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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד -חלק ראשון 

 עסקיו והתפתחות התאגיד פעילות .1

( בע"מ, 1999, בשמה הקודם פולירם )"(החברהבע"מ )"( 1999און השקעות והחזקות ) רם .1.1

שינתה החברה  2015בספטמבר  16ביום ו 1999מאי  6התאגדה בישראל כחברה פרטית ביום 

לניירות ערך בתל אביב בע"מ בבורסה ניירות הערך של החברה נסחרים את שמה לשמה הנוכחי. 

 . 2004החל מחודש אוגוסט "( הבורסה)"

גבלת ת מובאמצעות פולירם תעשיות רם און שותפו פעלה הרהחב, 2015ביוני  30ליום  עד .1.2

 ,מוגבלת בשליטתה המלאה של החברהשותפות  שהינה"(, "השותפות או "תעשיות פולירם)"

ושיווק מקשרים,  ייצורפיתוח, בהנדסיים ותרמופלסטיים פיתוח, ייצור ושיווק תרכובים ב

 שהעיקריים גאוגרפיים איזורים במספר פלסטייםורמתמשפרי אימפקט ודבקים לתרכובים 

 .ואירופה"ב ארה, ישראל: שבהם

חדשה, פולירם תעשיות  חברהלכל פעילות החברה הושלמה עסקת מכירת  2015ביולי  1 ביום .1.3

על  35%-על ידי קרן "פימי" ו 65%-"(, המוחזקת בפולירם תעשיות פלסטיקפלסטיק בע"מ )"

 99.99%המוחזקת בעקיפין בשיעור של , )באמצעות תעשיות רם און שותפות מוגבלת ידי החברה

 להלן. 14אודות עסקת "פימי" ראו סעיף  לפרטים .(החברה ע"י

, "(מבנים און רם)" בע"מ( 2004)און מבנים -םמחברת ר 78.8%-החברה מחזיקה בכ ,כמו כן .1.4

און המושכר -במושב רםפולירם תעשיות פלסטיק נכס עליו ממוקם מפעל בעלת הזכויות ב

 מיליון ש"ח לשנה. 3בתמורה של פולירם תעשיות פלסטיק ל

ועד למועד  2017-ו 2016( במהלך השנים להלן 16בהתאם לאסטרטגיית החברה )כמפורט בסעיף  .1.5

מיליוני  18-הדוח החברה השקיעה בהון מניות חברות הזנק וקרן השקעות בסכום כולל של כ

ש"ח, הרשומים בדוחותיה הכספיים של החברה כנכס פיננסי זמין למכירה )לאחר תאריך 

זומנים שלה מיליון ש"ח נוספים( וכן משקיעה את יתרות המ 4.6-המאזן החברה השקיעה כ

מיליון ש"ח הרשומים כנכסים פיננסים לזמן קצר. לפרטים נוספים  24.3-בניירות ערך בסך של כ

 להלן. 11ראו סעיף 

 ".הקבוצה" או "החברהלהלן: "יחדיו החברה, השותפויות בשליטתה וחברות הבת שלה יקראו 

  תרשים מבנה האחזקות של החברה: .1.6
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 11.1לפרטים נוספים ראה סעיף  2018העסקה הושלמה בינואר *

 ות במניותיואהשקעות בהון התאגיד ועסק .2

לא בוצעו השקעות בהון החברה ו/או עסקאות  דוח על המצב הכספילתאריך ה יים שקדמושנתב

 .מהותיות במניותיה מחוץ לבורסה על ידי בעלי ענין בחברה

 דיבידנדים חלוקת .3

 ח"ש חלוקה מועד
 למניה

 באלפי כוללת עלות
 "חש

קה החלו אופן
 אחרן/מזומ

ור באישת/מותר
 "שבימ

 מותרת מזומן 108,000 6.43 2/5/2016
 מותרת מזומן 7,000 0.41 19/4/2017
 מותרת מזומן 11,200 0.66 21/1/2018

מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה יחולק מידי שנה קיבל החלטה לאמץ דירקטוריון החברה  .3.1

בכפוף להוראות חוק  ,מהרווח השנתי הנקי של החברה 35%-מ דיבידנד בסכום שלא יפחת

  העסקיים.ולמצבה של החברה וצרכיה "( חוק החברות)" 1999-התשנ"ט ,החברות

, החלק ש"חאלפי  98,175-כ בסך שלהינה  31.12.2017ראויים לחלוקה ליום ה יתרת הרווחים .3.2

 רבי מסכום זה הינם רווחי שיערוך.המי

לחברה אין מגבלות חיצוניות העשויות להשפיע על יכולתה לחלק דיבידנד בעתיד וזאת בכפוף  .3.3

 להוראות חוק החברות.

 על התאגיד מידע אחר –שני  חלק

 התאגיד של הפעילות תחומי לגבי כספי מידע .4

של החברה.  31.12.2017ראו דוח רווח והפסד ליום  2017 תלשנ החברהלנתונים כספיים מאוחדים של 

עד למועד השלמת עסקת פימי הציגה החברה בדוחותיה הכספיים שלושה מגזרי פעילות גיאוגרפיים 

לאחר השלמת עסקת  בפילוח למוצרים עיקריים.המדווחים כמגזרים עסקיים וכן שני תחומי פעילות, 

בשיטת פולירם תעשיות פלסטיק את החזקותיה ב פימי כאמור, החברה מציגה בדוחותיה הכספיים

פסקת. הרווחיות הנובעת מוכרווח מפעילות  מוצגרווח בגין הפעילות שנמכרה השווי המאזני וה

בתוצאות של חברות  החברהחלק כמוצג פולירם תעשיות פלסטיק מ 35%-מהחזקתה של החברה ב

מצורף לדוח הכספי של החברה כדוח של חברה פולירם תעשיות פלסטיק והדוח הכספי של כלולות 

)המשמשים למועד  והמבנים שעליו מפעלהמקרקעי להשלמת עסקת פימי עד בנוסף,  .כלולה מהותית

לאחר השלמת כוש קבוע. סווגו בדוחותיה הכספיים של החברה כר (פולירם תעשיות פלסטיקהדוח את 

 ,פולירם תעשיות פלסטיקאשר כללה התקשרות בהסכם שכירות בין רם און מבנים לבין  עסקת פימי

 .םוהחברה רושמת הכנסות בגינ מקרקעי המפעל והמבנים שעליו מסווגים כנדל"ן להשקעה

  התאגיד פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כלכליתה סביבהה .5

של החברה מורכבות ומושפעות בעיקר:  תוצאותיה העסקיותולכן החברה הינה חברת החזקות  .5.1

)א( מחלקה של החברה בתוצאותיהן העסקיות של החברות המוחזקות על ידה )ב( עדכון ערך 

)ג( מפעילות המטה של החברה, הכוללת הוצאות  -של החזקות באותן חברות על ידי החברה; ו

של החברה מפעילות שוטפת תזרים המזומנים  הוצאות הנהלה וכלליות.ואו הכנסות מימון נטו 

( והוצאות הנהלה פולירם תעשיות פלסטיקכנסות שכירות מחברה כלולה )בעיקר מה מושפע
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  וכלליות.

למגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית בה  חשופהפולירם תעשיות פלסטיק  .5.2

 :להלן כמפורט, מתחריה ועל פעילותה על השפעה להם להיות עשויה או להם שיש, פועלת היא

פולירם  ם רכיב משמעותי במוצרימהווי הגלם חומרי - הגלם חומרי מחירי תנודות .5.2.1

פולירם מחירי השוק )שהן לעיתים חריפות(. בונתונים לתנודות תעשיות פלסטיק 

מול מחירי  הגלם מריחתך את מחירי השוק של חוהבוחנת בתאריכי תעשיות פלסטיק 

 הגלם מרידת ערך במידה ונדרש. השינויים במחירי חוהעלות ובמבצעת הפרשות לירי

 וגמרים ועל הרווחיות הגולמית.ממשפיעים על מחירי המכירה של המוצרים ה

 עשויהמספר יצרנים גדולים של יצרן/ חהצמי - הרכב בתעשיית ותמורות שינויים .5.2.2

ליצרני פולירם תעשיות פלסטיק בכמות המוצרים שיימכרו על ידי  עלייהללגרום 

 .הם שלהעיקריי הצמיחה עיהמהווה את אחד ממנו ,לתעשיית הרכב חלקים

פועלת במספר מטבעות עיקריים פולירם תעשיות פלסטיק  - זר מטבע בשערי תנודות .5.2.3

יקר דולר המטבעות הזרים )בעבשערי החליפין של  תנודותכאשר , דולר ויורו(, )ש"ח

 ויורו( לעומת הש"ח עלולות להביא לשיפור או לשחיקת רווחיותה. 

 טבעם מעצם והם הואיל לעיל המתוארים הגורמים של ההשפעה את כימתה ולא אמדה לא החברה

  .החברה על השפעתם את לכמת או לאמוד לחברה מאפשרת שלא גבוההודאות -באי כרוכים

 עסקי התאגיד  תיאור -שלישי  חלק

בפיתוח, יצור ושיווק של  עוסקתהפולירם תעשיות פלסטיק  ממניות 35%-ב מחזיקה החברה הדוח למועד

משפרים, מקשרים ודבקים לתרכובים  שלו"( המוצרים ההנדסיים)"הנדסיים רמופלסטיים תתרכובים 

 עליו בנכס הזכויות בעלת, מבנים און רם חברתמניות מ 78.8%-ובכ"( הבונדירםמוצרי )"רמופלסטיים ת

 .לשנה"ח ש מיליון 3 של בתמורהפולירם תעשיות פלסטיק ל המושכרפולירם תעשיות פלסטיק  מפעל ממוקם

 בע"מ פלסטיקתעשיות  פולירם .6

)מועד השלמת  1.7.2015, אשר החלה בפעילות עסקית עצמאית החל מיום פולירם תעשיות פלסטיק

 איזורים במספר ,הבונדירם מוצריו םהנדסיי מוצריםפיתוח, ייצור ושיווק עוסקת ב עסקת פימי(,

הינם פולירם תעשיות פלסטיק מוצרי כל  .ואירופה"ב ארה, ישראל: שבהם שהעיקריים גאוגרפיים

, פולירם תעשיות פלסטיקחלק ניכר ממערכות  חלק משרשרת הייצור של תעשיית הפלסטיק העולמית.

 סוגי מוצריה. שניאותה ביצור מרבית מכונות הייצור משמשות ו המעבדה ,מערכת בקרת האיכות

 מוצרים של באמצעות חברה בת בסין ייצורפעילות היצור נעשית במפעלי החברה בישראל למעט 

 ומפעל בהקמה באוונסוויל אינדיאנה, ארה"ב. תעשיית הרכבהנדסיים המיועדים לשימוש ב

והפסד ליום ראו דוח רווח  2017 תלשנ פלסטיקתעשיות פולירם לנתונים כספיים מאוחדים של 

 פלסטיק המצורפים לדוחות החברה.תעשיות של פולירם  31.12.2017

 הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי .6.1

גורמי ההצלחה הקריטיים הינם השקעה מתמדת פולירם תעשיות פלסטיק להערכת הנהלת 

במחקר ופיתוח, עמידה בתקנים מחמירים של תעשיית הרכב והחשמל, התאמת מוצרים 

לדרישות הלקוחות, השקעה בקווי ייצור חדשים, מאמצי שיווק אגרסיביים ומעקב חדשים 

 וקשר הדוק עם ספקי חומרי הגלם.
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 הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכניסה מחסומי .6.2

מחסומי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם הצורך בידע טכנולוגי בייצור המוצרים 

עמידה בתקנים הון עצמי גבוה ו ,ם תעשיות פלסטיקפולירהמתקדמים דוגמת אלו שמייצרת 

, המוניטין והקשרים ןהניסיומחמירים של התעשיות השונות המשתמשות במוצר הסופי וכן 

 ם, שצברו החברות הוותיקות בתחום הפעילות.יהעסקי

 פולירם תעשיות פלסטיק  מוצרי .6.3

הינם תערובות של חומרי גלם פלסטיים, הבנויים מפולימרים שונים בצירוף  הנדסיים המוצרים

הצירופים יוצרים חומרים חדשים בעלי תכונות ואפיונים השונים מחומרי עם תוספים שונים. 

עים כגון, עמידות בבעירה, עמידות בחום, עמידות לשמש, גמישות, צבהגלם מהם הורכבו, 

ם מוצריה .שמשים כחומרי גלם בתעשיית הפלסטיקומשונים, עמידות בלחצים וכיו"ב, 

משמשים כחומרי גלם לייצור מוצרים פלסטיים לתעשיית הרכב )מכסים ותושבות  ההנדסיים

לחלקי רכב, תושבות למראות, מוצרי בטיחות, ידיות ועוד(, מוצרי חשמל )בתי נורה, מתגי 

ד(, כלי בית )אביזרי פרזול, חשמל, מפצלי מתח, גופי מנועים חשמליים, קופסאות לנתיכים ועו

ארגזי כלים ועוד(, תעשיית ההשקיה )טפטפות, מסננים, שסתומי אויר וממטירים(, תשתיות 

 )צנרת להולכת סיבים אופטיים( ותעשיות נוספות

משמשים כתוסף נלווה לתערובות אותם מייצרים יצרני ההינם מוצרים מוצרי הבונדירם 

עצמה, על מנת לחבר בין החומרים עשיות פלסטיק פולירם ת, לרבות המוצרים ההנדסיים

השונים בתערובות המסופקות ללקוח הסופי ולשפר את תכונותיהם. המקשרים מיועדים 

)כדוגמת השימוש בברזל לחיזוק בטון(. על  לשיפור הקשר בין סיבי הזכוכית לפולימר בתרכוב

וה את חומר הגלם של ידי שימוש במקשר, מושג שיפור בתכונות המכניות של התרכוב המהו

. חלק ממוצרי הבונדירם של המוצר. משפרי האימפקט מיועדים לשיפור עמידות המוצר בנגיפה

מאפשרים ללקוח לעשות בהם שימוש בטווח טמפרטורות רחב עד פולירם תעשיות פלסטיק 

 (כל אחד)מעלות ובכך הינם בעלי יתרון על מוצרים מתחרים המתאימים  40למינוס 

נהגה פולירם תעשיות פלסטיק . מוצרי הבונדירם מחליפים חומרי גלם שלטמפרטורה שונה

חומרים אשר משמשים להדבקה בין ) לרכוש בעבר מספקים אחרים. הדבקים הינם מקשרים

 הניפוח והצנרת., המיועדים לתחום אריזות המזון (שכבות הפולימר לבין שכבות אחרות

שוק המקומי מיועדות בעיקר למוצרים בתחום ההשקייה, לפולירם תעשיות פלסטיק מכירות 

פולירם . מכירות אשר רובם מיועדים ליצוא תעשיית הרכב, אביזרי חשמל ואלקטרוניקה

ליצוא מיועדות בעיקר למוצרים בתחום תעשיית הרכב ותעשיית ישירות תעשיות פלסטיק 

קת ללקוחותיה מספפולירם תעשיות פלסטיק  מוצרי ואביזרי החשמל והאלקטרוניקה.

, ובכך נחסך מהלקוח תהליך הצביעה של המוצר. מדויקיםתרכובים במגוון רחב של גוונים 

יכולת התאמת הצבעים של התרכובים תוך שמירה על דיוק ואחידות פולירם תעשיות פלסטיק ל

 בגוונים הדרושים ללקוח המייצר את המוצר המוגמר.

ם לעיל, דרוש חומר גלם אשר יקנה למוצר את לייצור כל אחד מן המוצרים הסופיים המפורטי

התכונות הנדרשות ממנו, היינו, עמידות בעומסים הנדרשים בתנאים שונים כגון, עמידה בתקני 

 , עמידה בתקני אימפקט )נגיפה( וכיו"ב.UVבעירה, ייצוב 

, אשר מהווים את חומר הגלם האמור, מיוצרים על פי הזמנת פולירם תעשיות פלסטיקמוצרי 

 קוחות, אשר מגדירים את התכונות אשר הם מבקשים כי יוקנו למוצר הסופי.הל

לחומרי הגלם פולירם תעשיות פלסטיק לאחר קבלת מפרט התכונות הנדרש מהלקוח, מקנה 
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הגולמיים את התכונות שהוגדרו על ידי הלקוח, על ידי התאמת מינוני החומרים בתערובת, כדי 

 מוצר הסופי של הלקוח. להתאים את חומר הגלם לייעודו של ה

  הכנסות פילוח .6.4

 ולשנת 2016 לשנת גיאוגרפייםאזורים מוצרים ולהלן פירוט של התפלגות מכירות התחום לפי 

 :"ח(ש)באלפי  2017

 2017 2016 
אזור לפי 

 :גיאוגרפי
שיעור מסך  מכירות 

 הכנסותה
שיעור מסך  מכירות 

 הכנסותה
 30% 148,769 33% 190,960 ישראל
 70% 339,324 67% 383,467 יצוא

 100% 488,093 100% 574,427 סה"כ

 לקוחות .6.5

הינם יצרנים של מוצרי  בתחום המוצרים ההנדסייםפולירם תעשיות פלסטיק לקוחות 

פולירם הנדסיים דוגמת מוצרים הינם יצרני  הבונדירםלקוחות מוצרי  פלסטיקה מוגמרים.

ויצרני מוצרים פלסטיים סופיים )למוצרי )למקשרים ומשפרי אימפקט( תעשיות פלסטיק 

 . הדבקים(

אין התקשרויות קבועות עם לקוחותיה. מועדי האספקה מתואמים פולירם תעשיות פלסטיק ל

פולירם . לרוב, קשרי המסחר של ולפי צורכי הלקוח לקוחות בהתאם לסוג המוצר המבוקשעם ה

ת מגלים נאמנות רבה עם לקוחותיה נמשכים תקופה ארוכה והלקוחותעשיות פלסטיק 

 בשל איכות מוצריה ורמת השירות שהיא מספקת. הלמוצרי

  והפצה יווקש .6.6

והפצתם בישראל נעשה באמצעות פולירם תעשיות פלסטיק שיווק מוצרי  - בישראל שיווק

לקוחות הישירות ללקוחות. הרוב המכריע של פולירם תעשיות פלסטיק של מחלקת מכירות 

מספקת להם סחורה על בסיס פולירם תעשיות פלסטיק בארץ, הינם לקוחות קבועים אשר 

  חודשי קבוע.

באמצעות  מדינות ברחבי העולם. שיווק זה נעשה 45-משווקים לכ וצריםמה - "לבחו שיווק

מפיצים  40-באמצעות מפיצים מקומיים )כ בחו"ל,פולירם תעשיות פלסטיק חברות הבת של 

 .ללקוחות סופיים בחו"לפולירם תעשיות פלסטיק פעילים( וישירות על ידי 

 כאשר עם מפיץ מקומי בכל מדינה בה היא פועלת נוהגת להתקשרפולירם תעשיות פלסטיק 

ומוכר אותם ללקוחות הסופיים במדינה בה הוא  םן של מוצריהמפיץ המקומי רוכש מלאי מגוו

פולירם תעשיות ל ונים בדרך כלל אינן נעשות בקונסיגנציה.פועל. המכירות למפיצים הש

רון ללקוחותיה ת פתתכדי לצפון אמריקה במזרח הרחוק ובאירופה מחסנים בפלסטיק 

 חששכן מו לחלק מהאזוריםמכיוון שמשך זמן ההובלה הינו ארוך מהרגיל  ,באזורים אלו

יום ובמקרים  60מלאי לתקופות קצרות של עד וחזק מבמחסנים אלו  .זמינות מוצריםל

 יום.  90קיצוניים עד 

נותנת שירות ללקוחות הסופיים של מוצריה, בשיתוף פעולה עם פולירם תעשיות פלסטיק 

בכשני שליש מהמכירות לתמיכה הטכנית במוצר. המפיץ המקומי, בעיקר בנושאים הקשורים 

המוצרים עד למחסני המפיץ / לקוח סופי,  לחו"ל פולירם תעשיות פלסטיק אחראית על אספקת
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תעשיות פולירם ) CIFו"ל נעשות בשיטת לחפולירם תעשיות פלסטיק  ממכירות ובכשליש

 ותחברפולירם תעשיות פלסטיק כמו כן, ל אחראית על אספקת המוצר עד לנמל היעד(. פלסטיק

על מנת יטה מלאה בבעלות ובשל ויתרתן עם שותפים שהינם מפיצים מקומיים אחת בחו"ל, בת 

 . במדינות התאגדותן ובמדינות השכנות לה הכזרוע השיווק של נהתשמששאלו 

 הזמנות צבר .6.7

פולירם על בסיס קבוע. מדיניות יה לקוחותנצרכים על ידי פולירם תעשיות פלסטיק רוב מוצרי 

 יההינה להחזיק מלאי מוצרים שיאפשר לה אספקה שוטפת ללקוחותתעשיות פלסטיק 

 ניסיוןחומרים אלו למלאי גם ללא קבלת הזמנה ספציפית, על בסיס  יםצרועל כן מי. הקבועים

  קוחות.צד הלהעבר ותחזיות רכישה מ

 תחרות .6.8

רחב של חומרים, וזאת בניגוד  מגווןפיתחה ידע בייצור שיתרון בכך פולירם תעשיות פלסטיק ל

 של חומרים בכל מפעל.ליצרנים בחו"ל אשר רובם מתרכזים בייצור ושיווק של סוגים מעטים 

למועד הדוח מוצריה אינם ש( בע"מ 1993ל שני יצרני תרכובים נוספים, כפרית תעשיות )בישרא

למועד  אשר "(תוסף)" ותוסף קומפאונדס בע"מפולירם תעשיות פלסטיק  מתחרים במוצרי

 .פולירם תעשיות פלסטיק אינם מתחרים במוצריהעיקריים מוצריה הדוח 

פולירם תעשיות ישראל לא מוטל מכס על יבוא חומרי הגלם אותם מייצרת ב ,עד הדוחמול

. פולירם תעשיות פלסטיקוקיימים יבואנים רבים של חומרים מתחרים למוצרי פלסטיק 

ה טכנית צמודים ובזמינות רות ותמיכבישראל נהנים משיפולירם תעשיות פלסטיק לקוחות 

  מלאה.

: הינם מוצרים הנדסייםם הגדולים בעולם של רנייצה, פולירם תעשיות פלסטיקלמיטב ידיעת 

BASF, BAYER, SABIC, DUPONT, TYCONA, DSM היצרנים הגדולים בתחום הבונדירםו 

 ..ADDIVANT, EXXON, DUPONT, ARKEMA, MITSUI: הינם

ללקוח  תתיתרונה הינו ביכולתה ל .אינה מתחרה ביצרנים הגדוליםפולירם תעשיות פלסטיק 

מוצרים על  בעוד היצרנים הגדולים אשר מוכרים, בדרך כלל, ר לצרכיוהתאמה מלאה של המוצ

חיזוק יכולות ההפצה , הינן השיטות העיקריות בהתמודדות עם התחרות פי קטלוגים בלבד.

 .ר הלקוחות והמפיצים שלהאגמ תהרחבומכירות וה

  ייצור כושר .6.9

 טון אלפי 81-כ הינו)בשלוש משמרות עבודה( תעשיות פלסטיק  פולירםשל י רבכושר הייצור המ

  מיכולת התפוקה. %63-כ מנוצלים הדוח למועד כאשר, בשנה

  ומתקנים קבוע רכוש .6.10

-ממוקם במושב רם און אשר בעמק יזרעאל על שטח של כפולירם תעשיות פלסטיק מפעל 

לפרטים  .בת של החברה חברה, רם און מבנים אשר בבעלות "(קרקעי המפעלמ)" "רמ 37,209

 .להלן 7.4, ראו סעיף רם און מבנים לביןפולירם תעשיות פלסטיק אודות הסכם השכירות בין 

פולירם מ"ר, משרדי  5,022-כ מים אולמות יצור בשטח שלמוקמבנה בו מ קרקעי המפעלמ לע

לחומרי גלם ותוצרת גמורה מחסנים  כןמ"ר ו 1,716 -ומעבדות בשטח של כתעשיות פלסטיק 

פולירם תעשיות בבעלות  ."רמ 19,220 -כ על עומדמ"ר. סך כל השטח הבנוי  12,482 -כ שלבשטח 
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פולירם תעשיות פלסטיק בנוסף,  .שלהל תחומי הפעילות להמשויך לכ רכוש קבועפלסטיק 

 "(האתרמ"ר במתחם הנמצא באזור התעשייה בעפולה )" 10,500-אתר בשטח של כ שוכרת

עבור האתר ייצור ולאחסון חומרי גלם ומוצרים מוגמרים. דמי השכירות ל התואשמש מה

 מהסתייהבאתר תקופת השכירות  ליון ש"ח לשנה, צמוד למדד.ימ 2-מסתכמים בסך של כ

 .שנים  10והוארכה בתקופה נוספת של  2016יולי בחודש 

לבין צד שלישי לשכירת מבנה  פולירם תעשיות פלסטיקנחתם הסכם בין  2017ביוני  22 ביום

 מליון 1-התעשייה אלון תבור. דמי השכירות מסתכמים בסך של כ באיזורמ"ר  4,550בשטח של 

ש"ח בשנה. תקופת השכירות הינה שנה, עם אופציה להארכה בשנה נוספת. תקופת השכירות 

 .2017ביולי  1החלה בתאריך 

פולירם תעשיות של  מלאה בבעלות תב חברתבין נחתם הסכם שכירות  2017ביולי  7 ביום

אינדיאנה,  באוונסווילמ"ר,  9,290-, לבין צד שלישי, לשכירת אתר ייצור בשטח של כפלסטיק

אלף דולר בשנה. תקופת השכירות הינה  400-דמי השכירות מסתכמים לסך של כ .ארה"ב

החלה תקופות נוספות. השכירות  2-שנה עם אופציה להארכת השכירות ב 12לתקופה של 

 .2017בחודש נובמבר 

 ופיתוח מחקר .6.11

עוסקת בפיתוח מוצרים חדשים, או בשיפור המחלקת מחקר הפיתוח פולירם תעשיות פלסטיק ל

במציאת פתרונות לצרכים המועלים  ,מזהה בשוק ההנהלהש מוצרים קיימים, בהתאם לצרכים

מאפשר לבדוק את הדימוי של תהליך יצור כפי שהוא מתבצע אצל הלקוח ב לקוחותהעל ידי 

 שנתב ופיתוח מחקר הוצאות .עמידת המוצר הסופי בדרישות ובאפיונים שהוגדרו על ידי הלקוח

  .בהתאמה"ח, ש אלפי 3,629-וכ אלפי ש"ח 3,233-כ הינם 2016 ובשנת 2017

 מוחשיים לא נכסים .6.12

 מואשר נרשBondyram -ו Polytron, Ramcleanמשתמשת בשם פולירם תעשיות פלסטיק 

 מסחרי בארה"ב. ניכסימ

 וספקים גלם חומרי .6.13

 מחייב החזקת מלאי מגוון של פולימריםפולירם תעשיות פלסטיק מגוון המוצרים שמציעה 

מייבאת פולירם תעשיות פלסטיק  .נוספים , כימיקלים, סיבי זכוכית וחומרי עזרמסוגים שונים

. הספקים עיקריים שונים אשר עומדים בתקנים אשר נקבעו על יד 15-את חומרי הגלם מכ

לכל חומר גלם הנרכש על ידה יהיו לה לפחות שני ביחס מקפידה כי פולירם תעשיות פלסטיק 

  ספקים שונים, ועל כן אין לה תלות בספק כלשהו.

 אנושי הון .6.14

 פולירם תעשיות פלסטיק של  גוניארהה מבנתרשים ה

 

 

 

אבטחת   תפעול
 איכות

 כספים רכש
מכירות שוק 

 מקומי

 מנכ"ל

מכירות שוק 
 בינ"ל
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 העובדים מצבת .6.14.1

 מספר עובדים ליום
31.12.2017 31.12.2016 

213 192 

  חוזר הון .6.15

 143,295שהסתכם בסך של  2017בדצמבר  31הון חוזר חיובי ליום פולירם תעשיות פלסטיק ל

פולירם תעשיות אלפי ש"ח, היחס השוטף )נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות( של 

 והיחס המהיר )נכסים שוטפים פחות המלאי חלקי התחייבויות שוטפות( 1.72עומד על פלסטיק 

 .0.89 עלעומד פולירם תעשיות פלסטיק של 

חומרי מלאי  מחזיקהפולירם תעשיות פלסטיק  – םאי חומרי גלדיניות החזקת מלמ .6.15.1

אפשר לה ייצור לאספקה מהירה ככל האפשר ללקוח. הזמנת חומרי הגלם גלם המ

וצפי שינויי המחירים של חומרי הגלם בהתאם  הנעשית על פי תחזיות המכירה של

 למגמות השוק.

הינם פולירם תעשיות פלסטיק רוב מוצרי  - מדיניות החזקת מלאי מוצרים מוגמרים .6.15.2

הינה להחזיק מלאי מוצרים  הצורכים על בסיס קבוע. מדיניות יהמוצרים אשר לקוחות

חומרים אלו למלאי  יםצרועל כן מיוהקבועים  יהשיאפשר לה אספקה שוטפת ללקוחות

 סיון העבר ותחזיות רכישה מצד הלקוחות.יגם ללא קבלת הזמנה ספציפית, על בסיס נ

פלסטיק  פולירם תעשיותשנחתמות בין  ההזמנות -סחורות החזרת דיניותמ .6.15.3

לעמידה במפרט הטכני שעל פיו הלקוח ביצע את  האחריות את קובעות ללקוחותיה

 בסכומים היו 2016 שנתבבגין אחריותה למוצרים שיוצרו על ידה  יהההזמנה. הוצאות

 .זניחים

 מדיניות אשראי .6.15.4

  אשראי לקוחות

אשראי לתקופות ובחו"ל מעניקה ללקוחותיה בישראל פולירם תעשיות פלסטיק 

בהתאם ללקוח, לגודל ההזמנה ולהסכם ההתקשרות עמו, כאשר תקופת  ,שונות

ללקוחות יום  58-כבישראל ו יום ממועד האספקה 115-האשראי הממוצעת הינה כ

מבוטחות בביטוח  לחו"למכירות ההרוב המכריע של  ממועד המשלוח בנמל.בחו"ל 

ללקוחות  דהמועממהיקף האשראי  95%-כואשראי או באמצעות מכתבי אשראי 

 2017בישראל מבוטח בביטוח אשראי. ההיקף הממוצע של האשראי ללקוחות לשנת 

 אלפי ש"ח. 131,638-הסתכם בכ

  אשראי ספקים

יום. מספר מועט  120-60של  אשראיפולירם תעשיות פלסטיק להספקים מעניקים  רוב

. או תשלום מראש של ספקים מבקשים מכתבי אשראי בנקאיים להבטחת התשלום

 .ימים 59-כ תהיהי 2017תקופת האשראי הממוצעת מספקים בשנת 
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 מימון .6.16

משתמשת ו אשראי בנקאיאמצעות מממנת את פעילותיה בפולירם תעשיות פלסטיק  .6.16.1

 קיימותפולירם תעשיות פלסטיק ומי. לי בסיס על, קול בהתאם לצרכיה-וןבהלוואות א

 .לצרכיה בהתאם מנצלת היא אותםאשראי להלוואות לזמן קצר  מסגרות

 לז"א ממוצע שיעור קצר לזמן הלוואות הלוואות לזמן ארוך 
 2.57% 3.74%-1.45%** 1.86% - 3.56%* בנקאיים מקורות

 .ולדולר וחלק צמודות ליורו צמודות ואינן קבועה ריבית נושאות חלק* 
 .לדולר צמודותבריבית משתנה וחלק  חלק**

בגין תאגידים בנקאיים לתעשיות פלסטיק  פולירםצורך הבטחת התחייבויות ל .6.16.2

לעמוד בכל עת באמות מידה פולירם תעשיות פלסטיק הלוואות לזמן ארוך התחייבה 

התחייבויותיה עומדת בכל פולירם תעשיות פלסטיק שונות. למועד הדוח פיננסיות 

ההתחייבות רשאים התאגידים הבנקאיים פי כתבי  על. כלפי התאגידים הבנקאיים

הפרת אחת מהתחייבויות האמורות להעמיד לפירעון מיידי את כל או חלק  במקרה של

 אשראי והעמדת הלוואה הסכמילפרטים אודות  מהחובות והתחייבויות כלפי הבנקים.

לאשראים  2017ושיעור הריבית הממוצעת לשנת ההתניות הפיננסיות  ,מהותיים

לדוח הכספי של  14-ו 11ראו ביאורים פולירם תעשיות פלסטיק השונים שנטלה 

 .פולירם תעשיות פלסטיק

 מיסוי .6.17

  הכספיים. יהלדוחות 17ביאור  ראופולירם תעשיות פלסטיק החל על  למיסוי

 הסביבה איכות .6.18

בהתאם לדרישות  יםפועלובעפולה און -ברם יםמפעלה, פלסטיקתעשיות פולירם למיטב ידיעת 

 יםהמפעל 2008-הרשויות בנוגע לאיכות הסביבה. בהתאם להוראות חוק אוויר נקי, התשס"ח

למערכות המים והטיפול באוויר  שידרוגיםמספר  מתוכננים בהיתר פליטה. יםנדרש םאינ

נוהגת לבצע הפרדה של  איננהפולירם תעשיות פלסטיק  .שאינם כרוכים בעלויות משמעותיות

עלויות המושקעות על ידה בקשר עם איכות הסביבה, והן אינן עלויות מהותיות. בהסתמך על 

 ולדרישות היביחס למפעלפולירם תעשיות פלסטיק המידע המצוי במועד הדוח התקופתי בידי 

  .הבאות יםתיבשנ מהותיות סביבתיות והשקעות עלויות צופה אינה היא הסביבה איכות

 יתממש ולא שייתכן עתיד פני צופה מידע הינו זה מידע - זהרה בגין מידע צופה פני עתידא

שידרשו ביצוע השקעות מהותיות או במידה  יםויתגלו חריגות מהותיות במפעל במידה

 שישתנו הדרישות. 

 התאגיד פעילות על ופיקוח מגבלות .6.19

מאת  שניתןלרישיון עסק  בהתאם יםפועלאון -וברם בעפולה יםמפעלה - עסק שיוןיר .6.19.1

  .בהתאם לחוק רישוי עסקים הרשות המקומית הרלוונטית

 .31.12.2028בתוקף עד ליום  –רישיון העסק של אתר רם און 

 פולירםנמצא בתהליכי חידוש למועד הדוח,  -עפולה אתר של הזמני העסק רישיון

 פלסטיק פועלת ביחד עם בעל הנכס לקבלת רישיון עסק קבוע .

עושה שימוש מסחרי בחומרים המוגדרים פולירם תעשיות פלסטיק  – רעלים היתר .6.19.2
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היתר רעלים בתוקף  וברשותה 1993-תשנ"גהכרעלים על פי חוק החומרים המסוכנים, 

, המתיר עיסוק באתר עפולה 28.2.2019באתר רם און ועד ליום  5.7.2020 עד ליום

  .ברעלים האמורים לעיל לגביהם נתבקש ההיתר

, במספר תקני איכות רלוונטיים יםעומד ים בישראל ומחוצה להמפעלה – תקינה .6.19.3

  .למפעל יצרני בכלל וליצרן בתעשיות הרכב וההשקיה בפרט מקומיים ומחו"ל,

לשר העבודה בבקשה לקבלת היתר  תעשיותפולירם פנתה  2004בשנת  - בשבת עבודה .6.19.4

 שרההדו"ח טרם התקבלה תגובת  למועדו השבועיתהעבדת עובדים בשעות המנוחה 

בודדים  עובדיםמס' פולירם תעשיות פלסטיק ידי  על יםעסקו. למועד הדו"ח מהממונה

 בשעות המנוחה השבועית ללא היתר. צורך ה לפי

  – משפטיים הליכים .6.20

 .לדוח הכספי של פולירם תעשיות פלסטיק 29פרטים ראו ביאור ל 

 ואסטרטגיה יעדים .6.21

של מוצרים חדשים  הפיתוחהציבה לעצמה כיעד להמשיך את תהליך פולירם תעשיות פלסטיק 

פועלת להרחבת הפעילות של חברות פולירם תעשיות פלסטיק . השל השיווק מערךוהרחבת 

וביסוס תמהיל לקוחות איכותי. כמו כן  הקובלת בתוך שמירה על רמת רווחיות המהבת שלה 

איכותיים ברחבי העולם וייעול הפעילות מול לגיוס מפיצים פולירם תעשיות פלסטיק פועלת 

  מפיצים קיימים.

 סיכון בגורמי דיון .6.22

 מתאפיינת בגורמי הסיכון הבאים:פולירם תעשיות פלסטיק פעילות 

האטה בכלכלה העולמית שתשפיע על היקף ייצור כלי רכב  - האטה בכלכלה העולמית .6.22.1

ם תעשיות פלסטיק פולירעלולה לגרום לירידה בכמות המוצרים שיימכרו על ידי 

 ליצרני חלקים למכונית.

פועלת פולירם תעשיות פלסטיק  - חשיפה לתנודות בשערי החליפין של המטבעות .6.22.2

במספר מטבעות עיקריים )ש"ח, דולר, יורו וליש"ט(, תנודות בשערי החליפין של 

וביניהם )בעיקר יחס מטבע  המטבעות הזרים )בעיקר דולר ויורו( לעומת הש"ח

 . הדולר/יורו( עלולות להשפיע מהותית ולגרום לשיפור או לשחיקת הרווחיות של

מרבית חומרי הגלם מיובאים מחו"ל. קשיים באספקה  - רכישות ואספקת חומר גלם .6.22.3

פולירם עלולים לגרום להאטת הייצור. בנמלים שוטפת של חומרי הגלם, כגון שביתות, 

ועלת להקטנת סיכון זה על ידי שמירה ותכנון של מלאי חומרי פתעשיות פלסטיק 

הגלם, אשר להערכתה יספיקו לתקופה מוגדרת של ייצור, גם בעת קשיים בהספקה. 

לרכוש חומרי גלם ממספר ספקים  הינהפולירם תעשיות פלסטיק  בנוסף, ככלל מדיניות

 בו זמנית, וזאת על מנת להבטיח אספקת חומרים סדירה. 

חומרי הגלם מהווים רכיב משמעותי  - תנודות מחירי חומרי גלם בשווקיםחשיפה ל .6.22.4

ונתונים לתנודות מחירי השוק )שהן לעיתים פולירם תעשיות פלסטיק במוצרי 

חריפות(. תנודות מחירים חריפות בשווקי חומרי הגלם עלולות להשפיע מהותית 

 וכושר התחרות שלה.  הולשחוק את רווחיות מוצרי

פולירם אבדן לקוחות או החלשות מפיץ ממפיצי  - ו/או לקוח מהותי אבדן נתח שוק .6.22.5
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פולירם  עלולים לגרום לירידה במכירות ולהשפיע לרעה על רווחיותה.תעשיות פלסטיק 

עוקבת אחר התקדמות המכירות כדי לזהות בעוד מועד האטה או תעשיות פלסטיק 

 אבדן ולהיערך בהתאם.

פולירם תעשיות להלן ריכוז גורמי הסיכון שתוארו לעיל, אשר דורגו, בהתאם להערכת הנהלת 

 :ה, על פי פוטנציאל השפעתם על עסקיפלסטיק

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה טיב הסיכון/גורם הסיכון
 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה 

 סיכוני מקרו
   + העולמיתהאטה בכלכלה 

  +  מטבעות ר חליפיןתנודות בשע
  +  רכישות ואספקת חומרי גלם

 סיכונים ענפיים
   + בשווקים לםגמרי חשיפה לתנודות מחירי חו

 סיכונים מיוחדים לחברה
  +  אובדן נתח שוק ו/או לקוח/ מפיץ מהותי

 

 

 בע"מ( 2004)רם און מבנים  .7

 הנכס הצגת .7.1

 31.12.2017 ליום פירוט 
 בע"מפולירם תעשיות פלסטיק מפעל  :הנכס שם

 בעמק יזרעאל במושב רם און :הנכס מיקום
 בו ממוקמים אולמות יצור  יםמבנעליו הוקמו  מ"ר 37,209-שטח של כ שימושים; והנכס  שטחי

-ומעבדות בשטח של כם מ"ר, משרדי 5,022-כ בשטח שלושירותים 
-גמורה בשטח של כמ"ר וכן מחסנים לחומרי גלם ותוצרת  1,716

. הקרקע מ"ר 19,220-מ"ר. סך כל השטח הבנוי עומד על כ 12,482
  .פולירם תעשיות פלסטיקלמושכרים והבנוי עליה 

 ."מבע( 2004) מבנים און רםבבעלות מלאה על ידי מוחזק  הנכס :בנכס האחזקה מבנה
 מזכויות ההון וההצבעה ברם און מבנים 78.8%-בכהחברה מחזיקה 

 מושב רם און, בעל ענין בחברה.על ידי  21.2%בשיעור של  והיתרה
 78.8% :בנכס האפקטיבי התאגיד חלק
 מושב רם און. :לנכס השותפים שמות ציון

 רכישת תאריך
:הנכס

  

 הסכם חכירה 

)בעלות,  בנכס משפטיות זכויות פירוט
 (:וכדומה חכירה

על ידי מנהל מקרקעי ישראל עד לשנת  יםמוחכרמקרקעי המפעל 
2050. 

 .ישראל מקרקעי רשותברשומות בספרי  החכירה הזכויות :משפטיות זכויות רישום מצב
 .אין בנייה בלתי מנוצלות משמעותיות  זכויות

 בניה)חריגות  מיוחדים נושאים
 (באלה וכיוצא קרקע זיהום, מהותיות

 .אין

 עלות הצגה בדוחות הכספיים  שיטת
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 עיקריים  נתונים .7.2

התאגיד בנכס  חלק, 100% לפי נתונים
78.8% 

שנת 
2017 

 שנת
2016 

 הנכס רכישת בתאריך 

)באלפי מופחתת  עלות - - "ח(ש)באלפי  תקופה בסוף הוגן שווי
למועד המעבר  "ח(ש

  לנדל"ן להשקעה

11,756 

 104 סעיף לפי הזכויות העברת הרכישה מועד - - "ח(ש)באלפי  בתקופה שערוך רווחי
 התבצעה הכנסה מס לפקודת

 .2004 באפריל 18 ביום
   100% 100% תפוסה ממוצע )%( שיעור

   19,220 19,220 )מ"ר(  בממוצע בפועל מושכרים שטחים

   3,000 3,000 "כ הכנסות משכירות )באלפי ש"ח( סה

 לחודש"ר למ ממוצעים שכירות דמי
 "ח(ש)באלפי 

250 250   

 בחוזים למטר ממוצעים שכירות דמי
 )ש"ח( בתקופה שנחתמו

13 13   

 NOI2,951 2,684 "ח(ש)אלפי  בתקופה   

NOI )2,951 2,684 מתואם בתקופה )אלפי ש"ח   
   7.05% 6.41% )%( בפועל תשואה שיעור

   7.05% 6.41% )%( מתואם תשואה שיעור

   1 1 דיווח שנת לתום שוכרים מספר
 
 

 

 

 

 

 מבנה הכנסות ועלויות )באלפי ש"ח(  פילוח .7.3

 2016 שנת 2017שנת  %100 לפי נתונים
   :הכנסות

 3,000 3,000 שכירות  מדמי
 - - ניהול מדמי

 3,000 3,000 הכנסות"כ סה
   :עלויות

 49 316 ותפעול אחזקה, ניהול
 597 597 והפחתות פחת
 646 913 :עלויות"כ סה

 2,354 2,087 גולמי רווח
NOI :)2,951 2,684 )נדל"ן להשקעה 

 בנכס עיקריים שוכרים .7.4

 השכירות הסכם תיאור 100% לפי נתונים
 הנכס משטח שיעור

)%(  לשוכר המשויך
 2015 בשנת

 האם
 מהווה
 שוכר
 עוגן

 אחראי האם
 או 20% -ל

 מהכנסות יותר
 בשנת הנכס

2015 ? 

 תקופת
 ההתקשרות

 המקורית
 והתקופה
 שנותרה

 אופציות
 להארכה
 )שנים(

 או עדכון מנגנון
 דמי של הצמדה

 השכירות

 ערבויות פירוט
 (שקימות)ככל 

 10-ל מקורית כן  כן 100%
 7.5נותרו  ,שנים

 שנים

שנים  10
 *נוספות 

 הידוע למדד צמוד
 1.7.2015 ביום

 ממנו יפחת ולא

 בנקאית  ערבות
 590סך של  עד

  ₪אלפי 
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 מנכ"ל

  סמנכ"ל כספים 

יו"ר  
 הדירקטוריון

 נוספים חד פעמי  5%-*שכר הדירה יעודכן בעת מימוש האופציה ב

 :"ח(ש באלפי) חתומים שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות .7.5

 קבועים מרכיבים הכנסות בהכנסה הכרה תקופת
 
 

 2018 שנת

 750 1 רבעון
 750 2 רבעון
 750 3 רבעון
 750 4 רבעון

 3,000 2019 שנת
 3,000 2020 שנת
 3,000 2021 שנת

 10,500  2022-2025 לשנים
 22,500 "כסה

 .הנכס בגין ספציפי מימון נטלה לא החברה .7.6

 .בנכס מהותיות משפטיות ומגבלות שעבודיםהדוח אין  למועד .7.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התאגידלכלל פעולות  הנוגעים עניינים -חלק רביעי 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומיתקנים אחרים .8

הדוח לחברה אין רכוש קבוע. לפרטים אודות הסיווג מחדש של המקרקעין בהם נמצא מפעל  למועד

לדוחות  7לעיל וביאור  7והמבנים שעליו כנדל"ן להשקעה, ראו סעיף פולירם תעשיות פלסטיק 

 הכספיים של החברה.

 אנושי הון .9

 :החברה של הארגוני המבנה תרשים להלן .9.1

 

 

 

 

 בה 1.7.2015השלמת עסקת "פימי" ביום  במסגרת .עובדים מעסיקה אינה החברה הדוח למועד .9.2

, כל העובדים פולירם תעשיות פלסטיקחדשה המפעילות החברה לחברה  65%מכרה החברה 

 .פולירם תעשיות פלסטיקועברו להיות עובדיה של ההמועסקים על ידי החברה 

מעניק לחברה שירותי ניהול הכוללים שרותי מנכ"ל, סמנכ"ל  מושב רם און  1.9.2015חל מיום ה .9.3
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רם לפרטים נוספים אודות ההתקשרות בין החברה למושב  .ושרותי משרד כספים ודירקטורים

לפרק הרביעי לדוח התקופתי )פרטים נוספים על  6לקבלת שירותים אלו ראו סעיף און 

 התאגיד(.

 חוזר הון .10

אלפי ש"ח, היחס השוטף  39,868שהסתכם בסך של  2017בדצמבר  31לחברה הון חוזר חיובי ליום 

והיחס המהיר )נכסים שוטפים  3.98)נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות( של החברה עומד על 

 .3.98עומד על  של החברה פחות המלאי חלקי התחייבויות שוטפות(

המשולם פולירם תעשיות פלסטיק לאור אופי פעילות החברה, לחברה לקוח יחיד )דמי שכירות של 

חודשים מראש את דמי השכירות וכן  3לרם און מבנים בגין השימוש בקרקע ובמבני המפעל( המשלם 

 אין לה ספקים מהותיים למעט נותני שירותים חיצוניים להם החברה משלמת באופן שוטף לפי דרישה.

 אחרות בפעילויות שקעותה .11

 .דירקטוריון החברהנקבעת, מעת לעת, על ידי ופיננסיות ה ות ריאליותמדיניות השקע לחברה .11.1

דירקטוריון החברה מאשר את ההשקעות הריאליות והפיננסיות של החברה בהתאם להמלצת 

הדח"צים אבנר לושי ואדוה זיסי הצובאי ועדת ההשקעות של החברה אשר חברים בה ה"ה 

. ניהול ההשקעות הפיננסיות של החברה נעשה על ידי הנהלת "ר הדירקטוריון יוסף ביתן ויו

אשר נקבעת על ידי דירקטוריון החברה אשר  פיננסיתההשקעה המדיניות החברה, בהתאם ל

מתווה את מדיניות ההשקעה והסיכונים בניהול ההשקעות הפיננסיות. מדי רבעון הנהלת 

כפי  הןהפיננסיות ועל ביצועיהריאליות ויון על ניהול ההשקעות החברה מוסרת דיווח לדירקטור

שהיו ברבעון שחלף. בנוסף, הדירקטוריון דן, בוחן ומאשר אחת לרבעון את מדיניות ההשקעה 

 של החברה.

מיליוני ש"ח מהונה העצמי של  60להחלטת דירקטוריון החברה, החברה תשקיע עד  בהתאם

)נמוך, בינוני  השקעות ריאליות בפרופיל סיכון מדורגמיליון ש"ח ב 30החברה, מתוכם עד 

ההשקעה יכול שתעשה באמצעות החברה  מיליון ש"ח בהשקעות פיננסיות. 30ועד וגבוה( 

 וחברות הבת שלה, כמפורט להלן:

השקעות בנדל"ן כגון פיתוח אזור התעשייה של מושב  -און מבנים -באמצעות חברת הבת רם

פולירם תעשיות רם און באמצעות הקמת ו/או השכרת שטח עבור מבני אחסנה לחברה כלולה 

פולירם ואחרים, השקעה בנדל"ן מניב אחר, הקמת מערכות אנרגיה בשטחי מפעל פלסטיק 

 וכיוב'.תעשיות פלסטיק 

השקעה ריאלית בחברות הזנק טכנולוגיות בדגש על טכנולוגיה עילית  – החברהעות באמצ

 .ברמות סיכון שונות והשקעות פיננסיות

מנתבת  להבדיל מן ההשקעות הריאליות  פי רוב, מדיניות ההשקעה הפיננסית של הקבוצה־על

שוק ההון נזילות וסחירות גבוהה על פי תנאי  את מרבית ההון המושקע להשקעות שיאפשרו

 בעלי סחירים בנכסים הנזילים פי רוב מושקעים העודפים־המשתנים. בהתאם למדיניות, על

 .בפיקדונות לזמן קצר בשקלים ובמט"ח בבנקים בישראלו"ל ובחו בארץ גבוה השקעה דירוג

 2016אשר הסתכמו לשנים  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדחברה מועד הדוח לל

לפרטים נוספים ראו ביאור בהתאמה.  מיליוני ש"ח, 24.3-מיליוני ש"ח וכ 23-לסך של כ 2017-ו

 .לדוחות הכספיים 5
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הבחינה הראשונית של השקעות ריאליות תעשה על בהתאם למדיניות ההשקעות של החברה 

ידי הנהלת החברה. ככל והנהלת החברה מצאה כי ההשקעה המוצעת עומדת בתנאי הסף 

ות ההשקעות, תפעל הנהלת החברה להבאת ההשקעה לבחינה בוועדת הקבועים במדיני

. ובהתאם להמלצת ועדת ההשקעות לדיון ואישור בדירקטוריון החברה ההשקעות של החברה

ככלל, החברה תשקיע בחברות בעלות מוצר מוכח לאחר חדירה ראשונית אל שוק המטרה ולא 

 תשקיע בחברות אשר לא עונות על סף זה.

ועד למועד פרסום  2017, 2016יות ההשקעות של החברה בוצעו במהלך השנים בהתאם למדינ

  הדוח ההשקעות הריאליות הבאות:

מועד  פעילות שם החברה
 ההשקעה

 שיעור אחזקה
בזכויות ההון 

 וההצבעה

סכום 
 ההשקעה

נציגות 
 בדירקטוריון

.תיאו איי
 בע"מ

 Fullמתמחה ביישום, הקמה ) Iteeoחברת 
Turnkey Solution ותחזוקה של תחנות כוח )

-( בהספקים של מCHPהמבוססות קוגנרציה )
300KW  5עדMW אספקה התקנה ותחזוקה של ,

דודי קיטור מבוססים על טכנולוגית צינורות עשן, 
 צינורות מים וחשמל. 

 אוגוסט
2016 

 מיליון  572.  %62.19
 ש"ח

דירקטור אחד 
 מתוך שישה

 אחריות שרות מתןב עוסקת גטסל חברת בע"מ גטסל
במגוון מסלולים ליחידים  ייםסלולר למכשירים

ולחברות, מתן שרות פדיון אחריות ליבואנים 
הכולל מתן שרות אחריות יצרן לשנה או יותר 
ללקוח הקצה תמורת תשלום סכום קבוע מראש 
לכל מכשיר, מתן שרותי מעבדה ללקוחות מזדמנים 
 שאינם מנויים, מכירת אביזרים לסלולר ומכשירי
 .סלולר ומתן שרותי מוקד תמיכה ושרות ליבואנים

ינואר 
2017 

השקעה של   %67.19
 הלוואת

 סךבעלים 
 1.7-כ של

 ש"ח   מיליון

ירקטור אחד ד
 מתוך שישה

קלספר 
פתרונות 

דיגיטליים 
 בע"מ

" Classoosקלספר מפעילה פלטפורמה בשם "
המבוססת ענן המספקת פתרון כולל לצרכי בית 
הספר: ספרי לימוד דיגיטליים, תכני מורים, כלי 
לימוד וכלי ניתוח והערכה. ההשקעה תאפשר 
לקלספר להתרחב לשווקים חדשים בחו"ל ולהרחיב 

 את הפיתוח של הפלטפורמה.

 אפריל
2017 

מיליון  7.5  16.6%
 ש"ח

דירקטור אחד 
 מתוך שבעה.

קבסיר 
אדיוקיישן 

 בע"מ

קבסיר היא חברת בת של גול בע"מ, אשר מפעילה 
, GOOLבישראל את פלטפורמת האינטרנט 

Edtech (Education Technology )-מחלוצות תחום ה
ואשר מציע הכנה למבחנים  2008הפועל משנת 

אקדמיים, פסיכומטרי ובגרויות דרך האינטרנט 
לאפשר בהתאמה אישית. מטרת ההשקעה הינה 

לשווקים חדשים בחו"ל אשר  סיר להתרחב לקב
 Easy Educationתבוצע בלעדית באמצעות קבסיר 

בדרום מזרח אסיה  2016אשר החלה לפעול במהלך 
 בארה"ב 2017ובמהלך הרבעון הראשון של שנת 

  מיליון  2.9 %10.32 2017 מאי
 ש"ח

ירקטור אחד ד
 .חמישהמתוך 

קנדו שרותי 
סביבה 

 בע"מ

פיתחה מערכת לניהול רשת השפכים בערים קנדו 
ולתאגידי ביוב וניתור חכמות, המאפשרת לערים 

לעקוב ולהפחית אירועי זיהום בזמן לאתר, שפכים 
הפתרון החדשני של קנדו מוצע ללקוחות על  אמת.

(. הפתרון מבוסס על מערכות SaaSבסיס שירות )
אלחוטיות ייחודיות, אשר אוספות נתונים בזמן 

מרשת הביוב בטכנולוגיה המבוססת על אמת 
ואלגוריתמיקה  IoTאינטרנט של הדברים ))

 machineמתקדמת בעזרת כלים של לימוד מכונה )

learning .) 

 ינואר
2018 

 מיליון  4.6 17.52%
 ש"ח

דירקטור אחד 
 .ארבעהמתוך 
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בדוחותיה  יםגמסוו)למעט בקנדו כמפורט להלן(  הריאליות המפורטות בטבלה לעיל ותההשקע

לדוחותיה  5ראו ביאור לפרטים נוספים  למכירה. ןהכספיים של החברה כנכס פיננסי זמי

כאירוע שהתקיים לאחר  דווחה קנדו שרותי סביבה בע"מבחברת  השקעה הכספיים של החברה.

 .למכירה זמין פיננסיהשקעה זו תסווג החל מדוחותיה הכספיים הבאים כנכס  .המאזןתאריך 

   .החברה של הכספיים לדוחותיה 18ביאור  ראו נוספים לפרטים

רת ורם און מבנים )לבין רפק תקשחברה בת של החברה, בין  נחתם הסכם 2017מאי חודש ב .11.2

ותשתיות בע"מ  להקמת שותפות כללית אשר תוחזק, תנוהל ותמומן ע"י הצדדים בחלקים 

שנים  24במשך תקופה של  "(. השותפות תקים, תתחזק ותפעילהשותפות( )"50%-50%שווים )

 400-690-"( בהספק כולל של כהמתקןוולטאי )"-חודשים, מתקן יצור חשמל סולארי פוטו 11-ו

קוט"ש על גבי גגות מפעל פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ )נכס בבעלות רם און מבנים(. החשמל 

לפי  אשר ייוצר על ידי המתקן ישמש לצריכה עצמית של פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ,

רגולציה של "מונה נטו" של רשות החשמל. פולירם תעשיות פלסטיק הינה לקוח של איי.פי.פי 

אלון תבור )חברה מוחזקת של רפ"ק תקשורת ותשתיות בע"מ(, שהתחייבה לרכוש את החשמל 

שתייצר השותפות )אותו תספק בעיקר לפולירם תעשיות פלסטיק( ואשר תשלם עבורו בהתאם 

 מל העשויים להתעדכן מעת לעת.  לתעריפי רשות החש

הון השותפות במועד הקמתה שיינתן על ידי הצדדים בחלקים שווים כהלוואות בעלים בתנאים 

 3-ש"ח. להערכת השותפות עלות הפרויקט הינה כ 235,000שנקבעו מראש יהיה בסכום של 

נת . בכווכאשר כל אחד מהצדדים יישא בעלות זו בהתאם לחלקו בשותפות מיליון ש"ח

השותפות לממן את הקמת הפרויקט באמצעות אשראי מתאגיד בנקאי ו/או הלוואת בעלים. 

תשלם השותפות לרם און מבנים, החל  פולירם תעשיות פלסטיקכמו כן, בגין השימוש בגגות 

להערכת  אלפי ש"ח בשנה. 12-ממועד ההפעלה של המתקן, דמי ניהול מוערכים בסך של כ

 .  2018לקראת סוף  ל השותפות המתקן יוקם ויופע

 הקמת הפרויקט מועדל ביחס האמור בסעיף זה לעיל - אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

ודאות באשר להתקיימותו. כל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, אשר אין לחברה , ותפעולו

אשר אינן בשליטתה המלאה, בין היתר  שותפותמבוסס על הערכותיה של הבסעיף זה האמור 

 .בשל גורמים חיצוניים רבים המשפיעים על פעילותה

 מימון .12

ואינה עושה שימוש במסגרות  החברה מממנת את פעילותיה באמצעים עצמאייםלמועד הדוח 

 האשראי שלה.

