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 מבוא  

מידע צופה פני בין היתר המידע הנכלל בדוח זה בהקשר לעסקי התאגיד, מצבו הכספי ותוצאות פעולותיו, כולל 

אגיד לחזות את . יודגש, כי יכולת הנהלת הת1968 -עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ובהתאם לכך אין כל וודאות  ,ל התאגיד הינה מוגבלת, אינה וודאיתעההשפעה מידת תוצאות פעילותו או את 

במטרה לקבל את ההגנות המוקנות על פי הדין מצוין תחזית זו בפועל. האמור בפסקה זו מידע ובהתממשות 

או יתממש באופן שונה.  ,ו או מקצתוהצופה פני עתיד הכלול בדוח זה, לא יתממש, כולהמידע שבמידה 

משפטים הכוללים מילים או ביטויים כגון: "מעריכה", או "מאמינה" או "צופה" או "מתכוונת" או "חוזה" וביטויים 

הדומים להנ"ל, מצביעים על כך שמדובר במידע צופה פני עתיד. המידע כאמור כולל או מבוסס על ציפיות, 

ות, והוא משקף את נקודת המבט וההשקפה הנוכחית של הנהלת התאגיד ביחס הערכות, גורמי סיכון ואי וודא

לאירועים עתידיים. יודגש כי יכולת הנהלת התאגיד לחזות את תוצאות פעילותו או את ההשפעה של אירועים 

ונסיבות שונים על תוצאות פעילותו, הינה מצומצמת ומוגבלת באופן אינהרנטי. תשומת הלב מופנית לגורמי 

לתיאור זה. גורמי הסיכון כאמור וגורמים נוספים שאינם בשליטת התאגיד,  3.25כון המפורטים בפרק הסי

עלולים לגרום לכך, כי תוצאות הפעילות בפועל של התאגיד, ביצועיו והישגיו, יהיו, כולם או מקצתם, שונים 

נכלל בדוח זה, אם באופן מהותי מאלה שנחזו על ידי הנהלת התאגיד במסגרת מידע צופה פני עתיד ה

במפורש ואם מכללא. כמו כן, לא מן הנמנע הוא שתוצאות הפעילות בפועל של התאגיד, ביצועיו והישגיו, יהיו 

שונים באופן מהותי מאלה שנחזו על ידי הנהלת התאגיד כאמור, כתוצאה משינוי בתוכניות העסקיות של 

ככלל ובכפיפות להוראות הדין, אין בכוונת הנהלת התאגיד, לרבות כתוצאה משיקולי כדאיות. מובהר בזאת, כי 

התאגיד לעדכן את אותו מידע צופה פני עתיד הנכלל בדוח זה, על מנת בין היתר, לשקף אירועים או נסיבות 

 שיתרחשו לאחר פרסום דוח זה.

ם, בשוק, מתחרים ונושאים נוספי וומעמד ו, חלקהתאגידחלק מהמידע המוצג בדוח זה בהקשר לתיאור עסקי 

, מבלי שניתן, למיטב ידיעת מנהלי התאגיד, לאמתו או לבססו על התאגידנסמך על ידע של חלק ממנהלי 

  פרסומים רשמיים כלשהם, ועל כן אין לראות במידע כאמור אלא הערכות.
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה   .1  פרק 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1.1

 כללי .1.1.1

במאי  6"( התאגדה בישראל ביום התאגיד" או "החברהון בע"מ )להלן: "חברת פ.מ.ס מפעלי מיג

שינתה החברה את  1992( בע"מ. בחודש מרץ 1986כחברה פרטית, בשם פיברוטק פ.מ.ס ) 1986

 הפכה החברה לחברה ציבורית. 1992באפריל  3שמה לשם הנוכחי, מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ. ביום 

פועלות בענף המיגון והבליסטיקה ובמסגרת "( הקבוצהיחד: "החברה וחברות הבנות שלה )להלן ב
 , של חומר גלם בתעשיית המיגון כנגד איומים בליסטים ומכירהעוסקות בפיתוח, ייצור, שיווק זו 
 מיוצר מסיבים סינטטיים שונים כגון סיבי ארמיד וסיבי פוליאתילן ומחומרים מרוכבים שונים.ה

, העושים שימוש במוצרי החברה כבסיס לייצור אמצעי מיגון נמכר ללקוחות עסקייםזה חומר גלם 

שונים, לרבות, למיגון אישי, מיגון רכבים קלים וכבדים, מיגון תעופתי ומיגון כלי שיט. מוצרים סופיים 

בדרך כלל ללקוחות ממסדיים, כגון ממשלות, צבאות ומשטרות  אלו נמכרים על ידי לקוחות החברה

 "(.  נים הסופייםהצרכברחבי העולם )להלן: "

 אחזקות החברה .1.1.2

     אפ.אמ.אס ארה"ב .1.1.2.1

. אפ.אמ.אס ארה"ב הקימה החברה חברת בת בבעלות מלאה הקרויה 2005בחודש יוני 

 ,ווניותיבמפעלה, הנמצא בצפון קרוליינה שבארה"ב, מייצרת אפ.אמ.אס ארה"ב יריעות חד כ

לפרק זה בדו"ח  3.3)לפרטים ראו סעיף  בדומה למוצר המיוצר על ידי החברה בארץ

 . "(דוח זה)להלן: " התקופתי בדבר תיאור עסקי התאגיד

לחברת הניוול )להלן: המיוצר במפעל חומר הגלם אפ.אמ.אס ארה"ב מייצרת ומספקת את 

פועל בשני שווקים עיקריים: א. אפודי מגן  לקוח א'. לקוח עיקרי של הקבוצה -"( לקוח א' "

תהליכי פיתוח מתמידים אותם מבצעת  וקים אלו דורשיםוקסדות; ב. מיגון כלי רכב. שני שו

חומר  ללקוח א'. הואיל והחברה מספקת פעולה בשיתוףובהצלחה , למיטב הערכתה, החברה

ומבלי שהיא  ןייצור מוצריה הסופיים של האחרואופן כלשהו בגלם מבלי שהיא מעורבת ב

ן ביכולתה לפרט את אי - לקוח א'נוטלת חלק במכירת מוצרים אלה ללקוחות הקצה של 

 ממנוו/או לחזות את היקף ההזמנות שיתקבלו  לקוח א'הנתונים הרלבנטיים לפעילות של 

  (.לדוח זה  3.6ראה סעיף וההתקשרות עימו )לפרטים נוספים אודות לקוח זה 

 ,הינה התקשרות למתן שירותי ייצורלקוח א' ההתקשרות בין אפ.אמ.אס ארה"ב לבין 

לאפ.אם.אס ארה"ב את חומר הגלם הדרוש לצורך הייצור על ידי  'לקוח אבמסגרתו מספק 

אפ.אם.אס ארה"ב. זאת, בשונה מאופי ההתקשרות למפעל הייצור של החברה בישראל, 

במסגרתה קונה החברה בעצמה את חומר הגלם הדרוש ליצור מוצריה ומוכרת את מוצריה 

 המוגמרים ללקוחותיה.
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פעילות הייצור ההכנסות הנרשם בספרי החברה מ, היקף כאמורכתוצאה מאופי התקשרות 

, נמוך יותר בהשוואה להכנסות החברה ממפעלה בישראל ביחס ומבמסגרת ההתקשרות ע

משקף את מחיר  ומהמכירות במסגרת ההתקשרות עסעיף שלאותו היקף יצור. זאת מאחר 

ם( בעוד שרותי היצור בלבד )ובהתאמה, בסעיף עלות המכר לא נכללת עלותם של חומרי הגל

בישראל משקף את המכירות של  מפעל הייצור של החברהשסעיף המכירות בגין פעילות 

המוצרים המוגמרים שהחברה מוכרת. החברה מעריכה, כי אופי ההתקשרות השונה כאמור, 

 איננו פוגע ברווחיות החברה.

 ה.לדו"ח ז 3.20ראה סעיף  לקוח א'לפרטים אודות ההסכם בין אפ.אמ.אס. ארה"ב לבין 

   אפ.אמ.אס ארה"ב נדל"ן .1.1.2.2

 סאפ.אמ.א הקימה אפ.אמ.אס ארה"ב חברה בת בבעלות מלאה בשם 2011בחודש אוקטובר 

 ארה"ב נדל"ן. )להלן: אפ.אמ.אס נדל"ן(

. ייצור של החברה באירופההפעילות  תבצעתמבנה באנגליה בו מ אפ.אמ.אס נדל"ן בבעלות

, אפ.אם.אס אנגליה של החברה בשםבבעלות מלאה מושכר לחברה בת  המבנהלמועד הדוח 

 לדוח זה. 1.1.2.3ראה גם סעיף  .ביצור ושיווק של מוצרי החברה עוסקתאשר 

  אפ.אמ.אס אנגליה .1.1.2.3

הקימה החברה חברת בת בבעלות מלאה בשם  2011לקראת סוף הרבעון השלישי של שנת 

 . אפ.אם.אס אנגליה

במטרה להקל  ם.אס אנגליהאפ.אבאמצעות החברה מבצעת חלק מפעילות הייצור באירופה 

 השיווק וההפצה של מוצריה. ולייעל את פעילות המכירה,

 היקף המכירות של  .2012 השני של שנתרבעון המ החלפעילות החלה ב אפ.אם.אס אנגליה

שבה היקף  2013גדל באופן מהותי בהשוואה לשנת  2014בשנת  אפ.אם.אס אנגליה

 צה.ביחס למכירות הקבו מהותיהמכירות לא היה 

 פמס ארה"ב  .1.1.2.4

במרץ  18, הינה חברה בת בבעלות מלאה של החברה, אשר התקשרה ביום פמס ארה"ב

פוינט )להלן: " .Point Blank Solutions Incבהסכם למיזם משותף עם חברה בת של  2008

 Materials LLCהקימו הצדדים תאגיד משותף בארה"ב בשם " במסגרתו, "(בלנק

LifeStone" :בדים ארוגים עבור פוינט בלנק.ליצור  "(המשותףהתאגיד " )להלן 

( CHAPTER 11נכנסה פוינט בלנק להליכי הסדר והקפאת הליכים ) 2010באפריל  15 ביום

הכספיים ליום  בדוחות א 10ראה ביאור לפרטים נוספים אודות התאגיד המשותף  "ב.בארה

 ם.ההליכים המשפטייבנושא לדוח זה  3.21וכן סעיף  ,2012בדצמבר  31
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 תרשים אחזקות של החברה נכון למועד פרסום הדוח  

 

 

 

     

      

  

 

 

 

 במהלך תקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים באופן ניהול עסקי החברה.

 תחום הפעילות של החברה .1.2

לקבוצה תחום פעילות אחד המדווח בדוחות הכספיים של החברה כמגזר עסקי אחד, והוא פיתוח, 
חומר גלם לשוק המיגון העולמי והמקומי. במסגרת תחום הפעילות האמור,  ומכירתייצור, שיווק 

בייצור יריעות חד כיווניות המשמשות חומר גלם בתעשיית המיגון כנגד למועד הדוח עוסקת הקבוצה 
 איומים בליסטים. 

סוף שנת מסיבים סינטטיים שונים כגון סיבי ארמיד וסיבי פוליאתילן והחל מ יםהקבוצה מיוצרי מוצר
 נמכרים גם מוצרים בהם משולבים חומרים מרוכבים שונים. 2008

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .1.3

לא בוצעו השקעות בהון התאגיד ועסקאות מהותיות על ידי בעלי עניין בתאגיד   2014-ו 2013בשנים 
 במניות התאגיד מחוץ לבורסה.

אפ.אמ.אס 

 ארה"ב

 אפ.אם.אס אנגליה

מפעלי פ.מ.ס 

 מיגון בע"מ  
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 חלוקת דיבידנדים .1.4

 נדים אשר החברה הכריזה וחילקה )במזומן( בשנתיים האחרונות :להלן פירוט הדיביד  1.4.1

2013  

 סכום החלוקה הכולל  תאריך תשלום

 אלפי ש"ח(  62,098אלפי דולר ) 16,875 18/04/2013

 ש"ח( יאלפ 36,000אלפי דולר  ) 10,104 17/12/2013

2014 

 סכום החלוקה הכולל תאריך תשלום

  אלפי ש"ח( 35,710) אלפי דולר 10,000 17/09/2014

אשר על מדיניות חלוקת דיבידנד, החליט דירקטוריון החברה לאמץ  2012במרץ,  27ביום  1.4.2
מתוך רווחיה השנתיים הראויים  50%פיה תפעל החברה, מדי שנה, לחלוקה של לפחות 

פי תכנית השקעה של "מפעל מאושר" -לחלוקה, להוציא רווחים הנובעים מפעילות על
אשר חלוקתם  ,ו/או רווחים אחרים, 1959-, התשי"טלעידוד השקעות הוןחוק בהתאם ל

עשויה להשית על החברה חבות מס נוספת, וזאת על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של 
 החברה. 

יישום המדיניות כפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות דין בקשר עם חלוקת דיבידנד ובכלל 
, והערכת דירקטוריון החברה 1999-ק החברות, התשנ"טזה מבחני החלוקה הקבועים בחו

הקיימות והצפויות, והכל בשים  יהבדבר יכולתה של החברה לעמוד מעת לעת בהתחייבויות
לב לפעילות החברה, לתזרים הצפוי שלה, התחייבויותיה, יתרות המזומנים שברשותה, 

 תוכניותיה ומצבה כפי שיהיה מעת לעת. 

כאמור,  , בכל מקרה נתוןדיבידנדהחלוקת יישום מדיניות  -ון בהתאם להחלטת הדירקטורי
יהא מותנה בהחלטה ספציפית של דירקטוריון החברה, לרבות החלטה בדבר היקף סכום 

דירקטוריון החברה יהיה רשאי בכל עת, . מועד החלוקה, או עצם החלוקה בכללוהחלוקה 
את מדיניות החלוקה, ובכלל  בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין, לשנות

 .זאת את שיעור והיקף הסכומים שיחולקו, או להחליט מעת לעת שלא לחלקם כלל

 302מסתכמים "הרווחים" של החברה לעניין מבחן הרווח לפי סעיף  2014בדצמבר  31ליום  1.4.3
 אלפי דולר. 22,587 – לחוק החברות, בכ
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 מידע אחר  .2  פרק 

 של החברהמידע כספי לגבי תחום הפעילות  .2.1

 )באלפי דולר(: 2014-ו 2013, 2012להלן מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה לשנים 

 

2014שנת  תחום חו"ג לשוק המיגון 2013שנת   2012שנת    

 59,454 51,115 68,397 באלפי דולרסה"כ הכנסות 

 9,662 7,698 7,132 באלפי דולר קבועות סה"כ העלויות

 34,232 28,138 38,529 באלפי דולר משתנות 

 15,560 15,279 22,737 סה"כ רווח מפעולות רגילות באלפי דולר 

 62,188 37,813 47,440 סך הנכסים באלפי דולר 

 17,758 8,737 12,284 באלפי דולר ההתחייבויותסך 

להסבר בדבר ההתפתחויות שחלו בנתונים הכספיים של החברה ראה בדוח הדירקטוריון המצורף כפרק 

 ' לדו"ח התקופתי.ב
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .2.2

  מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה העסקית .2.2.1

להערכת החברה הקבוצה מייצרת חומרי גלם לשוק המיגון העולמי כנגד איומים בליסטיים ו .2.2.1.1

מהווה חלק מענף המובילים בתחום פעילותה. שוק המיגון העולמי  מהיצרניםהינה אחד 

מושפעת במידה רבה שהינה חברה מוטת יצוא הביטחון העולמי ומשכך פעילות החברה 

מהתפתחויות בענף הביטחון העולמי ומתקציבי הביטחון של המדינות והגופים המהווים את 

הצרכנים הסופיים של המוצרים בהם משולבים מוצרי החברה. להלן סקירה לגבי מגמות בענף 

  הביטחוני:

תפנית בדוקטרינה הצבאית של ל והביאת הטרור העולמי יוופעילו 2001בספטמבר  11ירועי א .2.2.1.2

תפנית זו הביאה לגידול משמעותי בהוצאות הביטחוניות של ארה"ב ושל מדינות  .ארה"ב

מלחמתן של ארה"ב, מדינות אירופה ובעלות בריתן בטרור העולמי, כמו כן, רבות אחרות. 

ובאפגניסטן, הביאו לעליה משמעותית בתקציבי הביטחון של ובכלל זה המלחמות בעיראק 

התפשט ברחבי ו בארה"ב שהחל משבר פיננסי אופיינה ב  2007שנת  מדינות אלה ואחרות.

 המשבר הפיננסי ועמו האטה בפעילות בארה"ב וכן בעולם כולוהעמיק  2008שנת ב העולם. 

אלו  םהביטחון של ארה"ב. אירועילגבי תקציב בארה"ב מה שהוביל לשינוי הגישה הפוליטית 

)בין היתר בשל המשבר הכלכלי בגוש  2011המשיכו לתת אותותיהם גם במהלך השנים 

לאחר עשור של עליה מתמדת בתקציבי  ,בשנה זו לראשונה. 2014 -2013 בשנים וכןהאירו( 

הוחלט על קיצוץ עוד בשנה זו של עשר שנים. הביטחון הוחלט לקצץ בתקציב זה בפריסה 

 500-כ עלבארה"ב  השנתי הבטחוני עמד התקציב  2014בשנת רוחבי בתקציב ארה"ב. 

רה"ב היא אמוערך כי זאת,  עםירידה משמעותית נוספת בתקציב ארה"ב. לאחר  ליון דולריב

 הגורם הדומיננטי ביותר בענף הביטחון בעולם, הן על שום היקף הוצאותיה הביטחוניותין יעד

ביליון  410 -ביליון דולר )לעומת אירופה  659על  2013בשנת  מדתקציב הביטחון שעוגובה 

והן על שום היותה "מובילת דעת קהל" )במובן זה  1 ביליון  דולר( 282 -דולר ומזרח אסיה 

שמדינות רבות נוספות נוטות לגבש את מדיניותן הביטחונית לאורה של מדיניות ארה"ב(. 

ל ארצות הברית משפיע באופן ישיר על פעילותה של גידול או קיטון בהוצאותיה הביטחוניות ש

 החברה ועל השווקים בהם היא פועלת.

-של המשבר הכלכלי העולמי החלו עימותים בעולם בין קבוצות צבאיותין היתר בבבנוסף,  .2.2.1.3

פוליטיות לבין ממשלות. עימותים אלה מצריכים ממשלות לא מעטות להצטייד לקראת ולמול 

  .איומים פנימיים מעין אלה

מאבק הממשלה בסחר בסמים( וכן עימותים אזרחיים ברחבי העולם )עימותים על רקע אזרחי  .2.2.1.4

ה ש)בין היתר בהקשר של הפגנה בעלות מאפיינים חברתיים(, מעלה אף הם את הדרי

 והיערכות מצד הגופים הממסדיים באותן מדינות.מערכות הביטחון לתגבור 

והגירעון המתמשך בתקציב, החלו  2008כתוצאה מהמשבר הכלכלי העולמי שהחל בשנת  .2.2.1.5

. מדינות כמו אנגליה וצרפת שלא חוו את עוצמת המשבר באירופה קיצוצים בתקציבי הבטחון

כמו יוון או ספרד החליטו לחתוך אף הן בהוצאה הציבורית בהנחה שהדבר יעזור להן להתגבר 
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וצים בתקציבי ועמו הקיצ , העמיק המשבר באירופה2014-ו 2013בשנת . על המשבר שיבוא

 על הזמנות החברה.  השפעה רבהקיצוץ תקציבי הביטחון באירופה ל .הביטחון

המציג ירידה של סך  ,2ביליון דולר 1,747 -עמד על כ 2013בשנת  התקציב הבטחוני העולמי .2.2.1.6

בתקציב הבטחוני ירידה הסיבה העיקרית ל) 2012אחוזים במונחים ריאליים לעומת שנת  1.9

ית שאומצה ברב המדינות המערביות כתוצאה מהמשבר הפיננסי שהחל הינה מדיניות כלכל

, עם זאת  הציבה את צמצום הגירעון בתקציב בראש סדר העדיפויות.זו . גישה 2008בשנת 

גידול באותה עת ניתן לראות לעומת המגמה האמורה להקטנת הגרעונות התקציביים, 

וזאת לאור  (קה ובמזרח התיכוןבאפרימדינות בעיקר )בחלק מהמדינות בתקציב הביטחון 

 . אחרים פוליטיות וכן שיקולים פוליטיים פנימיים–שאיפות גיאו טחוניים,יגידול כלכלי,שיקולים ב

 

 השפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .2.2.2

של החברה והסיכונים בפעילותה מושפעים מגורמים ענפיים בתחום פעילותה  העסקיותההזדמנויות 

 ם בסביבה המקרו כלכלית של החברה, שעיקריהם כדלקמן:  בעיקר וכן מגורמי

חוסר יציבות כלכלית עשוי להשפיע על ההכנסות והרווחים עקב ירידה  -חוסר יציבות כלכלית  .2.2.2.1

פוטנציאלית בביקושים ובצריכה בתחום אבטחה מוסדית, לרבות דחייה של ריענון מלאים 

עלולים   ,י העולמי שהדיו טרם שככוהמשבר הכלכלקיצוץ תקציבי בטחון הנובעים מ קיימים.

נמצאות בגירעון  עדין להקטין את הביקושים בין היתר למוצרי החברה. בנוסף, ממשלות רבות

תחזית באשר לישראל  תקציבי דבר אשר יכול לגרום להורדת התקציבים הממשלתיים.

על   2016ולשנת  3% עומדת על 2015לשנת   OCED-המשק הישראלי על פי ה הצמיחה של

ולשנת  3.5% -על פי תחזית קרן המטבע הצמיחה הכלכלית הגלובלית עומדת על כ .3.5%

מחנק האשראי של חברות עלול להביא לירידה רמים כמו וגבשוק העולמי  .3.7% 2016

 .בביקושים

מצב השוק הביטחוני בעולם כיום יוצר ביקושים גבוהים בתחום הפעילות  -המצב הביטחוני  .2.2.2.2

מצב הביטחוני העולמי עשויה להוביל לצמצום בתקציבי הרכש של של החברה. הטבה ב

 הצרכנים הסופיים.

מוצרי החברה משמשים בעיקר לייצור מוצרים  - תקציבי רכש של מערכות הביטחון השונות .2.2.2.3

 -עבור מערכות ביטחון בחו"ל. צמצום תקציבי הרכש הביטחוני במדינות עיקריות )ובייחוד 

ירותיה של החברה. בנוסף וכאמור, גירעונותיהן העמוקים של בארה"ב(, עלול להשפיע על מכ

 ממשלות רבות עלולים להביא לירידה בתקציבי הרכש בתחום הביטחוני.

התאגיד חשוף לסיכוני שוק הנובעים מזמינות ותנודות במחירי  - שינויים בזמינות חומרי גלם .2.2.2.4

ת החברה והם שולטים חומרי הגלם. קיים מספר מצומצם של יצרני חומרי הגלם המשמשים א

 בזמינות חומרי הגלם בענף ובמחיריהם.

הגם שהדולר האמריקני הוא מטבע הפעילות של החברה, חלק  - תנודות בשערי מטבע זר .2.2.2.5

ואירו(. כמו כן, חלק ליש"ט  ,מהכנסותיה והוצאותיה נעשים במטבעות שונים )בעיקר שקלים

. בנסיבות אלה חשופה החברה וליש"ט של החברה הינם באירו הנכסים השוטפיםמיתרות 
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הדולר. החברה מבצעת מעת לעת עסקאות  לתנודות בשערי המטבעות השונים אל מול

 החלפת מטבע. 

ניכר מהצרכניים הסופיים של המוצרים בהם חלק שמאחר  -התפתחויות רגולטוריות  .2.2.2.6

ישות ממשלתיים, שינויים העלולים לחול בדרמוסדיים או משולבים מוצרי החברה הינם גופים 

בתחום העדפת תוצרת מקומית של אותן לרבות הרגולטוריות, בעיקר בארה"ב ובאירופה, 

מדינות, עשויים להשפיע על הביקוש למוצרי החברה. החברה מקיימת קשר רציף עם 

לקוחותיה בנושאים אלו, ולהערכתה היא עומדת בדרישות הרגולטריות הרלוונטיות הקיימות 

 נכון למועד דוח תקופתי זה.

פיתוח שיטות ייצור  -חידושים והתפתחויות טכנולוגיות בייצור חומרי הגלם למיגון בליסטי  .2.2.2.7

באופן חדשות מצריך שנים רבות, כוח אדם מיומן מאוד ומתקנים יקרים ביותר. החברה שוקדת 

 ח מוצריה על מנת לעמוד בדרישות המתקדמות ביותר בתחום המיגון.ותיר ופומישמתמיד על 

בסעיף זה, ובכלל כך הערכות החברה, לרבות )אך לא רק( לעניין הסביבה  הכלולים הפרטים

המאקרו כלכלית בישראל ובשווקים בחו"ל בהם היא פועלת, מגמות השוק ופוטנציאל השווקים 

המבוסס על המידע והנתונים המצויים בידי  בהם היא פועלת, כוללים מידע צופה פני עתיד

ומחקרים פומביים, וכן על הערכות החברה במועד ובכלל כך פרסומים, סקירות  החברה,

יובהר כי מידע  .פרסום הדוח בנוגע למגמות השוק ולהשפעת מגמות אלו על פעילות הקבוצה

אירועים  בין היתר, בגורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה, ,זה הינו בלתי וודאי ותלוי

צב הכלכלי בישראל ומחוצה לה. עולמיים ומקומיים בלתי צפויים, תהליכים רגולטוריים והמ

הערכות החברה עשויות שלא להתממש, או להתממש באופן שונה משנצפה, בין היתר, אם 

 יתברר כי המידע והנתונים כאמור היו שגויים או בשל גורמים שאינם בשליטת החברה.
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 תיאור תחום הפעילות של החברה .3  פרק 

 כללי  .3.1

בתעשיית המיגון המשמש לייצור מוצרים  חומר גלם הקבוצה עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של
יריעות חד כיווניות הנמכרות . בהתאם לכך, למועד הדוח עוסקת החברה בייצור כנגד איומים בליסטיים

 משולבים חומרים מרוכבים בעלי יכולות הגנה בליסטית גבוהה.  במוצרים. בתצורות שונות

 מידע כללי על תחום הפעילות .3.2

 ת ושינויים החלים בו מבנה תחום הפעילו .3.2.1

שוק חומרי הגלם לייצור אמצעי מיגון בליסטיים מאופיין ביציבות גבוהה יחסית ובחסמי כניסה גבוהים 

)בין היתר בעטיין של דרישות רגולטיביות נוקשות ודרישת לקוחות לסטנדרט איכות(. בנסיבות אלה, 

את, ההאטה הכלכלית ברחבי להערכת החברה, תמורות בשוק נמדדות בפרקי זמן של שנים. עם ז

גרמו, למיטב ידיעת החברה,  העולם, משבר האשראי המתמשך וכן יציאתה של ארה"ב מאפגניסטאן

 בין היתר יצרנים סינים, ,לתחוםנים נוספים שחקנכנסים בנוסף, לקיטון בתקציבי הביטחון בעולם. 

 .פן יחסיבאו טחון קטניםיקציבי הבדבר המגביר את התחרות בין היצרנים כאשר ת

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  

 לדו"ח זה. 3.19לפרטים על מגבלות החקיקה והתקינה החלים על תחום הפעילות ראה סעיף 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .3.2.2

המלחמות  חלה עלייה בביקושים למוצרים המיוצרים על ידי החברה. 2001משנת   3.2.3.1

שיעור הפשע והטרור העולמי הגובר הביאו בגידול הבעולם,  יםהשונואזורי העימות 

לעלייה משמעותית בביקושים בשוק העולמי ובעיקר בשוק האמריקאי )צבא ארה"ב(. 

האטה בפעילות בארה"ב וכן בעולם ל שהביא עמוקמשבר פיננסי החל  2008בשנת 

ביצע נסיגה כמעט מלאה מעיראק וצמצם  ביצע צבא ארה"ב 2011במהלך שנת  .כולו

החל קיצוץ בתקציבי הבטחון בארה"ב.  2012פגניסטאן. בשנת אאת נוכחותו ב

פרסומים שונים תמשיך וכן על פי  2014 -ו 2013 השנים המשיכה במהלך, מגמה זו

עם זאת ניתן לראות שבאיזורים רבים בעולם מתגברים עימותים  .2015גם בשנת 

  .מוצרי החברהללהגדלת הביקוש להביא דבר שיכול  יםים ואזרחיצבאי

בדרישה לשינוי המידע האמור בפסקה זו אודות הערכות החברה לאפשרות   

, 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח למוצריה, הינו מידע צופה פני עתיד

תהליכים חיצוניים שאינם בשליטת מגמות והנסמך על הערכות החברה הנשענת על 

  ומשכך אין וודאות בהתממשותם. החברה,
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 ,חומר הגלם המיוצר על ידההמשיכה החברה בפיתוח וייצור של  2014בשנת  3.2.3.2

המשולב בחומרים מרוכבים תוך כדי התאמת המוצר לשימושים שונים וחדשים 

בהתאם לצרכי לקוחותיה. וזאת , ()ובכלל כך מגוון פיתוחים ופתרונות מיגון אישי

חומר גלם פשרים לחברה לעמוד בדרישות לקוחותיה ולספק מוצרים אלה מא

 מיגון בליסטי איכותי יותר.המשמש ל

חומר הגלם המיוצר על חברה לתת מענה לביקוש לאפשר לפעילותה בארה"ב  ךמער  

בארה"ב ולאפשר ללקוחותיה למכור מוצרי מיגון אישי לצבא ארה"ב, תוך קיום ידה 

( הקובע, בין היתר, כי על הצבא Berry Amendmentתנאי התיקון לחוק האמריקני )

האמריקני לרכוש אך ורק תוצרת אמריקנית עבור יישומים מסוימים, לרבות יישומים 

 הקשורים עם מוצרי החברה. 

היקף הפעילות של החברה תלוי בצרכי הלקוחות הסופיים, אשר כאמור לעיל, ככלל,   

רור עולמי, פשע עירוני, מבצעים מושפעים מאירועים בסביבה הפוליטית )מלחמות, ט

 ענון מלאי אחת למספר שנים. יצבאיים(, ומהצורך בר

מתוך כוונה  וזאת  הקימה החברה יחידת ייצור חדשה באנגליה, 2011בסוף שנת  3.2.3.3

את פעילות לייעל לבצע חלק מפעילות הייצור על ידה באירופה, במטרה להקל ו

 2014במהלך שנת  .קוחות הקבוצהלל המכירה, השיווק וההפצה של מוצריה

 . הווק על מנת לבצע יעד זיהחברה במאמצי שהמשיכה 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו .3.2.3

 לדוח זה. 3.2.3.1 -ו  3.2.1לפירוט ראה סעיפים 

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .3.2.4

ם הטכנולוגים בתחום המיגון בשנים האחרונות הינם בעיקר שילוב של חומרים מרוכבים השינויי

 במוצרי המיגון אותם מייצרת החברה. 

עובדת החברה עם חומרים מרוכבים המשולבים במוצרי המיגון שלה ובכך  2008מאז שלהי 

 .מתמודדת בחזית הטכנולוגיה בתחום המיגון

 : הייחודיים לתחום פעילות החברה הםגורמי ההצלחה הקריטיים העיקריים  .3.2.5

מוצרים חומרי גלם ובהתאמה לבתחום פעילות החברה קיימת דרישה מתמדת ל -חדשנות טכנולוגית

קלים, טובים ועמידים יותר. היכולת לייצר ולשווק מוצרים כאמור מהווה יתרון ברור על המתחרים. 

יותר ללקוחותיה, ונמצאת בחזית  בעל ערך מוסף גבוהחומר גלם החברה פועלת כל העת לפיתוח 

 הטכנולוגיה בתחום המיגון באמצעות חומרים מרוכבים.

איכות היא גורם בסיסי ועיקרי בתחום הפעילות של החברה שמוצריה משמשים, בין היתר,  - איכות

להגנה על חיי אדם. כיוון שאין בנמצא שיטות בדיקה לא הרסניות למוצר החברה, ההקפדה על 

היא עניין חשוב ומהותי ביותר ללקוחותיה המסחריים של החברה ולצרכנים הסופיים אבטחת איכות 

לחברה מערך אבטחת לעניין זה יצוין כי )הרוכשים מוצרים בהם משולבים חומרי הגלם של החברה(. 

לדוח זה(. בנוסף, מפעילה החברה מעבדה בליסטית  3.19איכות ברמה גבוהה )לפרטים ראה סעיף 

על ידי צה"ל, משטרת ישראל, משרד הפנים ומשרד הביטחון, בה מבוצעות  עצמאית המאושרת

 לפי תקנים מקומיים ובינלאומיים. איכות בדיקות 
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, הפועלת באישורן של אפ.אמ.אס ארה"בלחברה מעבדה בליסטית נוספת בבעלותה של כמו כן, 

 הרשויות הרלבנטיות במדינה.

, וזקוקים למוצר החברה קצוב רובות, בסד זמניםלקוחות החברה נתונים, לעיתים ק - זמני אספקה

בהתראה קצרה. אשר על כן החברה עושה מאמצים לפעול ביעילות גבוהה, והיא ובדחיפות גבוהה 

בין אמנם מאופיינת בזמני אספקה מהירים ביותר בתחום הפעילות. אספקה מהירה זו מתאפשרת 

באמצעות  ,לי החלטות מצומצם ביותר(יעיל )מס' מקבקטן ובאמצעות שימוש במבנה ניהולי היתר 

פריסה גיאוגרפית המאפשרת נגישות באמצעות וכן גבוהים כולת תפוקה שימוש באמצעי ייצור בעלי י

 .ללקוח וזמינות

כוח אדם בעל ניסיון עשיר  בה מועסקלחברה מחלקה טכנולוגית ברמה בינלאומית  - תמיכה טכנית

 ללקוחותיה. בתחום המיגון, המעניקה תמיכה טכנית מלאה

 ,את מוצרה באופן מיטבילחברה חשיבות רבה בשמירה על המוניטין שלה כמי שמספקת  -מוניטין

 תוך מתן שירותי תמיכה וסיוע לאחר המכירה במידת הצורך.ובלוח הזמנים הדרוש 

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות .3.2.6

אופן יחסי בשל חסמי כניסה גבוהים מאוד. כמות הספקים בתחום הפעילות של החברה מצומצמת ב

החברה עובדת עם מספר ספקי חומרי גלם, על מנת להימנע, ככל הניתן, מתלות מהותית בספק זה 

אשר במסגרתה רוכשת האחרונה  לקוח א'לפרטים אודות מתכונת ההתקשרות עם  .או אחר

 לעיל.  1.1.2.1ישרין את חומר הגלם המשמש לייצור מוצר החברה, ראו סעיף מב

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות .3.2.7

 ישנםלעיל  3.2.1בסעיף כפי שצויין אולם חסמי הכניסה לתחום הפעילות של החברה גבוהים 

 .הפועלים בתחום פעילות החברה שחקנים חדשיםלהערכת החברה 

 להלן פירוט חסמי הכניסה העיקריים: 

 נמשךטכנולוגית ייצור מורכבת למדי, אשר פיתוחה באמצעות  הפעילות בתחום מיושמת – טכנולוגיה

 עלויות גבוהות.דורש השקעת שנים רבות ו

 tailor)חלק ניכר ממתקני הייצור בתחום הפעילות מתוכננים ומיוצרים באופן ספציפי  - מתקני ייצור

made )והקמתם  עלות פיתוחםכתוצאה מכך ו ,ובתכנון עצמי של החברות הפעילות בתחום הפעילות

 גבוהה מאוד.

, מתאים לצורך הפעילות בתחום נדרש כוח אדם בעל הכשרה ייחודית וידע טכנולוגי - כוח אדם

 כוח אדם בעל ניסיון והכשרה מתאימים. באיתורובפועל קיים קושי 

בתקנים נוקשים של כוחות  העוסקים בתחום הפעילות נדרשים לעמוד - תקנים ודרישות מוצר

 השונות.הביטחון במדינות 

מציאת פתרונות וגיבוי ללקוחות הינם תהליכים הדורשים הכרות ואמון, תהליך   -ידע והכרות השוק 

 הנבנה לאורך שנים.

 BERRYטחוניים בארה"ב חלה מגבלה רגולטורית )יעל גופים ב -מגבלות רגולטוריות 

AMENDMENT) מגבלה בלבד על פיה נדרשים גופים אלו לרכוש מוצרים אשר מיוצרים בארה"ב .

