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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה - 1פרק  .1
 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 1.1
  

 )מ"בע והשקעות ן"נדל רדינוןו - כיום (מ "ורדינון בע. מפעל הטקסטיל של א 1.1.1
 והיה מחלוצי תעשיית 1928נוסד בשנת ) "ן"ורדינון נדל" או "ורדינון. א: "להלן(

 בייצור ושיווק מוצרי טקסטיל לבית ה עסקורדינון. א. הטקסטיל בישראל
ורדינון את פעילותה ליצור ושיווק מגוון . אעם השנים הרחיבה . )בעיקר מגבות(

  . לרבות ייצור ושיווק של מצעים וכלי מיטה, לביתרחב של מוצרי טקסטיל
  

. על ידי א") החברה: "להלן(מ "ורדינון טקסטיל בעהוקמה  14.9.2000ביום  1.1.2
   .כחברה פרטית מוגבלת במניותורדינון 

  
. י א"חברה שהוחזקו עהחולקו מניות , 29.11.2000מיום החברה על פי תשקיף  1.1.3

כל מניה רגילה בגין ורדינון באופן ש. ל א לבעלי מניותיה שכדיבידנד בעיןורדינון 
ח " ש0.11 מניות רגילות בנות 1,840בעל מניה ורדינון קיבל . של א. נ.ח ע" ש1בת 
מניות החברה למסחר  נרשמו 2000בחודש דצמבר .  של החברהכל אחת. נ.ע

  .")הבורסה" :להלן ( מ"בעבבורסה לניירות ערך בתל אביב 
  

ורדינון . לפיו מכרה אהסכם  ,ורדינון לבין החברה. א נחתם בין 28.11.2000ביום  1.1.4
ורדינון ונכסיה בקשר עם . את כל פעילות א, 30.9.2000ף מיום קבתולחברה 
רכוש קבוע , לרבות מלאי, ייצור ושיווק של מוצרי טקסטיל לבית בישראל, עיצוב

התחייבויות והתקשרויות בכתב ובעל , הסכמים, ציוד, ) ומבניםלמעט מקרקעין(
בכלל זה  ו,נותני שירותים ולקוחות, ורדינון צד להם עם ספקים. אשר א, פה

 .שכירויותהסכמי 
  

 מ"בעלת השליטה בחברה הינה נעמן פורצלן בע, ח תקופתי זה"נכון למועד דו 1.1.5
המחזיקה , חברה ציבורית שניירות ערך שלה נסחרים בבורסה, ")נעמן: "להלן(

של  מכח ההצבעה 84.79%-ה ובכ מהון המניות המונפק של החבר67.98%-בכ
 .חברהה

  
 2לחברה . לביתונוי  של מוצרי טקסטיל שיווק והפצה, החברה עוסקת במכירה 1.1.6

 הקמעונאית בו מוכרת החברה את מוצריה ה תחום המכיר–תחומי פעילות 
 הסיטונאית בו מוכרת הרשת החנויות של החברה ותחום המכירבאמצעות 

, ועדי עובדים, רשתות שיווק,  סיטונאיםהחברה את מוצריה ללקוחות הכוללים
  .'קטלוגים וכו

   
  הפעילות של החברה מיתחו 1.2

 
, כלי מיטה -ביניהם , לבית ונוי שיווק והפצה של מוצרי טקסטיל , מכירהבעוסקת החברה 
 בדים מודפסים וצבועים רוכשתהחברה  .שמיכות ומוצרים נוספים, חלוקי רחצה, מגבות

ומעבדת אותם למוצרים מוגמרים סטודיו של החברה בישראל המעוצבים על ידי ה
 ובפיקוח החברה החברה על פי הנחיות במתפרות שעובדות עבור החברה כקבלני משנה

 .ומבקרי איכות מטעמה
  

                                                      
. נ.ח ע" ש1א למניות רגילות בנות "כ. נ.ח ע" ש0.1 שונה הון המניות של החברה ממניות רגילות בנות 15.5.2006 ביום   1

  .של החברה. נ.ח ע" ש1למניה בת א של החברה אוחדו "כ. נ.ח ע" ש0.1 מניות בנות 10כל באופן ש, א"כ
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מייבאת מגוון רחב של מוצרים בעיקר רוכשת מוצרים מספקים מקומיים והחברה , כמו כן
 . מסין ומהודו, מתורכיה

  
כל שנה שתי קולקציות חדשות של מוצרים מדוגמים אשר נמכרים החברה נוהגת להוציא 
מחיר המכירה של המוצרים הולך ופוחת בהדרגה ממועד ההשקה . עם השקתם במחיר מלא

   .של הקולקציה המדוגמת לאורך חיי המדף של המוצר
  

החברה נמצאת בתהליך שוטף של פיתוח דוגמאות חדשות בהתאם למגמות האופנה 
רוב המוצרים מעוצבים על ידי הסטודיו של החברה אשר מקפיד . םובהתאם לביקושי

לימוד הנעשה , להתעדכן במגמות האופנה והטכנולוגיה באמצעות השתתפות בתערוכות
 . עיתונות מקצועית והשתתפות בהרצאות וימי עיון בארץ ובעולם, ברשתות השיווק בעולם

 
 25 באור ראה גם( חותיה הכספיים תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדו2לחברה 

  .)2008  בדצמבר31לדוחות הכספיים ליום 
  

 קמעונאית המכירתחום  1.2.1
  

לפרטים  .של החברה ברשת החנויות את מוצריההחברה בתחום זה מוכרת 
  . להלן2.1קמעונאית ראה סעיף ה המכירהנוספים אודות תחום 

  
  סיטונאיתהתחום מכיר 1.2.2

  
רשתות ,  הכוללים סיטונאיםלקוחות לוצריה זה מוכרת החברה את מתחוםב

 הלפרטים נוספים אודות תחום המכיר .'וכו קטלוגים ,ועדי עובדים, שיווק
  . להלן2.2ראה סעיף סיטונאית ה

 
  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 1.3

 
מ "מ ועדה ורדינון בע"ש טקסטיל והשקעות בע" נחתם בין דו28.2.2007ביום  1.3.1

חברת בת (מ "בע) 1992(ורדינון השקעות , )דינוןהנשלטות על ידי משפחת ור(
) הנשלטת אף היא על ידי משפחת ורדינון, ורדינון. בבעלות מלאה של חברת א

 תקבוצ" :להלן (1מ"ובין קבוצת בי קמעונאות בע") המוכרות" :להלן בסעיף זה(
 מהון המניות 85.79%-  כשהיוו(חזקותיהן של המוכרות ההסכם למכירת כל ") בי

 1.83- על בסיס מחיר למניה של כ, ))רדומותבניכוי מניות (של החברה ק המונפ
למניה שייווצר ) לאחר מס( מהרווח הנקי 75%- ח בתוספת סכום השווה ל"ש

 הושלמה העסקה 22.4.2007ביום  .2007בחברה במהלך הרבעון הראשון של שנת 
) 2007בחודשים אפריל ויוני (הכוללת ששולמה תמורה ה .נשוא ההסכם האמור

 וסך כולל של  למניהח"ש 1.927-סך של כלבגין העסקה האמורה הסתכמה 
  .ח"ש 37,427,098

 
בדבר אי עמידה , התקבלה אצל החברה הודעה מהבורסה, 22.7.2007ביום  1.3.2

לפיה החברה איננה עומדת בכללי ,  למסחר בבורסהבכללים לשימור הרישום
 14.21%ות החברה הינו השימור לרישום הואיל ושיעור החזקות הציבור במני

כאשר השיעור המינימאלי של החזקות לצורך המשך עמידה בכללים לשימור 
  .15%הינו , על פי תקנון הבורסה, הרישום

  

                                                      
היא חברה בת של רבוע ) מ"שעשועים בע המחסן המרכזי כפר ה–בשמה הקודם (קבוצת בי , למיטב ידיעת החברה   1

 .חברה ציבורית שניירות ערך שלה רשומים למסחר גם בבורסה, ")רבוע כחול: "להלן ( מ" ישראל בע–כחול 
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במכירה , 26.12.2007ביום קבוצת בי  מכרה, בעקבות הודעת הבורסה כאמור
ות של החברה המהוא "כ. נ.ח ע" ש1בנות רגילות  מניות 229,030 ,מחוץ לבורסה

עמידה בכללי השימור   וזאת לצורך מהון המניות המונפק של החברה1%
 ,בעקבות פעולת מכירה זו .ח" אלפי ש395-בתמורה לסך כולל של כ, לרישום

שעור   עולה כי31.12.2007מבדיקת הנתונים ליום לחברה כי עה הבורסה יהוד
בורסה  ולפיכך לא הובאה לדירקטוריון ה15%-חזקות הצבור בחברה גבוה מה

 .ע של החברה לרשימת השימור"המלצה להעביר את ני
 

 מהון 67.98%-בכבאותו מועד החזיקה ש ,קבוצת ביה תקשרה 20.1.2008ביום  1.3.3
 בהסכם , מכח ההצבעה של החברה84.79%-  וכהמניות המונפק של החברה

 55.97%- בכבמועד האמור החזיקה ש (קבוצת ביחברה בשליטת , מותנה עם נעמן
לפיו תרכוש נעמן את מלוא החזקותיה של , ) המונפק של נעמןמהון המניות
כפוף להתאמות (ח " ש35,692,863 בחברה בתמורה לסך כולל של קבוצת בי
 "). ההסכם" :בסעיף זה להלן() שנקבעו

  
את מלוא , במסגרתה רכשה נעמן,  הושלמה העסקה נשוא ההסכם25.9.2008ביום 
לאחר (ח "ש 36,943,448של כולל סך  בתמורה ל,תיה של קבוצת בי בחברהוהחזק

עם השלמת העסקה האמורה ונכון  .)התאמות שבוצעו בהתאם להוראות ההסכם
של המונפק  מהון המניות 67.98%- כמחזיקה נעמן ב,  זהח תקופתי"למועד דו
  . מכח ההצבעה בחברה84.79%- כהחברה וב

  
 הבורסה לפיה מבדיקה שערכה, הודעה מהבורסההחברה  קבלה 28.7.2008ביום  1.3.4

 עולה כי החברה אינה עומדת 2008סמוך לאחר סוף הרבעון שהסתיים ביוני 
באחד התנאים הקבועים בכללי השימור הואיל ושווי החזקות הציבור במניות 

שווי החזקות , כאשר על פי כללי השימור(ח "ליוני שי מ4.46-החברה הינו כ
  ).ח"ש מליון 5הציבור צריך  להיות לפחות 

  
 לחברה אורכה עד הניתנ, בהתאם להנחיות תקנון הבורסה, עת הבורסהעל פי הוד

  .  לשם נקיטת צעדים על מנת שהחברה תעמוד בכללי השימור31.12.2008ליום 
  

נקבע כי הבורסה לא תבצע , 20.11.2008על פי הוראת שעה של הבורסה מיום 
עצמי של שיעור החזקות הציבור ושל ההון ה, בחינה של שווי החזקות הציבור

כי הבחינה הבאה , 31.12.2008בחברות סמוך לאחר סוף הרבעון שיסתיים ביום 
 וכי חברות 30.6.2009של האמור תתבצע סמוך לאחר סוף הרבעון שיסתיים ביום 

 לצורך הגדלת שווי החזקות ציבור או 31.12.2008שניתנה להן אורכה עד ליום 
ניתנת להן ,  כקבוע בהנחיות,לפי העניין, שיעור החזקות ציבור או ההון העצמי

   .30.6.2009אורכה לעשות זאת עד ליום 
  

אם עד יום כי , בין היתר, נקבע ה לפיהודעה פרסמה הבורסה 17.11.2008ביום  1.3.5
מניותיה , למניות של החברה) חלף פריזמה ( לא ימונה עושה שוק31.12.2008
מאחר . ן עם הפסקת עשיית השוק בהדלי סחירותניירות ערך ימת שיכללו בר

 מניות החברה נכללות, ח זה"נכון למועד דו, שהחברה לא מינתה עושה שוק
  .דלי הסחירותניירות ערך ברשימת 

 
לפיו , פורסמה על ידי נעמן הצעת רכש מלאה למניות החברה 4.12.2008ביום  1.3.6

 0.96בתמורה לסך של ,  מניות רגילות של החברה3,482,987הציעה נעמן לרכוש 
ההיענות להצעת  לא התקבלה מאחר ששיעור  הרכש האמורה הצעת.ח למניה"ש

 .הרכש היה נמוך משיעור ההיענות המזערי שנקבע
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  דיבידנדים 1.4

 
 לכל מניה רגילה ח"ש 0.2008537בסך של  חלקה החברה דיבידנד 18.6.2007ביום  1.4.1

 .ח"ש אלפי 4,600של כולל בסך ו) בניכוי מניות רדומות. (נ.ח ע" ש1בת 
  

 ח לכל מניה רגילה" ש0.0829586חילקה החברה דיבידנד בסך של  11.5.2008ביום  1.4.2
 .ח" אלפי ש1,900ובסך כולל של ) בניכוי מניות רדומות. (נ.ח ע" ש1בת 

 
- בסך של כ על חלוקת דיבידנד  החברה החליט דירקטוריון5.3.2009ביום  1.4.3

 החברה ובסך כולל של א של"כ. נ.ח ע" ש1ח למניה רגילה בת " ש0.0873249
את ,  כיום הקום1.4.2009- דירקטוריון החברה קבע את יום ה. ח" אלפי ש2,000

 .התשלום כיום 19.4.2009- כיום האקס ואת ה2.4.2009-ה
  

בעקבות בדיקה שערכה החברה התאמת החשש שעלה בישיבת דירקטוריון  1.4.4
  ביצעה החברה רכישות עצמיות של 2003  -  ו2002 לפיו בשנים 16.4.2008החברה 

-ט"תשנ,  לחוק החברות302 לא עמדו במבחן הרווח על פי סעיף מניותיה אשר
 2002הרכישות העצמיות של מניות החברה בשנים . ")חוק החברות: "להלן (1999

 מניות רגילות בנות 3,192,156ח בגין " אלפי ש1,791-הסתכמו לסך של כ, 2004-ו
ח בגין "ש אלפי 1,822 - שנרכשו על ידי החברה ולסך של ככל אחת . נ.ח ע" ש1

 שהוקצו על ידי החברה ל אחתכ. נ. עח"ש 1 מניות רגילות  בנות 3,442,964
 2004יצוין כי במהלך שנת (לעובדיה והוחזרו לחברה לאחר שלא מומשו על ידיהם 

כל אחת מהמניות . נ. עח"ש 1 מניות רגילות בנות 971,238מכרה החברה 
לחברה אין , החברהלהערכת הנהלת ). ח" אלפי ש515- בסך של כ, האמורות

 . חשיפה מהותית בגין הרכישות העצמיות האמורות
  

מספר  (16.4.2008לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום 
-2008-01 - מספר אסמכתא  (12.5.2008ומיום ) 2008-01-112173 –אסמכתא 

129846.(  

  
חלוקת דיבידנדים  החליט דירקטוריון החברה על שינוי במדיניות 29.5.2007ביום  1.4.5

כהגדרתם בחוק , כך שבחלוקה העומדת במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון
 75%תשאף החברה לחלק דיבידנד בשיעור של לפחות , החברות ועל פי כל דין

 על פי שיקול דעתו הבלעדי של  הכל,)50%בעבר היה לפחות (מהרווח בגין כל שנה 
  .דירקטוריון החברה
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 חומי הפעילות של החברהתמידע כספי לגבי  1.5

 2008 -ו 2007שנים בלהלן נתונים כספיים מאוחדים של הקבוצה בחלוקה לתחומי פעילות 
   ):ח"באלפי ש(

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .בדוחות הכספיים 25 ביאורלפרטים נוספים ראה 
  

  על פעילות החברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים 1.6
  

ארועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה שיש , להלן פרטים אודות מגמות
להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחותיות 

  :בחברה במגזרים השונים
 

. תוצאות הפעילות מושפעות מהמצב הכלכלי במשק הישראלי -   כלכלימצב 1.6.1
החברה , בתקופות בהן המשק נמצא במצב של צמיחה וצריכה פרטית מוגברת

מוכרת חלק גדול יותר ממוצריה במחירים גבוהים בעוד שכאשר המשק נמצא 
שהינם ישנו קיטון בביקושים למוצרי החברה , במיתון וצריכה פרטית מואטת

 כפועל יוצא מירידה בהיקפי .גים ומעבר למוצרים זולים יותרמוצרים ממות
החברה מוכרת ,  בתקופות של מיתון וצריכה פרטית מואטת של החברההמכירות

משפיע על שיעורי הרווח דבר ה, חלק גדול יותר של מוצריה במבצעים והנחות
 .הגולמי של החברה

 השפיע לרעה 2008אשר החריף החל מחודש ספטמבר , המשבר בכלכלה העולמית
על הפעילות הכלכלית והמסחרית והוביל להאטה משמעותית בפעילות הכלכלית 

והביאה להאטת קצב  2008 האטה אשר התגברה בסוף שנת -במשק הישראלי 
   .1 חשש מכניסת המשק הישראלי למיתוןויצרהגידולה של הצריכה הפרטית 

לכלית במשק והשפעתן על הפעילות הכהתפתחויות אלו בכלכלה העולמית 
 לאור ההתפתחויות.  להשפיע לרעה על שיעורי הצמיחהותעלולהישראלי 
 של 2009רסם בנק ישראל תחזית של שיעור צמיחה שלילי צפוי לשנת פ, האמורות

  .  10.2% -כ

משפיעות התפתחויות אלו בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים ובמשק הישראלי 
לשחיקת , החברה מחזורי המכירות שלב, ועלולות להביא לירידהשוק הצריכה על 

  . הכספיות של החברהתוצאותיההרווח הגולמי של החברה ולהשפיע לרעה על 

                                                      
 .http://www.bankisrael.gov.il - בנק ישראלראה    1

 2008 2007  

תחום  

מכירות 

 קמעונאיות

תחום 

מכירות 

 סיטונאיות
 כ"סה

תחום 

מכירות 

 קמעונאיות

תחום 

מכירות 

 סיטונאיות
 כ"סה

  הכנסות
57,431 31,133 88,564 51,076 28,592 79,668 

 10,097 5,496 4,601 13,262 6,110 7,152 תוצאות  התחום
 6,649 -- -- 6,796 -- -- הוצאות שלא הוקצו
 31נכסי התחום ליום 

 בדצמבר
30,033 16,730 31,293 30,817 12,980 43,797 

 5,951 -- -- 3,700 -- -- שלא הוקצו םנכסי
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היקפי התייחסות המופיעה בסעיף זה באשר להערכות החברה בקשר עם ה
, שחיקה של הרווח הגולמי שלה והשפעה על תוצאותיה הכספיות, מכירות צפויים

.  בשליטתה של החברה ואינו ודאיואשר אינ,  פני עתידצופההינה בגדר מידע 
כגון תחזית (הערכות גורמים חיצוניים על , בין היתר, הערכות החברה מתבססות

הערכות ואומדנים סובייקטיביים בהתחשב , )הצמיחה שפרסם בנק ישראל
, יש בהם כדי לתת תמונה כללית, להערכת החברה של החברה ואשר בניסיון העבר

תממשות  ה,לאור האמור. בו פועלת החברהשוק ה לגבי ,גם אם אינה מדויקת
 ו מההערכות המפורטות לעיל אם יחולה להיות שונהעשויההערכות בפועל 

  .או באלו מהם בגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו יםשינוי
 

  החברה עלולה להיות מושפעת מהמצב הביטחוני ומידת – ופוליטי מצב ביטחוני 1.6.2
עה במצב הביטחוני עלולה להיות השפעה על תוצאות  להר.היציבות הפוליטית
 השפעת המצב הביטחוני והפוליטי עלולה להיות גדולה יותר. הפעילות של החברה

מאחר שחלק ,  מאשר בתחום המכירה הסיטונאיתבתחום המכירה הקמעונאית
מחנויות הרשת של החברה ממוקמות בדרום ובצפון הארץ שהינם אזורים בהם 

 .  גדול יותרהאיום הביטחוני
  

תחום בו פועלת החברה מחסומי כניסה נמוכים ב – יתחרותפעילות בשוק  1.6.3
ובשנים האחרונות פועלות בישראל מספר רב של חברות בתחום שיווק מוצרי 

הסביבה התחרותית משפיעה על מחירי המכירה שיכולה החברה . טקסטיל לבית
חדשים לתחום עלולה  כניסת מתחרים .לגבות עבור מוצריה ועל היקפי המכירות

 .להביא לשחיקה ברווחיותהולפגוע בהיקפי המכירות של החברה 
  

 פעילות נמלי הים 1.6.4
שיבושים בפעילות נמלי הים . ה מיובאים לארץ דרך היםחברמוצרי המ חלק

עלולים לשבש את יבוא המוצרים , ובפרט שיבושים הנובעים משביתות והשבתות
ה מתאפיינות חברות ומכירות ההי, בנוסף. האמורים לישראל או לייקרם
שיבושים כאמור במועדים הסמוכים לתקופות , בנקודות שיא בתקופות החגים

ה ותוצאותיה חברהחגים עלולים להשפיע באופן מהותי לרעה על מכירות ה
  .העסקיות

 
  שינויים בעלות המכר 1.6.5

בהיקף המכירות , ה מהווה מרכיב מהותי בתמחור המוצריםחברעלות מוצרי ה
ישירות על (ל "חומה מיובאים מספקים חברמוצרי המ חלק. י הרווחיותובשיעור

, בין היתר, עלות המוצרים מושפעת או עלולה להיות מושפעת). ידי החברה
  : משינויים ב

  
 .החברשיעור מכסי היבוא על מוצרי ה  .א

 
 .לייצור מוצרי החברההמשמשים , עלויות חומרי הגלם  .ב

 
 .שינויים בתעריפי ההובלה  .ג

 
 ).ב"בעיקר דולר ארה(שערי החליפין של מטבע זר שינויים ב  .ד
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  הפעילותםלפי תחו  תיאור עסקי החברה- 2פרק  .2

  
  קמעונאיתה המכירה פעילותתחום  2.1

 
  כללי על תחום הפעילותמידע  2.1.1

 
 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  .א

באמצעות רשת של החברה המוצרים בתחום המכירה הקמעונאית משווקים 
  .חנויות

  
 הטקסטיל לבית נחשב אצל הצרכן הישראלי כיותר ויותר אופנתי ולכן תחום

.  ככל שעולה רמת החייםתדירות הרכישה של מוצרי הטקסטיל לבית עולה
שומרת על יציבות בשנים ) מוצרים ממותגים(רמת המחירים בתחום 

   .האחרונות
 

  ם מיוחדים החלים על תחום הפעילות ואילוציהניתק, חקיקה ,מגבלות  .ב
הגנת סימון מוצרים ו, מכסים,  ייבואנושא בניםות החברה כפופה לדיפעיל

 לדיני עבודה ורישוי ככל שהדבר נוגע וכן) לפי העניין (למוצריהביחס , הצרכן
  .החברההרשת של  להפעלת חנויות

  
החברה פועלות ביום השבת וכפופות לחוקים החלים הרשת של חלק מחנויות 

האוסר על , 1961 -א "תשי, ת עבודה ומנוחהחוק שעוובכלל זה , זועל פעילות 
אלא אם כן התקבל היתר של שר העבודה , העסקת עובדים יהודים בשבת

אי . לחברה אין היתר כאמור, ח תקופתי זה"נכון למועד דו. להעסקה כאמור
 לתשלום התוה לחשוף אלול ע,הוראות הדין בנושאבשל החברה עמידה 
ה של החברה בגין האמור אינה החשיפ, להערכת הנהלת החברה. קנסות
  .מהותית

  
על מוצרי החברה חלות מגבלות חוק בעניין סימון מחירים וסימון , בנוסף

  1981- א"התשמ, כביסה בהתאם לחוק הגנת הצרכן מרכיבים והוראות
, בהתאם לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים וולצווים שהותקנו מכוחו

  .ולצווים שהותקנו מכוחו 1957-ח"התשי
  

 וברווחיותבהיקף פעילות התחום  שינויים  .ג
בהיקף המכירות ברשת החנויות לעומת  12%-של כחל גידול  ,2008בשנת 

   .בשל גידול בכמות החנויות ברשת 2007שנת 
המכירה הקמעונאית של טקסטיל ונוי לבית בישראל כולל מאות  תחום

רשתות ב גם התווספו נקודות מכירהכאשר בשנים האחרונות , נקודות מכירה
מגדיל את החשיפה לציבור דבר אשר ,  שנפתחוקניונים חדשיםב והשיווק

רווח האת ושוחק מגביר את התחרות מאידך אך , את כלל העוגה בתחוםו
   .החברההגולמי של 

 
  והשינויים החלים בהםרמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילותגו  .ד

  :בפעילות החברה הינםגורמי הצלחה הקריטיים 
  
 ועמידה בסטנדרטים של צרים לצווי האופנה המשתניםהתאמת המו  -

  .איכות ומחיר
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 ובכלל זה בניית מותג מבודל הנתפס , החברהצרישיווק ומיתוג של מו  -
כבעל ערך והמאפשר לחברה לגבות מחירים גבוהים יותר משל 

  .המתחרים
 ארצית של רשת חנויות החברה בקניונים ובמתחמים מסחריים הפריס  -

  .טגייםבמיקומים אסטר
  .זמינות מלאי גבוה ויכולת אספקה יעילה ומהירה לרשת חנויות החברה  -
  

  של תחום הפעילותעיקרייםהכניסה המחסומי   .ה
מחסומי הכניסה להקמת חנות בודדת בתחום הטקסטיל לבית הינם נמוכים 

  .לחנות בודדת יכולת שרידות מוגבלת, עם זאת. ולא מצריכים משאבים רבים
  

בפורמט של רשת חנויות יקריים לתחום פעילות החברה מחסומי הכניסה הע
יכולת פיננסית  –הינם אחרים קמעונאות בדומה לענפי בפריסה ארצית 

   .ערך הפצה ולוגיסטיקהמוספקים איכותיים , מותג חזק, וניהולית
  

  בתחום הפעילות ושינויים החלים בומבנה התחרות   .ו
ים המוכרים מוצרי  בו פועלים גורמים שונהחברה פועלת בשוק תחרותי

  . להלן2.1.7ראה סעיף למתחרים הפועלים בתחום . טקסטיל לבית
  

  מוצרים 2.1.2
  

   : לשלוש קבוצות עיקריות כדלקמן החברהניתן לחלק את מוצרי
 

  כלי מיטה   .א
החברה משווקת מגוון רחב של כלי מיטה מבדים שונים במבחר דוגמאות 

 ".ורדינון"ומידות תחת שם המותג 
או /או צביעה ו/שווקים מיוצרים באמצעות הדפסה וב כלי המיטה המור

 כותנה גרודה או סרוקה או 100%רקמה על בדים ארוגים מחוטים העשויים 
האריגה והאשפרה , החוטים, סוגי הכותנה.  פוליאסטר50%- כותנה ו50%

  . משפיעים על איכות המוצר
  

  מגבות ומוצרים מבד מגבת   .ב
וקי רחצה העשויים מכותנה החברה משווקת מגוון רחב של מגבות וחל

חלק מהמגבות ארוגות ". ורדינון"במבחר דוגמאות ומידות תחת שם המותג 
חלקן מדוגמות , ) באמצעות מחשב–שיטת אריגה מדוגמת (קרד 'בשיטת ז

   .וחלקן צבועות בצבעים אחידים
 

  מוצרים אחרים  .ג
מוצרי טקסטיל , החברה משווקת מגוון רחב של שמיכות סינתטיות וטבעיות

 כיסוי מיטה ומוצרים משלימים ,שטיחונים, כריות, כגון מפות -משלימים 
, נרות ומוצרי ספא במבחר דוגמאות, כלי אמבטיה, כגון כלי בית -  אחרים

  . מידות וחומרים
 אווירה כוללת של עיצוב תריהמוצרים המשלימים מיועדים בעיקר ליצ

  . וסגנון ברשת חנויות החברה
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   יות מוצריםורווח פילוח הכנסות 2.1.3
  

כל אחת קבוצות מוצרים ששיעור ההכנסות מ 3יש , בתחום המכירה הקמעונאית
  :החברה הכנסותסך  מ10% עולה על ןמה

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 לקוחות 2.1.4
  
 . במגזר הפרטינעשית ללקוחות של החברה המכירה ברשת החנויות   .א

  
או במספר לקוחות מצומצם בתחום  תלות בלקוח בודד כלשהואאין  חברהל  .ב

 .תחוםהופן מהותי על אאשר אובדנו ישפיע ב המכירה הקמעונאית
  

סות החברה ממנו אשר הכנבתחום המכירה הקמעונאית לחברה אין לקוח   .ג
 . או יותר מסך הכנסות החברה10%היוו 

  
 שיווק והפצה 2.1.5

  
לחברה מערך שיווק עצמאי בתחום המכירה הקמעונאית באמצעות רשת   .א

 .בה נמכרים מוצרי החברה ישירות לצרכן הסופיאשר , החנויות של החברה
 

  חנויות בפריסה ארצית35רשת חנויות החברה מנתה , 31.12.2008ביום   .ב
. 31.12.2007 נכון ליום  בפריסה ארצית חנויות31לעומת  )נות המפעלכולל ח(

 חנויות עודפים 4לחברה  31.12.2008 נכון ליום ,מתוך החנויות האמורות
העכשוויות וכן אופנתיות ה שאינן הקולקציותבהן היא מוכרת קולקציות 

  .עודפים
 

ת /מנהלכל . מנהל רשת החנויות אחראי להקמה ולתפעול של רשת החנויות  .ג
בכפוף ממחסני החברה חנות אחראית להזמנות של מלאי המוצרים בחנות 

אספקת המוצרים . למדיניות השיווק של החברה ולמבצעים מיוחדים
באמצעות כלי רכב רובה (לחנויות ממחסני החברה מתבצעת בתדירות יומית 

   .)בבעלות החברהש
 

,  ברחבי הארץממוקמות בקניונים ובפאואר סנטריםהרשת מרבית חנויות   .ד
פתיחת חנויות חדשות תלויה באיתור מיקומים פנויים , כאשר ככלל

 בעיקר בקניונים ובפאואר סנטרים חדשים ,התואמים את דרישות החברה
 2.1.9 ראה סעיף 31.12.2008לרשימת חנויות הרשת ליום  .או קיימים/ו

 .להלן
 

חנות  ה פתחה החבר,קופתי זהת  ועד מועד פרסום דוח2009במהלך שנת   .ה
החברה מתכננת לפתוח במהלך , בנוסף. )בתחנה המרכזית(נוספת בירושלים 

  . וכן לשפץ חלק מהחנויות הקיימותחנויות נוספות שתי 2009שנת 

  2008  2007  
  %  ח"אלפי ש  %  ח"אלפי ש  

  38.9  31,057  37.9  33,601  כלי מיטה

  9.9  7,939  11.8  10,451  מגבות

  15.2  12,080  15.2  13,379  אחרים

  64.1  51,076  64.9  57,431  כ"סה
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פתיחת ההתייחסות המופיעה בסעיף זה באשר להערכות החברה בקשר עם 

 אשר , הינה בגדר מידע צופה פני עתיד,חנויות נוספות ושיפוץ חנויות קיימות
בין , הערכות החברה מתבססות .אינו בשליטתה של החברה ואינו ודאי

יש ,  ואשר להערכת החברה2009תכנית העבודה של החברה לשנת על , היתר
. האמור לעיללגבי , גם אם אינה מדויקת, בהם כדי לתת תמונה כוללת

התממשות ההערכות בפועל עשויה להיות שונה מההערכות ,  האמורמרותל
ות לעיל אם יחולו שינויים בגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו המפורט

או בשל התממשותם של גורמי סיכון שאינם בשליטת , או באלו מהם
  .החברה

  
  צבר הזמנות 2.1.6

  
החברה רוכשת .  בתחום המכירה הקמעונאיתלחברה אין צבר הזמנות מלקוחות

 .טףמוצרים בהתאם לתחזיותיה ומוכרת אותם ללקוחותיה מהמלאי השו
  

  תחרות 2.1.7
  
לל זה תחום המכירה הקמעונאית כ וב,תחום מוצרי הטקסטיל לבית  .א

בארץ פועלים גופים רבים המוכרים מוצרי . מאופיין בתחרותיות רבה
רשתות , כלבו  בתי,ביניהם, בית המתחרים במוצרי החברהל טקסטיל
 . וחנויות פרטיותרשתות שיווק ,ארציות

  
איכות  , יכולות העיצוב של החברה- נובע מ "ורדינון"חוזקו של המותג 

מערך המכירות וההפצה היעיל של החברה ו ותק החברה, המוצרים
  .מסייעים לה להתמודד עם מתחריה השוניםה
  

ועל חלוקתו בין בו פועלת החברה אין מידע פורמאלי על גודל השוק   .ב
החברה אינה יכולה להעריך את חלקה ביחס , לפיכך .המתחרים השונים

היא בין הגופים המובילים בישראל , אולם להערכתה, שוקלמתחרותיה ב
  .הטקסטיל לביתהפרימיום של טקסטיל בתחום 

 
  :ש קטגוריות עיקריותוניתן לחלק לשלאת החברות הפועלות בתחום   .ג

  
 חברות בעלות מותגים מוכרים ותודעה שיווקית – חברות ממותגות )1(

ת כיתן כוללות אבקטגוריה זו המתחרות בחברה החברות . מפותחת
אשר פעילות בכל מ "בע. ק.מ וקבוצת גולף א"תעשיות טקסטיל בע

 מ"בע) 1977(אחים פריד תעשיות נוצות תחום מוצרי טקסטיל לבית וכן 
, מוצרי חברות אלה הינם. השמיכותהכריות והפועלת בעיקר בתחום 

איכותיים ואופנתיים והם נמכרים במחירים גבוהים , בדרך כלל
  . החברות הלא ממותגותממחירי המוצרים של 

  
הפרוסות מוצרי החברות הממותגות נמכרים בדרך כלל ברשתות 

טקסטיל לבית הינו האשר תחום בעיקר בקניונים ובפאואר סנטרים 
  .קו& גולף - והמשביר לצרכן  - גוןמשמעותי בהן כ

 
 אשר , מוכריםשאין בבעלותן מותגים חברות -  חברות לא ממותגות )2(

לא דגש ל רים ברמת איכות נמוכה עד בינוניתמוצ ,בדרך כלל ,מוכרות
חברות אלה מתחרות בחברות הממותגות באמצעות רמת . על אופנתיות
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חלק מחברות אלה  .קטגוריה מחירים נמוכה יותר למוצרים מאותה
וחלקן פעילות גם בקטגוריית  צרות מותג פרטי לרשתות שונותימי

   ".רק המחיר מדבר"החברות מסוג 
 

חברות שאין בבעלותן מותגים  - " המחיר מדבררק"סוג חברות מ )3(
חברות אלו אינן  .מוצרים ברמות איכות נמוכות  אשר מוכרות,מוכרים
מטרתן להגיע לעלות המוצר  .על איכות מוצריהן ,בדרך כלל ,מקפידות

ללא בקרת  תהליכי יצור, הנמוכה ביותר באמצעות חומרים זולים
חברות אלו פעילות  .ל"חואיכות הולמת ורכישת עודפים של מפעלים ב

  .ברשתות המזון ובקטלוגים ,בעיקר בשווקים
  

   -ן הינעם התחרות בתחום להתמודדות של החברה השיטות העיקריות   .ד
 תהליך יצור בארץ המאפשר בקרת , יתרון אופנתיןעיצוב הנותשימת דגש על 
  רשת, תגובה מהירה לביקושיםת זמינות מוצרים ויכול,האיכות גבוה

נכון  הולי נתהמאפשרבמרכזי מסחר מובילים  בפריסה ארצית חנויות
 .מוניטין רב שנצבר על פני שנים, ושליטה על המוצרים וחווית קניה

  
הינם המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה ם יהגורמים השלילי
 מחיר המוצרים גבוה יותרהגבוה שכתוצאה מהן  האיכותעלויות הפיתוח ו

  .המתחריםהמחירים של מ
  

 עונתיות 2.1.8
  

  . להלן3.1ראה סעיף 
 

  רכוש קבוע ומתקנים 2.1.9
 
, 31.12.2008נכון ליום . החברה שוכרת את חנויות הרשת מצדדים שלישיים  .א

  : חנויות במיקומים כמפורט להלן35מנתה רשת חנויות החברה 
  

; אשדוד, קניון סיטי; באר שבע, קניון וואן פלאזה; תקווה-פתח, קניון אבנת
פאואר ; כרמיאל, קניון; נהריה, קניון הצפון; פולהעמק ע, פאואר סנטר
; חיפה, קניון גרנד קניון; קרית ביאליק, קניון הקריון; תל חנן, סנטר נשר

; רעננה, קניון רננים; נתניה, פאואר סנטר ביג; עקיבא-אור, אזור תעשיה
קניון ; הרצליה, מתחם עודפים ביזנס פארק; הרצליה, קניון שבעת הכוכבים

חנות המפעל אזור ; הוד השרון, קניון מרגלית השרון; סבא-רכפ, ערים
 ;קניון גבעתיים; גן- רמת, קניון איילון; תקוה-פתח, תעשיה קריית מטלון

; ים- קניון בת; קניון חולון; יהוד, קניון סביונים; אביב-תל, קניון עזריאלי
; ןקרית עקרו, פאואר סנטר בילו; קניון רחובות; לציון-ראשון, קניון הזהב
; אשקלון, פאואר סנטר סילבר; אשדוד, קניון סטאר; ירושלים, קניון מלחה

קניון ; קניון ירכא; קניון קרית גת; שבע- באר, קניון הנגב; אשקלון, גירון
   .קניון מודיעין; ראשון לציון, שער העיר

  
,  שולחנות,מדפים, ארונות,  בציוד,החברה משקיעה בשיפורים במושכר

עלות פתיחת חנות . תאורה וקופות רושמות, שילוט, יםמזגנ, אמצעי תצוגה
 70שטח החנויות נע בין . ר" למ דולר900עד דולר  500-חדשה מסתכמת בכ

  .ר" מ150-לר "מ
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תקופות  ,חנויות הרשתבהסכמי השכירות בהם מתקשרת החברה ביחס ל  .ב
נכון . על עשר שנים, בדרך כלל, עולות) כולל האופציות להארכתן(השכירות 

 חנויות לתקופות 35-לחברה הסכמי שכירות ל, ח תקופתי זה"עד דולמו
 כאשר ברוב הסכמי השכירות יש ,2015 – ל2009שמסתיימות בין השנים 

 . להאריך את תקופת השכירות לתקופה או לתקופות נוספותלחברה אופציה 
  

צמוד למדד   קבועסכום) 1(דמי השכירות הינם , על פי הסכמי השכירות
סכום קבוע צמוד למדד המחירים לצרכן או סכום ) 2(או ; רכןהמחירים לצ

  .הםי לפי הגבוה מבינ,ות בחנותהמכירהיקף כאחוז מהנגזר 
  

דמי השכירות ודמי הניהול אותם שילמה החברה למשכירי החנויות הסתכמו 
   .בהתאמה, ח"אלפי ש 8,361-ח ובכ"אלפי ש 10,265-בכ, 2007-ו 2008בשנים 

  
 ההמכירפעילות  המשמש רק את תחום  נטוהרכוש הקבועהעלות המופחתת של 

שנצבר  וט וציוד נטו לאחר פחת רה,הכולל בעיקר שיפורים במושכרת יהקמעונא
ליום ח "שאלפי  7,890-כלעומת  ח"שאלפי  7,311- לכ31.12.2008הסתכם ליום 

31.12.2008.  
  