 מיסוי .13

 הכספיים.לדוחות  12ראו ביאור למיסוי החל על החברה . לא חלים על החברה היבטי מס מיוחדים

 מהותיים הסכמים .14

 עסקת פימי

, )למעט נכסי הנדל"ן של החברה  כל פעילות החברההושלמה עסקת מכירת  2015ביולי  1ביום  .14.1

פולירם תעשיות חדשה,  חברהל (הקרקע והמבנים בהם ממוקם מפעל הפעילות שנמכרהקרי, 
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 59.753לסכום של  תמורהב על ידי החברה, %35-ו 1על ידי קרן פימי %65-, המוחזקת בפלסטיק

 136.4-בסך של כ 3תמורת ההון החוזר, המורכב מ, בכפוף להתאמות כמפורט להלן2מיליון ש"ח

ששילמה  מיליון ש"ח 223.3-כשל סך ב תשלוםופולירם תעשיות פלסטיק ששילמה מיליון ש"ח 

 בהתאמה(.  ",התמורה"-ו "ת פימיעסק" ,"הסכםה)" קרן פימי

 להוראות בהתאם ממס בפטור)פולירם תעשיות פלסטיק ל החברהה ריעם השלמת העסקה העב .14.2

)למעט  4מהנכסים וההתחייבויות של החברה והשותפות %100 (הכנסה מס לפקודתב' 104 סעיף

 הפעילות)" (כמפורט להלן שהוחרגו נוספים והתחייבויות ונכסים החברה של"ן הנדל נכסי

 הפעילות לעסקי בקשר שנתנה מערבויות החברה שוחררה העסקה במסגרת. "(המועברת

 (.השותפות שנטלה בנקאיות הלוואות עם בקשר החברה שהעמידה ערבויות)כגון  המועברת

 אחרות מס הטבות או מס החזרי לקבל החברה זכויות: היתר בין, כוללים המוחרגים הנכסים .14.3

 וכן, בהסכם שנקבע בסכום עסקה הוצאות בגין במזומן סכום; 30.9.2014 שלפני התקופה בגין

 שיוערכו)כפי  ההשלמה מועד ועד 30.9.2014 שמיום לתקופה מס מקדמות בגין במזומן סכום

 השוטפים הכלולים בהון החוזר של השותפות.  הנכסים; (החברה ידי על

פולירם תעשיות ועברו להיות עובדיה של ה חברהעל ידי האשר הועסקו כל העובדים  - עובדים .14.4

 . פלסטיק

עם רם און פולירם תעשיות פלסטיק ההשלמה התקשרה במועד  - שכירות בהסכם התקשרות .14.5

מרם און מבנים את המקרקעין פולירם תעשיות פלסטיק מבנים בהסכם שכירות, לפיו תשכור 

שנים, עם אופציה  10לתקופה של  עליהם ממוקם מפעל החברה והמבנים הקיימים עליהם

שנים נוספות. דמי השכירות  10 -ת בלהאריך את תקופת השכירופולירם תעשיות פלסטיק ל

מיליון ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה למדד. דמי השכירות  3בתקופת השכירות הראשונה יהיו 

 ויהיו צמודים למדד. 5%-בתקופת השכירות השנייה )ככל שתמומש האופציה כאמור( יעלו ב

בכפוף לתנאים הסכם כולל התחייבות הדדית לשיפוי בהתקיים אירועים מסוימים וה - שיפוי .14.6

 הקבועים בהסכם.

במסגרת ההסכם התקשרו קרן פימי והחברה גם בהסכם בעלי  – מניות בעלי בהסכם התקשרות .14.7

פולירם תעשיות מניות אשר מסדיר, בין היתר, את זכויותיהן וחובותיהן כבעלות מניות ב

 מתוארים להלן: ועיקריאשר "( המניות בעלי הסכם)"פלסטיק 

 יוחזקו %22-ו החברה ידי על יוחזקופולירם תעשיות פלסטיק  ממניות %13 - הנאמנות מניות

 בין הבחנה כדי תוך נפרדים נאמנות בחשבונות"( הנאמנות מניות)" במשותף הנאמנים ידי על

 כל כאשר"( 5%-ה מניות)" הנאמנות ממניות 5%-ו"( 17%-ה מניות)" הנאמנות ממניות 17%

 תהא החברה. הרלוונטי הנאמנות בחשבון תופקד הנאמנות למניות ביחס שתתקבל תמורה

                                                      
שותפות מוגבלת חדשה שנרשמה בישראל למטרה זו, ואשר השותף הכללי בה הוא חברה פרטית בשליטתה  קרן פימי הקימה  1

 ."(קרן פימי"להלן ביחד והשותף המוגבל הינו פימי עצמה ) של פימי
. מסכום זה נוכו הוצאות עסקה 2015סכום זה כולל מקדמה ששילמה קרן פימי ואשר שימשה לתשלום דיבידנד בחודש אפריל   2

 36.4-ך של כמיליון ש"ח ותשלום מס בגין העסקה בס 32.5-ותשלומי מענקים לנושאי משרה לשעבר בחברה בסכום כולל של כ
יחולו על  השלמהככל שלאחר מועד ה. 30.6.2015מיליוני ש"ח. בנוסף החברה נשאה בהוצאות מס בגין התקופה שעד ליום 

קרן תישא בתשלומים אלו ו חברהה, הההשלמועד למועד  30.9.2014תשלומי מיסים נוספים ביחס לתקופה שמיום  חברהה
זכאית להחזרי מס כלשהן ביחס לתקופה  אתה חברהה ההשלמהר מועד מסכום זה. ככל שלאח 65%-ב התשפה אות פימי

במסגרת הסכם בעלי כמו כן, מסכום ההחזר.  65%בגין  קרן פימיאת  השפת חברה, ההשלמהועד למועד ה 30.9.2014שמיום 
תעשיות  פולירםבגין תשלום מס כאמור,  חברהתידרש לשפות את ה קרן פימיהמניות המתואר להלן, נקבע כי במקרה ש

 .את סכום השיפוי חברהלשלם ל קרן פימיתחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בסכום שיאפשר לפלסטיק 
, פחות סכום ההתחייבויות השלמהסך הנכסים השוטפים הכלולים בהון החוזר במועד ה משמעו, "החוזר ההון תמורת"  3

 השוטפות, פחות סך ההתחייבויות לטווח ארוך שתועברנה במועד זה.
"( באמצעותה התבצעה השותפות( )"פולירם תעשיות רם און שותפות מוגבלתתעשיות רם און שותפות מוגבלת )לשעבר:   4

 ".החברהבחברה הפעילות שנמכרה. החברה והשותפות יקראו להלן יחדיו: "



20 
1231\48\14 

 

 זכאית תהא וכן, הנאמנות מניות בגין שיחולקו הדיבידנדים כל את במישרין לקבל זכאית

 .במשותף מהנאמנים שתקבל חוזר בלתי כוח יפוי באמצעות הנאמנות מניות בגין להצביע

 דיבידנדים קלנדרית שנה בכל לחלק התחייבהפולירם תעשיות פלסטיק  - דיבידנד חלוקת

 החוק בהוראות לעמידה בכפוף, שנה באותה שלה הנקי מהרווח 40%-מ יפחת שלא בסכום

 במידה"(. הדיבידנד מדיניות)" שלה הדירקטוריון ידי על שייקבע כפי, הפיננסיים וצרכיה

 לאפולירם תעשיות פלסטיק "ח, ש מיליון 20 על יעלה 17%-ה מניות בגין שיחולק והסכום

פולירם  הדוחמועד  ועד העסקה השלמת ממועד .הדיבידנד במדיניות בעמידה יותר תחויב

 שולמו ₪מיליון  18.2 מתוכם) .₪ מיליוני 52בסכום כולל של  דיבידנד חילקהתעשיות פלסטיק 

 (.פולירם תעשיות פלסטיק בגין מלוא אחזקותיה בגין  לחברה

מכירה )כהגדרתו  באירוע - העסקה במסגרת לחברה שתנבע מס הטבת בגין התאמה מנגנון

 מיליון 1(, תשלם החברה לקרן פימי סכום אשר יהיה שווה למכפלה של להלן 14.9.4בסעיף 

 ליום ועד ההסכם של( מהן יחסי חלק)או  ההשלמה ממועד שחלפו השנים מספר כפול"ח ש

 ההתאמה סכום"(. ההתאמה סכום)" 10 על תעלה לא השנים מכפלת כאשר, המכירה אירוע

 נכסי של השווי מייחוס לחברה הנובעת עקיפה מס הטבת של בערך הטיפול דרך את לשקף נועד

 מהשווי)להבדיל  פחת לצרכיפולירם תעשיות פלסטיק ל פימי קרן ידי על שנרכשו ההחברה

  (.פולירם תעשיות פלסטיק בנכסי החברה של חלקה בגין ההיסטורי

 יבוצע אשר כספית התחשבנות מנגנון נקבע המניות בעלי הסכם במסגרת - מהנאמנות תשלומים

 לצורך ואשר"(, מכירה אירוע)"פולירם תעשיות פלסטיק ב פימי של אחזקותיה כל מימוש עם

"(. ההתאמה מנגנון)" לעיל כמתואר, במשותף הנאמנים בידי הנאמנות מניות הופקדו הבטחתו

פולירם ב אחזקותיה עקב פימי קרן של התקבולים סך: )א( יחושבו ההתאמה מנגנון במסגרת

"(; פימי של המימוש סכום)" 5ועד לאירוע המכירה השלמהה ממועד החל, תעשיות פלסטיק

ודיבידנדים  %176-ה המניות מכירת בגין תקבולים)לרבות  %17-ה מניות בגין התקבולים סך)ב( 

 "(.17%-ה מניות מימוש סכוםבגין מניות אלה( )"פולירם תעשיות פלסטיק שחולקו על ידי 

מיליון ש"ח,  429למנגנון ההתאמה, ככל שסכום המימוש של קרן פימי הינו עד  בהתאם

 של המימוש שסכום ככל; 17%-ה מניות מימוש סכום מלוא אתלקרן פימי  יעבירו אמניםנה

 סכום מתוך כלשהו לסכום פימי קרן זכאית תהא לא"ח, ש מיליון 650 מעל הינו פימי קרן

 מיליון 650-ל"ח ש מיליון 429 בין הינו פימי של המימוש שסכום במקרה; 17%-ה מניות מימוש

 הכולל מראש שנקבע למנגנון בהתאם לחברה פימי בין 17%-ה מניות מימוש סכום יחולק"ח, ש

 ככל "(.לפימיהתשלום  סכום)" האמורים בטווחים זה סכום של מדורגת לינארית חלוקה

 מסכום יפחתו פימי לקרן והועברו 17%-ה מניות של הנאמנות בחשבון שהצטברו שהכספים

 נכס כל למכור במשותף לנאמנים להורות חוזרת בלתי זכות תהא לחברה, פימי לקרן התשלום

 שנוצר הגרעון את לכסות כדי בתמורה ולהשתמש( 5%-ה מניות)לרבות  הנאמנות בחשבונות

בגין מנגנון ההתאמה  31.12.2017 ליום הכספיים בדוחותיהלמועד הדוח החברה רשמה  .כאמור

מיליוני ש"ח, בהתאם להערכת שווי אשר הוכנה על ידי מעריך שווי  40.8-כשל התחייבות בסך 

  חיצוני המצורפת לדוחותיה של החברה.

                                                      
ו בגין מניות קרן פימי לרבות תקבולי אירוע המכירה, תקבולים בגין מימושים קודמים של מניות קרן פימי, דיבידנדים שחולק  5

, ותשלומים נוספים אותם תקבל פימי מפולירם פלסטיק, למעט תשלום דמי להלןבפולירם פלסטיק, סכום ההתאמה כמפורט 
במסגרת מנגנון ההתאמה נקבעו הסדרים לחישוב סך התקבולים כאמור . ניהול בגין שירותי יו"ר דירקטוריון כמפורט להלן

 .באירוע המכירה במקרה של קבלת תמורה בעין
, כולן או חלקן, לא נמכרו על %17-במסגרת מנגנון ההתאמה נקבעו הסדרים לחישוב סך התקבולים כאמור במקרה שמניות ה  6

 .חברה במסגרת אירוע המכירה או קודם לכןידי ה
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 לקרן כאשר, 5 על יעלה לאפולירם תעשיות פלסטיק ב הדירקטורים מספר - החברה דירקטוריון

 שנקבע למנגנון בהתאם דירקטורים 2 למנות זכות לחברה ואילו דירקטורים 3 למנות זכות פימי

 ש"ח, בתוספת 500,000בסך של פימי תהיה זכאית לתשלום שנתי  קרן .המניות בעלי בהסכם

סכום זה לא ייחשב  ,פולירם תעשיות פלסטיקמע"מ, בגין שירותי יו"ר הדירקטוריון שתספק ל

תשלם לקרן פימי סכום פולירם תעשיות פלסטיק במידה ו, כחלק מסכום המימוש של קרן פימי

 בעלי הסכםב. פימי קרן הגבוה מהאמור בסעיף זה ההפרש ייחשב כחלק מסכום המימוש של 

פולירם תעשיות  דירקטוריון אישור יידרש ביצוען לצורך אשר פעולות רשימת נקבעה המניות

 ופעולותירם תעשיות פלסטיק פול של השנתי התקציב אישור עם בקשר, היתר בין, פלסטיק

וכן ניתנה לחברה זכות וטו ביחס לפעולות אלו,  שלה הרגיל העסקים ממהלך החורגות שונות

 ישש או מטעמההמשרה  נושאיו פימי קרן עםפולירם תעשיות פלסטיק של  עסקהל ביחסלרבות 

  אישי. עניין בה להם

 של מניות העברת על שונות מגבלותו הוראותבעלי המניות נקבעו  בהסכם - שונות הוראות

 גיוס אופן (מורשים לנעברים מניות העברת)למעט  פימי וקרן החברה, פולירם תעשיות פלסטיק

  .לצדדים המוקנית מצרנות וזכותפולירם תעשיות פלסטיק  לפעילות מימון

תעשיות  פולירםב מניותיה כל לרכישת שלישי מצד הצעה תקבלככל שקרן פימי  - כפויה מכירה

כך שאם תתממש פולירם תעשיות פלסטיק מכלל מניות  100%במכירת  תלויהאשר פלסטיק 

סכום כלשהו בהתאם למנגנון ההתאמה המפורט  פימי קרןלא תידרש לשלם ל החברההצעה זו 

  .פולירם תעשיות פלסטיקב אחזקותיה כל למכירת מחויבת תהא החברהלעיל, 

 36התחייבה כי החל מיום חתימת הסכם בעלי המניות ולמשך תקופה של  החברה - אי תחרות

-)למעט בדרך של אחזקה של עד מפולירם תעשיות פלסטיק חודשים ממועד זה, לא תתחרה ב

 ממניות חברה ציבורית(.  %5

לפרטים  מיליון ש"ח. 221.34-כ של בסך( מס)לפני  חשבונאיהון  רווחפימי  עסקת בגין רשמה החברה

 .(2015-01-006021: אסמכתא) 27.4.2015ים אודות עסקת פימי ראו דוח מיידי מיום נוספ

  .מהותיים צד להליכים משפטיים האינ החברהלמועד הדוח  – הליכים משפטיים .15

 יעדים ואסטרטגיה .16

של השקעות בנדל"ן לרבות יזום הקמת אתרים מניבים  , בין היתר,השקעות חדשות בוחנתהחברה 

בנוסף,  .והשקעות בפעילויות ריאליות אחרות בתחום מושב רם און והאחסנהה יבתחום התעשי

ומשקיעה בהן, מעת לעת,  הנהלת החברה בוחנת פניות מחברות הזנק בעלות פעילות עסקית מוכחת

. הכל, בהתאם למדיניות ההשקעות של החברה מתוך מטרה לממש בעתיד את ההשקעה ברווח מהותי

 . העומדים לרשותהבאמצעים הכספיים תוך שימוש 

 ון עיקרייםכגורמי סי .17

פולירם תעשיות פלסטיק אשר פעילותה העיקרית הינה החזקות במניות החברה הינה חברת החזקות 

זהים  החברהגורמי הסיכון של מ חלקולפיכך פולירם תעשיות פלסטיק ובנכס מקרקעין המושכר ל

בנוסף פעילות החברה  לעיל. 6.22המפורטים בסעיף פולירם תעשיות פלסטיק לגורמי הסיכון של 
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 מתאפיינת בגורמי הסיכון הבאים:

 סיכונים מיוחדים לחברה

והשכרת נכס המקרקעין שבבעלות פולירם תעשיות פלסטיק ההחזקה ב – ריכוז החזקות .17.1

הינם החזקותיה היחידות של החברה היוצרת תלות מהותית פולירם תעשיות פלסטיק החברה ל

 . תעשיות פלסטיק פולירםבתוצאות 

כרוכה בסיכונים שונים הנובעים, פולירם תעשיות פלסטיק ב ההחזקה – החזקה בעמדת מיעוט .17.2

 .הניהול להשפיע על דרך מאי יכולת ,בין היתר

 בבורסותאביב ו-לחברה השקעות בניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל -שוק הון  סיכוני .17.3

ים בשיעורי הריבית ולשינויים ולתנודות אחרות בעולם. תיק ההשקעות חשוף לשינוי ארצותב

 במחירי ני"ע בארץ ובעולם.

ניתן להבטיח, כי החברה תוכל לממש ברווח את  לא –השקעות בחברות ריאליות פרטיות  .17.4

השקעה בחברות פרטיות בהן רוכשת כמו כן,  .השקיעה בהןהפרטיות השקעותיה בחברות 

 להשפיע על דרך מאי יכולת ,הנובעים, בין היתרזכויות מיעוט כרוכה בסיכונים שונים חברה ה

 .הפרטיות חברותה ניהולן של

  :הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על החברה
 

 מידת ההשפעה גורמי סיכון

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה 

 ריכוז החזקות  סיכונים מיוחדים

 החזקות במניות מיעוט 

  

  ההון שוק סיכון   

  ריאליות בחברות השקעות   
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 הדירקטוריון על מצב עסקי החברה  דו"ח
 2017צמבר בד 31לתקופה שהסתיימה ביום 

מתכבד  ( בע"מ(1999)לשעבר פולירם ) "(החברה)" "מבע( 1999) והחזקות השקעות און רםדירקטוריון 

"(, תקופת הדוח)" 2017בדצמבר  31סתיימה ביום נהחברה לשנה ש שללהגיש את דוח הדירקטוריון 

הדוח. "( בתקופת הקבוצה)" שלה הבת תווחבר בשליטתה השותפויות, החברה פעילות את הסוקר

בדצמבר  31הנתונים הכספיים בדוח זה מתייחסים לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

 . אחרת במפורש צוין אם אלא"(, הכספיים הדוחות)" 2016

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה  -חלק א' 

 תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית .1

 מוגבלת תבאמצעות פולירם תעשיות רם און שותפו פעלה החברה, 2015 ביוני 30ליום  עד .1.1

 תרכובים, ייצור ושיווק בפיתוח, החברה של המלאה בשליטתה מוגבלת שותפות שהינה

ושיווק מקשרים, משפרי אימפקט ודבקים  ייצורהנדסיים ובפיתוח,  תרמופלסטיים

"ב ארה, ישראל: שבהם שהעיקריים גאוגרפיים אזורים במספר תרמופלסטייםלתרכובים 

 .ואירופה

פולירם תעשיות  חדשה חברהחברה לכל פעילות הושלמה עסקת מכירת  2015ביולי  1 ביום

על ידי  35%-על ידי קרן "פימי" ו 65%-"(, המוחזקת בפלסטיק פולירםפלסטיק בע"מ )"

 .התאגיד עסקי תיאור לפרק 14אודות עסקת "פימי" ראו סעיף  לפרטיםהחברה. 

הרווח בגין הפעילות שנמכרה לקרן  מוצג 31.12.2015 ליום ההחבר של הכספיים ותיהדוחב

 מפולירם 35%-הרווחיות הנובעת מהחזקתה של החברה בופסקת מו" כרווח מפעילות פימי"

 בתוצאות של חברות כלולות.  החברהחלק כפלסטיק 

החליטה שלא לכלול במסגרת הדוחות התקופתיים והרבעוניים מידע כספי נפרד  החברה

ד והתוספת העשירית לתקנות הדוחות וזאת מאחר שהחל 38ג ותקנה 9נה בהתאם לתק

פעילות הקבוצה מתבצעת בחברה הכלולה פולירם פלסטיק אשר  רוב  2015ביולי  1מיום 

דוחותיה מצורפים לדוחות החברה ובחברה בת אשר נתוניה הכספיים מאוחדים עם דוחות 

משום תוספת מידע מהותית למשקיע החברה, ולפיכך לא יהיה בדוחות הכספיים הנפרדים 

  .המאוחדים של הקבוצה הסביר שאינו נכלל כבר במסגרת הדוחות הכספיים

און מבנים בע"מ, בעלת הזכויות לנכס עליו ממוקם -מחברת רם 78.8%-כהחברה מחזיקה ב .1.2

מיליון ש"ח  3פלסטיק בתמורה של  לפולירםאון המושכר -פולירם פלסטיק במושב רם מפעל

 .לשנה

לפרק תיאור עסקי התאגיד( במהלך  16אם לאסטרטגיית החברה )כמפורט בסעיף בהת .1.3

וקרן החברה השקיעה בהון מניות חברות הזנק ועד למועד הדוח  2017-ו 2016השנים 

מיליוני ש"ח, הרשומים בדוחותיה הכספיים של החברה  18-כבסכום כולל של השקעות 

 מיליון ש"ח נוספים( 4.6-חברה השקיעה כ)לאחר תאריך המאזן ה כנכס פיננסי זמין למכירה

מיליון ש"ח הרשומים  24.3-בסך של כאת יתרות המזומנים שלה בניירות ערך וכן משקיעה 

   .לפרק תיאור עסקי התאגיד 11לפרטים נוספים ראו סעיף  .כנכסים פיננסים לזמן קצר
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 המצב הכספי .2

, 2017בדצמבר  31הכספי ליום  ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב עיקרילהלן יפורטו 

 :"ח(ש)באלפי  2016 בדצמבר 31לעומת הדוח על המצב הכספי ליום 

 החברה  הסברי בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  סעיף
 (2017)לשנת 

 באלפי ש"ח 2016 2017 

 כתוצאהבעיקר  במזומנים קיטון 61,578 53,227 פיםשוט נכסים
 של 2017 באפרילדיבידנד  מחלוקת

 השקעות וביצוע ₪ אלפי 7,000
בחברות ובקרנות  ופיננסיות ריאליות

קבלת מאידך ו ₪אלפי  13,403 -בכ
מחברה  ₪אלפי  11,200דיבידנד בסך 

 כלולה פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ
ורווחים מתיקי ניירות ערך בסך 

 . ₪אלפי  1,200

    

חברה ב בהשקעה גידולבעיקר  129,748 159,018 שוטפים שאינם נכסים
פולירם תעשיות פלסטיק  הכלולה

 .₪ אלפי 14,146-בכבע"מ 
ריאליות ופיננסיות  השקעות ביצוע

 לפיבחברות ובקרנות אשר מוצגות 
 םפיננסיי נכסים בקבוצת הוגן שווי

 אלפי 15,485-זמינים למכירה בכ
 600-והפחתת רכוש קבוע של כ.₪

  ₪אלפי 

    

  191,326 212,245 נכסיםה כל סך

    

בהתחייבויות כתוצאה  בעיקר גידול 325 13,359 שוטפות התחייבויות
בסך  27.12.2017-מדיבידנד שהוכרז ב

 . ₪אלפי  11,200
והשלמת הסכם להגדלת השקעה של 
החברה בחברת קלספר פיתרונות 

  ₪אלפי  1,865דיגיטליים בע"מ  בסך 

    

  אחרות פיננסיות יותבהתחייבו קיטון 52,059 45,837 שוטפות שאינן התחייבויות
בגלל בעיקר  ₪ אלפי 6,102-בכ"א לז

 ההתחייבויות של ההוגן בשווי הקיטון
מניות פולירם  17%פיננסיות בגין 

תעשיות פלסטיק וזה כתוצאה 
מעליית ערך של נכס הבסיס אשר 

 .משמש לחישוב ההתחייבות 

    

 המניות לבעלי המיוחס הון
 החברה של

 בעיקר הנובעת העצמי הוןב עלייה 136,773 150,762
וקיטון  כלולה בהשקעה מגידול

מאידך בהתחייבויות הפיננסיות ו
 .חלוקת דיבידנד

    

  2,169 2,287 שליטה מקנות שאינן זכויות

    

  191,326 214,245 והון התחייבויות הכל סך
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 העסקיתתוצאות הפעילות  .3

 שנסתיימה שנההרווח )ההפסד( הכולל לדוח על הההתפתחויות שחלו בסעיפי  עיקרילהלן יוסברו 

 :אשתקד המקבילה ה)באלפי ש"ח( לעומת התקופ 2017בדצמבר  31יום ב

 החברה  הסברי בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה סעיף
 (2017 לשנת)

  ₪באלפי   ₪באלפי  

 2017 2016 2015  

 רותהכנסות מדמי שכיה 2015בשנת  1,502 3,000 3,000 מדמי שכירות  הכנסות
חודשים עקב  6-הינם ל המוצגות בדוח 

ביטול עסקאות בין חברתיות בחצי השנה 
עקב , הראשונה שקדמה  למכירת הפעילות

 בתמחברה  שכירות מדמי הכנסות איחוד
"מ( שבעבר הכנסות בע 2004 מבנים און)רם 

בחצי כעסקה בין חברתית  ולה בוטלא
 .2015ראשונה של השנה ה

 להשקעה"ן נדל פחת הוצאות 596 596 596 ההכנסות  עלות

     

 לאחר פחת נדל"ן להשקעה  רווח 906 2,404 2,404 גולמי רווח

     

 מפעולות (הפסדרווח )
 רגילות

 ההמקביל התקופהברווח לעומת  הקיטון (146) 883 160
 בהוצאות מגידול בעיקר נובעאשתקד 

חדשות וגידול  השקעות של נאותות בדיקות
 שמקבלת הניהול ותישרעבור  תשלוםב

 על שאושרו)לאחר  און רם ממושב החברה
 המניות בעלי של הכללית האסיפה ידי

 (.13.02.2017 מתאריך
עקב   2017-ו 2016בשנים מעבר לרווח 

 בתמחברה  שכירות מדמי הכנסות איחוד
"מ( שבעבר הכנסות בע 2004 מבנים און)רם 

בחצי כעסקה בין חברתית  ולה בוטלא
 .2015של  ראשונההשנה ה

מימון ( הכנסות )הוצאות
הנובעות מעליית ערך 

של התחייבויות 
 פיננסיות 

 

הכנסות מימון לעומת הוצאות מימון  (6,065) (5,383) 6,182
כתוצאה בעיקר  בתקופה המקבילה אשתקד

 ההתחייבויותההוגן של  בשווי מהקיטון
 תעשיות פולירם מניות 17% בגין פיננסיות
 נכס של ערך מעליית כתוצאה וזה פלסטיק
 .ההתחייבות לחישוב משמש אשר הבסיס

הכנסות )הוצאות ( 
 נטו מימון

 תיקי מרווחי שנובע מימון בהכנסות גידול 112  163 1,222
 .החברה שלהשקעות 

 ברווחי החברה חלק
 כלולה

 פולירם פלסטיק כלולה חברה ברווחי עלייה 8,037 21,031 25,524
 ההתקופלעומת תעשיות פלסטיק 

 אשתקד. ההמקביל

 נמשכת  מפעילות רווח
 

32,713 16,215 1,834  

 מפעילויות רווח
 שהופסקו

מס  כתוצאה מסגירת שומת  2016-בנבע  202,183 1,334 -
. שמקורה בפעילות המופסקת 2015 לשנת

הרווח מפעילות מופסקת נבע  2015 -ב
עקב  ₪מיליון  200 -בעיקרו מרווח הון של כ

 .2015לות בשנת מהפעי 65%מכירת 

 204,016 17,549 32,713 לתקופה רווח
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 "ח(ש)באלפי  נזילות ומקורות מימון .4

 החברה הסברי בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 בסעיפי לשינויים

 התזרים

 2017 2016 2015  

   ₪באלפי  

 מזומנים תזרים
 שוטפת מפעילות

11,795 (1,369) (2,567) 
 

לתזרים חיובי מעבר 
תשלומי שומות  לאחר

 2014-2015מס לשנים 
וקבלת  2016בשנת 

 דיבידנד מחברה כלולה
תעשיות פולירם 
 .2017פלסטיק בשנת 

 מזומנים תזרים
 השקעה מפעילות

מימוש  2016-ב 191,889 94,396 (14,047)
 120,000פיקדונות בסך 

ביצוע  2017-. ב₪אלפי 
השקעות במספר חברות 

 ומכשירים פיננסים.

 מניםמזו תזרים
 לפעילות ששימש

 מימון

תשלום דיבידנד  2016-ב (147,182) (108,850) (7,212)
-ב .₪אלפי  108,000של 

תשלום דיבידנד  2017
 . ₪אלפי  7,000של 

 

   לחברה אין התחייבויות לאשראי מתאגידים בנקאים ונותני אשראי אחרים.

 היבטי ממשל תאגידי –' בחלק 

 תרומות .5

אולם החברה תורמת מעת לעת לרווחת  ,לקהילה תרומה מתן של וצהרתמ מדיניות אין לחברה

סך  .חיילי צה"ל ולארגונים נוספים העוסקים בהצלת חיים, קירוב לבבות ותמיכה בנזקקים

 ."חש לפיא 4-כב הסתכם 2017התרומות בשנת 

 לבעלי עניין ונושאי משרה  תגמולים .6

בחלק ד'  21י העניין המפורטים בתקנה החברה בחן את תגמול נושאי המשרה ובעל דירקטוריון

לדוח תקופתי זה ואישר כי תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה ובעלי העניין האמורים, 

על ידי האסיפה  2017פברואר ב 13אשר אושרה ביום  תואמים את מדיניות התגמול של החברה

 לפרטים והדירקטוריון(. שנתקבלו אישורי ועדת התגמול  לאחרהכללית של בעלי המניות בחברה )

)מס'  2017לפברואר  6וביום  2017לינואר  08מיידים שפרסמה החברה בימים  ותנוספים, ראו דוח

  (., בהתאמה2017-01-013519-ו 2017-01-011326אסמכתא: 

 על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית  דיווח .7

דירקטוריון החברה כי המספר המזערי ( לחוק החברות, קבע 12)א()92סעיף  הוראותבהתאם ל

 על אחד.  עמוד, בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, יבחברההראוי של הדירקטורים 

סבור כי בהתחשב בפעילותה של החברה וכן בהתחשב בניסיונם העסקי העשיר  החברה דירקטוריון

 מיומנותעלי "ב של ההגדרה על עונים שאינם אלה)גם  בחברה המכהנים דירקטוריםה כללשל 

 עליו המוטלות בחובות לעמוד לדירקטוריון מאפשר"ל הנ המזערי המספר"(, ופיננסית חשבונאית
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 החברה של הכספי מצבה לבדיקת הנוגע בכל החברה של ההתאגדות ולמסמכי לדין בהתאם

 .ואישורם הכספיים הדוחות ולעריכת

מומחיות חשבונאית ופיננסית:  יבעל םדירקטורי 2בדירקטוריון החברה  יםמכהנהדוח,  תאריךל

 םמומחיות נקבעה םבסיס, אשר על םוניסיונ םהשכלת. לפרטים בדבר אשכנזי ושאול לושי אבנר

 בחלק ד' לדוח תקופתי זה. 26החשבונאית והפיננסית, ראו תקנה 

 הפנימי המבקר בדבר גילוי .8

מונתה לתפקיד אשר , המבקרת הפנימית של החברה הינה רו"ח יעל אשל - פרטי המבקר הפנימי

הינה רואת חשבון מוסמכת, חברה בלשכת המבקרים הפנימיים הפנימית המבקרת  .2000בשנת 

 1992-, התשנ"בבישראל, עומדת בכל הקריטריונים והתנאים האמורים בחוק הביקורת הפנימית

 בעלת ניסיון רב בתחום הביקורת.וובהוראות חוק החברות, "( הביקורת הפנימית חוק)"

. המבקרת הפנימית אינה עובדת של התאגיד ואינה מחזיקה בניירות ערך של התאגיד - אי תלות

 ביקורת כנותן שרות חיצוני.השירותי את מעניקה  המבקרת הפנימית

 2017שנת הסתכם במהלך  מיתמבקרת הפנישל ה ההעסקההיקף  - היקף העסקת המבקר הפנימי

 עם אישור תכניתבד בבד קבע מדי שנה נ תהפנימי תהיקף העסקת המבקרביקורת.  שעות 100-בכ

העבודה השנתית, בין היתר בהתחשב בהיקף תכנית העבודה השנתית ומורכבות הנושאים 

 העומדים לבדיקה במסגרתה.

תוכנית העבודה הרב שנתית של  - השיקולים בקביעת תוכנית הביקורת השוטפת והרב שנתית

כך  ,הפנים ונבנתה ב"שיטה מעגלית" תקרע"י מב בוססת על סקר סיכונים שנערך בחברההחברה מ

נית העבודה של הביקורת הפנימית. סדר הקדימויות של שהנושאים המהותיים ייכללו בתוכ

 הנושאים מתבסס על דירוג הסיכון הגלום בהם.

 ,הביקורת וועדת החברה הנהלת עם בשיתוף גובשה 2017 לשנת הפנימית לביקורת העבודה תוכנית

בפעילות החברה ובהתבסס על סקר הסיכונים שנערך בשיתוף עם הנהלת בהתאם למגמות חדשות 

 החברה. תוכנית הביקורת מובאת לאישור ועדת הביקורת של החברה מדי שנה בתחילת השנה.

תוכנית הביקורת הפנימית  - התייחסות לתאגידים המהווים החזקות מהותיות של החברה

 .בלבד חברהלמתייחסת 

, עבודת תהפנימי תבהתאם להודעת המבקר - את עבודת הביקורת התקנים המקצועיים המנחים

הביקורת הפנימית נערכת על פי תקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית בארץ ובעולם, 

כולל תקנים שאושרו ופורסמו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים  ,הנחיות מקצועיות ותדריכים

 בישראל.

הוא יו"ר וועדת  תהפנימי תהממונה הארגוני על המבקר - הממונה הארגוני של המבקר הפנימי

 הביקורת.

: הביקורתן דוח ונדוהוגשו  2017דין וחשבון המבקרת הפנימית הוגש בכתב להנהלת החברה. בשנת 

 בדיקת הליך ביצוע השקעות על ידי החברה.

 .ביקורתליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי וליושב ראש ועדת ה ת מדווח  תהפנימי תהמבקר

 .20.08.2017בתאריך  הועדת הביקורת שהתקיימבישיבת  וןדיונ הביקורת הוצגדו"ח 
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למבקר הפנימי הומצאו מסמכים וניתנה גישה חופשית למידע, לרבות גישה מתמדת  - גישה למידע

 ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד ולנתונים כספיים.

תוכנית העבודה של כן היקף, אופי ורציפות הפעילות ולדעת הדירקטוריון,  - הערכת הדירקטוריון

הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת  תהפנימי תהמבקר

 הפנימית בחברה.

הסתכם לסך של  2017בשנת  הבגין השירותים שניתנו על יד תהפנימי תשל המבקר השכר - תגמול

 אלפי ש"ח. 22 -כ

לא כללה  2017תוכנית הביקורת שאושרה לשנת  - ידי המבקר הפנימי-יות עלבחינת עסקאות מהות

 ביקורת על עסקאות מהותיות, כהגדרתן בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות.

 התאגיד של המבקררו"ח  בדבר פרטים .9

 . רואי חשבון -זיו האפט  BDOרואי החשבון המבקרים של החברה הם משרד 

  )באלפי ש"ח(:ואה החשבון המבקר של החברה להלן מידע בדבר שכר הטרחה של ר

 2017 2016 
 טרחה שכר שעות היקף טרחה שכר שעות היקף 
 "חש באלפי  "חש באלפי  

 שירותים, ביקורת שירותי
 80 612 80 620 מס ושירותי לביקורת הקשורים

 40 218 47 283 מיוחדים שירותים

 120 830 127 903 "כסה
 

בון המבקר נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לבין רואה החשבון שכר הטרחה של רואה החש

המבקר ולדעת הנהלת החברה, שכר הטרחה הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה והיקפי 

 הפעילות שלה. שכר הטרחה אושר על ידי דירקטוריון החברה.
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד –' גחלק 

, הכספי בדוח נתונים של לקביעה שימשו אשר מאד ומהותיות מהותיות שווי הערכות אודות טיםפר

  :לתקנותב)ט( 8 תקנה לפי

 זיהוי
 נושאה
 הערכה

 עיתוי
 ההערכה

נושא  שווי
ההערכה סמוך 

לפני מועד 
 ההערכה 

 שווי
 נושא

 ההערכה

 זיהוי
 המעריך

 ניסיון השכלה
 בביצוע
 הערכות

 האם
 המעריך

 בלתי
 ?תלוי

 האם
 קיים
 הסכם
 ?שיפוי

 מודל
 ההערכה

 ההנחות
 לפיהן
 בוצעה

 ההערכה
 שווי
 הוגן

 מניות
 מותנות

17% 

31.12.2017 45,962 
  ₪אלפי 

40,872 
  ₪אלפי 

פולברניס 
בן  ברקת

 יהודה בע"מ 

 ניסיון "ח רו
 רב

 מודל כן כן
בינומי 

לתמחור 
 אופציות 

 כפי
שפורטו 

בחוות 
 הדעת 

 

 זיהוי
 נושאה
 הערכה

 עיתוי
 ההערכה

נושא  שווי
ההערכה 

סמוך לפני 
מועד 

 ההערכה 

 שווי
 נושא

 ההערכה

 זיהוי
 המעריך

 ניסיון השכלה
 בביצוע
 הערכות

 האם
 המעריך

 בלתי
 ?תלוי

 האם
 קיים
 הסכם
 ?שיפוי

 מודל
 ההערכה

 ההנחות
 לפיהן
 בוצעה

 ההערכה

בחינת 
הצורך 

בירידת 
ערך 

מוניטין 
פולירם 

תעשיות 
פלסטיק 

 בע"מ 

31.12.2017 541,291 
  ₪אלפי 

988,431 
  ₪אלפי 

פולברניס 
בן  ברקת

 יהודה בע"מ 

 ניסיון "ח רו
 רב

מכפיל  כן כן
EBITDA  

 כפי
שפורטו 

בחוות 
 הדעת 

 רכישות עצמיות –' דחלק 

 רכישות עצמיות .10

החליט דירקטוריון החברה לאשר רכישה עצמית של מניות החברה, על ידי  2016במרץ  29ביום 

חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה במהלך התקופה ממועד קבלת החברה ו/או על ידי 

מיליון ש"ח. הרכישה עומדת במבחני  5, בהיקף כספי של עד 2018במרץ  31ההחלטה ועד ליום 

. הרכישה תתבצע מעת לעת, 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 302החלוקה המותרת הקבועים בסעיף 

נהלת החברה. החברה אינה מתחייבת כי תבוצענה רכישות במועדים ובסכומים על פי שיקול דעת ה

 בגין מלוא הסכום או בגין חלק ממנו, ביצוע הרכישה נתון לשיקול דעתה של הנהלת החברה. 

 החברה לא ביצעה רכישות עצמיות של מניות החברה.עד דו"ח זה למו
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 אלון נועם  רגב עמית  ביתן יוסף  תאריך

 "ל כספים סמנכ  "ל מנכ  דירקטוריוןה"ר יו  



 

 

   

 

 

 

 

 

 ( בע"מ 1999רם און השקעות והחזקות )

  2017בדצמבר  31ליום כספיים דוחות 



 

 

   

 

 

 

 

 

 ( בע"מ1999און השקעות והחזקות ) רם

  2017בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
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 ( בע"מ1999און השקעות והחזקות ) רםדוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 

לימים "החברה"( )להלן:   ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )המצורפים של  על המצב הכספי וחדיםהמאהדוחות ביקרנו את 

, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת אחר כוללאו הפסד ורווח  רווחואת הדוחות המאוחדים על  2016 - ו 2017בדצמבר  31

ות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של . דוח2017בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין -. על1973-חשבון(, התשל"ג

בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. 

ידי הדירקטוריון וההנהלה של -ם המשמעותיים שנעשו עלביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדני

בסיס  יםמספקודוחות רואי חשבון אחרים החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

 נאות לחוות דעתנו.

 
ל הבחינות המהותיות, את המצב מכ ,הנ"ל משקפים באופן נאותהמאוחדים הכספיים ,הדוחות  נובהתבסס על ביקורתלדעתנו, 

ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון  2016-ו 2017בדצמבר  31שלה לימים  והשותפות המאוחדות  חברות, ההכספי של החברה

בהתאם לתקני דיווח כספי  2017בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת 

 .2010-עוהוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש" (IFRSבינלאומיים )

 

 

 

 

 זיו האפט     2018במרץ  26, חיפה

 רואי  חשבון  
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 מ"( בע1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 

  31.12.2016   31.12.2017  ביאור 

       
       נכסים

       סים שוטפים:נכ

  38,164  28,700  4 מזומנים ושווי מזומנים

  23,099  24,318  5 נכסים פיננסים לזמן קצר

  128  209   חובה-חייבים ויתרות

         187  -   בעלי עניין
         61,578  53,227   סה"כ נכסים שוטפים 

       

       נכסים לא שוטפים:

  -  237  5  זמן ארוך חייבים ל    

  3,036  18,521  5 נכסים פיננסים זמינים למכירה

  10,913  10,317  7 נדל"ן להשקעה      

  115,799  129,943  6 השקעה בכלולה     
       

         129,748  159,018   סה"כ נכסים לא שוטפים 
       

       

       

       

       

       
       

   212,245  191,326  
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 מ"( בע1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
  31.12.2016   31.12.2017  ביאור 

       התחייבויות והון 

       התחייבויות שוטפות:

  145  2,106  8 זכות-זכאים ויתרות

  180  53   מס הכנסה לשלם

         -  11,200   דיבידנד לשלם 
                       325  13,359   סה"כ התחייבויות שוטפות        

       :לא שוטפותהתחייבויות 

  112  72  10 מסים נדחים

  51,947  45,765  9 לזמן ארוך פיננסיות אחרותהתחייבויות 

           סה"כ התחייבויות לא שוטפות   
  

45,837 
 

52,059 
 

              
       הון:   

 :לבעלים של חברת האם המיוחסהון    
   

 
  

  52,781  52,587  11 הון מניות נפרע וקרנות הון

          83,992     98,175           עודפים    
       

  136,773  150,762   סה"כ הון המיוחס לבעלים של חברת האם        
       

    
   

 
   

 
 

 

         2,169  2,287   לזכויות שאינן מקנות שליטההון מיוחס 
         138,942  153,049   סה"כ הון  

              
   212,245  191,326  
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 תאריך אישור 
 הדוחות הכספיים

 ביתן יוסף 
 הדירקטוריון  יו"ר

 עמית רגב 
 מנכ"ל
 

 נועם אלון 
 סמנכ"ל כספים
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 מ"( בע1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות מאוחדים על 

 לשנה שהסתיימה ביום   

 31.12.2015  31.12.2016   31.12.2017  ביאור 

 1,502  3,000  3,000  10 הכנסות

 596  596  596   נסותעלות ההכ
         

 906  2,404  2,404   רווח גולמי

  1,521  2,244  11 הוצאות הנהלה וכלליות
1,052 

         

 (146)  883  160   מפעולות רגילות רווח )הפסד(

 (6,065)  (5,383)  6,182  14 התחייבות פיננסית משינויים במימון הנובעות  (הוצאותהכנסות )

 ((127  (60)  (71)   אות מימוןהוצ

 239  223  1,293   הכנסות מימון
 8,037  21,031  25,524  6 חלק החברה ברווחי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני נטו

         

 1,938  16,694  33,088   לפני ניכוי מסים על ההכנסה רווח

 (*)     104  479  375  12  מסים על ההכנסה
          

 1,834  16,215  32,713    מפעילות נמשכת לתקופהרווח 

 )*( 202,182  1,334  -  18 רווח מפעילויות שהופסקו      

 204,016  17,549  32,713   רווח נקי לתקופה     

        רווח )הפסד( כולל אחר לאחר מסים בגין:

        פריטים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:

 

 מדידות מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת

   

(69) 

  

(16) 

  

(28) 

   (69)   (16)  (28) 

        :פריטים שייתכן ויסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

 -  (36)  (189)   נכסים פיננסים זמינים למכירה

 כולל אחר מפריטים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסדחלק ב

 הפסד של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

   

(107) 

  

(17) 

  

(17) 

 (1,779)  -  -   סיווג מחדש לרוח והפסד כתוצאה ממכירת פעילות

 327    -  -   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

 :פריטים שייתכן ויסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד
  

(296)  (53)  (1,469) 

 כולל אחר לאחר מיסיםסה"כ הפסד 
  

(365)  (69)  (1,497) 

        

 202,519  17,480  32,348   סך הכל רווח כולל לתקופה
     

 
  

        
        רווח לתקופה המיוחס ל:

 203,467  17,162  32,383   בעלים של חברת האם
 549  387  330   זכויות שאינן מקנות שליטה

        
   

32,713 
 

17,549 
 

204,016 

       הכל רווח כולל לתקופה מיוחס ל:-סך
 

 202,007  17,093  32,018   בעלים של חברת האם
 512  387  330   זכויות שאינן מקנות שליטה

   32,348  17,480  202,519 

        ש"ח ע.נ.: 0.01רווח למניה רגילה בת 
       :האם לבעלים של חברת

 

       15 )בש"ח( בסיסי רווח
 מפעילויות שהופסקו 

  
-  0.0781  11.8317 

 0.1073  0.9262  1.895   מפעילות נמשכת 

 11.9389  1.004  1.895   למניהרווח  
     

 
  

     
 

  

        
        

 



 

 ות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח
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 מ"( בע1999רם און השקעות והחזקות )

 ם בהון )באלפי ש"ח(דוחות מאוחדים על השינויי

 31.12.2017לשנה שהסתיימה ביום 

  הון המיוחס לבעלים של החברה האם     

הכל -סך   

זכויות 
שאינן 
מקנות 
הכל-סך  שליטה  עודפים  באוצרמניות   

  
 
 
 
 
 

קרן הון תשלום 
 מבוסס מניות

  
 
 
 

קרן הון בגין 
עסקאות מול 
זכויות שאינן 
 מקנות שליטה

קרן הון בגין 
תרגוםהפרשי    

 בגין קרן הון
מדידות 

של  מחדש
 תוכנית

להטבה 
  מוגדרת

קרן הון בגין 
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
 שליטה בו

  
 
 

קרן הון 
בגין נכסים 
פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

 

פרמיה על 
  מניות

הון המניות 
  הנפרע

                         

  2017בינואר  1יתרה ליום  171  57,105  (36)  1,548  (44)  (34) (2,400)  -  83,992  (3,529)  136,773  2,169  138,942

 
  

      
      

   
 

 
 

    

    
 

                    

 

  

   

 

  

שינויים בשנה שהסתיימה בשנת                

2017: 

 רווח לתקופה -  -  -  -  -  - -  -  32,383  -  32,383  330  32,713

 הפסד כולל אחר  -  -  (189)  -  (69)  (107) -  -  -  -  (365)  -  (365)
                         

 סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה -  -  (189)  -  (69)  (107) -  -  32,383  -  32,018  330  32,348

                         

 שחולקדיבידנד  -  -  -  -  -  - -  -  (18,200)  -  (18,200)  -  (18,200)

 תשלום מבוסס מניות -  -  -  -  -  - -  171  -  -  171  -  171

(212) 

  

(212)  -  

 

-  - 

  

- 

  

- 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

דיבידנד שחולק  לזכויות שאינן 

 מקנות שליטה בחברה מאוחדת
                                                  

 2017 בדצמבר 31יתרה ליום  171  57,105  (225)  1,548  (113)  (141) (2,400)  171  98,175  (3,529)  150,762  2,287  153,049



 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 מ"( בע1999רם און השקעות והחזקות )

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון )באלפי ש"ח

 31.12.2016ום שהסתיימה בילשנה 

 

אם הון המיוחס לבעלים של החברה ה       

הכל-סך   

שאינן זכויות 
מקנות 
הכל-סך  שליטה   

מניות החברה 
המוחזקות על 

 עודפים  ידי החברה

  
 
 
 

קרן הון בגין 
עסקאות מול 
זכויות שאינן 
 מקנות שליטה

קרן הון בגין 
  הפרשי תרגום

 בגין קרן הון
 מדידות מחדש

 של תוכנית
להטבה 
  מוגדרת

קרן הון בגין 
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
יטה בושל  

רווח כולל  
אחר 

המתייחס 
לנכסים 

בקבוצות 
מימוש 

מוחזקים 
 למכירה

 

פרמיה על 
  מניות

הון המניות 
  הנפרע

 

  

      

    

   

 

 

 

   
 

 )*( 2016בינואר  1יתרה ליום  171  57,105  -  1,548  (28)  (17) (2,400)  * 174,830  (3,529)  227,680  1,994  229,674

                       

   

 

 

 

 

 

שינויים בשנה שהסתיימה בשנת               

2016: 

 רווח לתקופה -  -  -  -  -  - -  17,162  -  17,162  387  17,549

 הפסד כולל אחר  -  -  (36)  -  (16)  (17) -  -  -  (69)  -  (69)
                       

 סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה -  -  (36)  -  (16)  (17) -  17,162    17,093  387  17,480

 דיבידנד שחולק -  -  -  -  -  - -  (108,000)  -  (108,000)  -  (108,000)

 

(212) 

  

(212)  -  

 

-  - 

  

- 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

דיבידנד שחולק  לזכויות שאינן מקנות 

 שליטה בחברה מאוחדת
                                              

 2016בדצמבר  31יתרה ליום  171  57,105  (36)  1,548  (44)  (34) (2,400)  83,992  (3,529)  136,773  2,169  138,942

 
 
 
 )א(3התאמה לא מהותית של מספרי השוואה בגין ביטול ההכרה בנכס מס נדחה ואי הכרה בהוצאות לשלם, ראה ביאור *

 

 



 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 מ"( בע1999ות והחזקות )רם און השקע

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון )באלפי ש"ח(

 31.12.2015לשנה שהסתיימה ביום 

  הון המיוחס לבעלים של החברה האם    

הכל-סך   

שאינן זכויות 
מקנות 
הכל-סך  שליטה   

מניות החברה 
המוחזקות על 

 עודפים  ידי החברה

  
 
 

רווח כולל אחר 
המתיחס 

לקבוצת מימוש 
מוחזקים ה

  למכירה

 
 
 
 

קרן הון בגין 
עסקאות מול 
זכויות שאינן 
 מקנות שליטה

קרן הון בגין 
  הפרשי תרגום

 בגין קרן הון
 מדידות מחדש

 של תוכנית
  להטבה מוגדרת

קרן הון בגין 
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
  שליטה בו

פרמיה על 
  מניות

הון המניות 
  הנפרע

                       

  2015בינואר  1יתרה ליום  171  57,105  1,548  (63)  1,415 (2,400)  -  93,519  (3,529)  147,766  2,373  150,139

 
  

      
      

        

 

  

   

 

  

שינויים בשנה שהסתיימה בשנת              

2015: 

 רווח לתקופה -  -  -  -  - -  -  203,467    203,467  549  204,016

 רווח )הפסד( כולל אחר -  -  -  (28)  347 - - (1,779)  -  -  (1,460)  (37)  (1,497)
                       

 סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה -  -  -  (28)  347 -  (1,779)  203,467  -  202,007  512  202,519

 יבידנד שחולקד -  -  -  -  - -  -  (122,093)  -  (122,093)  -  (122,093)

(788) 

  

(788)  -  

 

-  

 

- 

  

- 

  

- 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

מימוש זכויות שאינן מקנות שליטה 

 בפעילות שמומשה

- 

  

-  -  

 

-  (63) 

  

63 

  

- 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

סגירת קרן הון מדידה מחדש של 

 תוכנית  להטבה מוגדרת לעודפים

- 

  

 

 

-  -  

 

 

 

-  - 

  

 

 

1,716 

  

 

 

- 

 

 

 

(1,779) 

  

 

 

63 

  

 

 

- 

  

 

 

- 

  

 

 

- 

העברת סכומים שהוכרו ברווח כולל 

אחר ונצברו והמתייחסים לנכסים 

ולקבוצות מימוש המוחזקים 

 למכירה

 

(103) 

  

(103)  -  

 

-  - 

  

- 

  

- 

 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

דיבידנד שחולק  לזכויות שאינן 

 מקנות שליטה בשותפות מאוחדת
                                              

 )*( 2015בדצמבר  31יתרה ליום  171  57,105  1,548  (28)  (17) (2,400)  -  )*( 174,830  (3,529)  227,680  1,994  229,674

 .()א3התאמה לא מהותית של מספרי השוואה בגין ביטול ההכרה בנכס מס נדחה ואי הכרה בהוצאות לשלם, ראה ביאור )*(
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 מ"( בע1999ן השקעות והחזקות )רם או

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )באלפי ש"ח(

 לשנה שהסתיימה ביום  

  31.12.2017   31.12.2016  31.12.2015 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 204,016  17,549  32,713  לתקופהרווח 

       התאמות בגין:   

 5,061  596  596  פחת והפחתות

 מימון הנובעות מהפרשי תרגום בגין )הכנסות( הוצאות
 יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 
-  -  895 

 *   44,448  (855)  375  מיסים על הכנסה ברווח או הפסד לתקופה
 (8,037)  (21,031)  (25,520)  חלק החברה ברווחי חברה כלולה

 (*219,606)  -  -  מימוש פעילותמרווח הון 

 -  -  171  הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות
 12  -  -  ממימוש רכוש קבוע, נטו  הפסד

 (206)  -  -  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים שחיקת

 2,700  -  -  הוצאות מימון אחרות

 102  262  277  בעלות מופחתת התאמת התחייבות פיננסית הנמדדת 

פים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן רווח הון ממימוש נכס

 (244)  (99)  (1,219)  דרך רווח והפסד
 -  7,000  11,200  דיבידנד שהתקבל

  תהנמדד  תהתחייבות פיננסיערך  עליית)ירידת(

 6,675  5,130  (6,459)  הפסדאו בשווי הוגן דרך רווח 
        

  12,134  8,552  35,816 

        חייבויות:שינויים בסעיפי רכוש והת

 (25,848)  -  -  עליה בלקוחות

 (8,165)  3,831  (81)  חובה-בחייבים ויתרות (עליהירידה )

 10,499  -  -  במלאיירידה 

 19,616  -  -  עליה בספקים ונותני שירותים

 13,212  86  200  זכות-בזכאים ויתרותעליה 

 64  -  -  עליה בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו
 (275)  -  -  בהתחייבויות אחרות לזמן ארוך ירידה

 (131)  (33)  -  , נטושינוי ביתרת צד קשור

  119  3,884  8,972 

       מזומנים מפעילות שוטפת:

 (3,614)  -  -  ריבית ששולמה

 95  144  -  ריבית שהתקבלה

 (43,836)  (13,949)  (458)  מסים על הכנסה ששולמו
      

 

 (2,567)  (1,369)  11,795  פעילות שוטפתלמזומנים, נטו, 
        

התאמה לא מהותית של מספרי השוואה בגין ביטול ההכרה בנכס מס נדחה ואי הכרה בהוצאות לשלם, ראה  )*(

 )א(3ביאור  

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 מ"( בע1999) רם און השקעות והחזקות

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )באלפי ש"ח(

 

 לשנה שהסתיימה ביום  

  31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015 

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (4,260)  (53)  -  רכישת רכוש קבוע

 24  -  -  שינוי בהוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

 47  -  -  קבוע תמורה ממימוש רכוש

 (120,000)  -  -  השקעה בפקדון

 -  120,000  -  מימוש פיקדון

 -  (2,551)  (13,810)  השקעה בנכסים זמינים למכירה

 -  -  (237)  השקעה בהלוואה לזמן ארוך 

 307,306  -  -  תמורה מימוש פעילות שאוחדה בעבר )נספח ב(

 נכסים פיננסיםרכישת 
 הפסד, נטו ואהוגן דרך רווח הנמדדים בשווי 

 
- 

 
(23,000) 

 
- 

 תמורה ממימוש נכסים פיננסים
 הפסד, נטו ואהנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

 
- 

 
- 

 
8,772 

       
 191,889  94,396  (14,047)  מזומנים, נטו, מפעילות השקעה

         
         

         תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 (121,455)  (108,638)  (7,000)  ששולםדיבידנד 

 (103)   (212)   (212)   דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 16,000  -  -  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 (6,312)  -  -  פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

רים לזמן אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אח

 -  קצר, נטו

 

- 

 

(35,312) 
       

 (147,182)  (108,850)  (7,212)  מזומנים, נטו, מפעילות מימון
       

       
 42,140  (15,823)  (9,464)  במזומנים ושווי מזומנים)ירידה( עליה 

        12,522  53,987  38,164  שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
 (675)  -  -  פרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומניםה

       

 53,987  38,164  28,700  שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
       

 
 

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 מ"( בע1999רם און השקעות והחזקות )

 י המזומנים )באלפי ש"ח(דוחות מאוחדים על תזרימ

 
 
 
 

 :בתזרים מזומנים ותכרוכ ןמימון והשקעה שאינ עסקאות -' אנספח 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  

  31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015 

       
 638  -  11,200  דיבידנד שטרם שולם

 - - -  1,864  רכישת השקעה כנגד זכאים ויתרות זכות 

 1,252  -  -  כנגד זכאים ויתרות זכות רכישת רכוש קבוע
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 כללי: - 1ביאור 

 הינה חברת אחזקות. ( בע"מ )להלן: "החברה"( 1999החזקות )רם און השקעות ו  .א

      ( בע"מ( )להלן: "החברה"( התאגדה בישראל 1999( בע"מ )לשעבר פולירם )1999רם און השקעות והחזקות ) 

כחברת אחזקות. החברה מוגדרת כתושבת  2000בינואר  1-והחלה בפעילותה העסקית ב 1999במהלך שנת 

 מ.( בע"1999( לרם און השקעות והחזקות )1999ה את שמה מפולירם )החברה שינתישראל. 

 .19205 גלבועד.נ.  און-כתובת המשרד הרשום של החברה הינו מושב רם 

נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה בעקבות תשקיף שפרסמה החברה בחודש יולי  2004בחודש אוגוסט  

און )להלן: "המושב"(, -. החברה הינה בבעלות מושב רםושעל פיו הוצעו לציבור ניירות ערך של החברה 2004

 חברי המושב והציבור.