 זו עלולה להיות מכשול ליצרנים מחוץ לארה"ב. 
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 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .3.2.8

חומרים תחליפים למוצרי החברה שהינם חומרים מרוכבים  – גלם שמקורם בתעשיית הפלדה חומרי

משקלם הגבוה  ניתן למצוא בתעשיית הפלדה. חסרונם העיקרי של מוצרי הפלדה הללו הוא ,למיגון

מאוד יחסית לחומרים מרוכבים; ולפיכך נעשה בהם שימוש במקרים בהם עלות המוצר היא מרכיב 

משקל המיגון הבליסטי יהיה גבוה. דוגמאות לשימושים מעין אלה: אין מניעה כי קריטי ו/או כאשר 

יים אלו מכילים מיגון ספינות, מיגון כלי רכב כבדים וכדומה. להבדיל ממוצרי החברה, חומרים חליפ

אחוז נמוך של חומרים מרוכבים )המשפרים את ההגנה הבליסטית של מוצר מיגון(. תעשיית המיגון 

בתנאי מחסור בתחום המיגון לא ניתן להגביר  ועל כן, באמצעות פלדה כפופה למגבלות ייצור חמורות

חלקה היחסי של תפוקת חומרים חליפיים באופן משמעותי ולא ניתן להגדיל באופן משמעותי את 

 התעשייה בשוק המיגון. 

סיבים סינטטיים ואחרים מסוגים שונים כגון סיבי ניילון, זכוכית, פחם, קרמיקה  - סיבים אחרים

ואחרים מהווים אף הם תחליפים למוצר החברה, הגם שהם מאופיינים ביעילות מיגון נמוכה בהרבה 

בלת בהכרח לשימוש בסיבים בהם היא מהסיבים המשמשים את החברה. החברה, יצוין, אינה מוג

עושה שימוש כיום, ובאפשרותה לעשות שימוש בסיבים מסוגים שונים על פי צרכיה הכפופים לצורכי 

 לקוחותיה.דרישות השוק, זמינות חומרי הגלם ו

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו .3.2.9

עקב הגדלת כושר הייצור של נות בשנים האחרוהתחרות בתחום, שהייתה בעבר מוגבלת, התעצמה 

מציעות פתרונות שונים עם תחליפים שונות . בנוסף, חברות בליסטיספקי חומרי הגלם למוצרי מיגון 

ולכן  תקציבי הביטחון של ארה"ב ואירופה הצטמצמו, דבר שהקטין את נפח השוק -וכן חדשים לשוק 

פועלת החברה להגברת מאמצי ל ולנוכח האמור לעי לנוכח התחרות הגוברת. הגביר את התחרות

לקוחות  לגייסהשיווק שלה תוך שמירה על רמת הוצאות נמוכה, במטרה לשמר לקוחות קיימים, 

חדשים ולהגדיל בכך את נתח השוק שלה. כמו כן, במטרה לשמר ולשפר את מעמדה התחרותי 

צריה, ומתן פתרונות חדשים בעזרת מו ואיכותם, פועלת החברה לשיפור מתמיד של מוצריה

 המשמשים לייצור מוצרי מיגון.

 מוצרים ושירותים .3.3

 מוצרים

משמש חומר גלם בתעשיית המיגון כנגד איומים בשנת הדוח ולמועד זה המוצר העיקרי של החברה, ה

מיוצרות על ידי החברה בשיטת הנחת סיבים  החד כיווניותיריעות ה ווניות.יחד כהינו יריעה , בליסטיים

תוך שימוש בשיטות  . היריעות מיוצרותחד כיוונית המכילה חומר מאגדבאופן מקבילי במטריצה 

. היריעות החד כיווניות יכולות לעבור תהליך נוסף ספציפיותת ייצור ומיוחדות, מכונות מיוחדות, וטכנולוגי

ע"י ייצור מוצרי החברה באמצעות חומרים  ערך מוסף ליכולת ולביצועים שלהן.המספק של כבישה, 

 ן להגיע לפיתוחים ופתרונות בליסטים המקנים להם יתרונות בתחום.מרוכבים נית

. לקוחות ובהזמנות הלקוחות לשינויים בשוק פיםוכפו יםמשתנ החברה מוצרככלל, מאפייני השימוש ב

,  כמפורט להלן לצורך רוב היישומיםהמוצר משמש . רכיהםוהחברה רוכשים את מוצר החברה על פי צ

 הלקוח/המשתמש הסופי.  יות החברה, והפתרון, אשר נדרש על ידרכי לקוחווהכול בהתאם לצ

ידיעת החברה, מוצר החברה משמש את לקוחותיה לצורך ייצור מוצרי מגן כנגד איומים  למיטב

 בליסטיים. להלן מספר דוגמאות לשימושים כאמור: 
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 גד קליעי אפודי מגן כנגד רסיסים, אפודי מגן כנגד קליעי נשק קל, פנלים כנ - מיגון אישי
רובה, שמיכות בליסטיות כנגד רסיסים ו/או כנגד קליעי נשק קל, קסדות מגן נגד איומי רסיסים 

 ו/או נשק קל, מגנים נישאים או ניידים ועמדות מיגון לשמירה. 

 מיגון אטום בדפנות הרכבים ו/או בגג ו/או ברצפה ו/או במקומות נוספים ברכב  - מיגון רכב
ל ו/או נשק אחר. מיגון רכבים אזרחיים פרטיים )לדוגמה, רכבים כנגד רסיסים ו/או נשק ק

 יםמסחרירכבים המשמשים הסעת אישים(, מיגון רכבים אזרחיים מסחריים )לדוגמא, 
ג'יפים(, מיגון רכבים צבאיים כבדים דוגמת להובלת מזומנים(, מיגון רכבים צבאיים קלים )

 (.יםטנקו יםנגמ"שדוגמת לים )משאיות(, מיגון רכבים צבאיים על גבי זחדוגמת )

 מיגון חלקים מסוימים במטוסי קרב ובמסוקי קרב. מיגון אזורים מסוימים  - מיגון תעופתי
 במטוסים אזרחיים )לדוגמא מעטפת מטוס נוסעים בקרבת מנועי המטוס, דלת תא הטייס(.

 רתי, מיגון מיגון אזורים מסוימים בסירות קלות לשימוש צבאי ומשט - )ימי( מיגון כלי שייט
 אזורים מסוימים בכלי שייט גדולים יותר )לדוגמא משחתות(.

בליסטיים במעבדותיה  החברה מספקת ללקוחותיה שירותי תמיכה טכנית וכן מבדקי איכות 

 בארץ ובארה"ב.

 פילוח הכנסות .3.4

 החברה )באלפי דולר(: ממכירות להלן פירוט הכנסות

 באלפי דולר לשנה שהסתיימה ביום

בדצמבר  31
2012 

בדצמבר  31
2013 

בדצמבר  31
2014 

 

 סה"כ הכנסות  68,397 51,115 59,454

 

 מוצרים חדשים .3.5

על  ,מוצרי מיגון מרוכבים קיימיםמאפייני חומר הגלם אשר משמש להחברה עוסקת בשיפור ופיתוח 

 בנוסף, שוקדת החברהמנת להתאים אותם לדרישות החדשות לענף מיגון הרכב ולענף המיגון האישי. 

 לשימושים חדשים, במטרה להגדיל את מכירותיה.  יםחדשיישומים על פיתוח 

 ההמשתנלרגולציה ו מוצר הקיים בהתאם לדרישות הלקוחותפועלת באופן מתמיד לשיפור החברה 

באים לידי ביטוי בנושאים הקשורים למשקל )קל יותר( ולאיכות )רמת אלו . שיפורים החלה עליהם

 (.הגנה בליסטית גבוהה יותר

 לקוחות .3.6

לגופים שונים ברחבי העולם. הרוב המהותי של הלקוחות הינם את חומר הגלם  תהחברה משווק

אינם ניתנים לאפיון ככלל קיימים לקוחות ממסדיים בהיקף נמוך(, אשר הגם שלקוחות עסקיים )

 המאופיינת בעסקאות של לקוחותיה עסקיתסקטוריאלי מובהק. החברה פועלת בסביבה גיאוגרפי או 

בהתבסס על תקציבי  עסקאות מזדמנותבעל בסיס מכרזים בהם משתתפים לקוחות החברה או 

כמויות קטנות יותר מאשר בשוק שיווק בככלל כאשר מדובר בטחון. בשוק האזרחי המצב שונה 
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, שמחזור ההכנסות 2014הצבאי. להלן פירוט הכנסות החברה מלקוחות עיקריים בשנת 

  :2014מסך הכנסות החברה לשנת  או יותר %10ווה מההתקשרות עם כל אחד מהם הי

מכירות   
 באלפי דולר

אחוז מסך 
 המכירות

  אופי ההתקשרות

 לקוח א' שנה( 16-לקוח ותיק )כ 21% 14,134

 'בלקוח  שנים 4 -לקוח קיים מעל  23% 15,404

 שיווק והפצה  .3.7

רה, העוסקת בשיווק ישיר החברה משווקת את מוצריה בעיקר באמצעות ההנהלה הבכי - דרכי שיווק

 ללקוחות פוטנציאליים וכן על ידי סוכנים, פרסום באינטרנט ובקטלוגים מסחריים. 

 שמירת הקשר עם הלקוחות מתבצעת על ידי ההנהלה הבכירה. - שימור לקוחות

 בתערוכות רלוונטיות.  יםומבקר יםהחברה משתתפנציגי  – דרכי שיווק נוספות

 1.1.2.3באסיה והיא אף פתחה אתר ייצור נוסף באנגליה )ראה סעיף בנוסף, לחברה משרד שיווק 
  .שווק מוצרה לייעל אתלדוח זה( על מנת 

 צבר הזמנות  .3.8

בתחום המיגון מגיעות ההזמנות לחברה באמצעות התמודדות של לקוחותיה במכרזים של הצרכנים 

כאשר תקציבי  קצרה מאד הסופיים )בד"כ לקוחות ממסדיים, כגון ממשלות, צבאות וכו'( או בהתראה

 בטחון מאושרים לאותם צרכנים סופיים. 

האמריקאי, גירעונות אי ודאות בארה"ב עקב המצב הכלכלי, שינויים בממשל  ,חוסר בהירות עולמי

קרו נוספים יכולים לגרום לשינויים בביקוש למוצרי החברה. אין אעמוקים של ממשלות וגורמי מ

 וודאות גבוהה האם תחול האטה או שינוי בפעילות בתחום שלה.ביכולתה של החברה להעריך ברמת 

 3.20.1ראה סעיף  לגבי כמויות מינימוםהכוללת הוראות  לקוח א'לפרטים אודות ההתקשרות עם 

 לדוח זה.

 

 עונתיות .3.9

אינו מתאפיין בעונתיות אלא מושפע וצרכיו, אשר שוק המיגון פעילות החברה מושפעת בעיקרה מ

כגון מצב  -ובעים מצרכי הצרכנים הסופיים, אשר מושפעים מצידם ממגוון שינויים משינויים הנבעיקר 

פוליטי/בטחוני )מלחמות וטרור(, מצב כלכלי )שנת תקציב( וגורמים רב שנתיים )כגון רענון מלאים 

 וכיוצא באלו(. 

 שים.לקראת סוף שנת תקציב בארה"ב ובמדינות אחרות בעולם ניכרת מגמה של עלייה בביקו בדר"כ,

לא תמיד ניתן לידי ביטוי בדוחות החברה שכן לעיתים עובר זמן מאישור  וזעם זאת, יובהר כי לעובדה 

 תקציבים ועד תרגומן להזמנות.

 כושר יצור .3.10

בהתאם לקצב קליטת ההזמנות ולמהירות שנדרשה ממנה על ידי  2014החברה עבדה בשנת 

ור שלה ע"י שימוש מוגבר במכונות, העסקת לקוחותיה השונים. לחברה ישנה יכולת להגביר את הייצ
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כ"א ממקורות חיצוניים או העזרות בקבלני משנה במידת הצורך. לרשות החברה קווי ייצור 

 . המאפשרים לה גמישות בקבלת ההזמנות וייצורן

לאור האמור לעיל, להערכת החברה ליום פרסום הדוח, אין לחברה מגבלות בתחום כושר הייצור שכן 

במידת הצורך היא יכולה להגדיל  להערכת החברה, מנצלת את כל כושר הייצור שלה. החברה אינה

קבלני  לעיל )שימוש בכ"א חיצוני, שצוינואת כושר הייצור שלה ע"י מציאת פתרונות חלופיים כפי 

 משנה וכו'(.

 רכוש קבוע ומתקנים .3.11

 עיקר הרכוש הקבוע של החברה כולל:

מ"ר(, אשר  8,960 -ל מקרקעין בפתח תקווה )ששטחם כמ"ר( הממוקם ע 8,215 -מבנה )ששטחו כ

בתוקף עד שנים  49החברה חוכרת ממנהל מקרקעי ישראל בחוזה חכירה לדורות מהוון לתקופה של 

שנים.  49נוספת של  הארכת החכירה לתקופהחברה להעומדת לעם זכות  2045חודש דצמבר שנת 

 וכן מאכלס את משרדי ההנהלה.  מבנה זה משמש לפיתוח, ייצור, ואחסון מוצרי החברה

, הממוקם על מקרקעין בצפון קרוליינה בארה"ב בבעלות החברה מ"ר( 5,950-מבנה נוסף )ששטחו כ

החברה מ"ר(, המשמש את אפ.אמ.אס ארה"ב לייצור עבור הזמנות של  92,000-)ששטחם כ

 .הבינלאומית

המשמש את אנגליה קרקעין ב, הממוקם על מבבעלות החברה מ"ר( 4,500  -מבנה נוסף )ששטחו כ

 .אפ.אס.אס אנגליה

כולל מכונות וציוד, כלי רכב וריהוט וציוד משרד. הרכוש קבוע מהותי אחר, בבעלות החברה בנוסף, 

 .31.12.2014לדוחות הכספיים של החברה ליום  11לפרטים אודות רכוש קבוע ראה גם ביאור 

יצור שלה. בהתאם לכך, השקיעה החברה החברה משקיעה באופן קבוע בשיפור ושימור מכונות הי

 אלפי דולר(. 686 -כ 2013אלפי דולר )בשנת  571-כ  2014במהלך שנת 

 

  פיתוח .3.12

 טכנולוגיות ייצור חדשות, ייעול תהליכי ייצורבהחברה משקיעה מאמצים במהלך העסקים הרגיל 

  ורכב.אישי  חומרי גלם חדשים למיגון ביישום  קיימים וכן
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 הון אנושי .3.13

 ן תרשים המבנה הארגוני של החברה: להל .3.13.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

הקבוצה מנוהלת על ידי הנהלה המורכבת ממספר מנהלים )בדרג סמנכ"לים או בתפקידים בדרג 

מקביל לדרג סמנכ"לים(. לכל חברה בקבוצה ניהול נפרד ועצמאי, בפיקוח ובקרה של הנהלת 

 החברה.
  המפקח על אותו תחום וכפוף ישירות למנכ"ל. מכהן מנהל מחלקהבראש כל 

מנהל הייצור אחראי על יחידות התפעול שבמחלקת הייצור, וכן אחראי על קבלת דווח שוטף 

 ממנהל אפ.אמ.אס ארה"ב. 

והשני מטפל  ISOמחלקת אבטחת איכות אחראית לשני נושאי תפעול. האחד מטפל בנושא 

 בבקרת איכות פנימית במסגרת מעבדת החברה.

 מצבת עובדים .3.13.2

 עובדים. 116הינו  31.12.2014סך העובדים המועסקים בקבוצה נכון ליום 

 להלן פירוט מספר העובדים על פי מחלקות:

 תפקיד 31.12.2014 ליום 31.12.13ליום 

 הנהלה 4 3

 משרד  13 18

 ייצור 99 79

 סה"כ 116 100

( ועד יום 31.12.2014יך הדו"ח )לא חלו שינויים משמעותיים במצבת כח האדם של החברה מתאר

 פרסום הדו"ח. 

 מנכ"לים משותפים

 

 מחלקת כבישה

 

 מחלקת בקרת איכות

 

 מחלקת אחזקה

 

 אפ.אמ.אס אנגליהמנהל 

 

 

 

מחלקת 
 שיווק

 ח

 אנושמשאבי 

 

 סמנכ"ל כספים

 

 מנהל ייצור מחלקת
 UDה  

 

 מנהל אפ.אמ.אס ארה"ב
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 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה   .3.13.3

מרבית עובדי החברה בישראל מועסקים על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים החלים מכוח 

חברות החברה בהתאחדות התעשיינים בישראל, ואשר קובעים כללים ביחס לתנאי שכר, מעבר 

שעות, גובה תשלום הבראה, חופשה שנתית, החזרי נסיעות, תנאים  43 לשבוע עבודה מקוצר בן

סוציאליים ועוד. בנוסף, ישנם הסכמים החלים על חלק מהעובדים מתוקף השתייכות ענפית לענף 

הטקסטיל. חבות החברה בכל הנוגע לזכויות הפנסיוניות של העובדים )בדבר פנסיה מקיפה( 

בהיות החברה חברה בהתאחדות התעשיינים. עובדים קבועה בהסכם הקיבוצי הכללי ומקורה 

 חדשים בחברה מצטרפים לאחת מקרנות הפנסיה החדשות המעניקות זכויות פנסיוניות מקיפות. 

  .עובדים בכירים בחברה מועסקים על פי חוזי העסקה אישיים, המסדירים את תנאי העסקתם

)פרטים  4לפרק  21תקנה לפרטים אודות תנאי העסקתם של מנהלים בכירים בחברה ראה 

נוספים( בדו"ח התקופתי. לפרטים בדבר הסדרי פטור, ביטוח ושיפוי של נושאי המשרה בחברה 

 )פרטים נוספים( בדו"ח התקופתי.  4לפרק  22ראה תקנה 

  השקעות בהכשרה, הדרכה ופיתוח הון אנושי .3.13.4

ת ע"י עובדים ת הייצור של החברה. ההדרכה נעשיוהחברה מקיימת הכשרות מסודרות במחלק

מומחים וכן ע"י ראש המחלקה. החברה שולחת את עובדיה המקצועיים לימי עיון והשתלמויות 

 מקצועיות על פי צורך.

 תכנית תגמול לעובדים .3.13.5

העובדים מתוגמלים באופן אישי בהתבסס על השגת יעדים, התפקיד ודרג העובד. תוכניות 

 לשנה.התגמול אינן קבועות בהסכמי עבודה ומשתנות משנה 

 חומרי גלם וספקים .3.14

  תחום הפעילות כיום: בהחברה חומרי הגלם העיקריים המשמשים את 

סיב סינטטי עשוי מפוליאמיד, שהינו פולימר בעל תכונות מיוחדות, וביניהן חוזק רב )עד  - סיב ארמיד
יצרני פי שישה מברזל( ומשקל קל בביצועיו )יחסית לביצועים זהים בפלדה(. הארמיד מיוצר על ידי 

סיבים שונים וקרוי בשמות מסחריים שניתנו לו על ידם. השמות המסחריים המובילים בשוק יצרני 
הסיבים הינם קבלאר וטוורון. היצרנים המובילים בשוק הנם טייג'ין טוורון ודופונט. סיבי הארמיד 

 משמשים גם כחומר גלם בתעשיית הרכב.

במשקל מולקולרי גבוה, שהנו בעל תכונות מיוחדות,  סיב סינטטי עשוי מפוליאתילן - סיב פוליאתילן
מברזל( ומשקל קל בביצועיו )יחסית לביצועים זהים בפלדה(. הפוליאתילן  10ביניהן חוזק רב )עד פי 

מיוצר על ידי יצרני סיבים שונים וקרוי בשמות מסחריים שניתנו לו על ידם. השמות המסחריים 
מה וספקטרה. היצרנים המובילים בשוק הינם די.אס.אם המובילים בשוק יצרני הסיבים הנם דיינ

 והניוול.

 תמהיל הסיבים נרכש בה

 תאם לצורכי החברה המוכתבים על פי צורכי הלקוחות באותו זמן.  

החברה עובדת עם מספר ספקי חומרי גלם, על מנת להימנע, ככל הניתן, מתלות מהותית בספק זה 
 פק או נותן שירותים כלשהו. למועד הדוח אין לחברה תלות בס או אחר.
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 הון חוזר  .3.15

 :  2014בדצמבר  31להלן נתונים לגבי ההון החוזר של הקבוצה ליום 

 הסכום שנכלל בדוחות הכספיים  
 )באלפי דולר(

 32,770 נכסים שוטפים 

 9,992 שוטפות  תהתחייבויו

 תעודף נכסים שוטפים על התחייבויו
 שוטפות 

22,778 

ים הכוללים כולל מרכיבים כדלקמן: נכסים שוטפ 2014בדצמבר  31ליום  וצהההון החוזר של הקב
יתרות ספקים בעיקר בגין  אי, התחייבויות שוטפות הכוללות, לקוחות ומלבעיקר יתרות מזומנים

 רכישת חומרי גלם.

 מימון .3.16

נוטלת מעת לעת אשראי החברה החברה ממנת את כל פעילותה באמצעות מקורותיה העצמיים. 

 .( לצורך גישור לתקופות קצרות מאדon-call)בנקאי 

 מיסוי .3.17

לדוחות  15לפרטים בדבר דיני המס החלים על החברה ו/או סוגיות שונות בנושא מיסוי ראה באור 

 הכספים.

 איכות הסביבה .3.18

לחברה היתר שימוש והחזקת רעלים בכמויות קטנות בהתאם לצרכיה ולדרישות משרד איכות 

 ( אינן מחזיקות חומרים רעילים.אפ.אמ.אס אנגליה-ס ארה"ב והסביבה. חברות הבת )אפ.אמ.א

החברה בארץ ובארה"ב משתמשת בקבלן משנה לצורך מיחזור קרטונים ונייר שברשותה וכן דואגת  

 לפינוי פסולת בצורה מבוקרת. פעולות אלה ננקטות במטרה לשמור על איכות הסביבה.

החוק להסדרת הטיפול באריזות מוד בדרישות לע נתמל ר ע"כמו כן, התקשרה החברה עם חברת תמי

 .2011 -התשע"א 

ולהערכת  ,אין השלכות איכות סביבה מהותיות המשפיעות על פעילות החברהנכון למועד הדוח 

  החברה לא צפויות השקעות מהותיות בנושא זה.

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .3.19

 החלים על פעילות החברה:להלן יפורטו הוראות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים 

לפיו רשאית החברה לעסוק ביצור אריגים  15/09/03רישיון עסק לצמיתות מיום  לחברה - רישיון עסק

 לאפודי מגן במשרדיה אשר בפתח תקווה. הרשיון כולל צורך בקבלת אישור מידי שנה מכיבוי אש.
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 אפ.אמ.אסחברת , ה"בופמס ארה"ב רשומות כחוק באר אפ.אמ.אס נדל"ן חברת אפ.אמ.אס ארה"ב

  .רשומה כחוק באנגליהאנגליה 

מפעל החברה אושר על ידי מכון התקנים הישראלי כעומד בכל דרישות התקן  - מכון התקנים

. בנוסף מפעל פמס ארה"ב מאושר אף הוא 25.12.2015בתוקף עד ליום  ISO9001:2008הבינלאומי 

קיבלה החברה באנגליה  .1.2.2017 בתוקף עד ליום ISO9001:2008בהתאם לתקן הבינלאומי 

 .2016עד לאוקטובר  ISO9001:2008תקן בינלאומי אישור 

החברה מוגדרת כחברה ביטחונית ועל כן כפופה לרישיונות ייצוא מאת אגף סיב"ט  - רישיונות יצוא

 )סיוע וייצוא בטחוני( של משרד הביטחון הישראלי. לחברה רישיונות ייצוא בהתאם לדרישת סיב"ט.  

לחברה מעבדה בליסטית והיא מחזיקה בכלי נשק ובתחמושת על פי רישיון  - רישיון נשק ותחמושת

לחברה עובד המוסמך כמנהל מטווח ובעל  .הפנים המתחדש אחת לשנתייםלביטחון משרד המאת 

 הפנים. לבטחון  משרדהמאת  על פי רישיון רישיון לנהל את המעבדה

ינה ספק וותיק ומוכר של משרד הביטחון, ונמצאת בסטטוס החברה ה - ספק מוכר למשרד הביטחון

 של חברה ביטחונית. אישור זה מאפשר לחברה להתחרות במכרזי משרד הביטחון.

)ארה"ב(. תפקיד מחלקת בקרת  NIJלחברה אישורי איכות בינלאומיים שונים כדוגמת  - בקרת איכות
ברה ומידת התאמתם ללקוח. בנוסף, איכות בחברה הוא להבטיח את איכות המוצרים היוצאים מהח

לחברה שתי מעבדות בליסטיות האחת בפתח תקווה והשנייה בחברת הבת בארה"ב. כמו כן מוצרי 
 החברה עוברים מדי תקופה בדיקות מעבדה במעבדות בינלאומיות בלתי תלויות.

-ום, תשכ"זהחברה מוגדרת כ"מפעל חיוני" על פי חוק שירות עבודה בשעת חיר - אישור מפעל חיוני

"(. בהתאם, לחברה אישור מפעל חיוני מאת המפקח חוק שירות עבודה בשעת חירום)להלן: " 1967

על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום,  והשירותים החברתיים הכללי על כוח אדם של משרד הרווחה

  .2015אשר הינו בתוקף עד לסוף 

שורי משרד הביטחון מכוחו של חוק הפיקוח החברה כפופה לאי - פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים

, והצווים אשר הותקנו מכוחו. עד כה לא גרמו מגבלות אלה 1958-על מצרכים ושירותים, התשי"ח

 מאוד שלה(.  הגדולהלפגיעה מהותית בהיקף הפעילות של החברה )הודות ליכולת הייצור 

בארץ ובעולם ועל כן כפופה רוב פעילות החברה מופנית לתעשייה הביטחונית  - חובות סודיות

למגבלות הסודיות הרלוונטיות לצרכנים בטחוניים )כדוגמת חובות סודיות ביחס לכמויות המוצרים 

 ו'(. כהנרכשות, יכולות וביצועי המוצרים, שמות הלקוחות ו

Berry Amendment - זה קובע, בין היתר, כי על הצבא האמריקני  דרישה סטטוטורית בארה"ב

 ק תוצרת אמריקנית עבור יישומים מסוימים, לרבות יישומים הקשורים עם מוצרי החברה. לרכוש אך ור

 הסכמי שיתוף פעולה .3.20

 :לקוח א'הסכם עם  .3.20.1

"( ההסכמיםבמערכת הסכמים )להלן: " לקוח א'התקשרה החברה עם  2007לפברואר  12-ביום ה

צעות אפ.אמ אס ארה"ב( שירותי ייצור )במישרין ובאמ וותספק ל ללקוח א'על פיהם תמכור החברה 

כיוונית של סיבי אראמיד או פוליאתילן, המשמשים -של מוצרים העשויים או המכילים יריעה חד

 "(.UDמוצרי בעיקר כחומרי גלם לייצור פלטות ופנלים למיגון בליסטי )להלן: "

 להלן פירוט תנאי ההתקשרות העיקריים:
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"(, שבסיומה קופה הראשונההת)להלן: " 2016תקופת ההסכמים הינה עד לתום שנת  .3.20.1.1

יתחדשו ההסכמים באופן אוטומאטי לתקופה בלתי מוגבלת, בכפוף לזכותו של כל אחד 

 מהצדדים להפסקתם. 

להזמין מהחברה )באמצעות אפ.אם.אס ארה"ב(  לקוח א'במסגרת ההסכמים, התחייב  .3.20.1.2

 כמויות ייצור מינימליות. 

)באמצעות אפ.אמ.אס ארה"ב( התחייב להזמין מהחברה  שלקוח א'הזמנות המינימום 

במסגרת ההתקשרות הינן בכמויות אשר על פי התעריף שנקבע בהסכם משקפות ערך 

לקוח כמויות המינימום להן התחייב  מיליון דולר לשנה, כפוף להתאמות. 7.3-כספי של כ

במסגרת ההסכם אינן מהוות הזמנה מחייבת שנתית. זאת משום שלפי הוראות  א'

שלם לחברה את הסכום הנ"ל, יא ועמוד בהתחייבות זו הילא  ח א'ולקוההסכם במידה 

בגין הזמנות שבוצעו בפועל.  ואו את ההפרש בין הסכום הנ"ל לבין הסכום ששולם על יד

שמורה הזכות, החל מהשנה השנייה להתקשרות  לקוח א'יתר על כן, בהסכם נקבע כי ל

ור לעיל בדרך של הודעה בהסכם, לבטל את ההתחייבות להזמנות מינימום לשנה כאמ

 חודשים מראש. 12מוקדמת שתימסר בכתב 

עולות על כמויות המינימום הנדרשות על  לקוח א'בפועל, כמויות הייצור שהוזמנו על ידי 

  פי ההסכם.

או בכל מועד מאוחר  31.12.2016כל צד להתקשרות רשאי לסיים את ההסכם ביום  .3.20.1.3

חודשים )יחד עם זאת,  24ת בת יותר על דרך מתן הודעת סיום בהתראה מוקדמ

 UD -ה עסקיהזכות להמשיך ולרכוש מהחברה את  ללקוח א'בנסיבות מסוימות תעמוד 

המיוצרים במפעלה בצפון קרולינה בארה"ב מהלך שלוש שנים ממועד סיום כאמור או 

לרכוש את נכסי מפעלה האמור(; פסיקת בורר לפיה צד להסכם הפר את הוראותיו 

ימה לצד שכנגד זכות לביטול ההסכם )אם החברה היא המפרה, אזי בהפרה יסודית מק

מכור את י שלקוח א'גם הזכות לרכוש את נכסי מפעלה האמור(; ככל  ללקוח א'קמה 

לצד שלישי, יהא הרוכש )צד ג'( רשאי לבטל את ההסכם  ושל UD -ה מוצרי עסקי 

לחברה מתחרה  ושל UD -ה  מכור את עסקייימכר או  שלקוח א')בכפוף לכך שככל 

 מסוימת, אזי תקום לחברה זכות לבטל את ההסכם(.

להערכת הנהלת החברה, ההסכמים מאפשרים את הגברת שיתוף הפעולה האסטרטגי 

בין שתי החברות במטרה משותפת להביא לעליית מכירותיהן ולפיתוח מוצרים קיימים 

מתכונת הפעילות וחדשים ובעלי יכולות בליסטיות משופרות. עוד מעריכה החברה, כי 

 המשותפת על פי ההסכם מקנה לה יציבות תפעולית ויכולת תכנון משופרת. 
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 משפטיים  הליכים  .3.21

( CHAPTER 11נכנסה פוינט בלנק להליכי הסדר והקפאת הליכים ) 2010באפריל  15בתאריך  

 מיליון דולר 3-לתאגיד המשותף על סך של כ עמד חובה של פוינט בלנקזה במועד  ."בבארה

 מיליון דולר(.  1.5 -ארה"ב )כאשר חלקה של פמס בחוב זה, לפי חלקה בתאגיד המשותף, כ

הגיש התאגיד המשותף תביעה כנגד פוינט בלנק בגין החוב הנ"ל. במסגרת  2010ביולי  14ביום 

התביעה, הגיש התאגיד המשותף תביעה כנגד פוינט בלנק בשל אי עמידה בתנאי ההסכם הייצור 

הבקשה הוגשה לבית המשפט לענייני פשיטות רגל של מחוז  .מינימלימנות בדבר היקף הז

דלוואר ארה"ב. בכתב התביעה מבקש התאגיד המשותף  לשמור על זכותו לקזז מחובותיו כלפי 

 פוינט בלנק או חברות הקשורות לפוינט בלנק )ככל שישנן( את הסכומים נשוא התביעה.

החברה עודנה ממתינה  הבקשה ולקבלת התביעה. לחברה אין כל מידע לגבי הסיכוי לאישור

יים, ככל שידיעתה לתוצאות דיון בבית המשפט בעניין מצבה של פוינט בלנק, אשר אמור להתק

 .2015במהלך שנת  ,של החברה מגעת

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .3.22

יות החברה נוהגת לבחון את תוכניותיה האסטרטגיות מעת לעת ולעדכן את יעדיה, בהתאם להתפתחו

בקרב לקוחותיה וספקיה, למפת התחרות, לסביבה העסקית ולהשפעות מאקרו כלכליות.  שחלות

היעד העסקי העיקרי של החברה הינו להוביל בפיתוח, ייצור ושיווק חומרי גלם מרוכבים בשוק המיגון 

 העולמי. 

 על מנת להשיג יעד עסקי זה פועלת החברה באסטרטגיה עסקית משולבת במספר רמות:

בדגש על  ,אותו היא מייצרת גלםהחומר לחדשים  ישומייםהחברה משקיעה בפיתוח  -נולוגית טכ

מטרת הפיתוח הינה להשיג יתרון יחסי מבחינת משקל, איכות הגנה  .לכלי רכב מיגוןמיגון אישי, וכן 

החברה שוקדת על הכנסת חומר הגלם  בליסטית וכן התאמה ספציפית לדרישה למוצרים מתקדמים.

 . תחומים חדשים ועורכת עם חברות נוספות בדיקות להתאמת חומר הגלם שלה למוצריהםשלה ל

 :2014במהלך שנת גם נקטה להגשמת יעדיה המשיכה החברה ודרכים בהן  מספרלהלן   - שיווקית

  בדגש על שווקים חדשים. חו"לבבארץ ו תיגבור המערך השיווקי של החברההמשך 

  (. ראה סעיף אנגליה אפ.אמ.אסה )באמצעות חברת הבת באירופושיווק ייצור יחידת הקמת
 לדוח זה.  1.1.2.3

   באסיה. שיווקית  פעילות 

 מתן פתרונות מתקדמים חדישים לסיכונים בליסטיים קיימים באמצעות חומרים מרוכבים 

  השתתפות מוגברת בתערוכות בעולם.

לה ועובדים מנוסים ומיומנים היישום המוצלח של אסטרטגית החברה תלוי בצוות ההנה - הון אנושי

בכל הרמות. החברה תמשיך לעודד הצטיינות אצל עובדיה ותבקש להטמיע בקרבם את הערכים בהם 

היא דוגלת: חדשנות, יעילות, מסירות, אמון ועבודת צוות. החברה תמשיך להשקיע בפיתוח ההון 

 האנושי שלה ותתמיד בשיפור איכויותיה הניהוליות. 
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האמורים לעיל כוללים מידע צופה פני עתיד שאינו וודאי, המבוסס על הערכות  התוכניות והיעדים

ומידע אשר בידיעת החברה במועד עריכת הדוח, לרבות הערכות או כוונות של הנהלת החברה נכון 

לעריכת הדוח. מידע זה עלול שלא להתממש בין היתר, בשל שינוי בתכניות החברה, סיכונים וגורמים 

 ים על פעילותה. כלכליים המשפיע

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  .3.23

יצירת פתרונות מיגון חדשים מוצרה באופן שיאפשר החברה צופה כי תמשיך במאמץ לפיתוח 

ומשופרים בתחום המיגון, קרי מיגון קל יותר ובעל יכולות הגנה בליסטיות משופרות. לנוכח השתכללות 

מול אתגר זה תוך מתן פתרונות מיגון  אמצעי התחמושת הציבה לעצמה החברה כמטרה להתמודד

אישי )כגון אפודים וקסדות(, מיגון רכבים מאיומים בליסטיים, כל זאת תוך שמירה על מחירים 

 תחרותיים.

תפעל לקדם את פעילות השיווק והייצור באנגליה, דבר אשר להערכתה עשוי תמשיך ובנוסף, החברה 

 על מכירותיה.להקל 

ות להרחבת קו מוצריה ופעילותה על דרך שיתופי פעולה עם חברות החברה תמשיך לבחון אפשרוי

 בתחום. 

החברה תמשיך במאמציה השווקיים לחדור לשווקים חדשים. מאמצים אלה יעשו באמצעות סוכנים 

  מקומיים וזרים.

המידע דלעיל כולל מידע צופה פני עתיד שאינו וודאי, ומבוסס על מידע אשר בידיעת החברה במועד 

הדוח, לרבות הערכות או כוונות של הנהלת החברה נכון לעריכת הדוח. מידע זה עלול שלא עריכת 

 להתממש בין היתר, בשל שינוי בתכניות החברה, סיכונים וגורמים כלכליים המשפיעים על פעילותה. 

 מידע כספי לגבי מגזרים גאוגרפיים .3.24

 .2014בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  4ראה באור 

  יון בגורמי סיכוןד .3.25

 להלן יובא תיאור תמציתי של גורמי סיכון בתחום פעילותה של החברה:

 סיכוני מאקרו .3.25.1

האטה כלכלית בשוק העולמי  - האטה כלכלית ואי וודאות בשוק העולמי ובשוק הישראלי .3.25.1.1

, ומחנק בשוקי האשראי עשויים להביא תובשוק הישראלי, חוסר יציבות בכלכלה העולמי

יש לציין שהחברה  מוטת  הביטחונית, ועקב כך לירידה במכירות החברה.  לירידה בצריכה

 ביחס להיקף פעילותה. יצוא כך שהביקוש למוצריה בשוק הישראלי זניח

החברה עובדת בשוק המשותף ללא מכסים תחת הסכמי  - מכסים במדינות מחוץ לישראל .3.25.1.2

שוי לגרור פגיעה הסחר הבינלאומיים של ישראל. ביטול או שינוי של הסכמים אלו ע

 ברווחיות החברה.