 נכסים לא מוחשיים 2.1.10

  
  .  להלן3.4לפרטים ראה סעיף 

  
  הון אנושי 2.1.11

  
 :ן תרשים המבנה הארגוני בתחום המכירה הקמעונאיתלהל  .א
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  עובדיםמצבת   .ב
  

סמוך למועד   
ח "הדו

  התקופתי

 בדצמבר 31
2008  

 בדצמבר 31
2007  

  1  1  1  מנהל רשת חנויות
  1  2  2  מנהלות אזור

  1  1  1  רשתה למנהל תעוזר
  1  1  1  רשת- ותפעולמנהל אחזקה
  1  1  1  מנהל ירידים

  150  182  180  נהלות חנויות ומוכרניותמ
  155  188  186  כ"סה

  
  תלות בעובדים  .ג

  
לחברה אין תלות מהותית בעובד מסוים בתחום המכירה , להערכת החברה

  .הקמעונאית
  

  הדרכה ואימונים  .ד
  

י הדרכה וחפיפה בחנויות  "החברה משקיעה בהכשרת עובדים ומנהלות ע
החברה מסתייעת , כמו כן. הרשת בתקופות הכשרה של שבועיים עד חודש

בגורמי הדרכה חיצוניים בנושא ביקורות של לקוח סמוי ובמערכי הדרכה 
מנהלות החנויות משתתפות בכנסים ומנהלות , כמו כן. למוכרות ומנהלות

  .האיזור ומנהל הרשת פוקדים את החנויות מידי שבוע
  
  תגמול לעובדים  .ה
  

ר בגין שעות עבודה ע על בסיס שכצתגמול העובדים ברשת החנויות מתב
 התקציב של רשת יסים כפונקציה של מכירות ועמידה ביעדו בונמתןו

  . החנויות
  

  חומרי גלם וספקים 2.1.12
  

  .להלן 3.6ראה סעיף 
  
  הון חוזר 2.1.13

  
  מלאימדיניות החזקת   .א

הינה אחזקת מלאי בהתאם לגודלה של הרשת מדיניות החברה לגבי חנויות 
כמות הסחורה  .ם לגודל החנותוהצגת מגוון גדול של המוצרים בהתא החנות

 החנות ת/מנהל.  חודשי מכירה בממוצע3- הינה להרשת מוחזקת בחנויות ה
   .תקווה-להזמנת מלאי חסר מהמחסן המרכזי בפתחת /אחראי

 
  מוצרים פגומים–החזרת סחורה   .ב

חנויות להחליף ההחברה נוהגת לאפשר ללקוחות שרכשו מוצרים ברשת 
על פי ניסיון העבר של ,  עם זאת.כספימוצרים פגומים או לקבל החזר 

ההחזרות בגין סחורה פגומה הינן זניחות ביחס למחזור המכירות , החברה
החברה , אם מתגלה פגם בסדרת יצור, בדרך כלל, כמו כן. של החברה
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את המוצר ליצרן או לחילופין מוכרת אותו במחיר מופחת תוך מחזירה 
  . קבלת פיצוי מהיצרן

  
  צרים תקינים מו–החלפת סחורה   .ג

החברה של חנויות ההחברה מאפשרת ללקוחות שרכשו מוצרים ברשת 
.  או לקבל זיכוירכישתם במוצרים אחריםמועד  ימים מ14להחליפם תוך 

ערכת בהתאם לה, החברה זוקפת בספריה הפרשה בגין החזרות סחורה
  .הנהלת החברה

  
 אשראימדיניות   .ד

  
   לקוחותאשראי

המכירה ברשת . יקרה ללקוחות פרטייםהמכירה ברשת החנויות הינה בע
תנאי האשראי . בכרטיסי אשראי ובתווי שי, בשקים, החנויות נעשית במזומן

ללקוחות הפרטיים במכירה ברשת החנויות הינם עד שישה תשלומים 
בתקופת החגים  .חודשיים שווים בהתאם לאמצעי התשלום ולגובה הקניה

  תשלומים10יעים עד החברה מאפשרת תנאי תשלום ארוכים יותר המג
  .בהתאם לאמצעי התשלום ולגובה הקניהחודשיים 

  
  אשראי ספקים

בתנאי וממתפרות בארץ ל "החברה רוכשת את מוצריה מספקים בארץ ובחו
  .  יום90+  עד שוטף 30+ שוטף אשראי של 

      
  סיטונאיתהמכירה התחום  2.2

 
 מידע כללי על תחום הפעילות 2.2.1

  
  לים בותחום הפעילות והשינויים החמבנה   .א

עיבוד מקומי באמצעות קבלני  ,המכירה הסיטונאית עוסק ביבואתחום 
 אפיקי המכירה הינם . שווק והפצה של מוצרי טקסטיל לבית,מכירה ,משנה

  .קטלוגים וועדי עובדים ,סיטונאים ,קמעונאים פרטיים ,רשתות שיווק
  

 פוגעת בתחום  שיתלושימתנות חגים בשל ועדי עובדים לשימוש נרחב 
  . ובכלל זה בתחום הטקסטיל לבית, תנותהמ
    

 מהמצב , בין היתר, הסיטונאית של מוצרי טקסטיל לבית מושפעתההמכיר
האטה כלכלית ואי יציבות ומיתון כאשר ( המצב הביטחוניוהמקרו כלכלי 

 וכן מהתחרות )בדרך כלל לירידה בהיקף המכירותגורמים  טחוניתיב
   . בתחוםימתיהגדולה הק

 
 תקנים ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, קהחקי, מגבלות  .ב

,  ייבואנושא בניםכפופה לדיבתחום המכירה הסיטונאית פעילות החברה 
, בהתאם לחוק הגנת הצרכןהוראות כביסה ם ובייכסימון מרו מכסים
בהתאם לחוק הפיקוח על מצרכים  ושהותקנו מכוחו והצווים 1981-א"תשמ

  .ווים שהותקנו מכוחוולצ 1957-ח"התשי, ושירותים
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  ינויים בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותוש  .ג
 בעיקר ,2007לעומת שנת  9%-בכשל החברה   המכירותףגדל היק 2008 בשנת
רבוע זה המכירות ל ובכלל, ברשתות השיווק חת המכירותיהמשך צמבשל 

 .) להלן3.12.4לפרטים בדבר הסכם עם רבוע כחול ראה סעיף  (כחולה
 או לשמירת מותג הפתה החברה לקוחות אשר תרומתם לפעילותיבמקביל נ
   .תה נמוכהיהחברה הי

  
 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות  .ד

 בשל פתיחת מתחמים מסחריים ןהיקף הפעילות הסיטונאית הולך וקט
החוסן  .ות במקומות אלושירכ והעובדה שישנו מעבר של ביצוע וקניונים

 .קטנה הולך וקטן ובשל כך יכולת הקניה שלהם הפיננסי של הסיטונאים
התחרות מצד חברות לא ממותגות גוררת את השוק לתחרות גבוהה שעלולה 

   . הגולמי של החברהברווחבהיקף המכירות של החברה בתחום ולפגוע 
  

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  .ה
בפעילות החברה בתחום המכירה הסיטונאית יים גורמי הצלחה הקריט

  :הינם
  
  .מותג חזק  -
  . סוכניםה ארצית שלפריס  -
 ועמידה בסטנדרטים של התאמת המוצרים לצווי האופנה המשתנים  -

  .איכות ומחיר
  . וחוזקם מול המתחרים החברהצרישיווק ומיתוג של מו  -
  .זמינות מלאי גבוה ויכולת אספקה יעילה ומהירה  -
  .מתן תנאי אשראי נוחים ללקוחותיהן פיננסי של החברה בחוס  -

  
 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות  .ו

ערוץ הפצה סיטונאי מאידך יצירת . נמוכיםלתחום הינם כניסה החסמי 
מותג חזק ופריסה נכונה של סוכנים דורשת יכולת פיננסית וניהולית , יציב
  . גבוה

 
  ילות ושינויים החלים בומבנה התחרות בתחום הפע  .ז

 בו פועלים גורמים שונים המוכרים מוצרי החברה פועלת בשוק תחרותי
. לחברה מוניטין רב שנים בתחום מוצרי הטקסטיל לבית. טקסטיל לבית

התחרות מצד חברות אחרות של התגברות בתקופה האחרונה ישנה 
 דים של ועדי העובבפלח השוקתחרות חריפה כן ישנה . בתחוםהפועלות 

  . והרווח הגולמיהבאה לידי ביטוי בשחיקת המחירים 
  

  מוצרים 2.2.2
  

ת זהים למוצרים המשווקים יטונאיסבתחום המכירה ההמוצרים המשווקים סוג 
 2.1.2  מוצרי החברה ראה סעיףפרטים בדברל .תיקמעונאה ההמכירבתחום 

  .לעיל
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  תינאטוי הסהמכירהבתחום פעילות  פילוח הכנסות ורווחיות המוצרים 2.2.3
  

כל אחת קבוצות מוצרים ששיעור ההכנסות מ 3יש , בתחום המכירה הסיטונאית
  :הכנסות החברהסך  מ10% עולה על ןמה

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 לקוחות 2.2.4
 
, לקוחות בתחום המכירה הסיטונאית 150- היו לחברה כ2008בשנת   .א

 ,סיטונאים, קמעונאים פרטיים,  רשתות שיווק,בין היתר, הכוללים
  .קטלוגים וועדים

 
, הסכמים בכתבהחברה פועלת לרוב ללא , בתחום המכירה הסיטונאית  .ב

 . למעט הסכמים בכתב עם חלק מרשתות השיווק
  

 , ביניהם,נקבעים תנאים מסחריים ואחרים,  בכתבהסכמיםבמסגרת ה
ותנאי  )בין מחיר הרכישה למחיר המכירה(מרווחים , מסחרייםבונוסים 
  .) לרכישה של מינימום מסויםותתחייבהאין ( התשלום

  
העבודה השוטפת מול הלקוחות בתחום המכירה הסיטונאית שלא על פי 

וזאת , מנות שוטפות שמקבלת החברההסכמים בכתב מתבצעת על בסיס הז
 של ב"טחונות וכיויבה, אובליגוההיקפי , תשלוםהקביעה של תנאי בהתאם ל

 .הלקוח הרלוונטי
  

,  על פי הסכם זה.עם אחד הלקוחות) קונסיגנציה(לחברה הסכם משגור   .ג
הבעלות . החיוב בגין מוצרים נעשה על בסיס מכירות שבוצעו בפועל ללקוח

   .ו הינה של החברהבמוצרים שטרם נמכר
  

 םאובדנ אשר ,בתחום המכירה הסיטונאיתשני לקוחות מרכזיים לחברה   .ד
  . הפעילותישפיע באופן מהותי על תחום

  
הכנסות החברה ממנו אין לקוח אשר לחברה , בתחום המכירה הסיטונאית  .ה

  . החברההכנסות סך מאו יותר  10% היוו
  

 3.12.4סעיף חול ראה לפרטים בדבר הסכם אספקה של החברה עם רבוע כ  .ו
 .להלן

 
  שיווק והפצה 2.2.5

  
באמצעות צוות של אנשי מכירות פועלת  החברה , טונאיתי המכירה הסבתחום

אספקת המוצרים לאפיקים השונים ממחסני החברה . שהינם עובדי החברה
  .מרביתה באמצעות כלי רכב בבעלות החברה, מתבצעת בתדירות יומית

  2008  2007  
  %  ח"אלפי ש  %  ח"אלפי ש  

  20.2  16,072  15.3  13,590  כלי מיטה
  10.1  8,141  10.5  9,333  מגבות
  5.6  4,379  9.3  8,210  אחרים

  35.9  28,592  35.1  31,133  כ"סה
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 , וכן לפי צרכי החברה)אש השנה וחג הפסחלפני ר(בעונות השיא של המכירות 

 .שרותי הובלה חיצוניים שוכרת החברה
  

  צבר הזמנות 2.2.6
  

ככלל החברה רוכשת מוצרים בהתאם לתחזיותיה ומוכרת אותם ללקוחותיה 
   .מהמלאי השוטף

  
נעשות הזמנות , בעסקאות בעלות היקפים מהותיים הנעשות עם ועדי עובדים

  . העסקה מול ועד העובדיםמוצרים מהספקים בהתאמה להיקף 
  

על פי תוכנית עבודה של החברה מול  (31.12.2008ח זה ולתאריך "נכון למועד דו
מהרבוע הכחול של החברה הצפוי צבר ההזמנות , )2009הרבוע הכחול לשנת 

  . ח" מליון ש13-סך של כמסתכם ל
  

   .לחברה צבר הזמנות מלקוחותיה לא היה 31.12.2007 ליום
  

מתפלג לפי תקופת ההכרה ) רבוע כחול וועדי עובדים(הכולל צבר ההזמנות 
  :בהכנסה הצפויה כדלקמן

  
   31.12.2008צבר הזמנות ליום   תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה

  )ח"אלפי ש(ח זה "ובסמוך למועד דו
  7,500  2009רבעון ראשון 

  --  2009רבעון שני 
  6,000  2009רבעון שלישי 
  1,000  2009רבעון רביעי 

  14,500  כ"סה
  

ואין , הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמו גם היקפן, מועדי ההכרה בהכנסות
הזמנות או דחיה /ולאור האפשרות לביטול , זמנות אלו יתממשווודאות שה

  . במהלך הפעילות העסקית
  

   תחרות 2.2.7
  
 ,ובכלל זה תחום המכירה הסיטונאית, תחום מוצרי הטקסטיל לבית  .א

 . בהמאופיין בתחרותיות ר
  

החברה פעלה שוהעובדה  ותק החברה, "ורדינון"חוזקו של המותג 
שלה  איכות המוצרים ויכולות העיצוב ,טונאית לאורך שנים ארוכותיכס

  .מסייעים לה להתמודד עם מתחריה השונים
 

 יםפועלבתחום שיווק מוצרי טקסטיל לבית בישראל במכירה סיטונאית   .ב
. )נים וחלקם יבואנים ומשווקיםחלקם יצר( ומפיצים מספר רב של חברות
אין מידע פורמאלי על גודל השוק ועל חלוקתו בין , למיטב ידיעת החברה

 . המתחרים השונים
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  :יםישנמחולקת ל זהפעילות  בתחוםהתחרות   .ג
  
 מגיעים מסין םמוצרים באיכות נמוכה ובמחירים נמוכים שמרבית )1(

רים איכותיים ית מוציסיות שידם אינה משגת קנוונותנים מענה לאוכל
   .מוצרי החברה כדוגמת

 
 במגזר החברהיצרנים ויבואנים של מותגים המתחרים ישירות מול  )2(

 .עובדים  אל מול רשתות השיווק וועדיה ובכלל זתסיטונאימכירה הה
את כיתן , יתרהבין , המתחרים בתחום המוצרים הממותגים כוללים

וערד מ "בע) 1977(אחים פריד תעשיות נוצות , מ"תעשיות טקסטיל בע
  .מ"תעשיות טקסטיל בע

  
  רכוש קבוע ומתקנים 2.2.8

  
למעט כלי רכב  ,רכוש קבוע ומתקנים המיועדים רק אליו זה איןבתחום פעילות 

לעומת  ח"שאלפי  180- של כ סתכמה לסך ה31.12.2008שעלותם המופחתת ליום 
   .31.12.2007 ליום ח"אלפי ש 220- סך של כ

  
 הון אנושי 2.2.9

 
 :נאיתסיטוהארגוני בתחום המכירה הלהלן תרשים המבנה   .א

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 :עובדיםמצבת   .ב

  
סמוך למועד   

ח "הדו
  התקופתי

 בדצמבר 31
2008  

 בדצמבר 31
2007  

  1  1  1  מנהל מכירות סיטונאיות
  11  19  19   ודיילותסוכנים
  1  1  1  מזכירה

  13  21  21  כ"סה
 

  תלות בעובדים  .ג
תחום המכירה לחברה אין תלות בעובד מסוים ב, להערכת החברה

  .נאיתסיטוה
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  הדרכה ואימונים  .ד
 במסגרת .הסוכנים עוברים הדרכות ביחס לקולקציות החדשות של החברה

מנהל /ניתן הסבר על ידי מנהל המכירות, כאשר יוצאת קולקציה חדשה, זו
   .מחלקת עיצוב והדרכה ביחס לקולקציה החדשה/התפעול

  
  תגמול לעובדים  .ה

עמלה  על מרכיב שכר קבוע בתוספת מבוססשל הסוכנים תגמול בסיס ה
  . ממחזור המכירותהנגזרת כפונקציה 

  
 חומרי גלם וספקים 2.2.10

  
  .להלן 3.6ראה סעיף 

 
  הון חוזר 2.2.11

  
   מוצרים פגומים–החזרת סחורה   .א

על פי ניסיון העבר . החברה מקבלת החזרות של מוצרים שנתגלו כפגומים
למחזור ההחזרות בגין סחורה פגומה הינן זניחות ביחס , של החברה

, אם מתגלה פגם בסדרת יצור, בדרך כלל, כמו כן. המכירות של החברה
מחזירה החברה את המוצר ליצרן או לחילופין מוכרת אותו במחיר מופחת 

  .רןתוך קבלת פיצוי מהיצ
  

   מוצרים תקינים–החלפת סחורה   .ב
להבדיל מהחזרת מוצרים (החברה מוצרים תקינים לעיתים מחליפה 

ההחלפות נובעות . מכירה הסיטונאיתה בתחום קוחותשסופקו לל) פגומים
בדרך כלל מהחלפה של מגוון המוצרים שנמכרים על ידי החברה על מנת 

בעלי שהינם החברה של  םיופיעו מוצרישל הלקוחות שעל מדפי החנויות 
  . כושר המכירה הגבוה ביותר

  
ניתנת ללקוחות החברה , בתחוםבמסגרת פעילותה השיווקית של החברה 

או /לקוחות אלה נוהגים מעת לעת להחליף ו. כות החזרה לסחורה שנקנתהז
 ,נצבר בחברהשלפי הניסיון . להחזיר מוצרים אשר מהירות מכירתם איטית

כ זכות זו להחלפת מוצרים "מממשים בד, המבצעים החזרותלקוחות הרוב 
  .בלבד

  
 , מלקוחות סיטונאיםהחברה זוקפת בספריה הפרשה בגין החזרות סחורה

  .  בהתבסס על ניסיונהבהתאם להערכת הנהלת החברה
  

, על פי מספר שיקולים, מדיניות האשראי של החברה ללקוחות נקבעת
סוג העסק , היקף הרכישות של הלקוח,  ניסיון העבר עם הלקוח,ביניהם

אמצעי התשלום ברוב העסקאות הינו המחאות . שהוא מנהל וכיוצא באלה
תנאי האשראי . וכרטיסי אשראיובחלקן הקטן העברות בנקאיות 

   .םוי 150+ עד שוטף מזומן הפורמאליים ללקוחות הינם 
  

הפרשות החברה לחובות מסופקים מחושבות באופן ספציפי בגין חובות 
סך ההוצאה לחובות אבודים ומסופקים בשנת . שגבייתם מוטלת בספק

   .2007בשנת ח "אלפי ש 631- ח בהשוואה לכ"אלפי ש 266-עמדה על כ 2008
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לקבל , משתדלת החברה, על מנת להבטיח את קבלת התשלומים מהלקוחות
מידע עסקי וכן ספקת אל הערכה חוסן פיננסי על הלקוחות באמצעות חברה

לעיתים החברה מקבלת ערבות , כמו כן. י בירורים עם ספקים אחרים"ע
  .לצורך הבטחת תשלומים אלו, או ערבויות אישיות/או שטר חוב ו/בנקאית ו

  
, ניסיון קודם שיש לחברה עימו, תנאי האשראי נקבעים על פי סוג הלקוח

  .ב"פוטנציאל הקניות שלו וכיו, בירורים שעורכת החברה עליו
  

  אשראי ספקים
   .לעיל ד2.1.13ראה סעיף 
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 בכללותההחברה ינים הנוגעים לפעילות יענ - 3פרק  .3

  
  ונתיותע 3.1

  
 . פסח וראש השנה–יתוי חגי ישראל מכירות החברה מתאפיינות בעונתיות הקשורה לע

  
  :2008- ו2007 בשנים לפי רבעוניםהחברה להלן התפלגות מכירות 

  
  2008  2007  
 % ח"אלפי ש % ח"שאלפי  

 29.7 23,651 20.4 18,048 1רבעון 
 17.9 14,295 24.2 21,418 2רבעון 
 28.2 22,470 29.4 26,001 3רבעון 
 24.2 19,252 26.0 23,097 4רבעון 
 100 79,668 100 88,564 כ"סה

  
   :2008- ו2007 בשנים ראש השנה ופסחלהלן מועדי 

  
  2008  2007  

  באפריל2  באפריל19 פסח
  בספטמבר12   בספטמבר29 ראש השנה

  
של היקפי המכירות  החגים פסח וראש השנהו) כשבועיים לפני(טרום החגים בתקופה של 

כים לקטגוריות יל היותם של מוצרי החברה שי וזאת בש,עולים בצורה מהותיתהחברה 
 מוצרי החברה בתקופת החורף כוללים מוצרים יקרים יותר כמו ,בנוסף .מתנות וכלי בית

  .המכירות מחזורעולה  בתקופת החורף לפיכךשמיכות ו
  

  כושר ייצור 3.2
  

 ספקים וקבלני משנה 50- כהחברה עובדת עם . החברה אינה מייצרת את מוצריה בעצמה
, החברה מסוגלת. רוכשת את מוצריההיא מהם ,  פעילותהמיל בתחו"בארץ ובחושונים 

או להוסיף ספקים /להגדיל את הזמנותיה מהספקים בהיקפים ניכרים ו, בהתראה מספקת
   . להלן3.6לפרטים נוספים בדבר ספקים של החברה ראה סעיף . נוספים במידת הצורך

  
  רכוש קבוע ומתקנים 3.3

  
-  באזור התעשייה קרייתמשרדים וחנות, מחסנים ן"נדל מורדינוןהחברה שוכרת  3.3.1

הסכם השכירות הינו לתקופה . ר" מ2,900-של ככולל  תקווה בשטח- מטלון בפתח
 סךל ודמי הניהול מסתכמת השכירות השנתית של עלותה .31.12.2009ליום שעד 
  .מ"מע בתוספת ח"ש אלפי 1,027-כ של

  
 מכולות המוצבות 6ן בגין "דינון נדל הוגש כתב אישום כנגד ור10.7.2008בתאריך 

כתב האישום .  שלא על פי היתר בניה כדיןן"ששוכרת החברה מורדינון נדלבשטח 
מכולות אלה הן חלק  ואולם או למי ממנהליה/אינו מייחס אשמה כלשהי לחברה ו

. לבין החברה כשוכרת, כבעלת הקרקע, ן" בין ורדינון נדלמהסכם השכירות
ניתן יהיה להשיג אורכה לפינוי המכולות , טיים של החברהלהערכת יועציה המשפ

צריך לחול על ורדינון , )ככל שיושת (כ במקרים מעין אלה"הקנס המושת בדו
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הסיכון של החברה בעניין זה הינו השתתפות וכי , ן כנאשמת ולא על החברה"נדל
  .בסכום שאינו מהותי לחברהבקנס 

  
תקווה - מטלון בפתח- התעשייה קריית מחסנים באזור מצד שלישי שוכרת החברה 3.3.2

. 1.3.2010 ליום עד שתוקפו שכירות הסכם פי על ר" מ1,085-בשטח כולל של כ
 ח"ש אלפי 291- כ של סךל מסתכמתודמי הניהול  השכירות השנתית של עלותה

   .מ"מע בתוספת
  

   השכירות תקופת. בערערה ר"מ 1,100 של בשטח מחסן שלישי מצד שכרה החברה 3.3.3
ודמי הניהול  השכירות השנתית של עלותה. 2010 לינואר 17יום הינה עד ל
  .מ"מע בתוספת ח"ש אלפי 128-כ של סךל מסתכמת

  
, מחשבים, אמצעי תצוגה, אמצעי אחסון, בבעלות החברה ציוד הכולל מדפים 3.3.4

, משאיות, מלגזה, מזגנים, ריהוט משרדי, ציוד תקשורת, ציוד היקפי למחשבים
  .ב" וכיוב פרטייםכלי רכ, כלי רכב מסחריים

  
 הסתכמה 31.12.2008 ליום המופחתת של כלל הרכוש הקבוע של החברהעלות ה

. 31.12.2007ח ליום "אלפי ש 9,323-ח לעומת סך של כ"אלפי ש 8,188-לסך של כ
  .חות הכספיים של החברה"לדו 8לפרטים נוספים ראה ביאור 

 
  נכסים לא מוחשיים 3.4

 
בישראל ובשטחים שבשליטת הרשות  ,ללא הגבלת זמן, לחברה זכות שימוש 3.4.1

, בקשר עם פעילותה ביצורהרשום סימן המסחר בו" ורדינון"הפלסטינאית בשם 
 28.11.2000יום ממכח הסכם  בהפצה ובמכירה של מוצרי טקסטיל לבית, בשיווק

   .ורדינון. בין החברה לבין א
 

ת חלק מהדגמים הינם של דמויו. החברה מוכרת מצעי ילדים במגוון דגמים 3.4.2
מסרטים ומסדרות טלוויזיה אשר את זכויות השימוש בהן , מוכרות מספרים

לתקופה הסכמים מסחריים לדגמים אלו הינם . רוכשת החברה מצדדים שלישיים
ציה ק ותשלום התמלוגים בגינם הינו על בסיס עמלות כפונבממוצעכשנתיים של 

  .של המכירות בפועל
  

ליום ) נטו לאחר הפחתה(ן מסחרי יתרת הזכויות ששולמו מראש לשימוש בסימ
 31ח ליום " אלפי ש43-ח לעומת סך של כ" אלפי ש126- הינם כ2008 בדצמבר 31

  .2007בדצמבר 
  

עלות התוכנות . לחברה תוכנות ורישיונות לצורך ניהול מערך המחשוב שלה 3.4.3
 502-  מסתכמת לסך של כ2008 בדצמבר 31ליום ) לאחר פחת(והרישיונות נטו 

  .2007 בדצמבר 31ח ליום " אלפי ש26-ומת סך של כלע, ח"אלפי ש
  

בהם החברה מעוניינת לפתוח חנויות במיקומים , במקרים מסוימים 3.4.4
משלמת החברה דמי פינוי לשוכר הקיים על , אטרקטיביים במרכזים מסחריים

עלויות פינוי אלו נרשמות בספרים ומופחתות . מנת שתוכל להיכנס במקומו
ליום ) לאחר הפחתה(יתרת דמי הפינוי נטו .  הנכסבהתאם לתקופת השכירות של

 31ח ליום " אלפי ש511-ח לעומת סך של כ" אלפי ש531- הינה כ2008 בדצמבר 31
 .2007בדצמבר 

 
  הון אנושי 3.5
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  :המבנה הארגוני של החברה 3.5.1

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :מצבת עובדי החברה 3.5.2
  

סמוך למועד   
ח "הדו

  התקופתי

 בדצמבר 31
2008  

 בדצמבר 31
2007  

        
  15  17  17  הנהלה
  10  14  14  מכירות ועיצוב, שיווק

  23  28  27  מחסן והפצה
  155  188  186  מכירה קמעונאית
  13  21  21  מכירה סיטונאית

  210  268  265  כ"סה
 

 1.3.1 סעיף הרא( 28.2.2007מיום בחברה לקבוצת בי בהסכם למכירת השליטה  3.5.3
אורי ורדינון ימשיך , ביצוע המכירה כי גם לאחר קבוצת בינקבע לבקשת , )לעיל

שולה ורדינון תמשיך בתפקידה כמנהלת העיצוב ' ל החברה ודר"בתפקידו כמנכ
 חדל מר 27.6.2007ביום  .והסטודיו של החברה בהתאם להוראות אותו הסכם

 .ובמקומו מונה מר גיל שפייזמןל החברה "לכהן כמנכאורי ורדינון 
 

הסכם ניהול נוסף בין חברה ובין הל רדינוןו. די בין א הד ניהולםעל פי הסכ 3.5.4
 הוסכם כי יינתנו, 28.11.2000 מיום ,מ"בע) 1999(ש אחזקות וניהול "לדוהחברה 
, ר החברה" ששימש בעבר כיו,שירותי ניהול על ידי דן ורדינון, בין היתר, לחברה

אשר שניהם היו בעבר מבעלי (ר שולה ורדינון "שירותי עיצוב וניהול על ידי ד
 שירותי חשבות והנהלת חשבונות שניתנו באמצעות זמיר ,)ליטה בחברההש

במסגרת  . וכן מספר שירותים נוספיםל הכספים של החברה"גרינשטיין סמנכ
, שירותי עיצוב מ"ורדינון בע.  לספק לאהחברההתחייבה , ורדינון. ההסכם עם א

יום ב. ניםשירותי משרד שוצרכי ו וכן זכות שימוש במשרדים, שירותי מזכירות
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ר "למעט שירותי ניהול ועיצוב על ידי ד(ל " הנההתקשרויותכל  הופסקו 1.1.2008
 בין ,והופסק מתן השירותים) 16.2.2008שולה ורדינון שבאו לכדי סיום ביום 

ונותני  ומר זמיר גרינשטיין ר שולה ורדינון"ד, מר דן ורדינון על ידי ,היתר
מוענקים לחברה שירותי ניהול ם אלה של שירותי במקומם .השירותים הנוספים

  .ל כספים חדש" וכן מונה לחברה סמנכקבוצת ביעל ידי 
 

חלק . ב עובדי החברה מועסקים על פי הסכמי עבודה אישייםוהנהלת החברה ור 3.5.5
ועובדי מחסן והפצה זכאים לשכר , אנשי מכירות, בעיקר מנהלים, מעובדי החברה

עובדי החברה עוברים  .ם לביצועיהםחודשי יסודי ולבונוסים תקופתיים בהתא
הדרכות שונות פנימיות וחיצוניות בהתאם לתוכנית ההדרכות של החברה 

לפרטים . החברה נוהגת מדי פעם בפעם לשלוח עובדים לימי עיון ולכנסיםו
 . לעיל2.2.9 -ו 2.1.11 נוספים ראה סעיפים

  
שכר חודשי לפיו הוא זכאי ל, ל החברה מועסק על פי הסכם עבודה אישי"מנכ 3.5.6

  התקנלפרטים נוספים ראה . בסיסי ולבונוס שנתי כפונקציה של תוצאות החברה
 .ח תקופתי זה" לדו4 לפרק א29

  
   חומרי גלם וספקים 3.6

 
או את ספקי החברה לייצור המוצרים /חומרי הגלם המשמשים את החברה ו 3.6.1

  מושפעהשמחיר" קומודיטי"הכוללים כותנה שהינה , הינם חוטים ובדים שונים
מחיר בבורסות העולם וכן מחוטי פוליאסטר שמחירם מושפע משינויים המ

שינויים במחירי חומרי הגלם עלולים להביא לשינוי בעלות . במחירי הנפט
 . המוצרים

 
מוצריה הן כמוצר את היא נוהגת לרכוש , והחברה עוסקת בשיווק והפצההואיל  3.6.2

חלק מתהליך , חדכל א, מוגמר והן באמצעות קבלני משנה המבצעים לעיתים
לזמן , החברה בוחרת את ספקיה ואת אופן הייצור בהתאם לעלויות. הייצור

. 'לתנאי התשלום וכו, לאיכות, )ב במיקום הגיאוגרפיוהתלוי על פי ר(התגובה 
עשוי להשתנות משנה לשנה בהתאם לפרמטרים של החברה תמהיל הספקים 

 .ל"הנ
 

 ספקים וקבלני 50-אמצעות כהמוצרים המשווקים על ידי החברה מיוצרים ב 3.6.3
 . ל"משנה שונים בארץ ובחו

  
 שהחברה מוכרת מיוצרים במפעלי המצעיםהבדים המשמשים לייצור רוב 

אשפרה ישראליים ונתפרים במתפרות שחלקן נמצאות בשטחי הרשות 
 . הפלשתינאית

 
חומרי גלם ועבודות מספקים ,  עמד שיעור רכישות המוצרים2008בשנת 

מסך הרכישות בשנת  57.7%- מסך הרכישות לעומת כ 50.1%-על כ, מקומיים
 .ל"יתרת הרכישות בוצעה מספקים בחו. 2007

 
 כל. מתורכיה ומישראל, מהודו, החברה רוכשת מוצרים בעיקר מהמזרח הרחוק 3.6.4

בהתאם , המוצרים מעוצבים על ידי החברה וההזמנות מתבצעות מידי עונה
 . למשא ומתן שבין הצדדים

  
ת קיימת כדאיות לרכישת מוצרים גם ממדינות המזרח הרחוק בשנים האחרונו

 12%כאשר עלויות הייצור הנמוכות במדינות אלו מפצות על מכס בשיעור של 
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לעומת מוצרים המיובאים ממדינות השוק ( שמוטל על הסחורות המיובאות מהן
ועל עלויות ההובלה הימית ) האירופאי המשותף ומתורכיה הפטורים ממכס

לחברה אין העדפה מובהקת ביחס לארץ היצור של , כאמור לעיל. ותרהגבוהות י
 .המפורטים להלןמוצריה והיא בוחנת את תמהיל ספקיה בהתאם לפרמטרים 

רכישת מוצרים בדרך של ייבוא פוגעת בגמישות באספקת הזמנות , מאידך
  .חוזרות

 
על אף שהחברה רוכשת בדרך כלל את מוצריה מספקים שעימם יש לה קשר  3.6.5

שכן , תלות בספק מסוים למוצר כלשהו, למעט כמפורט להלן, אין לה, משךמת
מוסיפה וגורעת , החברה מחליפה .עיקר הידע והעיצוב מצויים בידי החברה

, מעת לעת בהתאם לשיקולי איכות) למעט לגבי רכש הבדים והמתפרות(ספקים 
 בדרך החלפת ספקים ביוזמת החברה אינה פוגעת. עמידה במועדי אספקה ומחיר

לכל המוצרים ניתן למצוא תחליף אספקה בתוך מספר  .כלל בפעילות החברה
חודשים מבין המפעלים הרבים ברחבי העולם המייצרים סחורות מהסוג 

בחילופי ספקים תתכן לעיתים עליה במחירי הקניה , עם זאת. שהחברה משווקת
 צפויה הפסקה פתאומית בלתי, כמו כן. אשר עלולה לפגועה ברווחיות החברה

באספקת הזמנות החברה מאחד מספקיה עשויה לגרום למחסור במוצרים אותם 
להערכת . סיפק וזאת למשך מספר חודשים עד לתחילת אספקות מיצרן חלופי

 . במקרה כאמור אין לחברה חשיפה מהותית, הנהלת החברה
  

, ")אופיס: "להלן (מ"אופיס טקסטיל בע,  אשר יש לה תלות בולחברה ספק מהותי
סך כל רכישות החברה מספק ). מודפסים וצבועים(המספק לה בדים מאושפרים 

של של חומרים ועבודות חוץ ות רכישה מסך 33%- הסתכם לכ2008זה בשנת 
בשנת  של החברהות של חומרים ועבודות חוץ רכישמסך ה 39%-לעומת כהחברה 

פים ראה  לפרטים נוס.האלטרנטיבה של החברה לספק זה הינה בעיקר יבוא. 2007
 . להלן3.12.3סעיף 

 
או מחליפה עימם /החברה נוהגת לחתום עם הספקים השונים הסכמים ו 3.6.6

בדרך כלל אין .  עימםותקשרהתתכתובות אשר מהווים את המסגרת הכללית ל
או הסדרים /ספקיה בהודעה מראש ובין הסדרים לביטול התקשרות בין החברה ל

. תקשרות מכל סיבה שהיאקבועים מראש לפיצויים כתוצאה מהפרה של הה
תנאי מסחר ותנאים , ב מפרטים טכניים למוצריםוההסכמים קובעים על פי ר

מ בין הצדדים שמתקיים מדי "מחירי המוצרים נקבעים בדרך כלל במו. אחרים
 לא יחולו יכלל אופןשבהחברה נוהגת לסכם עם ספקיה העיקריים . כחצי שנה

 . אלא בהתראה מוקדמת סבירהשינויים במחירי המוצרים הנרכשים על ידה
 

החברה מוציאה לספקיה הזמנות למוצרים שונים ואלו מאשרים קבלתן 
מרבית הספקים והיצרנים מספקים לחברה מוצרים בקשר . והסכמתם לביצוען
  .מתמשך לאורך שנים

 
בחלק ממדינות היבוא מתבצע הרכש בעזרת משרדי קניות שמתפקידם לפקח על  3.6.7

זאת בנוסף לביקורים של נציגי , ת איכות במפעליםיצור הזמנות ולבצע בקר
החברה מקפידה על הליכים סדורים של בקרת . החברה בארצות היבוא מעת לעת

ובישראל עם הגעת המוצרים ) במהלך הייצור ובסיומו(איכות אצל הספקים 
 .למחסני החברה

 
החברה נוהגת להשתמש מדי פעם בעודפי המזומנים שברשותה להקדמת תשלום  3.6.8

 . פקים כנגד הנחות מזומןלס
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 הון חוזר 3.7
  

 מלאי
  

 מדיניות החזקת מלאי  .א
מלאי . החברה מחזיקה מלאי מוצרים לתצרוכת שוטפת בהתאם לתחזיותיה

ח "וני שמילי 21.5- לעומת כ2008ח בסוף שנת "מליון ש 21.8-החברה עמד על כ
  .2007בסוף שנת 

  
חזיות המכירה מדיניות החברה לגבי המלאי הינה רכישות בדים בהתאם לת

רכישות הבדים מתבצעות בהתאם לתוכנית עבודה . שממנה נגזרים יעדי היצור
הבדים מוזמנים . ובהתאם ליצור הקולקציות בהתאמה להשקתן ברשת החנויות

ומאוחסנים במפעל יצור הבדים וממנו עוברים ישירות למתפרות לצורך יצור 
  .צורך יצור מידיככלל החברה אינה נוהגת לרכוש בדים שלא ל. המצעים

  
ים במתפרות עד יהמוצרים הגמורים מאוחסנים במחסני החברה או בתקופת בינ

  .הגעתם למחסני החברה והפצתם
  

מגבות וכלי נוי מאוחסנים במחסני החברה עד להפצתם , מוצרי יבוא כגון מצעים
  .לרשת החנויות או לקוחות מגזר הסיטונאות

  
גילו ומהירות התנועה בו ובוחנת ביצוע , החברה בוחנת מעת לעת את היקף המלאי

סכום ירידת הערך שהוכרה בגין המלאי . הפחתת ערך ביחס לעלותו המקורית
 אלפי 400 הינו 2008- ו2007ונכללה בסעיף עלות המכר בדוח רווח והפסד בשנים 

  .בהתאמה ,ח"ש אלפי 90-וח "ש
  

 מדיניות אשראי  .ב
 

  שראי לקוחותא )1(
ימים  73-כימים לעומת  59- עמד על כ2008האשראי הממוצע ללקוחות בשנת 

  .2007בשנת 
  

מיליוני  16.3-  הסתכם בסך כ2008היקף ממוצע האשראי ללקוחות בשנת 
  .2007בשנת ח " שימיליונ 18.5- ח בהשוואה לכ"ש

  
  אשראי ספקים )2(

  . ימים 120- ימים ל30תנאי התשלום לספקים נע בין 
  

ירותים בארץ כנגד הנחת החברה נוהגת להקדים תשלומים לספקים ונותני ש
מזומן בריבית העולה על זו שהחברה משלמת בגין הלוואות לזמן קצר 

   .מבנקים
  

ח "מיליוני ש 10.1- הסתכם בסך כ2008היקף ממוצע האשראי מספקים בשנת 
  .2007שנת ח ב" מיליוני ש9.2-בהשוואה לכ

  
  

  מימון 3.8
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ם ואשראי לזמן אשראי מספקי, מימון פעילות החברה נעשה באמצעות הון עצמי 3.8.1
 .בריבית משתנה ומהלוואות מבנקים לזמן ארוך, קצר מעת לעת ועל פי הצורך

 
הכוללות ( ח"שמיליוני  20-לחברה מסגרות אשראי בנקאי לזמן קצר על סך של כ 3.8.2

 . )אשראי סחר חוץ וערבויות, מסגרות להלוואות לזמן קצר
 

) ולל חלויות שוטפותלא כ(לזמן קצר   עמדה יתרת האשראי31.12.2008נכון ליום 
) כולל ערבויות ואשראי לסחר חוץ( ח"שמיליוני  8.4 למבנקים עשל החברה 

 .31.12.2007 ליום ח"שמיליוני  8-לעומת כ
 

+  שיעור הריבית שהחברה משלמת על הלוואות לזמן קצר הינה בגובה פריים
 נכון ליום .5.75% -ל 4% נעה ריבית הפריים בין 2008במהלך שנת . 0.25%

  .4% עמדה ריבית הפריים על 31.12.2008
 

 4.7- כ הינהשל החברה  )תות שוטפיוכולל חלו(  לזמן ארוךותואויתרת ההל 3.8.3
 .31.12.2007 ליום ח"שמיליוני  7.3-כ לעומת 31.12.2008 ליום ח"שמיליוני 

  .ח"שמיליוני  5-הינה כ 31.12.2008מסגרת האשראי לזמן ארוך של החברה ליום 
 

 מליון 8מתאגיד בנקאי אשראי לזמן ארוך בסך של בלה החברה  קי2005בשנת  3.8.4
החברה התחייבה כלפי התאגיד . 6.3%ח לא צמוד בריבית שנתית קבועה של "ש

 20כי ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת מסך של , בין היתר, הבנקאי
כפי שנתונים אלה יופיעו ( מסך המאזן 35%-שיעור שלא יפחת מבח ו"מליון ש

יחול שינוי בשליטה בחברה ללא הסכמת לא  וכי )חות הכספיים של החברהבדו
החברה עומדת , ח תקופתי זה"נכון למועד דו. התאגיד הבנקאי מראש ובכתב

הסתכמה יתרת , 31.12.2008נכון ליום .בהתחייבויותיה ביחס להון העצמי
 .ח" מליון ש2.4- ההלוואה האמורה לסך של כ

 
 5מתאגיד בנקאי אשראי לזמן ארוך בסך של החברה  קיבלה 2006בחודש פברואר  3.8.5

במועד . 0.3%ח לא צמוד בריבית שנתית משתנה של פריים בתוספת "מליון ש
התאגיד החברה התחייבה כלפי . 6.25% הפריים על ריבית הקבלת ההלוואה עמד

שלא ליצור שעבודים שוטפים על נכסי החברה ללא הסכמת  ,ין היתר ב,איהבנק
 מראש איהבנקהתאגיד חול שינוי בשליטה בחברה ללא הסכמת כי לא י, הבנק

כי במשך כל תקופת האשראי לא יפחת ההון העצמי של החברה בתוספת ובכתב ו
נכון .  של החברה מסך המאזן33%-מ, ככל שיהיו,  לחברההלוואות בעליםסכומי 

 נכון. החברה עומדת בהתחייבויותיה ביחס להון העצמי, ח תקופתי זה"למועד דו
  .ח" מליון ש2.3-הסתכמה יתרת ההלוואה האמורה לסך של כ, 31.12.2008ליום 

 
במקרה של קבלת אשראי עם תאגיד בנקאי לפיו  28.6.2001לחברה הסכם  3.8.6

לא תמכור את נכסיה כי  ,בין היתר, חברההלפיו התחייבה , מהתאגיד הבנקאי
במהלך  למעט התאגיד הבנקאי אלף דולר ללא הסכמת 500בסכום העולה על 
 צמוד ח"ש מיליון 22- לא יפחת משל החברה ההון העצמי כי  ,עסקיה השוטפים

- כי שעור ההון העצמי לא יפחת מ,2000של חודש דצמבר המחירים לצרכן למדד 
 כי לא יחול שינוי בשליטה בחברה ללא הסכמת התאגיד המאזן סךמ 45%

ין אשראי מתאגיד לחברה א, ח תקופתי זה" נכון למועד דו .הבנקאי מראש ובכתב
נכון למועד דוח  .ח" מליון ש0.7למעט ערבויות בנקאיות בסך כולל של , בנקאי זה

 .העצמי החברה עומדת בהתחייבויותיה ביחס להון ,זה
 

מגבלות על חבות של "בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל בעניין  3.8.7
ת החברות שבקבוצת מסווגו, ")הנוהל: "להלן" (לוויםלווה בודד ושל קבוצת 
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כ , מ"בע) 1987(חברה בשליטת השקעות ביילסול , ביחד עם קבוצת רוזבאד 1אלון
על פי הוראות הנוהל חלות על הבנקים ). כהגדרת המונח בנוהל(קבוצת לווים "

הישראלים מגבלות על היקף האשראי המירבי שהם רשאים להעמיד לקבוצת 
ולבעלי   שהועמד לקבוצת הלוויםהמושפעות מהיקף האשראי הכולל, לווים אחת
 . השליטה בה

 
עשויות קבוצת אפריקה ישראל , על פי הגדרות הנוהל, כפי שנמסר לחברה

וקבוצת אלון להיות מסווגות ") אפריקה השקעות": להלן(מ "להשקעות בע
כקבוצת לווים אחת לצורך הנוהל וזאת לנוכח זכויותיה של אפריקה השקעות 

ניעת קבלתן של החלטות שונות באלון ובחברות בת שלה למ, במישרין או בעקיפין
מנועים חלק מהבנקים , כפועל יוצא מכך. בנוהל" שליטה"ולאור הגדרת המונח 

  .בישראל מהעמדת אשראי נוסף לחברות הנמנות על שתי קבוצות אלה
  

המבוססת על היקפי האשראי ומסגרות האשראי הבנקאי , להערכת החברה
ל החברה אינה צפויה להיות ע, כאמור לעיל, ת המגבלההשפע, הנוכחי של החברה

  .מהותית
   

  מיסוי 3.9
  

 כללי 3.9.1
  

 1985 –ה "תשמ) תיאומים בשל אינפלציה(החברה נישומה על פי חוק מס הכנסה 
מדידה של התיאומים חוק הנהיג , 2007עד לתום שנת . ")חוק התיאומים: "להלן(

והחברה נישומה , מדדבהתחשב בשינוי ב, התוצאות לצרכי מס על בסיס ריאלי
תיקון ) (תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה תיקון בהתאם ל. בהתאם לכך

,  ואילך2008החל משנת המס , ")התיקון: "להלן (2008 –ח "תשס, )20' מס
הוראות חוק התיאומים אינן חלות עוד על החברה ועל כן תוצאותיה של החברה 

תיקון הוראות מעבר לגבי ב  נקבעו,ו כןכמ. נמדדות לצורכי מס בערכים נומינליים
תום התחולה של הוראות חוק התיאומים אשר חלו על החברה עד לתום שנת 

  .2007המס 
  

שיעור מס הכנסה  ושיעור 27% הינו 2008בשנת שחל על חברות הכנסה שיעור מס 
 2010בשנת ו 26% – 2009 בשנת  –הינו  בשנים הבאותלחול הצפוי  על חברות

  .25% כל רווח הון ריאלי יחויב בשיעור מס של , כמו כן.25% -ואילך 
  

  .חות הכספיים של החברה"לדו 10לפרטים נוספים ראה ביאור 
  

 שומות מס 3.9.2
  

   .2004שנת וכולל לחברה שומות מס הכנסה סופיות עד 
  
  
  
  
  

  איכות הסביבה 3.10
  

                                                      
 .ברההיא בעלת השליטה בח, נעמןב) בעקיפין(בעלת השליטה ברבוע כחול שהינה בעלת השליטה    1
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שה החברה לא נדר. סיכון משמעותי לאיכות הסביבה, מעצם טיבה, אין בפעילות החברה
  .ום זה על ידי הרשויות הרלבנטיותלבצע פעולות כלשהן בתח