רם און מבנים  תפולירם תעשיות פלסטיק בע"מ ובחבר החברה מחזיקה בחברה הכלולה  2015ביולי  1-החל מה 

בדוחות  22.  מידע נוסף ביאור העוסקת בהשכרת מבנים ,אשר בשליטתה ,בע"ממ "( בע2004מ )"( בע2004)

 .2015בדצמבר  31ספיים של החברה ליום הכ

 פעילותה של החברה: .ב

    באמצעות תעשיות רם און )שותפות מוגבלת(, שותפות בשליטתה המלאה של ביולי  1עסקה עד החברה  

החברה, בשתי פעילויות עיקריות: פיתוח, ייצור ושיווק תרכובים טרמופלסטיים הנדסיים ליצרנים בתעשיית 

, בקשת רחבה ובאזורים ייצור ושיווק מקשרים ודבקים לתרכובים טרמופלסטיים )בונדירם( הפלסטיק ופיתוח,

החברה  בעקבות מכירת הפעילות 2015ביולי  1-החל מ שונים בעולם שהעיקריים הינם אירופה, ארה"ב וישראל.

אשר בע"מ מ "( בע2004רם און מבנים )ובחברה  בע"ממחזיקה בחברה כלולה פולירם תעשיות פלסטיק 

בנוסף החברה פועלת בתחום ההשקעות הריאליות . (17)ראה ביאור  בשליטתה העוסקת בהשכרת מבנים

 (5והפיננסיות )ראה ביאור 

 
)להלן: "הסדר  1992-הסכימו הבנקים במסגרת חוק ההסדרים במגזר החקלאי התשנ"ב 1999במהלך שנת  .ג

און )בעל שליטה( לחברה, לרבות זכויות -המושבים"( להעברת הזכויות בשותפויות המאוחדות ממושב רם

. 2000בינואר  1-. תוקף העברת הזכויות החל מ717במקרקעין על פי החלטת מינהל מקרקעי ישראל מספר 

 אלפי ש"ח להון. 10,397ולפיכך נזקפה פרמיה בסך  As Poollingהעברה זו טופלה בשיטת 
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 
 
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית: - 2ביאור 

 (:IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים ) אימוץ א.

  .הדוחות הכספיים מצייתים באופן מלא להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים

 עקרונות עריכת דוחות כספיים: ב.

, תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( כוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפים השנתיים הדוחות הכספיי

 .2010-עהתש"

, כאשר כל הערכים עוגלו לאלף הקרוב, אלא אם צוין הש"ח הדוחות הכספיים מוצגים בהתאם למטבע ההצגה

 אחרת.

 חודשים. 12המחזור התפעולי של החברה הינו 

 ת בביאור זה יושמה באופן עקבי בכל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות הכספיים. המדיניות החשבונאית המוצג

י ההוגן, הדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עקרון העלות למעט נכסים והתחייבויות לגביהם יושם מודל השוו

 ו הפסד.אבשווי הוגן דרך רווח  פיננסיים בין היתר, כדוגמת נכסים

 

 ומדנים מהותיים:הנחות מפתח בהסתייעות בא .ג

, דורשת מההנהלה לערוך (IFRS)הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

 על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים.  עותאומדנים ולהניח הנחות המשפי

הצגת  אומדנים אלו מצריכים לעיתים שיקול דעת בסביבה של אי וודאות והינם בעלי השפעה מהותית על

 הנתונים בדוחות הכספיים. 

הנחות המפתח בהסתייעות באומדנים החשבונאיים המהותיים המשמשים בהכנת הדוחות  תיאור שללהלן 

הכספיים של החברה, אשר בעת גיבושם נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים 

ים, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנ

העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים והנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. התוצאות 

 בפועל עשויות להיות שונות מאומדני ההנהלה. 

 
נקבע השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים שאינם מצוטטים בשוק פעיל  -שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 

בהתאם לטכניקות הערכה מבוססות מודלים. טכניקות אלה מושפעות משמעותית על ידי ההנחות המשמשות 

לפרטים  .EBITDAכגון, שיעורי ריבית להיוון ואומדנים בדבר תזרימי מזומנים עתידיים ומכפיל הבסיס לחישוב, 

 )א(. 14ראה ביאור  -נוספים 
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 מ( בע"1999רם און השקעות והחזקות )

 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2יאור ב

 :)המשך(הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים .ג

את שווי רוב נכסי הנדל"ן להשקעה על ידי לצורך גילוי לסוף תקופת הדיווח מעריכה החברה  - נדל"ן להשקעה

רכת שווי נדל"ן להשקעה הינה "גישת היוון ההכנסות", כאשר שיעור ההיוון הראוי שמאי. הגישה המקובלת להע

נקבע בהתחשב בגורמי הסיכון הספציפיים של הנכס המוערך. הנהלת החברה בוחנת את האומדנים בסוף כל 

 תקופות דיווח. לפרטים נוספים בדבר טכניקות ההערכה והאומדנים שבוצעו במדידת השווי ההוגן של הנדל"ן

 )ה(7ראה ביאור  -להשקעה 

במידה והחברה מעדכנת את האומדנים לגבי  -אומדנים לגבי תקבולים או תשלומים של מכשירים פיננסיים  

תקבולים או תשלומים של מכשירים פיננסיים היא מתאימה את הערך בספרים של המכשיר הפיננסי על מנת 

 בדבר תזרימי המזומנים.לשקף את תזרימי המזומנים בפועל ואת האומדן המעודכן 

 
המסים הנדחים מחושבים לפי שיעורי המס הצפויים במועד מימושם של ההפרשים  -מסים על הכנסה  

 חבות המס השוטפת של החברה ושל חברות הבנות שלה כרוך בשיקול דעת. ובחישהזמניים. 

 

 שווי הוגן: .ד

 מדידת שווי הוגן: .1

התחייבות המחיר שהיה משולם להעברת נכס או  תקבל במכירתהיה מש כמחירשווי הוגן החברה מודדת 

 .רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידהבעסקה 

החברה כאשר מחיר לנכס זהה או להתחייבות זהה אינו ניתן לצפייה )כלומר, אין מחיר מצוטט בשוק פעיל(, 

ם עבורן מספיק נתונים אחרת שמתאימה לנסיבות ושקיי שימוש בטכניקת הערכה תוךשווי הוגן  מודדת

מזעור ורלוונטיים שניתנים לצפייה  םשימוש מקסימלי בנתונישניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך 

 .השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה

החברה מודדת שווי הוגן תחת ההנחה שהעסקה למכירת הנכס או להעברת ההתחייבות מתרחשת בשוק 

התחייבות שלחברה יש גישה אליו; או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי ביותר העיקרי של הנכס או של ה

 עבור הנכס או ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו.
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2יאור ב

 :)המשך( שווי הוגן .ד

 

 מידרג השווי ההוגן: .2

לצורכי גילוי, החברה מסווגת מדידות שווי הוגן לאחת מהרמות במידרג השווי ההוגן המשקף את 

 משמעותיות הנתונים ששימשו בעת ביצוע המדידות. מידרג השווי ההוגן הינו:

 ויות זהות.מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייב - 1רמה 

, אשר ניתנים לצפייה לגבי הנכס או ההתחייבות, 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  - 2רמה 

 במישרין או בעקיפין. 

 נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות. - 3רמה 

י ההוגן, החברה מסווגת את כאשר הנתונים ששימשו למדידת שווי הוגן מסווגים לרמות שונות במידרג השוו

מדידת השווי ההוגן בכללותה לרמה הנמוכה ביותר של הנתון שהוא משמעותי למדידה בכללותה. החברה 

מפעילה שיקול דעת בהערכת המשמעותיות של נתון מסוים למדידה בכללותה תוך הבאה בחשבון של 

 גורמים ספציפיים לנכס או להתחייבות. 

 הרמות בין עברותהינה שה החברה מדיניותשנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי, לגבי נכסים והתחייבויות 

 . הדיווח תקופת בתחילת התרחשו כאילו נחשבות

 

 :3 ברמה המסווגות הוגן שווי מדידות לגבי הערכה תהליכי אורית .3

   

ן ונבחנות על אלו השקעות במניות שאינן מגיעות לכדי השפעה מהותית, הנמדדות בשווין ההוג -מניות  .א

ידי סמנכ"ל הכספים אשר בוחן את סבירות הנתונים, כגון: הרווח החזוי למשך תקופה המהווה את 

תקופת תחזיות הרווח מאותה חברה לשנים הקרובות וזה מושווה לתחזיות שעל בסיסן תומחרה 

 .ההשקעה לראשונה, הריבית להיוון ושיעור צמיחה לזמן ארוך

רים פיננסיים ששווים ההוגן נמדד על ידי קבלת אישור יתרה מבתי אלו השקעות במכשי -אחרים  .ב

 השקעות. סמנכ"ל הכספים בחברה בוחן את נכונות הנתונים המתקבלים מבתי השקעות ואת סבירותן.

זוהי התחייבות פיננסית הנמדדת בשווי הוגן. סמנכ"ל הכספים בחברה מעביר את  -נגזרים פיננסיים  .ג

לאחר קבלת  י למעריך שווי חיצוני בלתי תלוי לצורך חישוב השווי ההוגן.הנתונים לגבי הנגזר פיננס

החישוב סמנכ"ל הכספים עובר על הערכת השווי ובוחן את סבירות הנתונים שנלקחו על ידי מעריך 

השווי, סטיית התקן של תשואת המניות בחברות דומות, שינוי בשיעור הריבית חסרת הסיכון משך חיי 

 ומה.הנגזר הפיננסי וכד

כמו כן אחת לתקופה  תוצאות הערכה הוצגו ואושרו בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה. .ד

בוחנת הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים את השינויים בשווי ההוגן שחלו מהתקופה האחרונה. מדידת 

 השווי ההוגן מתבצעת אחת לתקופת דיווח.
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 1720בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  ביאורים

 
 
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 
 

 :דוחות כספיים מאוחדים .ה

 :בנות חברות .1 

 היכולת את לה ויש מושקעת בישות ממעורבותה משתנות לתשואות, זכויות בעלת או, חשופה החברה כאשר 

 כחברה מסווגת אשר ישות באותה שולטת החברה, שלה ההשפעה כוח באמצעות אלה תשואות על להשפיע

 .משתנות והנסיבות העובדות כאשר בת בחברה שליטתה את מחדש מעריכה החברה. בת

החברה והחברות הבנות שלה כדוחות מאוחדים מציגים את הדוחות הכספיים של הכספיים הדוחות ה 

שליטה. החברה מאבדת ד למועד בו ישות כלכלית אחת החל מהמועד בו מושגת שליטה וע כספיים של

והפסדים אשר הוכרו בנכסים ותזרימי מזומנים, הנובעים רווחים  , הכנסות והוצאות,לפיכך, יתרות הדדיות

 , בוטלו במלואם.של הקבוצהבין הישויות  עסקאות תוך קבוצתיותמ

אחידה עם החברה  כמו כן, הדוחות הכספיים של החברות הבנות הוכנו תוך שימוש במדיניות חשבונאית 

 לגבי עסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומות.

 

 זכויות שאינן מקנות שליטה: .2 

זכויות שאינן מקנות שליטה מייצגות את החלק בהון החברות הבנות שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין,  

 לחברה.

ד שליטה מטופלים כעסקה הונית. שינויים בשיעור ההחזקה לאחר השגת שליטה שאינם כרוכים באיבו 

הזכויות שאינן מקנות שליטה נזקף  שבו מתואמותסכום הלבין או התקבלה  ששולמהההפרש בין התמורה 

 .נפרדת הון לקרןישירות 

 

 איבוד שליטה: .3

כאשר החברה מאבדת שליטה על חברה בת, החברה גורעת את הנכסים ואת ההתחייבויות של החברה 

כויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת )לרבות רווח כולל אחר שמיוחס אליהן( לפי הבת, וכן את הז

הערכים בספרים למועד בו אבדה השליטה. כמו כן, החברה מסווגת לרווח או הפסד, או מעבירה ישירות 

לעודפים, סכומים שהוכרו בעבר ברווח כולל אחר בהתייחס לאותה חברה בת לפי אותו בסיס שהיה נדרש 

ברה עצמה הייתה מממשת במישרין את הנכסים הקשורים או ההתחייבויות הקשורות. התמורה אם הח

שהתקבלה והשקעה כלשהי שנותרה בחברה הבת מוכרות לפי שוויין ההוגן במועד שבו אבדה השליטה. 

 .הפרש כלשהו שנוצר מוכר כרווח או הפסד ברווח או הפסד

 
 שווי מזומנים:  . ו

השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה, אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים  כשווי מזומנים נחשבות 

של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי, כאשר נותרה תקופה קצרה לפרעון, עד 

 שלושה חודשים ממועד הרכישה. 
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 1720בדצמבר  31ום ביאורים לדוחות הכספיים לי

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 

 מכשירים פיננסים: .ז

 נכסים פיננסיים:  .1

נכס פיננסי הוכר כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר. נכס פיננסי מסווג במועד 

הקיימות הקבוצות  שתיקבוצות בהתאם למטרה לשמה נרכש הנכס הפיננסי. להלן  משתיההשקעה לאחת 

 :לרבות הטיפול החשבונאי שיינקט בקשר עם כל אחת מהקבוצותבחברה 

 
 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:  א(

בעת ההכרה הראשונית בהם בשווי הוגן  נכסים פיננסיים שיועדואו  נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר 

ו נמדדים בשווי הוגן כאשר השינויים בשווי ההוגן קבוצה זבהפסד. נכסים פיננסיים  ואדרך רווח 

בעת  הפסד וארווח באלה מוכרות  הפסד. עלויות עסקה המיוחסות לנכסים וארווח לנזקפים 

 . התהוותן

 הלוואות וחייבים: ב(

נכסים פיננסיים, שאינם נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או שניתנים לקביעה ושאינם מצוטטים בשוק  

ת וחייבים נמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחסן במישרין. פעיל. הלוואו

נמדדים בעלותם המופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית  אלוכסים , נהכרה לראשונה לאחר

 . בניכוי הפרשות לירידת ערך

 
 התחייבויות פיננסיות: .2

אות החוזיות של המכשיר. התחייבות פיננסית התחייבות פיננסית הוכרה כאשר החברה הפכה לצד להור

 מסווגת לאחת מהקבוצות הבאות:

 התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: א(  

 או פיננסיות מוחזקות למסחר התחייבויות כוללותהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

התחייבויות  הפסד. ואבהן לשווי הוגן דרך רווח נית שיועדו בעת ההכרה הראשוהתחייבויות פיננסיות 

הפסד. עלויות  וארווח לשינויים בשווי ההוגן נזקפים הנמדדות בשווי הוגן כאשר פיננסיות בקבוצה זו 

 . בעת התהוותן הפסד וארווח במוכרות המיוחסות להתחייבויות אלה עסקה 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת: ב(

 בניכוי, כדוגמת הלוואות מבנקים, נמדדות לראשונה בשווי הוגן בקבוצה זוויות פיננסיות התחייב

בעלותן נמדדות התחייבויות אלה עלויות עסקה שניתן לייחסן במישרין. לאחר ההכרה לראשונה, 

 .שיטת הריבית האפקטיביתבהתאם למופחתת ה
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 1720בדצמבר  31הכספיים ליום ביאורים לדוחות 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 

 
 :)המשך( מכשירים פיננסים .ז

 
 ירידת ערך נכסים פיננסיים וביטולה: . 3

החברה בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי או של קבוצת 

 :ת ראיה אובייקטיבית כאמור, מטפלת החברה כלהלןבמידה וקיימ ,נכסים פיננסיים

 
 ירידת ערך בגין נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת: 

סכום ההפסד הינו ההפרש שבין ערכו של הנכס בספרים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים 

ר הריבית האפקטיבי העתידיים )למעט הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו( מהנכס, המהוונים בשיעו

 . הפסד וארווח להמקורי של הנכס הפיננסי. סכום ההפסד נזקף 

אם, בתקופה עוקבת, הסכום של הפסד מירידת ערך קטן וניתן לייחס את הקיטון באופן אובייקטיבי לאירוע 

הביטול ש בתנאישהתרחש לאחר שהוכרה ירידת הערך, ההפסד מירידת הערך, שהוכר קודם לכן, יבוטל, 

יגרום לכך שהערך בספרים של הנכס הפיננסי יהיה גבוה מהעלות המופחתת שהייתה צריכה להיות  לא

 .הפסד וארווח בבמועד ביטול ירידת הערך אילו לא היו מכירים בירידת הערך 

 גריעת מכשירים פיננסיים: . 4

 נכסים פיננסיים:

הנכס הפיננסי למועד המאזן פוקעות מ מזומנים לתזרימינכס פיננסי נגרע מהמאזן כאשר הזכויות החוזיות 

  .את הנכס הפיננסי העבירהאו כאשר החברה 

 
 התחייבויות פיננסיות:

 התחייבות פיננסית נגרעת מהמאזן כאשר ההתחייבות נפרעת, מבוטלת או פוקעת. 

 

 מניות באוצר: . 5

מההון. רווחים או  הכשיריה ההוניים )מניות אוצר(, יופחתו מכשירים אלבעת רכישה על ידי החברה של מ

הפסדים בגין רכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקפים ישירות להון ולא יוכרו בדוח על 

 .ידי חברות בנות ידי החברה או על הרווח הכולל לתקופה. מניות באוצר עשויות להיות מוחזקות על
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 1720בדצמבר  31ת הכספיים ליום ביאורים לדוחו

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 

 חכירות: .ח

חכירה היא הסכם לפיו המחכיר מעביר לחוכר בתמורה לתשלום או לסדרת תשלומים את זכות השימוש   .1

פן מעבירה באוהחכירה ) חכירה מימונית סוגים של חכירות:קיימים שני . מוסכמתבנכס לתקופת זמן 

בנכס, ללא קשר להעברת הזכות הקניינית בסופו של  מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות

 חכירה מימונית(.אינה שחכירה ) חכירה תפעוליתההסדר( ו

 חכירות של קרקע ומבנים ממינהל מקרקעי ישראל:  .2

 כחכירהכיב החכירה כוללת מרכיבי קרקע ומבנים, החברה מעריכה את הסיווג של כל מר כאשר

בדבר  17תפעולית או כחכירה מימונית בנפרד בהתאם להוראות הסיווג בתקן חשבונאות בינלאומי 

בקביעה אם מרכיב הקרקע מהווה חכירה תפעולית או חכירה מימונית, החברה מביאה  .חכירות

 . מוגדר לא כלכליים חיים אורך רגיל באופןיש בחשבון שלקרקע 

רכוש קבוע ומופחת , מסווג במאזן במסגרת סעיף חכירה מימוניתבגין  הסכום ששילמה החברה מראש  .3

 לאורך תקופת החכירה. לפי שיטת הקו הישר 

 מבנים שהוקמו על קרקע החכירה ממינהל מקרקעי ישראל סווגו כרכוש קבוע.   .4

דוח על המצב החברה מציגה נכסים בחכירה תפעולית ב :בחכירה תפעולית, המחכירהחברה היא כש  .5

בהתאם למהות הנכס ומכירה בהכנסות מהחכירה על בסיס קו ישר לאורך תקופת שלה  יהכספ

תפעולית מתווספות ניהול משא ומתן ולהסדרת חכירה בעלויות ישירות ראשוניות שהתהוו  .החכירה

כמו הכנסת לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס  הכהוצא ומוכרות הנכס המוחכרלערך בספרים של 

המוחכרים  , בכל תקופה החברה מכירה בהוצאות פחת בגין נכסים בני פחת שבבעלותהבנוסף החכירה.

קבית עם מדיניות הפחת לגבי נכסים אלה עמדיניות הפחת של נכסים , כאשר בחכירה תפעוליתעל ידה 

 .בני פחת שבבעלות החברה

 

 הפרשות: .ט

)משפטית או משתמעת( כתוצאה מחויבות לחברה הפרשות בדוחות הכספיים כאשר קיימת החברה מכירה ב

מאירועי העבר, צפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלקה וכן ניתן לערוך 

אומדן מהימן של סכום המחויבות. הסכום המוכר כהפרשה הינו האומדן הטוב ביותר של הוצאה הנדרשת לסילוק 

 . סוף תקופת הדיווחהמחויבות הקיימת ב
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 

 ירידת ערך: .י

שונים שהינם  םקיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך לגבי נכסיהאם  החברה בוחנת בסוף כל תקופת דיווח

 . 36אומי בתחולת תקן חשבונאות בינל

 מניבה יחידה של או במידה וסימנים לירידת ערך קיימים, אומדת החברה את סכום בר ההשבה של הנכס

 . מזומנים

היה וסכום בר ההשבה נמוך מהערך בספרים של הנכס, מכירה החברה בהפסד מירידת ערך ומפחיתה את ערך 

, אלא אם הפסד ואערך מיידית ברווח  הנכס בספרים לסכום בר ההשבה שלו. החברה מכירה בהפסדים מירידת

 הנכס הוערך מחדש בהתאם למודל הערכה מחדש, במקרה זה ההפסד יטופל כהקטנת ההערכה מחדש.

במידה ולא ניתן לאמוד את הסכום בר ההשבה של נכס בודד, החברה מחשבת את סכום בר ההשבה של 

 היחידה מניבת מזומנים אליה שייך הנכס.

סכום בר ההשבה של היחידה נמוך  כאשרמזומנים  תרידת ערך של יחידה מניבהחברה מכירה בהפסד מי

מערכה בספרים. במקרה כזה, החברה מקצה את ההפסד מירידת ערך להקטנת הערך של נכסי היחידה, 

)בכפוף על בסיס ערכם בספרים  תחילה כנגד מוניטין שהוקצה ליחידה ולאחר מכן לשאר הנכסים באופן יחסי

  .הפסד וא(. הפסדים אלה מוכרים מיידית ברווח שלהם השבה בר לסכום

 מסים על ההכנסה: .כ

הדוחות הכספיים כוללים  ,בהתאם לכךחברות המאוחדות נוקטות בשיטה של ייחוס מסים. ההחברה ו .1

הכנסה. הפרשים אלה -מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין הדיווח הכספי לבין הדיווח לצרכי מס

בדוחות הכספיים לבין הסכומים שיותרו  הסעיףפרשים בין היתרה המופחתת של נובעים בעיקר מה

מיתרות להעברה של והכנסה, מפער בעיתוי זקיפת הוצאות והכנסות מסוימות -בעתיד כפחת לצורכי מס

 .הפסדים לצורכי מס

, וילניכנכס מס נדחה בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים במכירות החברה והחברות המאוחדות  .2 

 .לניכוי הניתנים הזמניים ההפרשים את לנצלניתן יהיה  שכנגדה חייבת הכנסה שתהיה שצפויבמידה 

אלא אם נכס המיסים הנדחים נובע מהכרה לראשונה בנכס או התחייבות בעיסקה אשר אינה מצירוף 

 עסקים ואשר במועד העיסקה אינהמשפיעה על הרווח החשבונאי או הכנסה חייבת.

 
נה מכירה בהתחייבות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים חייבים במס שמיוחסים להשקעות החברה אי .3

בחברות מוחזקות, כאשר החברה שולטת בעיתוי ההיפוך של ההפרש הזמני וצפוי שההפרש הזמני לא 

יתהפך בעתיד הנראה לעין. מצב זה מתקיים כאשר אין בכוונת החברה לממש את ההשקעה בחברה 

 ים שבהם חלוקת דיבידנדים על ידי החברה המוחזקת כרוכה בתשלום מס נוסף.המוחזקת, ובמקר
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 

 :)המשך( מסים על ההכנסה .כ

וח בהוצאות מסים שוטפים בדוח רווח והפסד בגין חלקה החברה מכירה בדוח המאוחד בכל תקופת דיו .4

ברווחי שותפויות מאוחדות, כאשר חלק החברה ברווחיהן מחויב במס בישראל בעת התהוותו ללא תלות 

 במועד קבלת הדיבידנד או במועד מימוש ההשקעה.

 החברה עשויה להתחייב במס, במידה ותחלק רווחים, שהופטרו ממס כל עוד לא חולקו. .5

החברה הכירה במסים שוטפים ובמסים נדחים ברווח או הפסד, למעט אם הם נבעו מעסקה או מאירוע  .6

 אשר הוכרו, באותה תקופה או בתקופה אחרת, מחוץ לרווח או הפסד או נבעו מצירוף עסקים.

רו נדחים בגין הפרשים זמניים המתייחסים לרווחים הדדים בלתי ממומשים אשר נוצ התחייבויות מסים .7

במסגרת עסקאות הדדיות בין החברה לחברה מאוחדת נמדדו לפי שיעורי המס החלים על החברה 

 המחזיקה בנכס לאחר ביצוע העסקה.

 

 רווח למניה:  .כא 

החברה חישבה את סכומי הרווח הבסיסי למניה והרווח המדולל למניה לגבי הרווח לשנה המיוחס לבעלי  

רווח מפעילויות נמשכות ומפעילויות שהופסקו המיוחסים לבעלי המניות המניות הרגילות של החברה וכן לגבי 

 הרגילות של החברה.

המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה בממוצע  י למניה חושב על ידי חלוקת הרווחהרווח הבסיס          

 המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך השנה.

מוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שחושב לצורך הרווח הבסיסי למניה נוסף הממוצע כמו כן, למ          

המשוקלל של מספר המניות הרגילות שהיו מונפקות כתוצאה מההמרה של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות 

ות בתחילת המדללות למניות רגילות. מניות רגילות פוטנציאליות מדללות נחשבו ככאלו שהומרו למניות רגיל

התקופה או ממועד הנפקתן, כמאוחר שבהם. מניות רגילות פוטנציאליות נחשבו כמדללות כאשר המרתן 

 למניות רגילות הקטינה את הרווח למניה מפעילויות נמשכות.

 נדל"ן להשקעה: . כב

 לפי עלות בתוספת עלויות עסקה.בעת ההכרה לראשונה נדל"ן להשקעה החברה מדדה   

בעלות מופחתת מודל העלות, לפיו הנדל"ן להשקעה נמדד את מיישמת החברה  ראשונה,ל ההכרהלאחר  

רכוש קבוע ומלאי אינם ל מעברים בין נדל"ן להשקעה, .כל הנדל"ן להשקעה, עבור בניכוי הפסדים מירידת ערך

 .את עלותו לצורכי מדידה וגילויואינם משנים  המועברמשנים את הערך בספרים לנדלן 
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 ( בע"מ1999שקעות והחזקות )רם און ה

 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 

 :ועיסקאות משותפות חברות כלולותהשקעות ב .גכ

כאשר לחברה יש את הכוח לקחת חלק בהחלטות בדבר המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות אחרת, אך  

ו מהווה שליטה או שליטה משותפת באותה המדיניות, לחברה יש השפעה מהותית באותה ישות, כוח זה אינ

אשר תסווג כחברה כלולה. זכויות הצבעה פוטנציאליות, הניתנות למימוש או המרה באופן מיידי, והשפעתן, 

לקביעת כולל זכויות הצבעה פוטנציאליות המוחזקות על ידי ישות אחרת, הובאו בחשבון בהערכת הכוח 

 .השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת מטופלת תוך שימוש בשיטת השווי המאזני המדיניות כאמור.

הדוחות הכספיים של החברות הכלולות ושל העסקאות המשותפות הוכנו תוך שימוש במדיניות חשבונאית          

 אחידה עם החברה לגבי עסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומות.

רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין חברה כלולה או עסקה משותפת הוכרו בדוחות הכספיים          

 של החברה רק בגובה חלקם של המשקיעים הלא קשורים בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת.

בחברה הכלולה או אם חלקה של החברה בהפסדי חברה כלולה או עסקה משותפת שווה או עולה על זכויותיה          

בעסקה המשותפת, החברה מפסיקה להכיר בחלקה בהפסדים נוספים. לאחר שזכויות החברה הוקטנו עד 

לאפס, החברה מכירה בהפסדים נוספים רק במידה שהתהוו לה מחויבויות משפטיות או מחויבויות משתמעות 

ת. החברה מכירה ברווחים או במידה שבוצעו תשלומים בעבור החברה הכלולה או בעבור העסקה המשותפ

 המתהווים לאחר מכן רק כאשר חלקה של החברה ברווחים משתווה לחלק בהפסדים שלא הוכר.

מוניטין המתייחס לחברה כלולה או לעסקה משותפת נכלל בערך בספרים של ההשקעה ואינו מופחת. במקרים          

ת הניתנים לזיהוי עלה על עלות ההשקעה שבהם חלק החברה בשווי ההוגן נטו של הנכסים ושל ההתחייבויו

המטופלות לפי בעת הרכישה, ההפרש הוכר ברווח או הפסד בעת הרכישה בחלק החברה ברווחי חברות 

החברה מבצעת בחינה של ירידת ערך להשקעה נטו בחברה כלולה או בעסקה משותפת   שיטת השווי המאזני.

ך של ההשקעה. הפסד מירידת ערך כאמור מוקצה בכללותה כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ער

 להשקעה בכללותה.

 :הסדרים משותפים .כד

                 כאשר לחברה שיתוף חוזי מוסכם של שליטה בהסדר, לפיו החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות של ההסדר          

 ותפת באותו הסדר.דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה, לחברה יש שליטה מש

   תאם לזכויות ולמחויבויות החברה מסווגת הסדרים משותפים כעסקה משותפת או כפעילות משותפת בה 

 מההסדר. החברה מעריכה את זכויותיה ואת מחויבויותיה תוך התחשבות במבנה ובצורה המשפטית  הנובעות

 יבות אחרות.של ההסדר, בתנאי ההסדר החוזי וכן, כאשר רלוונטי, בעובדות ובנס

    כאשר לחברה קיימת זכות לנכסים נטו של הסדר משותף, החברה מסווגת את ההסדר כעסקה משותפת.  

 החברה מטפלת בעסקה משותפת תוך שימוש בשיטת השווי המאזני 
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 :ות החשבונאית )המשך(עיקרי המדיני - 2ביאור 

 :פעילות שהופסקה .הכ

פעילות שהופסקה מוצגת בנפרד החל ממועד המימוש בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר לרבות מספרי        

 .השוואה

 

השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני יישומם  .וכ

 :יע על הדוחות הכספייםהיכולים להשפ

 
 "(:IFRS 9: "זה קטן בסעיףבדבר מכשירים פיננסיים ) 9תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

IFRS 9 משנה את הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים בשלושה נושאים 2014, שפורסם ביולי ,

החשבונאי בהכרה  עיקריים: סיווג ומדידה, ירידת ערך נכסים פיננסיים וחשבונאות גידור )הטיפול

מבטל את הגרסאות הקודמות של התקן שפורסמו בנובמבר  IFRS 9ובגריעה נותר ללא שינוי(. 

של הוועדה לפרשנויות של דיווח  9, וכן את פרשנות מספר 2013ובנובמבר  2010, באוקטובר 2009

 .בחינה מחדש של נגזרים משובציםכספי בינלאומי בדבר 

 :IFRS 9-ל החשבונאי שנקבע בלהלן סקירה של עיקרי הטיפו

 :נכסים פיננסיים -סיווג ומדידה  א(

נכסים פיננסיים יסווגו לאחת משלוש הקבוצות להלן על בסיס המודל העסקי של הישות לניהול 

הנכסים הפיננסיים ועל בסיס מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. הסיווג הינו 

 ורך בהפרדה של נגזרים משובצים.לנכס הפיננסי בשלמותו, ללא צ

על מנת לגבות את תזרימי שמטרתו החזקה מודל עסקי מכשירי חוב המוחזקים בהתאם ל .1

תזרימי מוגדרים לבמועדים  מספקים זכאות הםהתנאים החוזיים שלו המזומנים החוזיים 

 .יימדדו בעלות מופחתת -בלבד מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית 

תזרימי  שמטרתו מושגת הן באמצעות גבייתמודל עסקי המוחזקים בהתאם למכשירי חוב  .2

במועדים מספקים זכאות  הםהתנאים החוזיים שלוהן באמצעות מכירה והמזומנים החוזיים 

יימדדו בשווי הוגן דרך רווח  -בלבד תזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית מוגדרים ל

 .כולל אחר

 חרים יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.כל הנכסים הפיננסיים הא .3

על אף האמור לעיל, ניתן לייעד מכשיר חוב בעת ההכרה לראשונה למדידה בשווי הוגן דרך  

 הכרה.מדידה או בעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות ביהירווח או הפסד, אם 

יתן לבצע בחירה שאינה נמוחזק למסחר,  ומכשיר הוני שאינכמו כן, בעת ההכרה לראשונה ב

)למעט  ברווח כולל אחרההוני שינויים בשוויי ההוגן של המכשיר ניתנת לביטול, להציג 

 ואלרווח לא יסווגו מחדש רווח כולל אחר סכומים כאמור שהוכרו ב. הכנסות מדיבידנדים(

 לאחר מכן.הפסד 

 החברה אם לאא, אפשרי אינו לראשונה ההכרה לאחר המדידה קבוצות בין מחדש סיווג 

 .פיננסיים נכסים לניהול שלה העסקי המודל את משנה
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 

 

תקופה שלפני יישומם השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות ב .הכ

 )המשך(: היכולים להשפיע על הדוחות הכספיים

 
 :)המשך( "(IFRS 9: "זה קטן בסעיףבדבר מכשירים פיננסיים ) 9תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

 התחייבויות פיננסיות: -סיווג ומדידה  ב( 

מעט הדרישה כי הסכום , ל39הטיפול החשבונאי אינו שונה מהותית מזה שנקבע בתקן חשבונאות בינלאומי  

של שינוי בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו למדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )למעט 

יוצג  ,המתייחס לשינוי בסיכון האשראי של ההתחייבות ,מחויבויות למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית(

לה חשבונאית ברווח או הפסד. סכומים כאמור ברווח כולל אחר, אלא אם הדבר ייצור או יגדיל חוסר הקב

 שהוכרו ברווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד לאחר מכן.

כמו כן, בוטל החריג בדבר מדידה בעלות של נגזרים המהווים התחייבויות שקשורות למכשיר הוני לא  

 מצוטט שאינו ניתן למדידה בשווי הוגן באופן מהימן.

 םבות פיננסית, שאינהתחיי שלהחלפה  אוהובהר כי שינוי תנאים  IFRS 9 סקנות שללמ בבסיס, בנוסף 

 כלומר, פיננסיתבדומה לטיפול בעדכון אומדנים לגבי תשלומים של התחייבות  וכגריעה, יטופל יםמטופל

חישוב מחדש של העלות המופחתת של ההתחייבות על ידי היוון תזרימי המזומנים המעודכנים בריבית 

יבית המקורית, כאשר הפער בין העלות המופחתת המעודכנת ובין הערך בספרים טרם השינוי יוכר האפקט

, לפיה הפער בין הערך שיושמה עד כהבאופן מיידי ברווח או הפסד. זאת בשונה מהמדיניות החשבונאית 

המתוקנת ופחת לאורך התקופה שנותרה להתחייבות מהנוכחי של תזרימי המזומנים לפני השינוי ולאחריו 

עמלות שהתהוו במישרין בות והטיפול בעלוי על ידי חישוב ריבית אפקטיבית חדשה להתחייבות בכללותה.

 נותר ללא שינוי. כתוצאה משינוי התנאים או ההחלפה

 

 :פיננסייםנכסים  ערך ירידת (ג

אשר יחושב בהתאם לתוחלת הפסדי האשראי, המודל החדש קובע כי יוכר הפסד מירידת ערך,  

וזאת ללא תלות בהתקיימותו של אירוע הפסד. כבר במועד ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי, וכן 

בסוף כל תקופת דיווח, יש להכיר בהפסד מירידת ערך, כאשר השינוי בסך ירידת הערך והכנסות 

אשראי ביחס למצב ששרר בעת המימון מהנכס הפיננסי תלויים במידת ההידרדרות של סיכון ה

 ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי.
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 

ה שלפני יישומם השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופ .הכ

 )המשך(: היכולים להשפיע על הדוחות הכספיים

 :)המשך( "(IFRS 9: "זה קטן בסעיףבדבר מכשירים פיננסיים ) 9תקן דיווח כספי בינלאומי   .1

 :)המשך( פיננסייםנכסים  ערך ירידת (ג

 
 החברה בחנה את ההשפעות האפשריות של יישום התקן על הדוחות הכספיים וצופה כי לתקן לא 

תהיה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. יחד עם זאת, השקעות במכשירים הוניים המוצגות 

כיום כנכסים פיננסיים זמינים למכירה יסווגו לקבוצת נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

 כדלקמן : או הפסד

 תסווגנה ,ך רווח או הפסדדים בשווי הוגן דרכנכסים פיננסיים הנמדהשקעות במניות, שמסווגת כיום  

קרן ההון זמינים . יתרת בשווי הוגן דרך רווח או הפסדעל ידי החברה למדידה  IFRS 9-בהתאם ל

 .למכירה תסווג לעודפים במועד השינוי

 

 :1.1.2018על הדוחות הכספיים ליום  IFRS 9סך ההשפעה הצפויה של היישום לראשונה של  (ד 
 
 

 

 

  יתרה
 ליום

31.12.2017 

 שפעהה
 של צפויה

 יישום

IFRS 9 

צפויה  יתרה
 ליום

1.1.2018 
 "חש אלפי  
     
 42,839 - 42,839 פיננסיים נכסים 
 212,245 - 212,245 נכסים"כ סה 
 - 225 (225) למכירה זמינים פיננסיים נכסים בגין הון קרן 
 97,950 (225) 98,175 עודפים 
 150,762 - 150,762 האם החברה של לבעלים המיוחס הון"כ סה 
 2,287 - 2,287 שליטה מקנות שאינן זכויות 
 153,049 - 153,049 הון"כ סה 

 

  

 :("IFRS 16"להלן: )"חכירות"  16תקן דיווח כספי בינלאומי   .2

IFRS 16 ואת הפרשנויות חכירות" 17חשבונאות בינלאומי  תקן, מחליף את 2016, שפורסם בינואר "

 מטעמו. 

IFRS 16  את הטיפול החשבונאי בחכירות מצד החוכר בעוד שהטיפול החשבונאי מצד המחכיר משנה

 נשאר ברובו ללא שינוי.

החברה בחנה את ההשפעות האפשריות של יישום התקן על הדוחות הכספיים וצופה כי לתקן לא תהיה 

 מכיוון שאינה צד חוכר בהסכם חכירה. השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
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 ( בע"מ1999עות והחזקות )רם און השק  

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 
 שינויים חשבונאיים: - 3ביאור 

 התאמה לא מהותית של מספרי השוואה: א.

, וזאת על מנת לשקף בהם 2015בדצמבר  31החברה תיאמה את מספרי ההשוואה לשנה שהסתיימה ביום  

רי השוואה הנובעת בשל ביטול הכרה בנכס מס נדחה, אשר לא היה ניתן להכרה התאמה לא מהותית של מספ

בעבר ועדיין אינו ניתן להכרה, כיוון שלא היה צפוי ועדיין לא צפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה הוא יהיה ניתן 

צאות עקב אי הכרה בהו 2015בדצמבר  31החברה תיאמה את מספרי ההשוואה לשנה שהסתיימה ביום  צול.לני

  .2015לשלם בגין הוצאות ייעוץ שהתהוו בשנת 

 )ב( להלן.3ראה ביאור  -להשפעת ההתאמה על הדוחות הכספיים  

 

 
 השפעת שינויים חשבונאיים על הדוחות הכספיים: ב.

 )א( להלן ההשפעה של השינויים החשבונאיים על הדוחות הכספיים של החברה:3בהמשך לאמור בביאור  

 סעיפי הדוח על המצב הכספי:השפעה על  .1 
 

 2015בדצמבר  31   

 כפי שמדווח כעת שינוי כפי שדווח בעבר   

      

 (1,037) (350) (687) הוצאות לשלם  

 - (3,248) 3,248 נכס מס נדחה  

 (174,830) 3,598 (178,428) עודפים   
 
 

 השפעה על סעיפי הדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר: .2 
 

 2015בדצמבר  31 -לשנה שהסתיימה ביום ה   

 כפי שמדווח כעת שינוי כפי שדווח בעבר   

      

 202,183 (2,083) 204,266 רווח מפעילות מופסקת   
      
 (140) (1,514) 1,374 הכנסות מיסים  
      
 204,016 (3,597) 207,613 רווח  לשנה  

 
 

 חס לבעלים של החברה האם:השפעה על הרווח למניה המיו .3 
 

 2015בדצמבר  31-לשנה שהסתיימה ביום ה   

 כפי שמדווח כעת שינוי כפי שדווח בעבר   

 ש"ח   

    רווח )הפסד( בסיסי:  
 11.852 (0.078) 11.93  שהופסקומפעילויות   
 0.107 (0.073) 0.18 נמשכתמפעילויות   

 11.959 (0.151) 12.11 )הפסד( למניה בסיסי רווח  
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 מזומנים ושווי מזומנים: - 4יאור ב

 הרכב:
 31.12.2017   31.12.2016 

    בשקלים:

     38,164  28,700 בקופה ובבנקים
 

 נכסים פיננסיים: - 5ביאור 
 
 הרכב: א.

 31.12.2017 31.12.2016 

 סה"כ לא שוטף שוטף סה"כ לא שוטף שוטף 

 ש"ח ש"ח 

       בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 23,099 - 23,099 24,318 - 24,318 ניירות ערך סחירים

       זמינים למכירה:

 2,500 2,500 - 14,335 14,335 - ( 1מניות )

 536 536 - 4,186 4,186 - (2) אחרים

       אות וחייבים:הלוו

 54 - 54 237 237 - (3לזמן ארוך ) חייבים

 
 

  
 

  

 26,189 3,036 23,153 43,076 18,758 24,318 סה"כ נכסים פיננסיים

 

  :מניות .1

מזכויות ההון  19.08%תמורת  ₪מיליון  2.5השקיעה החברה סך של  2016בחודש אוגוסט   .א

( Full Turnkey Solutionיישום, הקמה )מתמחה ב Iteeoחברת והצבעה בחברת איי תיאו 

, 5MWעד  300KW-( בהספקים, של מCHPקוגנרציה ) ותחזוקה של תחנות כוח המבוססות

אספקה התקנה ותחזוקה של דודי קיטור מבוססים על טכנולוגית צינורות עשן, צינורות מים 

 וחשמל. 

מניות נוספות  131מימשה החברה זכות מכוח הסכם ההשקעה ורכשה  01.01.2017בתאריך  

 .19.27%אחוז ההחזקה בחברה לאחר הרכישה הינו  אלפי ש"ח, 24בסכום של 

 
 ₪ליון ימ 1.7בחברת גטסל  השקיעה החברה 28.12.2016ביום  -השקעה בגט סל בע"מ  .ב

 הושלמה העסקה והסכום הועבר. 15.01.2017-ב, וההצבעה ההון מזכויות 19.67%בתמורה ל

ות אחריות למכשירים סלולריים במגוון מסלולים ליחידים ולחברות, חברת גטסל עוסקת במתן שר

מתן שרות פדיון אחריות ליבואנים הכולל מתן שרות אחריות יצרן לשנה או יותר ללקוח הקצה 

תמורת תשלום סכום קבוע מראש לכל מכשיר, מתן שרותי מעבדה ללקוחות מזדמנים שאינם 

 .לולר ומתן שרותי מוקד תמיכה ושרות ליבואניםמנויים, מכירת אביזרים לסלולר ומכשירי ס

 .(שישהדירקטור אחד )מתוך  קלספר בדירקטוריוןזכאית למנות  החברה
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 :)המשך(  נכסים פיננסיים - 5ביאור 

  )המשך(: מניות .1

בחברת קלספר   ₪מיליון  5.595השקיעה החברה   09.04.2017ב -ר בע"מ השקעה בקלספ  .ג

קלספר אשר ב וההצבעה ההון מזכויות 12.5% תמורת)"קלספר"(  פתרונות דיגיטליים בע"מ

מבוססת ענן המספקת פתרון כולל לצרכי בית הספר: ה "Classoosבשם " מפעילה פלטפורמה

ההשקעה תאפשר לקלספר  ימוד וכלי ניתוח והערכה.כלי ל תכני מורים, ספרי לימוד דיגיטליים,

להתרחב לשווקים חדשים בחו"ל ולהרחיב את הפיתוח של הפלטפורמה. ההשקעה מומנה 

דירקטור אחד )מתוך  קלספר בדירקטוריוןזכאית למנות  החברהמהונה העצמי של החברה. 

 .(שבעה

פר פתרונות דיגטליים  חתמה החברה הסכם להגדלת השקעתה בחברת קלס  11.12.2017ביום  

 הושלמה העסקה והסכום הועבר. 2018במהלך חודש ינואר  ₪מיליון  1.865 -בתמורה ל

 מזכויות ההון וההצבעה בקלספר . 16.5%לאחר הגדלת ההשקעה תחזיק החברה  

 
בחברת קבסיר  ₪מיליון  2.9החברה עה יהשק 15.05.2017ב -השקעה בקבסיר בע"מ    .ד

קבסיר היא חברת  .קבסירב וההצבעה ההון מזכויות 10.32% תתמור ר"()"קבסי אדיוקיישן בע"מ

-, מחלוצות תחום הGOOL גול בע"מ, אשר מפעילה בישראל את פלטפורמת האינטרנט בת של

Edtech (Education Technology )ציע הכנה למבחנים אקדמיים, ואשר מ 2008 הפועל משנת

. מטרת ההשקעה הינה להתרחב לשווקים שיתפסיכומטרי ובגרויות דרך האינטרנט בהתאמה אי

אשר החלה לפעול  Easy Educationחדשים בחו"ל אשר תבוצע בלעדית באמצעות קבסיר 

 בארה"ב.  2017בדרום מזרח אסיה ובמהלך הרבעון הראשון של שנת  2016במהלך 

 

 אחרים: .2

המשקיעה   IBI consumer credit fundמיליון דולר בקרן  1השקיעה החברה  2017בחודש פברואר 

 ההשקעה מאופיינת בפיזור רחב של לווים ומח"מ קצר. P2Pבאשראי צרכני דרך פלטפורמה 

 

  חייבים לזמן ארוך: .3

רפק  -רם און - 50%לשותפות אשר היא שותפה בה מ "( בע2004רם און מבנים )הלוואת בעלים שנתנה 

 . , אשר מטופלת כעיסקה משותפתסולארי
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 ( בע"מ1999חזקות )רם און השקעות וה

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

 :)המשך(  נכסים פיננסיים - 5ביאור 

 
 בדוח על המצב הכספי:הצגה  ב.

 להלן פירוט הסעיפים בדוח על המצב הכספי שבהם מוצגים הנכסים הפיננסיים של החברה: 
 

 נכסים לא שוטפים נכסים שוטפים 

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

     

 - - 23,099 24,318 לזמן קצר נכסים פיננסיים

 3,036 18,521 - - זמינים למכירה נכסים פיננסיים

 - 237 54 - חייבים ויתרות חובה

 3,036 18,758 23,153 24,318 סה"כ נכסים פיננסיים

 

 

 :זכויות בישויות אחרות - 6ביאור 

 :נותחברות ב .א

 הרכב הקבוצה: .1

 

 שם החברה/השותפות
מדינת 

 התאגדות

שיעור זכויות בהון המניות 

 החברה המחזיקה ובזכויות ההצבעה ליום

31.12.2017 31.12.2016 

און -תעשיות רם

 )שותפות מוגבלת(
 100% 100% ישראל

( 1999רם און השקעות והחזקות )

 מ "בע

( 2004רם און מבנים )

 לת()שותפות מוגבמ "בע
 ישראל

99.98 

 

99.98 

 

( 1999רם און השקעות והחזקות )

 מ "בע

( 2004רם און מבנים )

 ( בע"מ2004)מ "בע
 78.78% 78.78% ישראל

( 1999רם און השקעות והחזקות )

 מ "בע

רם און תעשיות 

 פלסטיות בע"מ
 99.98% 99.98% ישראל

( 1999רם און השקעות והחזקות )

 מ "בע

מבנה תעשיה רם און 
 ( בע"מ1983)

 99% 99% ישראל
( 1999רם און השקעות והחזקות )

 מ "בע
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

 )המשך(: זכויות בישויות אחרות - 6ביאור 

 :)המשך( חברות בנות א.

 שליטה:מידע פיננסי על זכויות שאינן מקנות  .2 

להלן מידע פיננסי מתומצת על חברות בנות שיש להן זכויות שאינן מקנות שליטה שהן מהותיות. הסכומים  

 הינם מראות הדוחות המאוחדים של החברה לפני קיזוז עסקאות בין חברתיות:

 

 31.12.2017 31.12.2016 

 

( 2004)מ "( בע2004רם און מבנים )
  בע"מ

   
 ישראל ישראל עסקהמיקום העיקרי של ה

   
 שיעור זכויות בהון המניות ובזכויות ההצבעה של

 21.2% 21.2% הזכויות שאינן מקנות שליטה  

   

 נכסים שוטפים
4,149 3,014 

 נכסים לא שוטפים
12,866 13,295 

 התחייבויות שוטפות
6,156 5,963 

 112 72 התחייבויות לא שוטפות

 10,234 10,787 נכסים נטו   

 2,169 2,287 ערך בספרים של הזכויות שאינן מקנות שליטה   

   

   
 3,000                             3,000 הכנסות

 1,830 1,557 רווח לתקופה

   
 2,373 2,862 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 (53)    (237) תזרים מזומנים מפעילות השקעה

 - (1,000)  תזרים מזומנים מפעילות מימון

 2,320 1,625 תזרים מזומנים, נטו   

   
 387 330 רווח לתקופה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 )המשך(: זכויות בישויות אחרות - 6ביאור 

 חברות כלולות:  ב. 

 מידע על חברות כלולות מהותיות: .1 
 

 מהות       מיקום עיקרי מדינת  

שיעור זכויות בהון המניות 
 ובזכויות ההצבעה ליום

 31.12.2016 31.12.2017 היחסים של העסק התאגדות שם החברה 

       

 35% 35% כלולה מהותית מושב רם און ישראל פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ 

 
 

בהתאם לתקנות ניירות  פולירם תעשיות פלסטיק בע"מהחברה נדרשת בצירוף של הדוחות הכספיים של חברה   

 .2010-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 .מידע פיננסי מתומצת על חברות כלולות מהותיות .2 

ורש אחרת, הסכומים המוצגים הינם להלן מידע פיננסי מתומצת על חברות כלולות מהותיות. למעט אם נאמר במפ 

מהחברות הכלולות )ולא חלק החברה בסכומים אלה( כשהם מתואמים כדי לשקף תיאומים  IFRSהסכומים לפי 

 .שנעשו על ידי החברה ביישום שיטת השווי המאזני. הסכומים הינם לפני קיזוז עסקאות בין חברתיות
 

 

  

 פולירם תעשיות
 פלסטיק בע"מ

 פולירם תעשיות
 פלסטיק בע"מ

   31.12.2017 31.12.2016 

 שווי מאזני שווי מאזני שיטת מדידה  
     

 274,911 342,314 נכסים שוטפים  

 79,221 92,399 נכסים לא שוטפים  

 (152,881) (199,019) התחייבויות שוטפות  

 (64,755) (58,694) התחייבויות לא שוטפות  

 136,496 177,000  נכסים נטו  

 (6,321) (6,398) בניכוי חלק המיעוט  

     

 130,175 170,602 המיוחסים לבעלי המניות של החברה הכלולה נכסים נטו  

     

 488,093 574,427 הכנסות  

 60,652 73,540 רווח נקי לתקופה  

 (110) (606) הפסד כולל אחר לתקופה  

 60,542 72,934 לתקופה כולל רווח סה"כ  
     

 546 506 חלקו של המיעוט ברווח כולל אחר  

   :הכלולה בחברה ההשקעההתאמה לערך בספרים של   
     

 45,562 59,709 המיוחסים לבעלי המניות של החברה הכלולה נטו בנכסים החברה חלק  

 70,237 70,237 הרכישה בעת שהוכר מוניטין  

          115,799 129,946 בחברה הכלולה  ההשקעה של בספרים ערך  
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 )המשך(: זכויות בישויות אחרות - 6ביאור 

 עסקאות משותפות: .ג

 :מהותיותשאינן מידע על עסקאות משותפות  .1
 

 מהות מיקום עיקרי מדינת  

ן המניות שיעור זכויות בהו
 ובזכויות ההצבעה ליום

 31.12.2016 31.12.2017 היחסים של העסק התאגדות שם החברה 

       

 

רפק סולאר  -רם און
 מושב רם און ישראל )שותפות (

לא כלולה 
 - 50% מהותית

       
 

 

צמה המטופלות תוך מידע פיננסי מצרפי על חלקה של החברה בעסקאות משותפות שאינן מהותיות כל אחת בפני ע .2

 :שימוש בשיטת השווי המאזני
 

 31.12.2017 

  

 (3) בזכות העיסקה המשותפת ערך בספרים של 

  
 

 31.12.2017 

  

 (3) כולל לתקופה הפסד סך 

 

  :מידע נוסף

רם און חברת הבת  בין -לבין רפק תקשרות ותשתיות בע"מ מ "( בע2004רם און מבנים )הסדר משותף בין 

און מבנים"( עם רפק תקשורת ותשתיות בע"מ, בהסכם להקמת -( בע"מ )"רם2004)מ "( בע2004ים )מבנ

( )"השותפות"(. בכפוף 50%-50%שותפות כללית אשר תוחזק, תנוהל ותמומן ע"י הצדדים בחלקים שווים )

 24ל לקבלת האישורים הנדרשים בהתאם להוראות הדין, השותפות תקים, תתחזק ותפעיל במשך תקופה ש

קוט"ש על  400-690-)"המתקן"( בהספק כולל של כ וולטאי-פוטוחודשים, מתקן יצור חשמל סולארי  11-שנים ו

גבי גגות מפעל פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ )נכס בבעלות רם און מבנים(. החשמל אשר ייוצר על ידי המתקן 

של "מונה נטו" של רשות החשמל. מש לצריכה עצמית של פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ, לפי רגולציה יש

פולירם תעשיות פלסטיק הינה לקוח של איי.פי.פי אלון תבור )חברה מוחזקת של רפ"ק תקשורת ותשתיות בע"מ 

)אותו תספק בעיקר לפולירם תעשיות פלסטיק בע"מ ( התחייבה לרכוש את החשמל שתייצר השותפות (, ש

 ויים להתעדכן מעת לעת.  ואשר תשלם עבורו בהתאם לתעריפי רשות החשמל העש

אש  הון השותפות במועד הקמתה שיינתן על ידי הצדדים בחלקים שווים כהלוואות בעלים בתנאים שנקבעו מר         

כאשר כל אחד  מיליון ש"ח. 3-ש"ח. להערכת השותפות עלות הפרויקט הינה כ 235,000יהיה בסכום של 

בכוונת השותפות לממן את הקמת הפרויקט באמצעות  ,מהצדדים יישא בעלות זו בהתאם לחלקו בשותפות

ו/או הלוואת בעלים. כמו כן, בגין השימוש בגגות פולירם פלסטיק תשלם השותפות לרם  אשראי מתאגיד בנקאי

 אלפי ש"ח בשנה. 12-בסך של כמוערכים און מבנים, החל ממועד ההפעלה של המתקן, דמי ניהול 
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 מ( בע"1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

 :נדל"ן להשקעה  - 7ביאור 

 הרכב ותנועה בנדל"ן להשקעה: א.
 

 סה"כ מבנים להשכרה קרקע 

    :עלות

 20,002 18,054 1,948 2017 בינואר 1יתרה ליום 

 20,002 18,054 1,948 2017 בדצמבר 31ליום  עלותסה"כ 

    

    צבר:פחת נ

 9,089 (8,873) (216) 2017 בינואר 1יתרה ליום 

 (596) (558) (38) פחת

 (9,685) (9,431) (254) פחת נצברסה"כ 

 10,317 8,623 1,694 2017 בדצמבר 31יתרה ליום 

 

 

 סה"כ מבנים להשכרה קרקע  

    עלות 

 19,949 18,001 1,948 2016 בינואר 1יתרה ליום  

    השנה:תוספות במהלך  

 53 53 - רכישות 

 20,002 18,054 1,948 כ עלותסה" 

    פחת נצבר : 

 (8,493) (8,315) (178) 2016 בינואר 1יתרה ליום  

 (596) (558) (38)  פחת 

 (9,089) (8,873) (216) פחת נצבר סה"כ  
     

 10,913 9,181 1,732 2016 בדצמבר 31יתרה ליום  

 

 

, החברה חוכרת קרקע בחכירה מימונית ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 2001באוגוסט  12 החל מיום     ב. 

נחתמה תוספת לחוזה לפיה לחברה יש אפשרות להארכת תקופת החכירה  2012במרץ  21שנים. ביום  49

 שנים נוספות. החברה אינה רשאית להחכיר את הנכס בחכירת משנה. 49-ב

עבר בתוך הקבוצה ונחשבו כרכוש קבוע מושכרים כעת לפולירם תעשיות מבנים ומקרקעין שהושכרו בה ג.

פלסטיק בע"מ. לאור האמור לעיל, שונה הסיווג של המבנים והמקרקעין לנדל"ן להשקעה. החברה החליטה 

 ליישם את מדיניות העלות המופחתת לגבי הנדל"ן להשקעה.
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31פיים ליום ביאורים לדוחות הכס

 

 

 )המשך(: נדל"ן להשקעה  - 7ביאור 

 מידע בדבר השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה: .ד 
 

  

 31.12.2017 
 

31.12.2016 

 עלות שווי הוגן עלות שווי הוגן   

 מופחתת סה"כ מופחתת סה"כ   

       

 1,694 12,092 קרקע  
12,092 1,732 

  
 להשכרהמבנים 

29,757 8,623 
29,757 9,181 

   41,849 10,317 41,849 10,913 

 

 טכניקות הערכה ונתונים ששימשו במדידות שווי הוגן: .ה

   

השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה נמדד באמצעות מעריך שווי חיצוני, בלתי תלוי, בעל כישורים מקצועיים   

 דכני במיקום ובסוג הנדל"ן להשקעה הנמדד.רלוונטיים ובעל ניסיון ע

בעת מדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה אשר יהיה כפוף לתשלום היטל השבחה במועד מימוש הזכויות   

, החברה הביאה בחשבון את תזרימי המזומנים 1965-במקרקעין כמשמעותן בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה

 .השליליים המתייחסים להיטל ההשבחה

השווי ההוגן של קרקעות בישראל נמדד בהתבסס על מחירים שוטפים בשוק פעיל לנדל"ן דומה, באותו מיקום   

השווי ההוגן של המבנים מחושב בהתאם לגישת העלות, לפיה  ובאותו מצב, הכפוף לחכירה ולחוזים אחרים דומים.

