

ובהתאם השלימה ח "מליון ש 2.3 -בסך של כ) 'ב -סדרה (האחרון למחזיקי אגרות חוב 
  ).'ב -סדרה (החברה את פירעון התחייבויותיה למחזיקי אגרות חוב 

  
  .ורפיםצבדוחות הכספיים המ 13ראה ביאור , לפרטים נוספים
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  אירוע מהותי לאחר תאריך הדוחות  .ו
  

  אי הארכת כהונת דירקטורים חיצוניים בחברה

קראת מינויה של בדיקה שערכה החברה לבמסגרת , 2012 ,במהלך חודש ינואר  .א
כי כהונתם של הדירקטורים החיצוניים , דירקטורית חיצונית נוספת בחברה התברר

 2010, בחודש אוגוסטבאופן פורמאלי פקעה  ,ה ישראל פייג וישי הרמתי"ה, בחברה
  . ולא הוארכה

כי ממועד פקיעת הכהונה הפורמאלית ועד הארכת כהונתם ביום , על אף האמור יודגש  .ב
לכל  מכהניםה פייג והרמתי כדירקטורים חיצוניים "תייחסה החברה להה, 15.3.2012

 1999 –ט "בתפקידם בהתאם לחוק החברות התשנ בפועלדבר ועניין והם שימשו 
 ").  החוק("

ה פייג והרמתי כחברי הועדה "כי במהלך השנה וחצי האחרונות כיהנו ה, כמו כן יצוין  .ג
 .ם"ף תפקידם כדחצילבחינת הדוחות הכספיים של החברה וזאת מתוק

 בשגגה ובהיסח הדעת שבתום לבם בחברה אירעה "אי הארכת כהונתם של הדחצי  .ד
החודשים האחרונים  18מלחץ העבודה והעומס הרב שהוטל במהלך , בין היתר, ונבעה

בשים לב להליכים ולפעולות שנקטה החברה על מנת למלא את , על הנהלת החברה
בהתאם להסדר שגובש ) 'סדרה ב -ו' סדרה א(ב התחייבויותיה כלפי בעלי אגרות החו

 . איתם

 ה"השל  כהונתם הארכתאישרה האסיפה הכללית של החברה את  2012, במרץ 15ביום   .ה
 בתוקף נוספת כהונה לתקופת בחברה חיצוניים כדירקטורים פייג וישראל הרמתי ישי
 . 6.8.2010 מיום

אסמכתא ' מס( 11.1.2012 לפירוט נוסף ראו דיווחים מיידים שפרסמה החברה ביום
זימון אסיפה  – 2012-01-063810אסמכתא ' מס( 8.3.2012ביום ו) 2012-01-013398

 ).כללית
הביאה  ופייג הרמתי ה"ה של בחברה חיצוניים כדירקטורים כהונתם הארכת כי, יובהר

 .  2010, באוגוסט 6אשר התקבלו מיום , של החברה הביקורת ועדתהחלטות  לאשרור 

חשיפתה המשפטית לתביעות מצד בעלי מניות הנובעות מאי הארכת , החברה להערכת  .ו
על , בין היתר, הערכה כאמור נסמכת). אם בכלל(ם במועד הינה מזערית "כהונת הדחצי

ם בחברה "על כך שמהבחינה המהותית כיהנו כל העת דחצי, כך שהחברה איננה נסחרת
ופה הרלוונטית נדרשה ועדת שבתק, ועל כך) אף אם מינויים לא אושר פורמאלית(

כי , כי החברה סבורה, יובהר. הביקורת לאשר עסקאות ניגוד בהזדמנות אחת בלבד
ה פייג והרמתי הוארכה "החשיפה המשפטית כאמור הוסדרה לאחר שכהונתם של ה

 . בתוקף ממועד פקיעת כהונתם
 אי כהונת דירקטור חיצוני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה

התגלה כי , ם בחברה לא הוארכה במועד"אשר העלה כי כהונת דחצי, הבירור במסגרת  .א
מיומנות "נעדרים , 2007, מאז חודש אוגוסטאשר כיהנו , שני הדירקטורים החיצוניים

 . חוקכמתחייב ב" חשבונאית ופיננסית

מרבית העסקאות , כי במהלך התקופה האמורה, מבקשת החברה להבהיר, לעניין זה  .ב
י האסיפה הכללית וכי במהלך כל התקופה "ן בחברה אושרו גם עעם בעלי עניי

אם כי לא (כיהן בחברה דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית , הרלוונטית
ר ועדת "אשר כיהן כיו, היה זה מר יעקב חנס 2011, במאי 4עד יום ): דירקטור חיצוני

עדת מאזן וכחבר וועדת אשר מכהן כחבר ו, י מר גבריאל נווה"הביקורת והוא הוחלף ע
 . הביקורת

, 2012, במרץ 26ביום , ")הרשות("בהמשך למגעים בין החברה לרשות ניירות ערך   .ג
לא כיהן בחברה  2011כי לאור כך שבמהלך שנת , הודיעה הרשות לחברה בכתב

דירקטור חיצוני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית ולאור כך שבתקופה זו מינויים של 
לא קוימו הוראות תקנות החברות , חיצוניים בחברה לא היה בתוקףהדירקטורים ה

לא ניתן  –ומשכך  2010 –ע "התש, )הוראות ותנאים לעניין אישור הדוחות הכספיים(
בשנת ") ועדת מאזן("לראות את הדוחות שאושרו בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים 

 .  כדוחות שאושרו כדין 2011
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ליום ; 31.12.2010מחדש את דוחותיה הכספיים ליום  החברה נדרשת לאשר, לאור זאת  .ד
, באפריל 16ולהגישם לרשות עד יום  30.9.2011וליום  30.6.2011ליום ; 31.3.2011

2012 . 

אביגל הדר לתפקיד דירקטורית חיצונית ' של הגב 15.3.2012בהמשך למינויה ביום   .ה
בכוונת החברה , נסיתהדר בעלת מיומנות חשבונאית ופינ' בחברה ולאור היותה של הגב

 . להביא את דוחותיה הכספיים לאשרור ועדת המאזן ודירקטוריון החברה בהקדם

לא כיהן ) 2007, מאז אוגוסט(כי במהלך התקופה האמורה , לאור העובדה, בנוסף  .ו
בחברה דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כנדרש בהתאם לסעיף 

לזמן בהקדם אסיפה כללית של בעלי המניות של  בכוונת החברה, לחוק) 1)(1א(240
 החברה של הביקורת ועדתשל  וההחלטות הפעולות כלאשר תתבקש לאשרר , החברה

לאחר ובכפוף לאשרור פעולות -וזאת  2012, במרץ 15ועד ליום  2007, באוגוסט 6מיום 
 . והחלטות אלו בועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה

עדת המאזן ודירקטוריון החברה יאשררו את דוחותיה כי ו, לאור האמור ובהנחה  .ז
לרבות האסיפה הכללית של בעלי , כי מוסדות החברה, הכספיים של החברה ובהנחה

הרי , הפעולות וההחלטות בשל ועדת הביקורת כאמוראת כל אכן יאשררו , המניות
 . שהחברה איננה צופה שתתקיים לה חשיפה מהותית בנסיבות המתוארות

 
פקיעת כהונה והארכת כהונת נושאי משרה , בקרה פנימיים בקשר עם מינוי לינהאימוץ 
  בחברה

נהלים  .מקרים כאמורבכוונת החברה לאמץ נהלי בקרה פנימיים במטרה למנוע הישנות 
 שתפקידה, הן בחברה והן אצל יועציה המשפטיים –אלו יתבססו על בקרה כפולה 

ות לכהונת נושאי משרה בחברה להבטיח את עמידת החברה בהוראות הדין הנוגע
הארכת כהונת נושאי / לעמידת החברה בלוחות הזמנים למינוי -ובאופן ספציפי  ציבורית
  :")הנהלים(" להלן פירוט הנהלים שבכוונת החברה לאמץ .משרה

)i( ימלאו נושאי המשרה , או חידוש כהונתם/עובר למועד אישור מינויים ו
דיקת יועציה המשפטיים של אשר יועבר לב, שאלון רלוונטי המתמנים
המתמנים לכהונה בחברה יחתמו ) רגילים וחיצוניים( דירקטורים. החברה

 .דין על הצהרה כנדרש על פי כל

)ii( או אסיפה כללית של בעלי המניות שעל סדר /לא יזומנו דירקטוריון ו
י "או הצהרה רלוונטית ע/נושא משרה ללא שנמסרו שאלון ו יומם מינוי

 .משרה אהמועמד לכהונת נוש

)iii(  בכל מקרה בו נושא משרה בחברה יודיע על התפטרותו או שכהונתו
, סיבה שהיא לפני תום התקופה שנקצבה מראש לכהונתו תסתיים מכל

ל הכספים של החברה ימסרו הודעה מיידית "סמנכ או/ל החברה ו"מנכ
  .החברה ליועציה המשפטיים של

)iv( מקביל אחר ל הכספים של החברה ויועציה המשפטיים יעקבו ב"סמנכ
פקיעת הכהונה של כל אחד מהדירקטורים ונושאי המשרה  מועדי

  .יקבעו תזכורות מתאימות ביומנם, ולצורך כך המכהנים בחברה

)v( ל "ל הכספים של החברה ויועציה המשפטיים יתריעו בפני מנכ"סמנכ
יום לפחות עובר למועד פקיעת כהונת  75ר הדירקטוריון "יו החברה ובפני
תזכורות הנוגעות לסיום כהונת דירקטורים . וונטיהרל נושא המשרה

ל "יום עובר למועד הפקיעה וידווחו למנכ 90חיצוניים יקבעו לפחות 
  .הביקורת ר ועדת"ר הדירקטוריון וליו"ליו, החברה

  

  

  

  

  



 

 ב 14

  

כי אימוץ הנהלים שלעיל יבטיח את עמידת החברה בהוראות הדין , החברה סבורה
יבטיחו כי  –הארכת כהונת נושאי משרה בחברה ובפרט פקיעת כהונה ו, למינוי הנוגעות

לא תחזור וכשירותם המקצועית ז של מינוי דירקטורים "אירעה בנושא לו התקלה אשר
  .על עצמה

אימוץ הנהלים כאמור יובא לאישור דירקטוריון החברה וזאת לאחר שיובאו לדיון 
  . והערכה בועדת הביקורת של החברה

  
  
  
  
  
  
  
  

  2012, במרץ 27

  פנחס רוזנטל    ליפ גרינהולץיפ

ל לעינייני שיווק "משנה למנכ    ר הדירקטוריון"יול ו"מנכ
  וחבר דירקטוריון

      
  

  



  

 
  
  
  
  
  
  

  מ"תכשיטי כפריס בע
  
  מאוחדים דוחות כספיים
  

  2011, בדצמבר 31ליום 
  

  
  



  

  
  

  מ"תכשיטי כפריס בע
  
  מאוחדים דוחות כספיים
  

  2011, בדצמבר 31ליום 
  
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  

 עמוד 
  

 2 דוח רואי החשבון המבקרים
  

 3 על דיווח כספיבדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית דוח רואי החשבון המבקרים 
  

  דוחות כספיים 
  

 4 -  5 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  

 6 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  

 7 בגרעון בהון / בהוןדוחות מאוחדים על השינויים 
  

 8 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  

 9 -  49 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
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  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
  מ"תכשיטי כפריס בע

  
  

 31לימים ) "החברה" - להלן(והחברות הבנות  מ"ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של תכשיטי כפריס בע
לכל אחת משלוש  בגירעון בהון ותזרימי המזומנים/  בהון השינויים, ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל 2010 -ו 2011, בדצמבר
. החברה של באחריות הדירקטוריון וההנהלה הינם אלה כספיים דוחות. 2011, בדצמבר 31 ביום בתקופה שהסתיימההשנים 
  .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה לחוות היא אחריותנו

  
  

 רואה של דרך פעולתו(חשבון  רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות ,מקובלים בישראל ביקורת תקניל בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 שאין ביטחון של סבירה במטרה להשיג מידה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-על. 1973-ג"התשל, )חשבון
. הכספיים שבדוחות ובמידע בסכומים ראיות התומכות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה הכספיים בדוחות
 החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת

  .נודעת לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה בדוחות הכספיים ההצגה נאותות הערכת וכן
  
  

של החברה  המצב הכספי את ,המהותיות הבחינות מכל ,נאות באופן ל משקפים"הנ הכספיים הדוחות, ביקורתנו על בהתבסס, לדעתנו
בגירעון בהון ותזרימי המזומנים  / בהון השינויים, ואת תוצאות פעולותיהן 2010 -ו 2011, בדצמבר 31והחברות הבנות שלה לימים 

והוראות ) IFRS(בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2011, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה יםהשנ משלוש אחת שלהן לכל
  .2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(תקנות ניירות ערך 

  
 רכיבי בקרה ,"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"בישראל  של לשכת רואי חשבון 104בהתאם לתקן ביקורת , ביקרנו גם

על כלל חוות דעת בלתי מסוייגת  2012 ,במרץ 27והדוח שלנו מיום  2011 ,בדצמבר 31פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
  .אפקטיבי קיומם של אותם רכיבים באופן

  
  

  'בריטמן אלמגור זהר ושות

  רואי חשבון
  
  

  2012, במרץ 27, חיפה
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  מ"בע חברת תכשיטי כפריסשל דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות 
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(בתקנות ניירות ערך ) ג(ב 9בהתאם לסעיף 
  

 ,דצמברב 31ליום ") החברה"להלן ביחד (מ וחברות בנות "בע חברת תכשיטי כפריסביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית . רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. 2011

אחריותנו . ל"על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ
 .קרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנוהיא לחוות דעה על רכיבי ב

  
ביקורת של "של לשכת רואי חשבון בישראל  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 

לרבות בקרות על , ת הארגוןבקרות ברמ) 1: (רכיבים אלה הינם"). 104תקן ביקורת "להלן " (רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
תהליך על  בקרות) 3(תהליך המלאי בקרות על ) 2(; תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע

  ").רכיבי הבקרה המבוקרים"כל אלה יחד מכונים להלן ( עמלות לסוכניםתהליך על  בקרות) 4(; ההכנסות
  

פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי -על. 104יקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ב
ביקורתנו . הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות

הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי , ה המבוקריםזיהוי רכיבי הבקר, כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי
. וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך, הבקרה המבוקרים

נו התייחסה רק ביקורת. כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות, לגבי אותם רכיבי בקרה, ביקורתנו
ולפיכך חוות , להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בתאגיד בקשר עם הדיווח הכספי, לרכיבי הבקרה המבוקרים

ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין , כמו כן. דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד
אנו סבורים שביקורתנו מספקים בסיס . חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה, ולפיכך כאלה שאינם מבוקרים

 .נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל
  

, כמו כן. עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית, ורכיבים מתוכה בפרט, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, בשל מגבלות מובנות
ות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל הסקת מסקנ

  .שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה
  

 31המבוקרים ליום את רכיבי הבקרה , מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה באופן אפקטיבי, בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו
  .2011 ,בדצמבר

  
            2011 ,בדצמבר 31את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים , בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ביקרנו גם

 כלל חוות דעת, 2012במרץ  27מיום , והדוח שלנו 2011 ,בדצמבר 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2010 -ו
  . בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו

  
  

  'בריטמן אלמגור זהר ושות
  רואי חשבון

  
  

  2012, במרץ 27, חיפה
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  )ח"באלפי ש(
  
  

 בדצמבר 31ליום   
 2010 2011 באור 
    

    נכסים
    נכסים שוטפים

 322  221   ווי מזומניםמזומנים וש
 4,659  4,260  'א5 לקוחות
 1,333  4,568  'ב5 ופקדונות יתרות חובה ,חייבים
 24,961  34,409  'ג5 מלאי

   43,458  31,275 
    

 13,379  -  6 למכירה יםהמוחזק פיםלא שוט יםנכס
    

 44,654  43,458   כ נכסים שוטפים"סה
    

    נכסים לא שוטפים
 3,021  1,784  'ב5 ופקדונותיתרות חובה  ,חייבים

 7,801  11,015  'ג15 נכסי מיסים נדחים
 3,974  5,420  8 נטו, רכוש קבוע

 2,298  2,298  9 מוניטין
 319  223  10 נטו, נכסים בלתי מוחשים

 17,413  20,740   כ נכסים לא שוטפים"סה
    

 62,067  64,198   כ נכסים"סה
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  )ח"באלפי ש(
  
  
 בדצמבר 31ליום   
 2010 2011 באור 
    

    התחייבויות והון עצמי
    התחייבויות שוטפות

 4,624  8,362  12 י אחריםאשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשרא
 31,587  1,766  13 חלויות שוטפות -אגרות חוב 

 18,224  28,191  'א11 ספקים ונותני שירותים
 7,767  9,276  'ב11 זכאים ויתרות זכות

 62,202  47,595   כ התחייבויות שוטפות"סה
    
    

    התחייבויות לא שוטפות
 10,771  7,874  12 ני אשראי אחריםאשראי מתאגידים בנקאיים ומנות

 807  178   התחייבויות אחרות
 1,828  4,021  'ב21 עניין יהתחייבות לזמן ארוך בגין בעל
 3,032  3,311  14 התחייבות בגין הטבות לעובדים

 16,438  15,384   כ התחייבויות לא שוטפות"סה
    
    

    הון 
 10,494  11,149  17 .נ.ח ע"ש 1הון מניות רגילות בנות 

 13,099  12,870   קרנות הון
 )39,991( )22,625(  יתרת הפסד

 )175( )175(  מניות המוחזקות על ידי החברה
 )16,573( 1,219   )גרעון בהון(הון כ "סה

    

 62,067  64,198   כ התחייבויות והון "סה
    
  
  
  
  

     2012, במרץ 27
 אברהים קעדאן פנחס רוזנטל  פיליפ גרינהולץ ת הכספייםתאריך אישור הדוחו

 
ל וחבר "משנה למנכ  ר הדירקטוריון"יול ו"מנכ

 דירקטוריון
 ל כספים"סמנכ

  
  
  
  
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

  )ח"באלפי ש(
  
  

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  
 2009 2010 2011 באור 
     

 61,299  91,417  92,310  'א18 הכנסות ממכירות
     

 21,695  33,623  33,110  'ב18 עלות המכירות
     

 39,604  57,794  59,200   רווח גולמי
     

 30,037  42,707  46,982  'ג18 הוצאות מכירה ושיווק
     

 5,210  5,835  7,731  'ד18 וכלליות הוצאות הנהלה
     

 3,082  )566( )582( 'ה18 אחרות) הכנסות(הוצאות 
     

 38,329  47,976  54,131   כ הוצאות"סה
   

     
 1,275  9,818  5,069   רווח מפעולות רגילות

     
 )2,483( )1,847( )13,322( 'ו18 הכנסות מימון

     
 5,898  5,332  4,239  'ז18 הוצאות מימון

     
 3,415  3,485  )9,083(  נטו , מימון) הכנסות(הוצאות 

     

     
 )2,140( 6,333  14,152   לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח 

     
 9,726  )1,925( 3,214  'ד15 מסים על ההכנסה )הוצאות(הכנסות 

     
 7,586  4,408  17,366   רווח כולל לשנה

      
  . נ.ח ע"ש 1בת ) ח"בש(רווח למניה רגילה אחת 

     המיוחס לבעלי מניות החברה האם  
 0.93  0.54  2.07  'א19 רווח למניה בסיסי

     
 0.89  0.57  1.97  'ב19 רווח למניה מדולל

     
  הממוצע המשוקלל של הון המניות 

 ששימש בחישוב הרווח למניה   
 

    
 8,201  8,201  8,381  'א19 בסיסי

     
 9,098  8,634  8,896  'ב19 מדולל

  
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  בגרעון בהון/ דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  )ח"באלפי ש(
  
  

 קרנות הון הון מניות 

ח "המרת אג
בהתאם 
  להסדר

יתרת 
 הפסדים

מניות החברה 
המוחזקות על 
 כ"סה ידי החברה

       
 )28,567( )175( )51,985(  -  13,099  10,494  2009, בינואר 1יתרה ליום 

       
 7,586  -  7,586   -  -  -  רווח כולל לשנה

    

 )20,981( )175( )44,399(  -  13,099  10,494  2009, בדצמבר 31יתרה ליום 
       
 4,408  -  4,408   -  -  -  וח כולל לשנהרו

    

 )16,573( )175( )39,991(  -  13,099  10,494  2010, בדצמבר 31יתרה ליום 
       

 426  -  -   -  )229( 655  ח בהתאם להסדר"המרת אג
       

 17,366  -  17,366   -    רווח כולל לשנה
    

 1,219  )175( )22,625(  -  12,870  11,149  2011, בדצמבר 31יתרה ליום 
            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

7 



  

  מ"תכשיטי כפריס בע
  דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים

  )ח"באלפי ש(
  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2011 2010 2009 

    :פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 
 7,586  4,408  17,366  רווח כולל לשנה

 )9,726( 1,925  )3,214( מיסים נדחים שהוכרו ברווח הכולל לשנה
 -  )1,508( -  ביטול הפסד מירידת ערך נכס לא שוטף המוחזק למכירה

 )14( 8  -  ממימוש רכוש קבוע ) רווח(הפסד 
  -   -   )536(  כירהרווח ממימוש נכס לא שוטף המוחזק למ

 4,148  1,751  922  פחת והפחתות
  -  -   )11,841(  התאמת ערך התחייבות פיננסית

 201  51  178  שחיקת הלוואות לזמן ארוך
 2,956  2,915  228  התאמת ערך אגרות חוב 

  3,103  9,550  5,151 
    :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

 )854( )268( 399  בלקוחות) גידול(קיטון 
 )555( )854( )338( ופקדונותיתרות חובה  ,גידול בחייבים
 )4,115( )2,703( )9,448( גידול במלאי 

 372  442  1,154  נטו, ביתרות בעלי עניין קיטון
 6,590  )2,135( 10,254  בספקים ונותני שירותים) קיטון(גידול 
 )419( )880( 1,741   ר וארוךזכות לזמן קצ בזכאים ויתרות  )קיטון(גדיול 

 95  167  279  גידול בהתחייבות בגין הטבות עובדים
  4,041 )6,231(  1,114 

  -   )350(  -   סים יתשלומי מ
      

 6,265  2,969  7,144  מזומנים נטו מפעילות שוטפת
    

    :פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 
 )1,251( )2,163( )2,381( רכישת רכוש קבוע

 14  317  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע
 -  5,200  13,915  למכירה יםהמוחזק פיםלא שוט יםתמורה ממימוש נכס

 -  )1,236( )1,660( גידול בפקדונות
 275  -  -  גביית חוב בעל עניין

 )962( 2,118  9,874  השקעה) פעילותל(מפעילות מזומנים נטו 
    

     :פעילות מימון -נים תזרימי מזומ
 )4,754( )7,718( )4,035( פרעון הלוואות לזמן ארוך
 -  4,993  1,956  קבלת הלוואות לזמן ארוך

 )750( )1,500( )17,782( אגרות חוב פרעון
 174  476  -  יןיגידול ביתרות בעלי ענ

 112  )1,267( 2,742  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים
    

 )5,218( )5,016( )17,119( מזומנים נטו לפעילות מימון
  

 85  71  )101( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עליה 

 166  251  322  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
  

 251  322  221  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

 917  977  1,053  מי ריביתתשלו  -  מידע נוסף
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  כללי  -  1באור 

  תיאור כללי של החברה ופעילותה  .א
  .ם בישראלהתאגדה בישראל ומקום עסקיה העיקרי ממוק") החברה" -להלן (מ "חברת תכשיטי כפריס בע

אבני חן , ייצור ושיווק של תכשיטים משובצים יהלומים, החברה והחברות המאוחדות שלה עוסקות בעיקר בתכנון
  .חצי יקרות וקשות מזהב ופלטינה, יקרות

 .מכירות החברה וחלק מהחברות המאוחדות תלויות מהותית בתיירות הנכנסת לישראל
  

  הגדרות  .ב

  .מ"תכשיטי כפריס בע  -  החברה
  
  .החברה והחברות המאוחדות שלה  -  קבוצהה

  .7לרשימת חברות הקבוצה ראה באור   
  

  .IAS 24 -כהגדרתם ב  -  צדדים קשורים
  

  .על תקנותיו, 1968-ח"התשכ, כהגדרתם בחוק ניירות ערך  -  בעלי עניין
  

  .2010-ע"התש) דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתו בתקנות ניירות ערך   -  בעל שליטה
  

  .כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רים לצרכןמדד המחי  -  מדד
  

  .ב"דולר של ארה  -  דולר
  

, במישרין או בעקיפין, בהן) IAS 27 -כהגדרתה ב(חברות אשר לחברה שליטה   -   חברות מאוחדות
  .שדוחותיהן הכספיים מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2באור 

  )IFRS(בי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים הצהרה לג  .א
 ")IFRSתקני " -להלן (הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

עיקרי המדיניות החשבונאית . (IASB)ופרשנויות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 
פרט , ופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלההמפורטים בהמשך יושמו בא

תיקונים לתקנים ופרשנויות אשר נכנסו לתוקף , לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום  של  תקנים
  .3 ועד הדוחות הכספיים כמפורט בבאורבמ

  
 - להלן( 2010-ע"התש, )ות כספיים שנתייםח"דו(הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך   .ב

  ").תקנות דוחות כספיים"
  
  מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי  .ג

  .הקבוצה מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי בחלוקה לפריטים שוטפים ולא שוטפים
  .חודשים 12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה עד 
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 מ"תכשיטי כפריס בע
  ם לדוחות הכספייםבאורי

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2באור 

  בסיס לעריכת הדוחות הכספיים  .ד
, לפיכך. נחשבה ישראל למדינה בה שוררים תנאים של כלכלה היפר אינפלציונית 2003, בדצמבר 31עד ליום 

מו לשינויים במדד המחירים לצרכן עד פריטים לא כספיים בדוח על המצב הכספי המוצגים על בסיס עלות הותא
  . 2003, בדצמבר 31ליום 

 -להלן ( 2003, בדצמבר 31ממועד זה ואילך שימשו הסכומים המותאמים כבסיס דיווח לתקופות שלאחר יום 
  :למעט, הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית"). עלות היסטורית"

 מוך מבין ערכו הפנקסני לבין שוויו ההוגן בניכוי עלויות נכס לא שוטף המוחזק למכירה מוצג לפי הנ
  .מכירה

 אשר מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין השווי מימוש נטו, מלאי. 

  בניכוי הפחתה שנצברה לבין סכום בר, נכסים בלתי מוחשיים מוצגים לפי הנמוך מבין עלותורכוש קבוע-
 .השבה

 יט 2אור כמפורט בב, התחייבויות בגין הטבות לעובדים'. 
  

  מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד  .ה

סיווג הוצאות , להערכת הקבוצה. הוצאות החברה בדוח על הרווח הכולל מוצגות בהתבסס על מהות ההוצאות
  .באופן זה מספק מידע מהימן ורלוונטי יותר

  
  מטבע חוץ  .ו

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  )1(
מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה הדוחות הכספיים של כל אחת 

התוצאות והמצב הכספי של , למטרת איחוד הדוחות הכספיים"). מטבע הפעילות" -להלן (היא פועלת 
  . שהוא מטבע הפעילות של החברה, ח"מבוטאים בש, כל אחת מחברות הקבוצה

  .'אכ 2מוצגות ראה באור לעניין שערי החליפין והשינויים בהם במהלך התקופות ה
  

    תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות  )2(

עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע , בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה
נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי ") מטבע חוץ" -להלן (הפעילות של אותה חברה 

טים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין פרי, בתום כל תקופת דיווח. העסקאות
כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי -פריטים לא; שבתוקף לאותו מועד

כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים -פריטים לא; החליפין למועד בו נקבע השווי ההוגן
  .כספי-במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלאלפי שערי חליפין שבתוקף 

  
  אופן הרישום של הפרשי שער  )3(

  .הפרשי שער מוכרים בדוח רווח והפסד בתקופה בה הם נבעו
  

  מזומנים ושווי מזומנים  .ז
פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות  ,מזומנים הניתנים למימוש מיידיכוללים מזומנים ושווי מזומנים 

אינו עולה על שלושה , במועד ההשקעה בהם, צוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונםלזמן ק
  .חודשים

  
פיקדונות אשר קיימת מגבלה לגבי השימוש בהם או אשר מועד פירעונם במועד ההשקעה בהם עולה על 

  .ותופקדונ יתרות חובה ,שלושה חודשים ואינו עולה על שנה מסווגים במסגרת סעיף חייבים
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור 

 דוחות כספיים מאוחדים  .ח

 כללי
הנשלטות על , הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות

טה מתקיימת מקום שלחברה יש את הכוח לשלוט במדיניות הפיננסית שלי. במישרין או בעקיפין, ידי החברה
מובאות בחשבון , בבחינת קיומה של שליטה. והתפעולית של חברה מוחזקת לצורך השגת הטבות מפעילויותיה

  .אשר ניתנות למימוש או להמרה למניות החברה המוחזקת, זכויות הצבעה פוטנציאליות
  

  .חברתיות-ההכנסות וההוצאות הבין, היתרות, כל העסקאותמבוטלות במלואן , לצורך האיחוד
  

  מוניטין  .ט
מוניטין הנובע מרכישה של פעילות נמדד בגובה עודף עלות הרכישה בתוספת השווי ההוגן של זכויות שאינן 

ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה , על השווי ההוגן נטו של הנכסים המזוהים, מקנות שליטה
 . ת שהוכרו במועד הרכישההמאוחד

ונמדד בתקופות עוקבות לפי עלותו בניכוי הפסדים מירידת ערך , מוניטין מוכר לראשונה כנכס לפי עלותו
  .שנצברו

  
מוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויה להן , לצורך בחינת ירידת ערך

נבדקות לצורך בחינת ירידת , מניבות מזומנים להן הוקצה מוניטין יחידות. תועלת מהסינרגיה של צירוף העסקים
. ערכן מידי שנה או בתדירות גבוהה יותר כאשר יש סימנים המעידים על ירידת ערך אפשרית של יחידה כאמור

מוקצה ההפסד , כאשר סכום בר השבה של יחידה מניבה מזומנים נמוך מערכה הפנקסני של אותה יחידה
לאחר . שית להפחתת הערך הפנקסני של מוניטין כלשהו המיוחס ליחידה מניבת המזומניםמירידת הערך רא

באופן יחסי , לנכסים אחרים של היחידה מניבת המזומנים, אם נותרה, מוקצה יתרת ההפסד מירידת ערך, מכן
  .הפסד מירידת ערך של מוניטין אינו מבוטל בתקופות עוקבות. לערכם הפנקסני

  
  . סכום המוניטין המתייחס נכלל בקביעת הרווח או ההפסד מהמימוש, תבעת מימוש הפעילו

  
  רכוש קבוע  .י

  כללי  )1(
אשר חזוי כי , אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור או בהספקת סחורות, רכוש קבוע הוא פריט מוחשי

החברה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה על פי מודל . ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת
 .העלות

מוצגים בדוח על המצב ) ריהוט וציוד משרדי ושיפורים במושכר, כלי רכב, מכונות וציוד(פריטי רכוש קבוע 
העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס . הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר

  .אליו ההנהלהבמישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה 
  

  הפחתת רכוש קבוע  )2(
פחת בעל עלות -הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר

  .משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט
  

ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של מרכיבי 
מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום החיים  הפריט מהמועד בו הנכס

 .השימושיים
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור 

  )המשך( רכוש קבוע  .י

  )המשך( הפחתת רכוש קבוע  )2(

  :כדלקמן םבהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינאורך החיים השימושיים  ושיעורי הפחת 

 
אורך חיים           

 שימושיים
שיעורי           

 פחת
 

    
 )10%בעיקר (  10-20% שנים  5-10 מכונות וציוד

  15% שנים  7 כלי רכב
 )10%בעיקר (  7-33% שנים  3-14 ריהוט וציוד משרדי

  10% שנים  10 במושכרשיפורים 
  

שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל , ערכי השייר
  ".מכאן ולהבא"שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של . שנת כספים

  
 רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש שבין

  .ונזקף לרווח והפסד, התקבולים ממכירתו לבין ערכו הפנקסני במועד המכירה או ההוצאה משימוש
  

  פרט למוניטין, נכסים בלתי מוחשיים  .אי

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך . נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית
או בכל עת שקיים , ונבדקים לצורך בחינת ירידת  ערך אחת לשנה, תיםחיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופח

אומדן משך החיים השימושיים של נכסים . IAS 36המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך בהתאם להוראות , סימן
שינוי אומדן אורך החיים . נבחן בתום כל שנת דיווח, בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר

  ".מכאן ולהבא"מטופל בדרך של , ושיים של נכס בלתי מוחשי המשתנה מבלתי מוגדר למוגדרהשימ
  

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים בקו ישר על פני אורך החיים השימושיים 
חשי בעל שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מו. המשוער שלהם בכפוף לבחינת ירידת ערך

  ".מכאן ולהבא"מטופל בדרך של , אורך חיים  מוגדר
  

  .'ט2לעניין הטיפול החשבונאי במוניטין ראה באור 
  

אורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים  מוגדר 
  .שנים 10הינו 

  
  .התאם לאופן היווצרותםהנכסים הבלתי מוחשיים של הקבוצה מוכרים ונמדדים ב

  
  נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד

הפחתת נכסים בלתי . נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד מוצגים לפי העלות בניכוי הפחתה שנצברה
. מחושבת על בסיס הקו הישר על פני משך החיים השימושיים המשוער שלהם, מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר

ת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת שינויי אומדן מטופלת בדרך אומדן משך החיים ושיט
  ". מכאן ולהבא"של 

  
  

12 



  

  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור 

  פרט למוניטין, ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים  .יב
למעט , של נכסיה המוחשיים והבלתי מוחשיים בספריםבוחנת הקבוצה את הערך , דיווח בתום כל תקופת

במידה וקיימים . במטרה לקבוע האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים אלו, מלאי
אם , השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר-נאמד סכום בר, סימנים כאמור

ההשבה -אומדת הקבוצה את הסכום בר, ההשבה של נכס בודד-כאשר לא ניתן לאמוד את הסכום בר. לבכל
נכסים משותפים מוקצים אף הם ליחידות המניבות מזומנים . המזומנים אליה שייך הנכס-של היחידה מניבת

  .בסיס סביר ועקבי להקצאה כזוהבודדות במידה וניתן לזהות 
  

מוקצים , הנכסים המשותפים ליחידות מניבות המזומנים הבודדות על בסיס האמורבמידה ולא ניתן להקצות את 
מזומנים שלגביהן ניתן לזהות בסיס הקצאה -הנכסים המשותפים לקבוצות הקטנות ביותר של יחידות מניבות

  . סביר ועקבי
  

בהערכת . שימוש בוהשבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מכירה לבין שווי ה-סכום בר
אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס , שווי השימוש

המשקף את הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא 
  .הותאם אומדן תזרימי המזומנים העתידיים

  
של  בספריםהערך , בספריםנאמד כנמוך מערכו ) מזומנים-או של יחידה מניבה(שבה של נכס ה-כאשר סכום בר

הפסד מירידת ערך מוכר מיידית . ההשבה שלו-מופחת לסכום בר) מזומנים-או של היחידה מניבה(הנכס 
  .כהוצאה ברווח והפסד

  
-או של היחידה מניבה( של הנכס בספריםהערך , כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל

או של היחידה (של הנכס  בספריםאך לא יותר מערכו , מעודכןהשבה -מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר) מזומנים
ביטול הפסד מירידת . שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך) מזומנים-מניבה

  .ערך מוכר מיידית ברווח והפסד
  .'ט2אור ל מוניטין ראה באשר לירידת ערך שב
  

  מלאי  .גי
בתהליך ייצור לצרכי מכירה או חומרים שיצרכו , מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל

 .בתהליך הייצור
  

, כוללת את כל עלויות הרכישהעלות המלאי . שווי מימוש נטו שלומלאי מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין ה
עלויות תקורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו , ותעלויות עבודה ישיר

  .ומצבו הנוכחיים
  

שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן 
  .העלויות הדרושות לביצוע המכירה

  
  :העלות נקבעה כדלהלן

  
למעט יהלומים מעל " יוצא ראשון -נכנס ראשון "יקר לפי שיטת בע  -  חומרי גלם

  .קראט המוערכים לפי זיהוי ספציפי 0.23
  

על בסיס ההוצאות  -עבודה והוצאות חרושת , הוצאות הייצור  -  תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה
  .בפועל
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(מדיניות החשבונאית עיקרי ה  -  2באור 

  נכסים פיננסיים  .יד

 כללי  )1(
נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של 

מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת ההשקעה . המכשיר
המועד (ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר , סבמסגרת הזמן המקובלת על ידי השוק המתייח

  ).בו הקבוצה התחייבה לרכוש או למכור נכס
  

  .השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שווי הוגן הכולל עלויות עסקה
  

הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת . המפורטות להלןנכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות 
  :ס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסיהחזקתו של הנכ

  
  הלוואות וחייבים  

הלוואות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט , פיקדונות, לקוחות
בשיטת הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת תוך שימוש . מסווגים כהלוואות וחייבים, בשוק פעיל

הכנסות ריבית מוכרות בשיטת הריבית . אם ישנה כזו, הריבית האפקטיבית בניכוי ירידת ערך
  .למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי הריבית בהם יש להכיר אינם מהותיים, האפקטיבית

  
 ירידת ערך של נכסים פיננסיים  )2(

ירידת ערך . קיומם של סימנים לירידת ערך נבחנים בתום כל תקופת דיווח לצורך זיהוי, נכסים פיננסיים
או יותר שהתרחש לאחר , כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שכתוצאה מאירוע אחד

הושפעו לרעה תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של , מועד ההכרה הראשונית בנכס הפיננסי
  .ההשקעה

  
  : סימנים לירידת ערך עשויים לכלול

 נסיים משמעותיים של המנפיק או החייב קשיים פינ;  

  אי עמידה בתשלומים שוטפים של קרן או ריבית; 

 ארגון של חובות-צפי כי החייב ייקלע לפשיטת רגל או רה. 

 -בוחנת הקבוצה על , דוגמת לקוחות בגינם לא זוהו סימנים לירידת ערך, בגין נכסים פיננסיים מסוימים
בהתבסס על ניסיון העבר לגבי קבוצות חייבים בעלי מאפיינים , רךבסיס קבוצתי את קיומה של ירידת ע

וכן שינויים כלכליים המיוחסים לענף ולסביבה הכלכלית בה , דומים ושינויים ברמת הפיגור בתשלומים
 .הם פועלים

 
ההפרש בין ערכם בגובה ירידת ערך מוכרת , לגבי נכסים פיננסיים המוצגים לפי העלות המופחתת

, נכסים הפיננסיים לבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהםשל ה בספרים
  .המקורי שלהם תכשהם מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי

  
ואותו קיטון קשור אובייקטיבית , אם בתקופה עוקבת סכום ההפסד מירידת ערך של נכס פיננסי קטן

רה זה מבוטל ההפסד מירידת ערך שהוכר אזי במק, לאירוע שהתרחש לאחר שירידת הערך הוכרה
של ההשקעה בנכס במועד בו מבוטל  בספריםהערך . דרך רווח והפסד, במלואו או בחלקו, בעבר

הנכס שהיה קיים לאותו מועד אילו ה על הסכום של העלות המופחתת של ההפסד מירידת ערך לא יעל
  .לא הוכרה בעבר ירידת הערך

  
, של הנכס הפיננסי באופן ישיר בספריםסים הפיננסיים מוקטן מהערך ההפסד מירידת ערך לגבי כל הנכ
גבייה -אינם בריאשר חובות לקוחות  מחיקת. נזקף לחשבון הפרשה, למעט הפסד מירידת ערך לקוחות

גבייה בתקופות עוקבות של סכומים שנמחקו בעבר מזוכים כנגד חשבון . חשבון ההפרשהל נזקפות
  .רווח והפסדל נזקפיםשל חשבון ההפרשה  יםבספרהשינויים בערך . ההפרשה
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור 

  י הקבוצה"התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו ע  .טו

  התחייבות פיננסית או כמכשיר הוניסיווג כ  )1(
בהתאם למהות ההסדרים , א נגזרים מסווגים כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הונימכשירים פיננסיים ל
  .החוזיים שבבסיסם

. מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה
מכשירים הוניים שהונפקו על ידי החברה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות 

  .במישרין להנפקת מכשירים אלו
  

  אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה  )2(

הינן מכשיר פיננסי , אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה הצמודות למדד המחירים לצרכן
מפוצלת תמורת , במועד הנפקת אגרות החוב. הכולל רכיב חוב ואופציית המרה, )Hybrid(מעורב 

  .של אגרות החוב לבין אופציית ההמרה הגלומה בהן ההנפקה בין רכיב החוב
  

יתרת התמורה בגין אגרות החוב מיוחסת לרכיב . במועד ההנפקה נמדדת אופציית ההמרה בשווי הוגן
עלויות גיוס מוקצות בין רכיב החוב לאופציית ההמרה באופן יחסי על בסיס השווי ההוגן שיוחס . החוב

ת הגיוס המיוחס לרכיב החוב מוצג בקיזוז מההתחייבות בגין חלק עלויו. לכל רכיב במועד ההנפקה
  .רווח והפסדלחלק עלויות הגיוס המיוחס לאופציית ההמרה נזקף מיידית . אגרות החוב הניתנות להמרה

  
אופציית ההמרה מוצגת . מוצג רכיב החוב כהתחייבות פיננסית אחרת, לאחר הנפקת אגרות החוב

  .רווח והפסדלכאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים , בשווי הוגן ונמדדת בכל תקופת דיווח, כנגזר
  

  התחייבויות פיננסיות אחרות  )3(
לאחר מועד . מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה, התחייבויות פיננסיות אחרות

בית ההכרה הראשונית התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הרי
  .האפקטיבית

שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחשוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת 
שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק . הוצאות ריבית על פני התקופה הרלוונטית

תחייבות הפיננסית את הזרם החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של הה
  .לתקופה קצרה יותר, או מקום שמתאים, לערכה הפנקסני

  
  מניות באוצר  )4(

מופחתות מההון העצמי , עלות מניות החברה המוחזקות על ידי החברה או חברות מאוחדות שלה
  . כמרכיב נפרד

  
  הכרה בהכנסה  .טז

קבוצה זכאית לקבל בגין הכנסה או התמורה שה/הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו
  .הנחות וכדומה, ההכנסה מוצגת לאחר ניכוי אומדנים להחזרות. ממכירת סחורות במהלך העסקים הרגיל

  
  הכנסה ממכירת סחורות  )1(

  :ההכנסה ממכירת סחורות מוכרת בהתקיים כל התנאים הבאים

 בעלות על הסחורותהקבוצה העבירה לקונה את הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מה.  
 בעלות ואינה , בדרך כלל, הקבוצה אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת

 .שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו
 סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן. 
 צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה. 
  העסקה ניתנות למדידה באופן מהימןהעלויות שהתהוו או יתהוו בגין. 
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור 

  )המשך( הכרה בהכנסה  .טז

  הכנסות ריבית   )2(
הכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית 

  . תהאפקטיבי
  

  חכירות  .יז
 טירת הכרמל בידי הקבוצהוב חכירות בירושלים

אשר הוחכרו ממינהל מקרקעי ישראל ודמי החכירה ) ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן"שאינן נדל(חכירות קרקע 
תשלומי החכירה הנדחים ששולמו במועד תחילת החכירה מוצגים בדוח על המצב . שולמו במלואם מראש

בהתעלם מאופציית , פני יתרת תקופת החכירה-ומופחתים על בסיס קו ישר על, "וערכוש קב"הכספי בסעיף 
  .הארכה
  .' ג6ראה באור , ל"כירת הקרקעות הנלעניין מ

  
  מיסים על הכנסה  .יח

 כללי  )1(
  .המסים על ההכנסה כוללות את סך השינוי ביתרות המסים הנדחים) הכנסות(הוצאות 

  
  מיסים נדחים  )2(

יתרות המסים הנדחים . יוצרות מסים נדחים בגין הפסדים לצרכי מס, מאוחדותושתי חברות החברה 
בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או , מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים בעת מימושן

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל . עד תאריך הדוח על המצב הכספי, אשר חקיקתם הושלמה למעשה
הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרשים הזמניים 

  .ההפרש הזמני הניתן לניכוי
קיימים הפסדים לצרכי מס אולם בשל חוסר וודאות לקיומה של הכנסה , ביתר החברות המאוחדות

  .לא יוצרו נכסי מיסים נדחים בגין הפסדים להעברה לצרכי מס, חייבת בעתיד
  

    טבות עובדיםה  .יט

  הטבות לאחר סיום העסקה  )1(
הטבות הקבוצה לאחר סיום . התחייבות לפיצויי פיטורין: הטבות הקבוצה לאחר סיום העסקה כוללות

הוצאות בגין התחייבות . העסקה הינן בחלקן תוכניות להפקדה מוגדרת ובחלקן תוכניות להטבה מוגדרת
נזקפות ) Defined Contribution Plan(וגדרת הקבוצה להפקדת כספים במסגרת תכנית להפקדה מ

 .לדוח רווח והפסד
  

בהתאם לשיטת , נזקפות לרווח והפסד) Defined Benefit Plan(הוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת 
תוך שימוש בהערכות אקטואריות , )Projected Unit Credit Method(יחידת הזכאות החזויה 

ערך הנוכחי של מחויבות הקבוצה בגין תכנית להטבה מוגדרת ה. המתבצעות בתום כל תקופת דיווח
נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין התכנית בתשואות שוק של אגרות חוב 

ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב , הנקובות במטבע בו ישולמו ההטבות בגין התכנית, ממשלתיות
  .כניתלמועדי הסילוק החזויים של הת

  
                עלות שירות עבר . רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד במועד היווצרותם

)Past Service Cost ( רווח וההפסד של הקבוצה עד למידה שבה ההטבה הבשילה במוכרת מיידית
)Vested .(מופחתת בקו ישר על פני תקופת ההבשלה, עלות שירות עבר אשר טרם הבשילה 

  .הממוצעת עד למועד הבשלתה
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור 

  )המשך( עובדיםהטבות   .יט

  )המשך( הטבות לאחר סיום העסקה  )1(
את  התחייבות הקבוצה בגין תכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב הכספי החברה כוללת

אקטואריים אשר ) הפסדים(רווחים ) בניכוי(בתוספת , הערך הנוכחי של המחויבות בגין הטבה מוגדרת
  .בניכוי שוויים ההוגן של נכסי התוכנית, טרם הוכרו ובניכוי עלות שירות עבר שטרם הוכרה

  
  הטבות עובדים לטווח קצר   )2(

חודשים  12קופה שאינה עולה על הן הטבות אשר עומדות לתשלום בת, הטבות עובדים לטווח קצר
  .מתום  תקופת הדיווח

הטבות אלו , הטבות עובדים לטווח קצר בקבוצה כוללות את התחייבות הקבוצה בגין שכר וחופשה
הפרש בין גובה ההטבות . ההטבות נמדדות על בסיס לא מהוון. במועד היווצרותן, רווח והפסדלנזקפות 

  .או כהתחייבות, ם ששולם בגינן מוכר כנכסלבין הסכו, לזמן קצר להן זכאי העובד
  

  רווח למניה  .כ
המיוחס לבעלי המניות של החברה על ידי חלוקת , החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח

בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות , המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, רווח
המיוחס לבעלי , לצורך חישוב הרווח המדולל למניה מתאמת החברה את הרווח. הדיווחבמחזור במהלך תקופת 

בגין ההשפעות של כל המניות , ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור, המניות הרגילות
  .הפוטנציאליות המדללות

  
  שערי חליפין ובסיס ההצמדה  .אכ

נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על , או הצמודות אליו, יתרות במטבע חוץ  )1(
  .ידי בנק ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח

  
. יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח  )2(

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

  
  :להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד  )3(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  שער החליפין מדד בישראל
היציג של הדולר מדד בגין מדד ידוע  
)דולר 1-ח ל"ש( נקודות נקודות תאריך הדוחות הכספיים

    
  2011בדצמבר  31  3.821  110.34  110.34
 2010בדצמבר  31 3.549 108 107.6

    
 :שיעורי השינוי לתקופה של % % %

 2011בדצמבר  31שנה שנסתיימה ביום   7.66   2.17  2.55
 2010בדצמבר  31שנה שנסתיימה ביום  )5.99( 2.7 2.3
 2009בדצמבר  31שנה שנסתיימה ביום  )0.71( 3.9 3.8
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו  -  3באור 

אשר  השפעתם , ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר אינם בתוקף, תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו
  על הדוחות הכספיים אינה צפויה להיות מהותית

  
  )גילויים בדבר העברת נכסים פיננסים( "גילויים: מכשירים פיננסים" IFRS 7יקון ת  •

התיקון דורש דרישות גילוי בדבר חשיפת הישות לסיכונים בגין עסקאות העברת נכסים פיננסים אשר במסגרתן 
 ובדבר עסקאות העברת, ")מעורבות נמשכת("נותרת בידי המעביר רמה מסוימת של חשיפה מתמשכת לנכס 

  .שבוצעו סמוך לתום תקופת הדיווח, נכסים פיננסים שנגרעו באופן מלא
  
• IFRS 10 "דוחות כספיים מאוחדים"  

התקן קובע מודל חדש לצורך קביעת קיומה של שליטה בישות אחרת בהתבסס על הכוח של המשקיע ביחס 
מנת להשפיע על היקף חשיפתו לתשואות משתנות ממעורבותו בה ויכולתו לעשות שימוש בכוחו על , למושקעת
  .התקן אינו כולל שינוי בנהלי איחוד דוחות כספיים. התשואות

  
•  IFRS 13 "מדידת שווי הוגן"  

בהוראות , התקן מחליף את הוראות מדידת השווי ההוגן הפרטניות בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים השונים
נקבעו הוראות למדידת שווי הוגן עבור , לכך בהתאם. שתקובצנה בתקן אחד אשר יהווה מדריך למדידת שווי הוגן

  .כל הפריטים הנמדדים בשווי הוגן בדוח על המצב הכספי או לצורכי גילוי
  
•  IAS 19 (2011) "הטבות עובד"  

נקבע כי רווחים או הפסדים , מפאת זו. במתכונתו הקיימת" הטבות עובד" IAS 19התקן משנה את הוראות 
נקבע כי הטבות עובד לטווח קצר תכלולנה הטבות אשר צפויות , בנוסף לכך. אחראקטואריים ייזקפו לרווח כולל 
  .חודשים מתום השנה בה ניתן השירות המזכה על ידי העובד 12להיות מסולקות במלואן בתוך 

  
בדבר הצגת פריטי הרווח הכולל האחר בדוח על הרווח " (הצגת דוחות כספיים) "מתוקן( IAS 1תיקון   •

  )הכולל
  

פריטים אשר יסווגו בעתיד  -קובע כי פריטים הנכללים ברווח כולל אחר יופרדו ויוצגו באחת משתי קבוצות  התיקון
  .רווח והפסדלופריטים אשר לא יסווגו בעתיד , לרווח והפסד

  
•  IFRS 9 "מכשירים פיננסיים"  

  .התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים פיננסיים
לגבי תקופות דיווח שנתיות , למעט חריגים כמפורט בתקן, דרך של יישום למפרעהוראות התקן חלות ב

  .יישום מוקדם אפשרי. או לאחריו 2013, בינואר 1המתחילות ביום 
  
  

  שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות  -  4באור 

  כללי  .א
במקרים , נדרשת הנהלת החברה, לעיל 2ור המתוארת בבא, ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה

להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים , מסוימים
מבוססים על ניסיון העבר , האומדנים וההנחות הקשורות. והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים

  .וצאות בפועל  עשויות להיות שונות מאומדנים אלההת. וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים
  

שינויים לאומדנים החשבונאיים מוכרים רק . נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף, האומדנים וההנחות שבבסיסם
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה 

  .הם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיותובתקופות עתידיות במקרים ב
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות  -  4באור 

  מקורות מפתח לאומדני אי וודאות  .ב

  ירידת ערך מוניטין  )1(
מבצעת הנהלת החברה אומדן של שווי השימוש של , קביעה האם חלה ירידת ערך של מוניטיןלצורך ה

לצורך חישוב שווי השימוש מחשבת החברה את אומדן . יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה המוניטין
וכן את שיעור , הנובעים מכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים, תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים

  .יכיון המתאים בכדי לחשב את הערך הנוכחיהנ
  .ח"אלפי ש 2,298הוא הערך הפנקסני של המוניטין בתום תקופת הדיווח 

  
  אורך חיים שימושיים של רכוש קבוע  )2(

הנהלת החברה בוחנת בכל תקופת דיווח שנתית את אומדן אורך החיים , )2( 'י2כאמור בבאור 
  .השימושיים של פריטי רכוש קבוע