החברה חשופה לסיכון של החרמת תוצרת ישראלית במדינות שונות  - סיכון פוליטי .3.25.1.3

  -מטעמים פוליטיים. אנטישמיות הפושה במדינות רבות שוללת רכישת תוצרת ישראלית 

והדבר גורם להפסד מכירות. במטרה להתגבר על סיכון זה הקימה החברה את יחידת 

 לדוח זה(. 1.1.2.3באירופה )ראו סעיף הייצור 
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ממכירות החברה וחלק מהוצאותיה נעשים קטן חלק  - חשיפה לשינויים בשערי החליפין .3.25.1.4

ליש"ט במטבעות שאינם דולר ארה"ב )שהינו מטבע הפעילות של החברה(, בעיקר שקלים 

חשופה . החברה וליש"ט ואירו. כמו כן, חלק מיתרות המזומנים של החברה מוחזקים באירו

 אלה אל מול הדולר. תלשינויים בשערי החליפין של מטבעו

התעוררות שווקים באזור אסיה, אוסטרליה ודרום  - התעוררות שווקים באופן משמעותי .3.25.1.5

אמריקה עשויה להגדיל באופן משמעותי את הפוטנציאל לכניסת מתחרים בינלאומיים 

 לשווקים אלו.  

ומכסים בישראל )במיוחד( ו/או במדינות היעד שביתות נמלים  - שביתות בנמלים ובמכסים .3.25.1.6

 .ובכך לירידה ברווחיות ביטולי הזמנותלעיכובים ולעשויות לגרור להוצאות מיותרות, 
 
 גורמי סיכון ענפיים .3.25.2

חומרי הגלם של מוצר החברה )בעיקר סיבים  - חשיפה לתנודות במחירי חומרי הגלם .3.25.2.1

. תנודות מחירים חריפות בשווקי סינטטיים( מהווים רכיב מהותי בתשומות הייצור שלה

הסחורות עלולות להשפיע מהותית על מחירי חומרי הגלם, לשחוק את רווחיות מוצרי 

החברה ואת יכולת התחרות שלה. מחירי חומרי הגלם מושפעים בעיקר מביקוש והיצע 

 ל'וח א'אשר במסגרתו מספק  לקוח א'בשוק. החברה הקטינה סיכון זה ע"י החוזה עם 

 ומרי גלם לעבודה בארה"ב.לחברה ח

שינויי חקיקה או תקינה בישראל ו/או בעולם ביחס למוצרי מיגון  - העדפת תוצרת מקומית .3.25.2.2

עלולים להשפיע על עלויות הייצור ועל רווחיות החברה, בכך שחברות בחו"ל יעדיפו תוצרת 

על לדו"ח זה. החברה הקטינה סיכון זה ע"י הקמת מפ 3.2.7מקומית. לפירוט ראה סעיף 

 .בתחומי ארה"ב וכן באמצעות הקמת מפעל באירופה

יכולת הצמיחה של ענף המיגון מוגבלת, במידה רבה,  - תלות בהיקפי הצטיידות ביטחוניות .3.25.2.3

להיקפי ההצטיידות הביטחונית של צבאות, משטרות וכוחות מיוחדים בארץ ובעולם. ירידה 

ם או מחמת הסטת תקציבי בהיקפי הצטיידות אלה )בין היתר, מחמת גירעונות ממשלתיי

הצטיידות ביטחוניים לאפיקים אחרים( עשויה להביא לירידה במכירות וברווחיות החברה. 

מדיניות הממשל בארה"ב בשאלת ההצטיידות הביטחונית )שנודעת לה השלכה מהותית 

על הענף בו פועלת החברה( טרם התבהרה, ושינויים בממשל בארה"ב )ובמדיניות 

ביטחון(, כמו גם היציאה מעיראק, עשויים )כל אחד בפני עצמו(  האמריקנית בשאלות

 להוביל לירידה בביקושים.

כניסת מוצרים וטכנולוגיות ייצור חדשות ומתקדמות לשוק  - חידושים ושינויים טכנולוגיים .3.25.2.4

עשויה לפגוע במכירות וברווחיות החברה. בנוסף, פעילות של חברות חדשות בתחום, 

 .בדומה למוצרי החברה, עשויה לפגוע במכירות וברווחיות החברההמנסות לייצר מוצרים 

 גורמי סיכון ייחודיים .3.25.3

 עימו. סיום התקשרות לקוח עיקרי אחד הסכם התקשרות עם לחברה – לקוחות עיקריים .3.25.3.1

עשוי להביא לירידה מהותית ברמת הרווחיות והמכירות של החברה, וזאת למשך תקופת 

 .יםהתארגנות עד למציאת לקוחות חלופי

מכירות החברה ללקוחותיה בישראל ומחוץ לישראל מתבצעות בחלקן  - אשראי לקוחות .3.25.3.2

באשראי. חלקו של האשראי ללקוחות מובטח במכתבי אשראי וחלקו )ללקוחות ותיקים( 

באשראי שוטף. קשיי גביה או חדלות פירעון של לקוח שהאשראי שניתן לו על ידי החברה 

 פגיעה בחברה.  לא הובטח במלואו עשויים לגרום ל

פעילות החברה מרוכזת במספר מצומצם של  - ריכוז ייצור במספר מצומצם של מוקדי ייצור .3.25.3.3

אתרי ייצור בעולם. נזקים לאתרים אלה )לרבות נזקי טבע( עלולים להשפיע על פעילות 

 החברה. 

חלק ממפעלי החברה קיבלו הטבות במס  - "מועדףאי עמידה בתנאי כתבי אישור ל"מפעל  .3.25.3.4

עלולה לגרום לביטול  בתנאים. אי עמידה 1959 -השקעות הון, התשי"ט  עידודלי חוק על פ

 ההטבות.
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בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מאקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים 

 מיוחדים לחברה(, אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, על פי השפעתם על עסקי החברה

 השפעה גדולה, בינונית וקטנה:  -בכללותה 

  

 גורמי סיכון גורם הסיכון על החברה מידת ההשפעה של

השפעה  השפעה קטנה
 בינונית

  השפעה גדולה

 סיכוני מאקרו        

 האטה כלכלית בשוק העולמי  +  

 מכסים במדינות מחוץ לישראל  + 

 סיכון פוליטי  + 

 חליפיןחשיפה לשינויים בשערי   + 

 התעוררות שווקים באופן משמעותי  + 

 שביתות בנמלים ובמכסים   +

 סיכונים ענפיים        

 חשיפה לתנודות במחירי חומרי גלם +  

התפתחויות רגולטוריות בקשר להעדפת   + 
 תוצרת מקומית

 תלות בהיקפי הצטיידות ביטחונית  +  

 חידושים ושינויים טכנולוגיים  + 

 סיכונים ייחודיים        

 לקוחות עיקריים +  

 אשראי לקוחות  + 

 ריכוז ייצור במספר מצומצם של מוקדי ייצור  + 

 אי עמידה בתנאי אישור מפעל מועדף  + 

  מידת ההשפעה של גורמי סיכון על תחום הפעילות של החברה כולל מידע צופה עתיד )ראה בהרחבה מבוא(. 



 פרק שני

 

 

 החברה ינייענדוח הדירקטוריון על מצב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ )"החברה"(

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

 2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 

את את דוח , אנו מגישים בז1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל
 . 2014בדצמבר  31נסתיימה ביום חודשים ש 12ל הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה ש

ליום  של החברה הנתונים המופיעים בדוח הדירקטוריון הינם על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים
ה בהתאם לתקני דיווח כספי "(. הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברהדוחות הכספיים)להלן: " 31.12.2014
של החברה, ומעוגלים לאלף העיקרי (. הדוחות מוצגים בדולר, שהינו מטבע הפעילות IFRSבינלאומיים )

 לדוחות הכספיים. 2באור הקרוב. לפרטים נוספים ראו 

המידע הנכלל בדוח זה בהקשר לעסקי החברה, מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה, כולל מידע צופה פני עתיד 
. האמור בפסקה זו מטרתו לקבל את ההגנות המוקנות 1968 -הגדרת מונח זה בחוק ניירות  ערך, התשכ"חכ

הצופה פני עתיד הכלול בדוח זה, לא יתממש, כולו או מקצתו או יתממש באופן שהמידע על פי הדין במידה 
"מקווה"  ,"חוזה" ,מתכוונת"" ,"צופה" ,שונה. משפטים הכוללים מילים או ביטויים כגון: "מעריכה", "מאמינה"

וביטויים הדומים להנ"ל, מצביעים על כך שמדובר במידע צופה פני עתיד. המידע כאמור כולל או מבוסס על 
ציפיות, הערכות, גורמי סיכון  ואי וודאות, והוא משקף את נקודת המבט וההשקפה הנוכחית של הנהלת 

הלת החברה לחזות את תוצאות פעילותה או את החברה ביחס לאירועים עתידיים. יודגש כי יכולת הנ
ההשפעה של אירועים ונסיבות שונים על תוצאות פעילותה, הינה מצומצמת ומוגבלת באופן אינהרנטי. גורמי 
הסיכון וגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה, עלולים לגרום לכך כי תוצאות הפעילות בפועל של החברה, 

ו מקצתם, שונים באופן מהותי מאלה שהונחו על ידי הנהלת החברה במסגרת ביצועיה והישגיה, יהיו, כולם א
מידע צופה פני עתיד הנכלל בדוח זה, אם במפורש ואם מכללא. כמו כן לא מן הנמנע הוא שתוצאות הפעילות 
בפועל של החברה, ביצועיה והישגיה, יהיו שונים באופן מהותי מאלה שנחזו על ידי הנהלת החברה כאמור, 

אה משינוי בתוכניות העסקיות של החברה, לרבות כתוצאה משיקולי כדאיות. מובהר בזאת כי, ככלל כתוצ
ובכפיפות להוראות הדין, לא מתחייבת החברה לעדכן את המידע הצופה פני עתיד הנכלל בדוח זה, על מנת 

 בין היתר, לשקף אירועים או נסיבות שיתרחשו לאחר פרסום דוח זה על ידי החברה.

המידע המוצג בדוח זה בהקשר לתיאור עסקי החברה, חלקה ומעמדה בשוק, מתחרים ונושאים נוספים, חלק מ
נסמך על ידע אישי של חלק ממנהלי החברה, מבלי שניתן, למיטב ידיעת מנהלי החברה, לאמתו או לבססו על 

 פרסומים רשמיים כלשהם, ועל כן אין לראות במידע כאמור אלא הערכות.



 

 וריון למצב עסקי התאגידהסברי הדירקט  - 1 פרק

 תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1.1

הפכה  1992אפריל חודש כחברה פרטית, וב 1986החברה פועלת בענף המיגון והבליסטיקה משנת 
 החברה לחברה ציבורית.

לחברה תחום פעילות אחד והוא פיתוח, ייצור, שיווק ומכירת חומרי גלם לשוק המיגון העולמי והמקומי. 
"( עוסקות בייצור הקבוצהסגרת תחום הפעילות האמור, החברה וחברות הבנות שלה )להלן ביחד: "במ

 חומרי גלם בתעשית המיגון כנגד איומים בליסטים. ותיריעות חד כיווניות, המשמש

המוצר של הקבוצה עשוי מסיבים סינטטיים שונים כגון סיבי ארמיד וסיבי פוליאתילן וכן מחומרים 
כחומר גלם לייצור  ווחות עסקיים, העושים שימוש בם. הקבוצה משווקת את מוצרה ללקמרוכבים שוני

אמצעי מיגון שונים, לרבות למיגון אישי, מיגון רכבים קלים וכבדים, מיגון תעופתי ומיגון כלי שיט. למיטב 
כגון  ידיעת החברה, מוצרים סופיים אלו נמכרים על ידי לקוחות החברה בדרך כלל ללקוחות ממסדיים,

 ממשלות, צבאות ומשטרות.

בבעלות ישירה של החברה;  -אתרי ייצור בבעלות מלאה: בישראל שלושה לקבוצה נכון למועד הדוח 
, חברה בת אפ.אמ.אס אנגליהבאמצעות  -באנגליה  וכן; אפ.אמ.אס ארה"בבאמצעות  -בארה"ב 

 .בבעלות מלאה של החברה

, חברה בת פמס ארה"בל תאגיד משותף בבעלות של הפעי 2012בנוסף, עד לרבעון הראשון של שנת 
פוינט )להלן: "  .Point Blank Solutions Incושל התאגיד האמריקני ,בבעלות מלאה של החברה

התאגיד "(, מפעל ייצור בדרום קרוליינה, שעסק בייצור בדים ארוגים עבור פוינט בלנק )להלן: "בלנק
 "(.המשותף

( CHAPTER 11בארה"ב )  לנק להליכי הסדר והקפאת הליכיםלפרטים אודות כניסתה של פוינט ב
לפרק תיאור  1.1.2.4כתוצאה מכך הופסקה פעילות היצור של התאגיד המשותף, ראו סעיף באופן ש

הדוח התקופתי לשנת , )להלן: "2014בדצמבר  31עסקי התאגיד שבדוח התקופתי של החברה ליום 
2014.)" 

מליון דולר  13 -כ 31.12.2014גבוהה והיא מחזיקה נכון ליום  איתנות פיננסיתמתאפיינת בהקבוצה 
  "( במזומן בחשבונות בבנקים.דולרארה"ב )להלן: "

 

  אירועים ושינויים מהותיים שחלו במצב החברההסביבה העסקית ו

 כללי: 

קיצוץ בתקציבי הביטחון, מצב האשראי העולמי, מבעיקר מושפע השוק בו היא פועלת החברה  להערכת

על מנת לאפשר למרות האמור לעיל, השקיעה החברה מאמצים  .צאת משאבים לשיקום הכלכלההק

  בפעילות הקבוצה. במסגרת זו התמודדה הקבוצה עם שוק מצומצם יותר בו המכירות קשות יותר. גידול

. 2013בהשוואה לשנת  הגדילה הקבוצה את היקף המכירות למגוון לקוחותיה 2014במהלך שנת 

ת הקבוצה בכלל וממספר לקוחות חל במהלך תקופה זו גידול בהיקף ההזמנות מלקוחובמסגרת זו 

לדוח התקופתי השנתי לשנת  1.1.2.1מלקוח א' )כהגדרתו בסעיף לצד ירידה מסוימת בהכנסות  בפרט

וראו לעניין  –)לקוח מהותי של הקבוצה  בלקוח א', באופן שלהערכת הקבוצה מקטין את תלותה (2014

מתקבלות ומיוצרות במפעל החברה  ו( שההזמנות ממנ2014לדוח התקופתי לשנת  3.6זה סעיף 

 בארה"ב בלבד.

גובשו תוצאות הפעילות וטרם , כי על פי הנתונים המצויים בידי החברה למועד הדוח )טרם שיצוין בנוסף

 ןילהתאפי 2015 לשנת הראשון הרבעון צפוי(, ביחס לתקופה זו סקורים, כספיים דוחותשיש בידה 

הרבעון הרביעי לשנת  הקפי המכירות במהלךהחברה )בהשוואה ל שלבמגמת גידול בהיקפי המכירות 

והרווחיות כאמור, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו  ההכנסות, בדבר צפי זה מידע כי יודגש(. 2014



 מוחלטת דאותוו אין זה בשלב אשרעל אינדיקציות ראשוניות  הנשען, 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 שלא להתממש כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה בעתיד. תוצאות עשויות. בפועל, בהתממשותן

 

 

 פמס ישראל

 לעליההסיבות  .2013במכירות בהשוואה לשנת  בעליהפמס ישראל פעילות התאפיינה  2014שנת ב
המצב הבטחוני ה מוכתוצא החברה בהיקף ההזמנות מלקוחותגידול מ כתוצאה בהכנסות הן בעיקר

מושפעת  וטת יצוא ולכןמכי החברה הינה  יצויןהביא לגידול בביקוש מוצרי החברה.  אשר העולמי
  העולמי. המצב הבטחונימ

החלה החברה בפיתוח ציוד חדש שיאפשר יכולות משופרות של מוצרה הקיים  2014במהלך שנת 
.  2015נס לתפעול במהלך שנת הפיתוח אמור להכלהערכת החברה  בעמידה מול איומים חדשים.

 מועד הכניסה הצפוי של ציוד זה לתפעול בפועל תלוי במגוון גורמים, ומשכך מידע זה הינו מידע  צופה
 , אשר אין וודאות בהתממשותו. 1968-פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

רחיבה את מגוון הפתרונות מהיא ממשיכה להשקיע בשיווק מוצרה ללקוחותיה השונים בעולם והקבוצה 
 הבליסטיים שלה על מנת לאפשר לעצמה יתרון יחסי בתחום המיגון. 

 אפ.אמ.אס ארה"ב

אמצעות אפ.אמ.אס ארה"ב עבור לייצר בהקבוצה המשיכה  2014במהלך הרבעון הרביעי של שנת 
 .לקוח א'

  .2013להיקף המכירות של שנת גבוה במקצת בהשוואה היה  2014היקף המכירות בשנת 

 

 אפ.אמ.אס אנגליה  

לייצר ולמכור ללקוחות שונים. אפ.אמ.אס אנגליה  המשיכה 2014של שנת  הרבעון הרביעיבמהלך 
 להגיע ללקוחות חדשים. על מנתבאנגליה  הקיימת החברה מנצלת את התשתית

  .2013בהשוואה לשנת באופן מהותי גדל  2014בשנת אפ.אמ.אס אנגליה  היקף המכירות של 

 ה"ב פמס אר

 .2014בדצמבר  31לדוח התקופתי של החברה ליום  1.1.2.4לפרטים אודות פמס ארה"ב ראה סעיף 

 

 המצב הכספי .1.2

 :השינויים העיקריים במאזן הם כמפורט להלן

 המצב הכספי .א

 :(דולרעיקריים מתוך המאזן המאוחד של החברה )באלפי  להלן נתונים

סעיף במאזן 
 החברה

 31ליום 
בדצמבר 

2014 

תום שינוי מ
התקופה 
המקבילה 

 אשתקד )%(

 31ליום 
 2013בדצמבר 

 הסברים

  37,813-כ 25% 47,440-כ סך המאזן

    22,112-כ 48% 32,770-כ רכוש שוטף

יתרת 
המזומנים 

 והפיקדונות

נטו ביתרת המזומנים הגידול    7,029-כ 92% 13,647-כ
 31והפיקדונות של החברה ליום 

 31בהשוואה ליום  2014 בדצמבר
אלפי  6,618 -בכהינו  2013 בדצמבר

נובע בעיקרו מרווחים והוא  ,דולר
שהצטברו בתקופה זו בניכוי חלוקת 



אלפי דולר  10,971 -דיבידנד )בסך של כ
  .ליום התשלום( שבוצע במהלך התקופה

נכון למועד הדוח המזומנים של החברה 
מוחזקים במזומן ובפקדונות בחשבונות 

 .הבנק של החברה

 31ליום ביתרת הלקוחות הגידול   9,827-כ 23% 12,098-כ חותיתרת לקו
 31בהשוואה ליום  2014 בדצמבר
אלפי  2,271 -בכהינו  2013 בדצמבר

נובע בעיקר מהרכב הלקוחות והוא  דולר
ותנאי האשראי שקיבלו בהשוואה לרבעון 

 .2013הרביעי של שנת 

 בדצמבר 31הגידול ביתרת המלאי ליום  4,559-כ 37% 6,233-כ מלאי
אלפי דולר  1,674-בסך של כ 2014

, נובע 2013בדצמבר  31ליום בהשוואה 
ברבעון  בפעילותבעיקר בשל גידול 

היקף לעומת  2014נת ש הרביעי של של
שתקד של שנת אברבעון  הפעילות

2013. 

השקיעה החברה ברכוש  2014שנת ב 15,653-כ (7%) 14,627-כ רכוש קבוע
דולר, כאשר  אלפי 571 -קבוע סך של כ

בתקופה מקבילה אשתקד השקיעה 
 אלפי דולר.  686 -החברה כ

השקעה 
בחברה 

בשליטה 
משותפת, 

המטופלת לפי 
שיטת השווי 

  המאזני

לפרטים אודות התאגיד המשותף ראו  21-כ (19%)  17-כ
א לדוחות 10באור סעיף א' לעיל וכן 

בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום 
ים בזאת על , אשר פרטיו מובא2014

 .דרך ההפניה

יתרת ההשקעה בחברה בשליטה 
משותפת משקפת את חלקה היחסי של 
החברה בשווי הנכסים השוטפים של 
התאגיד המשותף בניכוי ההתחייבויות 

  השוטפות של התאגיד המשותף.

התחייבויות 
 שוטפות

 2014 בדצמבר 31יתרת הספקים ליום  5,799-כ 72% 9,992-כ
בדצמבר  31 ליוםגדלה בהשוואה 

אלפי דולר,  2,545 -, בסך של כ2013
 31בשל גידול במלאים נכון ליום וזאת 

בעקבות עליה במכירות  ,2014 בדצמבר
ברבעון הנוכחי וכן בשל רכישה מספקים 
שתנאי האשראי שלהם גבוהים יותר 

ספקים ה ללתנאי האשראי שבהשוואה 
בדצמבר  31נכון לרבעון שהתסיים ביום 

2013.  

 31זכאים האחרים ליום יתרת ה
-לסך של כ הסתכמה 2014 בדצמבר

  -לעומת סך של כאלפי דולר  1,335
בדצמבר  31אלפי דולר ליום  2,509
; יתרת הזכאים האחרים בהשוואה 2013

בסך  קטנהלתקופה המקבילה אשתקד 
אלפי דולר בעיקר בשל  1,174-של כ

בשל מס לשלם בגין ניכוי במקור 
אלפי דולר  1,006 -מדיבידנד בסך של כ

ב ושולם  2013בדצמבר  25ב שחולק 
  .2014לינואר  15

 31יתרת התחייבות מיסים שוטפים ליום 
 -הסתכמה  לסך של כ 2014 בדצמבר



  -אלפי דולר לעומת סך של כ 3,257
בדצמבר  31אלפי דולר ליום  435

. התחייבויות מיסים שוטפים גדלה 2013
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 

ר בגין הפרשה למס בגין סגירת בעיק
שומות של מס לשנים קודמות שהופרשו 

וכן בגלל גדול ברווח  2014בשנת 
 .2013ובשיעור המס לעומת שנת 

בהשוואה ליום הגידול נטו בהון העצמי  29,076-כ 21% 35,156 הון עצמי
נובע מהרווחים  2013בדצמבר  31

 2014 בדצמבר 31שנצטברו עד ליום 
באגוסט  27ביום  שהוכרז נדבניכוי דיביד

 .אלפי דולר 10,000בסך של  2014

 הון חוזר

אלפי דולר, לעומת סך  22,778 -מסתכם לסך של כ 2014בדצמבר  31ההון החוזר של החברה ליום 
בהון החוזר לעומת התקופה המקבילה,  הגידול. 2013בדצמבר  31אלפי דולר ליום  16,313 -של כ

  .2014בדצמבר  31ליום  של החברהויתרת הלקוחות  , מלאיניםבמזומ מגידול נובע בעיקרו

 

 תוצאות הפעילות  .1.3

  להלן נתונים עיקריים מתוך דוחות רווח והפסד המאוחדים של החברה )באלפי דולר(:

 1רבעון  
2014 

 2רבעון 
2014 

 3רבעון 
2014 

 4רבעון 
2014 

 סה"כ                
2014 

 סה"כ                
2013 

 51,115 68,397 14,147 19,356 18,903 15,991 רותמכי

 (29,818) (38,562) (8,432) (10,177) (10,326) (9,627) עלות המכר

 21,297 29,835 5,715 9,179 8,577 6,364 רווח גולמי

 (2,154) (3,285) (657) (876) (868) (884) הוצאות מכירה ושיווק

הוצאות הנהלה 
 (3,925) (3,814) (874) (907) (1,032) (1,001) וכלליות

)הוצאות( הכנסות 
 61 1 - (1) - 2 אחרות

 15,279 22,737 4,184 7,395 6,677 4,481 רווח תפעולי

סה"כ הכנסות 
 (373) (1,072) (979) (192) 55 44 )הוצאות( מימון

הפסדי בחלק החברה 
חברה בשליטה 

 משותפת

 

- 

 

(3) 

 

- 

 

- 

 

(3) 

 

(4) 

על  לפני מיסים רווח
 ההכנסה

4,525 6,729 7,203 3,205 21,662 14,902 

 (3,649) (5,396) (1,162) (1,819) (1,388) (1,027) מיסים על ההכנסה

 11,253 266,16 043,2 5,384 5,341 3,498  רווח לתקופה

 



 מכירות 

  -כ אלפי דולר, לעומת סך של  68,397 -הסתכם לסך של כ 2014מחזור המכירות של החברה בשנת 
 .34%-של כ גידול, 2013אלפי דולר בשנת  51,115

 , אשר להערכת החברה הינםבשל עליה בביקוש למוצרי החברה גדלוהחברה בשנת הדוח הכנסות 
 כתוצאה מהמצב הבטחוני העולמי. 

 רווח גולמי

אלפי   21,297 -של כ ךאלפי דולר,  לעומת ס 29,835 -הסתכם לסך של כ 2014הרווח הגולמי בשנת 
בשנת  42% -בהשוואה ל כ 43.6%-עמד על כ 2014 בשנתשיעור הרווח הגולמי  .2013דולר בשנת 

2013 .  

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בשל תמהיל העסקאות בשיעור  גדלהרווח הגולמי בקבוצה 
בהשוואה  גבוההיה  2014יחסית אשר הוביל לכך ששיעור הרווחיות בשנת  גבוהרווחיות גולמית 

 . אשתקדה המקבילה לתקופ

 הוצאות

 2,154 -אלפי דולר, לעומת סך של כ 3,285 -הסתכמו לסך של כ 2014הוצאות מכירה ושיווק בשנת 
עליה בתשומות היצוא בשל  בעיקר נובעתוהשיווק בהוצאות המכירה  העליה. 2013אלפי דולר בשנת 

 .2014והמכירה בשנת 

 3,925 -אלפי דולר לעומת סך של  כ 3,814 -של כהסתכמו לסך  2014הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 
  .2013לפי דולר בשנת א

 רווח תפעולי

אלפי  15,279 -אלפי דולר בהשוואה לכ 22,737 -הסתכם לכ 2014הרווח התפעולי של החברה בשנת 
 -ואה לכובהש %33-עמד על כ  2014דולר בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי בשנת 

בשיעור רווחיות בשיעור הרווח התפעולי נובעת בעיקר בשל תמהיל עסקאות  העליה. 2013בשנת  30%
 .2013יותר מאשר בשנת  גבוה

 הוצאות/הכנסות מימון

  להוצאותאלפי דולר בהשוואה  1,072 -הסתכמו לסך של כ 2014המימון נטו של החברה בשנת  הוצאות
 קד. אלפי דולר בתקופה המקבילה אשת 373 -מימון נטו של כ

אלפי דולר הנובעים מהוצאות ריבית  506 -בתקופת הדוח רשמה החברה הוצאות מימון בסך של כ
 .2012עד וכולל  2010והצמדה בגין שומות מס הכנסה לשנים 

 . ארה"ב המזומנים שלה בבנקים בדולר יתרותב ורהחברה מחזיקה את נכון למועד הדוח 



 הוצאות מיסים על הכנסה

 3,649-אלפי דולר בהשוואה לכ 5,396 -הסתכמו לסך של כ 2014החברה בשנת הוצאות המיסים של 
 25% -היה כ 2014אלפי דולר בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור המס האפקטיבי של החברה בשנת 

נובע בעיקר בשל שומות מס סופיות  בשיעור המס האפקטיבי הגידול. 2013בשנת  24% -לעומת כ
רשמה החברה הוצאות מס  שהתקבלו במהלך הדוח. בהתאם לכך, 2012שנת  וכוללעד  2010לשנים 

אלף דולר שתינתן  400-ס בסך של כמבניכוי הטבת  מליון דולר 1.1-בגין שנים קודמות בסך של כ 
  .2015לניצול בשנת 

 נקירווח 

 -לעומת סך של כדולר אלפי  16,266 -של כ ךהסתכם לס 2014בשנת  של הקבוצה הנקיהרווח 
 . 2013פי דולר בשנת אל 11,253

 

 נזילות ומקורות מימון .1.4

אלפי דולר לעומת  18,217 -הסתכמו לסך של כ 2014מזומנים שנבעו לחברה מפעילות שוטפת בשנת 
ובעיקר מתשלום  משינויים בהון החוזר. עיקר השינוי נובע 2013אלפי דולר בשנת  11,995 -סך של כ

 .2013ששולמה בשנת  (םהכספי ותחדים בדוח)ראה דוח על תזרימי המזומנים מאובגין תביעה 

 תליון דולר, מוחזקימ 13 -יתרת המזומנים של הקבוצה הינה בסך של כ 2014בדצמבר  31ליום 
 7 -כ של הקבוצה עליתרת המזומנים עמדה  2013בדצמבר  31ליום מנגד,  .של החברה הבחשבונותי

  .2014וחים בשנת מגידול ברוביתרות המזומנים נובעת  העליה .ליון דולרימ

עצמיים ואינה נזקקת ההחברה מממנת את כל פעילותה באמצעות מקורותיה כי  ,בהקשר זה יצוין
לאשראי בנקאי או אחר מלבד אשראי ספקים המתקבל במהלך העסקים הרגיל או מימון בנקאי גישורי 

 31ליום נכון ם לבנקיכלשהן חברה התחייבויות לטווח קצר. בהתאם לכך ולמעט כמתואר לעיל, אין ל
 (.2013בדצמבר  31ליום )כפי שלא היו התחייבות לבנקים נכון  2014בדצמבר 

 דיבידנד

 קות הדיבידנדים בחברה לשניםובחברה וכן מועדי חל מדיניות חלוקת דיבידנד לפרטים בדבר
 .2014בדצמבר  31לדוח התקופתי ליום  1.4ראה סעיף  ,2013-2014

  

 

 לסיכוני שוק ודרכי ניהולםדיווח איכותי בדבר חשיפה   - 2 פרק

 תיאור סיכוני השוק אליהם חשופה החברה ומדיניות החברה בניהולם .2.1

 סיכון מטבע .2.1.1

הגם שמרבית הכנסות והוצאות החברה הינן בדולר )מטבע הפעילות של החברה(, חלק מההכנסות 
רה וההוצאות החברה הינם במטבעות אחרים )בעיקר שקל אירו וליש"ט(. בנסיבות אלה חשופה החב

לשינויים בשערי החליפין של הדולר אל מול המטבעות האחרים. מדיניות החברה היא להקטין את 
מטבע פעילות במטבעות שאינם החשיפה לשינויים בשערי החליפין ולכן החברה מחזיקה יתרות מטבע, 

 בדולר.מוחזקות יתרות המזומנים של החברה  בור 31.12.2014ליום  החברה, רק לצרכים השוטפים.
  להחלפת מטבע לפעילות השוטפת. אקדמההחברה משתמשת מעת לעת בעסקאות 

 סיכון מחיר חומרי הגלם .2.1.2

 ו אינםחומרי הגלם העיקריים המשמשים את החברה הינם סיבי ארמיד וסיבי פוליאתילן. חומרי גלם אל
ככלל,  .ומחיריהם נקבעים על ידי מספר מצומצם של יצרנים (Commoditiesנסחרים בשוקי הסחורות )

בתדירות נמוכה,  היווהתנודות בהם יחסית  גילו בשנים האחרונות יציבותמחיריהם של חומרי גלם אלו 
, החברה עם זאת חדים. לא היועל פי רוב השינויים בהם באופן שבהתאם להיצע והביקוש הגלובליים, ו

 חומרי הגלם הנ"ל. להקטין את הסיכון המקופל בתנודות במחירינוהגת מעת לעת להקדים את קניותיה 



 

 סיכון אשראי .2.1.3

העולם אשר לא ניתן לאפיין אותם באופן סקטוריאלי.  ברחביהכנסות החברה נובעות ממכירות ללקוחות 
 הנהלת החברה עוקבת באופן שוטף אחר חובות הלקוחות.

החברה מעת לעת את מדיניות האשראי שהיא  בוחנתעקב המשבר הפיננסי העולמי והאטה העולמית, 
קה ללקוחותיה, ובמידת הצורך דורשת מלקוחות מסוימים מכתבי אשראי מהבנק או לחילופין מעני

החברה נמנעת מעסקאות בהן היא מעריכה שייתכנו קשיי גביה מלקוחות,  ,תשלום מראש. בנוסף
ומנגד, כאשר יש לקוחות ותיקים שהוכיחו את מוסר התשלומים שלהם בעסקאות מסוימות מעניקה להם 

תנאי אשראי ארוכים יותר. ככלל, היקף החשיפה אותה מוכנה החברה ליטול בעניין  פי רוב,, על החברה
 זה נגזר מזהותו של הלקוח המדובר ומתבנית העסקה הספציפית בה מדובר.

  

 הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה .2.2

השינויים ובעיקר אחר סיכוני השוק אליהם חשופה החברה החברה מנהלת מעקב שוטף אחר הנהלת 
 .המטבעות השונים והחשיפה הפיננסית הנובעת מסיכון זהבשערי החליפין של 



 

 אמצעי פיקוח ומימוש מדיניות                      .2.3

הנהלת החברה עם רבעון על דרך ניהול סיכוני השוק אחת ל לפחות מנהל דיוןדירקטוריון החברה 
 אלו הנובעים מחשיפה לשינויים בשער החליפין של דולר והחשיפה לסיכוני שוק של החברה ובעיקר

  .ולליש"ט לשקל, רואיביחס ל ארה"ב

 האחראי .2.4

לפרטים בדבר  .מנכ"ל משותף ,על ניהול סיכוני השוק והכספים הוא מר דניאל בלוםבחברה  האחראי
 . לדוח התקופתי )פרק הפרטים הנוספים( 4א בפרק 26ראה תקנה של מר בלום השכלתו וניסיונו 

  מבחני רגישות .2.5

 31.12.2014מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו אל מול הדולר )באלפי דולר( ליום 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 

שיעור 
השינוי 

 באחוזים

 5%עליה של 
 -בשע"ח של ה

 אירו

 10%עליה של 
 -בשע"ח של ה

 אירו

ירידה של  שווי הוגן
בשע"ח  10%
 אירו -של ה

 5%ירידה של 
 -בשע"ח של ה

 אירו

 (50) (100) 1,000 100 50 רכוש שוטף

התחייבויות 
 שוטפות

(61) (121) (1,212) 121 61 

 31.12.2014מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של השקל אל מול  הדולר )באלפי דולר( ליום 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 

ור שיע
השינוי 

 באחוזים

 5%עליה של 
 -בשע"ח של ה

 שקל

עליה של 
בשע"ח  10%
 שקל -של ה

ירידה של  שווי הוגן
בשע"ח  10%
 שקל -של ה

 5%ירידה של 
 -בשע"ח של ה

 שקל

 רכוש שוטף

 ובלתי שוטף
86 173 1,729 (173) (86) 

התחייבויות 
 שוטפות

(217) (434) (4,340) 434 217 

 

 31.12.2014בשער החליפין של הליש"ט אל מול הדולר )באלפי דולר( ליום מבחן רגישות לשינויים 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 

שיעור 
השינוי 

 באחוזים

 5%עליה של 
 -בשע"ח של ה

 ליש"ט

 10%עליה של 
 -בשע"ח של ה

 ליש"ט

ירידה של  שווי הוגן
בשע"ח  10%
 ליש"ט -של ה

 5%ירידה של 
 -בשע"ח של ה

 ליש"ט

 (71) (35) 708 71 35 רכוש שוטף

התחייבויות 
 שוטפות

(6) (12) (118) 12 6 

 



 31.12.2013מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו אל מול הדולר )באלפי דולר( ליום 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 

שיעור 
השינוי 

 באחוזים

 5%עליה של 
 -בשע"ח של ה

 ירוא

 10%עליה של 
 -בשע"ח של ה

 אירו

ירידה של  שווי הוגן
בשע"ח  10%
 אירו -של ה

 5%ירידה של 
 -בשע"ח של ה

 אירו

 (13) (27) 268 27 13 רכוש שוטף

התחייבויות 
 שוטפות

(20) (40) (395) 40 20 

 01331.12.2מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של השקל אל מול  הדולר )באלפי דולר( ליום 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 

שיעור 
השינוי 

 באחוזים

 5%עליה של 
 -בשע"ח של ה

 שקל

עליה של 
בשע"ח  10%
 שקל -של ה

ירידה של  שווי הוגן
בשע"ח  10%
 שקל -של ה

 5%ירידה של 
 -בשע"ח של ה

 שקל

 רכוש שוטף

 ובלתי שוטף
47 94 936 (47) 94 

התחייבויות 
 שוטפות

(127) (253) (2,532) 253 127 

 

 31.12.2013מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הליש"ט אל מול הדולר )באלפי דולר( ליום 

 רווח )הפסד( מהשינויים  רווח )הפסד( מהשינויים 

שיעור 
השינוי 

 באחוזים

 5%עליה של 
 -בשע"ח של ה

 ליש"ט

 10%עליה של 
 -בשע"ח של ה

 ליש"ט

של ירידה  שווי הוגן
בשע"ח  10%
 ליש"ט -של ה

 5%ירידה של 
 -בשע"ח של ה

 ליש"ט

 (7) (14) 140 14 7 רכוש שוטף

התחייבויות 
 שוטפות

(6) (13) (126) 13 6 

 

 רגישות תזרים מזומנים לגבי מכשירים בריבית משתנה.  מבחן

 עות מריבית.לקבוצה אין התחייבויות פיננסיות המושפ 2013בדצמבר  31וליום  2014בדצמבר  31ליום 



 

 מאזן הצמדה .2.6

 :)באלפי דולר( 2014בדצמבר  31מאזן הצמדה ליום 

 
 
 

במטבע 
 הדיווח

 

 במטבע חוץ או צמוד לו

יתרות 
שאינן 

 פיננסיות

 

 סה"כ

     ליש"ט ש"ח אירו דולר

 32,770 6,403 708 1,703 1,000 22,956 רכוש שוטף

יתרות חובה לזמן 
 ארוך

- - 26 - 14,644 14,670 

 47,440 21,047 708 1,729 1,000 22,956 "כ נכסיםסה

 (9,992) (168) (118) (4,340) (1,212) (4,154) התחייבויות שוטפות

 (2,292) (2,292) - - - - התחיבויות לזמן ארוך 

 (12,284) (2,460) (118) (4,340) (1,212) (4,154) סה"כ התחיבויות 

סה"כ יתרה מאזנית 
 נטו

18,802 (212) (2,611) 590 18,587 35,156 

 

 :)באלפי דולר( 2013בדצמבר  31מאזן הצמדה ליום 

 
 
 

במטבע 
 הדיווח

 

 במטבע חוץ או צמוד לו

יתרות 
שאינן 

 פיננסיות

 

 סה"כ

     ליש"ט ש"ח אירו דולר

 22,112 4,862 140 909 268 15,933 רכוש שוטף

יתרות חובה לזמן 
 ארוך

- - 27 - 15,674 15,701 

 37,813 20,536 140 936 268 15,933 נכסיםסה"כ 

 (5,799) (584) (126) (2,532) (395) (2,162) התחייבויות שוטפות

 (2,938) (2,938) - - - - התחיבויות לזמן ארוך 

 (8,737) (3,522) (126) (2,532) (395) (2,162) סה"כ התחיבויות 

סה"כ יתרה מאזנית 
 נטו

13,771 (127) (1,596) 14 17,014 29,076 

 

 



 

 היבטי ממשל תאגידי  - 3 פרק

 תרומות .3.1

מפעם לפעם תורמת . עם זאת מדיניות בנושא תרומותנכון למועד הדוח התקופתי, החברה לא אימצה 
 אלפי דולר. 29  -כסך של תרמה החברה  2014. במהלך שנת החברה למטרות שונות

 תגמולים לנושאי משרה בכירה .3.2

א 118וריון החברה וועדת תגמול בהתאם להוראות סעיף מינה דירקט 2012בנובמבר  29ביום  א.
"(, אשר על חבריה נמנים נכון למועד פרסום דוח חוק החברות)" 1999-לחוק החברות, התשנ"ט

זה מעיין נאור, יושבת ראש הוועדה )דח"צ(, מייקל שטרן )דח"צ(, ומר יעקב יחיאלי ואשר 
ה על מדיניות לתגמול נושאי המשרה במסגרת תפקידיה בין היתר להמליץ לדירקטוריון החבר

בחברה )"מדיניות התגמול"( וכן להחליט על אישור תנאי העסקה וכהונה של נושאי משרה 
 בחברה.

אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול של  2013בנובמבר,  25ביום 
המשרה בחברה.  החברה, וכפוף לאישור אסיפת בעלי מניות החברה, מדיניות תגמול לנושאי

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מדיניות  2013בדצמבר  31ביום 
 התגמול של החברה.

אישור הדוחות הכספיים קיים הדירקטוריון בחינה מקיפה של תנאי התגמול של כל אחד ל עובר ב.
. 2014נת במהלך ש של הדו"ח התקופתי הרביעילפרק  21מנושאי המשרה המנויים בתקנה 

בהתאם נערכה ר שא ,זובחינה  לאחר .הבחינה בוצעה ביחס לכל אחד מנושאי המשרה בנפרד
ובהתבסס על  1970-( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל4)ב() 10תקנה הוראות ל

 תואם כאמור המשרה מנושאי אחד כל של גמולם כי  החברה דירקטוריון מצא, לוהמידע שהוצג 
 .תגמולה מדיניות את

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .3.3

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים של המזערי הראוי המספר כי קבע, דירקטוריון החברה
והיקף  סוג בגודל החברה, היתר, בין בהתחשב, דירקטורים. קביעה זו נעשתה על שני  יעמוד בחברה

 ניסיון בעלי אנשים הכולל הדירקטוריון ובהרכב רקטוריוןהדי חברי במספר ומורכבותה, פעילותה
לדעת החברה, המספר המזערי הראוי שנקבע כאמור, יאפשר  .ומקצועיים וכישורים ניהוליים

לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות של החברה, ובמיוחד 
 רה, לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם. בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של החב

 חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים הינם אשר הדירקטוריון חברי כי ,קבע החברה דירקטוריון
)דירקטור  מייקל שטרןדניאל בלום, אבי בלום, מעיין נאור )דירקטורית חיצונית( ו: כדלקמן ופיננסית הינם

הדירקטורים בעלי המומחיות החשבונאית והפיננסית ראה  חיצוני(. לפרטים אודות השכלתם וניסיונם של
 (. "פרטים נוספיםפרק "לדוח התקופתי ) 4לפרק  26תקנה 

 לדוח התקופתי. חמישי ראו גם שאלון ממשל תאגידי המצ"ב כחלק

 דירקטורים בלתי תלויים .3.4

לדוח  ישיחמלפרטים אודות דירקטורים בלתי תלויים בתאגיד ראו שאלון ממשל תאגידי המצ"ב כחלק 
 התקופתי.

 המבקר הפנימי .3.5

 פרטי המבקר הפנימי .3.5.1

 .שלמה זכאירו"ח : המבקר שם א.

 .2007במאי  28 תו:תאריך תחילת כהונ ב.
והינו רו"ח. שימש בעבר כמנהל ביקורת  ,בעל תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות הכשרה: ג.

רד רו"ח, הנותן, בין היתר, בעל משכיום הינו בכיר במשרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר, ו
 שירותי ביקורת פנים לחברות. 

)א( לחוק הביקורת 3למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף  ד.
 "(. חוק הביקורת הפנימית)" 1992 –הפנימית, התשנ"ב 

הוראות )ב( לחוק החברות וב146למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף  ה.
 לחוק הביקורת הפנימית. 8סעיף 

 המבקר הפנימי אינו עובד של החברה אלא מעניק לה שירותי ביקורת כספק חיצוני.  ו.



 דרך המינוי .3.5.2

מר שלמה זכאי מונה כמבקר הפנימי  .2007מינוי המבקר אושר ע"י ועדת הביקורת והדירקטוריון במאי 
ו. מר זכאי נמצא מתאים לכהן כמבקר הפנימי של של החברה לאחר בחינה מעמיקה של השכלתו וניסיונ

 של החברה. ההחברה, בין היתר בהתחשב בהיקף פעילותה ומורכבות
 

 הממונה על המבקר הפנימי .3.5.3

 דניאל בלום.-הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו מנכ"ל משותף

 תכנית העבודה .3.5.4

ח נקבעה ע"י וועדת הביקורת . תוכנית הביקורת לשנת הדיוותוכנית שנתיתהינה תוכנית הביקורת 
שלפי טעמה של הנושאים  ת אתלכסובהתאם להמלצת הנהלת החברה והמבקר הפנימי, תוך מטרה 

ת על צורכי ביקורת שוטפים של הנהלובעלי חשיבות, כמו גם מתוך מטרה לענות  עיקרייםהחברה הם 
שיבות בכל יחידות מבקשת לכסות, מדי שנה, נושאים בעלי ח. תוכנית הביקורת הפנימית החברה

החברה ותוך מתן דגש לנושאים שלא נבדקו בשנים האחרונות. סטייה מתוכנית העבודה שאושרה 
 דורשת אישור ועדת הביקורת.

)ו(  5לא כללה בחינה של עסקאות מהותיות כהגדרתן בסעיף  2014תוכנית ביקורת הפנים לשנת 
 .1970 –(, התש"ל לתוספת הרביעית לתקנות ני"ע )דוחות תקופתיים ומידיים

 
  ביקורת של תאגידים מוחזקים  .3.5.5

תוכנית הביקורת נעשית בראייה כוללת של הקבוצה, וכוללת מעת לעת גם בדיקה של נושאים 
 כללה בדיקה כאמור. 2014בתאגידים מוחזקים של הקבוצה מחוץ לישראל. תוכנית הביקורת לשנת 

 
  היקף העסקה .3.5.6

להערכת דירקטוריון החברה, היקף,  שעות. 80-100 -כבע להיקף העסקתו של המבקר בשנת הדיווח נק
אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי הם סבירים בנסיבות העניין, ויש בהם כדי 

 להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד.

 
 

 ביקורת פנימית בחברה 

ביקורת פנימית בתאגידים 

 מוחזקים 

 19  42 ווחהעבודה בשנת הדי שעות

 עריכת הביקורת  .3.5.7

בהתאם למידע שנמסר להנהלת החברה על ידי המבקר הפנימי, הביקורת הפנימית נערכת בהתאם 
לתקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית, והנחיות מקצועיות בנושא, כפי שאושרו ופורסמו על ידי 

חוק הביקורת )להלן: " 1992-לשכת המבקרים הפנימיים ועל פי חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב
 "(.הפנימית

 גישה למידע .3.5.8

לכל מאגר רגיל או  ,לחוק הביקורת הפנימית 9כאמור בסעיף  ,למבקר הפנים ניתנה גישה חופשית
ובכלל זה גישה החברה )ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תכנית עבודה של עיבוד נתונים אוטומטי של 

 .של החברה( נתונים כספייםלמאגרים בהם אצורים מתמדת ובלתי אמצעית 
 דין וחשבון המבקר הפנימי .3.5.9

 מרסבחודש  נוסף דוחוכן  2014 ונובמבר אוגוסט יםחודשביקורת ב ותדוח שלושה הגישמבקר הפנימי 
וכן  2014אוגוסט ונובמבר  יםחודשהביקורת התקיימו ב ותישיבות ועדת ביקורת בנוגע לדוח .2015

 .2015 מרסבחודש 

 את פעילות המבקר הפנימיהערכת הדירקטוריון  3.5.10

להערכת דירקטוריון החברה, היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם 
 סבירים בנסיבות בעניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית.

 



 גמולת 3.5.11

 לשעת עבודה.₪  180שכר המבקר הינו לפי תעריף של 
 גמול המבקר הפנימי אינו משפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי.להערכת דירקטוריון החברה, ת

 המבקר חשבוןהרואה  .3.6

 זהות רואה החשבון המבקר .3.6.1

 רואי החשבון המבקרים את החברה הם סומך חייקין. 

 . Levy Cohen&Coהם   FMS UKרואי החשבון המבקרים את 

 .SWAIM BROWNרואי החשבון המבקרים את אפ.אמ.אס ארה"ב הינם 

  .Levy Cohen&Coהם  FMS Real Estateהחשבון המבקרים את רואי 

 שכר המבקר .3.6.2

רואה  שם החברה
החשבון 
 המבקר

 2013שנת  2014שנת  פרטים

 שכר טרחה   

)באלפי 
 דולר(

 שכר טרחה שעות

)באלפי 
 דולר(

 שעות

מפעלי 
פ.מ.ס מיגון 

 בע"מ

ביקורת,  סומך חייקין
שירותים 
הקשורים 
לביקורת 

 ושירותי מס

 

תים שירו
 אחרים 

 

 

85.5 

 

 

35 

 

 

1,649 

 

 

280 

 

 

81 

 

 

9 

 

 

1,508 

 

 

55 

אפ.אמ.אס 
 ארה"ב

SWAIM 
BROWN 

ביקורת, 
שירותים 
הקשורים 
לביקורת 

 ושירותי מס

 

 

 

39 

 

 

 

290 

 

 

 

38 

 

 

 

288 

FMS UK Levy 
Cohen& 

Co. 

ביקורת, 
שירותים 
הקשורים 
לביקורת 

 ושירותי מס 

 

 

29 

 

 

190 

 

 

29 

 

 

194 

FMS 
Real- 
Estae 

 

Levy 
Cohen& 

Co.  

ביקורת, 
שירותים 
הקשורים 
לביקורת 

 ושירותי מס 

 

 

7 

 

 

49 

 

 

7 

 

 

50 



שכר רואי החשבון המבקרים נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לבין רואה החשבון המבקר ומאושר 
על ידי דירקטוריון החברה. שכר הטרחה נקבע על בסיס הערכת שעות עבודה הנדרשות לביקורת 

    הפעילות המבוקרת ומורכבותה. בהתבסס על היקף

 תוכנית אכיפה מינהלית  .3.7

אישר דירקטוריון החברה נוסח סופי של תכנית אכיפה פנימית בתחום דיני ניירות  2013במאי,  29ביום 
הקשורות להם. החברה פועלת תוך ציות להוראות כל דין ועמידה בסטנדרטים הראויים  ערך והוראות

 .ים מטעמהלהתנהגות נאותה של כל הפועל

מטרת התכנית לוודא ולאכוף ציות של נושאי המשרה ועובדי הקבוצה להוראות חוק ניירות ערך 
 פיו. לממונה על האכיפה בחברה מונה מר יעקב לנדאו, סמנכ"ל הכספים של החברה.-והתקנות על

 תוכנית האכיפה בחברה. מיישמת אתלמועד הדוח החברה 

 יים בחברההליך אישור הדוחות הכספגילוי בדבר  .3.8

שכותרו  76בגילוי דעת דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה )כמשמעותו 
"תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר", אשר פרסמה לשכת 

רי (. לפרטים אודות חבשל הרשות המרשתתרואי החשבון בישראל, ואשר עותק ממנו מפורסם באתר 
  (."פרטים נוספיםפרק "לדוח התקופתי ) 4לפרק  26הדירקטוריון ראה תקנה 

 הועדה .3.8.1

הכספיים )להלן:  דירקטוריון החברה מינה את ועדת הביקורת לשמש גם לוועדה לבחינת הדוחות
 "(.הועדה"

 חברי הועדה .3.8.2

מעיין נאור, כדלקמן: אשר נכון למועד פרסום הדוח הינם הדירקטורים בוועדה מכהנים שלושה חברים, 
)דח"צ(, בעל מומחיות  מייקל שטרןיושבת ראש הוועדה )דח"צ(, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, 

חשבונאית ופיננסית ומר יעקב יחיאלי )אינו דח"צ או דירקטור בלתי תלוי(. כל חברי הוועדה נתנו הצהרה 
לדוח התקופתי  4לפרק  26קנה עובר למינויים. לפרטים נוספים ביחס לדירקטורים חברי הוועדה ראה ת

 (."פרטים נוספיםפרק ")

 הליך אישור הדוחות הכספיים  .3.8.3

 .2014, במרס 15א. הועדה דנה וגיבשה את המלצותיה לדירקטוריון החברה בישיבתה מיום 

נציגי רואה  ,בישיבת הועדה הנ"ל מלבד חברי הוועדה השתתף סמנכ"ל הכספים, מר יעקב לנדאו ב.
 ., עו"ד של החברה ומבקר הפניםחברההחשבון המבקר של ה

הועדה בחנה את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, ובכלל כך, את ההערכות והאומדנים המהותיים  ג.
, את הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, את 2014שנעשו בקשר עם הדוח הכספי לשנת 

המדיניות החשבונאית שאומצה  שלמות ונאותות הדיווח הכספי מכל ההיבטים המהותיים שלו, את
והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים של החברה. הדיון בוועדה התבסס על חומר שהוצג 
לוועדה בנושאים אלו על ידי הנהלת החברה ושאלות ותשובות שעלו ונידונו במהלך הדיון. בנוסף 

 15ישיבת הועדה ביום ניתנה התייחסותם של רואי החשבון המבקרים לנושאים שהוצגו. בסיום 
נערכה הצבעה בנוגע להמלצת הועדה לדירקטוריון בנושאים המפורטים לעיל ולאישור  2015, במרס

 הדוחות הכספיים. הועדה המליצה בפני דירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים.

יים של דן דירקטוריון החברה בהמלצות הועדה ואישר את הדוחות הכספ 2015, במרס 18ביום  ד. 
. דירקטוריון החברה סבור כי המלצות הועדה הועברו לעיונו זמן 2014בדצמבר  31החברה ליום 

דירקטוריון החברה סביר לפני הדיון בדירקטוריון, גם בהתחשב בהיקף ההמלצות ומידת מורכבותן. 
עובר  שעות ובהם יום עסקים אחד לפחות 48קבע כי זמן סביר לעניין מסירת המלצת הוועדה הינו 

בישיבת הדירקטוריון נכחו כל הדירקטורים של החברה. בנוסף נכחו בישיבה נציג . למועד כינוסו
וסמנכ"ל הכספים של החברה. בסיום הישיבה נערכה  , עו"ד של החברהרואה החשבון המבקר

 הצבעה בנוגע לאישור הדוחות. 



 
      

  תאריך

 2015במרס  18

 ,גרשון בן ברוך 
 יו"ר הדירקטוריון 

 ,אבי בלום 
 משותף מנכ"ל

דניאל בלום,  
 מנכ"ל משותף
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 2014בדצמבר  31
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 חשבון המבקרים לבעלי המניות שלהרואי דוח 
 מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ

 
 

 -ערבון מוגבל )להלן המצורפים של מפעלי פ.מ.ס. מיגון בעל המצב הכספי המאוחדים הדוחות ביקרנו את 
השינויים , אחר כוללורווח  והפסד הרווח על מאוחדיםהדוחות הואת  2013 -ו 2014בדצמבר  31"( לימים החברה"

וחות כספיים ד .2014בדצמבר  31הסתיימה ביום בתקופה שמשלוש השנים תזרימי המזומנים לכל אחת ובהון 
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה  אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.

 בהתבסס על ביקורתנו.
 

 %42 -וכ %40 -כאשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים  שאוחדו בנות חברותביקרנו את הדוחות הכספיים של  לא
 -והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ, בהתאמה ,2013 -ו 2014בדצמבר  31מכלל הנכסים המאוחדים לימים 

, 2012-ו 2013, 2014בדצמבר  31 לשנים שהסתיימו בימים מכלל ההכנסות המאוחדות 25% -וכ 31% -, כ28%
לפי שיטת השווי המאזני אשר  ברה מוחזקת המטופלתביקרנו את הדוחות הכספיים של ח . כמו כן, לאבהתאמה

בהתאמה, וחלקה של  ,2013 -ו 2014בדצמבר  31אלפי דולר לימים  21–אלפי דולר וכ 17 -ההשקעה בה הינה כ
בדצמבר  31 בימים שהסתיימו יםשנלאלפי דולר  119 -וכ אלפי דולר  4–כ ,אלפי דולר 3–הינו כ יהבהפסדהקבוצה 

הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם . בהתאמה ,2012-ו 2013, 2014
סת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייח

 האחרים.
 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
במטרה . על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 

ההצגה בדוחות  חברה וכן הערכת נאותותהאומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של ה
 .בסיס נאות לחוות דעתנו יםמספקודוחות רואי החשבון האחרים אנו סבורים שביקורתנו הכספיים בכללותה. 

 
הנ"ל משקפים  המאוחדים אחרים, הדוחות הכספייםרתנו ועל הדוחות של רואי החשבון לדעתנו, בהתבסס על ביקו

בדצמבר  31ימים שלה ל המאוחדותשל החברה והחברות ת, את המצב הכספי באופן נאות מכל הבחינות המהותיו
 בתקופהשנים משלוש הלכל אחת  שלהןהשינויים בהון ותזרימי המזומנים  פעולותיהן,ואת תוצאות  2013 -ו 2014

 (  והוראות תקנות ניירות ערךIFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2014בדצמבר  31הסתיימה ביום ש
 .2010 –"ע )דוחות כספיים שנתיים( התש

 
של לשכת רואי החשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על הדיווח  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 

 18, והדוח שלנו מיום 2014בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  על תיקוניו, ,הכספי"
 דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.  חוות כלל 2015במרס 

 
         סומך חייקין
           רואי חשבון
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 מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ                       
 2014בדצמבר  31ליום 

 בדצמבר 31ליום  יםמאוחדעל המצב הכספי  ותדוח

 
 בדולר של ארה"ב

 
   2014 2013 

 אלפי דולר אלפי דולר באור  

 
     נכסים

     
 7,029 13,506 5  מזומנים ושווי מזומנים

 9,827 12,098 6  לקוחות
 697 651 7  חייבים אחרים

 - 141   סים שוטפיםנכסי מ
 4,559 6,233 8  מלאי

 - 141 9  פקדונות

     
 22,112 32,770   סה"כ נכסים שוטפים

     
     

 27 26   יתרות חובה לזמן ארוך
 15,653 14,627 11  רכוש קבוע

     השקעה בחברה מוחזקת 
 21 17 10  המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

     
 15,701 14,670   סה"כ נכסים בלתי שוטפים

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     
 37,813 47,440   סה"כ נכסים

 
 
 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המאוחדים ספייםבאורים לדוחות הכה



 

 3 

 מ"מיגון בעס מפעלי פ.מ.
 2014בדצמבר  31ליום 

 בדצמבר 31ליום  יםעל המצב הכספי מאוחד ותדוח

 
 בדולר של ארה"ב

 
 
   2014 2013 

 אלפי דולר אלפי דולר באור  

 
     התחייבויות

     
 2,855 5,400 12  ונותני שירותים ספקים

 2,509 1,335 13  חריםזכאים א
 435 3,257   התחייבויות מסים שוטפים

     
 5,799 9,992   סה"כ התחייבויות שוטפות

     
     

 2,282 2,025 14  הטבות לעובדים
 656 267 15  התחייבויות מסים נדחים

     
 2,938 2,292   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות 

     
     

 8,737 12,284   ות סה"כ התחייבוי

     
 2,988 2,988   הון מניות 

 8,793 8,793   פרמיה על מניות 
 17,113 23,417   יתרת עודפים

 182 (42)    קרן תרגום בגין פעילות חוץ

     
 29,076 35,156 17  סה"כ הון

       
       
       
       
     

 

     

 37,813  47,440   סה"כ התחייבויות והון

 
 
 
 
 
         

         
 יעקב לנדאו  אבי בלום  דניאל בלום  ברוך -גרשון בן

חבר דירקטוריון ומנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון
 משותף

חבר דירקטוריון ומנכ"ל  
 משותף

 סמנכ"ל כספים 

 
 
 

 2015 סבמר 18 תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
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 מ"מיגון בע סמפעלי פ.מ.
 2014בדצמבר  31ליום 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  יםמאוחד רווח והפסד ורווח כולל אחרעל  ותדוח

 
 בדולר של ארה"ב

 
  2014 2013 2012 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

 
     

 59,454 51,115 68,397 18 הכנסות
     

 ( 35,833) (29,818) (38,562) 19 עלות המכר 

     
 23,621 21,297 29,835  רווח גולמי

     
 (1,987) (2,154) (3,285) 20 הוצאות מכירה ושיווק

     
  (6,079) (3,925) (3,814) 21 הוצאות הנהלה וכלליות

     
 5 61 1  הכנסות אחרות, נטו

     
 15,560 15,279 22,737  רווח תפעולי

     
 694 145 14 22 הכנסות מימון
 (680) (518) (1,086) 22 הוצאות מימון

     
 14 (373) (1,072)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

     
     חלק בהפסדי חברה מוחזקת 

 (119) (4) (3) 10 המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

      
 15,455 14,902 21,662  רווח לפני מסים על ההכנסה

     
 (7,835) (3,649) (5,396) 15 מסים על ההכנסה

     
 7,620 11,253 16,266  רווח לשנה 

     מניהל רווח

 0.83 1.22 1.77 23 בסיסי למניה )בדולר( רווח

     
  7,620 11,253 16,266  רווח לשנה 

     
     לראשונה שהוכרו  שלאחר אחררווח כולל  פריטי

     לרווח והפסדאו יועברו  הועברו רווח הכוללב
 95 87 (224)  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ

     
     והפסד לרווח יועברו שלא אחר כולל רווח פריטי

  4 285 38  , נטו ממסמדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת

     
 99 372 (186)  לשנהכולל אחר סה"כ רווח )הפסד( 

     
     

 7,719 11,625 16,080  סה"כ רווח כולל לשנה
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 מ"מיגון בע סמפעלי פ.מ.
 2014בדצמבר  31ליום 

  יםמאוחדעל השינויים בהון  ותדוח
 

 בדולר של ארה"ב
 
  

 הון מניות
פרמיה על 

 מניות
 

 פיםעודיתרת 
קרן תרגום בגין 

 פעילות חוץ
 

 סה"כ

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 
 76,719 - 64,938  8,793  2,988  2012בינואר  1יתרה ליום 

      
      :2012שינויים בשנת 

      
      לשנה כולל רווח"כ סה

  7,620 -  7,620 -  -  לשנהרווח 
      וח כולל אחר רכיבים של רו

  4 -  4 -  -  מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת 
 95 95 - -  -  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ

 7,719 95 7,624 -  -  סה"כ רווח כולל לשנה
      

      עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון
 (40,008) - (40,008) -  -  שהוכרזדיבידנד 

      
 44,430 95 32,554  8,793  2,988  2012בדצמבר  31יתרה ליום 

      
      :2013שינויים בשנת 

      
      לשנה כולל רווח"כ סה

 11,253 - 11,253 -  -  לשנהרווח 
      

      רכיבים של רווח כולל אחר 
 285 - 285 -  -  מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת

 87 87 - -  -  ום מטבע חוץ בגין פעילות חוץהפרשי תרג

 11,625 87 11,538 -  -  סה"כ רווח כולל לשנה
      

      עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון
 (26,979)  -  (26,979)  -  -  שהוכרזדיבידנד 

      
 29,076 182 17,113  8,793  2,988  2013בדצמבר  31יתרה ליום 

      
      :2014ויים בשנת שינ
      

 16,266 - 16,266 -  -  רווח לשנה
      

      רכיבים של רווח כולל אחר 
 38 - 38 -  -  מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת

 (224) (224) - - - הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ

 16,080 (224) 16,304 -  -   כולל לשנהסה"כ רווח 
      ות עם בעלים שנזקפו ישירות להוןעסקא

       (10,000) - (10,000) -  -  שהוכרזדיבידנד 
      

 35,156 (42) 23,417  8,793 2,988  2014בדצמבר  31יתרה ליום 
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מ"מיגון בע סמפעלי פ.מ.  
 2014בדצמבר  31יום ל

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום מאוחדים ם מזומני מיתזרי ות עלדוח

 
 בדולר של ארה"ב

  2014 2013 2012 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
     

  7,620 11,253 16,266  רווח לשנה
     

     התאמות:
 1,796 1,403 1,355  פחת 

 (71) 522 600  הוצאות )הכנסות( מימון
 7,835 3,649 5,396  הוצאות מסים על ההכנסה

 16 (59) -  הפסד )רווח( ממכירת רכוש קבוע
 119 4 3  חלק בהפסדי חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 - (67) -  ריבית ששולמה 
 634 96 13  ריבית שהתקבלה 

     
     בסעיפי רכוש והתחייבויות שינויים

 3,911 (175) (2,400)  שינוי בלקוחות
 444 (83) -  שינוי בחייבים אחרים

 507 405 (1,736)  שינוי במלאי
 (1,135) 500 2,643  שינוי בספקים ונותני שירותים

 183 469 (171)  שינוי בזכאים אחרים
 1,720 (3,506) -  שינוי בהפרשה בגין תביעה

 (1) 1 1  נוי ביתרות חובה לזמן ארוךשי
  231 360 (212)  שינוי בהטבות לעובדים

     
 1,754 1,473 -  החזר ממס הכנסה
 (9,416) (4,250) (3,541)  מס הכנסה ששולם

     
 16,147 11,995 18,217  מפעילות שוטפת מזומנים נטו שנבעו

     

     השקעה תזרימי מזומנים מפעילות

     

 (965) (686) (571)  רכישת ותשלומים על חשבון רכוש קבוע
 24 59 -  תמורה ממכירת רכוש קבוע

 105 - -  החזר הלוואה מחברה בשליטה משותפת
 (58,908) - (153)  השקעה בפקדונות 

 68,476 14,064 -  מימוש פקדונות

     
 8,732 13,437 (724)  )ששימשו לפעילות( השקעה מזומנים נטו שנבעו מפעילות

     
     תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 (36,692) (30,642) (10,971)  דיבידנדים ששולמו
 4,000 7 -  קבלת הלוואה מתאגיד בנקאי
 - (4,007) -  פרעון הלוואה מתאגיד בנקאי

     
 (32,692) (34,642) (10,971)  לפעילות מימון מזומנים נטו ששימשו

     
 (7,813) (9,210) 6,522  מזומנים במזומנים ושווי (ירידהעליה )

     
 24,034 16,239 7,029  לתחילת השנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים

     
 18 - (45)  השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

     
 16,239 7,029 13,506  לסוף השנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים
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 כללי - 1באור 

 
 הישות המדווחת א.

 
"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל וכתובתה  -חברת מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ )להלן 

  קרית אריה, פתח תקוה. 27היא רח' אימבר 

 

אחד והוא פיתוח, ייצור, שיווק ומכירת חומרי גלם לשוק המיגון העולמי והמקומי. במסגרת לחברה תחום פעילות 

שלה )להלן ביחד: "הקבוצה"( עוסקות בייצור יריעות חד כיווניות,  המאוחדותתחום הפעילות האמור, החברה וחברות 

 המיגון כנגד איומים בליסטים. תהמשמשות חומרי גלם בתעשיי

  

, כוללים את אלה של החברה ושל החברות 2014בדצמבר  31אוחדים של החברה ליום הדוחות הכספיים המ

 (.10)ראה באור ובהסדרים משותפים שלה, וכן את זכויות הקבוצה  המאוחדות

 

 אביב.-ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל
 

 הגדרות ב.
 

 -בדוחות כספיים אלה 
 
 .ס מיגון בע"מ.מפעלי פ.מ – החברה (1)
 
 מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ והחברות המאוחדות שלה. – הקבוצה (2)

 
עם דוחות  במישרין או בעקיפין, חברות, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, - חברות מאוחדות/חברות בנות (3)

 החברה.
 

הקבוצה בהן  , שהשקעתאו עסקה משותפת חברות מאוחדות וחברות, לרבות שותפות - חברות מוחזקות (4)
 כלולה, במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי מאזני.

 
 בדבר צדדים קשורים.( 2009) 24 כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי - צד קשור (5)

 
 .1968 -לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ) - בעלי עניין (6)

 
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2אור ב
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.

 
 . "(IFRS" -הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

 .2007בינואר  1הינו  IFRS -, כאשר מועד המעבר ל2008בשנת  IFRS -הקבוצה אימצה לראשונה את כללי ה

 .2010  - "עבהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התשגם דוחות כספיים אלו נערכו 

 

 .2015במרס  18הדוחות המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 
 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה ב.

 
 . למעט אם צוין אחרת -חברה, ומעוגלים לאלף הקרובהדוחות הכספיים מוצגים בדולר, שהינו מטבע הפעילות של ה

 מטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.ההדולר הינו 
 
 בסיס המדידה ג.

 :הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים

 ;הפסדבשווי הוגן דרך רווח ו ואחרים אשר נמדדים מכשירים פיננסיים •

 נכסי והתחייבויות מסים נדחים; •

 נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים;  •

  בעסקאות משותפות. השקעה •

 , בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.3למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו ראה ביאור 
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך( - 2באור 

 
 
 

 המחזור התפעולי תקופת ד.

תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה שנה. הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות כוללים פריטים המיועדים 

 והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה.

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ה

 

 שימוש באומדנים

בשיקול דעת בהערכות, אומדנים  ת החברה להשתמשהנהלרשת , נדIFRS -לכספיים בהתאם הדוחות בעריכת ה

ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות.  החשבונאית והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות

 .אלהיובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 

כספיים של החברה, נדרשה הנהלת החברה בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות ה

להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, 

מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות 

 המתאימות לכל אומדן.

חות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים וההנ

 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 הוגן שווי קביעת

 

 , בדבר מכשירים פיננסים.16נכלל בבאור  הוגן שווי בקביעת ששימשו ההנחות
 

 שינוי באומדינים

)להלן: "העמדה"(, לפיה  21-1ת ערך את עמדת סגל חשבונאית מספר פרסמה רשות ניירו 2014בנובמבר  25ביום 

לפיכך מחויבות להטבה מוגדרת והטבות אחרות  .קיים שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל

לטווח ארוך הנקובות בשקל או בשקל צמוד יהוונו בריבית שתיגזר מעקום ריבית המבוסס על תשואות אג"ח 

, הטבות עובד. על פי העמדה, אופן היישום הראוי למעבר משימוש IAS 19 -באיכות גבוהה בהתאם ל קונצרניות

בשיעור תשואה של אגרות חוב ממשלתיות לשיעור תשואה של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה הוא בדרך של 

 מכאן ולהבא. 

(, אשר עוסק בגילוי FAQ 22" )22את "מענה לשאלות שכיחות מספר פרסמה הרשות  2015בפברואר  8ביום 

זר מעמדת סגל חשבונאית , באשר לשינוי האומדן הנג2014הנדרש במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

 .21-1מספר 

חלה ירידה בשיעור הריבית חסרת הסיכון אשר קיזזה את השפעת המעבר לעקום ריבית המבוסס  2014במהלך שנת 

יוון שנקבע בסוף השנה ות גבוהה. השפעות השינוי בשיעור ההיוון ביחס לשיעור ההעל תשואות אג"ח קונצרניות באיכ

בסכום של  2014בדצמבר  31בהתחייבות בגין הטבה מוגדרת ועדכון יתרות המיסים הנדחים ליום  קיטוןקודמת הינן 

 -ו דולראלפי  141ון של , בהתאמה, אשר הוכרו כנגד רווח כולל אחר. מתוך סכום זה קיטדולר אלפי 7 -ו דולראלפי  47

בהתחייבות בגין הטבה מוגדרת ויתרות המיסים הנדחים, בהתאמה, נובע משינוי שיעור ההיוון מהשיעור  דולראלפי  23

לסוף התקופה המבוסס על אגרות חוב ממשלתיות, לשיעור המבוסס על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה )פער 

 (1.95%ת ההיוון הקונצרנית לבין הריבית הממשלתית לסוף התקופה הינו ריבית ההיוון לסוף התקופה בין ריבי

 

 . השכרבהוצאות  דולראלפי  39 -כשל  גידולעל עלות הריבית הינה  2015השפעת שינויים אלה בשנת 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

ות המוצגות בדוחות המאוחדים אלה על ידי כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופ
  .בוצהישויות הק

 
 בסיס האיחוד .א 
 
 חברות בנות (1)
 

 ,שליטה מתקיימת כאשר החברה חשופה, או בעלת זכויות. החברהחברות בנות הינן ישויות הנשלטות בידי 
באמצעות בישות המושקעת ויש לה את היכולת להשפיע על תשואות אלה  הלתשואות משתנות ממעורבות

כוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת. הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות הכספיים 
המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום אובדן השליטה. המדיניות החשבונאית של חברות בנות שונתה 

 במידת הצורך על מנת להתאימה למדיניות החשבונאית שאומצה על ידי הקבוצה.
 

 אות משותפות בהתאם לשיטת השווי המאזניעסק (2)
 

 עסקאות משותפות הינן הסדרים משותפים בהם לקבוצה יש זכויות לנכסים נטו של ההסדר.

. עלות עלותלראשונה לפי  ומוכרות המאזני השווי לשיטת בהתאם מטופלות משותפות השקעות בעסקאות

ים את חלקה של הקבוצה בהכנסות דוחות הכספיים המאוחדים כוללהההשקעה כוללת עלויות עסקה. 

המטופלת לפי שיטת שווי המאזני, לאחר  העסקה המשותפתובהוצאות ברווח או הפסד וברווח כולל אחר של 

תיאומים הנדרשים כדי להתאים את המדיניות החשבונאית לזו של הקבוצה, מהיום בו מתקיימת השליטה 

 פת. המשותפת ועד ליום שבו לא מתקיימת עוד השליטה המשות
 

כאשר חלקה של הקבוצה בהפסדים עולה על ערך הזכויות של הקבוצה ביישות המטופלת לפי שיטת השווי 
המהווה חלק מחשבון ההשקעה המאזני, הערך בספרים של אותן זכויות )כולל כל השקעה לזמן ארוך 

יבות לתמיכה ( מופחת לאפס, והקבוצה אינה מכירה בהפסדים נוספים, אלא אם לקבוצה יש מחויבמוחזקת
 ביישות המוחזקת או אם שילמה הקבוצה סכומים בעבורה.