 הקמה ואומדן רווח יזמי.,אומדן עלות הבניה וה השווי ההוגן שווה לסכום של אומדן שווי הקרקע

 

 
 

 זכות:-זכאים ויתרות - 8ביאור 

 הרכב: 
 31.12.2017   31.12.2016  

     
  -          1,865      זכאים בגין השקעה בקלספר

         145        205      הוצאות לשלם

  -  36 יתרות זכות אחרות  

     
  145  2,106 הכל-סך
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 ( בע"מ1999און השקעות והחזקות ) רם

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 
 

 לזמן ארוך:אחרות  פיננסיותהתחייבויות  - 9ביאור 

 הרכב: א.
 31.12.2017 31.12.2016 

   
  4,616 4,893 (1התחייבות לשיפוי הטבת המס שנוצר עקב מכירת פעילות )

 47,331 40,872 (2עקב מכירת פעילות )התחייבות למניות 
   

 51,947 45,765 הכל-סך 
   

ממניות פולירם תעשיות פלסטיק  17%בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם עם קרן פימי )להלן: "המוכר"( לגבי  .2

בסכום שאינו עולה על  "(, במידה והמוכר ימכור את חלקו בפולירם תעשיות פלסטיק17%-)להלן: "מניות ה

. אם המוכר ימכור את 17%-, החברה תשלם למוכר את מלוא סכום התמורה בגין מניותה₪מיליוני  429

, סכום התמורה בגין ₪מיליוני  650-ל ₪מיליוני  429חלקו בפולירם תעשיות פלסטיק בסכום  שיהיה בין 

ם שנקבעו מראש. אם המוכר ימכור את יחולק באופן מדורג בין החברה למוכר לפי שיעורי 17%-מניות ה

, החברה לא תהיה חייבת בשיפוי למוכר. ₪מיליוני  650חלקו בפולירם תעשיות פלסטיק בסכום שיעלה על 

לא תימכרנה במסגרת מכירה עתידית, מחיר מניות אלו ייקבע בהתאם למחיר המכירה  17%-אם מניות ה

 (.17)ראה ביאור  65%-של מניות ה

 

 

 כנסות:ה - 10ביאור 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

 1,502 3,000 3,000 הכנסות משכירות

במסגרת עסקת המכירה החברה הכירה בהתחייבויות המותנות באירוע מכירה עתידי של פולירם תעשיות 

 התחייבויות אלה כוללות:   ,בע"מפלסטיק 

 

לאירוע המכירה המהווה פיצוי     עבור כל שנה מהשלמת העיסקה עד ש"חבסך של מיליון לקרן פימי  תשלום  .1

 .בגין הטבת מס שתנבע לחברה ממועד השלמת העיסקה ועד לאירוע המכירה
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

 :הוצאות הנהלה וכלליות - 11ביאור 

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

    

 דמי ניהול
892 510 450 

 שירותים מקצועיים 
484 383 166 

 שכר דירקטורים  
404 366 278 

 תשלום מבוסס מניות
171 - - 

 מיסים ואגרות 
134 151 98 

 ביטוחים 
97 73 39 

 אחרות
62 38 21 

 סה"כ
2,244 1,521 1,052 

 

 

 :על הכנסהמסים  - 12ביאור 

 :כב יתרת מסים נדחיםהר .א

 31.12.2017 
תנועה שהוכרה 
 31.12.2016 ברווח או הפסד

    מסים נדחים בגין: .1

 (112) 40 (72) נדל"ן להשקעה     
    

    הצגה בדוח הכספי 

 (112)  (72) התחייבות מיסים נדחים   
    

 ראה סעיף ג. לענין שיעורי המס לפיהם חושבו המסים הנדחים  .1

 

הסכום המצרפי של ההפרשים זמניים המיוחסים להשקעות  .  2
 בנות וכלולות אשר בגינם לא הוכרו מיסים נדחים בחברות

  

 31.12.2017 31.12.2016 

   

 31,610 28,127 
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 

 :ל הכנסה )המשך(עמסים  - 12ביאור 

 :הוצאות )הכנסות( מסים על ההכנסה הרכב .ב
 לשנה שהסתיימה ביום 

 31.12.2017   31.12.2016  31.12.2015 

      
 54  559  458 מסים שוטפים

 (38)     (23)  (40) מסים נדחים

 -  (20)  -  התאמת מיסים נדחים עקב שינויים בשיעורי המס

 88  (37)  (43) מסים בגין שנים קודמות
      

 )*( 104  479  375 הכל-סך
      

 
התאמה לא מהותית של מספרי השוואה בגין ביטול ההכרה בנכס מס נדחה ואי הכרה בהוצאות לשלם, ראה  )*(

 )א(3ביאור  
 

 :שינויים בשיעורי המס החלים על החברה .ג

 שיעורי המס שחלו על החברה הינם: 

 למעט מפעלים מאושרים. 26.5% -2015ובשנת   26.5% - 2014ת , בשנ25% - 2013בשנת 

בין יתר  .2016 -(, התשע"ו 216פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016 בינואר 5 ביום

 25%ל , כך שהוא יעמוד ע1.5%-ב 2016שיעור המס על חברות החל משנת יופחת נקבע כי  החוקהוראות 

 . שהיה עד כהכפי  26.5% במקום על

פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  2016דצמבר חודש ב

והחל משנת  1%-ב 2017. החוק קבע כי יופחת שיעור מס החברות בשנת 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017

, במקום שיעור של 23%על  2018והחל משנת  24%על  2017, כך שהוא יעמוד בשנת 2%-ואילך ב 2018

 .כיום 25%

 20בקיטון של  2016בשנת  הכירה החברההמס בהתאם לתיקוני החקיקה שלעיל,  יכתוצאה מהפחתת שיעור

אלפי ש"ח הוכר כהכנסות מס ברווח או  20אלפי ש"ח בהתחייבויות המסים הנדחים. סכום השינוי נטו בסך 

 .2016לשנת  הפסד

 שומות מס: .ד

 . 2015אוחדות שומות סופיות עד וכולל שנת המס לחברה ולחברות מ .1

עברו ו, שהיתה במועד ההעברה בשליטתה המלאה של החברה, ה( בע"מ2004רם און מבנים )לחברה  .2

לפקודת מס  104משותפות מאוחדת מלוא זכויות השותפות המאוחדת במקרקעין בהתאם להוראות סעיף 

 הכנסה. 
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 מ( בע"1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 :על הכנסה )המשך(מסים  - 12ביאור 

 מס תיאורטי: .ה

אורטי שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים הרגילים ילהלן התאמה בין סכום המס הת

 :על הרווח הכוללוחות לבין ההפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות כפי שנזקפה בד

 

 לשנה שהסתיימה ביום 

 31.12.2017   31.12.2016  31.12.2015 
      

 1,938  16,694  33,088 ההכנסהעל  פני מסיםלתקופה ל רווח

       26.5%  25%  24% שעורי המס הרגילים

 513  4,173  7,941 המס התיאורטי
      

      תוספת )חסכון( במס בגין:

 1,514  1,347  (1,856) נטו, צאות לא מוכרותהו

 (2,127)  (5,253)  (6,125) חלק החברה ברווחי חברה כלולה 

 116  -  - הטבות במס בגין מפעלים מאושרים

 -  (20)  - שינוי בשיעור המס 

 -  269  458 הפסד בגינו לא נוצרו מיסים נדחים

 88  (37)  (43) מסים בגין שנים קודמותהוצאות )הכנסות( 
      

 )*( 104  479  375 הכל-סך
      

 
התאמה לא מהותית של מספרי השוואה בגין ביטול ההכרה בנכס מס נדחה ואי הכרה בהוצאות לשלם, ראה  )*(

 )א(3ביאור  
 

 הון: - 13יאור ב

  הון המניות:  א.

 מינלי:נוהרכב הון המניות ה .1

 31.12.2017   31.12.2016 

 מונפק ונפרע  רשום  ונפק ונפרעמ  רשום 
        

         17,103.209  30,000  17,103.209  30,000 ש"ח ערך נקוב כ"א 0.01ילות בנות מניות רג
 

 זכויות המניות: .2

ש"ח ערך נקוב מקנות למחזיק בהן זכויות הצבעה, זכויות לקבלת דיווידנדים  0.01מניות רגילות בנות  

 חלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.וזכויות להשתתף ב

אלפי ש"ח לפי מחיר  26-מניות של החברה ושילמה עבורן כ 1,113החברה רכשה  2014במהלך שנת   .3

ש"ח למניה. בעקבות הרכישה העצמית של מניות החברה כאמור מספר המניות  23ממוצע של 

 מניות. 306,374הינו  31.12.2014והנפרע של החברה ליום  הרדומות הכלולות בהון המניות המונפק

 לא חל שינוי במניות החברה. 31.12.2017נכון ליום  
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

 :)המשך( הון - 13יאור ב

 :דיבידנד ששולם .ב

 פה:להלן פרטים בדבר דיבידנדים שהוכרזו ושולמו במהלך התקו

 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2017 2016 2015 

ש"ח ערך נקוב מניה  0.01ש"ח לכל  1.0834בסך 
בשנת  7.2687-, כ2016בשנת  6.4297רגילה )

2015) 18,200 108,000 122,093 

 

 

 מכשירים פיננסיים: - 14ביאור 

 עיתי:שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס  א.

 :3וברמה  2טכניקות הערכה ונתונים ששימשו במדידות שווי הוגן ברמה  .1

עבור ניירות ערך מסוימים, החברה משתמשת במודל לצורך מדידת השווי ההוגן ולצורך  - ערך ניירות 

 תיקוף ציטוטי מחיר שהתקבלו מצדדים שלישיים.

 

ן ההוגן מחושב תוך שימוש במודל המתבסס השווי ההוגן של ההשקעה במניות הנמדדות בשווי  - מניות 

על היוון תזרימי מזומנים לתקופת תחזיות הרווח מאותה החברה לשנים הקרובות תוך שימוש בנתונים 

 כמו הריבית להיוון ושיעור צמיחה לזמן ארוך.

  

הבינומי  כאשר נגזרים אינם נסחרים בשוק פעיל, שווי הוגן נמדד לפי המודל - נגזרים פיננסיים מכשירים 

המתחשב באומדנים ופרמטרים המבוססים על נתונים לא נצפים המשמשים את מודל ההערכה כגון: שווי  

)נכס הבסיס( וסטיית התקן של תשואת המניות בחברות דומות ושינוי בשיעור  מניות חברה מוחזקת

 .הריבית חסרת הסיכון
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31יים ליום ביאורים לדוחות הכספ

 

 

 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 14ביאור 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי )המשך(: .א
 

 מכשירים פיננסיים שהוכרו בדוח על המצב הכספי: .2
     

 31.12.2017 

 הכל-סך 3רמה  2רמה  1רמה  

     נכסים פיננסים:

 24,318 - - 24,318 הפסד או דרך רווח בשווי הוגן נכסים פיננסים 

     נכסים פיננסיים זמינים למכירה:

 12,471 12,471 - - מניות

 4,186 4,186 - - אחרים

 24,318 - 16,657 40,975 

     :התחייבות פיננסית

התחייבות פיננסיות  בשווי הוגן דרך רווח או 
 הפסד:

    

 נגזרים
- - 40,872 40,872 

     
 - - 40,872 40,872 

           
 31.12.2016 

 הכל-סך 3רמה  2רמה  1רמה  

     נכסים פיננסים:

 23,099 - - 23,099 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

     :למכירהנים זמינכסים פיננסים 

 2,500 2,500 - - מניות

 536 536 - - יםאחר

 23,099 - 3,036 26,135 

     :התחייבות פיננסית

בשווי הוגן דרך רווח או  התחייבות פיננסיות 
 הפסד:

   

 

 

 

 נגזרים
- - 47,331 47,331 

     
 - - 47,331 47,331 
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 ש"ח( )באלפי 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 14ביאור 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי )המשך(: .א

 :3שינויים במכשירים פיננסיים שמדידת השווי ההוגן שלהם סווגה ברמה   .3

  
  31.12.2017  לשנה שהסתיימה ביום

 
מכשירים פיננסיים זמינים 

 למכירה

מכשירים 
יננסיים בשווי פ

הוגן דרך רווח 
  או הפסד

הכל-סך   נגזרים מניות אחרים 
      נכסים פיננסיים    

  2017בינואר  1 - 2,500 536 3,036

 רכישות - 11,835 3,839 15,674

 הפסדים שהוכרו בקרנות הון - - (189) (189)
     

 2017בדצמבר  31 - 14,335 4,186 18,521
     

          

               התחייבויות פיננסיות    

  2017בינואר  1 (47,331) - - (47,331)

 
6,459 

 
- 

 
- 

 
6,459 

הוצאות מימון הנובעות מעליית ערך 
 של התחייבות פיננסית

 2017בדצמבר  31 (40,872) - - (40,872)
     

  

 

  31.12.2016  לשנה שהסתיימה ביום

 
ם מכשירים פיננסיים זמיני

 למכירה

מכשירים 
פיננסיים בשווי 
הוגן דרך רווח 

  או הפסד
הכל-סך   נגזרים מניות אחרים 

      נכסים פיננסיים    

  2016בינואר  1 - - 521 521

 רכישות - 2,551 - 2,551

 הפסדים שהוכרו בקרנות הון - (51) 15 (36)
     

 2016בדצמבר  31 - 2,500 536 3,036
     

          

 התחייבויות פיננסיות    

  2016בינואר  1 (42,201) - - (42,201)

 
(5,130) 

 
- 

 
- 

 
(5,130) 

הוצאות מימון הנובעות מעליית ערך 
 של התחייבות פיננסית

 2016בדצמבר  31 (47,331) - - (47,331)
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720 בדצמבר 31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 14ביאור 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי )המשך(: .א

 :3מידע כמותי לגבי מדידות שווי הוגן המסווגות ברמה  .4

 נתונים משמעותיים שאינם ניתנים לצפיה ששימשו במדידת השווי ההוגן: א.

 

 נצפים לא םנתוני סכום
 טכניקת

 שווי הערכת
ליום  הוגן שווי

31.12.2017  
  בלתי מבוקר

 יבות:יהתח    

שווי מניות  65% 575,925
פולירם תעשיות 

 פלסטיק בע"מ

מודל בינומי 
 לתמחור אופציות 

 :נגזרים מכשירים 40,872

 התחייבות למניות

    סטיית תקן 24.6%

 

 נצפים לא נתונים סכום
 טכניקת

 שווי הערכת
ליום  הוגן שווי

31.12.2016  
  בלתי מבוקר

 יבות:יהתח    

שווי מניות  65% 508,494
פולירם תעשיות 

 פלסטיק בע"מ

מודל בינומי 
 לתמחור אופציות 

 
47,331 

 :נגזרים מכשירים

 התחייבות למניות

    סטיית תקן 24%

 

  כס הבסיס תגדיל את ההתחייבות לגידול בנכס הבסיס ישנן שתי השפעות מנוגדות מצד אחד עליה בנ .1

אך מצד שני תקטין את ההסתברות שהמניות יועברו, על כן ההתנהגות אינה לינארית בהתחלה 

 תהייה עליה בהתחייבות ואחרי פרק זמן ההתחייבות תקטן.

 גידול בסטיית תקן תגרום לירידה בהתחייבות ולהפך.  .2
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום ביאורים 

 

 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 14ביאור 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי )המשך(: .א

 )המשך(: 3מידע כמותי לגבי מדידות שווי הוגן המסווגות ברמה  .4

לשנה שהסתיימה  30%-ו  31.12.2017ב לשנה שהסתיימה 10% של לשינוי רגישות ניתוח להלן

 מדידת  שהיווה הנחה בקביעת בע"משווי מניות פולירם תעשיות פלסטיק  65% בנכס הבסיס 31.12.2016ב

 , כאשר שאר המשתנים נשארים קבועים:3ברמה    ההתחייבות השווי ההוגן של

 31.12.2017לשנה שהסתיימה ביום  

 -10% שווי הוגן +10% 
 

   
 (5,939) 40,872 5,741 על רווח או הפסדהשפעה 

 5,939 40,872 (5,741) השפעה על סך התחייבות

 (5,939) 40,872 5,741 השפעה על ההון

 

 31.12.2016לשנה שהסתיימה ביום  

 -30% שווי הוגן +30% 
    

 (8,655) 47,331 13,089 השפעה על רווח או הפסד

 8,655 47,331 (13,089) השפעה על סך התחייבות

 (8,655) 47,331 13,089 השפעה על ההון
 

 2017בדצמבר  31 -ו 2016לדצמבר  31 הדיווח תקופת לסוף 10%  של לשינוי רגישות ניתוח להלן

, כאשר שאר 3ברמה  ההתחייבות השווי ההוגן של בקביעתשימשה  בסטיית התקן אשר ,בהתאמה

 המשתנים נשארים קבועים:

 31.12.2017לשנה שהסתיימה ביום  

 -10% שווי הוגן +10% 
 

   
 4,009 40,872 305 השפעה על רווח או הפסד

 (4,009) 40,872 (305) השפעה על סך התחייבות

 4,009 40,872 305 השפעה על ההון

 

 31.12.2016לשנה שהסתיימה ביום  

 -10% שווי הוגן +10% 
    

 (3,982) 47,331 4,561 השפעה על רווח או הפסד

 3,982 47,331 (4,561) השפעה על סך התחייבות

 (3,982) 47,331 4,561 השפעה על ההון
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 14ביאור 
 

 נו מהווה קירוב סביר לשווי הוגן:שווי הוגן של מכשירים פיננסיים שערכם בספרים אי .ב

 31.12.2017 31.12.2016 

 ערך בספרים שווי הוגן ערך בספרים שווי הוגן 

     
     :פיננסיות התחייבויות

 4,616 5,029 4,893 5,143 התחייבויות פיננסיות אחרות לזמן ארוך

 

 מדיניות ניהול סיכונים: ג.

נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה  סיכון  -יננסי אחדלסיכון פפעילויות הקבוצה חושפות אותה 

 ל הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. מתמקדת בפעולות לצמצום מינימלי השפעות שליליות אפשריות ע

ניהול הסיכונים מבוצע על ידי מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה בהתאם למדיניות שאושרה על ידי 

כמו גם את המדיניות עדת הכספים מכתיבים את המדיניות, הכספים. הדירקטוריון וו הדירקטוריון וועדת

 .לסיכוניםהספציפית לחשיפות 

 

 סיכון נזילות: ד.

 .החברה הן בהוצאות המימון שלה והן מהחזר ההתחייבויות סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון החוזר של  .1

חזק יספיק תמיד לכיסוי ההתחייבויות במועד פירעונן. על מנת הינה להבטיח כי המזומן המו החברהמדיניות 

 .על מנת לענות על הדרישות החזויות ,להשיג מטרה זו הקבוצה שואפת להחזיק יתרות מזומנים

מנכ"ל וסמנכל הכספים בוחנים את יתרות המזומנים על בסיס חודשי כמו כן גם הדירקטוריון בוחן את תזרימי 

 המזומנים כל רבעון.
 

   

 :קבוצות של התחייבויות פיננסיות  .2

 731.12.201 

  

 4,893 התחייבויות פיננסיות אחרות

 2,106 זכאים ויתרות זכות אחרות

 6,999 סה"כ
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 )המשך(: מכשירים פיננסיים - 14ביאור 

 :)המשך( סיכון נזילות ד.

ס על ערכים נקובים לסילוק שיעורי להלן ניתוח מועדי פירעון החזויים של ההתחייבויות פיננסיות בהתבס .3

 :ריבית ושערי חליפין לסוף תקופת הדיווח

 

31.12.2017 

  מועדי פירעון 

 

לפי 
 דרישה

בתוך 
30 

 ימים
6-1 

 חודשים
12-6 

 שנים 5-3  חודשים
 5מעל 

 סה"כ שנים

         
         לא נגזרים:

 4,893 - 4,893  - - - - אחרות פיננסיות התחייבויות

 2,106 - -  - - 2,106 - זכאים ויתרות זכות אחרות

 6,999 - 4,893  - - 2,106 - סה"כ

 
 

 ניהול הון הקבוצה: ה.

 העודפים.והקבוצה כוללת כהון את הון המניות הרגילות, פרמיה  .1

מטרתה העיקרית של הקבוצה בניהול ההון היא להבטיח את היכולת לספק באופן קבוע תשואה לבעלי  

המניות בדרך של גידול בהון או חלוקות. על מנת לעמוד במטרה זו שואפת הקבוצה לשמור על יחס מינוף 

לענות על שמאזן בין הסיכונים והתשואות ברמה סבירה, ובין שמירה על בסיס מימון שיאפשר לקבוצה 

צרכי ההשקעה וההון החוזר שלה. בקבלת ההחלטות על שינויים במבנה ההון של הקבוצה על מנת 

להשיג המטרות לעיל, בין אם על ידי שינוי מדיניות חלוקת הדיבידנד, הנפקות הון חדשות, הקבוצה אינה 

 שוקלת רק את מצבה לזמן הקצר אלא גם את מטרותיה לזמן הארוך. 

את יחס המינוף כיחס בין ההתחייבויות לבנקים בניכוי מזומנים ושווה מזומנים ובניכוי  הקבוצה מגדירה 

 נכסים פיננסיים נוספים לבין הון הקבוצה כאמור לעיל.  
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 (:מכשירים פיננסיים )המשך - 14ביאור 
  

 :)המשך( ניהול הון הקבוצה .ה

 :ששימשו את החברה לצורך חישוב יחס המינוףלהלן תמצית הנתונים הכמותיים    .2

  31.12.2017 31.12.2016 
   

 38,164 28,700 מזומנים ושווי מזומנים

 23,099 24,318 נכסים פיננסים לזמן קצר
   

 61,263 53,018 נכס
   

 
 31.12.2017 31.12.2016 

   
 52,781 52,587 נפרע וקרנות הון הון מניות

 83,992 98,146 עודפים

 2,169 2,279 הון המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
   

 138,942 153,012 הוןהכל -סך
   

   
 44% 34.6% יחס מינוף

   
 

 

 לבעלי מניות חברה האם: רווח למניה - 15יאור ב

 
 :למניה יסבסי רווח .א

של המניות שהובאו בחשבון לצורך  מספר המניותלבעלים של חברת האם לתקופה המיוחס הרווח להלן נתוני 

והתאמות שנערכו לצורך חישוב הרווח למניה  ש"ח ערך נקוב 0.01רגילה לבעלי מניה המיוחס חישוב הרווח 

 בסיסי.בחישוב 

 לשנה שהסתיימה ביום 

 31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015 

      בסיסי למניה:חישוב רווח 

 203,467  17,162  32,383 לתקופהרווח 

 203,467  17,162  32,383 של החברה רווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות

  ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות

 17,088.281 ששימש בחישוב  הרווח הבסיסי למניה

 

17,088.281 

 

17,088,281 
            

      

 11.9389  1.004  1.895 רווח בסיסי למניה
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 :)המשך( לבעלי מניות חברה האם רווח למניה - 15יאור ב

 
כללים בחישוב הרווח המדולל למניה ך אינם נהמכשירים הבאים עשויים לדלל בעתיד את הרווח הבסיסי למניה א  .ב

 לתקופה מאחר שהיו אנטי מדללים בתקופה המוצגת:

 כתבי אופציה למניות החברה. 75,000 

 

 :צדדים קשוריםענין ובעלי  - 16ביאור 

 עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין : .א

דמי ניהול למושב  2015ר בספטמב 1-החברה משלמת החל מה ,2015ביולי  1-עקב מכירת הפעילות ב (1

אישרה האסיפה הכללית התקשרות של החברה  2015באוקטובר  12ביום . רם און עבור שירותי ניהול

עם מושב רם און בעל עניין בחברה מכוח אחזקותיו במניות החברה לקבלת שרותי ניהול )יו"ר 

ש ושירותי דירקטורים ש"ח לחוד 42,500דירקטוריון, מנכ"ל, סמנכ"ל כספים ושרותי משרד( תמורת 

 ש"ח לשנה. 50,000תמורת 

 אישרה האסיפה הכללית בין היתר: 2017בפברואר  13ביום   (2

עדכון התקשרות של החברה עם מושב רם און בעל עניין בחברה מכוח אחזקותיו במניות החברה  .א

תמורת לקבלת שרותי ניהול )יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, אחזקת רכב ושרותי משרד( 

ש"ח לשנה במקום  125,000ושירותי דירקטורים תמורת  42,500ש"ח לחודש במקום  74,350

 שנים. 3-, תנאים אלו תקפים ל50,000

 25,000 -כתבי אופציה למנכ"ל החברה ו 50,000כתבי אופציה לנושאי משרה ) 75,000הקצאת  .ב

 כתבי אופציה לסמנכ"ל הכספים של החברה(.

 
 יתרות: ב.

 :7201בדצמבר  31ליום  .1

 

צדדים קשורים 
 אחרים

  
  נכסים שוטפים:

 6 צד קשור

  נכסים שוטפים:

 237 צד קשור

 
 :6201בדצמבר  31ליום  .2

 

צדדים קשורים 
 אחרים

  
  בהתחייבויות שוטפות:

 11 צד קשור

  נכסים שוטפים:

 187 בעלי עניין
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ות הכספיים ליום ביאורים לדוח

 

 

 : )המשך(צדדים קשוריםענין ובעלי  - 16ביאור 

 אנשי מפתח ניהוליים:תגמול  .ג

 תגמול אנשי מפתח ניהוליים: . 1
 סתיימה ביוםהלשנה ש 

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

    
 11,176 300 652 הטבות לזמן קצר 

 :ניןעלבעלי  תגמול .2
 סתיימה ביוםהלשנה ש 

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

 

מספר 
 בעלי
 ענין

אלפי 
 ש"ח

מספר 
 בעלי
 ענין

 
אלפי 
 ש"ח

מספר 
 ענין בעלי

אלפי 
 ש"ח

       
       הטבות לזמן קצר:

 940 1 180 1 180 1 (1דמי ניהול ליו"ר הדירקטוריון )

 5,094 2 180 1 387 1  שכר ונלוות למנכ"ל

 מועסקים בחברה  דירקטורים שאינם
 או מטעמה  

1 37 2 85 2 22 

שירותים של אנשי מפתח הניתנים ע"י 
 :חברות ניהול

      

 מועסקים בחברה  דירקטורים שאינם
 55 4 269 4 366 5 או מטעמה  

 

יו"ר  .ביתןיוסף  מר וצה לבין יושב ראש הדירקטוריוןנחתם הסכם דמי ניהול בין הקב 2004בשנת   .3

  הדירקטוריון הודיע כי הוא מסב את דמי הניהול שיקבל למושב רם און.

דמי אלפי ש"ח )" 20, היה זכאי מר ביתן לדמי הניהול חודשיים בסך של 2014בדצמבר  31עד ליום 

 .20%-"( עבור שירותיו כיו"ר דירקטוריון החברה בהיקף משרה שלא יפחת מהניהול

, בהתאם לאישור אסיפת בעלי המניות מיום 30.6.2015ום ועד לי 2015בינואר  1החל מיום 

אלפי  20-והועלה בהתאם סכום דמי הניהול ב 40%-, הוגדל היקף משרתו של מר ביתן ל10.5.2015

 אלפי ש"ח לחודש.  40ש"ח לסך של 

 החל מיום .2015מדמי הניהול להם היה זכאי בגין שנת  ₪אלף  160,00מר ביתן, הסב למושב רם און 

שירותי מר ביתן מוענקים באמצעות המושב בהתאם להסכם בין המושב לחברה לפיו  1.9.2015

 המושב מעניק לחברה שירותי ניהול הכוללים, בין היתר, שירותי יו"ר דירקטוריון. 

הסב יו"ר הדירקטוריון למושב רם און בשנת  13.02.2017בהתאם לאישור אסיפת בעלי המניות מיום 

 מדמי הניהול שקיבל . ₪ 60,000סכום של  2017
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 פעילויות שהופסקו: -17ביאור 

 כללי: א.

"( על הסכם מותנה עם קרן השותפותחתמו החברה ופולירם רם און תעשיות )ש.מ.( )" 2015באפריל  27ביום 

( ועם שותפות מוגבלת חדשה שהשותף הכללי בה הוא חברה פרטית בשליטתה של פימי "פימיפימי )"

 מיליון ש"ח. 360 -מפעילות הקבוצה, בתמורה לסך של כ 65%"( למכירת הרוכשת)"

מעסקי הקבוצה על ידי הרוכשת, יעבירו כל אחת מהרוכשת  65%בהתאם למתווה העסקה מיד לאחר רכישת 

העסקית של הקבוצה לחברה פרטית חדשה שתוקם על ידן במשותף )ביחס והשותפות את חלקן בפעילות 

מהנכסים וההתחייבות  100%לשותפות(, כך שעם השלמת העסקה יעברו  35% -לרוכשת ו 65%החזקות של 

ב' לפקודת מס הכנסה, למעט נכסי  104של החברה והשותפות לחברה החדשה בהתאם להוראות סעיף 

חייבויות אחרות שהוחרגו. כניסתו של ההסכם לתוקף הייתה מותנית הנדל"ן של החברה ונכסים והת

בהתקיימות תנאים מתלים לרבות אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, אישור רשות המיסים לפי סעיף 

 לחוק מע"מ. 20ב' ואישור רשות מע"מ בהתאם לסעיף 104

כם נכנס לתוקף ובוצעו כל התשלומים התקיימו כל התנאים המתלים שנדרשו בהסכם וההס 2015ביולי  1ביום 

לחברה ולשותפות על ידי הרוכשת ועל ידי החברה הפרטית המשותפת עם השלמת ההסכם החברה נותרה 

עם החזקה בהשקעה בחברה כלולה שמטופלת לפי שיטת השווי המאזני ועם נכס נדל"ן להשקעה אשר מושכר 

עם אופציה להארכה לתקופה של  30.6.2025ם שנים עד ליו 10בהתאם להסכם לחברה הכלולה לתקופה של 

לחודש צמוד למדד  ₪אלפי  250בתמורה לדמי שכירות בסך של  30.6.2035שנים נוספים עד ליום  10

וימשיכו להיות  5%. בתקופת ההארכה דמי השכירות יעלו בשיעור ריאלי של 2015המחירים של חודש מאי 

 צמודים למדד הבסיס.

 

 ד מפעילויות שהופסקו:ניתוח הרווח או הפס .ב

 
  
  31.12.2016 31.12.2015 

    
 239,240 - הכנסות 
 211,864 - הוצאות 

 27,376 - רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה 
 (6,690) 1,334 מסים על ההכנסההכנסות )הוצאות(  

 20,686 1,334 רווח לאחר ניכוי מסים על ההכנסה 
ושל קבוצות המימוש  רווח בגין המימוש של הנכסים 

 המהווים את הפעילויות שהופסקו

- 

221,340 
מסים על הכנסה מהתאמה לשווי ההוגן בניכוי עלויות  

 למכירה ומהמימוש

 
- (37,760) 

 204,266 1,334 סה"כ רווח מפעילויות שהופסקו 

    
   :האם החברה של לבעלים המיוחס )הפסד( רווח 
 1,834 15,828  מפעילויות נמשכות 
 201,633 1,334 מפעילויות שהופסקו 

  17,162 203,467 
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 
 

 :)המשך( פעילויות שהופסקו -17ביאור 

 

 :ניתוח תזרימי המזומנים של הפעילויות שהופסקו .ג
 
 ה ביוםלשנה שהסתיימ    

   31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

      
 28,118 - - תזרימי מזומנים, נטו, מפעילות שוטפת  

 314,889 - - תזרימי מזומנים, נטו, מפעילות השקעה  

 (11,727) - - תזרימי מזומנים, נטו, מפעילות מימון  

 331,280 - - תזרימי מזומנים, נטו  

       

 

 אירועים לאחר תאריך מאזן: -18ביאור 

  מיליון דולר 1.7חתמה החברה הסכם להשקעה בחברה קנדו שרותי סביבה בע"מ תמורה  22.01.2018ביום   .א

פיתחה מערכת לניהול רשת השפכים בערים חכמות, המאפשרת לערים לאתר, לעקוב ולהפחית אירועי  קנדו 

 זיהום בזמן אמת.

(. הפתרון מבוסס על מערכות אלחוטיות SaaSת על בסיס שירות )הפתרון החדשני של קנדו מוצע ללקוחו 

 IoTייחודיות, אשר אוספות נתונים בזמן אמת מרשת הביוב בטכנולוגיה המבוססת על אינטרנט של הדברים ))

(. קנדו מאפשרת ללקוחותיה machine learningואלגוריתמיקה מתקדמת בעזרת כלים של לימוד מכונה )

 הביוב בעיר באופן שלא היה אפשרי קודם לכן. לראות ולנהל את רשת

 
בהסכם ההשקעה בחברת איי תיאו בע"מ  והזרימה  5.4מימשה החברה זכות מכוח סעיף  01.01.2018יום ב  .ב

החברה לאחר הנפקת המניות הנ"ל  החזקתסך שיעור , מניות 265עבור  ₪ 49,915לחברת אייתיאו סכום של 

 חברת איי תיאו בע"מ.מזכויות ההון והצבעה ב 19.62%הוא 

 

 :תשלום מבוסס מניות  - 19 ביאור

סך כולל של  כתבי אופציה  25,000 -ו 50,000  לסמנכ"ל הכספיםולמנכ"ל  הקצתה החבר 2017פברואר בחודש 

במועדים כמפורט להלן  כתבי האופציה המוצעים יבשילו ויהיו ניתנים למימוש . , ללא תמורהכתבי אופציה 75,000

יהיה מועסק על ידי החברה ו/או בחברות בת שלה ו/או  הגיע מועד ההבשלה הניצע יכהן כנושא משרה ו/אוובלבד כי ב

 .בחברות קשורות שלה

 ש"ח. 11.606ש"ח ע.נ. במחיר מימוש של  0.01כל כתב אופציה יאפשר עם מימושו לרכוש מניה רגילה אחת 

 14.898 יוה  2017 בדצמבר 31שהסתיימו ביום  ם עשרה וחצי חודשי הממוצע המשוקלל של מחיר המניה לתקופות 

 ש"ח.
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 :) המשך( תשלום מבוסס מניות  - 19 ביאור

 המנות כדלקמן: 4-לכל אחת מ במועד ההענקה הואהשווי ההוגן של כל כתב אופציה 

 בש"ח וי הוגן להענקהשו מנה

1 4.60 

2 5.04 

3 5.42 

4 5.99 

 

, תוך שימוש במדדים הממוצעים Black & Scholesבאמצעות מודל נמדד  ההאופציכתבי השווי ההוגן של 

 הבאים:

 המנות כדלקמן: 4-לכל אחת מריבית חסרת סיכון 

 שיעור ריבית חסרת סיכון  מנה

1 0.67% 

2 0.97% 

3 1.30% 

4 1.63% 

 

 המנות כדלקמן: 4-לכל אחת מ סטיית התקן 

 שיעור סטיית התקן  מנה

1 27.97% 

2 27.83% 

3 27.04% 

4 28.33% 

נמדדה על בסיס תצפיות יומיות של תשואות מניית החברה לאורך תקופה התואמת את אורך סטיית התקן 

 החיים של כתבי האופציה.

 קמן:המנות כדל 4-לכל אחת מ אורך חיי האופציות  

 חיי האופציות  ךאור מנה

 חודשים  36 1

 חודשים  48 2

 חודשים  60 3

 חודשים  72 4
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 ( בע"מ1999רם און השקעות והחזקות )

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 :) המשך( תשלום מבוסס מניות  - 19 ביאור

 שוות  מנות   4-למימוש ב יםיהיו ניתנ ההאופציכתבי  . החודשים ממועד ההבשל 24אורך חיי האופציה  

 .2018בפברואר  13 החל מ

מאז  חודשים  24  עובד אשר היה זכאי למימוש כתבי האופציה יוכל לממשם בתקופה נוספת של 

נוצרה לו לראשונה הזכות לממש אותה כמות של כתבי אופציה. כתבי אופציה שלא ימומשו עד לאותו 

 מועד, יפקעו.

 . אלפי ש"ח 171 חודשים 2017לשנת ההענקות האמורות, רשמה החברה הוצאות שכר  בגין 
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 בע"מ תעשיות פלסטיקדוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של פולירם 

 

 

 31פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ )להלן: "החברה"( לימים  תשל חבר ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים

לשנים  ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים  2016-ו ,2017 בדצמבר

ים אלה הינם באחריות . דוחות כספי2015בדצמבר  31-ולשישה חודשים שהסתיימו ב 2016, 2017בדצמבר  31ביום שהסתיימו 

 הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 

מכלל הנכסים    3%-, וכ2%-לא ביקרנו  את הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ

מכלל  19%-, וכ14%-כ ,12%-כ בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2016-ו 2017בדצמבר  31המאוחדים לימים 

, בהתאמה. הדוחות 2015-ולשישה חודשים שהסתיימו  ב 2016, 2017בדצמבר  31ביום לשנים  שהסתיימו ההכנסות המאוחדות 

ת דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוו

שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. כמו כן, הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים והמתייחסים לשווי 

ל המאזני של ההשקעות ולחלקה של החברה בתוצאות העסקיות של חברות מוחזקות המוצגות על בסיס השווי המאזני, מבוססים ע

 חשבון אחרים.-ידי רואי-דוחות כספיים שחלקם  בוקרו על

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 

ירה של ביטחון שאין פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סב-. על1973-חשבון(, התשל"ג

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 האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 

ות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס החברה וכן הערכת נאות

 נאות לחוות דעתנו.

 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל 

ואת תוצאות  2016-ו ,2017 בדצמבר 31החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של

ולשישה חודשים שהסתיימו  2016 ,2017 בדצמבר 31ביום  ושהסתיימלתקופות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן 

 ( .IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2015בדצמבר  31ביום 

. 

 

 

 

 
 

 זיו האפט 2018,  במרץ 26    ,חיפה

 רואי  חשבון  
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 מ"פולירם תעשיות פלסטיק בע

 )באלפי ש"ח( דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 

 31.12.2016  31.12.2017  ביאור 

      
      נכסים

      נכסים שוטפים:

 14,812  24,620   מזומנים ושווי מזומנים

 110,308  128,756  4 לקוחות

 13,103  23,240  5 חובה-יבים ויתרותחי

       136,688  165,698  6 מלאי
       274,911  342,314   סה"כ נכסים שוטפים 

      

      נכסים לא שוטפים:

 210  272   הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית   

 526  100  17 מיסים נדחים   

 2,219  2,583  3(,)א20  נכסים פיננסיים אחרים לזמן ארוך

 60,216  74,088  9 רכוש קבוע, נטו   

 16,049  15,356  10 נכסים בלתי מוחשיים, נטו   

 209,391  209,391  10 מוניטין
      

       288,611  301,790   סה"כ נכסים לא שוטפים 
      

      

      

      

      

      

      
      
   644,104  563,522        
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 מ"פולירם תעשיות פלסטיק בע

 )באלפי ש"ח( דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 

 31.12.2016  31.12.2017  ביאור 

      התחייבויות והון 

      התחייבויות שוטפות:

 82,811  123,521  11 ני אשראי אחרים אשראי מתאגידים בנקאיים ומנות

 54,907  60,764  12 התחייבויות לספקים ולנותני שרותים

       15,163  14,734  13 זכות-זכאים ויתרות
       152,881  199,019   סה"כ התחייבויות שוטפות        

      
      :לא שוטפותהתחייבויות 

 56,086  45,567  14 התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 5,953  9,891  17 מיסים נדחים

 203  504  16 התחייבות בגין הטבות לעובדים, נטו 

       2,513  2,732  15  לזמן ארוך פיננסיות אחרותהתחייבויות 
       64,755  58,694   סה"כ התחייבויות לא שוטפות             

      
     18 יות תלויות והתקשרויותשעבודים, ערבויות, התחייבו

      
      הון:   

     :לבעלים של חברת האם המיוחסהון    
 

 276,511  276,008  19 וקרנות הון פרמיה   ,הון מניות נפרע

 63,054  103,985   עודפים    
      

 339,565  379,993   סה"כ הון המיוחס לבעלים של חברת האם        
      

      
      

       6,321  6,398   לזכויות שאינן מקנות שליטההון מיוחס 
       345,886  386,391   סה"כ הון  

            
   644,104  563,522        
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 
 

       2018 במרץ, 26

 תאריך אישור 
 ספייםהדוחות הכ

 ישי דוידי 
 יו"ר הדירקטוריון 

 יובל פלג 
 מנכ"ל
 

 יגאל פינגרמן 
 סמנכ"ל כספים
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 מ"פולירם תעשיות פלסטיק בע

 )באלפי ש"ח( מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות 
 
    

 
 

 לשנה שהסתיימה ביום

לתקופה של  
שישה חודשים 

שהסתיימה 
 ביום

 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  ביאור 

        
 214,007   488,093   ¤ 574,427   21 מחזור המכירות

          165,531   367,008   439,311   22 עלות המכירות

 48,476   121,085   135,116    רווח גולמי

 881   3,629   3,233   23 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו 

 14,168   28,876   30,417   24 הוצאות מכירה ושיווק

 5,379   11,155   10,132   25 הוצאות הנהלה וכלליות

          12   -   (5)   הון מימוש רכוש קבוע)רווח( הפסד 

 28,036   77,425   91,339    רווח מפעולות רגילות

 2,619   7,720   7,750   26 הוצאות מימון

          1,323   601   840   26 הכנסות מימון

 26,740   70,306   84,429    רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה

          3,398   9,654   10,889   17 מסים על ההכנסה 

 23,342   60,652   73,540    לתקופהרווח 
        

        הפסד כולל אחר לאחר מסים בגין:

        או הפסד: פריטים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח 

 (80)  (47)  (196)   מדידה מחדש של תוכנית להטבה מוגדרת
        

   (196)  (47)  (80) 
        

        :פריטים שייתכן ויסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

 (26)  (63)  (410)   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ, 

 

   ל אחר לתקופהסך רווח כול

 

(606) 

 
 

(110) 

 
 

(106) 
        

 23,236   60,542   72,934    סך הכל רווח כולל לתקופה
        

        
        רווח לתקופה המיוחס ל:

 22,964   60,090   72,931    בעלים של חברת האם

 378   562   609    זכויות שאינן מקנות שליטה
        

    73,540   60,652   23,342 
        

        הכל רווח כולל לתקופה מיוחס ל:-סך

 22,834   59,996   72,428    בעלים של חברת האם

 402   546   506    זכויות שאינן מקנות שליטה
        

    72,934   60,542   23,236 
        

 
 

 הדוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ
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 מ"פולירם תעשיות פלסטיק בע

 על השינויים בהון )באלפי ש"ח(מאוחדים דוחות 

 

 31.12.2017שהסתיימה ביום  לשנה
   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 

 

 

הון המניות 

 הנפרע

 

 

 

פרמיה על 

 מניות

ן קרן הון בגי

מדידות 

מחדש של 

תוכנית 

להטבה 

 מוגדרת

 

 

קרן הון בגין 

רשי הפ

 תרגום

 

 

 

 

 עודפים

 

 

 

 

 הכל -סך

 

זכויות שאינן 

מקנות 

 שליטה

 

 

 

 

 הכל-סך

         

 345,886  6,321  339,565  63,054  (97) (127) 276,735 )*( 2017 נוארבי 1יתרה ליום 
         

  שהסתיימה ביום בשנהשינויים 

 :2017מבר דצב 31

        

 73,540  609  72,931  72,931  -  -  -  -  רווח לתקופה   

 (606) (103) (503) -  (307) (196) -  -  הפסד כולל אחר
         

 72,934  506  72,428  72,931  (307) (196) -  -  סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה

 דיבידנד שחולק
 -  -  -  -  (32,000) (32,000)  - (32,000) 

ליטה דיבידנד לזכויות שאינן מקנות ש
 (429) (429) -  -  -  -  -  -  בשותפות מאוחדת 

         
 386,391  6,398  379,993  103,985  (404) (323) 276,735  )*( 2017בר דצמב 31יתרה ליום 

         

 )*( פחות מאלף ש"ח.
 
 
 

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 מ"יק בעפולירם תעשיות פלסט

 על השינויים בהון )באלפי ש"ח(מאוחדים דוחות 

 

 201612.31.שהסתיימה ביום  לשנה
   האם החברהשל לבעלים הון המיוחס  

 

 

 

 

הון המניות 

 הנפרע

 

 

 

פרמיה על 

 מניות

ין קרן הון בג

מדידות 

מחדש של 

תוכנית 

להטבה 

 מוגדרת

 

 

קרן הון בגין 

הפרשי 

 תרגום

 

 

 

 

 עודפים

 

 

 

 

 הכל -סך

 

כויות שאינן ז

מקנות 

 שליטה

 

 

 

 

 הכל-סך

         

 305,765  6,196  299,569  22,964 (50) (80) 276,735 )*( 2016 נוארבי 1יתרה ליום 
         

  שהסתיימה ביום בשנהשינויים 

 :2016מבר דצב 31

        

 60,652 562 60,090 60,090 - - - - רווח לתקופה   

 (110) (16) (94) - (47) (47) - - הפסד כולל אחר
         

 60,542 546 59,996 60,090 (47) (47) - - כולל לתקופה )הפסד( סך הכל רווח

 דיבידנד שחולק
- - - - (20,000) (20,000) - (20,000) 

דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה 
 (421) (421) - - - - - - בשותפות מאוחדת 

         
 345,886 6,321 339,565 63,054 (97) (127) 276,735 )*( 2016בר דצמב 31יתרה ליום 

         

 פחות מאלף ש"ח. )*(
 
 
 

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 מ"פולירם תעשיות פלסטיק בע

 על השינויים בהון )באלפי ש"ח(מאוחדים דוחות 

 

 31.12.2015ימה ביום חודשים שהסתי שישהלתקופה של 
   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 

 

 

הון המניות 

 הנפרע

 

 

 

פרמיה על 

 מניות

ין קרן הון בג

מדידות 

מחדש של 

תוכנית 

להטבה 

 מוגדרת

 

 

קרן הון בגין 

הפרשי 

 תרגום

 

 

 

 

 עודפים

 

 

 

 

 הכל -סך

 

זכויות שאינן 

מקנות 

 שליטה

 

 

 

 

 הכל-סך

         

 -  -  - - - - - - 2015 ילביו 1יתרה ליום 
         

 282,911  6,176  276,735  - - - 276,735 )*( הנפקת מניות של החברה 

 תקופה של שישה חודשיםשינויים ב
 :2015מבר דצב 31 שהסתיימה ביום

        

 23,342  378  22,964  22,964 - - - - רווח לתקופה   

 (106) 24  (130) - (50) (80) - - רווח )הפסד( כולל אחר
         

 23,236  402  22,834  22,964 (50) (80) - - סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה

דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה 
 (382) (382) -  - - - - - בשותפות מאוחדת 

         
 305,765  6,196  299,569  22,964 (50) (80) 276,735 )*( 2015בר דצמב 31יתרה ליום 

         

 )*( פחות מאלף ש"ח.
 
 
 

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )באלפי ש"ח( 

 

 ורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הביא
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 לשנה שהסתיימה ביום

לתקופה של 
שישה חודשים 
 שהסתיימה ביום

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

    
    :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 23,342  60,652  73,540  לתקופהרווח 

    התאמות בגין:   

 3,665  7,651  8,719  פחת והפחתות

יתרות  מימון הנובעות מהפרשי תרגום בגין)הכנסות(  הוצאות

 מזומנים ושווי מזומנים

 

 56 

 

 725 (68) 

 8  68  105  סכומים שנזקפו לרווח והפסד בגין הטבות לעובדים

 3,398  9,654  10,889  ופהמיסים על הכנסה ברווח או הפסד לתק

 251  397  219  התאמת התחייבות פיננסית הנמדדת בעלות מופחתת

בשווי הוגן דרך  נכסים פיננסיים הנמדדים ערך (עלייתירידת )

 רווח והפסד

 

(291) 

 

 452 (511) 

 66  (581) (614) עליית ערך )שחיקת( הלוואה לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
    

  92,623 79,018  30,151 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 25,835  (10,445) (19,375) בלקוחות)גידול(  קיטון

 3,238  (2,542) (10,265) חובה-בחייבים ויתרות קיטון )גידול(

 (16,415) 1,762  (29,499) מלאיקיטון )גידול( ב

 (16,590) (1,737) 5,539  בספקים ונותני שירותים (קיטוןגידול )

     *  946  6,420  1,803  זכות-בזכאים ויתרותגידול 
 (51,797) (6,542) (2,986) 

    מזומנים מפעילות שוטפת:

 (2,086) (3,474) (3,493) ריבית ששולמה

 36  59  226  ריבית שהתקבלה

     (2,534) (6,392) (6,633) מסים על הכנסה ששולמו
 22,581 62,669  30,926  ות שוטפתמזומנים, נטו, מפעיל

    
    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 *  (1,405) (7,348) (19,169)  רכישת רכוש קבוע

 -  -  5  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (115,830) -  -  רכישת פעילות עסקית )ראה נספח א'(
    

 (117,235) (7,348) (19,164) פעילות השקעהלמזומנים, נטו, 
     

           * סווג מחדש



 פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )באלפי ש"ח( 

 

 ורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הביא
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 לשנה שהסתיימה ביום

לתקופה של 
שישה חודשים 
 שהסתיימה ביום

   

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

    :תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 50,959 5,156  17,495  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 (7,191) (17,699) (20,404) תאגידים בנקאייםפירעון הלוואות לזמן ארוך מ

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים לזמן קצר, 

 64,069 ( 20,063) 34,738  נטו

 - (20,000) (32,000) דיבידנד ששולם

 (382) (421) (429) דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה 
    

 107,455 (53,027) (600) מזומנים, נטו, מפעילות מימון
    

    
 12,801 2,294  11,162  עליה במזומנים ושווי מזומנים

 - 13,016  14,812  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

 215 (498) (1,354) הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
    

 13,016 14,812  24,620  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
    

 צירוף עסקים: -נספח א' 

 

 
 

 לשנה שהסתיימה ביום

לתקופה של 
שישה חודשים 
 שהסתיימה ביום

   

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
    

 147,799 - - הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים( .1
 57,841 - - רכוש קבוע 
 2,231 - - על מניות המיעוט CALLאופציית  
 19,043 - - נכסים בלתי מוחשיים 
 209,391 - - מוניטין שנוצר ברכישה 

     (37,564) - - התחייבויות לא שוטפות 
נכסים )למעט מזומנים ושווי מזומנים( והתחייבויות של  
 ליום הרכישה הפעילות  

 
- 

 
- 

 
398,741 

    
    

 (6,176) - - ישהזכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בעת הרכ 
 (276,735) - - הנפקת הון )ראה נספח ב'( 

    
 115,830 - - הכל-סך 

    
    

 

 אלפי ש"ח. 20,612סך המזומנים ושווי המזומנים בפעילות הנרכשת ליום הרכישה הסתכם לסך  .2

 (.א) 8ראה ביאור  - הפעילותלגבי סך התמורה ששולמה לרכישת  .3
   

 



 פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )באלפי ש"ח( 

 

 ורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הביא
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 :בתזרים מזומנים ותכרוכ ןשאינוהשקעה ימון ת מאועסק -'נספח ב

( בע"מ( 1999)לשעבר פולירם ) בע"מרם און השקעות והחזקות חברת של פעילות הרכשה החברה את  2015ביולי 

 .8 סף אודות צירוף העסקים ראה ביאורלמעט פעילות הנדל"ן באמצעות הנפקת מכשירים הוניים של החברה. למידע נו

 

 םלשנה שהסתיימה ביו 

לתקופה של 
שישה חודשים 
 שהסתיימה ביום

 
  

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

    
 996 1,313 2,508 רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים

    

 



 פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

- 11 - 

 כללי: - 1ביאור 

 והחלה בפעילותה העסקית  2015 במאי)להלן: "החברה"( התאגדה בישראל  פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ .א

 תושבת ישראל. הינה החברה  .2015ביולי  1ביום 

 . 19205 גלבועד.נ.  און-כתובת המשרד הרשום של החברה הינו מושב רם

 פעילותה של החברה:   .ב

 רמופלסטיים הנדסיים ליצרנים בתעשיית הפלסטיק ובפיתוח,תיצור ושיווק של תרכובים  החברה עוסקת בפיתוח,

 רמופלסטיים )בונדירם(.תמקשרים ודבקים לתרכובים  משפרים,ייצור ושיווק של 

 ב ואירופה.ארה" ישראל, החברה פועלת במספר איזורים גאוגרפיים שהעיקריים שבהם:

 ( שותפות מוגבלת.2015ג.     חברת האם של החברה הינה פימי פולירם )

  

 עיקרי המדיניות החשבונאית: - 2ביאור 

 (:IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים ) אימוץ א.

 מצייתים להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. הדוחות הכספיים

 עקרונות עריכת דוחות כספיים: ב.

  .חודשים 12התפעולי של החברה הינו המחזור  

הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות כוללים פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור 

 התפעולי של פעילות בחברה.

 .ערכו תוך יישום עיקרון העלות, למעט: נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהדוחות הכספיים נ 

 

 הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים: .ג

, דורשת מההנהלה לערוך (IFRS)הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

 וצגים בדוחות הכספיים. אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המ

אומדנים אלו מצריכים לעיתים שיקול דעת בסביבה של אי וודאות והינם בעלי השפעה מהותית על הצגת 

 הנתונים בדוחות הכספיים. 

הנחות המפתח בהסתייעות באומדנים החשבונאיים המהותיים המשמשים בהכנת הדוחות  תיאור שללהלן 

נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכספיים של החברה, אשר בעת גיבושם 

הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון 

העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים והנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. התוצאות 

 מאומדני ההנהלה.בפועל עשויות להיות שונות 

אורך חיים שימושי  -אורך חיים מוגדר  בעלימוחשיים  בלתיאורך חיים שימושי של רכוש קבוע ונכסים 

לתקופה שבה הנכסים יפיקו הכנסות, אשר נבחנות מדי תקופה לצורך בחינת  ההנהלהמבוסס על הערכות 

הנזקפות  בהוצאות הפחתיים מהותיים עשויים להוביל לשינוההנהלה . שינויים בהערכות אומדנים אלהנאותות 

 הפסד. וארווח ל

  



 פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2יאור ב

 :)המשך( הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותיים .ג

 
מבוצעת בחינה על בסיס שנתי לירידת ערך מוניטין. הסכום בר ההשבה של יחידה מניבה  -ירידת ערך מוניטין 

אם לסכום הגבוה מבין שווי השימוש של היחידה מניבת המזומנים לבין השווי ההוגן שלה בהת מזומנים נקבע

בניכוי עלויות מכירה. לצורך בחינת שווי השימוש של היחידה מניבת המזומנים, החברה אומדת את תזרימי 

תזרימי המזומנים העתידיים החזויים מהיחידה ובוחרת שיעור היוון נאות לצורך חישוב הערך הנוכחי של 

המזומנים. מדידת השווי ההוגן של היחידה מניבת המזומנים מבוצעת בהתאם לגישת המכפיל ומבוססת על 

 .)ג(10ראה ביאור  -לפרטים נוספים . EBITDA-מכפיל ה

 
השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים שאינם מצוטטים בשוק פעיל נקבע  -שווי הוגן של מכשירים פיננסיים 

ערכה מבוססות מודלים. טכניקות אלה מושפעות משמעותית על ידי ההנחות המשמשות בהתאם לטכניקות ה

(, וביאור יא) 2ראה ביאור  בסיס לחישוב, כגון, שיעורי ריבית להיוון ואומדנים בדבר תזרימי מזומנים עתידיים.

20. 

 
יע על מחירי מכירה . גורמים העשויים להשפנסקר בסוף כל תקופת דיווחשווי מימוש נטו של המלאי  -מלאי  

הדרישה הקיימת בשוק למלאי החברה, פעילות של המתחרים בשוק, טכנולוגיה עדיפה בשוק, כוללים את 

 מחירי חומרי גלם ופשיטת רגל של לקוחות וספקים.

במידה והחברה מעדכנת את האומדנים לגבי  -אומדנים לגבי תקבולים או תשלומים של מכשירים פיננסיים  

לומים של מכשירים פיננסיים היא מתאימה את הערך בספרים של המכשיר הפיננסי על מנת תקבולים או תש

 לשקף את תזרימי המזומנים בפועל ואת האומדן המעודכן בדבר תזרימי המזומנים.

 
המסים הנדחים מחושבים לפי שיעורי המס הצפויים במועד מימושם של ההפרשים  -מסים על הכנסה  

וי במועד המימוש של הפרשים זמניים המיוחסים למפעלים מוטבים מבוסס על הזמניים. שיעור המס הצפ

תחזית ההכנסות העתידיות אשר ינבעו למפעלים המוטבים ביחס לכלל המחזור של החברה. שינויים בהנחות 

 אלו עשויים להביא לשינויים מהותיים בערכם בספרים של המסים הנדחים וכן הוצאות המס. 

 פעילות חוץ: .ד

 ום של פעילות חוץ:תרג 

 :יםת החוץ תורגמו למטבע ההצגה של החברה תוך שימוש בנהלים הבאיוהדוחות הכספיים של פעילו

 .בסוף אותה תקופת דיווח לפי שער הסגירה תורגמו דוח על מצב כספינכסים והתחייבויות לכל  א(

 .חליפין ממוצע לתקופה לפי שער תורגמו רווח או הפסד ורווח כולל אחר הכנסות והוצאות לכל דוח ב(

 הון מניות, קרנות הון ותנועות הוניות אחרות תורגמו בהתאם לשער החליפין במועד התהוותם.  ג(

יתרת הרווח )הפסד( מבוססת על יתרת הפתיחה לתחילת תקופת הדיווח בתוספת תנועות שתורגמו  ד(

 ג' לעיל.-כאמור בסעיפים ב' ו

 .כולל אחר ונצברו בהוןהוכרו ברווח שער הנוצרים ההפרשי  ה(
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2יאור ב

 עסקאות במטבע חוץ: .ה

 עסקאות שאינן במטבע הפעילות טופלו כלהלן: 

עסקה הנקובה במטבע חוץ נרשמה, בעת ההכרה לראשונה, במטבע הפעילות, תוך שימוש בשער  .1

 .במועד העסקההחליפין המיידי בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ 

סוף , פריטים כספיים במטבע חוץ מתורגמים תוך שימוש בשער החליפין המיידי בתקופת דיווחכל סוף ב .2

 .תקופת הדיווח

, פריטים לא כספיים שנמדדים בעלות היסטורית במטבע חוץ מתורגמים תוך תקופת דיווחכל סוף ב .3

 שימוש בשער החליפין במועד העסקה.