  
   מגבלות ופיקוח על פעילות החברה 3.11

 
, הגנת הצרכןסימון מוצרים ו, מכסים,  ייבואנושא בניםפעילות החברה כפופה לדי 3.11.1

 לדיני עבודה ורישוי ככל שהדבר נוגע להפעלת וכן) לפי העניין (למוצריהביחס 
  .החברה הרשת של חנויות

 
. עילות המכירה של מוצרי החברה אינה כפופה באופן יחודי לחוקים כלשהםפ 3.11.2

- ם"תש, פעילות זו כפופה לחוקים כלליים כגון חוק האחריות למוצרים פגומים
החברה עלולה לחוב באחריות בגין נזקי גוף כתוצאה , בנסיבות מסוימות( 1980

  1981-א" תשמ, חוק הגנת הצרכן,)מפגם במוצרים מסוימים אותם היא משווקת
בעיקר בהוראות בדבר איסור הטעיית צרכנים והוראות בדבר סימון טובין (

ולצווים  1957-ח"התשי, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותיםו )והצגת מחירים
 .שהותקנו מכוחו

  
 שכן, 1987 -ז"תשמ, לחוק שכר מינימוםהעסקת עובדים על ידי החברה כפופה  3.11.3

  . מינימוםחלק מעובדי החברה משתכרים שכר 
  

   הסכמים מהותיים 3.12
 
 

. עם אשל החברה  הסכם שכירות לפרטים בדבר -  ורדינון. הסכם שכירות עם א 3.12.1
 .לעיל 3.3 סעיףורדינון ראה 

  
לפיו אופיס מספקת לה בדים , לחברה הסכם עם אופיס -  הסכם אופיס 3.12.2

בדים אשר תספק לחברה אופיס ,  ההסכםעל פי .)מודפסים וצבועים(מאושפרים 
בהסכם נקבע כי . בדרישות תקנים ישראליים בהתאם להנחיות החברהיעמדו 

התמורה שתשולם על ידי החברה בגין כל מוצר תהיה על פי המחיר שסוכם בין 
 כי השבלונות להדפסים וכל ,בין היתר, אופיס התחייבה כלפי החברה .הצדדים

 מיםבדג תעשה לא אופיסהקשור בפיתוחן הינם בבעלות בלעדית של החברה וכי 
קבלת  ללא שימוש כל עבורה הודפסו אשר ובדגמים החברה ידי על שפותחו
  .מהחברה ובכתב מראש אישור

  
 . לעיל3.6.5לפרטים בדבר רכישות החברה מאופיס ראה סעיף 

 
 הסכם אספקה רשת רבוע כחול 3.12.3

היפר ( התקשרה החברה בהסכם אספקה עם רשת הרבוע הכחול 9.1.2008ביום 
: להלן בסעיף זה ביחד) (בעלת השליטה בעקיפין בחברה(ול  ורבוע כח1מ"בע) היפר

 לרשת הרבוע הכחול מגוון מוצרי החברהלפיו תספק , ")רשת הרבוע הכחול"
שיעוצב ויאופיין על ידי רשת , טקסטיל אותם תייצר החברה תחת מותג חדש

הסכם "-ו" המותג הפרטי: "להלן בסעיף זה(הרבוע הכחול והחברה במשותף 
נקבע כי התמורה שתשולם על ידי , בהסכם האספקה). התאמהב, "האספקה

רשת הרבוע הכחול לחברה בגין כל מוצר תהיה על פי מחיר המחירון המומלץ של 
החברה למוצרים דומים המיוצרים על ידה שלא במסגרת המותג הפרטי בניכוי 

                                                      
  .חברה בשליטת רבוע כחול, על פי מידע שנמסר לחברה   1
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לה תהיה זכאית רשת הרבוע הכחול בגין מהלך , 35%הנחה במרווח קבוע של 
מ "ובתוספת מע( רגיל ואשר תחול ביחס לכל היקף הרכישות מהחברה עבודה
יעשה הדבר על , ככל שתנקוט רשת הרבוע הכחול במבצעי הנחות כלשהם). כדין

חשבונה של רשת הרבוע הכחול ולא יהיה במבצעי הנחות אלה כדי לפגוע 
,  התקשרה החברה בתוספת להסכם אספקה15.9.2008ביום . ברווחיות החברה

כהגדרת המונח בתוספת להסכם ( רבוע כחול תעניק לחברה שירותי הפצה לפיו
לגבי מוצרים שבעיקרם אינם כריות או שמיכות או מוצרים אחרים ) אספקה

 ממחיר הקניה של 8.2%בתמורה לעמלה בגובה , שתופסים הרבה נפח כדוגמתם
 ותשלום סכום קבוע עבור) כהגדרת המונח בתוספת להסכם אספקה(רבוע כחול 

ח " לדו4 לפרק 22לפרטים בדבר הסכמים נוספים ראה תקנה  .פריקת כל מכולה
  . תקופתי זה

  
  מהותיים הליכים משפטיים 3.13

  
לפרטים בדבר . החברה אינה צד להליכים משפטיים מהותיים, ח התקופתי"נכון למועד הדו

  .חות הכספיים של החברה" לדו15הליכים משפטיים שהחברה צד להם ראה ביאור 
  

  ם ואסטרטגיה עסקיתיעדי 3.14
  

  :יעדיה העיקריים והאסטרטגיה של החברה הינם כמפורט להלן
 

כלי בית , טקסטיל (היעד העיקרי של החברה הינו מובילות בתחום אופנת הבית 3.14.1
 . )ושונות

  
הוספת סוגי מוצרים אשר הינם סינרגטיים למוצרים הנמכרים כיום על ידי  3.14.2

 .החברה
  

ווחיה באמצעות שיפור בתחום העיצוב הגדלת היקף המכירות של החברה ור 3.14.3
 .והאיכות

 
 באמצעות אסטרטגיה אשר עיקריה הינם יםהחברה פועלת למימוש היעד 3.14.4

  :כדלקמן
 
  .עיצוב קולקציות אופנתיות  .א
 
  .זמינות של מגוון רחב ועשיר של מוצרי טקסטיל לבית  .ב
 
 ובכלל זה מכירת הרחבת רשת חנויות החברה ואפיקי המכירה האחרים  .ג

תחת מותג פרטי חדש שגובש על ידי   לרשת הרבוע הכחולמוצרי החברה
 לפרק  22 לפרטים נוספים ראה תקנה .החברה ורשת הרבוע הכחול במשותף

 . זה לדוח תקופתי4
 
המשלבות טקסטיל וכלי בית ) ר" מ300-כ(גדולות הקמת חנויות חדשות   .ד

 לפרטים .תייחודיושיפוץ חנויות קיימות בקונספט שיוצר חוויית קניה 
 . להלן3.15.2וספים ראה סעיף נ

  
  

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 3.15
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חנויות חדשות שתהיינה חלק  שלוש 2009שנת מהלך החברה מתכוונת לפתוח ב 3.15.1
ה נפתח , ועד למועד פרסום דוח זה2009מתחילת שנת  .החברהמרשת חנויות 

 .תחנה מרכזית בירושליםבחדשה אחת חנות 
  

 מיקומים פנויים התואמים את דרישות פתיחת חנויות חדשות תלויה באיתור
ההתייחסות  .או קיימים/החברה בעיקר בקניונים ובפאואר סנטרים חדשים ו

 ,פתיחת חנויות נוספותהמופיעה בסעיף זה באשר להערכות החברה בקשר עם 
  .אשר אינו בשליטתה של החברה ואינו ודאי, הינה בגדר מידע צופה פני עתיד

  
 ,2009תכנית העבודה של החברה לשנת על , בין היתר, הערכות החברה מתבססות

, גם אם אינה מדויקת,  כדי לתת תמונה כוללתןיש בה, אשר להערכת החברה
התממשות ההערכות בפועל עשויה להיות שונה ,  האמורמרותל. האמור לעיללגבי 

מההערכות המפורטות לעיל אם יחולו שינויים בגורמים שהובאו בחשבון 
או בשל התממשותם של גורמי סיכון שאינם ,  באלו מהםבהערכות אלו או
 .בשליטת החברה

 
ר " מ300- חנות גדולה של כ2009 במהלך חודש מרץבכוונת החברה לפתוח  3.15.2

שתכלול מוצרי טקסטיל וכלי בית ) החנות בשיפוצים, נכון למועד זה(במתחם נשר 
חנות זו  .יתכחנות פיילוט לקונספט של חנויות גדולות המשלבות טקסטיל וכלי ב

של כלי נוי   תמהיל מגוון, בין היתר,עתידה להיות בקונספט רחב יותר הכולל
  .ובית

  
פתיחת חנות ההתייחסות המופיעה בסעיף זה באשר להערכות החברה בקשר עם 

אשר אינו בשליטתה של החברה ,  הינה בגדר מידע צופה פני עתיד,קונספט חדשה
תכנית העבודה של החברה על ,  בין היתר,הערכות החברה מתבססות .ואינו ודאי

גם אם אינה , כדי לתת תמונה כוללת ןבהיש ,  אשר להערכת החברה,2009לשנת 
התממשות ההערכות בפועל עשויה ,  האמורמרותל. האמור לעיללגבי , מדויקת

להיות שונה מההערכות המפורטות לעיל אם יחולו שינויים בגורמים שהובאו 
או בשל התממשותם של גורמי סיכון , ו באלו מהםבחשבון בהערכות אלו א
 .שאינם בשליטת החברה

 
חנויות ההחברה מתכוונת לשפץ חלק מחנויותיה הקיימות ולנסות להעביר חלק מ 3.15.3

תור מיקומים כאלו יבכפוף לא, למיקומים טובים יותר בקניונים בהם הן נמצאות
 דולר 900 עד 500 –אומדן עלות השיפוץ לחנות הינו כ . ולהסכם עם המשכירים

  .ר"ב למ"ארה
  

שיפוץ חלק ההתייחסות המופיעה בסעיף זה באשר להערכות החברה בקשר עם 
מחנויותיה הקיימות ובקשר עם העברת חלק מחנויותיה למיקומים טובים יותר 

אשר אינו בשליטתה ,  הינה בגדר מידע צופה פני עתיד,בקניונים בהן הו נמצאות
תכנית העבודה על , בין היתר, ות החברה מתבססותהערכ .של החברה ואינו ודאי

 ןיש בה, אשר להערכת החברה ,ועל נסיון העבר של החברה 2009של החברה לשנת 
,  האמורמרותל. האמור לעיללגבי , גם אם אינה מדויקת, כדי לתת תמונה כוללת

התממשות ההערכות בפועל עשויה להיות שונה מההערכות המפורטות לעיל אם 
או בשל , נויים בגורמים שהובאו בחשבון בהערכות אלו או באלו מהםיחולו שי

 .התממשותם של גורמי סיכון שאינם בשליטת החברה
  
  

   דיון בגורמי סיכון 3.16
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   :החברה חשופה לגורמי הסיכון העיקריים הבאים 3.16.1
 

   והגלובלימצב כלכלי במשק הישראלי   .א
 1.6.1בסעיף  כאמור .משפיעים על הצריכה הפרטיתבמשק צמיחה או מיתון 

האחרונה פוקד משבר כלכלי גלובלי את העולם ובכלל זה את  בתקופה, לעיל
היקפיו ,  על שוק הצריכהה המשפיעהאטה להובילמשבר זה . ישראל
שחיקה בהיקפי הפעילות וברווחיות של החברה עלולה להיות כך ש, וטעמיו

גים בשל הקטנת היקפי המכירות ומעבר של צרכנים למוצרים שאינם ממות
  .ויקרים והגדלת מבצעים והנחות

 
   ופוליטימצב ביטחוני  .ב

. החברה עלולה להיות מושפעת מהמצב הביטחוני ומידת היציבות הפוליטית
להרעה במצב הביטחוני עלולה להיות השפעה על תוצאות הפעילות של 

השורר בישראל משפיע ישירות על המצב המצב הביטחוני והפוליטי . החברה
ריכה הפרטית ועל מצב הרוח של הלקוחות שעבורם מדובר על הצ, הכלכלי

 .פעמים רבות במוצר אופנתי שאינו חיוני
 

 שינויים במדד המחירים לצרכן  .ג
 משפיעה על חלק מהוצאות החברה שצמודות עליה במדד המחירים לצרכן

 . מפני חשיפה זו על עצמההחברה אינה נוהגת להגן). בעיקר דמי שכירות(לו 
 

  חליפיןשינויים בשערי  .ד
 של המטבעות הזרים ביחס לשקל משפיעות על עלות תנודות בשערי החליפין

 .והנמכרים בשקלים) דולרים בדרך כלל(מוצרי החברה הנרכשים במטבע זר 
 .נוקטת בהגנות מפני החשיפה זו ח ובהתאם"החברה בוחנת את השינוי בשע

 .מפני חשיפה זועל עצמה  להגן  מדיניות החברה אינהבדרך כלל
 

 ינויים בעלות חומרי הגלםש  .ה
כמו גם , )כותנה ופוליאסטר (תנודות בעלויות חומרי הגלם העיקריים

כאשר מזהה . משפיעות על עלות מוצרי החברה, תנודות במחירי האנרגיה
נוהגת החברה לעיתים , החברה מגמה של עליה במחירי חומרי הגלם

ות במחירי להקדים הזמנות מספקים ולהיפך בעת זיהוי מגמה של יריד
 .נוהגת החברה לדחות הזמנות מספקים ככל האפשר, חומרי הגלם

 
 שביתות בנמלים   .ו

המתרחשות מדי פעם בפעם עשויות לגרום למחסור שביתות בנמלים 
החברה מנסה להקדים אספקות של חלק ממוצריה . במוצרים למכירה

. לקראת עיתוי המכירה של פסח וראש השנה כאשר יש צפי לשביתה
 . היא הגדלת מלאים והוצאות מימון ואחסון נוספותהמשמעות

 
 שכר עובדים  .ז

פעילות החברה מושפעת משינויים רגולטורים בשכר מינימום של עובדים 
מאחר . ומשינויים בהסכמים קיבוציים החלים על כלל העובדים במשק

משכורתם הבסיסית של חלק מעובדי החברה הינה בגובה שכר מינימום ש
ה בשכר מינימום תגרום לעליה בהוצאות השכר של  עלי,או קרוב אליו

 . החברה
 

 תחרות  .ח
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התגברות התחרות בענף של שחקנים קיימים וצפי לכניסה של שחקנים 
 החברה פועלת ליצירת. חדשים עשויה לפגוע בתוצאות העסקיות של החברה

אשר יגנו עליה מפני ) פיתוח המותג ורשת החנויות(יתרונות תחרותיים 
 .תפגיעה משמעותי

 
 )קניבליזציה(פתיחת מתחמים חדשים   .ט

פתיחת מתחמי מסחר רבים הגורמים לתהליך של קניבליזציה בהיקפי 
 .הפעילות של החנויות הקימות של החברה

 
 עליית מחירי שכירות  .י

 הביקוש לשטחי מסחר בחלק מהקניונים והפאואר עולה בהם ותבתקופ
 המסחריים  במרכזיםבמחירי השכירות ה עלייות להיהעלול, סנטרים

ביחס ( במסגרת התקשרות החברה בהסכמי שכירות חדשים המבוקשים
  .)לחנויות חדשות וביחס לחנויות בהן הסתיימה תקופת השכירות והאופציה

 
 תפירה בשטחי הרשות הפלסטינית  .יא

חלק מכלי המיטה אותם מוכרת החברה נתפרים בשטחי הרשות 
פרות אלו בעיקר דבר היכול לפגוע באספקת מוצרים ממת, הפלסטינית

לא היו עיכובים ,  של החברהבהתאם לניסיון העבר. בתקופות של סגר
 . משמעותיים באספקות מוצרים ממתפרות אלו גם בתקופות של סגר

 
 מכירה באשראי  .יב

החברה בוחנת את טיבם . החברה מוכרת את מוצריה ללקוחותיה באשראי
כך מחליטה של לקוחותיה ואת היקף החוב שלהם באופן שוטף ובהתאם ל

החברה פועלת להגן על חשיפתה . על היקף הפעילות העתידית עימם
בין אמצעים אלה מנוי על שרותי חברה . באמצעים שונים ככל שניתן

 גביהביצוע , הקדמת תשלומים,  קבלת בטחונות,ספקת מידע עסקיאל
 . אשראיכרטיסי ב
 

 ים/הפסקת התקשרות עם ספק  .יג
 מספקיה חלק הזמנות החברה מהפסקה פתאומית בלתי צפויה באספקת

עשויה לגרום למחסור במוצרים אותם סיפק וזאת למשך מספר חודשים עד 
  .לתחילת אספקות מיצרן חלופי
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, סיכוני מקרו(ה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם אבטבלה הב 3.16.2

בהתאם להערכות הנהלת , שדורגו, )חודיים לחברהיסיכונים ענפיים וסיכונים י
בינונית , השפעה גדולה( בכללותה על עסקי החברהעל פי השפעתם , חברהה

  ):וקטנה
 

  

השפעה  
 גדולה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 קטנה

    סיכוני מקרו

     והגלובליהמצב הכלכלי במשק הישראלי

     פוליטיהמצב הביטחוני וה

    עליה במדד המחירים לצרכן

בשערי החליפין  שינויים     

יתות בנמליםשב     

    העלאת שכר מינימום

    סיכונים ענפיים

ואנרגיהתנודות בעלויות חומרי הגלם      

    התגברות התחרות בענף

עליית שכר הדירה בחלק מהמרכזים 
  בתקופות של ביקושי יתרהמסחריים

   

)קניבליזציה(פתיחת מתחמים חדשים      

יתאתפירה בשטחי הרשות הפלסטינ     

חודייםיסיכונים י     

    מכירה באשראי

    הפסקה בלתי צפויה באספקות מספק
  

  
הערכות . יובהר כי המידע בדבר גורמי הסיכון להם חשופה החברה הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד

 על היכרות החברה עם השווקים בהם היא פועלת, וציפיות החברה בנושא זה מתבססות על ניסיון העבר
יתכן שציפיותיה ותחזיותיה של החברה , עם זאת. ועל הערכותיה באשר להתפתחותה הכלכלית והעסקית

המצב הביטחוני , בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, וזאת בין היתר, לא תממשנה
   .והכלכלי של המשק הישראלי ושווקים נוספים בעולם ושינויים מקרו כלכליים

  
  
  
  
  



   

  

 

 
 

  
  

  2009  במרץ 5
  

  מ"ורדינון טקסטיל בע
  

   2008  בדצמבר31 יום שהסתיימה בשנהתקופה של ח הדירקטוריון ל"דו
  

 שנהלתקופה של ") החברה: "להלן(מ "מצורף בזאת דוח דירקטוריון על מצב ענייני ורדינון טקסטיל בע
  :2008,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 

   
 התאגיד עסקי תאור נתונים עיקריים מתוך  .1

  
חלוקי , מגבות, טהכלי מי -ביניהם , לבית ונוי שיווק והפצה של מוצרי טקסטיל , מכירהב החברה עוסקת

 בישראל המעוצבים על ידי החברה רוכשת בדים מודפסים וצבועים .שמיכות ומוצרים נוספים, רחצה
  ומעבדת אותם למוצרים מוגמרים במתפרות שעובדות עבור החברה כקבלני משנההסטודיו של החברה

ם מספקים שת מוצרי רוכהחברה, כמו כן.  ובפיקוח החברה ומבקרי איכות מטעמההחברה על פי הנחיות
  . מסין ומהודו, בעיקר מתורכיה, מייבאת מגוון רחב של מוצריםו מקומיים

  
קמעונאית בו מוכרת החברה את  מוצריה ברשת החנויות של ה המכירה תחום – תחומי פעילות 2לחברה 

 רשתות,  הסיטונאית בו מוכרת החברה את מוצריה ללקוחות הכוללים סיטונאיםההחברה ותחום המכיר
  .'קטלוגים וכו, ועדי עובדים, שיווק

  
  מצב כספי .2

  
אלפי  49,748 - כסך שללעומת ח "שאלפי  50,463-כ שלהסתכם לסך  2008 בדצמבר 31ליום  החברהמאזן 

  .2007  ר בדצמב31 ליוםח "ש
  

  נכסים שוטפים
לסך של בהשוואה , ח"אלפי ש  39,899- כ הסתכם לסך של2008 בדצמבר 31 ליום פים השוטנכסיםסך ה

    .ם וחייבילקוחותביתרות מגידול עיקר השינויים נובעים  .2007  בדצמבר31ליום ח "אלפי ש 39,118-כ
  

  רכוש קבוע
       סך של לעומתח"שאלפי  8,188-כ הסתכם לסך של 2008  בדצמבר31 ליוםשל החברה הרכוש הקבוע 

נובע הקיטון עיקר . נטוח "שאלפי  1,135-ל כשקיטון המהווה , 2007  בדצמבר31 ליום ח"ש אלפי 9,323-כ
  .רהוט וציוד ,מפחת  שנצבר בניכוי השקעות ברשת החנויות

  
  נכסים בלתי מוחשיים

  580- בהשוואה  לח"ש אלפי 1,159 הסתכם לסך של 2008 בדצמבר 31סך הנכסים הבלתי מוחשיים ליום 
עיקר הגידול נובע   מהשקעה . ח"ש אלפי 579 המהווה גידול של  ,2007 בדצמבר 31 ליום ח"שאלפי 

  .בתוכנות ורישיונות בניכוי פחת שנצבר
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  הון עצמי
-כסך של לעומת ח "שאלפי  28,170-כסך של ל הסתכם 2008 בדצמבר 31ליום ההון העצמי של החברה 

פת מהכנסות נטו שהוכרו בשנה השוטהגידול בהון העצמי נובע  .2007 בדצמבר 31ליום ח "שאלפי  26,375
  .ח" אלפי ש1,900של סך ב 2008דנד שחולק בחודש מאי י בניכוי דיבח"ש אלפי 3,695סך ב
  
  

  תוצאות הפעילות  .3
  

  הכנסות 
   88,564  הסתכמו לסך של2008  בדצמבר 31 ביום החודשים שהסתיימ 12של בתקופה החברה הכנסות 

אלפי  8,896 ל גידול שווההמה,  המקבילה אשתקדבתקופהח "שאלפי  79,668סך של לעומת ח "שאלפי 
 הסתכמו 2008של  ברבעון הרביעיהכנסות החברה  .לעומת התקופה המקבילה אשתקד )11.2%-כ( ח"ש
 גידול המהווה,  בתקופה המקבילה אשתקדח"שאלפי  19,252סך של לעומת ח "שאלפי  23,097 סך שלל

   .)19.9%-כ( ח"שאלפי  3,845של 
  

 וכן  בשל גידול בכמות החנויותגידול במכירות ברשת החנויותנובע מ הגידול בהכנסות בין התקופותעיקר 
  .גידול במכירות במגזר הסיטונאות

  
 רווח גולמי 

 לסך שלשל החברה הסתכם הרווח הגולמי  2008  בדצמבר 31 חודשים שהסתיימה ביום 12של  התקופב
בתקופה  ח"שאלפי  44,060  שלרווח גולמי לעומת ,מההכנסות 58.7%-כ המהווה, ח"שאלפי  51,948

 31-הרווח הגולמי לשלושה חודשים שהסתיימו ב. מההכנסות 55.3%-כ ההמהוו ,המקבילה אשתקד
רווח גולמי של לעומת מההכנסות  57.1%-כ המהווהח "שאלפי  13,199 הסתכם לסך של 2008 בדצמבר

  . בתקופה המקבילה  אשתקד מההכנסות56.1%-כ ההמהוו ח"שאלפי  10,808
  

 וכן מהנחות גדולות יותר מעלית מחירי הצרכן בעיקר  נובע,כאמור לעיל רווח הגולמיה שיעורב הגידול
  .2008 לעומת שנת 2007שניתנו בשנת 

  
    ושווקהוצאות מכירה

אלפי 38,686-הסתכמו הוצאות המכירה ב 2008  בדצמבר 31 חודשים שהסתיימה ביום 12של ה תקופב
בתקופה המקבילה  ח"שאלפי  33,963הוצאות מכירה של ת לעומ ,הכנסותמה 43.7%-המהוות כ ח"ש

שיווק נובע בעיקר מגידול בהוצאות ה הגידול בהוצאות המכירה ו.הכנסותמה 42.6%- כתאשתקד המהוו
בשלושת  .י קיטון בהוצאות הפרסום" בחלקו עשקוזז  בשל הגידול במספר החנויותד"ע ושכ"שכ

- כתהמהווח "שאלפי  9,864 -ב תכמו הוצאות המכירה הס2008  בדצמבר31החודשים שהסתיימו ביום 
 תהמהווברבעון המקביל אשתקד ח "שאלפי  8,303הוצאות מכירה בסך של  לעומת , מההכנסות42.7%

  . כאמור לעילד "ע ושכ"הגידול בהוצאות המכירה נובע בעיקר מגידול בעלויות שכ . מההכנסות43.1%-כ
  

 הוצאות הנהלה וכלליות 
 6,769-הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות ב 2008  בדצמבר 31 חודשים שהסתיימה ביום 12ל שבתקופה 
בתקופה המקבילה אשתקד ח "שאלפי  6,668סך של מההכנסות לעומת  7.6%-הווים כ המח"אלפי ש
   .מההכנסות 8.4% - כהמהווים

    והוצאות הפחתע ודמי נהול"גידול בהוצאות שכהנהלה וכלליות נובע בעיקרו מהגידול בהוצאות 
בשלושת החודשים  .י קיטון בהפרשה לחובות מסופקים"שקוזז בחלקו ע )בעיקר בגין תשתיות מיחשוב(

   המהווים ח"שאלפי  1,579  הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות בסך של2008  בדצמבר31שהסתיימו ביום 
  בתקופה המקבילהסותמההכנ 6.1%-המהווים כ ח"שאלפי   1,171  סך שללעומתמההכנסות  6.8%-כ

גידול בהוצאות הפחת בגין תשתיות המחשוב הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות נובע בעיקרו מ .אשתקד
  .וגידול בהפרשה לחובות מסופקים
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 מפעולותרווח 
ח "שאלפי  6,466 הסתכם לסך של 2008  בדצמבר 31 חודשים שהסתיימה ביום 12של בתקופה  רווחה

 - כהמהווים 2007 בשנתבתקופה המקבילה  ח"שאלפי  3,448  סך שללעומת ת מההכנסו7.3%-כהמהווים 
 שקוזז  עור הרווח הגולמיי בשגידולמו בהכנסות גידולנובע ממפעולות  ברווח גידולה . מההכנסות4.3%

   .בחלקו על ידי גידול בהוצאות המכירה ושיווק והוצאות ההנהלה
  

לפי א 1,709-כ לסך של ם הסתכ2008  בדצמבר31 םמו ביויהרווח מפעולות בשלושת החודשים שהסתי
  ההמהוובתקופה המקבילה אשתקד ח "שאלפי  1,319של רווח  לעומת ,מההכנסות 7.4%- כההמהווח "ש
לות נובע מגידול בהכנסות ובשיעור והגידול ברווח מפע . בתקופה המקבילה אשתקד מההכנסות6.9%-כ

  . הנהלה ושיווק והוצאותוצאות מכירההרווח הגולמי שקוזז בחלקו על ידי גידול בה
  

 נטו-מימון  הוצאות
 882- כ לסך של נטוהמימון וצאותה הסתכמו 2008  בדצמבר 31 חודשים שהסתיימה ביום 12של בתקופה 

בתקופה המקבילה  ח"שאלפי  475 -כלעומת סך של בתקופה  ההכנסותמ 1.0%-המהווים כ ח"שאלפי 
  . קופה המקבילה אשתקד בת מההכנסות0.6%-כ המהווים אשתקד

ח "שאלפי   393   הסתכמו לסך של2008  בדצמבר31 בשלושת החודשים שהסתיימו ביום הוצאות המימון
בתקופה המקבילה נטו  ח "שאלפי  60 מימון בסךהוצאות  מההכנסות לעומת 1.7%-כנטו המהווים 

  .מההכנסות 0.3%-המהווים  כאשתקד 
הפרשי ח של השקל מול הדולר והשפעתו על "עליה בשעשיעור הנם הי ,לגידול בהוצאות המימוןהגורמים 
   .ח"ספקים במטהיתרות של  שיערוך

  
  מס הוצאות

 1,393- כלסך של המיסים וצאותההסתכמו  2008  בדצמבר 31 חודשים שהסתיימה ביום 12ה של תקופב
 -המהווים כ ח"אלפי ש 666-כשל בסך מס הוצאות לעומת , מההכנסות 1.6%-המהווים כח "שאלפי 
  . אשתקדבתקופה המקבילה  מההכנסות 0.8%

מההכנסות  1.0% המהווים₪ אלפי  223 הסתכמו לסך של 2008שנת של  רביעיההוצאות המיסים ברבעון 
  . מההכנסות1.1%-ברבעון המקביל אשתקד המהווים  כ₪  אלפי  220לעומת 

  
  נקירווח 
 4.7% - כההמהווח "שאלפי  4,191-של כהסתכם לסך  2008דצמבר -בתקופה ינוארהנקי  הרווח

 .המקבילה אשתקדבתקופה מההכנסות  2.9%-המהווים כח "שאלפי  2,307סך של לעומת , מההכנסות
₪ אלפי  1,093סך של  הסתכמו ל2008  בדצמבר31 ביום ושנסתיימהרווח הנקי בשלושת החודשים 

- המקבילה אשתקד המהווים כבתקופה₪  אלפי 1,039סך של מההכנסות לעומת  4.7%-המהווים  כ
 מגידול בהכנסות ובשיעור הרווח הגולמי בתקופהבעיקר הגידול ברווח הנקי נובע  . מההכנסות5.4%

  . הנהלה והוצאות המימון הוצאות,י גידול בהוצאות מכירה ושיווק "שקוזז בחלקו ע
  

  נזילות .4
  

 637 סך של לעומתח "שאלפי  643  שללסך   הסתכמה 2008 בדצמבר 31ליום יתרת המזומנים של החברה 
  .2007 בדצמבר 31ח ליום "אלפי ש

  
 2008  בדצמבר 31 חודשים שהסתיימה ביום 12ה של תקופבמפעילות שוטפת שנבע תזרים המזומנים 

בתקופה המקבילה  ח"שאלפי  12,233 -כ סך שללבהשוואה  ח"שאלפי  10,596 -כ לסך של םהסתכ
   .אשתקד

  
  הסתכם 2008  בדצמבר31שוטפת לשלושת החודשים שהסתיימו ביום לות שנבע מפעיתזרים המזומנים 

  ח"שאלפי  3,205-כשל סך בשוטפת שנבע מפעילות תזרים מזומנים לעומת ח "אלפי ש 3,918-לסך  של כ
   .בתקופה המקבילה אשתקד
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כסים השינויים בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בין התקופות נובע בעיקר בשל שינויים בסעיפי נ

  .יבויות תפעולייםיוהתח
  

 2008 בדצמבר 31- חודשים שהסתיימה ב12 של ה תקופבפעילות השקעה ששימש לתזרים המזומנים 
 -ח בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה בסך של כ"אלפי ש 1,475 - כ לסך שלםהסתכ
לות השקעה בשלושת לפעיתזרים המזומנים ששימש .  אשתקדהמקבילהבתקופה  ח"שאלפי  3,715

אלפי  131 סך שללעומת ח "שאלפי  323  הסתכם לסך של2008 בדצמבר 31החודשים שהסתיימו ביום 
 בדצמבר 31-ב חודשים שהסתיימה 12של עיקר ההשקעה בתקופה  .בתקופה המקבילה אשתקדח "ש

  .והשקעה במחשוב  בהקמה ובשיפוץ של חנויות הינה2008
  

 2008 בדצמבר 31 חודשים שהסתיימה ביום 12של ה תקופבות מימון פעילל שימששתזרים המזומנים 
 - מימון בסך של כששימש לפעילותבהשוואה לתזרים מזומנים , ח"אלפי ש 9,115- כלסך שלם הסתכ
  . אשתקדבתקופה המקבילה  ח"שי אלפ 8,494
 ₪ אלפי 3,321ס " ע גידול בפירעון הלוואות לבנקיםמימון נובע לפעילות בתזרים המזומנים גידול העיקר 
בתקופה ח  "ש  אלפי 4,600  לעומת  2008בשנת  ח "ש אלפי 1,900ס " עדתשלומי דיבידנב  וקיטוןנטו

  .המקבילה אשתקד
 הסתכם 2008  בדצמבר31מימון בשלושת החודשים שהסתיימו ביום ששימש לפעילות המזומנים תזרים 

ח "שאלפי  3,069 -של כ סךבמימון לפעילות מש ששי תזרים מזומנים לעומתח "שאלפי   4,304-כלסך של  
  .עיקר הגידול נובע בשל פירעון הלוואות לבנקים .בתקופה המקבילה אשתקד

  
  מקורות מימון  .5

  
מימון בנקאי לזמן קצר מעת לעת ועל , אשראי מספקים, ה באמצעות הון עצמישמימון פעילות החברה נע
   . ואחריםם בנקאייםארוך מתאגיד לזמן ותהלוואי "ע וכן פי הצורך בריבית משתנה

  
אלפי  2,937של  ךסב 2008 בדצמבר 31סתכם ליום ההאשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים 

. ח" אלפי ש4,105 קיטון של  המהווה 2007  בדצמבר31ליום ח "שאלפי  7,042 סך שללעומת  ח"ש
 אלפי 4,650  סך שללעומתח "שלפי א 2,050 סתכם לסך שלה 2008  בדצמבר31האשראי לזמן ארוך ליום 

  .ת לזמן ארוךו של הלוואתשנובע מפירעונוח "שאלפי   2,600קיטון של  .2007  בדצמבר31ליום ח "ש
 

 מהותיים בתקופת הדוחארועים  .6
  

 מ ורבוע כחול"בע) היפר היפר(התקשרה החברה בהסכם אספקה עם רשת הרבוע הכחול  9.1.2008ביום 
לפיו , ")רשת הרבוע הכחול: "להלן בסעיף זה ביחד) (ה בעקיפין בחברההשליטבעלת  (מ"ישראל בע

שיעוצב ,  לרשת הרבוע הכחול מגוון מוצרי טקסטיל אותם תייצר החברה תחת מותג חדשהחברהתספק 
לפרטים נוספים בדבר הסכם האספקה האמור .  ויאופיין על ידי רשת הרבוע הכחול והחברה במשותף

  .ח התקופתי" לדו4 בפרק 22ראה תקנה 
 

  לנושאי משרה תגמולים .7
  

ההנהלה  עובדיעל מתן מענק ל) בהתבסס על המלצת ההנהלה(דירקטוריון החברה מחליט אחת לשנה 
 את המענק השנתי התחשב והדירקטוריון בקובע. חולפתבכירים בהתאם לביצועי החברה בשנה הה

ת של המנהלים יבהיקף העסקים ומורכבותם ובתרומה האיש, ותבתוצאות הכספי, בשיעור הרווחיות
הנגזר החברה ל " כאמור כמו גם המענק למנכיםלהערכת דירקטוריון החברה המענק. להצלחת העסק

ם להם מי המשולים את תרומת נושאי המשרה האמורים לחברה והמענקפים החברה משקתוצאותמ
  .ים סבירםהינ
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הבונוס השנתי נקבע בהתאם . החברהס שנתי כפונקציה של תוצאות ל החברה זכאי לתשלום בונו"מנכ
ובהשוואה לתוצאות שנה השנתית של החברה על פי תוכנית העבודה דים שהוגדרו יעלעמידת החברה ב

  .)ח התקופתי" לדו4א בפרק 29תקנה לפרטים ראה (קודמת 
  
  
  
 

   לאחר תאריך המאזןםואירועימידע נוסף  .8
  
לא זיהתה  2008  בדצמבר31ליום . בר פיננסי את השווקים הגלובאלייםפוקד מש, בתקופה האחרונה  .א

נזילותה , תוצאות פעילותה,  על מצבה הכספי של המשבר האמור השפעות מהותיותהחברה
  .ואיתנותה הפיננסית

  
 ולמועד פרסום 2008  בדצמבר31קימות מסגרות אשראי בנקאיות לא מנוצלות ליום  לחברה
המשמש ,  כאמור לעיל השוטפתהעסקיתזרים מזומנים חיובי מפעילותה  תתהחברה מייצר .הדוחות
   .ה הלוואותין  להשקעות בפתיחת חנויות חדשות ולפירעו, בין השאר,אותה

  
. 10% -ח של השקל דולר בכ"דוח זה עלה שעאישור  ועד למועד 2008  דצמבר ב31בתקופה מיום 

החברה מעריכה כי . ח"ן משולמת במטל והתמורה בגינ"חלק ממוצרי החברה נרכש מספקים בחו
 -ח כאמור לעיל יגדלו עלויות המימון בניכוי השפעת המס שלה לתקופה האמורה בכ"בשל שינוי שע

השפעה לא תהיה , החברה מעריכה כי לגידול בעלויות המימון כאמור לעיל.  נטוח"שאלפי  100
ח של "ות בצורה חדה של שעהמשך מגמת פיח. 2009מהותית על פעילות החברה ותוצאותיה לשנת 

בדבר . 2009על תוצאות פעילות החברה לשנת  להשפיע באופן מהותיעלולה השקל ביחס לדולר 
  .להלן  10מדיניות החברה באשר לניהול הסיכון האמור ראה סעיף 

  
החברה בוחנת בזהירות את ההשפעות של המשבר הפיננסי והריאלי שפוקד את , ח זה"נכון למועד דו

  .ואינה מזהה השפעה מהותית על פעילות החברההשווקים 
ח למניה " ש0.0873249-בסך של כ החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד 5.3.2009ביום   .ב

דירקטוריון החברה קבע את . ח" אלפי ש2,000 החברה ובסך כולל של א של"כ. נ.ח ע" ש1רגילה בת 
  .התשלום כיום 19.4.2009-אקס ואת ה כיום ה2.4.2009-את ה,  כיום הקום1.4.2009-יום ה

  
   תרומות .9

  
החברה . ומחויבת לפעול למען הקהילה, החברה רואה עצמה חלק בלתי נפרד מהקהילה בה היא פועלת

החברה רואה מטרה בסיוע לאוכלוסיות חלשות ובמיוחד לבתים . דוגלת במעורבות חברתית וקהילתית
בשנת . לעולים חדשים ולאוכלוסיות חלשות, ות מבוגרותלאוכלוסי, לילדים ונוער במצוקה, לנשים מוכות

   .ח"אלפי ש 5- תרמה החברה סך של כ2008
  

   דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .10
  

  .מר שלמה גרומט, ל הכספים של החברה"סמנכ הינו - האחראי על ניהול הסיכונים בחברה
  

  חברה הפהתיאור סיכוני השוק אליהם חשו
  
בעיקר דמי (עליה במדד המחירים לצרכן משפיעה על חלק מהוצאות החברה שצמודות לו יפה לחש  .א

  .)שכירות
  חומרי הגלםמשפיעות על עלות  לשקל תנודות בשערי החליפין של המטבעות הזרים ביחס  .ב

   .שקליםוהנמכרים ב )דולרים בדרך כלל(הנרכשים במטבע זר  המיובאים והמוצרים 
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   .משפיעות על עלות מוצרי החברה, )כותנה ופוליאסטר( הגלם העיקריים תנודות בעלויות חומרי  .ג
   .  באשראיחלק ממוצריה בעיקר במגזר הסיטונאיהחברה מוכרת   .ד
  
  
  

 תיאור מדיניות התאגיד בניהול  סיכוני שוק
  
החברה אינה נוהגת לרכוש כיסוי כנגד חשיפה לעליה במדד המחירים לצרכן בגין הוצאות הצמודות   .א

  .למדד
ח של "ברה בוחנת מעת לעת בהתאם לתנאי השוק את החשיפות הקימות בשל שינוי שעהח  .ב

 ביצעה החברה 2008ברבעון הראשון של שנת  .אקדמהבעסקאות המטבעות ובהתאם לכך נוקטת 
 .ח בהתאם להחלטות ההנהלה"המטשל החליפין  כנגד חשיפה לשינויים בשערי אקדמהעסקאות 

  .ח עתידיים חזויים בהתאם להערכות ההנהלה" לפי שע החברה מתמחרת את מוצריה,בנוסף
החברה נוהגת להקדים או לדחות הזמנות מספקים במקרים בהם היא מזהה מגמות של עליות או   .ג

   . ומוצריםירידות מחיר צפויות של  חומרי גלם 
 בחינת טיב הלקוח באמצעות הערכה י"תיה עוהחברה מגנה על עצמה  מפני חשיפות האשראי ללקוח  .ד

 ,ימית והערכות של חברה העוסקת בשרותי מידע עסקי ובהתאמה קובעת את היקפי האשראיפנ
החברה בוחנת את פעילות הלקוחות והיקפי האשראי באופן  . הדרושיםתוהביטחונותנאי האשראי 

  .שוטף
  

 31 לא חלו שינויים מהותיים בחשיפה לסיכוני שוק של החברה ביחס לדוח התקופתי  ליום בתקופת הדוח
  .2007דצמבר ב
  

לא חלו שינויים מהותיים , חות הכספיים" למועד אישור הדו ועד2008  בדצמבר31שמיום  בתקופה
 8סעיף ב ח כאמור"למעט שינויים בשע ,האמורביחס לדוח התקופתי של החברה בחשיפה לסיכוני שוק 

  .לעיל
  

   :בהתאם לשינויים בגורמי שוק, טבלאות מבחני רגישות למכשירים רגישים
  
  :₪ באלפי  מול השקלדולרשער החליפין של השינויים ברגישות ל  .א

   
  מהשינויים) הפסד(רווח   שווי הוגן  מהשינויים) הפסד(רווח   
  10%+  5%+    5%-  10%-  

  )22(  )11(  216  11  22  מזומנים ושווי מזומנים
  86  43  )858(  )43(  )86(  ספקים ונותני שרותים

  64  32  )641(  )32(  )64(  כ"סה
  
  :₪רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן באלפי   .ב

  
  מהשינויים) הפסד(רווח   שווי הוגן  מהשינויים) הפסד(רווח   
  10%+  5%+    5%-  10%-  

  )14(  )7(  137  7  14  חייבים ויתרות חובה
אשראי מתאגידים 

  בנקאיים ואחרים
)34(  )17(  )337(  17  34  

  -  -  0  -  -  זכאים ויתרות זכות
  20  10  )200(  )10(  )20(  כ"סה
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 :ח"ח בסיסי הצמדה באלפי ש"דו .11
  
  

  2007 בדצמבר 31ליום    2008 בדצמבר 31ליום 
 
 

נכסים לא 

  פיננסיים

הצמדה 

 ח"למט
הצמדה 

למדד 

מחירים 

 לצרכן

ללא 

 הצמדה
כ "סה

לשנת 

2008 

נכסים לא 

  פיננסיים

הצמדה 

 ח"למט
הצמדה 

למדד 

מחירים 

 לצרכן

ללא 

 הצמדה
כ "סה

לשנת 

2007 

           רכוש
מזומנים ושווי 

  מזומנים

  216    427  643    13    624  637  

 16,105 16,105   16,654 16,654    לקוחות
  339  267  72      729  210  137    382  חייבים אחרים

  468    468                מס הכנסה לקבל
  21,569        21,569 21,873        21,873  מלאי

יעודה בקופת 

 פיצויים לאחר

ניכוי התחייבויות 

בשל סיום יחסי 

  עובד מעביד

                142  142  

  9,323        9,323  8,188        8,188  רכוש קבוע 
נכסים בלתי 

  מוחשיים

1,159        1,159  580        580  

  585        585  1,217        1,217  מסים נדחים
 49,748 17,138 540 13  50,46332,057 17,291 137 216  32,819 כ "סה

           
           התחייבות

אשראי מתאגידים 

  בנקאיים ואחרים

    337  2,600  2,937      309  6,733  7,042  

ספקים ונותני 

  שירותים

  858    10,667  11,525   1,084    7,643  8,727  

  1,891  1,815      76  2,353  2,212      141  זכאים  אחרים
            298    298      מסי הכנסה לשלם

  893  893        1,875  1,875        רותהפרשות אח
אשראי מתאגיד 

  בנקאי לזמן ארוך

      2,050  2,050        4,650  4,650  

התחייבות בשל 

סיום יחסי עובד 

  מעביד

      585  585            

  170    170      670    670      אחרים
22,293 19,989 1,305 858  141 כ"סה

 

76  1,084 479 21,734 23,373 
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   ם קריטיים חשבונאייםאומדני .12

  
, על פי כללי החשבונאות המקובלים נדרשת הנהלת החברה  לגבש אומדנים והנחות על סמך ניסיון העבר

אומדנים  .וגורמים נוספים וציפיות ביחס לאירועים עתידים שנחשבים לסבירים לאור הנסיבות הקימות
ן וכן על סכומי ההכנסות בויות המדווחים ליום המאזיאלו עלולים להשפיע על  סכומי הנכסים וההתחי

 .התוצאות בפועל עלולות להיות שונות   מהאומדנים שבוצעו. וההוצאות  בתקופת הדיווח
  

 :להלן  האומדנים המהותיים  שנכללו בדוחות הכספיים 
  

שינוים  .פיצוי הפרישה מבוססים על  חישובים אקטוארים בהתאם להנחות שונות -  פרישהיפיצוי
 .בויותי הערך של הנכסים וההתחיבהנחות אלו ישפיעו על

  
הפרשה לחובות מסופקים מוכרת בספרים בהתאם לשיקול דעתה של  - הפרשה לחובות מסופקים

 שינויים .ההנהלה כאשר קימות ראיות לכך שאין ביכולתה לגבות את החוב כגון קשיים כספיים של לקוח
 .בהנחות אלו ישפיעו על ערך הנכסים של החברה

  
ניסיון העבר משמש לביצוע . החברה מוכרת את מוצריה עם זכות החזרה ללקוח - הפרשה להחזרות

 .בות של החברהישינויים באומדנים והנחות ישפיעו על ערך ההתחי .האומדנים
  

 החברה בוחנת את סכום בר ההשבה של נכסיה על פי תחזיות תזרים -הפרשה לירידת ערך של נכסים
שינוים באומדנים והנחות ישפיעו על  הסכומים  .ול ערכו בספריםת מזומנים מב מניהדיהמזומנים של  יח

  .ברי ההשבה וישפיעו על ערך הנכסים של החברה
  

  .חות הכספיים של החברה" לדו3בעניין זה ראה ביאור 
   

   חשבונאית ופיננסיתמומחיותדירקטורים בעלי  .13
  

חשבונאית ופיננסית יעמוד על  מומחיותדירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי 
  .ובהיקף פעילותה של החברהגודלה , בסוג החברה ,בין היתר, זאת בהתחשב ודירקטור אחד

  

 ולאחר שהביא במכלול שיקוליו את הצהרות הדירקטורים שבהן פירטו הדירקטוריוןלהערכת 
חשבונאית ניסיונם וידיעותיהם בסוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה , הדירקטורים את השכלתם

בהבנת תפקידיו של רואה , בסדר הגודל והמורכבות של החברה, ת לענף שבו פועלת החברהוהאופייני
חברי , החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ובהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק ניירות ערך

ות שמכוחן ניתן ועיקרי העובד, הדירקטוריון של החברה אשר הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
ולטה לניהול באוניברסיטת  מרצה בפק-) צ"דח(ר מאיר קרלינסקי " ד)1 (– :ה"לראותם ככאלה הינם ה

בעל תואר ראשון במנהל עסקים מהמכללה למינהל ומכהן , ח מוסמך"דרור מורן שהינו רו) 2( ;אביב-תל
בעלת תואר , ח מוסמכת"ולימור גנות שהינה ר) 3(- ו;מ"כחול ישראל בע-ל הכספים של רבוע"כסמנכ

ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ומכהנת  כאחראית תכנון אסטרטגי ופיננסי בקבוצת 
  .אלון

  
 כללי שימור .14

 
לפיה , ")הבורסה("מ " לניירות ערך בתל אביב בעהודעה מהבורסההחברה  קבלה 28.7.2008ביום 

 עולה כי החברה אינה עומדת 2008תיים ביוני מבדיקה שערכה הבורסה סמוך לאחר סוף הרבעון שהס
 4.46-באחד התנאים הקבועים בכללי השימור הואיל ושווי החזקות הציבור במניות החברה הינו כ

על פי  ).ח"ש מליון 5שווי החזקות הציבור צריך  להיות לפחות , כאשר על פי כללי השימור(ח "ליוני שימ
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 לשם 31.12.2008 לחברה אורכה עד ליום הניתנ, רסהבהתאם להנחיות תקנון הבו, הודעת הבורסה
 . נקיטת צעדים על מנת שהחברה תעמוד בכללי השימור

  
נקבע כי הבורסה לא תבצע בחינה של שווי החזקות , 20.11.2008על פי הוראת שעה של הבורסה מיום 

שיסתיים ביום של שיעור החזקות הציבור ושל ההון העצמי בחברות סמוך לאחר סוף הרבעון , הציבור
 30.6.2009כי הבחינה הבאה של האמור תתבצע סמוך לאחר סוף הרבעון שיסתיים ביום , 31.12.2008

 לצורך הגדלת שווי החזקות ציבור או שיעור 31.12.2008וכי חברות שניתנה להן אורכה עד ליום 
עשות זאת עד ליום ניתנת להן אורכה ל, כקבוע בהנחיות, לפי העניין, החזקות ציבור או ההון העצמי

30.6.2009.  
  