 
 עסקאות שבוטלו באיחוד (3) 

יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסקאות בינחברתיות, בוטלו במסגרת 
 הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים. 

 
 

 מטבע חוץ ב.
 
 עסקאות במטבע חוץ  (1)
 

לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי  החברהבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות של עסקאות במט
העסקאות. נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי 
שער החליפין שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינו ההפרש שבין העלות המופחתת 

לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה לבין העלות  מתמתוא כשהיאטבע הפעילות לתחילת השנה, במ
למטבע המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה. הפרשי שער הנובעים מתרגום 

רית, מוכרים ברווח והפסד. פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטו הפעילות
 מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.

 
 פעילות חוץ (2)

 
לפי שערי החליפין שבתוקף למועד הדיווח. ההכנסות  לדולרתורגמו  כסים וההתחייבויות של פעילות חוץהנ

 לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות. לדולרתורגמו וההוצאות של פעילות החוץ 
מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בהון בקרן תרגום של פעילות חוץ )להלן: "קרן הפרשי השער בגין התרגום 

 תרגום"(.
ככלל, הפרשי שער בגין הלוואות שנתקבלו או הועמדו לפעילויות חוץ, לרבות פעילויות חוץ שהינן חברות 

 בנות, מוכרים ברווח והפסד בדוחות המאוחדים.
 

 מכשירים פיננסיים .ג

 שאינם נגזריםפיננסיים  נכסים (1)

 הכרה לראשונה בנכסים פיננסים

הקבוצה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים ובפקדונות במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסים הנרכשים 
( בו trade date(, מוכרים לראשונה במועד קשירת העסקה )regular way purchaseבדרך הרגילה )

כשיר, משמע המועד בו התחייבה הקבוצה לקנות או למכור את הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המ
 הנכס. נכסים פיננסים שאינם נגזרים כוללים לקוחות וחייבים אחרים, פקדונות ומזומנים ושווי מזומנים.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים .ג

 )המשך( פיננסיים שאינם נגזרים נכסים (1)

 גריעת נכסים פיננסים

נכסים פיננסים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי 
פוקעות, או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי 

 ים למעשה. בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עובר
 trade(, מוכרות במועד קשירת העסקה )regular way saleמכירות נכסים פיננסים הנעשות בדרך הרגילה )

date.משמע, במועד בו התחייבה  הקבוצה למכור את הנכס ,) 
 ( להלן.2לעניין קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות, ראה סעיף )

 
 בקבוצה החשבונאי טיפולוה לקבוצות פיננסים נכסים סיווג

 הקבוצה מסווגת נכסים פיננסיים כלהלן:

 הלוואות וחייבים

בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם  ,הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
לאחר  נסחרים בשוק פעיל. נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס.

ההכרה לראשונה, הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי 
 הפסדים מירידת ערך. הלוואות וחייבים כוללים מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, פקדונות וחייבים אחרים.

 
פקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ו

חודשים,  3כוללים השקעות לזמן קצר אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 
אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי  ,ברמת נזילות גבוהה

 משמעותי של שינויים בשווי.
 
 פיננסיות שאינן נגזרים התחייבויות  (2)

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: ספקים וזכאים אחרים.

 פיננסיות בהתחייבויות לראשונה הכרה

( בו הקבוצה הופכת לצד trade dateההתחייבויות הפיננסיות מוכרות לראשונה במועד קשירת העסקה )
 לתנאים החוזיים של המכשיר. 

כל עלויות העסקה הניתנות ליחוס. לאחר ההכרה  בניכוירות לראשונה בשווי הוגן התחייבויות פיננסיות מוכ
 לראשונה, התחייבוית פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

 פיננסיות התחייבויות גריעת
סולקה או התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות הקבוצה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא 

 בוטלה.

 
 הון מניות ד.

 מניות רגילות מסווגות כהון. 

 ת כהפחתה מההון.ומוצג עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות



 בע"מ מפעלי פ.מ.ס מיגון
 2014בדצמבר  31ליום 

  2014  בדצמבר 31ליום המאוחדים באורים לדוחות הכספיים 

 11 

 

 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

 
 רכוש קבוע .ה

 הכרה ומדידה (1)

 ., אם קיימיםמירידת ערךמצטברים והפסדים  פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר
עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלתי  וס במישרין לרכישת הנכס.העלות כוללת יציאות הניתנות לייח

 נפרד מתפעול הציוד הקשור, מוכרת כחלק מעלות ציוד זה. 

( יש אורך חיים כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים )לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות 
 שונה, הם מטופלים כפריטים נפרדים )רכיבים משמעותיים( של הרכוש הקבוע.

 -חלקי חילוף, ציוד עזר וציוד גיבוי מסווגים כרכוש קבוע כאשר הם עומדים בהגדרת רכוש קבוע בהתאם ל
IAS 16.אחרת הם מסווגים כמלאי , 

בספרים,  כומגריעת הנכס לערנטו  את התמורהרווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוו
 בדוח רווח והפסד. או הוצאות אחרות, לפי העניין, ומוכרים נטו בסעיף הכנסות אחרות

 
 עלויות עוקבות (2)

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע 
ית הגלומה בהן תזרום אל הקבוצה ואם עלותו ניתנת למדידה באופן אם צפוי כי ההטבה הכלכלית העתיד

 מהימן. הערך בספרים של חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף נגרע. 
 עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

 פחת (3)

סכום בר פחת הוא  .השימושייםפחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר הפחת של נכס על פני אורך חייו 
  .העלות של הנכס

נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל 
 לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.

פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי 
מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות  רכוש הקבועה

נכסים חכורים בחכירות מימוניות לרבות קרקעות, מופחתים על פני  .הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר
יר אלא אם צפוי באופן סב הנכסים של השימושיים החיים ואורךהתקופה הקצרה מבין תקופת החכירה 

 קרקע בבעלות אינה מופחתת. .שהקבוצה תקבל בעלות על הנכס בתום תקופת החכירה
 : כדלקמן וואה הינום לתקופה השוטפת ולתקופות ההשיאומדן אורך החיים השימושי

   %  

 מבנים ●

  בחכירה מימוניתקרקע 

  2-4 
2 

 

  10   מכונות וציוד ●
  15   כלי רכב ●
  33   מחשבים ●
  (15%)בעיקר  25-7   ציוד משרדירהיטים ו ●
 בעת מותאמיםשנה ומחדש לפחות בכל סוף  ןאורך החיים השימושי נבחואומדנים בדבר שיטת הפחת ה

 הצורך.
 

 נכסים חכורים .ו

חכירות, לרבות חכירות של קרקעות ממינהל מקרקעי ישראל בהן נושאת הקבוצה באופן מהותי בכל הסיכונים 
ת כחכירות מימוניות. בעת ההכרה לראשונה נמדדים הנכסים החכורים בסכום והתשואות מהנכס, מסווגו

השווה לנמוך מבין השווי ההוגן והערך הנוכחי של דמי החכירה המינימאליים העתידיים. תשלומים עתידים 
למימוש אופציה להארכת תקופת החכירה מול מנהל מקרקעי ישראל אינם מוכרים כחלק מהנכס וההתחייבות 

ת מאחר והם מהווים דמי חכירה מותנים, הנגזרים משוויה ההוגן של הקרקע במועדי החידוש המתייחס
העתידיים של הסכם החכירה. לאחר ההכרה לראשונה, מטופל הנכס בהתאם למדיניות החשבונאית הנהוגה 

 לגבי נכס זה. 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

 
 
 מלאי .ז
 

 , כנמוך שבהם. העלות נקבעת כלהלן:ערך מימוש נטות או המלאי נמדד לפי העלו
 

 יוצא ראשון". -לפי שיטת "נכנס ראשון  - חומרי עזר ואריזה ,חומרי גלם
 

-על בסיס הוצאות הייצור בפועל )מרכיב החומרים על בסיס "נכנס ראשון  - מלאי מוצרים בתהליך ותוצרת גמורה
 יוצא ראשון"(.

 
מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן העלות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות ערך מימוש נטו הוא אומדן 

 לביצוע המכירה.
 

 
 ירידת ערך .ח
 

 שאינם נגזרים נכסים פיננסיים (1)

נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד, ירידת ערך של נכס פיננסי 
השפיע באופן שלילי על התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה  הפסדלכך שאירוע 

 .ניתן לאמידה מהימנהו אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס
 

 :ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול

 הפרת חוזה על ידי חייב; •

 וצה בתנאים אשר הקבוצה לא הייתה שוקלת במקרים אחרים;ארגון מחדש של סכום המגיע לקב •

 קיום סממנים לכך שחייב או מנפיק חוב יפשוט רגל; •

 שינויים שליליים בסטטוס התשלומים של לווים; •

שינויים בסביבה הכלכלית שמעידים על חדלות פירעון של מנפיקי חוב או היעלמות שוק פעיל עבור  •
 נייר ערך;

ביע על כך שקיימת ירידה הניתנת למדידה בתזרים מזומנים צפוי מקבוצה של נכסים מידע נצפה שמצ •
 פיננסיים.

 
 טיפול בהפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת

 
עלות מופחתת, מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין בהפסד מירידת ערך של נכס פיננסי, הנמדד 

 .של הנכס תזרימי המזומנים העתידיים, מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית הערך הנוכחי של אומדן
 , נבחן הצורך בירידת ערך על בסיס כל נכס בנפרד. עבור נכסים פיננסיים

ומוצגים כהפרשה להפסד כנגד יתרת הנכס הפיננסי הנמדד  ם מירידת ערך נזקפים לרווח והפסדההפסדי
 בעלות המופחתת. 

 
 מירידת ערךביטול הפסד 

הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד 
מירידת הערך. ביטול הפסד מירידת ערך בגין נכסים פיננסיים הנמדדים לפי עלות מופחתת, נזקף לרווח 

 והפסד. 
 

 נכסים שאינם פיננסיים (2)

 ערך ירידת בחינת עיתוי
נכסי מס נדחים, נבדק בכל מועד דיווח מלאי ו, שאינם קבוצהשל הנכסים הלא פיננסיים של ה הערך בספרים

באם קימיים סימנים כאמור, מחושב אומדן סכום כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. 
 בר ההשבה של הנכס. 

 
 

 לפי שיטת השווי המאזני עסקה משותפתהשקעה ב (3)
ותפת נבחנת לירידת ערך, כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית המצביעה על ירידת ערך מש בעסקההשקעה 

 ( לעיל(.2)כמפורט בסעיף )
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 
 הטבות לעובדים .ט

 
 הטבות לאחר סיום העסקה (1)

ל ידי הפקדות לחברות בקבוצה קיימות מספר תכניות הטבה לאחר העסקה. התכניות ממומנות בדרך כלל ע
 ביטוח או לקרנות המנוהלות בידי נאמן, והן מסווגות כתכניות הפקדה מוגדרת וכן כתכניות הטבה מוגדרת.

 
 תכניות להפקדה מוגדרת (א)

תכנית להפקדה מוגדרת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה הקבוצה משלמת תשלומים קבועים לישות 
מחויבויות הקבוצה ית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים. נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפט

בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה לרווח והפסד  להפקיד בתכנית
 .קשורים שירותים

  
 ה מוגדרתטבתכניות לה (ב)

חויבות נטו מ .מוגדרת להפקדה תכנית שאינה העסקה סיום לאחר הטבה תכנית הינה מוגדרת להטבה תכנית
, מחושבת לגבי כל תכנית סיום העסקהשל הקבוצה, המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר 

גיע לעובד בתמורה לשירותיו, בתקופה השוטפת תבנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה ש
 את קובעת הקבוצהתכנית. ובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי ה

 בגין נטו(, הנכס) ההתחייבות הכפלת ידי על מוגדרת הטבה בגין נטו(, הנכס) ההתחייבות על נטו הריבית
 בתחילת נקבעו ששניהם כפי, מוגדרת הטבה בגין המחויבות למדידת ששימש ההיוון בשיעור מוגדרת הטבה

קונצרניות ה במועד הדיווח על אגרות חוב שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשוא השנתית. הדיווח תקופת
לתנאי המחויבות של הקבוצה.  דומהמועד פירעונן הינו שקל וש , שהמטבע שלהןצמודות באיכות גבוהה

 על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה. מידי שנה החישובים נערכים 
 

כוללת רווחים והפסדים אקטואריים, תשואה מחדש של ההתחייבות )הנכס(, נטו בגין הטבה מוגדרת  המדיד
כלשהו בהשפעה על תקרת הנכסים )ככל שרלוונטי, למעט ריבית(.  שינוי, וכן למעט ריבית(על נכסי תוכנית )

  .לעודפים ישירות אחר כולל רווח דרך, מיידית נזקפות מחדש מדידות
 

הוצאות ף מוצגות בסעי סי תוכניתנכ ןבגי בגין מחויבות להטבה מוגדרת והכנסות ריביתעלויות ריבית 
 שכר.

 
מכירה ברווח או הפסד מסילוק תכנית להטבה מוגדרת כאשר הסילוק מתרחש. רווחים או הפסדים  הקבוצה

כאמור הינם ההפרש בין החלק המסולק מתוך הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת במועד הסילוק, 
 .לבין מחיר הסילוק, לרבות נכסי תכנית שהועברו

 
ולפי תנאי הפוליסות יתרת הרווח  2004לקבוצה קיימות פוליסות ביטוחי מנהלים אשר הוצאו לפני שנת 

הריאלי שהצטבר על רכיב הפיצויים תשולם לעובד במועד פרישתו. בגין פוליסות כאמור, נכסי התוכנית כוללים 
צטבר( על הפקדות לפיצויים הן את יתרת רכיב הפיצויים והן את יתרת הרווח הריאלי שהצטבר )במידה שה

 עד למועד הדיווח ומוצגים בשווי הוגן.

 הטבות לטווח קצר (2)

 בהתאם נקבע ארוך לטווח אחרות כהטבות או קצר לטווח כהטבות, מדידה לצרכי, לעובדים הטבות סיווג
 .ההטבות של המלא לסילוק הקבוצה לתחזית

 
 הכנסות .י

 
 מכירת סחורות 

 
נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה או מהלך העסקים הרגיל בההכנסה ממכירת סחורות 

העומדת להתקבל. במקרים בהם תקופת האשראי היא קצרה ומהווה את האשראי המקובל בענף התמורה 
 העתידית אינה מהוונת. 

הסיכונים קיימת ראיה משכנעת )בד"כ ביצוע של הסכם מכירה( שהקבוצה מכירה בהכנסה כאשר 
יים וההנאות מהבעלות על הסחורה עוברים לקונה, קבלת התמורה צפויה, והעלויות שהתהוו או המשמעות

שיתהוו בגין העסקה ניתנות לאמידה באופן מהימן, כאשר אין להנהלה מעורבות נמשכת עם הסחורה, וכן 
מהימן,  אם צפוי כי תוענק הנחה וסכומה ניתן למדידה באופן ההכנסה ניתנת למדידה באופן מהימן.כאשר 

 ההנחה מנוכה מההכנסה ממכירת הסחורות.

 של חוזה המכירה. עיתוי העברת הסיכונים והתשואות משתנה בהתאם לתנאים הספציפיים

 העברת הסיכונים והתשואות לגבי מכירת מוצרים בישראל מתקיימת כאשר הסחורות יוצאות ממפעל החברה.
בהתאם לתנאי מכירה המקובלים של  מתקיימת, העברת הסיכונים והתשואות לגבי משלוחים בינלאומיים

 ה מועמסת על כלי התחבורה של המוביל הימי או האווירי.כאשר הסחורבדרך כלל  החברה,
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

 
 

 הכנסות והוצאות מימון .אי
 

כרות עם צבירתן, באמצעות . הכנסות ריבית מוכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעוהכנסות מימון כוללות ה
 .שיטת הריבית האפקטיבית

פיננסיים  מכשיריםהוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שנתקבלו, שינויים בשווי ההוגן של 
למעט הפסדים בגין ירידת  הפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסייםוהמוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

עלויות אשראי נזקפות לרווח והפסד לפי שיטת הריבית . צאות הנהלה וכלליותערך לקוחות המוצגים בהו
 האפקטיבית.

מדווחים בנטו כהכנסות מימון או הוצאות בגין נכסים והתחייבויות פיננסים  רווחים והפסדים מהפרשי שער
 מימון, כתלות בתנודות שער החליפין, וכתלות בפוזיציה שלהן )רווח או הפסד בנטו(.

על תזרימי מזומנים, ריבית שהתקבלה וריבית ששולמה מוצגות במסגרת תזרימי מזומנים בדוחות 
 . מימון פעילותמ מזומנים תזרימי במסגרת מוצגים ששולמו דיבידנדיםמפעילות שוטפת. 

 כנסההסים על המהוצאות  .בי
 

, אלא אם ח והפסדלדוח רוו יםנזקפמסים שוטפים ונדחים  מסים שוטפים ונדחים. יםכנסה כוללהמסים על ה
 או ברווח כולל אחר. המס הנובע מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון

 מיסים שוטפים

על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב )או להתקבל( המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם 

כוללים גם  מסים שוטפיםמועד הדיווח. למעשה ל ואו נחקק ושנחקק יםלפי שיעורי המס החלים לפי החוק

 .דיבידנדים בגין חלוקת מסיםתוספות  וגם מסים בגין שנים קודמות

 
 קיזוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים

הקבוצה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים שוטפים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי 

בויות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות מסים שוטפים, וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחיי

 והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית.
 

 נדחיםמיסים 

ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך 
ם זמניים הנובעים הקבוצה לא מכירה במסים נדחים לגבי הפרשידיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים. 

צפוי  וכן והקבוצה שולטת במועד היפוך ההפרשמהשקעה בחברות בנות ובגין הסדרים משותפים, במידה 
 דיבידנדים חלוקת של בדרך אם ובין השקעה מימוש של בדרך אם בין ,יתהפכו בעתיד הנראה לעיןלא  שהם
על ההפרשים הזמניים במועד בו המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול . השקעה בגין

 . מועד הדיווחימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה ל

כאשר צפוי שבעתיד תהיה בגין הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי  נכס מס נדחה מוכר בספרים
מועד דקים בכל הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרשים הזמניים. נכסי המסים הנדחים נב

 , ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות תתממשנה, הם מופחתים.דיווח

נכסי מסים נדחים שלא הוכרו מוערכים מחדש בכל מועד דיווח ומוכרים במידה והשתנה הצפי כך שצפוי 
 שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה יהיה ניתן לנצל אותם.

 קיזוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים
ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי  משפטיתת מסים נדחים במידה וקיימת זכות יומקזזת נכסי וההתחייבו הקבוצה

, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה נדחיםוהתחייבויות מסים 
  .חברה נישומה

 תוספת מס בגין חלוקת דיבידנד
במועד בו לרווח והפסד , נזקפים על ידי החברה מחלוקת דיבידנדים כנסה נוספים, הנובעיםהמסים על ה

 .ב15. ראה באור מוכרת ההתחייבות לתשלום הדיבידנד המתייחס

 
 רווח למניה .גי

 
הקבוצה מציגה נתוני רווח למניה בסיסי לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי 

במספר הממוצע המשוקלל של  החברהחלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של 
 .  השנההמניות הרגילות שהיו במחזור במשך 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

 
 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו .יד
 

(1) הינו גרסה סופית של התקן, הכוללת הוראות    -מכשירים פיננסיים  ,IFRS 9 (2014)תקן דיווח כספי בינלאומי  
מעודכנות לסיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, וכן מודל חדש למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסיים. הוראות אלו 

 . 2013כללי שפורסם בשנת  -ות לפרק בנושא חשבונאות גידור מתווספ

 סיווג ומדידה

בהתאם לתקן, ישנן שלוש קטגוריות עיקריות למדידת נכסים פיננסיים: עלות מופחתת, שווי הוגן דרך רווח והפסד 
 ושווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד המיוחסים לשינוי התקן דורש כי השינויים בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות ש
 בסיכון האשראי העצמי יוכרו לרוב ברווח כולל אחר.

 ירידת ערך של נכסים פיננסיים

(. עבור מרבית הנכסים, expected credit loss’ model‘התקן מציג מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי צפויים )
ירידת ערך: אם סיכון האשראי המיוחס לנכס הפיננסי לא עלה באופן המודל החדש מציג גישת מדידה דואלית של 

משמעותי מאז ההכרה לראשונה, תירשם הפרשה להפסד בגובה הפסדי האשראי הצפויים בשל אירועי כשל אשר 
עשר החודשים לאחר מועד הדיווח. אם סיכון האשראי עלה באופן משמעותי, -התרחשותם אפשרית במהלך שנים

ההפרשה לירידת ערך תגדל ותירשם בגובה הפסדי האשראי הצפויים על פני מלוא אורך החיים של  במרבית המקרים
 הנכס הפיננסי.

, עם אפשרות לאימוץ מוקדם. התקן ייושם למפרע, 2018בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
 למעט מספר הקלות.

 ם.הקבוצה בוחנת את השלכות התקן על הדוחות הכספיי

 
(2) התקן מחליף את ההנחיות הקיימות כיום לעניין  :, הכנסה מחוזים עם לקוחותIFRS 15תקן דיווח כספי בינלאומי    

הכרה בהכנסות ומציג מודל חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות. התקן קובע שתי גישות להכרה בהכנסה: 

לניתוח עסקאות על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בנקודת זמן אחת או על פני זמן. המודל כולל חמישה שלבים 

 בהכנסה ואת סכומה. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום.

, עם אפשרות ליישום מוקדם. התקן כולל חלופות 2017בינואר   1תקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום ה

כך שחברות יוכלו לבחור באחת מהחלופות הבאות בעת היישום לראשונה: יישום  שונות עבור יישום הוראות המעבר,

רטרוספקטיבי מלא; יישום רטרוספקטיבי מלא הכולל הקלות פרקטיות; או יישום התקן החל מיום היישום לראשונה 

 תוך התאמת יתרת העודפים למועד זה בגין עסקאות שטרם הסתיימו.

 של אימוץ התקן על הדוחות הכספיים.קבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכות ה

 
 מגזרי פעילות  -4באור 

 
פעילות הקבוצה מוגדרת כיחידה עסקית אחת. יחידה עסקית זו כוללת  יש מגזר פעילות אחד למועד הדיווח. לקבוצה .א

 מוצר עיקרי אחד בלבד והוא יריעות חד כיווניות בגדלים שונים. הקצאת המשאבים והערכת הביצועים הינה אחידה
בשל העובדה כי עבור ייצור המוצר נדרשת טכנולוגיה בעיקרה דומה ואסטרטגיית שיווק דומה. מקבלי ההחלטות 

 התפעוליות הראשים בחברה סוקרים את הפעילות העסקית באופן שוטף.
 
 ברמת הישותגילויים  .ב
 

 אזורים גיאוגרפיים מידע על בסיס
 

 פעילות חברות בנות שתייקה את הכנסותיה בכל העולם. לחברה הינה ישראל והחברה פועלת ומפ החברהארץ מושבה של 
 . בהצגת המידע על בסיס אזורים גיאוגרפים, ההכנסותואחת באנגליה בארצות הברית מושבהמקום כאשר אחת מהן 

 ם.הנכסים הלא שוטפים מבוססים על המיקום הגיאוגרפי של הנכסי מבוססות על המיקום הגיאוגרפי של הלקוחות. מחיצוניים
 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה  ביום     

 2012 2013 2014   הכנסות מחיצוניים              

 אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר   

      
 9,810 5,383 4,886   ישראל
 11,004 9,902 17,930   אירופה

 35,255 25,774 38,959   אמריקה
 3,385 10,056 6,622   מדינות אחרות

      
   68,397 51,115 59,454 
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 מגזרי פעילות )המשך(  -4באור 

 
 )המשך( ברמת הישותגילויים  .ג
 
 בדצמבר  31יום  ל   

 2013 2014   נכסים לא שוטפים           

 אלפי דולר אלפי דולר   

     
 7,539 7,872   ישראל
 5,864 4,670   אנגליה

 2,250 2,085   ארצות הברית

   14,627 15,653 

 
 

 מזומנים ושווי מזומנים - 5באור 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31    

    2014 2013 

 אלפי דולר  אלפי דולר    

 
 7,029 12,506    יתרות בבנקים

 - 1,000    פקדונות לפי דרישה

      
    13,506 7,029 

 
 , בדבר מכשירים פיננסיים.16רטת בביאור מטבע מפו לסיכוני אשראי, שיעורי ריבית ולסיכוניחשיפת הקבוצה 

 
 לקוחות - 6באור 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2014 2013 

 אלפי דולר אלפי דולר   

       
 9,448 11,922   חובות פתוחים 
 379 176   המחאות לגביה 

     
   12,098 9,827 

 
, בדבר 16ן ירידת ערך המתייחסת ללקוחות מפורטת בביאור מטבע והפסדים בגילסיכוני אשראי ולסיכוני  חשיפת הקבוצה

 מכשירים פיננסיים.
 

 אחרים חייבים – 7באור 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2014 2013 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 175 22   מקדמות לספקים
 394 481   שלטונות מס ערך מוסף

 128 148   הוצאות מראש

   651 697 
 

 לאימ – 8באור 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   

   2014 2013 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 1,376 1,728   מלאי חומרי גלם
 789 1,039   מלאי תוצרת בעיבוד
 1,567 2,536   מלאי מוצרים גמורים

 827 930   מלאי בדרך

     
   6,233 4,559 

 



 בע"מ מפעלי פ.מ.ס מיגון
 2014בדצמבר  31ליום 

  2014  בדצמבר 31ליום המאוחדים באורים לדוחות הכספיים 

 17 

 
   פקדונות – 9באור 
   

 .2015בשנת  ומועד פירעונו הינו 1.35%ית בשעור של רלינג הנושא ריבית שנתהיתרה מהווה פקדון בלירות שט 

       
 חברות מוחזקות – 10אור ב
 

 עסקה משותפת א.
 
 .50%באחזקה של ע"י החברה )בעקיפין(  מוחזק"( התאגיד המשותף" –)להלן   LIFESTONEתאגידה
 

 .להתחיל בתהליך של פרוק התאגיד המשותףחדל התאגיד המשותף מלפעול והנהלת החברה החליטה  2011בשנת 
 

בהתאמה  2013 -ו 2014אלפי דולר לשנת  21 -אלפי דולר ו 17בעסקה המשותפת בסך של יתרת ההשקעה 
 .של התאגיד המשותף בניכוי ההתחיבויות השוטפות משקפת את חלקה היחסי של החברה בשווי הנכסים השוטפים

 -ו 2013 ,2014לשנים אלפי דולר  119 -ואלפי דולר  4 ,אלפי דולר 3 הינוחלק הקבוצה בהפסד מהעסקה המשותפת 
 בהתאמה. 2012

 
 פרטים נוספים בדבר חברות מאוחדות המוחזקות במישרין על ידי החברה .ב

 
 

 2013 -ו 2014בדצמבר  31
 

 

 

 

מדינת התאגדות 

ומקום העיקרי של 

 פעילות החברה

 

 

 

זכויות 

 החברה בהון

   

   
 FMS Enterprises USA, Inc 100% ארצות הברית 

   
Pamas US, Inc  100% ארצות הברית 

   
FMS Enterprises UK, LTD  100% אנגליה 

 

 
 רכוש קבוע - 11באור 

 
 :2014ההרכב לשנת 

 סך הכל ריהוט וציוד משרדי מכונות וציוד כלי רכב וקרקע מבנים 

 ראלפי דול אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

      עלות

 35,413 387 20,756 321 13,949 2014 בינואר 1יתרה ליום 

 571 25 546 - - תוספות

 (1,135) (141) (994) - - גריעות

 (315) - (141) - (174) השפעת שינויים בשערי חליפין

 34,534 271 20,167 321 13,775 2014בדצמבר  31יתרה ליום  

      

      פחת

 19,760 351 15,356 84 3,969 2014בינואר  1 יתרה ליום 

 1,355 20 970 46 319 פחת השנה

 (1,135) (141) (994) - - גריעות

 (73) - (54) - (19) השפעת שינויים בשערי חליפין

 19,907 230 15,278 130 4,269 2014בדצמבר  31יתרה ליום  

      

      הערך בספרים

      

 14,627 41 4,889 191 9,506 2014בדצמבר  31ליום 
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 רכוש קבוע )המשך( - 11באור 

 
 2013ההרכב לשנת 

 סך הכל ריהוט וציוד משרדי מכונות וציוד כלי רכב וקרקע מבנים 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

      עלות

 34,745 374 20,174 320 13,877 2013 בינואר 1יתרה ליום 

 686 13 475 194 4 תוספות

 (193) - - (193) - גריעות

 175 - 107 - 68 השפעת שינויים בשערי חליפין

 35,413 387 20,756 321 13,949 2013בדצמבר  31יתרה ליום  

      

      פחת

 18,437 336 14,221 234 3,646 2013בינואר  1יתרה ליום  

 1,403 15 1,031 43 314 פחת השנה

 (193) - - (193) - גריעות

 113 - 104 - 9 השפעת שינויים בשערי חליפין

 19,760 351 15,356 84 3,969 2013בדצמבר  31יתרה ליום  

      
      הערך בספרים

      

 15,653 36 5,400 237 9,980 2013בדצמבר  31ליום 
      

 מידע נוסף:
 

ה הינ 2014בדצמבר  31דיין מופעלים. עלותם המקורית של נכסים כאמור ליום בחברה קיימים נכסים שהופחתו במלואם וע
 אלפי דולר(. 7,201 :2013בדצמבר  31אלפי דולר )ליום  6,767 בסך של

 
 פרטים בדבר זכויות במקרקעין המשמשות את הקבוצה כרכוש קבוע. ב

 
 בדצמבר 31ליום   .1

מועד סיום תקופת  

 החכירה

 

2014 

 

2013 

 אלפי דולר לפי דולרא בשנה 

    

 1,379 1,331 2042 מהוונת מימונית בחכירה
 

ההנהלה שלה, חכורה בחכירה מהוונת ממנהל היצור ועליה הקימה החברה את משרדי תקווה -פתחקרקע ב
 שנים. החברה זכאית בהתקיים תנאים מסוימים, להאריך את תקופת החכירה  49מקרקעי ישראל לתקופה של 

 וספות.שנים נ 49 -ב

 

 
באירופה המבנה הינו בשטח בנוי של  הקבוצהייצור של הפעילות  בצעתבאנגליה בו מת וקרקע מבנהבבעלות הקבוצה  .2

 מ"ר.  4,500 -כ
 ,FMS Enterprises USAמ"ר המשמשת את החברה בת  92,000-כ  ה הואבבעלות הקבוצה קרקע בארה"ב ששטח .3

Inc . 

 ספקים ונותני שירותים - 12באור 
 בדצמבר 31ום לי   

   2014 2013 

 אלפי דולר אלפי דולר   

         חובות פתוחים:
     

 2,268 3,618   ספקים בחו"ל
 477 1,638   ספקים בישראל

   5,256 2,745 
 110 144   המחאות לפרעון

     
   5,400 2,855 
 

 , בדבר מכשירים פיננסיים.16ור לחשיפת הקבוצה לסיכוני מטבע חוץ ונזילות בגין ספקים, ראה ביא
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 אחרים זכאים – 13באור 

 בדצמבר 31ליום    

        2014 2013 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 644 615   התחייבויות לעובדים 

 130 114   התחייבויות למוסדות

 1,006 -   ניכוי במקור בגין דיבידנד ששולם

 584 169   מקדמות מלקוחות

 145 437   אחרות
     
   1,335 2,509 

 
 , בדבר מכשירים פיננסיים.16כאים, ראה ביאור זלחשיפת הקבוצה לסיכוני מטבע ונזילות בגין חלק מיתרות ה

 
 

 הטבות לעובדים -14באור 
 
 

 הטבות לטווח קצר.ו לאחר סיום העסקההטבות וללות הטבות לעובדים כ
 .עניין ובעלי קשורים צדדים בדבר, 25להטבות לאנשי מפתח ניהוליים ראה ביאור  באשר

 
 .לא צמוד ההתחייבויות בגין ההטבות לעובדים נקובות בש"ח

 
 :הטבות לעובדיםהרכב 

 בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 644 615 )*( :אחרים זכאים - שוטפות התחייבויות במסגרת מוצג

   
   :לעובדים הטבות - טפותשו שאינן התחייבות במסגרת מוצג

 2,282 2,025 נטו, מוגדרת הטבה תוכנית בגין שהוכרו התחייבויות

   
 .וחופשההתחייבויות בגין שכר עבודה  נכללותהטבות עובדים לטווח קצר  במסגרת)*(      

 מוגדרת הטבהתוכנית -העסקה סיום לאחר הטבה תוכניות .א

 מזכות המוגדרות ההטבה תוכניות. ביטוח בפוליסות סכומים מפקידה היא בגינן מוגדרות הטבה תוכניות לקבוצה
 . משכורת אחרונה כפול שנות וותקעל  המבוסס פעמי חד בתשלום להטבה הזכאים העובדים את

 
 לאחר סיום העסקההטבות לעובדים 

 בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 2,908 2,679 ממומנות ערך נוכחי של מחויבויות
   

 626 654 בניכוי שווי הוגן של נכסי התכניות 
   

 2,282 2,025 התחייבות שהוכרה בגין הטבה מוגדרת
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 הטבות לעובדים )המשך( -14באור 

 
 )המשך( מוגדרת הטבהתוכנית -העסקה סיום לאחר הטבה תוכניות .א

 
 כניות הטבה מוגדרות ומרכיביהן נטו בגין תו ,)נכסים( בהתחייבויות התנועה (1)

    

 סך ההתחייבות )הנכס(,    

מחויבות בגין תוכנית  

  מוגדרת הטבה

 נכסי של הוגן שווי

 תוכנית

 נטו שהוכרו בגין

 מוגדרתתוכנית הטבה 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

 באלפי דולר באלפי דולר באלפי דולר באלפי דולר באלפי דולר באלפי דולר 
 

 2,207 2,282 482 626 2,689 2,908 בינואר  1ליום  יתרה
       

       :והפסד לרווח שנזקפה/הכנסה הוצאה
 182 176 - - 182 176 שוטף שירות עלות

 103 91 16 17 119 108 ריביתהכנסות /עלויות
 164 (243) 40 (77) 204 (320) הפרשי שער 

       
       :אחר כולל ברווח הוכר

 (238) (47) - - (238) (47) הפיננסיות בהנחות משינויים שנבעו אקטוארייםשינויים 
 (47) 2 3 (6) (44) (4) אחרים אקטואריים שינויים

       
       תנועות נוספות

 - (133) (4) (9) (4) (142) ששולמו  הטבות
 (89) (103) 89 103 - - הקבוצה ידי על שהופקדו סכומים

       
 2,282 2,025 626 654 2,908 2,679 בדצמבר  31ליום  תרהי

 
 התשואה בפועל (2)

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2014 2013 2012 

  % % % 

 

 7.7 5.3 3.9 התשואה בפועל על נכסי התכנית

 
 הנחות אקטואריות (3)

 
 ההנחות האקטואריות העיקריות למועד הדיווח )לפי ממוצע משוקלל(:

  2014 2013 2012 

  % % % 

 
 4.28 3.91 3.42 בדצמבר 31שיעור ההיוון ביום 

 5.59 3.73 2.88 שיעור עליות שכר עתידיות
                 

נתונים סטטיסטיים שפורסמו ועל לוחות תמותה ההנחות בדבר שיעור התמותה העתידי מבוססות על 
 מקובלים.