ים מסילוק של פריטים כספיים, או הנובעים מתרגום של פריטים כספיים לפי שערי הפרשי שער הנובע .4

חליפין שונים מאלה ששימשו לתרגום בעת ההכרה לראשונה במהלך התקופה, או מאלה ששימשו 

 .הפסד בתקופה בה נבעו אוברווח  הוכרולתרגום בדוחות כספיים קודמים, 

 שווי הוגן: .ו

 מדידת שווי הוגן: .1

התחייבות המחיר שהיה משולם להעברת נכס או  היה מתקבל במכירתש כמחירשווי הוגן מודדת החברה 

 .רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידהבעסקה 

כאשר מחיר לנכס זהה או להתחייבות זהה אינו ניתן לצפייה )כלומר, אין מחיר מצוטט בשוק פעיל(, 

אחרת שמתאימה לנסיבות ושקיים עבורן מספיק  שימוש בטכניקת הערכה תוךשווי הוגן  מודדתהחברה 

רלוונטיים שניתנים לצפייה  םשימוש מקסימלי בנתונינתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך 

 .מזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייהו

שוק החברה מודדת שווי הוגן תחת ההנחה שהעסקה למכירת הנכס או להעברת ההתחייבות מתרחשת ב

העיקרי של הנכס או של ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו; או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי ביותר 

 עבור הנכס או ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו.

 מהסכום נמוך אינו (דרישה לפי פיקדוןהתחייבות פיננסית עם מאפיין דרישה )לדוגמה, שווייה ההוגן של 

 .הסכום את לשלם לדרוש ניתן בו הראשון מהמועד מהוון, הדרישה בעת שישולם

 מידרג השווי ההוגן: .2

לצורכי גילוי, החברה מסווגת מדידות שווי הוגן לאחת מהרמות במידרג השווי ההוגן המשקף את 

 משמעותיות הנתונים ששימשו בעת ביצוע המדידות. מידרג השווי ההוגן הינו:

 וקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות.מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשו - 1רמה 

, אשר ניתנים לצפייה לגבי הנכס או 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  - 2רמה 

 ההתחייבות, במישרין או בעקיפין. 

 נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות. - 3רמה 
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 ת )המשך(:עיקרי המדיניות החשבונאי - 2ביאור 

 שווי הוגן )המשך(: .ו

 מידרג השווי ההוגן )המשך(:   .2   

כאשר הנתונים ששימשו למדידת שווי הוגן מסווגים לרמות שונות במידרג השווי ההוגן, החברה מסווגת 

את מדידת השווי ההוגן בכללותה לרמה הנמוכה ביותר של הנתון שהוא משמעותי למדידה בכללותה. 

ול דעת בהערכת המשמעותיות של נתון מסוים למדידה בכללותה תוך הבאה בחשבון החברה מפעילה שיק

 של גורמים ספציפיים לנכס או להתחייבות. 

 הרמות בין עברותהינה שה החברה מדיניותלגבי נכסים והתחייבויות שנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי, 

 . הדיווח תקופת בתחילת התרחשו כאילו נחשבות

 

 :3 ברמה המסווגות הוגן שווי מדידות לגבי הערכה ליכיתה אורית .3

סמנכ"ל הכספים בחברה מעביר את הנתונים לגבי האופציות למעריך שווי חיצוני בלתי תלוי על מנת  

שיחשב את השווי ההוגן של האופציות על המניות, לאחר קבלת החישוב סמנכ"ל הכספים עובר על 

שנלקחו על ידי מעריך השווי לרבות הרווח החזוי, מכפיל  הערכת השווי ובוחן את סבירות הנתונים

 הרווח,משך חיי האופציה וכדומה. 

 תוצאות הערכה הוצגו ואושרו בדירקטוריון. 

 

 :דוחות כספיים מאוחדים .ז

 :בנות חברות .1 

 את לה ויש מושקעת בישות ממעורבותה משתנות לתשואות, זכויות בעלת או, חשופה החברה כאשר 

 אשר ישות באותה שולטת החברה, שלה ההשפעה כוח באמצעות אלה תשואות על השפיעל היכולת

 .משתנות והנסיבות העובדות כאשר בת בחברה שליטתה את מחדש מעריכה החברה. בת כחברה מסווגת

החברה והחברות הבנות שלה כדוחות מאוחדים מציגים את הדוחות הכספיים של הכספיים הדוחות ה 

שליטה. החברה מאבדת כלית אחת החל מהמועד בו מושגת שליטה ועד למועד בו ישות כל כספיים של

והפסדים אשר הוכרו בנכסים ותזרימי מזומנים, הנובעים רווחים  , הכנסות והוצאות,לפיכך, יתרות הדדיות

 , בוטלו במלואם.של הקבוצהבין הישויות  עסקאות תוך קבוצתיותמ

ות הוכנו תוך שימוש במדיניות חשבונאית אחידה עם החברה כמו כן, הדוחות הכספיים של החברות הבנ 

 לגבי עסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומות.

 זכויות שאינן מקנות שליטה: .2 

 נמדדות לראשונה בשווי הוגן.זכויות שאינן מקנות שליטה  

 הונית. שינויים בשיעור ההחזקה לאחר השגת שליטה שאינם כרוכים באיבוד שליטה מטופלים כעסקה  
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 

 צירופי עסקים: .ח

ה מטפלת קבוצבת או פעילות נפרדת. ה העל חבר רוף עסקים מתרחש כאשר חברה משיגה לראשונה שליטהיצ

התאם לשיטה זו, החברה מזהה את הרוכש, קובעת את מועד הרכישה העסקים בשיטת הרכישה. ב בצירופי

שאינן זכויות כירה בנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ובהתחייבויות שניטלו בהתאם לשוויים ההוגן. רכיבים של ומ

שהן זכויות בעלות בהווה ומזכות את מחזיקיהם בחלק יחסי מהנכסים נטו של הנרכשת  בישותמקנות שליטה 

ה פריטים אלים שהוכרו בגין הישות בעת פירוק נמדדים לפי החלק היחסי של מכשירי הבעלות בהווה בסכומ

כל הרכיבים האחרים של זכויות שאינן מקנות שליטה נמדדים בשוויים ההוגן  במועד הרכישה או בשווי הוגן.

 למועד הרכישה, אלא אם כן בסיס מדידה אחר נדרש לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים.

ה וסכום הזכויות שאינן מקנות שליטה הקבוצה מכירה במוניטין למועד הרכישה כעודף של סך התמורה ששולמ

 עוקבות בתקופותעל הסכום נטו למועד הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. 

 .שנצברו ערך מירידת הפסדים בניכוי בעלות המוניטין מדדנ

 
שניטלו ייבויות ההתח, שווים ההוגן של הנכסים שנמסרוהתמורה שהועברה בהתאם להחברה מודדת את 

מוכרות כהוצאה בתקופה בה  רוף העסקיםיעלויות כלשהן שניתן לייחסן לצ .המכשירים ההוניים שהונפקוו

 .התהוו, למעט עלויות להנפקת מכשירים הוניים או מכשירי חוב של החברה

. שליטה מקנות שאינן בזכויות הכירה  וכן  המכר אופציית בגין פיננסית התחייבות, בעת הרכישה הכירה החברה

 למימוש ניתנת האופציה כאשר למעט, הנוכחי בערכו שישולם שצפוי הסכום לפי מוכרת הפיננסית ההתחייבות

  .הפסד או לרווח נזקף זו התחייבות שלערך ב שינוי. מיידי

 הצמדה: .ט

 יבות.נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחי

  הלוואות צמודות למדד נמדדות בעלות מופחתת כאשר היתרה לתאריך המאזן צמודה למדד. 

 שווי מזומנים:  . י

כשווי מזומנים נחשבות השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה, אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים  

, כאשר נותרה תקופה קצרה לפרעון, עד של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי

 שלושה חודשים ממועד הרכישה. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(: - 2ביאור 

 מכשירים פיננסים: .אי

 נכסים פיננסיים:  .1

נכס פיננסי הוכר כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר. נכס פיננסי מסווג במועד 

הקיימות הקבוצות  שתית בהתאם למטרה לשמה נרכש הנכס הפיננסי. להלן קבוצו משתיההשקעה לאחת 

 :לרבות הטיפול החשבונאי שיינקט בקשר עם כל אחת מהקבוצותבחברה 

 
 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:  א(

הוגן בעת ההכרה הראשונית בהם בשווי  נכסים פיננסיים שיועדואו  נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר 

קבוצה זו נמדדים בשווי הוגן כאשר השינויים בשווי ההוגן בהפסד. נכסים פיננסיים  ואדרך רווח 

בעת  הפסד וארווח באלה מוכרות  הפסד. עלויות עסקה המיוחסות לנכסים וארווח לנזקפים 

 . התהוותן

 הלוואות וחייבים: ב(

ניתנים לקביעה ושאינם מצוטטים בשוק נכסים פיננסיים, שאינם נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או ש 

פעיל. הלוואות וחייבים נמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחסן במישרין. 

נמדדים בעלותם המופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית  אלוכסים , נהכרה לראשונה לאחר

 . בניכוי הפרשות לירידת ערך

 

 התחייבויות פיננסיות: .2

תחייבות פיננסית הוכרה כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר. התחייבות פיננסית ה

 מסווגת לאחת מהקבוצות הבאות:

 התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: א(  

 או פיננסיות מוחזקות למסחר התחייבויות כוללותהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

התחייבויות  הפסד. ואבהן לשווי הוגן דרך רווח שיועדו בעת ההכרה הראשונית התחייבויות פיננסיות 

הפסד. עלויות  וארווח לשינויים בשווי ההוגן נזקפים הנמדדות בשווי הוגן כאשר פיננסיות בקבוצה זו 

 . בעת התהוותן הפסד וארווח במוכרות המיוחסות להתחייבויות אלה עסקה 

 חייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת:הת ב(

, והתחייבויות לרכישת מניות המיעוט , כדוגמת הלוואות מבנקיםבקבוצה זוהתחייבויות פיננסיות 

עלויות עסקה שניתן לייחסן במישרין. לאחר ההכרה לראשונה,  בניכוינמדדות לראשונה בשווי הוגן 

 .שיטת הריבית האפקטיביתלבהתאם מופחתת בעלותן הנמדדות התחייבויות אלה 
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 :)המשך( מכשירים פיננסים .אי

 ירידת ערך נכסים פיננסיים וביטולה: . 3

החברה בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי או של קבוצת 

 :ה אובייקטיבית כאמור, מטפלת החברה כלהלןבמידה וקיימת ראי ,נכסים פיננסיים

 
 ירידת ערך בגין נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת: 

סכום ההפסד הינו ההפרש שבין ערכו של הנכס בספרים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים 

בית האפקטיבי העתידיים )למעט הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו( מהנכס, המהוונים בשיעור הרי

 . הפסד וארווח להמקורי של הנכס הפיננסי. סכום ההפסד נזקף 

ין לקוחות, הפרשה לחובות מסופקים מוכרת כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שהחברה לא תוכל ילענ

קבוצת הנכסים שלגביה לא קיימת ראיה אוביקטיבית לירידת ערך  לגבות את הסכומים להם היא זכאית.

ד, חלק מקבוצה זו שלא נפרע נכון למועד הבדיקה הנוספת נבחן במקובץ על פי נסיון נבחנת בנפר

 החברההפרשה כללית זו מתווספת להפרשה הספציפית. 

 .יתרת לקוחות מוצגת נטו בקיזוז יתרת ההפרשה לחובות מסופקים

ייקטיבי לאירוע אם, בתקופה עוקבת, הסכום של הפסד מירידת ערך קטן וניתן לייחס את הקיטון באופן אוב

הביטול ש בתנאישהתרחש לאחר שהוכרה ירידת הערך, ההפסד מירידת הערך, שהוכר קודם לכן, יבוטל, 

לא יגרום לכך שהערך בספרים של הנכס הפיננסי יהיה גבוה מהעלות המופחתת שהייתה צריכה להיות 

 .הפסד וארווח בבמועד ביטול ירידת הערך אילו לא היו מכירים בירידת הערך 

 גריעת מכשירים פיננסיים: . 4

 נכסים פיננסיים:

הנכס הפיננסי למועד המאזן פוקעות מ מזומנים לתזרימינכס פיננסי נגרע מהמאזן כאשר הזכויות החוזיות 

  .את הנכס הפיננסי העבירהאו כאשר החברה 

 
 התחייבויות פיננסיות:

 ת או פוקעת. התחייבות פיננסית נגרעת מהמאזן כאשר ההתחייבות נפרעת, מבוטל

 מלאי: .בי

המלאי מוערך לפי העלות )עלויות רכישה, עלויות המרה כאשר עלויות תקורה קבועות בייצור מבוססות על 

קיבולת נורמלית של מתקני הייצור ועלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ולמצבו הנוכחי( או שווי 

ל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן העלויות הדרוש מימוש נטו )אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגי

 לביצוע המכירה(, כנמוך שבהם. 

 להלן נוסחאות העלות של מרכיבי המלאי:

 על בסיס "ממוצע נע". - חומרי גלם ועזר

 על בסיס "ממוצע נע". - מוצרים בתהליך ותוצרת גמורה
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 ש קבוע:רכו .גי

ולהבאתו  רכוש קבוע מוכר לראשונה לפי עלות, לרבות עלויות שניתן לייחסן במישרין לרכישת רכוש קבוע .1

העלות של פריט רכוש קבוע היא הסכום שווה ערך למחיר במזומן  למיקום ולמצב הדרושים לצורך פעולתו.

 . במועד ההכרה

לפי העלות בניכוי פחת נצבר ובניכוי הפסדים  בתקופות שלאחר ההכרה לראשונה, הרכוש הקבוע מוצג .2

 . וקיימים במידה, שנצברו ירידת ערךמ

 פחת ושיטת פחת: .3

החברה מפחיתה בנפרד כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות של  א(

של  הפסד, אלא אם הן נכללות בערך בספרים וארווח בהפריט. הוצאות הפחת לכל תקופה מוכרות 

 .נכס אחר

פחת של הרכוש קבוע באופן שיטתי על פני אורך החיים השימושיים שלו, -להקצאת הסכום בר ב(

בשיטת הקו הישר. שיטת הפחת בה נעשה שימוש משקפת את הדפוס החזוי  משתמשתהחברה 

 לצריכת ההטבות הכלכליות העתידיות מהנכס.

שיים של פריט רכוש קבוע ואת שיטת הפחת החברה סוקרת את ערך השייר, את אורך החיים השימו ג(

 . בה נעשה שימוש לפחות כל סוף שנת כספים. שינויים מטופלים כשינוי באומדן חשבונאי

 עלויות עוקבות: .4

החברה אינה מכירה בערך בספרים של פריט רכוש קבוע עלויות תחזוקה שוטפות של הפריט. עלויות  א(

 .ןבעת התהוות הפסד וארווח באלה מוכרות 

החברה מכירה בעלות של החלפת חלקים של פריטי רכוש קבוע מסוימים כחלק מהערך בספרים של  ב(

צפוי שתתקבלנה הטבות כלכליות עתידיות מאותו הפריט וכן הערך בספרים פריט רכוש קבוע, כאשר 

 .של הפריט המוחלף נגרע

 ( להלן. חי) 2לענין ירידת ערך ראה ביאור  .5

 

 שיים:בלתי מוח נכסים .די

וכר לראשונה לפי עלות לרבות עלויות שניתן לייחסן במישרין לרכישת הנכס הבלתי הנכס בלתי מוחשי  .1

יציאה בגין פריט  מוחשי. העלות של נכס בלתי מוחשי היא סכום שווה הערך למחיר במזומן במועד ההכרה.

מוחשי במועד מאוחר בלתי מוחשי שהוכרה לראשונה כהוצאה, לא תוכר כחלק מהעלות של נכס בלתי 

 יותר.

נכס בלתי מוחשי שנרכש בצירוף עסקים, לרבות פרויקט מחקר ופיתוח בתהליך, מוכר לראשונה בהתאם 

 .לשוויו ההוגן במועד הרכישה
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 :)המשך( בלתי מוחשיים נכסים .די

 )המשך(: .1

מוכר בהתקיים התנאים נכס בלתי מוחשי הנובע מפיתוח  נכס בלתי מוחשי הנובע ממחקר לא מוכר.

 הבאים:

 ניתן להוכיח היתכנות טכנית של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; -

 בכוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו. -

 רו.ביכולת החברה להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכ -

 ביכולת החברה להוכיח את האופן שבו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות. -

קיימים משאבים טכניים, פיננסיים ואחרים זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס הבלתי מוחשי או  -

 למכירתו.

 לך פיתוחו.ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במה -

ר, לייצר ולהכין את יצֹולעלויות שניתן לייחס במישרין אשר הכרחיות ל  הכרה לראשונה כאמור הינה בהתאם 

 הנכס, ועל מנת שיוכל לפעול באופן אליו התכוונה החברה. 

בתקופות שלאחר ההכרה לראשונה, נכס בלתי מוחשי מוצג לפי עלות בניכוי הפחתה שנצברה ובניכוי  .2

 ירידת ערך שנצברו.הפסדים מ

 תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה: .3

החברה מעריכה לגבי כל אחד מהנכסים הבלתי מוחשיים האם אורך החיים השימושיים שלו הינו מוגדר או 

ם, אין הגבלה נראית לעין של התקופה יבהתבסס על ניתוח של כל הגורמים הרלוונטיכלומר, בלתי מוגדר )

מזומנים חיוביים נטו לחברה(. החברה בוחנת מידי שנה האם ניתן לתמוך  שבה הנכס חזוי להפיק תזרימי

בהערכה כי אורך החיים השימושיים של הנכס הינו בלתי מוגדר. שינויים בהערכת החברה מטופלים כשינוי 

 אומדן.

וקצה באופן שיטתי על פני אורך הפחת של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר -סכום בר

הפסד, אלא אם הן נכללו בערך בספרים או רווח בוכרו הו השימושיים. הוצאות ההפחתה לכל תקופה חיי

 של נכס אחר.

החברה סוקרת את אורך החיים השימושיים ואת שיטת ההפחתה בה נעשה שימוש לפחות כל סוף שנת 

 .כספים. שינויים מטופלים כשינוי באומדן חשבונאי

 שימושיים בלתי מוגדר אינו מופחת.נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים 

ראה  - פעילותמוניטין שנוצר באופן פנימי בחברה לא הוכר כנכס בלתי מוחשי. מוניטין הנובע מרכישת  .4

 .( לעילח)2 ביאור
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 הפרשות: .טו

בות )משפטית או משתמעת( כתוצאה מחוילחברה הפרשות בדוחות הכספיים כאשר קיימת החברה מכירה ב

מאירועי העבר, צפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלקה וכן ניתן לערוך 

אומדן מהימן של סכום המחויבות. הסכום המוכר כהפרשה הינו האומדן הטוב ביותר של הוצאה הנדרשת 

 . סוף תקופת הדיווחלסילוק המחויבות הקיימת ב

 :ופיתוח הוצאות מחקר .זט

 הפסד עם התהוותן. ואנזקפות לרווח  , בניכוי השתתפות המדען ואחרים,הוצאות מחקר 

 הפסד עם התהוותן. ואח שאינן מקיימות את התנאים להיוון, נזקפות לרווח תוהוצאות בגין פעילויות פי

 הכרה בהכנסה: . זי

ל הטבות כלכליות שמקבלת החברה ו/או זכאית לקבל הכנסות החברה כוללות רק תזרים חיובי ברוטו ש .1 

 בעבור עצמה, לכן סכומים שגבתה החברה עבור צד שלישי אינם מהווים הכנסה של החברה.

 הכנסה ממכירת סחורות:  .2 

 מועד העברת הסיכונים וההטבות המשמעותיים על הסחורה הינו עם מסירת הסחורה ללקוח.  

 וגן של התמורה שהתקבלה או התמורה שהחברה זכאית לקבל.ההכנסה נמדדת לפי שוויה הה .3 

לאור העובדה כי החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה, מכירה  .4 

 החברה בהכנסותיה על בסיס ברוטו.

 

 ירידת ערך: .חי

בתחולת תקן ש נכסיםרך אם קיימים סימנים המצביעים על ירידת עה תקופת דיווחכל סוף בהחברה בוחנת 

 ., המחייבים בחינה לירידת ערך36חשבונאות בינלאומי 

 יםבלתי מוחשי יםנכסללא קשר אם קיימים סימנים לירידת ערך, החברה בוחנת אחת לשנה ירידת ערך של 

ושל נכסים בלתי מוחשיים שאינם זמינים עדיין לשימוש וכן  מוגדרהינו בלתי  הםשאורך החיים השימושיים של

 .מוניטין שנרכש בצירוף עסקיםשל 

סכום כאשר החברה את סכום בר ההשבה של הנכס.  חישבהלצורך בחינה לירידת ערך של נכס שאינו מוניטין 

ערך בספרים האת ותפחית החברה בהפסד מירידת ערך  הכירהבר ההשבה נמוך מהערך בספרים של הנכס, 

 .הפסד ואם מירידת ערך מיידית ברווח בהפסדי הכירהלסכום בר ההשבה שלו. החברה  של הנכס

סכום בר ההשבה של האת  חישבהאת הסכום בר ההשבה של נכס בודד, החברה  היה לאמודלא ניתן אם 

 מזומנים. המניבההיחידה 
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 ירידת ערך )המשך(: .חי

מזומנים, החברה מקצה את ההפסד מירידת  הה מניבהחברה מכירה בהפסד מירידת ערך של יחידכאשר ה 

ולאחר מכן לשאר  ,של נכסי היחידה, תחילה כנגד מוניטין שהוקצה ליחידהבספרים ערך להקטנת הערך 

 (.שלהם השבהה בר לסכום)בכפוף על בסיס ערכם בספרים  הנכסים באופן יחסי

ם על כך שהפסד מירידת ערך של נכס, אם קיימים סימנים המעידיבסוף כל תקופת דיווח החברה מעריכה  

למעט מוניטין, שהוכר בתקופות קודמות, אינו קיים עוד או הוקטן. כאשר קיימים סימנים כאמור, החברה 

 וחלבוטל רק כאשר  , למעט מוניטין,של הנכס מחשבת את סכום בר ההשבה של הנכס. הפסד מירידת ערך

בה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה הפסד מירידת סכום בר ההשהשינויים באומדנים ששימשו בקביעת 

ערך. ערך בספרים של נכס, למעט מוניטין, שעלה כתוצאה מביטול הפסד מירידת ערך, לא יעלה על הערך 

 קודמות. תקופות דיווחבספרים שהיה נקבע )בניכוי פחת או הפחתה( אילו לא הוכר הפסד מירידת ערך ב

 למעט מוניטין, יוכר מיידית ברווח או הפסד.  ביטול הפסד מירידת ערך של נכס, 

 

 הטבות לעובדים: .טי

 הטבות לעובדים לטווח קצר: .1

דמי הבראה והפקדות לביטוח לאומי ומוכרות  ימי מחלה, הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות,

דה שניתנת לאמי כהוצאות עם מתן השירותים. כאשר לחברה קמה מחויבות משפטית או משתמעת,

 החברה מכירה בהתחייבות זו במועד בה קמה המחויבות. למתן מענקים לעובדים, מהימנה,

החברה מסווגת ההטבה כהטבת עובד לטווח הקצר כאשר ההטבה חזויה להיות מסולקת במלואה לפני  

 חודשים מתום תקופת הדיווח השנתית בה העובדים מספקים את השירות המתיחס.  12

 

 חר סיום העסקה:הטבות לעובדים לא .2

בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג הקבוצה, חייבות חברות הקבוצה  

 בתשלום פיצויים לעובדים שיפוטרו, ובתנאים מסוימים לעובדים שיתפטרו או יפרשו מעבודתם.

ורין מטופלות לחוק פיצויי פיט 14התחייבויות החברה לתשלום פיצויים לעובדי החברה בהתאם לסעיף  

כתוכנית להפקדה מוגדרת. החברה הכירה בעלות ההטבה כהוצאה, אלא אם היא נכללה בעלות של 

 .מהעובד העבודה שירותי לקבלת במקביל להפקיד שיש הסכום לפינכס, 

לחוק פיצויי פיטורין,  14התחייבויות החברה לתשלום פיצויים לעובדי החברה, שאינם בהתאם לסעיף  

נית להטבה מוגדרת. ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על מטופלות כתוכ

המצב הכספי הינה הערך הנוכחי של המחויבות בגין ההטבה המוגדרת לסוף תקופת הדיווח, בניכוי 

השווי ההוגן בסוף תקופת הדיווח של נכסי התכנית שמהם המחויבות תסולק במישרין, מותאם להשפעה 

ת הנכס נטו בגין הטבה מוגדרת לתקרת הנכס. מחויבות ההטבה נמדדת בשיטות כלשהי של הגבל

 אקטואריות על בסיס שיטת יחידת הזכאות החזויה.
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 )המשך(: יט.

 :)המשך( הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה .2

כתוצאה מסילוק וריבית נטו על ההתחייבות  עלות שירות שוטף, עלות שירותי עבר, רווח או הפסד 

)הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת הוכרו ברווח או הפסד. מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו בגין 

הטבה מוגדרת, אשר מוכרות ברווח כולל אחר, כוללות רווחים והפסדים אקטואריים, תשואה על נכסי 

ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת( ושינוי  תוכנית )למעט סכומים שנכללו בריבית נטו על

כלשהו בהשפעה של תקרת הנכס )למעט סכומים שנכללו בריבית נטו על ההתחייבות )הנכס( נטו בגין 

 הטבה מוגדרת(.

נכסי התוכנית הם כספים שהחברה מפקידה בגופים מסוימים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק  

 כדוגמת קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח כשירות.מעובדיה באופן שוטף 

כאשר לחברה יש עודף בתוכנית להטבה מוגדרת )כלומר, נכס נטו(, היא מודדת את הנכס נטו בגין  

 ההטבה המוגדרת, לפי הנמוך מבין העודף בתוכנית להטבה מוגדרת לבין תקרת הנכס.

 

 הטבות בגין פיטורין: .3

וקדם מבין המועד שבו החברה אינה יכולה עוד לבטל את ההצעה של התחייבות בגין פיטורין הוכרה כמ 

( טו)2 ביאוראותן הטבות בגין פיטורין לבין המועד שבו החברה מכירה בעלויות בגין שינוי מבני )ראה 

 ( הכולל תשלום של הטבות בגין פיטורין.לעיל

 

 הנחות מספקים: .כ

 בלתן.הנחות שוטפות מספקים נכללות בדוחות הכספיים עם ק 

הנחות המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויבת החברה לעמוד ביעדים מסוימים נכללו  

 בדוחות הכספיים עם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את החברה בהנחות האמורות.

 הנחות מספקים שהזכות לקבלתן מותנית בעמידת החברה ביעדים מסוימים כגון עמידה בהיקף רכישות שנתי 

)כמותי או כספי( מינימלי, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד, נכללות בדוחות הכספיים, 

באופן יחסי, בהתאם להיקף הרכישות שביצעה החברה מהספקים בתקופה המדווחת המקדמות את החברה 

נחות באופן סביר. לקראת העמידה ביעדים, וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו וניתן לאמוד את סכומי הה

אומדן העמידה ביעדים מבוסס, בין היתר, על ניסיון העבר ומערכות היחסים של החברה עם הספקים ועל היקף 

 .הרכישות החזוי מהספקים ביתרת התקופה
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 מסים על ההכנסה: .אכ

הדוחות הכספיים כוללים  ,בהתאם לכךחוס מסים. חברות המאוחדות נוקטות בשיטה של ייההחברה ו .1

הכנסה. הפרשים אלה -מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין הדיווח הכספי לבין הדיווח לצרכי מס

בדוחות הכספיים לבין הסכומים שיותרו  הסעיףנובעים בעיקר מהפרשים בין היתרה המופחתת של 

מיתרות להעברה של ות הוצאות והכנסות מסוימות הכנסה, מפער בעיתוי זקיפ-בעתיד כפחת לצורכי מס

 .הפסדים לצורכי מס

נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים להתייחס לתקופה שבה  .2

ימומש הנכס או תסולק ההתחייבות, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר 

  סוף תקופת הדיווח.עד לחקיקתם הושלמה למעשה, 

, לניכוינכס מס נדחה בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים במכירות החברה והחברות המאוחדות  .3

 .לניכוי הניתנים הזמניים ההפרשים את לנצלניתן יהיה  שכנגדה חייבת הכנסה שתהיה שצפויבמידה 

ים במס שמיוחסים להשקעות החברה אינה מכירה בהתחייבות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים חייב .4

בחברות מוחזקות, כאשר החברה שולטת בעיתוי ההיפוך של ההפרש הזמני וצפוי שההפרש הזמני לא 

את ההשקעה בחברה  לממשיתהפך בעתיד הנראה לעין. מצב זה מתקיים כאשר אין בכוונת החברה 

: לגבי שלום מס נוסףכרוכה בת המוחזקתשבהם חלוקת דיבידנדים על ידי החברה  ובמקרים, המוחזקת

גם כאשר קבעה החברה כי בעתיד הנראה לעין לא יחולקו דיבידנדים כאמור; לגבי  -חברות בנות 

 .לעיןגם כאשר קיים הסכם לפיו רווחי החברה המוחזקת לא יחולקו בעתיד הנראה  -חברות כלולות 

בגין חלקה  ,רווח והפסד החברה מכירה בדוח המאוחד בכל תקופת דיווח בהוצאות מסים שוטפים בדוח .5

, כאשר חלק החברה ברווחיהן מחויב במס בישראל בעת התהוותו ללא תלות ברווחי חברות מאוחדות

 במועד קבלת הדיבידנד או במועד מימוש ההשקעה.

 החברה עשויה להתחייב במס, במידה ותחלק רווחים, שהופטרו ממס כל עוד לא חולקו. .6

במיסים נדחים ברווח הפסד, למעט אם הם נבעו מעסקה או מאירוע החברה הכירה במסים שוטפים ו .7

 . אשר הוכרו, באותה תקופה או בתקופה אחרת, ברווח כולל אחר או כנגד ההון או שנבעו מצירוף עסקים

נדחים בגין הפרשים זמניים המתייחסים לרווחים הדדים בלתי ממומשים אשר נוצרו  התחייבויות מסים .8

יות בין החברה לחברה מאוחדת נמדדו לפי שיעורי המס החלים על החברה במסגרת עסקאות הדד

 המחזיקה בנכס לאחר ביצוע העסקה.
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השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני יישומם  .בכ

 :הכספייםהיכולים להשפיע על הדוחות 

 
להלן מידע לגבי תקני דיווח כספי בינלאומיים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שפורסמו אך טרם נכנסו לתוקף, 

שעשויים להשפיע על הדוחות הכספיים של החברה בעת יישומם לראשונה. למעט אם נאמר אחרת, כל תקן, תיקון 

לראשונה במועד  לאמצם מתכננת והחברה, י לכךאו פרשנות שצוינו להלן ניתנים ליישום מוקדם, תוך מתן גילו

 :שלהם המחייבהתחילה 

 "(:IFRS 9: "זה קטן בסעיףבדבר מכשירים פיננסיים ) 9תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

IFRS 9 משנה את הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים בשלושה נושאים 2014, שפורסם ביולי ,

סים פיננסיים וחשבונאות גידור )הטיפול החשבונאי בהכרה ובגריעה עיקריים: סיווג ומדידה, ירידת ערך נכ

, באוקטובר 2009מבטל את הגרסאות הקודמות של התקן שפורסמו בנובמבר  IFRS 9נותר ללא שינוי(. 

של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי בדבר  9, וכן את פרשנות מספר 2013ובנובמבר  2010

 משובצים. בחינה מחדש של נגזרים

 :IFRS 9-להלן סקירה של עיקרי הטיפול החשבונאי שנקבע ב

 נכסים פיננסיים: -סיווג ומדידה  א(

נכסים פיננסיים יסווגו לאחת משלוש הקבוצות להלן על בסיס המודל העסקי של הישות לניהול  

ג הינו לנכס הנכסים הפיננסיים ועל בסיס מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. הסיוו

 הפיננסי בשלמותו, ללא הפרדה של נגזרים משובצים.

מכשירי חוב שמוחזקים בהתאם למודל עסקי שמטרתו החזקה על מנת לגבות את תזרימי  .1

המזומנים החוזיים ושהתנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי 

 מופחתת. יימדדו בעלות -מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית בלבד 

מכשירי חוב שמוחזקים בהתאם למודל עסקי שמטרתו מושגת הן באמצעות גביית תזרימי  .2

המזומנים החוזיים והן באמצעות מכירה ושהתנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים 

יימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל  -מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית בלבד 

 אחר.

 כסים הפיננסיים האחרים יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.כל הנ .3

על אף האמור לעיל, ניתן לייעד מכשיר חוב בעת ההכרה לראשונה למדידה בשווי הוגן דרך  

רווח או הפסד, אם הייעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה. כמו 

ו מוחזק למסחר, ניתן לבצע בחירה שאינה ניתנת כן, בעת ההכרה לראשונה במכשיר הוני שאינ

לביטול להציג שינויים בשוויי ההוגן של המכשיר ההוני ברווח כולל אחר )למעט הכנסות 

מדיבידנדים(. סכומים כאמור שהוכרו ברווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד לאחר 

 מכן.

אינו אפשרי, אלא אם החברה משנה את  סיווג מחדש בין קבוצות המדידה לאחר ההכרה לראשונה 

 המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסיים.
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השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני יישומם  .כב

 )המשך(: היכולים להשפיע על הדוחות הכספיים

 

 :)המשך( "(IFRS 9: "זה קטן בסעיףבדבר מכשירים פיננסיים ) 9דיווח כספי בינלאומי  תקן .1

 התחייבויות פיננסיות: -סיווג ומדידה  ב(

, למעט הדרישה כי 39הטיפול החשבונאי אינו שונה מהותית מזה שנקבע בתקן חשבונאות בינלאומי  

עדו למדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הסכום של שינוי בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שיו

המתייחס לשינוי בסיכון האשראי של  ,)למעט מחויבויות למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית(

יוצג ברווח כולל אחר, אלא אם הדבר ייצור או יגדיל חוסר הקבלה חשבונאית ברווח או  ,ההתחייבות

 ווגו מחדש לרווח או הפסד לאחר מכן.הפסד. סכומים כאמור שהוכרו ברווח כולל אחר לא יס

כמו כן, בוטל החריג בדבר מדידה בעלות של נגזרים המהווים התחייבויות שקשורות למכשיר הוני לא  

 מצוטט שאינו ניתן למדידה בשווי הוגן באופן מהימן.

בות פיננסית, התחיי שלהחלפה  אוהובהר כי שינוי תנאים  IFRS 9למסקנות של  בבסיס, בנוסף 

בדומה לטיפול בעדכון אומדנים לגבי תשלומים של התחייבות  וכגריעה, יטופל יםמטופל םינשא

חישוב מחדש של העלות המופחתת של ההתחייבות על ידי היוון תזרימי המזומנים  כלומר, פיננסית

המעודכנים בריבית האפקטיבית המקורית, כאשר הפער בין העלות המופחתת המעודכנת ובין הערך 

שיושמה רם השינוי יוכר באופן מיידי ברווח או הפסד. זאת בשונה מהמדיניות החשבונאית בספרים ט

ופחת לאורך מ, לפיה הפער בין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפני השינוי ולאחריו עד כה

התקופה שנותרה להתחייבות המתוקנת על ידי חישוב ריבית אפקטיבית חדשה להתחייבות 

נותר  עמלות שהתהוו במישרין כתוצאה משינוי התנאים או ההחלפהבות ולויהטיפול בע בכללותה.

 ללא שינוי.

למפרע ללא הצגה מחדש של  IFRS 9החברה מתכוונת ליישם את דרישות הסיווג והמדידה של  

 תקופות קודמות. לא צפויות השפעות מהותיות בעת היישום לראשונה.

 

 :פיננסייםנכסים  ערך ירידת (ג

קובע כי יוכר הפסד מירידת ערך, אשר יחושב בהתאם לתוחלת הפסדי האשראי, וזאת המודל החדש 

ללא תלות בהתקיימותו של אירוע הפסד. כבר במועד ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי, וכן בסוף כל 

תקופת דיווח, יש להכיר בהפסד מירידת ערך, כאשר השינוי בסך ירידת הערך והכנסות המימון 

יים במידת ההידרדרות של סיכון האשראי ביחס למצב ששרר בעת ההכרה מהנכס הפיננסי תלו

  לראשונה בנכס הפיננסי.

למפרע ללא הצגה מחדש של תקופות  IFRS 9החברה מתכוונת ליישם את דרישות ירידת הערך של 

קודמות. במועד היישום לראשונה, להערכת החברה ההפרשה להפסדי אשראי צפויה לגדול. הגדלת 

בחינת ההשפעה הכמותית לתאריך המאזן,  כר כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים.ההפרשה תו

 של מודל ירידת הערך החדש בתקן טרם הושלמה.
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השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני יישומם  .כב

 )המשך(: להשפיע על הדוחות הכספייםהיכולים 

" או IFRS 15בדבר הכנסות מחוזים עם לקוחות )בסעיף קטן זה: " 15תקן דיווח כספי בינלאומי  .2

 "התקן"(:

IFRS 15 לרבות ההבהרות ל 2014, שפורסם במאי(-IFRS 15  קובע מודל 2016שפורסמו באפריל ,)

זים עם לקוחות, והוא מחליף את תקן חשבונאות אחיד להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של הכנסות מחו

בדבר חוזי הקמה והפרשנויות מכוחם. התקן  11בדבר הכנסות, תקן חשבונאות בינלאומי  18בינלאומי 

 כולל גם מספר תיקונים לתקנים אחרים.

בהתאם להוראות התקן, הכנסה תוכר תוך יישום מודל בן חמישה שלבים, הכוללים, בין היתר, כללים 

וי חוזה עם לקוח ולקביעת מחיר העסקה, כללים המגדירים כיצד יש להפריד את החוזה למרכיביו לזיה

השונים )"מחויבויות ביצוע נפרדות"( וכללים לאופן שבו יש לייחס את מחיר העסקה הכולל לכל מרכיב 

 מזוהה ונפרד.

, זאת בהתאם לכללים כמו כן, בהתאם להוראות התקן, יש להכיר בהכנסה בגין כל מרכיב מזוהה בנפרד

 במועד ספציפי או על פני זמן. -שקובע התקן לגבי עיתוי ההכרה בהכנסה 

כולל דרישות הצגה וגילוי נרחבות לעניין המהות, הסכום, העיתוי ואי הוודאות הכרוכים  IFRS 15בנוסף, 

 בהכרה בהכנסה.

IFRS 15  או לאחר מכן.  2018ינואר ב 1ייושם לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום

IFRS 15 :ייושם בדרך של יישום למפרע באחת משתי הדרכים הבאות 

 הצגה מחדש של מספרי השוואה )עם אפשרות לבחירה בהקלות מסוימות שנקבעו בתקן(; או –

הכרה בהשפעה המצטברת של היישום למפרע כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים )או של רכיב  –

שרלוונטי( לתקופה שבה מיושם התקן לראשונה, בכפוף לדרישות מסוימות ולהקלות  אחר של הון, ככל

 מסוימות שנקבעו בתקן.

את  חנהב החברה .עודפיםתיקון יתרת הפתיחה של ההחברה מעריכה כי תבחר באימוץ התקן בשיטה של 

 . והיא אינה מהותיתעל הדוחות הכספיים,  IFRS 15האפשרית של הכספית ההשפעה 

 

 (:, "התקן""IFRS 16)בסעיף קטן זה: "בדבר חכירות  16קן דיווח כספי בינלאומי ת . 3

IFRS 16 בדבר חכירות ואת הפרשנויות  17, מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 2016, שפורסם בינואר

משנה את הטיפול החשבונאי בחכירות מצד החוכר בעוד שהטיפול החשבונאי מצד  IFRS 16מטעמו. 

 ר ברובו ללא שינוי.המחכיר נשא

התקן מבטל את הסיווג של חכירות כמימוניות או כתפעוליות על ידי החוכר, ובמקום זאת קובע כי חוכר 

יכיר בדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגין כל החכירות למעט חכירות 

עלי שווי נמוך )לגביהן ניתנה חודשים וחכירות שבהן נכסי הבסיס הינם ב 12שתקופתן אינה עולה על 

 הקלה לפיה חוכר רשאי ליישם טיפול חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות תפעוליות(.
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כולים השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני יישומם הי .כב

 )המשך(: להשפיע על הדוחות הכספיים

 :)המשך( (, "התקן""IFRS 16)בסעיף קטן זה: "בדבר חכירות  16תקן דיווח כספי בינלאומי  . 3

בהתאם לתקן, כדי שחוזה יהווה הסדר )או יכיל רכיב( חכירה, נדרש כי החוזה יעניק לחוכר את הזכות 

גד קבלת תמורה. בהתאם לתקן, חברה יכולה לבחור לשלוט בשימוש בנכס המזוהה במשך תקופת זמן כנ

ליישם מדיניות חשבונאית עבור כל קבוצה של נכסי בסיס, לפיה לא תיעשה הפרדה של רכיבי החכירה ושל 

רכיבי השירות בחוזה, אלא כל הרכיבים בחוזה יטופלו כהסדר אחד המהווה חכירה, חלף ביצוע הפרדה בין 

תחייבות חכירה תימדד במועד ההכרה לראשונה לפי הערך הנוכחי של ה רכיבי החכירה ורכיבי השירות.

תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד תחילת החכירה, מהוונים בשיעור הריבית הגלום החכירה, אלא 

 אם שיעור זה לא ניתן לקביעה בנקל ואז היא תימדד לפי שיעור הריבית התוספתי של החוכר. 

 

עד ההכרה לראשונה לפי סכום התחייבות החכירה, בתוספת תשלומי חכירה נכס זכות שימוש יימדד במו 

תחילת החכירה או לפניו )בניכוי תמריצי חכירה כלשהם מהמחכיר(;  כלשהם ששולמו למחכיר במועד

 עלויות ישירות ראשוניות המיוחסות להתקשרות בחכירה; וכן אומדן העלויות לפירוק ושיקום על ידי החוכר.

הכספי נכסי זכות שימוש, אם אינם מוצגים בנפרד, יוצגו בסעיף שבו היו מוצגים נכסי  בדוח על המצב 

 1הבסיס אילו היו בבעלות החוכר. התחייבויות חכירה תוצגנה בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

 בדבר הצגת דוחות כספיים, לרבות ההפרדה בין שוטף ובין לא שוטף. ברווח או הפסד תוכרנה הוצאות

הפחתה של נכס זכות השימוש והוצאות ריבית בגין התחייבות החכירה. בדוח על תזרימי המזומנים, 

תשלומים בגין חלק הקרן של התחייבות החכירה יסווגו כפעילות מימון ותשלומים בגין חלק הריבית על 

טפת או התחייבות החכירה יסווגו בהתאם למדיניות החברה בדבר סיווג תשלומי ריבית )כפעילות שו

 כפעילות מימון(.

התקן גם מגדיר מהו שינוי בתנאי חכירה וקובע מתי הוא יטופל כחכירה חדשה ונפרדת, וכן מוסיף הוראות  

 חדשות בדבר הטיפול החשבונאי בעסקאות מכירה וחכירה בחזרה.

 IFRS 16  מכן. או לאחר  2019בינואר  1ייושם לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום

בדבר הכנסות מחוזים  15יישום מוקדם אפשרי, ובתנאי שהישות מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 

 עם לקוחות.

ביחס לחוכרים ייושם בדרך של יישום למפרע באחת משתי  IFRS 16-הטיפול החשבונאי בהתאם ל 

 הדרכים הבאות:

 הצגה מחדש של מספרי השוואה; או  -

היישום למפרע כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים )או של  הכרה בהשפעה המצטברת של   -

רכיב אחר של ההון, ככל שרלוונטי( לתקופה שבה מיושם התקן לראשונה, בכפוף לדרישות 

 מסוימות ולהקלות שנקבעו בתקן.
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קנים והבהרות חדשות בתקופה שלפני יישומם היכולים השפעת תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לת .כב

 )המשך(: להשפיע על הדוחות הכספיים

 :)המשך( (, "התקן""IFRS 16)בסעיף קטן זה: "בדבר חכירות  16תקן דיווח כספי בינלאומי  . 3

בגורמים עתידיים, לרבות שיעור הריבית התוספתי של  תלויה IFRS 16ליישום  שתהיהבפועל  השפעהה

ה במועד היישום לראשונה וציפיות ההנהלה באותו מועד לגבי מימוש אופציות להאריך או לבטל החבר

, לרבות הקלות שניתנו. מסיבה זו, IFRS 16חכירות. כמו כן, החברה עדיין בוחנת את הוראות המעבר של 

 הכספיים.  על הדוחות IFRS 16בשלב זה אין ביכולת החברה לאמוד את ההשפעה של 

 

 נכסים פיננסיים: - 3ביאור 

 הרכב:
 
 31.12.2017 

הכל -סך 
 שוטף

 
 לא שוטף

 
 הכל-סך

    נגזרים המשמשים כמכשירים פיננסיים:

 138  - 138 חוזי אקדמה על מט"ח 

    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

 2,583  2,583 - נגזרים שאינם מיועדים כמכשירים מגדרים
    

 128,756  - 128,756 לקוחות
 

   
 131,477  2,583 128,894 סה"כ נכסים פיננסיים  

    
 
 
 
 
 
 
 31.12.2016 

הכל -סך 
 שוטף

 
 לא שוטף

 
 הכל-סך

    נגזרים המשמשים כמכשירים פיננסיים:

 210 - 210 חוזי אקדמה על מט"ח 

    נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

 2,219 2,219 - דים כמכשירים מגדריםנגזרים שאינם מיוע

    
 110,308 - 110,308 לקוחות

    
 112,737 2,219 110,518 סה"כ נכסים פיננסיים  

    

 
 



 פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ

 )באלפי ש"ח( 1720בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

- 29 - 

 לקוחות: - 4ביאור 

 הרכב: א.
 31.12.2017 31.12.2016 

   
 40,306 42,892 בשקליםחובות פתוחים 

 68,571 85,475 חובות פתוחים במט"ח 

 3,454 2,594 אות לגביההמח    
   

  130,961 112,331 

    2,023 2,205 הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי
    110,308 128,756 הכל -סך

 פרטים נוספים:  ב.

 בדבר מכשירים פיננסיים. 20ראה ביאור 

 

 חובה:-חייבים ויתרות - 5ביאור 

 הרכב:
 31.12.2017  31.12.2016  

   
 84 108  עובדיםמקדמות ל

 5,854 6,119 מוסדות

 1,498 2,579 הוצאות מראש

 4,367 13,884 מקדמות לספקים

 210 138 חוזי אקדמה על מט"ח

    1,090 412 חייבים ויתרות חובה אחרים
     13,103 23,240 הכל-סך

 

 מלאי: - 6ביאור 

  הרכב:
 31.12.2017 31.12.2016  
   

 57,459 65,301 (1,3חומרי גלם ועזר )

    79,229 100,397 (2תוצרת גמורה )
 136,688 165,698 הכל-סך

 

 4,256-ו 2,042של  בסך 31.12.2016-ו 31.12.2017ליום בניכוי הפרשה לירידת ערך מלאי חומרי גלם ועזר  (1)

  ., בהתאמהאלפי ש"ח בגין מלאי איטי

של  בסך 31.12.2016-ו 31.12.2017ליום לם ועזר חומרי גבניכוי הפרשה לירידת ערך מלאי תוצרת גמורה  (2)

  ., בהתאמהאלפי ש"ח בגין מלאי איטי שלא נמכר 2,925-ו 3,042

 ., בהתאמהאלפי ש"ח 22,215-ו 22,805 בסך 31.12.2016-ו 31.12.2017ליום כולל מלאי בדרך  (3)
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 :זכויות בישויות אחרות - 7ביאור 

 :חברות בנות

 הרכב הקבוצה: .1

 שם החברה
מדינת 

 התאגדות

שיעור 
ליום  החזקה

31.12.2017 

שיעור 
ליום  החזקה

31.12.2016 

שיעור 
ליום  החזקה

31.12.2015 
     

Polyram U.K. Limited(1) 100% 100% 100% אנגליה 

Polyram France  (2 ) 55% 100% 100% צרפת 

Polyram U.S.A (3) 51% 51% 51% ארה"ב 

Polyram Tianjin(4) 100% 100% 100% סין 

Polyram Italy (5) 100% 100% 100% איטליה 

Polyram Spain(6) 100% 100% 100% ספרד 

Polyram Germany (7) 100% 100% 100% גרמניה 

Polyram Compounds LLC. (8) 100% 100% 100% ארה"ב 

 
זרוע השיווקית של את ה מהווהאת מוצרי החברה ו מוכרתהבת  חברת. באנגליהחברת בת בבעלות מלאה   (1)

 ובמדינות השכנות. באנגליההחברה 

 Polyram Franceבחברת נוספות ת וקה בזכויות הצבעה פוטנציאלייחברה החזה 2016ביוני  30עד ליום   (2)

אופציה היתה  Polyram France. כמו כן למיעוט 100%ביא את החברה לשיעור החזקה של ה ןאשר מימוש

 Polyramרכשה החברה את יתרת הון המניות בחברה הבת בצרפת  2016ביולי  1ביום  למכירת המניות.

France מהון המניות בחברה  100%אלפי אירו, כך שלאחר הרכישה מחזיקה החברה ב 20, בתמורה לסך של

 .Polyram Franceהבת 

 הנותרים. 49%השותף האמריקאי מחזיק ב Maroon ואילו  Polyram U.S.Aבחברת  51%החברה מחזיקה   (3)

 CALLשנים ובתנאים מסוימים אף קודם לכן. אופציית ה 5.75הניתנת למימוש בעוד   Callברה  אופציית לח 

 הוכרה לראשונה כנגזר בשווי הוגן ונמדדת בתקופות העוקבות בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

בעלות  צירוף העסקיםשנים אשר נמדדת במועד  7.75הניתנת למימוש בעוד  Putאופציית   Maroonלחברת  

מופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית, בערך נוכחי של סכום המימוש הצפוי, כנגד חלק הבעלים בהון חברת 

לפי  Polyram USAהחברה מאחדת את חברת  האם. השינוי בערך של ההתחייבות נזקף לרווח או הפסד.

 .51%שיעור החזקה של 

ן שבסין. חברת הבת מפעילה יבעיר טיאנג' Polyram Tianjin החברה מחזיקה בבעלות מלאה בחברת הבת   (4)

המיועדים לשימוש בתעשיית הרכב. בנוסף משמשת  קו ייצור של תרכובים פלסטיים הנדסיים סיבים ארוכים

 החברה הבת כזרוע השיווק של החברה בסין.

ל הווה את הזרוע השיווקית שמאת מוצרי החברה ו מוכרתחברת בת בבעלות מלאה באיטליה. החברה הבת   (5)

 החברה באיטליה ובמדינות השכנות.

הווה את הזרוע השיווקית של מאת מוצרי החברה ומוכרת חברת בת בבעלות מלאה בספרד. החברה הבת   (6)

 ובמדינות השכנות. בספרדהחברה 

גרמניה בשם בהקימה פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ חברת בת בבעלות מלאה  2016באוקטובר  24ביום   (7)

Polyram Germanyהווה את הזרוע השיווקית של החברה מאת מוצרי החברה ומוכרת רה הבת . החב

 ובמדינות השכנות. בגרמניה
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 :זכויות בישויות אחרות - 7ביאור 

 :חברות בנות

 הרכב הקבוצה )המשך(: .1
 

אינדיאנה,  באוונסוויל הקימה פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ חברת בת בבעלות מלאה 2017 מרץב 22ביום  (8)

מוצרי קו ייצור של  2018החלה להפעיל במהלך ינואר חברת הבת . Polyram Compounds LLCבשם  ארה"ב

 .הבונדירם
 

 מידע פיננסי על זכויות שאינן מקנות שליטה: .2

להלן מידע פיננסי מתומצת על חברות בנות שיש להן זכויות שאינן מקנות שליטה שהן מהותיות. הסכומים 

 ברה לפני קיזוז עסקאות בין חברתיות:הינם מראות הדוחות המאוחדים של הח

 31.12.2016ליום  31.12.2017ליום  

 Polyram USA Polyram USA 

   
 ארצות הברית ארצות הברית המיקום העיקרי של העסק

   
 שיעור זכויות בהון המניות ובזכויות ההצבעה של

 49% 49% הזכויות שאינן מקנות שליטה  

   
 18,803 16,917 נכסים שוטפים

 32 19 נכסים לא שוטפים

 16,914 14,861 התחייבויות שוטפות

 1,921 2,075 נכסים נטו   
      

 941 1,018 חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו

 5,380 5,380 מוניטין המיוחס  לזכויות שאינן מקנות שליטה

 6,321 6,398 ערך בספרים של הזכויות שאינן  מקנות שליטה

   
 

 לשנה שהסתיימה ביום  

 31.12.2017 31.12.2016 

 Polyram U.S.A Polyram U.S.A 

   
 70,320  69,125 הכנסות

   
 1,148  1,243 רווח לתקופה

   
 (282) 53  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 (22) -  תזרים מזומנים מפעילות השקעה

 304  (53) תזרים מזומנים מפעילות מימון

   
 -  -  תזרים מזומנים, נטו

   
 562  609  רווח לתקופה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

 421  429  לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ששולמודיבידנדים        
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 צירופי עסקים : - 8 ביאור

( 1999השקעות והחזקות )פולירם ), הושלמה עסקת רכישת הפעילות של חברת רם און 2015ביולי  1ביום  .א

אלפי  136,442אלפי ש"ח וכן שילמה החברה סך של  276,735בע"מ לשעבר( בתמורה להנפקת מניות בשווי 

 ש"ח בגין ההון החוזר שהועבר לה )כהגדרתו בהסכם הרכישה(. 

המניות שהונפקו  ש"ח ע.נ. שווין ההוגן של 1מניות רגילות בנות  100במסגרת תמורת הרכישה הנפיקה החברה  

נמדד על בסיס הערכת שווי שבוצעה לחברה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי. אומדן השווי ההוגן של המניות 

התבסס על הסכום ששילמה קרן פימי במזומן למוכרות בניכוי שווים ההוגן של הנכסים שעשויים להיות מושבים 

המניות שהוקצו לפולירם תעשיות רם הון )שותפות  בעתיד מהמוכרות בהתקיים אירועים מסוימים ותוספת שווי

בשליטתה המלאה של רם און השקעות והחזקות בע"מ( אשר חושבו על בסיס המניות שהוקצו לקרן פימי ולאחר 

 בגין פרמיית שליטה. 5%התחשבות ניכוי של 

כויות שאינן מקנות שהועברה ושל מרכיביה, ז התמורה סךלהלן פרטים למועד הרכישה בדבר השווי ההוגן של  .ב

 :שליטה

  
 שהוכר שווי  

 הרכישה במועד

 מבוקר בלתי  

  :העסקים צירוףבגין  שהועברהתמורה ה הרכב 

 136,442 מזומן בגין הון חוזר והלוואות לזמן ארוך 

 276,735 מניות שהונפקו )א( 

 413,177 שהועברהתמורה  סה"כ 

 
 

 6,167 (ד) שליטה מקנות שאינן זכויות  

 
 

  

 

 :מוניטיןו שניטלו והתחייבויות שנרכשו נכסים קבוצת לכל הרכישה במועד שהוכרו סכומים בדברלהלן פרטים  .ג

 שהוכרשווי   
 הרכישה במועד

 מבוקר בלתי  

  נכסים שנרכשו והתחייבויות שניטלו: 

 168,411  הון חוזר  

 (34,934) הלוואות לזמן ארוך 

 57,841  רכוש קבוע 

 19,043  מוחשיים בלתי יםנכס 

 2,231  אופציית רכש 

 (1,865) אופציית מכר 

 (774) יתרות נוספות  

 209,953  לזיהוי הניתניםנכסים נטו  סה"כ 

 
 

 
 209,391  (ה)מוניטין  
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 צירופי עסקים ) המשך(: - 8 ביאור

 שאינן מקנות שליטה: זכויות .ד

 דנמד, למסחר רשומה שאינה חברה, U.S.Aבחברת פולירם  שליטה מקנות שאינן הזכויות של ההוגן השווי

הערכת שווי כלכלית לחברה לפי שיטת המכפיל, מכפיל הרווח שנלקח לצורך הערכת השווי  באמצעותבשווי הוגן 

  .7.1 הינו
 

 מוניטין: .ה

 הגורמים העיקריים שהביאו להכרה במוניטין ברכישה הינם:

בפעילות הנרכשת, וותק בשוק, נסיון מצטבר תהליכים  מיומן עובדים צוות :כגון ,שייםמוח בלתי נכסים של קיומם

 .נפרדים כנכסים ההכרה בכללי עומדים אינם אשרמובנים וכדומה, 

  .ש"ח מיליון 187 -של כ לסך הסתכם מס רכיולצ לניכוי ניתן שיהיה צופה שהחברה המוניטין של הכולל הסכום

 
 העסקים: צירוףמתחילת  הנרכשת מהחברה שהוכר הרווחו ההכנסות סך על מידע .ו

 מושל החברה הסתכ רווח או הפסד ורווח כולל אחר עלבדוח המאוחד  וחברה כפי שנכללהשל  ההכנסות סך

  .2015בדצמבר  31ביום  החודשים שהסתיימ שישהאלפי ש"ח לתקופה של  214,007לסך של 

של החברה  רווח או הפסד ורווח כולל אחר עלדוח המאוחד כפי שנכלל ב הפעילות הנרכשתשל לתקופה הרווח 

 .2015 בדצמבר 31ביום  שהסתיימהחודשים  שישהלתקופה של אלפי ש"ח  23,342הסתכם לסך 

להלן פרטים בדבר ההכנסות והרווח של הקבוצה כפי שהיו מוצגים אם כל צירופי העסקים שהתרחשו במהלך  .ז

 ופת הדיווח השנתית:התקופה היו מתרחשים במועד תחילת תק

 

לשנה  
 שהסתיימה ביום 

 31.12.2015 

  

 453,247 הכנסות

  

 46,974 לתקופה רווח
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 רכוש קבוע: - 9ביאור 

 :2017בדצמבר  31הרכב ליום 

 

 
שיפורים 
 במושכר

מכונות, ציוד 
 ומכשירים

מחשבים, 
ציוד וריהוט 

 הכל-סך משרדי

     עלות:

 68,523  1,598 63,462  3,463 2017 וארינב 1ליום יתרה 
     
 

    

     תוספות במהלך השנה:

 20,331  90 19,510  731 רכישות
     
 (122) - (122) - התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
     

     
 88,732  1,688 82,850  4,194 2017בדצמבר  31ליום יתרה  

         
 

     בר:פחת נצ

 8,307  438 7,601  268 2017 ינוארב 1ליום יתרה 
     
 

    

     תוספות במהלך השנה:

 6,373  296 5,865  212 פחת

 (36) - (36) - התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
          

     
 14,644  734 13,430  480 2017בדצמבר  31יתרת פחת נצבר ליום 

     
     

 74,088  954 69,420  3,714 2017בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 
     

     
  6-33 7-10 10 %-שיעור הפחת ב

     
  15 7 10 %-שיעור הפחת העיקרי ב

 

 .)א(18ראה ביאור  -שעבודים 
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 :)המשך(  רכוש קבוע - 9ביאור 

 :2016בדצמבר  31הרכב ליום 

 

 
שיפורים 
 במושכר

, ציוד מכונות
 ומכשירים

מחשבים, 
ציוד וריהוט 

 הכל-סך משרדי

     עלות:

 60,068 1,581 55,092 3,395 2016 ינוארב 1ליום יתרה 
     
 

    

     תוספות במהלך השנה:

 8,661 17 8,576 68 רכישות
     
 (206) - (206) - התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
     

     
 68,523 1,598 63,462 3,463 2016בדצמבר  31ליום ה יתר 

         
 

     פחת נצבר:

 2,663 109 2,472 82 2016 ינוארב 1ליום יתרה 
     
 

    

     תוספות במהלך השנה:

 5,644 329 5,129 186 פחת
     

     
 8,307 438 7,601 268 2016בדצמבר  31יתרת פחת נצבר ליום 

     
     

 60,216 1,160 55,861 3,195 2016בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 
     

     
  6-33 7-10 10 %-שיעור הפחת ב

     
  15 7 10 %-שיעור הפחת העיקרי ב

 

 .)א(18ראה ביאור  -שעבודים 
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 :נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין - 10ביאור 

 הרכב ותנועה במהלך התקופה: .א

 2017 

 

פרויקטים 
 סגורים

קשרי 
 אחר מפיצים

מוניטין הנובע 
מצירוף 
 סה"כ עסקים

      עלות

 228,449  209,391 15 10,184  8,859 2017בינואר  1יתרה ליום 

 1,682  - - 1,682  - רכישות 

התאמות מתרגום דוחות כספיים של 

 פעילויות חוץ

 

- 

 

(65) 

 

- 

 

- 

 

(65) 

 230,066  209,391 15 11,801 8,859 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

      
      הפחתה שנצברה

 3,009  - 2 1,608 1,399 2017בינואר  1יתרה ליום 

 2,346  - 3 1,410 933 הפחתה
התאמות מתרגום דוחות כספיים של 

 פעילויות חוץ
 

- 

 

(36) 

 

- 

 

- 

 

(36) 
 

     
 5,319  - 5 2,982 2,332 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 

     
 224,747  209,391 10 8,819 6,527 2017בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

      
  10 10 10.5-25 10.5 שיעורי פחת באחוזים

 

 

 2016 

 

פרויקטים 
 סגורים

קשרי 
 אחר מפיצים

מוניטין הנובע 
מצירוף 
 סה"כ עסקים

      עלות

 228,449 209,391 15 10,184 8,859 2016בינואר  1יתרה ליום 

 - - - - - רכישות כתוצאה מצירוף עסקים
      

 228,449 209,391 15 10,184 8,859 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

      
      הפחתה שנצברה

 1,002 - - 536 466 2016בינואר  1יתרה ליום 

 2,007 - 2 1,072 933 הפחתה
 

     
 3,009 - 2 1,608 1,399 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 

     
 225,440 209,391 13 8,576 7,460 2016בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

      
  - 10 10.5 10.5 באחוזיםשיעורי פחת 
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 :נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין )המשך( - 10ביאור 

 פרטים נוספים: .ב

 שיטת ההפחתה ששימשה את החברה להפחתת הנכסים הבלתי מוחשיים הינה הקו הישר. .1

 ההפחתה של פרויקטים סגורים וקשרי מפיצים נזקפו לסעיף הוצאות שיווק ברווח או הפסד. הוצאות .2

 

 של יחידות מניבות מזומנים: פרטים נוספים בדבר הסכום בר השבה .ג

 מניבות מזומנים: הפרטים לגבי מוניטין המוקצה ליחד .1

ר שזו הרמה הנמוכה החברה בוחנת ירידת ערך מוניטין ברמת החברה כיחידה מניבת מזומנים אחת מאח

 ביותר שבה מבוצע מעקב אחר יתרת המוניטין.