 גילוי בדבר מבקר פנים .15
  
 . 1ח דפנה ברזילי רביד"המבקר הפנימי בתאגיד הינו רו  .א

 
  . 9.3.2008 בחברה ביום ה את כהונתה החלתהמבקר  .ב

  
 בשירותי חשבות וביקורת פנים תח עצמאי העוסק" רוה הינ, מבקר הפנים,רביד-ברזיליח "רו  .ג

 .  ם בתחום זה שני15-כ ניסיון של ת בעלהוהינ
  

 1999-ט "תשנ, לחוק החברות) ב(146 בדרישות סעיף תמבקר הפנים עומד, למיטב ידיעת החברה  .ד
  . לחוק הביקורת הפנימית8וסעיף ") חוק החברות("
  

 על פי  אושר על ידי דירקטוריון החברההומינוי, 9.3.2008ביום  הה לתפקידתהמבקר הפנימי מונ  .ה
ח דפנה ברזלי רביד כמבקר "למנות את רו ,החליטהחברה ן דירקטוריו .המלצת ועדת הביקורת

 רב השנים במתן שירותי ביקורת לגופים שונים ולחברות הניסיונכישוריה ואור  ל,פנים בחברה
  .מורכבות פעילותהו גודלה ,ג החברהוובהתחשב בס ציבוריות

 
  . וניים לה שירותי ביקורת פנים חיצהאלא מעניק,  של החברהת עובדהמבקר הפנים אינ  .ו

  
  .ר הדירקטוריון"ל המבקר הפנימי בחברה הינו יועהממונה הארגוני   .ז

 
שיקולים המנחים בקביעת . י ועדת הביקורת של החברה"תכנית הביקורת השנתית נקבעה ע  .ח

נושאים , דגשי הנהלה, תחומי פעילות עיקריים של התאגיד, בין היתר, תכנית הביקורת הינם
יד המוכרים למבקר ולהנהלה וביקורת מעקב אחר המלצות מוקדי סיכון בתאג, שנבדקו בעבר

  . תוכנית הביקורת אינה מותירה בידי מבקר הפנים שקול דעת לסטות ממנה. המבקר
 

היקף , תנושאי הביקור.  שעות עבודה600-בהיקף של כבחברה  2008המבקר הפנימי הועסק בשנת   .ט
לאחר שהוצג לה סקר ל החברה ש ועדת הביקורת ל ידינקבעו עושכרו העסקת המבקר הפנימי 

 . והנושאים המומלצים לביקורתמימבקר הפניה ל ידיסיכונים של החברה שנעשה ע
  

  2008מספר שעות ביקורת בשנת   הנושא
   שעות250  סקר סיכונים

   שעות200  רכש חומרי גלם  ותוצרת גמורה
   שעות150  ניהול מלאי חומרי גלם  

                                                      
   .ח יעקב שגב כמבקר הפנים של החברה" כיהן רו9.3.2008ם עד ליו  1
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לחוק  9כאמור בסעיף , לומבקר הפנימי נמסרים די הכל המסמכים והמידע המתבקשים על י  .י

, גישה חופשית למערכות המידע של החברהלו  תניתנוכן , 1992 -ב "תשנ, הביקורת הפנימית
  לרבות גישה לנתונים כספיים

 
, המבקר הפנימי עורך את ביקורתו בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנים בישראל  .יא

  . י לשכת מבקרי הפנים בישראל"ותדריכים כפי שאושרו עובכללם הנחיות מקצועיות 
  

ביחס לכל ביקורת שנערכת על ידו עבודה  על פי שעותהתגמול למבקר הפנים נקבע כשכר   .יב
במסגרת התכנית השנתית והוא איננו משתנה בהתאם לתוצאות הביקורת ולפיכך איננו משפיע 

  . לדעת החברה על תוצאות הביקורת
  

י מבקר הפנים נדונים "דוחות הביקורת המוגשים ע. פנימי הוגש בכתבדין וחשבון המבקר ה  .יג
 . ר ועדת הביקורת"ל החברה וליו"למנכ, ר הדירקטוריון"ומוגשים ליו, בהנהלת החברה

  
. 28.07.08 והדיון בועדת הביקורת התקיים ביום 2008בחודש יולי סקר הסיכונים הוגש לחברה   .יד

דצמבר  חודשהוגש ב צרת גמורה וניהול מלאי חומרי גלםרכש חומרי גלם ותוח הביקורת בגין "דו
 .18.12.2008והדיון בועדת הביקורת התקיים ביום  2008

  
הינם , היקף אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי, לדעת הדירקטוריון  .טו

  .סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד
  

, תקופת הדוחבגין השירותים שניתנו על ידו ב 2008בשנת שכרו של המבקר הפנימי לות ע  .טז
 שכרו של המבקר נקבע לפי תעריף לשעת עבודה המקובל .ח"שאלף  120-סך של כל מההסתכ

התגמול הינו סביר ולא , לדעת דירקטוריון החברה. והסביר לעלות שעת עבודה של מבקר פנים
 . דעתו של המבקר הפנימי בבואו לבקר את החברהיהיה בו להשפיע על שיקול

  
הינם סבירים ואינם יוצרים תלות , עסקתו של המבקר הפנימי והתגמול אותו הוא מקבלההיקף   .יז

 .  בהיקף עבודתו של המבקרפגיעהאו פוגעים  או 
  

 שעות הביקורת ועלות לשעת העבודה והנושאים שטופלו במסגרת הביקורת ,היקף הביקורת  .יח
י מבקר הפנים " לאחר שהוצג לה  סקר סיכונים של החברה שנעשה עהביקורתועדת י "נקבעו ע

 . לביקורת פניםהמומלציםובמסגרתו הוצגו הנושאים 
 

 שכר רואה חשבון מבקרגילוי בדבר  .16
 
 .'  ושות וקסלמןקסלמן –של החברה הינו משרד רואי חשבון המבקר רואה החשבון   .א

 
שרותים , ל רואה החשבון המבקר  בגין שרותי ביקורת הסתכם שכר הטרחה ש2007- ו2008 בשנים  .ב

 :כמפורט להלן, הקשורים לביקורת ושרותי מס
 

  שעות עבודה  )ח"אלפי ש(שכר   שנה
2007  95  770  
2008  140  1010  

  
 בסך IFRS- בגין התאמות הנדרשות למעבר לנוסףטרחה  שכר )בטבלה לעיל( כללנ 2007בגין שנת 

  .) עבודה שעות120(ח "אלפי ש 30של 
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 ל ידיביקורת עהניתנו שרותי  )2007עד וכולל הרבעון השלישי של שנת  (2007מהלך שנת ב בנוסף 
  שכר הטרחה בגין שרותי ביקורת כאמור .וארנסט אנד יאנג ישראל' פורשן ושותאה חשבון רו

  .)לעיל מפורט בטבלהלבנוסף  שולםט זה "שכ( ח"ש אלפי 85-הסתכם לסך של כ
  

המבקר ח "רולבין  הנהלת החברה  במשא ומתן בין נקבערואה החשבון המבקר של רחהטר השכ
שכר  . החברה והיקפי הפעילות שלהלאופי סביר ומקובל בהתאם והינלדעת הנהלת החברה ו

  . הטרחה אושר על ידי דירקטוריון החברה
  
   

 דירקטורים בלתי תלויים .17
  

 מונחה כהגדרת(הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים ת האהחברה לא אימצה בתקנונה 
  .)לחוק החברות) ה(219בסעיף 

  
 מדיניות החברה בעניין עסקאות זניחות .18

  

 החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה שלה או חברה 5.3.2009ביום 
לתקנות ) 1)(ד)(3(64כעסקה זניחה כקבוע בתקנה ") ןעסקאות בעלי עניי("מאוחדת שלה עם בעל עניין בה 

כללים אלו "). תקנות דוחות כספיים: "להלן (1993 –ג "תשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(ניירות ערך 
ישמשו גם לצורך בחינת היקף הגילוי בדוחות תקופתיים ובתשקיפים של החברה לגבי עסקה עם בעל 

דוות ( לתקנות ניירות ערך 22ה  עניין אישי  כקבוע בתקנה שליטה או שלבעל השליטה יש באישור
 לתקנות ניירות ערך 54ובתקנה ") תקנות דוחות תקופתיים: "להלן(, 1970-ל"התש) תקופתיים ומיידים

וכן לצורך בחינת הגילוי בדיווח מיידי , 1969ט "התשכ, ) מבנה וצורה-פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף(
  .לתקנות דוחות תקופתיים) 6(א37ה בגין עסקה זו כקבוע בתקנ

תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל , כי עסקת בעל  עניין, קבע דירקטוריון החברה, במסגרת זו
  :התנאים הבאים

  
 .היא איננה עסקה חריגה כמשמעות המונח בחוק החברות  .א
 
 )2% (זיםאחוהינה בשיעור של פחות משני ) כמפורט להלן(השפעתה על הפרמטר הכספי הרלבנטי   .ב

  .לפי הגבוה מביניהם, ח"ליון שי פחות ממאו
  
 .גם מבחינה איכותית, העסקה אינה משמעותית לחברה  .ג

  
יערך מבחן כמותי השוואתי בין הפרמטרים הכספיים , בכל עסקת בעל עניין העומדת לבחינת רף הזניחות

 השנתיים של החברה הצפויים של העסקה לבין הנתונים הכספיים הרלוונטיים על פי הדוחות הכספיים
בעסקה למכירת מוצרים או מתן שירותים ) 1:  (לדוגמא. לשנה שקדמה למועד העסקה) על בסיס מאוחד(
 היחס בין היקף ההכנסות השנתי הצפוי במסגרת העסקה לבין סך ההכנסות השנתיות -) לרבות השכרות(

יחס בין העלות השנתית של  ה-) לרבות השכרות(בעסקה לרכישת מוצרים או שרותים ) 2(; של החברה
 ;לפי הענין, העסקה לבין סך עלות המכירות השנתית של החברה או סך ההוצאות התפעוליות של החברה

)  4(;  היחס בין הנכסים נשוא העסקה לסך הנכסים של החברה-בעסקה לרכישת או מכירת נכסים) 3(
עניין לבין סך ההתחייבויות  היחס בין ההתחייבות נשוא עסקת בעל ה-בעסקה שעניינה התחייבות

  .ב"וכיוצ
 

דוחות כספיים , דיווח בדוח התקופתי,  דוחות מיידים-כל עסקת בעל עניין תבחן בנפרד לצורך , ככלל
, עסקאות נפרדות המהוות חלק מאותה התקשרות או עסקאות מתמשכות, למרות האמור לעיל. ותשקיף
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על ידי צירוף כל , דוחות כספיים ותשקיף, התקופתייבחנו כעסקה אחת על בסיס שנתי לצורך דיווח בדוח 
 .עם אותו בעל עניין) שאינן חריגות(העסקאות הקשורות 

  
לשנות את הקווים המנחים והכללים המפורטים , מעת לעת ועל פי שקול דעתו, דירקטוריון החברה רשאי

 .שינוי כאמור ידווח כנדרש על פי דין. לעיל
 

  )IFRS(מיים אימוץ תקני דיווח כספי בינלאו .19
  

מועד המעבר לדיווח  לפי תקני . -IFRSה את תקני 2008 הכספיים החל מינואר ההחברה אימצה  בדוחותי
 ערוכים על פי כללי הדיווח  31.12.08חות הכספיים של החברה ליום "הדו. 2007 בינואר 1 הינו  IFRS-ה

 על פי 31.12.2007נסתיימה ביום החברה הציגה את מספרי ההשוואה לשנה ש, במסגרת זו. הבינלאומיים
  .כללי הדיווח הבינלאומיים

  
חות הכספיים של החברה ראה גם " וההשפעות על הדו IFRS- לראשונה של תקני הםליישובאשר 

  . לדוחות הכספיים7- ו2באורים 
     

  אישור הדוחות הכספיים של החברההליך גילוי בדבר  .20
  

 של לשכת רואי החשבון 76ו בגילוי דעת כמשמעות(האורגן האחראי על בקרת העל בחברה 
גידי גולדפינגר , )צ"דח(ר מאיר קרלינסקי "ה ד"בה מכהנים ה, "ועדת הביקורת"הוא ) בישראל

   .ולימור גנות) צ"דח(
  

טיוטות של הדוחות , כחלק מהליך אישור הדוחות הכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון
מועברים לעיונם של חברי , ח התקופתי השנתי"דוח הדירקטוריון והעדכונים ל"דו, הכספיים

  .הדירקטוריון מספר ימים לפני הישיבה הקבועה לאישור הדוחות
  

הכספי ח "התכנסה ועדת הביקורת ודנה בסוגיות החשבונאיות הנוגעות לדו 2009במרץ  5ביום 
   .2008 בדצמבר 31של החברה ליום 

  
  בדצמבר31 של החברה ליום כספיים הותח"במהלך ישיבת דירקטוריון החברה לאישור הדו

המצב הכספי והוצגו , ברה התוצאות הכספיותחל הכספים של ה"נסקרו על ידי סמנכ, 2008
 שנהובתקופה של בתקופת הדוח נתונים על פעילות החברה והשינויים העיקריים שחלו 

ן במסגרת הדיו.  אשתקדות המקבילותלתקופבהשוואה  2008 בדצמבר 31ביום שהסתיימה 
 נכחו גם נציגים של רואה בישיבה .בדירקטוריון החברה ניתנות תשובות לשאלות הדירקטורים

 ותח" לשאלות ביחס לסוגיות חשבונאיות הקשורות לדווחשבון המבקר של החברה אשר ענ
  .ותבקשהככל שהם  ,יםפיכסה
  

  .31/12/2008 של החברה ליום  יםהכספי ותח"הצבעה לאישור הדו התקיימה, כאמור, לאחר דיון
  

ל "מנכ, ר הדירקטוריון" יוווסמכה,  על ידי חברי הדירקטוריוןות הכספייםח" הדואישורלאחר 
  .של החברה יםהכספי ותח"ל הכספים של  החברה לחתום על הדו"החברה וסמנכ

  
של החברה ליום  יםהכספי ותח" הדוובה אושר, 2009במרץ  5 החברה מיום דירקטוריוןבישיבת 

ל 'שמוליק אנצ, מאיר קרלינסקי, אבנר כץ, ה זאב וורמברנד"ההשתתפו , מורכא, 31.12.2008
   .גרשון וייסמןו
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____________________                      __________________  
  ל "מנכ, גיל שפייזמן            ר הדירקטוריון            "יו, זאב וורמברנד

  2009 במרץ 5 :תאריך
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



בע טקסטיל מ"ורדינון

שנתי 2008דוח



בע טקסטיל מ"ורדינון

שנתי 2008דוח

העניינים תוכן

ףד
המבקרד החשבון רואה 2וח
חדשיםה בשקלים הכספיים ):ח"ש(דוחות

4-3מאזנים
והפסדד רווח 5וחות
שהוכרוד והוצאות הכנסות על 6וחות
המזומניםד תזרימי על 7וחות

הכספיים לדוחות 59-8ביאורים



.

2

המבקרד החשבון רואה וח
שלל המניות בעלי

בע טקסטיל מ"ורדינון

את ורדינביקרנו של בעהמאזנים טקסטיל אתו2007-ו2008בדצמבר31לימים)החברה-להלן(מ"ון
והפסדעלדוחותה ו,רווח שהוכרוההכנסות אחתוהוצאות לכל המזומנים שהסתיימותזרימי מהשנים

תאריכים החברה.באותם של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים היא.דוחות אחריותנו
כ דוחות על דעה ביקורתנולחוות על בהתבסס אלה .ספיים

ליום הכספיים בישראל2006בדצמבר31הדוחות מקובלים חשבונאות כללי פי על נערכו עלובוקראשר
אחר חשבון רואי דעתאשר,יםידי מסויגתיה2007במרס29מיוםהםעליםחוות בלתי .יתה

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

מהותית מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ביקורת.ולבצעה
בסכומי התומכות ראיות של מידגמית בדיקה הכספייםכוללת שבדוחות ובמידע גם.ם כוללת ביקורת

של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה
בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן רואי.החברה ודוחות שביקורתנו סבורים אנו

לחוות נאות בסיס מספקים האחרים .דעתנוהחשבון

הנ,לדעתנו הכספיים נאות"הדוחות באופן משקפים המהותיות,ל הבחינות הכספי,מכל המצב שלאת
פעולות2007-ו2008בדצמבר31לימיםהחברה תוצאות ותזרימי,יהןואת שהוכרו וההוצאות ההכנסות

שלהן אחתהמזומנים תאריכיםלכל באותם שהסתיימו כסבהתאם,מהשנים דיווח בינלאומיפלתקני י
)IFRS(ערךוהוראות ניירות דו(תקנות שנתיים"עריכת כספיים .1993-ג"התשנ,)חות

וקסלמןמסלק,יפהח ן
חשבוןר2009במרס5 ואי

Kesselman & Kesselman is a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, a company limited by guarantee registered in England and Wales.

חשבון רואי וקסלמן קסלמן
33034חיפה1נתנזון
8605000-04טלפון
8604001-04פקס
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בע טקסטיל מ"ורדינון
מאזנים

בדצמבר31
20082007

ח"שאלפיביאור

ש ו כ ר
שוטפים :נכסים

637 643 5 מזומנים ושווי מזומנים
6 חובה ויתרות :חייבים

16,105 16,654 לקוחות
339 729 אחרים
468 הכנ לקבלמסי סה

21,569 21,873 7 מלאי
39,118 39,899

שוטפים שאינם :נכסים
פיצויים בקופות התחייבויות,יעודה ניכוי לאחר

142 14 מעביד עובד יחסי סיום בשל
9,323* 8,188 8 קבוע רכוש

580* 1,159 9 מוחשיים בלתי נכסים
585 1,217 10 נדחים הכנסה מסי

49,748 50,463 נכסים סך

.מחדשסווג*

______________________________________________________
שפייזמןוורמברנדזאב גרומטגיל שלמה

הדירקטוריון"יו כספים"סמנכל"מנכר ל

הכספייםאריךת הדוחות החברהאישור דירקטוריון ידי 2009במרס5:על
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בדצמבר31
20082007

ח"שאלפיביאור

הוןוהתחייבויות
שוטפות :התחייבויות

של שוטפות וחלויות קצר לזמן והלוואות אשראי
ארוך לזמן 112,9377,042הלוואות
זכות ויתרות :זכאים

שירותים ונותני 11,5258,727'א12ספקים
*2,3531,891'ב12אחרים

לשלםמ הכנסה 298סי
אחרות התחייבויות בגין 131,875893הפרשות

18,98818,553
שוטפותהתחייבוי שאינן :ות

ארוך לזמן אחרות והתחייבויות בניכוי,הלוואות
שוטפות 112,0504,650חלויות

עובד יחסי סיום בשל 14585נטו,מעביד-התחייבות
*670170'ב12אחרים

תלויות והתחייבויות 15התקשרויות
התחייבויות ך 22,29323,373ס

ן ו 16:ה
רגילות מניות 28,93928,939הון
מניות על 144144פרמיה

רווח )917(878)הפסדיתרת(יתרת
עצמית בהחזקה החברה מניות עלות )1,791()1,791(בניכוי

הון 28,17026,375סך
והון התחייבויות 50,46349,748סך

.מחדשסווג*

מהםביאורה נפרד בלתי חלק מהווים הכספיים לדוחות המצורפים .ים
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בע טקסטיל מ"ורדינון
והפסד רווח דוחות

שהסתיימהה שנה
בדצמבר31-ב

20082007אוריב
ש ח"אלפי

88,56479,668'א17הכנסות
36,61635,608'ב17המכרעלות

גולמי 51,94844,060רווח
ושיווקהוצאות 1838,68633,963מכירה
וכלליותהוצאות 186,7696,668הנהלה
19)27(19אחרים)הפסדים(רווחים

מפעולות 6,4663,448רווח

מימון 20148450הכנסות
מימון )925()1,030(20הוצאות
מימון 882475נטו–הוצאות

ההכנסה על מסים לפני 5,5842,973רווח
ההכנסה על 101,393666מסים

נקי 4,1912,307לשנהרווח

220.180.10למניהומדוללבסיסירווח

מהדוחותביאורה נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים .הכספייםים
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טקסטיל מ"בעורדינון
שהוכרוותדוח והוצאות הכנסות על

שהסתיימה השנה
בדצמבר31ביום

20082007
ש ח"אלפי

להון ישירות שנזקפו נטו,הוצאות

בגין אקטואריים הפסדים
עובד יחסי סיום בשל )102()496(נטו,מעביד–התחייבות

נ 4,1912,307לשנהקירווח
שהוכרו ההכנסות 3,6952,205לשנהסך

הכספייםביאורה מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים .ים
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בע טקסטיל מ"ורדינון
המזומניםותדוח תזרימי על

שהסתיימה שנה
בדצמבר31ביום

20082007
ש ח"אלפי

מפעיל מזומנים שוטפיוותזרימי :תות
שוטפת מפעילות שנבעו נטו מזומנים

11,65413,729)26ביאורראה(
הכנסה )1,496()1,058(ששולמומסי

שוטפת מפעילות שנבעו נטו 10,59612,233מזומנים

מזומנים השקעהלתזרימי :פעילות
קבוע רכוש )3,643()840(רכישת

רכו ממכירת קבועתמורה 204194ש
מוחשיים בלתי נכסים )266()839(רכישת

ששימשו נטו השקעהלמזומנים )3,715()1,475(פעילות

מזומנים מימוןלתזרימי :פעילות
בנקאיים מתאגידים קצר לזמן )590()4,133(נטו-הלוואות

בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות )2,600()2,600(פירעון
ששולם )4,600()1,900(דיבידנד
ששולמה )704()482(ריבית
נטו מימוןמזומנים לפעילות )8,494()9,115(ששימשו

מזומניםובמזומניםגידול 624שווי
מזומנים לתחילתויתרת מזומנים שווי

637613השנה

מזומנים מזומניםויתרת 643637שנההלגמרשווי

הכספייםביאורה מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים .ים
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בע טקסטיל מ"ורדינון
הכספיים לדוחות ביאורים

כללי-1ביאור

טקסטיל ב2000בספטמבר14-בהתאגדה)החברה-להלן(מ"בעורדינון בפעילות .2000באוקטובר1-והחלה

בעיצוב עוסקת מקומית,יבוא,החברה משנה,רכישה קבלני באמצעות מקומי של,מכירה,עיבוד והפצה שיווק
ואיכותיים אופנתיים טקסטיל מיטה,לביתמוצרי כלי רחצה,מגבות,ביניהם נוספים,חלוקי ומוצרים שמיכות

אחרים מכירה ואפיקי החברה חנויות .ברשת

עיקריים פעילות תחומי שני קמעונאי:לחברה בא-מגזר ברשתאשר מוצריה את החברה מוכרת מצעותו
סיטונאי;החנויות הכוללים-מגזר ללקוחותיה מוצריה את החברה מוכרת באמצעותו ,סיטונאים:אשר

שיווק וכו,רשתות עובדים מגזרים.'ועדי לפי למידע ביאור,באשר .25ראה

פברואר בין2007בחודש הסכם אורינחתם שליטה"מנכ(ורדינוןמר ובעל בחברהל פרטיות)לשעבר וחברות
ע ורדינון"הנשלטות משפחת לביןושהחזיקוי החברה בעבמניות קמעונאות בי בי-להלן(מ"קבוצת ,)קבוצת
בחברהמלואלמכירת בי2007באפריל22ביום.אחזקותיהם לקבוצת בחברה השליטה העברת .הושלמה

החברהנרכשו2008בספטמבר25ביום מניות ביבידיוחזקושהמלוא ידיקבוצת בעעל פורצלן להלן(מ"נעמן
בי,)נעמן- קבוצת בשליטת אשר ציבורית .חברה

החברה2008בדצמבר4ביום למניות מלאה רכש הצעת נעמן ידי על לרכוש,פורסמה נעמן הציעה לפיה
החברה3,482,987 של רגילות של,מניות לסך למניה"ש0.96בתמורה .ח

ה הרכש המזעריהצעת ההיענות משיעור נמוך היה הרכש להצעת ההיענות ששיעור מאחר התקבלה לא אמורה
.שנקבע

בע ציבורית חברה הינה מבטחים.מ"החברה הינו החברה של הרשום משרדה פתח4כתובת מטלון -קרית
בתל.תקוה ערך לניירות הבורסה היא החברה מניות נסחרות בה .אביב-הבורסה

החשבונאיתעיק-2ביאור המדיניות רי

הכספיים.א הדוחות של ההצגה :בסיס

של)1 הכספיים ליוםהחברההדוחות מקובליםנערכו,2007בדצמבר31עד חשבונאות לכללי בהתאם
.בישראל

יולי בחשבונאות,2006בחודש לתקינה הישראלי המוסד לתקינה-להלן(פרסם הישראלי את)המוסד
מספר חשבונאות בינלאומיים"29תקן כספי דיווח תקני קובע)".IFRS(אימוץ זה ישויות,תקן כי

תקנותיו פי על לדווח ומחוייבות ערך ניירות לחוק בהתאם,שכפופות הכספיים דוחותיהן את יערכו
בינלאומיים כספי דיווח ה–להלן(לתקני ביום)IFRS-תקני המתחילות מהתקופות בינואר1החל

שלהחל,בהתאם.2008 ב3מהתקופה שהסתיימה תקניהחברהאימצה2008במרס31-החודשים את
ה.IFRS-ה והבהרותIFRS-תקני תקנים בינלאומיים,הם חשבונאות לתקני הוועדה ידי על .שאומצו

כוללים אלה :תקנים

בינלאומיים)א כספי דיווח ,)IFRS(תקני

בינלאומיים)ב חשבונאות וכן,)IAS(תקני

בינלאומייםהב)ג כספי דיווח תקני של לפרשנויות הוועדה ידי על שנקבעו ידי)IFRIC(הרות על או
בינלאומיים חשבונאות תקני של לפרשנויות לה שקדמה ).SIC(הוועדה
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בע טקסטיל מ"ורדינון
הכספיים לדוחות ביאורים

החשבונאית-2ביאור המדיניות ):המשך(עיקרי

ש)2 הכספיים לילהדוחות שהסתיימו2007-ו2008בדצמבר31מיםהחברה מהשנים אחת ולכל
נערכו תאריכים הבהתאםבאותם ערך,IFRS-לתקני ניירות לתקנות כספיים(ובהתאם דוחות עריכת

.1993-ג"התשנ,)שנתיים

מספרהאלכספייםדוחות בינלאומי כספי דיווח תקן בתחולת תקני"-1הינם של לראשונה אימוץ
בינלאומייםדיו כספי (וח IFRS-להלן" השנתיים,)1 הכספיים הדוחות הם שאלו שלהראשוניםמפני

לפיהחברה נערכו האשר ה.IFRS-תקני לתקני בהתאם נערכו ונכנסו,שפורסמו,IFRS-הדוחות
עריכתם בעת מוקדם אומצו או .לתוקף

ה תקני לפי לדיווח החברה של המעבר ל,IFRS-מועד IFRS-בהתאם -להלן(2007בינואר1הינו,1
המעבר ההשוואה).מועד תאריך2007בדצמבר31ליוםמספרי באותו שהסתיימה המופיעים,ולשנה

כספיים מחדשאלובדוחות ה,הוצגו תקני אימוץ את למפרע בהם לשקף ממועדIFRS-בכדי החל
מקובלים.המעבר חשבונאות כללי לפי מדיווח המעבר להשפעת תקניבאשר לפי לדיווח בישראל

עלIFRS-ה ליישם החברה שבחרה להקלות ובאשר הכספיים בדוחות המופיעים ההשוואה מספרי על
IFRSפי ביאור,1 .28ראה

החשבונאיתהמעיקרי להלן,דיניות עק,המתוארים באופן המוצגותביושמו השנים לכל ביחס אלא,י
אחרת צוין .אם

נערכו הכספיים הההדוחות העלות למוסכמת נכסי,סטוריתיבהתאם שערוך בגין להתאמות בכפוף
לפיצויים פיננסיותיעודה והתחייבויות פיננסיים נגזרים(נכסים מכשירים דרך)לרבות הוגן בשווי
הפסד או היפר,רווח כלכלה שררה בה התקופה לגבי להלן לאמור בכפוף וכן הוגן בשווי -המוצגים

בישראל .אינפלציונית

דצמבר מחודש להחלטה לתקינה2006בהתאם הישראלי המוסד הינו2003בדצמבר31,של
היפר כלכלה בישראל הכלכלה של היותה להפסקת הקובע של,אינפלציונית-התאריך כמשמעותו

מספר בינלאומי חשבונאות בתקן זה היפר"-29מונח בכלכלות כספי (אינפלציוניות-דיווח -להלן"
IAS ל,יכךלפו,)29 בהתאם IAS-כנדרש מיום,29 הקובע-להלן(2003בדצמבר31החל יש)התאריך

השקל הינו שלהן הפעילות שמטבע ופעילויות ישויות של כספיים דוחות של ההתאמה את להפסיק
בישראל לצרכן המחירים מדד לעליית .החדש

לכך הכספייםהסכומים,בהתאם במטבעהנובעיםבדוחות שהינומפעילויות החברה של הפעילות
החדש כספייםואשר,השקל לא לנכסים בגינם(מתייחסים והפחתות פחת ההון)לרבות ,ופריטי

הקובע התאריך לפני לאינפלציה,שמקורם המותאמים הנתונים על דצמבר(מבוססים מדד בסיס על
בעבר,)2003 שדווחו הסכומים.כפי הכספייםכל שלמפעילויותהנובעיםבדוחות הפעילות במטבע

החדששהינו,החברה בדוחותוהשקל כלולים הקובע התאריך שלאחר בתקופה כספייםשמקורם
נומינלייםאלו .בערכים

ל בהתאם כספיים דוחות העריכת מסוימים,IFRS-תקני חשבונאיים באומדנים שימוש דורשת
כן.מהותיים הנהלת,כמו את מחייבת דעהחברההיא שיקול מדיניותהלהפעיל יישום בתהליך ת

של בביאורהחשבונאית או3החברה דעת שיקול של רבה מידה מעורבת בהם לתחומים גילוי ניתן
על,מורכבות מהותית השפעה ולאומדנים להנחות יש בהם תחומים התוצאות.הכספייםדוחותהאו

הנהלת את ששימשו וההנחות מהאומדנים מהותית שונות להיות עשויות .החברהבפועל



10

בע טקסטיל מ"ורדינון
הכספיים לדוחות ביאורים

החשבונאית-2ביאור המדיניות ):המשך(עיקרי

מגזרי.ב דיווח

ושירותים מוצרים לאספקת המשמשים ופעילויות נכסים קבוצת הינו עסקי אופייניםמשהינם,מגזר
ובתשואות מאל,בסיכונים אחריםההשונים עסקיים מגזרים .של

יתרות.ג חוץועסקותתרגום :במטבע

ההצגה)1 ומטבע הפעילות מטבע

במטבע נמדדים הכספיים בדוחות הנכללים הפריטים אותהשל פועלת בה העיקרית הכלכלית סביבה
הפעילות-להלן(חברה מוצגים.)מטבע הכספיים חדשיםהדוחות מטבע,)ח"ש(בשקלים שהוא

החברה של ההצגה ומטבע .הפעילות

השיל שחלוהלן ארהבשניםנויים של הדולר של החליפין בשער ובמדד)הדולר-ןלהל(ב"המדווחות
לצרכן :המחירים

פיןחליהשער
הדולר של

המחי ריםמדד
לצרכן

%%

ביום שהסתיימה 3.8)1.1(2008בדצמבר31שנה

ש ביוםסתהשנה 3.4)9.0(2007רבדצמב31יימה

החל ליוםישער הדולר של .ח"ש3.802=1$:הינו2008דצמברב31פין

ויתרות)2 עסקות

במטבע הפעילותעסקות ממטבע הפעילות)חוץמטבע-להלן(השונה למטבע באמצעותמתורגמות
החליפין בשערי לשימוש העסקותשבתוקף שער.מועדי עסקות,הפרשי מיישוב כאמורהנובעים
והת נכסים לתוםומתרגום החליפין שערי לפי חוץ במטבע הנקובים כספיים נזקפים,השנהחייבויות

והפסדל רווח .דוח
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בע טקסטיל מ"ורדינון
הכספיים לדוחות ביאורים

החשבונאית-2ביאור המדיניות ):המשך(עיקרי

קבוע.ד רכוש

הרכישה עלות לפי לראשונה נכלל הקבוע בע.הרכוש נכללות עוקבות אועלויות בספרים הנכס של רכו
נפרד כנכס למקרה,מוכרות ה,בהתאם העתידיות הכלכליות ההטבות כי צפוי כאשר לרק פריטמיוחסות

נו,לחברהיזרמו בכן הפריט עלות את למדוד מוחל.ןמהימאופןיתן הקבועףכאשר ברכוש וערכ,חלק
מהספרים שאר.נגרע נזקפעלויותכל האחזקה ועבודות תקופתותהתיקונים במהלך והפסד רווח לדוח

בה .נבעוהדיווח

בע מוצג הקבוע פחתלותהרכוש שנצברובניכוי ערך מירידת והפסדים כוללת.שנצבר ההיסטורית העלות
הפריטיםעלויות לרכישת ישירות .המיוחסות

והפסד רווח לדוח נזקפות בעלות שמוצג הקבוע הרכוש בגין ערך וירידות .הפחתות

נ על מחושבהפחת אחרים הישרשיטתלפיכסים את,הקו להפחית עלכדי החייםאומדןפני-עלותם אורך
שלהם :כדלהלן,השימושיים

%

משרדי וציוד )6%בעיקר(6-33ריהוט
רכב 15כלי

הדפסה )33%בעיקר(33-50דגמי

השווה הפחת שיטת לפי מופחתים במושכר חוזה,שיפורים תקופת פני החייםעל אורך או השכירות
השיפורים של מביניהם,המשוער הקצר .לפי

השימושיכיער החיים ואורך הנכסים של ניםהשייר למקרה,סקריםשלהם בהתאם לפחות,ומעודכנים
בשנה .פעם

ערך שלובספריםירידת השבה בר לסכום נכס גדולשבמידה,מיידיתמוכרתשל הנכס של בספרים ערכו
הסכמ ההשבהוםאומדן ו(בר סעיף ).להלן'ראה

הפסדיםרווח נכסגיןביםאו עליםמימוש בספריםנקבעים לערך שהתקבלה התמורה השוואת ,ידי
במסגרתו והפסד"אחרים)הפסדים(רווחים"מוכרים רווח .בדוח

מוחשיים.ה בלתי נכסים

פינוי)1 דמי

ל תשלומים בגין שנוצרו עלויות כוללים פינוי קיימיםדמי חנויות החנויות,שוכרי פינוי עלויות.עבור
הישר הקו שיטת לפי מופחתות השכירות,אלה חוזה תקופת פני .על
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החשבונאית-2ביאור המדיניות ):המשך(עיקרי

מחשבותוכנ)2 ת

מהוונים שנרכשו מחשב בתוכנות לשימוש והכנתהרישיונות רכישתה בגין שנוצרו העלויות בסיס על
הספציפית התוכנה של אורך.לשימוש אומדן פני על הישר הקו שיטת בסיס על מופחתות אלו עלויות

שלהן השימושיים שנים(החיים ).שלוש

מסחרי)3 בסימן שימוש זכות

מסחריים סימנים של זכויות לבעלי מראש ששולמו שימ,תשלומים זכות אלובגין בסימנים ,וש
החברה ידי על הנמכרים בעתיד,בפריטים אלו זכויות תנצל כי צופה בסיס,כשהחברה על נרשמים

ששולמה השימוש,העלות לקצב בהתאם אלו(ומופחתים פריטים של החברה ).מכירות

לא.ו נכסים של ערך כספיים-ירידת

ברי נכסים של בערכם נבחנת-ירידה אירו,פחת שחלו בנסיבותבמידה שינויים או כך,עים על המצביעים
השבה בר יהיה לא בספרים של.שערכם ערכו עולה בו לסכום שווה ערך ירידת בגין המוכר ההפסד סכום

שלו השבה בר הסכום על בספרים הנכס.נכס של ההוגן שוויו מבין הגבוה הוא נכס של השבה בר ,סכום
מכירה עלויות ש,בניכוי השימוש שווי ערך.לולבין ירידת בחינת לרמות,לצורך הנכסים מחולקים

ביותר נפרדים,הנמוכות מזוהים מזומנים תזרימי קיימים מזומנים(בגינן מניבות לא).יחידות -נכסים
בערכם,כספיים ירידה חלה בכל,אשר בגינם שהוכרה הערך ירידת של אפשרי ביטול זיהוי לצורך נבחנים

מאזן .תאריך

פיננ.ז וחייבים-סייםנכסים הלוואות

וחייבים פיננסייםהינםהלוואות נגזריםנכסים לקביעהעם,שאינם ניתנים או קבועים ואשר,תשלומים
פעילמצוטטיםאינם אל.בשוק שוטףכנכלליםהנכסים החברה.רכוש של והחייבים כלוליםההלוואות

"בסעיפים חובה: ויתרות מזומנים"-ו"חייבים ושווי במאזןהמופ"מזומנים י(יעים סעיפי גם 'יא-ו'ראה
).להלן

נגזרים.ח פיננסיים פיננסיותמכשירים והתחייבויות והפסד,נכסים רווח דרך הוגן בשווי

הוגןפיננסייםמכשירים בשווי לראשונה מוכרים הבנגזרים בהמועד הנגזרתקשרות ונמדדים,חוזה
ההוגןמחדש בשוויים עוקבות הווצרותםשינו.בתקופות עם הפסד או לרווח נזקפים ההוגן בשווי .יים

חשופה היא להם השוק סיכוני את להפחית בכדי אקדמה בעסקאות לעת מעת להתקשר בוחרת החברה
גם( גידור).להלן4ביאורראה לחשבונאות כשירים אינם אלו נגזרים שלבשווישינויים.מכשירים ההוגן

באו מוכרים אלה נגזרים והפסדמכשירים רווח בדוח שוטף .פן
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החשבונאית-2ביאור המדיניות ):המשך(עיקרי