  
  הטבות עובדים   )3(

, הערך הנוכחי של התחייבות החברה לתשלום פיצויי פיטורין לעובדיה מתבסס על מספר רב של נתונים
. לרבות שיעור היוון, תוך שימוש במספר רב של הנחות, אשר נקבעים על בסיס הערכה אקטוארית

חברה לתשלום שינויים בהנחות האקטואריות עשויים להשפיע על ערכן הפנקסני של התחייבויות ה
בהתבסס על שיעור התשואה של אגרות , החברה אומדת את שיעור ההיוון אחת לשנה. פיצויי פיטורין

ועל בסיס הניסיון , הנחות מפתח אחרות נקבעות בהתבסס על התנאים השוררים בשוק. חוב ממשלתיות
  .'יט 2ראה באור , לפרטים נוספים אודות ההנחות בהן עשתה החברה שימוש. שנצבר בחברה

  
  מיסים נדחים  )4(

יתרות המסים . והפרשי עיתוי ת יוצרות מסים נדחים בגין הפסדים לצרכי מסומאוחד ותהחברה וחבר
 בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר, הנדחים מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים בעת מימושן

נכסי מסים נדחים מוכרים  .עד תאריך הדוח על המצב הכספי, נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה
בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה 

  .לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי
  

  
  הפרשות להליכים משפטיים  )5(

  .לא נזקפה הפרשה הבגינ, ח"מליון ש 5.5 -כנגד הקבוצה עומדת תביעה אחת בסכום כספי של כ
מסתמכת , וקביעת הסבירות כי הן תתממשנה לרעתה, לצורך בחינת הנפקות המשפטית של תביעות

לאחר שיועציה של החברה מגבשים את . הנהלת החברה על חוות דעת של יועצים משפטיים ומקצועיים
בין אם החברה תצטרך לשאת , עמדתם המשפטית ואת סיכוייה של החברה באשר לנשוא התביעה

אומדת הנהלת החברה את הסכום אותו יש לרשום בדוחות , או שיש ביכולתה לדחות אותהבתוצאותיה 
  .אם בכלל, הכספיים

הבנה שונה של הנהלת החברה , פרשנות שונה מזו של יועציה המשפטיים של החברה למצב חוקי קיים
ש בהם כדי י, לגבי חוזי התקשרות וכן שינויים שמקורם בפסיקה רלוונטית או בתוספת עובדות חדשות

להשפיע על ערכה של ההפרשה הכוללת בגין ההליכים המשפטיים העומדים כנגד החברה ובכך 
   .להשפיע באופן מהותי על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של הקבוצה
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  פרטים נוספים על הרכוש  -  5באור 

  לקוחות  .א

  בהרכ  )1(

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

 4,616  4,041  חשבונות פתוחים
 699  848  חברות כרטיסי אשראי

 285  304  המחאות לגבייה
  5,193  5,600 

 )941( )933( הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 
  4,260  4,659 
  

  .ימים 19תקופת האשראי הממוצעת במכירת סחורות הינה 
  

  בהפרשה לחובות מסופקיםתנועה   )2(

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

 761  941  יתרה לתחילת השנה  
 180  )8( הפרשה לחובות מסופקים

 941  933  יתרה לסוף השנה  
  

  גיל חובות הלקוחות שבוצעה בגינם הפרשה לחובות מסופקים  )3(

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

 180  -  ימים 183 - 365
 761  933  ימים 365מעל 
 941  933  הכל  -סך

  

  
  ופקדונות יתרות חובה ,חייבים  .ב

  נכסים לא שוטפים  נכסים שוטפים 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 2011 2010 

    ויתרות חובהחייבים 
 -  -   880   703 הוצאות מראש

  1,245  1,064   346   (*)  1,374 אחרים
 2,077   1,226   1,064  1,245 
      

     (**)  1,776  720  (**)    107  2,491פקדונות
 4,568   1,333   1,784  3,021 
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(פרטים נוספים על הרכוש   -  5באור 

  )המשך(ופקדונות  יתרות חובה ,חייבים  .ב
  . 647 -כוללת חוב ממנהל מקרקעי ישראל בסך כ קצריבים אחרים לזמן יתרת חי  (*)

  
 הסכם לפיתוח קרקע") המינהל" -להלן (נחתם עם מנהל מקרקעי ישראל  1993בחודש אוקטובר 

בהתאם להסכם התחייבה החברה לבנות על הקרקע בנין . דונם 8 -טבריה בשטח של כ -בפוריה 
החברה חתמה על חוזה פיתוח עם המנהל שיכנס . ההסכםתעשייתי תוך שלוש שנים מיום חתימת 

שנים ורק לאחר שהחברה תעמוד בכל  49 -לתוקפו עם חתימת המינהל על חוזה החכירה ל
. התשלומים על חשבון הקרקע כוללים תשלומים בגין זכויות בקרקע והוצאות פיתוח. התחייבויותיה

  .2003, בספטמבר 1הסכם הפיתוח היה בתוקף עד ליום 
 

כתוצאה מכך שהחברה טרם החלה בבניה הודיע המנהל כי ההקצאה מבוטלת והמנהל החזיר לעצמו 
  .את המגרש

  
בהמלצת יועציה המשפטיים הגישה תביעה לביטול החלטת המנהל ולהחזרת המגרש , החברה

  .ח"אלפי ש 2,142 -ולחילופין תביעה כספית בסך של כ
  

וניתנה הצעה על ידו . השופט בדימוס נסים ממן העביר את התיק לגישור בפני כבודבית המשפט 
  .י המנהל"אך ממתינים לאשרור ההצעה ע, י היועצים המשפטיים של שני הצדדים "שנתקבלה ע

  
  ).2('ג12ראה באור   (**)

  
  מלאי  .ג

  הרכב הסעיף  )1(
 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

 2,450  2,673  חומרי גלם
 383  1,727  תוצרת בעיבוד

 22,128  30,009  וצרת גמורהת
  34,409  24,961 

  
  מידע נוסף  )2(

 31,523 -סכום המלאי שהוכר כהוצאה במהלך התקופה במסגרת סעיף עלות המכר הסתכם לסך של כ
  ).ח"אלפי ש 20,134: 2009ח ובשנת "אלפי ש 32,119: 2010בשנת ( 2011ח בשנת "אלפי ש

  .כל המלאי משועבד בשיעבוד שוטף לבנקים
  

  חלוקה של פריטי רכוש לפי תנאי הצמדה  .ד
 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 

  :פריטים כספיים
 1,351  2,217 בהצמדה למדד

 3,933  3,763 במטבע חוץ או בהצמדה אליו
 4,051  4,853 ללא הצמדה

 9,335  10,833  כ"סה
   

 52,732  53,365 פריטים לא כספיים
   

 62,067  64,198  כ"סה
  .'א 16ראה באור   -  שעבודים  .ה

  

21 



  

  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  למכירה יםהמוחזק פיםלא שוט יםנכס  -  6באור 

 הרכב  .א

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 

   
 11,915  -)2(ראה סעיף ג נכס בירושלים

 1,464  -)1(ראה סעיף ג נכס בטירת הכרמל
 -  13,379 
 -    

  11,915     שווי הוגן של נכס בירושלים
  2,000   -   שווי הוגן של נכס בטירת כרמל

      
  תנועה  .ב

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

   עלות
 24,774  26,964  יתרת פתיחה

 -  -  השקעות במהלך השנה
  2,190   -   מוין מרכוש קבוע

  -   )26,964(  מכירת רכוש
  26,964   -   יתרת עלות

   הפחתותפחת ו
 )11,974( )13,585( בינואר 1יתרה ליום 

  )726(  -   מוין מרכוש קבוע
 )885( -  הפסדים מירידת ערך שהוכרו השנה

  -   13,585   מכירת רכוש
  - )13,585(   

 13,379  -  יתרת עלות מופחתת 
   

 2 -ה טירת הכרמל בשטח של כיחברה זכויות במקרקעין באזור התעשירכשה ה 1996בחודש דצמבר   )1(  .ג
 31ליום . זכויות החברה במגרש נרשמו בספרי מנהל מקרקעי ישראל. אלפי דולר 500דונם תמורת 

הוצג הנכס האמור במסגרת סעיף רכוש קבוע ובהתאם להסכם המכירה מוין לנכסים לא  2009, בדצמבר
  .שוטפים המוחזקים למכירה

ח  "מיליון ש 2חתמה החברה הסכם למכירת נכס מקרקעין בטירת הכרמל תמורת  2011, במרץ 15ום בי
 .כנכס לא שוטף המוחזק למכירה 2010, בדצמבר 31הנכס הוצג בדוחות הכספיים ליום ). מ"בתוספת מע(

ת ביטוי בדוחו קיבלה הנכס בטירת הכרמלמכירת , 2011בדוחות הכספיים לשנת , לאור האמור לעיל
  . הכספיים
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( למכירה יםהמוחזק פיםלא שוט יםנכס  -  6באור 

  )המשך(  .ג
במסגרת הסדר החברה . ן להשקעה בירושלים"נדל") חברת הבת: "להלן( מ"בע 91מ .ר.בבעלות חברת ר  )2(

  ).'ב13ראה באור (י הנכס ישמש כבטוחה לפרעונו נקבע כ 2004בשנת ' ח סדרה א"עם מחזיקי אג
בירושלים  25על הסכם למכירת קומת הקרקע במבנה ברחוב האומן  2008חתמה בשנת  חברת הבת  

  .בכפוף להשלמת תנאים מתלים, )בניכוי הוצאות מכירה(ח "מליון ש 6.6תמורת 
חשבון הנאמנות של מחזיקי ח ב"מליון ש 4.2יתרת התמורה בסך  הופקדה 2011, במהלך חודש אפריל  

ח הופקד בידי נאמני העסקה וכל זאת עד להעברת הזכויות לקונה על פי "מליון ש 2 -ח וסך של כ"האג
  .  ההסכם

מליון  5.3חתמה חברת הבת זיכרון דברים למכירת הקומה הראשונה  תמורת  2010, בדצמבר 30ביום   
במסגרת זיכרון ). ח דמי תיווך"אלפי ש 110 -המבנה וח לשיפוץ "אלפי ש 130ח בניכוי "מליון ש 5.55(ח "ש

וכן , י הנאמן באמצעות אסיפת בעלי אגרות החוב של החברה"הדברים הותנתה המכירה באישור העסקה ע
בקבלת אישור בכתב מטעם נאמן מחזיקי אגרות החוב של החברה כי בכפוף לביצוע התחייבות הקונה 

ראה סעיף . התקיימו התנאים כאמור 2011, בפברואר 13ביום . ותשלום כל סכום התמורה יוסר השעבוד
  .להלן' ב
מקדמה , חתמה חברת הבת על הסכם מכירה והקונה הפקיד בידי נאמן העסקה 2011, במרץ 31ביום   

 .ח"מליון ש 1.1בסך 
העביר הקונה את יתרת התמורה לידי נאמן העסקה וזאת עד להעברת הזכויות  2011, במאי 30ביום   

  .על פי ההסכם לקונה
  

עם השלמת מכירת קומת הקרקע והקומה הראשונה , 2011בדוחות הכספיים לשנת , לאור האמור לעיל
הנכס מכירת , )ח והעברת הזכויות לרוכשים"ביצוע התשלום לבעלי האג, הסרת השעבודים, דהיינו(

  . ביטוי בדוחות הכספיים קיבלה בירושלים
  
  

  השקעה בחברות מוחזקות  -  7באור 

  רות מאוחדותחב

  : פירוט החברות המאוחדות של הקבוצה  )1(  .א

היקף ההשקעה בחברה     
 שיעור מקום   (*)מוחזקת

 בדצמבר 31ליום  ההחזקה פעילות מקום שם 
 2010 2011 % עיקרית תושבות (*) החברה הבת

      

      מוחזקות במישרין
 )2,329( )2,204( 100% ישראל ישראל )א(תכשיטי לב המפרץ 

 )310( )282( 100% ישראל ישראל )ב(מ "אל בע.די.יהלומי אי
 )22,870( 33  100% ישראל ישראל )ג(מ "בע 91מ .ר.ר

רוזלם ''ג(מ "בע כפריס תכשיטים ויהלומים
 )7,041( )4,441( 100% ישראל  ישראל )ד) (ארטסנטר

 )13,468( )13,525( 100% לא פעילה ישראל )ה(מ "תכשיטי כפריס אילת בע
 )2,222( )2,222( 46% לא פעילה ישראל )ו(מ "חברה ישראל לשיווק לתייר בע. ל.י.ח

Gami International Ltd. )5,918  6,195  100% לא פעילה הולנד )ז 
      שאינן מוחזקות במישרין

Gami Inports Exports (cyprus) Ltd. )100% לא פעילה קפריסין )ח  -  - 
  

.להלן' ם נוספים בסעיף בראה פרטי(*) 
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  השקעה בחברות מוחזקות  -  7באור 

  חברות מאוחדות

  : )המשך( פירוט החברות המאוחדות של הקבוצה  .א

  השקעות נוספות בחברות מאוחדות המוחזקות במישרין על ידי החברה  )2(

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

 38,316  20,416  )א(שטרי הון
 22,587  7,147  )ב(הלוואות

  27,563  60,903 
  

הוחלט על ידי החברה וחלק מהחברות המוחזקות להמיר חלק מהלוואות שניתנו על  1.1.2009ביום   )א(
ובלבד שההלוואה אינה , שנים לפחות 5של שטרי ההון הונפקו לתקופה . י הוןידי החברה לשטר

ירעון לפני תום התקופה האמורה והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק ניתנת לפ
שטרי ההון אינם צמודים ואינם . לחלוקת עודפי רכוש בפירוק ושינוי השליטה בחברה המנפיקה

 .נושאים ריבית
שנפרעה בשנת  ח "אלפי ש 11,915מ בסך "בע 91. מ.ר.כוללות הלוואה לר 31.12.10ליום  ההלוואות  )ב(

2011. 

  תנאי שטרי ההון וההלוואות

 
שיעורי הריבית 

  השנתית
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 2011 2011 2010 
 % 

   

 17,044  -  - יתרות צמודות למדד
 43,859  27,563  3%-0% ללא הצמדה

   27,563  60,903 
 )11,915( -   חלויות שוטפות -בניכוי 

   27,563  48,988 
  

  פרטים נוספים  .ב

   מ"תכשיטי לב המפרץ בע  )א(

לאחר תום תקופת הדיווח . חנויות לממכר מוצרי החברה הממוקמות בקניוניםלב המפרץ עוסקת בהפעלת   
 .הוגשה בקשה לשינוי שם החברה

  
 מ "בע. אל.די.יהלומי אי  )ב(

 . עוסקת ברכישת יהלומים ואבני חן עבור החברה
 

   מ"בע 91. מ.ר.ר  )ג(

אשר בהתאם להסדר שנערך בחודש נובמבר , החברה מחזיקה במבנה בירושלים. 1995ביוני  הוקמה
לטובת פרעון אגרות ח התחייבה החברה לפעול למכירת הנכס כאמור "בין החברה לבין מחזיקי האג 2004

 ) .2(' ג 6ראה באור לעניין מכירת הנכס . 'חוב סדרה א
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 מ"תכשיטי כפריס בע
  ייםבאורים לדוחות הכספ

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(השקעה בחברות מוחזקות   -  7באור 

  )המשך( פרטים נוספים  .ב
  ")גמי: "להלן(מ "בע כפריס תכשיטים ויהלומים  )ד

במסגרת . עסקה בייצוא תכשיטי זהב משובצים באבני חן ויהלומים ושיווקם לסיטונאים בארץ ובחוץ לארץ
החברה הופעלה מחדש ומפעילה  2011בשנת , חברהארגון  של החברה הועברה הפעילות של גמי ל-רה

 .שתי חנויות למכירת תכשיטים ויהלומים במתחם הבורסה ברמת גן ובים המלח
 

   מ"תכשיטי כפריס אילת בע  )ה(

 .כיום חברה זו אינה פעילה .עסקה במכירת  תכשיטים באילת  
 

  מ"חברה ישראלית לשיווק לתייר בע. ל.י.ח  )ו(

חברה . (ל.י.מהון המניות הרגילות הנפרעות של ח 46% -ות ההנהלה הנפרעות ומהון מני 51%מחזיקה   
 ).לא פעילה

  
 "גמי הולנד"להלן  - .Gami International B.V  )ז(

. לצורך ניהול פעילות הקבוצה באירופה 2001חברה בבעלות מלאה של החברה שהוקמה בהולנד בינואר   
  . 2004החברה אינה פעילה החל מחודש פברואר 

  
  "גמי קפריסין"להלן  - .Gami Imports Exports (Cyprus) Ltd  )ח(

  .הרשומה בקפריסין, חברה לא פעילה בבעלות מלאה של גמי הולנד  
  
  

  נטו, רכוש קבוע  -  8באור 

  ההרכב והתנועה  .א

  מקרקעין 
שיפורים
 במושכר

מכונות 
 כלי רכב וציוד

ריהוט וציוד 
 הכל -סך  משרדי

     עלות
 42,592  11,985  919  8,907  20,781   -  2011ינואר ב 1ליום 

 2,272  758  293  3  1,218    רכישות
  )979( )444( -  )211( )324(  -  (*) גריעות

              
 43,885  12,299  1,212  8,699  21,675   -  2011בדצמבר  31עלות ליום 

        
     עלות
 58,529  15,936  1,150  15,722  22,576   3,145  2010בינואר  1ליום 

 1,384  284  636  9  455   -  רכישות
 )14,176( )4,235( )867( )6,824( )2,250(  -  (*) גריעות

  )2,190(  -   -   -   -   )2,190(  מיון לנכסים המוחזקים למכירה
  מיון לחייבים ויתרות חובה

  )955(  -   -   -   -   )955(  לא שוטפים  
 42,592  11,985  919  8,907  20,781   -  2010בדצמבר  31עלות ליום 

       
גריעות בגין חנות בגרנד קניון בחיפה שנסגרה ובמקומה נפתחה חנות חדשה כוללות  2011הגריעות בשנת   (*)

 םשהחברה נטשה עם פתיחת סניפים חדשי מ"בע רכוש ישן של כפריס תכשיטים ויהלומיםוכן  באותו קניון
נטשה החברה לטובת אולם  ואות, ירושליםבבאולם התצוגה  רכושהגריעות כוללות  ,בנוסף, 2011בשנת 

  .)ב( 1' ג 16ראה באור , למידע נוסף. ליום הנטישה נכסים אלה הופחתו במלואם, התצוגה החדש
  .כוללות גריעות בגין הסניף בירושלים אשר הופחתו במלואם 2010הגריעות בשנת   

25 



  

  מ"פריס בעתכשיטי כ
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(נטו , רכוש קבוע  -  8באור 

  )המשך( ההרכב והתנועה  .א

  מקרקעין 
שיפורים
 במושכר

מכונות 
 כלי רכב וציוד

ריהוט וציוד 
 הכל -סך  משרדי

      
    -פחת שנצבר 

 38,618  10,680 82  19,0198,837 -2011בינואר 1ליום 
 826  339 158  31613 -הוצאות פחת

 )979( )444( -  )211( )324(   (*) גריעות
              

 פחת שנצבר ליום
 38,465  10,575  240  8,639  19,011   -  2011בדצמבר  31  
     

 עלות מופחתת ליום
 5,420  1,724  972  60  2,664   -  2011 בדצמבר 31  
  
  

     -פחת שנצבר 
 52,659  14,712 515  21,10515,419 2010908בינואר 1ליום 

 770  318 124  24729 52הוצאות פחת
 )13,851( )4,350( )557( )6,611( )2,333(  -  (*) גריעות

 מיון לנכסים לא שוטפים
  )726(  -   -   -   -   )726(  המוחזקים למכירה  

 מיון לחייבים ויתרות חובה
  )234(  -   -   -   -   )234(  וטפיםלא ש  

 פחת שנצבר ליום
 38,618  10,680  82  8,837  19,019   -  2010בדצמבר  31  
       

 עלות מופחתת ליום
 3,974  1,305  837  70  1,762   -  2010בדצמבר  31  

  
  .'א 16פרטים בדבר שעבודים ראה באור   .ב

  
  

  מוניטין  -  9באור 

  מידע נוסף

) ש"ממ(בעקבות הסכם שעשתה החברה עם בעלי מניות המיעוט של מרכז היהלומים הבינלאומי , 2004במהלך שנת 
במישרין על ידי  -תוך שמירה על המשך הפעלת האתרים בהם פעלה , מ למכירת כל אחזקותיה בחברה מאוחדת"בע

 . ףדגמי תכשיטים וחלק מפריטי הרכוש השוט, מוניטין, רכשה החברה נכסים קבועים, החברה
  

  בחינת ירידת ערך שנתית של מוניטין

הוקצה , לצורך בחינת ירידת הערך כאמור. אמדה הקבוצה את הסכום בר ההשבה של המוניטין, במהלך שנת הכספים
הסכום בר ההשבה נאמד על ידי שווי שימוש המחושב על בסיס תחזיות תזרימי . המוניטין ליחידה מניבת מזומנים

  .12%ם ושיעור ניכיון של מזומנים לתקופה של שנתיי
  

  .'א16למידע בדבר שיעבודים ראה באור 
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  נכסים בלתי מוחשיים  -  10באור 

  להלן ההרכב והתנועה בסעיף  .א
ידע ודגמי  

 תכשיטים
 

  עלות
 963  2010 -ו 2011בדצמבר  31ם מילי עלות

  הפחתה שנצברה
 644  2011בינואר  1יתרה ליום 

 96  הפחתה 
  740  2011בדצמבר  31יתרה ליום 

  עלות מופחתת
 223  2011בדצמבר  31ליום 

  
  הפחתה שנצברה

 548  2010בינואר  1יתרה ליום 
 96  הפחתה 

  644  2010בדצמבר  31יתרה ליום 
  עלות מופחתת

 319  2010בדצמבר  31ליום 
  

  .חתת נכסים בלתי מוחשיים מוצגת ברווח והפסד במסגרת הוצאות הנהלה וכלליותהפ  .ב
  

  
  פרטים נוספים על ההתחייבויות השוטפות  -  11באור 

  ספקים ונותני שירותים   .א

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

 5,301  12,666  חשבונות פתוחים 
 12,923  15,525  המחאות לפירעון

  28,191  18,224 
   

  . בגינה הקבוצה לא משלמת ריבית, ימים 90תקופת האשראי הניתנת בגין רכישת סחורות היא 
  
  זכאים ויתרות זכות  .ב

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

 1,941  2,476  מוסדות ורשויות מקומיות
 1,311  2,465  בעלי עניין 

 1,817  2,217  עובדים ונלוות לשכר
 860  -  םדמי שכירות לשל

 1,838  2,118  אחרים 
  9,276  7,767 

27  



  

  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( פרטים נוספים על ההתחייבויות השוטפות  -  11באור 

  חלוקה של פריטי התחייבויות שוטפות לפי תנאי הצמדה  .ג

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

   :ותהתחייבויות כספי
 34,919  6,769  בהצמדה למדד 

 11,974  19,698  במטבע חוץ או בהצמדה אליו 
 15,309  21,128  ללא הצמדה 

  47,595  62,202 
  

  .'א16ראה באור  - בטחונות  . ד
  
  

  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים   -  12באור 

  חתתהרכב התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופ  .א

שיעור 
 סך הכל התחייבויות לא שוטפות התחייבויות שוטפותריבית

בדצמבר31ליום בדצמבר31ליוםשנתית  בדצמבר 31ליום    
 31/12/11201120102011 2010 2011 2010 
 % 

  התחייבויות פיננסיות
  הנמדדות לפי עלות  
 מופחתת  

 

   

  

 
 506  2,018  -  -  506  2,018  10.0% משיכות יתר 

 11,863  11,346  8,136  5,423  3,727  5,923  7.9% הלוואות ללא הצמדה
 3,026  2,872  2,635  2,451  391  421  1.3% הלוואות בהצמדה לדולר

  8,362  4,624  7,874  10,771 16,236  15,395 
  

  0112בדצמבר  31מועדי הפירעון של הלוואות לזמן ארוך מבנקים ליום   .ב

 5,114  חלות שוטפת-שנה ראשונה
  

 4,177  שנה שנייה
 1,913  שנה שלישית
 585  שנה רביעית
 598  שנה חמישית

 601  שנה שישית ואילך
  7,874 

  

  12,988 
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( אי אחריםים ומנותני אשראשראי מתאגידים בנקאי  -  12באור 

  מידע נוסף  .ג

  יםאיבנקתאגידים הלוואות מ
להלוואה אשר יתרתה ליום פריסה מחדש מבנק הפועלים ביקשה החברה  2009חודש נובמבר  מהלךב  )1(

  :הלוואות כדלקמן 2 - ההלוואה תפוצל לו הבנק נתן את הסכמתו. ח"מליון ש 6.6 - ההסדר הינה כ
  
  תשלומים  26 - ב 3.7%+נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים , ח"מליון ש 6הלוואה בסכום קרן של

 .2011, בינואר 20החל מיום  חודשיים
  תשלומים  10 - ב 3.7%+נושאת ריבית בשיעור פריים, ח"אלפי ש 660הלוואה בסכום קרן של

 .חודשיים
  

לה על עו בהתאם לדוחות הכספיים שלה לפני מיסיםכמו כן סוכם כי במקרה והרווח השנתי של החברה 
מכל סכום העולה על הסך  40% - תשלם החברה לבנק סך השווה ל, ח לאותה השנה "מליון ש 6סך של 

במאי העוקב את מועד פרסום  31התשלום הראשון עד ולא יאוחר מיום , בשני תשלומים שווים, ל"הנ
  .הדוחות השנתיים

  
 .2010בגין הרווח לשנת  ח נוספים"אלפי ש 133 - כסך של  2011החברה בשנת  שילמהכתוצאה מכך 

בהתאם  לפני מיסיםהשנתי של החברה הרווח החברה קבלה הבהרה מבנק הפועלים כי  2011בשנת 
חישוב לעניין  )אגרות החוב(כולל הרווח מהתאמת ערך התחייבות פיננסית לא  לדוחות הכספיים שלה

  .האצת התשלומים בהתאם להסכם
  

חברה תהיה חייבת לבנק סכום כלשהו בגין חובות החברה והערבים שלה מתחייבים כי כל עוד ה
או האשראים האחרים מכל מין וסוג /או ההלוואות ו/או אלו מן החובות וההתחייבויות ו/ו, החברה לבנק

  :יחול כל האמור להלן, לרבות מכח הסכם זה לעיל, י הבנק"או יועמדו לחברה ע/שהוא אשר מועמדים ו
  
  .ח לשנה"מליון ש 5לא יפחת מסך של הרווח השנתי הנקי בתוספת פחת   )1(
  
יתרת המזומנים ושווי מזומנים בצירוף יתרת לקוחות וחייבים , משמעו, עודף הרכוש השוטף נטו  )2(