 
פרטים לגבי מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר המוקצים ליחידות מניבות 

 מזומנים:
 

 מוניטין  מוניטין   

  31.12.2017 31.12.2016 

    
 209,391 209,391  יחידה מניבת מזומנים 

 

 הנחות המפתח ששימשו בחישוב הסכום בר ההשבה: א( 

התקן מגדיר סכום בר השבה כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של נכס או של יחידה מניבת 

 מזומנים לבין שווי השימוש בהם.

 ובמקרה בו שווי גבוה מהערך הפנקסני, לא נדרש להכיר בהפסד מירידת ערך.

גן בניכוי עלויות מכירה הוא מידע זמין המשקף את הסכום שישות יכולה לקבל התקן קובע כי שווי הו

 לתאריך המאזן תמורת מימוש הנכס בעסקה בין מוכר מרצון לקונה מרצון הפועלים בצורה מושכלת.

 EBITDA-מכפיל השיטת לפי  מזומניםההיחידה מניבות של הסכום בר השבה החברה בחרה למדוד את 

 רה.בניכוי עלויות המכי

 להלן הנחות המפתח ששימשו בחישוב הסכום בר ההשבה:

 

   2017 

יחידת מניבת    
 מזומנים 

    
 10.1   המכפיל הממוצע

    
 1,008   דהישווי התפעולי של היח

    
 2%   עלויות מימוש 
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 :נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין )המשך( - 10ביאור 

 שבה של יחידות מניבות מזומנים )המשך(:פרטים נוספים בדבר הסכום בר ה ג.

   2016 

יחידת מניבת    
 מזומנים 

    
 15.3%   שיעור הניכיון

    
 75,450   רווח תפעולי 

    
 3%   שיעור צמיחה 

 

 הערכות הנהלה בדבר הנחות המפתח:  ב(

מימוש הנכס  תרון, תממידע זמין המשקף את הסכום שיישות יכולה לקבל, בתאריך המאז -שווי הוגן  ה

 בעסקה בין מוכר מרצון לקונה מרצון הפועלים בצורה מושכלת.

 .מיליון דולר 100-ל 10בין  שהשווי שלהן הואות בחברות אאלו עלויות מימוש לעיסק – עלויות המימוש

 .EBITDA-השווי של היחידה מניבת המזומנים נקבע לתאריך המאזן, בהתבסס על ה  -השווי התפעולי  

 פלסטיק. -חברות הפועלות באותו תחום  פעילות 4נלקח ממדגם מיצג של   -כפיל הממוצע המ

המרווח התפעולי מבוסס על ניסיון העבר ותחזיות עתידיות, אשר מבוססות על תנאים כלכליים ותנאי שוק 

 צפויים.

נהלה לגבי שיעור הניכיון המבוסס על הבטא המתואמת של הקבוצה זאת מתוך מטרה, לשקף את הנחות הה

 סיכונים ספציפיים המיוחסים ליחידה מניבת המזומנים.

שיעורי הצמיחה מבוססים על תחזית מכירות החברה לפי איזורים גיאוגרפיים וכן על התחזית למכירת מוצרי 

 החברה בכל איזור.

 

 פרטים נוספים ביחס ליחידת מניבת מזומנים שלא חלה ירידת ערך בגינה: .2

 2017 2016 

 יחידה מניבה ה מניבהיחיד 
 מזומנים  מזומנים  

   

הסכום שבו הסכום בר ההשבה גבוה מהערך 
 85,700 447,140 בספרים

 

 
 

אילו כל אחד מהשינויים הבאים היה נעשה בהנחות המפתח שלהלן, הערך בספרים והסכום בר ההשבה 

 היו זהים:
 

 2017 

 יחידה מניבה 
 1מזומנים  

 % 

  

 5.52-ל 10.1-ן מיקט המכפיל 
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 :נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין )המשך( - 10ביאור 

 פרטים נוספים בדבר הסכום בר השבה של יחידות מניבות מזומנים )המשך(: ג.

 2016 

 יחידה מניבה 
 1מזומנים  

 % 

  

 17.3%-ל 15.3%-גדל מ שיעור הניכיון

 11.4%-ל 13.1%-קטן מ רווח תפעולי

 2.5%-ל 3%-טן מק שיעור צמיחה

 

 אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים: - 11ביאור 

 הרכב: א.

 

 
 

 ביאור
בסיס 
 הצמדה

 שיעור 
ריבית ליום 
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 

   %   
      נקאיים:ב אשראי לזמן קצר מתאגידים

 51,500 86,000 1.45 לא צמוד  הלוואות לזמן קצר ש"ח

-L+1.75 לא צמוד  ת לזמן קצר בדולרהלוואו
L+2.25 9,394 10,180 

      
    95,394 61,680 

       :לזמן ארוךהתחייבויות חלויות שוטפות של 

 15,751 20,957   14  בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים בש"ח 

 2,881 2,440   14 בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים באירו

 2,499 4,930   14 ים בנקאיים בדולר בגין הלוואות מתאגיד
      

    28,127 21,131 
      

 82,811 123,521    הכל-סך 

        
 )א(.18ראה ביאור  -שעבודים  ב.

 

 התחייבויות לספקים ולנותני שרותים: - 12ביאור 

 הרכב:
 31.12.2017  31.12.2016 

   בחשבון פתוח:

 11,480 10,241 בשקלים

 43,156 50,466 במט"ח
   

 60,707 54,636 

    271 57 בחשבון המחאות לפרעון
    54,907 60,764 הכל-סך
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 זכות:-זכאים ויתרות - 13ביאור 

 הרכב: 
 31.12.2017  31.12.2016  

   
 1,540 454 מקדמות מלקוחות

 7,083 7,501 התחייבויות לעובדים בשל שכר ומשכורת

 201 486 מוסדות

 4,350 3,040 צאות לשלםהו

 1,313 2,508 זכאים בגין רכוש קבוע

    676 745 אחרים
    15,163 14,734 הכל-סך

 

 התחייבויות לתאגידים בנקאיים: - 14ביאור 

 הרכב: א.

  31.12.2017 31.12.2016 

 הבסיס הצמד
נקוב שיעור ריבית 

 31.12.2017ליום 
הכל בניכוי -סך

 חלויות שוטפות
בניכוי הכל -סך

 חלויות שוטפות

    
 46,440 26,071 3.22%-1.88% לא צמוד

 9,646 19,496 3.60%-1.86% במט"ח 
    

 56,086 45,567  הכל-סך 
    

 פרטים נוספים: .ב

מידה הלצורך הבטחת המימון שנטלה החברה מהבנקים המממנים, התחייבה החברה לעמוד באמות  .1

 הפיננסיות הבאות:

 : 2016ולשנת  2015ל שנת לחציון השני ש .א

 . 5לא יעלה על  EBITDA -יחס כיסוי חוב נטו ל

 מיליון ש"ח.   35 -הון עצמי מוחשי שלא יפחת מ

 : 2017שנת  .ב

 .4.5לא יעלה על  EBITDA -יחס כיסוי חוב נטו ל     

 מיליון ש"ח.   45 -הון עצמי מוחשי שלא יפחת מ      

 ואילך: 2018משנת  .ג

 .4לא יעלה על  EBITDA -ב נטו ליחס כיסוי חו      

 מיליון ש"ח.   50 -הון עצמי מוחשי שלא יפחת מ      

 

נכסים בלתי מוחשיים, חייבים בעלי  הון עצמי מוחשי הינו ההון העצמי בתוספת הלוואות בעלים ובניכוי

ה מחדש בגין עניין, ערבויות לבעלי מניות, השקעות בחברות בנות, זכויות שאינין מקנות שליטה, קרן הערכ

 רכוש קבוע, מיסים נדחים והוצאות נדחות ושיפורים במושכר.

 פיננסיות. המידה הנכון לתאריך המאזן עמדה החברה באמות  

 .)א( 18שיעבודים ראה ביאור  .2
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 התחייבויות פיננסיות אחרות לזמן ארוך: - 15ביאור 

 הרכב: א.
 31.12.2017 31.12.2016 

   
 2,513 2,732 ר של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה התחייבות בגין אופציית מכ

   
 2,513 2,732 הכל-סך 

 
 (.3()1)7לפרטים נוספים ראה ביאור  .ג
 

 הטבות לעובדים: - 16ביאור 

 בסיס התחייבויות החברה והחברות המאוחדות לפיצויי פיטורין, פרישה ופנסיה לעובדיה, אשר חושבו על .1 .א

בחלקן על ידי הפקדות שוטפות וסכומים  -עבודה הקיימים, מכוסות במלואן העבודה והסכמי ה חוקי 

ויתרתן על ידי ההתחייבות )נכסי תוכנית(  שנצברו בקופות פנסיה, קופות לפיצויים ופוליסות לביטוח מנהלים 

  הכלולה בדוחות  הכספיים. 

ו נכות, למעט התפטרות התוכניות להטבה מוגדרת מזכות את העובדים במקרה של פיטורין, פרישה א  

פעמית השווה למשכורתו החודשית בזמן הסיום, כפול מספר -וסיום מחמת הונאה או רמאות, להטבה חד

השנים מתאריך ההעסקה. כמו כן לחלק מהחברות בקבוצה יש תוכנית להפקדה מוגדרת לעובדים אשר חל 

 .1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 14עליהם סעיף 

בה מוגדרת של החברה חושפת אותה לסיכונים אקטואריים )כגון: סיכון אורך חיים, סיכון התוכניות להט 

 סיכון בגין שינויים בשכר( וכן סיכון שוק בגין נכסי תוכנית. ריבית,סיכון בגין אינפלציה,

שהמטבע באיכות גבוהה ההתחיבות נמדדת לפי שיעור תשואת השוק על אג"ח קונצרניות צמודות מדד  

א הש"ח בסוף תקופת הדיווח. שינויים בשיעורי התשואה ובשווי ההוגן של נכסי התוכנית עשויים שלהן הו

 לחשוף את החברה לשינויים עתידיים בגובה ההתחייבות נטו.

עובד זכאי למספר ימי חופשה בתשלום במשך השנה. הטבה זו כוללת את השימוש בימי החופשה  .2

 הצבורים לעובד. 

 

 :בה מוגדרת, נטוהתכנית להט הרכב .ב
31.12.2016 31.12.2017  

   
 ערך נוכחי של מחויבויות להטבה מוגדרת .1 7,982  7,416 

    שווי הוגן של נכסי התכנית  (7,478) (7,213)
 203  504  

   
 סיווג בדוח על המצב הכספי: .2  

 :התחייבויות  

    התחייבויות בגין הטבות לעובדים 504 203
    תחייבות נטוה   504 203
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 הטבות לעובדים )המשך(: - 16ביאור 

 התנועה בערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת: ג.
לשנה 

 שהסתיימה ביום
לשנה 

  שהסתיימה ביום
31.12.2016 31.12.2017  

   
 יתרה לתחילת תקופה 7,416  7,340 

 הטבות ששולמו (438) (425)

 עלות שירות שוטף 362  362 

 הוצאות ריבית  273  263 

 )רווחים( והפסדים אקטואריים הנובעים:  -מדידות מחדש   

 משינויים בהנחות פיננסיות 278  (38)

    מהבדלים בין ההנחות האקטואריות הקודמות לבין מה שהתרחש בפועל 91  (86)
    יתרה לסוף שנה  7,982  7,416 

 

 ת:תנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכני ד.
לשנה   

 שהסתיימה ביום
לשנה 

  שהסתיימה ביום
31.12.2016 31.12.2017  

   
 יתרה לתחילת שנה 7,213 7,252 

 הטבות ששולמו מנכסים (438) (425)

 הכנסות ריבית  - - 

 תשואה על נכסי תוכנית למעט הכנסות ריבית  -מדידות מחדש  173 97 

 הפקדות לתוכנית על ידי החברה 394 416 

    אחרות 136 (127)
    יתרה לסוף שנה  7,478 7,213 

 

 הוצאות בתקופה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת: .ה

 31.12.2017 31.12.2016 
   

 484 499 הסכום שהוגדר כהוצאה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת

   

 :קצר.      התחייבות בגין הטבות אחרות לזמן ו

 31.12.2017 31.12.2016 
   

 1,806 1,888 התחייבות בגין חופשה
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 :על הכנסהמסים  - 17ביאור 

 :הרכב יתרת מסים נדחים .א

 מסים נדחים בגין: .1

  

לשנה שהסתיימה ביום 
31.12.2017  

 תנועה אחרת 31.12.2017 

תנועה 
שהוכרה 
ברווח או 

 הפסד
 

31.12.2016 

     

     מסים נדחים בגין:

 (3,736) (1,619) - (5,355) רכוש קבוע

 (3,430) (2,303) - (5,733) מוניטין

 526  (430) 4 100  הפסדים לצורכי מס 

 246  26  22 294  הטבות לעובדים

 468  (139) - 329  רווחים שטרם מומשו

 499  75  - 574  אחרים
     

 (9,791) 26 (4,390) (5,427) 
     

     הצגה בדוח על המצב הכספי:

 526    100  נדחים מסים נכסי

 (5,953)   (9,891) התחייבויות מסים נדחים
     

 (9,791)   (5,427) 

 ראה ביאור ג' להלן. -לענין שיעורי המס לפיהם חושבו המסים הנדחים  .2
 
 
 :הוצאות מסים על ההכנסה הרכב .ב

      

 31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015    

      

   2,719 6,130 6,981  מסים שוטפים

   679 3,524 4,390  מסים נדחים

   -  -  (482) מיסים בגין שנים קודמות
      

   3,398 9,654 10,889  הכל-סך
      

  

 :שינויים בשיעורי המס החלים על החברה .ג

 ים כדלהלן:פבמסלול מפעל מועדף ובהתאם לכך, מס החברות למפעלים מועד ממוסההחברה  

 .16%חלקי הארץ  ארובש 9%עומד על  2015-ו 2016בשנים המס למפעלים מועדפים באיזור פיתוח שיעור  

 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  2016בחודש דצמבר 
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 על הכנסה )המשך(:מסים  - 17ביאור 

 :שינויים בשיעורי המס החלים על החברה )המשך( .ג

. החוק קבע כי יופחת שיעור מס החברות על הכנסה מועדפת של מפעל מועדף 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017

 .2017החל משנת  7.5%-ל 9%-באזור פיתוח א' מ

 322בקיטון של  2016בשנת המס בהתאם לתיקוני החקיקה שלעיל, החברה הכירה  יכתוצאה מהפחתת שיעור

 .כום השינוי נטו הוכר כהכנסות מס ברווח או הפסדאלפי ש"ח בהתחייבויות המסים הנדחים. ס

 
 חברות תעשיתיות: .ד

. מתוקף החוק 1969 -הינה חברה תעשיתית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה )מיסים( תשכ"ט  החברה

 להטבות מסוימות אשר העיקרית שבהן הינה פחת בשיעורים מוגדלים. החברה זכאית האמור,

 
 מס תיאורטי: .ה

אורטי שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים הרגילים יין סכום המס התלהלן התאמה ב

 על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר:בדווח לבין ההפרשה למסים 

 

  
 סתיימה ביוםלשנה שה

לשישה חודשים 
 סתיימו ביוםה

   

 31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015  
    

 26,740  70,306  84,429  ההכנסהעל  םפני מסילתקופה ל רווח

     26.5%  25%  24%  שעורי המס הרגילים
 7,072  17,577  20,263  המס התיאורטי

    
    תוספת )חסכון( במס בגין:

 14  21  29  נטו,  הוצאות לא מוכרות

 (3,736) (8,380) (9,250) מפעל מועדףהטבות במס בגין 

 -  (322) -  שינוי שיעור המס

     48  758  (153) אחרים

 3,398  9,654  10,889  הכל-סך
    

 
 

 :שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות - 18ביאור 

 שעבודים: א. 

נות קווי ייצור, הכספים וכן הזכויות מכל סוג שיש כועל החברה רובצים שיעבודים שוטפים על הציוד התפעולי, מ

 . ללא הגבלה בסכום מניםמהבנקים המלחברה לטובת 
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 :שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות )המשך( - 18ביאור 

 התחייבויות תלויות: ב.

 ערבויות: 

בסך כולל של  31.12.2016-ו 31.12.2017נכון ליום לספקים  ומיםשלתהחברה העמידה ערבות בנקאית לטובת 

  ., בהתאמהש"חאלפי  5,762-ו 1,103

 התקשרויות: ג.

, הושלמה עסקת רכישת הפעילות של חברת רם און השקעות והחזקות בע"מ )פולירם 2015ביולי  1ביום  .1

אלפי ש"ח כמו כן שילמה החברה סך של  276,735( בע"מ לשעבר( בתמורה להנפקת מניות בשווי 1999)

 (. אלפי ש"ח בגין ההון החוזר שהועבר לה )כהגדרתו בהסכם הרכישה 136,442

הפעילות הנרכשת הינה פיתוח, ייצור ושיווק של תרכובים טרמופלסטיים הנדסיים ליצרנים בתעשיית 

. פרטים לתרכובים טרמופלסטיים )בונדירם(מקשרים ודבקים משפרים, הפלסטיק ובפיתוח, ייצור ושיווק של 

 .7נוספים בדבר החזקה בחברות בנות ראה ביאור 

רם און ש.מ  תעשיותבין פולירם  2011ביוני  21וזה השכירות מיום הסבה החברה את חבמסגרת הרכישה  .2

מ"ר, במתחם הנמצא באזור  8,500 –ובין צד שלישי לטובתה, מסגרת החוזה הינה שכירות בשטח של כ 

תעשייה עפולה )"האתר"(. האתר משמש את החברה לייצור ואחסון חומרי גלם ומוצרים מוגמרים. דמי 

חודשים  60 –לשנה, צמוד למדד. תקופת השכירות הינה ל  ₪מליון  1.5 –כ  השכירות מסתכמים בסך של

חתם נספח להסכם לשכירת שטח נ 2014בדצמבר  16חודשים נוספים. ביום  60 –עם אופציה להארכה ב 

נחתם נספח נוסף להסכם  2015באוקטובר  13ביום  מ"ר באותו מתחם באותם תנאים. 812 –נוסף של כ 

 מ"ר באותו מתחם באותם תנאים. 1,192 –של כ לשכירת שטח נוסך 

. סך 2026שנים עד לחודש יולי  10-נחתם נספח נוסף, המאריך את חוזה השכירות ב 2016ביולי  11ביום 

 לשנה. ₪מליון  2-דמי השכירות המעודכנים עומד על כ

ם און מבנים פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ ובין חברת רנחתם הסכם שכירות בין  2015ביולי  1ביום  .3

מ"ר, במתחם הנמצא במושב רם און אשר ישמש  37,209 –( בע"מ, לשכירת האתר בשטח של כ 2004)

את מטה החברה והמשרדים וכן ייצור ואחסון חומרי גלם ומוצרים מוגמרים. דמי השכירות מסתכמים לסך 

 -אופצייה להארכה ל  חודשים עם 120 -בשנה, צמוד למדד. תקופת השכירות הינה ל  ש"חמליון  3 -של כ

 .2015ביולי  1חודשים נוספים. תקופת השכירות החל מיום  120

 , חברת בת בבעלות מלאה,Polyram Compounds LLCנחתם הסכם שכירות בין  2017 ביולי 7ביום  .4

דמי השכירות  אינדיאנה, ארה"ב באוונסוויל מ"ר, 9,290-, לשכירת אתר ייצור בשטח של כצד שלישילבין 

שנה עם אופציה  12הינה לתקופה של אלף דולר בשנה. תקופת השכירות  400-ים לסך של כמסתכמ

 . 2017החלה בחודש נובמבר תקופות נוספות. השכירות  2-להארכת השכירות ב

צד שלישי לשכירת מבנה בשטח נחתם הסכם בין פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ לבין  2017ביוני  22ביום  .5

בשנה.  ש"חמליון  1-עשייה אלון תבור. דמי השכירות מסתכמים בסך של כמ"ר באיזור הת 4,550של 

ביולי  1תקופת השכירות הינה שנה, עם אופציה להארכה בשנה נוספת. תקופת השכירות החלה בתאריך 

2017. 
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 הון: - 19ביאור 

  הון המניות: 

 מינלי:נוהרכב הון המניות ה .1

 31.12.2017   

  מונפק ונפרע  רשום 
 

 
   

       100   100  ש"ח ערך נקוב כ"א 0.01מניות רגילות בנות 
 

 זכויות המניות: .2

ש"ח ערך נקוב מקנות למחזיק בהן זכויות הצבעה, זכויות לקבלת דיווידנדים וזכויות  0.01מניות רגילות בנות 

 להשתתף בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.

 
 :עודפים .3

 20,000-ואלפי ש"ח,  32,000-הסתכמו ב 2016-ו 2017ת לבעלי המניות בשנים הדיבידנדים שהוכרו כחלוקו

 לא חולק דיבידנד. 2015ש"ח, בהתאמה. בשנת אלפי 

 

 מכשירים פיננסיים: - 20ביאור 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי: א.

 :3וברמה  2ברמה טכניקות הערכה ונתונים ששימשו במדידות שווי הוגן  .1

מתחשב באומדנים כאשר נגזרים אינם נסחרים בשוק פעיל, שווי הוגן  - נגזרים פיננסיים מכשירים 

הערכה כגון: סטיית תקן של תשואת מודל  ופרמטרים המבוססים על נתונים לא נצפים המשמשים את

 המניות בחברות דומות ושינוי בשיעור הריבית חסרת סיכון.

 שהוכרו בדוח על המצב הכספי: מכשירים פיננסיים .2

   31.12.2017 

 הכל-סך 3רמה  2רמה  1רמה    

     :פיננסיים נכסים  
       

     נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:  

 138 - 138 - שווי הוגן )חוזי אקדמה למט"ח(  

 2,583 2,583 - - על מניות המיעוט CALLאופציית   

   - 138 2,583 2,721 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 20ביאור 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי )המשך(:  א.

 מכשירים פיננסיים שהוכרו בדוח על המצב הכספי )המשך(: .2

   31.12.2016 

 הכל-סך 3רמה  2רמה  1רמה    

     :פיננסיים נכסים  
       

     ים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:נכס  

 211 - 211 - שווי הוגן )חוזי אקדמה למט"ח(  

 2,219 2,219 - - על מניות המיעוט CALLאופציית   

   - 211 2,219 2,430 

 

 :3שינויים במכשירים פיננסיים שמדידת השווי ההוגן שלהם סווגה ברמה  .3

 

 שהסתיימה ביוםלשנה   

  31.12.2017 

 הכל-סך נגזרים  

    

 2,219  2,219   2017בינואר  1 

רווחים שהוכרו ברווח או הפסד בסעיף  
 364  הכנסות מימון

 
 364 

    
 2,583  2,583  2017בדצמבר  31 

 

 לשנה שהסתיימה ביום  

  31.12.2016 

 הכל-סך נגזרים  

    

 2,716  2,716  2016בינואר  1 

כרו ברווח או הפסד בסעיף הפסדים שהו 
 (497) הוצאות מימון

 
(497) 

    
 2,219  2,219  2016בדצמבר  31 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 20ביאור 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי )המשך(: א.

  :3מידע כמותי לגבי מדידות שווי הוגן המסווגות ברמה  .4

 ונים משמעותיים שאינם ניתנים לצפיה ששימשו במדידת השווי ההוגן:נת א.  

  

 הוגן שווי
ליום 

31.12.2017 
 טכניקת

 סכום  נצפים לא נתונים שווי הערכת

     :נכסים 

     :הוניים מכשירים 

מודל תמחור  2,583 אופציות בגין מניות 
 אופציות

 1,251 הרווח החזוי 

 9.0 מכפיל הרווח    

      

  

 הוגן שווי
ליום 

31.12.2016 
 טכניקת

 סכום  נצפים לא נתונים שווי הערכת

     :נכסים 

     :הוניים מכשירים 

מודל תמחור  2,219 אופציות בגין מניות 
 אופציות

 1,686 הרווח החזוי 

 7.2 מכפיל הרווח    

      
 ם:נצפי-רגישות מדידות השווי ההוגן לשינויים בנתונים לא  ב.   

 השפעת מדידה על השווי ההוגן של האופציה:   

 עליה ברווח החזוי/במכפיל הרווח/בסטיית תקן תגרור עליה בשווי אופציה בגין מניות.   

 עליה בריבית חסרת סיכון תגרור ירידה בשווי האופציה בגין מניות.   
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 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 20ביאור 

 יים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי )המשך(:שווי הוגן של מכשירים פיננס א.

שהיווה הנחה וברווח החזוי  במכפיל הרווח הדיווח תקופת לסוף 5% של לשינוי רגישות ניתוח להלן

 , כאשר שאר המשתנים נשארים קבועים:3בקביעת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים מסוימים ברמה 

 

 31.12.2017לשנה שהסתיימה ביום  

 5%+ 5%- 
   

   שינוי מכפיל הרווח

 (267) 269 השפעה על רווח או הפסד

   שינוי ברווח החזוי

 (129) 129 השפעה על רווח או הפסד

   

 31.12.2017ליום  

 5%+ 5%- 
   

   שינוי מכפיל הרווח

 (267) 269 השפעה על סך הנכסים

 (267) 269 השפעה על ההון

   שינוי ברווח החזוי

 (129) 129 על סך הנכסיםהשפעה 

 (129) 129 השפעה על ההון

   

 
 
 31.12.2016לשנה שהסתיימה ביום  

 5%+ 5%- 
   

   שינוי מכפיל הרווח

 (290) 300 השפעה על רווח או הפסד

   שינוי ברווח החזוי

 (111) 111 השפעה על רווח או הפסד

   

 31.12.2016ליום  

 5%+ 5%- 
   

   הרווח שינוי מכפיל

 (290) 300 השפעה על סך הנכסים

 (290) 300 השפעה על ההון

   שינוי ברווח החזוי

 (111) 111 השפעה על סך הנכסים

 (111) 111 השפעה על ההון
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 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 20ביאור 

 הוגן: שווי הוגן של מכשירים פיננסיים שערכם בספרים אינו מהווה קירוב סביר לשווי .ב

 :3טכניקת הערכה ונתונים ששימשו במדידת שווי הוגן ברמה  .1 

 מחושב תוך שימוש בשיטת הוון תזרימי  3ברמה לצרכי גילוי השווי ההוגן של ההלוואות המסווגות 

  .בתאריך החתךשיעורי הריבית בהן החברה מגייסת חוב בתנאים דומים  המזומנים, לפי

 ל המצב הכספי:מכשירים פיננסים שהוכרו בדוח ע .2

 31.12.2017 

 ערך בספרים שווי הוגן 

   :פיננסיות התחייבויות

התחייבויות לתאגידים בנקאיים לזמן 

 ארוך

 

74,726 

 

73,694 

 

 
 31.12.2016 

 ערך בספרים שווי הוגן 

   :פיננסיות התחייבויות

התחייבויות לתאגידים בנקאיים לזמן 

 ארוך

 

76,828 

 

76,711 

 ניהול סיכונים: מדיניות ג.

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון: סיכון שוק )לרבות סיכון מטבע, סיכון ריבית 

וסיכון מחיר אחד(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות 

הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. הקבוצה משתמשת לצמצום מינימלי השפעות שליליות אפשריות על 

 חשיפות מסוימות לסיכונים. על מנת להגן עלבמכשירים פיננסיים נגזרים 

ניהול הסיכונים מבוצע על ידי מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה בהתאם למדיניות שאושרה על ידי 

ת המדיניות, כמו גם את המדיניות הדירקטוריון וועדת הכספים. הדירקטוריון וועדת הכספים מכתיבים א

הספציפית לחשיפות מסוימות לסיכונים, כגון: סיכון שער חליפין, סיכון אשראי, וכן שימוש במכשירים פיננסיים 

 נגזרים ומכשירים פיננסיים לא נגזרים, והשקעות עודפי נזילות.

 
 סיכוני שוק: ד.

ים: סיכון מטבע, סיכון מחיר אחר וסיכון ריבית כוללים שלושה סוגי סיכונאלהם חשופה החברה סיכוני שוק 

 :כדלקמן

 :מטבע סיכון .1

מדיניות הקבוצה הינה לאפשר לחברות הקבוצה לשלם התחייבויות הנקובות במטבע הפעילות שלהן  א(

)בעיקר ש"ח( בעזרת תזרימי המזומנים המופקים מהפעילות של כל חברה. כאשר לחברות הקבוצה 

 במטבע שאינו מטבע הפעילות שלהן )ואין לה יתרות מזומן מספיקות  יש התחייבויות הנקובות
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 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 20ביאור 

 סיכוני שוק )המשך(: ד.

 :מטבע סיכון .1

 )המשך(: א( 

מישות במטבע זה לסילוק ההתחייבות( הקבוצה, במידה ואפשרי, מעבירה יתרות מזומן במטבע 

 אחרת בקבוצה. אחת לישות

ניתוח לפי מטבע של  יםמקבל וסמנכ"ל הכספים החברה מנכ"ללפקח על מדיניות זו,  על מנת

התחזיות החודשיות של מועדי הפרעון הצפויים של התחייבויות הקבוצה וכן של עודפי המזומנים 

 הקיימים בקבוצה.

פה הקבוצה המאזן בשערי החליפין של מטבעות חוץ שאליהן חשו לתאריך 10%ניתוח רגישות לשינוי של  להלן

אל מול מטבע הפעילות, כאשר שאר המשתנים נשארים קבועים, והשפעתם על הרווח )הפסד( לפני מס או על 

 :ההון

 

 
לתאריך המאזן בשערי חליפין של מטבעות חוץ ולמדד   5%-ו 10%-להלן פירוט ניתוח רגישות לשינוי של 

המחירים לצרכן שאליהן חשופה החברה אל מול מטבע הפעילות, כאשר שאר המשתנים נשארים קבועים, 

 על הרווח הנקי ועל ההון:והשפעתם 

 2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה   

 אירוה מטבע הדולר מטבע   

 

 
  הון הפסד או רווח שיעור השינוי

 או רווח
  הון הפסד

       
  10%+     

  2017  650  650  42  42 

       

       
       
  10%-     

  2017 (650) (650) (42) (42) 

       

 2016 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה   

 אירוה מטבע הדולר מטבע   

 

 
  הון הפסד או רווח שיעור השינוי

 או רווח
  הון הפסד

       
  10%+     

  2016  183  183  (27)  (27) 

       

       
       
  10%-     

  2016 (183) (183)  27  27 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 20ביאור 

 
 סיכוני שוק )המשך(: ד.

 )המשך(: מטבע סיכון .1

 מבחני רגישות דולר

      

31.12.2017 
רווח )הפסד( מהשינויים 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 
 רווח )הפסד( מהשינויים 

 באלפי ש"ח 

 -10% -5% שווי הוגן +5% +10%  

  
   פי שע"ח ל
$ =814.3  

לפי שע"ח 
$ =640.3  

לפי שע"ח $= 
467.3  

לפי שע"ח $= 
294.3  

לפי שע"ח $= 
120.3  

      

 17,612  18,594  19,571  20,548  21,530  מזומנים ושווי מזומנים

 43,512  45,938  48,351  50,764  53,190  לקוחות

נכסים פיננסים אחרים לזמן 
 2,324  2,454  2,583  2,712  2,842  ארוך

 (27,772) (29,321) (30,861) (32,401) (33,950) אשראי מתאגיד בנקאי

התחייבויות לספקים ולנותני 
 (27,365) (28,891) (30,408) (31,925) (33,451) שרותים

התחייבויות אחרות לזמן 
 (2,459) (2,596) (2,732) (2,868) (3,005) ארוך

 5,852  6,178  6,504  6,830  7,156  סך הכל

      

     3.467  שע"ח בפועל

 

 

 

 מבחני רגישות דולר

      

31.12.2016 
רווח )הפסד( מהשינויים 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 
 רווח )הפסד( מהשינויים 

 באלפי ש"ח 

 -10% -5% שווי הוגן +5% +10%  

  
   לפי שע"ח 

$ =294.2  
לפי שע"ח 

$ =374.0  
לפי שע"ח $= 

458.3  
לפי שע"ח $= 

653.3  
לפי שע"ח $= 

461.3  

      

 4,269 4,506 4,743 4,980 5,217 מזומנים ושווי מזומנים

 34,055 35,947 37,839 39,731 41,623 לקוחות

נכסים פיננסים אחרים לזמן 
 1,997 2,108 2,219 2,330 2,441 ארוך

 (15,535) (16,398) (17,261) ((18,124 (18,987) אשראי מתאגיד בנקאי

התחייבויות לספקים ולנותני 
 (20,869) (22,029) (23,188) ((24,347 ((25,507 שרותים

התחייבויות אחרות לזמן 
 (2,262) (2,387) (2,513) ((2,639 ((2,764 ארוך

 1,655 1,747 1,839 1,931 2,023 סך הכל

      

     3.845  שע"ח בפועל
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 )המשך(: מכשירים פיננסיים - 20ביאור 

 
 סיכוני שוק )המשך(: ד.

 )המשך(: מטבע סיכון .1

 

 אירומבחני רגישות 

      

31.12.2017 
רווח )הפסד( מהשינויים 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 
רווח )הפסד( מהשינויים 

 באלפי ש"ח 

 -10% -5% שווי הוגן +5% +10%  

  
 לפי שע"ח 

€  =4.568 
 לפי שע"ח 

€  =4.360 
 לפי שע"ח 

€ = 4.1526 
 לפי שע"ח 

€  =3.945 
 לפי שע"ח 

€  =3.737 

      

 2,204  2,327  2,449  2,571  2,694  מזומנים ושווי מזומנים

 24,670  26,043  27,414  28,783  30,156  לקוחות

 (4,680) (4,940) (5,200) (5,460) (5,720) אשראי מתאגידים בנקאיים

התחייבויות לספקים ולנותני 
 (18,380) (19,403) (20,424) (21,444) (22,467) יםשרות

 3,814  4,027  4,239  4,450  4,663  סך הכל

      

      4.1526 שע"ח בפועל

 

 

 אירומבחני רגישות 

      

31.12.2016 
רווח )הפסד( מהשינויים 

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח 
רווח )הפסד( מהשינויים 

 באלפי ש"ח 

 -10% -5% הוגןשווי  +5% +10%  

  
 לפי שע"ח 

€  =4.448 
 לפי שע"ח 

€  =4.246 
 לפי שע"ח 

€  =4.0438 
 לפי שע"ח 

€  =3.842 
 לפי שע"ח 

€  =3.639 

      

  3,857   4,071  4,285  4,499   4,714  מזומנים ושווי מזומנים

  20,159   21,279  22,399  23,519   24,639  לקוחות

 (7,150) ((7,547 (7,944) (8,341) (8,738) אייםאשראי מתאגידים בנק

התחייבויות לספקים ולנותני 
 (17,107) (18,058) (19,008) (19,958) (20,909) שרותים

 (241) (255) (268) (281) ((295 סך הכל

      

     4.0438  שע"ח בפועל
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 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 20ביאור 

 )המשך(:סיכוני שוק  ד.

      להלן תנאי הצמדה של נכסים והתחייבויות פיננסיים: .2
 
 הכל-סך אחר רואי דולר לא צמוד 

 2017בדצמבר  31ליום  

      נכסים:

      נכסים שוטפים:

 24,620 1,885 2,449 19,571 715 מזומנים ושווי מזומנים

 128,756 10,832 27,414 48,351  42,159 לקוחות

 138 27 9 102 - פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים  

      נכסים לא שוטפים:    

 2,583 - - 2,583 - נכסים פיננסים אחרים לזמן ארוך 

 42,874 70,607 29,872 12,744 156,097 

      
      התחייבויות:

      התחייבויות שוטפות:

 (123,521) -  (2,440) (14,124) (106,957) יםומנותני אשראי אחר אשראי מתאגידים בנקאיים

 (60,764) (463) (20,424) (30,408) (9,469)  התחייבויות לספקים

 (14,734) (451) (2,122) (1,386) (10,775) זכאים

 (127,201) (45,918) (24,986) (914) (199,019) 

      התחייבויות לא שוטפות:

 (45,567) - (2,760) (16,737) (26,070) התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 (2,732) - -  (2,732) -  פיננסיות לזמן ארוךהתחייבויות 

 (26,070) (19,469) (2,760) - (48,299) 

 (91,221) 11,830 2,126 5,220  (110,397) סך הכל חשיפה ברווח על המדד הכספי, נטו
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 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 20ביאור 

 סיכוני שוק )המשך(: .ד

   להלן תנאי הצמדה של נכסים והתחייבויות פיננסיים )המשך(: .2
 
 הכל-סך אחר אירו דולר לא צמוד 

 2016בדצמבר  31ליום  

      נכסים:

      נכסים שוטפים:

 14,812 3,717 4,285 4,743 2,067 מזומנים ושווי מזומנים

 110,308 9,109 22,399 37,839 40,961 לקוחות

 211 - 282  (71) - נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

      נכסים לא שוטפים:    

 2,219 - - 2,219 - נכסים פיננסים אחרים לזמן ארוך 

 43,028 44,730 26,966 12,826 127,550 
      

      התחייבויות:

      התחייבויות שוטפות:

 (82,811) - (2,881) (12,679) (67,251) ומנותני אשראי אחרים םאשראי מתאגידים בנקאיי

 (54,907) (977) (19,008) (23,188) (11,734)  התחייבויות לספקים

 (13,422) (210) (823) (693) (11,696) זכאים

 (90,681) (36,560) (22,712) (1,187) (151,140) 

      התחייבויות לא שוטפות:

 (56,086) - (5,063) (4,583)  (46,440) דים בנקאייםהתחייבויות לתאגי

 (2,514) - - (2,514) - פיננסיות לזמן ארוךהתחייבויות 

 (46,440) (7,097) (5,063) - (58,600) 

 (82,190) 11,639  (809) 1,073  (94,093)  סך הכל חשיפה ברווח על המדד הכספי, נטו
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 )המשך(: מכשירים פיננסיים - 20ביאור 

 :אשראי סיכון ה.

 סיכון האשראי של הקבוצה נובע בעיקרו מלקוחותיה וכן מהשקעות באגרות חוב קונצרניות. .1

 

 לקוחות: .2

מכירות החברה ללקוחותיה )לרבות למפיצים(, בישראל ובחו"ל, מתבצעות ברובן באשראי לקוחות כמקובל 

 שה היבטים עיקריים:בשוק. מדיניות החברה באשראי לקוחות מתאפיינת בשלו

 מיתרת הלקוחות(. 95%-לקוחות המבוטחים בביטוח אשראי )כ .1

 לקוחות עם בטחונות להבטחת החוב )אשראים דוקומנטריים, ערבויות בנקאיות(. .2

 4בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה נקבע סכום חשיפה מכסימלי של  -לקוחות ללא בטחונות  .3

 מיליון ש"ח.

דרים ומנגנוני בקרה לפיקוח על הגביה ועל האשראי הניתן ללקוחות, חריגה ממדיניות לחברה נהלים מסו

 החברה למתן אשראי ללקוחות תחת כיסוי ביטוחי בלבד, נעשית באישור דירקטוריון החברה.

 חשיפה מרבית בגין סיכון אשראי: .3

,מבלי להתחשב הסכום המיצג באופן הטוב ביותר את החשיפה המרבית לסיכון אשראי של הקבוצה

 בבטוחה כולשהי המוחזקת או בחיזוקי אשראי אחרים הינה הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים. 

 
 :לסוף תקופת הדיווחריכוזי סיכון האשראי בקבוצה  .4

 :תחומי אזורים גיאוגרפיים שערכם לא נפגםמחזור וגיול יתרת לקוחות לפי  

 

 

מחזור 
 31.12-ל יתרת הלקוחות המכירות

 

 נהלש
שהסתיימה 

 סה"כ 31.12-ב
יתרה 
 שוטפת

בפיגור 
 30מעל 

 ימים

בפיגור 
 מעל 

 ימים 60

 
     

2017 574,427 128,756 122,445 1,928 4,383 
      

2016 488,093 110,308 105,773 2,556 1,978 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 20ביאור 

 )המשך(: אשראי סיכון ה.

 :יננסיים שערכם נפגםנכסים פ .5

 :של לקוחות להלן ניתוח ההפרשה בגין חובות מסופקים )א(

 
סכום 
 בספרים הפרשה ברוטו

        
2017 2,205 2,205 - 

    
2016 2,023 2,023 - 

    

הגורמים העיקריים ששימשו בהערכת ירידת ערך הלקוחות הינו גיל היתרה וכן הנסיבות הספציפיות לכל 

 לקוח. 

 

 להלן התאמת השינויים בחשבון ההפרשה לחובות מסופקים:  

 1,646 2016 נוארבי 1יתרה ליום  

 377 נוסף במהלך התקופה

 2,023 2016בדצמבר  31יתרה ליום  

 182 נוסף במהלך התקופה

 2,205 2017בדצמבר  31יתרה ליום  
   

 סיכון נזילות: ו.

זר של הקבוצה וכן מהוצאות המימון והחזרי הקרן של מכשירי החוב סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון החו .1

 של הקבוצה. 

מדיניות הקבוצה הינה להבטיח כי המזומן המוחזק יספיק תמיד לכיסוי ההתחייבויות במועד פרעונן. על 

על מנת לענות  ,מנת להשיג מטרה זו הקבוצה שואפת להחזיק יתרות מזומנים )או קווי אשראי מתאימים(

. בנוסף הקבוצה שואפת להקטין את סיכון הנזילות על ידי קיבוע שיעורי הריביות )ועל החזויותדרישות העל 

 .ידי כך את תזרימי המזומנים( בגין הלוואות לזמן ארוך

מידע בדבר ו חודשים 12י לתקופה של רבעונדירקטוריון הקבוצה בוחן תחזיות תזרימי מזומנים על בסיס 

 יתרות המזומנים. 

ך המאזן, תחזיות אלו מצביעות כי לקבוצה צפויים מקורות נזילים מספיקים לכיסוי כל מחויבויותיה בתארי

  הקיימת. מסגרת האשראימ לחרוגתחת הנחות סבירות וכי לא תאלץ 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 20ביאור 

 ו. סיכון נזילות )המשך(:

וצה וכן מהוצאות המימון והחזרי הקרן של מכשירי החוב סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון החוזר של הקב .1

 . )המשך( של הקבוצה

 

 התחייבויות 
 שוטפות 

התחייבויות לא 
 שוטפות 

  31.12.2017 

 
 

 התחייבויות פיננסיות 
 48,299 198,079 הנמדדות בעלות מופחתת  

            
 48,299 198,079 הכל-סך  

 

 

 התחייבויות 
 שוטפות 

לא  בויותהתחיי
 שוטפות 

  31.12.2016 

 
 

 התחייבויות פיננסיות 
 58,599 151,140 הנמדדות בעלות מופחתת  

        
 58,599 151,140 הכל-סך  

    
 
 

 התחייבויות פיננסיות: .2

 ההתחייבויות הפיננסיות כלולות במאזן בסעיפים הבאים )לפי סוגי ההתחייבות(: (א

 

   31.12.2017 31.12.2016 

 התחייבויות שוטפות: 
 

  

 ים בנקאיים ונותני תאגידאשראי מ 
 אשראי אחרים  

 
123,521 82,811 

 54,907 61,592  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים אחרים 

 13,422 12,966  זכאים ויתרות זכות 
     

   198,079 151,140 
     

    התחייבויות לא שוטפות: 

 56,086 45,567   ים בנקאייםתאגידהתחייבויות ל 

 2,513 2,732   התחייבויות פיננסיות אחרות לזמן ארוך 
     

   48,299 58,599 
     

     

 209,739 246,378  הכל-סך 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 20ביאור 

 סיכון נזילות )המשך(: ו.

 : סוף תקופת הדיווחתחייבויות פיננסיות בהתבסס, היכן שרלוונטי, על ערכים נקובים לסילוק שיעורי הריבית ושערי החליפין ללהלן ניתוח מועדי הפירעון החוזיים של ה .3 
 
 

31.12.2017 

שיעור הריבית 

 לפי דרישה הנקובה

 30בתוך 

 ימים

 1-6 בין

 חודשים

 6בין 

חודשים 

 לשנה

 3-בין שנה ל

 שנים

  מעל

 הכל-סך שנים  3
         

 95,394  -  -  -  -  -  95,394  1.45 יתר מבנק והלוואות לזמן קצרמשיכת 

 60,784  -  -  -  37,932  22,852  -   ספקים

 14,734  - -  -  732  1,776  12,226   זכאים

 73,694  12,572  32,995  14,096  11,831  2,200  -   הלוואות מבנקים

 2,732  2,732  - - - - -   יתרות אחרות לזמן ארוך
         

 247,338  15,304  32,995  14,096  50,495  26,828  107,620   הכל-סך
         

 
 
 

31.12.2016 

שיעור הריבית 

 לפי דרישה הנקובה

 30בתוך 

 ימים

 1-6 בין

 חודשים

 6בין 

חודשים 

 לשנה

 3-בין שנה ל

 שנים

  מעל

 הכל-סך שנים  3
         

 61,680 - - - - - 61,680 1.45-1.5 ואות לזמן קצרמשיכת יתר מבנק והלו

 54,907 - - - 33,314 21,593 -  ספקים

 13,422 - - - - 13,422 -  זכאים

 77,217 8,853 47,232 13,118 6,497 1,517 -  הלוואות מבנקים

 2,513 2,513 - - - - -  יתרות אחרות לזמן ארוך
         

 209,739 11,366 47,232 13,118 39,811 36,532 61,680  הכל-סך
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 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 20ביאור 

 ניהול הון הקבוצה: ז.

 העודפים.והקבוצה כוללת כהון את הון המניות הרגילות, פרמיה  .1

מטרתה העיקרית של הקבוצה בניהול ההון היא להבטיח את היכולת לספק באופן קבוע תשואה לבעלי  

ת בדרך של גידול בהון או חלוקות. על מנת לעמוד במטרה זו שואפת הקבוצה לשמור על יחס מינוף המניו

שמאזן בין הסיכונים והתשואות ברמה סבירה, ובין שמירה על בסיס מימון שיאפשר לקבוצה לענות על 

צרכי ההשקעה וההון החוזר שלה. בקבלת ההחלטות על שינויים במבנה ההון של הקבוצה על מנת 

להשיג המטרות לעיל, בין אם על ידי שינוי מדיניות חלוקת הדיבידנד, הנפקות הון חדשות, הקבוצה אינה 

 שוקלת רק את מצבה לזמן הקצר אלא גם את מטרותיה לזמן הארוך. 

הקבוצה מגדירה את יחס המינוף כיחס בין ההתחייבויות לבנקים בניכוי מזומנים ושווה מזומנים לבין הון  

 ור לעיל.  הקבוצה כאמ

 :לחישוב יחס מינוףלהלן תמצית הנתונים הכמותיים  . 2

  31.12.2017 31.12.2016 
   

 14,812  24,620  מזומנים ושווי מזומנים

 (82,811) (123,521) אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

 (56,086) (45,567) התחייבויות לתאגידים בנקאיים לזמן ארוך
   

 (124,085) (144,468) נטו חוב
   

 

 
 31.12.2017 31.12.2016 

   
 276,511  276,008  נפרע פרמיה וקרנות הון הון מניות 

 63,054  103,985  עודפים 
   

 339,565  379,993  הוןהכל -סך 

 
  

 37%  38%  יחס מינוף 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(: - 20ביאור 

 בהתחייבויות פיננסיות אשר תזרימי המזומנים בגינן מסווגים כתזרימי מזומנים מפעילות מימון:שינויים  ח.

 

אשראי 
והלוואות לזמן 

 קצר

הלוואות 
והתחייבויות 

פיננסיות 
אחרות לזמן 

 סך הכל ארוך

    

 138,897  77,217  61,680  :2017בינואר  1יתרה ליום 

 52,233  17,495  34,738  תזרימי מזומנים שהתקבלו, נטו

 (20,404) (20,404) -  תזרימי מזומנים ששולמו, נטו

 (614) (614) -  סכומים שנזקפו לרווח או הפסד

 (1,024) -  (1,024) הפרשים מתרגום דוחות כספיים
    

 169,088  73,694  95,394  הכל-סך

 

 

 מחזור המכירות: - 21ביאור 

 :הרכב
  

 
 לשנה שהסתיימה ביום

ה של לתקופ
שישה חודשים 
 שהסתיימו ביום

 31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015  
    

 67,785 147,394 190,254 מכירת מוצרים בארץ

 145,540 339,266 383,467 מכירת מוצרים בחו"ל

     682 1,433 706 הכנסות מעיבוד חומרים
     214,007 488,093 574,427 הכל-סך
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 המכירות: עלות - 22ביאור 

 הרכב לפי עלויות:
  

 
 לשנה שהסתיימה ביום

לתקופה של 
שישה חודשים 
 שהסתיימו ביום

 31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015  

    
 142,512  298,666  377,200  חומרים שנצרכו )כולל שינוי במלאי חו"ג(

 10,446  23,429  25,672  שכר עבודה ונלוות

 248  647  907  קבלני משנה

 2,464  5,254  6,065  פחת

 2,294  4,839  5,387  שכירות 

 2,239  4,392  4,593   ציודו אחזקת מכונות

 8,571  17,916  18,881  הובלות ומשלוחים

 3,855  7,941  8,552  אנרגיה ומים 

 2,506  6,896  8,771  חרושת 

     221  468  366  ביטוח
  456,394  370,448  175,356 

     (9,825) (3,440) (17,083) מוצרים  עליה במלאי
     165,531  367,008  439,311  הכל-סך

 

 
 , נטו:ופיתוח הוצאות מחקר - 23ביאור 

 הרכב:
  

 
 לשנה שהסתיימה ביום

לתקופה של 
שישה חודשים 
 שהסתיימו ביום

 31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015  

    
 640 3,091 2,702 ונלוותשכר עבודה 

 - 53 3 פחת

     241 485 528 וייעוץ מקצועי קבלני משנה
     881 3,629 3,323 הכל-סך
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 הוצאות מכירה ושיווק: - 24ביאור 

 הרכב:
  

 
 לשנה  שהסתיימה ביום

לתקופה של 
שישה חודשים 
 שהסתיימו ביום

 31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015  

    
 4,315 11,969 14,380 בודה ונלוות שכר ע

 5,860 9,565 7,838 עמלות סוכנים

 1,002 2,015 2,346 והפחתות פחת

 727 1,314 1,493 נסיעות לחו"ל 

 106 282 173 שיווק בארץ

 1,654 1,877 1,356 שיווק בחו"ל

 40 344 360 תערוכות

 169 459 393 שכירות

 117 241 340 אחזקת רכב

     178 810 1,738 הובלות
     14,168 28,876 30,417 הכל-סך

 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות: - 25ביאור 

 הרכב:
  

 
 לשנה שהסתיימה ביום

לתקופה של 
שישה חודשים 
 שהסתיימו ביום

 31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015  
    

    

 1,445 3,369 3,878 שכר עבודה ונלוות 

 319 1,410 1,717 דמי ניהול

 922 1,744 1,558 משרדיות ואחזקת משרד 

 180 329 305 פחת 

 751 377 164 חובות מסופקים ואבודים 

 151 358 384 תקשורת

 507 1,117 1,347 ביטוח

 58 125 118 כיבודים, מתנות ותרומות

 29 83 142 אגרות

 769 1,604 392 ייעוץ מקצועי

 248 639 127 אחרות
    
 5,379 11,155 10,132 הכל-סך
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 :הוצאות והכנסות מימון - 26ביאור 

 הרכב:
  

 
 לשנה שהסתיימה ביום

לתקופה של 
שישה חודשים 
 שהסתיימו ביום

 31.12.2017  31.12.2016  31.12.2015  

    :מימון בגין מכשירים פיננסיים הכנסות

 140 577 468 ערך הלוואות שחיקת

 1,183 - - וחותהפרשי שער בגין ספקים ולק

 - - 147 הכנסות בגין שערוך אופציות שונות

 - 24 225 אחרות
    

 1,323 601 840 בגין מכשירים פיננסייםהכנסות מימון הכל -סך
        

    :הוצאות מימון בגין מכשירים פיננסיים

 1,832 3,100 2,766 הוצאות ריבית בגין התחיבויות פיננסית הנמדדות בעלות מופחתת

 - 2,773 3,142 הפרשי שער בגין ספקים ולקוחות

 454 925 1,838 עמלות בנקים

 299 895 - הוצאות בגין שערוך אופציות שונות

 34 27 4 אחרות
    

 2,619 7,720 7,750 הוצאות מימון בגין מכשירים פיננסייםהכל -סך
    

 1,296 7,119 6,910 הוצאות מימון, נטוהכל -סך
    

 

 

 

 :מידע נוסף לגבי מהות ההוצאות - 27ביאור 

 להלן פרטים לגבי מהות ההוצאות כפי שנזקפו בסעיפים שונים בדוח רווח והפסד:

  
 

 לשנה שהסתיימה ביום

לתקופה של 
שישה חודשים 
 שהסתיימו ביום

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

    
 2,663 5,644 6,373 הוצאות פחת

    
    

 1,002 2,007 2,346 ת הפחתההוצאו
    

    
 16,846 41,911 46,663 הוצאות בגין הטבות עובד
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 :צדדים קשוריםענין ובעלי  - 28ביאור  

 עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין : .א

 : בין חברות בנות        

. להלן ובגרמניה בספרדליה, טיבארה"ב, בסין, באמוכרת מוצרים לחברות הבת באנגליה, בצרפת, החברה  (1

 פירוט המכירות:

   
 

 שהסתיימה ביום לשנה 

לתקופה של 
שישה חודשים 
 שהסתיימו ביום

  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

     
 5,622 20,367 19,411  לחברת הבת בצרפת

     
 4,548 9,770 12,470  לחברת הבת באנגליה

     
 28,498 62,965 55,915  לחברת הבת בארה"ב

     
 739 1,740 1,325  לחברה הבת בסין

     
 2,858 7,334 8,895  לחברה הבת באיטליה

     
 1,990 1,798 6,592  לחברה הבת בספרד

     
 -,- -,- 13,892  לחברה הבת בגרמניה

  

 מחירי המכירה נקבעים על פי מחירי שוק.