מלאי.ט

נטו מימוש שווי או העלות לפי מוערך שבהם,המלאי .כנמוך
כדלקמן הבסיסים לפי נקבעת המלאי פרטי :עלות

בדים בסיס-מלאי ראשון"על ראשוןיו–נכנס ".צא
גמורה ותוצרת בעיבוד תפירה-תוצרת ועלויות עלות .לפי

קנויים בסיס-מוצרים ועל רכישתם עלות ראשון"לפי ראשון–נכנס ".יוצא
הרגיל העסקים במהלך המכירה מחיר אומדן הינו נטו מימוש הוצאות,שווי משתנותבניכוי מכירה

.מתייחסות

לקוחות.י

לרא מוכרים ההוגןלקוחות בשוויים מופחתתנמדדיםו,שונה בעלות מכן בסיס,לאחר הריביתעל שיטת
ל,האפקטיבית הפרשה מסופקיםבניכוי ל.חובות נוצרתהפרשה מסופקים ראיות,חובות קיימות כאשר
שתאובייקטיביו החברהלכך של ביכולתה עלאין לה המגיעים הסכומים כל את התנאים-לגבות פי
יתרוהמקוריים החובשל ה.ת של מהותיים כספיים שה,לקוחקשיים יעבורואסבירות או רגל -רהיפשוט

בתשלוארגון פיגור או פירעון וחדלות החייבםמיכלכלי יתרת בערך ירידה שחלה לכך סממנים .נחשבים
ההפרשה ההפרשסכום שלהערךביןהוא הנוכחי ערכם לבין הנכס של מזומניםהתזרימיאומדניבספרים

המקורילפיהמהוונים,ייםהצפו האפקטיבית הריבית ה.תשיעור של בספרים באמצעותחובערכו מוקטן
הוצאות,הפרשההחשבון במסגרת והפסד רווח בדוח מוכר ההפסד וכלליותוסכום חוב.הנהלה כאשר

אינ חשבוןואה,לגבייהןניתולקוח כנגד מסופקיםההפרשהנמחק של.לחובות שנמחקהחזרה וסכומים
עוקבותבעבר הוצאותתנזקפבתקופות וכלליותכנגד והפסדהנהלה רווח .בדוח

מזומנים.יא ושווי מזומנים

בקופה מזומנים כוללים מזומנים ושווי קצרפיקדונות,מזומנים לזמן בנקאיים השקעות,בתאגידים
ל גבוההזמןאחרות שנזילותן על,קצר עולה לא שלהן ההפקדה משיכ,חודשים3ותקופת יתרווכן ת

בנקאייםב ב.תאגידים יתר בנקאייםמשיכות בסעיףתאגידים קצראשראי"מוצגות לזמן ,"והלוואות
במאזן שוטפות התחייבויות .במסגרת

המניות.יב הון

רגילות החברהמניות כהוןשל .מניותמסווגות

המיוחסות תוספתיות כיןישרבמעלויות בהון מוצגות מניות .ההנפקהתקבולימויניכלהנפקת

המשולמתנוכהמ,)אוצרבמניות(החברהשלמניותרוכשתהחברהכאשר עלויות,התמורה לרבות
המיוחסות לרכישהתוספתיות המניות,ההוןמבמישרין אשר מחדשמבוטלותעד מונפקות כאשר.או

עוקבות בתקופות מחדש מונפקות אלו שמתקבלתהתכללנ,מניות ,תוספתיותויותעלבניכוי,תמורה
ובמישריןהמיוחסות מסוהשפעבניכוילעסקה עלת .הוןב,הכנסההים

אחריםפקיםס.יג וזכאים שירותים ונותני

ספקים פיננסיתיתרות התחייבות שהם אחרים וזכאים שירותים הוגןונותני בשווי לראשונה ,מוכרות
מופחתת בעלות נמדדות מכן בסיס,ולאחר האעל הריבית .פקטיביתשיטת



14

בע טקסטיל מ"ורדינון
הכספיים לדוחות ביאורים

החשבונאית-2ביאור המדיניות ):המשך(עיקרי

ואשראיהלוואות.יד

מוכר עסקהההוגןושווילפילראשונהותהלוואות עלויות מוצגות.בניכוי ההלוואות עוקבות בתקופות
מופחתת .בעלות

מסווג שוטותהלוואות אם,פותכהתחייבויות אתישנהלחברהאלא לדחות מותנית בלתי סילוקזכות
ל לאחרחודשים12משךההתחייבות המאזןלפחות .תאריך

ונדחים.טו שוטפים מסים

לתקופה המס וכוללתהוצאת שוטפים והפסדיםמוכריםהמס.נדחיםמסיםמסים רווח למעט,בדוח
ש בפריטים הקשורים נוצרו,בהוןהםגםיםמוכראשר,הוןלישירותנזקפומסים בגינו הפריט עם .יחד

ש המס חוקי בסיס על מחושב שוטפים כמסים הנזקף למעשה,חקקונהסכום הושלמה שחקיקתם או
המאזן ומפיקה,לתאריך פועלת החברה בה חייבתבמדינה ה.הכנסה אתחברההנהלת תקופה מדי בוחנת

שננקט המס למצהתיב,מסשומותבופוזיציות לפרשנותיחס נתונות החלות המס תקנות בהם ויוצרת,בים
הצורך,הפרשות המס,במידת לרשויות ישולמו כי שצפוי הסכומים בסיס .על

ב מכירה מלאהחברה באופן נדחים בסיס,מסים ההתחייבותעל בין,שיטת זמניים הפרשים בגין
והשלהסכומים הכספיים,התחייבויותהנכסים בדוחות לצורכילבין,הכלולים בחשבון שיובאו הסכומים

זאת.מס נדחים,עם ממסים ה,יםוכראינם בעתנוהזמנייםםהפרשיאם הראשוניתצרים נכסבההכרה
עסקים,התחייבויותבאו צירוף במסגרת השפעה,שלא כל להם אין העסקה במועד אואשר הרווח על

החשבונאי-ההפסד אם המדווחאובין מסזה .לצרכי
נדחי נקבעיםמסים וחוקישיעורילפים שהמס לתאריך,וחקקנהמס למעשה הושלמה שחקיקתם או

לחול,המאזן מימושוהצפויים הנדחההנכסבעת יישובמס הנדחההתחייבותאו .המס

ב מסההכרה מסיםנדחיםנכסי לצרכי לניכוי הניתנים זמניים הפרשים בגין סכום,נעשית בגבולות
ניתן,הפרשים כי במסשצפוי חייבות הכנסות כנגד בעתיד לנצלם .יהיה

עובד.טז :הטבות

פרישהיבותיחהת)1 פנסיה/לפיצויי

מפעילה פנסיההחברה תוכניות בדרך.מספר ממומנות תשלומים-התוכניות באמצעות ,כלל
בנאמנות המנוהלות פנסיה לקרנות או ביטוח לחברות תוכניותתוכנית.המועברים מהוות אלה

מוגדרתלהפקד מבצעתה שהחברה ובלתימאחר נפרדת לישות קבועות איןחברהל.תלויה-הפקדות
מחוייבות משתמעת,כל או נוספות,משפטית הפקדות כדי,לבצע הקרן בנכסי די יהיה לא שבו במצב

ובתקופות השוטפת בתקופה העבודה שירותי בגין ההטבות את העובדים לכל .קודמותלשלם

העבו לחוקי החברהבהתאם של לנוהג ובהתאם בישראל העבודה ולהסכמי החברהחייבת,דה
או שיפוטרו לעובדים פרישה פיצויי מעבודתםשבתשלום מסויימותיפרשו התחייבות.בנסיבות

מוגדרתהחברה להטבה כתוכנית מטופלת פרישה פיצויי מטופלתלתשלום מהעובדים חלק ולגבי
מוגדרת להפקדה .כתוכנית

להתחי מוגדרתבהתאם הטבה המהווה תוכנית קיימת שלגביהם לעובדים החברה סכומי,יבות
שיקבל לפיצוייםעובדהההטבות פרישההזכאי על,בעת שנותמתבססות והומספר משכורתוותק

.האחרונה
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ה הפקדותהתחייבות לבצע הינה מוגדרת להפקדה תוכנית במסגרת שהינם העובדים יתר לגבי חברה
תלויה ובלתי נפרדת לישות לבצע,קבועות משתמעת או משפטית מחוייבות כל אין לחברה כאשר

נוספות בגין,הפקדות ההטבות את העובדים לכל לשלם כדי הקרן בנכסי די יהיה לא שבו במצב
בתקופה העבודה ובתקופותשירותי .קודמותהשוטפת

פרישה לפיצויי מוגדרתהמוצההתחייבות להטבה ההתחייבות של הנוכחי הערך הנה במאזן גת
המאזן התכנית,לתאריך נכסי של ההוגן השווי בסיס.בניכוי על נמדדת מוגדרת להטבה ההתחייבות

תלויים,שנתי בלתי אקטוארים ידי ה,על שיטת בסיס Projected-על Unit Credit method.

הצפויים העתידיים המזומנים תזרימי היוון באמצעות נקבע ההתחייבות של הנוכחי לאחר(הערך
שכר עליית של צפוי שיעור בחשבון חוב,)שנלקח אגרות של הריבית שיעורי בסיס ,ממשלתיותעל

ההטבותהנקובות ישולמו שבו ההתח,במטבע לתקופת קרובה לפירעון עד תקופתן ייבויותואשר
הפרישה לפיצויי .המתייחסות

ל IAS-בהתאם עובד"-19 (הטבות IAS-להלן" לחישובישי)19 שימוש יעשה שבו ההיוון עור
חוב אגרות על המאזן בתאריך שוק בתשואות שימוש ידי על יקבע האקטוארית המחויבות

גבוהה באיכות זאת.קונצרניות IASמציין,עם אין,19 בהן במדינות סחירותכי מתקיימת בו שוק
Deep(גבוהה market(כאלה חוב אגרות,באגרות על המאזן בתאריך השוק בתשואות להשתמש יש

ממשלתיות .חוב

לשם,כאמור הצפויים העתידיים המזומנים תזרימי להיוון החברה את ששימש הריבית שיעור
של הריבית שיעורי על בהתבסס נקבע האקטוארית המחויבות ממשלתיותחישובי חוב זאת,אגרות

חוב באגרות גבוהה סחירות מתקיימת בו שוק בישראל אין החברה הנהלת שלדעת מכיוון
.קונצרניות

סחירותמתקיימתבושוקקייםבישראלהאםלבחינההנוגעתהסוגיה,החברההנהלתידיעתלמיטב
Deep)גבוהה market)רשותולתקינההישראליוסדהמשלבבחינההמצוי,קונצרניותחובלאגרות
הגופיםידיעלהחלטהזהבנושאבעתידשתתקבלבמידה.ישראלבנקשלבסיועערךניירות

התוצאות,כדלעילהחברהמעמדתשונהשהינההאמורים את לתקן להידרש החברה עשויה תהיה
זה בנושא ידיה על אלהמסגרתבהמדווחות כספיים .דוחות

או רווחים זוקפת אקטוארייםהחברה בהערכות,הפסדים משינויים כתוצאה לה נוצרו אשר
בפועל התוצאות לבין בעבר שהונחו הנחות בין מהשוני וכתוצאה להון,אקטואריות במסגרת,ישירות

נבעו בה בתקופה שהוכרו והוצאות ההכנסות על .הדוח

ההוגן שוויין לפי נמדדות לפיצויים .היעודות
האמורות תכנית"מהוותהיעודות ב"נכסי IASכהגדרתה בגין,19 ההתחייבות מיתרת קוזזו כן ועל

עובד לצ-יחסי המאזניתומעביד ההצגה .רכי

מוגדרת להפקדה בתוכניות להלן,הטיפול כמפורט -הינו
הפקדותהחברה ומבצעת ביטוח פוליסות לתשלוםורוכשת התחייבותה כנגד פרישהופיצויים .פיצויי

ההפקדו ביצוע נוסף,תעם בתשלום מחויבת איננה הטבות.היא בגין כהוצאות מוכרות ההפקדות
מבוצעות הן כאשר כנכס.עובד מוכרות מראש או,הפקדות במזומן הוצאות החזר שניתן במידה

העתידייםלניתנת בתשלומים .הפחתה
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החשבו-2ביאור המדיניות ):המשך(נאיתעיקרי

והבראהחופשהדמי)2

.שנתיבסיסעלמחושביםשניהםכאשר,הבראהודמיחופשהלימיעובדכלזכאי,החוקבמסגרת
חופשהדמיבגיןוהוצאההתחייבותזוקפתהחברה.ההעסקהתקופתמשךעלמתבססתהזכאות
.עובדכלעבורשנצברהההטבהעלבהתבסס,והבראה

ברווחי)3 ותכניותשיתוף בונוסיםם

ובהוצאהחברה בהתחייבות בונוסיםותמכירה ביצועיםבגין ברווחיםעבור עובדים בהתבסס,ושיתוף
הרווח את בחשבון הלוקחת נוסחה בהפרשההחברה.על מחוכאמורמכירה קיימת חוזיתיכאשר יבות

משתמעת מחויבות יצר בעבר הנוהג כאשר .או

הפרשות.יז

תב בגין מוכרותהפרשות משפטיות משתמעת,קיימתיבותימחולחברהכאשר,יעות או כתוצאה,משפטית
מהמאירועי כי;עברם המחוייבותצפוי סילוק לצורך משאבים של שלילי תזרים לערוךו;יידרש ניתן כן

מהימן המחוייבותאומדן סכום .של
דומות מחויבויות מספר קיימות ש,כאשר לצהסבירות שלילי תזרים סילוקןידרש ידינקבעורך על ת

הבחינת בכללותןוחמסוג הסבירותףאמוכרתהפרשה.ייבויות סילוקאם לצורך שלילי תזרים כלשל
מחויבו סוג באותו הנכללים מהפריטים קטנהיואחד הנה .ת

בהכנסות.יח הכרה

ה התמורהחברההכנסות או שהתקבלה התמורה של ההוגן השווי לפי בגיןזכאיחברהשהנמדדות לקבל ת
ש ושירותים שלסופקומכירות הרגיל העסקים הבמהלך ממוצגותההכנסות.חברהפעילות ,מ"מענטו

ו,החזרות .הנחותזיכויים

בהכנסחברהה ההכנס,המכירה סכום בהכאשר למדידה הכלכליות,ןמהימאופןניתן ההטבות כי צפוי
ספציפיקריטריוניובהתקיים,לישותיזרמוהעתידיות הם מפעילויות אחת כל בגין כמתואר,חברהים

ההכנס.להלן למדידההסכום כניתן נחשב ה,ןמהימבאופןאינו ההתניות שכל למכירהמתייחסותעד
העברחברהה.יושבו ניסיון על אומדניה את הלקוחב,מבססת בסוג והפרטים,התחשב העסקה סוג

הסדר לכל .המיוחדים

סחורות)1 תוסיטונאב-מכירת

מוצריהחברה מגוון הסיטונטקסטילמוכרת כאשר.יאלשוק מוכרת סחורות מסרההחברהמכירת
לסיטונאי שלא,מוצרים מחויבות קיימת על,הקוימולא המוצרים קבלת על להשפיע ידי-שיכולה

אינהמסיר.הסיטונאי הסחורות כת למ,מתקיימתנחשבת נשלחו המוצרים אשר ,מוגדרהקוםיעד
התי לסיטונאיישנוסיכוני הועברו ואובדן המוצריםו,ת את קיבל המכירההסיטונאי לחוזה ,בהתאם

פקעו הקבלה שלתנאי אובייקטיביותחברהאו הקריטרראיות לקבלהיונישכל .מולאום
המצומוכרהמכירות המחיר בסיס על המכירהיות בחוזי החזרות,ין אומדני למועדוהנחותבניכוי
ש.המכירה העבר וניסיון אומדנים לביצוע משמש בגיןנצבר אינן.חזרותהההפרשות המכירות

מימוני מרכיב שהן,כוללות תמכיוון עם הנחשבקופתמתבצעות הנתעקביתאשראי בשוקהועם .ג
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החשבונאית-2ביאור המדיניות ):המשך(עיקרי

סחורות)2 קמעונאיתמכיר-מכירת ה

חנויותהחברה רשת טקסטיללמכירתקמעונאיותמפעילה כאשר.מוצרי מוכרת הסחורות מכירת
ללקוחהחברה מוצר .מוכרת

קמעונהחברהמדיניות ללקוחות מוצריה את למכור החזרהאהיא זכות עם מדיניותיים פי על
בגין.ההנהלה והפרשות אומדנים לביצוע משמש שנצבר העבר כאמורניסיון מועדבהחזרות
.המכירה

חכירות.יט

חכירה שיעורהסכמי והשבמסגרתם הסיכונים של נתשואותמהותי הבעלות המחכירשמריםשל בידי
תפעולי חכירה כחוזי במסגרת.תמסווגים המבוצעים רווחתשלומים לדוח נזקפים תפעולית חכירה

בסיסוהפסד עלעל הישר הקו החכירהשיטת תקופת .פני

דיבידנד.כ חלוקת

ה של הכספיים בדוחות כהתחייבות מוכרת החברה מניות לבעלי דיבידנד בהבחברהחלוקת תקופה
על הדיבידנדים .החברהדירקטוריוןידיאושרו

למניהרווח.כא

המניותלחלוקההניתןהרווחעל,ככללמבוססלמניההבסיסיהרווחחישוב המחולק,הרגילותלבעלי
הקיימותהמניותמספרשלהמשוקללבממוצע החברה,התקופהבמהלךבמחזורהרגילות מניות בניכוי

עצמית בהחזקה .המוחזקות

חדשים.כב בינלאומיים כספי דיווח חדשות,תקני ופרשנויות לתקנים תיקונים

בהשנכנספרשנות)1 .2008-לתוקף

IAS-ל14מספרפרשנות מוגדרעלמגבלותה"19 הטבה מ,תנכס מימון ויחסיינימלידרישות ות
ביניהם IFRIC-להלן("הגומלין 14.(IFRIC ה14 לחישוב הנחיות לגבלהמכוללת IAS-בהתאם על19

להכיר שניתן העודף מוגדרתכנכסבוסכום הטבה תוכנית IFRICמבהירה,בנוסף.לגבי כיצד14
להשפ עשויות מינימלי למימון חוזיות או חוקיות עלדרישות אוהיע תוכניתהתחייבויותהנכסים של

מוגדרת את.להטבה יישמה IFRICהחברה אלה14 כספיים .בדוחות

התפרשנויוותיקונים,תקנים)2 ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים בחרהלתקנים לא חברה
המוקדם :באימוצם

מספר)א בינלאומי כספי דיווח תפעוליים"-8תקן (מגזרים IFRS-להלן" 8) לתקופות) בתוקף
ביום המתחילות לאחריו2009בינואר1שנתיות IFRS.)או חשבונאות8 תקן את מחליף

מספר מגזרי"14בינלאומי IFRS."דיווח של8 יישום ההנהלה"מחייב מוצג,"גישת לפיה
פנימיים דיווח לצרכי המשמש בסיס אותו לפי המגזרי את.המידע תיישם IFRSהחברה להח8

הכספיים,2009בינואר1מיום דוחותיה על מהותית השפעה תהייה ליישום כי צפוי לא .אך
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החשבונאית-2ביאור המדיניות ):המשך(עיקרי

וקףבת()IAS1R-להלן("כספייםדוחותשלהצגה"-)מתוקן(1מספרבינלאומיחשבונאותתקן)ב
מנחיםקווים,הכספייםהדוחותלהצגתכוללותדרישותקובעIAS1R.)2009בינואר1-מה

השאר.הדוחותשללתוכנםבאשרמינימוםודרישותהדוחותלמבנה יש,IAS1Rקובע,בין כי
המניותלהציג בעלי עם מעסקות נובעים שאינם בהון כוללת–להלן(שינויים הכנסה ,)פריטי

הדוח בהוןבמסגרת השינויים משינויים,על בנפרד אלו כוללת הכנסה פריטי להציג דרישה תוך
בעלים היותם מתוקף המניות בעלי עם מעסקות הנובעים ל.בהון ישויות,IAS1R-בהתאם

השוואה נתוני מחדש מסווגות או מחדש מאזן,המציגות להציג מחדש(נדרשות לתחילת,)מוצג
ההשוואה ל,תקופות בנוסף ולתוםזאת השוטפת התקופה לתום מאזן להציג הקיימות דרישות
ההשוואה את.תקופת תיישם מיוםIAS1Rהחברה .2009בינואר1החל

מספר)ג בינלאומי חשבונאות לתקן (עובדהטבות"-19תיקון ל-להלן" IAS-התיקון 19) בתוקף)
השיפורהאמורהתיקון).2009בינואר1-מה מפרויקט חלק השנתימהווה )improvements(ים

ה .2008במאיםשפורסIASB-של

IAS-להתיקון– ה19 בתוכנית המבוצע שינוי כל כי מוגדרתמבהיר לשינויהגורטבה ם
עתידיות שכר מעליות מושפעות להטבות הבטחות שבה כ,במידה "םצמצו"נחשב

)curtailment(.לשינוי,מנגד לשירהגורם המיוחסות בהטבות להביאשינוי עשוי עבר ותי
לקיטון מביא הוא אם שלילית עבר שירותי להטבהלעלות ההתחייבות של הנוכחי בערך

.מוגדרת

של– התוכנית"ההגדרה נכסי על ש,תוקנה"תשואה קובעתכך לצורךהיא חישובכי
נכללו לא אלו שעלויות במידה רק תוכנית ניהול עלויות ינוכו התוכנית נכסי על התשואה

המחויבותידבמד של מוגדרתבגיןה .הטבה

הטבות– בין ארוךלעובדיםההבחנה קצרולטווח עללטווח הצפויעיתויתתבסס התשלום
ת,כלומר,ההטבותשל ההטבה לאחרבשולםהאם או מתןחודשי12מהלך ממועד ם

העובד ידי על בהטבה המזכה .השירות

מספר– בינלאומי חשבונאות תלויים,הפרשות"-37תקן ונכסים תלויות "התחייבויות
IAS-להלן( תלויות)37 התחייבויות בגין הכספיים בדוחות בלבד גילוי לתת לא,מחייב אך

בהן IAS.להכיר בהתאם19 הוראותתוקן עם עקבי להיות מנת IASעל 37.

את תיישם להחברה IAS-התיקון מה19 .2009בינואר1-החל

לקוחות"-בינלאומיכספידיווחשללפרשנויותהוועדהשל13מספרהבהרה)ד נאמנות "תוכניות
הבתוקף()IFRIC13-להלן( ביום המתחילות שנתיות לאחריו2008יוליב1-לתקופות ).או

IFRIC13נמכרים שירותים או סחורות שכאשר עםמבהירה לביחד הלקוחעידודתמריץ נאמנות
מוצרינקודותצבירת,לדוגמא( ללקוחאו הניתנים ב,)בחינםם שמדובר מרובההרי הסדר

ההסדר,רכיבים רכיבי בין מוקצה מהלקוח המתקבל לשהשוניםוהתשלום יםוויבהתאם
נובמבר.הוגןה בתוכנית2008בחודש חלק לוקחים אשר עסק בתי רשימת אל החברה הצטרפה

מועדון שמפעיל הראשו".YOU"נאמנות הרבעון במהלך הושק שנתהכרטיס של ראה(2009ן
ביאור ).6'א15גם

תיקונים)ה מספר IFRS:תקניםלקליםנערכו פיננסיים"-7 IAS,"יםגילוי:מכשירים 8-
חשבונאית" וטעויות,מדיניות חשבונאיים באומדנים IAS,"שינויים לאחר"-10 אירועים
IAS,"מאזןהאריךת IAS-ו"הכנסות"-18 לתקו"-34 כספי בינייםדיווח התיקונים".פות
השנתיאמוריםה השיפורים מפרויקט חלק ה)improvements(מהווים במאיםשפורסIASB-של

לעיל(2008 מתוארים אל.)שאינם דוחותיההתיקונים על מהותית בצורה להשפיע צפויים אינם
החברה של .הכספיים
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מהותיים-3ביאור חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים
דעת ושיקולי מתמיד,אומדנים באופן נוספים,נבחנים גורמים ועל העבר ניסיון על ציפיות,ומבוססים לרבות

עתידיים לאירועים לסבירות,ביחס הקיימות,שנחשבות הנסיבות .לאור

מהותיים.א חשבונאיים והנחות אומדנים

וחברהה אומדנים לעתידמגבשת בנוגע טבעם.הנחות המתקבלים,מעצם החשבונאיים שהאומדנים נדיר
בפועל המתייחסות לתוצאות זהים וההנחות.יהיו לביצוע,האומדנים משמעותי סיכון ישנו שבגינם

הבאה הכספים שנת במהלך והתחייבויות נכסים של בספרים בערכם מהותיות להלן,התאמות :מפורטים

פרישה)1 פיצויי

ה התחייבויות של הנוכחי בסיסחברההערך על נקבעים אשר גורמים במספר תלוי פרישה פיצויי בגין
שונות,אקטוארי להנחות העלות.בהתאם בחישוב המשמשות פיצויי,)ההכנסה(ההנחות בגין נטו

כוללות היתר,פרישה ואת,בין המתייחסות הפיצויים יעודות על הטווח ארוך התשואה שיעור את
ההיווןשי פיצויי.עור בגין וההתחייבויות הנכסים של בספרים הערך על ישפיעו אלה בהנחות שינויים

.הפרישה
אחיד באופן נקבעת הפרישה לפיצויי היעודות על הצפויה היסטוריות,התשואה לתשואות בהתאם

טווח .ארוכות
המת ההיוון שנהאיםשיעור כל בסוף בקביעת.נקבע ישמש זה היוון הנוכחיהשיעור אומדנישלערך
המזומנים לה,םהעתידייתזרימי להצפויים פרישהצורךדרש לפיצויי ההתחייבויות לדעת.כיסוי
החברה החוב,הנהלת אגרות מנתותבעלבישראלהקונצרניותשוק על דיו נזיל אינו גבוה דירוג

ההיוון שיעור בקביעת הנדרש,לכן.לשמש ההיוון שיעור עלמתחברהה,בקביעת תשואותבססת
ממשלתיות חוב אגרות על ההטבותהנקובות,השוק ישולמו שבו לפירעונן,במטבע עד התקופה ואשר

המתייחסת ההתחייבות של לתקופה .דומה
פרישה פיצויי בגין להתחייבות ביחס נוספות מפתח עתידיות,הנחות שכר העלאות ושיעורי,כגון

הש,פרישה השוק תנאי על בחלקן עתמבוססות באותה העברוררים ניסיון זה.ועל בנושא נוסף מידע
.14בביאורמופיע

ב שונה היה ההיוון שיעור ההנהלה10%-אם לאומדני בגין,בהשוואה ההתחייבות של בספרים הערך
ב נמוך היה פרישה ש100-פיצויי בקרוב"אלפי .ח

מסופקים)2 לחובות הפרשה

ל בספריהפרשה מוכרת מסופקים ההנהלהחובות דעת לשיקול בהתאם ראיות,ם קיימות כאשר
ש לכך החברהאובייקטיביות של ביכולתה עלאין לה המגיעים הסכומים כל את התנאים-לגבות פי

החובהמקוריים יתרות ה.של של מהותיים כספיים שה,לקוחקשיים יעבורואסבירות או רגל יפשוט
בתשלארגון-רה פיגור או פירעון וחדלות .םמיוכלכלי

להחזרות)3 הפרשות

הלקוח לסוג בהתאם הניתנת החזרה זכות עם מוצריה את מוכרת שנצבר.החברה העבר ניסיון
המכירה ביצוע במועד החזרות להיקף בנוגע אומדנים לביצוע החברה.משמש של ההתחייבות ערך

ושיעורם הידועים ההחזרות להיקפי בהתאם נקבע מלקוחות צפויות החזרות המחזורבגין .מסך

נכסים)4 ערך לירידת הפרשה

להוראות בר36IASבהתאם סכום את החברה בוחנת נכסים ערך ירידת נכסיה-בדבר של ההשבה
סימנים שקיימים עת אלו,בכל נכסים של ערך ירידת של אפשרות על עולה.המצביעים בו במקום

שלו ההשבה בר סכום על בספרים נכס של על,ערכו נקבע נטו-אשר המכירה מחיר מבין הגבוה פי
שלו השימוש שווי .לבין

בנפרד חנות כל עבור ההשבה בר סכום אומדן את מחשבת מניבה"–להלן(החברה יחידה
)."מזומנים

מזומנים תזרימי של בתחזיות החברה משתמשת מזומנים מניבה יחידה של השימוש שווי בקביעת
ומי הנכס של הנוכחי המצב את משקפות התנאיםאשר לגבי ביותר הטוב האומדן את יצגות

הנכס של השימושיים החיים אורך יתרת במהלך שישררו .הכלכליים
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הכספיים לדוחות ביאורים

פיננסיים-4ביאור סיכונים וניהול פיננסיים :מכשירים
פיננסיים.א סיכונים ניהול

פיננסיים)1 סיכון גורמי

ה פיננסייםפעילויות סיכונים למגוון אותה חושפות שוק:חברה מטבע(סיכוני סיכוני סיכון,לרבות
ריבי שיעור בגין הוגן מזומנים,תשווי תזרימי בגין הוגן שווי נזילות,)סיכון וסיכוני אשראי .סיכוני

החבר של הכספיים ביצועיה על אפשריות שליליות השפעות למזער ובניסיון הפיננסיים .ההשווקים
משתמשת לעתהחברה החשיפותמעת בפני עצמה על להגן מנת על נגזרים פיננסיים במכשירים
כאמור .לסיכונים

הבכירה ההנהלה ידי על שאושרה מדיניות פי על מנוהל בחברה הסיכונים זאת.ניהול מדיניות
חליפין שער סיכוני לניהול ריבית,מתייחסת שיעור וניהול,סיכוני אשראי .מזומניםסיכוני

שוק)א :סיכוני

חליפין)1( שער סיכוני
בחו נרכשים החברה של הגלם ממוצרי הנובעים"חלק חליפין שער לסיכוני חשופה והיא ל

שונים למטבעות ארה,מחשיפות של לדולר מעסקות.ב"בעיקר נובע חליפין שער סיכון
עתידיות חוץ,מסחריות במטבע הנקובים התחייבויות או .ומנכסים

שער סיכון את לנהל במטרה חליפין שער לסיכון חשיפתה על להגן נדרשת החברה
עתידיות.החליפין מסחריות עסקות שהוכרו,בגין והתחייבויות משתמשת,ונכסים

אקדמה בעסקות או.החברה עתידיות מסחריות עסקות כאשר קיים חליפין שער סיכון
הכספיים בדוחות המוכרים והתחייבויות מטבענכסים שאינו במטבע ונקובים נמדדים

הישות של .הפעילות

ב,2008בדצמבר31ביום החברה של הפעילות מטבע התחזק הדולר5%-אילו ואילו,מול
קבועים נותרו המשתנים יתר ב,כל נמוך לשנה מס לאחר הרווח ש12-כהיה 2007(ח"אלפי

ש38- משינויי,)ח"אלפי מהפסדים כתוצאה ספקיםבעיקר יתרות תרגום בגין חליפין .שער

ריבית)2( שיעור בגין הוגן ושווי מזומנים תזרימי סיכון

ריבית נושאי משמעותיים נכסים לחברה שאין המזומנים,כיוון ותזרימי החברה הכנסות
השוק ריבית בשיעורי משינויים מהותי באופן מושפעים אינם שלה .התפעוליים

הריב)3( שיעור ארוךסיכון לטווח מהלוואות נובע החברה של ית

מזומנים תזרימי לסיכון החברה את חושפות משתנים ריבית שיעורי הנושאות ,הלוואות
בגין ריבית לסיכון החברה את חושפות קבועים ריבית שיעורי הנושאות הלוואות ואילו

ההוגן .שווי
השנים ברי,2007-ו2008במהלך החברה הלוואות נקובות בשקליםהיו משתנה וכן,בית
קבועה .בריבית

לשנת בשקלים הנקובים ואשראי הלוואות על ריבית שיעורי ב2008אילו גבוהים 5%-היו
זו לשנה הממוצע קבועים,משיעורן נותרו המשתנים שאר שכל מס,בהינתן לאחר הרווח

בכ נמוך ש10-היה ש2007-14(ח"אלפי ).ח"אלפי
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הכספיים לדוחות ביאורים

פיננסיים-4ביאור סיכונים וניהול פיננסיים ):המשך(מכשירים

אשראי)ב סיכוני
ברמת מטופלים האשראי מזומנים.חברההסיכוני ושווי ממזומנים הנובעים אשראי ,סיכוני

וקמעונאיים סיטונאיים ללקוחות ביחס אשראי חשיפות וכן בבנקים יתרותלרבות,פיקדונות
נפרעו שטרם בהןחובה מחויבת שהחברה committed(ועסקות transactions(.החברה הנהלת

הלקוח של האשראי איכות את הפיננסי,סוקרת במצבו התחשבות עמו,תוך העבר בניסיון
סיכוןמ.נוספיםובגורמים risk(גבלות limits(ולקוח לקוח לכל נקבעות על,פרטניות בהתבסס
פנ על,ימייםדירוגים שנקבעו למגבלות החברה-ובהתאם הנהלת הסיכון.ידי במגבלות השימוש
באופן במזומן.שוטףנבחן מסולקות הקמעונאי במגזר ללקוחות לגביה,המכירות המחאות

האשראי כרטיסי חברות .ובאמצעות
ביאור אשראי11ראה לסיכוני המתייחס נוסף מידע לגבי .להלן

ל המדווחת התקופה האשראיבמהלך ממגבלות חריגות נרשמו כן.א אינה,כמו החברה הנהלת
אלו גורמים מצד תשלום מאי כתוצאה הפסדים .צופה

נזילות)ג סיכון
מזומנים של מספק קיום מחייב נזילות סיכוני של זהיר למימוןוניהול זמינות אשראי מסגרות

העסקית פעילותה של הדינמי אופייה לאור שומ,הפעילות מימוניתהחברה גמישות על רת
קיום על הקפדה אשראיבאמצעות .זמינותמסגרות

אשראיממסגרותהמורכביםהנזילותעודפיבנושאתחזיותשוטףבאופןבוחנתהחברההנהלת
ביאור(מזומניםושוויוממזומניםמנוצלותלא המזומניםתזרימיעלמבוססתהבחינה.)5ראה

ידי-עלשנקבעוולהגבלותלנהליםבהתאם,חברההברמתכללבדרךומתבצעת,םהצפויי
.ההנהלה

לקבוצות מסווגים כשהם החברה של הפיננסיות התחייבויותיה את מציגה שלהלן הטבלה
רלוונטיות למועד-על,פירעון הנותרת התקופה המאזןפי לתאריך נכון הסכומים.פירעונם

מהוונ בלתי חוזיים מזומנים תזרימי הנם בטבלה בתוך.יםהמוצגים לפירעון שיעמדו 12יתרות
מהותית אינה שכזה זמן בטווח ההיוון שהשפעת כיוון בספרים משוויין שונות אינן .חודשים

פחות
משנה

1-2בין
שנים

מעל
כ"סהשנתיים

ליום 2008בדצמבר31יתרה
והלוואות 3,2361,8932555,384אשראי

אחרות זכות ויתרות 15,91011455616,580ספקים
19,1462,00781121,964

ליום 2007בדצמבר31יתרה
והלוואות 7,6642,7632,09312,520אשראי

אחרות זכות ויתרות 11,4353313711,605ספקים
19,0992,7962,23024,125

הון)2 סיכוני ניהול
לש הם החברה של ההון סיכוני ניהול חייעדי כעסק ולפעול להמשיך החברה של יכולתה את מר

השקעתם על תשואה המניות לבעלי להעניק אחרים,במטרה עניין לבעלי באמות,והטבות ולעמוד
פיננסיות באור(מידה ההון)21ראה עלויות את להפחית במטרה מיטבי הון מבנה לקיים .וכן

להת או לשמר במטרה שונים בצעדים לנקוט עשויה שלההחברה ההון מבנה את שינוי,אים לרבות
המניות לבעלי המשולמים הדיבידנדים המניות,סכומי לבעלי הון או,החזר חדשות מניות הנפקת

חובות פירעון לצורך נכסים .מכירת
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הכספיים לדוחות ביאורים

פיננסיים-4ביאור סיכונים וניהול פיננסיים ):המשך(מכשירים

הוגן)3 שווי אומדני
בנקאיים מתאגידים קצר לזמן וההלוואות האשראי ושל והזכאים החייבים יתרות של ההוגן שוויים

בספרים ערכם בסיס על אלה.נקבע יתרות לגבי ההיוון בתוך,השפעת לפירעון חודשים12העומדות
מהותית .הינה

אשראי.ב סיכוני שלואיכותריכוז לקוחותאשראי

מ בישראלכל נעשות החברה הקמעונאי,כירות ולשוק הסיטונאי לקוחות,לשוק של רב מספר .הכולל
עד של באשראי מתבצעות החברה של הסיטונאי המגזר ללקוחות ללקוחות.יום150מכירות מכירות

במזומן מסולקות הקמעונאי אשראיה,המגזר כרטיסי וחברות גם(מחאות שני).לעיל'ב1ראה לחברה
בשוקלקוח עיקריים עניין(הסיטונאיות בעל הינו מהם אחד שנת,אשר במהלך החלה עימו והפעילות
בשנים)2008 ההכנסות סך מתוך אליהם ממכירות ההכנסות שיעור בכ2007–ו2008אשר -הסתכם
ביאורים(בהתאמה8%-וכ15% גם מעריכה).24וביאור'א17ראה הלקוחותהחברה חובות דרוג את
ניסיוסיטונאייםה על עימםבהתבסס העבר צופה.ן אינה והיא אלה מלקוחות בטחונות אין לחברה

שלהם החובות בגביית לכך.קשיים ריכוז,מעבר מייצגות אינן החברה של הלקוחות יתרות שאר
ליום אשראי סיכוני של לקוחות.2008בדצמבר31משמעותי של האשראי איכות את להעריך ניתן

בגינםש,החברה הוכרה ושטרם הגיע טרם פרעונם ערךזמן :כדלקמן,ירידת

20082007
ש ח"אלפי

קמעונאיוש 7,2547,417ק
8,2207,748סיטונאיקוש

בשליטתו קשורות וחברות עניין 1,180940בעל
16,65416,105

מזומנים-5ביאור ושווי :מזומנים

בדצמבר31
20082007
שא ח"לפי

ובקופהמזומנים on)בבנק hand)423592
קצר לזמן בנקאיים 22045פיקדונות

643637
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ויתרות-6ביאור :חובהחייבים

לקוחות.א
בדצמבר31

20082007
ח"שאלפי

לקוחות כדלקמן-יתרת :מורכבת
פתוח 8,1088,662יםחובות

לגבייה אשראיהמחאות 10,0258,656ושוברי
מסופקים-בניכוי לחובות )1,213()1,479(הפרשה

לקוחות 16,65416,105נטו–יתרת

כדלקמן)1 חובות בגין בוצעה מסופקים בחובות :ההפרשה

בדצמבר31
20082007

ח"שאלפי

-,-139חודשים6עד3
1,5471,266חודשים6-מיותר

1,6861,266
מסופקים לחובות )1,213()1,479(הפרשה

גביה ברי 20753חובות

כדלקמן)2 הנה החברה שביצעה מסופקים לחובות בהפרשה :התנועה

בדצמבר31
20082007

ח"שאלפי

השנה לתחילת 1,213602יתרה
מסופקים לחובות 266631הפרשה

כחובות השנה במהלך שנמחקו חובה יתרות
)20(אבודים

השנהיתרה 1,4791,213לגמר

מסופקים)3 לחובות הפרשה החברה ביצעה בגינן לחובות ליום,בנוסף החברה לקוחות סעיף 31כולל
בסך2008בדצמבר חובה ש602יתרות ש2007:95(ח"אלפי התשלוםאשר)ח"אלפי ממועד חורגות

מסופקים,כאמור.וזיהח לחובות הפרשה בגינן ביצעה לא אלו חובות קשורות.בגין אלו יתרות
בלתי לקוחות האחרונות,תלויים-למספר מהשנים החברה של ניסיונה פי את,ועל אלו לקוחות פרעו
במלואם כדלקמן.חובותיהם הנו אלו לקוחות יתרת :גיול

בדצמבר31
20082007

ח"שאלפי
56186חודשים3עד

419חודשים6עד3
60295
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ויתרות-6ביאור ):המשך(חובהחייבים

אחרים.ב
בדצמבר31

20082007
ש ח"אלפי

13772עובדים
לספקים -,-382מקדמות
מראש 70212הוצאות

14055שונים
729339

במסגרת הכלולות אחרים"היתרות ואינן"חייבים מסופקים חובות כוללות אינן כספיים פריטים בגין
פרעונם מועד שעבר סכומים .כוללות

של.ג בספרים בשערכיהם נקובים פיננסיים נכסים מהווים אשר החייבים ושל בספרים.ח"הלקוחות הערך
שלהן ההוגן לשווי קרוב אלה יתרות .של

המאזןה לתאריך אשראי לסיכוני המרבית חובה,חשיפה ויתרות החייבים יתרות הערךהנה,בגין
כספיותהפינקסני הלא היתרות בניכוי לעיל כאמור החובה ויתרות החייבים קבוצת כל הנובעות(של

מראש לספקיםמהוצאות של,)ומקדמות סך לחייב(₪אלפי16,931דהיינו יתרת כוללת האמורה היתרה
של– בסך אשראי כרטיסי ש6,297יתרות יתרות.)ח"אלפי בגין כלשהי בבטוחה מחזיקה אינה החברה

אלו .חובה

מלאי-7ביאור

המלאי :הרכב

בדצמבר31
2008

בדצמבר31
2007

ש ח"אלפי

בדים 5,0813,086מלאי
בעיבוד 738948מלאי

קנויים ומוצרים גמורה 16,05417,535תוצרת
21,87321,569

בשנים והפסד רווח בדוח המכר עלות בסעיף נכלל ואשר המלאי בגין שהוכרה הערך ירידת -ו2008סכום
ש90הינו2007 ו"אלפי ש400-ח .בהתאמה,ח"אלפי



.
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קבוע-8ביאור :רכוש
הרכוש וההפחתות,הרכב בגינושנצבהפחת עיקריות,רו קבוצות בשנת,לפי בהם :הינם,2008והתנועה

מופחתתשנצברפחתתוהעל יתרה
הוצאות

יתרהגריעותפחתיתרהיתרהגריעותתוספותיתרה
בדצמבר31לגמרבמשךבמשךלתחילתלגמרבמשךבמשךלתחילת
2008השנההשנההשנההשנההשנההשנההשנההשנה

י פ ל יח"שא פ ל שח"שא ח"אלפי
רכב 839559)194(1,398828205)425(1,823כלי

משרדי וציוד מחשבים(רהיטים 10,15648810,6445,4627106,1724,472)כולל
הדפסה 41141140324056דגמי

במושכר 5,6473525,9992,0218272,8483,151שיפורים
18,037840)425(18,4528,7141,744)194(10,2648,188

הרכוש וההפחת,הרכב בגינוותוהפחת עיקריות,שנצברו קבוצות בשנת,לפי בהם :הינם,2007והתנועה

מופחתתשנצברפחתתוהעל יתרה
הוצאות

יתרהגריעותפחתיתרהיתרהגריעותתוספותיתרה
בדצמבר31לגמרבמשךבמשךלתחילתלגמרשךבמבמשךלתחילת
2007השנההשנההשנההשנההשנההשנההשנההשנה

י פ ל יח"שא פ ל שח"שא ח"אלפי
רכב 828995)257(1,823816269)426(1,752497כלי

משרדי וציוד מחשבים(רהיטים 5,4624,694)273(10,1564,7121,023)310(8,5781,888)כולל
הדפסה 41141139944038דגמי