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים , משמעו, על ההתחייבויות השוטפות נטו, ובצירוף מלאי
  .יהיה חיובי, בצירוף זכאים

  
  .רעון מיידייקיימו יהיה רשאי הבנק להעמיד את ההלוואה לפבמידה והתנאים לעיל לא ית

  
ויצרו , אלפי דולר 250ל נתנו בעלי השליטה בחברה ערבות מתמדת מוגבלת בסך "להבטחת ההלוואה הנ

וזאת להבטחת חובות ) 47% - כ(לטובת הבנק שעבוד קבוע ראשון על מניות החברה שבבעלותם 
  .והתחייבויות החברה לבנק

  
 2011, בדצמבר 31החברה פרעה את כל התשלומים על פי ההסכם ונכון ליום  2011במהלך שנת 

  .עומדת באמות המידה הפיננסיות
  

קיבלה החברה הלוואה  2010, באוקטובר 5ביום  - הלוואה ממרכנתיל במסגרת הקרן לעסקים בינוניים  )2(
  .ח מבנק מרכנתיל במסגרת הקרן לעסקים בינוניים"מליון ש 4.9בסך 
תשלומים ראשונים  11. חודשים 47לתקופה של , 3%+ ואה נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים ההלו

בהתאם לתנאי . תשלומים 36 -פירעון הקרן והריבית ב 2011, באוקטובר 5הם בגין ריבית והחל מיום 
פרעה החברה את  2011בשנת . ח"אלפי ש 1,236ההלוואה הפקידה החברה פיקדון בבנק בסך 

  .התאם להסכם ההלוואההתשלומים ב
  

33 29 



  

  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
   
  

  אגרות חוב  -  13באור 

 כללי  .א

. 1997, באוגוסט 4אשר הונפקה במסגרת תשקיף מיום ) סדרה א(אגרות חוב  21,827,575סדרה של   )1(
בשבעה תשלומים שווים ביום אגרות החוב עומדות לפרעון  ,על פי תנאי ההנפקה כפי שפורטו בתשקיף

אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן . 2006ועד  2000באוגוסט של כל אחת מהשנים  20
  .באוגוסט של כל שנה 20 -האמורה להשתלם ב 5.75%ונושאות ריבית שנתית של 

  .ח ממסחר בבורסה לניירות ערך"האג ונמחק 2006, באוגוסט 2ביום   
  

ם שילמה החברה את כל התשלומים הנדרשים בהתאם להסדר הפריסה עד למועד הדוחות הכספיי
 . 2004, בנובמבר 29מיום  מחדש

הופקדו בחשבון נאמנות של עורכי הדין המטפלים , ח יתרה ממכירת הנכס"אלפי ש 1,766 -סך של כ
סכום זה יועבר למחזיקים מיד לאחר השלמת הרישום בגין . בעסקת המכר מטעם מחזיקי אגרות החוב

   .'ויהווה פדיון סופי של אגרות חוב סדרה א עסקהה
  

  . נ.ח ע"ש 1,273,432יתרת אגרות החוב שבמחזור הינה  2011, בדצמבר 31ליום   
  
. 1997, באוגוסט 4אשר הונפקה במסגרת תשקיף מיום ) סדרה ב(אגרות חוב  21,827,575סדרה של   )2(

באוגוסט  20ון בתשעה תשלומים שווים ביום רעיאגרות החוב עומדות לפ, על פי תנאי ההנפקה בתשקיף
אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית בשיעור . 2007ועד  1999בכל אחת מהשנים 

אגרות החוב המירות למניות רגילות של החברה . באוגוסט של כל שנה 20 -האמורה להשתלם ב 5%
ח ערך נקוב של אגרות חוב ניתנים להמרה למניה "ש 12.65באופן שכל , 2007, ביולי 31וזאת עד ליום 
  . רגילה אחת

  .ח ממסחר בבורסה לניירות ערך"נמחקה האג 2007, ביולי 30ביום   
  

אלפי  2,220תשלום בסך ) 'ב -סדרה (שילמה החברה למחזיקי אגרות החוב  2011, לפברואר 14ביום 
מניות  654,696 -ל' ח ב"אג. נ.ח ע"ש 8,281,903הומרו סך של  2011, בספטמבר 21ביום . ח"ש

' ח ב"ח למחזיקי אג"אלפי ש 2,266שילמה החברה סך  2011, בנובמבר 29רגילות של החברה וביום 
 2004, בנובמבר 29מיום  הפריסה מחדשבהתאם להסדר ' ח סדרה ב"המהווים פדיון סופי ומוחלט לאג

  . 2011, ביולי 26ולפי החלטות המחזיקים מיום 
  

  .להלן' בסעיף  ראה) 'סדרה ב -ו' סדרה א(יסה מחדש של אגרות חוב בדבר הסדר פר
  

 הסכם לפריסה מחדש של פרעון אגרות החוב ואגרות החוב ההמירות  .ב
ח הסדרי תשלומים שיאפשרו פרעון חובות אלה במשך "אישרו אסיפות בעלי האג 2004, בנובמבר 29ביום 

להלן עיקרי ; גם בהנחה שהמשבר בתיירות יימשך תוך המשך פעילותה הסדירה של החברה, תקופה ארוכה
  :ההסדרים האמורים

  
  :'סדרה א

קרן (צמודה למדד המחירים לצרכן  5.75%יתרת החוב ליום ההסדר תישא ריבית שנתית בשיעור   .1
הריבית שתיצבר בכל תום שנה תצורף לקרן ותישא אף היא , 2004שפורסם בגין חודש אוגוסט ) וריבית

  ").יתרת החוב הבלתי מסולקת"להלן (צמדה כאמור ריבית והפרשי ה
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( אגרות חוב  -  13באור 

  )המשך( הסכם לפריסה מחדש של פרעון אגרות החוב ואגרות החוב ההמירות  .ב
  )המשך( :'סדרה א

  :יתרת החוב הבלתי מסולקת תשולם ותפרע כדלקמן  .2

 -וב 31.12.06, 30.6.06, 31.12.05 ,30.6.05 -ח ב"ש 450,000בסך של  תשלומים שווים 5  .א
תשלומים  6 -שולמו במקדמות על חשבון התשלום הראשון י, ח הקרן והצמדה"ע -30.6.07

 .מקדמות אלו יופקדו בחשבון נאמנות, 2004דש דצמבר וחחודשיים החל מ
 -וב 31.12.09, 31.12.08, 30.6.08, 31.12.07 -ח ב"ש 412,500תשלומים שווים בסך של  5  .ב

 .ח הקרן והצמדה"ע -30.6.2010
, ח יתרת הקרן"ישולמו שני תשלומים שווים ע, 2011, ביוני 30וביום  2010, בדצמבר 31ביום   .ג

 :ריבית והצמדה כמפורט להלן
  
כל תשלום יהיה שווה לסך בשקלים השווה למחצית ממחצית ההפרש בין יתרת החוב  .1

בניכוי )) 2('ג6ראה באור (,") הנכס"להלן (המשמש כבטוחה מסולקת לתמורת נכס הבלתי 
 .לעיל' ב 2 -ו' א 2התשלומים במזומן בהתאם לסעיפים 

אם תמורת הנכס בתוספת מחצית מההפרש בין יתרת החוב הבלתי , על אף האמור לעיל .2
ן חודש ח צמוד למדד בגי"מיליון ש 14 -מסולקת לבין תמורת מכירת הנכס תפחת מ

 14יהיה כל תשלום שווה לסך בשקלים השווה למחצית מההפרש שבין , 2004  , אוגוסט
לבין תמורת הנכס והתשלומים במזומן , 2008, צמוד למדד בגין חודש אוגוסט, ח"מיליון ש

 ).2(' ג 6לעניין מכירת הנכס ראה ביאור , לעיל' ב 2 -ו' א 2בהתאם לסעיפים 
  

ח צמודה "מיליון ש 14 -הכוללת שתשולם למחזיקי אגרות החוב לא תפחת מהתמורה , למען הסר ספק  .3
  .ולא פחות מהמדד האמור, 2004למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש אוגוסט 

  
תעלה על הסכום שיהיה ', ב 2 -ו' א 2בתוספת התשלומים במזומן בהתאם לסעיפים , אם תמורת הנכס  .4

יקוזז ההפרש ראשית מהתשלומים במזומן , כמפורט לעילעל החברה לשלם לבעלי אגרות החוב 
כך שהקיזוז יבוצע תחילה מהתשלום האחרון שאמור להיות (לעיל ' ב 2 -ו' א 2המפורטים בסעיפים 

והיתרה ככל שתהיה לאחר הקיזוז מהתשלומים במזומן , ככל שטרם שולמו על ידי החברה, )משולם
  .ועברת לבעלי אגרות החובתקוזז מתמורת הנכס האמורה להיות מ, כאמור

  
החברה . יועבר לצורך פרעון יתרת החוב) נטו(החברה תפעל למכירת הנכס וכל תקבול שיתקבל   .5

להלן (' התחייבה שלא למכור את הנכס אלא במחיר שיוסכם על נציג בעלי אגרות החוב מסדרה א
כס בכפוף לאישור אסיפת יהיה הנציג רשאי לפעול למכירת הנ 2005, בדצמבר 1החל מיום "). הנציג"

  . 'בעלי אגרות החוב מסדרה א
  
לצורך אבטחת פרעון אגרות חוב אלה שעבדה החברה את הקרקע והבנין בירושלים הרשומים בחברת   .6

  .6 אורראה ב, וזאת בהתאם לתנאים המקוריים של אגרות החוב, מ"בע 91. מ.ר.ר
  
  .קפן בשינויים המחוייביםערבויות שהועמדו על ידי בעלי השליטה תישארנה בתו  .7
  
עד ליום אישור ההסדר ' ריבית הפיגורים שנצברה בגין איחורים בתשלומים לבעלי אגרות החוב סדרה א  .8

  .יבוטלו 2002, באוגוסט 19בהתאם להסדר הקודם מיום , החדש
  
פרה של יום לא יהווה ה 45של עד , לעיל 'ב 2 -ו' א 2איחור בהעברת התשלומים המפורטים בסעיפים   .9

  .ההסדר
  

  .ולהיפך' מותנה בהסדר עם בעלי אגרות החוב סדרה ב' ההסדר עם בעלי אגרות החוב סדרה א
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(אגרות חוב   -  13באור 

 )המשך( אגרות החוב ואגרות החוב ההמירות ןפירעוהסכם לפריסה מחדש של   .ב
  )המשך( :'סדרה א

  'ח סדרה א"אסיפת בעלי האג

עיקרי , בין היתר, נדונו ואושרו 2011, בפברואר 13שהתקיימה ביום ' ח סדרה א"באסיפה של בעלי האג
  :העניינים הבאים

  
אישור מחדש של מחזיקי אגרות החוב למכירת קומת הקרקע במבנה בירושלים כפי שסוכם בהסכם   .1

  )6באור ראה (, 2008המכר משנת 
  
. ח"מיליון ש 5.5ר מחזיקי אגרות החוב למכירת הקומה הראשונה במבנה בירושלים במחיר של אישו .2

  ).6באור ראה (
  
אישור מחזיקי אגרות החוב למנגנון קביעת שני התשלומים האחרונים הנגזרים מתמורת המכירה  .3

ריל  וסך ח ישולם בחודש אפ"מיליון ש 3 -נקבע כי סך של כ. כמפורט לעיל2004בהתאם להסדר משנת 
  .ח ישולם בחודש אוגוסט"מיליון ש 0.3 -נוסף של כ

  .בהתאמה, 2011, באוגוסט 14וביום  2011, במאי 5ל שולמו למחזיקי אגרות החוב ביום "הסכומים הנ  
  
ח כאמור בסעיף "מליון ש 0.3ח אשר כללו "מליון ש 6 -סך של כ 2011, באוגוסט 14החברה שילמה ביום  .4

  .ממכירת המבנה כאמור לעיל לעיל והיתרה מהתמורה 3
  
  .מוחזקת אצל נאמן, ח מתמורת הנכס"מיליון ש 1.7סך של   .5
  

  'סדרה ב

) קרן וריבית(צמודה למדד המחירים לצרכן  5%יתרת החוב ליום ההסדר תישא ריבית שנתית בשיעור   .1
יא ריבית הריבית שתיצבר בכל תום שנה תצורף לקרן ותישא אף ה, 2004שפורסם בגין חודש אוגוסט 

  ")יתרת החוב הבלתי מסולקת" - להלן(והפרשי הצמדה כאמור 
  
  :מיתרת החוב הבלתי מסולקת תפרע כדלקמן 40%  .2

 -וב 31.12.06, 30.06.06, 31.12.05, 30.06.05 -ח ב"ש 300,000תשלומים שווים בסך של  5  )א
תשלומים  6-מקדימות על חשבון התשלום הראשון ישולמו ב,ח הקרן והצמדה"ע -30.06.07

  .מקדמות אלו יופקדו בחשבון נאמנות, 2004חודשיים החל מחודש דצמבר 
  
 -וב 31.12.09, 31.12.08, 30.6.08, 31.12.07 -ח ב"ש 337,500תשלומים שווים בסך של  5  )ב

  .ח הקרן והצמדה"ע -30.6.2010
  
ח יתרת "ע -30.6.2011 -וב 31.12.2010 -ח ישולמו ב"ש 2,220,421תשלומים שווים בסך  2  )ג

  .הקרן ריבית והצמדה
  
ככל שלא בוצעה , 2011, ביוני 14של הסדרה למועד ההסדר יומר המרה כפויה ביום . נ.מהע 60%  .3

  .תבוצע השלמה, ל מרצון ואם בוצעה באופן חלקי"הנ. נ.המרה של הע
  
שער המרה . ר"מ 1 ח לכל"אג. נ.ע 12.65יהיה ) בין מרצון ובין המרה כפויה כאמור לעיל(שער ההמרה   .4

  ).בכפוף לאישור בית המשפט(זה ישאר ללא שינוי לאורך כל התקופה 
  
  .הערבויות שהועמדו על ידי בעלי השליטה תשארנה בתוקפן בשינויים המחוייבים  .5
  
עד ליום אישור הסדר ' ריבית הפיגורים שנצברה בגין איחורים בתשלומים לבעלי אגרות החוב סדרה ב  .6

  .יבוטלו  2002, באוגוסט 19דר הקודם מיום בהתאם להס, זה
  
יום לא יהוו הפרה של  45של עד ', ג2 -ו' ב2', א2איחור בהעברת התשלומיחם המפורטים בסעיפים   .7

  .ההסדר
  .ולהיפך' מותנה בהסדר עם בעלי אגרות החוב סדרה ב' ההסדר עם בעלי אגרות החוב סדרה א
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  יםבאורים לדוחות הכספי

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(אגרות חוב   -  13באור 

  ההרכב  .ג
 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 

   :במסגרת ההתחייבויות
 4,318  -  רכיב התחייבותי של אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה

 -  -  (*)רכיב המרה של אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה 
  426   -   תהתחייבות להנפקת מניו

 26,843  1,766  אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה 
  1,766  31,587 
  . ח"פחות מאלף ש(*)   

  
  31,587   1,766   חלות שוטפת

   
  

  הטבות לעובדים  -  14באור 

  ההרכב  .א
 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 

   :הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תוכניות להטבה מוגדרת
 3,032  3,311  ין פיצויי פרישה ופיטוריןהתחייבות בג

   
   : הטבות עובד לטווח קצר

 234  427  חופשה והבראה
 1,583  1,790  עובדים ונלוות לשכר

  2,217  1,817 
  

  הטבות לאחר סיום העסקה  .ב

  תוכניות להטבה מוגדרת

  כללי  )א(

  התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין
צויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה וחברות מאוחדות לשלם פיצויים לעובד דיני העבודה וחוק פי

). לרבות עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות ספציפיות אחרות(בעת פיטורין או פרישה 
מעביד מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על -חישוב ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד

יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים וכן בהתחשב , לדעת ההנהלה, אשר, העובדהמשכורת האחרונה של 
  .במספר שנות העבודה שלו

  
הערכה האקטוארית בוצעה על ידי אליאור . המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית

 הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת והעלויות. חבר אגודת האקטוארים בישראל, ויסברג
  .נמדדו תוך שימוש בשיטת יחידת הזכאות החזויה, המתייחסות של שירות שוטף ושירותי עבר
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 מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( הטבות לעובדים  -  14באור 

  )המשך( הטבות לאחר סיום העסקה  .ב

  )המשך( תוכניות להטבה מוגדרת

  לתום תקופת הדיווחריות ההנחות האקטואריות העיק  )ב(
 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
 % % 
   

 4.8% 4.56% שיעורי ההיוון 
 4.8% 4.63% שיעורי התשואה החזויים לגבי נכסי התוכנית

 2.5% 2.5% שיעורי העלאות משכורות חזויים נומינלי
 2% - 15% 2% - 15% (*)שיעורי תחלופה ועזיבה 

  
  .זיבה משתנים בהתאם לשנת הוותקשיעורי התחלופה והע  (*)
  

  סכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד בגין תוכניות הטבה מוגדרת   )ג(

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2011 2010 2009 
    

 411  457  626  עלות שירות שוטף
 219  245  237  עלות ריבית

 )34( )61( )72( תשואה חזויה על נכסי התוכנית
 )35( 112  274  אקטואריים ) ווחיםר(הפסדים 

  1,065  753  561 
    

    :ההוצאה נכללה בסעיפים הבאים
 62  143  202  עלות המכר

 426  505  715  הוצאות מכירה
 73  105  148  הוצאות הנהלה וכלליות

  1,065  753  561 
  

  רתהתנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין תוכנית הטבה מוגד  )ד(
 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

 4,490  5,038  יתרת פתיחה
 457  626  עלות שירות שוטף

 245  237  עלות ריבית
 193  440  הפסדים אקטואריים

 )347( )349( הטבות ששולמו
 5,038  5,992  יתרת סגירה 
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( הטבות לעובדים  -  14ר באו

  )המשך( הטבות לאחר סיום העסקה  .ב

  התנועה בשווי ההוגן של נכסי תוכנית  )ה(
 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

 1,625  2,006  יתרת פתיחה
 61  72  תשואה חזויה על נכסי התוכנית

 81  166  רווחים אקטואריים
 290  503  הפקדות על ידי המעסיק

 )51( )66( ות ששולמוהטב
 2,006  2,681  יתרת סגירה 

  
  תשואה בפועל על נכסי תוכנית  )ו(

  בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב 
 2011 2010 2009  
    

  34  61  72  תשואה חזויה על נכסי תוכנית
  332  81  166  רווחים אקטוארים

  366  142  238  תשואה בפועל על נכסי תוכנית
    

  
  מסים על הכנסה  -  15באור 

 חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א
  1959-ט"התשי, החוק לעידוד השקעות הון   .1

שניתן למפעל החברה " מפעל מאושר"בתוקף מעמד של , על פי החוק זכאיות החברות להטבות מס שונות
  "). ההתוכנית השני" -להלן (ותוכנית להרחבתו ") התוכנית הראשונה" -להלן (בטבריה 

  
קיבלה החברה ממרכז השקעות אישור לתוכנית הרחבה למפעל החברה בטבריה על פי החוק  1999ביוני 

שנים  10 -במסלול הטבות חילופי המקנה לחברה פטור ממס ל 1959-ט"לעידוד השקעות הון תשכ
בגין ההטבות ינתנו . אלפי דולר 650 -סך ההשקעות בתוכנית כ. 2013המסתיימות לכל המאוחר בשנת 

הגישה החברה למרכז השקעות דוח  2005במהלך שנת . פעילות הייצור בטבריה בהתאם לכתב האישור
, בפברואר 25החברה קיבלה אישור ממרכז השקעות ביום . ביצוע סופי לתוכנית ההרחבה האמורה לעיל

2010.  
  

במסלול מענקים והן  הן(המס המנוכה במקור מדיבידנדים המחולקים מרווחים שמקורם בתוכניות המאושרות 
  . מס במקור מדיבידנד שמקורו ברווח רגיל 25%לעומת  15%הינו בשיעור ) במסלול החלופי

  
, כאמור לעיל, במידה ויחולקו דיבידנדים מרווחי התכנית המאושרת במסלול החלופי אשר קיבלו פטור ממס

  .בגין הרווחים שחולקו כאמור 25%תחוייב החברה במס חברות בשיעור 
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( מסים על הכנסה  -  15באור 

 )המשך( חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  .א
  1969-ט"תשכ) מסים(חוק עידוד התעשייה    .2

וזכאית להטבות  1969-ט"תשכ) מסים(החברה הינה חברה תעשייתית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה 
 .פחת בשיעורים מוגדלים -לחוק זה שהעיקרי בהן  בהתאם

  
  שיעורי המס החלים על ההכנסות של החברה והחברה המאוחדת  .3

תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים (פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית  2009 ,ביולי 23ביום 
יופחתו שיעורי המס , ריםעל פי חוק ההסד"). חוק ההסדרים" -להלן ( 2009-ט"התשס, )2010 -ו 2009

באופן הדרגתי החל משנת , בהתאמה, 2010 -ו 2009המושתים על חברות בשנים  25% -ו 26%בגובה 
לגביה נקבע מס חברות בשיעור  2016ועד לשנת המס  24%לגביה נקבע מס חברות בשיעור  2011המס 

  .18%של 
  

כלכלי חברתי בראשותו של פרופסור התפרסמו המלצותיה של הועדה לשינוי  2011לספטמבר  26יום ב .4
) תיקוני חקיקה(פורסם החוק לשינוי נטל המס  2011, בדצמבר 6ביום , בעקבותיהן. מנואל טרכטנברג

בקריאה שלישית בכנסת  לאחר שאושר יום קודם לכן, המבוסס על המלצות פרק המיסוי של ועדת טרכטנברג
  .ישראל

  
  :סוי לחברותלהלן עיקרי השינויים בחוק החדש בתחום המי

 .2012ביטול הפחתות שהיו מתוכננות בשנים הקרובות במס הכנסה ובמס חברות החל משנת  .1
 .25%לשיעור של  2012העלאת מס החברות בשנת  .2
 .לעיל 2העלאת שיעור מס רווחי הון ומס שבח לשיעור המפורט בסעיף  .3
  

למועד הדוח על המצב  עדכנה הקבוצה, 2011מאחר ותהליך החקיקה הושלם ברבעון האחרון של שנת 
כתוצאה מהשינויים האמורים בשיעורי המס בשנים בהן צפויים , הכספי את יתרות המסים הנדחים שלה

 2011 ,בדצמבר 31ליום , בהתאם לכך. להתהפך ההפרשים הזמניים בגינם הכירה הקבוצה במסים נדחים
 רווחגד הכנסת מס אשר נזקפה לכנ, ח"ש מליוני 1.3 -בסך כ נכסי מסים נדחיםבהכירה הקבוצה בגידול 

  . 2011והפסד לשנת 
  

  
  .2007לחברה ולחברות המאוחדות שומות הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס   .ב

  
  מסים נדחים  .ג

  הרכב ותנועה במסים נדחים  )1(

הפסדים מועברים מ "וכפריס תכשיטים ויהלומים בעמ "שלה תכשיטי לב המפרץ בע ות בנותולחברלחברה 
לשאר חברות הבנות , ח בגינם יצרה נכס מס נדחה"מיליוני ש 37.4 -קודמות לצרכי מס בסך של כמשנים 

, ח אשר בגינם לא נכללה הטבת מס נדחית"מיליוני ש 25 -הפסדים מועברים משנים קודמות בסך של כ
סדים הקבוצה יוצרת נכסי מסים נדחים בגין חלק ההפ, הטבת המס תיכלל בדוחות הכספיים במועד מימושה

  .המועברים  הצפוי למימוש
  

  :המסים הנדחים מוצגים כלהלן  )2(

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

 7,801  11,015  בנכסים בלתי שוטפים
   

 1,925  )3,214( מסים על הכנסה הכלולים בדוח על הרווח הכולל) הכנסות(הוצאות 
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"שבאלפי (
  
  

  )המשך(מסים על הכנסה   -  15באור 

  )הפסד(מסים לרווח ) הכנסות(התאמת הוצאות   .ד
  בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה 

2009 2010 2011  
    

  לפני מסים על הכנסה לפי דוח רווח והפסד) הפסד(רווח  14,152  6,333  )2,140(
    

 שיעור מס סטטוטורי 24% 25% 26%
    
 הוצאות מס לפי שיעור מס סטטוטורי 3,396  1,583  )556(
  התאמות עקב שינויים בשיעור המס  )1,304(  86   - 
  הפסדים לצרכי מס שלא הוכרו בגינם נכסי מיסים נדחים  -   )337(  - 
 הוצאות שאינן מותרות בניכוי 29  -   936 
  הכנסות החייבות בשיעור מיוחד  -   593   - 

)9,726(   - )2,290( 
  ,בעברנדחים פסדים לצורכי מס שלא הוכרו בגינם נכסי מסים ה
 הדיווחאשר הוכרו בגינם נכסי מסים נדחים בתקופת   

)380(   - )3,045( 
 ניצול הפסדים והטבות משנים קודמות שלא חושבו 

 בגינם מיסים נדחים  
 כ מיסים על הכנסה כפי שהוצגו ברווח והפסד"סה  )3,214(  1,925  )9,726(

  
  
  התקשרויות והתחייבויות תלויות  - 16אור ב

  התחייבויות מובטחות בשעבודים  .א
, בדצמבר 31( 2011, בדצמבר 31ח ליום "אלפי ש 16,236להבטחת התחייבויות הקבוצה לבנקים בסך   .1

שיעבדו החברה והחברות המאוחדות בשעבודים קבועים ללא הגבלה בסכום ) ח"אלפי ש 15,395 - 2010
לרבות , פקדונות וניירות ערך סחירים בבנקים, כולל כלי רכב וזכויות הביטוח מהם, הקבוע את חלק מהרכוש

שיקים וכרטיסי אשראי ושטרות ושיקים מעותדים בחשבון , ממסרים לגביה באמצעות שטרות, פירותיו
  .ושיופקדו בעתיד לטובת בנקים מסחריים

  
שיקים וכל מסמך סחיר אחר , שטרות לב המפרץ בשעבוד שוטף לטובת בנק מסחרי השיעבד, בנוסף  

  .המופקד באותו בנק והזכויות בגינם
  

רשמה החברה שעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום על כל רכושה ונכסיה ושעבוד  2002במהלך חודש מאי   .2
  .קבוע ללא הגבלה בסכום על הון מניותיה והמוניטין שלה לטובת שלושה תאגידים בנקאיים