 
 נותרות ההנחות שייתר בהנחה, האקטואריות מההנחות לאחת דיווחה בתאריך סביר באופן אפשריים שינויים

 :כדלקמן מוגדרת להטבה המחויבות על משפיעים, שינוי ללא

 
 2014 בדצמבר 31 ליום  דולר באלפי

 10% -ב  קיטון  10% -ב  גידול  

 אלפי דולר אלפי דולר  

 

 (17) 19  עתידיות שכר עלויות שיעור

 (23) 28  היוון שיעור

 

   השפעת התוכנית על תזרימי המזומנים העתידיים של הקבוצה:          (4)
 .דולראלפי  94 -כ בתכנית הטבה מוגדרת ממומנת הינו בסך 2015אומדן הקבוצה להפקדות הצפויות בשנת 

 
הינו  2013שנים, )לשנת  4.78אומדן הקבוצה לאורך חיי התוכנית )לפי ממוצע משוקלל( לסוף תקופת הדיווח הינו 

 שנים(. 4.99
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 הטבות לעובדים )המשך( -14באור 

 
 

 תוכנית הפקדה מוגדרת-ב. תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה
 

 .1963 -חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  14לחברה תוכנית הפקדה מוגדרת בגין חלק מעובדיה אשר חל לגביהם סעיף 
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 57 42 46 הסכום שהוכר כהוצאה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת

 
 כנסההמסים על ה - 15באור 

 
 הקבוצהא. פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת 

  ( החברה בארץ1) 
 

 לעידוד השקעות הון החוקתוקף מ הטבות
 

 1959  - ט"התשי ,הון השקעות לעידוד החוק תיקון
 

 תוקן במסגרתו אשר, 2011-2012 לשנים הכלכלית המדיניות חוק בכנסת אושר 2010 בדצמבר 29 וםבי
 1 מיום הוא לחוק התיקון של תוקפו"(. לחוק התיקון: "להלן) 1959-ט"התשי, הון השקעות לעידוד החוק

 כהגדרתן ,מועדפת חברה בידי שנצמחה או שהופקה מועדפת להכנסה ביחס יחולו והוראותיו 2011 בינואר
 . ואילך 2011 בשנת, לחוק בתיקון

 אחיד מס שיעור שעיקרם, מיוחד מועדף ומפעל מועדף מפעל, חדשים מס מסלולי שני התיקון במסגרת
 - 2011-2012 המס בשנות -מועדף מפעל לגבי: כדלקמן, להטבות הזכאיות החברה הכנסות כלל על ומופחת

 12.5% -ו' א פיתוח באזור 7% - 2013-2014 המס ותבשנ, הארץ בשאר 15% -ו' א פיתוח באזור 10%
, 2013באוגוסט  5ביום . הארץ בשאר 12% -ו' א פיתוח באזור 6%  - ואילך 2015 המס ובשנת הארץ בשאר

(, 2014 -ו 2013עבר בכנסת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 
שיעור המס על הכנסה  2014ת מתווה הפחתת המס כך שהחל משנת המס , אשר ביטל א2013-התשע"ג

 מועדף"מפעל  בהגדרת העומד מפעל, בנוסףבשאר הארץ.  16% -באזור פיתוח א' ו 9%מועדפת יהיה 
 פיתוח באזור ממוקם הוא אם 5% של מופחת מס לשיעור, רצופות שנים 10 של הטבות לתקופת זכאי", מיוחד

 '.א פיתוח באזור ממוקם אינו אם 8% של תמופח מס לשיעור או' א
  

 חברה שהיא מניות לבעלת מועדפת הכנסה מתוך שיחולק דיבידנד על מס יחול לא כי, לחוק בתיקון נקבע עוד
 על עדיין יחול 15% של מס שיעור. המניות בעלי ברמת והן המחלקת החברה ברמת הן, תושבת ישראל

 .מס כפל למניעת לאמנות בכפוף חוץ לתושב או יחיד מניות ללבע מועדפת הכנסה מתוך שיחולק דיבידנד
(, 2013 -ו 2014במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 

בינואר  1, נקבעה העלאת שיעור המס על דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ שיחולק החל מיום 2013-התשע"ג
נקבעה הקלה בנוגע לאי חיוב  לחוק בתיקון, כן כמו .20%נסה מעודפת, לשיעור של , ואשר מקורו בהכ2014

במס המשולם על דיבידנד שמתקבל על ידי חברה ישראלית מרווחי מפעל מאושר/חלופי/מוטב, שנצמחו 
בתקופת ההטבות לפי נוסח החוק טרם תיקונו, אם החברה מחלקת הדיבידנד תודיע לרשויות המס עד ליום 

על החלת הוראות התיקון לחוק והדיבידנד יחולק לאחר מועד ההודעה )להלן: "ההקלה"(. כמו  2015י ביונ 30
 כן, חלוקה מרווחי המפעל הפטור תחוייב במס בחברה המחלקת.

 
. מס הטבות מסלול לתחולת לכניסה הון השקעות לעידוד לחוק בתיקון שנקבעו בתנאים עומדת חברהה

, שיעור המס 2011בהתאם לכך, החל משנת  .2011 המס משנת החל לחוק התיקון לתחולת ניכנסה החברה
בשנת  12.5%) אשר חל על כלל הכנסות החברה יהיה בהתאם לשיעור המס של מפעל מועדף כאמור לעיל

 . (16% הינושיעור המס  2014ומשנת  2013
 

)להלן:  1959-התשי"ט והוראת שעה לחוק עידוד השקעות הון, 69נחקק תיקון מס'  2012בנובמבר  5ביום 
"הוראת השעה"(, המציע הסדר לתשלום מס מופחת לחברות שקיבלו פטור ממס חברות מכוח החוק האמור. 

, יהיו 2013בנובמבר  11שתוקפה עד ליום בהוראת השעה נקבע כי חברות שיבחרו להחיל את הוראת השעה 
: "מס החברות המוטב"(. הפשרת זכאיות ליהנות מהנחה במס בגין "הפשרת" הרווחים הפטורים )להלן

הרווחים הפטורים תאפשר חלוקתם ללא תשלום מס נוסף ברמת החברה וכן תאפשר שימוש ברווחים ללא 
 המגבלות שחלו על השימוש ברווחים הפטורים.

יקבע בהתאם ליחס הרווחים הפטורים אותם תבקש החברה לשחרר מכלל רווחיה  מס החברות המוטב
משעור מס החברות שהיה חל על אותה הכנסה בשנה בה הופקה אלמלא  70% -ל 40%הפטורים, וינוע בין 

. כמו כן, חברה שבחרה לשלם מס חברות מוטב תהא חייבת 6% -אך בכל מקרה לא יפחת מ הייתה פטורה,
שנים שתחילתן בשנת  5מחסכון המס שנבע לה, במהלך תקופה של  50% -עד לתעשייתי  להשקיע במפעל
 דה בתנאי זה יחייב את החברה בתשלום מס חברות נוסף.ההודעה. אי עמי

 
בהתאם להחלטת החברה ולהוראת השעה, החברה תהיה . 2012בשנת את הוראת השעה  החילההחברה 

עד תום שנת  "חש אלפי 16,299 -חייבת להשקיע במפעל תעשייתי )כמוגדר בהוראת השעה( סך של כ
 אלפי ש"ח. 2,764החברה  , השקיעה2014בדצמבר  31כאשר עד ליום  .2017
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 מסים על ההכנסה )המשך( - 15באור 

 
 )המשך( א. פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה

 
 חברות בחו"ל (2)

החברות המאוחדות שמקום איגודן הינו ארה"ב נישומות לפי שיעורי המס בארצות מושבן. שיעור המס העיקרי החל על 
 .  39%ינו שעור מס של החברות המאוחדות אלו מחוץ לישראל ה

החברה המאוחדת שמקום איגודה הינו אנגליה נישומה לפי שיעור המס בארץ מושבה. שיעור המס החל על החברה 
 . 20%הינו 

 
 

 . מרכיב הוצאות )הכנסות( מסים על ההכנסהב
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום                       

 2014 2013 2012 

 אלפי דולר ולראלפי ד אלפי דולר 
 

 הוצאות מסים שוטפים
    

 3,395 2,788 4,673                  בגין התקופה השוטפת
 4,551 741 1,109 (1) בגין שנים קודמות, נטו התאמות

 
 הוצאות מסים נדחים

 

   

 - 121 - שינוי בשיעור המס
 (111) (1) 25 יצירה והיפוך של הפרשים זמניים

 - - (411) שנים קודמות מסים נידחיים בגין
    

 7,835 3,649 5,396 כנסה הם על ההוצאות מסי

 
 , הוצאות מסים שנים קודמות נבעו בעיקר מסגירת שומות מס. ראה סעיף ו' להלן.2014בשנת  (1)

אלפי דולר בגין הפשרות רווחים כלואים מהעבר,  5,001-ו 849שילמה החברה מסים בסך של  2012 -ו  2013בשנים 
 (.1א)15באור ראה 

 
 

 . נכסי והתחייבויות מסים נדחים ג
 

 (     נכסי והתחייבות מסים נדחים שהוכרו1)
 כמפורט לעיל.בישראל מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך  החברההמסים הנדחים בגין           
 שיעורי המס הרלוונטיים בכל מדינה.חושבו לפי  בנות הפועלות מחוץ לישראל מסים נדחים בגין חברות           

 
 נכסי )התחייבויות( מסים נדחים מיוחסים לפריטים הבאים:

    נכסים 

    קבועים 

 סך הכל אחר הטבות לעובדים בני פחת 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
 

 (536) 68 307 (911) 2013בינואר  1ליום  יתרה
     

 (120) 578 111 (809) ח והפסדשינויים שנזקפו לרוו
     

 (656) 646 418 (1,720) 2013בדצמבר   31ליום  יתרה
     

 והפסדשינויים שנזקפו לרווח 
 שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר:

 בגין הפרשי תרגום מטבע חוץ
בגין מדידה מחדש של תוכנית הטבה 

  מוגדרת 

 
 

10 
 
- 

 
 
- 
 
(7) 

 
 
- 
 
- 

 
 

10 
 
(7) 

 ות )הוצאות( בגין מסים נדחיםהכנס
 שנזקפו לרווח והפסד

 
629 

 
(41) 

 
(202) 

 
386 

     
 (267) 444 370 (1,081) 2014בדצמבר  31ליום  יתרה

 
 במסגרת התחייבות לזמן ארוך. דוח על המצב הכספיהנדחים מוצגים ב המסים
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 מסים על ההכנסה )המשך( - 15באור 

 
 

 ים )המשך(. נכסי והתחייבויות מסים נדחג
 
 

 התחייבות מסים נדחים שלא הוכרו    (2)
 

בגין אלפי דולר(  5,793: 2013אלפי דולר ) 6,751בסך של התחייבות מסים נדחים , 2014בדצמבר  31 ליום
אלפי דולר(, המתייחסים להשקעות בחברות בנות, לא  21,861: 2013אלפי דולר ) 25,476הפרשים זמניים בסך של 

 בעתיד הנראה לעין. ןלמכור חברות אלו נתונה בידי הקבוצה, ובכוונתה שלא לממשהוכרו מאחר וההחלטה 
 

 מסים נידחיםנכסי פריטים שביגנם לא הוכרו     (3)
 ך שלסלא הוכרו בגין הפסדים לצורך מס באלפי דולר(  1,076 :2013אלפי דולר ) 1,553בסך של  נכסי מסים נדחים

 יהיה ניתן שכנגדה, חייבת הכנסה בעתיד תהיה כי צפוי זה שאיןמכיוון אלפי דולר(  2,758: 2013)אלפי דולר  3,981
 .המס הטבות את לנצל

 
 
 התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מסים על הכנסה לבין הוצאות המסים .ד
 
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  2014 2013 2012 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
 

  15,455 14,902 21,662 ההכנסה על רווח לפני מסים
    

 15% 12.5% 16% שיעור המס העיקרי של החברה

    

 2,318 1,863 3,466 מס מחושב לפי שיעור מס עיקרי
    

    תוספת )חסכון( בחבות המס בגין:
    

 4,551 741 1,109 מסים בגין שנים קודמות
  31 5 101 הוצאות לא מוכרות לצרכי מס

 - 121 - י בשיעור המס בישראלשינו
 918 921 1,105 מסים בשיעורי מס אחרים בגין חברות בנות בחו"ל

 9 6 1 הפסדים שעבורם לא נרשמו מיסים נדחים 
 - - 60 מסים בשיעורי מס אחרים

 - - (411) מסים נדחים בגין שנים קודמות 
 8 (8) (35) הפרשים אחרים

    
 7,835 3,649 5,396 הוצאות מסים על ההכנסה 

 
 שומות מס .ה

 . 2012עד וכולל  2010 יםבגין שומות סופיות לשנבישראל נחתם הסכם עם רשויות המס  2014שנת ב
מליון דולר  1.1 -בהתאם להסכמות עם רשויות המס לעיל, רשמה החברה הוצאות מס בגין שנים קודמות בסך של כ

בנוסף, לפי ההסכמות עם רשיות המס לחברה יהיו  .תקופת הדוחבמליון דולר  0.5 -יות מימון בסך של כווכן על
, בגינם נרשם מס נדחה בסך של 2015 בשנת אלפי דולר(  2,571-)כמליון ש"ח  10בסך של  הניתנות לניכויהוצאות 

 . אלפי דולר 411
 .2009סופיות עד וכלל שנת ללחברה בת בארה"ב שומות הנחשבות  
 סופיות מיום היווסדה.לחברה בת באנגליה אין שומות  
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 מכשירים פיננסיים - 16באור  
 

 כללי א.
 הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:העיקריים הקבוצה חשופה לסיכונים 

 
 סיכון אשראי 

 סיכון נזילות 

 סיכון שוק 
 

הקבוצה, ביאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות 
 מדיניות ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון.

 
 המסגרת לניהול סיכונים ב.

 

. מדיניות אחד מהמנכ"לים המשותפיםהאחריות על ניהול ומעקב אחר מדיניות ניהול הסיכונים של הקבוצה הינה בידי 
לקבוע הגבלות הולמות הקבוצה, ניהול הסיכונים של הקבוצה גובשה בכדי לזהות ולנתח את הסיכונים העומדים בפני 

המדיניות והשיטות לניהול הסיכונים נסקרות באופן שוטף  לסיכונים ובקרות ולפקח על הסיכונים והעמידה בהגבלות.
בכדי לשקף שינויים בתנאי השוק ובפעילות הקבוצה. הקבוצה פועלת לפיתוח סביבת בקרה יעילה בה כל העובדים 

 מבינים את תפקידם ומחויבותם.

עדת הביקורת של הדירקטוריון מפקחת על מעקב ההנהלה אחר הציות למדיניות ניהול הסיכונים של הקבוצה ונהליה ו
והיא בוחנת את ההתאמה של מסגרת ניהול הסיכונים ביחס לסיכונים העומדים בפני הקבוצה. בתהליך הפיקוח 

ות שוטפות ובבדיקות לפי דרישה של נעזרת ועדת הביקורת בביקורת הפנימית. הביקורת הפנימית עוסקת בבדיק
 הבקרות והנהלים לניהול סיכונים, שתוצאותיהן מדווחות לועדת הביקורת.

 סיכון אשראי ג.
 

 לקוחות וחייבים אחרים
החשיפה של הקבוצה לסיכוני אשראי מושפעת בעיקר מהאפיון האישי של כל לקוח. הנהלת החברה קבעה מדיניות 

פרטנית בדבר איכות האשראי שלו לפני אספקת המוצר אליו. לכל לקוח נקבעת  אשראי לפיה כל לקוח חדש נבחן
מגבלת רכישות, המשקפת את הסכום הפתוח המירבי אותו יכול הלקוח לקבל. מגבלות אלה נבחנות באופן שוטף ע"י 

ומן הנהלת החברה. לקוחות אשר אינם עומדים באמות המידה הנדרשות יכולים להתקשר עם הקבוצה על בסיס מז
 בלבד או על בסיס אשראים דוקומנטרים מובטחים מראש.

 .ולא הוכר בגינם הפסד מירידת ערך שנים 7מלקוחות הקבוצה סוחרים עימה מעל  60% -למעלה מ
 
 חשיפה לסיכון אשראי (1)

 
הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית. החשיפה המרבית לסיכון האשראי במועד 

 וח, היתה כדלקמן:הדיו
 בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 הערך בספרים   

 אלפי דולר אלפי דולר   

 
     

 7,029 13,506   מזומנים ושווי מזומנים
 9,827 12,098   לקוחות

 - 141   פקדונות

   25,745 16,856 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - 16באור 

 
 )המשך(   סיכון אשראי ג.

 
 חשיפה לסיכון אשראי )המשך( (1)

 
 החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין לקוחות למועד הדיווח, לפי אזורים גיאוגרפים, הינה כדלקמן:

 בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 הערך בספרים   

 אלפי דולר אלפי דולר   

 
 7,252 5,902   אמריקה

 1,485 3,173   שאר העולם
 1,090 3,023   שוק מקומי

   12,098 9,827 

 
 הינה כדלקמן:לפי הצד שכנגד החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין לקוחות למועד הדיווח 

 בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 הערך בספרים   

 אלפי דולר אלפי דולר   

 
 3,908 2,534   לקוח א'

 5,919 9,564   לקוחות אחרים

   12,098 9,827 

 
 .הכנסותבדבר  18בגין הלקוחות המהותיים, ראה גם באור  למידע נוסף

 
 גיול חובות והפסדים מירידת ערך (2)

 
 להלן גיול חובות של לקוחות:

 בדצמבר 31ליום    

   2014 2013 

 אלפי דולר אלפי דולר   

 
 8,787 10,758   אינם בפיגור

 753 1,206   יום 0-30פיגור של 
 144 13   יום 31-60פיגור של 

 143 121   יום  90פיגור של מעל 

   12,098 9,827 

 
 

והחברה בהתבסס על נסיון העבר ומדיניות האשראי של החברה, הקבוצה אינה מפרישה לחובות מסופקים היות 
 צופה כי יתרת הלקוחות הינה ברת גביה.

 
 סיכון נזילות .ד

 
ל הניתן, את מידת הנזילות המספקת לעמידה גישת הקבוצה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככ 

 בהתחייבויותיה במועד, בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים.
 31ליון דולר ליום ימ 7 -)כ 2014בדצמבר  31ליון דולר ליום ימ 13 -של למעלה מ פקדונותו לקבוצה יתרת מזומנים 

דולר ליום מליון  6 –כ ) דולר ליוןימ 10 -עומדים על כלאותו מועד  השוטפות תחייבויותיה( וסך כל ה 2013בדצמבר 
 . הקבוצה אינה חשופה  לסיכון נזילות בטווח הנראה לעין.(2013בדצמבר  31

 חודשים. 6יתרות הספקים , נותני השרותים וזכאים אחרים יפרעו בתקופה של עד  
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - 16באור 

 
 וני שוקסיכ .ה

 
 חוץ סיכון מטבע (1) 
הקבוצה חשופה לסיכון מטבע בגין מכירות וקניות הנקובות במטבעות שונים ממטבע הפעילות של הקבוצה. עיקר  

 ההצגה והאירו אל מול הדולר )שהוא מטבע הפעילות ליש"טה ,החשיפה הינה לשינויים בשערי המטבעות של השקל
בחשבונות יתרת המזומנים שלה  עיקר מחזיקה החברה את 2014דצמבר ב 31נכון ליום  והדיווח של הקבוצה(.

 . במטבע דולרבבנקים  העו"ש
ואירו, מוודאת הקבוצה  , לירות שטרלינגבאשר לנכסים והתחייבויות כספיים אחרים הנקובים במטבעות שקל 

וץ, כמענה לחוסר שהחשיפה שלה נטו תשמר ברמה המקובלת, על ידי קניה ומכירה, בעת הצורך, של מטבעות ח
 איזון בטווח הקצר.

 מעת לעת עסקאות החלפת מטבע שלא למטרות גידור. מבצעתהחברה 
 

 החשיפה לסיכון מטבע חוץ (א)
 

 חשיפת הקבוצה לסיכון מטבע חוץ, המבוסס על ערכים נקובים, הינה כדלקמן:
 
 2014בדצמבר  31ליום  

  מטבע חוץ או צמוד לו  

 סה"כ ליש"ט אירו ש"ח דולר 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

      נכסים שוטפים:
 13,506 83 293 332 12,798 מזומנים ושווי מזומנים

 12,098 386 707 988 10,017 לקוחות
 141 141 - - - פקדונות 

      נכסים שאינם שוטפים:
 26 - - 26 - יתרות חובה לזמן ארוך

      
      שוטפות:התחייבויות 

 (5,400) (56) (1,212) (463) (3,669) ספקים ונותני שירותים 
       (722) (50) - (233) (439)  זכאים

      
 18,707 650 (212) 504 19,649 

 
 2013בדצמבר  31ליום  

  מטבע חוץ או צמוד לו  

 סה"כ ליש"ט אירו ש"ח דולר 

 אלפי דולר פי דולראל אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

      נכסים שוטפים:
 7,029 115 9 80 6,825 מזומנים ושווי מזומנים

 9,827 - 259 460 9,108 לקוחות
      נכסים שאינם שוטפים:

      יתרות חובה לזמן ארוך
 - 27 - - 27 

      התחייבויות שוטפות:
 (2,855) (59) (395) (587) (1,814) ספקים ונותני שירותים 

       (1,405) (39) - (1,193) (173) זכאים 
      

 13,946 (1,213) (127) 17 12,623 

 
 להלן נתונים בדבר שערי החליפין המשמעותיים:

 בדצמבר 31יום ל בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום 

 2014 2013 2012 2014 2013 

 שער הספוט במועד הדיווח השינוי % 

 

 3.471 3.889 (2.30) (7.02) 12.04 ולר ביחס לשקלשער חליפין של הד
 0.726 0.823 (1.94) (4.32) 13.36 שער חליפין של הדולר ביחס לאירו

 0.605 0.641 (4.78) (2.25) 6.10 שער חליפין של הדולר ביחס לליש"ט
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - 16באור 

 
 סיכוני שוק )המשך( ה.
 
 משך()ה חוץ סיכון מטבע (1)

  
 ניתוח רגישות   ב()

 
 ואתמגדילה )מקטינה( את ההון  ה, היית2014בדצמבר  31 תאריךל והליש"ט האירו ,התחזקות הדולר אל מול השקל

מבוסס על שינויים בשערי החליפין שלדעת הקבוצה הם  שלהלן הניתוחההפסד בסכומים המוצגים להלן. והרווח 

ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שעורי דיווח. אפשריים באופן סביר נכון לתום תקופת ה

 נעשה בהתאם לאותו בסיס. 2013קבועים. הניתוח לגבי שנת  והריבית, נשאר
 
 2014בדצמבר  31ליום    

 רווח )הפסד( הון   

 אלפי דולר אלפי דולר   

      עליה בשער החליפין של:
 65 65   10% -שקל ב
 (21) (21)   10% -אירו ב

 50 50   10% -ליש"ט ב
     

 
 
 2013בדצמבר  31ליום    

 רווח )הפסד( הון    

 אלפי דולר אלפי דולר   

     עליה בשער החליפין של:
 (121) (121)   10% -שקל ב
 (13) (13)   10% -אירו ב

 2 2   10% -ליש"ט ב
 

השפעה זהה, אם  הבדצמבר היית 31לתאריך  רהדולבשיעורים דומים כנגד  המטבעות האמוריםלהחלשות 

 כי בכיוון הפוך, ובאותם סכומים, בהנחה שכל שאר המשתנים נשארו קבועים.
 

 סיכון שיעורי ריבית .ו
 

 .הקבוצה אינה חשופה לסיכון שערי ריבית 2013-ו 2014בדצמבר  31ליום 
 

 
 שווי הוגן .ז

 
מזומנים ושווה מזומנים, לקוחות, חייבים אחרים,  הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסים לרבות

 , ספקים וזכאים אחרים תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.פקדונות
 
 
 הון  - 17אור ב
 

 א. הון מניות 
 2013 -ו  2014בדצמבר  31 

 מונפק ונפרע רשום 
 ש"ח ש"ח 

 
 9,194,936  20,000,000  ש"ח ערך נקוב כ"א 1מניות רגילות 

   

במניות הרגילות הזכות לקבלת דיבידנד כפי שיוכרז מפעם לפעם וזכות הצבעה באסיפות כלליות של  זיקיםלמח

 של החברה. השאריתיהחברה לפי קול אחד למניה. לכל בעלי המניות מעמד שווה בערך 

 כל המניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
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 הון  )המשך( - 17באור 

 
 ב. דיבידנדים

 
 שולמו על ידי החברה:או  הדיבידנדים הבאים הוכרזו

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    
 40,008 26,979 10,000  סה"כ דיבידנד ששולם

    
    

 4.35 2.93 1.09 דיבידנד למניה  )בדולר(

 
 .2014באוגוסט  27יום אלפי דולר ב 10,000 -ברה דיבידנד בסך כולל של כהח ושילמה הכריזה 2014במהלך שנת 

 
 במרס 20יום ב ;אלפי דולר בשני מועדים 26,979 -הכריזה החברה על דיבידנד בסך כולל של כ 2013במהלך שנת 

 אלפי דולר. 10,104סך של  2013בנובמבר  25אלפי דולר וביום  16,875סך של  2013
 

במאי  30יום ב ;אלפי דולר בשני מועדים 40,008 -כשל  על דיבידנד בסך כולל החברה ריזההכ 2012במהלך שנת 
 אלפי דולר.  34,853סך של  2012בנובמבר  29אלפי דולר וביום  5,155סך של  2012

 

  הכנסות - 18באור 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
 

 9,810 5,383 4,886 וק מקומילש

 49,644 45,732 63,511 לשאר העולם

 68,397 51,115 59,454 

 
 ומעלה מסך הכנסות הקבוצה, כדלקמן:  10%-כולל הכנסות ממכירות מלקוחות עיקריים, המהווים כ

  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 % % % 
 

 45% 40% 21% לקוח א'

 * * 23% 'בלקוח 

 
 מסך הכנסות הקבוצה. 10%-* פחות מ 

 

  המכרעלות  - 19אור ב

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2014 2013 2012 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר   

 
 27,602 21,067 28,679  חומרים שנצרכו

 4,013 3,821 4,324  שכר עבודה ונלוות
 528 601 2,228  קבלני משנה

 1,623 1,276 1,174  חת פ
 2,651 2,525 3,376  הוצאות יצור אחרות 
 (584) 528 (1,219)  ירידה )עליה( במלאי 

     

 
 

 38,562 29,818 35,833  
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 הוצאות מכירה ושיווק - 20באור 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2014 2013 2012 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר   

 
 1,157 1,198 2,280  הוצאות משלוח
 284 445 643  עמלות מכירות

 463 398 317  שכר עבודה ונלוות
 83 113 45  הוצאות מכירה ושיווק אחרות

     
  3,285 2,154 1,987 

 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות - 21באור 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2014 2013 2012 

 אלפי דולר פי דולראל אלפי דולר   

 
 1,462 1,799 1,534  שכר עבודה ונלוות
 1,144 1,035 1,152  שירותים מקצועיים
 1,720 - -  הפרשה לתביעה 

 245 163 93  נסיעות לחו"ל
 269 245 253  אחזקת רכב כולל פחת

 357 - -  חוב אבוד
 127 127 135  פחת

 755 556 647  אחרות

     
  3,814 3,925  6,079 

 
 
 

 הכנסות )הוצאות( מימון - 22באור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2014 2013 2012 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר   

 

 539 66 14  הכנסות ריבית מבנקים

 44 - -  הכנסות ריבית אחרות

 111 79 -  הכנסות ריבית והצמדה ממס הכנסה

 694 145 14  רווח והפסדהכנסות מימון שנזקפו לדוח 

       

 (17) (79) (18)  ריבית והוצאות בנקאיות

 (663) (439) (567)  הוצאות נטו משינויים בשערי חליפין

 - - (501)  הוצאות ריבית והצמדה למס הכנסה

 (680) (518) (1,086)  הוצאות מימון שנזקפו לדוח רווח והפסד

     

 14 (373) (1,072)  שנזקפו לדוח רווח והפסדהכנסות )הוצאות( מימון נטו 
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 רווח למניה - 23באור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2014 2013 2012 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר   

 

 7,620 11,253 16,266   רווח לשנה

 9,195 9,195 9,195   )באלפים( ש"ח ע.נ. 1מספר מניות רגילות 

      

 0.83 1.22 1.77   ח למניה )בדולר(רוו

 
 

 התקשרויות  -24באור 
 

 לקוח א' הסכם עם
 

ותספק  ללקוח א'על פיהם תמכור החברה  לקוח א'התקשרה החברה במערכת הסכמים עם  2007בפברואר  12ביום 
יריעה חד  שירותי ייצור )במישרין ובאמצעות חברת הבת אפ.אם.אס. בארה"ב( של מוצרים העשויים או מכילים ול

 כיוונית של סיבי אראמיד או פוליאתילן, המשמשים בעיקר כחומרי גלם למיגון בליסטי.
, שבסיומה יתחדשו ההסכמים באופן אוטומטי לתקופה בלתי מוגבלת 2016תקופת ההסכמים הינה עד לתום שנת 

 בכפוף לזכותו של כל אחד מהצדדים להפסקתם. 

 
 
 ןצדדים קשורים ובעלי עניי – 25אור ב
 

 לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( הטבות

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2014 2013 2012 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר   

     אנשי מפתח ניהוליים המועסקים בחברהבגין  הטבות
     

 1,139 1,819 1,815  הטבות לזמן קצר במהלך השנה
     

 94 80 68  העסקה במהלך השנה הטבות לאחר סיום
     

 4 6 6  מספר האנשים אליהם מיוחסת ההטבה
     

     שאינם מועסקים בחברה עסקאות בגין אנשי מפתח ניהוליים
     

 70 78 82  שכר דירקטורים

 4 4 4  מספר האנשים אליהם מיוחסת ההטבה
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 לכבוד
 בעלי המניות של מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ

 
 
 

 א.נ.
 

ג' לתקנות ניירות 9מידע כספי נפרד לפי תקנה  על  יםהמבקר החשבון דוח מיוחד של רואיהנדון:  
 1970 -ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

                         
                             

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  9המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ביקרנו את 
לכל אחת ו 2013 -ו 2014בדצמבר  31"החברה"( לימים  -)להלן מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"משל   1970 -התש"ל 

ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה.  2014בדצמבר  31הסתיימה ביום  שבהן שהאחרונהמשלוש השנים 
המידע באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על  והינ המידע הכספי הנפרד

 בהתבסס על ביקורתנו.הכספי הנפרד 
 

 בהןאשר ההשקעה השוי המאזני  המטופלות לפי שיטתלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות 
ה של וחלק ,בהתאמה 2013 -ו 2014בדצמבר  31 לימיםדולר אלפי  21,666 -אלפי דולר ו 25,234-הינה כ

אלפי דולר לכל אחת משלוש השנים  3,475-וכ אלפי דולר 3,530-אלפי דולר, כ 3,792-הינו כ הןברווחי הקבוצה 
הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי  .2014בדצמבר  31 שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום

חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן 
 חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

 
מאיתנו לתכנן את ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש 

הצגה מוטעית מהותית. במידע הכספי הנפרד הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין 
פרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים וב

ושל האומדנים פי הנפרד בעריכת המידע הכס שיושמו כללי החשבונאותביקורת כוללת גם בחינה של 
של המידע הכספי המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. יםמספקודוחות רואי חשבון האחרים אנו סבורים שביקורתנו  הנפרד.
 

המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו, 
 .1970 –ל ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"9תקנה הוראות בהתאם להמהותיות, 

 
                         

 
                                                                                                                                                     סומך חייקין
                                                                                                                                                      רואי חשבון
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 על המצב הכספינתונים  
 
 בדצמבר 31ליום     

    2014 2013 

 אלפי דולר אלפי דולר מידע נוסף   

                                                                          
     נכסים 
 4,931 7,516 3  מזומנים ושווי מזומנים 
 6,226 8,834   לקוחות  
 986 1,243   חייבים בגין חברות מוחזקות 
 561 448   חייבים אחרים 
 2,707 3,561   מלאי  
      
 15,411 21,602   סה"כ נכסים שוטפים 
      
 27 26   יתרות חובה  לזמן ארוך 

 21,666 25,234   חברות מוחזקותהשקעה ב 
 3,420 3,452 6  הלוואה לחברה מוחזקת 
 7,539 7,872   רכוש קבוע 
      
 32,652 36,584   סה"כ נכסים שאינם שוטפים 
  

 
 
 

 

   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 48,063 58,186   סה"כ נכסים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.ה
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 )המשך(על המצב הכספי  נתונים 
 
 בדצמבר 31ליום     

    2014 2013 

 אלפי דולר אלפי דולר מידע נוסף   

 
    התחייבויות  
 1,994 4,803  ונותני שירותים ספקים  
 2,322 1,080  זכאים אחרים 
 3,978 - 6 חלויות שוטפות על הלוואות מחברה מוחזקת 
 294 3,244  סים שוטפיםמהתחייבויות  
     
 8,588 9,127  שוטפות סה"כ התחייבויות 
     
 7,617 11,797 6 הלוואות מחברה מוחזקת 
 2,282 2,025  הטבות לעובדים 
 500 81 5 התחייבויות מסים נדחים  
 10,399 13,903  ות שאינן שוטפותסה"כ התחייבוי 
     
 18,987 23,030   סה"כ התחייבויות 
     
    הון 
 2,988 2,988  הון מניות 
 8,793 8,793  פרמיה על מניות 
 17,113 23,417  יתרת עודפים 
 182 (42)  תרגום בגין פעילות חוץ קרן 
 29,076 35,156  המיוחס לבעלים של החברה סה"כ הון 
  

 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 48,063 58,186  סה"כ התחייבויות והון 
 
 
 
 
 
 
 

         
         

 יעקב לנדאו  אבי בלום  דניאל  בלום  ברוך-גרשון בן
חבר דירקטוריון   יו"ר הדירקטוריון

 ומנכ"ל משותף
חבר דירקטוריון  

 ומנכ"ל משותף
 סמנכ"ל כספים 

 
 
 

 2015במרס   18פרד:  תאריך אישור המידע הכספי הנ
 
 
 
 
 מידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.ה
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 והפסד ורווח כולל אחררווח על ה םנתוני 
    

 בדצמבר 31לשנה  שהסתיימה ביום   

  2014 2013 2012 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר מידע נוסף 

 
 הכנסות

 
 48,919 36,530 45,231 

  )28,627) (22,421) (27,093)  עלות המכר
     

 16,604 14,109 21,826  רווח גולמי
     
     

 (1,819) (1,827) (3,026)  הוצאות מכירה ושיווק
     

  (4,149) (1,958) (1,823)  הוצאות הנהלה וכלליות
     

 )11( 59 -  הכנסות )הוצאות( אחרות
     
     

 10,625 10,383 16,977  ירווח תפעול
     

 798 218 141  הכנסות מימון
     

 (656) (730) (1,249)  הוצאות מימון
     

 הכנסות )הוצאות( מימון, נטו
 

 (1,108) (512) 142 

     
 מימון , נטו( הוצאותהכנסות )רווח לאחר 

 
 15,869 9,871 10,767 

     
 חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

 
 3,792 3,530 3,475 

     
 הכנסההסים על ני מרווח לפ

 
 19,661 13,401 14,242 

     
 מסים על ההכנסה

 
5 (3,395) (2,148) (6,622) 

 רווח לשנה 
 

 שהוכרו פריטי רווח כולל אחר שלאחר
 הכולל  הועברו מסגרת הרווחב לראשונה

 והפסד יועברו לרווחאו 

 
16,266 11,253 7,620  

 (3) 11 (173)  תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ הפרשי

 98 76 (51)  כולל אחר בגין חברה מוחזקת)הפסד( רווח 

 שהוכר לראשונה  שלאחר כולל אחר)הפסד( רווח סה"כ 
 לרווח והפסד יועברהועבר או   ברווח הכולל

  

(224) 

 

87 

 

95 

     לרווח והפסד יועברו פריטי רווח כולל אחר שלא
  4 285 38  מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת מדידה 

 99 372 (186)  לשנה אחר כוללסה"כ רווח )הפסד( 

 7,719 11,625 16,080  לשנהכולל סה"כ רווח 
     

 
 
 
מידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.ה
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 מזומניםה מיתזרי על נתונים 
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2014 2013 2012 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

  7,620 11,253 16,266 כולל לשנה המיוחס לבעלים של החברהרווח  
     התאמות: 
 797 783 720   פחת 
 (70) 550 515  נטו ,מימון )הכנסות( הוצאות 
 (3,475) (3,530) (3,792)  ת מוחזקותחלק החברה ברווחי חברו 
 11 (59) -  ממכירת רכוש קבוע הפסד )רווח( 
 6,622 2,148 3,395  הכנסהההוצאות מסים על  
      
 1,486 187 (854)  שינוי במלאי 
 3,341 570 (2,608)  שינוי בלקוחות  
 (617) 774 (682)  שינוי בחייבים בגין חברות מוחזקות 
 (6) (174) 113  ייבים אחריםבחשינוי  
 (1,671) 385 2,809  שינוי בספקים ונותני שירותים 
 153 424 (238)  זכאים אחריםבשינוי  
 1,720 (3,506) -  שינוי בגין הפרשה לתביעה  
 231 360 (212)  שינוי בהטבות לעובדים 
 (1) 1 1  שינוי ביתרות חובה לזמן ארוך 
 592 70 12  ריבית שהתקבלה 
 1,390 1,375 -  החזר ממס הכנסה  
 (7,658) (2,752) (1,326)  מס הכנסה ששולם 
      
 10,465 8,859 14,119  מפעילות שוטפת מזומנים נטו שנבעו 
      
     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
 23 59 -  תמורה ממכירת רכוש קבוע 
 (304) (290) (532)  רכישת רכוש קבוע 
 64,440 10,028 -  מימוש פיקדונות 
 (50,863) - -  השקעה בפיקדונות  
 5,060 - - פרעון הלוואה לחברה מוחזקת  
 (2,226) (4,000) -  הלוואה לחברה מוחזקת   מתן 
 16,130 5,797 (532)  השקעה )ששימשו לפעילות(  שנבעו מפעילותמזומנים נטו  

  
 תזרימי מזומנים לפעילות מימון 

    

 - 7 -   מבנק קבלת הלוואה 
 - (7) -  פירעון הלוואה מבנק  
 (36,692) (30,642) (10,971)  דיבידנדים ששולמו 

 - 12,000 -  קבלת הלוואה מחברה מוחזקת 
      

 (36,692) (18,642) (10,971)  מימון לפעילות מזומנים נטו ששימשו  

      

      

 (10,097) (3,986) 2,616  ווי מזומניםנטו במזומנים וש קיטון 

 19,009 8,926 4,931  השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת  

     השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות  

 14 (9) (31)  ושווי מזומניםמזומנים   

      

 8,926 4,931 7,516  השנהמזומנים ושווי מזומנים לסוף  
 
 דע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.מידע הנוסף המצורף למיה
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 מידע נוסף

 
 כללי .1 

 
"דוחות  -)להלן  2014בדצמבר  31להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  

מידע כספי " -מאוחדים"(, המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה )להלן 
"התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות  -ג )להלן 9נפרד"(, המוצגים בהתאם לתקנה 

 "התוספת העשירית"( בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד. -)להלן  1970-תקופתיים ומיידיים( התש"ל
 יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים. 
  