 בת בצרפת על פי הסכם הרכישה.משלמת עמלות שיווק לחברת ה החברה (2

 

 )המשך(: צדדים קשוריםענין ובעלי  - 28ביאור 

 תגמול אנשי מפתח ניהוליים: .ב

 . תגמול אנשי מפתח ניהוליים:1
 

 ביום הסתיימהש לשנה

לשישה 
 חודשים

 וסתיימהש
 ביום

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

    
 1,540 3,960 4,312 הטבות לזמן קצר 

 93 192 202 ות בגין פיטוריןהטב

 

 :עניןלבעלי  תגמול .2

 
שכר יושב בגין בהתאמה, אלפי ש"ח  750-ו 1,000 הכירה הקבוצה בהוצאה בסך 2016-ו 2017שנים ב

 אלפי ש"ח(. 250 -2015חודשים בשנת  6ראש הקבוצה )
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 אירועים לאחר תאריך המאזן: - 29ביאור 

משפט המסחרי במדריד כנגד פולירם ספרד, מר קרסטן פלונס המשמש הוגשה תביעה בבית ה 31.10.2017ביום 

 כמנהלה, וכנגד פולירם רם און תעשיות ש.מ )השותפות המוגבלת שקדמה לחברה(.

. בשלב זה הנתבעים עדיין לא 2018מסמכי התביעה נמסרו לפולירם ספרד ולקרסטן פלונס במהלך חודש ינואר 

 ובעים אמורים להשלים נספחים ומסמכים לכתבי התביעה. מחוייבים להגיש כתבי הגנה הואיל והת

בתביעה נטען כי הנתבעים התנהלו בקנוניה עם קרסטן פלונס והעבירו לעצמם את כל מאגר הלקוחות וההסכמים של 

 התובעות בהקשר לשיווק מוצרי פלסטיק בספרד. התביעה הכספית טוענת לשני ראשי נזק:

שהגיעה  PX Polimerosילמו התובעים בגין ערבותם לגופים שונים עבור חברת יורו, הסכום אותו ש 185,103סך של 

ואי יכולת להמשיך  PX Polimerosיורו, הפסד רווח הנובע מחיסולה של חברת  1,417,409סך של ו לחדלות פרעון

 בפעילותה העסקית.

אור העובדה כי טרם הוגשו להערכת עורכי הדין של החברה בישראל ובספרד לתביעה יש סיכויי הצלחה קלושים. ל

בהסתמך מסמכי התביעה בשלמותם, השלב המקדמי בו נמצא הטיפול וטענות ההגנה הטובות העומדות לנתבעים, 

 .של החברה, החברה לא הכירה בהפרשה בדוחות הכספיים בגין התביעה האמורהעורכי הדין על 

 

יעת ההנהלה מידע על אירוע שארע לאחר תאריך נכון ליום אישור הדוחות הכספיים, לא בא לידפרט לאמור לעיל, 

 .החברההדוח על המצב הכספי העשוי להשפיע באופן משמעותי על עסקי 
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 פרטים נוספים על התאגיד -פרק ד'  

  (א10תקנה ) "ח(ש)באלפי בשנת המאזן  תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים .1

 שנתי  4 רבעון  3 רבעון  2 רבעון  1 רבעון 
 3,000 750 750 750 750 הכנסות

 596 149 149 149 149  ההכנסותעלות 
 2,404 601 601 601 601 גולמי /)הפסד(רווח

 2,244 637 592 430 585 הוצאות הנהלה וכלליות

 160 (36) 9 171 16 מפעולות רגילות /)הפסד(רווח
מימון הנובעים  הכנסות )הוצאות(

 התחייבות פיננסית ב משינויים 
(1,308) 1,339 1,132 5,019 6,182 

 1,222 438 261 253 270 נטו, מימון הכנסות 
החברה ברווחי חברה המטופלת לפי  חלק

 נטו  המאזנישיטת השווי 
6,746 6,478 6,510 5,790 25,524 

 על מסים ניכוי לפני/)הפסד(רווח
 ההכנסה

5,724 8,241 7,912 11,211 33,088 

 375 (7) 124 126 132 )הכנסה( מס  הוצאה
 32,713 11,218 7,788 8,115 5,592 נקי לתקופה  /)הפסד(רווח

      :ל מיוחס
 32,383 11,173 7,695 8,021 5,494 בחברה הוניות זכויות בעלי

 330 45 93 94 98 המיעוט זכויות
 32,713 11,218 7,788 8,115 5,592 נקי רווח"כ סה

 ( 11תקנה ) רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן .2

' מס מניה סוג חברה שם
 מניות

"כ סה
 נקוב ערך

 "חבש

 שיעור
 החזקה

 באחוזי הון,
 הצבעה

 יתרת
 הלוואות

 באלפי ש"ח

( 2004) מבנים און רם
 "מבע

 -  78.78% 10 1,000 רגילה

 תעשיות פולירם
 בע"מ פלסטיק

 - 35% 100 100 רגילה

  (13)תקנה  המאזןהכנסות של חברות בת וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך  .3

 ם החברהש
)הפסד(  רווח

באלפי  מס לפני
 ש"ח

)הפסד(  רווח
 מס אחרי

 באלפי ש"ח
.נ ע"כ סה מניה סוג

 "חבש

 10 0.01 רגילה 1,558 1,934 "מבע( 2004) מבנים און רם
 100 0.01 רגילה 73,540 84,429 בע"מ קפלסטי תעשיות פולירם
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  (21תקנה ) לנושאי משרה בכירהו גמולים לבעלי ענייןת .4

בעלי התקבולים הגבוהים לכל אחד מחמשת  2017ידי החברה בשנת -להלן פירוט התגמולים שהוענקו על

)באלפי בחברה או בתאגיד בשליטתה, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים מבין נושאי המשרה הבכירה ביותר 

 ש"ח(:

 .נייד וכן אחזקת רכב והוצאות טלפון כמקובל סוציאליות עלויות, שכר עלות כולל  )*(
אישרה אסיפת בעלי המניות הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים הניתנים  13.2.2017ביום  (**)

, בהתאמה )בהנחת מימוש של כתב אופציה אחד 0.15%-ו 0.30%למימוש למניות החברה בשיעור של 
יהם שיעור החזקותכך שבפועל  cashlessלמניית אחת. יצוין כי לנושאי המשרה אפשרות לממש במנגנון 

 8.1.2017לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום  עשוי להיות שונה(. לאחר המימוש בהון התאגיד
 (.2017-01-003028)אסמכתא: 

וזכויות ההצבעה  מהזכויות בהון 0.74%-ו 0.67%-ינאי מחזיקים בהדירקטורים איתן ארזי ונחום  (***)
  בחברה, בהתאמה.

 להלן. 15ה"ש ישיבות דירקטוריון. לפרטים נוספים ראו  4התקיימו  2017בשנת  )****( 

בין המושב  בהסכם ההתקשרות תנאי של 1עדכון המניות בעלי אסיפת שרהאי 2017.13.2 ביום .4.1

 השירותים את ואילך 2017בינואר  1, בתוקף מיום לחברהלבין החברה לפיו המושב יעניק 

 : 2ט להלןכמפור

 המעודכנים התנאים רותהשי סוג
 

"ר יו שירותי
 דירקטוריון

. למועד זה המושב ידי על תומלץ זהותו .משרה 20%-ב לחודש"ח ש אלפי 15תשלום 
אלפי ש"ח  60אשר הסב למושב רם און  ביתן יוסף מר ידי על מוענקים"ר היושירותי 

 .2017מדמי הניהול להם היה זכאי בגין שנת 
 אפשרות. 2"(; החודשי השכר)" משרה 50% עבור לחודש"ח ש אלפי 29.25 תשלום. 1 3"לנכמ שירותי

 או העמדה. 3; 4החודשי השכר פעמים 3 על יעלה שלא דעת בשיקול מענק לתשלום
 בהוצאות דלק. ונשיאה"ח ש 3,000 -כ שלעלות חודשית ב –כבר בהוצאות נשיאה

"ל סמנכ שירותי
 5כספים

 אפשרות. 2"(; החודשי השכר)" משרה 50% עבור לחודש"ח ש אלפי 19.5 תשלום. 1
או  העמדה. 3; 6החודשי השכר פעמים 3 על יעלה שלא דעת בשיקול מענק לתשלום

_____________________________________ 
לפרטים ראו דוח  .12.10.2015 יוםההתקשרות לקבלת שירותי הניהול אושרה לראשונה באסיפת בעלי המניות של החברה ב  1

 (.2015-01-128208)אסמכתא:  6.10.2015מיידי מיום 
, 2017-01-011326 -ו 2017-01-003028)אסמכתא:  6.2.2017ומיום  8.1.2017לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים מיום   2

 בהתאמה(.
 .רגב, המועסק על ידי המושב ניתנים על ידי מר עמית  3
 יובהר כי תקרת המענק השנתי תחושב ותשולם על בסיס השכר החודשי הקבוע בגין היקף משרה בפועל.  4
נתנו על ידי מר נועם אלון, המועסק על ידי המושב. השירותים כוללים בנוסף, שירותי חשבות, שירותי הנהלת חשבונות יי  5

 ועריכת דוחות כספיים.
 לעיל. 3ראו הערות שוליים   6

ם תגמולי תגמולים עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
 אחרים

 סה"כ

 שעור משרה היקף תפקיד שם
 החזקה

 בהון
 התאגיד

מבוסס  תשלום מענק *שכר
מניות, דמי 

דמי יעוץ, ניהול, 
 אחר, עמלה

 דמי, ריבית
 אחר, שכירות

 

 501 - 114  - 387 ** 50% מנכ"ל   עמית רגב
סמנכ"ל  נועם אלון

 כספים
50% ** 265 - 57 - 322 

"ר יו יוסי ביתן
 הדירקטוריון

20% 1.19% 180 - - - 180 

גמול לדירקטורים שהם חברי 
 מושב

 לפי
 תוהשתתפ
 ****בישיבה

*** 115 - - - 115 
 

 163 - - - 163 - דירקטור גמול דח"צים
 128 - - - 128 - דירקטור שאול אשכנזי
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 המעודכנים התנאים רותהשי סוג
 

 בהוצאות דלק. ונשיאה"ח ש 2,600 -כ שלעלות חודשית בנשיאה בהוצאות רכב 
 .לחודש"ח ש אלפי 5 7משרד שירותי

 יחדיו להלן יקראו המשרד ושירותי סמנכ"ל הכספים שירותי"ל, המנכ שירותי"ר, היושירותי 

 "."שירותי הניהול

 המעודכנים התנאים רותהשי סוג
 

 שירותי
 8דירקטורים

 תמורתשיומלצו על ידי המושב,  המושב חברי שהם דירקטורים 3 שירותי
אלפי  25בסך של ) מחצית מהגמול השנתיו לישיבה השתתפות גמול קבלת

" קבוע"ה הסכום לפי, (אלפי ש"ח בשנה 75ש"ח עבור כל דירקטור ובסה"כ 
-בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

  .9"(הדירקטורים שירותי, על פי הדרגה בה תסווג החברה, מעת לעת )"2000

 74,350 של בסך הינושירותי הניהול )ללא שירותי הדירקטורים(  בגין למושב הכולל התשלום

, 2017 ינואר חודש של הידוע לצרכן המחירים למדד צמוד, כדין"מ מע בתוספת לחודש"ח ש

 תקיימות יחסי עובד/מעביד בין מי מנושאי המשרה לחברה.ס, ללא החשבונית מתמורת 

עבור  לחודש 1 מדי מושבל יםשולמבגין שירותי הניהול ובגין שירותי הדירקטורים מדמי הניהול 

( 3ף ההסכם הינו למשך שלוש )הקודם. תוק בחודששניתנו  ושירותי הדירקטורים שירותי הניהול

יהא רשאי להביא לידי סיום את הסכם זה, בהודעה מוקדמת בכתב  . כל צדממועד אישורו שנים

 .מיםי 90שתינתן בהודעה מראש של 

דירקטורים )גמול שנתי וגמול השתתפות(  גמולשילמה החברה  2017במהלך שנת  - דח"צים גמול .4.2

הגמול וזיסי אדווה הצובאי( לפי  אבנר לושי)הדח"צים  דירקטורים 2-לאלפי ש"ח  163-של כ בסך

ה"קבוע" בהתאם לדרגתה של החברה, בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות 

 ."(תקנות הגמול)" (2000-לדירקטור חיצוני(, תש"ס

סכום ה"מירבי" אשר ניתן לשלם בהדירקטור שאול אשכנזי זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות  .4.3

 21לדירקטור חיצוני מומחה כהגדרתו בתקנות הגמול. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 

 (.2016-01-015580)אסמכתא:  2016בינואר 

הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה המפורטים לעיל, תואמים את מדיניות התגמול של נושאי  תנאי

 .)"מדיניות התגמול"( 2017פברואר ב 13אסיפה הכללית ביום אושרה באשר  המשרה של החברה

  א(21)תקנה  בתאגיד השליטה .5

 .שליטה בעל אין בתאגיד .5.1

נקבע כי כל עוד מושב רם און וחברי המושב  2004ביולי  22לתשקיף החברה מיום  8.2.10 בסעיף .5.2

_____________________________________ 
 חדרי שני העמדתתקשורת ו', וכד צילומים, דוארמזכירה,  כגון אדמיניסטרטיביים שירותיםשירותי המשרד כוללים בנוסף   7

 ובבעלותו. מושבה במתחם משרד
יובהר כי יו"ר הדירקטוריון אינו זכאי לתשלום גמול השתתפות בישיבות הדירקטוריון, מעבר לתמורה שתשולם למושב עבור   8

הדירקטורים ישתתפו בכל ישיבות הדירקטוריון  3ישיבות דירקטוריון בשנה בהנחה שכל  6לפי סכום זה חושב  שירותיו כיו"ר.
בתקנות החברות )כללים בדבר גמול " קבוע"ה הסכום לפי, בלבד לישיבה השתתפות גמול תקבלשיתקיימו באותה שנה תמורת 

. יובהר כי גם אם כל אחד מהדירקטורים לעת , על פי הדרגה בה תסווג החברה, מעת2000לדירקטור חיצוני(, התש"ס  והוצאות
 ש"ח בשנה. 125,000ישיבות בשנה, התשלום הכולל בגין שירותי הדירקטורים לא יעלה על  6-חברי המושב ישתתף ביותר מ

 מטעם הדירקטוריון חברי. ינאי ונחום ארזי איתן, יהודה בן זיו"ה ה, המושב חברי שהם הדירקטורים מכהניםלמועד זה 
 10לפרטים אודותיהם ראו סעיף  .החברה של הכספיים הדוחות לבחינת הועדה ולחברי התגמול ועדת לחברי ימונו לא המושב

 להלן.
 למועד דוח זה החברה הינה בדרגה ג'.   9
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מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, או כל המושב  50%-יחזיקו בצוותא למעלה מ

מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה אך  25%-וחברי המושב יחזיקו בצוותא למעלה מ

מזכויות ההצבעה בחברה, יחייבו  50%-מ בלמעלהולא יהיה אדם אחר המחזיק  50%-פחות מ

 חוק)" 1999-"טתשנ, לחוק החברות 270עסקאות בין המושב לחברה אישור באופן הקבוע בסעיף 

 ."(ברותהח

קורת, לאמץ ילאחר אישור ועדת הבדירקטוריון החברה,  החליט 2014בנובמבר  11, ביום בנוסף .5.3

 יש בהן ענין אישי, בין עקיף ובין ישיראון –התקשרויות עתידיות של החברה שלמושב רם  לפיו

שור אסיפה כללית של בעלי המניות בהתאם להוראות סעיף י, יובאו לא"(המושב עם עסקאות)"

-2014-01)אסמכתא:  1.12.2014מיום  מיידי( לחוק החברות. לפרטים נוספים ראו דוח 3)א()275

211437.) 

 המושב עם ותעסקא .6

 "מבע( 2004) מבנים און לרם שילמה החברה 1.7.2015ביום  10פימילמועד השלמת עסקת  עד .6.1

 וחלק .לשנה אלפי ש"ח 1,200דמי שכירות בסך של  (21.2%-)חברה שמושב רם און מחזיקה בה ב

 הביקורת ועדתכי  יצוין .לשנה"ח ש אלפי 254-כשל מושב רם און בדמי השכירות הסתכם בסך של 

"מ בע( 2004) מבנים און לרם תהשכירו דמי תשלום כי אישרה 2011 מברבדצ 15 מיום בישיבתה

מיום  החל, פימימתנאי עסקת  כחלק עסקה חריגה וכי דמי השכירות הינם בתנאי שוק. אינה

 פלסטיק.  פולירםהשכירות משולמים לרם און מבנים על ידי  דמי 1.7.2015

 זניחות עסקאות .6.2

 עסקה של לסיווגה וכללים מנחים קווים לאמץ החברה דירקטוריון החליט 2009 במרץ 30 ביום

"( כעסקה זניחה, כקבוע עניין בעל עסקת)" בה עניין בעל עם שלה מאוחדת חברה או החברה של

כללים וקווים  .2010-"עתש(, שנתיים כספיים)דוחות תקנות ניירות ערך ( ל1()ד()3)64בתקנה 

ם לבחינת היקף הגילוי בדיווחיה השונים, בקשר עם עסקה עם מנחים אלה ישמשו את החברה ג

כנדרש עפ"י כל דין. במהלך עסקיהן הרגיל,  ,החברות לחוק( 4)270 בסעיף כהגדרתה שליטה בעל

חברה וחברות מאוחדות שלה, מבצעות או עשויות לבצע עסקאות בעלי עניין, בעיקר מסוג ה

שירותי תובלה, שירותי תקשורת(, רכישה או רכישת שירותים )כדוגמת שירותים לוגיסטיים, 

או מקרקעין )מוצרי ביטוח, ציוד משרדי, משרדים( וכדומה. לרוב מדובר  ןשכירת טובין, מיטלטלי

בעסקאות שאינן מהותיות עבור החברה, הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית והן נעשות 

, לפיכך ם שלישיים שאינם קשורים.לרוב בתנאים דומים לתנאיהן של עסקאות הנעשות מול צדדי

היא נעשית במהלך  –קבע דירקטוריון החברה כי עסקת בעל עניין שאינה עסקה חריגה )קרי 

-העסקים הרגיל, לטובת החברה ובתנאי שוק(, תחשב כעסקה זניחה אם היא עומדת במבחן דו

קה אינה אם מבחינת אופייה, מהותה והשפעתה על החברה העס - איכותי מבחן( 1) שלבי:

מהותית לחברה ולא קיימים שיקולים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין המעידים על 

מסך  %1.0 -אם השפעתה המצטברת של העסקה קטנה מ - כמותי מבחן( 2מהותיות העסקה; )

ים המבוקרים המאוחדים כספיהרווח )הפסד( התפעולי של החברה, כפי שנרשם בדוחותיה ה

האחרונים. יצוין, כי אף אם עמדה עסקת בעל עניין במבחן הכמותי שלעיל, העסקה לא תחשב 

_____________________________________ 
פולירם )" פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ ,מפעילות החברה לחברה חדשה %65הושלמה עסקת מכירת  1.7.2015ביום   10

", לפי מועד השלמת עסקת פימי"-" ועסקת פימי)"על ידי החברה(  35%-על ידי קרן "פימי" )ו 65%-המוחזקת ב"(, פלסטיק
 .(2015-01-006021)אסמכתא:  27.4.2015לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום הענין( 
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אם מבחינת השפעתה על החברה או בשל  -כזניחה אם שיקולים איכותיים מעידים על מהותיותה 

 ת גילוייה לציבור המשקיעים.חשיבו

  קת מים מרכזית למושב רם און בהיקף זניח.הוצאות אספ החזר תשלום אושר, זהנוהל  במסגרת

 

 

 (24תקנה ) החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה .7

 אשר (2018-01-002118 :אסמכתא)מס'  ו 2018 בינואר 7 םושפרסמה החברה בי יםמיידי ותדוח ראו

 .ההפניה דרך על בזאת מובא בהם האמור

 (א'24תקנה ) הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  .8

 האמור אשר (2018-01-009750: אסמכתא)מס'  2018 בפברואר 1 ביום החברה שפרסמה מיידי דוח ראו

 .ההפניה דרך על בזאת מובא בו

 (ב'24תקנה ) מרשם בעלי המניות  .9

 האמור אשר (2018-01-009750 :אסמכתא)מס'  2017 במרץ 19 ביום החברה שפרסמה מיידי דוח ראו

 .ההפניה דרך על בזאת מובא בו
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  11(26תקנה ) של התאגיד וןהדירקטורי  .10

_____________________________________ 
 כדירקטור. ואת כהונת ם מר רון ראובניסיי 27.12.2017ביום  11

 אשכנזי שאול הצובאי אדווה זיסי לושי אבנר ינאי נחום יהודה בן זיו ארזי איתן )יו"ר( ביתן יוסף שם
 000097220 058788910 022840607 9415779 033554445  057476319 070812136 זהות תעודת' מס

 28.10.1941 7/10/1964 22.11.1966 28/03/1940 7/11/1976 24/05/1962 17/08/1943 לידה תאריך
 כתבי להמצאת מען
 דין בית

 19205 גלבועאון ד.נ -מושב רם
 

 –, רמת 22א' 5 הנרקיסיםרחוב 
 525805 גן

 קיסריה 4794.ד. ת, 3 המגדל
 ת"א 705, דירה 5ניסים אלוני 

 37805מעגן מיכאל ד.נ מנשה 

 ישראלית ישראלית תישראלי ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות
 בוועדות חברות

 הדירקטוריון
 מאזן ועדת, ביקורת ועדת חבר לא לא לא 

 . השקעות ועדתו תגמול וועדת
 מאזן ועדת, ביקורת ועדת חברת
 .השקעות ועדת, תגמול וועדת

 .מאזן וועדת ביקורת ועדת חבר

 דירקטור או"צ דח
 תלוי בלתי

 לא "צית.דח "צ.דח לא לא לא לא

 מקצועית כשירות בעל
 מומחיות בעל או

 ופיננסית חשבונאית

 כשירות מקצועית כשירות
 מקצועית

 כשירות מקצועית כשירות
 מקצועית

 ופיננסית חשבונאית מומחיות מקצועית כשירות ופיננסית חשבונאית מומחיות

 של התאגיד עובד
 חברה, שלו בת חברה

 בעל של או שלו קשורה
 בו עניין

 כמרכז כיהן. לא
 און רם מושב משק
 (.2005 דצמבר)עד 

 לא לא לא לא לא לא

 בעל של משפחה בן
 נושא של או אחר עניין

 בתאגיד בכירה משרה

 לא לא לא לא לא לא לא

 לכהן החל בה השנה
 כדירקטור

2000 2007 2017 2003 2015 2010 2016 

 -ב ותעסוקתו השכלתו
 האחרונות השנים 5

; תיכונית השכלה
 אריזה בית"ר יו

"מ, בע גלבוע
-רם מושב חקלאי

 און.

 השכלה
; תיכונית
-באל קברניט

 על.

תואר ראשון  
בהנדסת חשמל 

ואלקטרוניקה 
 הטכנולוגי כוןמהמ
 חולון

 השכלה
 יועץ; תיכונית
 מושב חקלאי

 .און רם

ראשון במשפטים  תואר
וכלכלה תואר שני במשפטים 

 מנהל בקרן השקעות 

Guangzhou Sino-Israel 

Bio-industry Investment 

Fund (GIBF) 

 Israelבקרן הון סיכון  מנהל
Healthcare Ventures 

 .שונות בחברות דירקטור

MBA+LLB+LLM+BA ;
 פולאר"ל מנכמשנה ל וכן"ד עו

 לבונטיןלב -, מנכ"לית "ןנדל
ומנהלת מחלקת מסחר  "מבע

 קבוצת יובלים.–ומשרדים 

 מוסמך, כלכלה ומנהל משקי מדרשת רופין בוגר
 בבוסטון ארה"ב M.I.Tאוניברסיטת מ מנהל

 כדירקטור משמש
 הבאות בחברות

 וניסיון מקצועי

 תעשיות פולירם
 פלסטיק בע"מ 

 פולירם
תעשיות 
פלסטיק 

 בע"מ 

למנכ"ל  משנה
שטייניץ לירד 
מקבוצת אינטר 
תעשיות וסמנכ"ל 
שירות ותפעול 

יונירום 
 אלקטרוניקס

"מ, בע.אנג'ל א שלמה מאפיות אין
 1993 מדויקים מוצרים גןתדיר 

,גלק בע"מ  עוזברבע"מ, 
, גלק ייעוץ השקעות בע"מ

 בע"מ . 2017והשקעות 

 וילר, ע"מבבחברת י.ס.פ. 
 "מ.בע לאאינטרנשיונ

( 2ועד ההנהלה במגו אפק אגש"ח בע"מ; )( יו"ר 1)
( יו"ר געש מוצרי תאורה 3יו"ר פלסאון תעשיות; )

( דירקטור בגולן מוצרי פלסטיק בע"מ 4בע"מ; )
( דירקטור במשקי הקיבוצים 5)חברה ציבורית(; )

( דירקטור בא.מ.נ.ה שירותי יעוץ 6אגש"ח בע"מ; )
פיננסי בע"מ )תאגיד בבעלותו של מר שאול 

( י.ו.א.ל שרותי יעוץ וניהול בע"מ 7-ו אשכנזי(
( יו"ר 8)תאגיד בבעלותו של מר שאול אשכנזי(; )

 .( אגש"ח אלכס מדיקל9אגש"ח פסקל; )
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 (א'26תקנה ) נושאי משרה בכירה של התאגיד .11

 (27תקנה ) רואה החשבון של התאגיד .12

BDO  אביב-תל 48דרך מנחם בגין  ,חשבון יהאפט רואזיו. 

 (29תקנה ) החלטות הדירקטוריון שאינן טעונות אישור אסיפה כללית .13

תיאור עסקי  לפרק 4ראו סעיף אשר אושרו על ידי דירקטוריון החברה,  דיבידנד לפרטים אודות תשלומי

 התאגיד.

 (א'29תקנה ) החלטות חברה  .14

את מדיניות התגמול  , ראובחברה משרההנושאי להם זכאים אודות ביטוח והתחייבות לשיפוי לפרטים 

  .של החברה

  
 

 יעל אשל נועם אלון עמית רגב שם

 024977894  038245072  058691197 מס' תעודת זהות

 16/09/1970 28/10/1975  24/07/1964 תאריך לידה

 2000 2015 2015 השנה בה החלה הכהונה

 מבקרת פנים סמנכ"ל כספים מנהל כללי התפקיד בתאגיד

האם בן משפחה של בעל 
עניין אחר או של נושא 

 משרה בכירה בתאגיד

  לא  לא לא

 5 -השכלה וניסיון עסקי ב
 השנים האחרונות

וקורס דירקטורים קורס יו"רים 
 אוניברסיטה העברית.מה

כיום: מרכז משק של המושב. 
לקוחות  מנהל אגףבעבר: 

 בפלאפון. אסטרטגיים

רו"ח בעל תואר ראשון 
. וחשבונאותבמנהל עסקים 

המושב בעבר  כיום: חשב
 .משרד רו"חמנהל תיקים ב

 

תואר ראשון רו"ח בעלת 
 מבקר; כלכלה וחשבונאותב

, ה אזורית גלבועמועצ פנים
מועצה מקומית  פנים מבקר
מועצה  פנים מבקר, קצרין

 פרדס חנה.מקומית 

       2018במרץ  26

 נועם אלון  עמית רגב  יוסף ביתן  תאריך

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון   



1231\48\16 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:רגב עמיתאני, 

התאגיד(  –)להלן ( בע"מ 1999)און השקעות והחזקות -רםבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)

 הדוחות(; –)להלן  2017לשנת 

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

כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, עובדה מהותית הנחוץ 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 ים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;לתאריכ

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

התאגיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי 

ווח הכספי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדי

 .הגילוי ובבקרה עליהם

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

 

 

 

 _____________________ 2018במרס,  26תאריך: 

 , מנכ"לרגב עמית 



1231\48\16 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:נועם אלוןאני, 

און השקעות והחזקות -רםבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)

 הדוחות(; –)להלן  2017התאגיד( לשנת  –)להלן ( בע"מ 1999)

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  (2)

ה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובד

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

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

ל התאגיד הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים ש

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

התאגיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי 

קיד משמעותי בדיווח הכספי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפ

 .הגילוי ובבקרה עליהם

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

 

 

 

 _____________________ 2018במרס,  26תאריך: 

 , סמנכ"ל הכספיםנועם אלון 
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  2018מרץ,  12 

  סמנכ"ל כספים ,אלון נועםמר 

  בע"מ )1999און השקעות והחזקות (-רם

  

  הנכבד, אלון מר

מעריך " -(להלן  יהודה ושות' בע"מ,-קלו בן- , לשעבר: דהבע"מ הודהי- פולברניס ברקת בןחברת 

 -(להלן  בע"מ )1999און השקעות והחזקות (-רםידי  על ,2017, יוליב 17נתבקשה, ביום ") השווי

 במסגרת עסקה בין החברה הוענקוש המניות המותנות לאמוד את השווי ההוגן של )"החברה"

 -(להלן  2017, בדצמבר 31ליום  )"17% -מניות ה " - הלן (ללקרן פימי  וחברת הבת של החברה

  )."החישובמועד "

מכשירים " 39IAS נערכה בהתאם לכללים שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי חוות הדעת

  : הצגה".מכשירים פיננסיים" 32IAS : הכרה ומדידה" ותקן חשבונאות בינלאומיפיננסיים

מניות של  )Fair Market Value(השווי ההוגן מוד את לא מטרת חוות הדעת, המובאת להלן, הינה

על בסיס  משקיע רציונאלי, בלתי תלוי, בעסקה בין החברה לבין כפי שעשוי להיקבע ,17% - ה 

אין התייחסות לשיקולים העשויים להשפיע על  בחוות הדעתשיקולים כלכליים של הטווח הארוך. 

 לאמוד אתהינה לסייע להנהלת החברה  עתחוות הדאומדן השווי עבור משקיע ספציפי. מטרת 

ולמטרה זו החברה  הדיווח הכספי בספרילצורך , כאמור לעיל, 17% -מניות ה של השווי ההוגן 

בלבד. צד ג' לא יוכל לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה שהיא ללא אישורינו 

  מראש ובכתב. 

של הוגן שווי ההבאומדן כלכליים הקשורים מתייחסת למכלול הפרמטרים השלהלן  חוות הדעת

ו/או מכירה , לרבות המלצת השקעה ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהיבלבד  17% - מניות ה 

  של ניירות ערך כלשהם.

מוסכם בין מעריך השווי לחברה כי למעט במקרים בהם ייקבע על ידי בית המשפט שמעריך השווי 

א מעריך השווי בכל אחריות כלפי החברה או לחילופין כלפי פעל ברשלנות רבתי או בזדון, לא ייש

צד שלישי. החברה מתחייבת לשפות את מעריך השווי בקשר עם כל פיצוי, אשר עולה על פי שלוש 

, בו יהיה חייב מעריך ת הדעתמגובה שכר הטרחה שישולם ע"י החברה למעריך השווי בגין חוו

לרבות, בכל ההוצאות שתידרשנה עבור ייצוג משפטי השווי כלפי צד שלישי בקשר עם חוות הדעת, 

יום מהרגע שהודיע  30לרבות יעוץ וחוות דעת מומחים. הוצאות אלו תועברנה למעריך השווי תוך 

  עליהן מעריך השווי לחברה.

או צדדים קשורים להן,  ןבעלי מניותיה החברה, הרינו להצהיר, כי אין לנו כל עניין אישי במניות

ו בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה אליהם או לצדדים קשורים אליהם כמוגדר בדין א

  .בחוק החברותכהגדרתם 
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ידוע לנו כי ממצאינו ישמשו את הנהלת החברה לשם הדיווח הפיננסי הנדרש במסגרת העקרונות 

החשבונאיים המקובלים בישראל. אנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל כחלק מהדוח הכספי של 

  ברה, לרבות לצרכי תשקיף, וכן בדיווחיה לרשות לניירות ערך ולבורסה, אם תידרש לכך.הח

במידה . 17% -מניות ה של  השווי ההוגןלאמוד את אנו מעריכים את ההזדמנות לסייע לכם 

, או כל מידע נוסף, בחוות הדעתשדרושות לכם הבהרות בנוגע לכל אחד מהנושאים הכלולים 

  תידרש לכם.במידה ש הנשמח להרחיב

   ):חש"אלפי ריכוז תוצאות עבודתנו (

שווי מניות ה- 17%תאריך

31/12/201740,872  
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 מידע אודות המומחים

במתן שרותי  מתמחה )יהודה ושות' בע"מ-בן קלו-דה :לשעבר( יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בן

 מוחשיים בלתי נכסים, מיזמים, פעילויות, ייעוץ כלכלי והערכות שווי בלתי תלויות לחברות

הדעת הכלכליות מבוצעות ע"י צוות מומחים הכולל רואי חשבון פיננסיים. חוות  כשיריםמו

  וכלכלנים.

 -מ למעלה תלויות עבור-), ביצעה החברה מגוון רחב של עבודות בלתי1998מאז הקמתה (בשנת 

 ולקוחות פרטיות חברות מאות לצד, ובאירופה ב"בארה, בארץ הנסחרות ציבוריות חברות 200

  .פרטיים

חשבונאיים  צרכים: ביניהן מגוונות, כלכליות למטרות דעת ת חוותעריכ כולל הרב ניסיוננו

חוות דעת  מס, צרכי), והאמריקאית הבינלאומית התקינה לכללי בהתאם כספיים (דיווחים

בדיקות נאותות,  ,ורכישות מיזוגים: כגון בתהליכים וכן חוות דעת כלכליות הנדרשות משפטיות

  ועוד. רלציבו הנפקה, הון גיוס בדיקות כדאיות,

  .גבוהה מהימנות ותודעת שירות, מקצועיות על דגש שמה יהודה-בן ברקת פולברניס

  שותף מנהל  - רו"ח שי פולברניס

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון ישראלי  B.A בעל תואר •

  לראיית חשבון.

ודה בע"מ. ניסיונו הרב כולל מגוון יה-את פולברניס ברקת בן 2007רו"ח פולברניס מנהל משנת  •

חברות ציבוריות ומאות חברות  200 -רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי 

  ת מורכבות.מוחשיים (מוניטין וכד'), מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאו

התמחותו וניסיונו של רו"ח פולברניס נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות,  •

גיוס הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה 

  ).IFRS; US-GAAPהאמריקאית (

ת מיזוגים ורכישות רו"ח פולברניס עבד מספר שנים בתחום הביקורת, הייעוץ הכלכלי ובמחלק •

), במהלכן היה שותף בליווי עסקאות משמעותיות PWC(במשרד רו"ח קסלמן את קסלמן 

 במשק הישראלי.  
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  שותף מנהל  -רו"ח ערן ברקת 

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון ישראלי  B.Aבעל תואר  •

  לראיית חשבון.

יהודה בע"מ. ניסיונו הרב כולל -מנהל בכיר בפולברניס ברקת בןכ 2007רו"ח ברקת מכהן משנת  •

חברות ציבוריות ומאות  200 -מגוון רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

חברות פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי 

 יננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.מוחשיים (מוניטין וכד'), מכשירים פ

התמחותו וניסיונו של רו"ח ברקת נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות, גיוס  •

הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה האמריקאית 

)IFRS; US-GAAP.(  

 Ernest & Young  E&Yאות הבינלאומיתרו"ח ברקת עבד מספר שנים בפירמת החשבונ •

כמנהל בתחום ביקורת, במהלכן שימש כמנג'ר בניהול תיקי ביקורת של חברות ציבוריות 

מהגדולות והמובילות במשק הישראלי וביצע, בין היתר, בדיקות נאותות בתחום המיזוגים 

 והרכישות. 

  

  

  

  

  

      בכבוד רב,

  שי פולברניס, רואה חשבון

  

  

_______________________  
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 רקע .1

, חברת בת של חברת פולירם תעשיות רם און שותפות מוגבלת, התקשרה 2015באפריל,  27ביום 

 -עם קרן פימי (להלן  ")המוכרותלהלן " -", וביחד עם החברה השותפות" - (להלן  החברה

תחום ב השותפות מפעילות 65%בהסכם במסגרתו ימכרו המוכרות לרוכשת  ")הרוכשת"/"פימי"

פיתוח, ייצור ושיווק מקשרים, משפרי ו ;ושיווק תרכובים תרמופלסטיים והנדסיים פיתוח, ייצור

כפי זכויות נוספות,  התינתנ ,, וכן")הפעילות" -(להלן  אימפקט ודבקים לתרכובים תרמופלסטיים

, 35% -ו 65%תעברנה כל אחת, הרוכשת והשותפות את חלקן בפעילות ( ,בנוסף שתפורטנה להלן;

 35% - לרוכשת ו 65%רטית חדשה שתוקם על ידן במשותף (ביחס אחזקות של בהתאמה) לחברה פ

"). פולירם תעשיות" או "החדשה החברה" -(להלן  , פולירם תעשיות פלסטיק בע"מלשותפות)

  ").מועד השלמת העסקה" -(להלן  2015ביולי,  1עסקת הרכישה, כאמור, הושלמה ביום 

  מותנותמניות 

התאמה בעת מימוש אחזקותיה של ניתן על ידי המוכרות מנגנון  לרוכשת הרכישה במסגרת עסקת

  החדשה, כמפורט להלן:הרוכשת בחברה 

 35% -ואילו השותפות תחזיק ב החדשה ממניות החברה 65%כאמור לעיל, הרוכשת תחזיק 

. 5% -") ו17% -מניות ה" -(להלן  17%יוחזקו על ידי נאמן, תוך הבחנה בין  22%הנותרים, כאשר 

נקבע מנגנון התחשבנות כספית לפיו בעת מימוש כלל אחזקותיה של  הרכישהת הסכם במסגר

מיליון ש"ח (סכום הכולל את תמורת הרכישה בגין  429 -בסכום הנמוך מהחדשה הרוכשת בחברה 

") יועברו סכום המימוש" -מניות הרוכשת וכן דיבידנדים שחולקו בגין מניות הרוכשת, להלן 

, לרבות תקבולים בגין מכירת המניות ובגין 17% -  בגין מניות ה לרוכשת מלוא התקבולים

"). ככל שסכום 17% - סכום מימוש מניות ה" - (להלן החדשה דיבידנדים שחולקו על ידי החברה 

 - מיליון ש"ח, לא תהא זכאית הרוכשת לתשלום כלשהו מתוך מניות ה 650המימוש הינו מעל 

מיליון ש"ח, יחולק סכום המימוש  650 -מיליון ש"ח ל 429. במקרה שסכום המימוש הינו בין 17%

  .'גבנספח בין הרוכשת לשותפות בהתאם לטבלה המפורטת 
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   מתודולוגיה .2

יטת העסקאות הדומות, שיטת היוון תזרימי בהערכת שווי חברות, שמספר שיטות מקובלות ישנן 

  המזומנים, שיטת המכפיל ושיטת השווי הנכסי.

  שיטת העסקאות הדומות 

מתבסס על המחיר בפועל של עסקאות דומות שבוצעו בשוק, בין קונה שווי החברה בשיטה זו 

  מרצון ומוכר מרצון, ואשר בוצעו בסמיכות למועד הערכת השווי.

כדי להשוות לעסקאות שנעשו בעסקים דומים, יש למצוא עסקאות הדומות מבחינת תחום 

  ם פיננסיים., מאפיינים תפעוליים, מידת הסחירות ונתוניפעילות

  :םבשיטת ההשוואה לעסקאות דומות הינשלבי ההערכה 

איתור עסקאות המתייחסות לעסקים בעלי מאפיינים תפעוליים הדומים לעסק נשוא  .1

 ההערכה.

 מציאת בסיס נאות להשוואת גודלם היחסי של העסקים הדומים והעסק נשוא ההערכה. .2

י של העסק נשוא ההערכה על ידי חישוב מכפיל ממוצע של העסקאות הדומות והשוואת השוו .3

  שימוש במכפיל זה.

יתרונותיה של השיטה בכך שהיא משקפת נאותה, דרך המחירים שנקבעו בפועל בין קונים מרצון 

ומוכרים מרצון, את כל הפרמטרים המשפיעים על השווי, ומונעת את הצורך להתבסס על תחזיות 

על עסקאות שמועד ביצוען סמוך למועד  העלולות להיות שנויות במחלוקת. כמו, כן, התבססות

הערכת השווי, מבטיחה כי השווי שמתקבל בשיטה זו יסתמך על מציאות כלכלית וסביבה עסקית 

החיסרון העיקרי של שיטה זו הנו הקושי הקיים,  דומות, המשתקפות נאמנה דרך מחיר השוק.

  סק המוערך.בדרך כלל, למצוא עסקאות דומות, מהן ניתן יהיה לגזור את שווי הע

  שיטת שווי שוק

במידה שהחברה נסחרת ובעלת סחירות מספקת, שווי השוק שלה, כפי שמשתקף בבורסה 

  (עסקאות רבות בין קונים מרצון למוכרים מרצון) יכול לספק אינדיקציה מהימנה לגבי שוויה.

מוכר במידה שהחברה אינה נסחרת, אך בסמוך למועד הערכת השווי נעשתה עסקה במניותיה בין 

  לרצון וקונה מרצון, ניתן להסתמך על עסקה זו לקביעת שוויה.
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  עתידיים ן זרמי מזומניםשיטת היוו

שווי החברה המחושב באמצעות שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים מבוסס על יכולתה של 

החברה להפיק מזומנים בעתיד. לצורך שימוש בשיטה זו יש לבנות מודל פיננסי אשר יחזה את 

זרים המזומנים הצפוי של החברה, על ידי חיזוי הרווח התפעולי, שיעורי המס והתאמות ת

  תפעוליות והוניות, וזאת על מנת לעבור מהרווח החשבונאי לתזרים מזומנים. 

לשם היוון תזרים המזומנים העתידי להיום יש לקבוע את מחיר ההון הממוצע של החברה 

Weighted Average Cost Of Capital (WACC) דהיינו, ממוצע משוקלל של מקורות ,

  המימון של החברה אשר נקבע להלן:

WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V  

  כאשר:

E -  ווי שוקבמונחי ש ההון העצמיהינו.  

 D-  .הינו שווי השוק של החוב  

V ) =E+D (- . שווי השוק של כלל מקורות המימון של החברה 

 Ke - בעלי מניות ברמת סיכון דומה. הינו שיעור התשואה הנדרש על ידי  

 - K.הינו מחיר החוב, הנקבע על ידי ממוצע משוקלל של מקורות החוב הפיננסים של החברה  

T -  .שיעור המס הסטאטוטורי לטווח ארוך שחל על החברה  

  חישוב התשואה על ההון העצמי נקבע כדלקמן:

Ke=Rf+β*(Rm-Rf)+P  

Rf -  .הינו שיעור הריבית חסרת הסיכון  

β -  מקדם הסיכון היחסי. מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת ומבוסס

הביטא הינה המדד לסיכון  על רמת המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו.

  "הסיסטמטי" של החברה.

 רגישות גבוהה לשינויים במצב השוק (קרי, במקרה של מיתון לעסק, 1- כאשר מקדם זה גדול מ

יושפע הענף לרעה יותר מענפים אחרים, ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר מענפים 

  .מהממוצע לשינויים במצב השוק יותררגיש  העסקשווי  ), וכפועל יוצא,אחרים

 - (Rm-Rf) הינה פרמיית הסיכון הממוצעת, פרמיה זו נקבעת כהפרש בין תשואת השוק לבין

   הריבית הריאלית חסרת הסיכון.

P -  שיעור תשואה נוסף, המשקף סיכון ספציפי, לרבות, פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של העדר

  סחירות וגודל. 
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  שיטת המכפיל

בין שווי השוק  תפועל היאעל בסיס היחס הממוצע בענף בו  שווי החברה בשיטת המכפיל מוערך 

י, הרווח התפעולי, לבין פרמטר חשבונאי נבחר. הפרמטרים המקובלים כוללים את הרווח הנק

המכירות וההון העצמי. היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר החשבונאי הרלבנטי מכונה 

  "מכפיל".

  שיטת השווי הנכסי

   במונחים של שווי שוק.שיטה זו מתבססת על שווי נכסי העסק בניכוי התחייבויותיו, 

דוגמת חברות נדל"ן. הגישה שיטה זו מתאימה בעיקר לעסקים בעלי נכסים מוחשיים רבים, כ

, אך לא בהכרח להערכת פוטנציאל הרווח הצפוי לנבוע "עסק בפירוק"מתאימה גם להערכת 

מנכסי העסק. החיסרון העיקרי של השיטה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת מפוטנציאל הרווחים 

  הקיים בעסק מעבר לנכסים הרשומים בספרי החברה.

  מתודולוגיה חשבונאית

), מגדיר את "32תקן " -  , "מכשירים פיננסיים: הצגה" (להלןIAS 32 נאות בינלאומיתקן חשבו

  "התחייבות פיננסית"  כדלקמן: המושג

  כל התחייבות שהיא: -התחייבות פיננסית 

  מחויבות חוזית:  .א

  או נכס פיננסי, או מזומן למסור לישות אחרת  .1

אחרת בתנאים פוטנציאליים  להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות .2

 נחותים לישות, או

  חוזה, אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות והוא:  .ב

מכשיר לא נגזר, אשר לפיו הישות מחויבת או עשויה להיות מחויבת למסור מספר משתנה של  .1

  מכשירים הוניים, או

החלפת סכום קבוע של מזומן או נכס נגזר אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של  .2

כך מכשיריה  פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשיריה ההוניים של הישות. לצורך

ההוניים של הישות אינם כוללים מכשירים, אשר הם לכשעצמם חוזים לקבלה עתידית או 

 מסירה עתידית של מכשיריה ההוניים של הישות.

פיננסי יימדד בשווי הוגן במידה שהוא מקיים את ההגדרה של קובע, בין היתר, כי מכשיר  39תקן 

 .נגזר פיננסי

  כמכשיר בעל שלושת המאפיינים הבאים:  נגזר פיננסילתקן מגדיר  9סעיף 

  במחיר "נכס הבסיס"; לשינוי בתגובה משתנה שוויו .א
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 מההשקעה שהייתה הקטנה נטו השקעה ראשונית דורש או נטו ראשונית השקעה דורש אינו .ב

 שוק; בגורמי דומה לשינויים באופן יגיבו כי שחזוי חוזים, של אחרים עבור סוגים תנדרש

 מסולק במועד עתידי. .ג

  כלכליתמתודולוגיה 

הינו השווי התוחלתי העתידי של המניות שתועברנה לפימי  17% -השווי ההוגן של מניות ה

ות שתוקצינה ייגזר מאחזקות הנאמן (ככל שתועברנה) מהוון למועד החישוב, כאשר שיעור המני

משווי הפעילות) במועד אירוע מכירה. על מנת לחשב את שווי  65%מסכום המימוש של פימי (

אמדנו, באמצעות המודל הבינומי, את הערכים העתידיים האפשריים של סכום  17% -מניות ה

 בחישובנו חילקנו את סכום המימוש של פימי, במועד המימוש של פימי במועד אירוע מכירה.

  אירוע מכירה, לשלוש קטגוריות:

 .17% - ן ובהם זכאית פימי למלוא מניות המיליו 429 -נפים בהם סכום המימוש נמוך מהע .1

כאית פימי מיליון ש"ח ובהם ז 650מיליון ש"ח לבין  429הענפים בהם סכום המימוש הינו בין  .2

 ').ג(בהתאם לטבלה המפורטת בנספח  17% -לשיעור מסוים ממניות ה

 .17% - ח ובהם פימי אינה זכאית למניות המיליון ש" 650 -בהם סכום המימוש גבוה מ הענפים .3

(ב) שווי  -חושב על ידי הכפלת (א) שיעור המניות שתקבל פימי ב  17% -הערך העתידי של מניות ה

(ג) ההסתברות של כל אחד מהענפים הרלוונטיים. השווי ההוגן של  -החברה החדשה העתידי וב 

חושב על ידי היוון הערך העתידי, כמוסבר לעיל, בריבית חסרת סיכון למועד  17% - מניות ה

  החישוב.
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  17% -מניות ה חישוב השווי הוגן של  .3

, במסגרת הסכם בעלי המניות נקבע מנגנון התחשבנות כספית אשר יבוצע בעת 1כאמור בפרק 

"ח, יועבר לפימי מלוא מיליון ש 429אירוע מכירה, לפיו, ככל שסכום המימוש של פימי הינו עד 

מיליון ש"ח, לא תהא  650; ככל שסכום המימוש של פימי הינו מעל 17% -סכום מימוש מניות ה

; במקרה שסכום המימוש של פימי 17% -זכאית פימי לסכום כלשהו מתוך סכום מימוש מניות ה

בין פימי  17% -מיליון ש"ח, יחולק סכום מימוש מניות ה 650 -מיליון ש"ח ל 429הינו בין 

לשותפות בהתאם לטבלה שצורפה להסכם הכוללת חלוקה מדורגת של סכום זה בטווחים 

  ').גים (ראה נספח האמור

מהוון  יוחסנה לפימיהינו השווי התוחלתי העתידי של המניות שת 17% -השווי ההוגן של מניות ה

 65%פימי ( למועד השלמת העסקה, כאשר שיעור המניות שתוקצינה ייגזר מסכום המימוש של

אמדנו, באמצעות  17% -משווי הפעילות) במועד אירוע מכירה. על מנת לחשב את שווי מניות ה

המודל הבינומי, את הערכים העתידיים האפשריים של סכום המימוש של פימי במועד אירוע 

  בחישובנו חילקנו את סכום המימוש של פימי, במועד אירוע מכירה, לשלוש קטגוריות: מכירה.

 .17% - ן ובהם זכאית פימי למלוא מניות המיליו 429 -בהם סכום המימוש נמוך מפים הענ .1

כאית פימי מיליון ש"ח ובהם ז 650מיליון ש"ח לבין  429הענפים בהם סכום המימוש הינו בין  .2

 ').ג(בהתאם לטבלה המפורטת בנספח  17% -לשיעור מסוים ממניות ה

 -ובהם פימי אינה זכאית למניות ה ון ש"חמילי 650 - הענפים בהם סכום המימוש גבוה מ .3

17%. 

(ב) שווי  -חושב על ידי הכפלת (א) שיעור המניות שתקבל פימי ב  17% -הערך העתידי של מניות ה

 - (ג) ההסתברות של כל אחד מהענפים הרלוונטיים. השווי ההוגן של מניות ה -החברה העתידי וב 

  לעיל, בריבית חסרת סיכון למועד החישוב. חושב על ידי היוון הערך העתידי, כמוסבר 17%

  להלן הפרמטרים אשר שימשו אותנו בחישובנו:

 .2017, בדצמבר 31 הינו מועד החישוב - מועד החישוב •

נכס הבסיס אשר שימש אותנו על מנת לאמוד את סכום המימוש של פימי  - נכס הבסיס •

 2017, בדצמבר 31ליום  משווי פולירם תעשיות כפי שנאמד 65%במועד אירוע מכירה הינו 

 (ראה נספח ב').  5%(ראה נספח א'), בתוספת פרמיית שליטה בשיעור של 
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, כמפורט בטבלה "חאלפי ש 575,925בחישובנו הינו שווי נכס הבסיס אשר שימש אותנו 

  :(אלפי ש"ח) שלהלן

862,810שווי החברה החדשה

43,141פרמיית שליטה (5%)

819,670שווי חברה בניטרול פרמיית שליטה

575,925סה"כ נכס בסיס (65% משווי החברה+ פרמית שליטה)

נכס הבסיס

  

חלתי תוהמועד המועד הפקיעה התוחלתי הינו מועד אירוע מכירה של פימי.  - מועד פקיעה •

 ממועד החישוב. שנים 3.5 - מכירה הינו כלאירוע 

שיעור הריבית חסרת הסיכון נלקח מהתשואה לפדיון של איגרת חוב ממשלתית מסוג  - ריבית •

שחר (ריבית שקלית לא צמודה) בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) השווה בקירוב למשך החיים 

 .0.46% - כ אותנו בחישובנו הינור הריבית אשר שימש והצפוי עד למועד אירוע מכירה. שיע

מדגם הכולל ארבע חברות הפועלות בתחום  נאמדה בהתבסס עלסטיית התקן  - סטיית תקן  •

פעילותה של החברה. סטיית התקן חושבה על בסיס יומי (תקנון לשנה), בהתאם לתקופת 

 הזמן עד לאירוע מכירה של פימי.

  בטבלה שלהלן: כמפורט 24.6%הינה סטיית התקן אשר שימשה אותנו בחישובנו 

סטיית תקן

26.2%רימוני תעשיות בע"מ

24.6%גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

22.0%פלסאון תעשיות בע"מ

25.7%גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ

24.6%ממוצע
 

אה (ר ש"ח אלפי 40,872הינו בהתאם לפרמטרים שפורטו לעיל  17% - השווי ההוגן של מניות ה

  .')דנספח 

 ריכוז ממצאים .4

   ):אלפי ש"ח( 17% -מניות ההטבלה להלן מציגה את השווי ההוגן של 

שווי מניות ה- 17%תאריך

31/12/201740,872  
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  הערכת שווי פולירם תעשיות -נספח א'  .5

 EBITDA -ה שיטת מכפילבהתבסס על נעשתה  פולירם תעשיותשל  השוויהערכת בחוות דעת זו, 

להערכתנו, ההבדלים בין . DCFמהערכות השווי הקודמות שנעשו במודל  וזאת בשונה

וזאת אודות לכך שמדובר בחברה תעשייתית בעלת מחזור  ,המתודולוגיות השונות לא יהיו גדולים

  ים.מכירות גבוה ושיעורי רווחיות תפעולית גבוהים ומייצג

, נכון למועד הנגזרים EBITDA - ה ימכפילאת ו מדגםה חברותנתוני להלן מציגה את הטבלה 

  הערכת השווי:

שם חברה
רימוני תעשיות 

בע" מ

גולן מוצרי 

פלסטיק בע" מ

פלסאון תעשיות 

בע" מ

גניגר מפעלי 

פלסטיקה בע" מ

500,553259,0541,670,892447,803שווי חברה (אקוויטי)

7,20428,928322,97231,995נכסים פיננסיים

21,65262,446499,329198,501התחייבויות פיננסיות

515,001292,5721,847,249614,309שווי תפעולי

EBITDA42,26336,396178,03163,197

EBITDA 12.28.010.49.7מכפיל

    

  ממוצע, נכון למועד הערכת השווי:ה EBITDA - מדגם החברות ומכפיל הלהלן מציגה את הטבלה 

מכפיל EBITDAשם חברה

12.2רימוני תעשיות בע"מ

8.0גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

10.4פלסאון תעשיות בע"מ

9.7גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ

  10.1ממוצע

עד המייצג למו  EBITDA-הבהתבסס על רווח  פולירם תעשיותהטבלה להלן מציגה את שווי 

  ):ש"חכפי שנאמד לעיל (אלפי   EBITDA -ומכפיל ההערכת השווי 

99,265רווח EBITDA לשנת 2017

EBITDA 10.1מכפיל

1,000,613שווי תפעולי

(137,803)התחייבויות פיננסיות, נטו

862,810שווי אקויטי

EBITDA -שווי החברה לפי מכפיל ה

  

  אלפי ש"ח. 862,810הינו  EBITDA -שווי החברה אשר נאמד בהתאם למכפיל ה
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  נספח ב' .6

  פרמיית שליטה

"פרמיית שליטה" היא הסכום העודף שרוכש מוכן לשלם למוכר תמורת סכום מניות שיקנה לו 

ות ערך הגדרת "שליטה" המקובלת בחוק ניירדפות בתאגיד. / זכויות הצבעה עו את השליטה

ממילוי  למעט יכולת הנובעת רק, "היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד , הינה:1968 -תשכ"ח

שהוא שולט בתאגיד אם הוא  תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם

  ."תאגידאמצעי השליטה ב מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של

  בספרות הכלכלית קיימות שתי שיטות מקובלות למדידת פרמיית שליטה:

שווי  - "ליאשווי אופטימ"שווי השליטה הוא ההפרש בין   - 1על פי ספרו של פרופסור דמודרן .1

או מדיניות פיננסית טובה יותר לבעל  / תחת השליטה החדשה שתיישם מדיניות תפעולית ו

מוכפל , הפרש זה שווי החברה תחת הנהלה קיימת - "קוו-שווי סטאטוס" המניות, לבין

בחברה. שוויה האופטימאלי של החברה נגזר ממספר גורמים כגון  שליטההבהסתברות להחלפת 

 גודל החברה, טיב ההנהלה ורגולציה חוקתית במדינה שבה פועלת החברה.