  
  .13ראה באור  -וב שהונפקו לציבור רות חבאשר לשיעבוד בגין אג  .3

  
  התקשרויות  .ב

  התקשרויות עם סוכנים ונציגים  .1

מורי דרך ומפעילי אוניות בארץ ובחוץ לארץ שעל פיהם , לחברות בקבוצה הסכמים עם סוכני תיירות ונסיעות  
בות בשיעורים בתמורה לעמלות המחוש, כלולים אולמות השיווק של החברה בתוכנית הסיורים של התיירים

לצדדים אין מחוייבות . מסוימים מהיקף המכירות לאותם תיירים והשתתפות בהוצאותיהם לקידום השיווק
  . להמשך ההתקשרות בעתיד

  
  מ"התקשרות עם חברה מכרות אבן אילת בע  .2

נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין החברה וחברת בת שלה מצד אחד לבין חברת  2005, במרץ 31ביום   
לפי ההסכם הוחלט להפעיל את סניף מכרות אילת בלבד . מ וחברת בת שלה מצד שני"אבן אילת בעמכרות 

  .ואילו בעיר טבריה וסביבתה יפעל סניף החברה בלבד, בעיר אילת וסביבתה
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( התקשרויות והתחייבויות תלויות  - 16באור 

  )המשך( תקשרויותה  .ב
  מ"בע) 2009(התקשרות עם חברת רוטמנס תכשיטים   .3

) 2009(נחתם הסכם ניהול ושיתוף פעולה בין החברה וחברת רוטמנס תכשיטים  2011, בפברואר 22ביום 
שירותי . לפיו תספק רוטמנס שירותי ניהול לחנויות התכשיטים ברמת גן וים המלח") רוטמנס"להלן (מ "בע

בתמורה לשירותי . פיקוח וניהול בפועל בהיקף של שתי משרות מנהלים מלאות, ייזום, הקמה הניהול יכללו
 35% -בנוסף לדמי הניהול תהא רוטמנס זכאית ל. ח כדמי ניהול"אלפי ש 80הניהול תשלם כפריס לרוטמנס 

יטים רווח מוגדר כהכנסות מחנויות התכש, כשיטים וכל עסקים משותפים שייעשומהרווח של חנויות הת
ברמת גן וים המלח בניכוי עלויות חומרי הגלם ובניכוי עלויות התפעול השוטפות של החנויות הכוללות הוצאות 

לא יכלול רווח רווח זה , לפי תקנות מס כנסה) ללא מלאי(ועמלות מימון ובנק ישירות ופחת על ההשקעות 
מכירות בחנויות אחרות  קפריסין וכן יכלולגיעו במסגרת טיולי יום ממצרים או תורכיה או ממכירות לתיירים שה

  .של החברה אשר בוצעו עקב הפניית הלקוחות לחנויות אלו על ידי עובדי חנויות רמת גן וים המלח
  .במקרה של הפסד החברה תישא לבדה בהפסד זה

  
  הסדרי חכירה  .ג

  התקשרויות בגין הסכמי שכירות  .1

ר להפעלת "מ 110של חנות בשטח ) משנה(ירות התקשרה החברה בהסכם לשכ 2009, במאי 6ביום   .א
עם אופציה  2011, ביוני 14ועד  2009, במאי 1 -תקופת השכירות היא מ. סניף החברה בנצרת

  .החברה מימשה את האופציה, חודשים נוספים 24 -להארכה ב
  
ם ר בשכונת ארנונה בירושלי"מ 2,100שכרה החברה שטח מקרקעין של  2009, בספטמבר 30ביום   .ב

 20ומסתיימת ביום  2009, באוקטובר 22תקופת השכירות מתחילה ביום . ליד טיילת ארמון הנציב
  .2020, בינואר 1בהתאם להסכם ניתנה לחברה אופציה להאריך את השכירות עד  . 2016, ביוני

  
מ בהסכם שכירות משרדים "בע. אל.די.התקשרה חברת הבת יהלומי אי 2010, באוגוסט 10ביום   .ג

 2011 ,לספטמבר 8ביום  .חודשים 24ין מגדל היהלום בבורסת היהלומים ברמת גן לתקופה של בבני
התקשרה חברת הבת בהסכם שכירות  עבור שטח משרדים בבנין נועם בבורסה ליהלומים ברמת גן 

, בספטמבר 15כולל אופציה להארכת שכירות עד , 2015, בספטמבר 14ר עד "מ 250 -בשטח של כ
ל לצורך פעילות "הנ. בהסכם שכירות חנות  בכניסה של אותו בנין חברת הבת התקשרה כמו כן . 2021

  .חברת כפריס תכשיטים ויהלומים במתחם הבורסה
  
חודשים החל  12 -התקשרה חברה בת בהסכם שכירות של שטח מסחרי בים המלח ל 2011במרץ   .ד

, בנובמבר 26ביום  .שניםעם אופציה להארכה כל שנה נוספת למשך שש  2011, באפריל 1מיום 
ר להרחבת החנות בים "מ 130חברת הבת בהסכם שכירות נוסף של שטח של  התקשרה 2011
אשר , עם שתי תקופות אופציה להארכה 2014, בנובמבר 30עד הינה תקופת השכירות  ,המלח

  . 2020, בנובמבר 30מסתיימות ביום 
  

דמי השכירות . בגין מבנים וחנויות ברחבי הארץ לחברה ולחברות המאוחדות הסכמי שכירות תפעוליים  .2
  .המותנה בהיקף מכירות חנויות הקבוצה המוחזקות בקניונים מסויימים, כוללים מרכיב תשלום

  
  תשלומים שהוכרו כהוצאה  .א

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 

    
 2,383  3,082  תשלומי חכירה מינימליים

 370  395  )(*דמי שכירות מותנים 
  3,477  2,753 
     
  .מהמחזור 8%-7%ד הינו הגבוה מבין הרשום לעיל "בחלק מההסכמים שכ  )(*
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(התקשרויות והתחייבויות תלויות   - 16באור 

  )המשך( הסדרי חכירה  .ג
  )המשך(  .2

  תפעוליות שאינן ניתנות לביטול חכירות בגיןם עתידיים התחייבויות לתשלומי חכירה מינמליי  .ב

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 

   
 2,338  4,035   במשך שנה אחת

 1,882  9,233  במשך השנה השנייה ואילך
  13,268  4,220 

  
  .'ה 21בדבר ערבויות אישיות של בעלי השליטה ראה באור   

  
  תביעות  .ד

סך של  המחוזי בתל אביב בקשה למתן הוראות לשם חיוב החברה בתשלוםכנגד החברה הוגשה לבית המשפט 
  .ח בגין תמלוגים"מליון ש 8.4 -כ

אביב לקבל את בקשת החברה ולדחות על הסף -החליט בית המשפט המחוזי בתל 2009, בספטמבר 17ביום 
 ,בדצמבר 27ביום . ח בגין תמלוגים"מיליון ש 8.4 -בקשה למתן הוראות לשם חיוב החברה בתשלום סך של כ

, בפברואר 9ביום . ח"מיליון ש 5.5הוגשה מחדש הבקשה למתן הוראות לחיוב החברה בתשלום סך של  2009
לוקה , על סמך יועציה המשפטיים, לדעת החברה. העביר בית המשפט את הדיון לערכאה האזרחית 2011

שלא לדבר על טענה קיימת , בענההבקשה בחוסר בסיס לאור טענות הגנה מהותיות כבדות משקל לדחיית התו
. ל"לרבות העובדה כי החברה הודיעה כבר על ביטול החוזה במסגרת תגובתם להליך הנ, לבטלות החוזה בכלל

  .אין מקום לביצוע הפרשה בדוחות הכספיים, בנסיבות אלו לדעת יועציה המשפטיים של החברה
  
  

  הון מניות   -  17באור 

  הון רשום  .א
 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010  
 אלפי מניות אלפי מניות 
   

 15,000  15,000  ח ערך נקוב"ש 1מניות רגילות בנות 
  

  הון מונפק  .ב
 הון המניות (*) מספר המניות 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 2011 2010 
  אלפי שקלים  אלפי שקלים 

  ח"ש 1מניות רגילות בנות 
 10,494 11,149 8,264,747  8,919,443 (**) שנפרעו במלואן. נ.ע  

  
  .מניות מוחזקות על ידי החברה 64,210סך   (*)

  .13למניות ראה באור ) סדרה ב(לעניין המרת אגרות חוב   (**)
  
  . נמחקו מניות החברה מהמסחר בבורסה 2008, בינואר 17ביום   .ג
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  פרטים נוספים על הכנסות והוצאות  -  18באור 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2009 2010 2011  

    
 הכנסות ממכירות  .א   

 בארץ לתיירים -מכירות במטבע חוץ  56,139  63,248  42,835 
 יצוא -מכירות במטבע חוץ  27,427  16,905  11,170 
 54,005  80,153  83,566  
 מכירות למקומיים 8,744  11,264  7,294 
 61,299  91,417  92,310  

    
 עלות המכירות  .ב   

 קניות חומרים 40,748  34,671  23,915 
 הוצאות בגין הטבות עובדים 1,434  1,320  1,210 
 פחת 27  46  157 
 הוצאות ייצור אחרות 126  138  194 
 25,476  36,175  42,335  

    
 במלאי תוצרת בעיבוד) גידול(קיטון  )1,344( )16( 79 
 גידול במלאי תוצרת גמורה )7,881( )2,536( )3,860(
 21,695  33,623  33,110  

    
 הוצאות מכירה ושיווק  .ג   

 עמלות למדריכי תיירים ואחרים 21,147  22,808  14,137 
 הוצאות בגין הטבות עובדים 15,093  10,988  7,816 
 פחת  595  588  568 
 שכירות 3,103  2,926  2,310 
 פרסום ושיווק 2,015  1,391  938 
 מיסים ואגרות 712  682  703 
 אחרות 4,317  3,324  3,565 
 30,037  42,707  46,982  
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  כנסות והוצאותפרטים נוספים על ה  -  18באור 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2009 2010 2011  

       

 הוצאות הנהלה וכלליות  .ד   

 הוצאות בגין הטבות עובדים 4,615  2,887  2,389 
  חובות מסופקים ואבודים -  180  56 
 שירותים מקצועיים 1,239  909  823 
 שכירות 299  184  165 
 פחת  300  310  287 
 אחרות 1,278  1,365  1,490 
 5,210  5,835  7,731  

  
  אחרות) הכנסות(הוצאות   .ה

 )14( 8  )536( ן להשקעה"הון ממימוש רכוש קבוע ונדל )רווח(הפסד 
 -  49  )46( אחרות) הכנסות(הוצאות 
 182  )1,508( -  ן להשקעה "בגין ירידת ערך נדל) ביטול הפחתה(הפחתה 

  ערך של נכס שוטף המוחזק  הפחתה בגין ירידת
 2,914  885  -  )*(למכירה   

 )582( )566(  3,082 
  .נכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה 6ראה באור   )*(

  
  הכנסות מימון  .ו

  -   -   11,840   ח בהתאם להסדר"אג מחיקתבגין 
 2,483  1,847  1,482  הפרשי שער

  13,322  1,847  2,483 
  

  מוןהוצאות מי  .ז

 1,254  1,059  1,125  הוצאות ריבית בגין הלוואות 
 2,948  2,925  246  בגין אגרות חובוהצמדה הוצאות ריבית 

  592   278   1,269   הפרשי שער והפרשי הצמדה
 1,104  1,070  1,599  הוצאות אחרות

 4,239  5,332  5,898 
    

  
  רווח למניה  -   19באור 

  סי למניהרווח בסי  .א
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2011 2010 2009 
    

 7,586  4,408  17,366   רווח ששימש לצורך חישוב רווח בסיסי למניה
    

  הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש
 8,201  8,201  8,381  )אלפי מניות( לצורך חישוב רווח בסיסי למניה  
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  מ"עתכשיטי כפריס ב
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( רווח למניה  -   19באור 

  רווח מדולל למניה  .ב

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2011 2010 2009 
    

 7,586  4,408  17,366  הרווח ששימש לצורך חישוב הרווח הבסיסי למניה
    :התאמות

 487  485  122  נטו, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה
 8,073  4,893  17,488  הרווח ששימש לצורך חישוב הרווח המדולל למניה

    
  ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות

 8,201  8,201  8,381  )אלפי מניות( ששימש לצורך חישוב רווח בסיסי למניה  
    :התאמות

אלפי ( נטו, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה
 897  433  515  )מניות

ששימש לצורך  ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
 9,098  8,634  8,896  )אלפי מניות( חישוב רווח מדולל למניה

  
  

  מכשירים פיננסיים  -  20באור 

  עיקרי המדיניות החשבונאית  .א

בסיס המדידה והבסיס לפיו , הכרהכולל התנאים ל, פרטים לגבי עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו
מובאים , התחייבויות פיננסיות ומכשירי הון, הוכרו ההכנסות וההוצאות ביחס לכל קבוצה של נכסים פיננסיים

  ).וט( 2 -ו) יד(2בבאור 
  

  קבוצות מכשירים פיננסיים  .ב
 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

  נכסים פיננסיים
 6,946  8,042 )1) (נים ושווי מזומניםכולל מזומ(פיקדונות וחייבים

   
  התחייבויות פיננסיות

 61,286  56,192 )2(התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
   

במועד הדיווח לא קיימים ריכוזים משמעותיים של סיכוני אשראי לגבי הלוואות וחייבים שיועדו בשווי הוגן דרך 
המוצג לעיל מייצג את החשיפה המרבית של הקבוצה לסיכון אשראי לגבי הלוואות הערך הפנקסני . רווח והפסד

  . וחייבים כאמור
  
' ב5 -ו' א5ראה באור  –י מזומנים ופקדונות מזומנים ושוו, )לא כולל יתרות חובה(כולל לקוחות וחייבים   )1(

  .בהתאמה
  
אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי  ,אגרות חוב, ויתרות זכות זכאים, כולל ספקים ונותני שירותים  )2(

  .בהתאמה 12 -ו 13', ב11', א11ראה באור , אחרים והתחייבות בגין בעל עניין
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(מכשירים פיננסיים   -  20באור 

  סיכוני שוק  .ג
' דראה סעיף (ים של שינוי בשערי חליפין של מטבע חוץ פעילות הקבוצה חושפת אותה בעיקר לסיכונים פיננסי

  . )להלן' ראה סעיף ו(ושינויים בשיעורי ריבית  )להלן' הראה סעיף (שינויים במדד המחירים לצרכן ) להלן
  

  סיכון מטבע  .ד
. נוצרת חשיפה לתנודות בשערי חליפין, כתוצאה מכך. הקבוצה ביצעה מספר עסקאות הנקובות במטבע חוץ

י התאמת "החשיפה לסיכון המטבע מנוהלת ע, המכירה של המוצרים שהקבוצה מוכרת נקובים דולר מחירי
  .קלמחירי הסחורות לשינויים בשערי החליפין של הדולר מול הש

לא חל שינוי מהותי בחשיפה לסיכון מטבע או בדרך בה הקבוצה מנהלת את או מודדת את  2011במהלך שנת 
  .הסיכון

  
  :של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה הנקובים במטבע חוץ הינם כדלקמןהערכים הפנקסניים 

  
 נכסים התחייבויות 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 2011 2010 
     

 3,459  3,046  14,308  22,259  ב"דולר ארה
     

 ניתוח רגישות של מטבע חוץ 

  :ח מול הדולר לפני השפעת מס"במטבע הש 5% -ירידה ב/הבגין ההשפעה של עלי) הפסד(רווח 

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

 )542( )961( ח מול דולר"של ש 5%עלייה של 
 542  961  ח מול דולר"של ש 5%ירידה של 

  
  סיכוני מדד המחירים לצרכן  .ה

  ). ת חוב והלוואותאגרו, בעיקר(לקבוצה התחייבות פיננסיות הצמודות למדד המחירים לצרכן 

 נכסים התחייבויות 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 2011 2010 
     

 - 647   22,964  8,508  יתרות צמודות מדד
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  

  )המשך(מכשירים פיננסיים   -  20באור 

  )המשך( צרכןסיכוני מדד המחירים ל  .ה
  לשינויים במדד המחירים לצרכןניתוח רגישות 

ניתוח הרגישות נקבע על בסיס החשיפה לתנודות במדד המחירים לצרכן של מכשירים פיננסיים אשר צמודים 
ניתוח הרגישות הוכן תחת ההנחה כי סכום הנכס או ההתחייבות לתאריך המאזן . למדד זה בתאריך המאזן
  . וחעמד לאורך כל שנת הדיו

נעשה שימוש בשיעור , לשם דיווח בנוגע לסיכון מדד המחירים לצרכן באופן פנימי לאנשי המפתח הניהוליים
  .המייצג את הערכת ההנהלה לגבי שינוי אפשרי סביר במדד המחירים, במדד 5%עלייה או ירידה של 

  
רווח הקבוצה , םושאר הפרמטרים היו נשארים קבועי 5% -בהנחה שמדד המחירים לצרכן היה עולה ב )1

 -קטן בכ: 2010(ח "אלפי ש 393 -היה קטן בכ 2011, בדצמבר 31לפני מס לשנה שנסתיימה ביום 
  ). ח"אלפי ש 1,889 -קטן בכ: 2009 -וב ח"אלפי ש 1,148

  
רווח הקבוצה , ושאר הפרמטרים היו נשארים קבועים 5% -בהנחה שמדד המחירים לצרכן היה יורד ב  )2

 -עולה בכ: 2010(ח "אלפי ש 393 -היה עולה בכ 2011, בדצמבר 31ימה ביום לפני מס לשנה שנסתי
  ). ח"אלפי ש 1,889 -עולה בכ: 2009 -ח קטן וב"אלפי ש 1,148

  
  סיכון ריבית  .ו

הקבוצה מממנת את פעילותה באמצעות אשראי לזמן ארוך ולזמן קצר מתאגידים בנקאיים ובאמצעות אגרות 
הריבית על אגרות . קצר ולזמן ארוך משתנה בהתאם לריבית הפריים והלייבור הריבית בגין אשראי לזמן. חוב

  .שינויים בשיעורי הפריים והלייבור עלולות להשפיע על הוצאת המימון של הקבוצה. החוב קבועה
  .במהלך השנה לא היו שינויים מהותיים בחשיפת הקבוצה לסיכון ריבית

  
  שיעורי הריבית ניתוח רגישות

הלוואות לזמן קצר (נקבע על בסיס החשיפה לשיעורי ריבית של מכשירים פיננסיים לא נגזרים  ניתוח הרגישות
ניתוח הרגישות בדבר ההתחייבויות נושאות ריבית הוכן תחת ההנחה כי סכום . לתום תקופת הדיווח) וארוך

רי ריבית באופן לשם דיווח בנוגע לסיכון שיעו. עמד לאורך כל שנת הדיווח לתום תקופת הדיווחההתחייבות 
שיעור  -בריבית פריים ולייבור  1%נעשה שימוש בשיעור עלייה או ירידה של , פנימי לאנשי המפתח הניהוליים

  .המייצג את הערכת ההנהלה לגבי שינוי אפשרי סביר בשיעורי ריבית
  

היתה ושאר הפרמטרים היו נשארים קבועים ההשפעה לפני מס  1% -בהנחה ששיעורי ריבית היו גדלים ב
  .ח ברווח הקבוצה"אלפי ש 33 -קיטון של כ

ושאר הפרמטרים היו נשארים קבועים ההשפעה לפני מס היתה  1% -בהנחה ששיעורי ריבית היו קטנים ב
  .ח"אלפי ש 33גידול של 
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(מכשירים פיננסיים   -  20באור 

  ון אשראיניהול סיכ  .ז
  .סיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום להפסד פיננסי לקבוצה

  
עם ' בודד כלשהוא או כל קבוצה של צדדי ג' לקבוצה לא קיימת חשיפת סיכון אשראי ספציפית לגבי כל צד ג

  .מאפיינים דומים
  

  סיכון נזילותניהול   .ח

אשר קבע תוכנית עבודה מתאימה לניהול סיכון , יהול סיכון נזילות חלה על הדירקטוריוןהאחריות הסופית לנ
הקבוצה . בטווח הבינוני ובטווח הארוך, נזילות ביחס לדרישות ההנהלה לגבי מימון ונזילות בטווח הקצר

פיקוח  י"ע, אמצעים בנקאיים ואמצעי הלוואה, י שמירה על קרנות מתאימות"מנהלת את סיכון הנזילות ע
  .מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפויים והתאמת מאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננסים

  
  טבלאות סיכון ריבית ונזילות

  התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים   .1

, ין התחייבויות פיננסיותהטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של הקבוצה בג
הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים . אשר אינן מהוות מכשיר פיננסי נגזר

של ההתחייבויות הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו הקבוצה עשויה להידרש לפרוע 
  .הטבלה כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן. אותן

  
 שיעור 

ריבית 
אפקטיבית 
 עד שנה ממוצע

שנה עד 
 שנתיים

שנתיים 
 3עד 

 שנים
4 - 3 

 שנים
5 - 4 

 שנים
6 - 5 

 סך הכול שנים
 %       
         

2011         

 27,254  -  -  -  -  178  27,076  - שאינן נושאות ריבית
  מכשירים נושאי ריבית

 20,430  601  598  585  1,913  4,177  12,556  6.7 משתנה  
  מכשירים נושאי ריבית

 8,508  -  -  -  -  4,021  4,487  4.3 קבועה  
   44,119 8,376  1,913  585  598  601  56,192 
         

2010         

 20,349  -  -  -  -  -  20,349  - שאינן נושאות ריבית
  מכשירים נושאי ריבית

 17,742  1,081  544  1,499  3,310  4,924  6,384  5.8 משתנה  
  מכשירים נושאי ריבית

 23,195  -  -  -  1,828  219  21,148  5.7 קבועה  
   47,881  5,143  5,138  1,499  544  1,081  61,286 
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך(מכשירים פיננסיים   -  20באור 

  )המשך( סיכון נזילותיהול נ  .ח
  שאינם מהווים מכשירים פיננסיים נגזריםנכסים פיננסיים   .2

יתרת הנכסים הפיננסיים העולים על . הינם לתקופה של עד שנה, מרבית הנכסים הפיננסיים של החברה
  .'ב5ראה גם באור . תקופה של שנה מוינו לרכוש לא שוטף לסעיף חייבים יתרות חובה ופקדונות

  
  מכשירים פיננסים שאינם מוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן  .ט

סבורה הקבוצה כי ערכם הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים , פרט למפורט בטבלה הבאה
  :בעלות מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן

  

 שווי הוגן ערך פנקסני 
 מברבדצ 31ליום  בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 2011 2010 

     התחייבויות פיננסיות
 11,843  1,766  19,387  1,766  )*(אגרות חוב 

          
שווים ההוגן של אגרות החוב מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית   )*(

12% .  
  
  

  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  21באור 

  שכר עם בעלי שליטה הסכמי  .א

חברה , ")רוזנטל. פ.פ: "להלן(מ "יעוץ ושיווק בע) 2002(רוזנטל . פ.לחברה התקשרות בהסכם עם פ  )1(
במסגרת הסכם "). הסכם הניהול("בבעלות פנחס רוזנטל בהסכם למתן שירותי ניהול וייעוץ לחברה 

ל וכן כמנהל לענייני "נה למנכאשר יכהן כמש, הניהול יינתנו לחברה שירותי ניהול באמצעות רוזנטל
  .שיווק

  
מ "בתוספת מע, ח עבור כל חודש"ש 45,616בסך  רוזנטל.פ.לפישולמו דמי ניהול , על פי הסכם הניהול

תהא זכאית  רוזנטל.פ.פ, בנוסף. הסכום האמור יתעדכן מידי חודש בצמוד למדד המחירים לצרכן. כחוק
בהשוואה לרווח לפני מס בשנת  ח לפני מסהחברה מתוספת הרוו 6.175%למענק שנתי בשיעור 

 רוזנטל .של החברה) מאוחדים(פי הדוחות השנתיים המבוקרים -כשחישוב המענק ייעשה על, 1994
, המדינה והלוואה מבנק הפועליםשניתנה בעת קבלת ההלוואה בערבות , כפוף להתחייבות החברה

בכל דרך , סכום כסף מהחברה שעד מועד פירעונה המלא של ההלוואה לא ישולם לבעלי השליטה
 .ל משרד ממשלתי"הגבוה מהסך המקסימלי המשולם למנכ, שהיא
לאור כניסתו לתוקף של תיקון אך  2012 ,באוגוסט 31של הסכם הניהול הינו עד ליום  המקורי תוקפו

 3וזאת לאור העובדה כי חלפו (. 2011תוקף ההסכם פקע בחודש נובמבר , לחוק החברות 16מספר 
בכוונת החברה לזמן אסיפה לאשור ההארכה באותם תנאים וזאת עד . מועד אישור ההתקשרותשנים מ

 ).2012, באוגוסט 31ליום 
  

אושרה החלטת  2008, בינואר 23באסיפה המיוחדת של בעלי מניות החברה אשר התכנסה ביום 
, 2007, בנובמבר 29שהתקבלה לאחר אישור ועדת הביקורת של החברה מיום , דירקטוריון החברה

-בהסכם סיום יחסי עובד, אחד מבעלי השליטה בחברה, בדבר התקשרות החברה עם פנחס רוזנטל
, ח הצבור לטובתו בביטוחי מנהלים"אלפי ש 3,155לפיו פנחס רוזנטל יהא זכאי לקבל סך של , מעביד

ליום (ח "אלפי ש 1,382פנחס רוזנטל יהיה זכאי לקבל סך של , כמו כן. קרנות השתלמות ובקופות גמל
בגין תקופת עבודתו ) ח כולל ריבית והפרשי הצמדה שנצברו"אלפי ש 1,914 - 2011, בדצמבר 31

לחוק  302כהגדרתם בסעיף (אשר ישולמו לו מתוך הרווחים הניתנים לחלוקה של החברה , בחברה
דד היתרה צמודה למ. ובמועד שייקבע בהחלטה של ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה) החברות

 .להלן 2'למידע בדבר ההטבה לבעל העניין ראה סעיף ג. 4%בתוספת ריבית שנתית בשיעור 
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  21באור 

  )המשך( בעלי שליטההסכמי שכר עם   .א
מ "ניהול וייעוץ השקעות בע. מ.גרינהולץ פעם  2008, בינואר 23לחברה התקשרות בהסכם מיום   )2(

חברה בבעלות פיליפ גרינהולץ למתן שירות יעוץ וניהול לחברה שעיקרם , .")מ.גרינהולץ פ: "להלן(
הסכם . מ כחוק"ח עבור כל חודש בתוספת מע"ש 46,520בסך  2010שעמדו בשנת , תשלום דמי ניהול
 .2010, באוגוסט 28זה הסתיים ביום 