במושכר 2,0213,626)46(5,6471,632435)46(4,4351,258שיפורים
15,1763,643)782(18,0377,5591,731)576(8,7149,323
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מוחשיים-9ביאור בלתי :נכסים

ה.א מוחשייםהרכב הבלתי בשנצברוההפחתהנכסים עיקריות,םגינה קבוצות בשנת,לפי בהם :הינם,2008והתנועה

מופחתתיתרהפחתהעלות
תוספות

יתרהפחתיתרהיתרהתוספותיתרה
בדצמבר31לגמרבמשךלתחילתלגמרבמשךלתחילת
2008השנההשנההשנההשנההשנההשנה

שח"שאלפי שח"אלפי ח"אלפי
ורשיו 147617764121141262502נותתוכנות

פינוי 75510085524480324531דמי
מסחרי בסימן שימוש 59122181163955126זכות

9618391,8003812606411,159

ה מוחשייםהרכב הבלתי בגינוההפחתהנכסים עיקריות,םשנצברו קבוצות בשנת,לפי בהם :םהינ,2007והתנועה

מופחתתיתרהפחתהעלות
תוספות

יתרהפחתיתרהיתרהתוספותיתרה
בדצמבר31לגמרבמשךלתחילתלגמרבמשךלתחילת
2008השנההשנההשנההשנההשנההשנה

שח"שאלפיח"שאלפי ח"אלפי
ורשיונות 1416147922912126תוכנות

פינוי 55420175517965244511דמי
מסחרי בסימן שימוש 161643-,-5959-,-זכות

695266961271110381580

לשנת.ב מוחשיים בלתי נכסים ש141בסך2008הפחתת וכלליות"אלפי הנהלה להוצאות נזקפה ש2007-29(ח בסך,)ח"אלפי הפחתה ש119ואילו נזקפה"אלפי ח
ושיווק מכירה ש2007-81(להוצאות .)ח"אלפי
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ההכנסה-10ביאור על :מסים

בישראל.א :מסוי

הכנסה"עפ)1 מס חוק אינפלציה(י בשל חוק-להלן(1985-ה"התשמ,)תיאומים
מסנמדדו)התיאומים לצורכי המסהתוצאות שנת לתום בסיס2007עד על

הנהנישומהחברה.מדדבויבשינבהתחשב,ריאלי החוק פי .ל"על

הכנסה מס לחוק אינפלציה(בהתאם בשל (תיאומים מס) -ח"התשס,)20'תיקון
התיאומים)התיקון-להלן(2008 חוק חלותהוראות משנתאינן החברה על עוד
בערכיםואילך2008המס מס לצורכי נמדדות החברה של תוצאותיה כן ועל

שלבהתא.נומינליים התחולה תום לגבי מעבר הוראות נקבעו התיקון להוראות ם
המס שנת לתום עד החברה על חלו אשר התיאומים חוק .2007הוראות

המס)2 :שיעורי

בישראל המאוחדות והחברות החברה בשיעור,הכנסות חברות במס חייבות
הכנסה;רגיל מס פקודת לתיקון החוק להוראות )2005-ה"התשס(בהתאם

אוגוסטמ)147תיקון-להלן( מס,2005חודש בשיעורי הדרגתית הפחתה נקבעה
בשנים החלים החברות מס שיעורי זה מתיקון וכתוצאה ואילך2007החברות

כדלקמן .25%-ואילך2010-ו2009-26%,2008-27%,2007-29%:הינם

של מופחת בשיעור במס חייבים הון הון25%רווחי רווחי לאחרעל 1שנצמחו
אותו2003בינואר עד שנצמחו הכנסות על הרגיל החברות מס בשיעורי ומס
.מועד

הבאות.ב לשנים להעברה מס לצורכי הפסדים

הבאות לשנים להעברה מס לצורכי הפסדים בגין נדחים מסים במידה,נכסי מוכרים
עתיד חייבת הכנסה של קיומה באמצעות המתייחסת המס הטבת הינושמימוש ית

.צפוי

לימים מס לצורכי מועברים הפסדים אין .31.12.2007-ו31.12.2008לחברה

לכדיהוןהפסדי מגיעים הבאות לשנים המועברים מס ש242לצורכי ו"אלפי 214-ח
ש בגין.31.12.2007-ו31.12.2008מיםליח"אלפי נדחים מסים יצרה לא החברה

מועברים הון שניצולם,הפסדי לעיןמאחר הנראה בטווח צפוי .אינו
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ההכנסה-10ביאור על ):המשך(מסים
נדחים.ה הכנסה :מסי

מקוזזים)1 נדחים מסים והתחייבויות ניתנת,נכסי משפטית זכות קיימת כאשר
שוטפות,לאכיפה מסים התחייבויות כנגד שוטפים מסים נכסי וכאשר,לקזז

ההכנסה על למסים מתייחסים הנדחים רשות,המסים אותה ידי על המוטלים
כדלקמן.מס הנם בקיזוז המוצגים :הסכומים

בדצמבר31
20082007

ש ח"אלפי
נדחים מסים :נכסי

לאחר צפויה שהשבתם נדחים מסים נכסי
מ המאזן12-יותר מתאריך 691166חודשים

בתוך צפויה שהשבתם נדחים מסים 12נכסי
המאזן מתאריך 526455חודשים

1,217621
נדחים מסים :התחייבויות

צפוי שסילוקן נדחים מסים התחייבויות
מ יותר המאזן12-לאחר מתאריך 36-,-חודשים

נדחים מסים 1,217585נטונכסי

המאזהמסיםהרכב)2 לתאריכי כדלקמןהנדחים הינם שנים באותן בהם והתנועה :נים
לזכויות הפרשות

עובדים
רכוש
בר קבוע
פחת

פיצויי
פרישה

חופשה דמי
והבראה

הפרשה
לחובות
הכלאחריםמסופקים סך

ל 113175200)79()9(1.1.2007-יתרה
בשנת :2007שינויים

והפסד רווח לדוח 131431415443385זקיפה
ל 12732943585)36(31.12.2007122-יתרה

בשנת :2008שינויים
והפסד רווח לדוח 541831556125433זקיפה

להון בגין(זקיפה אקטוארי הפסד
פרישה פיצויי 199199)תוכנית

ל ה ר ת 31.12.20081763461423851681,217-י

חושב הנדחים בשנתהמסים של2008ו מס שיעור ).27%-2007:25%(26%-25%לפי
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ההכנסה-10ביאור על ):המשך(מסים

והפסד.ו רווח בדוחות הכלולים ההכנסה על המוצגותמסים :לתקופות
:כדלקמן)1

20082007
ח"שאלפי

המדווחת השנה :בגין
1,8261,051שוטפים
)385()433(לעיל'הראה,נדחים

1,393666

בשנת השוטפים של2008המסים מס שיעור לפי .29%לפי2007ובשנת27%חושבו

המס)2 סכום בין התאמה מובאת ההכנסות,"התיאורטי"להלן כל אילו חל שהיה
על החלים הרגילים השיעורים לפי במס מתחייבות בישראלהיו חברות

המדווחת,)לעיל)2(אראה( לשנה והפסד רווח בדוחות שנזקף המס סכום :לבין

20082007
ש ח"אלפי

ההכנסה על מסים לפני כמדווח,רווח
והפסד רווח 5,5842,973בדוחות

רווח בגין התיאורטי כאמורהמס
זה הפסד 1,508862או

נ ממסים הנובע במסים דחיםגידול
המס משיעור שונה שיעור לפי המחושבים

25התיאורטי
מס לצורכי מוכרות שאינן 1227הוצאות
ההכנסה של המדידה בסיס בין ההפרש

המדידה בסיס לבין מס לצורכי כמדווח
בדוחות כמדווח ההכנסה של

)277()164(*נטו-הכספיים
מהפסדים הנובע במסים מסגידול לצורכי

נזקפו לא ושבגינם המדווחת בשנה שנוצרו
נדחים 8מסים

454אחרים
ההכנסה על המדווחת-מסים השנה 1,393666בגין

בערכים* המחושב החברה של מס לצורכי התוצאות בין מהפער נובע האמור ההפרש
במדד השינוי בסיס על א-ראליים התוצא,לעיל)1('ראה נומינלייםלבין בערכים ות

החברה אלו,של כספיים בדוחות מוצגות שהן ה,כפי מיום .2004בינואר1-החל
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ההכנסה-10ביאור על ):המשך(מסים

מס.ז שומות

הדין,ככלל הוראות פי עצמיות,על שנתשומות עד החברה ידי על ,2004שהוגשו
כסופיות ההתיישנות–להלן(נחשבות זאת).תקופת עם רשות,יחד מנהל באישור

המס,המסים שנת של ההתיישנות תקופת ב2004עשויה .31.12.2009-להסתיים

ה.ח תקני אימוץ המסIFRS-השפעת חבות על בישראל

הכספייםעורכת2בביאורכאמור דוחותיה את מיום,החברה ,2008בינואר1החל
ה תקני .IFRS-לפי

האמור בביאור צוין שעוד מקובליםIFRSתקני,כפי חשבונאות מתקני שונים
תקני,לכךובהתאם,בישראל לפי כספיים דוחות מצבIFRSעריכת לשקף עשויה
המוצגים,כספי מאלה מהותית שונים שהינם מזומנים ותזרימי פעולות לפיתוצאות

בישראל מקובלים חשבונאות .תקני

הכנסה מס פקודת לתיקון חוק להצעת (166'מס(בהתאם דיווח) תקני תחולת אי
לאומיים בין המס-כספי שנות לגבי שעה ,2008-ח"התשס,)2008ו2007הוראת
ביום המס2008ביוני17שפורסמה לשנות החייבת ההכנסה קביעת כי לקבוע הוצע

ה2008-ו2007 לכללי בהתאם תיעשה המסיםזאת,IFRS-לא לרשות לאפשר כדי
על לדיווח הכפופות חברות של החייבות להכנסה בנוגע כללים אותם יישום את לבחון

כללי אותם עם.IFRSפי המסים רשות של משותף פורום הוקם זו בחינה לשם
השונים התקינה נושאי ליבון שמטרתו השונים המקצועיים שיעלו,הארגונים כפי

ה תקני הטמעת המסIFRS-במסגרת בדוחות למעשה הלכה ויישומם נכון.בישראל
חקיקה לכדי הבשילה טרם החוק הצעת אלה כספיים דוחות עריכת כן.למועד ,כמו

המלצותיו את פרסם טרם המשותף .הפורום

חקיקה לכדי הבשילה טרם האמורה החוק שהצעת אף החברה,על הנהלת החליטה
החוק הצעת ברוח הכנסתה,לפעול את עלוחישבה בהתבסס מס לצרכי החייבת

ה תקני אימוץ ערב קיימת שהיתה הישראלית החשבונאית בכפוף,IFRS-התקינה
מסוימות .להתאמות
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:הלוואותאשראי-11ביאור
:ההרכב.א

הלוואותואשראי
בדצמבר31

20082007
ש ח"אלפי

:שוטפותהתחייבויות
בנקאיים מתאגידים 4,133אשראי

אחרים אשראי מנותני 337309אשראי
מתאגידים ארוך לזמן הלוואות בגין שוטפות חלויות

2,6002,600בנקאיים
שוטפותכ"סה 2,9377,042התחייבויות

ארוך לזמן -התחייבויות
בנקאיים מתאגידים 2,0504,650הלוואות

אחרות,אשראיכ"סה והתחייבויות 4,98711,692הלוואות

ההתחייבויות.ב ופירוט הצמדהסיווג ובסיסי ריבית שיעורי :לפי

בהם)1 המטבעות להם,מבחינת בהצמדה לפירעון,או ההתחייבויות עומדות
הריבית הכולל,ושיעורי סכומן את לסווג שוטפות(ניתן חלויות ניכוי )לפני

:כדלקמן
בדצמבר31
20082007
ריבית שיעורי
סכוםמשוקללים

ש% ח"אלפי
:ח"שב

7337309למדדמלאהבהצמדה
הצמדה :ללא

משתנה בריבית 2,2503,250*4.3*הלוואה
קבועה בריבית 6.32,4004,000הלוואה

קצר לזמן 4,133הלוואות
4,98711,692

ב* משתנה קבועהריבית מרווח ונושאת הפריים לריבית ליום.התאם הפריים שיעור
.4.0%הוא2008בדצמבר31

האשראי)2 החברהסכומי בשיעורואשרשנטלה לשינויים ,הריביתיחשופים
ישראל בנק ידי על הפריים ריבית שינוי למועדי בהתאם .משתנים
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):המשך(הלוואותאשראי-11רביאו

כדלקמן.ג הנו ארוך לזמן ההתחייבויות של ההוגן ושוויין בספרים :ערכן

ארוך)1 לזמן :הלוואות

בספרים הוגןערך *שווי
בדצמבר31בדצמבר31
2008200720082007

ש ח"שאלפיח"אלפי
כולל ארוך לזמן מתאגידים הלוואות

שוט 4,6507,2504,6827,251פותחלויות

הריבית שיעור לפי מהוונים מזומנים תזרימי על מבוססים ההוגן השווי חישובי
דומים מאפיינים בעלי דומות להלוואות ).%4.752007-6.3%-2008(המקובל

בספרי)2 מוצגים הם בו לערך קרוב קצר לזמן והלוואות אשראי של ההוגן שוויים
.החברה

ארוךה.ד לזמן שוטפות(התחייבויות חלויות ניכוי הבאות)לאחר בשנים לפירעון עומדות
המאזנים תאריכי :לאחר

בדצמבר31
20082007

ח"שאלפי

שנייה 1,8002,600שנה
שלישית 2501,800שנה
רביעית 250שנה

2,0504,650

והגבלות.ה ההתחייבויות להבטחת לשעבודים אליהןבאשר בקשר ביאור-שהוטלו ראה
21.
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זכות-12ביאור ויתרות :זכאים

שירותים.א ונותני :ספקים
בדצמבר31

20082007
ש ח"אלפי

פתוחים 7,4697,909חובות
לפירעון והמחאות 4,056818שטרות

11,5258,727
אחרים.ב

בדצמבר31
20082007

ש ח"אלפי
נלוות והוצאות עובדים ביטוחלרבות,שכר

נוספים ומסים 1,4841,151לאומי
134177מוסדות

לשלם 1,257642*הוצאות
עניין 15בעלי

מלקוחות 14176מקדמות
7אחרים

3,0232,061

זה האחרות הזכות ויתרות הספקים של ההוגן מוצגיםהשווי הם בו לערך מקורב או ה
.בספרים

סך* ש670שלכולל ש170-וח"אלפי 2007-ו2008בדצמבר31לימים,ח"אלפי
ארוך,בהתאמה לזמן ההתחייבויות במסגרת .המוצגים

אחרות-13ביאור התחייבויות בגין :הפרשות

כדלקמן הנה בהפרשות :התנועה
הפרשה
לחופשה
והבראה

פרשהה
להחזרות

הפרשה
כ"סה*לבונוסים

ש ח"אלפי

ליום 2008469233191893בינואר1יתרה
שהסתיימה השנה במהלך תנועה

:2008בדצמבר31-ב
ל והפסדזקיפה רווח -דוח

נוספות 1,0406775742,291והפרשות
ששולמו שחזר(סכומים השנהבמה)מלאי )1,309()278()66()965(לך

ליום 20085448444871,875דצמברב31יתרה

שלההפרשה* הכספיים דוחותיה אישור מיום חודשים שלושה בתוך משולמת לבונוסים
.החברה

שוטפות התחייבויות במסגרת הכספיים בדוחות מוצגות האמורות ההפרשות .כל
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עובד-14ביאור יחסי סיום בשל :מעביד-התחייבות

בארץ.א בתוקף העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בתשלום,בהתאם החברה חייבת
מסוימות בנסיבות מעבודתם יפרשו או שיפוטרו לעובדים פרישה .פיצויי

עובדיםבישראלהחברההתחייבות.ב בגין פיצויים שלגביהםלתשלומי בישראל
סעיף לפי הינה האמורה פיטורים14המחויבות פיצויי ידיבחלקהמכוסהלחוק על

בתוכניות שוטפות מוגדרוהפקדות אינם.תהפקדה כאמור שהופקדו הסכומים
במאזנים .כלולים

כהוצאה שנזקף מהשניםהסכום אחת בכל מוגדרות הפקדה תוכניות -ו2008בגין
שאל140הינו2007 .ח"פי

לתשלומיהחברהל.ג מוגדרתתוכניותהמהוותלעובדיהןפיצוייםתחייבות בגין.הטבה
קיימות זו מנהליםהתחייבות וביטוחי לפיצויים ההחברהמפקידםבהיעודות

ל.כספים ההתחייבות במאזן,נטו,פיצוייםסכום 2008דצמברב31ליוםהכלולה
שבין הפער את בגיןמשקפת הפיצוייםההתחייבות תוכנית נכסי לבין פרישה ,פיצויי

ב .להלן'ד-כמפורט

פרישה.ד פיצויי בגין מוגדרתהתחייבות הטבה תוכנית :במסגרת

כדלקמן נקבעו במאזן המוצגים :הסכומים

בדצמבר31
20082007

ש ח"אלפי
של הנוכחי עבר(התחייבויותההערך שירותי עלויות
הוכרו 2,4452,248)שטרם

התוכנית נכסי של ההוגן 1,8602,390השווי
)142(585במאזן)נכס(ההתחייבותיתרת
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עובד-14ביאור יחסי סיום בשל ):המשך(מעביד-התחייבויות

עובדהתנועה יחסי סיום בשל מוגד-בהתחייבות הטבה תוכנית המהווה במהלךרתמעביד
המוצגותהתקופ כדלקמןות :הנה

שהסתיימה שנה
בדצמבר31ביום

20082007
ש ח"אלפי

ה לתחילת 2,2482,936שנהיתרה
שוטף שירות 631526עלות

ריבית 13064הוצאות
אקטואריים 5694הפסדים

ששולמו )1,372()620(הטבות
לגמר 2,4452,248השנהיתרה

התוכניתהתנו נכסי של ההוגן בשוויים העה המוצגותתקופבמהלך כדלקמןות :הנה

שהסתיימה שנה
בדצמבר31ביום

20082007
ש ח"אלפי

ה לתחילת 2,3903,276שנהיתרה
התוכנית נכסי על צפויה 138138תשואה

אקטואריים )8()639(הפסדים
לתגמולים שנזקפה פיצויים ריבית )42()24(הפסד

מעסיק 300214הפקדות
ששולמו )1,188()305(הטבות
ה לגמר 1,8602,390שנהיתרה

הת עיקריתכניתונכסי קבוצה כדלקמןשל :מורכבים

2007בדצמבר200831בדצמבר31
ש ש%ח"אלפי %ח"אלפי

הוניים 2682538725מכשירים
חוב 783731,13073מכשירי

212312אחרים
1,0721,548

אחרות 788842קבוצות
תוכנית"סה נכסי 1,8602,390כ
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עובד-14ביאור יחסי סיום בשל ):המשך(מעביד-התחייבויות

כדלקמן הנם האמורות לתקופות והפסד רווח בדוח שנזקפו :הסכומים

שהסתיימהשנה
בדצמבר31יוםב

20082007
ש ח"אלפי

שוטף שירות 631526עלויות
ריבית 13064הוצאות

התוכנית נכסי על צפויה )138()138(תשואה
העובד של תגמולים לחשבון 2442העברה

והפסד"סה ברווח נכלל 647494כ

שהוכ אקטואריים והפסדים רווחים של המצטבר בהוןהסכום הכנסות,רו על הדוח במסגרת
שהוכרו ש797הוא2008דצמברב31ליום,והוצאות אלפי2007-102בדצמבר31(ח"אלפי

של,)ח"ש בסך מס השפעת ש199בניכוי .ח"אלפי

מוגדרת הטבה תכניות בגין בחשבון שהובאו העיקריות האקטואריות ההנחות :להלן

בדצמבר31
20082007

%%

ההיוון 5.055.8שיעור
המדד עליית 1.72.6שיעור

התוכנית נכסי על צפויה 5.84.2תשואה
צפוי פרישה 5-255-25שיעור

בשכר עתידיות 4.54.5עליות

לנכסים בנוגע הזמינות החזויות בתשואות בהתחשב נקבעת התכנית נכסי על החזויה התשואה
הנוכחית ההשקעה מדיניות .שבבסיס

והנ שפורסמו לסטטיסטיקות בהתאם נקבעות עתידיים תמותה לשיעורי ביחס סיוןיהנחות
בישראל זה בנושא .שנצבר

ב שמסתיימת לשנה פרישה לאחר הטבה לתכניות חזויות על2009דצמברב31-הפקדות עומדות
של ש205סך .ח"אלפי
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תלויות-15ביאור והתחייבויות :התקשרויות
:התקשרויות.א

מאי)1 מחודש הסכם רשת2007במסגרת השעשועים כפר לחברת החברה בין
בע צעצועים בי,מ"חנויות קבוצת של מלאה בבעלות החברה,חברה התחייבה

של בהנחה מוצרים לכפר שוטף30%לספק של אשראי ובתנאי +מהמחירון
כי.120 הוסכם שלבנוסף בשיעור תיפעול עמלת בי לקבוצת תשלם 11%החברה

מתן.מהמכירות באמצעות סיום לידי זה הסכם להביא רשאים יהיו הצדדים
בת מוקדמת בהתראה בכתב,יום60הודעה תינתן .אשר

בעה)2 קמעונאות בי קבוצת עם ניהול בהסכם החברה מ"תקשרות

אוקטובר מיהאושר2007בחודש אסיפה ידי החברהעל של המניות בעלי של ,וחדת
השליטה בעלת ידי על שינתנו ניהול שירותי לקבלת בי,התקשרות הסכם.קבוצת

ניהול שירותי מתן כולל משפטי,הניהול מידע,ייעוץ מערכות שכרחשבות,תפעול
של.וייבוא לתקופה היא ההסכם פי על אישורוחודשים18ההתקשרות מיום

הכללית צד.באסיפה להביאוכל רשאי שלללהסכם מוקדמת בהודעה סיום כדי
ובכתב מראש חודשים .שישה

ל החברה בין השירותים הסכם במסגרת המוצעים השירותים כלל קבוצתביןעבור
של,בי חודשי סכום בי לקבוצת החברה חודש,ח"שאלפי57.5תשלם למדד צמוד
חודש2007יוני מדי משיושלם ינוארהחל .2008חודש

להלן ההסכמים את מחליף לעיל :ההסכם
א)א בין הדדי ניהול הסכם פי בע.על בין"ורדינון נוסף ניהול והסכם לחברה מ

לדו וניהול"החברה אחזקות ,2000בנובמבר28מיום,מ"בע)1999(ש
לחברה יינתנו כי היתר,הוסכם ורדינון,בין דן ידי על ניהול -להלן(שירותי

הניהול כיוש,)שירותי בעבר החברה"שימש ידי,ר על וניהול עיצוב שירותי
ורדינון"ד שולה בחברה(ר השליטה מבעלי בעבר היו שניהם שירותי,)אשר

סמנכ באמצעות שניתנו חשבונות והנהלת הכספים"חשבות שלהקודםל
נוספים שירותים מספר וכן א.החברה עם ההסכם בע.במסגרת ,מ"ורדינון

לספק החברה בע.לאהתחייבה עיצוב"ורדינון שירותי מזכירות,מ ,שירותי
שונים משרד ושירותי צרכי וכן במשרדים שימוש 2007שנתבמהלך.זכות

הנ ההתקשרויות כל ד(ל"הופסקו ידי על ועיצוב ניהול שירותי ר"למעט
ביום סיום לכדי שבאו ורדינון .)16/02/08שולה

ההסכם)ב פי ששילמהעל בגין הניהולרותיהחברה לחברהשניתנוי
השליטה בעלי של החברה4%לשעברבאמצעותם של מס לפני ,מהרווח

הקודמים השליטה בעלי ידי על נשלטה היא בה לדמי,בתקופה בנוסף
בע.לאששולמוהחודשייםהניהול הניהול"ורדינון להסכם בהתאם .מ
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תלויות-15ביאור והתחייבויות ):המשך(התקשרויות

בית)3 לכלי חנויות רשת ששת עם הספקה בהסכם החברה התקשרות

אוקטובר שלהאושר2007בחודש המניות בעלי של מיוחדת אסיפה ידי על
בע בית לכלי חנויות רשת ששת עם הספקה בהסכם התקשרות -להלן(מ"החברה

של,)ששת בת ובעלתחברה שלנעמן ביתרשת כלי לממכר בזיכיון חנויות
הרשת-להלן(ומתנות ההסכם.)חנויות לששתבמסגרת למכור החברה התחייבה

של בהנחה החברה של לצרכן30%מוצרים ששת של ששת(מהמחירון מחירון
הוא החברה75%לצרכן של הרשמי מע,מהמחירון תהא).מ"כולל החברה

וכן שלה הרשמי המחירון את לשנות מהמחירוןרשאית ההנחה שיעור את
שלה יהיה.הרשמי הרשת בחנויות החברה של המכירות מחזור בו במקרה

מ שלושה עד של מע,ח"שליוןיבהיקף קלנדרית,מ"כולל למדד,לשנה צמוד
אוגוסט לששת,2007חודש החברה תפעולתשלם 11%שלבשיעורעמלת

לצרכן ששת לעיל(ממחירון מחזור).כמפורט בו כאמורבמקרה יהיה,המכירות
מ שלושה על שיעלה ידי,ח"שליוןיבהיקף על שיסופקו המוצרים בגין התמורה

לששת של,החברה בהנחה מהשקל33%תהיה החל לצרכן ששת ממחירון
על תעמוד התפעול ועמלת לצרכן15%הראשון ששת .ממחירון

והפצ)4 שיווק בייבי דוקטור עם הספקה בהסכם החברה .מ"בע888ההתקשרות

אוקטובר החברההאושר2007בחודש של המניות בעלי של מיוחדת אסיפה ידי על
והפצה שיווק בייבי דוקטור עם בהסכם דוקטור-להלן(מ"בע888התקשרות

בי,)בייבי קבוצת של נכדה בייבי.חברה דוקטור חנויותבבעלות של חלקן,רשת
בבעלות וחלקן תינוקו,בזיכיון מוצרי שוניםלממכר ההסכם.ת התחייבהבמסגרת

של בהנחה החברה של מוצרים בייבי לדוקטור למכור ממחירון30%החברה
ע יאושר אשר בייבי"החברה דוקטור לדוקטור.י תשלם עמלתהחברה בייבי

שלתפעול ו10%בשיעור הרשת לחנויות בבעלות/מהמכירות לחנויות דוקטוראו
במקרה.בייבי תשולם כאמור בחנויותהעמלה החברה של המכירות מחזור בו

של בהיקף יהיה בייבי מדוקטור מזהח"שליוןיחצי למעלה או קלנדרית .לשנה

בהסכם)5 החברה הכחולאהתקשרות הריבוע רשת עם היפר(ספקה מ"בע)היפר
בע-ורבוע ישראל .מ"כחול

דצמבר שלהאושר2007בחודש המניות בעלי של מיוחדת אסיפה ידי החברהעל
עם בהסכם בעהתקשרות ישראל כחול בי,מ"רבוע בקבוצת השליטה ועם,בעלת
הכחול הרבוע היפר(רשת בע,מ"בע)היפר ישראל כחול רבוע של בשליטתה מ"חברה

ביחד( הכחול–להלן הרבוע הריבוע,)רשת לרשת לספק החברה התחייבה במסגרתו
ת החברה תייצר אותם טקסטיל מוצרי מגוון ויאופייןהכחול שיעוצב חדש מותג חת

במשותף הכחול הרבוע ורשת החברה ידי הפרטי-להלן(על התמורה).המותג
לחברה הכחול הריבוע רשת ידי על ה,שתשולם להסכם מחיר,ספקהאבהתאם תהיה

במסגרת שלא ידה על המיוצרים דומים למוצרים החברה של המומלץ המחירון
הפרטי במרווח,המותג הנחה שלבניכוי הרבוע35%קבוע רשת זכאית תהא לה

מהחברה הכחול הרבוע רשת של הרכישות היקף לכל ביחס תחול ואשר .הכחול
ה הסכם חתימתואתקופת מיום לשנתיים הינה הא,ספקה הסכם יוארךכאשר ספקה

בנותתאוטומטי נוספות תקופה12לתקופות כל רשת,חודשים הודיעה אם אלא
בכ לחברה הכחול ההתקשרותהריבוע את להפסיק רצונה על ומראש זמןתב בפרק

בהסכם .הקבוע
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תלויות-15ביאור והתחייבויות ):המשך(התקשרויות

החברההאישר,2008בספטמבר15-הביום של הכללית התקשרותהאסיפה את
להסכם בתוספת התוספ.אספקהההחברה פי להסכםעל הריבוע,ת רשת תספק

הכוללים שירותים לחברה היתר,הכחול חלק,בין של והפצה אחסון שירותי
הסכם פי על הכחול הריבוע לרשת החברה ידי על שמסופקים מהמוצרים

של,האספקה בגובה עמלה לתשלום רשת8.2%בתמורה שתשלם מהתמורה
ה ידי על שיסופקו המוצרים עבור לחברה הכחול שלהרבוע האחסון לאתרי חברה
פריקה עלויות לתשלום בתמורה וכן הכחול הרבוע .רשת

לקוחות2008בנובמבר30ביום)6 מועדון עם התקשרות החברה דירקטוריון אישר
הכחול ששמו–הרבוע אלון המועדון.YOUדור חברי יזוכו זה הסכם פי על
של נ5%בצבירה שיהיו החברה רשת בחנויות הקניות למימושמסך יתנות
החברהYOUברשתות חנויות .וברשת

לחברי מיוחדים מבצעים לעת מעת לערוך החברה התחייבה כן ברשתYOUכמו
.החנויות

מועדון עם שנתYOUההתקשרות של הראשון הרבעון במהלך לתוקף נכנסה
2009.

תפעולית)7 בחכירה כחוכרת-התקשרויות :החברה

משנת)1)א הסכם פי משרדים,2004על מכירה חנות החברה שוכרת
השליטה,)המושכר-להלן(ומחסנים בעלי בבעלות הינם אשר

של .החברההקודמים
בשנת ששולמו השכירות כ2008דמי לכדי ש1,027-מסתכמות .ח"אלפי

תקופת,2008ביוני25ביום את המאריך בנספח החברה התקשרה
המושכר של הנספח").חהנספ"-להלן(השכירות הוראות פי הסכם,על

המושכר עם בקשר ליום,השכירות עד .2009בדצמבר31יוארך

קריית,בנוסף)2 התעשייה באזור מחסנים שלישי מצד שוכרת -החברה
כ-בפתחמטלון של כולל בשטח השכירות.ר"מ1,085-תקווה הסכם

ליום עד בתוקף ב.2010במרץ1בתוקף ששולמו השכירות 2008שנתדמי
כ לכדי .ח"שאלפי291-מסתכמות

הסכם.בערערהר"מ1,100שלבשטחמחסןשלישימצדוכרתשהחברה)3
ב ליוםתהשכירות עד שלעלותה.2010בינואר17וקף השכירותהשנתית

מסתכמ הניהול .ח"שאלפי128-כשלסךלתוודמי
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תלויות-15ביאור והתחייבויות ):המשך(התקשרויות

ל)ב שכירות הסכמי השנים35-לחברה בין שמסתיימות לתקופות 2009חנויות
השכירות2015-ל להארכת אופציות שללמספרלחברה נוספות 2תקופות
.שנים5עד

ב החזויים השכירות הקרובות5-דמי השכירות,השנים דמי לפי מחושבים
לב כדלקמן,2008בדצמבר31-תוקף :הינם

ש ח"אלפי

20097,960
20107,771
20117,099
20126,209
23,843ואילך2013

52,882

ברי)ג תפעוליים חכירה הסכמי במסגרת רכב כלי חוכרת החברה.ביטול-החברה
מראש חודשים לשלושה חודש בין אלו הסכמים ביטול על להודיע נדרשת

ההסכם מתחילת הליסינג לתקופת לדוח.בהתאם שנזקפו החכירה הוצאות
בביאור מוצגות השנה במהלך והפסד מכירה18רווח הוצאות ושיווקבמסגרת

וכלליות הנהלה הוצאות במסגרת .וכן

תלויות.ב :התחייבויות

דצמבר)1 החדשה2007בחודש הכללית העובדים הסתדרות ידי על תביעה הוגשה
בישיבה61דכנג לעבודה זכות חוק הפרת בגין החברה ובכללן במסגרת.עסקים

בסך עונשי כספי ופיצוי עשה צו לקבל ההסתדרות ביקשה זו ח"ש200,000תביעה
נתבע עסק יתר2008ביוני4בתאריך.לכל כל וכנגד החברה כנגד התביעה נמחקה

לעבו.הנתבעים הארצי הדין לבית ערעור הגישה ובתאריךההסתדרות 9דה
החלטה2008בדצמבר ניתנה טרם אולם בערער דיון .התקיים

המשפטיים ויועציה החברה מלהערכת נמוכים להתממשות התביעה ,50%-סיכויי
זו לתביעה בקשר הפרשה בחשבונות נכללה לא .לפיכך

יוני)2 בתל2008בחודש השלום משפט בבית כנגד-הוגשה תביעה החברה ידי על אביב
מלקוחותיהאח כ,ד של בסך חוב ש79-לתשלום והצמדה"אלף ריבית כולל .ח

של בסך נגדית ותביעה הגנה כתב הגיש ש180הלקוח החברה,ח"אלף כי בטענה
עתידיים רווחים לאובדן לו וגרמה עימו התקשרות 2009בינואר4-ב.הפסיקה

משפט קדם נקבע,התקיים ב,בו יתקיים המשפט המשך כי היתר יוניבין חודש
2009.

החברה כנגד להתממשות התביעה סיכויי המשפטיים ויועציה החברה להערכת
גבוהים זו,לפיכך,אינם לתביעה בקשר הפרשה בחשבונות נכללה .לא
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ועודפים,הון-16ביאור :קרנות
המניות.א :הון

:ההרכב)1
המניות בהמספר ח"ש-סכום

ונפרערשום ונפרערשוםמונפק מונפק
בדצמבר31בדצמבר31בדצמבר31בדצמבר31

200720082007-ו2007200820072008-ו2008
ם י פ ל א םב י פ ל א ב

בנות רגילות 40,00028,93928,939*26,095*40,00026,095**ח"ש1מניות
מניות ובניכוי מוחזקותשנרכשו

ידי באעל כמניות 3,1923,1921,7911,791וצרהחברה

של* סך מניות2,472בניכוי ע"ש1אלפי בשנת.נ.ח החברה ידי על הוקצו לעובדים2000אשר
ביטחונות ללא הלוואות Non)כנגד recourse).זכאותם למימוש העובדים זכות פקיעת במועד

לחברה המניות .הוחזרו
בתלנסחרות** ערך לניירות לפי-בבורסה בת"ש0.88אביב רגילה למניה 31ליוםח"ש1ח

.2008בדצמבר
המניות)2 בעלי באסיפות והשתתפות הצבעה זכות לבעליהן מקנות הרגילות לקבלת,המניות זכות

החברה פירוק בעת הרכוש בעודפי להשתתף וזכות .רווחים

בעודפים.ב :תנועה
רווח יתרת
יועד שלא

)הפסדיתרת(
ש ח"אלפי

ליום 20071,478בינואר1יתרה
בשנת :2007תנועה

בתקופה שהוכרו הכנסות סך
ביום 20072,205בדצמבר31שהסתיימה
ששולם )4,600(דיבידנד

ליום )917(2007בדצמבר31יתרה
בשנת :2008תנועה

בתקופה שהוכרו הכנסות סך
ביום 20083,695בדצמבר31שהסתיימה
ששולם )1,900(דיבידנד

ליום 2008878בדצמבר31יתרה

המכירות-17ביאור ועלות :הכנסות
20082007

ש ח"אלפי
מ.א 88,56479,668*:נטו-מכירותהכנסות

ללקוח* 13,2866,126םיעיקריותמכירות
מוצריםעלות.ב :מכירת

11,47713,572בבדיםרכישות
מוגמרים מוצרים 17,43614,810קניות

חוץ 6,0126,662עבודות
:במלאי)גידול(קיטון

גמורה מוגמריםתוצרת )223(1,481ומוצרים
210787בעיבודמלאי

36,61635,608
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ושיווק-18ביאור מכירה וכלליות,הוצאות :הנהלה
20082007

ש ח"אלפי

ושיווק :מכירה
לעובדים בקשר והוצאות 15,12012,818משכורת

ואחזקה דירה 17,71014,666שכר
2,9083,443ותערוכותפרסום
199360שיווקעמלות
1,3381,346פחת
1,4111,330חרותא

38,68633,963
וכלליות :הנהלה

לעובדים בקשר והוצאות 3,2552,755משכורת
ניהול 745983דמי

משרד 543494אחזקת
428270פחת

מקצועיים 697654שירותים
אבודים וחובות מסופקים לחובות 266631הפרשה

835881אחרות
6,7696,668

45,45540,631
:אחרים)הפסדים(רווחים-19ביאור

20082007
ש ח"אלפי

קבוע)הפסד(רווח רכוש ממכירת )12()27(הון
31אחרות

)27(19
:מימון)הוצאות(הכנסות-20ביאור

20082007
ש ח"אלפי

מימון :הוצאות
בנקאיים מתאגידים 111167אשראי

ארוך לזמן הלוואות 371537בגין
בנק והוצאות 186157עמלות

שער 232נטו,הפרשי
עובד יחסי סיום בשל ריבית 13064מעביד-הוצאות

מימון הוצאות 1,030925סך

מימון :הכנסות
קצר לזמן בנקאיים מפיקדונות ריבית 1040הכנסות

עובד יחסי סיום בשל תוכנית נכסי על צפויה 138138מעביד-תשואה
שער 272נטו,הפרשי

מימון הכנסות 148450סך
מימון 882475נטו,הוצאות
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בשעבודים-21ביאור מובטחות להתחייבויות,התחייבויות בקשר שהוטלו מידהמגבלות ואמות
:פיננסיות

עם הסכמים פ3לחברה על בנקאיים פיננסיותתאגידים מידה באמות לעמוד מחוייבת היא יהם
:כדלקמן

בנקאי.1 תאגיד עם החברה של הסכם :ראשוןתנאי

התאגיד)א של הסכמה ללא נכסיה על שעבוד של סוג כל ליצור לא התחייבה החברה
.הבנקאי

בניכוי)ב לחברה בעלים הלוואת בתוספת העצמי ההון שיעור כי לשמור מתחייבת החברה
לבעליםהלוואו החברה שנתנה מ,ת יפחת החברה33%-לא מאזן .מכלל

ליום האמור,2008בדצמבר31נכון הבנקאי מתאגיד החברה נטלה אשר ההלוואה יתרת
ש2,250הינה .ח"אלפי

בנקאי.2 תאגיד עם החברה של הסכם :שניתנאי

של)א הסכמה ללא נכסיה על שעבוד של סוג כל ליצור לא התחייבה התאגידהחברה
.הבנקאי

נכסי)ב תמכור לא כי מתחייבת עלםהחברה העולה מצטבר בסכום אלף500לאחרים
ארה הבנקאי"דולר התאגיד של הסכמה ללא .ב

מסך)ג יפחת לא העצמי ההון סך כי מתחייבת למדדח"שמיליון22החברה צמוד
דצמבר מחודש לצרכן .2000המחירים

שי)ד כי לשמור מתחייבת מהחברה יפחת לא העצמי ההון החברה45%-עור מאזן .מכלל
הבנקאי)ה מהתאגיד בכתב הסכמה קבלת ללא עליה בשליטה שינוי יהיה .לא

ליום בסך,2008בדצמבר31נכון האמור בנקאי תאגיד העניק אשר בנקאית ערבות לחברה
ש700של .ח"אלפי

שלישי.3 בנקאי תאגיד עם החברה של הסכם :תנאי

מסךה)א יפחת לא העצמי ההון סך כי מתחייבת ש20חברה .ח"מיליון
מ)ב יפחת לא העצמי ההון שיעור כי לשמור מתחייבת החברה35%-החברה מאזן .מכלל
במידה)ג הבנקאי מתאגיד בכתב הסכמה קבלת ללא עליה בשליטה שינוי יהיה לא

לעיל בתנאים עומדת לא חו,והחברה כל של מיידי פירעון לתאגידיםיידרש בותיה
.הבנקאיים

ליום האמור,2008בדצמבר31נכון הבנקאי מתאגיד החברה נטלה אשר ההלוואה יתרת
ש2,400הינה .ח"אלפי

ליום בכל,2008בדצמבר31נכון החברה האמורותעמדה הפיננסיות המידה .אמות
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למניהרווח-22ביאור נקי
על מחושב למניה הבסיסי בממוצע-הרווח החברה מניות לבעלי המיוחס הרווח חלוקת ידי

המונפקות הרגילות המניות מספר של על,המשוקלל שנרכשו רגילות מניות ידי-למעט
אוצר כמניות ומוחזקות .החברה

שהסתיימה שנה
בדצמבר31ביום

20082007
ש ח"אלפי

המיוחס החברהרווח מניות 4,1912,307לבעלי
הרגילות המניות מספר של המשוקלל הממוצע

22,90322,903)באלפים(המונפקות
למניה הבסיסי 0.180.10)ח"ש(הרווח

מניות מספר
שנה

שהסתיימה
בדצמבר31-ב

2007-ו2008

המניות מספר של משוקלל 26,095ממוצע
המו מניות החברהבניכוי בידי 3,192חזקות

22,903

לעובדים-23ביאור הטבות בגין הוצאות

20082007
ש ח"אלפי

ומשכורת 16,92514,275שכר
לאומי 655590ביטוח

פנסיה הוצאות מוגדרת-עלויות להפקדה 140140תוכניות
פנסיה מוגדרת–הוצאות להטבה ביאור(תוכניות 655568)14ראה

18,37515,573
העובדים 268210מספר
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עניין-24ביאור בעלי עם ויתרות קשוריםעסקות וצדדים
על נשלטת נעמן-החברה חברת בבעלותה,ידי החברה84.79%אשר 15.21%יתרת.ממניות

על מוחזקת מש-מהמניות של רב מספר .קיעיםידי
עניין" עניין"כהגדרת-"בעלי ערך"בעלי ניירות שנתיים(בתקנות כספיים דוחות ,)עריכת

.1993-ג"התשנ
קשורים" ב-"צדדים זה מונח IASכהגדרת קשור"-24 לצד בהקשר ".גילויים

החברה של הניהוליים המפתח Key(אנשי management personnel-עם,הנכללים יחד
א קשורים"בהגדרת,חריםגורמים ב"צדדים IASהאמורה חברי)24 את כוללים

ומנכ החברה"דירקטוריון .ל

של2008במרס5ביום.א לסיווגה וכללים מנחים קווים לאמץ החברה דירקטוריון החליט
בה עניין בעל עם שלה מאוחדת חברה או שלה עניין("עסקה בעלי זניחה")עסקאות כעסקה

בתקנה ערך)1)(ד)(3(64כקבוע ניירות שנתיים(לתקנות כספיים דוחות –ג"תשנ,)עריכת
"להלן(1993 כספיים: דוחות הגילוי").תקנות היקף בחינת לצורך גם ישמשו אלו כללים

השליטה שלבעל או שליטה בעל עם עסקה לגבי החברה של ובתשקיפים תקופתיים בדוחות
בתקנה כקבוע אישי עניין באישורה ערך22יש ניירות ומיידים(לתקנות תקופתיים )דוות

"להלן(,1970–ל"התש תקופתיים: דוחות ערך54ובתקנה")תקנות ניירות פרטי(לתקנות
התשקיף וטיוטת וצורה-התשקיף בדיווח,1969ט"התשכ,)מבנה הגילוי בחינת לצורך וכן