  -כספי נפרד זה  במידע 
  
 מוגבל. בערבון מפעלי פ.מ.ס מיגון – החברה (1) 
  

חברות, לרבות שותפות, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין  -  בנות/חברות מאוחדות חברות (2)
 או בעקיפין, עם דוחות החברה.

 
שהשקעת החברה  תפת, , לרבות שותפות או  עסקה משוחברות מאוחדות וחברות - מוחזקות חברות (3) 

 בה כלולה, במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.
 

 החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד המדיניות עיקרי .2
  
כללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות במידע  

ברה, לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים הכספי הנפרד על ידי הח
 בשינויים המתחייבים מהאמור להלן:

  
 הכספיים הנתונים הצגת .א 
  
 נתונים על המצב הכספי  (1) 
בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים מידע נתונים אלו כוללים  

)למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות.  המיוחסים לחברה עצמה
כמו כן נכלל במסגרת הנתונים הללו, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס 

 לבעלי החברה עצמה, של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות, בגין חברות מוחזקות.
  
  וללהכנתונים על הרווח  (2) 
בפילוח בין  הוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים,נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וה 

המיוחסים לחברה עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט רווח או הפסד ורווח כולל אחר, 
על הדוחות לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. כמו כן הנתונים כוללים מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס 

תוצאות פעילות המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות בגין 
וכן ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה משותפת המטופלת לפי שיטת השווי של חברות מוחזקות, 

 המאזני.
  
 על תזרימי המזומנים  נתונים (3) 
זרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים נתונים אלו כוללים פירוט של סכומי ת 

לחברה עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים 
המאוחד, בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון תוך פירוט מרכיביהם. 

שקעה ופעילות מימון בגין עסקאות עם חברות תזרימי מזומנים בגין פעילות שוטפת, פעילות ה
 מוחזקות מוצגים בנפרד, במסגרת הפעילות המתייחסת, בהתאם למהות העסקה.
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 מידע נוסף )המשך(

 
 )המשך( החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד המדיניות עיקרי .2
 

 עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות  ב.
 

 הצגה (1) 
והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיות, אשר בוטלו במסגרת הכנת יתרות הדדיות בקבוצה 

הדוחות המאוחדים, הוצגו בנפרד מהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות, יחד עם 
 יתרות דומות מול צדדים שלישיים.

 
 מדידה (2)

ההכרה והמדידה הקבועים  עסקאות שבוצעו בין החברה לחברות מאוחדות שלה נמדדו בהתאם לעקרונות
"(, המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות מעין אלו המבוצעות IFRSבתקני דיווח כספי בינלאומיים )"

 .מול צדדים שלישיים
  

 מזומנים ושווי מזומנים .3
 בדצמבר 31ליום     

 2013 2014   דולר באלפי 

 80 332 שקל חדשבמזומנים ושווי מזומנים  
 4,807 6,891  ווי מזומנים בדולרמזומנים וש 
 9 290  מזומנים ושווי מזומנים באירו 
 35 3  מזומנים ושווי מזומנים בליש"ט 

 סה"כ מזומנים ושווי מזומנים 
 

7,516 4,931 

 מכשירים פיננסיים .4
 

 הלוואות מחברה מוחזקת  .א
 

 .נפרד כספי למידע נוסף דעלמי 6ראה סעיף  אלפי דולר  11,797בדבר הלוואות מחברה מוחזקת סך של 
 

 
 סיכון נזילות .ב

 
בסכומים בלתי מהוונים וזאת בהתבסס על השערים  רעון החוזיים של התחייבויות פיננסיותילהלן מועדי הפ

 דן תשלומי ריבית. מ, כולל אודיווחההעתידיים החזויים למועד 
 2014בדצמבר  31ליום 

   2-5 1-2 6-12 6עד  תזרים  הערך  

   שנים שנים חודשים חודשים מזומנים חוזי םיבספר לרבאלפי דו 
 

       ן נגזריםנהתחיבויות פיננסיות שאי
 - - - 4,803 4,803 4,803 ספקים ונותני שרותים

 - - - 613 613 613 זכאים אחרים
 - 12,026 - - 12,026 11,797 הלוואות מחברה מוחזקת

  17,213 17,442 5,416 - 12,026 -  
 

 
 2013בדצמבר  31ום לי

   2-5 1-2 6-12 6עד  תזרים  הערך  

   שנים שנים חודשים חודשים מזומנים חוזי םיבספר באלפי דולר 
 

       ן נגזריםנהתחיבויות פיננסיות שאי
 - - - 1,994 1,994 1,994 ספקים ונותני שרותים

 - - - 1,280 1,280 1,280 זכאים אחרים
 4,009 4,018 667 3,355 12,049 11,595 הלוואות מחברה מוחזקת

  14,869 15,323 6,629 667 4,018 4,009   
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 מידע נוסף )המשך(

 
 
 
 מסים על ההכנסה .5

 
   בדוח רווח והפסד הכנסההמרכיבי הוצאות  מסים על  א.  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

 2012 2013 2014 דולרבאלפי  

     
    טפיםהוצאות  מסים שו 
 1,666 1,267 2,712 בגין התקופה השוטפת  
 5,001 741 1,109 התאמות בגין שנים קודמות, נטו 
  3,821 2,008 6,667 

    מסים נדחים )הכנסות( הוצאות  
 - 121 - שינוי בשיעור המס 
 (45) 19 (15) יצירה והיפוך של הפרשים זמניים 
 - - (411) מסים נדחים בגין שנים קודמות  
  (426) 140 (45) 
     
 6,622 2,148 3,395 הכנסההסך הוצאות מסים על  

 
 
 נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו ב.  
 המיסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך   
 לפריטים הבאים: מיוחסתנכסי והתחייבויות מסים נדחים תנועה ב  
      

   הטבות רכוש  

 סך הכל אחר לעובדים קבוע דולר באלפי 

 
     יתרת נכס )התחייבות(  
 2013   בינואר 1מס נדחה ליום   

 
(655) 295 - (360) 

 (140) - 123 (263) דוהפס שינויים שנזקפו לרווח  
      
     יתרת נכס )התחייבות(  
 (500) - 418 (918) 2013  בדצמבר 31מס נדחה ליום   
       

 (7) - (7) - שינויים שנזקפו לרווח כולל אחר  
      
 426 411 (41) 56 והפסדשינויים שנזקפו לרווח  
      
      (התחייבותנכס )  יתרת 
 (81) 411 370 (862) 2014 בדצמבר  31מיסים נדחים ליום  

 
 התחייבויות מסים נדחים שלא הוכרו ג. 
  
אלפי דולר(,  21,861: 2013אלפי דולר ) 25,476 בגין הפרשים זמניים בסך של  התחייבות מסים נדחים 

המתייחסים להשקעות בחברות בנות, לא הוכרו מאחר וההחלטה למכור חברות אלו נתונה בידי 
 הקבוצה, ובכוונתה שלא לממשן בעתיד הנראה לעין.

 
 

על ההכנסה בדוחות הכספים  , בדבר מיסים15החברה ראה ביאור  למידע בדבר שומות מס של ד. 
 .המאוחדים
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 מידע נוסף )המשך(

 
 . קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות6
  

  לחברה מוחזקת  הלוואהא.  
 .2013אלפי דולר בשנת  4,000הלוואה לחברה מוחזקת בסך של  החברה העניקה

 : הלהלן מידע בדבר ההלווא
 

      צמברבד 31יתרת הלוואות ליום  
 תנאי ההלוואה  2013 2014 

    דולר באלפי
 

 ' אחברה מוחזקת 

 
3,452 

 
3,420 

דולר נושאת ריבית שנתית בשיעור של ב נקובה הההלווא
L+3.5%.   ההלואה ניתנה  .2016 אפרילהוארך למועד פרעונה

 בתנאי שוק.
  

  מחברה מוחזקת ותב.  הלווא
 12,000בסך כולל של  2013שנת בחודשים אפריל ודצמבר ב מוחזקת החברמ ותהלווא קיבלההחברה 

 .אלפי דולר
 

 להלן מידע בדבר ההלוואה: 
 

 בדצמבר      31יתרת הלוואות ליום  
 תנאי ההלוואה  2013 2014 

    דולר באלפי
 

 ' בחברה מוחזקת 

 
11,797 

 
11,595 

 ותההלוואבהתאם לתנאים המעודכנים לתום שנת הדיווח,
  .0.22%ת ריבית שנתית בשיעור של וולר נושאדב נקובות

שנים מיום קבלת ההלוואות  3ההלוואות יפרעו לאחר תום 
במועד כולל הריבית שניצברה במהלך אותן שלוש השנים. 

בספרי החברה,  ותהאמור ותההכרה לראשונה של ההלווא
ההוגן על פי הערך  ןבהתאם לשווי אותוההלוהחברה מדדה את 
מהוונים בהתאם  אותוההלוהמזומנים של  הנוכחי של תזרימי
את  ים, המייצגבהתאמה , 2.65%ו  2.95%לשיעור ריבית של 

בתנאים דומים  ואותוההלשיעור הריבית של החברה על 
שהוכר הסכום  שהחברה הייתה מקבלת מצדדים שלישיים.

אלפי  11,372הינו  אותוההלובמועד ההכרה לראשונה של 
 .דולר

 
  

  וש קבוע מחברה מוחזקתמכירת רכ   ג.  
התמורה  .אלפי דולר 521-מכרה חברה מוחזקת לחברה האם רכוש קבוע בסך של כ 2014במהלך שנת 

 יתרת החוב של החברה המוחזקת לחברה האם.מ קוזזה
 
 

 



 

 

 

 

 פרק רביעי

 פרטים נוספים על החברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 פרטים נוספים על החברה

 520037284  .צ.מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ   מס' חברה ברשם: ח שם התאגיד:

 תקוה-קרית אריה, פתח 27: רחוב אימבר כתובת

 FMS@INTER.NET.IL: דוא"ל 03-9225414/03-9225427: פקסימיליה  03-9223206:טלפון

 .2014בדצמבר  31 תאריך הדוח על המצב הכספי:

 .2015מרס ב 18: תאריך הדוח

 

  דוחות כספיים: 9 תקנה

בצירוף חוות דעתם של רו"ח של החברה,  2014הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 
 .כפרק ג' לדוח זהצ"ב ר

 ועל הגילוי ב: דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 9תקנה 

רצ"ב כפרק , כמפורט בתקנה זו, דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
 ה' לדוח זה. 

 ג: דוח כספי נפרד של התאגיד9ה תקנ

  רצ"ב כנספח לפרק ג' לדוח זה.  , כמפורט בתקנה זו,דוח כספי נפרד של החברה

 ד: דוח בדבר מצבת התחייבויות9תקנה 

במקביל עם פרסום דוח של החברה, ( 126-דבר מצבת התחייבויות מתפרסם בדיווח מיידי )תדוח ב
  זה. 

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד :01תקנה 

רצ"ב כפרק ב' לדוח , כמפורט בתקנה זו, 31.12.2014על מצב ענייני התאגיד ליום  דירקטוריוןהדוח 
 .זה

 הכולל רבעוניים תמצית דוחות על הרווח  א':10נה תק

, הרצ"ב כפרק ב' לדוח 31.12.2014על מצב ענייני התאגיד ליום  דוח הדירקטוריוןבסעיף ג' לראה 
  .זה

 ג': שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ"י התשקיף10תקנה 

 בתקופת הדוח לא הוצעו ניירות ערך. 

 

 



 

 

 רות קשורות לתאריך המאזןבת ובחבבחברות  ותהשקערשימת : 11תקנה 

 .בה נסחרות אינן ומניותיהן בבורסה למסחר רשומות אינן החברה של הקשורות והחברות הבת חברות

  חברות בנות:

 שם החברה
מספר 
 מניות

 

 סוג המניות 

 ע.נ.   

 

סה"כ ערך 
המניות 
 )בדולר(

 שיעורי אחזקה
יתרת 

הלוואות  
בגין חברות 

מוחזקות    
באלפי )

 (דולר

 

 

ת הלוואה יתר
מחברה 
מוחזקת 

 ( באלפי דולר)

יתרת השקעה 
בגין חברות 

מוחזקות                        
 (באלפי דולר)

בסמכות  בהצבעה בהון
למנות 

 דירקטורים

אפ.אמ.אס 
 אנגליה

רגילות, ע.נ.   100
 ליש"ט  1

156 100% 100% 100% 3,452 - 631 

אפ אמ אס 
 ארה"ב

רגילות, ע.נ.   1,000
 דולר 1

1,000 100% 100% 100% - 11,797 24,548 

רגילות, ע.נ.   100 פמס ארה"ב
 דולר 1

100 100% 100% 100% 4,036 - (3,981) 

 

FMS US Real Estate Holdings, LLC  )חברה בת של אפ אמ אס ארה"ב( 

 שם החברה

סה"כ מס' 
היחידות 

בהון 
השותפות 
)באלפי 

 דולר(

 שיעורי אחזקה
בגין   היתרת הלווא

מוחזקת     שותפות
 (באלפי דולר)

יתרת השקעה בגין 
                       תמוחזק שותפות

 (באלפי דולר)
בסמכות  בהצבעה בהון

למנות 
 דירקטורים

 אפ.אמ.אס
 נדל"ן

2,878 100% 100% 100% - (50) 

 

 : שינויים בהשקעות בחברות בנות בתקופת הדו"ח12תקנה 

  נוי בהשקעות בחברות הבנותבשנת הדוח לא היה שי



 

  של חברות בת וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן.: הכנסות 13תקנה 

ריבית לחברות 
 בנות

ריבית מחברות 
  בנות

 שם החברה לתקופה )הפסד( רווח

 אנגליה אפ.אמ.אס 374 128 -

 אפ אמ אס ארה"ב 3,424 - (202)

 נדל"ן אפ.אמ.אס 1 - -

 פמס ארה"ב (7) - -

נכון ליום  הכספי הנפרד למידע 6ר פרטים אודות תנאי הלוואות ומועדי מתשלום ראו באול
31.12.2014.  

 : מסחר בבורסה והפסקת מסחר20תקנה 

בשנת הדוח לא נרשמו בבורסה ניירות ערך של החברה. למיטב ידיעת החברה לא בוצעה הפסקת 
 מסחר בניירות הערך של החברה. 



 

 

 

1 

  נושאי משרה בכירהעניין ול בעליל גמוליםת: 21תקנה 

בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד שבשליטתה, , לכל אחד מחמשת 2014בשנת פירוט התגמולים שניתנו להלן 

כל  (;2014וחות הכספיים בשנת ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד שבשליטתה )הנתונים להלן מבטאים עלות מעביד כפי שהוכרו בד

 :באלפי דולרהמובאים להלן הינם הסכומים 

סה"כ 
)באלפי 

 דולר(
 פרטי מקבל התגמולים תגמולים עבור שירותים )באלפי דולר( תמלוגים אחרים
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מנכ"ל  מלאה 67.77% 569 - - - - - - - - - 569
משותף 

 )ז( ודירקטור

דניאל 
 (1)בלום

מנכ"ל   מלאה - 354 - - - - - - - - - 354
משותף 

 )ז( ודירקטור

 (2)אבי בלום

 מנהל טכני מלאה - 346 - - - - - - - - - 346
 )ז(

 (3)שלום גבע

 סמנכ"ל מלאה  - 226 - - - - - - - - - 226
 אנוש משאבי
וקשרי 

 )נ( משקיעים

רבקה 
 (4)ברק

סמנכ"ל  מלאה - 226 - - - - - - - - - 226
 )ז( כספים

יעקב 
 (5)לנדאו



 

 

 

 

 15. עד ליום 1986החל משנת  בעל השליטה בחברה, מועסק בחברהמר דניאל בלום,  (1)

מכהן כמנכ"ל משותף )לצד והחל מאותו מועד  יו"ר דירקטוריון החברהכיהן כ 2011בספטמבר 

משכורת, הפרשה לקרן  . תנאי העסקתו כולליםחברהבדירקטור בנו, מר אבי בלום( וכ

הבראה ו ימי חופשה, הפרשה לפיצויים ע"פ חוק, עד התקרה המוכרת למס הכנסההשתלמות 

ב . כמו כן, זכאי מר בלום לקבל כתוטלפון סלולרי , טלפון קוויע"פ חוק, רכב חברה צמוד מגולם

פטור והתחייבות לשיפוי על פי ההסדר הקיים לנושאי משרה בחברה וכן זכאי להיכלל בהסדר 

ביטוח אחריות נושא משרה הקיים בחברה. לפרטים נוספים אודות תנאי העסקתו של מר דניאל 

(, אשר 2014-01-138414)מס' אסמכתא  11.08.2014 בלום, ראו דוח מיידי של החברה מיום

 ובא על דרך ההפניה.המידע הכלול בו מ

מר אבי בלום, בנו של מר דניאל בלום, בעל השליטה בחברה, כיהן כמנכ"ל החברה והחל מיום  (2)

מכהן כמנכ"ל משותף בחברה )ביחד עם אביו( וכדירקטור בה, ומועסק בה  2011בספטמבר  15

עד התקרה משכורת, הפרשה לקרן השתלמות  . תנאי העסקתו כוללים1996החל משנת 

הבראה ע"פ חוק, רכב חברה ו ימי חופשה, הפרשה לפיצויים ע"פ חוק, למס הכנסההמוכרת 

. כמו כן, זכאי מר בלום לקבל כתב פטור והתחייבות לשיפוי וטלפון סלולרי טלפון קווי צמוד מגולם

על פי ההסדר הקיים לנושאי משרה בחברה וכן זכאי להיכלל בהסדר ביטוח אחריות נושא משרה 

טים נוספים אודות תנאי העסקתו של מר אבי בלום, ראו דוח מיידי של הקיים בחברה. לפר

(, אשר המידע הכלול בו מובא על 2014-01-138414)מס' אסמכתא  11.08.2014 החברה מיום

 דרך ההפניה. 

. 1.11.1994מר שלום גבע, מכהן כמנהל טכני בחברה )בדרג סמנכ"ל(, ומועסק בה החל מיום  (3)

מות, ימי חופשה תלרת, הפרשה לביטוח מנהלים, הפרשה לקרן השמשכו יםכוללתנאי העסקתו 

. כמו כן, זכאי מר גבע לקבל כתב פטור והבראה ע"פ חוק, רכב חברה מגולם וטלפון סלולרי

והתחייבות לשיפוי על פי ההסדר הקיים לנושאי משרה בחברה וכן זכאי להיכלל בהסדר ביטוח 

 אחריות נושא משרה הקיים בחברה.

אנוש  משאביסמנכ"ל רק, בתו של מר דניאל בלום, בעל השליטה בחברה, מכהנת כגב' רבקה ב (4)

 . תנאי העסקתה כוללים1.11.1994וקשרי משקיעים בחברה ומועסקת בחברה החל מיום 

, הפרשה לפיצויים ע"פ עד התקרה המוכרת למס הכנסהמשכורת, הפרשה לקרן השתלמות 

. כמו כן, וטלפון סלולרי טלפון קווימוד מגולם הבראה ע"פ חוק, רכב חברה צו ימי חופשהחוק, 

זכאית גב' ברק לקבל כתב פטור והתחייבות לשיפוי על פי ההסדר הקיים לנושאי משרה בחברה 

וכן זכאית להיכלל בהסדר ביטוח אחריות נושא משרה הקיים בחברה. לפרטים נוספים אודות 

)מס' אסמכתא  11.08.2014 תנאי העסקתה של גב' ברק, ראו דוח מיידי של החברה מיום

 (, אשר המידע הכלול בו מובא על דרך ההפניה. 2014-01-138414

. תנאי 1.6.2010מר יעקב לנדאו, מכהן כסמנכ"ל כספים בחברה, ומועסק בה החל מיום  (5)

מות, ימי חופשה תלמשכורת, הפרשה לביטוח מנהלים, הפרשה לקרן הש יםכוללהעסקתו 

כתב פטור ל. כמו כן, זכאי מר לנדאו לם וטלפון סלולריוהבראה ע"פ חוק, רכב חברה מגו

והתחייבות לשיפוי על פי ההסדר הקיים לנושאי משרה בחברה וכן זכאי להיכלל בהסדר ביטוח 

  אחריות נושא משרה הקיים בחברה.

 גמול דירקטורים

ני הדח"צים שיו"ר הדירקטוריון )לא פעיל(, דירקטורים בחברה אשר אינם נמנים בטבלה דלעיל ) ארבעה
לגמול שנתי ולגמול השתתפות בהתאם לסכומים המזעריים  2014(, היו זכאים בשנת נוסף דירקטורוכן 

המופיעים בתוספת השניה ובתוספת השלישית )לפי העניין( לתקנות החברה )כללים בדבר גמול 
"(. מזעריהסכום הבהתאם לדרגה בה מסווגת החברה )" 2000 –והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 

הסתכמו התגמולים לארבעת הדירקטורים בחברה אשר אינם נמנים  2014בהתאם לכך, במהלך שנת 
 אלפי דולר. 82 -בטבלה דלעיל )שני הדח"צים, יו"ר הדירקטוריון )לא פעיל( והדירקטור הנוסף בכ



 

 

 

 כללי

י המשרה נושאמדיניות התגמול של התקבל אישור אסיפת בעלי מניות החברה ל 31.12.2013ביום 
לפרטים אודות מדיניות  .דירקטוריון החברהואישור  וועדת התגמוללאחר שנתקבל אישור חברה ב

(, 2013-01-202218)מס' אסמכתא  25.11.2013התגמול ותנאיה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 .אשר המידע הכלול בו מובא על דרך ההפניה

  

 א: השליטה בתאגיד21תקנה 

 הינו מר דניאל בלום.  בעל השליטה בחברה

 

  עסקאות עם בעל שליטה: 22תקנה 

 :1999 -( לחוק החברות, התשנ"ט 4)270עסקאות המנויות בסעיף 

 לעיל. 21 תקנהראה  ,המועסקים בחברה קרוביושל בעל שליטה ו בדבר התגמולים רטיםלפ .1

התקשרות אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה  2010באוגוסט  26ביום  .2
השליטה  בחברה לרבות בעל משרה ונושאי דירקטורים אחריות לביטוח ביטוח בפוליסת החברה

גבולות  (1וקרוביו, לתקופה של שנים עשר חודשים, אשר תנאיה העיקריים הינם כדלקמן: )
דולר  מיליון15 הינם  הביטוח בגין תקופת במצטבר או אחת תביעה בגין הפוליסה של האחריות

לגבולות  התגוננות מעבר הוצאות הפוליסה מכסה בישראל המוגשות תביעות ענייןל ב."ארה
עבור  הביטוח ( דמי2) ;כאמור האחריות מגבולות -20% ל השווה לסך עד כאמור האחריות
( סכום 3) ;ב"דולר ארה אלפי 16.9כ של בסך מסתכמים הביטוח תקופת בגין הפוליסה

כל  בקנדה ובגין או ב"בארה תביעות בגין חברהה כנגד בתביעות לחברה העצמית ההשתתפות
העצמית לחברה  ההשתתפות ב. סכום"ארה דולר אלפי 35 הינו ערך ניירות עם בקשר תביעה

חידוש כמו כן, במסגרת אסיפה זו ניתן אישור ל ב."ארה דולר אלפי 10 הינו אחרות תביעות לגבי
תר מחמש שנים ממועד תום מעת לעת לתקופות נוספות של שנה אך לא יופוליסת הביטוח 

התקשרות החברה בפוליסה נוספים אודות לפרטים  .תקופת הביטוח שאושרה באסיפה כאמור
 19לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ראה דו"ח מיידי שפרסמה החברה ביום 

  .(2010-01-558765)מס' אסמכתא  2010ביולי 

התחייבות  הכללית של בעלי המניות של החברה מתןאישרה האסיפה  2010באוגוסט  26ביום  .3
כיום  בה דירקטורים )המכהנים לרבות בחברה, משרה נושאי את ולשפות מאחריות לפטור מראש

שהינם בעלי  נושאי משרה לרבות בעתיד( בחברה יכהנו אשר או/ו בעבר בה כיהנו אשר או/ו
בחברה אחרת  מטעם החברה משרה כנושא המכהן בחברה משרה נושא ולרבות בחברה, שליטה

או מזכויות /ו בהון מהזכויות25% הפחות  לכל בעקיפין( או בה )במישרין מחזיקה החברה אשר
שצורף לדוח מיידי  ההתחייבות כתב לנוסח דירקטורים )בהתאם למינוי מהזכות או/ו ההצבעה

בות לשיפוי התחייהוענקה  להם הדירקטורים (. בין2010ביולי  19שפורסם על ידי החברה ביום 
ואבי בלום  ברק רבקה ,פרנקנטל דבורה ה"בחברה ולה השליטה בעל בלום, דניאל מר גם נמנים
 השליטה וקרוביו"(. תנאי הפטור המכהנים כנושאי משרה בחברה )"בעל בלום דניאל מר של ילדיו

 המשרה האחרים של נושאי והשיפוי הפטור לתנאי זהים השליטה וקרוביו לבעל ביחס והשיפוי
  .הליך משפטית לשמועד הדוח הסתיים עם בקשר הקשור לשיפוי בכל למעט בחברה,

אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תיקון כתבי  2011באוגוסט  10ביום  
הוענקו ו/או יוענקו לנושאי משרה בחברה )לרבות ההתחייבות מראש לשיפוי ופטור אשר 

דירקטורים(, המכהנים בה כיום ו/או אשר כיהנו בה בעבר ו/או אשר יכהנו בחברה בעתיד, לרבות 
נושא משרה בחברה המכהן כנושא משרה מטעם החברה בחברה אחרת אשר החברה מחזיקה 

-2010-01)מס' אסמכתא  2010 ביולי 19ראה דו"ח מיידי שפרסמה החברה ביום (. בה )במישרין
-2011)מס' אסמכתא  2011באוקטובר  9( וכן דו"ח מידי שפרסמה החברה בנושא ביום 558726

02-297255.) 



 

 

 

 

  החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה: 24תקנה 

להלן פירוט, לפי מיטב ידיעת החברה, של המניות וניירות הערך האחרים המוחזקים על ידי בעלי עניין 
נושאי משרה בכירה בחברה, או בחברה מוחזקת של החברה שפעילותה מהותית לפעילות החברה, ו

 :2015 סבמר 18נכון ליום 

שם בעל 
 העניין

מס' ת.ז/מס' רשם 
 חברות

מס'  שם הנייר
הנייר 

 בבורסה

מס' ני"ע 
 המוחזקים

שיעור 
 החזקה

שיעור 
החזקה 

 בדילול מלא

 דרכון אורוגוואי דניאל בלום

B 332739 

 67.77% 67.77% 6,231,205 315010 פ.מ.ס מניה רגילה

 

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים : א24תקנה 

 נכון למועד הדוח:

 ע.נ. כ"א. ש"ח  1המחולק למניות רגילות בנות  ע.נ.  ש"ח 20,000,000ההון הרשום של החברה הינו 

ש"ח  1. המחולקות למניות רגילות בנות ע.נש"ח  9,194,936ההון המונפק והנפרע של החברה הינו 
 ע.נ. כ"א.  

 ניירות ערך המירים למניות.לחברה  כן איןאין בהון המונפק של החברה מניות רדומות ולמועד הדוח 

 

  ב: מרשם בעלי המניות24תקנה 

 מספר מניות מען שם בעל המניה

 6,231,205 ת"א   5 נהרדעא רחוב   דניאל בלום

בנק  החברה לרישומים של
 דיסקונט

 2,963,731 ת"א  23יהודה הלוי 

 

  המען הרשום, כתובת, דאר אלקטרוני ומספרי הטלפוןב: 24תקנה 

 

 49511, קרית אריה, פתח תקוה 27אימבר רח' המען הרשום של התאגיד הינו 

 03-9225474מס' הפקס:  03-9223206מס' הטלפון: 

 FMS@INTER.NET.ILכתובת דאר אלקטרוני: 



 

 

 

 

 הדירקטורים של התאגיד: 26תקנה 

התעסקות במשך חמש השנים האחרונות ופירוט 
 התאגידים בהם הוא משמש כדירקטור

 שם ופרטים

מכהן כמנכ"ל משותף  2011בנובמבר  15מיום 
  ודירקטור.

 15עד לתאריך  יו"ר פעיל של דירקטוריון החברה
 2011בנובמבר 

 בחברת הבת פמס ארה"ב. ר דירקטוריוןיו"

 בחברת הבת אפ.אמ.אס ארה"ב יו"ר דירקטוריון

 אנגליה אפ.אמ.אס דירקטור בחברת הבת

 נדל"ן אפ.אמ.אסדירקטור בחברה נכדה 

 דניאל בלום

  332739Bמס' אורוגוואי  דרכון

   8.1.1946: תאריך לידה

                          ת"א        5 נהרדעא : רחוב  דין-להמצאת כתבי בי ןמע

 : אורגוואיתנתינות

 : לאחברות בועדות הדירקטוריון

 : לאדירקטור בלתי תלוי

 : לאדח"צ

האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל 
: מנכ"ל משותף ודירקטור בחברה, מכהן כדירקטור בחברות עניין

 הבת של החברה: פמס ארה"ב ואפ.אמ.אס ארה"ב. 

 1986: שנת ך תחילת כהונה כדירקטורתארי

: בוגר לימודים לתואר ראשון בראיית חשבון ההשכל
 מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

: אביהם של מנכ"ל האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
כ"א סמנכ"ל החברה ודירקטור בה, אבי בלום, ושל רבקה ברק 

 וקשרי משקיעים

 כןופיננסית: דירקטור בעל מומחיות חשבונאית 

   כןמורשה חתימה עצמאי בחברה: 

 

 מנכ"ל משותף החברה ודירקטור בה. 

 אנגליה אפ.אמ.אס דירקטור בחברת הבת

 נדל"ן אפ.אמ.אסדירקטור בחברה נכדה 

 מכהן כדירקטור בתאגידים אחרים. אינו

 

 אבי בלום

 027257674מס'  ת.ז.

 4.5.1974: לידה תאריך

 , ת"א44וב פנקס : רחדין-ן להמצאת כתבי בימע

 : ישראליתנתינות

 : לאחברות בועדות הדירקטוריון

 : לאדירקטור בלתי תלוי

  : לאדח"צ

האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל 
 : מנכ"ל משותף בחברה עניין

 16.9.1999: תאריך תחילת כהונה כדירקטור

 University of -בוגר תואר ראשון במנהל עסקים מ : ההשכל

Hertfordshire, UK 

בעל  בנו של: האם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
אח של ברק  דניאל בלום, השליטה בחברה ומנכ"ל משותף מר



 

 

 

 .כ"א וקשרי משקיעיםכסמנכ"ל רבקה המכהנת 

 : כןדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 : כןמורשה חתימה עצמאי

 עובד כעצמאי בתחום הביטוח. 

 מכהן כדירקטור בתאגידים אחרים. אינו

 יעקב יחיאלי

    003787900מס'  ת.ז.

 5.1.1943: לידה תאריך

 , פ"ת1: רחוב יהודה דין-ן להמצאת כתבי בימע

 : ישראליתנתינות

)המשמשת  ועדת הביקורתוחבר ב: חברות בועדות הדירקטוריון
 .גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים(

 : לאדירקטור בלתי תלוי

  : לאצדח"

האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל 
 : לאעניין

 .11.5.1999: תאריך תחילת כהונה כדירקטור

 , בעל רישיון סוכן ביטוח: גבוההההשכל

 : לאהאם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה

 : לאדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 .יו"ר הדירקטוריון )לא פעיל(

עד  ניקהרורפק אלקטב ל שיווק מערכות צבאיותמנה
  .2014סוף שנת 

מכהן כמנכ"ל של חברה  אפאמאס  2015משנת 
 אירוספייס בע"מ

 .אינו מכהן כדירקטור בתאגידים אחרים

 גרשון בן ברוך

     047301247 מס' ת.ז.

 21.1.1946 :לידה תאריך

 סבא-, כפר6 מאיר אריאל :דין-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית :נתינות

 : לאחברות בועדות הדירקטוריון

 : לאדירקטור בלתי תלוי

  : לאדח"צ

האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל 
 : לא עניין

 .15.11.2011: תאריך תחילת כהונה כדירקטור

קורסים במשפטים באוניברסיטת ת"א במסגרת לימודי : השכלה
  משפטים

 . : לאאחר בחברה האם בן משפחה של בעל עניין

 : לאדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 : לאמורשית חתימה עצמאית

 Morania Oil of Long -סמנכ"ל כספים ב -עובד כ

Island 

 יקל שטרןימ

 327053351מס'  ת"ז

  1.5.1966: לידה תאריך

 .חשמונאים 22 הדגןרחוב : דין-מען להמצאת כתבי בי



 

 

 

 יתואמריקא : ישראליתנתינות

, ועדה ועדת הביקורתוחבר ב: חברות בועדות הדירקטוריון
 .לבחינת הדוחות הכספיים וועדת תגמול

  : כןדח"צ

האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל 
 : לא עניין

 16.3.2013 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

 St. Thomasרואה חשבון; בוגר לימודי מדעים מקולג'  :ההשכל

Aquinas. 

 : לאהאם בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה

 : כן  דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 

כיהנה בתפקיד סגנית חשב ומנהלת פרוטפוליו 
, לאחר מכן במכתשים אגן תעשיות בע"מ

  מנהלת כספים בחברת סילקו כלים )א.ש(כ
דירקטורית בחברת מיכלי זהב אריזות ו בע"מ

הלת כספים בחברת אס אי ג'י וכיום מנ בע"מ.
 השקעות בע"מ.

 נאור מעיין 

  029718541מס'  ת"ז

  1.11.1972: לידה תאריך

 השרון-רמת 55 הגפן רחוב: דין-מען להמצאת כתבי ב

 : ישראליתנתינות

, וועדה ועדת הביקורתוב החבר: חברות בועדות הדירקטוריון
 .לבחינת הדוחות הכספיים וועדת תגמול

  : כןדח"צ

עובדת של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל  האם
 : לא עניין

 20.1.2011 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

: מוסמכת בראיית חשבון; בוגרת תואר ראשון במנהל השכלה
 עסקים עם התמחות בחשבונאות מהמכללה למנהל 

 : לאהאם בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה

 : כןנאית ופיננסיתדירקטורית בעלת מומחיות חשבו

 

  )שפרטים אודותיהם לא הובאו לעיל( : נושאי משרה בכירה של התאגידא'26תקנה 

 

 יעקב לנדאו

 037626801 ת.ז.

 15.8.1975  :לידה תאריך

 אפ.אמ.אס, דירקטור בחברה הבת סמנכ"ל כספים: בחברה, חברה בת, חברה קשורה או בבעל עניין תפקיד
 .אנגליה

 21.9.2010 :תאריך תחילת כהונה

האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין 
 : לאבתאגיד

 אילן-ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר: רו"ח, בעל תואר השכלה



 

 

 

כספים  סמנכ"ל: בחמש השנים האחרונות ניסיון עסקי בע"מ. איאואימאג'בחברת 

 
 שלום גבע

 56097058 ת.ז.

 14.10.1959  :לידה תאריך

  נדל"ן אפ.אמ.אסודירקטור ב  ITמנהל יצור ומנהל : בחברה, חברה בת, חברה קשורה או בבעל עניין תפקיד

 01.11.1994 :תאריך תחילת כהונה

 : לאהאם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

 Fairleigh Dickinson -מבית ספר להנדסאים של אוניברסיטת ת"א. מהנדס מכונות מ הנדסאי מכונות,: השכלה
Teanekc NJ, USA  

 נדל"ן אפ.אמ.אסודירקטור ב בחברה ITה היצור, מנהל מנהל : בחמש השנים האחרונות ניסיון עסקי

 
 רבקה ברק 

 028430510 ת.ז.