  
 8.825%א החברה שבשליטתו למענק שנתי בשיעור של /גרינהולץ ו זכאי, בנוסף לדמי הניהול

כשחישוב המענק ייעשה על , 1994בהשוואה לרווח לפני מס בשנת  בחברהמתוספת הרווח לפני מס 
שניתנה , גרינהולץ כפוף להתחייבות החברה, של החברה) מאוחדים(פי הדוחות השנתיים המבוקרים 

שעד מועד פירעונה המלא של , המדינה והלוואה מבנק הפועליםקבלת ההלוואה בערבות  בעת
הגבוה מהסך המקסימלי , בכל דרך שהיא, ההלוואה לא ישולם לבעלי השליטה סכום כסף מהחברה

  .ל משרד ממשלתי"המשולם למנכ
  

 5וריון החברה וביום אישר דירקט 2011, למרץ 24אישרה ועדת הביקורת וביום  2011, למרץ 14ביום   )3(
  :אושרו באסיפה מיוחדת של בעלי המניות עסקאות עם בעלי עניין בחברה כמפורט להלן 2011, במאי

  
יסתיימו ביום , רוזנטל כאמור לעיל. פ.למעט ההסכם עם פההסכמים עם בעלי השליטה  •

עד מו( 2010, באוגוסט 28ההסכמים האמורים יהיו בתוקף רטרואקטיבית מיום . 31.8.2012
 .)")פיליפ"( ,אחד מבעלי השליטה בחברה, פקיעת ההסכם הקודם של פיליפ גרינהולץ

 
כולל החזר ( ,באותו שכר כפי שהיה טרם סיום ההסכם עימו, ל"פיליפ ימשיך לכהן גם כמנכ •

פיליפ הסכים לוותר על זכותו . 2010, באוגוסט 28מיום  )שהוצאו במסגרת העבודה הוצאות
 .ורי כפי שהיה מעוגן בהסכמי העברלקבל חזרה את שכרו המק

 
תמשיך לכהן בתפקידה אך תקבל העלאת  ")בתיה("מבעלי השליטה בחברה  תאח, סגלבתיה  •

החברה תמשיך ותעמיד לרשותה רכב כפי שהיה ). ח"שכרה כיום עומד על כחמשת אלפי ש(שכר 
עובדת כיום על היות ובתיה לא , בנוסף. ותקבל החזר הוצאות שהוצאו במסגרת העבודה עד היום

ותהיה זכאית למענק  יוסדר הסכם העסקה לתקופה הקצובה לעיל, פי הסכם חתום עם החברה
, 1994מס בשנת וח לפני מס בחברה בהשוואה לרווח לפני מס ותוספת הרמ 6%בשיעור של 

 בתיה .של החברה) מאוחדים(כשחישוב המענק ייעשה על פי הדוחות השנתיים המבוקרים 
המדינה והלוואה מבנק שניתנה בעת קבלת ההלוואה בערבות , ת החברהלהתחייבו פהכפו

שעד מועד פירעונה המלא של ההלוואה לא ישולם לבעלי השליטה סכום כסף , הפועלים
 .ל משרד ממשלתי"הגבוה מהסך המקסימלי המשולם למנכ, בכל דרך שהיא, מהחברה

  
 .מורה שונהבדבר התקשרות המשך עם הגברת בתיה סגל בת' ד21ראה ביאור 

 
אשר נותן במשך שנים שירותים משפטיים , ")סגל(", אחד מבעלי השליטה בחברה, ד סגל"עו •

ויקבל החזר הוצאות  )מ"בתוספת מע( ח"ש 27,500בריטיינר קבוע בסך של יחל לעבוד , לחברה
 שינתנוהשירותים . בעניינים אשר משרדו מומחה בהם, שהוצאו במסגרת מתן השרותים לחברה

ואשר העברתם למשרד סגל , אשר בעבר הועברו למשרדים אחרים, יכללו ענייניםלחברה 
הוסכם על ידי סגל , במסגרת הסכם שכר טרחה עם סגל. תאפשר הוזלת העלויות לחברה בגינם

 -ל 25%להפחית את שכר הטרחה שהובטח לו במסגרת תביעת הרשות הפלסטינאית מ 
 .מכל סכום בו תזכה החברה, 22.5%
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  מ"כפריס בע תכשיטי
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  21באור 

  יתרות בעלי מניות  .ב
  בדצמבר 31ליום 

2010 2011  
   
 בסעיף חייבים ויתרות חובה -   - 
   
 התחייבויות שוטפות – בסעיף זכאים ויתרות זכות 2,465  1,311 
   
התחייבויות לא שוטפות–ענייןיהתחייבות בגין בעל 4,021  1,828 

  
  .4%צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית בשיעור , יתרות החובה והזכות

  
  
  הטבות שניתנו לבעלי עניין  .ג

 
   לשנה שנסתיימה               

 בדצמבר 31ביום 
 2011  2010 2009  
    

 1,189  1,387  1,416  (*) שכר ונלוות לבעלי עניין המועסקים בחברה
  -   -   1,878   (*) בונוס לבעלי עניין המועסקים בחברה

 3  3  3  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
        

 101  177  330  תשלום לבעל עניין בגין יעוץ משפטי
        

 81  107  102  ברהגמול דירקטורים אשר אינם מועסקים בח
 3  3  3  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

  
, בדצמבר 31ח ליום "אלפי ש 119מסתכמות בסך בגין ריבית והפרשי הצמדה הטבות לבעל עניין לזמן ארוך 

  .לעיל) 1(למידע נוסף ראה סעיף א .2010, בדצמבר 31ח ליום "אלפי ש 108ובסך  2011
  

  .לעיל' ראה סעיף א, הענייןלגבי ההסכמים עם בעלי   (*)
  

  
  התקשרות נמשכת בתמורה שונה  .ד

, במאי 5אישר דירקטוריון החברה וביום  2011, למרץ 24ביום  ,אישרה ועדת הביקורת 2011, למרץ 14ביום 
בעלת :"להלן(בתיה סגל ' שינוי תנאי העסקה של גב, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות 2011

 10,300בעלת השליטה תהיה זכאית לשכר בגובה , י האישור"עפ. עלת שליטה בחברהאשר הינה ב") השליטה
מתוספת  6%ולמענק שנתי בשיעור של ) לחודש ח"ש 5,000עד למועד השינוי עמד שכרה על (לחודש  ח"ש

כשחישוב המענק ייעשה על פי הדוחות השנתיים , 1994בהשוואה לרווח לפני מס בשנת  בחברההרווח לפני מס 
   .אחרותפיצויי פיטורין או הפרשות סוציאליות  נכלל בחישוב לאהבונוס  .של החברה) מאוחדים(וקרים המב
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

  )ח"באלפי ש(
  
  

  )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  21באור 

  )המשך( בתמורה שונההתקשרות נמשכת   .ד
  . אים אילו תנאי הסכם השכר החדשים של בעלת השליטה היו חלים בתקופות קודמותלהלן השפעת שינוי התנ

  
  השפעה בדוח על הרווח הכולל לשנה  )1(

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
 2011 2010 2009 
        

  7,586   4,408   17,366   כולל לשנה רווח
        

  30,037   42,707   46,982   כפי שדווח מכירה ושיווקהוצאות 
  30,114   42,770   47,008   פרופורמה מכירה ושיווקהוצאות 

  )26(  )63(  )77(  
        

  9,726   )1,925(  3,214   כפי שדווחמסים על הכנסה 
  9,707   )1,941(  3,207   פרופורמהמסים על הכנסה 

   7   16   19  
        

 7,528  4,361  17,347   רווח כולל לשנה פרופורמה
     

   

 )ח"בש(הרווח למניה  השפעה על  )2(

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
 2011 2010  2009 
        

  0.93  0.54  2.07  רווח למניה בסיסי כפי שדווח
  0.01  0.01  -  השפעת פרופורמה

  0.92  0.53  2.07  רווח למניה בסיסי פרופורמה
        

  0.89  0.57  1.97  רווח למניה מדולל כפי שדווח
  0.01  0.01  0.01  השפעת פרופורמה

  0.88  0.56  1.96  רווח למניה מדולל פרופורמה
  

  )הפסדים( השפעה על יתרת העודפים  )3(

 בדצמבר 31ליום   
 2011 2010 
      

  )39,991(  )22,625(  כפי שדווח הפסדיתרת 
  )47(  )19(  השפעת פרופורמה

  )40,038(  )22,2645(  פרופורמה הפסדיתרת 
    

הסכם , ערבויות אישיות בהתאם להסכם שכירות המשרדים של החברה בחיפה בחברה נתנו שני בעלי עניין  .ה
כמו כן חתמו שני בעלי , שכירות סניף החברה בירושלים והסכם שכירות משרדים בבורסה ליהלומים ברמת גן

  .העניין על ערבויות אישיות לבנק מסחרי להבטחת האשראי השוטף
  .'ג12ידי הבנקים ראה באור -חת הלוואות שניתנו לקבוצה עלידי בעלי שליטה להבט-בדבר ערבויות שניתנו על

  

 * *  *  
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  מ"תכשיטי כפריס בע
  

  מידע כספי נפרד
  

  2011, בדצמבר 31ליום 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

55065 
  



 

 

  
  
  
  
  
  

  לכבוד
  מ"בעלי המניות של תכשיטי כפריס בע

  
  
  , .נ.א
  
  

  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר  :הנדון
  1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים( לתקנות ניירות ערך' ג9על מידע כספי נפרד לפי תקנה   
  
  

של תכשיטי  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
 31יום משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ב אחת ולכל 2010 -ו 2011, בדצמבר 31לימים ") החברה" - להלן (מ "כפריס בע
המידע  על דיעה לחוות היא אחריותנו. החברה של וההנהלה המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון .2011, בדצמבר

  .ביקורתנו על הכספי הנפרד בהתבסס
 

רה במט הביקורת ולבצעה את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-על. מקובלים בישראל ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
ראיות  של מדגמית כוללת בדיקה ביקורת. מהותית הצגה מוטעית שאין במידע הכספי הנפרד ביטחון של סבירה להשיג מידה

החשבונאיים שיושמו בעריכת  בחינה של הכללים גם כוללת ביקורת. במידע הכספי הנפרד ובפרטים הכלולים התומכות בסכומים
ההצגה של  נאותות הערכת וכן החברה של הדירקטוריון וההנהלה ידי על שנעשו םהמשמעותיי ושל האומדנים המידע הכספי הנפרד
  .דעתנו נאות לחוות בסיס מספקת סבורים שביקורתנו אנו. המידע הכספי הנפרד

  
  

לתקנות ניירות ' ג9בהתאם להוראות תקנה , מכל הבחינות המהותיות, המידע הכספי הנפרד ערוך, בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו
  .1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ערך 

  
  
  
  
  

  ' בריטמן אלמגור זהר ושות
  רואי חשבון

  
  
  
  

  2012, במרץ 27, חיפה
  



 

 

  מ"תכשיטי כפריס בע
  נתונים על המצב הכספי

 )ח"באלפי ש(
  
  

  בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
    

   נכסים
   

   נכסים שוטפים
 315  185  מזומנים ושווי מזומנים 

 3,752  2,668  לקוחות 
 1,085  3,430  יתרות חובה ופקדונות, חייבים
 24,706  34,409  מלאי

  11,915   -   מאוחדתהלוואה שניתנה לחברה 
  1,464   -   למכירה המוחזק שוטף לא נכס
 43,237  40,692  כ נכסים  שוטפים"סה
    

   נכסים לא שוטפים
 3,021  1,784  ופקדונות חייבים יתרות חובה
 7,345  8,283   נכסי מסים נדחים

 5,918  6,195   מאוחדותהשקעות בחברות 
  10,672   7,148   מאוחדותהלוואות שניתנו לחברות 

  38,316   20,416   מאוחדותשטרי הון שנתקבלו מחברות 
 3,790  4,294   נטו , רכוש קבוע

  2,298   2,298   מוניטין
 319  223  נטו, נכסים בלתי מוחשיים

 71,679  50,641  כ נכסים לא שוטפים"סה
   

 114,916  91,333   כ נכסים"סה
    

  
  



 

 

  מ"תכשיטי כפריס בע
  נתונים על המצב הכספי

 )ח"באלפי ש(
  
  

 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 
   

   התחייבויות והון עצמי
   

   התחייבויות שוטפות
 4,488  7,732  י אחריםאשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשרא

 31,587  1,766  חלויות שוטפות -אגרות חוב 
 15,770  19,812  ספקים ונותני שירותים 

 8,938  16,474  זכאים ויתרות זכות 
 60,783  45,784  כ התחייבויות שוטפות"סה

   
   התחייבויות לא שוטפות

 10,771  7,874  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
 807  178  התחייבויות אחרות

 1,828  4,021   עניין יהתחייבות לזמן ארוך לבעל
 3,032  3,311   התחייבויות בגין הטבות לעובדים
 48,240  22,641  מאוחדותהתחייבויות בגין הפסדי חברות 

  6,028   6,305   מאוחדתהלוואה שנתקבלה מחברה 
 70,706  44,330  כ התחייבויות לא שוטפות"סה

   
      )גרעון בהון(הון עצמי 

  10,494   11,149   .נ.ח ע"ש 1הון מניות רגילות בנות 
  13,099   12,870   קרנות הון

  )39,991(  )22,625(  יתרת הפסד
 )175( )175(  מניות המוחזקות על ידי החברה

 )16,573( 1,219  )גרעון בהון(הון עצמי כ "סה
    
 114,916  91,333   עצמי  כ התחייבויות והון"סה

    
  

  
  
 
  

     2012, במרץ 27
 אברהים קעדאן פנחס רוזנטל  פיליפ גרינהולץ המידע הכספי הנפרדתאריך אישור 

 
ל וחבר "משנה למנכ  ר הדירקטוריון"יול ו"מנכ

 דירקטוריון
 ל כספים"סמנכ

  
  

  



 

 

  מ"תכשיטי כפריס בע
  נתונים על הרווח הכולל

 )ח"באלפי ש(
  
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2011  2010 2009 
        

  58,731   89,798   84,547  הכנסות ממכירות
  21,815   33,625   32,465  עלות המכירות 

  36,916   56,173   52,082  רווח גולמי
    

  27,504   40,332   39,310  הוצאות מכירה ושיווק
  4,731   5,367   7,169  הוצאות הנהלה וכלליות 

  168   )1,662(  23,121  אחרות  )הכנסות( הוצאות
     32,403   44,037   69,600  כ הוצאות "סה
        

  4,513   12,136   )17,518( מפעולות רגילות לפני הוצאות מימון ) הפסד(רווח 
        

  )1,844(  )2,025(  )12,729( הכנסות מימון 
 4,335  4,812  4,659  הוצאות מימון 

 2,491  2,787  )8,070( נטו , ות מימוןהוצא
     

  )3,835(  )2,887(  25,876  חברות בנות ) הפסדי(חלק החברה ברווחי
   

  )1,813(  6,462   16,428  לפני מסים על הכנסה ) הפסד(רווח 
  9,399   )2,054(  938  מסים על הכנסה 

  7,586   4,408   17,366   לשנהכולל רווח 
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  מ"תכשיטי כפריס בע
  נתונים על תזרימי המזומנים

 )ח"באלפי ש(
  
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2011  2010  2009  

        
        :פעילות שוטפת-תזרימי מזומנים 

  7,586   4,408   17,366   רווח לתקופה
  )9,399(  2,054   )938(  מיסים נדחים שהוכרו ברווח והפסד

  -   )1,508(  -   כס לא שוטף המוחזק למכירהביטול הפסד מירידת ערך נ
  3,835   2,887   )25,876(  מאוחדותחברות  )הפסדי(רווחי חלק החברה ב

  -   -   23,583   מחילת חוב חברה בת
  )14(  8   -   ממימוש רכוש קבוע ) הפסד(רווח 

  -   -   )536(  רווח ממימוש נכס לא שוטף המוחזק למכירה
  1,173   753   830   פחת והפחתות

  128   )21(  455   הלוואות לזמן ארוך) שערוך(שחיקת 
  )913(  )1,027(  )440(  מאוחדותהלוואות שניתנו לחברות  שיערוך

  -   -   )11,841(  התאמת ערך התחיבות פיננסית
  2,756   2,790   228   התאמת ערך אגרות חוב 

   2,831   10,344   5,152  
        

        :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
  )741(  )352(  1,084   בלקוחות) גידול(קיטון 

  )709(  )655(  )182(  לזמן קצר ולזמן ארוך גידול בחייבים ויתרות חובה
  )4,115(  )2,703(  )9,703(  גידול במלאי 

  372   442   1,154   נטו, קיטון  ביתרות בעלי עניין
  5,610   )1,998(  4,329   בספקים ונותני שירותים) קיטון(גידול 

  657   )1,148(  7,768   בזכאים ויתרות זכות לזמן קצר ולזמן ארוך) קיטון(דול גי
  95   167   279   גידול בהתחייבות בגין הטבות עובדים

   4,729  )6,247(   1,169  
        

  -   )350(   -   תשלומי מסים
        

        
  6,321   3,747   7,560   מזומנים נטו מפעילות שוטפת

        
        :עילות השקעהפ-תזרימי מזומנים 
  )1,037(  )2,163(  )1,347(  רכישת רכוש קבוע

  )1,708(  )3,371(  )926(  מאוחדותמתן הלוואות לחברות 
  445   -   10,196   מאוחדותגביית הלוואות מחברות 

  14   317   -   תמורה ממימוש רכוש קבוע
  -   5,200   2,000   תמורה ממימוש נכס המוחזק למכירה

  -   )1,236(  -   השקעה בפקדונות
  275   -   -   גביית חוב מבעל עניין

        
  )2,011(  )1,253(  9,923   השקעה) לפעילות(מזומנים נטו מפעילות 

        
  
  



 

 

  מ"תכשיטי כפריס בע
  נתונים על תזרימי המזומנים

 )ח"באלפי ש(
  
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2011  2010  2009  

    
        :פעילות מימון-תזרימי מזומנים 

  )3,950(  )5,003(  )4,035(  פרעון הלוואות לזמן ארוך
  -   4,993   1,956   קבלת הלוואות לזמן ארוך

  )750(  )1,500(  )17,782(  פרעון אגרות חוב
  174   476   -   גידול ביתרות בעלי ענין

  300   )1,394(  2,248   נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים
        

  )4,226(  )2,428(  )17,613(  לפעילות מימוןמזומנים נטו 
        

  84   66   )130(  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עליה 
        

  165   249   315   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
        

  249   315   185   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

        
        

        מידע נוסף
        

  751   907   1,015   כולל תשלומי ריבית

        



 

 

  מ"תכשיטי כפריס בע
  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים

 )ח"באלפי ש(
  
  

  כללי  .א

  כללי  )1(
ג והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך 9הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ערוכים בהתאם להוראות תקנה 

  .1970-ל"התש) דוחות תקופתיים ומיידיים(
  

  הגדרות  )2(
  .מ"תכשיטי כפריס בע  -   החברה

  .2011, בדצמבר 31בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  'ב1בביאור  ןכהגדרת  -   תאוחדומ ותחבר
  

  
  מדיניות חשבונאית  )3(

לדוחות הכספיים המאוחדים של  2הדוחות הכספיים הנפרדים נערכו בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור 
כמפורט , מאוחדותההוצאות ותזרימי המזומנים בגין חברות , ההכנסות, ההתחייבויות, פרט לסכומי הנכסים החברה
  :להלן

  
למעט , הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  .א

  .  מאוחדותהשקעות בחברות 
  

נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות המציגים בדוחות  מוצגות כסכום מאוחדותהשקעות בחברות   .ב
  .לרבות מוניטין, המאוחדותהמאוחדים של החברה מידע כספי בגין החברות 

  
סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה   .ג

למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות , רווח כולל אחר בפילוח בין רווח או הפסד לבין, עצמה כחברה אם
  . מאוחדות

  
מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות המציגים  מאוחדותחלק החברה בתוצאות חברות   .ד

לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה , מאוחדותבדוחות המאוחדים של החברה תוצאות פעילות בגין חברות 
  .ן רווח או הפסד לבין רווח כולל אחרבפילוח בי

  
סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה   .ה

  .מאוחדותלמעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות , אם
  
  .צמה כחברה אםמוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה ע מאוחדותאו נתקבלו מחברות /הלוואות שניתנו ו  .ו

  
נמדדות , אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים מאוחדותהכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות , יתרות  .ז

באותו אופן בו היו נמדדות , ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל הרווח הכולל
נטו שנדחו מוצגים בניכוי ) הפסדים(רווחים . ייםאילו היו מבוצעות מול צדדים שליש, ומוצגות עסקאות אלו

 . מאוחדותוהשקעות בחברות  מאוחדותחברות ) הפסדי(מסעיפי חלק החברה ברווחי ) כתוספת(



 

 

  מ"תכשיטי כפריס בע
  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים

 )ח"באלפי ש(
  
  

  נכסים והתחייבויות פיננסיים  .ב
  יננסיים לפי בסיסי הצמדה וסוגי מטבעניתוח קבוצות נכסים התחייבויות פ  )1(

  2011  

  

במטבע חוץ 
או בהצמדה 

  אליו
בשקל חדש 
  צמוד מדד

בשקל חדש 
  לא צמוד

        
       :נכסים פיננסיים

        
  114  -   71  מזומנים

  2,483  647 1,850  לזמן קצר וארוך ופקדונות, לקוחות חייבים
  27,564  -   -   מאוחדותהלוואות ושטרי הון לחברות 

        
        :התחייבויות פיננסיות

  )2,618( -   -   אשראי לזמן קצר
  -   )1,766(  -   אגרות חוב

 )10,117( -  )2,871(  הלוואות לזמן ארוך
  -  -   )6,305(  מאוחדתהלוואה מחברה 

  )11,672(  )6,742(  )19,012(  ספקים וזכאים לזמן ארוך וקצר
  )26,267(  )7,861(   5,754  
        
  

  
  2010  

  

במטבע חוץ 
ו בהצמדה א

  אליו
בשקל חדש 
  צמוד מדד

בשקל חדש 
  לא צמוד

        
       :נכסים פיננסיים

        
  270   -   45   מזומנים

  2,860   -  2,857   לזמן קצר וארוך ופקדונות, לקוחות חייבים
  43,859   17,044   -   מאוחדותהלוואות ושטרי הון לחברות 

        
        :התחייבויות פיננסיות

  )370( -   -   אשראי לזמן קצר
  -   )19,387(  -   אגרות חוב

 )11,863( -  )3,026(  הלוואות לזמן ארוך
  -  -   )6,028(  מאוחדתהלוואה מחברה 

  )10,858(  )3,577(  )10,852(  ספקים וזכאים לזמן ארוך וקצר
  )17,004(  )5,920(   23,898  
        

  ניהול סיכון נזילות  )2(
אשר קבע תוכנית עבודה מתאימה לניהול סיכון נזילות , ת חלה על הדירקטוריוןהאחריות הסופית לניהול סיכון נזילו

החברה מנהלת את סיכון . בטווח הבינוני ובטווח הארוך, ביחס לדרישות ההנהלה לגבי מימון ונזילות בטווח הקצר
ך על תזרימי ידי פיקוח מתמש- על, אמצעים בנקאיים ואמצעי הלוואה, ידי שמירה על קרנות מתאימות-הנזילות על

  . המזומנים בפועל ואלו הצפויים והתאמת מאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננסים



 

 

  מ"תכשיטי כפריס בע
  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים

 )ח"באלפי ש(
  
  
  נכסים והתחייבויות פיננסיים  .ב

  טבלאות סיכון ריבית ונזילות  )3(
  שירים פיננסיים נגזריםהתחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכ  .1

אשר , הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של החברה בגין התחייבויות פיננסיות
הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של . אינן מהוות מכשיר פיננסי נגזר

הטבלה . החברה עשויה להידרש לפרוע אותןההתחייבויות הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו 
  .כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן

  
שיעור  

ריבית 
אפקטיבית 
  עד שנה  ממוצע

שנה עד 
  שנתיים

שנתיים 
 3עד 

  שנים
4  - 3 

  שנים
5  - 4 

  שנים
6  - 5 

  סך הכול  שנים
 %    
                 

2011                  

  32,768   -   -   -   -   178   32,590   -   שאינן נושאות ריבית
  מכשירים נושאי ריבית

  12,988   601   598   585   1,913   4,177   5,114   6.7%  משתנה  
  מכשירים נושאי ריבית

  10,844   -   -   -   -   4,021   6,823   4.3%  קבועה  
     44,527   8,376   1,913   585   598   601   61,103  
         

2010                  

  25,080   -   -   -   -   6,028   19,052   -   שאינן נושאות ריבית
  מכשירים נושאי ריבית

  17,686   1,081   544   1,499   3,310   4,924   6,328   5.8%  משתנה  
  מכשירים נושאי ריבית

  23,195   -   -   -   1,828   219   21,148   5.7%  קבועה  
     46,528   11,171   5,138   1,499   544   1,081   65,961  

  
  

  נגזרים לא סייםפיננ נכסים  .2

נכסים פיננסיים העולים על תקופה של שנה , הינם לתקופה של עד שנה, של החברה פיננסייםה הנכסים מרבית
  .ופקדונותלרכוש לא שוטף לסעיף חייבים יתרות חובה  מויינו



 

 

  מ"תכשיטי כפריס בע
  באורים לדוחות הכספיים

 )ח"באלפי ש(
  
  

  מסים על הכנסה  .ג
  .לדוחות הכספיים המאוחדים 15החלים על החברה ראה באור לעניין חוקי המס   )1(
  
  .2007 לחברה שומות הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס  )2(

  .2008לחברה שומות ניכויים סופיות עד וכולל שנת המס 
  
  מסים נדחים  )3(

  :המסים הנדחים מוצגים כלהלן  )א

  בדצמבר 31ליום   
  2011  2010  
      

  7,345   8,283   בנכסים בלתי שוטפים
      

  )2,054(  938   מסים על הכנסה הכלולים בדוח רווח והפסד
  
  

  : מאוחדותהתקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות   .ד
  .לדוחות הכספיים המאוחדים 7ראה באור  המאוחדותלעניין הרכב ההשקעה בחברות   )1(
  
  .לדוחות הכספיים המאוחדים 7ראה באור  מאוחדותנתקבלו מחברות / לעניין הלוואות ושטרי הון שניתנו   )2(
  
  :המאוחדותלהלן פירוט העסקאות עם החברות   )3(

  2011  2010  2009  
        

  2,986   1,558   1,612   מ"תכשיטי לב המפרץ בע - מאוחדתמכירת תכשיטים לחברה 
        

  15,207  19,559   25,506   מ"בע. אל.די.אי.יהלומי אי - מאוחדתקניות יהלומים מחברה 
        

  -   -   4,038  מ"כפריס תכשיטים ויהלומים בע –מכירת תכשיטים לחברה מאוחדת 
        

  405   119   98   מ"תכשיטי לב המפרץ  בע - מאוחדתהכנסות ריבית מחברה 
        

  459   323   282   מ"בע 91. מ.ר.ר - מאוחדתהכנסות ריבית מחברה 
        

  1,708   3,371   926   מאוחדותהלוואות שניתנו לחברות 
        

  445   -   10,196   מאוחדותגביית הלוואת מחברות 
  
  