בתקנהמיידי כקבוע זו עסקה תק)6(א37בגין דוחות ומיידיםלתקנות .ופתיים
זו החברה,במסגרת דירקטוריון עניין,קבע בעל עסקת אם,כי זניחה כעסקה תחשב

הבאים התנאים כל בה :יתקיימו
החברות.1 בחוק המונח כמשמעות חריגה עסקה איננה .היא
הרלבנטי.2 הכספי הפרמטר על להלן(השפעתה פחות)כמפורט של בשיעור משניהינה

ש)2%(אחוזים ממליון פחות מביניהם,ח"או הגבוה .לפי
לחברה.3 משמעותית אינה איכותית,העסקה מבחינה .גם

הזניחות רף לבחינת העומדת עניין בעל עסקת בין,בכל השוואתי כמותי מבחן יערך
פי על הרלוונטיים הכספיים הנתונים לבין העסקה של הצפויים הכספיים הפרמטרים

הכספיים החברההשנתייהדוחות של העסקהם למועד שקדמה (לדוגמא.לשנה בעסקה)1:
שירותים מתן או מוצרים השכרות(למכירת השנתי-)לרבות ההכנסות היקף בין היחס

החברה של השנתיות ההכנסות סך לבין העסקה במסגרת לרכישת)2(;הצפוי בעסקה
שרותים או השכרות(מוצרים של-)לרבות השנתית העלות בין עלותהיחס סך לבין העסקה

החברה של התפעוליות ההוצאות סך או החברה של השנתית הענין,המכירות )3(לפי
נכסים מכירת או לרכישת של-בעסקה הנכסים לסך העסקה נשוא הנכסים בין היחס

התחייבות)4(;החברה שעניינה העניין-בעסקה בעל עסקת נשוא ההתחייבות בין היחס
ההתחייבויו סך וכיוצלבין .ב"ת

לצורך,ככלל בנפרד תבחן עניין בעל עסקת מיידים-כל התקופתי,דוחות בדוח ,דיווח
ותשקיף כספיים לעיל.דוחות האמור מאותה,למרות חלק המהוות נפרדות עסקאות

מתמשכות עסקאות או בדוח,התקשרות דיווח לצורך שנתי בסיס על אחת כעסקה יבחנו
ות,התקופתי כספיים הקשורות,שקיףדוחות העסקאות כל צירוף ידי חריגות(על )שאינן

עניין בעל אותו .עם

רשאי החברה דעתו,דירקטוריון שקול פי ועל לעת המנחים,מעת הקווים את לשנות
לעיל המפורטים דין.והכללים פי על כנדרש ידווח כאמור .שינוי
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עניין-24ביאור בעלי עם ויתרות קשוריםעסקות ):המשך(וצדדים

עניין.ב בעלי עם קשוריםעסקות :וצדדים

):הוצאות(הכנסות)1
20082007

ש ח"אלפי

8,000349להלן)2(ראה,מכירות
קניה תוי )388()558(עמלות

ושיווקהוצאות :מכירה
שכירות *)301(דמי
ות ביאור(פעולאחזקה 492)5'א15ראה

וכלליות הנהלה -הוצאות
ביאור(ניהולדמי )983()745(**)2'א15ראה

משרד בהוצאות )*52(השתתפות

בחברה2007באפריל22ביום* השליטה לבעלי בחברה השליטה העברת .הושלמה
ליוהוצאות עד הקודמים השליטה לבעלי תשלומים מהוות זהאלו .ם

לשנת** הניהול קודמים2007דמי מניות לבעלי תשלומים לשנת.כוללים הניהול דמי
של2008 בסך קודמים מניות לבעלי תשלומים ש58כוללים והיתרה"אלפי ח

של בסך נוכחיים מניות לבעלי ניהול דמי לתשלומי ש687מיוחסת .ח"אלפי

עניין לבעלי ):להלן3ראה(הטבות
ומ ענייןשכר לבעלי באשר 8661,353מועסקיםשכורת

ההטבות מתייחסות שאליכם האנשים 12מספר
בחברה מועסקים שאינם עניין :בעלי

בחברה מועסקים שאינם דירקטורים וביטוח 8062שכר
ההטבות מתייחסות שאליהם האנשים 23מספר

מכירה)2 עסקאות

המכי ענייןסכומי בעלי לבין החברה שבין לעסקאות מתייחסים לעיל כמוצג רות
הרגילה העסקים בדרך אשראי,המתבצעות ובתנאי שוק למחירי בהתאם

בחברה .המקובלים
לעלות בהתאם ומתן במשא הצדדים בין נקבעים המכירה תנאי ויתר המחירים

בשוק התחרות ולתנאי ידי.המוצרים על מאושרים כאמור ועדתהמחירים
החברה של ביאור,הביקורת גם .5-ו4,3,1'א15ראה
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עניין-24ביאור בעלי עם ויתרות קשוריםעסקות ):המשך(וצדדים

ניהוליים)3 מפתח לאנשי Key(שכר management personnel(

המנכ2007ביוני27ביום לכהן של"חדל הקודם גילל מר ובמקומו החברה
.שפייזמן

החבר2008באפריל16ביום ודירקטוריון הביקורת ועדת בונוסאישרה תשלום ה
למנכ החברה"שנתי משנתל החברה2008החל תוצאות של כפונקציה .ואילך

עניין.ג בעלי עם קשוריםיתרות :וצדדים
בדצמבר31

20082007
ח"שאלפי

שוטפים)1 בסעיףמו-חובות במאזנים צגים
במסגרת"אחרים-חובהויתרותחייבים"

השוטף :הרכוש
המאזן ליום 1,180940יתרה

השנה במשך ביותר הגבוהה 4,5681,117היתרה
שוטפות)2 -התחייבויות

זכות ויתרות 15זכאים
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מגזרימ-25ביאור :ידע
:כללי.א

ראשית)1 דיווח עסקיים-מתכונת מגזרים
ליום מאורגנת,2008בדצמבר31נכון ניהול פעילותהחברהלצורכי תחומי בשני
הסיטונאי:עיקריים הקמעונאיוהמגזר בראש,המגזר החברה"מנכםכאשר .ל

מדווחת שלפיו הבסיס את מהווים אלה פעילות בדהחברהתחומי מידע ברעל
העיקריים העסקיים .המגזרים

והתחייבויותיו)2 המגזר נכסי
ומורכבים המגזר את המשמשים התפעוליים הנכסים כל את כוללים המגזר נכסי

קבועמבעיקר והפרשותומלאירכוש הפחתות ניכוי בלתי,לאחר ,מוחשיים-נכסים
חובה ויתרות מזומנים,חייבים ושווי אל.ומזומנים נכסים של מיוחסיםהמרביתם

הנפרדים למגזרים ישיר ניתן.באופן לא ואשר החברה במחסני הנמצא מלאי
ספציפי המחזורים,לייחוס יחס לפי מהמגזרים אחד לכל החברה ידי על .יוחס

בעיקר ומתייחסות התפעוליות ההתחייבויות כל את כוללות המגזר התחייבויות
ה,שכרולספקים וכן שוטף באופן לתשלום שנצברוהעומדים כולל(תחייבויות

פרישה פיצויי אחד.)בגין לכל החברה ידי על יוחסה לספקים ההתייבות
המחזורים יחס לפי .מהמגזרים

וזכאים הלוואות כגון פריטים כוללות למגזרים מיוחסות שאינן התחייבויות
.אחרים

ההוניות מיוחסות(ההוצאות ולא קבוע)מיוחסות לרכוש תוספות ראה(כוללות
בלתי)8ביאור ביאור(מוחשיים-ונכסים ).9ראה
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מגזרי-25ביאור ):המשך(מידע

עסקיים.ב למגזרים בקשר :מידע
הקימעונאי הכלהסיטונאיהמגזרהמגזר סך

200820072008200720082007
וההפסד הרווח על :מידע

אחרותמ תפעוליות והכנסות 57,43151,07631,13328,59288,56479,668:נטו-כירות
7,1524,6016,1105,49613,26210,097המגזר)הפסדי(רווחי

המגזרים בין יוחסו שלא משותפות כלליות 6,7966,649הוצאות
מפעולות 6,4663,448רווח
מימון 1,030925הוצאות
מימון 148450הכנסות

ההכנסה על 1,393666מסים
נקי 4,1912,307רווח

:נוסףמידע
המגזר 30,03330,81716,73012,98031,29343,797נכסי

המגזרים בין יוחסו שלא משותפים 3,7005,951נכסים
הנכסים 50,46349,748סך

המגזר 10,3856,9465,1093,34015,49410,286התחייבויות
המגזרים בין יוחסו שלא 6,79913,087התחייבויות

ההתחייבויות 22,29323,373סך
והפחתות 1,2761,409561231,3321,532פחת

המגזרים בין יוחסו שלא והפחתות 673309פחת
והפחתות"סה פחת 2,0051,841כ

8163,22822448183,472הוניותהוצאות
המגזרים בין יוחסו שלא הוניות 861437הוצאות

הוניות"סה הוצאות 1,6793,909כ
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מזומנים-26ביאור תזרים לדוח :נספח
שהסתיימהשנה
בדצמבר31יוםב
20082007

ש ח"אלפי
המזומניםת שוטפותזרימי :מפעילויות

ההכנסה על מסים לפני 5,5842,973רווח
בגין :התאמות

ששולמה 482704ריבית
מימון 2815נטו-הוצאות

עובדהתחייבות יחסי סיום 32172נטו-מעביד-בשל
2,0051,841והפחתותתפח

2712הון)וחירו(הפסדי
רשינויים תפעולייםבויוהתחיכושבסעיפי :יות
חובה)דולגי(קיטון ויתרות בחשבון(בחייבים שהובאו לאחר

שוטפים שאינם ):חובות
4,939)549(לקוחות
)108()393(אחרים

ואיזכב)טוןקי(גידול זכותם בחשבון(יתרות שהובאו לאחר
שוטפים שאינם :)חובות

ו שירונספקים 2,7981,239תיםותני
1,944524אחרים

1,418)304(לאיבמ)גידול(קיטון
שמזומנים לפעיל(שוטפותמפעילויותנבעונטו שוטפותששימשו 11,65413,729)ויות

המאזן-27ביאור תאריך לאחר :אירועים

השליטה,2009בינואר27ביום.א בעלת נעמן עם אספקה בהסכם החברה התקשרה
בעב בית לכלי חנויות רשת ששת עם וכן נעמן)ששת-להלן(מ"חברה של בת חברה

מלאה ומוצרים,בבעלות ואירוח בית כלי לחברה וששת נעמן יספקו לפיו בהסכם
של החנויות מרשת חנויות לשלוש קונסיגנציה בתנאי ידיהן על המשווקים לבית

מוגב שאינה מלאה החזרה זכות תהיה לחברה כאשר לגביהחברה בזמן לת
.המוצרים

האספקה להסכם הרשת,בהתאם לחנויות יסופקו תעשה,המוצרים ההובלה כאשר
ששת או נעמן חשבון העניין,על .לפי

ששת או העניין,נעמן נזק,לפי לכל אחראיות יגרמו,יהיו אשר פגיעה או אובדן
הרש מחנויות החזרתם במהלך או הרשת לחנויות אספקתם במהלך .תלמוצרים

הרשת בחנויות המוצרים של המסירה ממועד על,החל המלאה האחריות תחול
.החברה

האספקה הסכם פי החברה,על ידי על ייקבע הסופי לצרכן המוצרים כאשר,מחיר
למוצרים ביחס הנחות או או,מבצעים נעמן עם פעולה בשיתוף הניתן ככל ייעשו

העניין,ששת .לפי
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המאזן-27ביאור תאריך לאחר ):המשך(אירועים

האספקה הסכם פי על החברה שתשלם המוסכמת לששת,התמורה או לפי,לנעמן
החברה,העניין ידי על שנמכרו המוצרים נטו60%תהיה,בגין כהגדרת(מהפדיון

להלן (המונח המוסכמת"-להלן) מע,")התמורה כ"בתוספת האמור.דיןמ אף על
מבצעים,לעיל יחולו לגביהם אשר למוצרים ביחס החברה שתשלם התמורה

ששת או נעמן לבין החברה בין מראש העניין,שיתואמו להסכמה,לפי בהתאם תהיה
ששת או נעמן לבין החברה בין העניין,מראש .לפי

נטו" ממכ-משמע,"הפדיון והנובעת החברה ידי על המתקבלת ירתהתמורה
לניכוי,המוצרים המוסכמים הסכומים הפחתת להלן,לאחר .כהגדרתם

לניכוי" המוסכמים ו-משמע,"הסכומים הנחה ביצוע/כל במעמד הניתנים מבצע או
המוצרים מכירת בגין החברה ידי על שמשולמת עמלה וכל בקופה לרבות,התשלום

האשראי כרטיסי לחברות תווי/עמלות,עמלות בגין מתנה,קניהחיובים המחאות
מכירה מתנה,ותלושי האשראי,כרטיסי כרטיסי חיוב במעמד הניתנות הנחות

.ב"וכיוצ

הכספית וההתחשבנות ההזמנות מערך ניהול האספקה,לצורך הסכם ,במסגרת
האספקה להסכם הצדדים כי ממשק,הוסכם של יצירתו בעלות בשווה שווה ישאו

ממו מידע העברת יאפשר אשר לששתממוחשב או לנעמן מהחברה העניין,חשב .לפי

ל היא האספקה הסכם ידי3-תקופת על אישורו לאחר לתוקף יכנס והוא שנים
בחברה המוסמכים הדו(האורגנים אישור למועד כאמור"נכון אישור התקבל ,)ח

בששת או העניין,בנעמן של,לפי מוקדמת להודעה בכפוף מראש6כאשר חודשים
כל,ובכתב האספקהיוכל להסכם מהצדדים סיום,אחד לכדי .להביאו

המאזן.ב תאריך לאחר שהוכרז דיבידנד

בסך2009במרס5ביום דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון אלפי2,000הכריז
.ח"ש

התאמה-28ביאור בינלאומיים-ביאור דיווח תקני )IFRS(אימוץ

המעבר השפעת את מציגות הבאות להתאמות,IFRSלתקניההתאמות הסברים כן וכמו
לתקניאלה המעבר עם ליישם החברה בחרה אותן מוצגות.IFRSולהקלות ההתאמות

:כדלקמן

לימים.א המאזנים של הפתיחה("2007בינואר1התאמות בדצמבר31-ו")מאזן
2007.

ביום.ב שהסתיימה לשנה והפסד רווח לדוחות .2007בדצמבר31התאמות

הון.ג סעיפי של לימיםהתאמה .2007בדצמבר31-ו2007בינואר1מסוימים

כאמור.ד שבוצעו להתאמות הסברים ידיתוך,מתן על שאומצו ההקלות תיאור
החברהה לתקני המעבר ל,IFRS-ביישום IFRS-בהתאם 1.
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הכספיים לדוחות ביאורים

התאמה-28ביאור דיווחא-ביאור תיקני ):המשך()IFRS(בינלאומייםימוץ

המאזנים)1 על המעבר :השפעת

הסבר

כללי לפי דיווח
חשבונאות
מקובלים
בישראל

השפעת
ל -המעבר
IFRS

לפי דיווח
IFRS

שח"שאלפי שח"אלפי ח"אלפי
:2007בינואר1

שוטפים :נכסים
מזומנים ושווי 613613מזומנים

21,04421,044לקוחות
חובה ויתרות 1,166)583(2,11,749חייבים
לקבל הכנסה 2296296מסי

22,98722,987מלאי
46,393)287(46,106

שוטפים שאינם :נכסים
פיצויים בקופות התחייבויות,יעודה ניכוי לאחר

מעביד עובד יחסי סיום 340340-,-3בשל
קבוער שנצבר,כוש פחת 8,0418,041בניכוי

נדחים הכנסה 3,1200200מסי
נכסים 54,43425354,687סך

שוטפות :התחייבויות
של שוטפות וחלויות קצר לזמן והלוואות אשראי

ארוך לזמן 7,6107,610הלוואות
שירותים ונותני 8,6268,626ספקים

אחרים 2,4312,431זכאים
18,66718,667

שוטפות שאינן :התחייבויות
ארוך לזמן אחרות והתחייבויות בניכוי,הלוואות

שוטפות 7,2507,250חלויות
עובד יחסי סיום בשל -,-)25(325נטו,מעביד-התחייבות

נדחים הכנסה -,-)2(32מסי
התחייבויות 25,917)27(25,944סך

ההון :סעיפי
המניות 28,93928,939הון

מניות על 144144פרמיה
יועד שלא הרווח 3,11,1982801,478יתרת

עצמית בהחזקה החברה מניות עלות )1,791()1,791(בניכוי
ההון 28,49028028,770סך

והון התחייבויות 54,43425354,687סך
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הכספיים לדוחות ביאורים

התאמה-28ביאור דיווח-ביאור תיקני ):המשך()IFRS(בינלאומייםאימוץ

לפי דיווח
כללי

חשבונאות
מקובלים

השפעת
ל לפי-המעבר דיווח

IFRSIFRSבישראל
שהסבר שח"אלפי שח"אלפי ח"אלפי

:2007בדצמבר31
שוטפיםנ :כסים

מזומנים ושווי 637637מזומנים
16,10516,105לקוחות

חובה ויתרות 339)458(*2,1797חייבים
לקבל הכנסה 2,1468468מסי

21,56921,569מלאי
39,1081039,118

שוטפים שאינם :נכסים
פיצויים בקופת התחייבות,יעודה ניכוי לאחר

מעבידס עובד יחסי מעבידיום עובד יחסי סיום 3142142בשל
קבוע שנצבר,רכוש פחת 9,323)511(*9,834בניכוי

שנצברה הפחתה לאחר מוחשיים בלתי 580*580נכסים
נדחים הכנסה 3,1254331585מסי

10,668)38(10,630
נכסים 49,748)28(49,776סך

שוטפותהתחייבויו :ת
של שוטפות וחלויות קצר לזמן והלוואות אשראי

ארוך לזמן 7,0427,042הלוואות
זכות ויתרות :זכאים

שירותים ונותני 8,7278,727ספקים
אחרים 1,891)893(2,784זכאים

אחרות התחייבויות בגין 893893הפרשות
18,55318,553

שוטפותהת שאינן :חייבויות
ארוך לזמן אחרות והתחייבויות 4,6504,650בניכוי,הלוואות

שוטפות חלויות
עובד יחסי סיום בשל -,-)535(3535נטו,מעביד-התחייבות

170170אחרים
התחייבויות 23,373)535(23,908סך

ההון :סעיפי
המניות 28,93928,939הון

מניות על 144144פרמיה
הפסד )917(507)1,424(3,1יתרת

החברה מניות עלות עצמיתבניכוי )1,791()1,791(בהחזקה
ההון 25,86850726,375סך

והון התחייבויות 49,748)28(49,776סך

מחדש* .סווג
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הכספיי לדוחות םביאורים

התאמה-28ביאור דיווח-ביאור תיקני ):המשך()IFRS(בינלאומייםאימוץ

ביום)2 שהסתיימה לשנה והפסד רווח דוח על המעבר :2007בדצמבר31השפעת

לפי דיווח
כללי

חשבונאות
מקובלים

השפעת
ל לפי-המעבר דיווח

IFRSIFRSבישראל
שהסבר שח"אלפי ח"שאלפיח"אלפי

79,66879,668הכנסות
ההכנסות 35,60835,608עלות

גולמי 44,06044,060רווח
ושיווקתואצוה 33,963)416(334,379מכירה

וכלליות הנהלה 6,668)38(36,706הוצאות
אחרות 3,4,51919הכנסות
מפעולות 3,448)473(2,975רווח
מימון 5496496הכנסות
מימון )971()971(5,3הוצאות
מימון 542946475נטו-הוצאות
אחרות )12(412נטו,הוצאות

ההכנסה על מסים לפני 2,5344392,973רווח
ההכנסה על 3556110666מסים
לתקופה נקי 1,9783292,307רווח

מסויימים)3 הון סעיפי על המעבר :השפעת
שרהסב ח"אלפי

יועד שלא הרווח הפסד(יתרת ):יתרת

ליום שהוצגה כפי חשבונאות2007בינואר1יתרה כללי לפי
בישראל 1,198מקובלים

עובד יחסי לסיום התחייבות בגין 3280נטו,מעביד-התאמה
ליום לתקני2007בינואר1יתרה IFRS1,478בהתאם

ליוםיתרה שהוצגה חשבונאות2007בדצמבר31כפי כללי לפי
בישראל )1,424(מקובלים

עובד יחסי לסיום התחייבות בגין 3507נטו,מעביד-התאמה
ליום לתקני2007בדצמבר31יתרה )IFRS)917בהתאם
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הכספיים לדוחות ביאורים

דיווח-התאמהביאור-27ביאור תיקני ):המשך()IFRS(בינלאומייםאימוץ
ה.א תקני לפי לדיווח המעבר בגין להתאמות :IFRS-הסברים

נדחים)1 הכנסה מסי סיווג
בישראל מקובלים חשבונאות לכללי הנדחים,בהתאם המסים יתרות סווגו

במאזנים שוטפים,הכלולות מאזניים סעיפים בגין נכסים,שנוצרו במסגרת
סעיף(שוטפים חובה"במסגרת ויתרות להוראות").חייבים הצגה"IAS1בהתאם

כספיים דוחות במסגרת,"של הנדחים המסים יתרות כל את החברה מציגה
שוטפים שאינם לפי,2007בינואר1ביום,בהתאם.הנכסים לדיווח המעבר עם

ה שלסווגו,IFRS-תקני בסך נדחים מסים נכסי מהצגה"שאלפי287יתרות ח
חובה"במסגרת ויתרות בסך,"חייבים נדחים הכנסה מסי יתרת ש2וכן ח"אלפי

שוטפות שאינן בהתחייבויות נדחיםהכלולים מסים סעיפי במסגרת להצגה
שוטפים שאינם נכסים במסגרת ליום.המופיעים סכומי,2007בדצמבר31נכון

תקני לפי הדיווח בעת כאמור שיסווגו הנדחים ב,IFRS-ההמסים 501-מסתכמים
ש נדחים"אלפי מס נכסי .ח

לקבל)2 הכנסה מסי סיווג
סעיף במסגרת לקבל הכנסה מסי הוצגו בישראל מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם

אחרים" להוראות".חייבים כספיים"IAS1בהתאם דוחות של מסי"הצגה מוצגים
המאזן גבי על בנפרד לקבל .ההכנסה

ב)3 עובדהתחייבויות יחסי סיום נטו,מעביד-גין
בישראל מקובלים חשבונאות לכללי יחסי,בהתאם סיום בגין ההתחייבות נמדדת

האחרונה-עובד החודשית במשכורת העבודה שנות מספר מכפלת בסיס על מעביד
העובד עבודה(של שנת כל עבור אחת חודשית מאזן)משכורת תאריך והיעודות,לכל

שנצברו מאזןלפיצויים תאריך לכל שלהן הפדיון לערכי בהתאם נמדדות .כנגדה
ה לתקני עובד,IFRS-בהתאם יחסי סיום בגין ההתחייבות מעביד-מחושבת
להוראות IASבהתאם לעובדים"19 (הטבות IAS-להלן" להוראות).19 בהתאם

IAS החברה,19 של הפיצויים לגדרתוכנית מוגדרת"נכנסת הטבה "תוכנית
בהמפור IAS-טת עובד,לפיכך.19 יחסי בגין ההתחייבות הנובעת-מדידת מעביד

בחשבון,מהתוכנית ומביאה אקטוארי בסיס על היתר,נעשית שכר,בין עליות
עובדים עזיבת ושיעור המזומנים.עתידיות תזרימי היוון בסיס על נערכת המדידה

הצפויים ממ,העתידיים חוב אגרות של הריבית שיעורי קונצרניות/שלתיותלפי
גבוה בדירוג פירעונ,שקליות מועד המתייחסותןאשר ההתחייבויות לתקופת קרוב

הפרישה כן.לפיצויי ההוגן,כמו שוויין לפי נמדדות לפיצויים היעודות.היעודות
מהוות תכנית"האמורות להגדרת"נכסי IASבהתאם מיתרת,19 קוזזו כן ועל

עובד יחסי בגין המאזנית-ההתחייבות ההצגה לצרכי .מעביד
בחרה חשבונאית-החברה הרווחים-כמדיניות של האקטואריים)הפסדים(בזקיפה

לפי התוכנית העצמי19IASמהערכת יועד,להון שלא הרווח יתרת עם.במסגרת
ה תקני לפי לדיווח החברה,IFRS-המעבר אוזקפה הרווחים כל את העודפים לסעיף

האקט ליוםההפסדים נטו החברה.2007רבינוא1ואריים כללה לפילפיכך בדיווח
IFRSהתכנית2007בינואר1ליום בגין נטו האקטואריות ההתחייבויות מלוא .את

עובד יחסי סיום בשל לעיל כאמור נטו ההתחייבויות מדידת סכום בין נטו -ההפרש
ל בהתאם IAS-מעביד ב,2007בינואר1ליום,19 הסכום כללילבין לפי מוצגות הן ו

בישראל מקובלים של,חשבונאות לקיטון ש365המסתכם השפעת(ח"אלפי בניכוי
של בסך ש85המס ה,נזקף,)ח"אלפי תקני לפי לדיווח המעבר בתאריךIFRS-עם

העודפים ליתרת .האמור
ניכוי לאחר הפיצויים בקופת עובדהיעודה יחסי סיום בגין ליום,מעביד-ההתחייבות

ה2007בדצמבר31 תקני לפי מוצגת שלIFRS-אשר לסך ש142מסתכמת .ח"אלפי
ביום שהסתיימה לשנה והפסד רווח לדוחות שנזקף בהוצאה בדצמבר31הקיטון

עובד2007 יחסי סיום ה,מעביד-בגין תקני לפי לדיווח המעבר כאמור,IFRS-עקב
של,לעיל לסך ש416(ח"שאלפי454מסתכם במ"אלפי מכירהח הוצאות סגרת

ש38-וושיווק וכלליות"אלפי הנהלה הוצאות במסגרת המסים).ח ביתרות השינוי
במהלך עקב2007הנדחים שלהשנגרם בסך מסתכם לעיל האמור בהוצאה גידול

ש110-כ כולה"אלפי בשנה .ח
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הכספיים לדוחות ביאורים

התאמה-27ביאור דיווחאימ-ביאור תיקני ):המשך()IFRS(בינלאומייםוץ

אחרות)4 והכנסות הוצאות

בישראל מקובלים חשבונאות לכללי והכנסות,בהתאם הוצאות הוצגו
בנטו והפסד רווח בדוחות התפעולי,אחרות הרווח שורת הוצאות.לאחר

קבועים נכסים ממימוש הפסדים או רווחים כוללות .אלה

ה לתקני האחרות,IFRS-בהתאם וההכנסות ההוצאות את החברה מציגה
והפסד הרווח התפעולי,בדוחות הרווח שורת בהתאם,לפני וזאת

כספיים"1IASלהוראות דוחות של ."הצגה

מימון)5 והכנסות הוצאות

לכללי בישראלבהתאם מקובלים והכנסות,חשבונאות הוצאות כללו
וכן ספקים יתרות על שער הפרשי וכן רווחמימון בדוחות הוצגו הם
התפעולי הרווח שורת לאחר בנטו .והפסד

ה לתקני המימון,IFRS-בהתאם והכנסות הוצאות את החברה מציגה
בסעיף והפסד הרווח בדוחות החברה של הרגילה מהפעילות חלק המהוות

אחרות" התפעולי,"הכנסות הרווח שורת מימון.לפני והכנסות הוצאות
שהתק אשראי החברהבגין פעילות מימון לצורך כספים,בל ובגין

כך לשם בפקדונות נפרדים,המוחזקים סעיפים בשני הכנסות(הוצגו
התפעולי)והוצאות הרווח שורת .לאחר
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בערכיםנתונים-28ביאור החברה לצנומינלייםשל מסוהיסטוריים :רכי
מו בשלהלן היסטוריים נומינליים בערכים החברה של כספיים נתונים תמצית ח"באת

הכנסה מס בישראל,לצרכי מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם .הערוכים
ה תקני לפי הערוכים כספיים דוחות מהווה אינה אלה נתונים תמצית כי IFRS-יודגש

של מס לצורכי ההתאמה לדוח כבסיס שישמשו מנת על מצורפים ,החברהוהם
בלבד זו מסיבה אלה כספיים בדוחות .ומובאים

בש שוטף באופן המנוהלים החברה חשבונות על מבוססים אלה נומינלים"נתונים -ח
.היסטוריים

מאזניים.א :נתונים
ש נומינליים"אלפי ח
בדצמבר31

20082007
ש ו כ ר

שוטף :רכוש
מזומנים ושווי 643637מזומנים

16,65416,105תלקוחו
חובה ויתרות *1,2621,308חייבים

21,87321,569מלאי
40,43239,619

קבוע :רכוש
16,88016,469עלות

י ו כ י נ שנצבר-ב 8,7217,187פחת
8,1599,282*

מוחשיים בלתי שנצברה,נכסים הפחתה *1,159580לאחר
נדחים הכנסה 633147מיסי

50,38349,628
והון התחייבויות

שוטפות :התחייבויות
אחריםוהלוואותאשראי אשראי ומנותני בנקאיים 2,9377,042מתאגידים

שרותים ונותני 11,5258,727ספקים
*4,5262,784אחרים

18,98818,553
ארוך לזמן :התחייבויות

בני ארוך לזמן בנקאיים מתאגידים שוטפותהלוואות חלויות 2,0504,650כוי
עובד יחסי סיום בשל לאחר,מעביד-התחייבויות

פיצויים בקופות יעודה 1,070535ניכוי
*670170אחרים

התחייבויות ך 22,77823,908ס

ועודפים,הון ג,קרנות 27,60525,720להלן'ראה
50,38349,628

מחדש* .סווג
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הכספיים לדוחות ביאורים

בערכיםנתונים-28ביאור החברה לצנומינלייםשל מסוהיסטוריים ):המשך(רכי

תוצאתיים.ב :נתונים
ש נומינליים"אלפי ח

20082007

88,56479,668הכנסות
המכירות 36,61635,608עלות

גולמי 51,94844,060רווח
מחקר נטו,ופיתוחהוצאות

ושיווק מכירה וכלליות,הוצאות :הנהלה
ושיווק 39,05934,276מכירה
וכלליות 6,8966,774הנהלה

רגילות מפעולות 5,9933,010רווח
מימון 865429נטו,הוצאות

)14()28(נטו,אחרות)הוצאות(הכנסות
ההכנסה על מסים לפני 5,1002,567רווח

על 1,315662ההכנסהמסים
לשנה נקי 3,7851,905נומינלי-רווח
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בע טקסטיל מ"ורדינון
הכספיים לדוחות ביאורים

בערכיםנתונים-28ביאור החברה לצנומינלייםשל מסוהיסטוריים ):המשך(רכי
בהון.ג ועודפים,השינויים :קרנות

י פ ל םח"שא י י ל נ י מ ו נ

הון
המניות

פרמיה
מניו תמהנפקת

הרווח יתרת
יועד שלא

הפסד( )יתרת

של מניות
החברה
המוחזקות

עצמית הכלבהחזקה סך

ליום 28,415)1,795(200727,2601442,806בינואר1יתרה
בשנת :2007תנועה
נקי 1,9051,905רווח
)4,600()4,600(ששולםדיבידנד

ליום 25,720)1,795(200727,260144111בדצמבר31יתרה

בשנת :2008תנועה
נקי 3,7853,785רווח
)1,900()1,900(ששולםדיבידנד

ליום 27,605)1,795(200827,2601441,996בדצמבר31יתרה

_______________________________________________
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   פרטים נוספים על התאגיד- 4פרק 

  
  
  
  
  

  ")החברה(" מ" בעורדינון טקסטיל  :שם החברה
  

  51-301078-5  :החברה ברשם החברות' מס
  

  פתח תקווה, 4מבטחים  רחוב  :כתובת
  

  03-9232778  :טלפון
  

  03-9225030  :הפקסימילי
  

 shlomog@vardinon.com  :דואר אלקטרוני
  

  2008,  בדצמבר31  :תאריך המאזן
  

  2009, ץבמר 5  :ח"תאריך הדו
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  .ח תקופתי זה" לדו1ב כפרק "תיאור עסקי החברה מצ  :8תקנה 
  

  חות כספיים"דו  :9תקנה 
ערוכים לפי הוראות , 31.12.2008סתיימה ביום הכספיים של החברה לשנה שהחות "דוה

לרבות ,  מבוקרים כדין,1993 –ג " תשנ,)שנתיים עריכת דוחות כספיים(תקנות ניירות ערך 
 3ב כפרק "חות הכספיים האמורים מצ"חוות דעת רואה החשבון של החברה על הדו

  . ח תקופתי זה"לדו
  

  ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד"דו  :10תקנה 
ב " מצ31.12.2008על מצב ענייני התאגיד לשנה שהסתיימה ביום ח הדירקטוריון "דו

  .הח תקופתי ז" לדו2כפרק 
  

  )ח"שאלפי  (תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים   :א10תקנה 
  

 2008סך הכל  רבעון רביעי רבעון שלישי רבעון שני רבעון ראשון 

 88,564 23,097 26,001 21,418 18,048 מכירות

 36,616 9,898 10,207 8,837 7,674 עלות המכירות

 51,948 13,199 15,794 12,581 10,374 רווח גולמי

 38,686 9,864 10,592 9,362 8,868 וצאות מכירה ושיווקה

 6,769 1,579 1,939 1,634 1,617 הוצאות הנהלה וכלליות

 45,455 11,443 12,531 10,996 10,485 כ הוצאות מכירה והנהלה"סה

 6,466 1,709 3,271 1,569 )83( מפעולות רגילות) הפסד/(רווח

 5,584 1,316 3,052 1,398 )182(  לפני מסים) הפסד/(רווח

 4,191 1,093 2,233 1,002 )137(  נקי) הפסד/(רווח
  

    ערך-שימוש בתמורת ניירות  :ג10תקנה 
  .אין

  
  1231//8200בת ובחברות קשורות ליום -רשימת השקעות בחברות      : 11תקנה 

  .אין
  

  ורותבת ובחברות קש-שינויים בהשקעות בחברות  :12תקנה 
  . אין

  
  )ח"שאלפי (  831.12.200  מהן ליום החברההכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות   : 13תקנה 

  .אין

  

  מסחר בבורסה       :20תקנה 
מ "לניירות ערך בתל אביב בעח לא נרשמו ניירות ערך למסחר בבורסה " הדובתקופת

 בבורסה במניות  לא חלה הפסקת מסחר,ולמיטב ידיעת החברה") הבורסה: "להלן(
  .דיווחים מיידייםאו /כספיים וט הפסקות מסחר קצובות עקב פרסום דוחות למע, החברה
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  נושאי משרה בכירהבעלי עניין וללים לגמות  :21תקנה 
  
אלפי ( הברח מבין נושאי המשרה הבכירה בביותר בעלי התגמולים הגבוהים ביותר 5 –לכל אחד מ, הדיווח בשנת, ניתנושים ולמגלהלן פירוט הת  .א

  ):ח"ש
 

  )ח"אלפי ש(בעבור שירותים * תגמולים  פרטי מקבל התגמולים
אלפי (אחרים * תגמולים

    )ח"ש

  תפקיד  שם
היקף 
  משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
  התאגיד

  מענק  שכר
תשלום 
מבוסס 
  מניות

דמי 
  ניהול

  ריבית  **אחר  עמלה  דמי ייעוץ
דמי 
  שכירות

  כ"סה  **אחר

גיל 
שפייזמן 

)1(  
  866  --  --  --  --  --  --  --  --  86  780  -  מלאה  ל"מנכ

  משה דגן
מנהל 

לוגיסטיקה 
  ותפעול

  442  --  --  --  --  --  --  --  --  25  417  -  מלאה

שלמה 
  גרומט

ל "סמנכ
  כספים

  433  --  --  --  --  --  --  --  --  --  433  -  מלאה

אלירם 
 ררוזנפלד

  248  --  --  --  --  --  --  --  --  5  243  -  מלאה  חשב

עקיבא 
טישלר 

)2(  

נהל רשת מ
  חנויות

  246  --  --  --  --  --  --  --  --  -  246  -  מלאה

  
  סכומי המענקים .הפרשות בגין פיצויים ואובדן כושר עבודה, או ביטוח מנהלים/קרן השתלמות ו, טלפון,  החזקת רכב–סכומי השכר כוללים  .חברהבמונחי עלות למובאים סכומי התגמול   * 

  .2008 ששולמו בשנת 2007ת המצוינים לעיל הינם מענקים בגין שנ
  .יש לפרט את סוג התגמול  ** 

  . א להלן29לפרטים ראה תקנה . כפונקציה של תוצאות החברה שנתי בהתאם  יהיה זכאי לבונוסל"מנכ    )1(
  .15.5.2008החל לכהן ביום   )2(
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בשנת הדיווח שילמה החברה לדירקטורים החיצוניים גמול והוצאות נלוות בסכום   .ב
 . ח"לפי ש א80- כולל כ

  
' כאמור בסעיף א,  שניתנו לכל אחד מנושאי המשרה הבכירהיםולמגלהלן פירוט הת  .ג

בקשר עם כהונתם או העסקתם ,  ועד למועד הגשת הדוח31.12.2008לאחר יום , לעיל
  :בשנת הדיווח

  
למר ח "ש  אלפי172-כ אישר דירקטוריון החברה תשלום בסך של 5.3.2009ביום  )1(

בגין הסכום האמור רשמה  (2008כמענק לשנת , החברהל "מנכ, גיל שפייזמן
 ).2008חות הכספיים לשנת "החברה הפרשה בדו

 
משה ח למר "ש  אלפי52 אישר דירקטוריון החברה תשלום בסך של 5.3.2009ביום  )2(

בגין הסכום האמור רשמה החברה  (2008כמענק לשנת , מנהל לוגיסטיקה, דגן
 ).2008חות הכספיים לשנת "הפרשה בדו

 
ח למר "שאלפי  54 אישר דירקטוריון החברה תשלום בסך של 5.3.2009ביום  )3(

בגין הסכום  (2008כמענק לשנת ,  החברהל הכספים של"סמנכ, שלמה גרומט
 ).2008חות הכספיים לשנת "האמור רשמה החברה הפרשה בדו

  
ח למר "ש  אלפי44 אישר דירקטוריון החברה תשלום בסך של 5.3.2009ביום  )4(

בגין הסכום  (2008כמענק לשנת , החברהשל  מנהל רשת החנויות, לרעקיבא טיש
 ).2008חות הכספיים לשנת "האמור רשמה החברה הפרשה בדו

  
   עסקאות עם בעל שליטה  :22תקנה 

  
בדבר כל עסקה עם בעל שליטה בחברה או שלבעל , למיטב ידיעת החברה, להלן פרטים  

ח או במועד "ברה התקשרה בה בשנת הדואשר הח, שליטה בחברה יש עניין אישי באישורה
  :ח"ח או שהיא עדיין בתוקף במועד הדו"ח ועד למועד הגשת הדו"מאוחר לסוף שנת הדו

  
  ")חוק החברות ("1999-ט"תשנ, לחוק החברות) 4(270עסקאות שאינן מנויות בסעיף   

  
 הסכמי אספקה עם נעמן ועם ששת  .א

עם הסכם אספקה רות החברה באישר דירקטוריון החברה את התקש 27.1.2009ביום 
חברה ציבורית שניירות ערך שלה , ")נעמן": להלן(מ "כל אחת מנעמן פורצלן בע

 וששת רשת חנויות לכלי בית אשר הינה בעלת השליטה בחברה, נסחרים בבורסה
 לפיו תספק , בהסכם,חברה בת בבעלות מלאה של נעמן, ")ששת": להלן(מ "בע

 בסעיף להלן(ירוח ומוצרים לבית המשווקים על ידה כלי בית וא,  לחברה)ששת/נעמן(
, לשלוש חנויות מרשת החנויות של החברה, בתנאי קונסיגנציה, ")המוצרים": זה

 להלן (1 מוגבלת בזמן לגבי המוצריםכאשר לחברה תהיה זכות החזרה מלאה שאינה
  "). האספקהםהסכ" -יקרא בסעיף זה כל אחד מהסכמי האספקה האמורים 

  
כאשר ההובלה תיעשה , המוצרים יסופקו לחנויות הרשת,  האספקהםהסכבהתאם ל

  .לפי העניין, על חשבון נעמן או ששת
  

אובדן או פגיעה אשר יגרמו , יהיו אחראיות לכל נזק, לפי העניין, נעמן או ששת
החל . ספקתם לחנויות הרשת או במהלך החזרתם מחנויות הרשתאלמוצרים במהלך 

  .תחול האחריות המלאה על החברה, ים בחנויות הרשתממועד המסירה של המוצר

                                                      
אינה מעבירה את הבעלות בהם ") חנויות הרשת"-להלן(יות הרשת של החברה קונסיגנציה  עצם מסירת המוצרים בחנו   1

  .לחברה והבעלות בהם תועבר לחברה רק אם הצליחה החברה למכרם לצרכן הסופי ובמועד כאמור
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כאשר , מחיר המוצרים לצרכן הסופי ייקבע על ידי החברה, על פי הסכם האספקה

בשיתוף פעולה עם נעמן או , ככל הניתן, מבצעים או הנחות ביחס למוצרים ייעשו
 . לפי העניין, ששת

  
לפי , ששתלן או לנעמ, על פי הסכם האספקההתמורה המוסכמת שתשלם החברה 

כהגדרת  ( מהפדיון נטו60%תהיה , בגין המוצרים שנמכרו על ידי החברה, העניין
, על אף האמור לעיל. מ כדין"בתוספת מע, ")התמורה המוסכמת"-להלן ()המונח להלן

התמורה שתשלם החברה ביחס למוצרים לגביהם יחולו מבצעים שיתואמו מראש 
תהיה בהתאם להסכמה מראש , לפי העניין, ובכתב בין החברה לבין נעמן או ששת
   .לפי העניין, ובכתב בין החברה לבין נעמן או ששת

  
 התמורה המתקבלת על ידי החברה והנובעת ממכירת - משמע ,"הפדיון נטו"

  .כהגדרתם להלן, לאחר הפחתת הסכומים המוסכמים לניכוי, המוצרים
  

הניתנים במעמד ביצוע  מבצעאו / כל הנחה ו- משמע ,"הסכומים המוסכמים לניכוי"
לרבות , התשלום בקופה וכל עמלה שמשולמת על ידי החברה בגין מכירת המוצרים

המחאות מתנה , חיובים בגין תווי קניה/עמלות, עמלות לחברות כרטיסי האשראי
הנחות הניתנות במעמד חיוב כרטיסי האשראי , כרטיסי מתנה, ותלושי מכירה

  .ב"וכיוצ
  

 על ידי אישורו יכנס לתוקף לאחר וא שנים וה3 -  היא ל האספקהםתקופת הסכ
בכפוף להודעה  כאשר, לפי העניין ,בששתאו בנעמן , בחברה האורגנים המוסמכים

להביאו לכדי ,  האספקהםיוכל כל אחד מהצדדים להסכ,  חודשים6מוקדמת של 
  .סיום

  
    –א אסמכת' מס (27.1.2009ח מיידי של החברה מיום "לפרטים נוספים ראה דו

2009-01-023928.(  
 
 Youמועדון   .ב

עם דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם  אישר 30.11.2008ביום 
, שהינה, ")You: "להלן( )שותפות רשומה( דור אלון -  לקוחות רבוע כחול מועדון

 ")רבוע כחול": להלן(מ "רבוע כחול ישראל בעשותפות בין , למיטב ידיעת החברה
היא בעלת השליטה , יבורית שניירות ערך שלה נסחרים בבורסהחברה צ ,)75%(
בהסכם על פיו  ,)25% (1מ"בע) 1988(לבין דור אלון אנרגיה בישראל , בחברה) בעקיפין(