 13.2.1971  :לידה תאריך

 כח אדם וקשרי משקיעים בחברה סמנכ"ל: רה או בבעל ענייןבחברה, חברה בת, חברה קשו תפקיד

 16.9.1999 :תאריך תחילת כהונה

בתו של : האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד
 .אבי בלום, חברהמשותף באחות של מנכ"ל  ; דניאל בלום בעל השליטה בחברה ומנכ"ל משותף,

 אילן.-במנהל עסקים מאוניברסיטת ברי שנ בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר: לההשכ

וסמנכ"ל ( 15.11.2011בחברה )חדלה לכהן כדירקטורית ב  דירקטורית: בחמש השנים האחרונות ניסיון עסקי
 .כח אדם וקשרי משקיעים בחברה

 
 שלמה זכאי

 024385247מס'   ת.ז.

 05.06.1969  :לידה תאריך

 פנימימבקר  :בחברה, חברה בת, חברה קשורה או בבעל עניין דתפקי

 28.5.2007: תאריך תחילת כהונה

 : לאהאם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

 בוגר תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות מהמכללה למנהל : רו"ח, ההשכל

  בביקורת פנים. בין היתר גם מנהל משרד רו"ח עצמאי העוסק  - קי בחמש השנים האחרונותניסיון עס

 

 ב: מורשי חתימה עצמאיים26תקנה 
: דניאל בלום, בעל השליטה בחברה, דירקטור ומנכ"ל משותף; אבי בלום, כדלקמן בחברה מורשי חתימה עצמאיים

 ח אדם וקשרי משקיעים בחברה. כסמנכ"ל מנכ"ל משותף בחברה ודירקטור בה; רבקה ברק, 
 

 : רואה החשבון של התאגיד27תקנה 

 , תל אביב.17רח' הארבעה , סומך חייקין

 : שינויים בתזכיר או בתקנון התאגדות של החברה28תקנה 

 לא היו שינויים בתקנון החברה בתקופת הדוח
 



 

 

 

שאינן טעונות הכללית והחלטות הדירקטוריון  : המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה 29תקנה 
 אישור האסיפה הכללית

 : המלצות מנהלים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהן שאינן טעונות אישור אסיפה כללית בשנת הדוח א.

. דולר אלפי 10,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך כולל של  2014 באוגוסט 27ביום 
ם נוספים ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום . לפרטי17.09.2014תשלום הדיבידנד בוצע ביום 

 (  1450682014-01-)מס' אסמכתא  28.08.2014

 : החלטות אסיפות כלליות מיוחדות בשנת הדוח ב.

את חידוש תנאי אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה  2014 באוגוסט 20ביום  
 .(ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה רלאחר שנתקבל אישו)העסקה של בעל השליטה וקרוביו 

(, אשר המידע הכלול בו מובא 2014-01-138414)מס' אסמכתא  11.08.2014 מיוםלפרטים נוספים ראה 
 .על דרך ההפניה

  

 א: החלטות החברה29תקנה  

 לרבותודירקטורים  לרבות בחברה, משרה נושאי ולשפות מאחריות לפטור התחייבות מראש מתןאישור  א. 
 לעיל. 22ראו תקנה  – בחברה שליטה שהינם בעלי נושאי משרה

השליטה  לרבות בעל)בחברה  משרה ונושאי דירקטורים אחריות לביטוח ביטוח פוליסתאישור רכישת  ב.
  ,לעיל 22ראו תקנה  –( וקרוביו

          

        18/3/2015              ______________   _____________    _______________
    

 גרשון בן ברוך,                  ,דניאל בלום        , אבי בלום                      תאריך    

 יו"ר הדירקטוריון        מנכ"ל משותף       משותף מנכ"ל          
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 תאגידי ממשל שאלון

 -במסגרת שאלון זה תשומת לב כי 

ותשובה "לא  √– משבצת הרלוונטית באמצעות. תשובה "נכון" תסומן בולהיפך, תקין תאגידי ממשל של לקיומו חיובית אינדיקציה מהווה השאלות מן אחת כל לגבי" נכון" תשובה שבה במתכונת ערוך השאלון (1)

לצורך קבלת מידע נוסף )ולפי העניין(, יש ; בא למצות את כל היבטי הממשל התאגידי הרלוונטיים לתאגיד, אלא עוסק במספר היבטים בלבד אינוהשאלון ספק יובהר כי  למען הסר; X -אמצעותנכון" תסומן ב

 לעיין בדיווחים השוטפים של התאגיד.

 ;ח התקופתילמועד פרסום הדו השקדמ ,31.12.2014ועד ליום  1.1. 2014"שנת הדיווח" משמעה מיום (2)

 לצד כל שאלה מצוינת המסגרת הנורמטיבית. במקרה שהשאלה מתייחסת להוראת חובה מצוין הדבר במפורש; (3)

  .  הרלוונטית השאלה מן הפניה תוך לשאלון, סיום הערות במקרה שתאגיד מבקש להוסיף מידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר בקשר עם תשובותיו בשאלון, יוכל לעשות כן במסגרת (4)

  הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1

 
 , כאמורימים 90אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על  בשאלה זו ניתן לענות "נכון"

 כיהנו לא )בימים( בה הזמן תקופתתצוין )נכון/לא נכון(  שהיא תשובהכל בואולם ת, ( לחוק החברו10))ב(א.363בסעיף 
בדיעבד, תוך הפרדה בין  שאושרה ת כהונהתקופ גם זה ובכלל)הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שניבתאגיד 

  :הדירקטורים החיצונים השונים(
 

 .מייקל שטרןדירקטור א':  
 

 .נאורמעיין דירקטור ב':  
 

 .2 :שאלון זה פרסום למועד נכוןהמכהנים בתאגיד  החיצוניים הדירקטורים מספר

√  

 הוראת חובה
 

 רותבהח לחוק 239 סעיף
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2.  
 א.

 
 _____ _____ .0:  שאלון זה פרסום למועד נכון המכהנים בתאגיד 1מספר הדירקטורים הבלתי תלויים

 

 1סעיף  -חוק החברות 
)הוראות  לתוספת  הראשונה

, ממשל תאגידי מומלצות(
א( 9)ג()48-א( ו9)ב()10תקנה ו

 לתקנות הדוחות

 ב.
 

 -שאלון זה פרסום למועד נכון
 

שליש מבין   - (בעל שליטה -או מי שמחזיק בדבוקת שליטה )בסעיף זה  בתאגיד שיש בו בעל שליטה -
 .ירקטוריון, לפחות, בלתי תלוייםחברי הד

 
 ברי הדירקטוריון בלתי תלויים.רוב ח  -בתאגיד שאין בו בעל שליטה -

 
 

√ 
 

 ג.
  תלויים. בלתי דירקטוריםלי של אמינימ/מספר  2שיעור בו יכהן בתקנון כי התאגיד קבע

 
  -יצוין "נכון" הינה אם תשובתכם

 
 : .בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים מספר/שיעור

 
 :ונת דירקטורים בלתי תלויים(הדיווח )לענין כה בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד

 ןכ   

 לא 

 במשבצת המתאימה(.   x )יש לסמן

 
 

X 

הם קיימו בשנת ונמצא כי  )והדירקטורים הבלתי תלויים( עם הדירקטורים החיצוניים נערכה בדיקה הדוחבשנת   .3
)והבלתי תלויים(  יצונייםהח הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק )ו(-ו (ב)240 סעיף את הוראתהדיווח 

  .)או בלתי תלוי( וכן מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני המכהנים בתאגיד
 

  .סמנכ"ל הכספים שערך את הבדיקה האמורה:  גורםיצוין ה - הינה "נכון" אם תשובתכם

√   

א. 245  ,241 ,)ב(240 פיםיסע
 לחוק החברות 246 -ו

                                                                 
 למעט "דירקטור חיצוני" כהגדרתו בחוק החברות. 1

2
 .   1/3ורים. כך, לדוגמה, בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין מספר מסוים מתוך כל הדירקט -"שיעורבשאלון זה " 
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למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין )למעט  3כפופים אינם הדיווח, שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר םהדירקטורי כל  .4
 דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים(.

 
  עמדו שלא הדירקטוריםמספר  יצוין  - (כפוף למנהל הכללי כאמור )קרי, הדירקטור "לא נכון" הינה אם תשובתכם

 ._____ אמורה:ה במגבלה

 3סעיף  -חוק החברות   √
)הוראות  לתוספת  הראשונה

 ממשל תאגידי מומלצות( 
 

 סדר שעל עסקה באישור עניינים שלהם ניגוד או/ו אישי ענין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל  .5
 בנסיבות הצבעה וא/ו דיון למעט) כאמור בהצבעה או/ו בדיון השתתפו ולא בדיון נכחו לא ,הישיבה של יומה

 המתקיימות
 :החברות לחוק(  ב) 278 בסעיף כאמור אישי עניין היה הדירקטוריון שלרוב לפי

 
 - "נכון לא" הינה תשובתכם אם

  כן  לא   :סיפה (א) 278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם .א
השתתפו בהצבעה למעט  או/ן ובדיו שהשתתפו או/ו בדיון כחונ כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין .ב

 ._____ :.א ק"בס כאמורבנסיבות 

√   
 סעיף חובה 

 רותבהח לחוק 278 ףסעי

בישיבות  נכח לא, בתאגידבכירה אחר משרה  או נושא דירקטור שאינו, מטעמו( מי ו/או השליטה )לרבות קרובו בעל  .1 .6
  .שהתקיימו בשנת הדיווח הדירקטוריון

 
משרה  ו/או נושא דירקטוריון אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאינו חבר

נוסף בישיבות אדם  כל יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות – בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור(בכירה 
 הדירקטוריון כאמור:

 
 ._____זהות: 

 
 ._____: וקיים( בתאגיד )ככל תפקיד

 
 ._____ פירוט הזיקה לבעל השליטה )אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו(:

 לא    כן האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים: 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 
 

 ._____ שיעור נוכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח:
  לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

√   

 לחוק החברות 106סעיף 

 

 

                                                                 
3
המהכהן כנושא משרה )למעט דירקטור( ו/או עובד  כהונת דירקטור בתאגיד  -מאידך  לא ייחשב כ"כפיפות". הנמצא השליטת התאגיד, עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק -לענין שאלה זו  

 ב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.וחזק בשליטת התאגיד ייחשבתאגיד המ
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  הדירקטורים וכישורי שירותכ

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

, בתאגידכהונתם של כלל הדירקטורים לסיים מיידית את אפשרות ההמגבילה את קיימת הוראה  לאבתקנון התאגיד   .7
  בת מגבלה(.נחש אינהקביעה ברוב רגיל  –)לעניין זה  שאינם דירקטורים חיצוניים

  –יצוין )קרי, קיימת מגבלה כאמור(  תשובתכם הינה "לא נכון" אם

 

√  

לחוק  222 -ו 85פים סעי
ב. לחוק 46, סעיף החברות

 ניירות ערך 

  
 ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: א.

  
 

  
 ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.

  
 

  
 ._____סיום כהונתם של הדירקטורים: לשם הכללית אסיפה במנין חוקי שנקבע בתקנון  ג.

  
 

  
 ._____תקנון: ב ות אלוהרוב הדרוש לשינוי הורא ד.

  
 

היה  יומה סדר שעל הכללית אסיפהה זימון למועד עובר הצהירושכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח  הדירקטורים כל  .8
 לשם הראוי הזמן את להקדיש )תוך פירוטם( והיכולת הדרושים הכישורים להם יש כי ,ינויים מחדש()לרבות מ מינוים
לחוק החברות, ולעניין דירקטור  227 -ו 226וכי לא מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים  תפקידם ביצוע

  .לחוק החברות 1תלוי" שבסעיף ( להגדרה "דירקטור בלתי 2)-( ו1בלתי תלוי מתקיים בהם גם האמור בפסקאות )

 : _____.לגביהם האמור התקיים שלא הדירקטורים יצוינו שמות  - "לא נכון" הינה אם תשובתכם

√  
 הוראת חובה

ב. 224 -וא.224 פיםסעי
 לחוק החברות

טורים, החל על התאגיד והדירק חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין לדירקטורים הכשרה לתאגיד יש תוכנית  .9
  , בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד.תמכהנים, המותאמ דירקטוריםהכשרת המשך ל תכנית וכן

 הדיווח: בשנת הופעלה התוכנית יצוין האם -אם תשובתכם הינה "נכון"

)א(  4סעיף  -חוק החברות   √
)הוראות  לתוספת הראשונה

 די מומלצות(ממשל תאגי
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כן  

לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

 , החלות על התאגיד התאגידי הממשל הטמעת הוראות על אחראי( הדירקטוריון אדם אחר שמינה או) הדירקטוריון ר"יו  .10
 הדיווח. שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ופעל

קובי לנדאו, ותפקידו:  נא ציינו את שמו, האחראי )חלף יו"ר הדירקטוריון( לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם
  .סמנכ"ל כספים

√  
)ב(  4סעיף  - חוק החברות

)הוראות  לתוספת הראשונה
  ממשל תאגידי מומלצות(

11.  
 א.

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהםבדירקטוריון דירקטורים  של נדרש מזערי מספר בתאגיד נקבע
 ופיננסית. 

 .2יצוין המספר המזערי שנקבע:  - אם תשובתכם הינה "נכון"

√ 
 הוראת חובה 

( לחוק 12)א()92סעיף 
 החברות

 ב.
 דירקטורים, ופיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף ,כל שנת הדיווח כיהנו בתאגידב

 הדירקטוריון. קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי נוספים

ות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים נוספים בעלי מומחיות חשבונאית בשאלה זו ניתן לענ
 לא )בימים( בה הזמן , ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופתימים 60ופיננסית אינה עולה על 

 ._____ :בתאגיד דירקטורים כאמור כיהנו

√ 
 

 הוראת חובה

 )ד( לחוק החברות219סעיף 

 ג.
 הדיווח: שנת במהלך בתאגיד פר הדירקטורים שכיהנומס

  .4ופיננסית:  חשבונאית כשירות בעלי

  .2מקצועית:  כשירות בעלי

שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח, יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר )למעט  במקרה
 שכיהנו בשנת הדיווח. מקרות השינוי( של דירקטורים מכל סוג ימים 60בתקופת זמן של 

____ _____ 

 

 ,)ד(219(, 12)א()92סעיפים 
( לחוק החברות, 1)א240

( 9)ג()48-()א( ו9)ב()10תקנה 
 לתקנות הדוחות

 

12.  
 א.

)ד( לחוק החברות לענין גיוון הרכב 239חיצוני בשנת הדיווח, קוימה הוראת סעיף  דירקטור מינוי במועד
 . משני המינים הדירקטוריון

 רלוונטי )לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח( לא 

 
  

 הוראת חובה

 )ד( לחוק החברות239סעיף 
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 ב.
 חברים משני המינים. הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת בכל

 ._____יצוין פרק הזמן )בימים( בו לא התקיים האמור:  -אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

, ימים 60ת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופ
משני  דירקטורים בתאגיד כיהנו לא )בימים( בה הזמן ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת

 ._____ :המינים

√ 
 

 

 2סעיף  -חוק החברות 
)הוראות  לתוספת הראשונה

 ממשל תאגידי מומלצות(

 
 .ג

 רקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה: מספר הדי

 .1,  נשים: 5גברים: 
_____ _____ 

 

  )וכינוס אסיפה כללית( הדירקטוריון ישיבות

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

13.  
א

. 

 הדיווח:  בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר
 

 .1    (: 2014שנת עון ראשון )רב
 .1                            רבעון שני: 

 .3                       רבעון שלישי: 
 .1                         רבעון רביעי:

_____ 
 

_____ 
 

א. 224 -ו 98 , 97סעיפים 
 לחוק החברות

ב

. 

 ת הדיווח, יצוין שיעור השתתפותו בישיבותלצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנ
במהלך  לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן( שהתקיימו -בס"ק זה הדירקטוריון )

  הדיווח )ובהתייחס לתקופת כהונתו(: שנת

 )יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים(.

שיעור  שם הדירקטור _____ _____
תתפותו הש

בישיבות 
 הדירקטוריון

 

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות ועדת 
לגבי ביקורת )

חבר דירקטור ה
 וועדה זו(ב

עור שי
השתתפותו 

ה ועדהבישיבות 
דוחות לבחינת ה
לגבי ) כספיים

חבר דירקטור ה

שיעור השתתפותו בישיבות 
לגבי דירקטור ) תגמול ועדות 

 וועדה זו(חבר בה
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 וועדה זו(ב

 

 ברוך-גרשון בן

100% 
 

 ל.ר. ל.ר. ל.ר.

  ל.ר. ל.ר. ל.ר.  4 71% דניאל בלום  
 

  ל.ר. ל.ר. ל.ר. 4 86% אבי בלום   
 

  100% 100% 100% 100% מייקל שטרן  
 

  100% 100% 100% 100% מעיין נאור   
 

 100% יעקב יחיאלי   
 

100% 
 

100% 100%  
 

                                                                 

4
 כך לא נכח באותן ישיבות.שביתר הישיבות נדונו נושאים שבהם לדירקטור היה עניין אישי, ומ  
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14. 1.  
 ונושאי הכללי דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הדירקטוריון קיים טרם מועד פרסום הדוח

  עמדתם. את להביע הזדמנות להם שניתנה נוכחותם, לאחר בלא, לו הכפופים המשרה

 5סעיף  -חוק החברות   √
לתוספת הראשונה )הוראות 

 ממשל תאגידי מומלצות(

15. 2.  
 בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית )ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה(.

 הוראת חובה  √

 לחוק החברות 60סעיף   

 

  הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

16.  
 .דירקטוריון ר"יו בתאגיד ןכיה הדיווח שנת בכל

כאמור ימים  60יו"ר דירקטוריון אינה עולה על ן בתאגיד אם תקופת הזמן בה לא כיה בשאלה זו ניתן לענות "נכון"
כיהן  לא )בימים( בה הזמן תצוין תקופתבכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( , ואולם (( לחוק החברות2א.)363בסעיף 

 ._____ :בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור
 

√  

 הוראת חובה
 

 לחוק החברות)א( 94  סעיף

17.  
 מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

בסעיף  כאמור ימים 90מנכ"ל אינה עולה על  בתאגיד "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהןבשאלה זו ניתן לענות 
כיהן בתאגיד  לא מים( בה)בי הזמן תצוין תקופתבכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( ( לחוק החברות, ואולם 6א.)363

 ._____ :מנכ"ל כאמור
 

√  

 הוראת חובה
 

 לחוק החברות 119סעיף 

בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם   .18
 )ג( לחוק החברות.121סעיף הוראות ל

 ו/או כפל הכהונה את אישרה אשר הכללית אודות האסיפה מיידינא הפנו לדיווח ה - אם תשובתכם הינה "נכון"
 ._____הפעלת הסמכויות כאמור: 

 הוראת חובה  

לחוק  121 -ו 95פים סעי
 החברות



9 

ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור(. לא רלוונטי( 

  הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ  .19

 המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון()קרי,  לא נכון"אם תשובתכם הינה "

√  

לחוק  121 -ו 95סעיפים 
 החברות

 _____ _____ ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א.

 ב.
    )ג( לחוק החברות:121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה

 כן  

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

_____ _____ 

  .למעט כדירקטור ,בתאגידבכירה  כנושא משרה מכהן כמנכ"ל או אינוובו בעל שליטה או קר  .20

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 X  לחוק החברות 106סעיף 

 

 

  הביקורת ועדת 

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

21.  
  הדיווח. שנת במהלך הביקורת בועדת היו חברים החיצוניים הדירקטורים כל

 וראת חובהה  √
 

 לחוק החברות 115סעיף 
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22.  
 חיצוני. דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו

 הוראת חובה  √
 

 לחוק החברות 115סעיף 

23.  
 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת

 הוראת חובה _____ _____
 

 לחוק החברות 115סעיף 

 קרובו. או השליטה בעל א.

 ליטה(.לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל ש 

√ 
 

 

 
 √ הדירקטוריון. ר"יו ב.

 

 √ בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור ג.
 

 √ קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור ד.
 

 .השליטה בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו ה.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

√ 
 

24.  
בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

 . )ה( לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 

 הוראת חובה  √
 

 )ה( לחוק החברות 115סעיף 

חברי  של שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון קיחו מנין  .25
  ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני. בלתי תלויים רוב הנוכחים היו דירקטוריםכאשר הועדה, 

 ._____: הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור  שיעוריצוין   -אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

 הוראת חובה  √

 א. לחוק החברות116סעיף 

26. 
לפי , המבקר החשבון ורואה הפנימי לפחות בנוכחות המבקר אחת ישיבה טרם מועד פרסום הדוח קיימה הביקורת ועדת

 לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד., של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה העניין, ובלא נוכחות
ת  הראשונה לתוספ 6סעיף   √

)הוראות ממשל תאגידי 
 מומלצות(
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27. 
 הועדהלבקשת הועדה ו/או  ר"יו הועדה, היה זה באישור חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל

 . )לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו(

 

 הוראת חובה  √

 )ה( לחוק החברות 115סעיף 
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 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה( בעבודתה -הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן  ידיתפק

 

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

לקראת ישיבת  המלצות הועדהיצוין פרק הזמן )בימים( אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת  .א 28
  .שעות ובהם יום עסקים אחד לפחות 48רבעוניים: ה או התקופתיים הדוחות הדירקטוריון בה יאושרו

 הוראת חובה _____ _____
 

אישור הדוחות ( לתקנות 3)2תקנה 
 . הכספיים

 

 

 .ב

 : בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספייםבפועל שחלפו  /שעותמספר הימים

 ימי עסקים. 2(:    2014 דוח רבעון ראשון )שנת
 ימי עסקים. 2רבעון שני:                            דוח 

 .ימי עסקים 2דוח רבעון שלישי:                       
 .ימי עסקים 2דוח שנתי:                                    

  

 

 ג.

ות מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד אישור הדוח
 : הכספיים

 ימים. 10(:    2014דוח רבעון ראשון )שנת 
 ימים. 7דוח רבעון שני:                            
 ימים. 6דוח רבעון שלישי:                        
 ימים. 7דוח שנתי:                                    

 

_____ 

 
 

_____ 

, והמבקר הפנימי קיבל הודעות על קיום הדירקטוריוןות הועדה וישיב לכל מןהוז התאגיד של המבקר החשבון רואה .29
 הדיווח. שנתהמתייחסים לתקופות הנכללות ב התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בההישיבות כאמור, 

 הוראת חובה  √
 

לחוק החברות, תקנה  168סעיף 
( לתקנות  אישור הדוחות 2)2

 .הכספיים

 _____ _____ להלן: המפורטים התנאים שנת הדיווח, כלהתקיימו בכל  הבועד .30

 הוראת חובה
 

לתקנות אישור הדוחות  3תקנה 
 הכספיים.

 
 .)במועד הדיון  בועדה ואישור הדוחות כאמור( מספר חבריה לא פחת משלושה א.

√  

 
 ב.

 

 ועדת ביקורת(. כהונת חברי )ג( לחוק החברות )לענין-ב( ו)115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו

             
            √ 
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  מבקר  חשבון רואה

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 
 תנורמטיבימסגרת 

31. 
כי היקף בסמוך לפני אישור הדוח התקופתיי  הניחה את דעתה  (ה לבחינת הדוחות הכספייםועדההביקורת )ו/או  ועדת

ים ראוי וסקירה נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת היו, הדיווח המבקר ושכר טרחתו בשנתעבודתו של רואה החשבון 
  .לדוחות הכספיים בשנת הדיווח

√  
 ( לחוק החברות5)117סעיף 

32. 
  יההמלצות אתהעבירה ועדת הביקורת )ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים( טרם מינויו של רואה החשבון המבקר, 

 .המבקר חשבוןה רואה של ותנאי העסקתוהיקף עבודתו  עם בקשרבתאגיד, לאורגן הרלוונטי 

 .)בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר( לא רלוונטי 

 ( לחוק החברות5)117סעיף   √

 
 יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.

 

√ 

 

 
 כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.  ד.

√  

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל  ה. 
 ופיננסית.   מומחיות חשבונאית

√  

 
 חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו.

√  

 
 ז.

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי 
 תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

√  

כאמור לא נה של שאלה זו, יפורט אילו מהתנאים אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המש 
 _____ _____ ._____: התקיים
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ועדת הביקורת )ו/או הועדה לבחינת  האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצותיצוין האם  - אם תשובתכם הינה "נכון"
 :הדוחות הכספיים(

כן 

הניח זהותו(  ציון )תוך האורגן הרלוונטיהתשובה היא "לא", נא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כיצד במקרה ש)לא  

 (.עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקרדעתו בקשר 

 במשבצת המתאימה(.   x)יש לסמן 

 

33. 
 החשבון רואה עבודת כי לא היתה מגבלה עלבשנת הדיווח חנה ב (לבחינת הדוחות הכספיים הועדההביקורת )ו/או  ועדת

 המבקר.
 חוק ניירות ערך ותקנותיו  √

)לעניין "דוחות מבוקרים 
 כדין"(

34. 
 

 הביקורת בממצאי המבקר החשבון רואה עםבשנת הדיווח  דנה (ה לבחינת הדוחות הכספייםועדה )ו/או הביקורת ועדת
 והשלכותיהם.

ור אישלתקנות  2תקנה   √
, חוק כספייםהדוחות ה

לתוספת  6סעיף  -החברות 
הראשונה )הוראות ממשל 

 תאגידי מומלצות( 

35. 
בדבר טרם מינויו של רואה החשבון המבקר,  ,הניחה את דעתה (לבחינת הדוחות הכספיים הועדה)ו/או  הביקורת ועדת

 ורכבותו.ומ התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע והתאמת כשירות

    (.רואה חשבון מבקר לא מונה)בשנת הדיווח  לא רלוונטי 

 חוק ניירות ערך ותקנותיו  √
)לעניין "דוחות מבוקרים 

 כדין"(

36. 
 

בתפקידו )כרואה חשבון מבקר המטפל במשרד רואה החשבון המבקר  נא פרטו את מספר השנים בהם מכהן השותף
 .ארבע-כ בתאגיד(:

 
_____ 

 
_____ 

 יירות ערך ותקנותיוחוק נ
)לעניין "דוחות מבוקרים 

 כדין"(

37. 
)ב( לחוק החברות,  168סעיף   √ הוזמן. ןלבחינת הדוחות הכספיים אליה הועדהבשנת הדיווח בכל ישיבות השתתף רואה החשבון המבקר 

אישור  לתקנות  2תקנה 
   כספייםהדוחות ה
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  עניין בעלי עם עסקאות

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 
 תנורמטיבירת מסג

38. 
 

יאושרו  עסקאות כאמורעל מנת להבטיח כי התאגיד אימץ נוהל, שאושר בידי ועדת ביקורת, שעניינו עסקאות בעלי עניין 
 כדין. 

 X  

                   ,255, 253, 117סעיפים 
 לחוק החברות 270-278

40. 

 

 

 ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול.-למועסק ע אינו( בשליטתושלרבות חברה ) בעל השליטה או קרובו

  – יצויןאם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול( 

ו/אובאמצעות בחרות  )לרבות חברות שבשליטתםהתאגיד  ידי-על הקרובים )לרבות בעל השליטה( המעוסקים מספר  -

   .4: ניהול(

  :דיןידי האורגים הקבועים בבאושרו הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור האם   -

כן 

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

 ._____לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(.  

 X 
 

 ( לחוק החברות4)270סעיף 

41. 
 .תחום אחד או יותר(ב) התאגיד לש פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל למיטב ידיעת התאגיד,

 :בו השליטה ובעל התאגיד פעילויות בין לתיחום יצוין האם נקבע הסדר –נכון" לא  תשובתכם הינה " אם

  כן  

√   

סעיף , לחוק החברות 254סעיף 
פרט לחוק ניירות ערך ) 36

 (חשוב למשקיע הסביר
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 לא  

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 

 ין נאורימע: הועדה לבחינת הדוחות הכספייםיו"ר    מעיין נאור: הביקורת ועדת ריו"           גרשון בן ברוך: הדירקטוריון ר"וי

 18.3.2015 תאריך החתימה:

 



 
 03   684  8000 טלפון סומך חייקין

 03   684  8444 פקסימיליה KPMGמגדל המילניום 

 www.kpmg.co.il אינטרנט 609, תא דואר 17רחוב הארבעה 
  61006תל אביב 

 

 

 
 
  

של פירמות  KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת 

,  KPMG International Cooperative -עצמאיות המאוגדות ב

(“KPMG International”)  .ישות שוויצרית 

  

 

 

 
 
 

 מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ לבעלי המניות של המבקריםרואי החשבון  דוח
 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

 1970-התש"ל)דוחות תקופתיים ומיידיים(,  ניירות ערךתקנות ב )ג( ב9סעיף בהתאם ל
 
 

( ליום "החברהלהלן ביחד ")וחברות בנות  מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"משל בקרה פנימית על דיווח כספי  רכיביביקרנו 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים  .רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .2014 בדצמבר 31

בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי אפקטיביות ה ם אתלקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי אחריותנו היא לחוות דעה על  .המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל

 החברה בהתבסס על ביקורתנו.
 

 ון בישראלשל לשכת רואי חשב 104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 
( 1"(. רכיבים אלה הינם: )104)להלן "תקן ביקורת על תיקונם "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" 

בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; 
( בקרות על רכש חומרי גלם 4) ;מכירה וגביה מלקוחות ל( בקרות ע3) ;ניהול מזומנים והשקעות( בקרות על 2)

 )כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים"(. ותשלומים לספקי חומרי גלם
 

 במטרהנדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה  תקן זהפי -. על104לתקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי להשיג מידה סבירה של ביטחון לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ו

זיהוי רכיבי הבקרה , בקרה פנימית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי מכל הבחינות המהותיות
ת אפקטיביובחינה והערכה של וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון  המבוקרים,

ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם  שהוערך. סיכוןהבהתבסס על אותם רכיבי בקרה תכנון והתפעול של ה
ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, ים בהתאם לנסיבות. כנחוצחשבנו כאלה שביצוע נהלים אחרים 

להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת 
לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים 

אנו סבורים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. לבין כאלה שאינם מבוקרים 
 .בהקשר המתואר לעיל שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

 
הצגה  ותע או לגללמנולא עשויים ש בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי

ה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס  מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות
 ם תשתנה לרעה.נהליה ואמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפ

 
ר בדצמב 31ליום  החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים לדעתנו,

2014.  
 

 31לימים של החברה  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
 18 מיום ,והדוח שלנו 2014בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ו 2013-ו 2014 בדצמבר

בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון  בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים דעת, כלל חוות 2015מרס ב
 .האחרים

 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
   2015במרס  18



 

 

 שישיפרק 

 

 

 

 

 

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 
  2014בדצמבר  31ב'  לשנה שהסתיימה ביום  9לפי תקנה 

 

 

 



 

 

 (א)ב 9תקנה לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר שנתי דוח בזאת מצורף
 :1970 -ם ומיידיים(, התש"ל לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיי

 
 

 לקביעתה אחראית ,(התאגיד – הלן)ל מ"בע מפעלי פ.מ.ס מיגון של הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה

 .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה
 :הם ההנהלה חברי, זה לעניין

 ;דניאל בלום, מנכ"ל משותף
  ;מנכ"ל משותף, אבי בלום

 .כספים ל"סמנכ, עקב לנדאוי
 

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

 שמבצע מי בידי או, פיקוחם תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא פיםהמשות יםל"המנכ
 ביטחון של סבירה מידה לספק נועדו אשר ,התאגיד דירקטוריון בפיקוח, האמורים התפקידים את בפועל

 שהתאגיד מידע כי ולהבטיח ,הדין להוראות בהתאם הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות בהתייחס
 ובמתכונת במועד ומדווח מסוכם ,מעובד ,נאסף הדין הוראות פי על מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש

 .בדין הקבועים
 לגלותו נדרש שהתאגיד מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלים בקרות ,רהשא בין ,כוללת הפנימית הבקרה

 ביותר הבכיר המשרה ולנושא פיםהמשות יםל"למנכ לרבות ,התאגיד להנהלת ומועבר נצבר ,כאמור
 במועד החלטות קבלת לאפשר כדי וזאת ,האמורים התפקידים את בפועל שמבצע למי או הכספים בתחום

 .יהגילו לדרישת בהתייחס ,המתאים
 ביטחון לספק מיועדת אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה ,שלה המבניות המגבלות בשל

 .תתגלה או תימנע בדוחות מידע השמטת או מוטעית שהצגה מוחלט
 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של והערכה בדיקה ביצעה ,הדירקטוריון בפיקוח ,ההנהלה
הערכת האפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה  ;שלה והאפקטיביות בתאגיד

 ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:
 

מיפוי וזיהוי של החשבונות והתהליכים העסקיים אשר החברה רואה כמהותיים מאוד לדיווח הכספי 
כללו בקרות על  והגילוי. בחינת בקרות מפתח ובדיקת אפקטיביות הבקרות. רכיבי הבקרה הפנימית

תהליכי העריכה והסגירה של דיווח כספי, עריכת והכנת הדוחות הכספיים, בקרות ברמת הארגון, בקרות 
, ניהול מזומנים ת חומרי גלםשי, רכ וגביה כלליות על מערכות מידע ובקרות בתהלכים עסקיים: הכנסות

 .והשקעות
 

 הדירקטוריון ירקטוריון כמפורט לעיל,בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הד
 31 ליום בתאגיד הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה כי ,למסקנה הגיעו התאגיד והנהלת

 .אפקטיבית הינה 2014 בדצמבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  :הצהרות מנהלים
 :1))(ד)ב9 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת )א(

 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי
 :כי מצהיר ,םאבי בלו ,אני

 

התאגיד( לשנת  –)להלן  מ"בעמפעלי פ.מ.ס מיגון בחנתי את הדוח התקופתי של  (1) 
 הדוחות(; –)להלן  2014

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

 אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

 של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  (4)
דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה  )א(
יווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע של הבקרה הפנימית על הד

לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן 
שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 –להוראות הדין; וכן 

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

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת  )א(
מידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות פיקוחי, המיועדים להבטיח ש

, 2010-"עמאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש
מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת 

 –ההכנה של הדוחות; וכן 

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

 הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,  )ג(
ן וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריו

 הפנימית כאמור למועד הדוחות.
 
 

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

 

 
        _______________   

 מנכ"ל משותף, אבי בלום       2015 סבמר 18 



 

 

  :הצהרות מנהלים
 

 :1)()ד)ב9 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת )ב(
 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי
 :כי מצהיר דניאל בלום, ,אני

 

התאגיד( לשנת  –)להלן  מ"בעמפעלי פ.מ.ס מיגון בחנתי את הדוח התקופתי של  (1) 
 הדוחות(; –)להלן  2014

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

 אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

חות משקפים באופן לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדו (3)
נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים 

 של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  (4)
נית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכ

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה  )א(
של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע 

פי באופן לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כס
שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 –להוראות הדין; וכן 

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

 ספי ועל הגילוי;הפנימית על הדיווח הכ

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

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

, 2010-"עמאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש
מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת 

 –ההכנה של הדוחות; וכן 

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

 דין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;הכספיים בהתאם להוראות ה

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,  )ג(
והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה 

 הפנימית כאמור למועד הדוחות.
 
 

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

 

 
        _______________   
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   :(2ב)ד()9נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  הצהרת (ג)
 

 הצהרת מנהלים

 בתחום הכספים רנושא המשרה הבכיר ביותהצהרת 
 

 :כי מצהיר ,יעקב לנדאו, אני
 

מפעלי  חברתבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)
 הדוחות(; –)להלן  2014התאגיד( לשנת  –מ )להלן "בעפ.מ.ס מיגון 

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

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

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

 של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  (4)
דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

לשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה את כל הליקויים המשמעותיים והחו )א(
של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות 
הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה 
על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו 

מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות להטיל ספק ב
 –הדין; וכן 

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

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 ד או יחד עם אחרים בתאגיד:אני, לב (5)

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

, 2010-"עמאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש
כספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא ככל שהוא רלוונטי לדוחות ה

לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה 
 –של הדוחות; וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת  )ב(
והכנת פיקוחנו, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי 

הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 
 מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,  )ג(
ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד 

לפני הדירקטוריון וההנהלה  הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו
 ומשולבות בדוח זה.

 

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

        ____________________   
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