 
*  *  *  
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  1120לשנת  פרטים נוספים על התאגיד –' פרק ד
  

  
  

  520042318 : החברה ברשם' מס             מ"תכשיטי כפריס בע:   שם החברה
  
  
  34342  חיפה   9901. ד.ת  24 חורב' רח:    כתובת

  )א25תקנה ( 
  

  04-8257899:  פקסימיליה              04-8280900:    טלפון
  )א25תקנה (                             )א25תקנה (

  
  
  

  31.12.2011:    תאריך המאזן
  )9תקנה ( 

  
  

  27.03.2012:     ותח"הדואישור תאריך 
    )7 - ו 1תקנה (

  
  

  חות כספיים"דו:      9תקנה 
  

בצירוף חוות דעת רואה  31.12.2011ב דוחות כספיים מבוקרים לשנה שנסתיימה ביום "רצ
  .החשבון

  
  

  התאגיד עסקיח הדירקטוריון על מצב "דו   :01תקנה 
  
  .2011על מצב עסקי התאגיד לשנת ח הדירקטוריון "ב דו"רצ
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  1201דצמבר  31תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים לשנה שנסתיימה ביום   :'א 10תקנה 

  
  
  

  רבעון
 1  

רבעון  
2  

רבעון  
3  

רבעון  
4  

כ "סה 
  שנתי

  ח"אלפי ש  
    

  92,310  28,303  21,942  20,285   21,780  הכנסות ממכירות
  33,110  11,648   7,102   7,013   7,347  עלות המכירות

  59,200  16,655  14,840  13,272   14,433  רווח גולמי

                
  46,982  14,119  11,774  10,677   10,412  הוצאות מכירה ושווק

  7,731   3,070   1,346   1,939   1,376  הוצאות הנהלה וכלליות

  )582(   )203(   )23(   -   )356(  אחרות) הכנסות(הוצאות 

  54,131  16,986  13,097  12,616   11,432  כ הוצאות"סה

  מפעולות לפני  )הפסד( רווח
   3,001  נטו, הוצאות מימון

  
656   

        
1,743     )331(   5,069  

  )9,083(   223   1,687   283   )11,278(  נטו, הוצאות  מימון
לפני מסים על ) הפסד( רווח

  14,152   )554(   54   373   14,279  הכנסה
מסים על  )הוצאות(הכנסות
  3,214   4,006   70   1,753   )2,615(  הכנסה

  17,366   3,452   124   2,126   11,664  לתקופהכולל רווח 
                

                

  
  
  
  

  
  י התשקיף"בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ שימוש:  'ג 10תקנה  

  
י "עפ  

  התשקיף
  בפועל

מ "בע 91מ .ר.החזר ההלוואות לזמן ארוך שקיבלה ר
על  השעבודבקשר לנכס שרכשה בירושלים ולשחרור 

  13,393  13,393  הזכויות בנכס האמור       
מימון תוכנית ההשקעות במרכז המכירות בנכס 

  2,596  9,783  םבירושלי
ח רכישת נכסים "תשלום חלקי ע –פעילות עסקית 

  8,776  25,237                       .י חברת בת"ופעילות שעיקרם בירושלים ע
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  11.31.12ליום בת ובחברות קשורות  - רשימת  השקעות  בחברות  :11תקנה 
  

 מספר מניה סוג  שם החברה
  מניות

 .נ.ע כ"סה
  ח"ש

 עלות
י אלפ
  ח"ש

 מאזני ערך
  ח"אלפי ש

  )3,627( 1,423  997  997  רגילה  מ"תכשיטי לב המפרץ בע

כפריס תכשיטים ויהלומים 
גמי  -לשעבר ( מ"בע

  )מ"בע) 1984(תכשיטים 

  0.002  2  הנהלה
    

      0.99  990  רגילה
      999  999  'רגילה א
  )4,509(  68  75,354  75,354,420  'רגילה ב

  )283(  1  999  999  רגילה  מ"בע. לא.די.יהלומי אי
  32  1  999  999  רגילה  מ"בע  91. מ.ר.ר

) 95(תכשיטי כפריס אילת 
  )13,796(  271  250,000  250,000  רגילה  )לא פעילה( מ"בע
לשווק  ל חברה ישראלית.י.ח

  )לא פעילה( מ"לתייר בע
  רגילה
  הנהלה

460  
396  

4,600  
3,960  14  )2,236(  

 מ"כפריס מפעלי תיירות בע
  -  -  999  999 רגילה )לא פעילה(

Gami International BV  
  6,115  80  69,430  18,000  רגילה  )לא פעילה(

Gami Imports Exports 
LTD  )לא פעילה(  

  -  -  6,360  1,000 רגילה
  שיעור ההחזקה

 בהצבעה  בהון  שם החברה
  בסמכות למנות
  דירקטורים

  100  100  100  מ"תכשיטי לב המפרץ בע
  100  100  100  מ"בע) 1984(ים גמי תכשיט

  100  100  100  מ"בע. אל.די.יהלומי אי

  100  100  100  מ"בע  91.מ.ר.ר

  100  100  100  מ"בע) 95(תכשיטי כפריס אילת 
  51  51  46  מ"ל חברה ישראלית לשווק לתייר בע.י.ח

  100  100  100   מ"כפריס מפעלי תיירות בע

Gami International BV   100  100  100  

Gami Imports Exports LTD   100  100  100  

  
  
  
  
  

  ח"בת ובחברות קשורות בתקופת הדו- שינויים בהשקעות בחברות:  12תקנה 
  

  .אין  
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  לתאריך המאזןהכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן   :13תקנה 
          

  ברההח שם
  )הפסד( רווח

  לפני מס

רווח 
  )הפסד(

אחרי 
 דבידנד  מס

  ידמ
  ניהול

הכנסות 
  )הוצאות(

  ריבית

  98  -  -  125  138  מ"תכשיטי לב המפרץ בע
  8  -  -  2,600  310 מ"בעכפריס תכשיטים ויהלומים

  -  -  -  28  28  מ"בע. אל.די.יהלומי אי
לשווק  ל חברה ישראלית. י.ח

  -  -  - - - מ"לתייר בע
  -  -  -  )57(  )57(  מ"בע) 95(תכשיטי כפריס אילת 

  282  -  -  22,903  22,903  מ"בע 91מ .ר.ר
Gami International BV    277  277  -  -  )277(  

Gami Imports Exports LTD  -  -  -  -  -  

  

  
  

אם מתן ההלוואות היה , רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן:  14תקנה 
  אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד

  
  .אין                       

  
  

  מסחר בבורסה :  20תקנה 
  .אין   

  .נמחקו מניות החברה מהמסחר בבורסה 2008, בינואר 17ביום 
  .בדוחות הכספיים המצורפים 13בעניין אגרות החוב ראה באור 

  
  לנושאי משרה בכירהו תגמולים לבעלי עניין: 21תקנה 

      
          

    תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

  תפקיד  שם

היקף 
משר
  ה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 מענק שכר התאגיד

תשלום 
מבוסס 
  מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 אחר עמלה ייעוץ

  ריבית
)1(  

דמי 
שכירו
  ת

  בונוס
 כ"סה  )3(

פיליפ 
  גרינהולץ

ר "יו
הדירקטורי

ל "מנכ, ון
ומנהל 
  כספים

100% 34.78%       650            789  1,439 

פנחס 
 )2( נטלזרו

משנה 
  ל"למנכ

100% 11.98%       596        119    552  1,267 

  בתיה סגל
מנהלת 

 רשת חנויות
100% 14.53% 150                 537  687  

אברהים 
  קעדאן

ל "סמנכ
  כספים

100%   349                   349  

אילנה 
) הלן(

  ברכה

ל "סמנכ
משאבי 
  אנוש

100%   295                   295  

 .ריבית שנצברה על התחייבות לבעל עניין לזמן ארוך )1(
 .בדוחות הכספיים המצורפים 21וביאור  להלן 24ראה תקנה , חודשים 11הול עבור דמי ני )2(
בזמן הקצר אלא לאחר אך לא ישולם , בהתאם להסכמי העסקהבספרים הבונוס הוכרז ונרשם  )3(

  .בדוחות הכספיים  21ראה ביאור .סיום המגבלות והקובננטס בהתאם להסכמים עם שני בנקים
    
  
  
  



  

 ד 5
  

  
   עלי שליטהעסקאות עם ב: 22תקנה 

  
  פנחס רוזנטל

. פ.פ: "להלן(מ "יעוץ ושיווק בע) 2002(רוזנטל . פ.לחברה התקשרות בהסכם עם פ
ניהול וייעוץ השקעות . מ.וכן עם גרינהולץ פ, חברה בבעלות פנחס רוזנטל, ")רוזנטל

חברה בבעלות פיליפ גרינהולץ למתן שירות יעוץ וניהול , .")מ.גרינהולץ פ: "להלן(מ "בע
ח עבור כל "ש 46,520בסך  2010שעמדו בשנת , תשלום דמי ניהול םה שעיקרלחבר

  .כאמור לעיל 28.8.2010הסכם זה הסתיים ביום  .מ כחוק"חודש בתוספת מע
אושרה  2008, בינואר 23באסיפה המיוחדת של בעלי מניות החברה אשר התכנסה ביום 

רת של החברה מיום שהתקבלה לאחר אישור ועדת הביקו, החלטת דירקטוריון החברה
אחד מבעלי השליטה , בדבר התקשרות החברה עם פנחס רוזנטל, 2007, בנובמבר 29

וזנטל יהא זכאי לקבל סך של לפיו פנחס ר, מעביד- בהסכם סיום יחסי עובד, בחברה
כמו . קרנות השתלמות ובקופות גמל, ח הצבור לטובתו בביטוחי מנהלים"שאלפי  3,155

אלפי  1,914 31.12.11ליום (ח "ש אלפי 1,382כאי לקבל סך של פנחס רוזנטל יהיה ז, כן
אשר ישולמו לו , בגין תקופת עבודתו בחברה) ח כולל ריבית והפרשי הצמדה שנצברו"ש

) לחוק החברות 302כהגדרתם בסעיף (מתוך הרווחים הניתנים לחלוקה של החברה 
היתרה צמודה . רהובמועד שייקבע בהחלטה של ועדת הביקורת והדירקטוריון של החב

   .4%למדד בתוספת ריבית שנתית בשיעור 
רוזנטל " –להלן (מ "ייעוץ ושיווק בע) 2002(רוזנטל . פ.אישור התקשרות החברה ופ

הסכם ("בהסכם למתן שירותי ניהול וייעוץ לחברה , חברה שבשליטת רוזנטל, ").פ.פ
אשר , מצעות רוזנטללחברה שירותי ניהול בא ובמסגרת הסכם הניהול יינתנ"). הניהול

 . ל וכן כמנהל לענייני שיווק"יכהן כמשנה למנכ
, עבור כל חודש₪  45,616בסך . פ.ישולמו דמי ניהול לרוזנטל פ, על פי הסכם הניהול

הסכום האמור יתעדכן מידי חודש בצמוד למדד המחירים . מ כחוק"בתוספת מע
מהתוספת לרווחי  6.175%ר תהא זכאית למענק שנתי בשיעו. פ.רוזנטל פ, בנוסף. לצרכן

פי הדוחות - כשחישוב המענק ייעשה על, 1994החברה בהשוואה לרווח לפני מס בשנת 
  .של החברה) מאוחדים(השנתיים המבוקרים 

תשלם החברה את , זכאית להחזר הוצאות ואם יהיה צורך. פ.תהא רוזנטל פ, כמו כן
את מלוא . פ.ב לרוזנטל פהמס בגין אותם התשלומים שיש צורך בגילומם על מנת להשי

  .הסכומים שהוצאו בפועל
תוציא חשבונית . פ.רוזנטל פ. רכב ותחליפו מדי שנתיים. פ.החברה תעמיד לרוזנטל פ

י החברה ותהווה חיוב בשווי "ל לא תשולם ע"כאשר החשבונית הנ, בגין השימוש ברכב
  . שימוש כחוק

  . 2012באוגוסט  31תוקפו של הסכם הניהול הינו עד ליום 
  

תוקף ההסכם פקע בחודש , לחוק החברות 16ן מספר ולאור כניסתו לתוקף של תיק
בכוונת  .שנים ממועד אישור ההתקשרות 3וזאת לאור העובדה כי חלפו (. 2011נובמבר 

  ).31.08.2012החברה לזמן אסיפה לאשור ההארכה באותם תנאים וזאת עד ליום 
  

אישר דירקטוריון  2011, למרץ 24ביום אישרה ועדת הביקורת ו 2011, למרץ 14ביום 
ביום  של בעלי המניות אסיפה הכלליתואושרו בהחברה עסקאות עם בעלי עניין בחברה 

  :כמפורט להלן, 5.5.52011
  

  פיליפ גרינהולץ
אחד מבעלי השליטה בחברה , אישור התקשרות החברה ומר פיליפ גרינהולץ

. מ.גרינהולץ פ(ת חברה שבשליטתו באמצעו, בהסכם למתן שירותי ניהול") גרינהולץ("
גרינהולץ ימשיך , על פי ההסכם החדש"). ההסכם החדש) ("מ"ניהול יעוץ והשקעות בע

בהסכם למתן שירותי ניהול הדומה , ל החברה"כמנכ, לתת שירותי ניהול לחברה
שהסתיים ביום , ")הסכם הישן(" 3.1.1999להסכם למתן שירותי ניהול מיום 

 :לשינויים הבאים ובכפוף, 28.8.2010
, ל החברה מיום היווסדה ועד למועד סיום ההסכם הישן"גרינהולץ שימש כמנכ

גרינהולץ הינו יהלומן החברה בבורסת היהלומים ובעל ניסיון וקשרים . כמפורט לעיל
  .בענף התכשיטים והיהלומים

  
  
 



  

 ד 6
  

ן בהסכם היש. מ"בתוספת מע, ח"ש 54,164דמי הניהול החודשיים יעמדו על סך של 
, )1999צמוד למדד חודש מאי (ח "ש 136,393עמדו דמי הניהול החודשיים על סך של 

ל משרד "המשולם למנכ המכסימלימ באופן שיהיו בהתאם לשכר "בתוספת מע
 . לרבות התנאים הנלווים, ממשלתי
בערבות ההלוואה שניתנה בעת קבלת , גרינהולץ כפוף להתחייבות החברה, עם זאת
של ההלוואה לא ישולם לבעלי השליטה סכום כסף  ירעונה המלאעד מועד פש ,מדינה

  .ל משרד ממשלתי"המשולם למנכ המכסימליסך הגבוה מה, בכל דרך שהיא, מהחברה
, תקדיש למטרות אלה את כל זמנה. ... מ.גרינהולץ פ"יושמט מהמשפט " כל"הביטוי 

 .לגרינהולץביחס . מ.ובהתאמה גם מהתחייבותה של גרינהולץ פ" מרצה ומומחיותה
בהסכם הישן שהחיל תקופת אי תחרות של חמש שנים " סודיות ואי תחרות"סעיף ה

 :יוחלף בסעיף הבא
ופיליפ . מ.יימנעו גרינהולץ פ, חודשים לאחר סיומו 18במשך תקופת ההסכם ובמשך "

, מלהתחרות בפעילות החברה בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינאית
יהלומים ומזכרות לתיירים בתיירות פנים ותיירות , םבתחום מכירה של תכשיטי

או /לרבות בדרך של הקמת חברות בת ו, או בעקיפין בדרך כלשהי/במישרין ו, נכנסת
חברות אחרות בשליטתם או בשליטת בני משפחתו של פיליפ או חברות שהם בעלי 

יין בחברה עניין בהן או שבבעלות או שליטה או עניין של קרוביהם או איזה מבעלי הענ
  ." או חברות הבת שלה

א החברה שבשליטתו למענק שנתי /כי זכותו של גרינהולץ ו, למען הסר ספק יובהר
מ בהשוואה לרווח "מתוספת הרווח לפני מס בתכשיטי כפריס בע 8.825%בשיעור של 

כשחישוב המענק ייעשה על פי הדוחות השנתיים המבוקרים , 1994לפני מס בשנת 
גרינהולץ כפוף , עם זאת. ההסכם הישן נשמרה גם בהסכם החדשלפי , )מאוחדים(

עד מועד פירעונה ש ,בערבות מדינהההלוואה שניתנה בעת קבלת , להתחייבות החברה
, בכל דרך שהיא, של ההלוואה לא ישולם לבעלי השליטה סכום כסף מהחברה המלא

  . ל משרד ממשלתי"המשולם למנכ המכסימליסך הגבוה מה
או /לגרינהולץ ו. 31.8.2012ועד ליום  29.8.2010החל מיום , יה בתוקףההסכם החדש יה

מבלי , ימים מראש 60לחברה שבשליטתו הזכות לבטל את ההסכם החדש בהודעה של 
 .כהפרת ההסכם החדש עם החברה, מצדו, שייחשב הדבר

, בעת סיום ההסכם. מקבוצת רישוי שבע, החברה תוסיף להעמיד לרשות גרינהולץ רכב 
כאשר מוקנה לו הזכות לרכוש , יחזיר גרינהולץ את הרכב שבשימושו, סיבה שהיא מכל

ולא יותר ממחיר השוק הנוכחי  15%מהחברה את הרכב על פי מחירון לוי יצחק בניכוי 
 .בפועל באותה העת

 .הוראות ההסכם הישן ימשיכו לחול, פרט לשינויים המפורטים לעיל
 :השתתפות בהוצאות

התחייבה החברה להחזיר את הוצאותיו של מר , הסכם הישןכמו ב, בהסכם החדש
והחזר הוצאות ) כנגד קבלות. (ל.ש.לרבות א, גרינהולץ במסגרת עבודתו עבור החברה

החברה תגלם את המס בגין אותם התשלומים אשר יש , אם יהיה צורך. הטלפון בביתו
 .פועלצורך בגילומם על מנת להשיב לגרינהולץ את מלוא הסכומים שיוציא ב

זהה לתמורה המשולמת לחברה בשליטתו של מר החדש התמורה כמפורט בהסכם 
המשמש  רוזנטלנחס בגין שרותי הניהול שבהם תיכלל העמדתו של מר פ פנחס רוזנטל

   .לעיללמעט המענק השנתי המפורט  ,ל השיווק שלה"ל החברה וסמנכ"מ מנכ"כמ
  

 בתיה סגל
  

כעת . בלא הסכם העסקה כתוב, שנים 14- כסגל משמשת כעובדת של החברה מזה ' הגב
 : שעיקריו, מוצע להסדיר את העסקתה בהסכם העסקה

ל שיווק ומכירות "בכפוף לסמנכ, סגל תוסיף לכהן כמנהלת רשת החנויות בחברה' הגב
 .של החברה

הוצאות אחזקת רכב ותנאים , לא כולל הפרשות לביטוח מנהלים(סגל ' שכרה של הגב
 יצויןלצורך שלמות התמונה . ח ברוטו לחודש"ש 10,300סך של  יעמוד על) סוציאליים

 .ח ברוטו"ש 5,000סגל עובר למועד הסכם ההעסקה עמד על סך של ' כי שכרה של הגב
מתוספת הרווח לפני מס בתכשיטי כפריס  6%בתיה תהא זכאית למענק בשיעור של 

על פי הדוחות כשחישוב המענק ייעשה , 1994מ בהשוואה לרווח לפני מס בשנת "בע
שלה ולא ייחשב לצרכי פיצויי פיטורין או הפרשות ) מאוחדים(השנתיים המבוקרים 

סגל כפופה להתחייבות החברה שניתנה בעת ' הגב, עם זאת. סוציאליות כחלק משכרה
של ההלוואה לא ישולם  עד מועד פירעונה המלאש בערבות מדינהההלוואה קבלת 

 המכסימליסך הגבוה מה, כל דרך שהיאב, לבעלי השליטה סכום כסף מהחברה
  . ל משרד ממשלתי"המשולם למנכ
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סגל רכב מסוג טויוטה קאמרי או רכב אחר מאותה ' החברה תוסיף ותעמיד לרשות הגב
סגל את הרכב ' תחזיר הגב, מכל סיבה שהיא, בעת סיום ההסכם. קבוצת רישוי
י מחירון לוי יצחק כאשר מוקנה לה הזכות לרכוש מהחברה את הרכב על פ, שבשימושה

 .ולא יותר ממחיר השוק הנוכחי בפועל באותה העת 15%בניכוי 
 :השתתפות בהוצאות

סגל את ההוצאות שהוציאה במסגרת ' בהסכם ההעסקה התחייבה החברה להחזיר לגב
אם . והחזר הוצאות הטלפון בביתה) כנגד קבלות. (ל.ש.לרבות א, עבודתה עבור החברה

את המס בגין אותם התשלומים אשר יש צורך בגילומם על החברה תגלם , יהיה צורך
 .סגל את מלוא הסכומים שתוציא בפועל' מנת להשיב לגב

 .31.8.2012ועד ליום  1.9.2010החל מיום , ההסכם החדש יהיה בתוקף
חודשים לאחר סיומו  תמנע  6סגל התחייבה כי במשך תקופת ההסכם ועד ' הגב

לרבות בדרך של הקמת , עקיפין בדרך כלשהיאו ב/במישרין ו, מלהתחרות בחברה
או חברות אחרות בשליטתם או בשליטת בני משפחתה או חברות שהם /חברות בת ו

בעלי עניין בהן או שבבעלות או שליטה או עניין של קרוביהם או איזה מבעלי העניין 
 ."בחברה או חברות הבת שלה

סגל תהיה ' הגב, עד סיומובכל מקרה של הפסקת ההסכם על ידי החברה לפני הגיע מו
וזאת עד למועד בו , זכאית לכל תנאי העסקתה על פי ההסכם ולכל התנאים הנלווים לו

 .31.8.2012היה אמור ההסכם להסתיים דהיינו עד ליום 
  

  ד יוסף סגל"עו–הסכם למתן שירותי ייעוץ משפטיים 
ך השנים ששימש לאור, סגל' בעלה של הגב, ד סגל"אישור התקשרות החברה עם עו

ההסכם ("בהסכם למתן שירותים משפטיים , כיועץ משפטי לחברה בתנאים משתנים
 :שעיקריו, ")למתן שירותים

באמצעות , לרבות חברות הבנות שלה, שירותים משפטיים לחברה ןייתד סגל "עו
הריטיינר יכלול כל שירות משפטי שתבקש החברה . בהתאם לפניות החברה, משרדו

רכש מקרקעין וכן ייצוג בתביעות של צדדים /עסקאות מכר למעט, בהזמנת עבודה
ובלבד שהתביעה , או חברות הבנות שלה/כנגד החברה ו) לא כולל עובדים(שלישיים 

₪  100,000יובהר כי באם התביעה מתחת לסכום של . (ח"ש 100,000עולה על סך של 
במקרים  ).בלא קשר לסכומה, היא לא תוצא מתחולת הריטיינר בשל תביעה נגדית

מובהר כי , באשר לתביעות משפטיות. ט יוסכם בנפרד בכל מקרה לגופו"אלה שכה
 .ד סגל"הוצאות המשפט יועברו לחברה ושכר הטרחה שנפסק יועבר למשרד עו

 27,500ד סגל תשלום חודשי בסכום של "תמורת שירותי הריטיינר החברה תשלם לעו
ט "לחברה הנחה בשכ ןייתד סגל "סכום זה חושב בהתחשב בכך שעו. מ"בצירוף מע₪ 

 .בתביעה בה הוא החל לטפל טרם אישור ההסכם למתן שירותים
ד סגל יהא זכאי להחזר הוצאות שיוציא למען ובמסגרת שירותיו לחברה "משרד עו

או /כנגד הצגת חשבוניות ו) ב"ש וכיו"אגרות בימ, שליחויות, נסיעות, כגון הדפסות(
 1,000כי ביצוע של הוצאה אחת בסכום העולה על , הובהר. קבלות בגין תשלום בפועל

 .ח יהיה חייב בקבלת אישור החברה מראש ובכתב"ש
ועד  1.9.2010החל ביום , ההסכם למתן שירותים יהיה בתוקף לתקופה של  שנתיים

  .31.8.2012ליום 
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בת או בחברה קשורה - בחברה, בתאגידי בעל ענין "ע המירים המוחזקים ע"מניות וני: 24תקנה 
  ח"סמוך   ככל האפשר לתאריך הדו

        
  ע"מספר ני

  המוחזקים
  27.03.2012בתאריך 

  שם
 בעל העניין

  ./ז.ת' מס
 .פ.ח'מס

  שם
 הנייר

מספר 
  הנייר
  בבורסה

          
גרינהולץ 

  פיליפ
  3,102,292  1080829  מ"ר תכשיטי כפריס בע"מ  069701985

  1    מ"עבפרץ ר תכשיטי לב המ"מ    

  1,296,364  1080829  מ"ר תכשיטי כפריס בע"מ  055053649  סגל בתיה

          

רוזנטל 

  פנחס
  1,068,704  1080829  מ"ר תכשיטי כפריס בע"מ  06219406

  1    מ"ר תכשיטי לב המפרץ בע"מ    

גרינהולץ 

  מתיה
  1  1080829  מ"ר תכשיטי כפריס בע"מ  059235440

רוזנטל 
 פנינה

  1  1080829  מ"תכשיטי כפריס בער "מ  041800525

  
  
  

  
   2201.03.27מ ליום "שיעור ההחזקה בתכשיטי כפריס בע

  

  בהצבעה  בהון  שם בעל העניין
  בסמכות למנות
  דירקטורים

  34.78%  34.78%  34.78%  גרינהולץ פיליפ

  14.53%  14.53%  14.53%  סגל בתיה

  11.98%  11.98%  11.98%  רוזנטל פנחס

  
   2201.3.27ה בדילול מלא  ליום שיעור ההחזק

  

  *בהצבעה   בהון  שם בעל העניין

בסמכות למנות 
*  

  דירקטורים

  34.78%  34.78%  34.78%  גרינהולץ פיליפ

  14.53%  14.53%  14.53%  סגל בתיה

  11.98%  11.98%  11.98%  רוזנטל פנחס

ם לעניין ובני זוגם בהסכם הצבעה והסכ בחברההתקשרו בעלי העניין  28.8.95ביום 
  :שר עיקריו הינם כמפורט להלןאמינוי דירקטורים 

ושל (של בעלי העניין " אסיפה נפרדת"תתקיים , עובר לאסיפה הכללית של החברה .1
אשר תדון בכל הנושאים שיעמדו על סדר , )בעלי מניות בחברה שיצטרפו להסכם