תצטרף החברה אל רשימת בתי העסק אשר לוקחים חלק בתכנית הנאמנות אשר 
ת שונות ושעיקרה מתן הטבו ")Youרשתות "-להלן( עבור לקוחותיה Youמפעילה 
  "). Youחברי "- להלן( ללקוחות אלה Youברשתות 

  
 Youסכום בשקלים שחברי ( You  צבירתבאמצעות, בין היתר, הניתנות הןההטבות 

 על סך הקניות 5% שלפי מפתח  על Youיזוכו בו בגין רכישות שנעשו על ידם ברשתות 
) ") הצבירהסכום"-להלן(החודשיות בחנויות הרשת של החברה החל מהשקל הראשון 

כרטיס דיינרס או כל כרטיס  (Youבמועד ביצוע הרכישה באמצעות כרטיס וזאת 
 במסגרת ההסכם נקבע כי ").ההסכם"-להלן (You ברשתות )Youאחר עליו תחליט 

ככל ,  ובכפוף לאישוריםYou- כל שינוי בסכום הצבירה יעשה בהסכמת החברה ו
  . שידרשו

  
  

                                                      
  .היא בעלת השליטה ברבוע כחול, מ"שהינה חברה בת של אלון חברת הדלק לישראל בע   1
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 תחל לאחר שיושלמו הממשקים ופילוהפעילות ההסכם הינו לתקופה של שלוש שנים 
יוכל  כל אחד ,  מראש ובכתבחודשים) שלושה (3בכפוף להודעה של . הטכנולוגיים

  .מהצדדים להסכם להביאו לכדי סיום
 

    –אסמכתא ' מס (30.11.2008ח מיידי של החברה מיום "לפרטים נוספים ראה דו
2008-01-336462.(      

 
  מ"הסכם אספקה עם כפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע  .ג

 אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם אספקה עם 29.5.2007ם ביו
אשר , 1")כפר השעשועים: "להלן(מ "כפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע

ציוד , קיםמשח, רשת של חנויות לממכר צעצועים, מפעילה באמצעות הסכמי זכיינות
 של כפר המשווקות לחנויות הרשת") מוצרי הרשת: "להלן(לילדים וסחורות שונות 

, ")מפעילי חנויות הרשת: "להלן(השעשועים המופעלות על ידי בעלי הזיכיון השונים 
במסגרתו התחייבה החברה לספק מוצרים שנמכרים על ידה והנכללים במוצרי הרשת 

ישירות למפעילי חנויות הרשת ) ין כפר השעשועיםעליהם יוסכם בכתב בין החברה לב(
להלן בסעיף (אלא אם הורתה לה כפר השעשועים לספק את המוצרים ישירות אליה 

  ").הסכם האספקה: "זה
  

או /החברה התחייבה למכור ולספק לכפר השעשועים ו, על פי הסכם האספקה
ביחס למפעילי חנויות הרשת את המוצרים במחירים המקובלים אצל החברה 

ללקוחות אחרים שלה הדומים באופיים ובסדרי גודל ההזמנות שלהם לזה של 
  .החברה

  
נקבע כי התמורה בגין המוצרים שיסופקו על ידי החברה למפעילי , בהסכם האספקה
הינה בהתאם למחירון החברה אשר יאושר על , או לכפר השעשועים/חנויות הרשת ו

עוד . 120+ ון ובתנאי אשראי של שוטף  מהמחיר30%בהנחה של , ידי כפר השעשועים
.  מהמכירות11%נקבע כי החברה תשלם לכפר השעשועים עמלת תפעול בשיעור של 

לעת ת לשינוי מעת וה ניתננכאמור לעיל תהיוהעמלה ה הנחה, על פי הסכם האספקה
  .בהסכמה בין החברה לבין כפר השעשועים בהתאם לתנאים שנקבעו

   
כם האספקה לידי סיום באמצעות מתן הודעה  הצדדים רשאים להביא את הס

   . יום בכתב60מוקדמת של 
  

  לחוק החברות) 4(270עסקאות המנויות בסעיף   
  

 הסכם אספקה עם רבוע כחול  .א
לאחר קבלת ( אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 26.12.2007ביום 

בהסכם אספקה את התקשרות החברה ) אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה
בעלת השליטה בעקיפין ( ורבוע כחול 2מ"בע) היפר היפר(עם רשת הרבוע הכחול 

לפיו תספק החברה לרשת , ")רשת הרבוע הכחול: "להלן בסעיף זה ביחד) (בחברה
שיעוצב , הרבוע הכחול מגוון מוצרי טקסטיל אותם תייצר החברה תחת מותג חדש

המותג : "להלן בסעיף זה(ה במשותף ויאופיין על ידי רשת הרבוע הכחול והחבר
  ).בהתאמה, "הסכם האספקה"-ו" הפרטי

  
נקבע כי התמורה שתשולם על ידי רשת הרבוע הכחול לחברה בגין , בהסכם האספקה

כל מוצר תהיה על פי מחיר המחירון המומלץ של החברה למוצרים דומים המיוצרים 
לה תהיה , 35%קבוע של על ידה שלא במסגרת המותג הפרטי בניכוי הנחה במרווח 

                                                      
  . מהון המניות המונפק של כפר השעשועים100%-י מחזיקה בקבוצת ב, על פי מידע שנמסר לחברה   1
  .חברה בשליטת רבוע כחול, על פי מידע שנמסר לחברה   2
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זכאית רשת הרבוע הכחול בגין מהלך עבודה רגיל ואשר תחול ביחס לכל היקף 
ככל שתנקוט רשת הרבוע הכחול במבצעי ). מ כדין"ובתוספת מע(הרכישות מהחברה 

יעשה הדבר על חשבונה של רשת הרבוע הכחול ולא יהיה במבצעי , הנחות כלשהם
  .חברההנחות אלה כדי לפגוע ברווחיות ה

  
מיום : קרי(נקבע כי תקופת הסכם האספקה הינה לשנתיים ממועד חתימתו 

 12כאשר הסכם האספקה יוארך אוטומטית לתקופות נוספות בנות , )9.1.2008
לכל המאוחר , אלא אם תודיע רשת הרבוע הכחול לחברה בכתב, חודשים כל תקופה

כי ,  הבאה אל סיומה יום לפני תום תקופת הסכם האספקה או התקופה המוארכת90
אינה מעוניינת בהארכת ההתקשרות לשנה נוספת וזאת מבלי לגרוע מהתחייבות רשת 
הרבוע הכחול לקבל לידיה את המוצרים ולמכרם בהתאם להוראות הסכם האספקה 
וכל זאת בגין הזמנות שבוצעו קודם לתקופת ההודעה המוקדמת או אם תודיע 

 יום לפני תום תקופת הסכם האספקה 180ר לכל המאוח, החברה לרשת הרבוע הכחול
עוד . או התקופה המוארכת כי אינה מעוניינת בהארכת ההתקשרות לשנה נוספת

 תקופות נוספות 2-במקרה בו הוארך הסכם האספקה ל, נקבע כי למרות האמור לעיל
הוא לא יוארך לתקופה נוספת כלשהיא מבלי שיתקבל ,  חודשים כל תקופה12של 

- ס"תש, )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(לתקנות החברות ) 1(1ף אישור לפי סעי
20001.  

  
אסמכתא ' מס (25.12.2007לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום 

  ).2007-01-496519 –אסמכתא ' מס (26.12.2008ומיום ) 2007-01-493852 –
  

לאחר קבלת (חברה  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של ה15.9.2008ביום 
את התקשרות החברה בתוספת להסכם ) אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

כהגדרת המונח בתוספת (לפיו רבוע כחול תעניק לחברה שירותי הפצה , אספקה
לגבי מוצרים שבעיקרם אינם כריות או שמיכות או מוצרים אחרים ) להסכם אספקה

 ממחיר הקניה של רבוע 8.2%מלה בגובה בתמורה לע, שתופסים הרבה נפח כדוגמתם
ותשלום סכום קבוע עבור פריקת כל ) כהגדרת המונח בתוספת להסכם אספקה(כחול 
  .מכולה

  
 יום 45נקבע כי בכפוף להודעה מוקדמת של במסגרת התוספת להסכם האספקה 

לכדי האספקה תוכל החברה להביא את התוספת להסכם , מראש ובכתב לרבוע כחול
  .סיום

  
 –אסמכתא ' מס (14.8.2008טים נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום לפר

  ).2008-01-265608 –אסמכתא ' מס (15.9.2008ומיום ) 2008-01-235857
 

לשעבר המחסן המרכזי כפר השעשועים (מ " עם קבוצת בי קמעונאות בעהסכם ניהול  .ב
 )מ"בע

לאחר קבלת (ות של החברה  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המני9.10.2007ביום 
שרותי את התקשרות החברה בהסכם ) אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

אשר הינה בעלת , בעלת השליטה בנעמן -כיום (מ "ניהול עם קבוצת בי קמעונאות בע
לפיו ינתנו לחברה על ידי קבוצת בי שרותי , ")קבוצת בי: "להלן (2)השליטה בחברה

חשבות שכר , מערכות מידעתפעול , ייעוץ משפטי, תי ניהולובכלל זה שרו(ניהול 
אשר החליפו בחלקם את שרותי הניהול , ")הסכם הניהול: "להלן בסעיף זה ()וייבוא

                                                      
החל מהשנה החמישית לקיומו של הסכם , מדי שנה, אישור של ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה יאשרו: קרי   1

י של ממש בתנאי הסכם האספקה וביתר הנסיבות וזאת לאחר שוידאו שלא חל שינו, את הארכתו, האספקה ואילך
  .או שאין בשינוי אלא כדי לזכות את החברה, הצריכות לענין לעומת הסכם האספקה המוצע

  .במועד האישור היתה קבוצת בי בעלת השליטה בחברה במישרין   2
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  .  מ"ורדינון בע. שניתנו בעבר לחברה על ידי א
   

ח " ש57,500בתמורה לשרותי הניהול משלמת החברה לקבוצת בי סך חודשי של 
  . 1)2008מוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני צ (מ כדין"בתוספת מע

  
שים ממועד אישורו על ידי  חוד18ההתקשרות בהסכם הניהול הינה לתקופה של 

כל אחד מהצדדים להסכם ). 9.10.2007מיום : קרי(בעלי המניות האסיפה הכללית של 
   . חודשים מראש ובכתב6הניהול רשאי להביאו לכדי סיום בהודעה מוקדמת של 

  
 –אסמכתא ' מס (4.9.2007לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום 

  ).2007-01-411289 –אסמכתא ' מס (10.10.2007ומיום ) 2007-01-384652
  

 הסכם אספקה עם ששת  .ג
לאחר קבלת ( אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 9.10.2007ביום 

 אספקהאת התקשרות החברה בהסכם ) החברהאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון 
אשר , 2)אשר הינה בעלת השליטה בחברה,  נעמן חברה בת של–כיום (ששת עם 

במסגרתו התחייבה , בבעלותה רשת של חנויות בזיכיון לממכר כלי בית ומתנות
  .")הסכם האספקה: "להלן בסעיף זה (3של ששת" ספק חוץ"החברה להיות 

  
 התמורה שתשולם לחברה בגין המוצרים תקבענון לפיו נקבע מנגנ, בהסכם האספקה

או לששת ישירות וכפועל יוצא /שיסופקו על ידי החברה לחנויות הרשת של ששת ו
בגין עמידה ביעדי מכירה והבטחת עמלת התפעול שתשולם על ידי החברה לששת 

על ידי , המסופקים על ידי החברה לחנויות הרשת, ביצוע תשלום תמורת המוצרים
  .בהתאם לתנאים שנקבעובהסכמה כן נקבע כי המנגנון ניתן לשינוי . תשש

  
כל אחד מהצדדים להסכם האספקה רשאי להביאו לכדי סיום בהודעה מוקדמת של 

  . ם מראש ובכתביו 60
  

 –אסמכתא ' מס (4.9.2007לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום 
  ).2007-01-411289 –אסמכתא ' מס (10.10.2007ומיום ) 2007-01-384652

  
 מ"בע 888שיווק והפצה  דוקטור בייביהסכם אספקה עם   .ד

לאחר קבלת ( אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 9.10.2007ביום 
את התקשרות החברה בהסכם אספקה ) אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

אשר בבעלותה רשת , 4")ר בייבי"ד: "לןלה(מ " בע888עם דוקטור בייבי שיווק והפצה 
במסגרתו , לממכר מוצרי תינוקות שונים, חלקן בזיכיון וחלקן בבעלות, של חנויות

הסכם : "להלן בסעיף זה (5ר בייבי"של ד" ספק חוץ"התחייבה החברה להיות 
  ").האספקה

  
  

                                                      
 .2008החודש הראשון בגינו בוצע התשלום הינו חודש ינואר    1
 . חברה בת של קבוצת ביששתבמועד האישור היתה    2
אלא אם , ישירות לחנויות הרשת, )בעיקר מצעים ומגבות(לספק את המוצרים עליהם החליטו החברה וששת , כלומר   3

כאשר אספקת המוצרים תעשה בהתאם להזמנות שיועברו לחברה , הודיעה לה ששת לספק את המוצרים ישירות אליה
  .תאם להנחיותיה של ששת כפי שיסוכמו עם החברה בעניין זה מעת לעתהכל בה, מששת או ישירות מהזכיינים השונים

מ המחזיקה במלוא ההון "ר בייבי בע" מהון המניות המונפק של ד50%-קבוצת בי מחזיקה ב, על פי מידע שנמסר לחברה   4
 .ר בייבי"המונפק של ד

גם אלו , ישירות לחנויות הרשת, ) לביתמוצרי טקסטיל (ר בייבי"דלספק את המוצרים עליהם החליטו החברה ו, כלומר   5
כאשר אספקת המוצרים ,  לספק את המוצרים ישירות אליהר בייבי"דאלא אם הודיעה לה , שבבעלות וגם אלו שבזיכיון

ר "דהכל בהתאם להנחיותיה של ,  או ישירות מהזכיינים השוניםר בייבי"דתעשה בהתאם להזמנות שיועברו לחברה מ
  . לחברה וכפי שתסוכמנה עם החברהת לעת מעתינתנה כפי שבייבי
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נקבע כי התמורה המוסכמת בגין המוצרים שיסופקו על ידי , בהסכם האספקה
, או לחנויות בבעלות/ר בייבי ישירות ו"או לד/ר בייבי ו" לרשת החנויות של דהחברה

 30%בהנחה של , ר בייבי"הינה בהתאם למחירון החברה אשר יאושר על ידי ד
 10%ר בייבי מהחברה תהיה בשיעור של "מהמחירון וכי עמלת התפעול שתקבל ד
אשר תשולם , ר בייבי"או לחנויות בבעלות ד/מהמכירות של החברה לחנויות הרשת ו

ח ומעלה והבטחת ביצוע תשלום "בגין עמידה ביעדי מכירה בסך של חצי מליון ש
כן . ר בייבי"על ידי ד, המסופקים על ידי החברה לחנויות הרשת, תמורת המוצרים

  .נקבע כי המנגנון האמור ניתן לשינוי בהסכמה בהתאם לתנאים שנקבעו
  

 להביאו לכדי סיום בהודעה מוקדמת של כל אחד מהצדדים להסכם האספקה רשאי
  .  יום מראש ובכתב60
  

 –אסמכתא ' מס (4.9.2007לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום 
  ).2007-01-411289 –אסמכתא ' מס (10.10.2007ומיום ) 2007-01-384652

  
  .א להלן29לפרטים נוספים ראה גם תקנה 

  
  :ח" בחברה לתאריך הדוהחזקות בעלי עניין   :24תקנה 

  

מניות ' מס המחזיקשם 

רגילות בנות 

  .נ.ח ע" ש1

  (%) שעור 

 בהון 
(%) שיעור 

מכח 

  הצבעהה

(%) שיעור 

בהון בדילול 

  מלא

 

(%) שיעור 

מכח 

  הצבעהה

 בדילול מלא

  84.79 67.98 84.79 67.98  19,419,984 1מ"נעמן פורצלן בע

 0 0 0 0 5,663,882  מ"ורדינון טקסטיל בע

  
  הון מונפק וניירות ערך המירים, הון רשום     :א24תקנה 

  .א"כ. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 40,000,000 - הון רשום 
  .א"כ. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 28,566,853 - הון מונפק 

  . א"כ. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 22,902,971 -  מניות רדומותבניכוי מונפק הון 
  

  ירקטורים של התאגידהד   :26תקנה 
  
  .זאב וורמברנד  : הדירקטורשם  )1(.     1

  .50772672  :מספר זיהוי  )א1(     
  .19.6.1951  : לידהתאריך )2(
  .רעננה, ' ב31 יהודה הלוירחוב   :ןמע )3(
  .ישראלית  :נתינות  )4(
  .אין  : דירקטוריוןחברות בועדות )5(
  .לא  :צ"דח )6(
 של חברה, אגידהאם הינו עובד של הת )7(

או של ,  שלושל חברה קשורה, בת שלו
  :בעל ענין בו

 הכחול הרבוע רשת ל"מנכ. ר דירקטוריון החברה"יו
 רבוע ונשיא ל"ומנכ מ"בע והשקעות נכסים
   .מ"בע ישראל-כחול

  .9.3.2008  :התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור )8(

                                                      
 60.43% - קבוצת בי מחזיקה בכ, על פי מידע שנמסר לחברה. נעמן הינה חברה ציבורית שניירות ערך שלה נסחרים בבורסה   1

יתרת הון . ביקבוצת  מהון המניות המונפק של 85% - מחזיקה ב, מהון המניות המונפק וכח ההצבעה של נעמן ורבוע כחול
 7.03%-בכ) במישרין ובעקיפין(המחזיק , חברהבדירקטור , בי מוחזקת על ידי מר אבנר כץקבוצת המונפק של המניות 

 מהון המניות המונפק ומר דורון ינאי המחזיק 6.32% - בכ) במישרין ובעקיפין(מר רונן לוי המחזיק , מהון המניות המונפק
   . מהון המניות המונפק1.64% -בכ) במישרין(
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 השנים 5-השכלתו והתעסקותו ב )9(

 התאגידים שבהם האחרונות ופירוט
  :משמש דירקטור

  
  

שימש  .הטכניון מוניהול תעשיה בהנדסת בוגר תואר
כללי  מנהל, מ"משנה למנהל כללי בפניקס אחזקות בעכ

ר חברות "ל ויו"מנכ, מ"בפניקס השקעות ופיננסים בע
ר "דירקטור ויווכללית  בנות בקבוצת שירותי בריאות

  .מ" לישראל בעועדת מאזן בבנק דיסקונט
) היפר היפר(ל הכחו הרבוע רשתן כדירקטור במכה
 רבוע לקוחות מועדון ,מ"בע 1995 פרסום ערוצים ,מ"בע

 קמעונאות בי קבוצת, רשומה שותפות אלון דור-כחול
 בייבי דוקטור, מ"בע בית לכלי חנויות רשת ששת, מ"בע

 כפר ,מ"בע בייבי דוקטור ,מ"בע 888 והפצה שיווק
 בריאות עדן, מ"בע צעצועים חנויות רשת השעשועים

  .מ" בע2 מרקט טבע בריאות עדןו מ"עב מרקט טבע
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר  )10(

  :בתאגיד
  
  .לא

האם הינו דירקטור שהחברה רואה  )11(
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 

  :פיננסיתו

  
  
   .כן

  .לא  :האם דירקטור בלתי תלוי )12(
 
  

  .ר כץאבנ  : הדירקטורשם  )1(.     2
  .057807315  :מספר זיהוי )א1(

  .22.8.1962  : לידהתאריך )2(
  .רעננה, 28 רחוב הרצל  :ןמע )3(
  .ישראלית  :נתינות  )4(
  . אין  : דירקטוריוןחברות בועדות )5(
  .לא  :צ"דח )6(
של חברה , האם הינו עובד של התאגיד )7(

של חברה קשורה שלו או של , בת שלו
  : בעל ענין בו

  
  
מ "תן שירותי ניהול לקבוצת בי קמעונאות בענו

  .באמצעות חברה בבעלותו
  .22.4.2007  :התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור )8(
 השנים 5-השכלתו והתעסקותו ב )9(

האחרונות ופירוט התאגידים שבהם 
  :משמש דירקטור

  .השכלה תיכונית
  . ל קבוצת כפר השעשועים"שימש כמנכ

כפר , מ"י קמעונאות בעמכהן כדירקטור בקבוצת ב
כפר , מ"אבי כץ שיווק בע, מ"בע) 1993(השעשועים 

כפר השעשועים רשת חנויות , מ"השעשועים שיווק בע
נעמן פורצלן , מ"ייבו אינטרנשיונל בע, מ"צעצועים בע

   .  מ"מ וטויקור בע"בע
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר  )10(

  :בתאגיד
  
  .לא

ר שהחברה רואה האם הינו דירקטו )11(
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 

  :פיננסיתו

  
  
  .לא

  .לא  :האם דירקטור בלתי תלוי )12(
  
  
  
  



11 
 

  .ל'שמוליק אנצ  : הדירקטורשם  )1.     (3
  .054913447  :מספר זיהוי )א1(

  .6.10.1957  :לידהתאריך  )2(
  .כפר יונה, 103 רחוב גולני  :ןמע )3(
  .ישראלית  :נתינות  )4(
  . אין  : דירקטוריוןרות בועדותחב )5(
  .לא  :צ"דח )6(
של חברת ,  עובד של התאגידוהאם הינ )7(

של חברה קשורה שלו או של , בת שלו
  : בעל ענין בו

  
  

  .  מ"ל קבוצת בי קמעונאות בע"מכהן כמנכ
  .2.11.2008  : כדירקטורוו החלה כהונתהתאריך ב )8(
השנים  5- בו והתעסקותוהשכלת )9(

שבהם  ופירוט התאגידים האחרונות
  : משמש דירקטור

  .השכלה תיכונית
   .מ"חברת טן חברה לדלק בעל "שימש כמנכ

 בששת רשת חנויות לכלי בית יוןדירקטורר "יומכהן כ
הכל ו מ"כפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע, מ"בע

 ,מ"פורצלן בעבנעמן  מכהן כדירקטור. מ"בדולר בע
 888ייבי שיווק והפצה דוקטור בומ "דוקטור בייבי בע

  .מ"בע
 משפחה של בעל עניין אחר ןא בוהאם ה )10(

  :בתאגיד
  
  .לא

 שהחברה רואה  דירקטורוהינהאם  )11(
חשבונאית  מומחיות ת כבעלואות
  :פיננסיתו

  
  
  .לא

  .לא  :האם דירקטור בלתי תלוי )12(
  
  

  . דרור מורן  : הדירקטורשם  )1.     (4
  .023066087  :מספר זיהוי )א1(

  .20.8.1967  :לידה תאריך )2(
  . ראשון לציון, 8ברודצקי רחוב   :ןמע )3(
  .ישראלית  :נתינות  )4(
  .אין  : דירקטוריוןחברות בועדות )5(
  .לא  :צ"דח )6(
של חברה , האם הינו עובד של התאגיד )7(

של חברה קשורה שלו או של , בת שלו
  :בעל ענין בו

  
מ ורבוע כחול "אל בעל כספים ברבוע כחול ישר"סמנכ
  .מ"ן בע"נדל

  .22.4.2007  :התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור )8(
 השנים 5-תו והתעסקותו בהשכל )9(

האחרונות ופירוט התאגידים שבהם 
  :משמש כדירקטור

  

תואר ראשון במינהל עסקים עם התמחות , ח מוסמך"רו
  .למינהל המכללהמבחשבונאות 

 רבוע כחולומ "ל בעל כספים רבוע כחול ישרא"סמנכ
ל כספים באינסייטק "סגן סמנכ שימש כ.מ"ן בע"נדל
ל כספים "וכסגן סמנכ )2006 יוני - 2005 אפריל( –מ "בע

   .מ"ברבוע כחול ישראל בע
, מ"בע) היפר היפר(רשת הרבוע הכחול דירקטור במכהן כ

, מ"בע שפע מהדרין, מ"בע) 1991(גלקסי סחר בינלאומי 
 1997) אחזקות(ים ברבוע הכחול עיצוב, מ"גמדא סחר בע

קבוצת בי קמעונאות , מ"בע פארם הרבוע הכחול, מ"בע
, מ"כפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע, מ"בע

, מ"היפר לוד סנטר בע, מ"חברה להשקעות בע אזדרכת
ניהול ' חב ,מ"בלו פארם בע, מ" בע1008השקעות מרכז 
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ופש מגה נ, מ"רדיו ללא הפסקה בע, מ"קניון הדר בע
פות שות דור אלון- מועדון לקוחות רבוע כחול, מ"ישיר בע
עדן בריאות טבע , שותפות רבוע כחול הדר, רשומה

נעמן ומ " בע2עדן בריאות טבע מרקט , מ"מרקט בע
   .מ"פורצלן בע

בן משפחה של בעל עניין אחר האם הוא  )10(
  :בתאגיד

  
  .לא

נו דירקטור שהחברה רואה יההאם  )11(
 חשבונאית ומחיותמבעל אותו כ

  :פיננסיתו

  
  
  . כן

  .לא  :האם דירקטור בלתי תלוי )12(
  
  

  . גרשון וייסמן  : הדירקטורשם  )1.     (5
  .55902878  :מספר זיהוי )א1(

  .30.7.1959  : לידהתאריך )2(
  .תל אביב, 12רקאנטי   רחוב  :ןמע )3(
  .ישראלית  :נתינות  )4(
  .אין  : דירקטוריוןחברות בועדות )5(
  . לא  :צ"דח )6(
של חברת , האם הינו עובד של התאגיד )7(

של חברה קשורה שלו או של , בת שלו
  :בעל ענין בו

  
  

  .מ"ישראל בע - ראש אגף סחר ברבוע הכחול 
  .15.9.2008  :התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור )8(
 השנים 5-השכלתו והתעסקותו ב )9(

האחרונות ופירוט התאגידים שבהם 
  :דירקטורמשמש 

  . בוגר כלכלה ומינהל עסקים מאוניברסיטת חיפה
 - עצמאי  .מ" אגף סחר ברבוע הכחול ישראל בעראש

 ,)2008 מאי – 2005מיוני " (לא מזון"שיווק מוצרי 
  . מ"ל סחר בקלאב מרקט בע"סמנכ

) היפר היפר(משמש כדירקטור ברשת הרבוע הכחול 
יות  ששת רשת חנו,מ"קבוצת בי קמעונאות בע, מ"בע

מ וכפר השעשועים רשת חנויות צעצועים "לכלי בית בע
  . מ"בע

בן משפחה של בעל עניין אחר  ואההאם  )10(
  :בתאגיד

  
  .לא

הינו דירקטור שהחברה רואה האם  )11(
 חשבונאית ומחיותבעל מאותו כ

  :פיננסיתו

  
  
  .לא

  .לא  :האם דירקטור בלתי תלוי )12(
  
  

  . ולדפינגרגדעון ג  : הדירקטורשם  )1.     (6
  .055728182  :מספר זיהוי )א1(

  .22.5.1959  :לידהתאריך  )2(
  . הוד השרון, 24 אנשי בראשיתרחוב   :ןמע )3(
  .ישראלית  :נתינות  )4(
   . ועדת ביקורת  : דירקטוריוןחברות בועדות )5(
  .צ מומחה" אינו דח.כן  :צ"דח )6(
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של חברת , האם הינו עובד של התאגיד )7(

של חברה קשורה שלו או של , ובת של
  : בעל ענין בו

  
  
   . לא

  .12.7.2004  :התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור )8(
 השנים 5 -השכלתו והתעסקותו ב )9(

האחרונות ופירוט התאגידים שבהם 
  : משמש דירקטור

  

תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים מהמכללה למינהל 
  . תל אביב

מכהן כדירקטור . מ" בעל קונספט שיווק"משמש כמנכ
   . מ"בקונספט שיווק בע

 בן משפחה של בעל עניין אחר הואהאם  )10(
  :בתאגיד

  
  .לא

האם הינו דירקטור שהחברה רואה  )11(
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 

  :ופיננסית

  
  
  . לא
  
  

  .  מאיר קרלינסקי  : הדירקטורשם  )1.     (7
  .050668755  :מספר זיהוי )א1(

  .20.5.1951  :לידהיך תאר )2(
  . תל אביב, 26 בורלארחוב   :ןמע )3(
  .ישראלית  :נתינות  )4(
   . ועדת ביקורת  : דירקטוריוןחברות בועדות )5(
  .צ מומחה" אינו דח.כן  :צ"דח )6(
של חברת , האם הינו עובד של התאגיד )7(

של חברה קשורה שלו או של , בת שלו
  : בעל ענין בו

  
  
   . לא

  .18.7.2005  :יך בו החלה כהונתו כדירקטורהתאר )8(
 השנים 5 -השכלתו והתעסקותו ב )9(

האחרונות ופירוט התאגידים שבהם 
  : משמש דירקטור

  
מרצה בפקולטה לניהול ). שיווק(ר למינהל עסקים "ד

   .  באוניברסיטת תל אביב

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר  )10(
  :בתאגיד

  
  .לא

דירקטור שהחברה רואה האם הינו  )11(
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 

  :ופיננסית

  
  
   .כן

  
  
  .  לימור גנות  : הדירקטורשם  )1.     (8

  .17075045  :מספר זיהוי )א1(
  .19.9.1972  : לידהתאריך )2(
  . הרצליה, 12 צמרותרחוב   :ןמע )3(
  .ישראלית  :נתינות  )4(
   . ורתועדת ביק  : דירקטוריוןחברות בועדות )5(
  . לא  :צ"דח )6(
של חברת , האם הינו עובד של התאגיד )7(

של חברה קשורה שלו או של , בת שלו
  :בעל ענין בו

אלון חברת לית פיתוח עסקי ומיזוגים ורכישות ב"סמנכ
   .  מ"הדלק לישראל בע

  .22.4.2007  :התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור )8(
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 השנים 5-השכלתו והתעסקותו ב )9(
אחרונות ופירוט התאגידים שבהם ה

  :משמש דירקטור

בוגרת תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה , ח מוסמכת"רו
  .מאוניברסיטת תל אביב

אלון חברת לית פיתוח עסקי ומיזוגים ורכישות ב"סמנכ
שימשה כמנהלת שיווק ותכנון . מ"הדלק לישראל בע

  ).2001-2003(מ "אסטרטגי בחברת אייכה בע
רשת הרבוע , מ"ת באי אם פי אם בעמכהנת כדירקטורי

  .  מ"מ ונעמן פורצלן בע"הכחול נכסים והשקעות בע
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר  )10(

  :בתאגיד
  
  .לא

האם הינו דירקטור שהחברה רואה  )11(
אותו כבעל מומחיות חשבונאית 

  :ופיננסית

  
  
   . כן

  .לא  :האם דירקטור בלתי תלוי )12(
  

  נושאי משרה בכירה של התאגיד   :א26תקנה 
  

  .גיל שפייזמן  : נושא המשרהשם  )1.     (1
  .55406979  :מספר זיהוי )א1(

  .8.11.1958  : לידהתאריך )2(
  .27.6.2007  :תאריך תחילת כהונה )א2(

בת - בחברה, תאגידב התפקיד שממלא )3(
בחברה קשורה שלו או בבעל ענין , שלו
  :בו

  
  

  . ל החברה"מנכ
 הינו בן משפחה של נושא משרה האם )4(

  :בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד
  
  .לא

שנים ה 5 – ב יעסקהשכלתו וניסיונו ה )5(
  :אחרונותה

 מאוניברסיטת תל –תואר ראשון במדעי המדינה וכלכלה 
  .אביב

 כרטיסי –ל .א.כל השיווק והעסקים של "שימש כסמנכ
   .  מ"אשראי לישראל בע

  
  
  .  שלמה גרומט  :שא המשרה נושם  )1.     (2

  .059199463  :מספר זיהוי )א1(
  .13.1.1965  : לידהתאריך )2(

  .1.1.2008  :תאריך תחילת כהונה )א2(
בת - בחברה, תאגידב התפקיד שממלא )3(

בחברה קשורה שלו או בבעל ענין , שלו
  :בו

  
  

  . ל כספים"סמנכ
האם הינו בן משפחה של נושא משרה  )4(

  :ל בעל ענין בתאגידבכירה אחר או ש
  
  .לא

שנים ה 5 – ב יעסקהשכלתו וניסיונו ה )5(
  :אחרונותה

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות . ח מוסמך"רו
תואר שני במנהל , מהאוניברסיטה העברית בירושלים

  . עסקים מאוניברסיטת בר אילן
ל כספים בחברת און ליין סחר ושווק "שימש כסמנכ

ב מערכות תקשורת "מתמ וכחשב ב"מילניום בע) ת"פ(
   .  מ"בכבלים בע
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  .אלירם רוזנפלדר  : נושא המשרהשם  )1.     (3
  .028765048  :מספר זיהוי )א1(

  .4.9.1971  : לידהתאריך )2(
  .15.8.2007  :תאריך תחילת כהונה )א2(

בת - בחברה, תאגידב התפקיד שממלא )3(
בחברה קשורה שלו או בבעל ענין , שלו
  :בו

  
  

  . חשב
האם הינו בן משפחה של נושא משרה  )4(

  :בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד
  
  .לא

שנים ה 5 – ב יעסקהשכלתו וניסיונו ה )5(
  :אחרונותה

תואר ראשון בחשבונאות מאוניברסיטת . ח מוסמך"רו
תל אביב ותואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים 

  . מאוניברסיטת בר אילן
 במסגרת עבודה מתן שירותי חשבות למספר חברות

   . ח ורד שבולת"במשרד רו
  
  

  .  דפנה ברזלי רביד  : נושא המשרהשם  )1.     (4
  .058726258  :מספר זיהוי )א1(

  .19.5.1964  : לידהתאריך )2(
  .9.3.2008  :תאריך תחילת כהונה )א2(

בת - בחברה, תאגידב התפקיד שממלא )3(
בחברה קשורה שלו או בבעל ענין , שלו
  :בו

  
  

  . ר פניםמבק
האם הינו בן משפחה של נושא משרה  )4(

  :בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד
  
  .לא

שנים ה 5 – ב יעסקהשכלתו וניסיונו ה )5(
  :אחרונותה

תואר בוגר בראיית חשבון מהאוניברסיטה העברית 
  . מוסמך במנהל עסקים מהאוניברסיטה העבריתתואר ו

   . י חשבון רוא- 'ברזלי ושותבמשרד שותפה מנהלת 
  
  

   .עקיבא טישלר  : נושא המשרהשם  )1.     (5

  .037632338  :מספר זיהוי )א1(

  .2.9.1975  : לידהתאריך )2(

  .15.5.2008  :תאריך תחילת כהונה )א2(

בת - בחברה, תאגידב התפקיד שממלא )3(
בחברה קשורה שלו או בבעל ענין , שלו
  :בו

  
  

   .מנהל רשת החנויות

 משפחה של נושא משרה האם הינו בן )4(
  :בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד

  
  .לא

שנים ה 5 – ב יעסקהשכלתו וניסיונו ה )5(
  :אחרונותה

לימודי תואר  , ומדעי התנהגותהל עסקיםמנבוגר בתואר 
מנהל רשת חנויות טבע נאות . מוסמך במנהל עסקים

  .מנהל רשת חנויות עמינחו
  
  

  . דגןמשה  : נושא המשרהשם  )1.     (6

  .0474900738  :מספר זיהוי )א1(

  09.06.1949  : לידהתאריך )2(
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  05.03.1996  :תאריך תחילת כהונה )א2(

בת -בחברה, תאגידב התפקיד שממלא )3(
בחברה קשורה שלו או בבעל ענין , שלו
  :בו

  
  

  . מנהל תפעול

האם הינו בן משפחה של נושא משרה  )4(
  :בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד

  
  .לא

שנים ה 5 – ב יעסקהשכלתו וניסיונו ה )5(
  :אחרונותה

  .בחברהמנהל תפעול  ומהנדס ייצור

  
   רואה החשבון של התאגיד   :27תקנה 

   .משרד רואי חשבון, קסלמן וקסלמן  : שם
  . חיפה, 1נתנזון רחוב   : מען

  
  שינוי בתזכיר או בתקנון   :28תקנה 

תקנון לי המניות של החברה שינוי של ל בע אישרה האסיפה הכללית ש22.7.2008ביום 
תנאי כהונתם של חברי  -כי   שקבעה16.12שעניינו ביטול תקנה  של החברה ההתאגדות

לפרטים . הדירקטוריון והאסיפה הכללית, הדירקטוריון יאושרו על ידי ועדת הביקורת
   .)2008-01-213156 –אסמכתא ' מס (23.7.2008נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

  
  המלצות והחלטות הדירקטורים  :29תקנה 

 
  דיבידנד  .א

  
ח לכל מניה רגילה " ש0.0829586 חילקה החברה דיבידנד בסך של 11.5.2008ביום  )1(

  .ח" אלפי ש1,900ובסך כולל של ) בניכוי מניות רדומות(א "כ. נ.ח ע" ש1בת 
  
במזומן בסך  על חלוקת דיבידנד  קיבל דירקטוריון החברה החלטה5.3.2009ביום  )2(

א של החברה ובסך כולל "כ. נ.ח ע" ש1ח למניה רגילה בת " ש0.0873249-של כ
,  כיום הקום1.4.2009-דירקטוריון החברה קבע את יום ה. ח" אלפי ש2,000של 
  . כיום התשלום19.4.2009-  כיום האקס ואת ה2.4.2009- את ה

  
  החלטות אסיפה כללית מיוחדת  .ב

 תשלום גמול 1הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה האסיפה 22.7.2008ביום 
שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים החיצוניים של החברה בסכומים הקבועים 

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור (בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות 
כפי שתהיה מעת , על פי דרגת החברה, ")תקנות הגמול: "להלן (2000- ס"תש, )חיצוני
 בהתאם לעדכון הסכומים האמורים במסגרת התיקון לתקנות הגמול שפורסם ,לעת

  .2008בחודש מרץ 
  

  . לעיל28-  ו22ות לפרטים נוספים ראה תקנ
  

  החלטות החברה   :א29תקנה 
  
 ביטוח אחריות נושאי משרה  .א

בהתאם דירקטוריון החברה כעסקה מזכה ו ועדת הביקורת ו אישר5.3.2009ביום 
מתן , 2000-ס"תש, )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(החברות לתקנות ) 2(1לתקנה 

לתקופה , כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה של רבוע כחול 

                                                      
אות תקנון החברה בנושא במועד הרלוונטי אישור עדכון סכומי הגמול היה כפוף לאישור האסיפה הכללית של לאור הור   1

  .בעלי המניות של החברה



17 
 

 מליון דולר 30בגבול אחריות של , 30.11.2009 ועד ליום 1.12.2008מיום ל שנה ש
פטיות בסך של בצרוף גבול אחריות נוסף בגין הוצאות משב למקרה ולתקופה "ארה
ובהשתתפות עצמית של החברה בסך  , מעבר לגבולות האחריות בישראל בלבד20%
ב ביחס לתביעות המוגשות " דולר ארה50,000ובסך של  ב" דולר ארה10,000של 

הפוליסה . הכל בכפוף לתנאי הפוליסה, ")הפוליסה: "להלן (ב או קנדה"בתחום ארה
  .ידהתחול על החברה ללא תשלום כל פרמיה על 

  
 התחייבות לשיפויאישור מתן   .ב

את התחייבות , החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 17.7.2005ביום 
 1999- ט"תשנ, החברה  לשיפוי של נושאי משרה בחברה בהתאם לחוק החברות

  . ולתנאי השיפוי שפורטו בכתב השיפוי
  

בגין כל ,  במצטברסכום השיפוי המרבי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה
מקרי השיפוי שיתרחשו על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה על פי 

לא  מליון דולר ובלבד שסכום השיפוי הכולל 5יהיה מוגבל לסך של , החלטת השיפוי
 כפי אחרוניםחותיה הכספיים ה" מההון העצמי של החברה לפי דו25%יעלה על 

בגין סוגי הארועים המפורטים בתוספת , שיפוי בפועלנכון למועד מתן תשלום ה ושיהי
   .לכתב השיפוי

  
 –אסמכתא ' מס (20.6.2005לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום 

  ).2005-01-055173 –אסמכתא ' מס (18.7.2005ומיום ) 2005-01-044220
 
 ל"גמול למנכ  .ג

החברה תשלום בונוס שנתי  אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון 16.4.2008ביום 
  . ונקציה של תוצאות החברה ואילך כפ2008החל משנת  ,גיל שפייזמן, ל החברה"למנכ

  
, במקרה בו התוצאות הכספיות השנתיות תעמודנה ביעד הרווח המתוקצב )1(

 . משכורות5ל בונוס בגובה של "המנכיקבל 
במקרה בו התוצאות הכספיות השנתיות תהינה גבוהות מיעד הרווח  )2(

בהתאם ,  משכורות8 - ל5בונוס בגובה שבין ל " המנכיקבל , תוקצבהמ
 .להחלטת דירקטוריון החברה

במקרה בו התוצאות הכספיות השנתיות לא תעמודנה ביעד הרווח המתוקצב  )3(
קבל י, אך תהינה גבוהות מהתוצאות הכספיות השנתיות של השנה הקודמת

 . משכורות4בונוס בגובה של ל "המנכ
ות הכספיות השנתיות לא תעמודנה ביעד הרווח המתוקצב במקרה בו התוצא )4(

יהיה זכאי , של השנה הקודמת וכן תפחתנה מהתוצאות הכספיות השנתיות
אם וככל שיחליט  (ל לבונוס בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה"המנכ

  .)ל"להעניק בונוס למנכ
  
ות הכספיים  הרווח הנקי של החברה על פי הדוח-משמע  , "תוצאות כספיות שנתיות"

 בדצמבר של אותה שנה בנטרול הוצאות חריגות אשר אושרו על ידי 31 -המאוחדים ל
דירקטוריון החברה מעת לעת במהלך השנה ולא תוקצבו בתכנית התקציב השנתית 
של החברה ובנטרול ביצועים ותוצאות חד פעמיות שאינם במהלך העסקים הרגיל של 

  .החברה
  
על פי תכנית בשנה מסוימת  הרווח הנקי של החברה -משמע , "יעד הרווח המתוקצב"

  .העבודה השנתית כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה
  

 ימים ממועד אישור הדוחות 30 - ל לא יאוחר מ"הבונוס כאמור לעיל ישולם למנכ
  . הכספיים השנתיים של החברה
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) 1 (- ובלבד (ל תסתיים במהלך שנה קלנדרית "אם וככל שהעסקתו של המנכ

עבד ) 2(,  להסכם העסקתו'  לנספח א1.2שהעסקתו לא הסתיימה כאמור בסעיף 
) פוטר מתפקידו) 3( בספטמבר של השנה הרלוונטית וכן 30בחברה לפחות עד ליום 

  .ל לחלק יחסי של הבונוס הניתן בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל"יהיה זכאי המנכ
  

-2008 –אסמכתא ' מס (17.4.2008ם ח מיידי של החברה מיו"לפרטים נוספים ראה דו
01-112740.(  

  
  . לעיל29-  ו22לפרטים נוספים ראה תקנות 

  
  
  
   

  
5/3/09      

  מ" בעורדינון טקסטיל     תאריך
  

  
   שמות החותמים ותפקידם

          
  ר דירקטוריון"יו  -זאב וורמברנד .1
  מנהל כללי  - גיל שפייזמן  .2
  
  
  
  
  
  
  