 והשוואתן תציבוריו בחברות שליטה המקנות מניות בחבילת לבורסה מחוץ עסקאות בחינת .2

 פי על המניות שווי בין הפער"ללא שליטה". כך,  ההון שווי את המשקף, בבורסה המניות למחירי

 . השליטה שווי את משקף בבורסה המניות שווי לבין הפרטיות העסקאות נתוני

  להלן סקירה של המחקרים והעסקאות שנבחנו:

  מחקרים

 Zingales & Dayc)2004במחקר בינלאומי שבוצע על ידי ( •
עסקאות העברת  412נבחנו  2

עולה כי פרמיות השליטה נעו בין  . ממצאי המחקר1990-2000בין השנים  מדינות 39 -ב  שליטה

עסקאות  9. כחלק ממחקר זה, נלקחו 14%, כאשר פרמיית השליטה הממוצעת הינה 65%-4%

. 27% -ב  נאמדת הממוצעת בשוק הישראלי השליטה פרמיית כי העברת שליטה בישראל ונמצא

השליטה בישראל שונה מהותית מפרמיית השליטה  מחקר זה מראה אף הוא כי פרמיית

 חד הינה פרמיית השליטה מערב אירופה שבהן המאפיינת מדינות מפותחות, כדוגמת מדינות

 ). 2% -, צרפת 10% -, גרמניה 1% - , נורווגיה 6% -ספרתית (שוויץ 

מאוניברסיטת בר אילן, אשר בו  פ' בני לאוטרבךופרו רונן ברק ד"רממחקר שבוצע על ידי  •

שבהן הועברה בעלות (שליטה) , 1993-2005ין השנים עסקות מחוץ לבורסה ב 54 ניתחו אמפירית

בישראל מסתכמת שליטה השפרמיית , נמצא מהון החברה לפחות) 20%על גושי מניות גדולים (

. המחקר קבע, בנוסף, כי פרמיית מערך השוק הממוצע של החברות הנרכשות 30% - כ  לש לממוצע

ביחס כי פרמיית השליטה בישראל גבוהה לכלכלות חלשות, ו תאופייניהינה  הגבוה שליטה

                                            

1
 Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance 

Control premiums and the effectiveness of corporate governance systems" 
2

"  

 By Alexander Dyck, University of Toronto, and, Luigi Zingales,University of Chicago   
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מרבית ב, ואילו 4% -  כבשליטה ה פרמיית הלמדינות מערביות מפותחות. בארה"ב, לדוגמה, נאמד

מיות השליטה נמצא שפרמזרח אסיה ואוקיאניה -מדינות מערב אירופה, צפון אמריקה, דרום

הגבוה שנאמד בישראל מצביע על הקלות היחסית שבה ניתן לבעלי  שיעור. ה10% -מ  ותנמוכ

. לנצל את החברות שבשליטתם לתועלתם הפרטית, על חשבון המשקיעים מקרב הציבור השליטה

מסוקרות במידה  שאלושיעור טובות ההנאה נמוך יותר בחברות גדולות מכיוון בנוסף, נמצא ש

תר, חשופות יותר לביקורת הציבור ומבוקרות באופן היוצר קושי גדול יותר לבעלי השליטה רבה יו

  .לנצל אותן בהשוואה לחברות קטנות

, פורסם מאמר באתר הממשל התאגידי של אוניברסיטת תל 2015במרץ,  3נציין בסעיף זה כי ביום 

נס ואילון בלום, שמטרתו אביב, לפיו, בימים אלו נערך מחקר אמפירי על ידי פרופסור שרון ח

לבחון את שיעור פרמיית השליטה בעסקאות עדכניות להעברת שליטה במשק הישראלי. המחקר 

מאגר" (החברות  -עקב אחר כל עסקאות העברת שליטה בחברות הנכללות ב"תל אביב 

  עסקאות).  13( 2014עד  2006המשמעותיות בבורסה לניירות ערך), שבוצעו בין השנים 

אמר, כאמור, התוצאות הראשוניות של המחקר מלמדות על תפנית בפרמיית השליטה על פי המ

  במשק הישראלי, לפיהן:

 .4.6%הפרמיה הממוצעת צנחה לשיעור של  -

 העסקאות שנבחנו התבצעו בפרמיה שלילית. 13חמש מבין  -

כאשר משקללים את החישוב לפי גודל העסקאות, התוצאה היא שהשיעור הממוצע של  -

 בלבד. 1.2%יטה בעסקאות להעברת שליטה בישראל הוא פרמיית השל

כאמור לעיל, תוצאות המחקר המצוינות לעיל, הינן תוצאות ראשוניות, שכן, נכון למועד השלמת 

  העסקה, המחקר טרם הושלם.
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   עסקאות

חברת גרנית הכרמל עברה לשליטתו של היזם דוד עזריאלי בפרמיית שליטה של  2006בשנת  •

5.4%. 

 .8.3%נמכרה חברת מדטכניקה מחברה שבשליטת קרן פימי בפרמיית שליטה של  2007בשנת  •

והגדיל  אוסיף השקעות ופתוח בע"מ, רכש אקרדי גידמאק את השליטה בחברת 2007בשנת  •

ש"ח למניה כאשר מחיר  255. העסקה הושלמה לפי שווי של 60% -את שיעור החזקותיו ל 

 . 22.5% -ליטה המשתקפת מעסקה הינה כ ש"ח. פרמיית הש 208המניה בבורסה עמד על 

ש"ח  35במחיר של  טכנולוגיות צבעים בע"מ דנברממניות חברת  74.1%, נמכרו 2008בשנת  •

ש"ח. מנתוני העסקה ניתן לגזור פרמיה  20למניה כאשר מחיר המניה בבורסה עמד על 

 .75% -בשיעור של כ 

בשליטת שאול אלוביץ בפרמיה נרכשה השליטה בבזק על ידי קבוצת החברות ש 2010בשנת  •

 שלילית מזערית.

-חברה לאחזקות בע"מ, בעלת השליטה בחברת מכתשים אידיבי, פרסמה 2011ינואר,  בחודש •

נחתם הסכם עם חברה  2011בינואר,  8ביום  כי"), מכתשים אגן" -אגן תעשיות בע"מ (להלן 

לביצוע עסקת מיזוג, ") China" - להלן( China National Chemical Corporationבת של 

ממניות מכתשים אגן  7% תרכשנהוכן  גןהחזקות הציבור במכתשים א תרכשנהבמסגרתה 

"), כך שמכתשים אגן תהפוך לחברה כור" -המוחזקות על ידי כור תעשיות בע"מ (להלן 

 ).40%( כור ושל) China )60%פרטית בבעלות משותפת של 

מיליון  1,272 - של כ כוללתמכתשים אגן תמורה העסקה יקבל ציבור בעלי המניות של  במסגרת

 -  מיליון דולר עבור מכירת כ 168 - ממניות מכתשים אגן וכור תקבל כ 53% - דולר עבור מכירת כ

 ממניות מכתשים אגן.  7%

למניה  מחירמיליארד דולר לפי  2.4מכתשים אגן תירכשנה במחיר שישקף שווי חברה של  מניות

פי תנאי  על ש"ח. 18.28ש"ח), כאשר המחיר בבורסה לניירות ערך הינו  19.93דולר ( 5.57 -  כ של

  .9.02% - העסקה, כאמור, משתקפת פרמיית שליטה של כ

מהנתונים לעיל עולה כי פרמיית השליטה הממוצעת בישראל בשנים האחרונות נמצאת במגמת 

. בהתאם 4.6% וצע שלירידה משמעותית (לעיתים אף הינה שלילית), ועומדת על שיעור ממ

  משווי החברה החדשה. 5%, אמדנו את פרמיית השליטה בשיעור של לממצאים אלו
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  נספח ג' .7

שיעור מניות שיתקבל

 ממניות ה - 17%
תמורת רכישת פימי

100.00% 429.00

96.84% 436.00

93.26% 443.90

89.67% 451.80

86.08% 459.80

82.50% 467.70

78.91% 475.60

75.32% 483.50

71.74% 491.50

68.15% 499.40

64.56% 507.30

60.98% 515.20

57.39% 523.20

53.90% 531.10

50.22% 539.00

46.63% 547.00

43.04% 554.90

39.45% 562.80

35.87% 570.70

32.28% 578.70

28.69% 586.60

25.11% 594.50

21.52% 602.40

17.93% 610.40

14.35% 618.30

10.76% 626.20

7.17% 634.10

3.59% 642.10

0.00% 650.00  
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  נספח ד' .8

שווי מהוון
שווי 

הסתברות

שווי מניות 

שתתקבלנה

שווי פעילות (100%) 

בנטרול פרמיית שליטה

שווי פעילות (100%) 

כולל פרמיית שליטה
הסתברות

שיעור המניות 

שיתקבל

סכום המימוש של פימי 

(65%) + דיבידנדים שחולקו*

סכום המימוש 

של פימי (65%)
ענף

0.00 0.00 533.74 3,139.66 3,304.91 0.000      17% 36,006.02 2,206.02 1

0.00 0.00 575.43 3,384.87 3,563.02 0.000      17% 36,178.31 2,378.31 2

0.00 0.00 620.37 3,649.22 3,841.29 0.000      17% 36,364.06 2,564.06 3

0.00 0.00 668.82 3,934.23 4,141.29 0.000      17% 36,564.31 2,764.31 4

0.00 0.00 721.05 4,241.49 4,464.72 0.000      17% 36,780.20 2,980.20 5

0.00 0.00 777.37 4,572.75 4,813.42 0.000      17% 37,012.96 3,212.96 6

0.00 0.00 838.08 4,929.87 5,189.34 0.000      17% 37,263.89 3,463.89 7

0.00 0.00 903.53 5,314.90 5,594.63 0.000      17% 37,534.41 3,734.41 8

0.00 0.00 974.10 5,729.99 6,031.56 0.000      17% 37,826.07 4,026.07 9

0.00 0.00 1,050.17 6,177.50 6,502.63 0.000      17% 38,140.50 4,340.50 10

0.00 0.00 1,132.19 6,659.96 7,010.48 0.000      17% 38,479.49 4,679.49 11

0.00 0.00 1,220.62 7,180.09 7,557.99 0.000      17% 38,844.96 5,044.96 12

0.00 0.00 1,315.95 7,740.86 8,148.27 0.000      17% 39,238.97 5,438.97 13

0.00 0.00 1,418.72 8,345.41 8,784.65 0.000      17% 39,663.75 5,863.75 14

0.00 0.00 1,529.52 8,997.19 9,470.72 0.000      17% 40,121.71 6,321.71 15

0.00 0.00 1,648.98 9,699.86 10,210.38 0.000      17% 40,615.43 6,815.43 16

0.00 0.00 1,777.76 10,457.42 11,007.81 0.000      17% 41,147.71 7,347.71 17

0.00 0.00 1,916.60 11,274.14 11,867.51 0.000      17% 41,721.56 7,921.56 18

0.00 0.00 2,066.29 12,154.64 12,794.36 0.000      17% 42,340.24 8,540.24 19

0.00 0.00 2,227.67 13,103.91 13,793.59 0.000      17% 43,007.22 9,207.22 20

0.00 0.00 2,401.64 14,127.32 14,870.87 0.000      17% 43,726.30 9,926.30 21

0.00 0.00 2,589.21 15,230.66 16,032.27 0.000      17% 44,501.54 10,701.54 22

0.00 0.00 2,791.43 16,420.17 17,284.39 0.000      17% 45,337.33 11,537.33 23

0.00 0.00 3,009.44 17,702.58 18,634.29 0.000      17% 46,238.39 12,438.39 24

0.00 0.00 3,244.47 19,085.14 20,089.62 0.000      17% 47,209.82 13,409.82 25

0.00 0.00 3,497.87 20,575.68 21,658.61 0.000      17% 48,257.12 14,457.12 26

0.00 0.00 3,771.05 22,182.63 23,350.14 0.000      17% 49,386.22 15,586.22 27

0.00 0.00 4,065.56 23,915.08 25,173.77 0.000      17% 50,603.49 16,803.49 28

0.00 0.00 4,383.08 25,782.84 27,139.83 0.000      17% 51,915.84 18,115.84 29

0.00 0.00 4,725.40 27,796.47 29,259.44 0.000      17% 53,330.68 19,530.68 30

0.00 0.00 5,094.45 29,967.36 31,544.59 0.000      17% 54,856.01 21,056.01 31

0.00 0.00 5,492.33 32,307.79 34,008.20 0.000      17% 56,500.48 22,700.48 32

0.00 0.00 5,921.27 34,831.02 36,664.23 0.000      17% 58,273.37 24,473.37 33

0.00 0.00 6,383.72 37,551.30 39,527.69 0.000      17% 60,184.73 26,384.73 34

0.00 0.00 6,882.29 40,484.04 42,614.78 0.000      17% 62,245.37 28,445.37 35

0.00 0.00 7,419.79 43,645.83 45,942.98 0.000      17% 64,466.94 30,666.94 36

0.00 0.00 7,999.27 47,054.55 49,531.10 0.000      17% 66,862.01 33,062.01 37

0.00 0.00 8,624.01 50,729.48 53,399.46 0.000      17% 69,444.14 35,644.14 38

0.00 0.00 9,297.54 54,691.43 57,569.93 0.000      17% 72,227.93 38,427.93 39

0.00 0.00 10,023.68 58,962.81 62,066.11 0.000      17% 75,229.13 41,429.13 40

0.00 0.00 10,806.52 63,567.78 66,913.45 0.000      17% 78,464.73 44,664.73 41

0.00 0.00 11,650.51 68,532.39 72,139.36 0.000      17% 81,953.02 48,153.02 42

0.00 0.00 12,560.41 73,884.74 77,773.41 0.000      17% 85,713.75 51,913.75 43

0.00 0.00 13,541.37 79,655.10 83,847.47 0.000      17% 89,768.19 55,968.19 44

0.01 0.01 14,598.94 85,876.13 90,395.92 0.000      17% 94,139.28 60,339.28 45

0.03 0.03 15,739.11 92,583.01 97,455.80 0.000      17% 98,851.75 65,051.75 46

0.06 0.06 16,968.33 99,813.70 105,067.05 0.000      17% 103,932.26 70,132.26 47

0.14 0.14 18,293.55 107,609.11 113,272.74 0.000      17% 109,409.56 75,609.56 48

0.30 0.31 19,722.27 116,013.33 122,119.29 0.000      17% 115,314.63 81,514.63 49

0.64 0.65 21,262.57 125,073.91 131,656.75 0.000      17% 121,680.88 87,880.88 50

1.32 1.34 22,923.16 134,842.13 141,939.08 0.000      17% 128,544.34 94,744.34 51

2.62 2.66 24,713.45 145,373.23 153,024.46 0.000      17% 135,943.82 102,143.82 52

5.05 5.13 26,643.56 156,726.81 164,975.59 0.000      17% 143,921.21 110,121.21 53

9.48 9.63 28,724.41 168,967.10 177,860.11 0.000      17% 152,521.62 118,721.62 54

17.27 17.55 30,967.77 182,163.36 191,750.90 0.001      17% 161,793.73 127,993.73 55

30.60 31.10 33,386.34 196,390.23 206,726.56 0.001      17% 171,789.98 137,989.98 56

52.70 53.55 35,993.80 211,728.21 222,871.80 0.001      17% 182,566.93 148,766.93 57

88.24 89.66 38,804.89 228,264.09 240,277.99 0.002      17% 194,185.56 160,385.56 58

143.68 146.00 41,835.54 246,091.41 259,043.58 0.003      17% 206,711.59 172,911.59 59

227.56 231.23 45,102.87 265,311.03 279,274.77 0.005      17% 220,215.91 186,415.91 60

350.60 356.26 48,625.39 286,031.70 301,085.99 0.007      17% 234,774.90 200,974.90 61

525.54 534.03 52,423.01 308,370.64 324,600.67 0.010      17% 250,470.95 216,670.95 62

766.57 778.95 56,517.22 332,454.24 349,951.83 0.014      17% 267,392.85 233,592.85 63

1,088.16 1,105.73 60,931.19 358,418.76 377,282.90 0.018      17% 285,636.34 251,836.34 64

1,503.42 1,527.70 65,689.89 386,411.09 406,748.52 0.023      17% 305,304.64 271,504.64 65

2,021.89 2,054.54 70,820.24 416,589.62 438,515.39 0.029      17% 326,509.02 292,709.02 66

2,647.07 2,689.81 76,351.26 449,125.07 472,763.24 0.035      17% 349,369.46 315,569.46 67

3,373.93 3,428.41 82,314.26 484,201.53 509,685.82 0.042      17% 374,015.29 340,215.29 68

4,187.00 4,254.61 88,742.97 522,017.44 549,492.05 0.048      17% 400,585.94 366,785.94 69  
מיליון ש"ח (חלק פימי בדיבידנדים  52*ממועד השלמת העסקה ועד למועד הערכת השווי חולקו דיבידנדים בסך של 

  מיליון ש"ח). 33.8
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5,054.03 5,135.63 95,573.66 562,786.76 592,407.12 0.054      16.98% 429,231.75 395,431.75 70

5,115.73 5,198.33 88,640.79 606,740.14 638,673.83 0.059      14.61% 460,114.78 426,314.78 71

4,833.91 4,911.96 78,810.86 654,126.26 688,553.96 0.062      12.05% 493,409.77 459,609.77 72

4,162.25 4,229.45 65,569.32 705,213.22 742,329.70 0.065      9.30% 529,305.08 495,505.08 73

3,067.16 3,116.68 47,940.93 760,290.04 800,305.30 0.065      6.31% 568,003.79 534,203.79 74

1,595.40 1,621.16 25,406.48 819,668.33 862,808.77 0.064      3.10% 609,724.85 575,924.85 75

0.00 0.00 0.00 883,684.04 930,193.73 0.061      0% 654,704.31 620,904.31 76

0.00 0.00 0.00 952,699.35 1,002,841.42 0.057      0% 703,196.65 669,396.65 77

0.00 0.00 0.00 1,027,104.72 1,081,162.87 0.051      0% 755,476.21 721,676.21 78

0.00 0.00 0.00 1,107,321.12 1,165,601.18 0.045      0% 811,838.79 778,038.79 79

0.00 0.00 0.00 1,193,802.38 1,256,634.08 0.039      0% 872,603.25 838,803.25 80

0.00 0.00 0.00 1,287,037.79 1,354,776.62 0.033      0% 938,113.39 904,313.39 81

0.00 0.00 0.00 1,387,554.83 1,460,584.03 0.027      0% 1,008,739.84 974,939.84 82

0.00 0.00 0.00 1,495,922.21 1,574,654.96 0.021      0% 1,084,882.19 1,051,082.19 83

0.00 0.00 0.00 1,612,753.03 1,697,634.77 0.016      0% 1,166,971.21 1,133,171.21 84

0.00 0.00 0.00 1,738,708.29 1,830,219.25 0.012      0% 1,255,471.35 1,221,671.35 85

0.00 0.00 0.00 1,874,500.59 1,973,158.52 0.009      0% 1,350,883.31 1,317,083.31 86

0.00 0.00 0.00 2,020,898.21 2,127,261.27 0.006      0% 1,453,746.90 1,419,946.90 87

0.00 0.00 0.00 2,178,729.41 2,293,399.38 0.004      0% 1,564,644.08 1,530,844.08 88

0.00 0.00 0.00 2,348,887.15 2,472,512.79 0.003      0% 1,684,202.29 1,650,402.29 89

0.00 0.00 0.00 2,532,334.13 2,665,614.88 0.002      0% 1,813,097.93 1,779,297.93 90

0.00 0.00 0.00 2,730,108.24 2,873,798.15 0.001      0% 1,952,060.26 1,918,260.26 91

0.00 0.00 0.00 2,943,328.41 3,098,240.43 0.001      0% 2,101,875.49 2,068,075.49 92

0.00 0.00 0.00 3,173,200.98 3,340,211.56 0.000      0% 2,263,391.21 2,229,591.21 93

0.00 0.00 0.00 3,421,026.48 3,601,080.51 0.000      0% 2,437,521.24 2,403,721.24 94

0.00 0.00 0.00 3,688,207.05 3,882,323.21 0.000      0% 2,625,250.74 2,591,450.74 95

0.00 0.00 0.00 3,976,254.28 4,185,530.83 0.000      0% 2,827,641.83 2,793,841.83 96

0.00 0.00 0.00 4,286,797.88 4,512,418.82 0.000      0% 3,045,839.56 3,012,039.56 97

0.00 0.00 0.00 4,621,594.78 4,864,836.61 0.000      0% 3,281,078.44 3,247,278.44 98

0.00 0.00 0.00 4,982,539.16 5,244,778.06 0.000      0% 3,534,689.36 3,500,889.36 99

0.00 0.00 0.00 5,371,673.13 5,654,392.77 0.000      0% 3,808,107.17 3,774,307.17 100

0.00 0.00 0.00 5,791,198.28 6,095,998.19 0.000      0% 4,102,878.79 4,069,078.79 101

0.00 0.00 0.00 6,243,488.14 6,572,092.78 0.000      0% 4,420,671.93 4,386,871.93 102

0.00 0.00 0.00 6,731,101.63 7,085,370.14 0.000      0% 4,763,284.57 4,729,484.57 103

0.00 0.00 0.00 7,256,797.51 7,638,734.22 0.000      0% 5,132,655.09 5,098,855.09 104

0.00 0.00 0.00 7,823,549.99 8,235,315.78 0.000      0% 5,530,873.28 5,497,073.28 105

0.00 0.00 0.00 8,434,565.57 8,878,490.07 0.000      0% 5,960,192.12 5,926,392.12 106

0.00 0.00 0.00 9,093,301.18 9,571,895.98 0.000      0% 6,423,040.57 6,389,240.57 107

0.00 0.00 0.00 9,803,483.73 10,319,456.56 0.000      0% 6,922,037.25 6,888,237.25 108

0.00 0.00 0.00 10,569,131.21 11,125,401.27 0.000      0% 7,460,005.35 7,426,205.35 109

0.00 0.00 0.00 11,394,575.39 11,994,289.88 0.000      0% 8,039,988.50 8,006,188.50 110

0.00 0.00 0.00 12,284,486.38 12,931,038.29 0.000      0% 8,665,268.06 8,631,468.06 111

0.00 0.00 0.00 13,243,898.99 13,940,946.31 0.000      0% 9,339,381.66 9,305,581.66 112

0.00 0.00 0.00 14,278,241.28 15,029,727.67 0.000      0% 10,066,143.22 10,032,343.22 113

0.00 0.00 0.00 15,393,365.22 16,203,542.34 0.000      0% 10,849,664.51 10,815,864.51 114

0.00 0.00 0.00 16,595,579.82 17,469,031.39 0.000      0% 11,694,378.45 11,660,578.45 115

0.00 0.00 0.00 17,891,686.81 18,833,354.54 0.000      0% 12,605,064.15 12,571,264.15 116

0.00 0.00 0.00 19,289,019.15 20,304,230.68 0.000      0% 13,586,873.98 13,553,073.98 117

0.00 0.00 0.00 20,795,482.48 21,889,981.56 0.000      0% 14,645,362.69 14,611,562.69 118

0.00 0.00 0.00 22,419,599.90 23,599,578.84 0.000      0% 15,786,518.88 15,752,718.88 119

0.00 0.00 0.00 24,170,560.12 25,442,694.87 0.000      0% 17,016,798.82 16,982,998.82 120

0.00 0.00 0.00 26,058,269.52 27,429,757.39 0.000      0% 18,343,163.05 18,309,363.05 121

0.00 0.00 0.00 28,093,408.13 29,572,008.56 0.000      0% 19,773,115.71 19,739,315.71 122

0.00 0.00 0.00 30,287,490.11 31,881,568.54 0.000      0% 21,314,747.00 21,280,947.00 123

0.00 0.00 0.00 32,652,928.86 34,371,504.07 0.000      0% 22,976,778.96 22,942,978.96 124

0.00 0.00 0.00 35,203,107.27 37,055,902.39 0.000      0% 24,768,614.85 24,734,814.85 125

0.00 0.00 0.00 37,952,453.42 39,949,950.97 0.000      0% 26,700,392.27 26,666,592.27 126

0.00 0.00 0.00 40,916,522.21 43,070,023.38 0.000      0% 28,783,040.60 28,749,240.60 127

0.00 0.00 0.00 44,112,083.38 46,433,771.98 0.000      0% 31,028,342.79 30,994,542.79 128

0.00 0.00 0.00 47,557,216.37 50,060,227.76 0.000      0% 33,449,002.03 33,415,202.03 129

0.00 0.00 0.00 51,271,412.64 53,969,908.04 0.000      0% 36,058,713.62 36,024,913.62 130

0.00 0.00 0.00 55,275,685.89 58,184,932.51 0.000      0% 38,872,242.45 38,838,442.45 131

0.00 0.00 0.00 59,592,690.99 62,729,148.41 0.000      0% 41,905,506.57 41,871,706.57 132

0.00 0.00 0.00 64,246,852.17 67,628,265.45 0.000      0% 45,175,667.19 45,141,867.19 133

0.00 0.00 0.00 69,264,501.16 72,910,001.22 0.000      0% 48,701,225.81 48,667,425.81 134

0.00 0.00 0.00 74,674,026.17 78,604,238.07 0.000      0% 52,502,128.91 52,468,328.91 135

0.00 0.00 0.00 80,506,032.54 84,743,192.15 0.000      0% 56,599,880.76 56,566,080.76 136

0.00 0.00 0.00 86,793,515.88 91,361,595.66 0.000      0% 61,017,665.10 60,983,865.10 137

0.00 0.00 0.00 93,572,048.71 98,496,893.38 0.000      0% 65,780,476.33 65,746,676.33 138

0.00 0.00 0.00 100,879,981.77 106,189,454.49 0.000      0% 70,915,260.87 70,881,460.87 139

0.00 0.00 0.00 108,758,660.97 114,482,801.02 0.000      0% 76,451,069.68 76,417,269.68 140

0.00 0.00 0.00 117,252,661.32 123,423,854.02 0.000      0% 82,419,222.56 82,385,422.56 141

0.00 0.00 0.00 126,410,039.10 133,063,199.05 0.000      0% 88,853,485.37 88,819,685.37 142

0.00 0.00 0.00 136,282,603.79 143,455,372.41 0.000      0% 95,790,261.08 95,756,461.08 143

0.00 0.00 0.00 146,926,211.14 154,659,169.62 0.000      0% 103,268,795.72 103,234,995.72 144

0.00 0.00 0.00 158,401,079.23 166,737,978.14 0.000      0% 111,331,400.41 111,297,600.41 145

0.00 0.00 0.00 170,772,129.13 179,760,135.93 0.000      0% 120,023,690.73 119,989,890.73 146

0.00 0.00 0.00 184,109,352.22 193,799,318.12 0.000      0% 129,394,844.85 129,361,044.85 147

0.00 0.00 0.00 198,488,206.16 208,934,953.86 0.000      0% 139,497,881.70 139,464,081.70 148

0.00 0.00 0.00 213,990,041.85 225,252,675.63 0.000      0% 150,389,960.98 150,356,160.98 149

0.00 0.00 0.00 230,702,563.62 242,844,803.81 0.000      0% 162,132,706.55 162,098,906.55 150

40,872 41,532 0.000      177,862,933   סה"כ
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  בע"מ פולירם תעשיות פלסטיק
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  2018מרץ,  26 

  , סמנכ"ל כספיםיגאל פינגרמן

  ע"מפולירם תעשיות פלסטיק ב

  

  ,מר פינגרמן הנכבד

 יהודה ושות'-קלו בן- יהודה בע"מ, לשעבר: דה-פולברניס ברקת בןברת ח, 2018בינואר,  23ביום 

 )"החברה" -להלן ( פולירם תעשיות פלסטיק בע"מעל ידי  נתבקשה) "מעריך השווי" -להלן ( בע"מ

, 1בעסקת רכישת פעילות הפלסטיקשנוצר לבחון את הצורך בהכרה בהפסד ירידת ערך המוניטין 

  "). מועד הערכת השווי" -לן (לה 2017בדצמבר,  31ליום 

  

חוות דעת זו מיועדת לצרכי עריכת דוחות כספיים והיא נערכה בהתאם לכללים ולהנחיות שנקבעו 

, "ירידת ערך נכסים". לצורך חוות דעתנו הסתמכנו על נתונים IAS 36בתקן חשבונאות בינלאומי 

  פיננסיים הקשורים בחברה.

  

לבחון האם נדרש להכיר בהפסד מירידת ערך מוניטין, , המובאת להלן, הינה חוות הדעתמטרת 

  .בספרים של השותפות, קטן מערכה ההשבה של יחידה מניבת המזומנים דהיינו, האם סכום בר

    

הצורך בהכרה בהפסד מירידת ערך בבחינת  החברהלסייע להנהלת  נערכה על מנתזו  חוות דעת

לפיכך, חוות דעת זו לא תשמש  רה זו בלבד.לצורך הדוחות הכספיים ולמטמוניטין, כאמור לעיל, 

לא יוכל  שלישיצד למטרות אחרות ולא תופץ לגוף שלישי (למעט, הגופים המוזכרים להלן) וכן 

  לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה שהיא ללא אישורינו מראש ובכתב. 

  

רים הכלכליים הקשורים להלן מתייחסת למכלול הפרמטש בחינת הצורך בירידת ערך מוניטין

ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהיא, לרבות  של החברה בלבד סכום בר ההשבהבקביעת 

  . צת השקעה במכשיר פיננסי כלשהוהמל

  

כי למעט במקרים בהם ייקבע על ידי בית המשפט שמעריך השווי  לחברהמוסכם בין מעריך השווי 

או לחילופין כלפי  החברהשווי בכל אחריות כלפי פעל ברשלנות רבתי או בזדון, לא יישא מעריך ה

מתחייבת לשפות את מעריך השווי בקשר עם כל פיצוי, אשר עולה על פי  החברהצד שלישי. 

, בו יהיה חייב ת הדעתלמעריך השווי בגין חוו החברהמגובה שכר הטרחה שישולם ע"י  השלוש

                                            

   פיתוח, ייצור ושיווק מקשרים, משפרי ו ;פיתוח, ייצור ושיווק תרכובים תרמופלסטיים והנדסיים -פעילות הפלסטיק  1

 .אימפקט ודבקים לתרכובים תרמופלסטיים
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כל ההוצאות שתידרשנה עבור ייצוג מעריך השווי כלפי צד שלישי בקשר עם חוות הדעת, לרבות, ב

יום מהרגע  30משפטי לרבות יעוץ וחוות דעת מומחים. הוצאות אלו תועברנה למעריך השווי תוך 

  .לחברהשהודיע עליהן מעריך השווי 

  

, בעלי מניותיה או צדדים קשורים לה, החברההרינו להצהיר, כי אין לנו כל עניין אישי במניות 

ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה אליה או לצדדים קשורים אליה כמוגדר בדין או בפסיקה 

  כהגדרתם בחוק החברות.

  

ידוע לנו כי ממצאינו ישמשו את הנהלת החברה לשם הדיווח הפיננסי הנדרש במסגרת העקרונות 

החשבונאיים המקובלים בישראל. אנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל כחלק מהדוח הכספי של 

  יווחיהן לרשות לניירות ערך ולבורסה, אם תידרשנה לכך.החברה וכן בד

  

במידה ירידת ערך המוניטין. בבחינת הצורך אנו מעריכים את ההזדמנות לסייע לכם בקשר עם 

, או כל מידע נוסף, חוות דעתנושדרושות לכם הבהרות בנוגע לכל אחד מהנושאים הכלולים ב

  במידה שתידרש לכם. הנשמח להרחיב

  

  :)"חם (אלפי שריכוז ממצאי

988,431סכום בר השבה

541,291ערך בספרים

-הפחתה נדרשת

ריכוז ממצאים
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 מידע אודות המומחים

במתן שרותי  מתמחה )יהודה ושות' בע"מ-בן קלו-דה :לשעבר( יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בן

 מוחשיים בלתי נכסים, מיזמים, פעילויות, ייעוץ כלכלי והערכות שווי בלתי תלויות לחברות

מחים הכולל רואי חשבון פיננסיים. חוות הדעת הכלכליות מבוצעות ע"י צוות מו וכשירים

  וכלכלנים.

 -מ למעלה תלויות עבור-), ביצעה החברה מגוון רחב של עבודות בלתי1998מאז הקמתה (בשנת 

 ולקוחות פרטיות חברות מאות לצד, ובאירופה ב"בארה, בארץ הנסחרות ציבוריות חברות 200

  .פרטיים

חשבונאיים  צרכים: ביניהן ,מגוונות כלכליות למטרות דעת עריכת חוות כולל הרב ניסיוננו

חוות דעת  מס, צרכי), והאמריקאית הבינלאומית התקינה לכללי בהתאם כספיים (דיווחים

בדיקות נאותות,  ,ורכישות מיזוגים: כגון בתהליכים וכן חוות דעת כלכליות הנדרשות משפטיות

  ועוד. לציבור הנפקה, הון גיוס בדיקות כדאיות,

  .גבוהה מהימנות ותודעת שירות, מקצועיות על דגש השמ יהודה-בן ברקת פולברניס

  שותף מנהל  - רו"ח שי פולברניס

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון  B.A בעל תואר •

  ישראלי לראיית חשבון.

יהודה בע"מ. ניסיונו הרב כולל -את פולברניס ברקת בן 2007רו"ח פולברניס מנהל משנת  •

חברות ציבוריות ומאות  200 - רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה ממגוון 

חברות פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים בלתי 

  מוחשיים (מוניטין וכד'), מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאות מורכבות.

"ח פולברניס נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות, התמחותו וניסיונו של רו •

גיוס הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה 

  ).IFRS; US-GAAPהאמריקאית (

רו"ח פולברניס עבד מספר שנים בתחום הביקורת, הייעוץ הכלכלי ובמחלקת מיזוגים  •

), במהלכן היה שותף בליווי עסקאות PWC(ן את קסלמן ורכישות במשרד רו"ח קסלמ

 משמעותיות במשק הישראלי.  
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  שותף מנהל  -רו"ח ערן ברקת 

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון. בעל רישיון  B.Aבעל תואר  •

  ישראלי לראיית חשבון.

ודה בע"מ. ניסיונו הרב יה-כמנהל בכיר בפולברניס ברקת בן 2007רו"ח ברקת מכהן משנת  •

חברות ציבוריות  200 -כולל מגוון רחב של חוות דעת כלכליות, בלתי תלויות, עבור למעלה מ

ומאות חברות פרטיות, בישראל ובחו"ל, כגון: הערכות שווי חברות, פעילויות, מיזמים, נכסים 

 ת מורכבות.בלתי מוחשיים (מוניטין וכד'), מכשירים פיננסיים, נגזרים משובצים ועסקאו

התמחותו וניסיונו של רו"ח ברקת נדרשים ומסייעים בתהליכים כגון: מיזוגים ורכישות, גיוס  •

הון, הנפקה לציבור, דיווח כספי בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית והתקינה האמריקאית 

)IFRS; US-GAAP.(  

 Ernest & Young  E&Yרו"ח ברקת עבד מספר שנים בפירמת החשבונאות הבינלאומית •

כמנהל בתחום ביקורת, במהלכן שימש כמנג'ר בניהול תיקי ביקורת של חברות ציבוריות 

מהגדולות והמובילות במשק הישראלי וביצע, בין היתר, בדיקות נאותות בתחום המיזוגים 

 והרכישות. 

  

  

  

  

  

      בכבוד רב,

  שי פולברניס, רואה חשבון

  

______________________  
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  רקע   .1

און השקעות - כיום חברת רם) בע"מ (1999חברת פולירם ( החלו 2013בספטמבר,  11ביום 

, חברת ") וחברת פולירם תעשיות רם און שותפות מוגבלתאון-רם" -להלן ) בע"מ, 1999והחזקות (

משקיעים  באיתור "),המוכרותלהלן " -און - ", וביחד עם רםהשותפות" -(להלן  און-בת של רם

פיתוח, ייצור ו ;תחום פיתוח, ייצור ושיווק תרכובים תרמופלסטיים והנדסייםלמכירת פעילותן ב

 ו/אוהפעילות" " -(להלן  ושיווק מקשרים, משפרי אימפקט ודבקים לתרכובים תרמופלסטיים

, התקשרה השותפות עם קרן 2015באפריל,  27"). בהמשך לאמור לעיל, ביום הפלסטיק פעילות"

מהפעילות וכן  65%בהסכם במסגרתו ימכרו המוכרות לרוכשת  ")הרוכשת"/"פימי" -מי (להלן פי

, בהתאמה) לחברה פרטית 35% -ו 65%תעברנה כל אחת, הרוכשת והשותפות את חלקן בפעילות (

 - לשותפות) (להלן  35% -לרוכשת ו 65%חדשה שתוקם על ידן במשותף (ביחס אחזקות של 

  "). החברה"

און והשותפות לבין פימי, במטרה לעסוק - ל, החברה הוקמה במסגרת עסקה בין רםכאמור לעי

  און והשותפות ערב עסקת המכר. -בפעילות, בתחום תעשיית הפלסטיק, בה עסקו רם

  תיאור פעילות החברה

  החברה פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים:

 . מוצרי הפלסטיק ליצרני יםהמיועדפיתוח, ייצור ושיווק תרכובים תרמופלסטיים והנדסיים  •

משמשים פיתוח, ייצור ושיווק מקשרים, משפרי אימפקט ודבקים לתרכובים תרמופלסטיים ה •

 הן יצרני חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק, והן יצרני מוצרים סופיים.

  תרכובים תרמופלסטיים הנדסיים

 צרי התעשייהמוצרי החברה הם תערובות ותרכיבים של חומרי גלם בסיסיים, פולימרים מתו

. הצירופים יוצרים חומרים חדשים בעלי ")תרכובים" -(להלן  הפטרוכימית, עם תוספים שונים

השונים מחומרי הגלם מהם הורכבו, ומשמשים כחומרי גלם בתעשיית  תכונות ואפיונים

, אשר של מוצרי פלסטיקה מוגמרים )מזריקים(לקוחות החברה הינם יצרנים  הפלסטיק.

שלא ניתן  להקנות למוצריהם המוגמרים תכונות ויישומים ייחודיים להםים מאפשר התרכובים

   להשיגם בשימוש בחומרי הגלם הבסיסיים בלבד.

הרכב  בשנים האחרונות שוק התרכובים התרמופלסטיים עבר שינויים לאור העובדה כי תעשיית

עשיית החשמל גם בת .מחליפה חלקי מכוניות העשויים ממתכת לחומרים תרמופלסטיים הנדסיים

מגמה לשימוש במוצרים תרמופלסטיים הנדסיים במקום חלקים  ישנהומוצרי האלקטרוניקה 

   העשויים ממתכת.

תושבות,  ,מכסים(משמשים כחומרי גלם לייצור מוצרים פלסטיים לתעשיית הרכב  התרכובים

י מנועים נורה, מתגי חשמל, מפצלי מתח, גופ בתי(מוצרי חשמל ), מוצרי בטיחות, ידיות ועוד
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 טפטפות, מסננים, שסתומי אויר(תעשיית ההשקיה  ),חשמליים, קופסאות לנתיכים ועוד

מכירות החברה לשוק המקומי מיועדות בעיקר למוצרים בתחום  תעשיות נוספות.לו) וממטירים

אביזרי חשמל ואלקטרוניקה אשר רובם מיועדים ליצוא. מכירות  ההשקייה, תעשיית הרכב,

מיועדות בעיקר למוצרים בתחום תעשיית הרכב ותעשיית מוצרי ואביזרי  צואהחברה ישירות לי

מוצרי החברה, אשר מהווים את חומר הגלם האמור, מיוצרים על פי  והאלקטרוניקה. החשמל

  אשר מגדירים לחברה את התכונות אשר הם מבקשים כי יוקנו למוצר הסופי. הזמנת הלקוחות,

אל מתבצעות ישירות ללקוחות, באמצעות אנשי המכירות. מכירות החברה בישר -שיווק בישראל 

אשר החברה מספקת להם סחורה  ותיקיםהרוב המכריע של לקוחות החברה בארץ, הינם לקוחות 

  על בסיס חודשי קבוע.

 45 -החברה משווקת את מוצריה מתחום המוצרים התרכובים התרמופלסטיים לכ -שיווק בחו"ל 

 40 -כ( צרי החברה בחו"ל נעשה הן באמצעות מפיצים מקומייםשיווק מו מדינות ברחבי העולם.

והן ישירות על ידי החברה ללקוחות סופיים בחו"ל. החברה נוהגת להתקשר עם  )מפיצים פעילים

מפיץ מקומי בכל מדינה בה היא פועלת. החברה נותנת שירות ללקוחות הסופיים של מוצריה, 

שאים הקשורים לתמיכה הטכנית במוצר. השירות בשיתוף פעולה עם המפיץ המקומי, בעיקר בנו

  .הקצהשנותנת החברה ללקוחות הסופיים מאפשר לשמר קשר והיכרות ישירים עם לקוחות 

 ,BASF ,SABIC ,DUPONT תרכובים תרמופלסטיים הינם: בתחוםהיצרנים הגדולים 

Celanese, A. Schulman ,DSM  .נה של יתרו ,החברה אינה מתחרה ביצרנים הגדוליםועוד

ללקוח התאמה מלאה של המוצר לצרכיו,  לספקהחברה על פני היצרנים הגדולים הינה ביכולתה 

  בעוד היצרנים הגדולים מוכרים, בדרך כלל, מוצרים על פי קטלוגים בלבד.

  (בונדירם) מקשרים, משפרי אימפקט ודבקים

הינם מקשרים, משפרי אימפקט ודבקים. המקשרים ומשפרי האימפקט הינם מוצרי החברה 

מוצרים אשר משמשים כתוסף נלווה לתערובות אותם מייצרים יצרני התרכובים 

התרמופלסטיים, דוגמת החברה, על מנת לחבר בין החומרים השונים בתערובות המסופקות 

פור הקשר בין סיבי הזכוכית ללקוח הסופי ולשפר את תכונותיהם. המקשרים מיועדים לשי

על ידי שימוש במקשר, מושג שיפור  ), כאשר,כדוגמת השימוש בברזל לחיזוק בטון(לפולימר 

בתכונות המכניות של התרכוב המהווה את חומר הגלם של המוצר. משפרי האימפקט מיועדים 

ות הדבקים הינם חומרים אשר משמשים להדבקה בין שכב לשיפור עמידות המוצר בנגיפה.

  הפולימר לבין שכבות אחרות.
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  להלן מוצרי החברה בתחום:

• Coupling Agents  - המוצר , הינם מוצרים ממשפחת המקשרים על בסיס פוליאולפיניים

המכניות  מקשר בין פולימר לסיבי זכוכית או מלאן אחר, ובכך מושג שיפור משמעותי בתכונות

 של התרכוב ההנדסי אשר מיוצר באמצעותו.

• m ImpactBondyra  - נם מוצרים ממשפחת משפרי האימפקט, משמשים לשיפור עמידות יה

  .PA נגיפה (אימפקט) בתרכובים על בסיס

• Bondyram TL  -  ,משמש כדבק לאקסטרוזיה רב שכבתית לאריזות מזון, כימיקלים

 קוסמטיקה, בניה, צנרת וכו'.

וגמת החברה (למקשרים הינם יצרני תרכובים הנדסיים, ד הבונדירםלקוחות החברה בתחום 

  ומשפרי אימפקט) ויצרני מוצרים פלסטיים סופיים (למוצרי הדבקים).

 מכירות החברה בישראל מתבצעות ישירות ללקוחות, באמצעות אנשי המכירות.  -שיווק והפצה 

חברות הבת בארה"ב בעיקר (בחו"ל פועלת החברה באמצעות מפיצים ודרך החברות הבנות 

 ,ה לזו בה פועלת החברה בתחום התרכובים התרמופלסטיים ההנדסייםבדרך דומ ),ובאירופה

  .הבונדירם בתחוםאולם באמצעות מפיצים אחרים המתמחים במכירת מוצרים 

. היצרנים הגדולים בתחום מתחרים קטנים ברחבי העולם 15 -מתחרים עיקריים וכ -5לחברה כ 

רה אינה מתחרה ביצרנים החב .ADDIVANT -ו Mitsui ,Arkema ,Dupont ,Exxonהינם: 

  ללקוח התאמה מלאה של המוצר לצרכיו. לספקהגדולים, יתרונה הינו ביכולתה 



 
 

Pulvernis Bareket Ben-Yehuda Ltd.           - 10 - 

 

  חברות הבנות

(כל חברה בת  החברההחברות הבנות הוקמו לאורך השנים במטרה לשמש כזרוע השיווק של 

צה ואזור הפעילות שלה). החברות הבנות רוכשות מוצרים מהחברה ומוכרות אותן ללקוחות הק

  במדינות בהן הן פועלות (ובסביבתן), כפי שנוהגים כל יתר מפיצי החברה.

  להלן מבנה החזקות החברה:

99.9%

35%65%

    51%

Polyram 

U.S.A

רם-און השקעות 

והחזקות (1999) 

בע"מ

תעשיות רם-און 

שותפות מוגבלת
קרן פימי

פולירם תעשיות פלסטיק 

בע" מ (החברה)

Polyram 

Germany

Polyram U.K. 

LIMITED

Polyram 

Compounds LLC

Polyram 

Tianjin

Polyram 

FRANCE

Polyram 

Spain

Polyram 

Italy

  

  בשיתוף עם המפיץ המקומי. Polyram U.S.Aהחברה הקימה את * 

  .100% - * יתר החברות הבנות מוחזקות על ידי החברה ב

• Polyram U.S.A -  עם חברת על הסכם און-רםחתמה  2012באוגוסט,  17ביום Maroon 

Incorporated  ובעלי מניותיה (להלן- "Maroon חברה זרה המאוגדת בארה"ב אשר ,("

 Polyramהפיצה את מוצרי בונדירם בארה"ב. על פי תנאי ההסכם יוקם תאגיד משותף בשם 

U.S.A  אשר יעסוק במכירה, שיווק והפצה של מוצרי בונדירם פולירם ארה"ב" -(להלן ("

מזכויות פולירם  51% -ב החברה תחזיקומקסיקו. על פי הוראות ההסכם,  בארה"ב, קנדה

  הנותרים. 49% -תחזיק ב Maroon - ארה"ב ו
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  תוצאות הפעילות

  (אלפי ש"ח): 2017 - 2013שנים בהטבלה להלן מציגה את תוצאות הפעילות 

20132014201520162017

379,186415,895449,531488,093574,427הכנסות

(439,311)(367,008)(348,842)(330,835)(308,427)עלות מכר

70,75985,060100,689121,085135,116רווח גולמי

18.7%20.5%22.4%24.8%23.5%שיעור רווח גולמי

(3,233)(3,629)(1,489)(2,169)(1,935)הוצאות מו"פ

(30,349)(28,876)(27,620)(24,456)(21,166)הוצאות מכירה ושיווק

(10,195)(11,155)(10,694)(10,186)(9,137)הוצאות הנהלה וכלליות

(43,777)(43,660)(39,803)(36,811)(32,238)סך הוצאות תפעוליות

38,52148,24960,88677,42591,339רווח תפעולי

  10.2%11.6%13.5%15.9%15.9%שיעור רווח תפעולי
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   מתודולוגיה .2

נהלים שעל ישות ליישם כדי להבטיח ), קובע "התקן" - להלן, (IAS 36, תקן חשבונאות בינלאומי

שנכסיה לא יוצגו בסכום, העולה על הסכום בר ההשבה שלהם. נכס (או יחידה מניבת מזומנים) 

מוצג בסכום, הגבוה מסכום בר ההשבה שלו, כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל 

להכיר בהפסד מהשימוש בנכס או ממכירתו. במקרה זה חלה ירידת ערך והתקן דורש מהישות 

  .מירידת ערך

של נכס או יחידה  השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירההתקן מגדיר סכום בר השבה כגבוה מבין 

בהם. דהיינו, במקרה בו השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה או  שווי השימושלבין  ,מניבת מזומנים

  הכיר בהפסד מירידת ערך. שווי השימוש או שניהם, גבוהים מהערך הפנקסני, לא נדרשת הישות ל

   :הוגן בניכוי עלויות מכירהההשווי בקביעת  ,התקן אף קובע את ההיררכיה, להלן בסדר יורד

הראיה הטובה ביותר לשווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של נכס היא המחיר שנקבע בהסכם  �

אם בגין מכירה מחייב בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון הפועלים בצורה מושכלת, מות

 עלויות תוספתיות שניתן ליחסן במישרין למימוש הנכס.

כאשר אין הסכם מכירה מחייב אך הנכס נסחר בשוק פעיל, השווי  -מחיר מכירה בשוק פעיל  �

 ההוגן בניכוי עלויות למכירה, יהיה מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות המימוש.

, בתאריך המאזן, תמורת מימוש מידע זמין המשקף את הסכום שישות הייתה יכולה לקבל �

 הנכס בעסקה בין מוכר מרצון לקונה מרצון הפועלים בצורה מושכלת.

 

  של נכס או יחידה מניבת מזומנים כוללת את השלבים הבאים : שווי השימוש אמידת

 אשר ישתקפו בחישוב  שווי השימוש בנכס: זיהוי המרכיבים �

 פה להפיק מהנכס;אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מצ �

 תחזיות לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים אלה; �

 ערך הזמן של הכסף, המיוצג ע"י שיעור שוק שוטף של ריבית חסרת סיכון; �

 המחיר לנשיאת אי וודאות, שטבועה בנכס; וכן �

ור תזרימי גורמים אחרים, כגון היעדר נזילות, אי סחירות ואי גודל אשר ישתקפו בתמח �

 המזומנים שהישות מצפה להפיק מהנכס.

אומדן של תזרימי המזומנים העתידים, הן החיוביים והן השליליים, שינבעו משימוש מתמשך  �

 בנכס וממימושו הסופי; וכן

 יישום שיעור ניכיון (מחיר ההון) מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלו. �
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  :תזרימי המזומנים ן ומדידתבסיס לאומד

וס תחזיות תזרימי המזומנים על הנחות סבירות ומבוססות, המייצגות את האומדן הטוב ביס �

ביותר של ההנהלה לגבי התחום של התנאים הכלכליים, שישררו במהלך יתרת אורך החיים 

 השימושיים של הנכס.

כספיים, העדכניים ביותר, שאושרו תקציבים/תחזיות  עלביסוס תחזיות תזרימי המזומנים  �

הלה. אמידת תחזיות תזרימי מזומנים לתקופה שמעבר לתקופה, המכוסה ע"י ע"י ההנ

התקציבים/תחזיות העדכניות ביותר, על ידי אקסטרפולציה של אותן תחזיות, תוך שימוש 

בשיעור צמיחה קבוע או יורד לשנים שלאחר מכן, אשר לא יעלה על שיעור הצמיחה הממוצע 

 לת החברה. לזמן ארוך בענף , במדינה, בשוק בו פוע

 יכללו: לאאומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים  �

 תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילות מימון; �

 תשלומי או תקבולי מיסים על הכנסה; �

אומדן תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים החזויים לנבוע משינויים מבניים עתידיים או  �

 .מניבת המזומנים מהגדלה או שיפור של ביצועי הנכס/יחידה

לשם היוון תזרים המזומנים העתידי למועד בחינת הצורך בירידת ערך הנכסים, יש לקבוע את 

מחיר ההון או שיעור הניכיון הממוצע המאפיין את הפעילות הנבחנת. שיעור הניכיון צריך להיות 

כונים המשקף הערכות שוק שוטפות של ערך הזמן של הכסף וכן הסי לפני מסשיעור ניכיון 

הספציפיים של הנכס, אשר בגינם לא הותאמו האומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים. שיעור 

, דהיינו, Weighted Average Cost Of Capital (WACC)-הניכיון מחושב באמצעות מודל 

  ממוצע משוקלל של מקורות המימון אשר נקבע להלן:

WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V  

  כאשר:

 E-  האקוויטי של הפעילות במונחי שווי שוק, אשר נקבע באופן איטרטיבי.הינו שווי  

D  -  .הינו שווי השוק של החוב הפנקסני  

V  - )E+D (- .שווי השוק של כלל מקורות המימון של החברה 

 Ke -  ברמת סיכון דומה. בעלי מניותהינו שיעור התשואה הנדרש על ידי  

Kd  -  של החברה.משוקלל של מקורות החוב הפיננסים הינו מחיר החוב, הנקבע על ידי ממוצע  

T -  שחל על החברה.שיעור המס הסטאטוטורי לטווח ארוך   
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  נקבע כדלקמן: ההון העצמיחישוב התשואה על 

Ke=Rf+β*(Rm-Rf)+P  

Rf -  הינו שיעור הריבית חסרת הסיכון. כאומדן לריבית חסרת סיכון ריאלית בישראל השתמשנו

  (אגרת חוב ממשלתית צמודת מדד).  בתשואה לפדיון  של גליל

β  -  מקדם הסיכון היחסי. מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת ומבוסס

הביטא הינה המדד לסיכון  על רמת המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו.

  החברה."הסיסטמטי" של 

ויים במצב השוק (קרי, במקרה של מיתון רגישות גבוהה לשינ לעסק, 1 - כאשר מקדם זה גדול מ

יושפע הענף לרעה יותר מענפים אחרים, ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר מענפים 

  .מהממוצע לשינויים במצב השוק יותררגיש  העסקשווי  ), וכפועל יוצא,אחרים

 (Rm-Rf) - וק לבין הינה פרמיית הסיכון הממוצעת, פרמיה זו נקבעת כהפרש בין תשואת הש

  הריבית הריאלית חסרת הסיכון. 

P -  שיעור תשואה נוסף, המשקף סיכון ספציפי, לרבות, פרמיה נוספת הנדרשת במקרה של העדר

  סחירות וגודל. 
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 תמצית הערכת סכום בר השבה .3

 שווי מימוש פעילויות החברה .3.1

גבוה מבין שווי השימוש לבין מגדיר סכום בר השבה כ 36כאמור במתודולוגיה, תקן בינלאומי 

  השווי ההוגן, בניכוי עלויות מכירה (שווי מימוש).

כאשר בוחנים את השווי ההוגן, בניכוי עלויות המכירה, על מנת שישקף את סכום בר ההשבה של 

ת מזומנים, יש להביא בחשבון את ההיררכיה בקביעתו כפי שרשומה בתקן בינלאומי היחידה מניב

36:  

ביותר לשווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של נכס היא המחיר שנקבע בהסכם הראיה הטובה  �

מכירה מחייב בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון הפועלים בצורה מושכלת, מותאם בגין 

 עלויות תוספתיות שניתן ליחסן במישרין למימוש הנכס.

בשוק פעיל, השווי  כאשר אין הסכם מכירה מחייב אך הנכס נסחר -מחיר מכירה בשוק פעיל  �

  ההוגן בניכוי עלויות למכירה, יהיה מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות המימוש.

  

  

  

  

  

  

  

מידע זמין המשקף את הסכום שישות הייתה יכולה לקבל, בתאריך המאזן, תמורת מימוש  �

 מרצון הפועלים בצורה מושכלת. הנכס בעסקה בין מוכר מרצון לקונה
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  יחידה מניבת מזומניםשווי הוגן  .3.2

לשנת  EBITDA -הנכון למועד הערכת השווי נאמד בהתבסס על  היחידההשווי התפעולי של 

הכולל ארבע ממדגם הנגזר  ממוצע EBITDAמכפיל  , ועלהחברה, כפי שנמסר על ידי הנהלת 2017

  החברה.חברות הפועלות בתחום פעילותה של 

הנגזרים, נכון למועד  EBITDA - הטבלה להלן מציגה את נתוני חברות המדגם ואת מכפילי ה

  הערכת השווי:

שם חברה
רימוני תעשיות 

בע" מ

גולן מוצרי פלסטיק 

בע" מ

פלסאון תעשיות 

בע" מ

גניגר מפעלי 

פלסטיקה בע" מ

500,553259,0541,670,892447,803שווי חברה (אקוויטי)

7,20428,928322,97231,995נכסים פיננסיים

21,65262,446499,329198,501התחייבויות פיננסיות

515,001292,5721,847,249614,309שווי תפעולי

EBITDA42,26336,396178,03163,197

EBITDA 12.28.010.49.7מכפיל  

  הממוצע, נכון למועד הערכת השווי: EBITDA - הטבלה להלן מציגה את מדגם החברות ומכפיל ה

מכפיל EBITDAשם חברה

12.2רימוני תעשיות בע"מ

8.0גולן מוצרי פלסטיק בע"מ

10.4פלסאון תעשיות בע"מ

9.7גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ

  10.1ממוצע

המייצג למועד הערכת השווי  EBITDA-בהתבסס על ההיחידה ן מציגה את שווי הטבלה להל

  כפי שנאמד לעיל (אלפי ש"ח):  EBITDA -ומכפיל ה

100,058רווח EBITDA לשנת 2017

EBITDA 10.1מכפיל

1,008,603שווי תפעולי

EBITDA -שווי לפי מכפיל ה

  

  "ח.אלפי ש 1,008,603הינו  EBITDA -אשר נאמד בהתאם למכפיל ה היחידהשווי 
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  ת מזומנים (אלפי ש"ח):מניב היחידהשל ההוגן שווי ההטבלה שלהלן מציגה את 

1,008,603שווי יחידה מניבת מזומנים

(20,172)עלויות מימוש (2%)*

שווי הוגן יחידה מניבת מזומנים

שווי יחידה מניבת מזומנים בניכוי 

עלויות מימוש
988,431

  
בהתאם למחקר שבוצע על ידי משרדנו, באשר לעלויות תיווך בעסקאות של חברות אשר שוויין נע  - עלויות מימוש  *

משווי החברה. כמו כן,  5% -  1.5%מיליון דולר, עולה כי עלויות התיווך המקובלות נעות בטווח של  100 -  10בין 

יווך חלות על שני הצדדים לעסקה, שכן, מתווך העסקה במסגרת המחקר, כאמור, עלה כי בישראל מקובל שעלויות הת

  .2% -ב של החברה עלויות המימוש מייצג את שני הצדדים. בחוות דעתנו, אמדנו את 

  מניבת מזומנים היחידההרכב  .3.3

  (אלפי ש"ח): 2017בדצמבר,  31מציגה את מאזן החברה (מאוחד) ליום   הטבלה להלן

 31/12/2017

נכסים שוטפים

24,620מזומנים ושווי מזומנים

128,756לקוחות

23,879חייבים ויתרות חובה

165,698מלאי

342,953סה"כ נכסים שוטפים

נכסים שאינם שוטפים

272הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

100מיסים נדחים

2,583נכסים פיננסיים אחרים לזמן ארוך

73,449רכוש קבוע, נטו

15,356נכסים בלתי מוחשיים נטו

209,391מוניטין

301,151סה"כ נכסים שאינם שוטפים

644,104סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות

123,521אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

61,592התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

13,907זכאים ויתרות זכות

190,590סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות שאינן שוטפות

45,567התחייבויות לתאגידים בנקאיים

9,891מיסים נדחים

504התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו

2,731התחייבויות  אחרות לזמן ארוך

58,693סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

257,713סה"כ התחייבויות

הון עצמי

276,008הון מניות נפרע , פרמיה וקרנות הון

103,985עודפים

379,993סה"כ הון המיוחס לבעלים של חברת האם

6,398הון מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

  644,104סה"כ התחייבויות והון עצמי
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מניבת מזומנים, כפי שמוצגים בספרי החברה (אלפי  השלהלן מפרטת את מרכיבי היחיד הטבלה

  ש"ח):

31/12/2017אלפי ש"ח

נכסים שוטפים

128,756לקוחות

23,741*חייבים ויתרות חובה

165,698מלאי

318,195סה"כ

נכסים לא שוטפים

272הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

73,449רכוש קבוע

15,356נכסים בלתי מוחשיים, נטו

209,391מוניטין

298,468סה"כ

616,663סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות

61,592התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

13,780**זכאים ויתרות זכות

75,372

  541,291סה"כ הרכב יחידה מניבת מזומנים
  .כנכס פיננסי האשר סווג אלפי ש"ח 138בניכוי יתרת חוזי אקדמה על מט"ח בסך  *

  .סווגה כהתחייבות פיננסית אלפי ש"ח אשר 127** בניכוי יתרת ריבית לשלם בסך 

  ריכוז ממצאים .4

  (אלפי ש"ח): 2017בדצמבר,  31ליום  פריםבס ם בר השבה של החברה בהשוואה לערכולהלן סכו

988,431סכום בר השבה

541,291ערך בספרים

-הפחתה נדרשת

ריכוז ממצאים
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