ת של תפקידים וסמכויו, יומה של האסיפה הכללית של החברה לרבות תנאי העסקה
קבלת ההחלטות . יהיה קול אחד לכל בעל עניין" אסיפה הנפרדת"ב. בעלי עניין

יצביעו , אם לא תושג הסכמה כאמור. תיעשה בהסכמה פה אחד" אסיפה הנפרדת"ב
על פי ההסכם . בעלי העניין האמורים כנגד ההצעה שתועלה באסיפה הכללית

תהיה , "אסיפה נפרדת"התחייבו בעלי העניין האמורים כי התנגדותם להסכמה ב
 .ורק אם נפגע אינטרס של הצד המתנגד, עניינית
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 8% - בכל מקרה ששיעור אחזקותיו של מי מבעלי העניין האמורים ירד מתחת ל .2
אזי לא יהיה אותו בעל , ")כמות המינימום: "להלן(החברה  בהון המניות המוצא של
סיפה הכללית של ויהיה עליו להצביע בא" אסיפה הנפרדת"עניין זכאי להצביע ב

  ".אסיפה הנפרדת"החברה בהתאם להחלטה שנקבעה ב
) 6(שישה ). ים"כולל דחצ(חברים ) 9(לתשעה ) 6(דירקטוריון החברה ימנה בין שישה  .3

דירקטורים מבין חברי הדירקטוריון של החברה שיוצעו באסיפה הכללית של 
להצביע עבור  ל ובני זוגם והצדדים להסכם התחייבו"החברה יהיו בעלי הענין הנ

בכל מקרה ששיעור החזקותיו של מי מבעלי העניין ירד מתחת לכמות . מינויים אלו
לא יהיה רשאי אותו בעל עניין להציע דירקטור מטעמו ויתר , המינימום

על ידי האסיפה ) ים"לא כולל דחצ) (עד למינימום של ארבעה(הדירקטורים ימונו אז 
) 1ה זו בהתאם לכללים הקבועים בסעיף הכללית ובעלי העניין יצביעו על החלט

  .לעיל
למעט (יתפטרו כל חברי הדירקטוריון , בכל אסיפה שנתית רגילה של החברה .4

. מהדירקטוריון והם ייחשבו כמתפטרים ללא צורך באקט פורמלי כלשהו) ים"הדחצ
 .חברי הדירקטוריון המתפטרים יכול שיבחרו מחדש כחברי הדירקטוריון

לכהן כדירקטור בחברה , כאמור, שנקבעו על ידי בעלי הענין חדל מי מהדירקטורים .5
יקיימו בעלי , מסיבה כלשהי ושלא עקב קיומה של אסיפה כללית של החברה

והם יתחייבו לגרום לכך שימונה דירקטור אחר על פי " אסיפה נפרדת"המניות 
 .המלצת הצד שמכוחו או מטעמו נבחר הדירקטור הפורש

שנים או כל עוד יחזיקו הצדדים  5ולתקופה של  30.8.95ההסכם בתוקף החל מיום  .6
  .לפי המאוחר מביניהם, מהון המניות המוצא של החברה 30% - ביחד למעלה מ

  
   רשום והון מונפקהון :א24תקנה 
      
    

  מספר מניות רגילות  
  (*) א"כ. נ.ח ע"ש 1 

  15,000,000  הון רשום
  8,919,443  הון מונפק

  
  .חזקות על ידי החברהמניות מו 64,210סך   )*(

בהתאם להסדר עם של החברה מניות  654,696 ל' הומר אגרות חוב סדרה ב 2011, בספטמבר 21ביום   
    . בדוחות הכספיים 13לפרטים ראה באור , 29.11.2004מחזיקי אגרות החוב מיום 

  
   מרשם בעלי מניות:ב24תקנה 

  
  מספר מניות רגילות  

  א "כ. נ.ח ע"ש 1
  5,169,197  מ"של בנק הפועלים בעחברה לרישומים 

  3,750,000  מ"פועלים שירותי נאמנות בע
  240  חנס יעקב

  6  יהודה בר לב
  

    
  
  
  
  

      34342חיפה מיקוד , 24חורב ' רח:  כתובת התאגיד  : א25תקנה 
  ibrahim@caprice.co.il: דואר אלקטרוני    
  04-8280900: פוןמספר טל    
  04-8257899 :מספר פקס    
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  הדירקטורים של התאגיד  : 26תקנה
  

  פיליפ גרינהולץ: שמו - ר הדירקטוריון "יו  )1(  26.1
  17.1.85תאריך המינוי   )2(  
  069701985.: ז.ת' מס  )3(  
   .1959: תאריך לידה  )4(  
  .חיפה, 36פינדלנד : מען  )5(  
  .ת וצרפתיתישראלי: הנתינות שלו  )6(  
  .לא: חברות בוועדות הדירקטוריון  )7(  
  .לא: צ"דח  )8(  
  כן: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם הוא עובד של התאגיד  )9(  

  .ל"מנכ, מ"אל בע.די.יהלומי אי
  :השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור  )10(  
  יכוניתת :השכלה    
   :התעסקותו    
  :התאגידים בהם משמש כדירקטור    

  .מ"ר דירקטוריון תכשיטי לב המפרץ בע"יו 
  .מ"בע. אל. די.ר דירקטוריון יהלומי אי"יו
  מ"כפריס תכשיטים ויהלומים בע ר דירקטוריון"יו
  .מ"בע) 95(ר דירקטוריון תכשיטי כפריס אילת "יו
  .מ"בע91 . מ.ר.ר דירקטוריון ר"יו
  .מ"חברה ישראלית לשווק לתייר בע - . ל.י.דירקטוריון ח ר"יו
  .מ"מפעלי תיירות בע - ר דירקטוריון כפריס "יו
  .מ"ניהול יעוץ והשקעות בע. מ.ר דירקטוריון גרינהולץ פ"יו

  מ"המרמן  בע. ח.מ.דירקטור בחברת צ
  .דירקטורית, ץמתיה גרינהולבעלה של  –כן : האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  )11(  
  .לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית     )     12(  

  .אינו דירקטור בלתי תלוי     )     13(
    

  פנחס רוזנטל: שמו  )1(  26.2
  24.12.86: תאריך המינוי  )2(  
  06219406.: ז.ת' מס  )3(  
  .1942: תאריך לידה  )4(  
  .קיסריה, 9שכונה  56ענבר ' רח: מען  )5(  
  .ישראלית: הנתינות שלו  )6(  
  .לא: חברות בוועדות הדירקטוריון  )7(  
  .לא: צ"דח  )8(  
  כן: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם הוא עובד של התאגיד  )9(  

  .ל ומנהל לענייני שיווק"משנה למנכ, מ"תכשיטי כפריס בע
  .מנהל, מ"אל בע.די.יהלומי אי

  :נים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורהשכלתו והתעסקותו בחמש הש  )10(  
  תיכונית :השכלה    
   :התעסקותו    
  :התאגידים בהם משמש כדירקטור    

  .מ"דירקטור בתכשיטי לב המפרץ בע 
  .מ"בע. אל. די.דירקטור ביהלומי אי

  .מ"בע בכפריס תכשיטים ויהלומיםדירקטור 
  .מ"בע) 95(דירקטור בתכשיטי כפריס אילת 

  .מ"בע 91 .מ.ר.דירקטור בר
  .מ"מפעלי תיירות בע - דירקטור בכפריס 

  .דירקטורית, בעלה של פנינה רוזנטל –כן : האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  )11(  
  .לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית       )12(  

  .אינו דירקטור בלתי תלוי  )     13(
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  הם משה סגלאבר: שמו  )1(  26.3
  27.5.97: תאריך המינוי  )2(  
  029253267.: ז.ת' מס  )3(  
  .1972: תאריך לידה  )4(  
  .ירושלים, 24א "רשב' רח: מען  )5(  
  .ישראלית: הנתינות שלו  )6(  
  .לא: חברות בוועדות הדירקטוריון  )7(  
  .לא: צ"דח  )8(  
  לא: של בעל ענין חברה קשורה או, חברת בת, האם הוא עובד של התאגיד  )9(  
  :השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור  )10(  
  בוגר משפטים :השכלה    
    :התעסקותו    

  בחברת  , מ"ל חברת הכשרת הישוב בישראל בע"ר דירקטוריון ולמנכ"יועץ ועוזר ליו
  מ"בעמ ובחברת מעריב אחזקות "מעריב הוצאת מודיעין בע

  .מ"בע" תן לי ספורט"ן חברת וריור דירקט"יו
  יועץ תקשורת במשפחת נמרודי

                   .ד יצחק מונא"שכיר במשרד עו, ד"עו
  אין  :התאגידים בהם משמש כדירקטור    
  .דירקטורית, בנה של בתיה סגל –כן : האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  )11(  

  .לא: ומנות חשבונאית ופיננסיתבעל מי   )    12(
  .אינו דירקטור בלתי תלוי   )    13(

  
  מתיה גרינהולץ: שמה  )1(  26.4

  13.8.95: תאריך המינוי  )2(  
  059235440.: ז.ת' מס  )3(  
  .1965: תאריך לידה  )4(  
  .חיפה, 36פינדלנד : מען  )5(  
  .ישראלית: הנתינות שלה  )5(  
  .לא: יוןחברות בוועדות הדירקטור  )7(  
  .לא: צ"דח  )8(  
  כן: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם היא עובדת של התאגיד  )9(  

  .מ"ניהול ויעוץ השקעות בע. מ.דירקטורית בגרינהולץ פ
 :השכלתה והתעסקותה בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם היא משמשת דירקטורית  )10(  
  .טכניון –ול תעשייה וניה A.M :השכלה    
    :התאגידים בהם משמש כדירקטורית    

  .מ"ניהול ייעוץ והשקעות בע. מ.דירקטורית בגרינהולץ פ
  מ"בע בתדיר גןחיצונית דירקטורית 
  מ"בע טימאבסחיצונית דירקטורית 

, מנהל כספים, רעייתו של פיליפ גרינהולץ –כן : האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  )11(  
  .ר הדירקטוריון"ויו ל"מנכ

  
  

  

  .לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית   )    12(
  .אינו דירקטור בלתי תלוי   )    13(

  

  בתיה סגל: שמה  )1(  26.5
  13.8.95: יתאריך המינו  )2(  
  005707823.: ז.ת' מס  )3(  
  .1948: תאריך לידה  )4(  
  .חיפה, 6תל מאנה : מען  )5(  
  .ישראלית: הנתינות שלה  )6(  
  .לא: חברות בוועדות הדירקטוריון  )7(  
  .לא: צ"דח  )8(  
  כן: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם היא עובדת של התאגיד  )9(  

  .מ"י תכשיטי לב המפרץ בע"נויות המופעלות עאחראית על רשת הח
 :השכלתה והתעסקותה בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם היא משמשת דירקטורית  )10(  
  .אקדמאית :השכלה    
  .מ"י תכשיטי לב המפרץ בע"מנהלת רשת החנויות המופעלות ע :התעסקותה    
  :התאגידים בהם משמש כדירקטורית    

  .מ"תכשיטי לב המפרץ בעדירקטורית ב



  

 12ד 
  

  .מ"בע. אל. די.דירקטורית ביהלומי אי
  .מ"בע בכפריס תכשיטים ויהלומיםדירקטורית 

  .מ"בע) 95(דירקטורית בתכשיטי כפריס אילת 
  .מ"בע91 . מ.ר.דירקטורית בר

  .מ"מפעלי תיירות בע - דירקטורית בכפריס 
  .דירקטור, מו של אברהם משה סגלא –כן : האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  )11(  

  .לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית   )     12( 
  .אינו דירקטור בלתי תלוי   )     13( 

  
  פנינה רוזנטל: שמה  )1(  26.6

  .13.8.95: תאריך המינוי  )2(  
  .041800525.: ז.ת' מס  )3(  
  .1945: תאריך לידה  )4(  
  .קיסריה, 9שכונה  56ענבר ' רח: מען  )5(  
  .ישראלית: הנתינות שלה  )6(  
  .לא: חברות בוועדות הדירקטוריון  )7(  
  .לא: צ"דח  )8(  
  כן: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם היא עובדת של התאגיד  )9(  

  .אחראית פרסום ומבצעי שווק לתיירות נכנסת ופנים
 :התאגידים שבהם היא משמשת דירקטוריתהשכלתה והתעסקותה בחמש השנים האחרונות ופירוט   )10(  
  .תיכונית :השכלה    
  .31.5.2004עד לתאריך  אחראית פרסום ומבצעי שווק לתיירות נכנסת ופנים :התעסקותה    
  .אין :התאגידים בהם משמש כדירקטורית    
משנה , דירקטור, רעייתו של פנחס רוזנטל –כן : האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  )11(  

  .ל ומנהל לענייני שווק"למנכ
  .לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית  )     12(  

  .אינו דירקטור בלתי תלוי  )     13(
  

  נווה גבריאל: שמו  )1(  26.7
  .26.6.11: תאריך המינוי  )2(  
  .006040919.: ז.ת' מס  )3(  
  .1944: תאריך לידה  )4(  
  .46590 הרצליה, 9מצפה ים ' רח: מען  )5(  
  .ישראלית: הנתינות שלו  )6(  
  .ועדה לבחינת דוחות כספייםוב ועדת ביקורתב: חברות בוועדות הדירקטוריון  )7(  
  .לא: צ"דח  )8(  
  לא: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם הוא עובד של התאגיד  )9(  
  :הם הוא משמש דירקטורהשכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שב  )10(  
בעל תואר מוסמך , תואר מוסמך במדעי המדינה, תואר ראשון במדעי המדינה וסוציולוגיה :השכלה    

  .ובוגר קורס דירקטורים בחברות ממשלתיות בלימודי עבודה
ל בחברת "שותף ומנכ. 2009עד  2004נציג קרן היסוד בדרום גרמניה ואוסטריה משנת  :התעסקותו    

  .Wave Guard Technologies Ltdמ שותף ודירקטור בחברת "ת בעדגש מדידו
    :התאגידים בהם משמש כדירקטור    

 .Wave Guard Technologies Ltdבחברת  דירקטור
  .לא: האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  )11(  
  ת חשבונאית ופיננסית לצורךהחברה רואה בו כבעל מיומנו .כן: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית   )    12(  

  .לחוק) 12)(א(92עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף               
  .דירקטור בלתי תלוי הינו   )    13(
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  ישי הרמתי: שמו  )1(  26.8
  6.8.2010: תאריך המינוי  )2(  
  0937813.: ז.ת' מס  )3(  
  1944: תאריך לידה  )4(  
  .חיפה,ש"נו,5רות הכהן ' שד: מען  )5(  
  .ישראלית: הנתינות שלו  )6(  
  .וחבר בועדה לבחינת דוחות כספיים ועדת ביקורת: חברות בוועדות הדירקטוריון  )7(  
  .כן: צ"דח  )8(  
  לא: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם הוא עובד של התאגיד  )9(  
  :רונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורהשכלתו והתעסקותו בחמש השנים האח  )10(  
  .טכניון- מהנדס מכונות :השכלה    
  .גיוס כספים- שליח קרן היסוד :התעסקותו    
  .לא: האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד  )11(  
  .לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית  )     12(  

  .אינו דירקטור בלתי תלוי  )     13(
  

  ישראל פייג: שמו  )1(  26.9
  6.8.2010: תאריך המינוי  )2(  
  0485612 .:ז.ת' מס  )3(  
  .1946 :תאריך לידה  )4(  
  .קיסריה, 36ספיר ' רח: מען  )5(  
  .ישראלית: הנתינות שלו  )6(  
  .וחבר בועדה לבחינת דוחות כספיים ועדת ביקורת: חברות בוועדות הדירקטוריון  )7(  
  .כן: צ"דח  )8(  
  לא: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, האם הוא עובד של התאגיד  )9(  
  :השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור  )10(  
  .תיכונית :השכלה    
  .מנהל בחברה לטיפול בשפכים :התעסקותו    
  .אין :התאגידים בהם משמש כדירקטור    
  .לא: בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד האם הוא  )11(  
  .לא: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית  )     12(  

  .אינו דירקטור בלתי תלוי  )     13(
  
  אביגיל הדר: השמ  )1( 26.10

  15.3.2012: תאריך המינוי  )2(  
  025422163.: ז.ת' מס  )3(  
  .1973: תאריך לידה  )4(  
  .)תכשיטי כפריס - אצל(ה חיפ, 24חורב ' רח: מען  )5(  
  .ישראלית: ההנתינות של  )6(  
  .וחבר בועדה לבחינת דוחות כספיים ועדת ביקורת: חברות בוועדות הדירקטוריון  )7(  
  .כן: צ"דח  )8(  
  לא: חברה קשורה או של בעל ענין, חברת בת, של התאגיד תא עובדיהאם ה  )9(  
 :יתדירקטור תא משמשית ופירוט התאגידים שבהם הבחמש השנים האחרונו הוהתעסקות ההשכלת  )10(  
  .תואר שני במשפטים ורואת חשבון, בוגרת תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות :השכלה    
חשבת בחברת לומניס . 2008מ משנת "חברת הנהלה ומנהלת כספים בחברת מדינגו בע :ההתעסקות    

  .שנים 3מ ל"בע
  .אין :יתכדירקטור תהתאגידים בהם משמש    
  .לא: משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד תא ביהאם ה  )11(  
  .כן: בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית  )     12(  

  .הבלתי תלוי יתדירקטור הינה  )     13(
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 14ד 
  

  נושאי משרה בכירה של התאגיד  :'א 26תקנה 
  
  פיליפ גרינהולץ: שמו  )1(  א26.1

      
  .ר הדירקטוריון"יו: התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )2(  

  .לעיל 26לפרטיו ראה תקנה 
  
  פנחס רוזנטל: שמו  )1(  א26.2

      
  .דירקטור, ל ומנהל לענייני שווק"משנה למנכ: התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )2(  

  .לעיל 26לפרטיו ראה סעיף 
  
  בתיה סגל: שמה  )1(  א26.3

      
י תכשיטי לב "ות עמנהלת רשת החנויות המופעל: התפקיד שהיא ממלאת בתאגיד  )2(  

  . מ"המפרץ בע
  .לעיל 26לפרטיה ראה סעיף 

  

   .איברהים קעדאן: שמו  )1(  א26.4
  1.2.2002: תאריך מינוי  )2(  
  .23129760.: ז.ת' מס  )3(  
  .1967: תאריך לידה  )4(  
  ל כספים"סמנכ: התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )5(  
  אין: בעל ענין בוהתפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או ב  )6(  
  לא: האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין אחר בתאגיד  )7(  
  :השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות  )8(  
  .בכלכלה וחשבונאות A.B, רואה חשבון :השכלתו    
   .החברה חשב :ניסיונו העסקי    

  

   .עזרא יהודה: שמו  )1(  א26.5
  08/1/2002: יך מינויתאר  )2(  
  .72608235.: ז.ת' מס  )3(  
  1944: תאריך לידה  )4(  
  .מבקר פנים: התפקיד שהוא ממלא בתאגיד  )5(  
  אין: התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל ענין בו  )6(  
  לא: האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין אחר בתאגיד  )7(  
  :השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות  )8(  
  .מוסמך במינהל עסקים, רואה חשבון :השכלתו    
  .בעל פרקטיקה פרטית לראיית חשבון ולבקרת פנים :ניסיונו העסקי    

  
  

     :'ב 26תקנה 
  .לא היו לחברה מורשי חתימה עצמאיים כהגדרתם בחוק ניירות ערך 2011בשנת 

  
  של התאגידרואה החשבון    :27תקנה 

  
  .חיפה, 5מעלה השחרור   .'ושותזהר בריטמן אלמגור 

  
  שינוי בתזכיר או בתקנות   :28תקנה 
  

  .בתקופת הדוח לא חלו שינויים בתזכיר או בתקנות ההתאגדות של החברה           
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 15ד 
  

  המלצות והחלטות הדירקטורים   :29תקנה 
  

ראה באור , של החברה' סדרה ב בוצעה המרה של אגרות חוב 2011, בספטמבר 21ביום   )א(
        .בדוחות הכספיים 13

  לא היו כל החלטות של האסיפה הכללית שהתקבלו שלא בהתאם להמלצת    )ב(
  .הדירקטוריון      

אושרו הסכם העסקה  2011במאי  5באסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה מיום .  1  )ג(
שירותיים משפטיים עם  הגברת בתיה סגל והסכם למתן, מר פיליפ גרינהולץ    עם 
, אישור כהונת מר פיליפ גרינהולץוכן . בדוח זה 22ד יוסף סגל כמפורט בתקנה "עו
ט "התשנ, לחוק החברות) ג( 121ל בהתאם להוראות סעיף "כמנכ, ר הדירקטוריון"יו
– 1999. 

אושרה הארכת , 2012, במרץ 15באסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה מיום .  2
שי הרמתי וישראל פייג כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופת כהונה ה י"כהונת ה

ומינויה של הגברת אביגיל הדר לתפקיד דירקטורית , 6.8.2010נוספת בתוקף מיום 
ואישור גמול שנתי , שנים מיום אישור האסיפה 3חיצונית בחברה לתקופה של 

ור בגובה וגמול השתתפות עבור שלושת הדירקטורים החיצוניים המתמנים כאמ
  .   הסכום המזערי

  
  החלטות החברה :) א( 29תקנה 

  
  .אין  ) 1(
  .אין  )2(
  .אין )3(
מיליון  2בסכום כיסוי של פוליסה , פוליסת ביטוח נושאי משרהברשות החברה  )4(

החברה התחייבה לשפות את נושאי המשרה בה בסכום . 1/03/2007מיום דולר 
עד סוף  2004ממאי ( סה לתקופה שלא מכו מיליון דולר 2שלא יעלה על סך של 

  .) 2007פברואר 
  

  
  
   2201..327                                               __________________          

  מ"תכשיטי כפריס בע                      תאריך 
  

  :תפקידם                       : שמות החותמים         
  
  ר הדירקטוריון"יול ו"מנכ           ____________   :גרינהולץ פיליפ  )1(

  
  
  ל לעניני שווק וחבר דירקטוריון "משנה למנכ    _____________             :רוזנטל פנחס)    2(



 

  מ"תכשיטי כפריס בע
  'פרק ה

  דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי  .א
 ):א(ב9תקנה 

אחראית , )התאגיד –להלן ( מ "תכשיטי כפריס בעבפיקוח הדירקטוריון של , ההנהלה
קיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי לקביעתה והת

  .בתאגיד

  :חברי ההנהלה הם, לעניין זה
 .ל"מנכ –פיליפ גרינהולץ  .1
 .ל"משנה למנכ –רוזנטל ) פיני(פנחס  .2
 .ל כספים"סמנכ –אברהים קעדאן  .3
 .ל משאבי אנוש"סמנכ –ברכה ) אילנה(הלן  .4
 .ל ייצור ומלאי"סמנכ –רותי שינבורן  .5

, פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגידבקרה 
אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת 

בפיקוח דירקטוריון , או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, פיקוחם
התייחס למהימנות הדיווח אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון ב, התאגיד

ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש , הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין
מסוכם ומדווח במועד , מעובד, לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף

  .ובמתכונת הקבועים בדין

בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע , בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת
לרבות למנהל הכללי , נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, שהתאגיד נדרש לכלותו כאמור

ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים 
בהתייחס לדרישת , וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, האמורים
  .הגילוי

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

  .תתגלה

ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על , בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה
הערכת אפקטיביות הבקרה ; הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה

את  הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה הפנימית על הדיווח
לרבות בקרות על תהליך העריכה , בקרות ברמת הארגון) 1( :המרכיבים הבאים

תהליך בקרות על ) 2(; והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע
 כניםבקרות על תהליך עמלות לסו) 4(; בקרות על תהליך ההכנסות) 3(המלאי 

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט 
כי הבקרה הפנימית על הדיווח , הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, לעיל

  .אפקטיביתהיא  2011, בדצמבר31הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 
 

  

  

  

  

  

  



 

  

  ):1()ד(ב9לפי תקנה  הצהרת מנהל כללי .ב
  

  ליםהצהרת מנה
  הצהרת מנהל כללי

  :מצהיר כי ,פיליפ גרינהולץ, אני

 –להלן ( 2011לשנת ) התאגיד –להלן ( מ"תכשיטי כפריס בעבחנתי את הדוח התקופתי של   )1( 
  ;)הדוחות

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג , לפי ידיעתי  )2(
לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם , ם שנכללו בהםשל עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגי

  ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, מצגים

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

  ;קופות שאליהם מתייחסים הדוחותלתאריכים ולת

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

ו בהפעלתה של את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה א  )א(
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה 

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו , לעבד, על יכולתו של התאגיד לאסוף
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

  –וכן ; הדין

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף , הותית ובין שאינה מהותיתבין מ, כל תרמית  )ב(
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

  ;הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

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

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

מובא לידיעתי , 2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 
הכנה של בפרט במהלך תקופת ה, על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות

  –וכן ; הדוחות

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

  ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הכספיים בהתאם להוראות הדין

והצגתי , קרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויהערכתי את האפקטיביות של הב  )ג(
בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה 

  .הפנימית כאמור למועד הדוחות

  

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

  

  

  

            2012, במרץ 27
  ________________________  

  ל"מנכ, פיליפ גרינהולץ  
  

  

  



 

 ):2()ד(ב9לפי תקנה  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים .ג
  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  :מצהיר כי, אברהים קעדאן, אני

 מ"תכשיטי כפריס בעבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של   )1(
  ;)הדוחות –להלן ( 2011לשנת ) התאגיד –להלן (

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

תייחס לתקופת לא יהיו מטעים בה, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, שנכללו בהם
  ;הדוחות

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

  ;לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון , גידגיליתי לרואה החשבון המבקר של התא  )4(
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל , התאגיד
  :הגילוי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   )א(
יחסת לדוחות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתי

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה , הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו , לעבד, על יכולתו של התאגיד לאסוף

להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 
  –וכן ; הדין

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף , תית ובין שאינה מהותיתבין מהו, כל תרמית  )ב(
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

  ;הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

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

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

ככל שהוא , 2010- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 
מובא לידיעתי על ידי , רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות

וכן ; פרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחותב, אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות
–  

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

  ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הכספיים בהתאם להוראות הדין

ככל , ת האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויהערכתי א  )ג(
שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד 

מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ; הדוחות
  .ומשולבות בדוח זה

  

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

  

  _____________________           2012, במרץ 27

  ל כספים"סמנכ, אברהים קעדאן  
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